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SoVyetler Birliğinin 
Berlin elçisi 

1059 tebaasile Sehrimize qeldi 
Alman tebliği 
"e lngiliz-Rus 
anlaşması 

}'azan: ASIM US 
--~ ceph · ......_ "'1ide.f tsınde Rus ordularr-
~~ oı: ~lyletı kati surette 
....._ ~ ugq kanaatini \"eren 
"."- \'.\){dün bu sütunda mubte· 
~ 'lıalT okuyueularma arzet
~~q1 Ciln Stalln hattının da 
~~ noktalardan :ranldığmı 
s:;ınan resmi tebliği bu 

Edime, 13 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Bugün Almanyada bu
lunan Sovyet sefaret erkin ve 
mensuplarından 1059 kişi Kapıku
leden yurdumuza gı:>l~ ve oto
bUs10rle Babaeskiye ve oradan da 
trenle lstanbula hareket etmiştir, 

Heyet arasında Bertin büyük 

~r·tanva 
i le Sovyet 

Rusya 
Almanyaya karşı . yapı

lan harpte müşterek 

hareket İçin 

.... 1-111.n bir kat d:ıha teyit et
~Yor. Almanlıınn hü3 ilk 
!;' ~ddlalan karşrsmda 
1ı1.._"-d; danlığmın bilhassa 
~ ber1 ıı.ükfıt etmfSi harp 

...... _,._ l'lnin Rnsya için tehllkoli A n 1 astı I ar i;" hl •ıa glnnlş olmasından 
~. ~~ ll'l&naya atfedilemez. 
·~ ~ bugün yann gelecek 
~ ,1~~ bu vaziyeti daha zi-

..,. ~ tacaktır. '= t.. bir de siyasi h&dlse 
~ ~ltere ile Rusya ara-
~,_ . ilen anlasma. Bu an-

itila/name 
Moskovada 
imzalandı 

!\e ..:re her iki de\·Jet biri· 
~. >a-:"..: Almanya ile münferit 
~ ~ '\'e aralarmda a
... ~ ~ Y&rdmıla§mak husu· 
'ta-_ ~etle a.t '\'eriyor. Hakikatte Moskova., 13 ( A.A.) - Tas a. 
.._....._ 16 r Birliği tngilteı den jansı bildiriyor: 
ecıı.._~letan l'lndl Vaadi mukabilinde 
~·~gayesi tahakkuk 
htt '4"8 harbe denm etmek 
....____~ Kinnlıtlr. İngiltere 
--~- dl Sovyetler Birliği ile 
.._ ~ aıfer taraftan Lehlsta-
~ llahman llöktbnet a. 
~j'Htler Blrllğlnl tema· 

......_ ..... 1• •Ynı zamanda bir Ru 
~ ~I ı yapılmıştır. Bu 
lı...._"':" "' t.el'fl ~ sulh şartları 
-~ ~ ._~biat.an meselCf!i 
)e -.~ 1-..aıttrr. 
ı_..~ ~ Rasyanın İngiltere· 
Jr-....~,....•tiğl bu taahhütlerin 
~ '-tıı Sovyetler rejbnluln ba
i:} 4~ bir meseledir. Zira 
~ 11111 edeı~en Fransada ol. 

Ce bir So"Yetler memleketin-
ktı&...~ ~Jinı değl,,tkllğlnl mu
.ıL~r. 'lıar ll\ağlfıblyet '\'Ukua. 

h takdirde So\ yetler 
hat.-~.~ ka.blliyetlne bağlı 

,_....~...._ ... ....._llll:Qr. -.ruı da deği!jmesı za-

Son günler zaı'fınıda Moakova
da bir taraftan komiserler mec. 
lisi reisi Stalin ile hariciye ko • 
miseri Molotof ve diier taraftan 
büyük Brltanyanm &V1/et Rus. 
yada fevtaıide murahhas v~ bü
yük elçisi Sir statförd Crippa 
arasında yapılan müzakereler 
neticesinde Almanyaya karşı ya. 
pılan harp esnasında ibUyük Bri
tanya ve Sovyet Rusya.nm mi.iş. 
terek hareketlerine dair bir iti
lif ile bu itilif a. munzam bir 
protokol imza edilmiştir. 

Bu itilafın imza.ısı esnasında 
Sovyet Rusya namına Stalin, 
bahriye halk komiseri Amiral 
Kcmıetzov, Sovyetler Birliği Ma. 
reşali ve Milli Müdafaa Halk 
Komiser muavini Chopoclmikov, 
hariciye komiser muavini Vi. 
~inski, hariciye komiserliği u .
muıni katibi Sobolev, kolej aza • 
sından Povlov ile hariciye ko -

S

llUPONLARIMIZ miserliği yüksek erkanından 1\ Kozyrev, Goussev, Potroubatch 
ve büyük Britanya namına da 

~Ye kad askeri heyet reisi General Mac
lt~~kte ar ~Jık kenarında ferlan, kontramiral Mi~es. bava 
Qı~""'111arnu oldugumuz roman vismareşali Collier, Calpery ve 
~ bundan sonra sefaret müsteşarı Baggalley, ata 

n 5 inci sayfamızda şemiliter albay Grier. hava ata. 
neşredeceğiz. şesi albay HaUovel, ataşenaval 

~ (Deva?lı Sa. 1 811. j de) 

•• 
ll:tıkü at yarışları 

J 

elçisi Vladimlr Dekanzof, refika· 
sı, müsteşarı ve mai•·eti vardır, 
Bunlar, hususi otomobillerlo ts
tanbula gitmişlerdir. Misafirlerin 
iaşesi ve istirahatleri temin edil
miş, kendlerine bütUn kolaylık 
gösterilmiştir. 

Rusya namına paktı imza eden 
Molotof 

Başvekilimiz 
Yalovada 

Başvekilimiz Refik Saydam, 
dün Ankaradan Yalovaya gel _ 
mi.ştir. Başvekil, trenden Derin. 
cede inmiş, buradan motörle Ya
loYaya gitmittir. Refik Saydam 
Yalovada bir müddet istirahat 
e(lecektir. 

Macar tebliği 
5 Sovy et 
tayyaresi 
düşürüldü 

Budape§te, 13 (A.A.) - Ma. 
car .başkumandanhğmm tebliği: 

Motörlü krtalarımız düşmanı 
takibe devam ediyorlar. Düşman 
dümdar kuvvetlerile vukubulan 
muharebeler esnasında yeniden 
bir miktar esir aldık ve batarya 
top iğtinam ettik. Hava kuvvet. 
lerimiz bC9 düşman tayyaresi dil· 
§Örmüşlerdir. ' 

İngiliz , tayyareleri 
Napolide 

askeri 
hedeflere 
Siddetli 
bir akın 
yaptı 

---0--

Bir tayyare 
fabrikasında 

Büyük bir 
infilak oldu 

Kablre, ıa (A.A.) - Orta Şark İn
glll.z hava kuvvetleri kararglhınm 

tebllg-1: 
ttaıyada, bombardıma.'l tayyarele

rimiz 10/11 Temmuz g~cesl Napoli. 
deki aakerl hedefler Uze!'ine §lddetıl 
bir akın yapmı§lardır. Garlara, antre-

Al ... ·an tebliğine :,ore. dü*mesi 

Sovyet tebliği ------·· Cephede 
mühim deği

şiklikler 
olmadı 

---0---

Petrol mınlakaları 
yeniden bombar

dıman edildi 

102 Alman 
tayyaresi 

tahrip edildi 
Moskova, ıs ( A.A.) - Pazar 

gilnkiı Sovye: tebli~i: 
Dün gece ehemmiyetli hiç bir 

askeri faaliyet olmam14J1tır. l 2 tem 
muz günü cephenin cenubu garbi 
kMmında kıtalarmıız dlişmanm bir 
motörJU alayını tamamilc imha et. 
mlşlerdlr. G<c<.'yclin tayyareleri. 
miz, düşmanın meıtor:ü kuvvetleri 
ne hücum etmiş \"e Yaş ile Ploes_ 
ti'dek.i tayyat"e meydanları ile as
ken hedefleri bombalaml§tır. 

(Devamı Sa. 4 sü. 1 de) 

Artık sulha kaV'U§an 

34 gün suren bir 
muharebeden sonra 

Suriye 
mDtare

kesi 
imzalandı 

Vi§i, ıs ( A.A.) - Harbiye 
nezareti tarafından neşredilen 
bir tebliğde bildirildiğine göre, 
Suriyedeki Fransız fevkalade ko 
miseri General Dentz ve Suriye. 
deki İngiliz kuvvetlerinin başku. 
mandam General Vilson müta • 
reke şartları hakkmda bir anlaş 
maya varmışlar ve dün akşam 
mütarekenameyi iımalamışlar -
dır. Bu suretle Suriye ihtilafı 
34 günde bitmiş bulumnaktadır. 
Gecıeral Dentz ve General Villon 

r lSLAM ANllKLOPBO~aa 
Dördüncü F aaikü lü çıktı 

Flyatı: ıeo &. 
l'arı<Rıı ~yndesl t.ellf maddelerden ten-kldlp eden 

bu fasikülü MAARİF \"EKtLLlöt YAYIN EVLE. 
LtliNDEN Vt! Lütnn kJtapçıJardan araymız. (48~_j 

bir emrivaki haline gelen Ukrany anın merkezi Kiye/ten gör-üniif-

Suriyedeki 
F ansız 
ordusu 

Türk toprakların
dan geçebilir mi? 
Hukuku Düvel buna 

mani değildir, çünkü .•• 
Bedin, ıs (A.A.) - Anadolu Ajaıı

smın .tuswıt muhabiri bildiriyor: 
Siyası mahfiller Vi§iacn gelen ma.. 

lQmata istlnaden ~eral Dentsln 
ordu:m ile birlikte Türk toprağına il
ticaya çalıştığını tahmin etmektedir. 
Bu hususta Almanya hariciye neza. 
reU Hukuku Düvel mütfohassıalarm.. 

dan 'blrlnln mtltaıeasma müracaat et
t!m. Bu zat Suriye muhascmatında 
Fran."llllın muhasım bir devlet .u,ı. 
yetinde ohrındığım ve ancak kend18t. 
ne evvelce verllml§ olan bir manda:yı 
müdafaa ettiğini söyleml§Ur. Fransa 
Londra ile harp halinde değildir. Yal
nız mevz!l bir ihtllA.f'ı hal ile meuuı. 
dür. Bundan dolayı ~eral Dentzin 
ordusuna bir polis vazifeSinl ifaya 
memur müdafaa kuvvetleri sıfatı pek. 
IUA. verilebilir. Bu sebepler Dentz kuv 
veUcrlne kar§ı hukuku dUvclln mu. 
hasım kuvvetler hakkındaki ahkA.mı,. 
nı tatbike kalkışmak ve bu kuvveu._ 

(Devamı Sa. 4 S'Ü.. 2 de) 

Şamdan bir görünüş ... 

Süveyş kanah 
Bombardımanında · 

Altı kişi öldü 

Alman tebliği 

Stalin 
hattı 

• 

En ehemmiyeHi 
noktalardan 
yarıldı 

Firar halinde bulunan 
Ruslar takip ediliyor 

Kivef 
ve 

Leningrada 
yaklaşlldı 

~ı:n, 13 (A.A.) - Alman ordQ. 
lan bqkumandanlığQım tebliği: 

Daha. evvel neşredilen revkaJAde 1111' 
tebliğ ile de bildirilmiş ol1uğu veçhi.
le, Şarl: cephesinde Staıln hattı, bl. 
tün ehemmiyetli noktalarında yapılall 
cüretkCırane bir hücum neUoeıdnclt 

yarılmış bulunmaktadır. 

lııloldavyadan hareket eden .M. 
man - Romen ordulan geni§ blr ce~ 
he üzerinde dll§maru Dn:cstere dotna 
ve bu nehrin ötesine tardetml§lerdlr. 

Gallçyadan hareket eden AJman. 
Slova:.c: ve Macar kıtaları, Dnlesterln 
§imali p.rldsinde firar halinde bulu. 
nan tfüımaru taldbe devaırı etmekte. 
d!rler. Alman kıtaları Kiyıef'in ook 
yaklnlerinde bulunmaktadır. PriJ)9& 
bat.aklıklarmın §imalinde, Dn.leper 
nehri boyunca mevcut kuvvetli mO&. 
tahkem mevkiler mmtakaaı ifgal edil 
m!ştlr. Bu suretle taarruz cepheml-

( Deuamı Sa. 4 ri.. 3 ele 

Bulgarlar 
18 fırka 
sefer bet 

etti 
Kabltt~ ıs (A.A.) - sır Mısır teb.. Türk h d d d k llği dünkü Cumartesi gtlnU erkenden u u un a 

Kanal üzerine y pılan ha va akmı es. B 1 1 • -:~_ı:_!a_:tı_ra~-an~-~~-m~-ld~-~-~!_:_t:d_öı~ 1 u gaarrtırsıul·mva,şri erı 1 Bir mıktar hasar varclır. 

CJlrc= 1 Londra, 13 (A.AJ - Röyter U 1 ajansının Bulgar hududundan al 
dığı haberlere göre, Ta.k.riıben 18 
Bulgar fırkası seferber edilmişBugün bir nutuk 

aöyliyecek 
tir. Bunlardan altı fırka işgal e. 
dilmiş arazide bulunmaktadır. 
Bundan başka Bulgar}flrm tay. 

fY azısı .& ünciJ,de) yare meydanları in§a. etmekte 
olduklan da bildirilm~ktedir. 

tarafından imzalanan muahede • Türk hududundaki Bulgar sil.. 
nin şartlan henUz Vişide malfim vari kuvvetlerinin artırıldığı an 
olmadığı için Vişi sali.lıiyetli ma nedilmektedir. Fakat büyUk mik 
ha.filleri mütareke hakkında. he. yasta Bulgar talışidatı yapıldıfl 
nüz mütalb yilıijtmemekted,ir • hakkındaki haberler teyit edil -
Jer. '~ 
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------a 147 sovyet tayya· 

-~--·-' resi düşürüldü 
Britanya ile Bulgar Meclisi' 

S t R Yahudiler hakkındaki 

Darlan la 
Peten 

arasında 

ı Tokvodah ovye usya kararı tasdik etti 

anlaştılar , 4~i~var leyalık ~e~i 1 
5.000 e~ .. 

su altında···~ 
Suriyede bir kaç şehir: 

ŞAM 

Berlln, 18 (A.A.) - D.N.B. a
jansına bildirildiğine göre, 12 tem 
muzda 147 Sovyet tayyaresi Al-

ı mnn tııyynrelerf tarnfmdnn tahrip 
edilmiştir. Bunlardan 88 i hava 
muharebeleri esnasında, 59 u da 

(Ba.~ tarafı l incide) j butçe kabul edlldı 
yarbay Clanchie ile İngiltere bii · Sofya, 1:1 ( A.A.) - Yahudi • 
yük elçiliği sair yü~ erkanı lerin servetleri fuıeriıı(len yü7.de 
hazrr bulunmuşlardır. 20 nisbetinde fevkalade Yergi 

ihtilaf 
kaldı ~: --<>--

yerde talırip olunmu~tur. Alman. 
Telgraflar Surıyede bir aydan 

beri devam eden çarpışmaların 
bitmek \fi.ere olduğunu söylüyor, 
\'işi F:ransa.smm mura:hhnslan 
mütareke şqrtlarınr görüşmek ü. 
zere İngiliz ,karargfı.hına gelmiş -
lerdir. Bu münasebetle isimleri 
srk sık gCQen Suriye şehirlerini 
tanr:mak faydasız de!'!ildir. 

laruı k yrbı 9 tayyareden ibaret
tir. Geçen cumartcel gllnil Alınan 
hnvıı kuvvetlerJ, Stalln hattınm 
yarılması için yapılan kara hare· 
kiı.ttnn bir çok teşCkk\lllerle mu
zaheret etmiştir. Alınan la.yyare
Ie11 yalnız Smolen mmtnkasmdn 
77 tmık, 400 kamyon, bir çdk rınk
liye treni ve 34 t.op tahrip etmlş
l<>rdir. Bu harektı.t, Almanlar ta
rafından hiç bir tayyare kaybet
meksizin başanlmıştır. 

Bu itilaf ile munır.am protokol vermeleri hakkındaki kanun pro. 
metinleri şunlardır: jesi dün Sobronya meclisi tara. 

Bir rivayete göre • Darlan 'l'ok~o, 13 (A.A.) - Son b1~1bıı 
Sovyet Rusya hüktimeti ile fmdan müstaceliyet kararile ka· 

Büyük Britanya krallık hilkfıme. bul edilmistir. Kanun der.hal tat. 
ti bu itilifı akdetmekte aşağıda. bik edilecektir. 
ki beyanatta bulunurlar: Sof ya, 13· (A.A.) - 4,3 milyar 

Almanlar
la berab 

giln içınde müthiş yağmurlar d'hı 
kasırgalar, Japonyanm cenubutl lı)c 
bUyUk tahribat yapmışdrr. . _,u1 , 

Tokyoda 15.000 ev su al_~ l 

1 - Her iki hükfunet Hitler levalık 1941 senesi mumam büt. r kalmştır.. Heyelii.nlar dolay..
Tokyo ile Kobe arasında deniıı1°'!1tı 

Suriyenin en ehemmiyetli şe -
birlerinden birisi ve idare mer • 
kezi Ş!ımdır. Şam anti Lübnan 
dağlarının şaı~ yamaçları etek. 
lerind iki yilz bin nüfuslu bü • 
yük lbir şehirdir. 

Almanyasma ka,rşı yapılan lbu • çe dün maliye nazın tarafından 
günkü harp esnasında. biribirine Sobranya meclisine verihniştir. 
her türlü muavenet ve müzahare. Bu para milli müdafaanın takvi. 
te bulurmıayı mütekabilen de • yesine ve asrileştirilmcsine aynı 
ruhte ederler. zamanda da Makedonya ve Dob-

2 - Her iki ihükUnıet bundan nıcada kurtarılan mmtakaJann 
maada ilıarbin devamı müddetin_ kalkınmac;ma sarf'edileceld;ir. 

Suriye harbini 
uzatmak istiyormuş 

lu münakalatı kesilmiştil', 1 ·~ Şimdiye kadar memlekette o 
ki§lnin öldüğü ve birçok kişinin ° :~ 
kaybolduğu bildirilmektedir. ~ l'iJ 

Selle rin tarlalarda ya.pmaktıl ti 11 

duğu tahribat ile yıkılan köprli1 tı 
binalar ve tesisat yüzilndcn z~~e 
müthiştir ve hemde bu zararı ti "' k 

Suriye çölünün garp kıyısında 
bir vaha uzerindc lkuruhn.uş bir 
şebir olan Şanım ehemmiyeti yal 
ruz Suriycnin idare merkezi, 
Mekkcye giden hacı kafilelerinin 
hareket noktasr olmaktan iba -
ret değildir. Şam ipekli, pamuk. 
lu dokumaları, kokuları, halıla. 
rı ve eğerleri ile tam bir sanat 
beldesidir. Burası <j)l kıyısında 
b!r liman g ibidir. F~iden Bağ. 
dada giden deve kervanlannm 
hareket no!<tası olan bu şclıir 
1939 ~ylü!Une kadar Irak ile Su
riye arasındaki munta7.am oto. 
büs scferl<>rinin hareket nokta ı 
idi. Şam 146 kilometre uzunlu -
ğunda bir domiryolu ile Beyruta 
bnğlr olduğu gibi di~r tbir de _ 
miryo1.iyle de Halebe bağlıdır ki 
bu hat Irak demiryollarile !birle
şir. Hicaza giden demiryolu da 
Şamdan geçer. Şam sanatkarları 
alakadar eider bir şehirdir. &ne. 
viYe camii. Sinanpaşa camii Ro
malrlar devrinden kalan kale ka. 
pıları bu şehrin belli başlı eski 
eserlerini teztciJ eder. 
Şam. Asya kıtasmın eski şe -

birlerinden birisidir. Hazreti Da 
vut zamarunda bile mamur ve 
müterakki bir şehirdi. Sonra A. 
BUrilerin eline geçti. Büyük 1s _ 
kenderin imparatorluğuna halef 
ohm Batlanyoslar Şamr mülkle • 
rine ilhak ettiler. Pompe .Milat
tan 61 Eene eV\el Şamı zaptede. 
rek Romaya b ~ ndr. Hazreti ö. 
mer zamanında Suriyeye giren 
ıSlam ordulnn Şamı 639 yılında 
zaptettiler. Muaviye hiHlfet ve 
saltanat makamını aldrğı vakıt 
Şamı, kurduğu Emevi impera . 
torluğuna merke zittihaz etti. 
Haclr seferler zama.nmda Şam 
etrafmda birçok knnlı harpler 
oldu. Tavaifi MülUk devrinde bir 
{ok ellerden geoerek Mısır mem. 
üklerinin clindc kaldı. Y:a.vuz 

Sultan Selim devrinde Mısırla 
beraber O.smanlr saltanatının bir 
~ı oldu. 1561 yılından 1913 
yılma kadnr Şam Osmanlı impa_ 
ratorlu'nında kaldı. 

Bu dört yüz yıla yaklaşan u.. 
zun zaman zarfında Şam yalnız 
ısyan eden Mı 'J' valisi Mehme*' 
Ali Paşanın orduları elinde kısa 
bir zaman Osmanlı saltanatından 
ayrı y~c;adr. Fakat 1840 da tek . 
rar Osmanlı hfildmiyctine girdi. 
lJmumi Harbin sonlarına doğru 
Gen mi Allen:bi kumandasındaki 

Tefrika numarası: 13 

Sarhoşlukla camı 
kırınca 

Mehmet ()zyeşildağ adında bi. 
risi, evvelki gece dük1\'li.nının ya
nındaki bir kahvenin bahçesin. 
de birkaç arkadaşı ile beraber 
içki içerek sarhoş olduktan 
sonra aşka gelmiş, sokağa çıka
rak bitişikteki k'"Unduracı Hali1in 
dükkanındaki altı camı kmm:rs • 
tır. 

Özyeşildağ, yakalanarak adli
yeye verilmiş. dün Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sonunda 1 
gün hapse mahkfun edilmiştir. 

Seyyar köfteciler 
yakalanıyor 

Sokakta seyyar köfrecilik ya
paıı esnafın kontroliine başlan -
mışt.Ir. 11k olarak bu suretle pi. 
şirilen 85 köfte müsadere edil • 
miştir. Bu gayri srhhi köfteleri 
yapan köfteciler hakkmda zabıt 
tutulmuştur. 

Basın mensuplarına 
'l'Uı J\ Bosm Hil'.llf'i tııtnnbul Mrııtu. 

kası neı llğtndt.!11 : 

Birlikte Ar.a. olsun olnuısm. bOtUn 
b:ısm v fdaresi mensuplan için mer
kez heyetince tems edilen devre yar. 
dımına iştirlk mUddetinln l5 Tem. 
muzda biteceği bildlril~tl. 

Bu n.Oh~t yanndan sonra (yarın) 

bitmektedir. 
Bir devre lçln bir linıdnıı .ll>nrct oJan 

bu yal"drmı b<mUz vollıı.mnm~ ve mu .. 

kavelesf ne onn bnğiı mektubu im?.ala. 
yıp göndermemi§ oıan arkadaşlanmı. 
za bu mOddcUn geçfrflmt>meıdni rica 

ediyoruz. 
1ııtiyenler lş Bankaaınm merkez 

mM~ğlmdr açılm~ olan 2381 
mım:ır&lı he.sab sevkolunmak tize- 1 
re bu parayı bum şube ne de yatıra. 
bilirl r. Mmtaka bUrosu da bu husu". 
ta hizmett' ve icap eden iznhlıın ver. 
meye Amade bulunmaktadır. 

müttefik 01-dıılar Suriyeyi ve 
Şa.mı ır.aptettilt'r. 

1918 de Emir Feysalın kurdu
ğu Suriye hükumetinin merikezi 
oldu. Fransız mandası altındaki 
Suriye, Ha.lep ile birleştiikten 
sonra yine Şamı merkez ittihaz 
etmiştir. 

l"'an11: BfYl/ro •• 

oo, aralarında mütekabil bir iti
li.f h.8.sıl olma.dan hiçbir ırnüza • 
kerede buhm.nıamayı ve hiç bir 
mütareke veya sulh muahedesi 
imza etmemeği de taahhüt eder. 
!er. 

Bu anlaşma Rus ve İngiliz li. 
sanlarında olmak il7.ere iki nüs
ha olarak tanzim ve teati edil _ 
miştir. Her ikisi de aynı kuvvet. 
tedir. 

Sovyet hükUmetinin bahşetti. 
ği tam saU\hivetle imza eden 
Molotof, -

Büyük Britanya hükOmetinin 
bah.settiği tam salahiyetle imza 
eden Sir stafford Cripps. 

Sovyet RtLc;ya ve Büyük Bri-
tanya hü:kUnıetleri tara:fmdan 12 
temmm~ tarihinde im7.a edilmiş 
olan anl~~aya miizeyyel prot<ı. 
kol: 

Sovyet Rusya ve büyük Bri _ 
tanya hükQrnetJeri Alımanyaya 
karşı yapılan harp esnasında 
Mr iki hükfı.metin müştereken 
hareket edeceklerine dair olan 
baladaki anlaşmayı imza ettik . 
leri vakit bu anlasnıa.nm imzayı 
müteakip derhal meriyete ~e -
ceği ve hiobir taS<Jika 'Üi.'bi olma. 
dığı hususlındn da muta:'bık kal. 
mışlardır. 

Ltmdra. l:J ( A.A.) - Hariciye 
ne?.areti tebliğ ediyor: 

Almanyaya karşı yapılan harp 
te büyük Britanya hüklıımetile 
Sovyet Rusya arasında müşterek 
hareketi tazammun eden bir iti. 
lif 12 temmuz ·aksamı Mosko\'n 
da t~iltere hfrkumeti namın.ı 
tam salahiyetle hareket eden Sir 
• tafford Cripp ile Sovyet Rus
ya namına tam sclfilıiyutle hare. 
ket eden Molotof arasında im~1 
edilmiştir. 

Bu itilfı.f mucibince evveJ'ki iki 
hUkumet Alnınnyaya karşı ya • 
pılan bu harp esnasında y kdi . 
ğcrine her tilrlü müzabarct ve 
muavenf'tte bulunmağ'ı taahhüt 
etmişlerdir. 

Saniyen her iki hükumet ha r -
bin devamı miiddetince aralRt'tn. 
da bir anlaşma hali mC'ıstesna 
olmak ü:zere hi~bir mütareke vı' 
sulh muahedesi imza etmeme!?:; 
de taahhüt etmektedil"ler. 

Her iki taraf bu muahedenin 
derhal tatbik edil~ ve tasdi. 
ka. tab1 o!madıe-t hususlannd, 
•fa mııtı:ıl>rktniar. 

Ne demeli? 
Zilrlch, ıs (A.A. ) - Dnrlnnla Pe. 

ten arasında. Suriye mUtıırekcı;l h ak· 
lllr {Ne demeli) muharriri bir n. kında görüş lht1H\.rı mevcut olduttu 

kuyucusuna şu fetvayı veriyor: J hakkında ı,ıaylalar dolnşınaktadır. Si-
"Blz Fransızların (Temps) kelime. yaai mUşah!tler Aımanyanın mııhasıı. 

ııln.i (Tan) diye okı.ıyoruz; o halde (i) matın uzaması arzusunun Vişlyl 1n
lle (Temps'il yazmamalı, (ı) ile gllız mlitareke şartlarını reddo sev-
(Temps'ı) yazmalı.,, kettlğ"i kanaa tindedirler. 

Biz yabancı özel adlan aldığımız Journaı de Geneve'ın Vlşi muhabl.. 
metin içinde nasıl ve ne kadar okuya.. rine göre hlıltı Vlşlde bulunmakta ~ 
biliyorsak. yazdığnnız bir havadis lan Veygand Afrika ve bllhnssa D a. 
tıkraamı meseli. :radyomuzun slplkeri kar mUdarnasmın takvlycsl hakkında 
dlDley!cllerine namı aöyliyecekııc Türk izaha t vermlştlr. 

okuyu<.'Ulan için yazılan bir TUrkçe 
içinde de öyle yazmaya tara!tanz. 
l<'renklere veya :frenkçealni bilenlere 
fazla btr kolaylık olmasını istersek, 
yahut bl.Z1m yazışmıız başka bir adla 

ıltibas yaparsa o vakit parantez için
de as:mdaki imlAlırnı da UAve edebi. 
liriz. Yazı dil lçin, dil de kulak lç.lndır. 

Bu fikirde olmayıp ta bunlan llB

lındakl ımıli.larlykı yazmaya taraftar 

Bize iltica. 
eden Fransız 

gemileri 
Hakkında Ankarada 
müzakereler cereyan 

ediyor 
Vi.şi. 1.'J (A.A.J - Röyter a

jansı bilidiriyor: 
Fransız istih'barat ofisinin bil 

dirdiğine göre: Fransanın Anka. 
ra ma~laha~üzarı Outrcy lsken. 

olanlar var. Biz bu yazmanın her za. 
man mümkün olmadığını kolayca is. 
bat edebiliriz; fakat buna rağmen 

s ese değil de şckie taraftar olanlar 
Llıtln mı~ birliği yanında Türk oku. 
ma birliği temin etmeye mecburdur
ıa r : A5Il fmlAsıdır diye yazdıkları bir 
kı hmeye ya asımdaki BCSl vere<:ek. 
ıer, tL.ıuııannc) yazıp bildiğimız gıbı 

o.ozan) okuyacaklar· yahut biz bu deruna iltica eden 11 Fransız 
şehrin adını aalmdakl gibi pekMA 

1 
gemi~İ hakkında Tür~ hükılmeti 

(Loza.n) diye aöylcyıp dururken öyle nezdınde bazı tesebbiıslerde bu~ 
demiycooğiz, yazdlğımız gibi hoccle.. I lulln?-U.<Jtur. . . w . .. 

yip (lv.u.<ıan..ncı diyeceğiz. Vi§d~ beyan edıldigınp gore, 

mine imkan yoktul". ~.ı 
* * * ~ ·110t 

l\·anklnı;, 13 (A.A.) - Na.nlı1 11 ı 
selfi.biyetll mahfellerinden b...:)'~ 

0 olunduğuna göre 1n,gı1terc ile ~ 11 king Çin hUkiımetl arasında b \ 
ittifak akdolunmuştur. ,, 

Bir İtalyan hastaha11e t11 
gemisi yandı •. 

fümın, 13 (A.A.) - 9 Tenııııııl'11 
da Tra.buhısgarba yaptıkları ~~~kn1 
cum esnasında lngiIIT.ler. şJIP"' 
öğrenildiğine göre, bir ltal)~ 
ba.stalıane gemisine de bornbS itt 
ntm~lardır. t .ı 

Bu geminin çok uzaktan görül 'I 
bilecek kızıl haç işareti vardı. '!:aın 
mi, liıruuıdan ve askeri ehcınırıb oı 
ti olan hedeflerden uzakta bulı:ıtııı 
makta idi. İngiliz tayyarecileri td 
kııç hücumdan sonra gemiye JSI )ıı 
bet kaydedebilınişlerdi, gemi)'!z!ı \ 
sara uğratmışlar ve birçok Y r t 
askeri ağır surette yaraıamışl• ~ 
dır. __./'t 

7 nci sor~u hakimi :ı-ı 
iyileşti ; 

Birkaç aydanberi rahatsız ~ 
lunan İstanbul yedinci ~~ ~ıır.ı 
kjmi Hüsnü iyileserek vazif e:ı1 1 
başlamıştır. Kıymetli adliyec~ ltı 
ze geçmiş olsun deriz. ~ 

==================~~ 

VECiZELER 
Yazan: &I. CEMİL PEKV ,\ll~I 

Blrinclainde öyle yazıp böyle oku- bu gemıl~r:d~ yalnız elan kara
mak mahzuru var· bir yerin tı<:m ım. kol gemısı ıle Adour yardımcı 
)Lsını ayrı öpe~z. Mm :1iunu. petrol gemis~ ve 3 ~~ rnayn 
şunu nyrr belliyeceğiz. Şekil bir tUrlU, 1 ~ayIC1 gemı. har g:zn1s1 sayıla. 
ees bir tilrllı olacak ve Anı.'tıcaya rab- ~ıleccl< .1is~flan h:Xı~rrler. Dl -
nwt okuyacağız! İkincisinde sanki biz ger gemılerın h?psı yük vapuru · ~nı 

dur Entern edılen Fra"., ... ~"' * Meseli'ı vebaya, koleraya ş; <! 
Yazımızı ırenı........ ve frenkler lçln yn- • • • . ·~ ıuaıı- ıı 

"1"" l 1 200 k d ardır bulmak ~in uğraşmış olanlar .~ 
zıyornıuşuz gibı şekilde onınnı. uyn_ 1'1ye 

1 
en · a ar :'w . · ~ hayırlı insanlardrr; fakat koler' ' 

cağız, fakat soııçe bambafka kelime.. Aynı aJan. 10 verd;gı m~luma. dan muq'r olan pancemıan;...., ıJS • 
ta nazaran bll' asken naklıye ge. ,,.. u.... • 

lcr ya~atmrş ola.cağız. Da.ha doğnısu • • l 1 T t 1 • ta vasile i)i insanların mesaisini > ~ ... 
da asırlardır bize kendı dilimiz kadaı .n-::;ı 3 up A nR ız ~·~re ~~ı · ne insanlar bozuyor · ha V\'ıı.nl' t 
'41lna olan diyarların kelımelnrlnl in- r ın an n a ya r . ımam . . • . 

önlerinde batırılan Saint-Didier değil ..., 
gill.z ,·cya J<'ransız alfabcbıne uydurn. • * il d ı ı ~ hav ..... kaldJı' .t. vapurundan kurtanlarak enterne u zır ı hı a.... 11 
cnğız' Bir (fcllüce) yt (fallujah) dıye edilmiş bulunan diğer Fransızlar lı>or, ~ismark z~ı~l~ı yerın c 
söylemıye ba.elıyacağız! hakkında da Türk makamları n~ indıl'l_H:ıor ; ıkısınde dt> PV 

Bovıe ey olmıız! ıle müzakere cerevan etmekte • elım föcıalar v11ku buluyor. U 
Bl?.e so yıldır bıldığimfz (Tan) ı dir. - her lkı taraf, mııhasımlarının ö~ıh 

(Temps) , t'faymıs) i <T1mcsı kılığın:.. münc sevindiklerini dansıarııııllı·ı 
da yazdırmak !Btiyenlcr bari bunu VAK 1 T ilan ediyor. Neredesin ey (Ad8 ltl' 
('rem-r uı) diye okumaya lzın ver8lıı. oğulları biriblr!Prinin nzasıd1"1 1ı 
k-r ve buna bakarak da okuyucuıarı- Sizın gazeteni:z.dir. Her diyen Şeyh Sadi neredı>sin ! Freıı d 
na oöyle desinler: • ler kitaplarını t<'rcüme Pd1~·o1': (ı at() 
{Temps'ı) yazmamalı, lTenıpe't) arzunuzu yazınız, sıze kirleline hlirmPt eyliyor, fa.kat J1l it 

ya.zmah.. cevap verecektir cibincc amel etmiyorlar! ı.ı 

ln:aibat ~miri Kamil Çakar, bu adaya 
yanlış gelmiş olmanın azabı içinde, yaşıyan 
bir adamdı ve galiba ne lmralı ondan, ne de 
o lmrnlıdan asla memnun değildi. Buna rağ
men şimdilik buradaki ikameti i te böylece 
uzayıp gidiyordu. Kamil Çakar şimşeklerle 
dolu zannedilir; pek hiddetlidir, bağırıp ça
ğırmak, vurup kınnak, yatırıp dövmek ihti• 
yacı içinde çarpınıp çırpınır ve en az yirmi 
beş yıl öne dünyaya gelip o zaman bir ha
pisancde başgardiyan olarak bulunamadığı 
için ıztırap duyar. Zira Kamil Çakar, lmra· 
hda mahku~ları saran şefkat havasını hay· 
ret ve galiba biraz da hiddetle karşılamak
tan, şuraya geleli bir kaç ay olduğu halde, 
hala vaz gecmemiştir. Demir parmaklıklar 
arasında tecrit edilerek hap olunmu~ eli ko· 
ht bağlı kimseleri gardiyanlara tutturup ca· 
m çıkıncaya kadar dövmek ve böylece onla· 
n ··yola getirmek., kolaylığı varken bu 
adamlan sere serpe dolaşmakta serbest bıra· 
lop iandarmnsız gardiyansız inzibat isteme· 
yi bir türlü aklı almayor ve bu işi miimkün 
de görmüyordu. luzibat amiri, lmralrdaki 
idare sisteminden adeta münfeildi; yarı kır
gın bir halde dolaşıyor, burada kendisi için 
yapılacak hiç bir iş görmüyordu. Müdürün 
temsil ve tatbik ettiği rahm ü sefkat politi· 
ka mı didik didik edecek sekilde tenkit et· 
mek hır r ilr yanıp tutuşuyor, fakat buna da 
ct-saret edemivordu. Bir kere mahkumlardan 
birine söv~cek olmus. bunu haher alnn mi.i· 
diır. inZJ"bat amirini karsısına dikerek vanm 
saat nasihat etmiı:ı ve adamcaRı"ı ~ıkıntı m
dan patlayac.."lk hale gctirmi~ti. Müdiir, İnz.İ· 

öMRAIL 1 Yazan: 1 
REFİK AHMET 

.. SEVENGIL 

işe karıştı ve kavganın bi.iyümesine mani 
oldu. 

Ahmet Dündar görüyordu ki katıplc 
muhasebeci znrarsız, basit, mahdut küçük 
memur zihniyetini, inzibat amiri Ferdi hod· 
~lığı ve kötü bir ruhu, idare memuru ise 
sulh ve müsalemeti temsil ediyordu; bir 
noktaya daha dikk~t etti: idare memurunun 
daıma sulhcii olmasında korkaklığm da bü· 
yi.ik tesiri vardı. 

bat amirine bu seferlik nasihat etmi§ti; fakat 
inzibat amiri farkına vardı ki ikincisinde ta
sı tarağı toplayıp lmralı motörüne atlamak 
ve kapağı lstanbulda almak lazım gelecek 1 
i\ilüdür, adada kendi fikirlerine aykırı ve 
idare sistemine müdahale sayılabilecek her
hangi bir küciik harekete ve sahibine hayat 
hakkı vermek niyetinde değildir. inzibat 
amiri bu vaziyette hakikaten vazifesiz me
murdu. Ankaradaki tanıdıklanna mektup
lar yazmış. kendisine ba ka bir iş bulmala
rını rica etmişti; o wmana kadar da günü 
gün edip burada geç1nip gitmeğe uğra~ı
yordu. 

lmralıdaki memurlar resmigeçidinde 
sıra nihayet idare memuru Mehmet Tekine 
geliyor. Ahmet Diindar ve okuyucular, onu 
genç hekimin daha adaya ilk geldiği 2ece 
tnnrdılar. 

Portreleri avrı avrı cizilen kntip, mu· 
hasebe~i. inzibat. am.iri ~e idare memuru
mın bir nradaki topluluk man;rara.ları da 
meraklıdır. Ahmet Dündar onları ilk defa 
yemekte jlaliba mi.1dür de bulunduğu için · 
süklın icinde ı;ı;örnıüştü . Fakat mi.idürün 
bulunmadığı 7.amanlar ve bilha sa is aati 
dışında vemek salonunda toplanıp sohbete 
daldıkları sırada oldukça güri.iltülii ve heve· 
C'.a,nlı sahnelerle karşılaştı !dar,. memuru, 
knlın ve kat liat göbeğini hoplata hoplall'I 
kahkahalarla gi.iliıyor, cezaevi idarelerine 

ait yeni ve ileri nazariyeler ortaya atarak 
inzibat amirini kızdınyordu. Kamil Çakar, 
müdüre değil, .hatta mahkumlara bile söy· 
nıek mümkün olmadığına ve sövmeden de 
durnnuyacağına göre, bir parça nefes alma, 
rahatlama imkanını kendisine, talie, zamana 
ve gayri mü§ahhas varlıklara sövmekte bul
muştu; dişlerini sıkarak: 

- Ah canına yandığım dünyası ... Ah. 
Kamil Çakar!.. Ah, mendebur herif... Baş
ka iş mi kalmadı ortalıkta vahu ... 

Filan gibi biribirini tutmaL: sözlerle 
mukabele edip idare memurunun alaylarını 
savuşturmağa çelışıyordu. Muhasebeci ile 
katip, müdürün bir yumuşak tarafını bulup 
lstanbuldan bir tavla getirlmek müsaadesi 
alabilmek için tiirlti tedbirler diişiini.iyorlar: 
bu fikri pek parlak bulup heyecanlanıyorlar, 
tavla hasretinin şiddetinden Hziilüyorlar, 
o zaman vaktin daha kolay, daha cabuk 
geçecegıne imdiden evinivorlar, fakat 
meseleyi müdiire açıp müsaade istemek isini 
miit~madiyen biribirilerinin ii7erine atıyor· 
lardı. K?nıil Cakar: 

_:: Bir mnhkfım bulup da araya kovun: 
mi.idür bey onların öszünden cıkmazl 

Diye acı bir alayda bulunmak istedi 
Kati o de:. muhac:ebeci de kTzdılar; bu sözii 
şcı ef ve haysiyetlerine tecavüz sayarak İn · 
7ibat amirine çattılar. idare memuru yine 
her zamanki ~eli, laiibali ve sakaC'ı tavril .. 

Bu adamların muaşereti , hele arala· 
rındaki geçimsizlikten çıkan gülünç ihtilaf· 
lar ve idare memurunun sade suya ni.iktele 
ri karşısında belki sıkılmadan vakıt gecir· 
mek mümkündür: fakat bu, Ahmet Di.indar 
için pek zevksiz, kuru ve manasız bir ömiir 
sürmek, yahut daha doğru bir ifade ile şzc
ni ruh hamlelerinin zikzaklarrnı görmek. 
karanlık ve esrarla dolu hayat ve hatıratın 
tüılii sahnelerini seyretmek, manevi labi · 
rentleri birer birer dolaşmak icin mahkum· 
lara dönmesi lazımdı. lmrahda asıl tanın
ması I;ızımgelen insanlar onlardır. 

7 

\ılahkumlar arasında ehemmiy~tli lui!' 
talık vnkaları göri.ilmemişti: bununla bcra 
ber yedi yüz bu kadar kişinin bulunduj?u bir 
yerde ihtiyat tedbiri almakta favda vardı; 
Ahmet Diindar simdilik hic deöilse on va
tnklık bir ıevir vücude eetirmek icin faali· 
yete geçmiş , y~r beı:?enmis. bnrasmnı t::ınzİ· 
mi iç;n mi.idiirlc hirJ:ktt" cal·~ıvordıı Bu ic: 
icin .ı 'rtlan "tllon badf'.na edili ror, hQwmı 
yor, karyolaları tSmRrlanmış, oeJmesi bekle· 
niv0rdu. < Dev:;ımı VE\f) 



$ E-Hl~R __ HABTE-Rl!E R.i 
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10 lira için 4 gün hapis yatacak ve Maarif 
4 lira para cezası verecek 

Vefada oturan Na.im admda bi.
risin.i.n henüz tamamile inşa.a..tı bit 
memiş bir evi vardır. Hürmüz a
dında bir i:adm, Na.ime müra.caa.t 
ederek noksan kısnnları kira be
deline mahsuben tamir ettirerek 
evi tutmaı'k istem.iştir. Ev sahibi 
razı olmuş, kadnı da tami'.r bedeli 
için peş!.nen 10 lira vererek ayrıl· 
mıştır. 

Ustalar gelip Hürmüz nam ve 
hesabına evin noksan krsmılarmı 

lkma.l için çalışmağa başlayınca ev 
sa.h.iıbi. belediyeden ruhsat alma. • 
dığı tddiasile tamirata. mani ol • 
mak istemiştir, Bunun üzerine 
Hürmüz para.smr geri istemiş, iş 
zabıtaya intikal etmjştir. 

Dlln nöbetçj Sultaahmet birinci 
sulh ceza. mahkemesinde bakılan 
bu davada Naim suçlu görülmüş ve 
4 gün hapisle 4 lira para cezfil>ma 
ça.rprlmasma karar verilmiştir. 

Basın Birliği umu- üniversitemize yeni 
ml kongresi bir profesör 

Cumhuriyet bayramına 
bırakılması düşünülüyor 

Ankara, 13 (Husu.si) - Basın 
Birliği umumi kongresi 18 tem
muzda toplantıya çağırılmı.'i o:mak 
la beraber, kongrede bulunacak 
bazı murahhaslann ifadelerine gö
re o gün 140 azanm yarısından 
bir fazlasmı hazrr bulup kongreyi 
açmak mümklin olmayacaktır. Bu 
zatlar devlet şfırasma sevkedilmek 
üzere bulunan Basın kartr nizam· 
namesi ~eri.yete girmesi için çok 
vakit ka.Inıadiğma göre, kongrenin 
onun meriyetinden sonraya bırakıl 
masmı istemektedirler. Kongrenin 
Cumhuriyet bayramına bırakılma.. 
SI hem !kongreye bütün azanın ~· 
tiraklni kolaylıkla temin edebile -
eek, hem bu fırsatla gazeteciler 
cumhuliyet ıba.yramı ve meclis a
çilınasr günlerini merkezde yıışı-
yaeaktır. -

Nafia Vekili 
Ankaraya döndü 

Şehrim.izde bulunan Nafia Vek:i. 
ll general Ali Fua.t Cebesoy, diln 
akşamki ekspresle Ankara.ya dön• 
müştür. 

duğu için değil, bir zaruret oldu· 
ğunu, ba.~ka tiirlii hareket imk&· 
nmm bulunma.Wğı i~in istikli.le 
ya~t.ır. İhtiyar Vişi Fran
sası bakonmda.n hadise böyle te
lakki edllmektedlr. Fa.kat biz, Sa. 
riye ile asrrlaren. beraber ta.rilı 
beraberliğine sahip olduk; iyi, ko· 
tü günler geÇirdik. 

Su'riyenin inüsta'kil bir devlet 
olması, mukaddera.tlilI, kendisinin 
tayin etmes~ hür bir komşu ol
masmı, tam bir is1.lklll i~inde is
tikbale doğro ycn1 ve milli tarihi
nin izlerini c;izmesini çok arzu 
ederiz. 

SADRİ ERTEM 

,., -22 -

Par1ste Sorbon ü.n.i.versite-..:Jne 
bağlr şa.r'.lı: diJleri okulu profes-Or~ 
!erinden Jan Deni (.T ean Deny) 
nin İstanbul üniversitesi edebiyat 
fakültesinde vazife kabul ettiği 
öğreııilmi ştir. 

Jan Den:i. ('l'ü.rk dili grameri) 
adlı büyük bir eserin müellifidir 
.ki eı:ıer Ali Ulvi Elöve tarafından 
türkçemi-ze, bir çok tetikı1t notla -
rile, tercüme edilmiş ve birlnci 
faş1külü de Maarjf Ve.kirnğinjn 

isabetli bir takd:i.ri eseri olarak 
neşrolunmuştur. Bilindiği üzere 
haddi.zatında. dilimitzin. grameri bar. 
kımmdan pek miikemmel trlr tet
kiki olan bu eserin tercilmesi lbi
zinı için başka lbir ktymct taşzyor. 
Eser dilimi:r.in a.rab ha.rflerile ya.· 
zıldığı zamana baık'!'larak vücude 
getirilmiş olduğu için latin harfle4 

rile basılan terciimesl ara:b h.a.rf
le:rile yazxlımş eSk:i. metlııleI"i. tet. 
kik imkAnla.rın.:ı elde etmek isti • 
yen g~lere de öğrebneıılik ede
cektir. 

Ekmeklerimizde 
buğday nisbeti 

Hususi aldlğmırz bazı maluma4 

ta göre sa.lAhlyetli daireler ekmck
lerlıni2ıdeki buğday ırlsbetini bir 
derece yü:ks&ltmek üzere yen.iden 
tetlci.k.lerde bulunmakta.dtrlar. 

Tahmin olunduğuna göre tet -
kiJtlerin bitlriimesi. daha bir ay 
k.a.da.r zamans. muhtaçtır. Bu tet
k.lltlerln müSbet bir netice verece
ği rıannoluneyor. 

jvirmi yıl evvelki Vakıtl 
ı 14 Temmuz 1921 

Köprü Müruriyesi 
Köprll mUrurlyesinin bir kuruşa. ib.. 

lQ.ğI hakkında Şc.hreme.ııetl taraıfm. 

dan dermeyen edilen teklif Meclisi 
Vilkeıa.ca kabul eclllmi§Ur. 

- Saıhi yahu!.. Pek de vefasız. T 

rmış hani .. Birkaç günJ.üğilne diye 
çıktı, gitti.. Şöyle, böyle bir aya 
yaklaştı. Öyle değil mi Seniha 
hanım? .. Bakalım ne zaman ha· 
IOOri gelecek .. 

Faik bey gözlüklerini çıkardı .. 
Dik dik Osman beye baktiktan 
sonra içini çekti: 

Vekilimiz 
Hasan-ali Yücel 

dün şehrimize geldi 
Maarif Vekilimiz Hasan-ali Yü
cel dün sabahki ekspresle Ank:ır~ 
den şehrimize gelmiştir. 

B:ıy Vekil An.karada topladığı 
gramer komisyonunun umumi he· 
Yet halindel<l son çalışma günü ol
mak dolayısilc komisyon azala l'ma 
Karpiç lokantasında bir öğle z;va
feti vermiş, zi.yafette vekillik ·er
kanı ile Twk dil kurumu mensup
ları da bulun.muştur. 

Vekil komisyonun öğleden son
raki müzakerelerine de işt,;rak et
miş ve teferrüatın tanzimi için bir 
komi tl"yi tavz_;f edC'rek müzakere 
sine son verdFi sıra.da geçen me
saiyi huliisa eden ve gelecek me
saiye direktif veren bir nutuk söy. 
!emiştir. 

Bay vekil krsa bir milddct şeb· 
rimizde kalacak ve burada tet
kiki ica.p eden maarif meselelerile 
de meşgul olacaktır. 

Bir yankesici cürmümeş
hut halinde yakalandı 
Meşhur yankesicilerden Ka

mil Düzgüngiwş d'lin köprü üs. 
tünde balrk a\71ıyan1an seyreden 
kalabalık arasına gireraır Meh
met adında birinin dalgmltğm . 
dan ic;tifade edip e!int cebine sok 
mu.') ve para ke.sesini çtkarrrken 
yakala.nmrştrr. Mehmet. bu da!.. 
gin!Tğma rağmen y.ı..l:Jancr bir e. · 
lin cebine sokulduğunu 4' a.rketmiş 
ve derhal kolundan yakalamış -
tır. 

Kamilin dün nöbetçi cürmü _ 
me~hı..t mahkemec;indc muhake
ımesi yaprlnı.ı:ştrr. 2 ~v 6 gün hap 
se ımahkimı edilmiştir. 

Pzaar tesi Salı 

14 Tem. ,. 15 Tem. 

Cem.iU?u 19 Cem.!ı.lar ~o 

Hızır: 70 Huır: '71 

·Vakitler Vua111 J!lzıud 'V-1 l!'4&o.1 

Gtlnegln 
ılol"n"1J 5.fO 9.00 5.41 9.01 

Öğle 

IkincU 
Akşam 

Yabı 

İm!Mll• 

18.20 
1'7.19 
2-0.4{) 
22.83 

S.26 

4.89 
8.83 

1.2.00 
1.G8 
6.46 

18.20 ıl.39 

1'7.19 8.89 
20.40 12.00 
22.37 ı.ıss 

S.'?8 6.43 

- H.aber gelecek de ne ola • 
cak Osmancrğım. Kendisi gelsin 
yoksa, kendisi.. Şu briç masası 
Mahmut beysiz adeta öksüz kal. 
dı ... 

YAZAH: l.f M.4N AH IS"AI. 

Elini o kadar kuvvetle masa 
üzerine vurmuştu ki, Osman be
yin yüreği ağ'zma geldi. 1skem. 
lesinden bir karış sıçradı.. Bru? 
parmağım dam.ağına dayryarak 
kaldırdı.. Sonra büfenin yanın
da gözüne ilişen hizmetçi kıza 
seslendi: 

- İnci, kızım .. Qel bakalun, 
şu tarafa ... 
Bardağım aldı ve uzattı: 
- Mahmut beyin viskiden o. 

lan ayını şu bardağa koy da ge. 
tir bana .. Biraz dur avukatım .. 

Yan gözle de ihtiyar doktora 
bakıyordu. Doktor elindeki k.B.· 
ğıtları masanın üzerine bıraktı .. 
Os.manın 'kolundan tuttu: 

- Buna dert avutmak değil. 
dert tazelemek derler azizim. Bi
lirsin ya! .. lki parmaktan fazla 
viski içtiğin geceler sabahlar. 
sın .. Yalmz kendi uykusuzluğun
la. kalsan, ben çoktan razı olaca. 
ğmı.. Üstelik beni de yanından 
ayirmaz.. 

- Aman doktor ölüyorum, bu 
seferlik olsun kurtar, bir daha 
ağzıma dirhemini k.oym.ıyacağıın 
töbeler töbesi. .. 

Diye yalvarırsın. solll'a da ilk 
fırsatta içer, i~er ve gene çilesi
ni .bana doldurtursun aziz dos. 

tum ... 
Bu kadar sözü Osman ıbey ga· 

yet saıkin olarak dinlemişti. Dok. 
torun susmasını ibkeliyordu. öte
ki misafirler de briç masasınrn 
bu münakaşasına kulak kabart. 
mıştı .. Doktor sustu. Osman b.:· 
yin müdafaası 'bekleniyordu: 

- İçmezsem o zaman çileyi 
ben dolduruyorum doktorcuğum. 
Ahşmış kudunnuştan ibeterdir, 
derler ya! .. Ben de şu kô.fir vis. 
kiyi içmeden duranuyorum ves
selam. Rahmetli peder de sağlı. 
ğında sanki viski ~rmiş giibi. .. 
Ama, füyeceksiniz ki: 

- Nereden alıştın buna? .. Öy
leyse ... 

- İşte bunun gün.ahı vebali 
hep Mahmut beyin b-O'ynuna ol
sun .. Bir dcl'a .zorla içirdi. Ağzım 
burnum biribirine kar~tı. Kuyu 
suyunda tahta kurusu boğulmuş 
gibi bir kokusu ve kekremsi bir 
tadı vardı. Güç bela yuta.bildim. 
Gözlerimden sel gibi yruµar bo
şandı. Midem, ii7'erine limon sı. 
kılmış istridye gibi ibti2Jüldü. Ben 
ise bütün vücudumla 'kaynar su· 
ya düşmüş gibi yandmı ve ter 
döktüm. 

Biraz dura.ıklayıp nefeslendik. 
ten sonra: 

- Şimdi vazgeçemiyorum. 
Doktor. sözünü tamamladı; 

- Bilirim, bilirim .. Y c bu eve 
geldi~n za."llanlar durmadruı i -
çersin .. 

Salonda gülüşmeler yükseldi .. 
Osman bey hala elinde boş du. 

ran viski bardağını masanın ü· 
urine ilıırakmFŞ, titrek vıe ürkek 
parmaklarla okşuyordu. Fafü 
ibcy at!ldı: 

- Bizim Osmana bedava ol .. 
sun da isterse sirke olsun .. İçer 
ve gık demez vallahi ... 

Herkes Osman beye takılmıya 
başlamıştı. Briç masasındakiler 
aleyhine dönmüşlerdi.. Seniha, 
Osman beyi müdafaa etmek is
tedi: 

- Aman faik bev .. Osman be. 
ye takılmaktan ho§lanıyrsunuz .. 
Doktor bey de müsaade ederler· 
se bir parça daha viski jkra.m e
delım. 

Sonra döndü ve İnciye seslen
di: 

- Kızım, Osman beye l:>ir par 
ça daha viski getir ... 

Doktorun yüzü buruştu. .ÜS-. 
man beyin yarını bardak ıçki 
sevdasına. karşılık bütün g-er.e 
sabaha kadar çekeceği uykusll7-
hı...,<Tun derdine düşmüştü. Teb
dit yollu Osman beye döndü: 

- Y:ılnız şunu hatırlatmak i. 
terim ki Osman, ben ıburadan çık· 
Ukta.n ::ıonra eve gitmiy~ 
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/aörtp dtşöad'llkçe: 
Büyük Fin

landiya! 
Mareşal Mannerhaym. Fin as. 

kerlerine söylediği kısa bir nıL 
tu1tta: 

- Büyük Finlandiya bizi bek
liyor. ileri! 
Kınnandasrnr vermiş. 
Mar~al Ma~nerhaym, memle. 

ketinin İhtiklal savuş nda en bü. 
yük fedak~:rlığı yapmış. yararlı. 
ğı ile vatanının minnetini kazan
mış bir askerdir. 

Ta 1920 denberi dünya, onu 
tanıdı. "Finlandiya·• yı hemen 
herkes, ''Bevaz zambaklar ül
kesi'' diye biliyordu. iktısadt 
kudreti, oıımanlar11 ın zengin ve. 
rimi. bu memleketi. yeryüzünün 
hemen hemen en rahat ve en 
mesut köşesi yapmıştı. "Fin" le. 
rin "~" ları kadar "iç" leri de 
güzeldir. Mahkemeleri işsiz, ha
pishane' eri bo~. hastar.cleı i te~ 
ha idi. S1ğfam bir ahlak, sor ve 
temiz ıbir kan. bu milleti, her tür. 
lü fenıllrklardan korumuştu. 

Büyük Türk alimlerinden 
"Musa Carullah" ~iıhi dindar bir 
adam bile: · 

- Şayc"t Hazreti Peygamber 
tekrar dünyayı ş~rcllenclirse, 
ümmeti arasmdakı hiçbir mille. 
tin yüzüne bakmaz. gider ''Fin" 
lerle ~ardr. 

Demekten kendini alamamıştı. 
Finlandiya işte böyle bir ülke, 

Finler işte böyle bir kavimdi. 
Fakat yakın bir geçm~te, bu 

yeryüzü cenneti de felaketin zeh· 
rini tattı. 

Kendisinden altmış kere ko~ 
caman, bir devletin hücumuna. 
uğramıştı. Fakat tu muazzam 
ve heybetli devin saldır~r onu, 

korkunun imnesile ba~amadı. 
Ruh ve ahlak sağlamlığı imdadı. 
na yetişerek şahlandı. Küçüciik 
hacminden umulmaz bir çetinlik. 
le parladı ve milletler arasında 
da canlı dinamitler bulunduğunu 
dünyaya isbat etti. Dört ay yir
mi gün cilıanm hayran alkışları 
içinde, çarpıştı. Yuvasını ve 
yavrularını koruyan a;rslanlar, 
bile onlar kadar cesur ve atılgan 
olmamışlardır. 

"Mannerhaym" hattmda, göl. 
ler ara.,mda, karlı ormanlarda 
"Kalevala" yı bin kere unuttura. 
cak, kahramanlıklar yarattılar. 
Nihayet ordularının mevcudu 
kadar ölü ve yaralı verdikten 
sonra, düşman onların toprakla. 
rma ayak basa:bıldi. 

Tarihin garip bir cilvesi ola -: 
rak. bugün aynı Finlandiya, AL 
manlarla b!rlikte Ruslara hücum 
etmiş bulunuyor. Büyük, çok 
büyük altmış kere büyük bir 
düşman karşısında insan gücü. 
nün fu:ıtünde bir kuvv«:t.:le çarpı. 
şan bu milletin, önüne çıkan fır
sattan istifadesini haksız ıoulmak 
elimizden gelmez. 

Fakat "Mannerhaym" in söy
lediği "büyük Finlandiya' da. 
engin bir hud ıt ihtirası var, ki 
bütün Fin dostla.rıı:ı.I endişeyo 
düşürse yerdir. Uç buçuk mil. 
}·onluk bir milletin ''büyük Fin. 
Ia.ndivasr' n9 ola.bilir? .. 

"Gasp" lar, ayrı ırkların, ya
bancı t.opraklarm, başka ~kluk .. 
Jarm katıımasile büyüyen ibir Ya. 
tan, asla vatan ve millet birliği. 
nin sağlam kuvvetine sahip sa .. 
yılamaz. Korkarmı, ki !bugün 
ruhları pistonlayan "Büyük F"m.. 
ıa.ndiya", yarın, Finlandiyn.yı 
parçalayan ve asıl protoplazma. 
yı da çürütüµ yıkan lbir hayal 
hastalığmm tezahürü olmasın. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

1 Gt:JNDEN 

DüDOk YA !Si 
G iderken, nasıl çalındığmm 

farkrnda değHi.m. Gazete
ye da.lınışım. Bir de gözümü iM}• 

tmı .ki Floryaya gclm.işiz .•• Pa· 
ka.t dön.ü.ştc ? ... Aman .Allahun!.. 
Öyle yürekler parçalayıcı çığlık
lar ba..<ı.tınyordu ki, bile:n bilir de, 
bilmiycn -ea.nlı 'bir şey .zaruıede-
rek- etinden et koparıldığına 
hükmederdi. 

Bir trenin düdüğü ll!iı;in ve· ne 
kadar ç:ılmır, :Oilmiyorum! Eğer 
bilseydim, belki bu satirlan yaz.
nıa.ğa lüzum kalınıyacaktr. Fakat 
o sürekli çığlıklar, kulaıklarımda 
hala bir matem feryadı gibi çın 
çm öte rken ,hadiseyi olsun nak
letmekten kendimi alamıya.ca.. 
ğun ... "Mat~m feryadı,. Ill! de· 
dim ?.. Çok ileri gitm~im .. Şjm
di gayet iyı hatırlıyorum: O tren 

~::iln~~ ::b:::: \ 
ba kat.. Ancak böylel!e sabaha 
kadar rahat bir uyku uyumanın 
kalbil olacaftma kaniiın. 

Seniha müdafaasında devam 
etti: 

- Mübalağa ediyorsunuz dok 
tor be~· .. Osman beyden bu ka
dar şikayetçi misiniz? .. 

Kaya da Seniharun tarafını tu.. 
tuyordu: 

- Osman beye ben. kefilim.. 
Bu gece sancıları tutmryacak .. 

şü gibi tatlı ve cilveli lbir nağme
si de vardr, 

Florya.dan dönüş sa.a.Ue'l:'lydi, 
Den.iz, bütün b~a.siyetimi'lfi. * 
.mış, enerj.imizi c.a.nla.nclırmıştı. 
Vagonun içinde rahat rahat otu· 
nır gibi görü.n.dilt'Üm.üz halde, içi
.ın.izden hop op o:y'!lama:k arzusu 
geliyordu... "Ne garip" diyecek
siniz değil mi? .• Denizden çtknn 
inSıı.n, bi.18lk:ia gevşer, ba.51 önüne, 
dudakları birihirinin üzerine dü
§erek, !kısa bir an içinde, uykulu 
ve dumanlı rnyal:ır A.leminlıı 
renkli balıçelerine geçiverir diye
ceksiniz... Evet... ununu elemiş, 
eleğini a.smI§ olan yaşlı başlı, hat
ta koc.a.mış inS:ı.nlar için öyle ... Fa
kat insan, henm gen<;lik cevher
lerinin sönmeğe yüz tutmadığı 
crvıl crvıl bir "ha.yat yazı., nda. ya.
şarken, duyduğu bu.dur •.• 

Gülüşmeğe ibaşladrlar. Yalnız 
gülm.iyen doktordu. Çünkü böy. 
le çok geceler sabahlar<... kadar 
Osmanın başucunda beklenıişti. 
Hastalığı da berbat lbir şey olur
du. Feryat ve figanlar arasında. 
çırpınır, dururdu. Kayaya dön.. 
dü: 

Bununla beraber , tren düdüğü.o 
niln ileri geri ferya.dma. kolay da.
yanıl.miyor. Bu bahsettiğim tre
nin maJrinisti, her halde çok dik
katli bir adamdı. Çünkü trenimi
zin "şahsiyeti" ne pelk mbar edi... 
yordu, Bir istasyondan çıktığı 
va.klt, --zannedersem- :ı.yrılı:k 
işareti ola.rak uzmı~ bir düdük 
çalıyordu ... Yolun ortasına. geldl
ğiullz zaman, bir parça. da. hızlaş
mış olduğumuzdan, treD.İlirlZİ.n 
bu muvaffakiyetli seyrine bir 
nam vermiş olmak için, bir ke
re daha düdüğe asılıyordu. Ve 
nihayet, diğer istasyona vamna.
c:ian mevcudiyetimizi. hissettirme!!t 

, ~ geliyor; dikkatli makin·i&
timiz, düdüğü bir ket"e daha. öt
türüyordu. 

- Uykusuzluk para ile paza. 
ra arzedilecek bir meta olsaydı 
bukefalet makbule geçerdi Kaya 
Bey. Aıma, iş hiç de öyle degil. 

Faik Bey münakaşanın seyri. 
ni doği~...irmek istedi. Tekrar 
Mahmut Beyin seyahatten dönü
şünü sormak istedi. 

- Ne ise canım. lafrm. yarıda 
kaldr. &1banız Mahmut Bev ne 
?.aman gelecekti Seniha Haıitm ? 

Senihannı lb useyahat döuü. 
ı;:ünden haberi yoktu. Ma:hmut 
Bey birdenbire bu seyahate k:ı. 
rar vermişti. lki üç gün diişi.in. 
celi ve somurtkan durmuş ve 
sonra da kimseye ha.ber verme
den çıkıp gitmişti. 

- Vallahi efiendim, h içbir ha. 
ber alamadık. Biliyorssunuz ki. 
babam son aylar zarfmda deği§. 
ti. Yanında konuşmaktan, işle • 
rinden bahsetmekten ürker ol -
duk. Güler yüzlü, ~en ve şakacı 
adam ıbirden'bire durgunla~tt. _, 

(Devamı var) 

Sonra bu zabn, kendine mah
sus bir düdük öttürfu2 tarzr oldıı
ğunu anladım. Arada. bir, değme 
''sandiklaııllllŞ,, kuşla:rm becere
m.iyec.eği bir gevezelikle öyle ara 
nağmeleri, öyle ktvrımlı büklüm
lü besteler doırtilrüycrdn ki, her 
i.şittiğimiz esnada. düştüğümüz 
sinir buhranının da yatışarak, 
küçük hayranlık anları geçirdi
ğimizi hatırlıyorum. 
' Elhastl böylece, bağıra. çağıra, 
öte şak.ı:ya, eskilerin tabirile 
"eflfı.ki çak-i çak" ederek lstan
bula vardık. 

Yol arkada..~nn nekre bir a
damdı: 

- Bereket versin., trenler arn.
sında. vapurlann teamülü yok, 
dedi. 

- Ne glbi? dlye sordum. 
- Bazan vapurlardan biri, 

düdük çaldı mı, ötekisi "a:rkada
şım bana selim ediyor,, diyerek 
derhal, ayaı kuvvette bir düdü.K 
ça.lLc:la mukabele eder. Ya bu t e
amül trenler arasmda. da cari ol
saydı ... B;r tren, her düdilk ça
~ta bütün diğer trenler ona, 

(Lut/en sa)•fayı çe-virinfo) 

H1K.'1ET MÜNİR 



i 
Sovyet set irile Sır Rus 

eksperine göre 
J~gon Har ciye 

lngilterenin 
Almanyayı 

ÇU bombardımanı 

Naz~rı arasında 

Bir 
bir Sanayi istihsalAbnı 

m yüzde 30 azaltmış 
aa 

Q 
T yo, 13 (A.A.) - SoV} et 

el i Sm tanin dlın öğleden sonra 
Japon h ricl e nazın M&tsuokayı 
ziyaret etm tir. 

:Mn uoka.nın husual dairesinde 
w1rW>ulan bu mUlii.kat bir buçuk 
saa.t eilrm U ti.ır. 

Ha.her alındığına göre Smetanin 
Alman • Sovyet harblnhı neticele
ri hakkmda Matsuokaya malfunat 
Wmıişt.it. Di.. r mllhim meseleler 
de g ülınU Ur. 

Sovvet 
t bli{li 

(B,,. laraft ı tflCWe) 
"ı&Wn, 13 (A.A.) ...... Diın ge.. 

ce J1811'94il n Sovyet tebliği: 
U Temmu gilnU PJlikof, Vitak 

?e Novograd • Volinsk iatlkame -
lfJl'lnde kl&a.lanmıa dilşmall krtala.. 
1':Qıa kar9I muann.idaııe muba.reb&
ler •e.rmiftlr. Bu muharebeler cep 
hede m.Uhim değişiklikler! mucip 
olmaımttır. 

Hava kuvveUerimiz dilşmanm 
motörlU cUzUtamlarma kBJ'll lıare. 
ketlerde bulunm1J3, tayyare mey 
danlarmda dUşman darbeler in • 
dirmlş, krtalanmmı hareketlerine 
milza.h ret etınlt Ye Romanyada 
Köstenee limanı t sisatmı, Sullna 
yı, v Plo ti petrol kuyularıDI 
bomb lam 1 rdır. 

tık h rlere glSre dilıı 102 Al. 
man t yy r i tahrip edlhnlftlt. 

Finlandiyada 
Bombardıman edilen 

4ehirler 
Belslnld, 13 (A.A.) - nıJan.. 

dl resmı t bl : 
12 t~uz cum raeal gtbıtl der 

m.an tayyareleri evve ce bDdlrllen 
kasa.b rdan maada Ponoo leh -
r1n1 de bom ardıman etmillmltr. 
Bır çok evler Y*tlmıv veya hMara 
ub'amıştır. D!lşman tayyareler!, 
bundan sonra Lcmst, Slmpele Ko
maosuo, Kemi Ya.ervt, Kau.kaa, 
KD:ı.teJ1-Y9' aara ve Tupovaara 
kasabalarını da bombardmum et • 
m"1erdtr. Buralarda hasar olma
ımptr. Tayyare dan b&taryalan. 
m1ll r; dllşnm tayya.reai dfttOrm~ 
ı.dlıo~ 

Romanyada 

Londra. ıs (AA.) - Röyter: 
Jloskova radyosuna rısre, aaketi 

eksperlerden Sorlng Almanyada 111-

nai tztihsal&.tın tngillz tayyareleri ta. 
ratmdan yapılan bombardımanlar ne. 
Ucesinde yUzde otuz azaldlgmı bUdlr
ml§tır. 

Sorıng, Almanyada cephe gerU'.n. 
de bllhaasa memnuniyet vermlyen da. 
hiU ilyasl vaziyetten mUteveDtt ka
ramzllğm boyunduruk altmc2akl m!J
letlerin i§çilerindekl boonut8U%1uk yt>. 
ztınden daha ziyade vaJılmle§tiğinl 

n&.ve eytemıııur. 

* * * 
L<ınclra, ıs (AA.) - Bava'-eure

• n istihbarat eervlal bltdlrl7ot: 
Ağır İııgtlls bombardıman t.ayya. 

releri dün avcılar refakatınde olarak 
§imal! Fraıısa topraklarına akm1ar 
yapmlflardır. Tayyareler aabahley!D 
Seine Uzerindeld Letrait'de tnpat 
tezg&bmı 6ğlıeden l'IOnra da Ha.ur. 
rouck'da emtia ıarıannı bombardı

man otmlflerdir. Bu barek&.tta hiç bir 
tngnts tanareai ka71bolmamqtır. 

1ngilla avcıları sQDdOz )'aptıklan 
ıaarnuı Jaank&tı unumda dokuz dO§ 
man avcm tahrip etmişlerdir. Bun. 
dan ba.fka mtıtead(llt Alman pike bom 
bardmıaD tayyaresi de yerde tahrip 
edlliniııtır. Dört !n,.Uiz avcw kayıp. 
tır. 

Bir clQfmaa bombardUaan tayya.. 
l"Ml din akp.m lakoçyanm ılmal .a.. 
hlll açıklannda blr İngiliz avcım ta. 
rafmdaıı tahrip edUmıııur. 

• * * 
Loaar., 11 (A.A.) - Ingl1lz ha. 

ft nwretkı1lı dtln Wpmkt teb • 
llil: 

tngl.ilı bcmbal'dlmuı 'Ye • .., tay. 
yarelerl bugt1n yeniden fima.11 
Fransa üzerinde faaliyet pter · 
mişlerdlr. 

Sabahleyin &in' bombardıman 
tayyareleri avcılarm refakatinde 
olarak demlr ve nehir yollan mtı. 
nakali.tma taarruz etmlflmUr. Oi 
leden sonra avcılq pnaJt Fri.Daa 
Uzerinde bir taarruz hareketinde 
bulunmuşlardı:r. 

Bu harekAt emıasmda 8 dtltman 
avcm dtlltlı1llmilt ve ld İngtUa 
&V'CJSJ kaybolmlJlttır. 

GUndUzttn Breııhetm bombardı • 
man. tayyareleri Hollanda açıkla.. 
rmda düeıman gemilerini anştir. 
mJ11ar ve müaddit devriye gemile. 
dDe tumls ~-

VaJcılaerea ad....wrt topça 
mevzileri de bambudmaaa ecUbatt 
tir. Bir ağJr lasDis bamlıudman 
tanaresl kaybolmqtur. ~et Tayyarelerinin 

homhardımanlan • • • 
.B•et. 13 (A.L) - Remı1 '•im, ti (A.A.) - fngiHs 

• ...,.dan ~ g6. ~ n da1dll fJllml,et nesaret-
1' t fbııyet bombardmwı tay. lldatD ftn elıpm1d blıllll: 
,... K&ıterıoe Jhr..amnda ba • Bustlıı öğleden eonra ~ 
lanm Prim Mircea hastane ,. • s a tanarem, !ngllll 8BlılDeri 
ı;9lbd. l"'"irain bzdbaç tpnt • Ylllanlannda UÇD1qlardlr. Banlar. 
lılb raımen bombaJrml'v • ~ 1*t .mm ..-ıt w t.cutere 
41. Boıuılımdım&D --~ ... waılmda 1*' ,... bca--.ı 
Del ctmıisi ll)'dm!a.~ - •

1
---· M a kimle JU'8]wml 

mmı tayyareleri gemiye aıtıı t.om.. " 1- ı...rı.r om.1111ıv. 
lıia 1!bn"1•rtbr. Btr mOddet s:ın. 
• dftlman tayyanlerinden ilrisl 
1l!bar enerear: so metre ~ 
- 1IQBnLk emriYl mit:rab6z a
tıııpae tutmüffatdn'. 

AMERIKADA 
ASKERLER 

~...ı müddett
fazla hiwet rirecek 
• atı• 11 <A.A.> - flmdl 
~ ..... Juılmuk..tlk 
La .... glN ...... ldlanlıt .-ı.. 

1erln normal hlzmet daa*'bı& tlt.. 
lllllldlB llCIDN terbii.. ıleri hak 
landa General KanbaDll tuatıMm 

C6rçil 
~ U (A.&.) - Bemten 

!6tllıllilne .... ~ ,.,. 1*' 
lllle dyaf&tl - lı _,... 
bir mtm .,_Hı' tir. Nlltlma 
Greırvig saaUle 11.M .ne 12.10 a
nmada ~ tabmia edil, ... ......,,... 

,....._ - 'talep 0111nA • prvma ıi ......_ etmelE '* .., ... ed•Mlr olar. 
M11a alfmau blldb9 b-...e 
nlpln adaJarmm mihver buı+H, 

~ ......,. o1dal'D WrJmda. 
ki ....., ıli 89tloesidlr. 

DllBI'~~--
... SarlJ"Mlm l'kl&t .... ---

"'-- '* ınemllat ~ p;m .......... ~. 

, __ G_o_·· __ o_E_N_G_a_· _N_E_.I 
bMtaa ve mlM'ı'"r=ı W 
...... ederek: 
-Oııktuktlr.Uılm.T-.S 

kuıtarmJtız. ••••llOB!B 

Alman tebliği 
ıA {BI# tarofl 1 incide) 

z1n merkezi lllnak'ilı §&Z'k lstıkame. 
tinde, :IOO ldlometn kadar bir mesıa. 
fesine varml§ bulunmalctadır. I3ir çok 
dllfmaD tefekldll1erl araııında ~ozgun 
al&metıeri görtllmelrtedır. Vltebllk 
febri 11 Temmuzdan ber! l'llml:ı:dedlr. 

Pelpm g&lQnGıı prkısmda zırb11 

Alman tefekkWlerl Lentngrada doğ. 
ru ilerlemektedir. 

Han Jnavvetlertmıs, dQfmanm de. 
mJryola 19bekulnl tahrtp ett kten 
.ama J'enif mlkyaırta her haDl'f ııu 

muk&bll bareketl lmkl.narZ bir bale 

ıetlrmif bulunmaktadır. Zrrblı kıta
JarmUzm haftkAta dnaDu fçtn Z&l'Uııı 

ıt olan lqe Galerl, e9kl Stalln hattı,, 
nm çok yakinlerlne kadar tlerl götL 
rtllmUştUr. 

Şarld Baltık .denlziDde bir bUcum. 
botumuz 3500 ton hacminde bir Sov. 
ret ticaret geınialDl torpillemlftlr. Eu 
vapurun battıp tahmin olunmakta.. 
dır. 

şımaıı Afrikada, 1nci.lia topçuu. 
nun şlddeW bombardımanı himaye. 
ılnda lngUlz kıblarımn ıec:eıe,ın 

Tobruk'tan ;papmak ıatediklerl buruo 
lelebi:>Uıril tardec111mi1Ur. Almaa mu
harebe tayyareleri Kara Matrub es. 
varında mühimmat depolarım yak. 
mışlardır. Ayni tayyareler Tobruk cı.. 
varmOakl tayyare d&tl b&t&r7alal'Dll 
muharebe harici etmifler ve mlllılm. 
mat 4*polanlu bOmb&laN taluip •7• 
lemiflerdlr. 

Alman hava JwvvoUerl. tnrUta nak 
llye vapurlarına kattı yaptıkları mfl
cadeleye devam ederek diln sece ıı
gilterenln cenubU prld ahili y&ldıı,. 
lerinde 4000 ton b&cmlnd• blr dbt
man 11leplnl batırmı,ı..rdn'. Kuhare. 
be tayyarelerlmJ.a 1ııgtıtaren1n eenu.. 
bu tarldainde, Taymla nehri mana&. 
bmdald liman tematmı bombardmıan 
etmı.,Ierdlr. 

KllD§ sahilleri Ozerlnde cereyan e. 
den bava mubarebeleriDde dUpıan tıç 
aftı tayyaresi kaybetmlftlr. Tayyare 
datl b&taryalan ile donanma topçun. 
nun faaliyeti :aetlculnde de a mub&. 
rebe tayyareal dl1f1lrOlm0ftUr. 

tnglllz hava kUvvetıertne meuup 
Jlaf1f teşekkWler dtın ıeee AJman7a. 
nm glmall garbi ııahlller! berine bom 
balar atmıttır. KUhlm buar ,oktar. 

D. N. B. nin mütemmim 
maliimab 

Berlln. 13 (A.A.) - D.N.B. bildi. 
riyor: 

Bu gece bll§kumandanlığm hUIWd 
bir tebliğ! üe de btldlı114itl gjbl Al. 
man Juta1an me§hur St.allD hattım 

)'8.l'IDlllardlr. Bqkı•mandJmlık bu teb 
llğ1 De bir hattadanberl p.rk cıephe
.tndeld muharebeleri aaran esrar per. 
deslDl de yırtmqtır. 

D. N. B. D1n bu maıamata llAve o. 
larak Lltlhbar ett!.ğine göre Staıln 

battı Sovyet arutmntn .A:n-upadald 
akaammm mtldafauma lı&dlm olmak 
tlzere wlh r.amanınq lnp. edilıılif ln
kitams bir aakeı1 mlldataa tertibatı 
addedllebllir. Kub&rebeJer -·mıd& 
sörUldlltl s1bl ... USUll batta bul 
noktalumda cı.rtallk DO kllcm.tre19 
varmaktadlr. TILbl "9 lml, m•"'81v, 
betondaa ....ı url ~ .... 
aıeıa.ceı. ,._. mhra mtllıtabJram 

mevzllıllt 'illa umad ııddafaa .._ 
m1DiD •• ,, .. .....aw11111. 

Stal1D baffmm eD ..uJı DOktaJarmıo 

dan ~ dair al8a maıa.t 

fU tıo llOIEtada ~ 

ı - Almaa llltutl ~ 
...._. 1 oldllJdln - mMe'M 
haUanm ve btlytık Dn!eater w Dlde
per 1ııına1araa ı om• ,_llll'lade 
~- tnlnD)'a m Ô d olaD 
ıa, ......... llPlt 1ılr ....... ObMk 
a.ıNdlr. 

2 - Alman kıtaatı DldeprlD 7v. 
kan .mearumı da pgeı6 Kıuk 

f8brtDda ., Jdlametn llll4&r prtra 
gelm!flerd!r. Ba mmtüamn amhtan 
menı.e.tııcte olaa Vlteı.lr f11br1 Al. 

--- eltndet!lr. Ba ...ne Almala 
1ab11aa .as m..ıa mtüalarma 
~ De K,.,..._ ueemdeld me.. 
-.tenin 1U'J8IDI katetmlfler ve Tuna 
nelırl Ae hııleper •......S. Yakl olup 
Tcıpn~ mmt tappıı mmtaa. 
da ~ dııCru üerle'111Dt .ııı:. 
Ja71afbi"0 "a· ... .,,,,.m• ba mm.. 
takada ne tabii w ne an, hJf lıılr 
...... .,,. "'llldlr. 

a - şımaı DUDtahvada, ba a... 
daJıl ~ - lllllllm ....ı o1&D 
Leniııgrad Pelpu9 ...... ..,, -
uemmate o1ut Alman mMı tefek. 
ldllterlabı dojruda 6ılı •»• tıeW 
altma ci9fmllttlr. 

aerü lllmllll tllılll .......... 
dııllk naııl t9lıC ~ mDlm '* 
haberi d.a. lld:tta .......... o .. 
1llr tw:t'tr .,..,.. t IJ 5 MBld erumda 
1D lertnla ............... 
.......... tıııd, ,... • • ....,. .. 

İngiliz tayyareleri
nin akınları 

(BM tarafı l incide> 
polarn, petrol hazinelerine ve seyrl.ııe. 
falne ks.rşı muvatfaklyet11 taarruz.. 
larda bulurıu1muştur. Bir tayyare ftıt
rikas:nda bUytık bir ln!!Jdk oımuıtur. 

Trabluıta, 9 Temmuz a ~amı Uma 
Ozer1De muvatfaklyetU bfr akın ya
pdmlJ ft vapurlarda ağır ııaearlar 

oımtJ§bır. 10.000 tonluk ikl vapura t.. 
as.betler mtl§&hedc edllm-'f ve 12.000 
tonluk bir gemi de atep veı1lmf§Ur. 
7000 tooıuıc bir c•~ bombalal' illa. 
bet etmt§tir. 

Bir antftpod& ba8&ra utratılmııı. 
tır. D'llşman avcılan tayyarelerimlze 
hücum etmişlerdir. TayyarelerlmJ:r.
den biri dllpnO§ ve diğer lktat denlh 
mecbuı1 lnif yapını§f.ır. Fakat bun.. 
!ardan blrJ.ıUn mUrettebatı kurttıt,. 

mutbır. 

Ayn1 gtınde 1k1 dll§man de.DiZ ta,_ 
yat'98I Trablu.1 açıklarında tabrlp ._ 
dllml§ttr. TaarraZ netı~•i.nde hasara 
ugrayan yaparlardan b rlnln lcaraya 
oturdutu ertıeel gQntı mUphede oıuıı. 
muştur. 

Malt.ada 40 - IO kadar dUıman 

tanaresı Luka tayyare meydanma 
alçaktan taarrusıard& bUluamU.-. 
dır. 

Avcılarmım dtıf1D&D tanareatne 
htıcum etmlfler ve kendlleı1 biç zayt. 
ata utramakmzm Oç dO§m&D tana. 
relliDi denize dll§llrmllfler ve dffer 
mtıteaddlt tayyareleri de Jıuara 11t
ratım11ardır. 

BUDdsll bqka ' dOpDan tayyarHI 
de bava defi bataeyal&nnm ate,U. 
hasara UğraDU§Ur. 

Slremik'de ağır bombardıman 

tayyareleri 10/11 Temmus poell tek.. 
rar Bingazlye akm yapmlflardir. 1n. 
fUAklar olmUf ve yangmJar çıkarıl. 
IDJfUr. 

Şark! Akdenızde bomba tanaNles 
rlmlz dtln bir dtışm&ll dentzaltmma 
taırmız etmişlerdir. 

8aı1yede, bomba " • .,. tanareıert. 
mla ukeıt barek&ta mQabantlİ ... 
vam eylemf§lerdlr. Baalbek'te petf'ol 
deposunda 1k1 bQ)'Qk ,.angm ~ 
tır. Halepte bir nak1179 tanar-1 a. 
tefe verllmJf " bir eva trentne ~ 
cum edflml§tir. Hamana'da bombala-

rm:uz bir cephanelikte patıam11 "" 
Sllft1dada kaleye tam tabeUer kay. 
dedllml§ttr. 

Sahflde Trablua civarında bir nak
liye koluna ve Telkah'm cenuba gar
btalnde top mevzilerine de bqka bO. 
cuıqlar yapdml§tır. 

Yukarda kaybolduklan bDdfrflen 
tayya"8lerlm1a mtlstelma olmak tısere 
bu bareketlerdeD btltttn tayyarelert. 
miz U.lerlne d1'Dmllşlerdlr. 

dıma m111ııavemetlldn badema hemen tam·- Jan1aut Gld\ıt'UDllD • emin 
clllllldl?'. l>fter tanft8a ""'9t dlzl
tamlan tok ftll .ucp.ta 1ıtrtıbtne 
kanfllul 1ılr YUIJıltt.edir. ZahiftD IC',. 
rtl1dlltıne cOre eo.,et kumuıdanJCı 
da - kıtaat Gserladeld tulrlnl kal'
betmı,tlr. 

StaJln hattmm ,....._ o kadar 
atlbba lılr .....uı-nr ld, bir SUDIOk 
mabarebeabı ı._ •tıaıeel"d ta
avvur etmek bUe dolnı oıamu. :ıra. 
Irat ba yarma hareketi 1'tltt1D .A.nu. 
pamn Mflllıl cılaıü ~ kar. 
11 J'ftP"P"Ha G1an 1aaıtım mnc•kM 
t:Dktp.fmı 918 Jratl neöı:ıllnl flmdlclNl 
_...,. anma a11n11 'llulunmaktadlr. 

••• 
Bsrlin, U (LA.) - D.N.B. 

ajuwmm C'ıirendiiine Pe, Sta
lia hattı V.ıtebü.: eivarmda ya .. 
nk1Jimı1an beri •knanlarm ka • 
zuıdqp nmenem .ter ~ 
Yumlı kaıılJetmıekted. Sovyet 
OldwAı mtı1J teıekkfHlertnl atAtf 
hattına rimak mretilıe mOıd& -
faa tertbatmı tKvt,e et.mil hu. 
bmıayorJank. Alııl:um. pl)wle ve 
istihklm krta1an k3l'§ISIDda dıı
nJbnaz hftırı•lar yac>&rak Vi • 
tak civarmdakl Wdn SJimak· 
lan birer birer -.t:!iflerdir. 
Bundan ..... da 1IYa alayı. 
mı mecı-.ı .. Abnaıı NSlftlD 
... ıum111 w.maa aatin Utt.mı 
bir unttaı. ... .,,.,.. kadar 
pgerek bir &n,a adalJ tl1mıe -
niniıı ınOdafaa ettili mbada 3S 
kilA••m. dıer'•ılfiinde ilerle mil 
tir. Alman ımaı.mm .arat.i ve 
lilMılarmm mfllrmımeliıeti Sov. 
yet ukerleri flr.erinde o kadu' 
blll'Uk bir tesirFc'P"lfhr ld. aw 
yet saftannda tam bir kani* -
lık ııw oımue '99 bu eaııaıta ıes 
Sov,et tmda ~ edll••dt ... 
Yıl JIU•ıam """"'*" 

PETENiN 
Fransız milli bayramı 
münaıebetile hitabesi 
Vlfl, ta (A.A..) - Bqt1D Jlaref&l 

~ten i'ranaız milletine radyo ile ap. 
ğıdakl hitabede bulmımUftw': 

Franeızlar, 

Mil~ ve ordu için blr bayram gtı. 
ntı oıa::ı ı• Temmuz bu 11ene de ig&I 
altm1a bulunmıyan 7erlerde te.ıct 

edilecektir. 
1' Twmı 11&1ın lflal altmd& bulunan ,._de taıl'ıd ectt•mcıiDe mOaade 

ftl'tl1lleıd tc;tn Alman mıtkamlarma 

mUracaat ettma. 
OlWertmlZI. barp e.llrlerııntzt, ha. 

rabelerlmizl ve tlmltlerimlzl dll§Une. 
rek '!;:o bayn.m gUnUDU, hatıraları ta. 
.z1z günll yapacağınızdan eminim. 

Fransızlar, 

Bu velllle ne mllll vahdete Ye vata
J&Dl ı..t.Dıb&lllle karp 1-ledlllm ima. 

nı size tekrarlanm. 

~e~ 
BllrOelona, 13 ( A:LJ - t~ 

terenin Madriddeld 'WyQk elçJai 
Samuel Hoare dUıı tayyare ile 
Banelonaya gelmietlr. Bi1Y11k 
elçi Bal'9elonada. bir~ &Un kL 
laca.ktlr. 1 

La L.Wa, 13 ( A.A.) - DOn 
gece I~lizler tarafmdan yapr • 
lan bombardmıan netloe8iııde IS 
ld§i ~ 23 ki!i yaral&nmJ9 • 
tır. oımer için yaıtan nımıl ce. 
nue merasiminde vali de hazır 
~-

Tokyo. 13 ( A.A.J - Remnen 
bildirildiğine göre, ilıalen Yoku.. 
6\lka deniz üssünde vazi.fedar bu 
hınan VlsamJnl Yokum Sugiya_ 
ma, bahriye genelkurmayına ta
yin edilen visamiral llitaumi 
Şimhıı'mn yerine tDnalt Çin 
sularmdaki Japon filon bqku, 
mandanlıjma tayin olunmqtur. 

14.7.1941 
7.11 l!IMt A7UI 
'2.U Bam 

~ 
a.ao Evla ...u 

u.ao Program 
U.11 llu __.. 
u.u A.Jta
l&IO ~ w 

töırlt9ler 

il.ti Kanpk 
program 

18.ot 8lıet ayan 
ll.Ol<wılllı•t 
18.SO Konu,ma 
18.'9 Keman ...... il.il·-·..... 
u.u .. ,. 

tlbHlmt 
ıue~ u.u.._. _ 
11.11....,. 

• pzetıMI 

Jl.U ... 1aalll 
&erk .... 

.ILM ZlnM 
TMvbal 

ıı.ıı 8ole ..... 
Zl.%5 (Bot beti), 
.U.4"5 Senfoni 

orkNtırMI 

n.ao A.Jan• 
baber'lel'I 

U.M.OU. ..... 
.llM l"..ıd ...... 

Ekvator - P 
ihtilafı 

Bir uzlaşma ile 
benziyor 

.Baeaee • Atree, ıs <AA-1 
ciye nazın Ruiz Qıtlnzna, 

el Karepl Benalrde• ile 
ğu bir ıöl'U§medeıı 80D-.., 
Ekuatörle olan hudut lbU-. 
sund&, Arjantin, Brezilya ., 

Amerika devletlerinin ta 
lifini eeaa itibarile kabul 

Ekuatör'Un cevabı daba 
Ur. Fnkat Buenos Alres si 
fDlerlnde, EkuatörUD de ta 
llflnl kabul edeceği tahıulJl 
tedlr. 

.A)'Dl mesele .hakkında 
BHDoe Airee'teld J:lçlst 
~ DUb'I De bir görtıpıe 
Banda etrenlldfbne l'ıhW 
Peru ft Daat6r ara81Dd811i 
badine ~iti al&kaJl 
~. tapan)'& hOkGm~ 
Mltta bUlunacak devteU_., 
etmeleri lçtn, eTl'llk ııaıdJlll~ 
lla!'dıtı Te mll8temlekectJlJC 
samanlardan kalma tardd 
nrdlğl .aöy-mektedlr. 

Fat.tb Alkerllk Şabee~1 

s. 5. Ha. Ke. Dunun "" 
Top Dat {1878) çok acele 
racaati il&D olunur. 

••• 
lleJ'otla Yeril AmkerU!f 
Bu 88De Tıp Faktıltnl ... 

Der l'akWte.11nden eczacı -
bibi okullan ile Unhwaite 
tul kimya 1t1beıdnden nei 
rln Temmuzun ilk )'aruaDda 
lamaları yapılacalı ve a.ııııı.-:. 
rar verilenler tebabetl 
tl nteriner kHnltuıde 
rinde bulunacak veçhlle4-
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fıı ~~ olmaktan çok korktu
..... r;Ji:J. "JUJel MareşaJa: 
\1~ ol ve ye ... 

aydan bir seneye kadar hapis 
cezası verilir, aynca kendilerin. 
den bin §iling nakdi ceza ı::ahsil 
olunur ve siWılan istirdat edi. 
lir. Bundan beş sene evvel Fran
saya Ujes GrandÜ§eslılin sato. 
suna davet olunmuştum, işte o 
zaman geyik avrnc:Luı nefret et. 
tim. Geyik avı, hakiki geyik avı .. 
GU7.el gözlü bu gU7.el hayvan at 
üstündeki haydut ruıhlu insan -
lar Uraf ından kovalaruyor, kö • 
pekler tarafından takip olunu • 
yordu. Üstelik manikür makas -
lan tımaklanrun altına batsa 
bayılan kadınlar, hem de Fran. 
sanın en gür.el kadınlan da bu 
ava iştirak ediyorlardı. Bu hal 
beni o kadar müteessir etti, ki 
sıcak göz yaşlariyle ağlamaktan 
kendimi alamadım ve hiç kimse. 
den müsaade almadan. Düşesi, 
bir nazırı ve Fransa hanedanının 
en kıymetli bir şahsiyetini ora. 
J. a ekerek Parise döndüm. Erte
si gün de birisini şatoya gönde
rerek eşyalarnnı istettim. 

-~lllllUt: 

~~e ve konut ... !eti di. Yahut da sıkısınca dis. 
lra--..:a--. 

..... \': "'UllUdoll • 

l)j ateı ... 
sJe llımldanırdı. 

At yarışlarının birinci haftası 
Koşular muntazam ve heyecanlı geçti, 
müşterek bahis normal mebl§.ğlar verdi 

"~.: ~elımenin manası şuydu: 
fi~ böyle gevezelik edece. 
ııtııı.:~utfağa gidip aşçıbaşı 1le 
'Ilı~ edersen '1aha ıyi yapar-

lııtanbul at yarı§tarının blrıncı haf. 20 metre kadar bir farkla birinci, e ıoo, plAse WO kuru v di Derce z 'li kı r ı r ma us hen • 
tR ko ulan dUn Vellefendl koşu ına Işık ikinci, LUkıı üçüncü geldiler. (1.41) dır. 1 O kramly a. 
halllnd:ıı her senekinden kalabalık bır Mtişt rek bahıstc ganyırn 121>, pi • DördUncU koşu y rll 
mcmklt kütlesi önUnde yapıldı. Çok 

... 
~mm ismi Vatel idi. 

1'bı.-l'etal tarihte nam almış si. 
~benzemekten hoşlarurdı. 
~~p)e Kondi prenai gibi aş. 
~~ Vatel isminde birisini 
S 

1 
ı. Hatta Velet'in kederin

~eaini bile dua ediyordu. 
~ . üc;üııcu Hanriye benze. S tçın etrafına burunlan çok 
!etj ~köpeklerle pudralı asker. 
lı.ııı:.... lOl>!uyordu. Hat.ti güzel bir 
~iden freılf.ti alrp birınci 
~~"a'ya benzemek içın ted-

heyecanlı geı:en ko§ularda mli§terek 1 
bahis l!.Ormal meblağlar verdi. 

Bu yıl organizaııyondaki mUkem-
ı 

mellyet derhal nazan dikkati çeki· 
istanbul atletizm birinciliği 

a.t:~ alıyordu. 
s::alin konuşması artık 
b.~ bir hal alınıya başladı. 
~ Grandüşes buz gfbi b"r 
'~ dudaklarının arasın. 
~~·· 

aı ... CaYette intizamlı ve itaatkar 
,~ ~ derhal sözü kesti 
tr. ~ istiyerek ayağa kalk 
kiLakat mutfağa ınecek vakit 
\!~· çünkU Majordon i<;eri
ıı..: ış, şu SÖZierle yemeğin 

..._ ?kkıfünu bildirmişti: 
)'l ,..~n _altes Ruajal ve Emper. 
'~~ dö Glotetbırg ye. 

J,..~ne Ju kalktı, 
~koluna girdi ve yemek 
<la 8Qf doğru yürüdü. Mareşal 
" "'n 2:8da ~eodo~ sağına aldı 

...., ,..~ bır eda ıle: 
~ ""~burgda biraz geç ye
!b._. ~.dedi. Şi.şmanlamama 
~""'11 Ohnak için Grandüşes .. an-.· . gun. 
"'e ~ ıki defa yemek yeme. 
~ı:Ülıaade ediyor. Halbuki ev
diaıı ~e beş defa yemek yer. 

te~nıdi çok acıkıyorum. 
~ki un Grandüşee çr..a.Iını 
btıti'dı arına götüriip yemğin 
"1 bü ~ işaret edınce Mare. 
~llel'ük bir hll'8la jambonun 
~ atıldı. 
~k ıbeyzt bir masada ha
~ ~Ştt. Jizel Teodoru, ma
~ Judiyi karşılanna al· 

Sn ortasında enfes gill
~~ YaPilmış büyük bir bu • 
~ lardı. Her koltuğun arka 
~ ~13 üncli asırdaki kıyafet -
~r 'Ul8ık duruyordu. Resmi 
~ ınet:rdot:el de or'"..ada do. 
~!'du .. 
~ ~~nbire hatırına gel 

..... "~ dedi ki: a...: ~Oaaade edin Ostand'da 
'~- J>roreeör Bröghel'e tele
~ ~~~k bizi beklememesini 
~~· Çünkü kendisine hu 
~: ~~ randevu vermiştik. 
~ dikkatle mareşale 
~öztinn kırptı. mareşal 
~ ..._ le işaret etti ve metr. 

, ~not aldı. 

~ aksi tesadüfe doğrusu 

~l)j)e ~üşes teessürünü he 
,ettı. Judi atıldı: 

ıııu, ~aaıı, dedi. aksi tesadüf 
~ .. li'akat bu gibı te~adüfler 
~~~~ılar için tasa.vvurla
;..._""lttl ~~ bir şam teşkıı eder. 
~ "WIU sebep ittihaz ede • 
J ı::ai ziyaretlerinde ikı mis
ltbıa.~' kalırlar. Yann amcam 
~ak bütün gün ·nu bizim 

...... ~rir. 
~ t.öıs •rın. mı? dıye .l ~! ha~. 
~ lerdı. Fakat geceyı ne • 
laıı~a g~ir mıyomınuz? 
..,. t~4Vllle~ ormanların -
~ avına gideceğ :r.. 

teıt ~ Ql'andüşes Teodora döne. 
..... ~etti: 
~ ~~ Grandokalığm en gü. 
"'il ~ nlannı ve en meŞhur Va
t~e li1la.ınan kadınlarını tanı. 
. l'9oc1o 
~ r dzel Grandüşesin bu 
0~ ~nne kendine hAkim 

..... . 
\'i)t a >ııtes, zannedel'8ertı bır ge. 
~ı? ~ bahaettiler ,değil 

lotenb aordu.. HaPbıukı bana 

Ujes düşesi kendisini haklı 
<;ıkarmak için ava başlam.a.zıdan 
evvel bütün asilzade avcıların, 
hayvanların ve köpeklerin husu· 
s~rahibi tarafından takdis edil. 
d•gini söyledi. Hatta bunun L 
çin büyük lbir merasim icra et· 
tirdiğini ilave etti. 

Ben de cevaben: "Bu hususta 
Hazreti lsarun fikrini öğrenmek 
hterdim." dedim. (Devamı tıar) 

GRETA 
laviçrenin Tanınmış 

Halis Traş Bıçakları 
gelmiştir . 

iSMiNE DiKKAT 

GRETA 
T ı:a.. Bıçaklarını 
Israrla isteyiniz. 

y rdu. lıılli§terek bahis gl§eteri arttp 
nlmı§, meraklılarm yarl§lan iyi ta.. 
klbl lçın hoparlör tesısatı yapılmış, 

iyi blr bUic lemin edilml§ti. 
Yalnız uevlet demlryolları idaresi

nin Vc:lle!endlye uğratUğı trenlerden 
başka yarış gUnleri bir iki illvc ka. 
tar ~brik etmesi de llzımdır. Bu ih
tiyaç t.ilhasaa dönUıte kendini gös 
termııı ve saat 18.30 biten yanılaraan 
lstRnbuıa ancak aaat 21 de dönUle.bil 
mlştir. 

Gt'Jellru ~anıılllrm teknik netkek'rtne: 
Birinci koııu yerli yarım kan İngi

liz erkek ve dl§l taylara mahsustu. 
Mesafesi 1200 metre, lkramiyeal 200 
Ura olan bu kOfUya Suat Karaosma. 
nın Hevesi, Tevfik Alı Çınann Deli. 
kanlt11ı, Prens Halimin llbanı, H. İb
rahim TUrenln Nerimanı l§ttdk etti. 
Yanı toplu bir halde bqladı. Biraz 
sonra Dellkanll bata geçli. Fakat 80ll 

virajda bUtUn rakiplerini geride b. 
rakan İlhan rahat bir kOfU yaparak 

birinci, iki boy ara De HeVM ildnc1. 
delikaau UçUncU oldu. MU§terek bahl.8 
bir liraya mukabil ganyan HO, plAM 

ıoo. pili.le ııso kunlf Yerdi. Bu kOfU 
mm derecesi 1.20 dir. 

İkinci kOfU af kan lnglllz aUanna 
maturua, meMfeıli 1600 metre, ikraıni. 
yeal 230 lira idi. Bu yarıp .Aaım Çır. 
panın KomUıarjı. Haaan AlakUfUJl 
Dancliat. Suat Karaoemanm Yatağanı, 
Hakkı Eroy'un lılecuzaeı &ird!. 

Dandl StareUe bera~z beıı aldı, 

Yatağan da takibe ba11ladı. Neticede 
Da.ndi rahat bir kO§U yaparak iki boy 
ara ilo blrincl. Yatağan Jklnci, Kom!. 
•rj Uc;üncl1 oldu. KU§terek be.biate 
bir liraya müabll gan;pan ıoo, p1'8e 

ıoo. pıAee 200 ve birinci. lldDCI kıofu.. 
tar ü.lf'rlnde o)aıı çitte balda 27CS ku
TUŞ verdi\ Dence (l.40) tır. 111••••••••••• .. ll üçUnctl kO§ıı d6rt Ye daba yukarı 

Dit Tabibi 

Nuri Aysan 
BeyotbJ Atacaml Karpm 

Buna Sokak Batı No. l 

yaştaki saf kan Arap at n kısraklara 

mahlwıtu. lııle•fe 1400 metre, lkra. 
mtyeal lrs5 lira. Bu kOfUY& A.Btetmen 
lılu.za.tferln KıameU. Salt Akaonun 
Mibircaru, S. Kwlkayanın LUkail ve 

• •••••••••••••!Nezir TemJyerin l§ığı girdiler. lıllhlr
--------------ı can Starette bq aldı ve KıameUe çe. 

kl,pneye ba§ıadı. Neticede lııllhlrcan 

DtŞ TABiBi 

Sabri Kutel 
Kazlıçeşme Gençlik 

klübü yeni idare heyeti 
Beden terbiyesi letanibul bölge .. 

1 si direktörlüğüne lbağlı Kazlıçeşme 
fabrikaları Birleşik gençlik klübU 
idare heyetinde görWen lüzum U· ll••a•••••••••ll zerine değişiklik yapılmış vf! yal
n:ı:z UMumt ki.tiple m\Jhaaip eekl 

Muayenehanesini Emtn&ıU 

manefendl Han No. 8 ze 
nakletm!ftlr 

Acele aablık Arsa vazifelerini muhafaza etmişlerdir. 
Kartal !ılaıtepytnde, Kunıçe§me Samatya naıhiye müdürü Cela • 

mevkllnde Bağdat caddesine 2 dadl.. Un reisliğlnde toplanan klUp aza. 
ka mesafede M4 metre murabbaı ar- lan bir iki içtimadan sonra idare 
sa acele olarak satıhkt.Ir. Taliplerin heyetini aşağıdaki şekilde seçmi.ş
Vakıt gazetesinde Adnar Evclmlğe !erdir: Reis İsmet Cengiç Kar
mU:-acnatJerı. deşlcr fabrikası dırektörü Ma.h
--------------ı mut, umumi ki.tip Hafi Kadri, 

lstanbul C. Müddei
umumiliğinden : 

İstanbul adlıyeainde açık bulunan 
1000 <'r kuru§ asli maaşlı mtibaşirllk. 
ler hasr n mUba§lrhkte ıst1hdam edıı. 
mek Uzerc memurin kanununun 4 ncU 
maddesinde yazılı maaşlı memuriyete 
tayin prtlannı haiz ortameklep me.. 
zunları arasında yeni barem kanunu. 
nun 17 inci maddesine göre bir mu. 
abe.ka il mUnaslpleri alınacağmdan 

ve müsabaka imtihanı da 22 temmuz 
941 salı gUnU saat on buçukta Yeni 
pos tane binasının Ust katında ktı.ln 

adliye kUtUphanea!nde icra kılmaca. 
tından taılplerln memuriyet talebini 
havi rzUhallerlne lllştirecekleri evra
kı mUabttelerile tmtiband&D bir gUn 
evvellne kadar adliye encümeni reis.. 
llğıne mOracaat etmeleri. 

r 
Roman Kuponumuz 

No.: 39 

spor ve yurt müdafaası 8.miri Ha.
san, idal"o amiri Rahmi, muhasip 
Ahmet İıpbilcn, doktor Faik, aza 
Abdullah. 
lah. 

Seçimi müteaacip toplanan .idare 
heyeti, yekfuıu 350 ye baliğ olan 
kadın mükelleflerin derhal faali
yete geÇmeleri hakkında karar al
mıştır. 

--0---

Altay 3 • 1 Trabzonu, 
Beşiktaş 4 - O Demir

aporu mağlup etti 
Anw.ıra, ıs (A.A.) - 19 Mayıs 

Stadmı!a yapılmakta olan Türkiye 
futbol p.mplyonaaı ma<;lanna bugün 
Altay _ Trabzon Ve Beflktq. Demir. 
apor Jrarşılatmalariyle devı.m edtıml • 
tır Bu kaflıl&fDlalarda Altay Trab. 
zonu 3 - ı Be§lktaı da Demlrsporu 
• - o matıap etml§tir. 

llecludi~r~a avm şıcdetle me-
J11.eı ~ı BOyleınııd. rdı. 5 Hazirandıuı 1Ubaren toplan&e&k 
- ~ tb tatlı güldU . kuponlarm her 25 adedine mukabil 

VEDADURFi 
Yaz T emailleri 

\.şı:ya et dedi doğrudur. Bu "YAKIT OKUYUCULARI Kn-
l ne harek t on seneden . TtlPHA?ıiiEst" serisinden AŞK uo. 

''l"lf ~~ ~nim ı!(t dar mev • BUNDA Romanınm 3 bUyUk for
lll ek 1iim günd.-nberi bütiln ması hediye edilecektir. 

lllı, a ~=ed•=!~~ A:ıt~ •• • ••••••• • ••• •• •• • •• • • • .. 

Bu akııam Suadlye Şenyolda, yarın 

akıam Akllaray Aynur Park, Çar. 
§&Dlba aqamı Beykozda 

BUytlk Tem8U 
KAN!!.. 

Komedi Dnun&Uk t(3) Perde 

Cumartesi gUnil başhyan lstan
bul atlotlzm birıncıliklerinc dUn 
de Fenerbahço stadında devam c
d-ilmiştır. Mevsimin en mUMm 
karşılaşması olmasına ragm n bu 
müsabakalar maalesef oldukça ka
rışık geçmiş vP- dereceler du uk 
olmuııtur. Teknik neticeler sun _ 
!ardır: 

100 metre: 
1 - Muzaffer (F.B). 2 - Cez· 

mi (G.S) 11.4. 
200 metre: 

. ı - Muzaffer (F.B), 2 - Cez
mi (G.S) 23. 

400 metrc: 
1 - :lskeçemaro {G.S). 2 -

An<ıua CKur) 53.7. 
800 ~et.re: 
I - Rıza (G.S), 2 - Vladmi'r 

(G.S), 2,05. 
1500 metre: 
1 - Rıza CG.S), 2 - Vladmir 

(G.S) 4.31.8. 
5000 metre: 
1 - :Eşref (G.S), 2 - Canls 

(K). 
10000 metre: 
1 - F.tref (G.S), 2 - Canla 

(K). 
11 O met.re: 
1 - Yavru (G.S), 2 - Sudı 

(F.B) 17.8. 
400 metre muılab: 
1 - Cemal (G.S), 2 - Ferit 

(G.S) 62.4. 
Oö.lle: 
l - Mehmet (G.S), 2 - Fe 

rit (B.J.K) 11.83. 
Disk: 
;J. - Ve)'Bi (F.B), 2 - YaVJ'\,I 

(G.S) 39.29. 

(,'lrit: 
1 - Varak (G S), 2 - Şerif 

B.J.K) 52 11. 
l hksek: 
1 - Mc>hmet (G.S), 2 - Mu

uınmer (F.B) 1 70. 
l zun: 
1 - Çaro lu ı·ur), 2 - Mu

ammer (F.B) 6.29. 
t c adım: 
1 - Yavru (G.S). 2 

rahman (H.İ) 13.43. 
Sınk: 

Abd ur· 

1 - Muhittin (G.S), 2 - Vı 
çonı (Kur) 3.51. 

Balkan bayrak: 
1 - Fenerbahçc tak mı, 2 -

Galatasaray takunı. 
4 X 100: 
1 - Galatasaray takanı, 
4 X 400: 
l - Galntasarav taknnı. 
Bavnnlar arasında \ pılan mU

sabakalarda B ;>oğlu halkevınden 
Jale. 100 metrede, HalC' uzun at-
lamada bırincı olmu la'r<lır. 

Kurtuluş klübUnden lstradiya -
dis 80 metre .man lıdn, Prodromi
di dl k alnında bırın ı olmu lar -
dır. 

4 100 bın rak ar mı Beyoglu 
halk vı ba~ anı rı kazanmıştır. 0-
çüncU kategori tletl r va~mda 
GUz 1 bahç takımı 77 puvanla, 
dördUncU katagori atletler yarı -
!jlnda Haydarp~a .ı es.ı takımı 43 
puvanla birine' olmu la.rdır. Birin
C'I katagon t e ltlerc anlayamadı -
ğıınız bır sebep dolayısile meJ. n 
veri lıncdiğinden birınci brılll olma
mıştır. 

Birinci kürek teşvik 
müsabakaları 

Galatasaray' 30 puvanla 
vanla ikinci, Fener de 
İstanbul Susporları ajanlığı 

tarafından tertip edilen kürek 
teşvik müsabakalarının birincisi 
dün Ana.dohıhisarile körfez ara
sından başlayan ~ Bebektekı 
Galata.saray denizcilik lokali a. 
rasmdaki (2000) metrelik saba
da yaptldı. 

Sahanın intihabı yarl§ların üç 
dört bin kişi tarafından takibine 
imkan vermişti. Sahanın iyi olu. 
şu ve inzibatın yeri.nde temını 
yarışlarm mükemmeliyetine bir. 
derece ôa.ha hizmet etmişti. Ya. 
rışlar müptedi ve kıdemliler ol. 
mak üzere iki katagori üzerinden 
yapıldı. Bayanlar arasmdakı ya
rışlar da (10001 metre füerin . 
den, Galatasaray ve Fener klüp. 
leri arasında yapıldı. 

Dilnkü ya~lara Galatasaray, 
Fener, Beykoz, Anadolu. Beyler. 
beyi klüpleri iştırak etti. Neden
se Gilneş klübüni.ın futaları ycı. 
rışa girmekten imtina etmişler 
fakat yarışı takiıpten de geri kal. 
mamışlardır. 

Çok büyük ibir intizam içinde 
cereyan eden yarışların teknik 
neticeleri: 

ERKEKLE!? 
Müptediler 
TEK ÇİFTE: 

G. S. ve Fenerin ıkişer tekne 
ile girdiği bu yarışa Beykoz, A. 
nadolu birer tekne ile i tirak et
tiler. Başlangıçta san kırmızılı . 
lar güzel bir deparla başa geçtı. 
ler. Yarış sonunda: 

1 - Galatasaray (Sitı) 10,28. 
Galatasarayrn ikinci teknesi i. 
kinci olduysa da nizamname mu
cibince derece almaması l~znn 
olduğundan Beykozlu Safi'nin 
teknesi 11,44 ile ikinci (2 inci 
Galatasaray teknesi 10,33 derece 
yaptı) Fener ve Anadolu tekne. 
leri şamandıra haricinden geçtik 
terinden diskalifye edildiler. 

1K1 ÇiFTE: 
Bu yanşa iki Galatasaray, bir 

Beykoz teknesi iştirak etti. De. 
parda ibUtün tekneler başbaşa 

birinci, Beykoz 16 pu-
4 puvanla üçüncü oldu 
gidiyorlar. 1000 metreden sonra 
Galatasaray futalan başa geçti. 
ler. Neticede: 

1 - Kem:ıl. Petro, Orhan (G. 
S.) 10,34 

2 Mazhar Necmi, Kenan 
<Beykoz) 10,55. 

Bu ~ anşta da Galatasaraym 
ıkincı teknesi (Reşat, Mehmet, 
Hüsnü) 10.45 lık derece ya.pU _ 
lar. 

DÜRT TEKLER: 
Bu yarışa da Galatasara), A. 

nadolu. Beykoz Fener olmak u. 
1.ere dört kliıp girdi. Sıkı bir çı
kış yapan sarı kırmızılılar başa 
geçmekte güçlük çekm"diler ve 
sonuna kadar da öyle gittiler. 
Galatasaray ekıbınden Tev. 
fik ve Kesim kıdemh dort teke 
de gıreceklerınden kendilerıni 
yormuyorlar. Ve ı abat bır çe -
kişle· 

1 - Ziya, Tevfik Kesim, Cc. 
mıl Enver (G. S.) 9,20, 

2 - Zeki, Nuri. Naci. Hayn, 
Hamdi (Anadolu) 9,28. 

3 Şükru. Agam, Burhan, 
Feyzi , a.şit (Beykoz 9 30. 

KIDEMLİLER 
TEK CİFTE. 
Fener. Be) lerix'J. i , Beykoz. 

Galatasaray girdiler. Galatasa
raydan bu katagor·nin en iyi ku • 
rckçi i Petro, Fenerden de eski. 
!erden Seyfi cekiyor. Yarış güzel 
olacak. Deparda gü?.el ibir çıkıs 
yapan Galatasaray sa eçm k 
te güçliık çekmedi. Ve çok rah t 
bir kUrekl ve aşağı yuıkan (50) 
metre f rkla birim•ı eldı . Bey • 
kozla Fenerin çekışmesi çok 
1..evklı oldu ,.e neticede ıki ı de 
ikinci oldu. Deı:eoeler : 

1 Petro (G. S. 1 10,18. 
2 - Seyfı (Fener) llhami 

(Beykoz) 11,4,2 
3 - Ömer (Be\lerbeyı) 12. 
lKt ÇİFTELER · 
Bu yanşa da Galatasara Rc

.,at, Alı. Raha Kemal, Hüsnü ve 
Mehmet ekıp rıle ve iki tekne 
ıle Beyk<JE da (Beykoz da (Maz. 

malum tu M 

mlye l 500 lira. Bu ko uya Ahmet 
A anın Karabiberi, Fahn Slmaarotıu. 
nun D m U.yin Fahri s.n roğlunun 

Buk ti Ywıu UnUn Saronu. Kadri 
SUsan m Re tı gırdUer GUnUn en he,, 
yecanlı ko usu bu oldu. Toplu bir ,._ 
kilde •..qlayan bu koıu son metreı ... 
re kadar sıkı bir çeki me halinde 
geçU v n tic d Karnb bcr blnnc 
bir b" ara ı Buket ikınci. yine b r 
b8§ ııı.ra ile D m t UçUnctı oldu. Derece 
(1 201 d r . l\IU~t r k bahta ı ııraya 

muk l gany n 1!50 pi 100, pi 
175 lll 320 4 5 lnCJ lar ._ 
raamdakl ti ili bahis t ı ı mu. 

har, Nıhat. Kemal) .ekıpiyle gır. 
di. İki sarı kırquzı futa da baş • 
ta fakat Reşat, Ali. Raha e-ki.tb 
daha munt m b r kurekle ya 
rışın favorı i old ğunu gosterı • 
yor. 1kincı Galatasaray futa 1 
Beykoz çekişiyor. Neticede: 

1 - Reşat, Ali, Raha (G S ) 
9,44. 

2 - Mazhar, • ıhat Kema 
(Beykoz) 10 3. 

Galatasaray n öbur futası d 
bu yan ta 9 58 lık bir derece ı 
müsabaka harici ıkıncı oldu. 

DôRT TEKLER : 
Srra gunün son Ye mühjm ya. 

nşında. Bu çeldşme~e Galatasa. 
ra). Fener ve Beykoz gırdı. Ya 
rış · l oldu. Her yarışı kolay. 
lıkla kazanan Galatasaraylılar 
bu sefer ib·raz kendiler"ni sııktı _ 
Jar ve neticede: 

1 - Reşat, Tevfık, Kesim, 
Turgut, Satı (G.S.) 8,44 . 

2 - Ştikrıi, İbrahim. Saff"ı. 
Yunu (Beykoz) 8.54. 

3 Zekfil, Seyfi Mustafa, 
Behçet, Semih (Fener 9,15. 

Gerek iki çifte ve gerelaıe ha 
yarı§ta Beykoo dümenciai tekne. 
sıni çok fazla gezdirdi. 

BA) \ 1L.AR 
TEK ÇİFTE: 
Fener ve Galatasaray 

Neticede Galatasaraydan Nub 
7,12 ile birinci, Fenerden 
8 5 ıle ıkinci oldu. 

1K1 ÇlF•JE: 
Yarışa yalnız Ga aray 

girdı ve Nazlı Behin, Sliza.rı eki
bi 6,42 ile rakipsiz birinci ldu. 

DÖRT TEKLER: 
Galatasaray ve Fener girdi. 

Gi.17.el ve ?.evkli hır çekışmeden 
sonra Galatasaraym Behin Nas. 
lı, l 'm ne. Punet. Suzan ekibı 6,1 
ile b rincı, Fenerin Müreccel 
Ce}lfin, Asiye, Jale. Sevim ekibi 
de 6,44 ile ikinci oldular. Bu eu. 
retle bayanlar da G. S. (15) pu.. 
vanla birincı Fener de (6) pu • 
vanla ikinci oldu. 

Erkeklerde Galatasaray 30 
Beykoz 16, Fener 4, Anadolu 3 
Beylerbeyi 1 puvan aldı. Gunün 
bırin ine Janlık guRI bir ku. 
pa ' rdi. 

Gerek diınkü yarışlar ve g 
rekse 1 temmuzdaki müsabaka 
lar bıze •österdi ki. Galataaara 
bu s ne çok çalışın ş ve ibin 
lıkleri vermemek azmindedır. 
Dığer klup eri bozuk görd k 

Kure-k eki !erdeki stil fena ı 
klüpler arasında teknik m 
~ t e hır tenkit yapmam 
ımkan v rm ektedır. 

AJ nlrktan temennimiz ikıncı 
teşvik mus bakalarmı, gerek 
seyircı ve gerekse saha ba.kmım
dan cıdden mükemmel olan aynı 
yerde yaptırmasıdır. 

Ynr ~ıarın büyuk bir intizam 
dahılinde cereyan etmesinde a.. 
m 1 olan hakmı heyeti ve tstan. 
bul usporları aJanı Şazi Tsca 
ru tebrik ederiz. 

T. K. DBLIDAl: 
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.. · - " · .... , ... · r :- . ' ·• . • • - • .... ~ " t~ ,..,, f n hı sa rl ar .--- umum 
müdürlüğünden: • 

Sılılıat ve Giizellik -· ~ ~ -~ 

ı - Çivisi idaremiz tarafmd8!J v .. ri.lmel! üzere 10.000 adet blra sandığı 
gartnamesı mucibince k:ı.palı za!"f usuliyle s.:ıtm almacakttr. • 

Saölam 
ve 

Güzel 
DtSLERLE, 

Sağlam ve güzel 

D t Ş LE R de 

SANiN 
Diş Macunu 
ile temin edilir 

Dişleıinize Çok Dik' pat Ediniz. 
Bazan en üstad doktorlarm dle sebep menşeini bula!nadıkları 

bir hastalığın, diş iltih-:ır\ından iieri geldiği pek ~ ok 
tecrübe!•;rle anlaşılmıştır. 

Sabaht Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
\.iünde 3 defa aişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

Kullanarak Dişler;nizi Koruyabilirsiniz. 
Eczanelerle büyük Itriyat Mağazalarında bulunur. 

• f • ; ? • " .. . ... . ~ . •... ":"· -
1 

'stanbul Levazım Amirıiginden veril~n 
11arıci askerı kıtaatı ılan ıara ------B~e;- çlftlne tahmin edilen fiyatı 36 ktırU§ 75 eantlm olan 50,000 çift 

pamuk ve ytın karışılr çorap p8.Z'lx.ı1:1a .se.tm almaca.ktır. 215,000 den aşağı 
olmama!. üzere ay:ı ayn teklifle~· de kabul ed'.lir. !ııa1eSi 16.7.941 Çar§B.mba 
gUnU saat 15 de Ankara.dı. M. M . V. Satm Alma komisyonunda yapılacak
tır. Evs:a! ve şartDamf'Bf komlsyU"'..da görUlUr. Taliplerin teklif edecekleri 
miktar üzerinden kgnun1 ka.tt ı.emına.tıarile belli va.kitte komisyona ge1,. 
meler. ( Sll - 5679) 

• • • 
Aşağıda yazılı meibusa.ı ve teCJlızat maddeleri sa.tın almacı..ktır. tatek-

lllerin her gtııı ı::limune!.Crile birlllt ·e .Ankarada. Lv. Amirliği Satm a.lma ko. 
m!syonumı müracaatları. ElbıBe!ik kum&f ~ti askeriyeden verilecektir. 
.Yalnız lm.allye Ucreti mütea.h!ıicte sittır. 

Efülsellk kUU.8§ Te 1maJ.l. 
Çizme. 
Fotiıı.. 

.Kaputluk ~ ve imali. 

.K1.11ç ve sırma kemer. 
Battaniye. 
:M:a.tra. 
Ht. rç • Ma:ı.evı:a sandığı. ~evra kemeri. 
Pcrtatif karye.la. 
Pezart pu.alaaı: •(325 - 5742) 

** * Muhtelif na.kJiyat ya.ptırılaca.kta. Tahmin bedeli 15,000 lira, ilk temi. 
natı :i.125 liradır. Pazarlıkla t..!uı:t::r.1e:Sl 25.7.941 ı;ünU saat 16 da GeUboluda 
eski şube binasında. usker1 sa.tın :.!m& komtsyonunda yapılacaktır. Taliple-
rin belli vakitt~ komisyona gelm.ll6rL o(295) (5571), 

v. . * 
Beher metresine 133 kuruş fiyat tahmin edilen 30,000 metre mahruti 

ça.dır bezi luı.:pah zarfla ekstltmoye konmuştur. İhalesi 16.7.941 Çarşamba 
gtınU saat 11,30 da A.ııkarada M. M.. V. Satm Alma komisyonunda yapıla· 
cakt:r. Evsaf v .. şart?ıamesl 200 l>uruıJa komisyondan al.mır. Taliplerin ka.. 
nunl vesikaJa.rile teklif mektuplurııu ihale saatinden blr saat evvel koml8.. 
)'OD& vermeleri. (201 - 5207) 

" . . 
Beher metresine t!l.Jmlln edCen .fiyatı 670 kuruş olan 15,000 metre Haki 

Gal>ardln kuma§ kapalı zartla mtlrıaka.saya konmuştur. İhalesi 16.7.941 Çar. 
pmba. günü saat 11 de Aııkarad;l M M. V. Satm alına komisyonunda yapı. 

Iaca!".tll'. Evsa.f ve şartnamesi 51)3 kuruşa komisyondan almir. nk teminatı 
6275 l!rad.tT. Taliplerin kanunl vssıka.ıarile tekli! mektuplarını iha.le saatin. 
den bir ~aat evvtl komJsyona Vt.Tmeleri. (181 - 5147) 

• "' * 
10,430 metre hava rengi krşIIk elbiselik kutnaş pazarlrkla sa-

tm almacaktır. 'fahmin bede li 49.115 lira kati teminatı 7367 lira 
25 kuruştur. İhalesi 17- 7- 941 perşembe günü saat 10,30 da Anka
ra.da M. M. V. satın alma komisyonunda yaptlacaktır. Evsaf ve _şart
namesi 246 kuruşa komisyoııdnn alınır. Taliple rin belli vakitte ko
m isyona gelmeleri. (329-5790) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Ç'anakltale rtth. komu.a1,ı;ğı birliklerinin ihtiyacı olan erzak aşa
ğ'ıda gösterlldiğl g\ln ,.e saatler:i,o ihaleleri ıu<palı zarf ve açık eksiltme ile 
ya.~ilacaktır. 

2 - TallpJerl.:ı m•ıııakknt .e't.!ı.catlarile oirlikte ibalc günU ve saatinde 
Çanakkale Deniz kcmu:anlxğl P.ıtLın alına ıcoınisyonundıı. bulunmaları. 

3 - Kapat. zarfla. ;>apılaç .. t iJ alelerde ıç ve dtş zarfları kırmızı baL 
m umu ile mt.lhılrıenmi~ o.ar<ık lluıt" saatinden bir saat evvel makbuzu mu
kablllnd·~ komisyona ~e,.ıımış oın.ıı ıc'J'. Postada va.ki geclkmeleT nazarı ltL 
bare alınma~ 

4 -- Aınığıda :n. k ıarı gös e-,ı. ,:-, erzakla rdan koyun kuzu sığır etleri 
bir eksiltme i:e :·apılacak Old11ğ1ıı,dan ta' lpler her üC eti df' vermeğe 
m~bU!'durıar. 

5 - Evsaf ve ~artn ~meler .ıc ~l.!n çanakkale Deniz Komutanlığı Satın 
Alma Kom;syonundar. ~ e tzmlr \1." ~tahkem mevı<i satın alma komisyonu 
başkanl1kıarınuan göriPcbilir. t5569) 

Klloso ctNst 
18000 Slğrr eti 480.00 Kapalı Zarfla 2817 / 941 Pazarte19l s. 15 t• 
12000 Koyun eti 450.00 Kapalı Zarfla .. 

2 - :ı.o .ooo adedinin muhaınn\en bedeli 42,474 Ura, % 7,5 muvakkat te. 
nıinatı 3186 l!radır. 

3 - Ekeiltme 22-7-941 salı :;ünü sa.at 11,30 da İstanbulda Kabata§ta 
levaZJlY' şubemizdeki 1,ılıın komis;;ronunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözU 'geçen :ıubeden ve tzmır, Ankara başmUdilrlllklerln. 
den parasız aımabllir. 

5 - Mtinakasaya girecekler ~WO veya 5000 adet için de teklifte bulu.. 
nabileeck!erin< göre ..nti!ıUrlU tei:lif n:ektuplannı kanunl vesaikle teklif ede. 

1 cekleı·! mikts.r llzeril!deı:ı. % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka ~ 
l ı:ııirıat uıektubu..'l'\u ihtiva edecek kapa.11 zarfların ihale gUnü eksiltme saatin.

len bi. ı:;aat evveline ke.de.r mezkür komlsyol' başkanlifına makbuz muka. 
bilinde vermeleri lfı.zımoır. (5397) 

Devlet Oemiryottan ve Limanlani 
işletme Ümum idaresi ilAnlan 1 

Muhammen bec.e!; 289.555110 Ctld.yüz seksen dokuz bin beş yüz elli beş 
lira kırk kuruş> olan -40.000 ton I uıyit kömUrü 25.7.'Ml Cuma gunü saat 
1!5,30 de. kapalı zarf usı:lU ile A"lluır'.l.da İdare binasında satm alınacaktır. 

Bu •şe g!rmc-k istıyenlerin l' 332,22 (Onbeş bin üç yüz otuz iki lira yir
mi iki kuruş ı liralık :nı. vak kat t1:ıuılnat ile kanunun tayin ettiği vesikaJan 
9e tekliflerin ayn.. giin saat H.3Q a kadar Komisyon Reisliğin" vermeleri 
l!zımdır. 

Şartnameler C200ı kurup .'\...:iitara ve Haydarpaşa. veznelerinde satıı. 
maktadır. (5599) 

*** Muhammen bedeU (6076) Ura. olan 4~ lralem di~ aI&.t ve edevatı: 

213.7.1941 Paz1.l'tesi gU.cU saat 15 ,,;te; kapaıı zarf usuıu Ue Ankarada idcı.N 
binasmda satın a1maca.ktır . 

Bu işe girmek ı.r..ıyerılerin (455.70) llnlık muvakkat temin.at De k&nu. 
~un tayin ettiğl "·ı:l!i.J,alan ve tek1111erini ayın gün saat 14 de kadar Romı.s.. 
"'fOII Rels1l~ne vermeleri ıa.znndır. 

Şartnameler para!lr!I'! olarak Ankara.da Malzeme Da.lresinden , Haydar. 
paşadcı. Tesellüm ve Sevk Şetliğin~'ier dağıttla.cakttr. (5727) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ı - (81) kalem Elektrik m$J.l.zemesl sa.:ı:n alınacaktır. 
2 - 8531 lira kati teminatın Bakırköy MalmUdUrlllğUne yatırıı.a.ru 

makbuzlarUe birlikte 22.7.941 Salı gUnü saat 14,30 da Yeşilköy Hava Mm-
taka Depc !ınirliğ'.nde Satm A.?ma komisyonunda bulunmaları. {561S9) 

Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

Antalya gilmrüğünün 16-7-941 günü sa.Wa.cak eşyaya a.it olup 
ınus ve Cumhuriyet gazetelerinin 28 haziran v e 2--7 temmuz 941 
günkü nüsbalarmda neşredilen ilAn. hükümsümür. (5716) 

lstanbul Hm.Ja Mınta ka Depo Amirliğinden: 
ı - 15 beygirlik ;)izel Elekt:o,e.n gurubu satm almacaktır. 
2 - 975 lira katı temina~-ı! Bakırköy MalmUdttrlUğllne yatırılarak 

r:xıe.khuzlarilc. birlikte 22.7.941 &.a günü sa.at 15 de Y C§llköy Hava. Mmtaka 
Depo a.ınJrl!ğl sa.tın <t!ıua koml.s)onunda bulunmaları. (5660) 

Topkapı Maltepesintleki Satın Alma Komis· 
yonundan: 

l - ~00 ton K. ot balyalı veya teli ciheU askeriyeden verilmek tızertı 
f'eya d.ökUm halinde tosl)m edllmeot prtile pazarlıkla. satm a.tmacaktrr. 

2 - Tahmin ec)JleD bedeli balya.a için 36000 lira, tell ciheti a.skeriyedeı. 
verildiğine göre balyalı 30000 lira ~b'l..tım. halinde olduğuııa. göre 24000 JlradD 

3 - !halesi 17.7.941 Perşemb? gUnü sa.at 11 de yapılaca:ktır . 
• - Şartnameler ber gUn ıt 1m!.syonda görfllebilir • 
5 - 1stekliler:ln mlzldlı' g{ln ve saatte kaU teminatlarlle birlikte Top.

kapı MaltepeSinde Asker1 Satın Aı.nıa Komisyonuna mUra.caat.ı.ıı.rı. (5657) 

lstanbul Hm.Ja Mınta ka Depo Amirliğinden: 
1 - On kalem filçU Aleti (.W.eıktrilt) satm almacaktn'. 
2 - 450 llro. kat't teminatın Bakırköy MalmUdürlUğthı.e yatırılarak 

ma.kbu:lari!e beraber 22.7.941 Sa:ı günti saat U de Ye§ilköy H ava Mmtaka 
Depo Amirliği Satm Alm.e. komisyonunda bulunmala.n. (5652) 

Topkapı Maltepe Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 50 bin liralık kırmızı ruıırcimek paza.rlıkla satm almacaktrr. Mu. 

hammen bedeli 24,5 lmru~tiır. 

2 - Hum.ısı §artlaı ve evsaf '!opka.pı Maltepe Aakeı1 Satm Alma. Ko. 
Dlisyonunds görOlebDlr. · 

8 - I'azarlık ltJ - Tem.mu?: 9U Salı gUnü ııaat H ,80 da mezkü.r k~ 
misyonda yapllaca.kt.ır. 

4 - J!att teminatı 7500 Ura/Ur. 

15 - Me!'clmek 50 bm liralık tGptan alma.cağı gibi ufak partiler haliıı. 
~ de almab!lir. (5712) 

Kütahya .fava Satın Alma Komisyonu Baş
kanlt.ğından : 

1 - 100000 kilo sığır eti kapa.lr zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 17- 7-941 perşembe günü saat 14,30 da Kü
tahya merkez komutanlığı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığn· etinin beher kilosunun muhammen bede li otuz beş 
(35) kuruş v e muvakkat teminatr (2625) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün komisyona müra,... 
caat edebilirle r. 

.s - Eksiltmeye iqtirak edecek olanlar kanunl.Ul icap ettirdiği 
v e sai.kle b ;rliktc verecekleri teklif mı>ktuplannda "koyun , ~ keçi eti 
için de fiat verecekl er ve en geç 17- 7- 941 ı;llnü sa. t 13.30 a k0: 
da r t r>kt t+- mektupiarınr mııkbuz mukı:ı hilinde komisyona vermiş hu-
lunmal<irr. (5413) 

IZMIR BELEDiYESiN DEN: 

Mezbaha idaresine l'lenelik 120 ton motörin satın alınması işi ::ıiT 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Muhammen bedeli 15480 lira. 
muvakkat teminatı 1161 liradır. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
İş Bankasına yatırılarak makbuzlarile 18-7-941 den 30-7- 941 
(dnhil) ta"riliin e kadar haftanın pazartF>si. <;arsamba ve cum günleri 

sa.at 16 da encümene müracaatları . (2531) (5495) 

Topkapı Maltepesindeki Satın Alma Komis· 
yonundan: 

1 - 800 adet kar gözlüğü pazarlıkla satın alınacaktır. Taliple
rin g Ptirecekleri nümune üzerinden beğenilerek ihalesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı tek.amir edecek bedeli üzrinden alına
caktır. 

TOR~. TicAR.(;T"BANlfASI AS 
l(lJPONLU VADELf t:1t;VDUAT 

PARAN 1 BUAAD_A i'LE 

~ 

. ..,,. . ~· ....... ~. 
lrklye Demir ve Çelik FaDrlkaları 

Mlessesesı Mtldtlrltlllndell : 
5 mütercim, 1 proje ressamı ve 5 

makine ressamı alınacaktır 
1 - MUessesemizde mUnh.ıl bulunan barem harici mütercimlllclert' 

kadro mlinhalfı.tma ve gösterecekleri ehliyete göre 210 ııray& 
ka<iar ücretle 3 İngil'zı.ıe. 1 Almanca ve 1 de Fransızca müter
c imi rumacaktır. 

2 - Müessesemizin resimluıne1eri;ıdtı tstihda.m edilmek üzere, bareı:ıı 
harici 170 liraya kadaı Ucretle ı proje ressamile kadro mUnl18 • 

iAtma. göre 100 ilA 140 liraya kadar Ucretli (barem harici) 3 

makine reesamı almacAktır. 
Aran.ılan Ş91tbr : 

A - Fil' asker!iJr hizmetcnl ifa etmij olmak. 
B - 40 ya~mı tecavüz et.nemiş bulur.mak şarttrr. 
İsteklilerin Ankarada Si\rc~r Bank umu.rot müdürlüğüne tstanbuld8 

Sürr,er B&nh İstanbul şubesL.,e ve Karabilkte milessese müdUrlUğiine oıı' 
racaatıe tedarik edel:ileceklerı ıç talebnameleıine aşağıda yazıb veı;ai~I 
veya. suretlerını bağlayarak en gt!ç 20.7.\l4l tarihine kadar mUessese nıt:• 
dürlllğUne müracaa tieri. 

ı - !J'abst' vesikam. 
2 ..,... ~t~et "te!'Jkası, 
8 - Polis iyi bal şahadetnanıes!, 
.t. - Nüfus hüviyet cüzd:.nı ve aske!"Iik terhis vesikası, 
IS - - Sıhhat ıaporu, 

15 - 3 boy 5 \oe&ikalık fo'...,~raf. (5570) 

Oev1et C>enizyollan 
umum müdürlüğü 

iş1etme 
ilanları 

·t 14 T ernmuzdan 21 Temmuza kadar muhteb 
hatlara kalkacak vauurların isimleri. kalkıs ~ 

ve saatleri ve kaJkacakları rıhtımlar 
ıs' Ko.radenız hattına - Salı 12 (Ege) Perşemoe 12 de (Cumhuriyet) ve Pa 

16 da (T1ı1:·1). Galat;.ı. rıhtımmda:ı. ıt· 
Bartın ııa.ttma - Sal: 18 de (Çarıakkale), Cumartesı 18 de (Ana.farta). S 

kecl rılıtımrrdan. IY 
lzmit battuıa - Salı 8 de (Seyyar) . Perşembe 8 de ıÜlgen). Tophane ftl 

tımından. . ııo 
Mudanl .~ hattına - P azar, Pa-tar ~sı, Salı 9.50 de, Çarşamba Perşeıtl 

Cuma 16 <..S (Sus), Cumartesi ı4. de CMarak.az). . t 
Tekmil l\1;ıdanya P""mılan Gala.ta rıbtmıınm Ka.Mköy cUıedı' 
yanaşır ve a;ı.nı mahııldf'n kalka.rlı:u. • 
• aıııt' 

Bıı.ndınnn ltattuıa - Pı..zartesl, Çarşamba. Cuma 8 de tMara.kaz). G 1 rıhtmırndarı. Ayrıcıı. Ç<ırşanı'ba ve Cumartesi 20 de (KonYa' 
Tophan<P RıHmımdno . . 

Karablı;a Rııttıııe - Sal~ ve Cumı 15' da (Mt rsin) . Tophane rıhtımındsfl· 
tmroz hııttıno - Pazar 9 da (Ü1ç;-cr.) . Tophane rıhtımından. 
('nnakkale ils,,-e postası - Per;.ı-;ınbe 9 da (Seyyar). Tophane rıbtımmdatı· 
Ayva1rk hattnıa - Çarşamba 15 ie . Bursa) , Cumartesi 15 de (Saadet). Sif• 

kE:Ci rthtım"ndan. 

l'.zmir birine» .. ürat - Plizar 11 d0 ı !zmir). Galata rıhtımmc!an. 

h mlr ikln.ıi sürat - Perşembe 13 te (Tırhan) . Galata rıhtımından. 

NOT : \ apur seferleri hakkında her tilrltt mal{ımat aşafıda t.elefon n~ 
- ra.la.rr yazılı d.c4:ntelerlıul11"en öğrenilebilir. 

Galatı> Baş Acentellği - Galat-do Rıhtımı, Limanlar Umum 
MUctUrli.ığ\l binası altındF 

Galata Şube Acenteliği - Ga.:ıı.ta Rıbtrmı, Mıntaka Liman 
Reisliğı binası e.ltında. 

Sirkeci Şube Acentc:iğ! - S!rkr<..i, Yolcu Mlonu. 

Üsküdar C. Müdtleiumumiliğinden: 

40183 
221.0 

-(6789) 

Üsküdar hapisanesinin 941 senesine ait bir senelik ihtiyacı olaJI 
90.000 kilo ekr.ı.eğin ihalesi pazarlıkla 4. 7. 941 tarih.inden itibare~ 
bir ay müddetle eksiltmeye konulmuş ve 4. 8. 941 pazartesi gürı 
saat 16 da Üsküdar C. M. TJ. liğinde ihalesi icra ktlmacağmdan ta··p 
olanların yevmi mezkllrdan evvel vesikalarile b irlikte müracaa.~ 
ve e•ksti.ltme ve ihale günü muayyen saatte hazır bulunmalarr fl~ 
olunur. (5799) 

lstanbul Selçuk Kız Enstitüsü Müdürlüğundetı: 
Enatitumuzde 15 Temmuz 941 t&rihinde başlamak Uzere ikmll kurslg.fl 

açılacağmdaıı ikmali oJao talel>a'erin 14 Pazartesi gUnU:n.den itibaren oıcııl 
n1Udürlüğüne müracatları ilı\ıı olunur. (5711) 

9000 Kuzıı eti 337.5G Kapalı Zarfla 
" 

3 - Şartname ve ewaf Topkapı Maltepe askerf satmalma ko
misyonunda l'\'Örülebilir. -====================================::::~ 8000 Zeytin 240.0Cı Açık 

7000 Sabun 262.50 Açık 

Eksiltme 28/ 7 / 941 Pa::arteın 16 da 
Eksiltme 28/7 /941 Pazartesi 16,30 da 

4 - 18. 1. 941 cuma gUnU saat 10 da pazarlığı icra edilecek
tir. İsteklilerin mezkllr günde komisyona müracaatları. (5765) 

Sallibi : ASIM UB 
Umum neşriyatı idare eden: 

Basıldığı yer : V AKIT Mat~ 
'!lefik Ahmet 8evenqıl 


