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BaŞvekilimiz bagiin beyanatta bulanacak 

-

aahhütlerinı!ze bağlı 
anmak a:zmnndevn 
akat şimdiki şartlar dahlllnde 

Fransada askeri vaziyet 

Majino tabliye 
ediliyor 

lı • ~ t • J k Buradaki 40 fırka vaktinde çekilebilirse bu yıp. 
~rp arıcı vazige ınuen.çı mamızın ra:ı=~1n:;;.;:...~=l!~tt!.eni 
attefikler lehinde tesirı olmaqacak tatabileceii-iıluyor 
:,,.~=t:J':i!.~::.':::':;.,~-.;-w:~~-:' Almanlar 150 fırka 

ile lıücum ediy orlar 

Sovyet c rdusu tarafından 

hududuna yaklaştılar 
va Romayı göre Majinonun 
çevrilmesini tamamladllar 

işgal ediliyor ~ 11-AJmenJır eark 18-
ttlre'MÖDCIG tumudarma liddet
le dnw edlwtlar 'Ye Sena U. 
TroJem mmtablmda ilerlemete 
~ pJ'l'9tlertnl bUbıua 
Cbaamcınt nqntpemda ve Ver
dım111l IU')anda teblf edlyorJar. 
AlmnJar, Sam 11p11t•k•mda golı: 

ıiddetll bir hllcum yapmıtlar ve bil 
mmtakada BO fırka JmJJ•mn11ıar.. 
dır· AJmanJarm &111 hedefl, llajlno 
hattmm. Fnnqnm difer Jmmla. 

osk ova iki iilti
atom dalıa verdi 

oAya ve Letonya hukometleri 
talepleri derhal kabul ettiler 
~aumlan ailaile baab.r '°'an Litrxınya 
111111ı.,....·,..· Almanyaıla nnaret altına alındı 

t7 - SovycUer, Leton· ı taleplerde bulunmuşlardır. Sovyet 
np bilk6meUeriııe Lll· lıllkt\nıet1, bu taleplerine sebep ol· 
nrdllderi flltimatoma mak here LltTanya, t..etonrı Tt 

~tomıar vererek •>·nı (Devum ' lllelde) 

ramvay seferleri 
·· n hatlarda azaltıldı 
nca 160 arabadan 10 tanesi 
aja çekildi , fakat malzeme 
luğundan tamir edilemiyor 

~;yeal tramT&Y lflet- IUD berbangt bir lı&tta tu:ıa Dmedll· 
llıttyacı olan demir mal· memMl cin • tedbir alDUf. ...,. 

tedarik • edemem1fUr. tnmYqlara u )'Olcu blDditf .aatıere 
IU."-..ttmıs mantılı YUl· mUnhuır olmak llele .a&Oa utlanla 

etaHıırtedlr. Şimdilik lı•-
PUrWemtyecell anJ&. eeterlerba •)'nkl.,urtlmubıl m~ 

~--- KarahDk fabrlkum· tık ı&maltlr. 
lrlrddcaı. falıdkuma da -------- -
tclUıat,Ur. l'akat bu mou-
.. .amu demir almalıt· 

olnıadıtmdan tramv&)' 
QC1l, mevcut maıze. 

.... ~~:yatlı olarak kullan· 
_-..aue geklla tl'MDVQ .. 

ıo u bu TUtJıet ,oson
lııekletumektedtr. 

..,.__ ~t'r yapmakta olan 
a..--.ıaıan mevcudu ıeo k&· 
.__ tlu.rıa ıo arabaDm lflet.
~ eeferlere bir tutr 

• 14are bu anba aokaa 

icra Vekilleri 
Hayati bugun 

toplandı 
Anka& 1"r - icra Vekilleri 

Heyeti bu l&bah saat 11 de Bat
vekllette Bqvekil Refik Sayda
.mm relaJii1n4e tA:>plaim•tJr· 

rile muvuala ve irtibatmı kea
mektir· Ba mabatla Champagne 
mmtakuİİıda yaptıkları taamur.c:1a 

(De'fum ' 1Dc8cle) 

Peten hükOmetinin l'rasilda aıllerl 
"netice itibarile v~him,, llablae lf bqmda 

kararlan beklen ıyor Frt111M1mn l rtBiltered•n ayrı o1ara1c .,,,,. 
Bonleau, 11' (A· A·) - l'ranm DUll'lar hqetlaip, nlmcumbw

S. Lebnuı'un rtyueUnde yaptıiı toplaııbdu IOD1' Qlbnlu teblli bu 
llabah l'ranaıa radyon tarafmdaıl netredilmtJrtec!lr. 

Bu teblliin metni pdur: 
Bqtlüll pralıte, s. Reno'nan tekUfl tızerlne, ~lar heyeti, 

l'nnaa hllkbıetbıbı m1llet1n mOt.teıık hllrmetlnl tqıyan yt1kaek bir 
l&haiyete verllnuw kararmda bulunm111tur· Bwıun neticeabıde. s. 
Reno, re111cumhura kabine lltlfunu vermiftlr. :e. Lebnm, bu istifayı 
dltte eden ntanperverllk blulyatmı övmllf ve yeni kabineyi kurma
la derhal Kantal Petaın'i memur C!ttmiftir· 

Re!alcumhw S. Lebrua., bu turetle fbndlye kadar hiçbir Franm 
devlet •dunmm )'lklenmedlil tadar alır bir m•'uliyet almak aure
We vat&Qa kart1 tam eadabtlnl bir tere daha t.pat eden Kanıpl 
Petaln'e tqekkllr etmıetir· 

Karepl Petaba hllkbıeti, kurular kuralmaa. askeri ve dlp1cıma
tlt vazlyeij teWk için, derhal reıslc:Umhur B· Lebrun'un riyuetbade 
mı t.oplantllmJ yapıqtır. 

l'nıua radyolU lpikeri. ba tebllil nrcllkten aonra, Petafn hO. 
kbaettnln aldılı Uk tararlarm, pek muhtemel olarü buglln U1n edl
leeefini ll&ve eylemlftir· 

Loa4ra, 11 (A· A·) - l'raDm radJ'OllQ lp~erl, bu sabah, lılare-
181 Petabı ve arkadqlamun- Dk kararlarmlll muhakkak surette bu
g1ln almacalnaı 13yled.ikta eonra,. 111 cUmleyl il&ve etmiştir : 

.. Kararlarm, 11etlcAlerl itibariyle fthlm o1a~ı llSylemele 10-
llUll dah1 )'Oktur.,. 
Fratuatla yeni luıbi11eye girmek İ•temiyenler 

NftJO'lr, 11 <A· A·> - Columbfa Boradcuttnr Amerika radyo 
~ Borduu"dan yaptıiı radyo nepiyatmda. BoDııet ve 
l'luıcltil'ID yeni Fl'UllS kablnealne ıtrmeleri tddltlnl kabul etmemif 
olclulunu 13y18mektedtr· 
l llOiçre ile FrQnaa araauula muvasala keaildi 

W8VJork, 11 - ~de B&le ıehı:inden verilen malQmata ınre 
fnlore)'le l'ransa arasında muvuala ve mUnatallt teallmJttir· tmç. 
nı)'I l'ranuya baflıyaa btlUin klSprlller berhava ecWmltttr. 
Romanya luıbineai iatila etti 

Bonleau, 11 - Tatare.conun reislill altmdald Romanya bbl
nWııln istifa ettl#l haber almmıttır· tstlfa yeni k&blnenln teeekkWO • 
nll mllteatip f1b edilecektir· Yem kabineyi ea1d Bqvekllle?"e!en Vay
da Voyvad tetkil edecektir· 

iatiyeceii ıayiaları çıktı 

lngiltere, Fr~nsa mağlOp 
olsa da harba devam edecek 

Lo11dro, 11 - Fransız kabinesi 
dlht sabahtan itibaren relslcumhu· 
run relslillnde müteaddit lçUmalar 
yaptıktan sonra ıece yansından Ud 
aut evvel lıtifa etrnltlir. 

hUfadan evvel reiıicumhar ı· 

1an Te mebusan meclisleri relslr 
rlJe, baııekll Reno da Fransan 
tayyare ne ıelmı, olan tnımı bar 
vekili CörçH Ue ıörilşmllf}erdlr. 
Çörçil bu müllkat esnasında Fran· 

(Onum 4 laelc1e) 

Alman ilerlemesine karşı ... 
Türkiye, '(ugoslavya, 
Romanya ve Sovyetler 

arasında misak! 
Bir ingiliz gazetesinin verdiği bu 

haberi Sovyetler tekzip ediyor 
Jloıkoua, 17 (.t . .4.) - Tasa alan· 

aı bildiriyor: 

!nslllz Dally Malt ınzetesl, Alman· 
ya Ye İtalyanın prka dotru ıenı,ıe 
meslne kartı koymak llzcre, Sor 
yeller BirllllnlD idaresinde, Rcr 
manya, Yuıoalnp n Tllrkl19 .,._ 

sanda daha milesı.ir bir ademi tr 
cavilı paktı aktedihnesi için ted • 
birler alınmış olduJunu Jaımakta
dır • 
Tass. aJan-ı, Dıılly Mall' ln bu habe
rinin hakiltala kati)ten tetabuk et
medillnl Ye tanıamiJle Jl}an oldu
lamı blldlrmele memndur • 



- .. 
1 

' (Jbni lshak)ın haybolan eseri esas tutularak 
JBNt HiŞAl\ll 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 
Hz .. Mu~amnıed .'ıakkındaki ilk biyografi 

l'tırkte.re ~\1renı 17 MlYlfriıDddUn TdJıır~ 

- Seltı.ın sana l ann Hec;ulü. 
Hz. Muhammed denüp etrafına 

bakınıyor ve ta_ş!ardan, 2.ğaçlardan 
başka hiçbir c.ey görmuyordu. 

Böylece Hz. Muhammed uzun 
zaman oralarda kaldı \'C bi~k 

§eyler sördü ve i~ıttı. Son:a Ra· 
mazan ayında Hira dağında (1). 
bulunduğu sırarla C-ebrail indi ve 
ona Tanrının inayetbi müjdeledi. 

Cebrailin ilk ini~i 
Hz. Muhamr.:ed Hira da3Jn<la 

bi: ay ka~dı ve kendısine gelen fa· 
kirlere yiyecek verdi. 

Bu ayın sonunda, evine dörune· 
den önce, KabeY,.i yedi kere veya 
J'annrun diledıği kadar tavaf etti. 
Ancak ondan sonra evine döndü. 

Resalet )'Ilı gelince H.:. Muham
med, gene adeti üzere, ailcsile bir-
likte Hiraıa gitti. Tanrının onu 
kullarına karşı lfıtuf ve keremin
den Resullükle aziz kıldığı gece. 
Çebrail Hz. Muhammede Tanrr 
nın emrini getirdi. 

Bizzat Hz. :Muhammed nakle
aer: 

- Uyuyordum, Cebrail bana 
Ozeri yazılı ipek bir örtü getirdiği 
zaman._ (Oku!) dedi. 

Dedim: 'Ben okumak bil; 
meml,, (2) 

O vakit o beni örtüye doğru öy .. 
le çekti ki ölüyorum sandım .. Son· 
ra tekrar beni bıraktı. gene: "o
kul,, dedi. 

Ben tekrar okuyamadı~ söy
leyince beni örtüyle sardr, öyle ki 
az kaldrnıhumu teslim edecektim.. 
Sonra beni t~rar bıraktı ve emri· 
ni t&.rar etti: 

Ben o vakit, gene bana aynı mu· 
ameleyi yapacak korkusile, neyi o. 
kuracağımı sordum. Bunun üzCri· 
ne dedi: "Okul Her şeyi yaratan, 
insanı bir laın p:hUsından hafüc
den Rabbin namına!... oku, Ke· 

(1) Hira dağı .Mckkcnin şimal 
tarafında, Mckkeye 3 mil mcsafe
'dedir. Hz. Muhammed yiyeceğini 
alıp llira dcğma g:der ve oradaki 
bir mağarada aylarca kalır, gece 
ışıkları. görünen Mekkeye h6kim 
olan bıı dağda derin tef ekkiir ve 
müra'kabtltre dalardı. 

Bullari Hz. Mu/ıammedirı llira 
'dağında ibadellc mcşgıtl oldufiıınu 
kaydediyorsa da Ayni bu ibadetirs 
tefekkürden ibaret olduRıınu tasrilı 
etmektedir. /lcrllalde !lira dağı 
sonsuz ufuklara uzanan çölün orta
sında, yı'ldızlı ve ımz gecclerik 
Uz. Mul:ammede Mckkcnin gü
rültülü r1e ôd! lzayatı içinden ulv1 
düşüncelerine çckilcblldifi, derin 
istiğraklarına dalabildiği bi?'itikôf 
yeri olmuştur. 

(2) liz. Muhnınmed Ummlydl. Ya
n\ okuyup yaı:ma bfimozdl. Kuranda 
(Nebi ElUmml - ümmt peygamber) 
tabiri lrullanıl:r. Bu bııııwıt:ılr1 ftyct 
~öyledir: 

"Onlar ki Umm! olzm peyg:ı.mbcre 

tabi olurlıır ••• , 

reınliler keremiısi Rabbın hakkı i
çin, ki ka'.emle •öğretti. insan bil· 
ır.ediğini öğrendi.! .• (3) 

O vakit okudum \"C Cebrail be> 
ni tekrar bıraktı. 

Bunun üzerine uyandım ve bu 
sözler snatlcrce kalbime yazılı kal· 
dı. Mağaradan dışarı çıkum. dağın 

ortasında durdum. 9f3da gök!erden 
bana harkıran bir ~ i~ıttim: 

"Muhammedi sen Tannnın Re
sulüsün! Ben Cebrailiml.,, 

Orada durdum kaldım. arkama 
dönüp baktım, ne ileri, ne geri gi· 
dcbiliyordwn .. Sonr.ı ba5cm1 Ccf>. 
railin olduğu taraftan çevırdim. 

Fakat ne yana baks:ım onu daima 
k3.llımda görüyordum.. Öylece, ne 
ileri, ne geri gidemeden, orada kaı• 
dun.. Ta ki Hadice adamlar gön
derip beni aratınc:ıya k'1lrlar •• 

Fakat adamlar ta Mekkcnin yu· 
kanlanna kadar gidip tekrar Hati
cenin raruna dönmü;ler .• Ben hala 
orada duru}•ordum .. Ta ki Melek 
çekilip gitti. Ondan sonra ailemin 
yanına döndüm ... 

Haticenin yamna geldiğim za· 
man onun kucağına oturdum, ona 
sıkı sıkıya san!dmı. .. 

O bana nerede kaldığ\nu sordu 
\'C adamlar gönderip beni arattığı. 
nı, adamların ta Mekkenin yukarr 
lanna gittikleri halde tekrar geri 
döndüklerini aöylcdi. 

Kendisine gördüklerimi anlatın-
ca: 

- Sevin, amca oğlum! Gönlün 
ferah olsun .. dedi. Canım elinde 
olanın üz.erine yemj:ı ederim ki. 
sen kavmının peygamberi olacak· 
sm; umarım! .... (4), 

Bunun üzerine Hatice lcalkıp gi· 
yineli .• ve hristiyan olmu~ mukad
des kitaplnn okumu~ yahudi ve 
hristiyanlardan l>irçok §eyler işit· 

miş olan amca oğlu Varaka föni 
Navfalin evine gitti. Ve ona benim 
görüp işittiklerimi anlattı. 

( Ocwmı wr) 

(3J (Ku.r'o.ıı)m ~ esk1 ıurcal cılaıı 
m~hur yirmJ. altmcı sure geliyor. 

(') Va.hl h!l.d!sesl, hiçbir peygııın• 

berin hayatında bu kadar hnkJk1 ına
hJycUle ve teferruııtııe asla zaptoluna
mD.InID tır. 

Bu iJ:Blıat ve rivayetler billla.ssa 
b1zznt Hz. Mulı.nnuned tanı.tmdMl 
ııa.klouruınn :tı.alcUcr, illin fçln ıso:ı clo
rece kıymctll mll.,nlıcdelcrdlr. Halbu
ki. lbn1 ~ ba yUço luymctll e
sCJine ;ya.zdığmua mukaddemede de 
lza.h& ~ı~tısınm glb1, cahil veya k:· 
sa gllrll§lU garp mUclll!leT1. bil~kin, 

mın nnmma btl.)1lk b!r ı:azano olan 
bu h!diBcyt Hz. Muhammedin hastı> 

blr ıns:w olmam g1b1 bUdzılaca bir ıt
tlm)'A esıı.::ı tutmuoıardır. Bu eıım tc
Mt ka.""§lllmdA tnBaıılığm zaa.t ve acız
lcr:lııe neunnmak mtımı..-ıın değildir. 

Hz. Muhnmmedl.n ruhunda tık vaht 
tc%nhUrQ hıı.klmıda ınbadot ve ı1vn· 
yette bulunıınlıır ı~ gene mukadde

,mede balt!Umda Wı?ıat ,•crdltlmlz 
imam Zllhri, Urve lbnl Zübeyr ve Hz. 
Ay110 ı;ib1 ııon derece rm.\·mık Vti illnı 

aahlbl tnıuuılardır. 
GörUIUyor ltl ilk \•t.hl te:tahUrU Hz. 

.Mu?ınmmcoo tam 40 yc~rnıı, ynr.I tı:ı:\1 

MiUi Sef ... 
ingiitere kralının do ... 
ğum gününü tebrik 

ettiler 

Anlrcra, 16 (A·A·) - lngUtere 
kralı AltmC'J Core'un 13 bıu:lrann 
nıUst.dlt doi:'UJll gUnll yıldönUmU 
mUnasPbctile R«'J8leumhur lemet 
İnönU llc kral arasında aşağıd:ıkl 
telgrnflor teati olunmuştur: 

Loudra 
Mnje!ltcn!zin doğum yıldönümü 

mllnnsebeUle en 8amJ:ml tebrikle
rimi ve ı:ahsl e:ı.ndetlcri ile millet. 
!erinin sn:ıdcti hcsusundnl:t hara.. 
retli temennilerimi arzetmeklc bil. 
hn.<1.<Ja lınbtlynnro· 

İsmet lnöntl 

İs!llot ln5o0 
Tü'l"l.."iye R~ıdcumbnl'D 

Anltara 
Do~umun yıldöntımU ınUna-

8ebcWo samlmt te:ncnnll<'ıinizi 
bUyük bir mcnuıuntyetlc eldmı· 

İl1 tcmenniler:inhdcn dol~"J en 
ha."'l!.rctll te:ıekkUrlerlmi an:e. 
detim. 

Edime Jaz enstitüsü 
güzel J:>ir sergi a~b 

'Oçttnc11 yılı;ır idrak eden Ed.lnıe 
kız enaUUlall -.e Ak§&m rıanat okulu
nun hutrlad:ğı sergi umumt mQfettlı 
g'eııenl KAzmı D1rlk taratıııdan bir 
nutukla ac;ılmı§ttr. Umumt müfetU§ 
KUmı D1rik bu sanat yuvıuunm Türk 
ic;t1ma1 bUnycsindeki yerln1 n mtın 

kUıtnr bayatmıu:d& oynadığı Dıllb.!m 
rotil tebarllz ettlrdlkteıı llOn!'a mUea.. 
ıeııenln ima blr tarihçes1n1 yaparak 
Jtordele~ ke~tır. Bund.tm eonra 
beı kısma aynlmıf olan uı-gt ge.dl· 
mt,şt!r. 

Sanayi mıntakaları 
tesbit edildi 

6obrin imar programma gftre .,. 
ğır, orta ve urak 1!8.nayt mmtaka,.. 
lan bu ~le m~gul komlsyon ~ 
fmdan tefrik ve tesblt eclllm~ 
Buna naza.rnn, ağır ııanayi fabrt 
kela.n Eyüb ve Yedikule dıvtnda.. 
orta ı:anayi mlles3eseler1 Haliç 
ııalıillerile Ferlköy hariclndekl sa
hnda olaca.ktzr. Uf&k aanayi JH 
eehrin ötedenberl farlllyette bu
Junduklnn mmt:ılı:alamıda Ye top.. 
lu olarak bulunacaklerd.n'· 

n nıht olarak 1naamıı to.bll kema.J 
<!evreatne '1.rd.ili zaı:uuı vuku& gel· 
mi~. Bu t.czahUrtın goccynnn vu
kua geld~i hcııı ravlleriu ~hadoUert 
le, bcrn de bmat .Hı:. Hubammedin 
lfndOlcrile anl.ıplıyor, llk vah1 teza.
bllrllnUn uykuda vuktuı. G"Cll,ı ve (~ 
dık bir rO:ııaya ınUpblh balette) o. 
lugu, mUk~demcde izaha çah§tığı.mn 
gibi ruhun mutlaka gııyrl§uurwıdn 

yeni bir tu.ahUrCn vukuunu g~ı ... 
ınektcdlr. 

Bu, hiç aUpheaiJJ. aeııelerce aUrmo, 
derin te!cldrllrat nctlce:rtndc blr ~eha.
nln blroenblre kdinıı.tın gayrlguur ha.
klkale ltttsal pcyaa etmesinden ve 
Wdhiyetle frtibat baltne ccı;cn 1<1ra.k.0 

lelin :tttkırmıumıdaıı Ucrt gelmektc
d.Jr. 

Hz. Mub;ımme<!e Uk defa Allnh 111\• 

ınma Cebnı.11 dikto etn:cyı:ı t1aıılamr:
tır. l!z. Muhcmmedln bUUlıı tefcrrü
nUle nıı.kleylcdlbl gibi lıu tezahUr, 
Hl:. liuhnmmedc fik dc!a vak! olmu:: 
\'e ouu derinden sarsar4k 
korkutmu,tur. Bir dnhn d:ı. olma-

Bu sabahki ekspres ·e 
1talyadaki Türk kadınlarile talebemiz 

memlekete dönüyorlar. Napolide 
"~alta ve Koraika,, nümayi~leri 

ltalyada kalmt;, olan etm TOrk k&. wı Türklere fevkaJAde iyi muamele 
dmı Napoll konı;olosumuzun zevoea• etml~ler, hudultruı çıkarken e;ıyamı· 

bayo.n CamUo ikt çocuğile blrllkte bu· za bile bakmağıı. lll%um görmlycrek 
ı;UnkU Semplon elaıpre.sile oehriml.u bizi bUyük b1T nezaketle uğurl&Dllf 

gclmı,ur. tardır. 

Bayım Cemile. !taıyada mevcut BeyahaUn Cst tara!J da h!dlaealz 
TUrk k.admlarlle tıılebeJerlmlzl.ıı sefa geçmıo, batı. BulgaıUtiında dahi 
ret ve konsolosluğun tav81~1c.ı1 tize. mtışkwtıt çıkar.tlmaml§tıt.n 
rtne memlcltcte dö:ıdüklerini, takat Bir mUddet evvel l4acar1.stan.a g1-
\•azl!c u~ ltaıyads bulwımakta olAD den bir Türk tcclri ve So()'ndt.ıı mcm. 
erkeklerin yerlerinden a)Tl)ınadık.la· ıekeUnc dönmek latlyen blr Amerika· 
nnı, lo'ııuısadnkl gibi taıe~1crim1zlo lt da bugünkU e~pn:ıılo gelmlplerdlr 
vaztyet! haltkındA maınmatı olmadı 'l'ren, bunlar(bn ba§k& bir Alman 
ğmr, ırtırk tebaası m111evUerln Jbly&· kur1yea1 getırml.şUr. EksprC!lin )'Olcu 
da 1,ıın1ı1e devam ettıklertnl aöyte.. w-ı bu altı k1§1cleıı !be.rettir. levl~• 
aıl§Ur. n1n Fransa hududundald Valorb br1 

Dlıter yotcuıar da fU SAlıatı Ter· yoluyla §lmclillk iki memleket arasın. 
m.iglcrôlrı d& 1rtıb4tm t.emlJ>. edllCl.lğt, buradan 

.. _ lalya bnrbe r;trdl#l zaman Na gelecek yolcuıımıı A\'tUpa treıılerUe 

poli a&liliı bir haldeycll. Fakat kus& bir 1ıeyab:ıte devam edebileceWcrl bJldlrf· 
u.mııu ııonra gürUllWU aUm&yt~ler ıı1or. 
b&§ladL El:sorial gençler ve mektep 1stantıuldan giden A\·rupa treı:ılorl· 
t.:ı.Iobelert olan nilnuı>1Dçiler: "Korsl· ıılıl yolcula.n da pek ualını§tJr. Bu 
ka ve Maltayı ıstertz! .. ,. diye bağın.. \'B.Ziyette Avrupa trenleri alMtada.r 
şıyorlardı. nır aralık tehrln bombar- memlekeUer tçln bergtın blru<ıl'Ce Ilı. 
<imlan ed!ldiğt zannedildi; ba#"rJ~a lık zara.n mucip olmaktadır. 
k.esUdJ, herkea aaklandı. Alert işareti BugtinlıU ekrıpres dokuzda golcbD.. 
Vcrllmiı;U. FAltat eonra bunun tialki. ml§Ur. Konvni131y_oııelln eeııebt meııs
bava tehlllcelerhı1t b.~ huu bulun· lek Ucrdcı fazla bekletilme& )'u.ıtlndeıı 
durmak tçiıı yapıldıtı, hUcum.a uıtn· ancak ög'lcdea aonra saat OQ Oçe do8" 
yıın yerin Roma olduğU anı~ıldı. nı Sirkeciye varablleceg1 anla§tlDttf-

ıtaıyanlar ınemtekctlerlnden ayn. tn. 

Fransa ve Belçika
da talebemiz 

Tal ebe aileleri tekrar 
hariciye vekaJ.etine 
müracaat ettiler 

Bclçtka Te J'ransadüf talebele
rlmlz: hakkında Harlclye Veklleti 
taratmdan ajaıuJ vasrt.Mile ne§l'&
dil&n listelerde bir Jmmınıın isim. 
Ierl ~ BwWı.rm aileleri 
muhtelif vasıtalara bqvura.rak, 
çocuklarma dair mıı.10.mat almnğa 
u~lardır· Fakat ne talebttıln 
buliı.ndukları zannolunan yerler
den, ne de Parla elçlliğimizden bu 
huımsta bir haber almnmadığmdan 
allkadar aileler yenlaen llerlctye 
VekAletfn• mllnıcaat ederek te
oebbllslere girllDli§lerdir· HU.kfune
tJmizin talebelerimb:i getirtmek 
yolunda ya.pmakta oll!uğu tema&. 
larm bir an evvel neticelenmeal 
bekleniyor· 
Diğer taranan lrnt.Nadald t'Ble

belerlmhden eekia kiollik bk b.
fileniıı Avrupa trenlerlle gelmek
te otduklnn söylenmektedir. 

Hatayda koza mnhsulii 
Çok bereketli 

Hataym ipek ltouw mab~uıo on 11e

nedeııbert ıörUJmoım, derecede berır 
kotıldtr. Bu yıl rekoltesi 200 bin kUe>
yu seçmf§ttr. 

Ull8tahsil dinde ko:3larm aablaıa.. 
mın ınuıf olmak ~ hUkftmıt.ııı el· 
dığt tedbirler eayesinde tlye.Unr -'O 
kunı§tan altım§ beg kunışa yUkaol 
m!gtır. 

Sultan Mahmut türbesi 
bahçesinin tanzimi 

Bc!cdlye Sultan M.ıılımut fllrlıed 
OObı;es!nlD t4ıu.lm1no bafl&mak llze
redlt'. Eu hwııuıta Wrbcuin sW!De uy. 
ı;un Olarak ha=:rlanıın proje maarif 
''cltfUcUnco truıdik ıınUmi§Ur. Türbe 
mezıı.rlıl: b::lıçc.sln1n Bntı::W c;o.ddesi 
ooıılazıgıomdıı.ld yUlrıek dmır yıkıIA

co.k ve yerine parmııltlık ltoruıcaktır. 

N.iotör hırsım tevkif 
edildi 

Tren bir gencin ayağım. 
kesti 

• DUn gece aa.at teki& ~ Çek· 
meoedon k&llwl b'ene atlamak l.8U· 
yen Çemberlltq Vuirh&ııı 11 numara 
da ot.uran aeyyar ııatıoı 22 J~lD.mı. 
da HupuUıı t.amau oğlu Osman, mu
vuen ini ka7bederek dQfm~ "V• 
eağ ayıığı topuk mats:ılaıdan kemi· 
m.ı,ur. Yaralı Cerrahpsp baatane.ıdııe 
kaldınlmı tır. 

Milli korunma ve pazar· 
hksız aabf lmnunlan 

Tlca.ret VekAJ.eti, Mlllt Korunma 
Kanununun ba.a hWtllmleriu gö
re. puarlıkmz m~ kanununda ta
dilll.t ynpüması içi:ı bir proje ha
:mlam~tır· P.roje yakında ?decliae 
sevk edilecektir-

• Ayasofyanm lçindeld eeerlerl 
meydana çıkarmak Uzero çalı~ A.. 
ınerlkiW A.s3rtııuka ıııutebusısı Kls
ter vıtmor buradaki ,letlcUc:atnıa tek· 
rar ba§la.tnı§lır. 

• Bcru:l.ıı l'llatlarmm artmuı dolo.
yuıllo Ankarnda otomobil tak.il l1c.. 
retleri )'Uzde y1ıml artmıutır. 

• Bir mQddettenberl Bunıadn bulu· 
nan Ankara vetcrl.iıer fakUlte81 to.te· 
be ve pro!ealSrlcrl dUn BD.ndırmadaıı 
r;ebrımlze gclıııl§lcrdlr. Eurad!\ mea
lekt tetkUmt yaparak Aııkaraya dö.. 
neceltlerdlt. 

• Sıvna kız en11Ut11sllnl!n bir tr.ne-
11.}c c;:nlıııma faaliyettai göst.e:'ir Berf:i 
dUn baııtA vull Aldt Eyidoğıın w ae... 
kQrt komutan olduğU halde ka.lnbtılık 
bir dnvcuı 6nUııdo atıJIIU;,tır. 

• 1..'"mlrda vcllııin riyasetinde t~ek· 
ı:uı cchı fiyat mUrakn.bo kom1ııyonu 
m: lc;Umamt ynpunk fa.sllyet Ul:"2:llll 

tespit ctınUUr. !hUk rn mnnl olmıW 
için her türlU tedbirler rum:ıc:ı.l:tı:-, 

• lımJr gt\ZC.telerlne nnzaran ııtyn.· 
s:ı.dn ıoclr malızulU l<alnıauuv Clb!
dir. Piy'1::adn yalnız 14.lö bin ton 
kada:- Qztlm kalını~tır. D:rolıırm da 
pek ynkı.nli:ı. ihraç edllce,.ğ't Umtt edll
ı:ıektcdlr. 

• lzmlrln bo.~ kamlarına& Ç'lltan 
çekirgeler, tatbik olunıı.ıı r:cu.bWl.t 
mUcndclc but.ıı31yeUcrlle trunamen 
lmh& cdllmflUr. 

mı:ıtır. Geçen gece Tiltüngilmn1ğü nh-
Ond<'n ~nra H:. Muham:ncd.b1 l:.unmıı yo.ruıı:ik GUlor ınotöıilno 

* Adliye Vektı.letliı.in '.ba.t.rrlad;ğl 
ye:ı.1 Adliye Vcktıleti tcş!tllıitl luı.
nun projesi mUWca.Wn clı:nm:ık 
nzare ''cltli.lctJcre vcril:ll.16tlr· Yen\ 
projede istinaf ınalıkemelcıi te~. 

(ı;ayrtr..ıur)u Allabııı frUtmt halinde ı,rircrcl: bckc.Inln ceket ve panuillc' 
knlmı~ ve sık mk ıı!ddctli teheyyUçler· tüccara ~ıt bazı e~yn:,., çalan Ho
le iio.tıl Sdr~At tu aı:ıle.n kıı.nc.1:1a.n palı Nuri ndüye~c veril:nl.8 ve il. 
\•ukubuhnuş, yani Hz. Cebral!in d!lcte- cilncU sulh ct•z:ı. mnhkcmm•indc 
!!l'!, Hz. Mu.':t1mmedln ııu~runa l:ı!k'.'ls 

1 
Eorguya çelilleıc1' ie\·kif olun-

c~w~ m~~~ 

kili de V&rdıl" . 

* Emniyet if}lGrl umum mll<für
!üğll tnhümda.n hnzırlnnan ça~ı 
ve rnıı.hııUe bel· ~teri hWU.mdrJtl 
bnun projO.!i Moollsc ~·JıedJl
mek Uzcrc B~cltülete verilınistir. 

• .:ı1..~H PJ:Jr_ 
'f.J/t;JA OA il 
~vvt--z Bu -

~ l UNDll (;(iN! 

-....-. /~ 

(\ .-: J c..,-· ( _ 
8ıJ{ TllY'IAf?ti: 
l .Vı"Ş HA.Z.ıR LiGi 

Y,.q p IYOR. 

..................... 
anasız 

tercüme 

f{östence .. Pire 
seferleri 

yapılacak mı ? 
Bir Romen vapurU dl 

bu aabah geldi ,_,. 
Alldmlz lirne.nl&rmda bul'~ 

men npurlannm Romıuı~ ~ 
ıart devam etmektedir. Por~~ -; 
nında buluunn Kc.rpaçl vapt,r, 
aıı.bah gclmlıttr. Bu al<pm ı<6' ,,
ye gtdcccktır. K.&ıtence ile P~..aıl' 
cmda acfcrlcrln yapılacnğl ~~ 
dolo..onn rlvı:.yeUer henüz kB t fi 
mtıtır. Fakat b1r tki güne ıca~ 
manymım b1r karar yume.al 
~r. 6" ~ 

Amerlknnm Jlbcmour nputU ',? 
reden beklenmel~tedlr. Bu vaP"1 il.._ 
llmcrumım gellrao yUkUntı allP .j,ıf" 
rlkaya '1ı1ccek ve bir cWıa ge 
cektir. 

B 1 eli • . . d:~tliİ' e e ye ımar mıt v 

ğü üç kı:sım ha1ind1 

çalı§acak ,t ,1 
Yw bc1cdlye bat"çeslle ~~ 

len imar mUdQ?!QCQ t ııkilt.t:ı ~ 
ır.ına göre, bu mQdUrlUgUn ııU:.,!~ 
ellik dtge:1 proje tetkike.t. Cll..,..~ 
de JCl\WllClO.t ollmlt Uura Oç (.1~1"" 
IUtı'ü bulune.eıı.km. Şchlrcillk ,ııtır· 
gcbıin taıan t:ıcrlle meş~ oıııc lJCI 1 
Proje vo tetkikat mUdllrJUtU tc ,ı~ 
otn proJr.lcrtlli lınzu'lıyııakt.ır· f'.11' 
melt..t mUdl\rlilgil de MllcD1 ıı:ıU 
vo tAlcpler1:ıi ~cnktu'. 

Ce~ıdet Kerim iki r11:; 
him konferans vere' tpf,_ 

Cumhuriyet Hallı Partı:ıi ~ 
mi ldn.rc Heyeti f.:&.sındııJl c6'f'< 
mebusu Ce\'dct Kcrlın ı.nc :ıoll' 
IJugtin o:uı.t 18 de Unlvcrslt.C ~· 
fcral'.s 6clonunda mllbhn bir 
fcrnns vcrecektlr· 1s P 
Utımnileyh yarın d:ı. ıwıı~ # 

Beyozlu.ııdn. Saray ıdnetnS~..-
ltonfcrans vorceektir· f6f1" 

Bu kon!cnı.D..Gın mevzuu ~ 
rur: "OUnya abvııll ~~~ 
ınllletço benhnscnm..4l 51).,.ı;c O>~ 
'l'Ork milletinin Şeflne \·tı ~;J: 
Millet Mccl.Wne, Şef.in ve ~ (f 
ei.n mill~te glh"Cni, milli ~~1~ 
ln&ll, b-:ı ahengi bomuı~-O. ., .... ;-' 
ı:ı:ıasrrlB :rnUcadcle, Tilrldycııb' 
v tı . ., el f 
H~r Dd konf'e:rnnM Mrk 

lcbilfr. 

Milli müdafaa ,retdlİ 
gitti 

ur el 
Bu:ı hususi &lcri dolnyıe .~ 

sabah ~t:hıimiu ge)d.iği.-ıi :> sıı 
mr;; Milli MUdnfıı.a Vekili ;p,-rf 
Atıkan dün F.kş!ımkl ele 

• A :: r yı:ı y,Ir.rılşt·r· 
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Y&ni eserler 

litvanganın işgalinden sonra ... 1877-1293 Zabıt ceridesi 

etonya ile de bir Matbuatın kıymetli uzvu değer
li dostum Hakkı Tank Usun Os· 
manlı hükQmetinde kurulan ilk 
meclisi mebusan hakkında bir eser 

4dise mi çıkacak 
' 

hazırladığını ve bu mevzua taalllık 
eden vesikaları aradığını görmekle 

• ve tarih ile iştigal edenlerden buna 
ait ma10mat topladı~ına şahit ol· 
malda biliyordum. 

Aınerika tersane ve balı· 
' dan, peşin tedlyat mu-

J\.ınerika devleUerinln 
~ ve mUhimmat mübayıı... 

de veren kanun 11.yihaaı 
, lkzvcıt tarafından : - ' 

lo leledlye rel.!i tarafmdan 
~ Pl&nan iane geçen baft:ı. 
,ı~ llruı getlnnlştlr. Bu 

YekQnu 1.716.000 liraya 
tur. Son tanelerde mUate· 

:ı. Verilen 3000 llra vt dır. 
:a.n.c-. ıadyo iatD.cyonu 

11.nı ikaz ediyor: Alman· 
e propagandaaı neariya· 

"1e il.tere Fransız radyo.:.l.:!.un 
'n.ı kullanmalan n .... t .. _ 

Oaıo clvarmda bir tren yol· 
lır. İki kişi ölmüş ve D 
ll:ııetır. Hasar cuzidlr. 

lta.1ya. komünist partisi Ue 
d leıkUtıtı gııyri kanuni mın 

th r. Bu teşkilat ba§lıca 1 · 
uıııarından mürekkepti. BU· 
.r fcahedUecekUr. 
~!'tlll.n yeni Moskova ıefirl 
:_~Ps dUn Moskovada, dört 
"'llle birlıkte, tıcıırct komi. 
an Ue :>:> dad!kalık bir mU· 

:!1•trr. Öğleden sonra Cripps 
Ust<',,u· Lozovaky'yf ziya· 
r. 

ıJt Anı<'rika hUkO.mctl, Amo
tecıı .. n ta~ımakta otan Ya.. 
llurunun, Amerlkayıı müte-

~~Yat.au espasında tevkif 
2;.ııı \•e askeri havıı kU\"Vet· 
~rlaıı tecavüze uğrnmıya~ 
etınektc bulunduğunu, mu. 

<etlere bildirmiştir. \'ll§lnt;· 
1 dUn~sabah mOrettebatı 

:a• .. ' <t Uzere,.2000 kişiyi hamil 
~tilııdanın Galvay 1 nuı.nınd;ın 

ını:t;.r. 

~eriyorlar 
lllar, boğucu gazlar 
kullanmışlar 

~ • 1G ( 1.A.) _ Geçen Cu_ 
liupch ''il::ıyetindc Han 

h llğucu sazlar kull:ınar:ık 
(ı 'ttı:ıye~indc gl'çmi5 oltm 
laatı Hsi:ıngy:ıngın 20 kilo} 

i lıtıbunda füiin Cclıiaınais 
•rn~ındn ihata edilınişlcr. 

ııı. v:ıziyctl fc, k:ılflde n:ı
"kl edilmekted ir. Çiinkl 

1 
hrfn iki l nr:ıhnd:ı Japon· 

1 erinde y:ıplığı hirçok mü 
~ lııI:ırı i lirdal clınişlcı dir. 
ıı ilan nehrinin .ı:ırlıinde 
~ noktası elde edebilmek 

d:ır asker feda clmişlcr. 

taırı 
~ anda Han nclırinln şark 
' Çiniıler, Hupen \'ilarc
aı· 

'heı 'ilde cereyan etmiş ol:ın 
·rıı, erde hirçok defalar ehlen 
ı~tı .olan Tsaog::ıngı islirdııt 
·~dır. Japonların 500 kişilik 
~ınamlle imha edilmiş-

~~ ekspresinde bir 
ı 1 lln Parası çalındı 
~a:a - Dün sabah Ankııradan 
>ı.. ;ıu:a. gitmekte olan ekspres 
" te tından Konyn mebusu 

ı. ltjı:ı Osmaneli ile Mekece 
~'<>ınpartımanmda uyurken 

e llılıh duran ceketinden 
llıdanııc berııber çalınnıı;o· 

tıılltıa 
.._ "' 11et ısonra hMlse meydıına 
~erha1 harekete geçen lz· 
~ Parayı sabıkalı yankesl· 
tt~ll.nca.ıı Ccltıl, nnmldiğer 
~ llttuıı meydana ı;:ıkarmı§ 
~e trenden aUıynn 21abıka.. 
~ ""=, e~ak paranın ao lirasını 
l~\la llrıuıuu da sakladığı 
~.::"lll, bu.ıı:nu:tur. Parıı snhlblne 
< •aıi l'ıınkeslcl Celtıl de tevkif 

:'>'e~·e verllmlştlr. 

Litvanya Cumhurreisi Müttefiklere 
ailesile beraber kaçtı sü_ra~le tayy~re 

Berlln, 17 - Alman ajansının Ana yasa mucibince, reisicumhu- yetıştırmek ıçın. •• 

Vermek IQtfunda bulunduğu ilk 
cildi elime alınca bu güç i~i tah· 
minimden tok fazla, bir muvaffa· 
kiyetle başardığını büyük bir haz· 
la gördüm ve gösterdiği muvaffa· 
kiyetten dolayı tebrik ve teşekkü
re cidden layık bu,dum. 

Amerikada muvakka
ten otomobil imalatının 
bırakılması isteniyor 

Litvanyanm merkezi Kovnodan bil- ra başveka.Ietten istüa eden ve 
dirdiğine göre Litvanya hükumeti eimdi muvakkaten baı;ıvekillik ya
halka hitaben bir beyanname neş. pan Merkys vekalet edecektir. 
rederek süküneti muhafazaya da- HUkumet yeni bir kabinenin 
vet etml§tir. Bu beyannamede ez- teşkilini müzakere etmek Uzere 
elimle deniliyor ki: dUn toplanmıştır. Sovyet hilkfrme-

''BugünkU cnternaayonal vazi- tinin miimesslll Dekanot.sof ile mü- I.ondra, 17 - Vaşingtondan 

Muharebe ilfuu, sulh akdi gibi 
işler için o zamanın tabirince ilmi· 

ye, sefiye ve kalemiye ricalinin 
bir a!1lya getirilerek reylerine mü· 
racaat edilmesi gibi fevkalade top· 
lantılar istisna edilecek o~ursa Os-yette ve Avrupa harbine binaen zakerclere girişilmesi bekleniyor. gelen haberlere göre Ruzveltin 

sulbü muhafaza ve a!ıayişi !.akviye Litvnnyada hnlk, reisicumhurun Reynaud'ya çekmiş olduğu telgra-
için Litvanyadaki Rus garnizonla- kaçmış olduğunu söylilyor· fın metni Ruzvelt ilo mülii.katlan manhlarda meclis fikri dev!etin 
rınm arttırılması lazımgelmiştir.,, esnasında, ırransız ve İngiliz sefir- kuruluşundrn beş yüz elli altı sene 

Moskovada matbuat Litvanya i. LETO:XYA tı,E DE BiR llA.DtSt~ lerine verilmiştir. sonra ilan olunan "Tanzimatı hay· 
le Sovyetler Birliği arasındaki ih- Ml ÇllCACAK 'l Amerikada siyast müşahitler, riye,.yi müteakip ortaya çıkmıstır. 
tl!afm halli hakkındaki tebliği bU- Berlin, 17 _ Letonya aJ·ansmın Birleşik Amerikanın iliınıharb tek-
"k b lıkl ı tm kt dir ı·flni · dl k dil · Halkı devlet işir.c kamtırmak, ya· yu aş ara neşre e c · bildirdiğine göre, Abrene civarın. ı n eım ongreye arze emı. • 

· Kovno ve Minskden gelen ha- d:ı Malenki hudut karakol binala- yeceğini ve fakat, hem Amerika- hut de\'let i~lc ·ir:de halkın re)'in· 
berlerde ev\'elkl gün saat 15 te rı diln yanmış olarak bulunmuş- nm müdafaasını temin hem de den istifade etmek fikrıni bir nüve 
So\tyet zırhlı ve motörlü kıtaatmm tur. Bir kadın ve bir çocuk ağır( müttefiklere yardım etmek üzere halinde olarak da Tuna -.illiyetin; 
Litvanya hududunu geçtikleri ve surette yaralanmıştır. ıı Hudut A~erikan sanayiinin sulh faallye- de görüyoruz. 
akşam ilzeri Vilno ve Kovnoya gir· muhafızı kaybolmuştur. Keza mU-~ tini tecavüz edecek bir faaliyete 
dikleri bildirilmektedir· Sovyet kı. teaddid ev de tnhrib olunmuştur.' sevkinin mümkün olacağını beyan Ali ve .Fuad paş:ı!ar mebusan 
taatmm harekatı muntazam ve General Beletcnln riyaseti altın-' et.mektediıtw· meclisine mukaddeme olmak i~in 
bad:ses.iz olarak cereyan etmekte- • da bir tahltllc komisyonu Moslen. Nevyoı* Taymis gazetesi, Ame- tasavvur etmekte bulundukları fr 
dlr. kiye h:ıreket etmiştir· rika efkan umumiyesinde yapılan layet usulüne Mithat paşanın Nif· 

REtstcmmuRUN KAÇIŞI 1 Diğer ta~aftan resmt Letonya' ;bir tetkikin ~eticeslni neşrctmı:ıkt~- te tatbik ettigıw• icraatın esas olma-
Gene Alman ajansının Kovno- 'e.j3.11s1 Lit\·anyanın Estonya ile Le- tdir· Bu tetkık Amerikanın sekiz t • .. • • • Vi: 

dan bildirdiğine göre Lltvanya hU- ~ tonyn arasındaki bir teşrinisani it-l mU!ili11 mer~ezi~dc mezkOr t;aze. js~nı muv~.fık gorerek. ~ılıstre •.. 
kf.ımeti riyaseliclimhur s:ırayını ıtifnkma işlirnk ctm<'diğini \'e bu ,tenın muhabırlen tarafından yapıl-' dırı ve .Nış eynletlermın tevhidık 
·ruıesile blrl:kte terketmiş olan re- tiç Baltık devleti arasında hiçbi~1 ,mıştır. . J'"e Tuna vilayeti namile bir vilalet 
isicumhur Smetonayı müstafi ad. \ muahede olmadığını bildirmekte-~ Bun.a n~zaran Amerika?, efk~n, teskil olunmak ve yapılacak ni· 
~etmektedir· dir· 4 E1unuycsı asker kıtaatı gondenl- • ,. .. . " 

~~esi hariç olmak Uzere bütUn va~· zamların noksanları tecrube ıle ... a:ı· 

R 
" bl • v ı .. sıtalarla. müttefiklere yardmı.e- 11aşıhp ikmal edildikten sonra diğer 

esmı te tg ere gore :~mcsini ittifakla arzu etmekte )vilayetlere de tamim olunmak\ü~ 
dir· ' zere valiliğe l\litat paşanın tayini; 

H • t • '· Journal Americain gazeteei de ı . .. . .. dili' .. k · a r P •Tıa z 1 y e 1 1diyor ki. • l1l munasıp gor er \'e rnuı? ·ere 
W 4 • f "Ruzı.·~lUe :mültefıknn mutabıkizj rçin Mitat. paşayı lstanbula~ç~ğırİ 

;ve 1<nrnr verdik ki Birle§lk Amerl- dılar. P.l)•ıtahta geten Mltat paşa 
~ransa, ~6 (A·J\·~ - l6~~ tarlhl~ Fransız sabah tebliği: • ~lia devletlerinin bütün maddi kay-' 

1
Fuat paşa fö :ıirlikte :'tefkilif'vi.: 

24 saattenberi muharebe cnıyilksek §ıddct noktasını bulmuş_ n::ı.lclıırı müttefiklrin emrine amade lla • t · · · d ! 
tur. Düşman, muharebeye fevkaIS.:®4bilyilk miktarda ve kuvvetli tcc.j kılınmalıdır· l ~ }~ . nızamnamesı,,~ı mey ~n.a, 
hizat müzahcretilc daima yeni ilitlYatıar atarak Ssngres mmtaka- Mademki bunun böyle yapıımaJ ,get1rdıler. lşte bu nızamname}e 
smda hücumlarına şiddetle devani ediyor. Düaman zırhlı keşif un·\ f'ı hilkfımetiınizin siyaseti ı:e mille-· konulan "meclisi idare,,' i~vfülyet: 
surlarını Şomon'un ilerisine Grey mıntakasma .silrmeye muvaffak 1tin ekseriyetinin de iradesidir, }erde meclisi mebusanın ıd.içillc bir 
olmuştur. Kıtantımız müstevlinin tcchiznt ve asker mevcudu itibari- derhal ve sa.mimi olarak yapılma.\ modeli kurulmu~ oluyordu. Çü~kü 
le fnikiyetine rağmen d!tlma kahrnmanca çarpıı;ııyor vo müstevliye lıdır.,, 
yılmaz bir mukavemet gösteriyor. ı.ut)JIJl\I BiR TJ.~KLtF bu meclis Yali, kadı, defterdar, 

mektupçu gibi re:mi memurlarla 
FRANSIZ BAŞKU.MANDA~LIG~"JN TEBLlGl 

~ 

Bordo, 10 (A.A.) - 16 Hazlraniak§am Fransız tcbllt!'I: 
BugUn düşman hücumlan bU@'nlh:ırp cephelerinde tekrarlanmıştır. 

Parlsin garblnde, Legl \'e Lafertevldam mmtakalarındakl gayreUeri taar
nızlarımt:rla durdunılmuııtur. 

Parlsln cenubu şıırldslndc dUııman llcrleylttle devnm etmlıı, Fontanblö 
civarında Sen nehrini geçmt,,Ur. 

Diğer taraftan Okser'ln ötesinde Klemancl ve Avalon lstlkametlne plştar 
unsurları sürml\ştür. 

Langres yayl3s1 cenubunda zırhlı1Te motörm kollar Dljonun ııtmal mm· 
takasına ve Gray'ın mcnba tarafında Bom'a varmışlardır. Hafit unsurlar 
nehri geçml;ıterdlr. 

Loren \'C Alsasd:ı Frıınsız kumandanlığının tayin ettiği hareketler ve. 
rllen emirler mucibince ynpılmııktadır. Son iki günde birçok hava muhare. 
beler! yapılmıştrr. Bilhassa 15 haziran gUnU teğmen J,esleuraııt yalnız ken· 
di!I tek bir çıkışta beş ltalyan tayy resi dUşUrmtıştUr. Bunlann UçU avcı 
\'e ikisi bombard man tayyaresldlr. 

ALMAN BAŞKU.l\lA1''DANLlGJNIN TElll.tGl 

Führcr umumi karnrgahı, 16 (A·A· > - 16 Haziran tarihli as. 
keri tebliğ: 

Manııtan !sviçro hududuna kadar biitün Alman cephesi muzaf. 
ferano ilerlemektedir· Mağlüp dlişmanı Lunr istikametinde takip e
den motör!U ve motürsüz kıtaatın icraatı büyüktUr. Ekscı iya bitkin 
kaçan düşmanın ötesine geçiyorlar. Esirlerin sayısı gitgide artmak· 
tadır. Tayyarelerimiz Luar'a doğru çekilmekte olan düşmanı şose
lerde demlryollarında fasılasız bombardıman etmektedir· 

Parisin §:ırkında ve yultarı Marn mıntakasınd:ı kuvvetli zırhlı kılalan 

durmaksızın cenuba doğru Uerlemcktcdlr. Langres yaylası a1'ılmıştır. Sar 
\'e Renden çekilmekte olan Fransız kuvvetlerinin rlcat hattı bu suretle kesU· 
mişUr. 

Verd6n mevkii mUstahkcml ve bUtUn kaleleri alınmıştır. Longuyon mın 
takasındaki kuv\•etli 1stihka.mlar da. keza alınmı~tır. 

Sar mmtakasrnda, Majlno hattı Avolt Ue Sarrıılben arasında ynnlmıştır 
Yukarı Ren, Colmo.rın §tırkınd:ı geniş bir cepheden hücumlara gec;llmlş· 

Ur. Harp tayyare ve Lavıı da!! mUfrczeterl burada ordunun seı1 tt'rakkls n 
kolaylaştırmıştır. Harp tayyare tcşekküll ri, plı<e ve a\•cı tayyareleri bUtUıı 
cephelerde dUşmanm geri mUnakaU\tına kUtıe halinde taarruz eylemiştir 
Birçok yerlerde atılan bombalarla kollar dağıtılmış ve domlryollaN münaka. 
!Atı inkıtaa uğratılmıştır. Otuz kadAr trene isabetler olmuo ve müteaddit 
mühimmat treni ln!llAk eylemiştir. 

DUşmanın hııvadakl mecmu zayiatı dUn 40 tayyareye baliğ olmuştur. 

Bunlann 12 al hava muharebelerinde dokuzu do.fi toplarla ve mUtcbaklsi de 
~erde tahrip edilmiştir. Bizim tayyarelertmlzdcn yedisi dönmemiştir. 

Denizaltı gemilerimiz yeni iki muva!faklyet blldlrm ı~ıcrdlr. Bir deniz 
altı 12 bin tonlltıtoluk dolu bir nakliye gemlsnn torpllendlğlnl h'.tb"r vt'rmck· 
tedr. 30 mayısta bir denizaltı d:ı 14000 tonluk bir lnglllz mayn kruvazörllnll 
torpillemiştir. 

lTALYA~ BAŞKtJ.l\IA"SDAJ\'LTr.ıNIN TF.RUGl: 
Rnma, 16 (A.A.) - 15 numııra.lı ordu bUltenl: 
ltatyan karargt'lhı umumlsl tarafından tebliğ edilmiştir: 
Alplar hududu boyunca istikşaf harcktıtımız, her tara!ta hududun öto· 

sinde lnklpf etmektedir. Düşman muva!Caklyctsız olarak muka\•cmet etml~. 
Ur. Birkaç esir ve otomatik slltıh elimize dUşmU§tür. 

Akde.nlzde, bahriye ve tayyare kuvvctıcrlmlz, gittikçe keıılf ve cesaret 
verici neticelerle faallyeUerlne devam tmktdlrlr. 

2 numaralr bUltenimlzde blldlrdlğimlz ve lcglllz radyosunun da teyit ey· 
led.lfi l'lbl Kalypo 1ngillz kruvazörUnün zlyamdan ba§ka torpldolarımız m~· 

Diğer taraftan Amerikalı ayaru. ~müftü. metropolid, hahamdan ba~
ô.zası Pepper dün bir teklif yap-
mıştır. Amerikada şimdilik ve bir ka muhtelif din~ere mensup hal· 
müddet için otomobil imalUmın lıan ileri gelenlerinden seçilen dört' 
tcrkedilmesini ve böylece bÔşala-j azadan tereklo\üp ediyordu. 
cak fabrikalarda eüratle 50 bin Ondan sonra ı;.cne Mitat paşa
tayynrc imal edilerek bunun bilj run reisliği altı;.,ir. kurulan "~fıra
kısmınm müttefiklere gönderilme-'ı 
sini istemektedir. 1Yi devlet,, azası memur olmak sıfa-

ltile, daha ziyade bir devlet mües· 
200 TAlT.ARECt GJ<~Lh.OR sesesi olmakla beraber ifa ettiği 

Ncvyork Herald Tribunc gazete. vazife it:tarile mu da meclisi me· 
si ilk p:ırti olarak 200 AmorikalrJ 'busanın ikinci · · !·a:lcmcsi ~y
tayyarecinin müttefik hava kuv-1 ımak mümkün olabilir. 
vcllcrine iltihak etmek tizere bu-
lunduklarını haber vermektedir· Osmanlı ' ..ıkumetinde millet 

lngilterede Fransa 
için dua edildi 
2 9 2 bin genç daha askerlik 

şubelerine müracaat etti 
J..oııilrn, 17 - Büyük Britanya

da dlin bütün mabetlerde Fransa 
için dun edilmiştir. 

conçll. 17..AUAT YERECJi.I{ 
Başvekil Çörçil Frnnsadııkl va. 

zi)et hakkında avam kamarasında 
yarın beyanatta bulunacaktır. 
Lordl:ır kamarasındn da beyanatta 
bulunacaktır . 
Perşembe giinli de avam kama

rasında gizli celseler akdolunarak 
nnavaUın müdafaası meselesi mü-

zakere edilecektir. 
.(\SKER c1ı:ı.ct 

!ngiltcrede asker celbine devam 
ediliyor. Mecburi hizmet dolayısilc 
292.025 kişi daha askeri ııubelere 
kaydolunmuştur. 

H:A81N .. :NtX lÇTlllAI 
İngiliz kabinesi dün toplanmış, 

vaziyeti görüşmiiştür. lngilterenin 
harbe devam kararının kal'I oldu
ğu ve bu kararın değişmediği bil
diriliyor· 

r.alter bir hJcum esnasında bir de tahtelbahir batırmışlardır. 
Hııvn ordumuz her tarafta aynı zıımandıı tetebbOsü ele almıştır. F.ran

sız hava ü:slerine Corsiko. limanına ve Burnn tersanesine karşı muvaffakL 
yetle neticelenen bombardmı:ınlar yaptlmıştır. 

Fransanm cenubunda Cannet - des · lılaures hııva limanına k&J'lı 70 
tayyarenin (yetml§ tayyarenin) iştiraklle ı:enlş blr taarruz hareketi yapıla
rak bir kısmışlddctli hava muharebelerinde bir kıamı da yerde olmak Uzere 
40 dUgman tayyaresi imha edUmlş, bUyUk blr cephane deposu berhava olun. 
muştur. Dlrçok yangınlar çıkmıştır. Düşman tayyare dafi hataryalan ıayanı 
dikkat bir faaliyet göstermlııler, beş tayyaremlz dönmemlıılr. 

Şlmall A!rlkada, birçok tanklann mUzahereUle Sldl - Pzel lsUkameUn· 
de taarruza teşebbüs eden lngillz kuvvetlerine ıılddetll harekAt cereyan 
ctrnigtir. :Mıısaua üzerinde lkl 1nglllz tayyareııl düıUrUlmUştUr. 15 geceli 
dUfrrıan mutad hUcumlarmı yaparak Cenova üzerine birkaç bomba atnutlır. 
Birkaç alvil ölmUııtUr. Cenova hava d.a.tl bat&J"11.l&n ta.r&tmd&n dl:lrt düımaa 
tayyarellf dll§Urtllmüıtür. 

meclisi kurulma ı fikri, olgun bir 
halde olarak, sult:'.ln Azizin son se
nelerinde beliriyor. Fakat pJdfŞa· 
hr hal'edenler arasında bu fikre 
aleyhtar olan!ar da bulunduğu i

çin Beşinci Murat tarafından ıs
tar olunan h:attı hümayunda "ka· 
nunu esasi,, den bahsolunamadı. 
··Devletin idarei umumiyesi ner 
sülemare ve kabiliyeti ahalire göre 
kavanini kaviye ile tak\iye,; sö· 
züyle iktifa olundu. Cült1stan son-. . 
ra Şeyhısl!m kapısında yapılan 
toplantıda Mitat paşa ''di\ranı 
memleket,, namne bir meclisin ku· 
rulması lüzumu denneyan \•e Sü· 
leyman paşa da bu fikri teyit etti· 
ği halde f er•aemini Karahalil efen
dinin itirazına maruz kaldı. Sadra.· 
zam Rüştü r.~şa da maksat millet 
meclisi yapmak olmayıp maliye,iş· 
!erini mürakabe altına alacak bir ... ~ 
heyet teskHi::dcn ibaret bulundu· . ~~ 

r,runu beyan ile muarızların tarafı .. 
nı iltizam ettiğinden kanunu ... esasi' 
bahsi meskut bırakı!dı. 

1 

Abdülhamidin padişahlığını ter-
,;ç edenler arasında, başta gene 
.Mitat paşa olmak üzere, ka~u 
esasi ve meclisi mebusan fikrinin 

~ 

müdafileri de bulunuyordu. Bu fi· . .. 
kir ruhlannm kuvvetli kimseler ol· 1 

duğunu gördüğü için Abdülhaıİıid 
l 

de onu kabule mecbur oldu. lstan-
bulda toplanmış olan konferans 
heyeti ilk ıçtimamı akdedcrken a· 
tılan toplarla kanunu esasinin ka· 

bul olundu~"\l da ilan edildi. 
"Kanunu csa inin tanzımi Os

.manlı tarihinde mühim bir bahis
for. Bunun için urun uzadı~·a yazı 
\yazmak IAzungelır. Yalnız şu kada· 

lnnı ilAvc edeyim ki kanunu esasi· 
yl""iiddet!e terviç eden Mitat p::ıŞa 
'Aıliillhrunidin kurnazca bir hare· 

.. ketiı'C koydurduğu 11~ üncü mad-
1deye kurban edilerek meclisi me-
1busarun açıldığını görmeden mem 

~en çıkanlmak bedbahtlığına 
dı. ... 

Bununla beraber Abdülhamit 
,~}~e~ .kurt~nnak için mebu~an 
f1~hsmı açtırdı. Fakat keyfi ıda· 
reye set çeken meclisin de,~a'minı 
~istemiyordu. Bir zaman sonra' bir , 

daha toplanmamak üzere dağıtt'İğr 
~ecli in, kanunu esasiyi salname
~e'iin başına geçirmekten başka, 
bütün izlerini ortadan ka:dırttı. ..... ~ 

!Meclisin zabıtlarını ihtiva eden 
devletin rermi gazetesi ''Takvimi. 
Yekayi,, nüshalarını imha ettirdi-"" .. . 
ği gibi o zamana ait gaz::?teleri de 
yok ettirdi. Meclisi mebu'"anaait 

ufak bir malumatı ihtiva edenev· 
~ 

rak en tehlikeli ve rnuzir kağıtlar 
dan sayıldığı için halk <>llerind~ 
gazete nüshalarına varıncaya ( xa- ~ 

C:ar bu kabil şeyleri yaktılar. kül
lerini ha\'aya uçurdular. Bundan' 
dolayıdır ki ':>ugürı meclisin zabıt-

!\i 
l:rmı ilıtha eden •'Takyimi Velfa· ' 
yi,,in tam bir takımı ne resmi r.fu· 
esseselerdcn birinde, ne de hü'SUsi 
şahıslar elinde bulunabilir. Hatta 
yaıdığrm \'e bir.r.ci cildini geçende 
çıkardığım •·son sadrazamlar Ye 
baş,·ekifü .. ,.i :·azırlarkcn başvÜr
madığım yer kalmadığı ha~de 

"Takvimi \'ekayi,,i değil o devre 
aa ga::etc!eri.ı hiçbirinin tam bir 
koleksiyonunu ele gcçirmeğe \'C 

gcçireme<lığw:. ıçın ele istediğim 
şeyleri ma:ıttec. 1, bulmağa mu· 
\'a,a'~ olamadım • 

Bunla:-ı ö~ kr.?r>kt<>n mak~adrm 
sayın Hakkı Tarık Vsun me)·dana 

· koyduğu eserin ne büyük bir e· 
mek mahsulü okluğunu anlatm:ık· 
tır. Değerli ,.e çalıc:kan dostuma, 
l<~rihc olan ! Jymct i hizmetinden 
dolayı, t~e.l<l\iırlcrimi sunarken 
iki..ci ve üçüncü ciltlerini de yakın 
bir zamanda çıkarmı.ğa muvaffak 

olmasını dılcrim. 

Mehmet Zeki Pakalın 

Amasyada iki zelzele 
oldu 

Amuya. 11 (A.A.) - Bu&'{lıı aaat 
2 . .(S de §ldlialll ve altı etuzd& OTta 
Pd~Ul l>ef N.lllyı ~ lld yer ıar. 
mıtım olm111t,ır. Zayiat ~·oktur. 
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Norveç kralının radyoda nutku 
Lorulıa. 17 CA· Al - Norveç kralı Haakon, dUn llşam, Londra. 

dan radY".,) ilo Norvcı;o hitaben bir nutuk söyl<'miş ve gerek kendisinin 
gerek müttefik kuvvetlerin Norveçten çekilmelerinin ne gibi şerait 
alt.m~ vukua geldi~i anlat.mııtır· 

Kral Haakon, demiştir ki: 
''Norveç'jn l.!3.lı\ hUr bulunan mUhim kısınma, yani Norveç tica

ret donnnuın.sma ne%aret edoeeğiz. Bu suretle milletim ve memle· 
kethn için çnlışabllmek, beıtim için btiyük bir tcsellidlr.,, 

lngilterede yabancıların giremiyeceği 
mıntakalar 

Londm. l'7 (A· A·l - lngUJ.% ihUkfimctinin, yabancılarm tngllte
nde, bazı mmtakalal"a girmelerinin men'i hakktndtıkl karamtunt'sl 
lı1lk1lmlerl, Bucldnghaınshlere Hertfordshire, M.iddlescx ve Nort· 
bamptonshf.re eyaletlerinin baT.I mınlnknlarına da teemil edilmlgtir· Bu 
7U&ktan ynltuz Fransızlar mUst-csna.dır. 

Mzsır'ın harbe 
gireceği anlaşılıyor 

İtalyan tayyarelerinin Sollum'a 
yap~ıktarı hücum Mısır notasına 

cevap mahiyetinde görülüyor 
ltalyan tayyareleri Mısırdaki üslere. taarruz 

ettiler. Akdenizde 4 ltalyan denizaltı gemisi 
batırıldı. Malta 25 dela hücuma uğradı 

,. Kah1ttı, 17 - lta.ıyruı deniz hava 
bvveUerıne men.sup tayyarelerin, 
Kım ile Libya hududu arasında kU.. 
~ilk bir ıeJıit 01an sonuma yaptıktan 
bir hUcum Mısır hudut müfrezeSin· 
den iki ırubay \'o 20 askerin filUmUne 
aebeb oınıustur. Bu aSkel'lerin :ıu.,ıa

v• depolan da hasara uğl'a.nuı;tır. 
İngiliz umuınt karargAhmm tabli• 

fino göre Sidi Darraniye yapılan ltnı· 
yan taarruzunda Sckiz ölO vardır. 
Kapruza ııtlbkAmmm zaptmda alı· 
nan ltalyan esirlerinin adedi sekiz 
eub3y vo 200 askere baliğ olmu,atur. 

Sollumun boıbbardmıanmda ölen 
:a.blt ve askerler l4ısırıiı mt uk6ri 
zayta.tmı te,,ldl etmcktedil'. 

lildüıenln vukuu tızerine M:wr 
lC:ralı ı.~anılc bkenllettyeden Kahire
ye gelerek Ba§vekll All ldihlr pap 
+e Harbiye mwn Salih p&§& il& gö
rllfmUs, daha sonra ba§Vekll ile har
biye nazın, ltıgiltetenin yaJtın fark· 
ftk1 kuvveUeti başlromandam gene
.t.al Vavel ile Utl~arede bUlunmuJiar 
drt. 

:Mal{lln olduğu üzere :Mim hUkQ
met1 ltalyaya verdiği notada., Mısın 
harbe glrmeğe sevkedecek Ug aebe~ 
ten bahsetm1.§tl. Bunların biri .. ltaı· 
yanın Mımr askcrl lliılerlne ô."kı:Dlar 
yapması,,ydı. Sollum hlditıeal bu 
madde tambir intıbak ne mukabele 
mabJyeUndo telAkkl edilmektedir. HU 
kQmet vnzlyeti bugün ehemmJyeUo 
tetkik etmcıttcdir. nu gtbl hAdisel~ 
rtıı tekerrtır edece~i ınuhakkak eayil· 
diğı için Mısırm ltalya ile harbe gi· 
~eceğl anıaııılmaktadır. 

Sollum hAdiseslnden başka Sldl 
Be.raıüde do bir lta.ıyan hava taarru
&u vukubulmll§ ve alvU halktan sekiz 
kl§l yııralanmı3tır. Dlln de lskcnde· 
J1yede hıı.va tehlikesi IJareti verllmlJ, 
88 dakika stırmlljtnr. 
ltaıyanm Mısır hududu üzcrindekl 

Kaputza ve Magdelena adındaki iki 
mevkiln znptı sırasında alınan eslr
leiin mlktatı 208 e baliğ olmu,,tür. 
DÖRT !TALYAN TAHTELBAHtRI 

BArrl 
İngiliz amiralliği tarafmdan neşre· 

dilen bir tebliğde İngiliz donanmasuım 
Akdellfzde d6rt ltalyan tabtelb&hltiö.I 
batirC!ığı bildii"llmekt&dlr. 

tNGn.tz HA VA Xt1VVELERtN1.N 
FAALttmt 

Buradaki İngiliz hava kuvveUer1 
karargalu bll~yor; 

İngiliz tayyareleri SJdir%clz ve Gl· 
anıbub mevktıerlne mmaffaklyeru 
hUcurnıar yapmıştır. Harekft.t esnuın 
da Uc motörlU bir lta.ıyan tayyaresi 
imha edil.ml§ ve iki tanesi de ciddl 
surette hasara uğratılmı§tır. :Blr iıı
gllfz tayyarosı avdet ıtmeml§tii. 

Mukabe1ebllm1.ail ol.ırak üzere dllr 
man derhal Sonumun tızeı1ne hUcum 
etıxııpe de, avcılar taralmdan katma• 
ya icbar edll.ınl§t1r • 

lngD.iz hava kuvvetleri Kl!mayu 
hava meycıa.ıııDa hficum ederek dU§" 
mana ilylAt Vctdittnl§Uı'. 

ABNA\'UTLUGUN KAKABI 
Diğer taraftan Tiranılatl ·gelen ha· 

herler Arnavutluk fqlst meclls1nln 
ArnııvuUuğun ltalya yatımda hArbe 
girnıest hakJUıldakl kanun lA.yDıa.sıru 
ittifakla kabul etliğini blldinDekte
dir. 
ı.ıALTAYA YAPn.A:S HO'OUMLA.B 

Lonclra, 17 (A.A.) - llö;ter: 
~man, salı l!labahmdanberi, Kal· 

ta üzerine 25 kadar hava akını yap· 
mı§tır, DQn yapılan iki hUcum esna
emda, birkaç ka)"a parçasmm dll,
mcsı üzerine bir sivil aıınu,, tıc ıilvil 

vıı.rıı.laı:ımıftir. Mnddt hasar yoktur. 
Malta u:nuınt vıı.ll muavini, radyoda 

tôylediğl bir nutukta, hıılkm ceaarotl· 
n1 ve aöğUl<kımltıığmı övmtlgWt. 

Fransız kabinesi 
(ı; .... •~ .. '\fı 1 l""i"e) 1 

sız b:ışvekiline Ingiltcre hükftmeti" 
nJn bir mesajını vermiştir. Bu me
saJaıı fngillerenin harbe devam 
azminde değişiklik olmadığı teyit 
edilmektedir. 

YENi KADINEDB K/1ı!LER VAR? 
Ptansnda yeni kabineyi mnrcşnl 

Peten kurmuştur. Peten seksen 
dört yaşıtıdndır. Kabinenin diğer 
Azolarının çoğu askerdir. General 
Veygtınt baş\'ckil muııvlnl olmuş· 
tur. Kabineye dalıiil dlger ı.cıllar 
ıunlardır: 

Amiral Dnrlnn: Bahriye Nazırı, 
Picrre Lav:ll: Adliye Nazırı, Boılo· 
nln: ilericiye Nnzın, Bordo Bete· 
diye Reisi l\Inrguet: Dalıili)'O Na· 
:ı:ırı, Bouleier: Maliye Nazırı. 

Cnmille Chnutemps, Frossnrd, 
Paul Fııure, Dünkcrk kahr.:ımanı 
Amin:ıl Abriol ile General Pujct de 
yeni knbineye alınmışlardır. 

iLK TOPLAh.Tl 
"Xcnl kabine gece yarısındnn bir 

saat C\ vel Reisicumhurun reisliğin· 
de toplıınmıştır. 

SULTI ŞAYiALARI 
Fransnda Hcno k:ıhincsinln isfr 

tasına ve yeni hblneyl Mareşru 
Pelen'ln teşkil ettiainc dair henüz 
buraya resmi m:ılüıtı:ıt sclmecllgi 
dhcllc, Londra slynsl m:ıhnfillnde 
bu hususla lıenilz mutııle:ı beyan 
c:dilmcmektedir. 

Fransada yeni kııblncnin sulh 
btiyeceJ}inc dair şn1•ialnr dolaşı
yor. Fnk:ıt resmi malümııt lOktur. 
Di!Akb Fransnnın Almıınyryıı mü· 
nıc:ıntle bir ınütnreke nkdi iein 
ıartlıırını bildirmesini lnlcp cttiEii· 
rıe dair bir Amerikan ajnnsı tara
lıncl:ın verilen lı:ıher. snlitlıiyettar 
Fransız mehafilinde resmen tekzip 
edilmekteı!lr. 

ROAIAYA GÖRE 
Roma. 17 - Si\'n t Jtnh·an m:ı· 

:bn!'m, Fnın• ı•irıı f.cno k1hincı.inin 

istifasını ve M:ıreşal Peten'in yenı 
kabineyi teşkil etmesini Fransanın 
münferit bir sulh nkdetmesl mcse· 
!esile ollikadnr telakki etmekte ve 
yeni kabineye son on senede Fron· 
styı ldııre etmiş oıaıı h:ılkı;ılıır 
cephesine mensup hiç bir siyasi 
ricalin bulunmnmnsını tcbnrüz et
tirmektedir. 
INGILTBRENIN J!UTIAREBEYB 

DEVAAI AZılll 
1.ondra, 17 - İngiliz kabinesinin 

dilnkü iı;tirnaından sonra fU teblla 
neşredilmiştir: 

"Bugünkü şerait nltmcln mfinfe· 
rlt sulh ıckllOerl h:ıkkında şayia· 
lor çıkarılması tabiidir. f'ak•t bil· 
ınn bu şnyi:ılar tamamen nsılsızdır. 
İngiltere, sonuna kadar lıarhe ele • 
v:ım:ı ıızmelmiş bulunmaktııdır. Ka· 
rtıdaki mukavemeti hilam tıu1sa bi
le, Ingiltcrcdcn sonrn dilnynnın en 
~u"'·etll donnnmnsına snhip olan 
Fransa, lngilterc ile bcrabrr harbe 
sonuna knclnr devam edeec~tir. 
Almıınyn, gittikçe kuvvetini n 

kaynaklnnnı ka)'betmcktcdir. Al • 
mama, kıstı bir müddet zıırfındıı 
ngiltere ile müıtefiklcrinl mııijlüp 
edemediği lnkclirde harbi kaybet· 
meğe mehkümdur. Giin geçtikçe 
müıtcfiklerin kuvveti her sahııda 
son derece arlmnktndır. Silfıh nl· 
lında hıılıınon askcrlerlmizin mik· 
tarı şimc1İ)'e k:ıclnr misline tesadüf 
edilmemiş bir derecede :ırıtığı gibi, 
tnyynrc mühimmat ve harp mnlze· 
mcsi ıma16tımız dtı her nevl ta.h -
rninlctin foı-kindc inki4nf etmekte· 
dir. Bütün bunlard:ın mnndı, Ame· 
:rikıınııı yardımı da her an artmak· 
tadır. 

Düşmanlnrımızı !mh:ı etmek fr;in, 
~cnelcrcc cnrpışmnk ic:ıp else bile, 
h:ırbe dcvıım edeceı?lz. 
İngiltere rrı:ı{ılQp edilmedikçe hapr 

bitmez. lng1llercnln maAtrıı> edil· 
nıcslne imklln yoktur, btına fmkAn 
'erilmiyeccktir." 

• 

Harp harıoı vaziyeti~izde değişiklik yok· 
kadar söyliycllm kl 'l'ür<tiyenin va· Şu esnada bUtUn kalbü:nlz kuv- 1'Urkiyenin bugUnkU si)~ Ankara, 17 - BUy'llk Millet 

Meclisi bugün snat 15 te toplo.na. 
caktır. Ruznamede şark mıntal:a
lannda muhtnç zlirraa tevzi edi
lecek are.%lye dair olan kanunun 
şUmulU r.nha.aını tayin eden Baş
vekalet tezkeresi ve alti1talı en
cUmenler:n mazbataları vardır· 

Bundan başka Tilr1tlye • Suriye 
dostluk ve iyı koın3uluk mukııvele
namesile merbut protol:ollara. ve 
bu anlaşmaların LUbnana teşmili
ne mUteallik beyannamenin ttısdi
kı hakkındaki kanun layihası ve 
diğer buı 1!}1haların Udnci müza
kereleri yapılacaktır· 

BaliVekUimiz Doktor Refik Say. 
damın bugUnkU Mecliste siyasi va
ziyet ctrafıfid:ı beyanatta bulun
ması kuvvetle tnuhtemelclir· 

TURlUYEN~ VAZIYETl 

ltalyanm harbe mildahalesi üze
ıine TUrkiyenin harb hatiet vazi. 
yetinde değleikllk olmat'lığt mnlOm
dur. Milletler Cemiyeti daimi mü
me$ilimiZ Sivas mebtısu ve "Ak
şanı" Başmuharriri Netmeddin Sa
dak, bugün yazdığı bir makalede 
Tilrklyenln vaıiyetinl şöyle mUta.
lea ve tahlil etml)ktedlr: 

"İtalyanın harbe karışmasmdan 
sonra hlsı1 olan vaziyet i~inde 
Türkiyenin na.sı1 bir yol tutacağı
nı. Jıi~ Şüphesiz gihiOn mühim bir 
meselesi '\Olarak, dahilde ve lıari~. 
te kendi kendilerine Boranlar ek~ 
sik değildir· 

HacliSeleri k~ndi bildiğimiz, mu
hakeme ve müşahece edebildiğimiz 

zlyetinde değişmlg bir !}ey yoktur· vetll bir düşmanın bUtlln savletle- kcri şartlar içinde, beııo 
Türkiye Cüı=:huriyeti müttefik- rine adeta tek b:ışına göğUs ge- '"eklini almıyan funJUcr 

lerle inwıladığı muahedelerin met. ren, biiyUk lnsanlı!t ideallerf uğru. ıı.tp hııt1cl vatıyctJnd~ 
n ne ve ruhuna \e bu ınunhcdcle- nıı can veren astı Fransız milletile harbin Akdonizdc beti tef 
tin ayrılmaz bir toplul•ık teşkil e- bcrabtrdir· .ı:Uk{ln mıınz:ı.rnsı g~te 
den biitUn hükfimlerine her za- Biz, müttefiklerin bu hüsranlı tarzına ve neticesi nıcrlll b 
man, evvelce olduğu gibi bugün anlannd:ı yürekten gelen manevi sir ynpmaktan ziyadt. bsl 
de tamamen sadıktır ve yarm da beraberliğimizle taahhUtleflmizi de !inin BalkanlAra \'e f 91~ 
!adık kalnc:ı.lttır. Biz bu muahede- ne unutmuş bulunuyoruz. ne bil- telerine kadar gcnle~eıf 
leri imzalarken bise dü3en tanh. kUnıden dilşmUı sayıyoruz. l'lilakis 11 ba.kmıtndan ınut.t 

1 
hUtleri, milştcrek ve devamlı men- sarih taahhütlerimizden çıkan bir- ve bilyük klilfetler 1-0J:~ 
faatlerimizi tarihin t!lrekliliğinde lik ve beraberliğe, tnrihln bu mil• Zira TUrkfyenlit girişeCCf'b
heaap ederek kabul ettik· Türk.iye hinı devrinde her zamand&n fnzla reket mukabili hcırhangı tf' 
hükfimcttnln siya.ai leeiy~si Türk baıfü kalmak aımindC!yiz· Ne çare ruza uğraması müttefikle 
mitıetln1n cihanca tanınmış ahllı.k'i ki cofrafi vaziyetimiz diğer bUyUk mını icab ~tur·yor· Bug11Slt!I' 
meziyetlerinden ayrı olmadığı ve ve yakm demokrasiler gibi deJ;il- lar lÇinde, böyle mf!Ş!ı:U1 
olannyacağı için herhangi bir de· dJr. MemleketiınWıt co~fi vazı. retin ihdasmdaki l~:Srı 
virde gİnitiğiıniz taahhUtleri za• yeti kadar bugün lçindô bulundu- mUttcfikletimiz de ts?P"" 
manm geçici ve elemli şartlarına ğumuz siyasi ahval ve şartlar, Jar. Bundan dolayıdıt .IÔ1 
bağlı tutmak gibi bir hareket biz- Türlciyenln herba.ngt bir hareketi- şartların tamamen 8) dltl.A'll 

den beklenemez. Bunun b1lytık de. ni nıUttefiklerlrnlıe ıısgaı1 derece- kııde.r Türkiyenin • bir E>~. 
UU, geçen cuma gilnU toplanan de dıılil faydalı k?ln~k nıanzAttıyı ııılni mudafaa için kullıı.nill~ 
Halk Putlgj g!1ıpunun ıı:timam· ııtt'3Lıneliten uzaktır. Herhangi bir bur kalacr.ğı - bUtUn J;1l 
dan sonra neşredilen tebliğde açık- taahblldUn ifası, sadece mua.bedcle- küdretilc şimdilik bnr~ 
ça glSrUIUyor. Bu tebl'ğ ınebuala- rin umumi heyetinden çıkan ttcti. taze kalınası zarureti Y 
rm mUtttfD:ler Jclllndeltl hrıNret.11 cclerden başka, bir de her iki ta- ktyenin değil, mUttcfild 
tezahürlerlnl kaydettikten :l®ta rafa temin edeceği fayda yahut yUktek menfaatlerine ~o 
hilkQmetin takip ettiği slyasetiıı tevlit edeceği _ faydasmdan bU- rU;:ilU siyasetine uygun 
!tutakla tnsvib cdildlğirıl bildiri- yUk mahturlarla mulı:ayyettir· E- tur. 
yor. Hük(ımetin siyaseti l!!lcidenbe. ğer muahedenin bUtUn kayıt ve Asla şUphe edllmelll~ 
ri daima itiliaklıı.nna b:ığhlık si- şart1armdan da sArfmazar ederek len nokta, bir dnha t ·el 
yasetl olduğu her1cesçe malum- gir~llOcek herhangi bir hareket~ ki, TUrkiyenln harb harı 
dur. Frıınsada eCr<'yafi eden mu- kendimi~ alt mahzurlarına rağ. tinde itti!ıilil!lrına her 
harebelerde mütt6ik milletin, es- men, müttefiklerimiz için en kU- bl bağlı kaldığı ve b~rbt 
ki mmanlar kahramanb.rmm efsa. çlik bir menfaat veya tesir icra e- ta ol!lnca azınile dC'vıı!f\ dll 
nevi şecaaUle dövU mest ve üstün decek mahiyette olsaydı, bu mah- Kndeıifı bUylik santl ç~t 
blr dU§lllana ulanlar gibi kartı zurlaro dahi katlann:ıa.ktaıı çekinen Türk milleti ulvi \'a.zlfı: t 
koyması bütün Tilrkiyede derin ve bir tek insan bulunmazdı. Fakat sevine atilmn.kta asla 
aaınittıt heyecan hisleri uyandın· bit de, müttefiklerimiz de bu esna- göstermiyccektir· nunu bcr 
yor· da şuna kanaat getirm.işlzdir ki lo bilmelidir·,. 

Letonyave Estonya F ransada harp vaziyetil DB~ akbşam !oPk 
(Baştarafı 1 irlcida) ır eyg(r 

Eston~·anın • a~al~nnda S~V)·etler (-"~• ... "-· r • •A' 'c) tUrı kuvvet ve faaliyetıııı, Jılajino d da" 
aleyhınde bır ıttıfak akd.ettıkl~rln! 150 fJJ'.kll yani 2.5 milyon asker ve hattına te\'cih etmı, bulunuyor. Al uvarın ,, 
~e. Sovyet. Rusynnın ~cndı em~.ıye!ı blrço.'lt zırhlı fırkalar kullan~lar, manıar, buradaki kuvvetleri geri çe- • 
ıcın tMhır nlma~ı luzıımlu gordu· kllmekten menetmek Flaııdr.:ie oldıı. • d a 
ğünii ile~ sürmekt~di~. açıla.n gedikten zırbh '\'C motörlU ğü gibl Franaız ord~unıı parça parça avın aınına , 
JJOSl(CHAnA RE.'WEN VER/1,F.N kuvvetJcrlrti ileri 8Urmlişlcrdir· ez:neK htdetltıJ takip ediyorlar. ı,id 

AfALOMAT Ren mmlnk.asında harekete ge'. Şimal cephesinde: Alman kıtaıan Çatı cöktü bir ,..J: 
Moskova, 17 - ( A.A.} - Durnda çan Alman kuvvetlen. k1Mik şe- takip hareketine devam et.mi§lerdir' l ~d b ' • 

resmen . blldirlldiğine ıröre, Sovyct- kilde hUcıım etmektedir. Aslterl Almanların, lııfaııı yakmmda _ muh · ra an ı, ey gır .. _:fİ 
Jer Bır1ı1fi, ı:stonya ve L•ton_yadald \•aziyet ciddi teltıkJti cdllmeJtUdlr.. tmıekA lngUtere aıeybln• yapılacak tarafından öldüf .. 
Sovyet sarnızonlarının ıakvıye e • Romayn göre Almanlar Majino ha.rekAta bir "'azırlık olmak uzcre • Un T p~l'1 
d"l ı s ti Biffğ' ·ı k- 'i D alt§am Uz rı o 
t 

1d~los vke 0

1 'k'~1e er. d 1 1 ı ekta hattının arkazmı tamamlle çevir- birçok hıı.va Uslerı hazn:lM'lıkJ&rı blL nı hOyecandıı.n heyecan•~•" 
e ı en arşı ı ı ~ar ım pn ını mlalerdir d1ı1laıektedir Bu ınmt&kada iki tıırat -K.t. P' • 
namusklır bir tarzdı tatbike muk- · • .......... :....1 . ..-..tM 'il;--. btr hAcUae olrnu,, stıhl!'...- ıııt 

~ o.,....armm _, ._u .-. ttıaaaı bak· öte beri l.t 
tedir \'C hazır birer hukümet kurul· MAJtNODAKl 40 FIRKA kmd tebngı ~ bl ye ye saıtıtto.ra e 
ması ici{l Eslonya ve L?tonyndan Fransrz kttaatr, Al.ZAs Lôrende, ""~rıs mi!JıcJm~~!r~~~~ yaralyıkadı~bı~ sonra. bbi~ ~~ 'ıJI 
taleplerde .:bı~Junmuş.tur. Estonya ve başkuma.ndanlıfrn emri mucibine& ım;aı adnmı,ur, Alman kıtalan Pari· aı~aat ~~;Öı~~cııı ııır 
Lelony:.ı hukumc!tlerı, So\·yeUcır Bir hareklta devam etmektedirler. Ya- .ın 2~ kilometre prlnnd& bulWUD&k· ' 
liğinin bu taleplerini kobnl <:tmiş- jı.no· hat .. ·"d"''·' Ft·.,..,,- kuvvctl'"ri- tadır Alman hava kuvvetlen • Topkapı eurlan U7.crtnde_,cll 
ı di , ı.,uı n.&.I cwı<>U. "' • v mo.. iken kendisine doğru geo 
er 1.frvA~YA REISIClJMllURU ıün nilktan 40 fırka t&hınin edil. us~ kı~ları ıa~:~ublye doğru mın tıurıne saldırdığı . ..A~: 

)Joskova 17 (A A j. - Alman moktedir· Bu kuvvötler Jriiratie ge- çkel mte ek•~ıan . ... b • .........,. kıta.ıarını ta· bir iki çifte tıe yere de\"lr"' 
' · · . ri alınmaktadır P e m ..., ve unlara taarruz ede· 1• & \.ae} dJ& görUl 

tnenb:ılorıııdnn öğl'cnlldlğıne göre, · rek bazgunlUk çtkatmağa çalI§tnakta- .ıı. .maba ..._ 11 c:.1 olıl ~ 
Litvanya Rclsicumhurıı B. Smelonn MAJ'tNO N'EDEN VARU.Dl? ı!ır. rnkııya uzaktan oaJ)lt f 
ve s:ılıılc liükQnıetin mülenddit llza· FRANSA OllDUSU HAR~ 11! yerlerinden yartılo.n~ 
sı, dün akşam, Alman hududunu Nc\-york, 16 - Isviçrenin Bal llb.~UUANABlUB mat ola.n adamcağısm iıtı 
secmişler ve nezaret altına alı11rnış- §c.hrinden gelen bir telgrafa göre, muııar ve onu ted:ıv ıu I> 
lardır. Majino hattındaki Franlıs kıta.lan Alman ordulu; yeııı ınıftllere ta... sonra. azı;nı bcyglrl tal<~ ,ı 

(/Jıı mcv:ıı ttraf ında Liluanua çeldlmektefilr. Ahiıanlarm bu hat- arruz 1çttı ıuwr oluncaya kadar, lnrdır. Iı'akat kolay ı.oıııy 4 
Relıic:umhurumın f irorına vt Lt- la. yapttklan taarruzda iki mevkü ı.·ranaa ordu&Uııua menıtıı1ıı• yerıeı· ğe bcnzcmiyen hayvMl bU t; 

tonyada bir hudut karol·olunun kolaylıkla ytı.rmalarının bundan i- mek vo lutalanna inUzam vermek ve f!inl talcıp edenleri ı;ır{ill~r&' 
11ak1lmasına dair daha euue.J alılllln leri geldiği anlaşılmaktadıll,t yeni ıllAh altına almnııt olaıı mwı.I· azmıı.ı vo öteye bcrtye 31

11 
telgraflar ,'? üncü sayfamı:.dadır.) Almanlara burada çok zayıf bir ilm e!ratıa. 00,hilüarını doldurarak l:ır üzertnd• ko mağıı. bıt!J r 

1$GAL DAŞLADI mukavemet gö&torllmiitir· Çünkil yeni bir harekete hazrrlıınmak t.ırsntı- s.:rallo. Mense polis" h&llt JC' 
Tnllln, 17 (A.) - Sovyet kıtaatı, l V d h tt b kln nı bulması muhtemeldir. Ezer MajL t&lı:nt memurlar gcıuıc9'-e e ' 

Estonyayft gı'rml§Ur. HUk1lmet iatl· genera eygan a ın u no - 0"'ın be""'lr yeni bir h!c118C3 
!a C•-ı,.+::. larmda bir miktar topçu ile hafif no hattının tahlıyeslne valc:tiııde karar _,,,,•.u"ı·.o 

..... """ tir k l b S m.. verflmlf ve burada bUJuna.n yıpran· u•-... 
T~ETO'NY ADA 88 ıta. an ıra.kıı:ıJltı. trate,,... mamı~ tırkaııırm celbi kabl! olmu~ Hendia;Inl taldp edenler 

Bip, n (AA.) - ı..etoııra. nıwr· bir ricat yapıldığı anlaşılmaktadır. Fransız ordusu, blr Almıı.n taarruzu- {;1ttıkce aıkIJUnldığını. Jtıı ~ 
Inr mecll81, aımaca.1c tedbirleri ınllta.- Burada bulunan ve geri çekilen 40 nu muvattaldyıtıe kar§ıllyabllecek gmı anlayan hayvan blJ' e v:. 
kere etmek tçtn dalm1 lçtlma halin· fırka asker mühim bir kuvvet tq. \'Ulyette bulunacaktır. Bu zamıı.na dibinde Bulukule cadd ~tır 
dedir. kil edecek, bwılıır muhtemel ola- kadar lnguteredan golen kuvvetler mnralı e\ln damına atla tefi 

rak Luvar hattının mUdaf.aasmdıı ve Amerikadaıı reıcn malzeme ne ıı.~ap «n1n damı yWuı k <' 
POLiSTE: 

Bir kadın pencereden 
düştü ağır yaralandı 

caıaıoğlunda şeret ıokatında 13 
ııurnatalı evde oturan Feride dUn 
evinin ikinci katında pencerenin dı:.. 
ımdeki tele elbiıJe asmak isterken 
muvazenesini kn)'bcder•~ aıt kattaki 
koridorun arka aralığına. dU~mUş. ba· 
şmdan• ve kollarından ağır yaralan· 
mıştır. 

vazlf'e alacaktır· · nokaanla.mu da ikmal edebl1eccltUr. siklete tahıunmlll cdc1r.enli.7t 
ğu gıbl çö!ını~tır. ncrelı::.ııe 

ASKERi VAZİYET VAZİl'ET NAZİK lrnnsc bulunır.adığındı:ın l.11""' .. 
Ncvyork. 17 - Fransııtla.ld as- ut vukun gelmemiş, nzgI11 p 

kert vazıyet hakkmda iki tarr.fın Bordo, 11 - Ftatısız harbiye nada hiCblr ~y oım:ıznışt~_. 

;~~i::leri haberlerden anlDfılan ;~=~anS:t~U~~yc~~~: ~:ı~r~:;~ :~:a~sl< 
Fransız ordusunun bUyUk kısmı, •1 iUbarlle vufyetin çok nıWlt ol. ha olddetıe etrafcı. eaı~ ff>,;. 

Lt>ire nehri gerisindeki yenl mevzi- duğunu aö,YlOil".iŞtlr· Dvrcladnn m:Fll'. Bu sırada. polil ~ 
lcrlne doğru ricat etmektedir· Al- Clıartreae doğru Alınan ilcrleyl i yetJ~erek tabanca Jle bU• 

tö in kıt la b ri · "' ağnlqmı:ştır. Bunun !l!bebi dnha nl kaybed n beygil'l ., 
mnn mo r a n u cati vn. Ho.yvnnın snhlbl nrc.nroıı-1'• 
!emeğe ve b!r hezimete kalbctme· ziyade Paricl i.Qg:ı.I edcıı ufak cU-

Yarnlı, hemen C:ığa.loğlu 

yurduna kaldırılnu§tır, 

ğe çalrşraaktadrr. Alman ordusu, ziltaınlarm bir kıımıınm kullanılmış • t 
dlln de etı bUyllk faaliyetini, Maji- olmuıdır- En bUy{lk Alman gayre. izm,re son a 

sağlık no hatmı mUdafaa etmcl.."te olan, U Champ:ıgne ~lar.ntda ve Ch&
krtalarm rlcat yollarını kesmek i- teau Thierry civarında olmUDtur. 
çin Beunçon i!ıtiknmctl umumiye- Fransızlar rlc:ı.t U.btyeatnl lttihru: 
elnc1e ilerlemek hususunda gayret etmeye mecbur oldutlArmdan zor. 

Bu B:lbih Y cşiı1töY~ 
tayyare post.ası ~ yo c 
mlştir. 

KAV:SANASINl ()AKI U.& 
YAKAIADI 

Şehremininde Karab:ı.ş mahallesin
de Tiryaki sokağında oturan Tahaln, 
kaynanam DUrdaneyt çakı lle yarala.. 
mııtır. 

unrfe~tır. luk içinde bulunuyorlar. 
Evvelki gUn Cbtunon'ta varm~ Fransız BÖzcU.Une göre Alman. 

ARKADAŞI.ARINI VURUP 
l' ARALADILAR 

Mercan caddesinde RUştu paşa 
hnnmda oturan Kemi).}, arkadaşı 
Mehm~t ve All, Al!r::ı.rıtydn Çıkmaz 
bôstAn sokağında 15 numarada o. 
turtın Mehıncdi adruna.kıllı döv
dilltten Mnra kundura bıçağı ııe de 
yUzUndcn ve sağ kalçasından ya
ralam!§lardır. 

olan Alman motörlll krtıı.lan dlln lar llajitıo hattına ka~r yaptıkla-' 
daha cenuba doğru ilerlemişler, rı geni(ı harekete bUtUn tanlclarmı 
t.angreıs yayllamt geçmişler, Snon SOkmU§lardır. Parla capla8111nde 
~clırlnl takiben Dijonun 30 kilo. Franswar cenuba doğru çeklliyor
mctre §arkı ıimallnde!ti Gray şeb- lar. Almanlar Pari8 yaldnJnde dur-
t'ini işgcl ctJniBlcrdir. muılanllr ve taltib etmiyorlar· 

Şimalde, Longuyon mmtakasın - FRANSIZ BOMBARDnlANLARI 
ıiaki tahkimat Almanların eline 
~ecmiştir· Saarbrücken mmtakaanı
da Majino hattı ~tavold Uc Saa
ralben aruımdan yanlmı,tır• Al • 
tnanlar garbı oenubiye doğru iler--
\emektcdirler· 

Cenupta Noybrizan mmtşkumda 
Suclul:ır yakalanmıştır. 

Btn QO<lUK KUYUYA Dt>'Şt)P nehri geçen Alman kltalan talıltl-
BoGULDU matı işgal ederek Kolman almlf-

DUn sa:ıt 14,40 da EUyUkdcrede hrdJr. 
b!.r bo~lına hA.dlseıl olmu!Jtur. Çayır l.svtçre mcnabilnd"n gelen ha.berter 

· ba§ındtı. testi etler coltnğın(la M numn· son taarruzdan evvel 40 fırka Ue i~gal 
ro.tı evde oturan Mehmet Allnln beş cclilmcktc ola.n Mc.jlno hattının tahli· 
Ya§lild:ıkt km Bedriye cvlerfnln ap. yemnln devanı etUğlnl ve elyevm hat 
dutllane kuyusuna dU,erek boğtil· 1.lzerlnde yalnız ardcıiarm butundu. 
muıtur. Kuyudan çıkar1lao ceset mor \ ırunu bttditlyor. 
ga kıı.ldınlr.ıııtır. İki gUnde.nberl Alman orausu :ııu. 

Fransız tayyareleri diln Alınan
yannı en mühim Banali merkezini 
teııkll eden Ruhr ınmtaka.sı üzeri.. 
ne ucuıJlar yapara.k mUt.dclld ns
kcrt mUeasesclerl, bU}'illı fabrika
ları, benzin vo !ate ddpolarmı ıid
detle bomb&l.amJtlardır. Jlrcnaız 
tayyareleri tarafmdan bombalanan 
gehlrler ıunJardır: &ıaeıı, Man
haym, Kölıı, DuSll6ldorf, V~ael, 
Koplenı, MüUıeym, lılunster, Dtdl. 
burg, Dortnıund, Fraıimz taY}VC
leil bu ~chlrlerde d[igmana bUyU't 
urarJar vermi3 ve bilhassa meı-:
hur Essen harb s:ınavll fııbı-ik:ı: ı
rmda haear:ıt yn:-:nı['ar 'ır. 

Hava )"ollarr idat~e 
tebligııta göre, yarınd~_,ı' 
nıuvakka1ıen lzm..ire 
miyeceğinden bu h~t ~ 
yolcu kabul ediımcınell 
e.centelcre bildirümlftiı" J. 

Maaınafih son ~ ~ 
rağbet bulan lzm.lr taY.Y_"f.I. 
lorJ.ntn dalınt surette ~ 
olmadığı, bir mUddOt 
bir programla. faaliY.te 
nnlqılıııaktadır. 

Bu sa.bahJli .Aıık_. .;,t' 
de Y~öyden on ı- 1

.., J 
lXlJştlr. ~ _, J 

Romen tayy&ı!lleri ,. 
mazı itlemdACGlll'· _.,,, ~ 

Aıdtanl ..,..,,, ' 
bir ...... ~ 

Ankara n,d.yo~~'l 
ncırly&tı yapan ~ ~ 
olmaı ve bu yWen b ·rt 
ncgr!y:ıtı vaktinden dö 
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~ .. -. , te "' .n.crım emen g ı ve unye· 8' '-'iM &e\meA ~evam . od ~türdü 
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0 
!'öı>eii ile 'oynuyordu. 

1 
amml -'.-..1' emıyecegım. nsan • 

iun 1'ıuriye F'erideciğin IY9f uıı:ıuı • 
. n. §lnlusı kadar berrak. Işığa .ge~dikleri zam.an genç ka-

ltsiıun doğruyu sôyledfüini dm Kerımın almnm sanlı olduğu· 
. farketti. Sevimli bir 

6

ço- nu gördil. ert:nç mühend~s, \-akit 
ti bir~suıtan veya bir peri km bırak~d~ ızahat v~rdi: 

lôrüıen Feıidenin 0 mfi~!ik - Hıç bır ~y değil. nk defa 

Dün v apıılan milli künle maçlaırıı 
F enerbahçe Ve/ agıS-2 kazandı 
Galatasaray Beşiktaşla 4-4 berabere kaldı 

:ı ~binin, zannedildiği ka· yaralanmış bulunuyorum. Fakat 
.... ,._..,__ ve havai olmadığını tayyareciler için bu ~ tabii l.>ir 

Su kalb göründüğü de:ece- eey ... Hamdolsun yeni tayyarem 
ht~~ değildi. o hal:ıl:i bir ka· ~katlaıuuadı. Sim~ ~ Ferido-

2 inci devre yarısında 4-1 galip vaziyette bulunan Galatas~~ayhlar, 
oyun sonuna kadar 3 gol yiyerek zoru ,z run hür bere kalabildiler 
FENEBBAUÇJD • VD'Aı H ~ &ibi çarpıyordu. mn ne yaptığnu soyleyınız! 

--3- Nuriyc Ferideden 'bahsetti, onun Bu battakt mıııı küme maçlarmm 

bakalar fabrikanın muva~ sıhhatte bUlunduğunu. .htt r.ıman· htrllleill Şeref atadmda Feııerbahçe 
Ut bitmi~ti. Bay Malik ts- ki gibi ievimli olduğw1u. büyük tı. Ve!a takmılan arasında hakem 

dörunüa fakat Ke..-im ~ dostunu dilşündüğ:inü '\o"e daima Nuri B<Mıutun tdare91Dde yapıldı. 
~ Takmılu fU tekilde kVDJlrklı dL 

devam ediyordu. Feride kendisinden bahsettiğini anlatu. illmi§ görillUyor: 

alıatin sebebini anlayamadı. Ferideyi görmeye gelmeyişinden FenerbabOe: abat - Fandı. ı. 
~ aldım kart.iar sevreklıa<:.· dolayı Feridenin milteessir olduğu- bOl - Omer, Eeat., Fi"'°"' - K. Wl· 
ll .. ' -ı1 re&. \'llf&I', Melih, Naci, BaarL 
unlarcıan birini Sıvastan. nu da ilbe etti. \'eta: Azat - Vablt, SWeyıma -

Konya ve Adanadan Nuriycnin Kerime klsa cümle· /..bela,, ı.attı, Garo - :aıoto, N• 
Sonra o:ı gün kadar hir lede anlattığı Fecide, bir aydanl» etp, Balda. Baydar, Mehmet. " • ·ı Oyunun birlncl devrul Feııerbah. 

" a1znadı. Kerim İ:i için do· ri tanımaya ba~ladığı Feride değı • cenın hLmıedlllr hlldmlyett aıtmda 
Sôylcm~şti. Fakat bu mü- di. Kerimin eskiden tanıdığı §Jma- cue:ran ettL San - IAclvarWler blrbı· 

~lıat Fen~yl tatmin etme- nk ve sevimli çocuktu, Nuriye ye· et deVrede Melih vaaıtaaıle a gol ..,... 
\] · ~ ~-ı.;5· leri K · parak devreyl 3.0 gallp b1Urd11er. 

4Un süren bu ~izlik onu ni yem ö.,.-e~ı §eY enme Jldnct devre gene l4elilı vuıt&ıdle 
·şu. !•atmadan ve~ anlatmak cesaretini gösteremedi. 2 gol daha yapan J'enerbabcelD• •· 

~alikten malümat almak is· Çünkü uzun bir arkada~lık netice- zıycU ~o ıekllne .okmUflarkm veıa· 
Onun bu arzusuna Nwiye sinde anladlğı $Irlann ne dereceye _ıı_ıar_b1_rd_en_aç_ı_ıd_ıı_ar_. _____ _ 

llıa.1i o~du. Nihayet günün kndar doğru oJdul,'UllU kestiremi· 
bir !cart geldi. Kerim bir yordu. Bunlardan bahietmesine 
~ ewcı döndü8ünü. geceli b..ı:ka dqşünce1eri de mani oluyor
ıU çnlışmaya mecbur oldu· du. 

Ilı dıriyor ve eve .aneak, geç Kerim. aldığı malılmattan dola· 
u~lınıak için gittiğini bitdi· yı inkisarıhayale .u.ğranu~tı. Onwı 

Q. Mektubu her r.unanki Ferideden beklediği daha pek çok 
iade ve dos~ yazılmıştı. Fa· ICY nrclı. Halbcki hakikati, güzel 
e~ıdeye ltendisini ıelip gör· çocuk gözlerirJn gfalediği sırrı ken
~ i tenlıih «!ıyor, ve l;e.ndi· disinden &ıklamış Feridenin son 

g~err.ıyec.:"ını yazı~·oıdu. günlerde hatta sıhlıatıru kayoct· 
)t:: karı kccun,n a;rı }':l~na· ffi!S gQ.-ıln il~U'\Ü f.d):etıı~m _t ı, 

"ıll'ldc.n dedilio:lu çıkm3sı.u Hattft -bu son günterde soz!i d~ 
tordu. Bur:un ıçin kendi e· tinnek. i;in tznare!er hakkında 
herkes Ferideyi se>·ahatte maJCimat istedi. Kerim: 
~n e\ inde <le ci~n Kcrjmi - Aradığımı bulmuş gibiyim. 
~ Z<lnnedirorlnrdı. Mcktu· DU~ününOz Nuriye, son müsaba· 

~ÔYle di~·ordu: kalardaki muvaffa!dyet hep mot.ö
~haber almal~ beni ~k nun sayesinde oldu. Bir k~ş kalbi 
11 etli~ ur. Fcrid~~lm. Siz- kadar nazik ,.e hafif. Aynı ıaman· 

~~:Ii!dı~rini i:ıitrnek benim da bütün fırtınalara, boralara mu· 
~ bk G1tiyaç ... Bunun için kavcmet edc~k kadar k'.lV\'ctli 
1~

1

en mektup bcl\liynruın... motörü ~ icat ettim. 
mektubu olruduldan son- Ba..-r.ı:ı bU hankulMe ~ ben · 

~.an ymabbi, ne mantık! 
IUldan fU anla~ıhr; 

~~z Y~am~ pek rahat, Fe· 
t ~ırrı ... Sakın bir daha ymu· 
ıl'ıle}iniz !,, Size ne yazmı;} 
~~ 

~!?<len haber almak için beni 
~ iıttt'C!ıDini ,.e yarın öl leden 
~:-ti b~.'ecHginı yazıyor. 
~~ nıeJ:t:ıou a~ıp okudu ia-
~·.l" d • 
~ !l sa ece: 
' l~reırı.ıncl ..• <lodi. 

de hayranhl~ d~yuyor ve bunu be· 
ninı bulduğunm bir türlü inanamı 
)'orum. 

!'uri;·e tebcssü.'Tl ediyordu: 
- Sizi hütiln kalbimle tebrik t 

derim Kerim. Bay Malik ne alem· 
de? .• 

ff Osusi maçlar 
BEYKOZ. ANADOLU 

BERABERE KALDI 

Dün, Beykoz sahasında ka!aba. 
ltk bir halk huzurunda yapılan 
Soykoz - Anadolu futbol maçı 3-3 
beraberlikle net!celenmiştlr. 

U..Al' r.OZJ'.\.UR'I 4-E00AZ1Ç1 8 

DUn :Arnavut.köy aaha.s da Bo· 
~ulçf külbU f\ltbol takımı Ue B:ıl:r.t 
Bozkurt futbol takınılan hususi bir 
mlisabnka yapmt§lar ve Bozkurtlu. 
lıır •·3 gallb gelml.şlercllr· 

B?-:Şt'KTA!j B • VEFA B 

DUn Şeref :stadında. Milıt kllme 
maçlarmdan evvel BCHlkta.5 - Ve
fa B taknnlnn husu!! bir mUsa· 
baka ynpmt§lardır· Maçm blrlnce 
devresi 2.1 Vefıı lehlne netlcolen
ml§, ik:nci devrede Vefalılarm 
yaptığı 1 gole mukebil Beşil<t.nşlı
lar 3 gol daht\ yapmıvlar vo mU· 
ıabakayı 4-3 gııllb blUrmL'}le~ 

Ankara spor kupası 
Şeref atadmda yapılan J...!lkara çor 

kupıın maı;ıan mllnaaobetuo Beyoflu 
spor " Ankaragüctı lalam.lan Jwlı· 
ta,tılar. 

EtYoğlusporlular blrtnc1 devnı Os. 
t1ln bir oyunla nct.ıceyt z.-0 lehlerlne 
~evlrcmcr. 

İklncl <!evre takımlar karftlıklr bt· 
rer gol ya,?t:l!'r. NcUccdo DeyoJllu 
8JX>'tlulıır maeı B-1 galip biUrôllcr. 

D•J vutyete bakarak Gnlıı.t4a&rny:m 

Oatbte yaptlklan .ıkJ hUcumlarda 
:Vcta!Jlar Haydar Ye Neclp naıtaalle 
2 gol yaptılar. Oyunun bu kısımlarm.. 
dı. Vefalılar oyun tı.zertnde hAklmlyet 
de tesı. etml~lerdir. 

Fakat saman. Vefaya fazla gol tır
ır "? bırakma.dr. Kllsabaka 6-2 Fener 
lclıfno bl ttı. 

GALA.TASAR • BEŞİKTAŞ; '-' 

KDU Jdlme Ddncllfll Cbertnde mO
btı:ıı rol oynıyacak olan bu karıııar 
ma, hattanın heyecaıımı te§kll ediyor. 

Galataaııray, ileride belki Fenerin 
rapacaıt lltlrprizlerdcn SSutade eda. 
bilmek 1çlıı mUSabakayı muhakkak 
)rapnmak için OJDIY8e&k, t&kat Be
§fkta§ bu tuısatı verecek ml? 

Ha.kem Samtnın tdareetncSe taıam· 
lıır dlzlldlğl zaman lld kadroyu fU te
kilde görQyoruz: 

Galatuan.7: Olman - ranı1ıc, t!la· 
mlb - llıua, lllaver, <Jel&! - l!alAbkl 
dhı. Bedii, Gilndı..'z, ~fak, 8er.ıflm. 
~lttA1: tL Ali - Tac.l, Rda' -

Ahmet, Ftıyxl, JIUseytn, lbyatl, naı, 
hı, llmıblm, Şeref, E§tt!. 

Oyun mUtcvaz1D bqlıyor. Gı&lata. 

ııaray sarnnn :saman tıatUn ıörünUyot 
sa na netice yok.. 

~ fncl dakikada CODdU.Z ilk Galata
saray golUnU yapI}'Or. 

Gene mlltevazln ccre)'&D eden de•· 
tenln ortasında Galatasaraydaıı Bel'& 
fim takmıınm 2 lncl golllııU yapıyor. 

Bu gole lbrahim mukabele ediyor. 
Birinci t1evre bu aeltllde 2-1 Galata· 

suay lehlue neUcelenlyor. 
2 lncl dc:vro daha gol yapncağmı •e 
rnbnt b1r gnlcbe tc.ınln edeceğini wnu· 
)'Ol'U%. 

Nitekim umd$muz bfJd aldatmı 
yor d:ı... 

11decl devre San • Ktrmtttlılar 
GUn(!Uz ve B:ıl~baddln vuıtune 2 
c-ol dııha ltıız:ı;ı.ıyorlıır. 

Vaziyet 4.1 ol:luğu vaktt ayunur 
' tmcslnc 25 dnktıca vnrdrr. Beşlk· 

taşhllU\ haydi diyelim bir gol dalı!!. at 

ım, nuı.flQblyeU artık mukac:tclıer pbL 
.lı"akat evdeki pasarm ~ ·ya. 

caamı kim a6ylem1f? •• 
Befikt&f birden &4:11ı:,-cw. Uırtlllte 

aıkı akmlar •• AdoaııdAn mahrum G&. 
lat&aan.7m (:u..JlııO)lll& bocalamaga 
bqladl. 

Oyunws btıtUn merked .ıklett artılı 
aaJatuara1 mm a.humdadır. 

Bu ara lbrahlm Beftktap Dttncı 
go1Qkua.ndn'dl. • 

Bu golden llODr& l!!fret'ln bir orta
mıda top lıtuanıu ellne detl)'or. Pen 
alt.ı.ı .. 

Hakkt çok illa 1ırlr ,uu. topu •fl& 
ra mıhladı. 

Oyuıı.ım bltmellne ,,_,. nldt ftJ' 

Be11kt&f ~bQtQn açılıyor. Ne baJııa.. 
ama olma o1awı bir gol peflndem .. 

Galatuaraym. maçı blo otm•ae 

bu nziyette btlimıcğe razı otduğwı\I 
görUyoruz. Fakat Hayııti oyunun bltı
ınuıne a dakika kala Bqlltto.§m be
ra.berllk golUnll :.·a.pryor. 

Bu seter Beıiktag:n beraberU,te lı.lo 
lllyeU yok.. Boyuna abanıyorlar. ı:. 
ğer birkaç dakika olsa muh:ıklcak ga.. 
Ublyet 88.YJ8llll da yapacaklar. 
Takmım 4-1 rr,.a:IQblyotten ka1lcıp 

berabere ytıkaelmeslnde en bQytlk 
rolQ oyııa,yan Hakkı :mUtemadJyeıı 
çalJ§ıyor. 

Fakat hakemtn dl1dl4,"il oyunun llO" 

ııımu ııan ediyor. Galatasaray beJc.o 
ıonmecllk beraberlikle sahad&D aynJı. 
yar. 

D11Dk11 bu beraberlikten 80ma r .. 
ıı~ mJ1U :ıcnme p.mpfyonluğwau 
artık 100 de 90 p.ruıtuemlatır. 

6lıblJI 'l'nna 

Gül kupası seçmeleri 
Dünkü müsabakalara 453 

atlet iştirak etti 
150 atlet ••~meleJ'de muvaffak oldulaT 

Her sene yapılmakta olan GfiJ 
kuıııısı mOsabnkaJnnnın aetmeJerf 
Lıugün Fener sln~ındn yapılmıştır. 

Mü!.abaknlımı ~ımttıye knd!lr gô· 
r1Hmcmlş b"t stlct 1cnlabal•Aı ıŞtl· 
rnı· ctm i_şt!r. 

453 nUclln lştlnıklle :raıııtan ~· 
me mısııhııkıılan muııta;ıım •e gO· 
ıet olmuştur. 

Ahnnn neticeler şunlardır: 
4 Qncil kotegorl tOO metrede: 

Hayri, Ferit, Omer, B(llent, Yorgo, 
Kenan. 

11 O manlıu!:ı: Sarlls, Ntko, Fcrıt, 
Hakkı, B:ıpoAiu, ~hap. 

Yüksekte: Nedim, Vecdi, Necdet, 
Kcteno~lu. 

Uzunda: \'ohnnldls, Kenan, K• 
moryoti, Necdet. 

Güllede: Nejat, Hakkı, Yahorldi, 
Ziya, 

Dis~te: NeJat, Gtrns, Nihat, Meb· 
mel 

CX50 de: Kurtuln~ takımı, Dcşlk-
10~, DıırOşşafaka, Deniz lisesi, Ka· 
h:ıtaş finale kalmışlardır. 

tlçünr-11 kategoride: 
200 metrede: \'lzts, Tarcın, Sere,f 

Necdet, Azat, Melih. 
400 de- Aut, Alzcl'kln, neeep, 

Alüellin, iŞnnsf, Şerif. 
800 de: İskoçemero, Hüseyin 

Ce"rdet, Takfor, Şevket, Cavit, HO· 
seyin, Necdet, Kıı.ralıı.mengo, Şev
ki, Yekta, l\otls, Cevdet, Kerim, 
Hrlo;topulo~. Hasan. 

200 maniada: Beyoğlu, Omer. 
AJıop, Mnr$oki,. 

Yltksekte: Be2inoftlo, Bnlcnt, J\a· 
gıp. AJ):ofkfıı, !'ıfeJIJı, Nrrlp, 

Utund •• : tem\ 1. Ç(Snpu?os. Yn~ar. 
Sın?..tn: \'o,ıi r:, 1 hsıın, Şerif. 
t ine{ l:tıtcıonde: 
4Öb Mnoi da. M"Uh, Nerttn111. 

Pr.)~'ll:ı:, Ali. 
Cilllctle:. Nııtli, Arot. Ho)TI, Jebo, 

Ateş. 

Yunan diskinde: Sııbrf, Arat, 
Yovru, Ateş. 

ClrH: Fuat, Ge\"Ork, Ihsan, Mellb, 
Şu ket. 

200 metre: Gllren, trfnn, HllmJ, 
Melih, Anlcnl'es, Cezmi. 

COO metre: Gören, Ancos, Kiı&u111, 
FJI, Ahmet, Şev:·et. 
1~00 nıelre: Rıza, Abdullnh, Ahmet, 
Osman, Demir, l\lnhmut, Adnan, 
Todori, Mofidis, Münif, Hüse)•in, 
Gabos, Recep, Kcmol, Gulip, Remzi 
Ya,nr. 

5000 Metre: Hüseyin, Ertan, Ga• 
bon (Genk) han, Muhiddin, İbra· 
hlm, Habip, Eşref, Todorf, Mah· 
mut, İbrahim, Münif, lloridis, 
Remzi. 

Yiiksckte: Fııık. N::ıdl, Asnonidl,1 
Aneos, ~chmet, Öıner (Afyon) • 

Urnndu: U~teh. Ye~"Yf!Z, Çaro!ıht, 
Ccntincos, Faık, Ömer (Af)·on). 

Oc rıdımdn: Kenan, Yavru, Fey
)':17., Uşteb. Ömer. 

Smktn: Sadri, Vkorpulos. 
' X 200 de: Fenerhnhçe. GıılntR• 

<;!lrtıy, Bcşlkl:ı'I. T.Y.Y. Kurıulu~ fi· 
nnll' knlmışlorr1ır. 

~~ kızm~tı ki Nuriye sor
"'ttinıi gidip cömı~ sizi 

- Çok memnun tabit~ l{ıs.ı 
bir zaman sonra bu ınotör fabrika· 
sı için büyük bir \'tlddat menbaı 
olacak. Fal~at Malik çocuğa ben
zer. Dıisbütün memnun olması için 
bu reotörle, yepyeni bir oyuncak 
telakki ettiği bu motörle bir ~k 
şeyler de rapılması icap eder. l\te 
seHi ga:ctcle·in bahsedeceği tarz 

t+e•··e·•·•e•e+e•••a+••+••e••••••·•••••••••••++··e···a···o····ee·······e·ecoe••en•+•••••e········ı 

tt 11 etmiyor galiba? 
10e gözlerinden akan iki 
~ı zaptedem.."Cii: 

~.i!lti, basından gavmalt 
1 kızdırıyor. dedi. Fcl:at 

~ıp g5:menizdcn bilfil;:is 
1:ı::ı olurum. H iç olmazsa siı.. 

· t.2~ hakkında istediıtim ka· 
.....ı· lıa~ U!nat :ı!ınm. Mademki re-
' atından uıaklaştrrmak iSti · 
~an haber almak i~in bun-
~~ta çare \-at mı? 
~ bir daha Kerimin a· 
~~dı. Ertesi sabah Nuri· 
ııı;. 'llıtıi~ bir halde yamna gidip 

'~ l!öyleyip söylemiyeceğini 
~~ıanıan o, gôzleıini hayret· 
~ SOrdu: 

' !{ ~eye gidiyorsunuz? a ga. 
!! ~~inle, bana sizin gibi iyı 

~ltıi k.aıandırdığı i~n te§ekkür 
ttı h~Yleyiniz. Yegane arzum 

~\ı: 1t amımamaktır. 
"'•' -.vı Fatma salona aldı. 

lıtra kapalıydı. Bütün eşya· 
1'rf ~ kılıflar g~irilmi5ti. U· 
~ "1~a. kitaplar. çi~ksiz ve 

t;ı·a <i: . r ~knasak bir tarzda 
12llnı·5ti. Etrafa solmuş bir 

da marifetler, herkesi hayrete dil· 
~ürccck yararhk:ar .. Maamafih 
bur.lan da kendisine vaa<iettim. 

- Ne rapacaksınız? 
- Güç bir şey değil. Adanadan 

Beyruta lıtıdar kilçfik bir seyahat 1 
yapacağım. F:lkat bunun henüz 
sırası değil. Şim:iı:ik bir yolcu i'e 
dnha küçük bir !eyahnt yapaca
~ım. Bir sab:ıh. kimse~·e haber \'tt" 
metlen yola ç1kacağıı:. Deniz Uze
rind~n uçarken aşaf,'ldan bir gemi· 
nin bizi takip etliğini görmek ca
nımı sıkar; sinirime dokunur. Iır 
san ictcdiği gibi serbest, hatta milin 
kü:ıse yo~cusuz uçmalı. 

- Fakat Kerim bu fikriniz ba· 
na biraz tchJikcli görUnüyor. Ni· 
cin yalnız gitmek isti}·orsunu2? 
Ya Allah saklasın bir felaket olur. 
sa? 

-. !\lı::rak etmeyiniz bir şe~· ol· 
maz! Ben daha tehlikeli seyahatler 
de yaptım. Sizi deniz korkuturor. 
Nurire .. fak2t muvaffak olur~am 
t.öhretime se~b <Wıil olacaktır. 
Temin ede;i.m ki orman rtzerinden 
uçmakta:ısa denizi tercih ederim. 

( Denuıu ur) 

Kinılere • • gel~ez? ıyı 

Güneş banyosu, hiçbir buta
ltklnn olmayıp da, ancak ciltleri· 
n1 karartmak için güne3 karvısm
da yatanların vlicuUarma pek 
faydıı.lı olduğu gibi birçok hasta
lıklara da deva olur- GUne3 ban
yoslle iyi edilen, hiç olmıı.z.sa on• 
dan 11alAb bulan hastalıklardan ba
zı1ıırmı sırası geldikçe eöylemek 
iıterlm··· F~kat onlardan önce, gU· 
ncş banyosundan zarar g8recek o
lanlan haber vermek lhrmdrr· 

Ondan :ıarar görecek olanla· 
nn başında damnrl::qındakt tnns.lyon 20 den fazla olanlar gelir·" 
Onlar gibi damarlan ecrtleşmlş ve ıertltk lleri dereceye va.tm.11 
olanlar da güneş banyosu yapamıı.zlar· Yilderl p«ık kırmızı, boyun. 
lan kıaa, fazla kanlı klınselcr için gün~ banyosu tchllkesls sayıl. 
maz. 

YUrek hutıılık1ıırmdan birine tutulup d:ı bMtt.l:ft llcrlemlş 
olanlar, \1%\1 bir lıMtalıktan, mesela tlrolt guddC3inin bUyllnıe.:ıi.'\
dcn ve f&Zla i.şlomcı:l:ı en <l<Jll\yt yUrek çarpmtısma tutulanlar da 
gUneij buıyosu yapamazlar· Faknt mide veya bnrs:ık bo~kluğıın
dan yahut aadece slnirU oldukl:ı.ıındıuı dolayı yUrck çarpmtıaı çe
kt'nler 1çln ttnı.rlı olatrtai 

Gllneş ışıltfnn flddc tU olunCA k endile ri llRnııer hastalıITTnı 
meydana ~·kardıkl!!.rt f~ln kıınserlllerc \'e kıın3cr hııntahğma dlln· 
mesi lmklnı o'nn vUcutformdıı. san s&n kiteler bulunanlars ve ih. 

Yazan: 
tiyarlara gUneş banyosu tehlikeli olur. 

Karacij;or herhangi bir 11cbebtc n, meseli yorulmaktan, bllhu
aa lçk.l !~metten f4mlo olursa gUneı banyosu zarar verir· 

Bayanların o günlerinde gUneı; banyosuna devam etme leri 
doğru olamıyacağı gibi, herhangi bir eebcbdcn, meseli\ bir iltihap
tan dolayı, çocuk yatağı şişmiş olursa gUneı> banyosu bu şiı:1ki11liği 
arttmr- Bayle hallerde karın llzerlni kırmrzı bir mayo ile kapa
mak güne!! ışıklarının o ş~ldnllk Uzerlnde fena tesiri.ne mA.ni oluml 
da, bu tUrlU lhti,·ata rlayet etmek, gUn~ş b~nyosu açıkta bir p!Aj 
nzerinde yapıldığı vntdt pek de mUmkUn olmasa gerektir· 

Bacaklarda peyda olan varlslP.re gUneş b:ınyosu fena tesir 
eder, onları cl:ıh:ı zlyarle şlş1 rlr· Arka il:ı:crl yntrp bacnl:lan yu
kan yatmak o Wliro minJ ol~raa da, açıkta plô.j Uzcrlnde bu vazi
yette yatmak da g5ronlcre acalb gelir· Onun için, gUne.cı btuıyosun· 
dan aonra soğuk au banyosu yapmak da.~ıı eh\'cn görUnUr, hem de 
rflneş!n rnrl!ler Uze:i.ne fena tesirine' mlınt olur· 

Varüıler açılmıe olup da U%erlerlnde fll!er pc)'lin olmuş bulu
nuea o z~?.tı gUneş hsny~u, aksin~. pek faydalı olur. 

Vcrt'm h:\Stalıf:-ı g5ğUste olur.!3 gUncş ba.n ·osundn.n scltmmak 
lbımdır. Fukat kenıi!t ''Cremine karşı gUneş b:ı.nyosıı· t~ dcvl
dır· 

Stnfrlllerı'\en bnz-Jarı i çin r,ilncı, banyosu %:tnnlı olur, bllha.c;sa 
stnirlcrl pok dU.'}'ı:ün, nlirastcnlli olımlnra. 1~t.erik dcnHcn bayanla
rn. sem]J:ı.tik sinl:-lr.rinln mu\ .. •ıcncıd ho:mlmtt' olnn einlr11lere. O. 
mm iç~n 1ruı:ın ısinlrli olunca gtln~ banvosu ynpm:ı.dan 6nce blr he
kime tl::.n~:n:ık pek JU:umlu blr ihUyattrr. 
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The Ever Reculy Co labrikaaınuı 

INGILIZ MAMUU Ti OLAN 
Bateri Anod T elelon ve Cep pill.,i KÜÇÜK BlR S~LON. SÜHEYl.A f kendimi küçük dilşüreınem dol 1 'J:J 

JIAZIRl,ANMAKTADIR S. - Dr.lki senin ihanetir:in rar· !f DIŞARI ÇlKMAK tÇtN 'rmıu... ıba·ı=ı 
Pek yakmda memleketimize geleeaktir Hizmetçi (oirerek) - Hanıme. kına nrmı~tır da hilınııkabrle... ı 

fendi. ren.in hanım geldi. P. - Evvell'ı benim hıırcke:lm~ 'ilS 
SilheyJA - Pervin m1? Çok ~y.. hMll Jh:ınet dc)"İP durma. Sonra da o ;J 

Söyle bu:rur~un. hiç bir şeyin !arkında de~il ... Ola·! İİ 
PERVtN... GENÇ \'E GÜZEi~ BiR maı da ... Bu !.ııbiliyct onda yok. lnce 

1 
i :
1
" 

KADIN. 1 rti.AS VE ASABl'I ETl.E adanı .:ıelil ... 
S~LONA GiRER S. - Erkektir. Kim bilir. Ö>·le gö- li ı 

P. _ Bonjnr Sıiheyta. ıilkiir de her şeyi bilir belki... • 
S. - Bonjur Peninciğinı. r-ie i- P. - Hayır dedim ya ..• Bana 

yi eltin de gcldın. Ben seni anc:ık naa ... O her türm anlayış seıiş ka- -------------------------: 
bu akşam Eıııcct beylerin su,·ares:n blllyctlnd>'n mahrumdur. Naıııl olup 
de ~öreceğimi z:ınnediycmluın. Dilu da bir melresı olduAuna hayret e~ 
öyle Juırarlaştınnıştık ya... mf!mek bbil değil. 

P. - (lıdld teld!lı r•e aııabi) Eve!, S. - Anlaşıhlı ... Onda M nn 
evet ... Oyle konuşmuştuk.. ATllm:ı nctmediiin ltabHi)·etJeri görmek Ye 
dlin ak~nmdanbcrl voı.lyel def!ış\i. senin ihtilne hnşka bir kadınla a!A 
Ben F.mcet be~·lcrln ~m·areııinc git. kasını <iğrenmek l{Urur ve ir.ıetl nef 
mivorum. o sine dokunrlu. Kocanla aJAkadar ol 

S. - Gılmi)·or muııunT maya başladın. 
P. - Evet, fJİlmiyonım. (birden P. - Sııdecr sinirlendim o kadar. 

fikir değiştlurd·) Hayır.. Gldece· S. - Ben biraz dışan çıkaceJJm. 
jim .•• Gideceğim n ıöıllmle ıörf'. htcrscn -sen de ıel oyalanmış olur-
celim ..• Etimle yn\:ıılayacalım.. sun. ı 

S. _ Kuzum Pervin .• Sana bugün P. - Hayır, Nevudla randenım 
ne oldu. 1 'eden bö:rle lclAşh ve a. \'ar. Geç kaldım bile. Emcet be7le.. 
sabisin?.. rin suvaresinde ıörlltürllı. Allaha 

P. - (kt!iıdirıl %aptedemeuip bir ısmarladık! .. 
ılnir buhranına tutnlar: aiJlamaua YARIM SAAT SONRA PERViN 
ba~lar) Ah sorma ..• Hiç soma kar. NEVZADIN BEKAR ODASINDA 
deşim. Başıma ıeleni bilmezsin... Nenad (rapkrn bir ddilauılr)-
Aman Yarabbi ı .. Bunun kadar fena, Buyursunlar iki ıözüm, boyunun· 
hunun J.:ndar insanı sars:ın bir şey lar hayatım, ıöz bebeJim, çiçeJim. 
olur rnu hiç? P. - (ıadece ve Jcııa) Bonjurl-

S. - Olur .•• SükCuıet !Jul ... Ne Tar, N. - Bon,·ur melctlm. Gelecell-
ne oldu? Başına ne ıeldi, anlat. nl bndillm çln sabırsızlıkla yolu. 
Her şc3 in bir çaresi bulunur. nu bekliyordum (ıarılmak ialer) 

J'. _ Her şeyin olur amma, bu. P. - (mani olarak) Ha71r, bayır. 
nun olmaz. Aman Yırabbtl.. Rahat durun ... 

s. _ C:ınım ne oldu. Anlat tuna. N. - Niçin t .. Her ftklt mnsaade 
P. _Daha ne olıon. Kocal'Dln bir etme& mlydia. Busiln ne olduT 

metresi var. P. - Canım aıkılı)ror. 
::;. - Kocanın metrnl mi "1'' ı.. M. _Kime' Bana nııt Yolı:aa be· 

le hu iıukAnııı... ntm '1tJ'h1mde blrpy ınl du)'dun~ 1 
P. _ Göriiyonua ya, sea blle lnıa namna Penincllfm, hep ,.Jan

miyorsun, dünyada bundan, bu, a- Hep Jftlndır. -lrfutlata Neriman .i
damdan, kocam olacak bu heriften le alAkam Va!' demiJlerdlr. 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

ır.ııurıo en modern, en temiz ve !il muntamm aile 
yuv8.lıdır. Konfor, temıalik, ucuzluk ooktumdao Anka
ra Palum fe\'kmde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, mOteaddit firilerll oldqu gL 
bi nefte yemekler veren lokantayı. pu+..ahaneyt. w kL 
raatbaneyt havidir. 

lstanbul s 'eted iyesi 
ııanıarı 

• 
11.80 AmawtköyQnde LCtılJ'8 lo. lT aumarataJ n 10 kapı 

1lUlll&n1I "'· 
IT,IO Anı&wtldSyUDde Latıl19 lo. lT aumarataı ft 10 bpı 

nmara1J ev. 

Devlet Demiryollan ve Liman 
işletme Umum idaresi ilanı 

Muhaoımeıı bedeli (4830) ltra olan 1100 k1lo nmlltellt ..,._. 
a1c1ml, 500 yumak 0,15 m/m Uk bilet ldctmt, IGO kDo muht.lff et/afili 
Us alclml 1500 kilo kalafat ipi (2. T. 19'0) alı stıntı aat (11> "" 
Hayd&rpq&da sar blnul d&bWndeJd komlqoın taratmdaıı ~ 
atm &lmacaktır. Bu ip girmek llteyenlertn -(852) Ura (GO) 
tembıat ve kanunun taytn etulf vealkle birlikte pu&r11k gtlnll 
dar komll)'ona mOracaaUan lbımdır. Bu lft alt ,artumeıer 
paruıs olarak dalrtılmakt&cfl1'. (4908) 

• •• 
Muhammen bedell 82610 Ura olan 800 ton motorbl 2-T.ttG .a1I 

18 de kapalJ art uuJDe A.nkan.d& idare blDMQlda l&tm &Jmaceldd'• 
Bu 1f41 girmek llt1yenlerln (2445,73) liralık muvaklcat temlD&t il' 

nun tayin ettıl1 vealkalan ve tekllnerinl aym. &11n aat H de ksdlf 
J'OID relaUlfne vermeleri lbımdı!'. 

tŞartnameJer 191 kurup ADkar& ft l;la7dıupap .,...elertDc11 
tadır. (49'3) 

MÜNAKALAT VEKALETi ISTANBUL llNT 
LiMAN RiYASETiNDEN 

DENiZCiLERE iLAN 
daha Adi bir mabltık nr mıdır, a. P. - Ba1ır. 
caba1.. N. - NearinmlT NlbalmiT Ban-

411.00 12.'8 Amawtköytblde 1Atft1'e So. iT amnanlaJ ft 18 kapı , 
1) tırtanbul Elektrik lflert Umum KUdtırlOltl taraflDd&D 

&alacak arumda meTCUt kablo çıkanl&r&k J9!'IU 1'8Dl 1ıb' 

s, _ Sör.ümü yanlıı anlama! Ko.. ,wnı a6yledllt'I". Emin ol Jd hep, 
ean seni çolı: senr, bir dedllia1 l• bepd ,.ıan. 
Jıl etmez, a4ır beşlı, kendi halinde P. - Canımın sılı:ıntın 11nlnlı t-
blr adamdır. llkaclar deJiL 

P. - Rica ederim, bana şimdi Ha. N. - Ya bu sıkıntıya sebep ldmt 
liml metetmeye kalkma. Onun ne P. - Kocam! •• 
mal, ne çiçek oldutunu ben her. N. - Jtoeaa mıt Brnh, demek 
kesten iyi bilirim. mfin.,.beUmisl duydu hıı1 Simdi 

S. - Orası öyle, fakat bl• de •· ne yapacatıd .• 
na karşı bir fenalılını ı~rmedik de.. P. - Ne yapacalıs- Hio. DQlnı 

P. - Ah o ne içinden pazarlıklı- burayı geleceıim Te senlnlt beraber 
ilır. Bilmezsin. Hay Allaht11n bu1ım. 1aıayacaitım. Blriblrml:d sevmiyor 
Pis, mıymıntı; meymenetsiz ~-ratı l. muyuz. Her vakit (ah ne olur daim:ı 
le be.nim yanımda ya,adılt V.tmı• beraber olsa idik) demiyor muy. 
yormuş gıbl bir de üstfirtıe ihanet... dun? •• 
Hayır, bayır, buna asl6 tahammül N. - (faıkrn) Evet, öyle diyor. 
edemem. dum .•. Biribirmili snlyoruz amma. 

S. - Fakllt seni bu ,npbe:Je dl- Şey •• Bilmem ki nasıl olur? 
türen ne? Belki yalandır. P. - (hiddetli) korkma Ne koca 

P. - Şüphe delil, kardeş ı&ıftmle mın münasebetimizin farkında oldu 
1rörmliş, elimle koymııı gibi eml- tu, ne de benim senin yanına ıeie· 
nim... celim var. Ben kocamın bJr metre 

Evvelce işlerinden bad bahseder. al Tar diye sinirlendim. Fabl, seni 
dl. Simdi etmiyor. Akşamlan erken de anlamıt oldum. Beni kendi Te 
ıelir, sabahları geç giderdi. Şimdi ınkin Içla aevlyoi'awı ••• O kadar. 
ak.pmları geç ıellp sabahleyin er- N. - Perlbancılım. Melellm, çiçe 
kenden !!o'kala fırlıyor. Bundan da.. llm ... 
ha açık ne olur ki! .•• Dolnısu bu- P. - Hayır, hayır. Artık her şey 
na t&hammill edemem. Hem bu ita- bitti. EnelA aenden ıüpbe ettiltml 
dar deJil. Dahası var. sandın n bana kendi alıı:ınla bir 

S. - Dahası mı var? ıUril kn isimleri saydın, sonra te. 
P. - Ya .•• Dün akşam senden ay. melli yanına ımcelimden korktun. 

rılıp eve gi!l!ğim zaman imzasız bir Bunlar klfl birer delildir. Artık a. 
nicklnp aldım. Ne yazıyor biliyor ramııda hiç bir ~Y kalmadı. Bu ak 
musun? (Kocanızın bir me:resl Tar ıam pyet Emcet Beylerin ıuvare
akJıll?lları cvo geç gelmesi Te Abah sinde luıl"f&lafır'18k benimi• konuş. 
leyin erken çıkması hep bu metres mamamızı ve yanıma ıelmemenliti 
yilıilndendlr.) • lşte nıektupta böyle rica ederim. 
yasıyor. Artık bunun lAmı cimi (Penin hlddetll Tt asabiyetle eı.. 
kaldı mı1.. kar.) 

5. - C8nım her akşam ıeç Rel· SAAT SEKlZ; PERVlNIN EVi. 
miyor ya. Geten akşam ben sizde f. PF.RVlN HAT.A ASABİ. iHANET 
ken pek '1A erken geldi. ETTlGINE KANAAT GETIRDIGI 

P. - Evet amm:ı sonra vlne tıkıp KOCASI ŞDIDt GOzrNDE EHEM· 

numaralı ..,. 
Anlafttk071Dde ı..cuı,. llo. _. --rataj ... lt Upı 
llUIDaft1J .., 

-.oo 12.00 Amawtk6yQndıl utn,. ao. 11 a...,.~ .,. ıo Jıapı 
Damanlı e'f' 

m.oo Anı&wlıUSyUDde IAUIJ'9 lo. 41 Dum&l'Üaj ft 2'1tapı 

namanll ev 
Ml.00 '8.IO .AmawtkOJGnde 1Att1Jt lo. 29 numarataJ ft 1' kapı 

Dumanlı ev 
Talım!n bedelleri De Dk teminat mlkt&ı!an )'Ukarda ,.mı P1'flmenkul.. 

Jer mı.t.ıımak üzere ayn ayrı açık &rttırm&,J& konutmuıtur. Şartnameler sa
bit ve muamelAt ml1411r11llQ kaleminde sOrWecekUr. !hale 28·8-HO cuma g1L 
atı aat H t. d&lml ezıctımade J*Pdac&ktır. Taliplerin Uk tembıat makbuz 
nya mektuplarile fbale slDtı !llUa11ft aatte daimi encllmende bulunmal&n. 

mabau yazdım Ye posta ile •na 
gönderdim. 

P. - Sen mi yaıdua' 

H. - Eni ... Bana tartı o kadar 
llkayt idin ki snlp ınmedilfnl ın 
lamak için kıskançlılını tahrik et. 
ıuek istedim. Oh ne kadar memnu· 
num ki pllnımda munffak oldum. 
Demek iki göıllm Penlneilfm beni 
kıskanacak kadar ım7ordon ha
Yanbbt ne .kadar mC111Udam. Ha7di 
hazırlan. Şimdi artık rahat rahat 
Emcet Beylerin ıunreslne ıldeblll
rlz. 

P. - Demek şimdi tenin metre
sin fllln yok. 

H. - Elbette yok ya. Bir kere ae· 
nl seviyorum. Saniyen ben tabiatta, 
ben ahllkta bir adım nasıl metres 
tutar, nasıl tutabilir? .. 

P. - (ıaltfıtıı harlal lclnde) Ent 
ben de zaten pek inanmamıştım ya. 
'Bunu, böyle işi senin becercmlyece
itine emindim. 

KAMZUK 
MEYVA. 
~T~'!~!J 

Mil VDmCTlft _ ... 

KULUlNINIZf 
$lHHATINl%1 
KAZANlASINIZ. ~.1 . ~ ... 

('874) 

ııtU. Hem de bensiz ve yalnız ola. MIYET PEYDA ETMISTlR. HALIM (UC SAAT ~O~"TIA. E}!CET BE-
nk... OD.~YA GiRER, ORTA YASLI SE- YT • S"Y nı:sI~DE ) 111!1111 S. - Sen de pek Alft onsuz sokaifa VlMLl BI RlS ADAl\nDIR. N u A . • " 
oıkmıror musun? Halim - Bonsuvar Pervincillm. SilheylA - (Pe1'11lnl gar11r .,. pa-

P. - Cıkı:rorum amma ..• Ben bat- Pervin - Bonsuv:ır. hemen hazır nına gelir) Ne haber Pervin? 
ka o başka ..• O birar eski kafalı. Be.- lan. \':ıl.tinıiz az kaldı. 
nim ise asrı ve medeni mecburi ·et. il. - Hazırlanmak mı? NlçJn! 
lerim, davellerim, c;m :ırcl r.m var. P. - Emcet Beylerin sunresine 

S. - Sonr:ı d:ı Neuaıtın var de· d8\·etli delil miyiz? 
jil mi? H. - Ha- Sahi. Tamamen unut. 

P. - (ka~larını r.alar) Ne demek muştum. Gilmesek olmaz mı? Çok 
istiyorsun. yorgunum. • 

S. - Şunu demek fstiyonım ki P. - (kendini .ıapledemluerelc) 
sen aylardanberl kocana ihanet edt. Evet,.henlmle beraber oldulun itin 
Jorsuo. Dir aşıkıh var. Böyle olan, ıltmek istemiyorsun. Fakat, metre• 
kendi k:ıbahnlli bulunan bir kimse sin olacak knllak olsa idi yorgun 
kocasının k:ılıahalinden bu derece argın demn can atardın. Ben s:ın
sınirlenir mi"? kl bilmiyor muyum? Ulan! Evde kıı-

P. - T "esıüC ederim, SlibeyUı... rın varken m~fres tutmlya utan! .• 
Sana bütün sırlarımı .söyled;~ıme be H. - (.:a.'ıirl bir leldıla) Metre-
ni pişman mı edeceksın. Eftt, bir sim mi? Bunu kim söylemiş. 
a~ıkım var. Nnzadı seviyonım. O dıı P. - InkAr etme. Blltiln foyan 
beni sc,·h or. Bunda ben haklıyım. meyd:ına cıktı. Ak,nmları ıcç gel
Çunkü kocam hııı::a karşı lakayt Te meler, sabahları erken erken çıkıp 
esasen o hana lı\yik bir odam del:ll. ıltmeler, büınn bunlıır mop k~r kör 
Fakat bana ihanet etsin". Bu benim parmaJım gözüne. Sonra ..• 
kaclıalıt ıa.tt Mfıiııı. en atır bir ll. - (mrmnun ve mütelıe1111lr' 
cflıftJedlr. Sonra dıı lroUllZ mektup: Kocanın 

S. - Sen kocanı kıskanıyorsun. metresi vıır, faUn, filb diye, de#ll 
P. - Kıakaamok mı? Hayır .. ha. mi,,. · 

yır .•• Mıymıntı pinponun nesini kıs P. -Nereden bildin' 
kan171m. Fnkat, ıöıı: ıöre aıtre de H. - Karıcıtım o mektubu ben 

P. - Hayırlar 

S. - Kocan neredeT 
P. - lterde Poker oynayor. Ben 

kocamın metresi var deTken tama
men yanılmışım. imzası• mektubu 
b:ına Hıılim bizzat kendi!ll yaımıı. 

S. - Niı;ln? 

P. - Sevip sevm«!dlğlml ınlam:ık 
itin. Ne kadar aptallık delil ml1 

Ben ise onu hakikaten bir metresi 
var sanmıştım. Hoş buna da kabili
yeti olmadıtınıı emindim ya. Simdi· 
ilk bana müııaade. Bak Nevzat u
zakta bana bakıyor. Bu pis mektup 
yüzlinden onun biraz kalblnJ kırdım. 

Yahınıı gidip gönlllnll alayım. 

ilanihaye d:ırsın duracak delilim 
ya ... (gider) 

SflheylA - (ktndl ktndlne) Su ın 
sanlar, bilhııssa kadınlar ne tuhaf 
mahlılklar. 

Eler Halim bey hakikaten ten. 
sına ihanet etmiş olsa idi Pervin 
şimdi aşıkına delil,, kocasına ko
şardı. 

17.6.940 Pazarteıi 
12.IO Prosram n memleket eaat 

ayan, 12.al: Ajam, 12.GO: llllzik: 
Jılllhtellt prJal&r (Pl.) 13.80/14.00: 
.MUzlk: BAftt mtısık (Pl.) 18.00: Pro
gram Ye memleket 88&t ayan. 18.03: 
Jılüzlk: Kaagerto (Pl.) 18.30: Jıltlzlk: 
Radyo cu orkutıur, 19.10: Okuyan: 
Sadi Hopeı, Okuyan: Kelek Toqöz, 
19.45: Kemfeket 1&&t ayan, Ajana 
" Meteoroloji haberleri, 20.00: Kllzik 
Halk ttlrkQlerl ve oyun havaları (Sa
n Recep), 20.10: KUzlk: 20.BO: Ko· 
nUfm&, (UmumJ Terbiye ve Beden 
Terbiyeli), 20.45: .Mtızlk: l'aatl beyeU 
21.10: Konuıma (Fen n Tabiat bll
&:llcri), 21.30: l':oııaer takdimi: HaJll 
Bedll Yönetken ve mtızık: Radyo or. 
keltraaı, 22.30: Jılemleket aaat &J&l'I. 
Aj&ııl haberleri; Zire.at, Eaham - Tah 
v11At, Kambiyo • Nukut bonıuı (Pı· 
yat). :n.M: .Mllzik: Cazband (Pl.) 
23.2t5/23.80: Yannk1 .Proıram ve ka
p&mf. 

Tarabya koyunun ceaubulıdaki Nalatbumu Ue Bqkos 
w ~ 1ılr kablo ftMdlleoektlr. 

J) 19 lıu1razı llK-0 da bqlanacak ve 45 san kadar l1lreoek -
1çhı kullanılacak dubada beyneJmllel lfU'etJer sece '" ~ 
D&C&ktır. Bu mmtü&lard&a geçecek semJlerbı du'buım. 
ıeçmemelert ft bu hlsa4a llllraUertnt kemıelerl blldlrillr. 

1) 8ar&J'bum1' • Salacak n N&letbumu De Selvtbunıu aruma 
oek kablolann l&bildekl Ud Dlh&yetıerl maka. capa De 
.... poelerl tenvll' edllacekt1r. GemDerbı bu bbloSara 79-laD 
memeleri Din olunur. (49'8) 

lı;t;buı Levazım Amirliğinden verilen harid 
L._ askeri kıtaları ilAnları 

Beller adedlu t&hmbl edil• tıyatı o Ura C>Wl aooo Glft ark 
arlıkl& atm &lmac&ktır. Puarııtı ~ c:umarteal sbll .ut ıı 
Kati temlD&tı ~ liradır. Şartnamesi 130 kunıf& kom!QUDdaD ~ 
Uplerlll muayyen vakltte ADkar&da IUıL V. •tm•lma ~ 
m&Jarı. (31) (4902) 

• • • 
RepelDe ~n edilen ~tı '9.000 llra olan teekeıertle "tAf'D.fJI ~ 

ben.sin puarbkJa atm &Jıaac&ktır. Puarııtı 20.8-HO peqembe .-:_ 
11 4edlr. Kati teminat& 1860 llr&dır. şartname .... eft&fl 2'I ıaaru.
J'Ollda aımır. Tallplerlll mua,,_ Talcitte .A.Dkarada IUl.V. ~ 
m1a70Dunda buJnnmaıan. (153). ('908) 

• •• 
Belıeı1ne tahmlD adllen ~ta '70 Ura oıaıa 100 Adet •nar ~ 

lr~ mtlMka•ya kcıamUftur. thaJut 21·8.NO cuma ıtıntı l&&t 11 
U temlD&tı 7030 liradır. Evaaı ve §Utnanalll 315 kurup~ 
bteklUertn k:un:nun emrettttt belplerle lb&le stm Ye 1&&tlnde 
M. M. V. Satmalma komlayoDuaa ıetmelert. '(N) ('933) 

• •• 
aeo ton 11tır etinin puartrtm•a teklif edilen ~t pah&lı geril 

tekrar puarlıkl& ekltltmal 1M-HO eaat 15 de AnJrarada LT. 
tm&Jma Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeU ııısoo ura tik 
liradır. f}artnamal 1558 kunıf mukabWnde Ko. dan aımır. ıcaaal.,. 
odan TUlk&larile belll 1&&tte Ko. da bulımmaJ•n. -(88) (4"9) 

• • • 
Teklrdatuıd&kl an"8.ıd&n Muratlı anbarma 4000:t000 ton --

tlrUecekUr. Puarbl& 30-e·ND pel'f'Dlbe ıona aat 11 da ya~ 
bammen bedeli 20,400 Ura katı tembıatı aoeo Uradır • .ı.tekUlertD ...... 
Ye aatte Çorluda Kor atmaıma lmmlayomma mtıracaatıan. (TO) ( 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAılaf'I 
'l'alalbl ~ -ı14' B Roda 4 Burptaıık oaUJl tel uıaı -a " a,15 .. ,_ 

' ' "2 " • .. 
126 adet o.kurlu plvanlz:U kilit 
20 &det 1/2 kiloluk çeldg 
46 adet Çelik nokta 
1 - Yukarda cim ve mlktan yazılı 8 kalem maluınenbı taJaaslll 

bedeli <W76,ı'o) Ura olup 20 :;.azıran tarth!De rutlJ1IA 
gtln(l 1&at 11 de pazarlıkla ekllltmut yapılacaktır. • -Ali 

2 - K&U tem1Datı (2021) Ura ('2) kurul olup prt:aamlll --.~ 
mı.yoııdan a!ma.blllr. 

1 - 1ateklllerln 2490 aııyd& kanwada yuıh Telalkle Ye JcaU ~ 
tup veya makbu.zlarlle birlikte Kaaıınpqada buhlllAA 

pJmelerl. C '91 T) 


