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1 
ili.kat yeri res·ı r==:::===========~iiiiiiijj'jj~~~iiiiiiiil 
aa blldlrl~mlyor 

'1urahhasların bindikleri tayyarenin hücuma 
uğramaması için kanatlarına beyaz 

işaretler kondu. DUnkU 
glltereala tekil· 
erraasızcevallı ! cephe 

. l 

Alman sulh şartlarının resmgn vaziyeti 
enilme: ::: ~ intizaren tehir edildi 

erlin diyor ki: 
' Fransa ile Aiman~a ar§s190kj 
muvazene nüfus nisbetine göre 

tesbit edilmelidir. ,, 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~-(1-'a_:_u_ı_j~ü-n_c_üd_c....;J 

m;zı4rmfAı 
~ ransadan isyiçrey9 

' , 

muhacir akını 
ltontrcu:r, 20 ( :1 .. 1.) - Son iki giin z:ırrııal:ı Jur:ı'l:ırd:ı lsYİçrl.l 

~IJ<tu boyunca bfıl iik f ı :ı1İl et ı, . ı.} ıle ı lilmi5Ur. Kuılın, ihtiyar, <;ocuk, 
Ole l•'ronsız nıııhncirlrri l s\"i~· ı·ı·yc illic:ı clıııişlir. Biı kıı~· yiiz Fraıı· 

~llııkeri de techizati:)le lıııdudıı ~etıniş ,.e hdçredc silalılurınd:ııı 
ıt Cdilerck bir l,:ınıpa 1-onmu~tur. 1-;, içre nıa!,onıl:ırı \'e hımıst tc· 
~llcr muhacirlere ~:ırclıın iı;in m:nml gıı~ ret s:ırfelmcktcdir. 

Cdcral meclis, ınuhtclir ınc:.clelcrlc bilhns~:ı iklı•ndi ıııc~:ııı ile 
~uı olmak üzere ııııillecilcr ve as!:eri ıııe\':rnrı:ır i~· iıı hıısıı si hir ko 
I I" ~ayin etmiştir. Bu komiser. fırkıı lrnnıoııd:ıııı de J\hırnll'tır. 

~ltere üzerine yeni bir tayyare akını 
l.orıdra, 20 ( A. l.) - Bo\'a 'e dahili emniyet nezaretinin tebliği: 

ııı l>uşınan h:ıva km·Yellcri, cHiıı gece, lngillerc üzerine yeniden hii 

1 1:ır ~apmıştır. lnsllterenin şinıuli ş:ırkl snhilleri üırrinc . bombal:ır 
llıı~tır. Üç şehirde h:ıs:ır rnkıın gl•lirilıniş, fnl,ul y:ını:ınlar .ı.önılüriil 
~~ . 
Lıncolnshlre cyr.lctinin hn7.ı nokt:ıl:ırın:ı Ye nynı z:ım:ınıl:ı ln~ille· 
rı cenubuno ''C Gal cy:ılcline de hoıubnJnr ııtılınıştır. 
>.11ı sivil ölmiiş GO ki~i •·nrnlonnwıır. 'l':ınurc ıl:ıfi h:ıl:ıryuları h:ı tt ' ., ~ > • • 

tlı e Reçmiş ve mulıurcbc t:ın:ıreleri ıliişııı:ını kıırşılıımıı~:ı lıaY:ılan 

1 ~·Asgari üç duşımın lay.run~i llüşüriilıııii5, bir ... ok duşnıun t:ıyyn· 
I ~sara uğratılmıştır. 

"tİliz; tayyaTelerinin yeni h!icumları 
~~lldra, :20 (A .;t.J - lln\'11 neznrctinln telıliğl: . 

ltıb JJn Öğleden sonra Ye :ıkşnm, ln!{iliz h:l\U kıınetl.crıııc ml'nsup 

1 llr<Jıınnn tayyareleri, Aınicns ve Houen dY:ırınılnkı h:ıvn lll<'Y" 

11 arına Ye yerde t:ıyynrclcrc muvaffnkıyctli hücumlar y:ıpınıştır. 
~~lardn yansııılnr çıkorılmıştır. • 
~ Un 8ece, Şim:ıU Alın:ııı:r:ıda Huhr'dn, Hhin mıntokımnd:ı a!\kerı 
~11fl~r ı ve düşm:ın mün:ıknl:ilı şl<!dclli suretle hoınb:ırdıınan edil· 
~r lngiliz tyyy:ırcsi k!H'ıptır. 

lao kişilik bir Musevi 
muhacir kafilesi 

8u sabah Bulgarislandan yelkenli 
ı-ıı.b!r gemi ile l imanı~ıza geldi 
~ ~l&~llıe gitmekte olan muhııcırler ka !"aya çık

ı~~diler ,.~ f:Lkat bunun önüne geçildi 
1 

fl'a:ısı 4 üncüde). 

• 
Majinoda:.o çeki·len 
Fransız ordusu yeni 

.nıüdafaa hattında 
Almanlar Ligona girdiler 

• 

ingili z tayyareleri Almanyada mühim sanayi merkezlerini 
şiddetle bombardıman ederek büyük hasarat yaptılar 
Uud!>, 20 - I<ranııız o:-dulo.rı Al 

manların Bordoya ılerlemelnlne mn
ni olmak için gayret ediyorlar. Maji· 
no hattından çekilen 300 bin Fransız 
askeri cenuba doğru yol açmağa mu 
vnffck olarak üit,er Fr:ınsız kıta.larl· 
le blrleıımt~lerdır. Bu kıtıılar fabrika 
t:.ırdan yeni çık:ı.n t:ınltlarla takviye 
cclllerck Luar nehrinin cenubun:Sa ye· 
nl bir müdafaa hattını tutmaktadır

lar. 
Alman önctilerl J.iyon §Chrlnl ı,gal 

etml§lerdlr. Burası açık §ehir Jl(ın C· 

dllcllği için mUdafna olunmamıştır. 
DJğcr taraftan Frnnso.nm Akdeniz 

sahttındckl Tulon bahri Ussu cıiddetlc 
mUda!nıı cdılecektır. Fra:ıs:ı burası 
nm açık şehir olmadığını ll!n etmiş · 
tir. 

...................... 
Saa t o.yarı mc~ ~lesi 

lstanbulda sa:ıtlerln bl. lblrbc 
uymaz bir h~le gelişi, öğle dlidüğjl 
ötmlycllberi l<orkunç bir şekil aldı· 
Nerdcyse halk \apurlan katıra • 
<'.ak. sC'yrisefer sapıtacak· 

lst:ınbulluların s::.:ıtıerlnl aya.r 
edebUrnclf'.:l radyoym mUnlıasır 
kaldı ~bl tir şey· Onun da !11:\llt n· 
yanm ne z:unan söyleı!lğlnl bilmek· 
!4aa.Ucrin doğru bulunuşuna bağlı· 
Bir de "matmazel saat" ,·nr ama 
her SM.t s:ıhlbinln aynı 7.amanda 
birer radyo 'e telefon sahibi obna
lannı lst.emek biraz a~ın bir talep 
:lcjtl midir~ 

Bunu.o ~areslnl bulmak lkıml 

Alman tayyareleri bugün Bordoyu 
bombnrdımaıı ctml§lcrdlr, Şehir mu• 
baclrlcrle doludur. 

PUANSADA:S ( T;K lLEN • 
l{U\'VELER 

1.ondra, %0 - Fransadakl lnglllz 
askerleri tamamen lngiltereye alm· 
nuştır. lngill.z ordusııc birlikte bnu 
l"ra.nınz kuvvetleri de lnglltereye mu
vasalat etmiş ve hararetli surette kar 
şılanmışlardır. 

l.chlstan başveklll General Slkorsky 
rndyo ''asıtasilo Fransada bulunan 

Pariste ·vaziyet 

I;eh zabit ve askerlerine hltalM!n bir 
emrl~\'ml neşrederek bunlan 1ngll
tcreye g't'çmel• U:ı:ere derhal Fransa· 
dakl İngiliz askeri makamatlle tema.
ta geçmeğe davet eyleml§tlr. 

General Slkorsky tngiltereye gl~ 
mlycn Polonyalılan ya cenubi Fran· 
saya çekilmeğe veyahut tsvtçreye 
Utica ctmeğc davet cylemlııtır. 

t XGlLIZ T. \ YY A RELERiNiN 
~IOTHtŞ BOMBARDIMANLARI 

Londra, 20 - lngl'l.z bombardıman 
ve ke3lf tayyarele:f ~imali Fransa 

Belçika ve Holanda üzerinde bir ça1C 
keoit uçuıııan yapıru:ılardır. 
Başka bombardıman tayyareierl de 

Cherburga yaklapn motörlll na.kllje 
\kollarına hllcum etmişlerdir. Bwılar 

. arumda panik olmU§tur. Birçok naJD. 
Uye va.sıtalan imha edilml~Ur. 

Gece geçen hava kuvvetlerine mal4 
sup bUyUk bombırdıman tayyare kav 
vetleri Almanyanm §imali garbtsinc!e. 
Hamburg, Bremen, Rheydt, Colonge, 
Duscheldort, Hanovre ve FranktUrt 

(Devamı 4 üncüde)j 

Propaganda nazırı olan 
Alraanlar sağ cenah R l , • 

cc.=~teıerinin intişarına om.anga e ÇlSl 
müaaade ettiler 

1.andra. 23 - PadHad)'OSU Al· 'ittifakım l z sulh un 
~~~:t::::~::;::"::~:,::: ·e.mrı·ııdedı·r dı~yo, 1 
rİ'"C gltmi~t'r. Il:ırab"'rindc Parh:i • , 
çok iyi..t:ını:ran Jtlman memurları 
bu arada Alrruın havadiıı ajansını 
Pari.cıtc temsil etmiş Fon Grot da 
vardır. 

Paristc tcvküata başlanmıştır· 
Movkuflar arasında maruf Fran -
sızlar da vardır. 

Alman sağ ccnıı.hına mcnscp 
"Victoire" ve ''Ml!.tin" gazeteleri -
n:n ir,,tlşnrma mli lade etmişler • 
dir· Sağ cenahtan sabık polis mti -
dtlrii Jan Kiap Paris belediye re • 
isliğine geUrilıniştir· 

Komedi Fransez cumartesi gU • 
nUnden itibaren temsillere baela • 
ma.k: emrini almııtır• 

" Türk · Romen münasebetlerlı-ıi ve iki milletin 
bir jb!rine ynkınlığı ifade için dostluk kelimeıi 

kafi de'ğildir.,, 

Yenj Rom en kabines~nde propa. 
ganda nezırlığm:ı tayini dolayısilc 
memleketimizden ayrılır.akta olan 
rtomo.nyanm Ankara bil~iik elçisi 
M. Ştoyka bu"'linkU ekspresle An _ 
karadan gelmiştir. 

Değerli R9mcn diplomatı Hay
darpafa garında kon:lolosluk erka
nı tarafından kar§ılanmış ve ken -
d.i8ile görUgen bir muharrirlmlzc 

ı:öze çarpan bir memnuniyetle oa 
beYanatta bulunmuştur: 

;,_ lctanbulda bir iki gün kal
dıktan sonra yeni v:ızüemP. bqla.. 
mak ilzcrc Bül:rcı;e gideceğim· 

Büyük müttcf:k ve do.stumuz 
Türkiyedc memlckctimln mllmM -
sili olnrak l;ıir buçuk sene kadar 
bulundum; bu müddet içinde TUrk 

.(Devamı 4 iincüde) 
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HAZAETİ MUHAMMED 
<HAYATI> 

i LK VES i KA 
(lbni 'ishak) ın kaybolan eseri esas tutularak 

lBNt HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l'tlrkçeye çmttn: 

20 Muhiddin Tıürk 
ERKEKLER ARASl~TIA ALI· 

l\TlN lMAN EDIŞl 

Hz. Muhammede iman eden, o· 
nunla birlikte namaz kılan ve Kur 
am tasdik eden ilk erkek on yaşın 
daki Ali ibni Ebu 'f8.libti (1) 

:rann ona Islfundan evvel Hz. 
Muhammedle birlikte yaşamak i· 
nayetini ihsan etmi~ti. 

Aliye kar§t Tanrının lütuf ve ke· 
reminin bir eseriydi ki bir zaman 
l<:ureyşliler büyük bir kıtlığa uğra
dılar. Ebu Talibin ise kalabalık 
pir ailesi olduğu için Hz. Muham· 
med, Benu Haşim arasında en zen· 
ain adam olan amcası El • Abbasa: 

- Bilirsin ki kardeşin Ebu Ta
llbl.n kalabalık bir ailesi var ve bu 
1cıtJık yılında herkes darlık çekiyor. 
Onun için, gel ona gidelim· bir oğ" 
ltmu sen al, bir oğlunu ben alayım, 
Jdmrtıamı haf i!letelim.. dedi. 

El • Abbas buna razı oldu. Hz. 
Muhammedle Ebu Talibe gittiler 
ye ona çektiği sıkıntıyı hafifl.etm:k 
maksadile geldiklerini anlattzlar. 
Nihayet akşam çöktü. Ebu Tfilib 
t1ecli ki: 

- Banh yalnız Akili bırakın da 
ııedil~ya~I 

Benim davetime icabet eylemen ve 
benim yanıma gelmen sana ~n la· 
yıktrr! dedi. (veya nasıl dediyse). 

Ebu Talib cevap verdi: 
- Ben, benim sadık yeğenim. 

cedlerimi~ imantm terkedcmem! 
Fakat Tanrılara yemın ederim ki 
ben sağ kaldıkça sana hiçbir fena· 
lık gelmiyecektir! 

Naklederler ki Ebu Talib Aliye 
- Taptığın din nedir? diye sor· 

du. 
Ali ;:u cevabı verdi: 
- Tannnm Resulüne iman e· 

diyorum. baba. Ve onun Kur'anı· 
nı hak tanıyonun! Onunla birlil<te 
~Baha ibadet ediyorum ve ona 'eb
iyet ediyorum! 

lddia ederler ki bunun üzerine 
Ebu TfUib şu cevabı verdi: 

- O seni elbette ancak hayra 
sevkeder. Onun için ona tabi ol? 

!KlNCI MVSLUMAN OLARAK 
IBNI HARiS ZEYDIN 

iMAN ED/ŞI 

Bundan sonra Muhammedin a· 
zatlı kölesi (Kelbit) li ibni H~ris 
Zeyd iman etti. (3) O Aliden son· 
ra iman eden ve namaı ktlan ilk 
erkekti. 

(De\"UDJ ftl') 
Bunun üzerine Hz. Muhammed 

'.Aliyi aldı ve bağıma bastı. Abbas 
Cfa Caiferi alıp ayıu suretle bat 
rma bastı. (2)J 

Böylece Ali, resa1et ıamanma 
li.adar Hz. Muhammedin yanında 
kaldı ve onu takip etti, ona iman 
etti, onu hak tamdı. 

(1) Ha. Kubammedhı azaUı köleıd 
Te mannt evı&dı olan.,. bdlvaeı Bs. 
Muhammed hakkmd& bQy11k Utirala· 
ralara eebep olan meıbt.ıı' zeyd budur 
ki Ileı'lde H.z. Muhammedin zevceleri 
halwlDdıt bıı htdleeJl babl8 mevzuu 

Cai{~ ise istama girinceye ve 
artık ihtiyacı kalmayıncaya kadar 
Abbasm yaruOOa kaldı. 
Bazı Alimler iddia ederler ki na· 

mu emri nazil olduğu zaman Hz. · 
Mdıammed Mekkenin vadilerine 
gitti ve Ali, babasının ve amcala
rmm haberi olmadap, Hz. Muharn 
mede refakat etti. Onunla bii'likte 
namaz kıldı ve akşam üzeri tek· 
rar birlikte döndüler. 

Bu hal .böylece bir müddet de· 
nm etti, tl ki bir gün Ebu Tfilib 
onları namaz kılmaktalarken bul
ôu. 

O vakit Hz. Muhammede: • 
- Bu senin inandığın din nasıl 

bir dindi&? dedi. 
Hz. Muhammed: 
- Bu din, Allahm, meleğinin 

:ve Resulünün dinidir .. Bu din ced· 
Wmiı lbrahimin dinidir (veya na· 
sil dedi ise) ki beni Allah onunla 
insanlara Resul gönderdi! .• Ve sen, 
beıüm amcam, sen intibaha ve doğ 
ru yola çağırmama en layıksın! 

. 
(1) hllm. tarth!nde me,hur olan 

Hayber faUhl Hz. Alidir. 
(2) Bz. Muhammed sonradan gerek 

Hz. All Ye gerek Hz. Osmaruı kendi 
kml&mıı vemıl§U. Hz. Osman zevceal 
Hz. Fatma ile birllkte, Mekkede Ku· 
re:nWer mllalllmanlanı eza ve cefaya 
bqlad.ıklan zaman, Habcşlstana hlc· 
ret eden mllalUmanlarla birlikte Ha
be§e muhaceret etmı.,,, Hz. MuhJım· 
met MedlDeye gittikten ııonra avdet 
etmiştir. 

edeceğiz. 

KAYIP 
.. 11 haziran 940 
{salı ı;unu aabahle· 
y1n evden çıkıp .f bir daha gelmlyeıı 
l8 ya§larmda Sa.o 

, dık admda erkek 
' !:OCU~"U kaybol• 

mu§tur. Fotoğrafı 
ilişik olan. bu çocu 
tun nerede oldu
ğunu bilen varsa 
bulunduğu yerdeki 
polis merkezine 

. haqer vermelerini 
ln~nlyct namına rica ederim. 

EyUp Otakrıb91ı NıunazglUı mokak 
No. 10/l do aruıNl Hayriye, 

btanbuJ aallye mabkemeleıt on bl· 
rlncl hukuk dalftıtlnclftl: 

939/,75 
Cihangirde Sormaglr sokak 102/4 

sayıda mukim Lambcrt Llapl tara
tmclaıı Beyoğlu Sıruuvllerde 1'7 No. 
Hllmlbey a.partmıanmm 4ı No~ Jı dal· 
realnde Andre JorJ aleyhine açılan 

1125 Uranın tah.alll davasında mUdde
aleyhln halihazır ikametgAhınm meç
huliyetlne binaen ilben tebligat icra 
amıı karar verilerek usulen ve llAnen 
yapılan tebligata rağmen tayin olu
nan günde mahkemeye gelmediA'fnden 
hakkında gıyap kararı verilerek du· 
ru:7Jna 8·7-940 saat H de bıralulmıo· 
tır. MezkQr gUn ve aaalto mUddea
leyh Andre Jorjun mahkemeye gelme 
al veyahut bir vekil göndermesi ak.al 
takdirde mahkemeye kabul olu:ımıya
cağl vo icabeden k&rnnn gıyabında 
verileceği hakkında yazılıp mahkeme 
divanhaneıılnc talik edilen gıyap ka· 
rarmm mUddeaJeyhe tebliğ edilmiş 

eayılacağı ua.n olunur. (14838) 

• 

H "fi B E R - :Aqam Postası 

Ticaret Vekilinin Termos muhtekiri 
tetkikleri 

Ekmekler sert buğday
dan yapılacak ve biraz 

esmer olacak 
Ticaret vcklll Nazmi Topçuoğtu 

dUn de tetkiklerine devam clııllftir. 
Yent maıı.uı vaziyeti öğrenilinceye 
kadar ıehrimlZde ekmeğin tamamen 
sert buğ'daydan yapılması !Uzumlu 
görülmUştilr. Vekil bu hususta alAka
darlarla temastadır. 

BugUnlerd' kaU karar verilecektir. 
Sert bu[;daydan yapılan ekmeğin eıır
mer fakat muı;addt olacağı anlaşıl· 

mı§tır. 

* * * 
Akderıizdekl Türk vapurlarının 

yeril şlrkctı~r taratından sigorta edil· 
melerl karnrlnşmııtır. lllt olarak 
lakenderlyede bulunan Attill\ fiilebi· 
ntn ve bu gemlnln stıorta muamelesi· 
ne başlanmıştır. 

Nazmi Topçuoğlu lUılyayn ihracat 
yapan yumurta ve taze balık ihracat· 
çılıırma ticaret ba.nltUT tarahndan 
normal surette a.vaoa verilme.!1 hak
kında-emirler vennJıUr. Vekil bugUn 
de tetkiklerine devam etmektedir. 

Şehrimizde üç ortaokul 
daha açılacak 

Şehrimizin ortaokul ve lise ihtL 
yacı etrafında Maarif Vekilliği 
fimdlden tetkiklere b8f la.DU3tır. 
Mevcut ortaokullara Ui.veten E -
yilpte bir kız orta, Sanyerde muh
telit orta ve Uaktidard& 4 Uncll or. 

' ta olmak bere tlmdllik Uç orta 
okul daha teels edilecektir· 

Bundu bqka lise ihtiyacmı da 
kar1Jlamak tı.zere Gelenbevi, Gazl· 
osmanpap. l:umka.pı ortaokullan
Da lise 8Itllflan illwrl dil§UnUl • 
melrtedir· Aynca Beyoğlu cihe~
de yeni bir lise kurulması da mu
taaavverdlr· 

Konyalı • Cumhuriyet 
davaıı yeniden başladı 
Konyalı İbrahim Halckıya negir 

yollle hakaretten Cumhuriyet ga.. 
zetesi aleyhinde verilen hUkUm 
t.enı.yhce bet noktadan bozulnnq· 
tm'· 

Diln yeniden bakılan muhakeme
de, mtlcldeiummn! temyiz ka. 
rarma tlç noktadan uyulmlJIDU 
~. suclu vekili lrfan E -
min 38 buçuk hararet derecesi i~in
de hasta geldiğini bildirerek taliki
ni iatenff ve muhakeme önUmUZ.. 
deki çarnamba gUnUne btrakılmID· 
tır. 

Almanya ile yeni bir 
tiçari anla§ma 

Ticaret Veka.teti Almanyaya zey 
tinyağr ihracatına müsaade ver • 
miştir. Almanya. ile yakmda esaslı 
bir ticaret anlaşm&Sı milmkeresi.. 
ne bqlanaca.ğt haber verumekte -
dir· 

Türk :. Japon ticaret" 
anlatması. 

Japonyadan WıaJAt Y8.P.Ilmam 
gUçlilklere uğramaktadır· Bunun i
çin Türk - Japon ticaret anlaşma. 
sı tadil edilecektir· 

btinye fabrikalarından 
amele çıkarılıyor 

Denizyollan tda.real t&ratmda.D !a· 
tınyedekl fabrika ve havuzlarda ça.
lı;ıan ameleler arasında tenıılkata 

başlanmlftir. Bunlardan bir kımu to
te.:ı çı~rılmı;ıtır. BUtUn ~ıkanlacakla 
rm umum işçt adedinin yllzde otuzu 
ntabet!nd~ olacağı blldirilmekted1r. ----o---

İstanbul • Bandırma 
araıında ·Konya vapuru 

işliyecek 
De:ıtzyollan idaresi Mersin pos

talarmm Jiğvı Uzerine İzmir • İs
tanbul yo!eu nakllyatmı muntazam 
bir ııckildc tem.in için tst.nnbul -
Mudanya arasında daha bUyUk o ~ 
lan Konya vapurunun l§letilmesini 
kararla.'.jtrrmışttr· • 

iki aene sürgün ve para 
cezasına mahkfı.m oldu 

Termos üzerinde ihtikar yaptığı 
bir cUrmli moıhutla tesblt olun -
duktan sonra tevkif edilerek asli. 
ye altmcı ceza mahkemesine veri -
len Bahçekapıda ıtriyatçı Musevi 
Jozef Kastronun muhakemesi dün 
bitirilmi§tir· 

Mahkeme Jozef Kn.stronun su • 
çunu sabit görmüş \'C milli korun • 
ma kanununun 32 nci maddesi de -
18.letile 59 uncu mıiddealne göre, 
500 lira ağır para cezası ödemesi
ne. 2 ğeno müddetle bir Yilayette 
sürgün kalmasına, depo ettiği 1000 
termosun mlls::ıderesine, 1400 ku • 
rug mahlCeme murafr atmmasma, 
bedeli kendinden almma.k ve 25 
lirayı geçmemek §:ırtile kararın 
gazetelerle ilin edilmesine, karar 
temyiz tarafmdan tasdik cd!Unce
ye kadar mevkuf ka1ma5ma ve 
mevkuf kaldığı her günün silrgUn 
cezasından 3 gUn olarak tenziline 
karar verml§tlr. 

Mecliste dünkü 
müzakereler 

Ankara, 19 ( A.A.) - O • .!\f • .Mec_ 
lisl bugün Refet Canıteıin b:ı5k:ın
lığındn toplanarak hAkimler ka. 
nununun bazı maddelerinin dc~iş
llrilmesi ve )'eni bazı hükümler IJA. 
vesi, viJnyet husus! idarelerinden 
maaş alan memur ve muallimlerin 
tekaüt maaşlarına alt kanuna mu
vakkat bir mndde ~klcnmesl hak. 
kındakl .kanunları ikinci müzakere 
!erini yapar:ık kabul eylemiştir. 

Meclisin bugfinkn toplantısında 
belediye kanununun 23 üncil m:ıd. 
desine bir fıkra lltıveslne ait maı
bnta' üzerinde geren ıniizakereden 
sonra tekrar encümtne iade edil 
mfş ve devlet dcmiryollar1 Jsliın: 
Uik kanununa müzeyyel kanun3 
bit niaddo eklenmesine dnir kanun 
fliyih:ısının da birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

l\leclis müzakerelerine nihayet 
nrirkert rltdsetin tel'lln üzerine 
l.ıadema hafl:ıda bir çarş:ınıb:ı .gün. 
lerl toplanılmasına karar vermiş. 
tir. 

• Yol iqaatı \'& kablolarm t&Jillrl 
cmasmda. açılan çukurların kapaW· 
mam için bir te§kllAt kurulması ka
rarlqınış belediye bUtçeıılne 3S bin 
Ura konmU§tur. 

• ti mUkellefiyetl. l<ararnameal mu
cibl.llce Nalla veklıletl alAkadarlp 
bir tebltg yapDll§, Trakya ve garbl 
Anadoluda yol, iskele ve meydan in· 
ııaatmda çalışan amelelerin mUteah
hltlerin muvatak:ıtl olmadan işlerden 
aynlamıyacaklarıru blldirmlııtır. 

• Yarın Adalar arkasmda Yavuz 
zırhlısı' ta.ra.!mdan top ntıılan yapıla... 
caktrr. 

• EcnebUertıı Tllrklyede ikamet n 
aeyah&Uerine dair ltanunun blr mad
deel tadil olunacaktır. 

• Aydın mıntakumda incir rekolte 
al normaldir. Pamuklar yağmurdan 
biraz ın.Uteeulr otınuolardır. 

• Bergama nllf'ua memuru Haydar 
rll§vet aldığından azledllml§Ur. 

• 1.zmJrde bir buçuk milyon lir& aar 
f'lle yapılan Çamlık tUnell ay ııonunda 
açılacaktır. • 

• Mahalle bekçilerinin vazıyeUerl 
hakkında Meclfse blr kanun IAylhası 
verllml§Ur • 

• Satye davnsmda beraatı eden 
Hamdi Emin Çap dUnden itlbaren 
Maliye vekG.JeU ktrUısiye umum mU
dUrlUğü vazlfcalne tekrar bqlamııtır. 

• İstanbul mmtaka Uman reJsliğt 
idare ıetl Ra.sih kontrolörlUğe tayin 
edllın.l§ ve yerine de terfian şevket 
A.ksel getlrilmlotlr. • 

• Galata Gençlerbirllğhı.ln yıllık 

kongresi 23 haziran pel'§embo gUnQ 
saat 21 de Galata Arap camllnclekl 
Halk Partisi binasında ve Fcneryıl-
mıız spor k!UbUnUn kongreat de 28 
haziran pazar g1lnU 10,30 da Haliç 
FenP.rindckl Parti binasında yapıla· 

caktır. tkl klUp azalannm topluntıla
ra gelmesi rica edllmektedlr , 

Fiyat Murakabe 
Komisyonu 

İki tüccarı adliyeye 
verdi 

Fiyat murakabe komisyonu dUn 
alq&m toplanmıştır. Satıı !JyaUarı 
ve ttıccarıara bırakılacak klr miktar
lan kati surette tuplt edllml§ olan 
maddeler aon bir kere g&den geçlrll· 
mııtır. 

Hazırlanan listelerin veltAletçc tas
dik edilmesi lAz.ımdır, Fakat bu f§ 

için vakit kaybedileceği gör1lldüftln· 
den llatc vek&lete gönderilıneden bu 
rada butunan vekil ve iç ticaret mU· 
dUrU tarafından tetkllc edilecek ve 
derhal tatbik sahasına konulacaktır. 
Diğer taraftan dUnkU tCJplanbda 

milli korunma kanununa muhali! ha
rekette bulunan iki tUccaruı adliyeyi 
verilmesi kararlıışmıştır. Bunlardan 
biri Balt1 Tezcan isminde bh- demir 
tüccarıdır. Baki Tezcan Amerlkadarı 
getirdiği bir miktar malı lıUlcumetln 
tcsblt ettiği fiyattan fazlaya ııatmı§ 
tır. 

YUksek .fiyatla limon s:ıttığı tespit 
edilen Yemlı vapur iskelesinde llya 
h:arak&§ da mUddeiumuınlllğe vcrll
ml§Ur. 

1915 • 1940 
F RA'SSA h~ ile sulh~ 

da... Gazetelerin J1l "" 
kelloıcslnl lnıllaımıas(ıır gari~ 
muyor musunuz~ Bıtıcr. f ._J)-of' 
dan sulh mliza.kerttlsi ıııte. ~ 
Dikte edeceif pr&lan kabıı.I 
eck bir fedarl bekliyor· 5 ,t' Garubetlc~den blrl de 191 ff'I 
nesi Jçlndo ölçüsüz ~lr khC'°'" 
,.e en gür sesllc (detoıuooS ;. 
harlar!) diye bağıran SiDyOt ~ J1 
llıdnla (bugtba) .Berilnde yll'P"' r 
<sene evvel kendi hnyııtmı ':: (f 
dercesine tarafgirliğini y•P ~ 

Sandalla gezmeğe çıkan beraberce sllilı :ırkad~lı~ ;_r.ı 
d - Fran~ızla.nn bağrını\ sari:? ... 

ört cocugun m&.cerası olan son hançeri bllc~·en~rl' 
Evvelki D.k§am Samat;Ya ııa.hllle· 

rinden ikl sandalla denize a~ılD.n yedi şında hnlnnduğudnr· dtr!t:' 
ı;ÖCuktan dördUnUn bagmdan bir ma- ı\rnplar, "elbadilzulüm" ~ 
cera geçmiştir. Frr.nsasa ilk hcnçcri sapl~3 ~r· 

RUstem, Sıı!Ahattln, Bkrcm, Şcra- keneli ~iy:tsctieriııiu d\\5tü~oii t~ 
tettln, Rtdvan, Tahsin ve Cafer lalın· dh-· Pııristc-W CuJDhurlyct nıe.fıl 
ıertnde otan bu çocuklardan illt UçU nmda. (fı"ron Popolcr) in bit~ 
bindikleri sandalla alqam Uzerl Yenl- tlng" inde ,.., en önde vuntrU~; 
knpı sablllerlne dönmU§ler, takat dl- or ~ık:ı sıka etra.fr seİaınlı} ., ( 
ğor dört çocuğun bindikleri Timaah o resmig~ide iştirak ooen (~ 
lalmll sandal görülmem~ur. Cece kiblri slyıı.siyuni?!) göıl "i" 
yanlanna kadar çocuklarını beklJyen görıJHb<Uı:ı gün kendi J.:en<'Jı11e J t'' 
baba.lan vo diğer kimseler polise ve rabbi, sen bu güzel mcml<~kt ,,.,r 
Umana baf\"Urmu§lar ve bUtUn Mar· veli kendi iı;imle:::i ştrretıorlJl ~~ 
mara llmanlarn:ıa telgraflar çekmlt· :J>r.• 
lerdlr. Nihayet dUn :Mudanya Uman r1nılen muhafa.::ı et) dcnıl5 fr'-
relsllğlnden gelen blr tclgrat IJI ay. Bu gün de cı·ara.ulıl; s.!P it~ 
dmlalDll§br. srzlam merhamet et) \"e ccUJıl ~" 

Dört çoçuğun sandalı akıntıya l;a kendi i('lndekl şerlrlcrhı şer:;,+ 
pilarak Marnı.am açıklarına doğru muhııfnza buyur) c!lyc tlu:ı • 
.Urkklenmtıtır. Çocuklar feryat et- ruın· • ..r'\I 
mlşlersc de kiıı.ıaeyo duyuraınamı,,_ SE;\JJII ~~ 
!ardır. Nihayet tesadU!en lı:ıtaııbuldan J 
Mudanyaya gitmekte oları Glllbahr:e Tehlı"ke ı·şarafl 
u!mu bir motör luı.unlıldıır e.raaııı-
da çocuklnrm f'e~tınrmı duymu§ ve 

kendllerlb.Pktırtararak sandalı da . • du·· du·· K' leri . 
yedeğine aımışbr. Çocuklar bu surot· 
le Mud~ Umanuıa teslim cdilml.Jo S l .. .. ,. bıt 
ıerdlr. a ı gunu umurnı 

tecrübe y.::.::>:fa.co.!~ 1' 
Diyarbakır emniyet 

müdürü nezaret altında 
Ankara, 20 - Diyarbakır Em

niyet :\füdürü Ekrem, VelW.let cm_ 
rinc alınmıştır. Yerine Trakya u
mum müfetti.5liği asayiş mUııaviri 
Nurottln tayin edllmi§tir. 

Romanya yeniden tiftik 
ve yapak istiyor 

Romanya hUkfuneti Ticaret Vt!. 
kiiletine müracaııt ederek yeniden 
mUhim miktarda tiftik ve yapa.ğr 
almak istediğini bildirmiştir. 

Evvelce 3000 tona ve 650 ton 
tiftik de 1650 tona çıkarılacaktır. 
Evvelki sipariş tuccarlar arasında 
taksim edildiğinden yeni siparişin 
taksimi için görüşmelere bll!llan • 
mıgtır. 

Bakırköy halkevinde 
konferans 

Sinop mebusu Cevdet Kerim tn
cedayı yarm akşam Bakırköy halke· 
vlndo harici atyasetlmlz hakj<mda 
bir konferans verecektir. 

Hava Gedikli okuluna 
talebe alınıyor 

Hava gedikli okullarma 20 y&.11 • 

na kadar talebe alınması bildirll -
miştir. Bu hususta kayıtlara bq-
lanmı.ştır. ' 

T ırhan siyaha boyandı 
Tamiri biterek havuzclaıı çıkan De-

nlzyoll:ırmm Trrban vapuru siyah 
renge boyanmıştır. Diğer bUtUn beyaz. 
renkteki vapurların da ıslyaha boya.
naca~ söylenmektedir • 

lstanbulun muhtelif ycrtcriPe rı 
nulan clcktrlkll ve el ile ınutd~orO 
olldUkler s:ılı gUnU hep birde~-~~ 
lccck ''O bir tecrübe )'apı~ ~· 
Nakil l'tli;:t.utnn da dlldUkı.erinl 
cnklardır. Tecrübede tchflk.;ı ı~rc ışılli 
şchrın .her tara!mclıı.n lşltJ1it> ~ 
madiği kontrol edilecek, ot~~ 
yerde haltomter bulunacakur. 6f 
be csnnsındn halk i§lnc gucuıı 
vam edecektir. 

Altın kaçırırken 
Bir Suriyeli trende 

yakalandı >-er-
surıyedo a!tm fiyaUarmın ço~ 

sek olması birçok kimseleri buı11'ıl' 
aıtm toplayıp Surlycye gtit 11 rt sovketmektedlr. Zabıta bunla~':nıl' 
rinl yakalamıotır. Surlyeden ~ ". 
ze ıeten Surlyo tebaalı zek1 ...,...-~ 
mlnde blrinln piyasadan altııl ,,, 
dığt duyulmuş ve trene bindiği~ 
plt edilen kaçakçı Islahlye 1 
nunda yakalanmıştır. ~ 
Kaçırmak latedlğt 890 graro ~ 

altın, 00 1Dgtılz, 12 Türk ve S ~ 
TUrk altmı vagonun abdesths.0 ~ 
ki kaloriler borusunun lçınde 
mu§ tur. 8' 
lisana ~lepleri telgt' 

yapılmıyacak ~ 
T'ıcaret vekAlet1 bir tebliğ ıı ~ 

n:ık lisans taleplerinin bun(JAIJ~ 
ancak f'evkalAde ahvalde ~ 

. yapılması, normal hallerde •• uı ~ 
la yapılacak llsanıı taıepl~ 
bUl edllm1ycceğinl bUc:U.mı11tit· 

Olüm f 
Vnz1feai bafmda hastal&JS~ "'-. 

davt altma alman, merbum ~ ~ 
lavı Recai Beylıı biraderi G~~ 
za. hAkimllğlnden mUtekalt ~ ~ 
m1 dUn Bakırköy hutaneslılde ~ 
ve BakD'köy kabri.atanma d J 
muştur. ~ 

Babamm lllUmUyte aııenıf'IO / 
rUno J§Urak eden dosuarıınıSS 
nen tc§ekkUr eckrimHawa ~ 

iLAN ~ 
Beyoğlu & ınoı notcrJ.flln~ ~ 

tanzim edllml§ 4179 aayı ve 111 ,J 
tarihli senet mucibince Beyol p" 
llldAl caddesJ 109 numarad!_ •• ıı1!J 
Nazime Karael ve Salih ~ ~ 
Onsala Westlnghou.o mıırk& ~ 
bir dondurma muhafaza malllJI 
mUtklyet Jcaydilc aatılmrı oıdul" 
olunur. · l1JJJ 

llelloıı mUeaseaatı umun;!, ~t-f 
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ıtalya yeniden 
0111bard1111an edildi 

ttı..L kralı dlln Mısır setlrinl 
~""'IUr. 
, h <1ahlllye nazın saat 23 

!tadar devam etmek Uzere 
llrnıe saau flfm ctml§Ur. 

~kn makamları eski hariciye 
ln lnglltercyc gitmek Uze

Yadan aynlmasına müsaade 
tdlr. Yaşlan 4.:1 ten aşağı 

ıı:a1ı mUltccllerin Romanya-

Bir kaç İtalyan deniz-· 
altısı daha batırıldı 
Mısırdaki İtalyan elçisi ve 2 O O 

ltalyan Mısırdan ayrıldılar 

Alman Bulgar 
kültür anlaşması 

imzalandı 
Sofya, 19 (A·A·) - Alman a • 

jansı bildiriyor: 
Alm:ınya ile Bulgaristan arasın. 

da kültür anlaşmasının bugün im
zası münnsebetile Ba.'.}vckil Prof. 
Filof, Almanya elçisi Von RichL 
hofcM, bu anlaşmada, Alman • 
Bulgar dostluğunun, A vrupanın 
yeni ve iıdil bir nizam beklediği bir 
anda t.ahtim edilmiş yeni bir bür -
hanını görmekten doğan memnu -
niyC'tlni bildinniştir. 

elcrl menedilmiştir. 
\'ı~_halk komiseri meclisi ikin· 
""l:lnskl, Letonyaya gitmiş 

ur Ulmanl.sle temasa gir-

ın Kinsi ve Viştta kru
J lılontevideoya gitmek Uzere 
~eyrodıın hareket etmiştir. 

fırkası, Nevyork Taymls 
~nazaran, hUkümetl ele ge· 

te bir komplo tertip etmiş-

~e at yanşlarının yeni bir 
r tehir edileceği blldlrll· 

J d'Or tünelinden başka, Fran 
0ke tUnellnl de tahrip ettık· 
ı!_ınektedlr. Bu iki tünel, ls
., ransa arasındaki esas mu
Uarı üzerinde bulunmaktay· 

~e gitmek üzere, Belı:lka 
~Uklan, lsp:ınya hududu-

..... , ..• , .. ...,ktır • .Maiyetled yirmi kişi-

kep bulunmal<laydı. 
eıt, ıs yaşına basan kadın 
~UtUn Amerikalıların hükı)· 
nıa kamplarda bir sene 

~tallın görmelerini teklif et· 
'le husustaki projenin hususi· 
bl lllda kongreye tevdi edile· 

r mesajda tasrih edilecek· 

beyın l\:üp!Uce caddesinde 
lıltralı hanede ııakine Mah-
11>~11 geııe •)'ili ..... -.kJ• 

~csimenln 1:5·6'940 tarihli 
~ karanıe vasi naap ve tayin 

<I 1 ndan bu hususta bir 

1°Ianııırın ıo gUn urfında 
kıncı sulh hukuk mahkeme· 

ta1:ı numara lle mUracaatları 

Londra, 20 - Fransız rndyosilc 
milli müdafaanın neşretti{;i tebliğ, 
garbi Akdenizdc S<'yrüscfcrln te • 
min edHmektc berdevam olduğunu 
bildirmektedir· Tebliğ şöyle devam 
ediyor: 

"İtalya ile muhasamatın başla -
dığının ilk haftası zarfında, Fran
sız hava kuvvelleri ve donanması 
tarafından birkaç İtalyan dcnizal _ 
tı gemisi batırılmıştır. La Curieuse 
mayn gemisi bu harekat esnasın -
da bilhassa temayliz etmiştir. 

Tunus sahillerinin ve Korsika _ 
nın açıklarında bulunan adalara 
ltalyan tayyarelerinin Jılicumları -
na rnu!rnbele olmak üzere Fransız 
donanmasile hava kuvvetleri, İtal
yanın askeri ve endüstriyel lesi -
satma taarruz etmiştir·" 

İngiliz donanması da dUn Akde
nizde bir ltalyan talıtclbahiri ba 
tırmıstır. 

BlR tTAl.YAN Timztnı 
Diğer taraftan Romadan verilen 

malümata göre, Ncvyork menbalı 
olup bir çok radyo postal:ırı tara. 
fından yayılmış olan ve Torinonun 
endüstriyel kısmının düşman bom -
bardıman tayyareleri tarafından 
tamamen imha edildiğine mütedair 
bulunan haber İtalyanın aalahi -
yettar mahaflll tarafından sureti 
katlyede t ekzip edilmektedir· 

I\AHtREDE IU lTALl'AN SEF1Rl 

Kab,lie_Q.e J>il~lldldiiiAC a&re 
Kah,lredeki l}talyan elqlal r.efak& • 
tinde iki yüz İtalyan tebaası oldu -
ğu halde dün Mısırdan ayrılmış ve 
1talyaya hareket etmiştir· 

fTALYAN IlASKUMANDA1'"Ll-
0 INL'IJ T E BJ.1Gt 

l talyada bir mahal. 19 (A·A·) -

gll ere albal 
illerden emin ••• 

p ~rnan işgalindeki memleketlerin 
a mahkum oldukları bildiriliyor 
ıo - lnglltere, Almanya 
Ue tek bagma harbe devam 

kudreUle çalıııyor. lstlh· 
<!Un radyoda bir nutuk 

~cUınıe demlıtir ki: 
._~n böyle blzlm için mesele 
Ut t basiUe1ml1Ur. Cephe 

ır.- ette kısalml§tır. BU
.,,:~ aahlllerl bu cepbenın 
--mnıt teıkil etmektedir. 
t<lıvara. vererek dövUşUyo-

!'ıl bu lllkamızcla bulunan bu 
YUktur. Bunun adı Atıu 

~ve eski dünyadan yeni 
~ r uzanır. 
~ Uaun öbür kıyıamda Ka· 

kaıb ve ruhu Ue harp 
lı:na.1 ve aaker tallın etme· 
Uotur. Ya Amerika... O 

~11& en bUyUk imalAt kay 
~rlka hUkQmctı ve mllle

Utnuzdur. Relslcumhurla· 
bize harbe devam için 

iz bUtün vasıtaları temin 
btaYreUerlnl kat kat art
lldırmı§Ur. 
~ Birleşik Amerika siya

•ıkı surette bağlı olan 

11 !:ok geniş bulunan müs· 
I> .\.ınerıkası cumhuriyetle· 
~ mUtemaylldlrler. Bu 

IZda cömertçe emrimi· 
lUkenmez bir kaynak .. 

~~lllanı birkaç ay pUskUrt· 
~İnıektedır. Bu arada dUş-

bıı llleaı ne kadar ıUratle a
tlt Un malzememiz de o ka 
~ ~caktır. Biliyoruz ki, 

lılı r zater elde etmek lçln 
' lto~k garrette her şeyi 
~l'lllt{tur. Biliyoruz ki 

~\' bir harbe dayanamaz . ., 

~ lltıV\'ETLERl 
-~ t"rııuuroa 

bt llazırı Lord Veaverb· 
lııınYanatında 1nı;iltere ha-
~ lil'.amı dereceye var
-.. ,~alın tellfl ed1ldlkten 

ıtıUtemacllyen arttı· 

ğınI ~yJemlı ve "laUklAllmlzl hava 
kuvvetimizin eline emniyetle tevdı 

edebiliriz., demiştir. 
ABLUKA SlLAHINA l l1MAT 

Londra ııfyul mahafllinln kanaaU
ne göre, Avrupa kıtaamda bu sene 
rekolte o kadar fena ve İngiliz ablu
kası da o kadar teaırlldlr ki, Alman· 
y:ı. tara.tından i§gal edilen Avrupa 
memleketleri önUmUzdekl dört ay zar-
fında açlığa maruz kalacaklardır. 

Norveç ve Belçlkacla yıyecek kıtlı
ğı ılmdlden kenuını göstermeye baı 
lalDl§ttr. Londranın resmi maha!ili, 
aç kalan halka yardım için Amerika
ya müracaat vukuuna iııUUr etmek· 
tedlrler. 
AllEJdJiA ve UCS\'ADAN Sll..AH 

A vamK amarumda hUkCımet namı· 

na beyanatta bulunan hatipler, Ame
rlkadan mUblm miktarda denizaltı 

gemisi ve Tommy adlı toplardan alı-
nacağını ve bunların lnglllerede imal· 
!erinin de temin edllmlı o:duğunu, 

bundan başka tanklara ve ha \'a hU· 
cumlarına karıı yapılmakta olduğu· 
cumlarına karşı kullanılmak üzere 
hususi bombalar yapılmakta oıduğunu 
bildirmişlerdir. 

Gene Avam kam:ırasında sorulan 
bir suale cevap veren müsteşar Butler 
Sovyetler birliğinden tank, tayyare, 
top ve diğer sllAhlar alınması için 
~şebbUsler yapıldığını söylemiştir. 

SULH ŞAYlALARI YALAN 

\'aılngton, 19 (A.A.) - Rly11841tl· 
cumhur dairesi Ruz\•eltln 1ngiltereye 
hUkCımeti tarafından lnglltcre için 
ıerem bir sulh araştırm:ığa memur 
edilmiş olduğu ıuretindekl h:ıberl tek 
%ip etmektedir. 

1-'0RD 3300 TAYYARE l.UOTÖRO 
\ 'ERECEK 

NC\·york, 19 (.\ .A.J - Ford, İngi
liz tayyare molörlerlnin en tıüralllltı
rinden olan Rollı·Royce mıırkalı mo
törlerden 3500 tane imal etmeğl ta
ahhUt eylemJıtlr. 

İtalyan umumi karargahı bildiri _ 
yor: 

Deniz keşif tayyarelerimiz bir 
düşman tahtelbahirini batırmışlar -
dır. Şimali Afrikada vaziyette bir 
değişiklik yoktur· Şarki Afrikada 
İtalyan bayrağı çekerek hatlanmı
za girmeğe teşebbüs eden tankla
rın himayesinde bir İngiliz kolu 
müeıısir bir mukabil taarruz nelL 
cesinde dağıtılmıştır. 

Tayyarelerimiz düşman Uslerinc 
tnarruz ederek üç tayyareyi yak
mıştır. Düşman tayyareleri bir ka.. 
sabayı bombardıman ederek Uç ka 
dınm ve birkaç çocuğun ölümüne 
sebebiyet vermişlerdir· 
Düşman dUn gece hava akınlan 

yaparak Liguri ve Piemonte'm 
merkezlerine bombalar atmıştır. 
Kimseye bir şey olmamıştır. Ha -
sarat pek hafiftir. 

1XG1I.TJ<;RF. KAZANIRSA HA
UEŞtSTA,N \ 'E ARNA \'UTLUGUN 

\'AZİl'ETt 

I.omlra, 19 (A·A·) - Röyter: 
Haricıye mlisteşan Butler, A -

\":ım Kamarasında İtalyaııın harbe 
giriııi hakkında aşağıdui bepınat_ 
ta bulunmuştur : 

" - İtalyanın, lı!ı; bir tahrik ol
ma.ksızın t ngilterr ye karşı harbe 
girmesi üzerine, bgiliz hükümeti, 
Akdeniz, ~imal ve fjnrlti Afrika ve 
'takın Şark mıntal{al:m hakkmda 
ltı,U,,.a .lttudUaedne m&Zlde !agtl • 
tere tarafından verilmiş bütiln ta· 
ahhlitler bahsinde 'Allt bir hareket 
ıerbestisini muhafazaya kendisi -
nı salahiyettar addeykmektcdir.,, 

Bu mesele hakkındaki sunli sor
mu§ olan Liberal Mander, Butle _ 
rin bu cevabından sonra, bunun 
naZ3rJ dikkate alınacağına itimat 
ettiğini bUd!rreiştir· 

Manderin suaı:eri şuydu : 
"1 - İtalyanın lngiltercye kar

şı harp ilan etmesı üzer;ne, İngi _ 
liz hUkflmeti, istikbalde ,'e İtalya· 
nın Habeşistan ti::erind<'ki hakla
rını tannnağa daıma kemfü:.ini mec 
bur addetmekte midir? İngiliz hlı
kftmeti majeste H:\ile Seifısie ve _ 
yahut Habeş rnnl:?tl tarafından 
kendisine yapılabı'ecek tekliflerl 
nazarı dikkate alren.lttıı. serbest mi 
bulunmaktadır? • 

2 - MUsteşar, bugtln'ltU (!eraltte 
İngiliz hükflmeti'lin Arnavutluk 
üzerinde İtalyan nAkimlyetinl ka -
tlyen tanımadığını tasrih edeb!lir 
mi?" 

Anlaşmanın imzasını müteakip, 
Alman elçisi, bu mlinasC'bctle HiL 
lerin Bulgar Başvekiline Alman 
kartalı ni.,anmın büyilk haçını ver
diğini bildirmiştir· 

Kral Boris. Alman heyeti azala. 
nna yüksek rütbede nişanlar tevzi 
etmiştir. Heyet Almanyaya dön -
mek Uzcre bugün Sofyayı terket
mektedir. 

YENİDEN BfTARAFLIK 
TEMlNATI 

Sofya, 19 (A·A·) - Başvekil Fi
lof matbuata beyanatta bulunarak 
Bulgaristanın harbin bidayetinden 
kabul ettiği barış ve bitaraflık si _ 
yasctine· devam niyetinde olduğu -
nu bildirmiştir. 

ltalya, Yugoslav ga ze
telerini protesto ediyor 

Roma, 19 (A.A.) - Alman ajan.at 
bildiriyor: 

Glornale d'ltalya gazete.et, lngutere 
aleyhine yapılan milcadelede İtalya· 
nm oynayabileceği role alt olarak 
Yugoslavya gazeteleri tarafından ya
pılan sathl tahminleri protesto et
mektedir, 
oıonaaıe en~~ 8Ja )il 

Urmektedlr: 
"Cidden dostane olmıyan ve ltal

yan milletlDln şimdiye kadar Yugos
lav mllletlne ibzal -ettiği hUrmet ve 
doatlukla tezat te~kll eden bu hattı 
hareketi sadece tebarüz ettirmekle 
itklfa ediyoruz.,. 

' Sovyet Rusya Arnavut-
luğun ilhakını tanıyacak 

Roma, 19 (A·A·) -Alman ajan
sı bildiriyor: 

Yeni Sovyet büyük elçisi Gorel
kin, İtalya kralına itimatnamesinl 
pel1,lembe gtinü tevdi edecektir. 

lıalyan siyası mahrelleri, itlmal
namenin ltalya Te ArnaYutluk kra. 
lı majeste Viktor Em:ınuel n:ımına 
tanzim edilmesilc Sovyetlcrln Ar
navulluğun llalyaya ilhakını tanı. 
makta oldui;'Unu tebarüz ettirmek
tedir. 
Diğer taraftan bildirildiğine gö_ 

re, ilimntnamenln takdimi merasi
mi Roma haricinlle \•ukua gele. 
ceklir. 

Resmi tebliğlere göre 

Fransa da 
Barp vaziyeti 

Dorılo, 19 ( ı1.A.) - 19 haziran sabah tebliği: 
Düşman crphenin he) eli umum iyesi üzerinde büyük 
dcrnm elınckıedir. 

tazyikine 

Düşman akşamdanberi matıst'h bir terakki kaydelmemlştir. 

FRANSIZ B.\ŞKUl\IANDANUGININ AKŞAM TEBUGt 

/Jordo, 19 (,\.,\.) - 19 lıaıir:ın t.ırilıli Fransız akşam tclıliği: 
Brelanyi'lle diişrııaıı Nanles İ<ilİkllnıeliııde ilcrlcnıeye çalışmak

tadır. Orl:ı Lııar'ın ccııuhunda kılolarıınız Jıl•ri çt!kilrııiş ,.e dıişıııan 
bazı nokl:ılarda Şer ııclıı 1 ıııccr:ısıııa ul:ışınışlır. 

Daha ş:ırkla dfışııı:ın Ho:ın, J.lyon ve Anıberiyö lslikaınetlııdc 
kıtalar ileri siirınfişllir. 

Als:ıs'ta ''C Lorcıılıı ccnulıuntla lıarck' t de,·am elıneklccHr. 

ALM:\S IlAŞKUllANDANLl(HNIN TEBLtGt 

Fiilırcrirı ıımııml lwrcırotilıı, 19 ( A.A.) - Alman orduları b:ışlm. 
ın:ııulanlıj;ınııı lelılıği: 

Fransız ordul.ırı, ~ .. dk c cl:ıh:ı f:ı7.la inhiliıl elmekle<lir. 
Seri kılalar, Nornıandi)uda Şerhurgu nlnıış ve Urel:ınyl'de Hen 

Cİ\'arınn \'Jrnıışlır. M ınş, cenuh.ı doğru .:cdlmlşlir. 

Orlcan ile ~c\'cr ar:ısınrl hir çok noktnlrırdan l.u:ır nrlırini geç
meğe mm•aff:ık olduk. Burgon) ille ,seri kıl:ılarımız, Li)o• h~kamc_ 
tinde ilrrlcıncklrdir. 

l\iııhus'un ~:ırhında flclforl'l.ın gelen zırhlı moWrHI fırk:ılar, yu
karı nenden hücum elmiş l\liin-;ler ch·arınıl:ı Yoj ınınl:ıkasınıla çok 
ucrinlere ikrh·rııiş Jıulun:ın kıt.ıl'ırımızlu hırle-şınck üzeredir. 

D:ılı:ı şimalde, Nan si :ılııımış 'e ::\ansinln ~arkında, Rcn.:\larn kıı. 

nalı ııeniş hlr cephe üzl'rinden gecilnıi~tir. 
Majino haltı üzerinde, Tiyonvilin iki tarafında dü~man hlll mu-

Harp ruh iyatı ve tahlilleri: il 

Harp sevkitabiisinin 
içtimai inkişafı 

Yazan : Ve. Jı. Adasae 
B UNDAN e\'vellcl tahlillmde te- Jı;in ac, ~yıf ""' b :.,, .J:.lcr.~- ıımak, 

barUz etUrd!~m glt.ı her c n .. ıyet .ı:e\ kllaLiisinln ıcabatmain 
fertte, bil tun hayat tar m:vlyetlcrde o ar ... k zurn;>, t n: cydanıı. geUıı:nelC 
olduğu gıbl, haddızatında talıteş.,uuru lt'lzımdr, insan, ıklım r;ıı.rtıannm te. 
bir ınekanızma:ıın iıadelli olan t.ıkat b dJullcrıne, nrzın c:ın1 tehııvvUlie,. 
mUsalt .§31 lmr zuhurunda maddı teza· rı::ıe gore ıstıfalar v.:? ı;; çmelcr geçiren 
hUrlcrtnl );osteren tır l cidal se' ki· en ) uk ek hay\ :ı.:ı n..ımunesi ~tı;li1e 
tııblisl)nın bulunduğu inkar edilemez: kafatası içinde s yı artan bir dlnıağ& 
Ancak bu me:>elan bazı Urnt teltll<kllere sahip olu;>or \C ilıUyaçlarla oniô:ra 
göre vehbl, bıı.zılannca da cemiyette t ı.nb.11 eden 'ıc ıtalnr ve ta.reler artt• 
klsbldlr. I<'akat gözönündekl hayvan yordu. Bu inkişaf eden dlmağ sahi• 
yanularındıı ve henUz faıl bir ccınL bine ilk el ! lcUnl, ilk ı:ıltını t.a:taıa 

yet unsuru ve hakkı kazanmıyan U· !teskin baltayı öğrctU. Bu 1pllda1 iiı• 

fak ln3an mahlüklarında lıu se\ klta· sı.ııların lmr rsın la ı;JrUlcrce scİnil 
bilnin de (korunma) scvkıtahll.si ı;ii.ıi hayvanlar vardı; on!an oldürmeğe ve 
irsi lılr lı:ıınule etiketini taşıdığını §iJd tıc et yiyici olmaya ba~ladılar. 
görüyoruz. I>'reud un dilılyaııe bölün- Arnd:ın t clkl de binlerce se:ıc seçti; ' 
tı.llerıne göre çocuk ruhu ve dnh:ı bu kablctbnh c :1lerim z nrn ınci& · 
doğrusu talıleşşuuru atavik yani ced.. en kuvvet\ !eri ve nkıntları nçlığa,ve 
danı temayUllcrin bir aynasıdır ve bu sogtı..,n muktı\'emct cttılcr; t:ı§ Aletle. 
itibarla modeın ruhıyat lptl.:ial insan rine d3hn oldJrllcU bir tekil verdiler. 
ile <;ocuk ruhunda bir m:mtallle mU- l.kmek kı !hliy:ı.ç, be.er ırkilll dıln:ra 
\"azatı \'C mUşabcheli gormektedır. U t.ınden l:aldırmıı: tch'ı •. c llc tehdit 
O halde tahte~şuurun dlnamlk bir tc· eden hll.dı elcri 'e ı<-t,ratları ı.,rctmış; 
zahilrü olarak kabul ettiğimiz taar- ın JJlm ilk ukıl ho ._w clmu;ı '\1e onu J 
ruz veya harp EC\'kitabilsl de vehbL oimaği taall)etl rllc tatli el kuvveunı 
dir: anı;ak cemiyetin ıı;tlJnal ve lktı· El.4rıi ıllctler , e slJAh!arla uzatmak ve 
sadl seyri Jı:Inde ve blnbir mUıınlt vo ço~.ıltmak lııılt~n:nı v rmi~tir. Demek 
ya gayrtmüsaıt §artlar altında bU· l.i ins:ını:ı bu lhU:, uÇ mll\ ııcchesinde 
yllk tchavvUllcr göstermiş; baron in· ilk 1,ullıı:ıdı.,ı rey b:ıs.t ;;;cl<.lde do oloo 
celclcrek ve ilk §eklini kaylX'derek bir sa (sll1h) dır; ve onun t:ıhte~şuurt A.• 
mllletin ruhi bünyeıılnde faydalı bir ın il (cidal scvl.ıtablisl)dir. 

tavize uğradığı gıb!, bazan dıı. bilL Zamanla insanlar riyazt bir nl.!bet 
kla nesilden nesııe biltiln vahşetlle in· lle çoğnlmaya devam edince bir çok 
tıkııl ederek dn!ma mUtearrı.z ve sa- ihtlyaçlnr tedricen arta.n lUks gıd .. 
dlsllk bir vasıf kazanmıştır. Bugiln lar rnu,·acchrsinde gruplara, kuvvetli 
Alman ırkının tarihte tekerrür eden bir erlcc~n rı:,aseti nltmda kabilelere 
barbarlık l.stilfıları ve medeniyet im- a:,rıldılıır \e muhtelif l.JtıkameUere 
haları bunun en veciz bir ifadesidir. doğru dağıldıl:ır. lştc bu lmvveUl er. 

Cemiyette ve mesela. muayyen lıir l<ck aılcd b:ı.b:ı, cemi:, ette bir krnl 
milletle cidal ıcvkltabllsinin teka.mlL \e:,a lider \eyahut da p:ırlimcnto ı;ekio 
ıu ve inki~afı çok geniş bir lrtirnal- llndo bir otorıtcden ib:ırettir. Naiıı 
yat ve ruhiyat meselcsidır. Bu say· ki bir aile lçıncle hiç olmazsa tahteı· 
!alarda bunun ancak ana hallarını te- şuurl muuı: lerın birer ifadesi olaral& 
bartiz ettirmek kabil oıacalttır. baro ve o~'tll rl'kabctıerl olm~ ve 

l:U. insanın terdi ya~ayışından bir btilUn bunlar bınblr kıtale \'C facia.. 
aile, kabıle, cemaat veya site ve m!L ya sebebiyet \'l'rmlşse, bUnyclerlnde 
Jet halindeki tedrici yükselişi tetkik baba otorlte!erl bulunmıyan cemiyet.. 
edilince ( taatTuz tcvkltabıtslJnln kol- lerde cidal sevitltnbiısl daim~ \'abfl 
lektlf bir çehre aldığı anlaşılır. Arz taraflarlle tanHyettedlr. 
kUresl üstünde en son olarak mukad· İşte insan nevi ilk sulhcu ve tenbel 
deratlle ve t:ırihl seyrlle yqamaya 1 cemiyetinden sonra gitgide kurduğu 
ba,lamış olan mahluk insandır' !akıitl bUyUk ve işlek cemiyetlerde lçlridcm 
diğer haya.ti \'arlıklar içinde 'de en çıkılmaz meseleler halini alan aiyiaı. 
'n-eJ dima~ kullanan ve tabiatfD iktıaadl, maddi, cofrııtl gibi ııebebie.. 
birçok kanunlarına dahi hUkmeden.._.en rln de inzımamlle harbi benimse~: 
yUksek stirUsU hayvandır. Dev hay./ bu suretle (Habil ,·e Kabil kavgası) 
vanlar devdnde bugiln mUstehase ıx-.. nm bir miras olarak bUnyeslnde t:ı::w 
kayası olarak derin arzı ıecere taba-t maya ve bcslemeğe, b3.§ladrğı (cidal 
kalan araamda buldugtımuz Plbe· sevkltabltsl) içtimai §ekliyle .zanıau 
comthrope yani yart maymun insan- zamıın U~Ue;tlrilcre!t medenlyeU Ti 
far veyahut da Neandarthal tiplhdeki l insanlıll'ı ateşe vermiştir. lşte bugtlti
blr kademe daha yüksek insan cedle.. l gU katıldın da ahlA.kl, !azileU, mcdcnl 
rimiz bugün. Afrlkanın cUce .zencileri 1 eserlerile övUnrn hayvan kaynaklı in.. 
&'fbl dev ormanların lo§ ve tıık yap- san elınln eseridir. 
raklı ormanlarında ya~arlardı; büyük Demek ki fert bir cemiyet dahlllnd• 
yapraklar, yabani olgun meyvalar, (vuruşma scvldtabllsl)nl ahlaki bir 
kuş yumurtaları açlık ihtiyacını hLB· tezahür §eklinde tn\•lz etse ve kan· 
aetlir?flyor ve bunlara oldukça tenbel dan mUtcncfflr olsa dnhl muhlUD 
ve rahat bir hayat ya§attırıyordu. muhtelif tcllt!nlerl, birçok doktrlnle· 
Gtindilzlcrl erkek biraz uzaklara gl· rin ve prop:ıgnndalann tesiri nltmda 
diyor ve bu yiyecekleri arıyordu. B:.ı olaralt bUtün meyillerini ccmlyoto 
ilk insan tarlh:nde, da~a do~rusu me.. lcaptırır; 'e yn,·::ış )'llva7 ve bilhassa 
deDlyet lnkl~atı bakımından kablclta- (hayatı s=.haı fclsefclerile me~ttı °" 
rlh olan bu devirde lnsan Im:ana dUş· lan muhlUerde bu vuruşma temayUl. 
man değildi; henüz (Hııbil ve Kabil lerlle dlma:-:-ı tabtcşşuuru olarak harbe 
faciası) çok uzaktı. I<'akat zamanla alı!iır. Cemiyetin bu gibi tcmayUllere 
lnsanlann üstünde oturdukları sıcak dah!\ müsait olduğu muhakkakfu.:' 
ve yeşil yaylalar ve ormanlar aoı?u· Freud gibi cıU,Uncnlere göre (cidal 
maya baJlayınca ilk vah~I ins:ın k3bl.. tem:ıyUIU), dlmarı-m en hakiki esas• 
lesi de buralardan daha münhat yer· larmd:ın ve ruhiyatın ciddiyetle tah· 
lere inmek mecburiyetinde kaldı. Ar- lil etmc:<I icap ettiği beşert tezabllr
tık insanlar hazır gıda bulamııdıklan !erden blrlQlr. 

,,.. 
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1 ru ro "" .,.!::,,,.~.,..,':; bl•d~u:nn motlnolonl<n 
ltıb:uen % gürWmcrnı, fllm 

-1-BROKLiN KAHRAMANI 
Amerikanın ('n güul ı;r il artisti: D1CI\: 1'0\\ I;L \'C ('n f;'Ur.el yıldı· 

ıı:ı: PntSCtLLA. LA1'"E'nln en nefh :ı:ırkdar \'C en ince mUzlkle 
aU&knmlş ~alırserl 

11 1 -CELiK KAFES 
!; Amrrlka ı.ranJ:5t.ı-rlnlnln blnblr m:ıt cm d ılu nıiilılm hayatı 

• E' W• 

k:ıYenıel elnıckledir. Muhan•lıe, ti\ cı ve pike lıomlı:ırdım:ın tayyare 
gruplarımız, Loren'dc çcvrilnıi~ ol:ın dü~m:ının ınukaYcnıetinl kır_ 
ınnk için, miislalıkeın mevkilere, siperlere, demiryollarıııo, nc;kcr l:ı
lı:ışşüllcrine ve J.:oll:ırın:ı hücum ctınişlir. 

Şcrburg açıkl:ırında, 10 bin toııil."ılolıık bir ticaret semisi bom. 
ba ile halırılınış.tır. 

Alman muharebe t:ı:nare grupları, lngillrrrde Iı"r çok t:ıyy:ıre 
meydnnların:ı Ye T:ıynıs nehri nı:ıns:ıhında bt'nzın dcpol rına bÖro. 
lıal:ırla hürum cim işler ,-e depo) ırda ~angın çı' armı~l:ırılır. 

18 hazir:ını 19 lı:ıziran:ı h:ığln 1 ~<'ce ln-; 1 z ta~~arclcri şim:ıli 
,.e garbi Almanya fızerinde uı;ar:ık şinhlı)c kaılır oldıı~u plıi ı:ııni 
askeri hedefler iizcrinc bomlınlar nlmışlanlır. Polıslen 'e si' ıl h:ılk
lan ıs ki-şi ölmüştür. nunlJrın ckserisı, sı;:,ın klarn ,;irnıcıniş ol:ın_ 
!ardır, Dıişınan dün allı t.1.H:ıre ka)hetıni~tir, 5 Alının ta~~:ırcsi ka
yıptır. 

/.'lİ/ırrrin mnıınıf ımrcırg{ılıı, 19 ( A .. ~.) Ordu yiıksck kumnnd:ı 
hııyeli lrhliğ ediyor: 

Lunenlle 'l"e Toul kalesi i~al edildi. Alman bayrağı Strazlıurs 
katedrali üıerinde dalıılanmaktadır. 
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Kanada ve Meksikada 
mecburi askerlik Fransız murahhasla 

Nevyorl:, 20 ( A.A.) - Ott:l\"a<l:ı n lıildlrildiğine göre, b:ış,·ekll, 
memlekette umumt mecburl askerlik hizmeti ihdas clıııiştlr. 

l\!cxlco'dıın gelen diğer bir haber, Mekslkada da böyle bir karar 
lttlh:ız edilmiş oldul!unu bildirmektedir. 

Macaristan harbin yakında biteceğine kani 
Budapeşte, 20 ( 11.A.J - l\l:ıc:ır bıış"ekill Kont Tcleki, Mııc:ırlstanıı 

~·akınlordıı ilhak edilmiş olan Yukarı l\lacsrist:ında 30 h:ızirıınn kndıır 
yapılmn ı icabeden seçimler hakkında p:ırli'ımentod:ı sorulan bir su:ıle 
cevaben drmiştir ki: 

"-Bu seçimler bnşkn bir znmana tehır e<lilıniştir. Zir:ı iki kolordu 
Ye hir d:ıl! lmısı seferber edilmiş bulunduğu için, seçicilerin pek çoğu 
ycrlcrind t: dc~ildir. i\IMmafih lm sc:çımlerin pek ynkında ynpılm:ısı 
ınümkundur. Zır:ı son Iıôdısele~ harbin )'akında biteceğini gosıermek 
tcdlr. 

Fransız müatemlckalerine vapur eönderilmiyor 
Honokono, 20 (ı1.A.) - Fr:ınsız Hindiçinisine h:ırel:ct edecek olan 

bir Non·eç , .e hır de lnslliz Hıpurlanna ınusnnde cdilmcmiştır. 
Zannedildilııne göre, Alfıkadar makamaı, llonskonsdnn Fransıı 

mQstenılckclcrlnc gidecek olnn hüliln semılcre hareket musa:ıdcsl \'c 
rilmerqesi cihetini tetkik ctmektrdır. 

Avam Kamarasında iaşe me~cle:;i gö-:-ilg:ilcc~fı 
Londra, 20 ( A.A. - Rôytcrin ö~rcndiğinc göre, önıiınüzdc!d h:ıftn 

içinde Avam k-ımar:ıc;ının ikinci bir gı:ı:li celse nkdc:mcsi için tertibnt 
lmm:;ısı duşünulmektcdir. Bu sizli celsede ı:ck muhtemel olarak ia~c 

\•:ı:riyelf görilşülcceklir. 

Blum ve Kot öldürülmüş mü? 
Londra, ~O - nazı mahafildc so) lendilıine gör<', eski Fr:ın~ız h3:, 

vekil \'e ·sosyalist parti 1 lideri Lcoıı mum ılc, onun ks:bincsi zamanın 
dı:ı hsva nazırı bulunan Kot Piyer, siya 1 muhalincri t:ınıfından öl 
dllrülmüştür. Ilıma sebep olornk, kendilerinin. sosyalist t.ükumct ik:ı· 
dar meY!..linde~kcn, Fransanın mılll mild:ıfoımnı ihmal etmiş olm:ıları 
gösterilmekte 'c bılhas"n kot'un, Fransız tayy:ırciliğindc rekorlara 
eh .. mmiyct \'Crdi,Af, nl·da ancak 8 tayyare gibi pek cüz'l hır inşaat 
yap $ m.ve olunm:ı'ktadır. 

Hind ordularının takviyesi planı 
S1mia, 20 (A.A.) - Hi:ıd qrdularınm kuvvctll'!ndlrllmesl hakkmcla veri· 

len karar neUccslnde, Hind, hüknmell, Kanada Şasiler! Uzerlne zırhlı otomo
biller in§asrnı dll§Unmcktedir. Bu plln yakında tatbik me,·Jdlno konacnlttır. 

lngilterede casuslarla mücadele nezareti ihdası 
isteniyor 

Londnı, 20 (A.A.) - Rö.;:to.rlıı parl!mcnto muhabirinin bildirdiğine göre 
bUUln partilere mensup elli kadar mebus, cv\•elki gUn yaptıktan b!r toplıı.n· 
t•da anavatan mUdafaan meselelerini tetkik ctını:;ıcrdlr. 

Bu ,mebuslar, dün da yeni bir JçUma. yaparak ba§Veklle gö.::ıde.ı:ilmek U· 
;:enı. lılf sert_ ~arP.r;.sureUert kabul ebnl§lcrdlr. 

Bu lcı.rar ııurcUerl ~zcumıe bUtün mtlda.faa va~ıtaıan ve mUciafaa ted· 
birleri, harbJye nezarctlnlıı kontroll1 altmda bulundurulmasını tekli! etmek· 
tecllr. Karar surcUrri arasmd:ı, bUtUn 1'crtl r1n ve mallann mUdafaa lhtt· 
yaçlan içlıı .sc!crber edilmesi, blr enternasyonal liva veyahut yabancılar 

lejyonu kurulmam 'e casusluğa ka?Jl lllzumlu bütUn ~edblrlerı alacak bir 
nazır tayin olunması olanlan da v&rc:ır. 

Romen sefirinin 1 Muhacır kafileleri 
beyanatı 

( Baştarafı 1 incide) 
milletini Gok yakından tanıdığını 
ve yüksel: meziyetlerini tnkdir 
imkfınlannı bulduğum için fcv.ka· 
iade bahtiyanm. Tiirk milletini, o
nun bUyUk ve muhterem Şefi ts -
met tnönUne ve devamlı sulh siya .. 
eetine unutulmnz sevgi ve hayran. 
lrk hlslerile, fcvkalli.de dostluk in. 
tibalarile b:ı.ğlt olıı.ralı: buradan ay
nhyonım. 

Türk - Romen mUnasebellerini, 
iki milletin biribirler;ne yakmhğmı 
ifa.de için dostluk kelimesi kfı.fi de. 
ğildir. Bu mUnasebetler .son dere
ce derin samimiyet içinde inkişaf 
etmekte, gittikçe daha zı.yade kuv 
vetıenmektedJr." 

}.{. Stoykn, Tilrk _ Romen ittifa
kının Balkan sulhU Uzerindekl te
Blrleri hakkındaki sı.nlo de aynı 
hararet, kudret ve neşeyle şöyle 
cevap vermiştir : 

.. _ Arnm.ızdıı.ld ittifakın ve bir
liğin istikbalde daha f:ızl:ı. kuvvet -
lencccğine ve Balkan sulhunu mu. 
ha!nza yolundaki snrsı'ı.naz tesiri· 
ni daima göstereceğine eilphem 
yoktur. 1ttifnkmıız sulhtin emrin • 
dedir. 

lki milletin bcrnbcrliğinl böylece 
tebarüz ettlıT. ekten çok zevk du
yuyorum. Balkanlarda sulhUn de
vam edeceği k:ınnn.tindeyfm." 

l'El\"l ELÇİ CUMARTESİ GtJNU 
GELİYOR 

Romanyanm yeni Anknra bUytik 
elçisi 'M· Radu Krnçesko, cumartesi 
günü tayyare ile Biikreşten gele -
cek ve Cumhun-eisimize itimat 
mektubunu takdim için kıs:l bir 
mUddet sonra hUkümct merkezimL 
ze gidecektir. 

Kongreye davet 

Rumelihlsar İdman Blrliğl Bat • 
kanlığmdan: 

KlObtimüz 23 ha.ziran 1940 p:ı • 
zar günU saat 10 dn fevkalAde bir 
kongre :,-apa~ğmdan bUtiln azıı
lıırm mezkCır gUn ve saatte kliibc 
tcşrifü:ri rica olunur. 

Polon:ralı, Çckoslovnl:ynlı ve Bul 
gaıi.ııtanlı Musevilerden nllrekkep 
180 kişilik bfr muhacir kafi~sl U. 
nıguvay bandıralı Liberta isimli 
yelkt'nli gemi ile Varnndan bu sa. 
b:ıh limıınnnıza ge 1m4itir· 

Bunlardan İ>ir kısmı karaya çık
mak istemişlerse de alman tcd -
bırlerle buna meydan verilmemiş -
Ur. Gemi zabrtanm sıkı kontrolü 
altında bulunmaktadır ve hiç bir 
muhacir d.tş:m çıkn.nlmıyacaktır. 
Bu muh:ı.clrler Filistine git:nck U
tere yola çıkmıfilardır. 

Fakat yiyecek ve içecek sıkıntı. 
sı olduğundan vapur limanımızda 
dunm:!ltur. Ne uı.m~n hareket e _ 
dcceği belli değildir· 
Tit'CNL'E GELEN' IUHAClRLER 

J>olonynh Yahucli'crdcn 42 kişi
lik hlr muhncir karnesi husiinkü 
Kon\'ansiyoncl treniyle ltaJyndnn 
şehrimize ı<elmiştir. 

Bnnlnr 1stanbulda hirk3C gün 
knlclıktnn sonrn Filistine gidecek· 
!erini, ltalynnlnr hnrbe gırım·eye 
k:ıdıır kendilerine fona muamele 
etmediklerini. Jtnlynda hnlkın hnr
bc siddctle :ıleyhtar olduğunu, son 
'':ıziyct ü: crinc ) erlerini terke mec· 
bur J.::ılclıkl:ırını sôylcmi5lerdir. 

nunl:ırdnn h:ışkn ı\kdenizdeki 
obhık:ı yüzilnden memleketlerine 
döncnılyen ]n~iliz profesörlerin· 
drn Postan, Stcfnnlrle '"<' Po'ilcrdcn 
m\lrekkep bir hev"ct, üc Fr:ın~1% 
teknis)·eni, hur:ıdan transit ~ece· 
rek scy:ıh:ıtlerine de\'am için Ati
nadnn ı::clmişlcrdir. I 

Bir Y{ırı:ınlı tülün taciri Ye hir 
Bulgnr ihracat taciri de lfom·nnsi
yonelin yolcuları anısındadır. Edir
ne Kız fı.ıallim me'·telıf mezunla
cl:rn 36 kişilik bir JCrup da Trakyn· 
d:m gelmiştir. YuqosJa\'y:ılı Türk· 
lı·rden 12 ki5ilik bir muh:ıcir k:ı. 
filesi ılc relmiştir. 

İspanyaya geçenler 

l..o:ıdra, !O - Alınan 8.janırna 
göre, buraya gelen Frı:ınsız mUlte· 
elleri meyanında ayan reisi Jean
neJ'IJy, b:ıron Rotacbild. sabık ha.
ririye nazın Malvy ve Fransız ve 
Belçika mebussnı &r.ası ve Roçild 
ııilesl mevcuttur. 

:SUtiln Saıı.Sabasticn ıehrinln 
ve civar ıehirlcrin otelleri lebalep 
doludur. 

haı·eket ettiler Akdeniz 
şilepleri 

Londra, 20 CA·A.) - Mütareke 
şeraitini almak Uzere Almanya ta • 
rafından tayin edilen 5ehre git _ 
mcktc olan Fransız murnhhnslan 
şunlardır: 

Hnrlclye nazın Baudouln, Orge
neral Hutzingcr, bUyiik elçi Leon 
No~l· 

TA Yl' ARE ıı.E oırrtLER 

Cordo. 20 CA·A·) - Fransrz rad
~'OSU, l':llltarcke mur:ı.hhaslnrmm 
cenubi Fransndan blr hava mcyda
r:mdan kalkan bir tayyare ile ha _ 
reyet etmiş o!duklnnm bildirmek
ted:r. l'.loırnhh:ı.slan götUren tay _ 
yaren:n ::Canalları altında uzaktan 
gözlil:ehllecek beyaz renkte hu.sus! 
~are• \'ardır. 

"IÜLAI\,\T NEREDE ""J .. ACAK~ 

l.ondrn., 20 - Sulh meselesi için 
Fransız ve Alman murahhasları a
rnsınrlaki konu§ma bugiln yapıla -
c:ıktJr. Millakatın neıcde c.l:ıcağı 
resrr.cn bildirilmiyor; Pa.ris veya 
Vorsayda olacat<J söylendiği gibi 
Madr:tte general Franlmnun işti -
raltllc ôlacağı da söyleniyor. 

1TAL1·A l\ICnAHUAS 
GONDEr.MEDt 

fUı.Jyanın mUtareke fartlıınnın telr 
Uğl merasimine nıurahhıuı gönderml 
yeeeğl b!ldlrilmektedtr. Almaıı delegt"
lerl iki hUknmet namma bu şartları 
b!ld:frecakUr. 

t. "GlLTERE. '1N 'J"EKJ.lFL."'E 
HEllo"tlZ <lli\'AP \'ERİLMED1 

Fransız radyosu dtln gece geç va
kit Fransız hUkQ.metl nanıma s(lz 
r:öylem('ğo ııahJbl c:ıldhlyet hlr zata 
atfen §Unları btldlrmi,tir: 

"- Fransa hcnUz teslimi ıılltıh et· 
mi!1 değildir. Fransız hUkt'ımetı 83.de
ce dllşm!lllın ne gib! ::ırtl~Ja bir mU
tareke akdine hazır olduğunu öğren· 
mek 1ııteml§tlr. 

Franc;ı. oerefl ve müsell1h kuV\•Qt
lerile ka!:ılU telif olıruyun herhan;t 
bir ~a!'tı kabu1 et':nlyccek "l'e icabında 
mUtteWclcrlle birlikte sonuna kadar 
harbe devam ede ektir. 
Fransız donanması ' I! hava. kuv

\reUcrl henUz )-ıprnnmıı.mış b!r vazı· 
yette bulunduklan gibJ, Fransız mUs-

temlekelerindeki 60 milyon outusu 
da mücadeleye devama hazır bulun. 
maktadır. 

BUtUn bunlıınn haricinde. Inglltcırc 
Fransa ile çözülmez bir birlik ıı.kdınl 
tekU! etmııtır. Fransa hükOmrtl, ln· 
gllterenln bu tclcli!tnt- henüz cevap 
vcrmeml§Ur. Kabine, mUU\rckP teki!· 
flnde bulunmakla beraber, Çörtllln l:u 
mUhlm tekllfıol de müzakere etmek· 
tedlr. Son karar, Alm3.ll ~rtııırının 
ııa.nmdan 80nra verllecektlr.,, 

llAR3F.: DEYA'l'ıl CEI:EY A!".:I 

Fransndan lngiltereye llskeri l:ı. 
talar golmiye devam ediyor ve Eo· 
nuna kadar harp azmile gelen bu 
askerler fevkalade tezahUrlerle 
karşıln§ıyorlar· Diğer taraftan 
Fransa hill:umetinin de İngiltere 
tarafından tcl:li! olunan tek İn~
liz - Fr:uısız hükllmeti lô.yihasmt 
tetkik ile meogul olduğu bildlıfü -
yor. İngiltere, Fransanın teslimi • 
yeti kabul etmemesi için elinden 
ı;eleni yapmakta ve Fraruıa.da <la 
teslimiyet aleyhtarlığı kuvvet buL 
ma.kta, Frıuısanm mlli!tcmlekclerin 
de harbe devam edilmesi cereyanı 
gitfkçc tnbarilz etmckteclir. 

Tunus umumi valisi de radyoda 
eöyledlğl bir nu!.ukta dem.l§tir ki: 

''Şerefimiz ve temelin deha.mızın 
hlirriyete knvu§turduğu vB.81 arazi 
Uzerind-? kain 60 milyonluk imps -
ratorluğumuz bakidir· Bu impara _ 
torluk, CG!aret ve minnettar! ile 
memlü bir mukavemet almt~tır." 

Fransız donanmasının da harbe 
devam Jchindo olduğu a.nlaşıhyor. 

SULH ŞARTLARI .NE OLACAK! 

Fransa.ra tahmil edllecek eart _ 
!ara gelince. bunlara dair en faua 
ipucu vermeğe uğı~anlar, 1tal -
yan kaynaklarıdır. 

ltnlyamn Stefani ajansı bu bahis 
Uzerlnde §U malftmatı veriyor: 

''Almanyıı il~ ltalyanrn miltare
'ke a.1Uttiie muvafakat fçlii kayıt.anı 
ve şartsız teslim olmağı iı:temiş ol
duklnn rivayet olunmaktadır. Sulh 
şartlnrınm ana hatlarının bu ce _ 
vaba rapteclilrnl" ~lduğu söylen -
m-oktedir. Fransa tamnmlle silılb. 
Jarmdıın tecrit olunacak ve Avru-

Alman ve Sovyet 
hudutlarında karşılıklı 
tahşidat yapılıyormuş 

Londra, 20 - Blgraddan gelen 
malümata göre, Almanya, İtalyan 
kuvvetlerinin bir kımımı Caliçya
yn sevketmektedir· Sovyetlerin Al
man hududunda yaptıklan tah§i • 
data mukabele olmak Uzere Al -
manlarm dn Galiçya hududunda ve 
şarki Pru.syada t.ııhşidat yapmı-

ya. lüzum gördilkleri anlB§!lmakta
dJr. 

Rusyadan gelenlerin verdikleri 
maınınat.ıı göre, Sovyet Rwıya Al
manya hududunda mühim 1ah§idat 
yapmaktadır. Tahmin edildiğine gö_ 
re, Romanya hududuna k:ıdar ~a _ 
mil olan bu tahşidatın miktarı 120 
150 fırka arasındadır. 

Majinodan çekilen 
Fransız ordusu 

(fü.şlara/ı 1 incide} kurlıa.nlar olmuırtur. Köylerdeki 
ta asken hedeflere hQcum etmışıerdlr. evlere i:;abetler vaki olmU§tur. 
Benzin dcpoJan,yUksek tınnlar, tevzi İngiliz han kuvvetlerine alt bir 
lstnsyonıaı; \"e trenler de dahli olduğu Çök tnyyaı-e meydanlarına nıu -
halde blrç;o.t hedeflero şiddetli hUeum· vnffa.knretslz l k hil 1 
lar y:ıpılmı~trr. Bu luıreklt esnasında ·,J 0 ara cum ar ya. 
birçok tayyare meydanları mühim I pı.lm•ştır. !alnız P!trol tesisatını 
hasara u~blmı~tır. Bir ~hU mUda· 

1 
'!ımes halıcine haglayn.n bo!'tllara 

faa tayyaresi Holands sahilinde Hel- ı::abet eden bombalar bazı hnsar 
derdc:kl Alman donlz tayyareleri tıssıı- yapmL~tır. Evvelki geeclti hava hü· 
ne hUcum etmiştir. Orada bulunan cumu kurbanlanrun :mlktan ce • 
gemiler arasında bUyük yangınlar .nıan l2 ölil ve 30 ya.ralıdll'· 
çıktığı görO!mU§tur. 

!n~uız tayyareleri Hamburgda ( Resmi hlhll!ler 3 ilac6 aayfa..-
Shlll:ıu elc!:trilt santrııll:ırmı ve btlyUk nuzdadJr.) 
mühimmat fabrlkasmı bombardmııuı --------..------
etml~lerdlr. Bu fabrika y:uımışlrr. 

pa harbinin hitamına. kadar kısmen 
işgal altında kalacattJr." 

Alman gazeteleri, sulh eartları 

Uzerinde aşağı yukan süküt ettik 
leri halde İtalyan gazeteleri bu ba· 
hlıı Uzerinde bir hayli sözler aöylc
mek tedir. 

Popolo d'İtalyaya göre, Fransız 
toprakları Almanya lle lta.ıya a..rasm· 
da ta~im olurı,acak, bundan baık.a 

Fraruıanm bUtUn albnlan elinden a
lınacak, bUtUn 8fl&blıın mUsa.dere e
clllecek, btitUn iptidai maddeler zapt 
olunacak ve Fransanuı normal sana
yi faaliyetinden 1sUtade edileoekt!r. 

Glornale d'1talya gazetesi de bu 
bahis Uzcrinde Gayda.nm ıu makale· 
sini neşrediyor: 

"I"r:ı.n~aya dermeyan edilecek ıart· 
lar•ı t:lzzanıre ağır olacakları tasav
vur c:mmektedlr. Bununla beraber 
bu ıartlar mağlOp edllmemJ§, takat 
aldııtıımq bir Almanya ve ltaıyaya 
1918 de tahmil eclllen Vllaonun ı• 
maddısalnden daha ı-emı ve Jıak1ı ola· 
caktır.,, 

NÜFUS l\ .. SBET.lNDE.w 

ŞarUa:r ha.kkuıd& bir fpueu veren 
Alman kaynağı, Berlin radyosudur. 

Berlln ra~. Franaanın Uç )1b 
senedenberi .Almanya.ya k&rvı irtlk&p 
etUği suçları, uztiD uzadıya .aydık· 

t0.tı ve "Fraııaa, artık ~en. maldne
den yapılma canavar saydığı bizden 
cömcrUlk ve merhamet 1.ltfyor.. de
dikten EOnra §U aözleri ıı6yleınl§Ut: 

''Sly&Bt realW?lln icap ett1rdfkı 

şey, ilci memleket (Almanya Ue 
Fransa) arasındaki muvazenenin ııU
tuı sayılarına göre teaplU ıa..zım gel· 
dlğtalr ... 

Bu da Almanyanm l"ranayı nU 
fus nlsbeUnde budamak tlkriııde oldu. 
tunu gösteriyor. 
Diğer taraftan Bulin radyow bu 

sabah Strazbur6Wl almıbğmdaıı batı· 
sederken bu şebrln hiçbir zaman 
Fraı:ı.auı olanuyacağmı ~yleı:ıl§Ur. 

ŞAP.l'LAR REDDEDıı.tRsE-.. 
Bu bahse dair Roma radyosu_ 

Müsadere edil 
doğru de 

Bu sabahki gazetel 
Akdenizde bulunan Til 
rınn Fransız hUküme 
ettiği hakkında bir ha 
yazıyordu· Bu hususta 
na müracaat ettiğimil 
makamlar, böyle bir 
berd:ı.r olmadfularmı \'t 
de bulunan §ilepl 
gelmelerinin muhtemel 
söylemişlerdir. 

Akdenizdeki ccnebt 
bulunan oileplerimiz o 

Şadan, Platin, llete, 
nal, ve Tan· 

Bunlann ekserisi 
larmdadır. 

Piyasamıza mal 
istiyen Bu.lga ~ 

ta cır 
B:.ılgarlstan lhl"acat 

H. Alkalay, piyaıımnıza h 
ve crun satmak üzere b~ 
lo:ı ekaprtlSllo Sofyada.n 

Bulgarlst<ınıı ta.cır, 

mUhlm i§lcre girl§et.U 
var bulunduğunu, Bu!gar 
rllı.in TUrldycnln ga.zeto 
cı:ıu da karvılıyac&k vaz 
ğuııu, bunlara mukabil 
mlzdcn, bal:k, balıkyagı, 
ve diğer bazı m:ıLsulleri 
r.lAkadar mUes:ıesel!!rle 
ğlnl söyleml§Ur. 

* •• 
Trenden ile İ!ıgiliz 

çılunı~tır. Ekspres yolc 
ldştden ibarettir • 

Taksi fiyatlar~ 
meselesi 

nu'l verdiği bir haber daha vardrt'·~ Aldı.iımız malClmata 
o aa' Hi.fler u '.lıılıl§ô11nhıin Mtınih I• vaziyeUerin rl.oğurdu~u 
mil.la.k&,tmda AtlantJ.1' l!lf.hlAA9en karşılamak icin taksi 
Akdenize kadar uzanan bir cephe cüz'I bir %:ım yapmak 
hazırlıyarak, şartlan Fransa tara - sı! olmuştur, fntnt bu . 
ftnda.n reddolunduğu takdirde der. nilı karar verilmiş dcA 
hal umumf taarruza ge~eyi ka - kik ~fh:ısınd:ıdır. 
rarlaşlırzn1' olduklanclır· 

1 Fransız Hindiçinisl 
ve Japonya 

Tokyo, 20 - Alman aja.nsma 
n~ro.n. Japon miistcmlel.te nazırı 
Koisu, Fransız Hind'çinlııl mesele. 
si haklunda başvekil Yonavla gö • 
rUşm~tur. 

Yomluri Şimlıun gazetesi. Ja -
ponyanın Fransıı HiudJçinWnln Ss
tlkbalile alakeldar bulunduğu hak • 
kmda Almanya ve !ta.lyanm na.za
n dikkatini celbedeceb'inl yazıyor. 

Japon hariciye nezaretinin söz 
söylomeğe saIA.biyettnr memuru, 
bu haberi teyit etmekten irqtina 
etmiş ve fakat stratejik !ebepler .. 
den dolayı Japonyımın Fransız 
Hindiçini&ndeld vnzlyetl ynkmdnn 
taltlbettiğini beyan etmlaUr· 

7 5 O harp gemisi le 
Amerika donanmaaı 

takviye edilecek 
Novyorlı:, 11 (A.A.) - l)(l?ı:ınma· 

nın yüade yetmı, nlabetuıde uttınl 
muı husu.wıc2& amiral St:ırk tara
fmd&n yapılan te-klll. bir kanun l&yt
buı oeklf.nde mebuan mecll.sl.ntıı de· 
nJz komlsyoııımur.ı tetk~ arzedil-
m.lşUr. \ . 

Bu lAyUıaya göre donanmaya cem• 
an 8 milyon 760 bin tonluk 700 ceını 
i~ve ed.ll~kUr. 

1Di6 se1*dnde hı§aatı :ikmal edile· 
cek olan bu gemiler dört milyara msl 
olacaktır. 

Bu lt.yih& Fl'8.n.la doııanmumm 
Almanya tara.."mdaıı aaptı lhtlm&ll 
n;:.za.n itibar& almarak ha&rrla.nmJJtır. 

İtalye.nm harbe girmC 
ra ecnebf vapurlar lim 
seyrek olarak gclmckt 

Harpten sonra Po...+ .. <ı.1T•.rnı 
da bulunnn Anc~i:.:n:ıııı 

puru bu nk" run liman~ 
ccktfr. Y:ı.rın da yine 
Exınourt v--~uru '!)<' •1tr 

Floryn plajlaı-1 
1'..irayn ver: · 

Bugün ö 'Ticd n sonrn f' 
la.rmın müna'· sam ~ 

Fnk:ı.t halk Flory:ı P 
ancek 10 _ 15 gUn sonrıı 
dcbi'ece··ur. ÇUnl:U e'.ll:J'" 
dycıtte knlmış ol 
men harap olmr 
tamJrat ynpılac:ı.ktıt· 

POl~ISTE: 

lki ka.dın biri 
yaraladı 

Fenerde S:ılino Toıt1 
sinde oturıın Feride ııe 
hallede otur:ın Hnnift 
meselesi '·üzünden kn"ıı' 
muşl:ır, her ikisi de ~' 
kundura bıçağı flo yorıı 

Polis, haklanndo tatı• 
lomıştır. 

• 
Romanya Seyt 

idare:;i U111 
Acentel' 

ALr,fAN TA Yl:'AilELERtNLV 
no:an .. \RDIMANL.Mn 

Stokholm konsolosumuz Çocuk balacı mektebi-
geldi nin yeni mezunlan 

Alman tayyarelerinin evvelki 
gece lngllterenin şark sahillerine 
yaptı!tlan akma ylli ke.dar tayya
renin iştirak ettiği anlaşılmıştır. 

B:ı.<Jlıca şark sahillerindeki tay. 
ya.re üslerini istihdaf ettiği zanne
diliyor· 

Hilcuma iştirak eden düşman 
tayyarelc'rlnln ve atılan bombala -
nn ı;:okluğuna rı:ğmcn maddi hasar 
az olmu~ Ca.bridgehlre ıehri.nde 
sek~ ev yıkılmıştır. Bir çok sivil 

Slokholrn konsolosumuz Hnsan 
Nuri mezunen bugün\ü konvnnsi· 
l oncl treniyle gelmiştir. 

Konsolos, Stokholmdcn itibaren 
Belsrtıda kndsır seyahatini tayyare 
He yapmışllr. Almnn)·ada tren mü· 
nalmlfıtının çok güçleşmesi n hu· 
duda kadar l'edi gün sürmesi dola
yısiyle tayyareyi tercih etmiştir. 

Hnsan Nuri, Sirkeci gannda 
bekleşen Avrupad:ıkl talebe ıilelc· 
rine endişeyi mucip bir nziyet 
olmadı~ını SÖ)'lcmiştir. 

Ankara, ıt (A.A.) - Çocuk eslr
geme kurumunun .Ankara Kcclören· 
deki çocuk bakıcı mektebi tmUhanlan 
sona crmlıı bu aene 14 kızımız mu
Yaflaldyetıe mektebi bfttrm~Ur. 

Kurum bu ııe.ne çocıik bakıcı isUyeıı 
ailelerin arzularım imkl.n rılabetbıdc 
yeline getirmeye çal'lfDl&lı:tadır. lh· 
Uyacın toklutu.nu gösönllnde bulun
duran kurwn bu aeııe mektebin 1Jk 
ımıtma 2:S talebe almınuma karar 
vermlı ve kayıtlara bqlamııtır. 

Seferler DActA ve 
ROL vapıırlarile yapı 

DAClA vapuru ya~ 
ııaat 16 da PlREYE b 
Ur. 

1SKE.'lffiER1YE, B/.. 
RUT limanlarına 
meldir. 

Fazla tatııtıat ıçtn asi 
ealonu kal"flSID.d& Tabir 
llluml acent&!ığa murae . ., 

Tel: 49t""" 



t1 A B E R - Ak~am Posta&'. 

0 NAKLEDEN: en BURHAN.~URÇAK Ce Il·U p 
eworu~/ kutbµ 

lranız geçti mi Kerim? den çekiniyorum. Artık~skisi gibi seyahatı~ 
bana bir kaza geçirdiğinizi dost değil~iniz Kerim... · 

Kerim elini bıraktı. 

l!Orduğu suallere ga· 
• !!Oğuk cevaplar Yerdi. Fe
btr bir ha1de sustu. 

Parça daha ilerlediler. Ge
h;en azdı, biraz ötede 
ı..?!r adam gazete okuyor, 
uır çocuk kumlarla oynu
li'~ide su~uyor, Kerim on· 
'tabit \'e 'ekingen bir tavır 
U. Uzun müdd~t görüşme· 
halde onun böyle kendisi· 
Yt kM§ılamasma akıl erdi· 

u. 
~eniz var Feride? diye sor 

kızararak cevap verdi: 
ir şe;im yok.. 
~haliniz hiç de tabii de-

dikkatle baktı. Gözleri· 
&önneğe çalıştı. Feride te· 

tderek balmlanndan kaçı-
U .. 

. tubunuz bir nevi emirdi. 
in görmek istiyordunuz. 

~İtin mi? Hiç sebebsiz. Yal· 
=----ı...-~k istiyordum! o kadar .. 

~ı göreceğiniz gelmedi mi? 
k, pek çok... Umidinizin 

fakat.,, • 
Uınidimin fevkinde mi? Hiç 
... _~· 
'.lCUn olmayınız... Bizim ar 
birimizle görüşmemekliği· 

... Yahut da pek nadir. 
e acı acı güldü. 

?.orıa barısmamdan rru kor· 

t? 
? 

~pruz avukat Bedriyle 
. Bana her şeyi anlattı. 

, ayrılmamıza mani 
dir. Bazan taraftardan biri" 
le bir hileye başvurduğu 

·, şeylerden değildir. 
hak!ısmu: ... \llJUtrnuştum .• 

istiyen de sizdiniz. 
l>e işitmemezliğe geldi ve: 

ltlin dikkat ettim, dedi. 
l'lflanu~smız. Hasta mıydı-

~~··· Bir §eyim yok .• 
~ liıünnz küçüctLlt kalmış. 
t;~d~ görmek istemem. 
~~qtim mi? 
·~Yır.. Sıhhatinizi güzellik 
~ik!erden herhalde çok 

.. 
. dikkatle baktı. Onu her 
~ n daha başka, da· 
~ Ve biraı da !fkayt hisse· 
h...~ oluyordu. Nihayet 
~ ~ kahkahalarla gülerek: 
~n bana öyle bakıyorsu· 
~ ? Hi~ konuşmıyorsunuz. 
t.liıq 0 IJlütemadiyen bakıyor 
, l"~I_raknuyordu. 
' de bugün siz Feride de· 
~Sizi büsbütün başka bul· 
tah..~ Yavaşça elini çek· 

~~· 
~~onım Kerim size bu-
~fil vaziyette dt'ğilim. 

!)! ~ ÜZıtıeyiniz. Sizinle çok· 
'kaldık. Şimdi bana si· 
lcon ll'<>rmu~um gibi geldi. 
a \lştnağı ~zinle beraber 
deta unutmuşum .•• Siz-

- Fakat ben eskisi gibiyim .. 
Buna emin olunuz. 

Feride birdenbire eski neşeli 
ta\nnı takınarak: 

- Feride ayrıldıktan sonra da 
gene hergün görüşürüz değıl mi? 
dedi. 

Kerim cevap vermiyerek yalnız 
neşesiz ne,esiz tebessüm etti. . 

- Avukat Btdriyi gördünüz 
mü Kerim? 

- Evet ... Dün gördüm. 
- Ne söyledi? 
- Çok ince \'e nazik olduğunu· 

zu ... Meseleyi kendisine pek güıeı 
izah ettiğinizi. Fakat ... 

- Fakat? 
- Bununla beraber kocanızı sev-
diğinizi ve ona hürmet ettiğinizi 
aöyleciiğiniz halde bana kızgın ol· 
madığmız da belliymiş. 

Feride kızafdı: 

- Münasebetsiz şey ... Ben mah 
sus mu yaptım sanki... Halimden 
memnun görünmem tabiiydi .• Si· 
zin için bir şey söylemiş değilim 

ki .•• 

- Evet öyle görünmeniz tabii .. • - Mademki ayrılıyoruz.. Ben 
de zevcinden a;nldığı için mem· 
nun olan bir kadın tavrı takınma· 
lıydnn .• 

Her il<isi de düşümlyorlardı. Er 
tesi gün aynlmalan için ilk teşeb
bils yapılacaktı .. Kerim bundan 
bahsetmek istiyor, fakat bir türlü 
cesaret edemiyordu. Buna dair 
bir kelime söylemiş olsaydı Feri· 
denin §U ce\·abı vereceğini biliyor 
du: 

''-Biliyor musunuz Kerim ... 
()yle <bir kt~ıt v~ev mahkemeden 
re:..nen musaddak bile olsa yırtıla
bilir .. J!er şey istediğimiz gibi hal· 
ledilebilir.,. 

Feride yavr~a ilave etti: 
- Bu komediyi ben oynamak 

istemedim. 
- Hakkımı var. Btn istedim. 
Onun eldivenli elini eline aldı ve 

henüz pek yakın bir maziye ait 
ol.an beraber yaşayışları sırasında 
olduğu gibi alnına dayadı. 

Fakat Feride derhal elini çekti, 
ve: 

- Kerim, bize bakanlar var. 
dedi. 

Kerim uzaklara dalmış bakıyor 
du. 

- Ev~t.. bizi iki iişık sanacak· 
l:ır ... 

(Devamı var) 

xezaın: 

Lincoln Ell:ıworth 

Çevaren: 
Ha-K• 

Bir gün Allantik şehrinde :rur 
larımla meşgiıl olurken, olelin a
sansörcüsü hana dedi ki: 
"- Cenup kutbu patırdısıı, sü· 

rüllüsüz bir ver oJ:ıcak !" 
"J~,·eı. ben· de orasını onun tein 

seviyorum ya!'' dire cevap· Terdim, 

1926 senc~lnde, Amundsenle fi" 
mal kutbn seyahatini ~·aı mıştım, 
Yenilmez bir arzu beni bu sefer 
cenup kutbuna çekiyordu. Bt. mnk· 
salla cenubi Amerikanın en' cenup 
nokla~ına müteaddit defalar gittim. 

Norveçten 400 tonlu1' bir gemi 
nlchm. 1919 senesinde Norveç ke· 
restesile yapılmıf olen bu tekneye 
tıuz kırma tertibatı da yaptırdım. 
Teknem Dizel tipinde bir motorin 
mücehhezdi; 8 mil sür'nlinde olan 
hu gemi erzak ,.e mazot almadan 
11,000 mlllik bir sabada dolr.şablle· 
cek kabiliyetteydi. Gemiye Earp 
adını taktık. (Earp bir Amerikan 
hudut mareşahnm adıdır.) 

iLK SEFER 
tik vardıihmız yer Yeni Zdanda· 

nın Dunedin limanı oldlJ. 
Orada bir ay kalarak el'%ak ve 

eksiklerimizi t:Jınamladık. 
Dunedindcn cenuba doArn hare· 

ket ederek 22 Rfln buzlar arasında 
ilerliyerek Ron denizine nrdık. 

Tayyareyi gemiden sahile çıkar 
mak ,.e kanallarını takmak çok ko
lay oldu. 

Polar Star (Kutup yıldızı)' ismin· 
deki tayyareml:ı:, baştan ba~a made· 
ni, ıo metre u:r.unlu#unda, 16 metre 
genişliğinde (kanatların bir ucun· 
dan di~er ucuna kadar olan meııa· 
fe). hilha!!~a. bu kutup seyahati f· 
çln kallfornlyada 3•apılmıştı. 600 
benir ku-.•etinde bir ınotör6 
vard1. 

Hiç benzin almadan 5,000 milllk 
bik sahada doıa,abillrdt; . sür'ati 
saatte 370 kilometre idi; kızaklarla 
teçbiı olunmuştu. · 

tık üc gflnü. tecrübe uçuşları 
ynpm:ıkla geçirdi\. 

Kutbun hiıe \'erıli~i yegi'ıne moh· 
su! t'engöcn yumıırtası:rdı. Pengö• 
enler acaip kuşlardır; insandan 
kaçmazlar. •Altlarından yumurta· 
!arını alarllk yerine bir taş koyuyor 
duk; koymıın:ık, kanatlarını çırpa· 
rak mllthtş bir ynygnra kopanyor
lardı. 

Pengöenler toplu bir halde:raş:ıı
lar; gıdaları küçük balıklardan iba· 
rettir; Penglicnlerin köpek balıkla· 
rından başla hiç biı düşmanları 
yoktur. Uçma!'lınt l>llmlyen bu ku,· 
!ar feYkalAde iyi yüzerler. Denize 
girmezden önce toplanırl:ır ve kö· 
pek bahtı bulunup bulıınmadıilını 
anlamak icln denizi iyice gözet· 
!erler; aralarından su:rn Cazla yak· 
laşnnını di~erleri derhal iterek 
düşürürler. Hemcinslerinin "Kal 

Ross clwi-:indc ilerlerken, 

, Pengöenlerln uıımurtalarını alrrl:r.n yerlerine tnş koymak 1ô:ımdı ..• 

leşliğinc" maruz kalan Prngöene 
bir şey olmazsa, korkusuz suya gi· 
rerler. 

Pengöenlerln kı~a kanatları, bir 
bildi koJnylık1a kıracak kabiliyet· 
tedlr. 

Tay~·are meydanımu sukutu ha· 
yal" a·dasındaydı. Buz ve karlar 
erimcğc başll'ıyınca başka bir hava 
me:rd:ını ar:ım:ığa mecbur kaldık 
•e ıemJnıllle '' glla bJr ,araştırma 
ynptıklnn sonra "Kırlı tepe" ada· 
sına ~·anaştılc. Da ada çok entere· 
s:ın bir l'erdl; burada 100 milyon 
ııenellk fosiller bulduk ... Bu fosiller, 
cenap kulpunun. bir zamanlar tat· 
h bir iklime salılr> oldutlunu ispat 
ederler. Hnlltı burada Kaliforniya· 
da yetişen bir ne"i n~:ıcın fosilınc 
bilernstladık. 

Eski 'küşiflcrden Nordyenskl,'ılıl'ü 
cojirafyıı okuyanlar bllirler. 

Bu kl'ışif 1902 ve 1903 kışını 
cenup kutbunda "karlı tepede" 
ıeçirmlşti. . 

!cinde oturdu~ klüberi bıraktı· 
~ı gibi bulduk; lftkin içi buıla 
dolmuştu. Kulübenin anOnde, so· 
juktan mıımy:ılıınmış üç ·köpek bu· 
lunuyordu. Kapının yanında pir 
çift kayak vardı. keride birçok 
konsen-e kutulnrı ve çikolnln bul
duk. Çikolatalar lezzetlerinden hiç 
bir şey kaybetmemişti. J.Akio (36) 
senelik konsen·e mamülıitını mide· 
mize inclirmckten çekindik. 

Dr. Otto Nordenskröldiln :idare-

sinde. yapılan İsveç seferi mavaf· 
fakıyetle yapıldı. Zira cenup kulpu 
adalarının, And d:ıRlorındnn oldu· 
lu anlatıldı. 

Cenup kutııunda lıuJutsuz ıe~n 
oııiki gün zarfında tayyare ile ha· 
h:ıv:ıJanıırnk faaliyete geçtik. 

Bir gün yarım aatlik bir uça~ 
ton sonra bir knr rırtın1sirlc kar 
şılaştık; maamafih lınrll!yı cizmiş 
bulundniiunmz için sllr'ntle üssü· 
müze döndük. 

lln\·anııı bozulması, ifimizl bir 
sene geciktirdi. 

Ertesi sene, daha terİlbaUa olarak 
sey:ıhatc çıktık. Ynnımızda, Ne,·· 
yôrtla daiml bir muhaberede hu 
lunm:ık iı;in bir telsiz alıcı ve ve· 
rlci cıhaıı da almıştık. 

llk olarııl,; 2,MO millik bir utu~:ı 
hazırlandık. 
Uc~n U saatte bitireceğimizi tqh 

min ellik JCıkin 22 soat süri:lii. Uçu, 
şöyle oldu: İkinci teşrin ayının 
21 inci günü hn'\'tılnndık. Hava ne· 
fisli: memnundum. 

600 mil gitmemiştik ki motora 
bir sakatlık fırız oldu. Yere konn· 
rak t:ımlr e<teblldik. ı-·alcnl tomlrnı 
lılllnce h1walanmaAa muvnrrok ola· 
bilecek miydik? 

Ufu1'ta üç bin metre yUksekliAin· 
de, tepeler görünüyordu. nu d:ılıla· 
rı biç bir insan güzü görmemlşli. 

Yaziyctimiz çok nazikti; geri 
dönmeğe kıırnr \'erdik; 10,5 snııt 
u~·nmş huhınuyorrluk. 

'Mürettr.hat neş"e içinde molom 

Şişmanlara güneş ' banyosu 

Şlşmanlıktan kurtulmak yahut 
ıemirmckten korunmalt isteyenler 
-bilhassa bayanlar- bir taraf •• 
tan i§t.ahlannı tutarak az yemeğe 
çalqırlar. Bunun faydası olduğu 
pek az görülllr. ÇQnkU Z&fiflamak 
bıtemiyen vücut kendini mtldafaa 
ederek sarfiyatını azaltır. 

Bir taraftan da, vUcudun ya#. 
lannı eritmek Uz.ere, jimnastik ya. 
parlar, çoğu uzwı uzun Yol ytlrtlr· 
Hele BUyükadanm bUyO.k tunı ZL 
yıflamak isteyen bayanlar arasın. 
da meghurdur. O bUy1lk tutru ya

ya olarak yapmca vücuttaki fazla yağı eriteceklerini zannederler· 
· Halbuki sadece yol yürümekle vücudun fazla yağlan değil vücudun 
• terkibindeki ,eker erir· Hareketi temin eden yağ değil oekerdlr· 
Vakıa vücnttald şeker tükenbıco hareket eden vUcut ~ğı battA 
eti şokere çevirerek lüzumlu hareketi gene temin eder. Fakat vtı
cuttaki 17eker tükenip te onun yerine yağı ıekere çevirmek lAzmı 
oıuncaya kadar yUrUmek tehlikeli olur. 

Vücuda tehlikesi olmadan fazla yağlan eritmek için vücudu 
fazla ısıtmak. terlemek JA.zımdJr. Esk.Iden şişmanlara bol bol yllrU· 
me}i tavsiye eden hekimler de bunu hissettikleri için, yUrllmek şiş. 
manlıfa iyi gelir ama, saatte yedi kilometre hızla gidilirse, der. 
lerdi· Bu kadar hizıı gitmek yolda terlemek demektir·- Vakıa böy. 
le hızlı yUrilyerek terlemek te i}i· Fakat o kadar hızlı giderken vü
cudun gekerl de erir. Yoldan dönüşte iştah çok açılır· tnsan kay-' 
bettiğf şekeri tel!~ etmek için yemek yerken, terlerken yatbğı 
yağı da tekrar yerınc koyar... Onun için yol ytırümekle, htzla da. 

• ols:ı. sjt;manhktan kurtulanlar az .-örlllUr· 

Yazan: Dr. G. A. 
Vücudun ·fazla yağını -normal olarak- eritmek. için vileu

dun sıcaklığını artırmak lAzmı olunca bunu ya hiç hareketsiz ola. 
rak oturduğu yerde, daha rahat yattığı yerde de temln etmek 
mfi.mkUndllr· Evlerde, apartnxıanlarda banyolar ve duşlar çoğnlmn. 
dan önceki zamanda çarşı hanwpma sık sik giderek göpektaşı üze
rinde yatıp bol bol teryenler vücutlannda.ki fazla yağları da erit· 
miş olurlardı· Çar§J hamammm göbcktaşmdaki sıcaklık kuru etilv 
gibi tesir ederdi· 

Simdi glşınanlıktan kurtulmak isteyen bir bayana çarşı hama. 
mma giderek göbektqı U.Zerinde terlemesi tavsiye edilirse, bunu 
tavsiye edene elbette gillerler ... Onun yerine fence olarak kuru ctU. 
ve girebilmek için mahsf1s bir m_Uessese 18.zmıdır, o da her yerde 
bulunmaz, 

Bereket versln ki, güneş banyosu hem çargı hamammdaki 
göbektqmm, hem de kuru etUvUn yerini tutar ... İnsan güneş ban. 
yosu yaptığı vakit vilcudu fazla ısınır, terler· Terledikçe de vücu
dun )'hlnu fazla yağları ve vücudun nesiç1erl arasmdn toplanmış 
olan zararlı maddeler erir· Vücuda lUzumlu olan ve kalması iste· 
nilen albiiminll kısımlar, eeker yapacak maddelere hiç halel gel
mez. Onun için gilneg banyosu vücuda zarar vermeden yalnız faz. 
la yağlan eritir. 

Fakat insana şişmanlık veren yalnız fazla yağlar değil& Şif. 
mantarın vücudunda su dA fazla olur. Bu fazla suyun blr kısmı 
terle çıktığı gibi, bir kısmı da, güneş banyosunda tenefftlsun art
ma.sile çıkar· 

lnsan -güneş banyosu yaparken olduğu gibi- uyumadan 
yalnız arka Ustll yatmca idrarı da daha çok çıkar. Şişman vücu· 
dun.hacıajni kUçUltmek, ağırlığını azaltmak için bu da ilçilncü bir 
sebepolur. 

G· A· 

s 

tamir elliler... Tnmir:ıt saatlerce 
sürdü ... Hiç kimscn'in o~zındon bir 
tek şikayet işitilmedi. 

1'oy)'ort uruşa h:ıur olduğu :zo
. man iyi bir kolıvallı yaptık; kilrk· 
Jı:orlmi:ı:i giyerek yerlerimize geçlik. 

600 mili aştıktan sonra, nihayet 
insan ylizü görmiyen meçhul arazi· 
:re vardık. 

4,500 metre yükseklikle uçuyor· 
duk. Korşımızd:ı yükselen tepeleri 
nşoca~ımızı düşündükçe sc\'jniyor
dum. 

Kimsenin :ış:ım:ıdıgı ba da~lara 
"I:IJeıliyet Silsilesi"' adını koyduk. 

S:ınıte vasati 180 kilometre sür 
ollc 14 saattenberi uçuyorduk. Dnı 
l•ı r saboya tesadüf ederek indik. 
\',ıziyctl teshil ederek' 790 12 cenup 
nrı, 1040 10 garp tul dairesinde 
bulunduğıımıızu gördük. 

Kutup noktnsı 750 mil cenupta 
leli, \'anımızda bulunan bir Ameri
kan baynığını tayyarentlzln kon· 
ııııış olduğu sahanın bir tarafına · 
diktim. 350,000 mil murabboındaki 
lıu sah:ıya babamın ismini koy
dum: "Elsvorl". 

Hnva, tnhtesıfır 15 derecedeydi. 
ipek cadınmızı kurarak pz soba
sını yaktık. Kamp kuru~umuzun 
ilk Oç gOnfinil meteoroloji bldfse· 
lcrini le !Jit etmekle geçirdik. 

Ütüncü snnn 50 dakikalık bir 
uçuş için havalandık. 

Tayyare kolaylıkla hnalamyoı
du. Ltıkln bir tırtına çıkman bld 
bu sevimsiz knmptn sekiz Biln mah
sur bıraktı. 
Yanımızda Ufi ınıktnrda yiyecek 

vardı. Allah söstennes1n, 'tayyareye 
bir şey olsaydı mah,·o1duğumuz 
gündü. 

Belki ıtelıktan 5lmezdlk; etrafı· 
mızdıt ldlfl mıktarda.Penglien ..-dt. 

Kor fırtınası nihayet buldıılu 
r.amon tn~·orem!zln yalnız lm:rru· 
CU ııöıüküyordu. 

Korlara sömülnıilş tanareJl 
ıncydaua çıkarıp içine binince ra4· 
yonun bozulmuş olduğunu gördflm. 

Difter dertler yetmiyormuş gibi 
h:ışınıız:ı bir de bu cıkmı~tı. _ 

Monmnfih pilot arkadaşımın ean.• 
la başl:ı çahşmıısı blzl uçuşa hazır 
bir \"nziycte soktu. 

Tekrar ucmoRa bıışl&l"'lrak cenup, 
kutbunn doğrulduk. 

Tam cenup kutbu noktasının il· 
zerinde üç defa dolaştık. Ye tekraı: 
Eıırp gemisinin bulunduğu istika· 
mele cevrildlk. Uçmuş oldu~muz 
s:ıhnlnrın resimlerini çekmiş Te 
h:ırltalarını hnurl:ımıştım. Tayya• 
renin içi. motör ııayesinile azıcı~ 
ısınclı~ı için knleın tutabillyordom. 

Geminin bulunduğu sahile kon· 
duğuınuz zaman sağ nyağım don· 
muştu. 

A:r:ığımın yüzünden bir an cTVel 
":ıtana dlinmck mecburiyeti ha.stl 
oldıı. Tayy:ırcyl gemiye yükliyerek 
cenubt Amerika yolunu tuttuk. 

Cenup kulpu s~ferlni yan muvaf· 
fokıyellc bitirmiştim. 

Cenup kulpunun mesahal sathi· 
ycsl 5,000,000 ınil murabbaıdır; .-Z 
sahanın yilzde 75 f Mlıl keşfoll!fı
nınRiıştır. Yakınd:ı tekrar cenup 
kulpuna giderek bu sahayı tetkik 
etmek niyetindeyim, fakat bunun 
için h:ırbin bir nn evvel nihayet 
bulması ıazım. 

Halk Opereti 
22 hozirnn cumartesi akşamı Tak. 

sim Altıntepe hahçe~inde 
(ZİR DEI.1LER) 

Kiralık 
Kadık!Sy Bahriye caddeat 102 nu. 

marillı elektrik. bavagazı, au ve ka.. 
lorller tesisatını bavl yed! odalı mllJI• 
ta.kil ev mecburi azimet dolaymfyle 
kını.ya verilecektir. :tatlyenlmn eve 
veya 60831 - 42397 telefon numara· 
ıarma mUracaaUan. 

Kongreye Davet 
Beşiktaş ilk ol.."Ullarındald uoksul 

cocuklara uardıin cemtueli: 2g ha· 
ziran cumartesi günO saat H te he. 
yeti umumiye toplantın icra kılı. 
nacağındıın cemiyet ve şubelere 

·muknyret nz:ılorın Beşikta~ cum. 
huriyet halk partisi binasında bu
Iıırunıılan bildiriliyor. 



20.6.940 Perşembe 

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha. 

berlerf, 12.50: Müzik: 13 80/14.00. 
MUzlk: Kanııık hafi! mUzlk (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat aya· 
rr, l!.05: Müzik: Operetler (Pl.) 
18.30: Müzik Radyo caz orkestrası, 

Soprano Bedriye TüzUn'Un lştlrdklle 

19.10: Müzik: Fasıl heyeti, 19.45: 
Memleket aaat ayarı, Ajnns, 20.00: 

Müzik, Okuya::: Mahmut Karında§, 

Okuyan: Me.lharet Sağnak, 20.80: 

Konuşma, 20,45: Müzik: Halk tUrkU
lerJ, (San Recep), 20.55: MUzlk, 21.10 

Konuşma (Sıhhat ııaatl), 21.30: MU_ 
:>.lk: Radyo orltestraaı, 22.20: Müzik: 
MclodJler (Pi.) 22.80: Memleket saat 
ayan, Ajans hl)berlerl, 22.50: .Müzik: 
Cazband (Pi.) 23.25/23.30: Yarmkl 
program \'e kapanış. 

• 

Öcin/4 ............. - ----.... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlik~ler gö2 önüne alınarak sQlucan hastalıklarında bunu 

~ 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkım;za tavsiy~ edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

K utusu 20 kuruştur. 
1 

, 
10 adet kamyon pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin t>edell; 

hesablle 10 kamyon ıçın 40.000 liradır. Şartname, model ve diğer ~ 
kında komisyona müracaat edllmeal. Kamyonlar 21-6-940 cuma S--. 
ıo da lstanbul Tophanede Deniz yollama blnaaında tahkim komu 
bat subaylığı dnlrcslnde pazarlıkla yapılacalctır. Muvakkat te_m~ 
radır. Pazarlığa girecel\Jerln teminat mektup veya makbuzlanıe 
te komisyona müracaatları. {85) 13043) 

• * * 
Her ay 300:500 ton buğday bir sene mllddetle un yaptınıacaııtst-

lık 22-6 940 cumartesi günü saat 10 da Balıkesir Kor satrnatma kO 
da yapılacaktır. Şartnamesi bergUn komisyonda ~örUJUr. TaJlplerlll 
yen vakitte komisyonda bulunmaları. (861 <3044) 

r * • • 
l 00 ton yular askerl evaal dahilinde pau.rlıkla aatm almacalltsf• 

si 22-6·9•0 cumar~eııı gUnU ııaat 11 de Balıkealr Kor aatınalma k 
da yapılacaktır, Şartnamesi hergUn komisyonda görUlUr. lsteklllerlO 
yen vakitle komisyona müracaatları. (Si) (5<H5) 

• • • 
54.000 kıl o koyun eti kapalı zarC!a IS-7 ·940 cuma gUnU saat 16 il' 

meye konmuştur. Tutarı 16,200 lira ille teminatı 1215 liradır. şartıı 
misyonda görUIUr. ihaleye tştırak c,dccekler muayyen gün ve saatte:ı, 
at evveline kf,dar teklif mektuplarını Erzurum Lv. Amirliği satuı 
miııyonun3 vermeleri, ( 57 ı l 4936) 

* * * Knp:tlı zarfla 22 ton' ııadeyagı alınacaktır, !halesi 8·7. 940 pasart 

Devlet Demiryollar1 ve Limanları 
işletme Umum' idaresi ilanlan 1 

üksürenıer• Katran Hakkı Ekrem 
rlakk~ Katran Pastilleri de vardır 1 

nU saat ı ı de Edırnede esld mUşfrlyet dairesinde satınalm& koDl 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 27.500 llra teminatı 2063 ırradıt· 

61 şartnamesi hergUn komisyonda gbrUIUr. letekl11erln s'özU geçen ıuıt 
saatinden bir saat evveline kadar tel>lll mektuplarını komisyona 

{59) (49371 

* * * Muhammen bedeli 1820 lira olan 6500 adet So_id duy 22-G 940 :-umar~csl 
gUnU saat (10.30) on buçukta Haydarpıışaaa gar bııiası d:ıhlllndekl komis
yon tarafından pazarlık usulile satın alınacaktır. 

Bu ıııe girmek iatlyenlerin 273 liralık kati teminat ve kanunun tayin et
Uğl vesalkle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar komisyona mtıracaatıarı 
11.zmıdır. 

Bu lşe alt ııartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmalttadır. 
(5086) . . " 

Muhammet\ bedeli (4350) lira olan 1100 kilo mullteıtt eb'1.tta am~allj 
.tcfml, 600 yumak 0,5 m/m ilk bilet sicimi, 630 kilo muhtel' eb'atta lngl~ 
ıı..z ıiclml 1500 kilo lıalafat ipi (2. 7. 19401 ıalı gUnll 1&at (11) on birde 
Baydarpll!}ad3 gar binası dahlllndekl komisyon tarafından pazarlık uiulile 
satm alınacaktır. Bu işe girmek lsteyenlerln (632) lira (30) kuruoluk katı 
teminat ve kanunun tnyin ettiği vesalkle birlikte pazarlık c-Unü 1aaUne ka. 
dar komisyona mUracaatlan ll.zımdır. Bu ı,e alt ıartnameler komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadir. (4908) ................. ~ ........... . 
r 

V AKIT matbaas1. 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

'· 

Kitap, mecmua, gazete baıar. 
Tabiler oamma dizği itleri alır. 

.. ' l lstanbul Komutanlığı ~tınalma Komisyonundan 

GümUşsuyu askert haatanesl içln Uc; bin kilo. koyun eti pazarlıkla aatm 
almacaltbr. lılUnakasasın& 21-6·940 gUnQ saat on be§te b&§lanacaktır. Mu
hammen bedell bln beo yUz liradır, lsteklllerln belli gUn ve saatte Fındıklı· 
da komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri, (~101) 

* * * l 
Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı için dört yüz elll bin kilo sığır eti 

kap1.lı zar! usu!U eksiltme Uo satm almacaktır. Eksiltme • temmuz 940 gU
nU saat 16 dadır. Muhammen bedeli yüz altmq altı bin beı yUz lira olup ilk 
temlnatt dokuz bin be§Yllz yetmlı be§ liradır. Şartname her ı, gUnU Ankara 
Ye !zmlr levazım Amlrllklerlle tstanbul komutanlık satma.ima komisyonun
da görülebilir. lsteklilerln teklif mektuplannı belll günde ihale saatinden , 
blr saat evveline k1.dar 2490 sayılı kanunun lıtedJğl vesikalarla birlikte Fm. 
dıklıda komutanlık satmalma komisyonun& m1.kbuz kaJ'fılığı teıllm etme-
ıerı. <•856) , 

-
·Gayrimenkul sa~ış ilanı 

• I 

lstanbuj Emn;yel Sandığ ı Müdür,üğünden: 
Yaset kw Sinyoronun 1 ;574 hesap No. sile sandığımızdan aldığı ( 14.00) 

liraya k&rfl birinci derecede ipotek edip Yadesinde borcunu vermedi~inden 

hakkında yapılan takip uzhine 3202 No. 1ı l>ananun 46 ıncı maddesinin ma
tu!u 40 met maddesine göre satılması icabeden Beşiktaşta. Cihannüma ma
hallesinin Be§lktq Çırağan caddesinde {tramvay caddesi) eski :;-5 ınUker· 
rer yeni 20 kapı numaralı alt katı kılgir diğer aksamı ahşap bir evin tama· 
mı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu ıılcll kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen {475) lira pey akçesi 
verecektir. Mllll bankalarımızdan birinin teminat.mektubu da kabul olunur. 
Blrlkml§ bUtUn vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresı ve taviz bcdelı 
ve iellAllye rUllumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25·G-040 tarihinden 
itlbaTen tetkik etmek lsUyenlere saıtdık hukuk işleri servisinde açık bulun
durulacaktır. Tapu alcll kaydı ve sair lUzumlu lznlıat ta ıartnamedc ve ta· 
kip dosyasında vardır. Arttırmaya glrml§ olanlar, bunları tetkik ederek sa· 
tıJığa çıkanlan gayrJmenkul bakkmda her oeyl öğ"renml;, "lld ve lUbar olu
nur. Birinci arttırma 12-8·940 tarihine mUsadl! pazartesi günü Cağaloğlun
da kMn sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için tekli! edilecek bedelin tercihan alınması lcabcderı gayri
menkul mUkellefiyetlerilo sandık alacağım tamamen geçmlıt olması ,,arttır. 
Aksi. takdirde l!IOn arttıranm taahhUdU baki kalmak oart!le 27·8-940 tarihine 
milaadlt salı gUnU aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. 

,, Bu arttırmada gayrim~ul en çok arttıranm UstUnde bıralulacaktir.Haklan 
tapu slclllerlle sabit olmıyan alAkadarlar ve 1rtifalt hakkı sahiplerinin bu 
haldarmı ve huau,ııile Caiz ve maaarl!e dair iddialarım il!n tarihinden itibaren 
20 ~Un içinde evrakı mUsbltelerlle beraber dairemize bildirmeleri 10.Zımdır. 

Bu suretle haklannı blldlrmemlıı olanlarla hakları tapu slclllerlle sabit olmı
yanlar aatm bedelinin payl&§Dl&8Uldan hariç kalırlar. Daha fazla malfımat 

almak iatlyenlerln 938/1361 dosya No, aile sandığımız hukuk ll}lerl servisine 
mUracaat etmeleri !Uzumu ilA.n olunur. 

••• 
DiKK A T 

Emniyet sandığı, sandıktan alman gayrlmenkulU ipotek göstermek ls
tıyenlere muhammlnlerimlzin koymu§ olduğu kıymetin yUzde 40 il teca vUz 
etmemek üzere ihale bedeı: .ıın yarısına kadar borç vermek 'suretlle kolaylık 
gös~ermektedir. (5068) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
21 haziran 940 gUnU Adalar arkasındaki sahada büyUk toplarla atış ya

pılacaktır. Bu civardan geçecek meraklbln mUteyakklz bulunmaları lltn 
olunur. (IS099) 

T ttr" l ye Cumhuriyet Merk~z Bank••• 15 / 6 11940 vaziy eti 

AK T t F 
Ka,,a: 

~!tın: Sa.ft K102nm 71 721362 
Banknot • • 
Ufaklık • , • 

•· Vahildeki Muhabir~: 
Altm: Safi KiloJ!'MUD 
l'Urk Lirası , • • • 

HcıriçteJd Muhcıbirler : 

Altın: San Kil0j?r8.Il1 6 691 89J 

Altma tnh\·m kabil ~rbe!lt 
dövizler 
Di~er dövfı.ler ve b<-r~lu 
KJirln~ bakiveleri . • • 

"azint! tah1Jilleri: 
Denıhte edilen fl!VT'&kJ .,ak. 
diye kıı.rşılı~ı 
Kanunun ~ • ~ maddelerine 
tı:vfikan ·Hazine U\rllfmdan 
vaki tediy:ıt • 1 

Sencdat cı7zda1u: 
Tf cari senetler . 

8&ham ve tahvildt cilzdmu: 
f Deruhte edilen evrakı nak. 

At divenin karşılığı ~ham ·~:e 
tahvilat itiharf kıvmttle 

B Serbest esham ve tahvilat: 
Avan.!lar: 

Hazineye kısa vadeli ı \•ans 
altm ve döviz fü.erine 
Tahvilat üzerine • • • 
Hisaedarlar , • • , , ı 
Muhtelit • - ı • , , , 

1 

100-881·833·6! 
10·564-'717-

1·818-'77'1·2'7 . 
. 

181.f\4~·"· 

9·412-878-10 

80-422·41 

21·'7'75-629·69 

158-'748-563-

19.310.196.-

25 ı .370.865.66 -· 
I• 

48. 1 SG.538.93 
8.259.629. 75 

6.437.000.-
8.620.18 

7.800.722.-

l' e1ı.of<11 

Lira PAS t F 
Sermaye • • ı ı ı 
fh tivat a kre3'i : ..-t 

113.266.327.89 
Adi ve f evkal~de • , , • 
Hususi • • • , , • 

161.045.05 

31.248.730.20 

139.438.367.-

251 .370.865.66 

56.416.168.GS 

14.254.342.18 
4.500.000.-

20.465.98249 

631.120.829.15 

. 
Tedavüldekt Ranknotlıır: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tara!mdan vaki 
tediyat • .' 

'Deruhte edilan evrakı nak. 
diye bakivesi • • • 

i 
Karşılı~ı tam~:n altın olarak 
ilaveten tedavüle ".'azedilen • 
Reeskont mukabili illvten t&-
da. vazed. , ı , 

MEVDUAT 

1 

~ 

T ii.rk lirası 
Altın S. Klg. llll 'm !l'.lO 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövi,ı.lcr 
Diğer dövizler ve alacaklı Kii. 
r ing bakive!erf • , , • • 
MuhteJif , ı , ı , • 

" 
, 

• 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.748.563.-

19.310.196.-

• 
139.438.367.-

17.0C0.000.-

I 195.500.000.-

31.087.063.75 
78.124.167.9\l 

3.2SS.54 

26.862.660.92 

lskonfo liaddf ?O 4 Altm tl1.erine % ~ 
, 

Lıra 
15.000.000.-

12.183.GG6. JS 

351.938.367.-

10!>.211.231.65 

26.865.926.46 
115.916.637.89 

..,.,---~-= .. 
63J. 12ü.G:':9.15 

Aşağırla yazılı mevad hlzalarmc'ıa yazılı gUn v~ saatlerde ka~ll 
Karaköscdc askcrt satınalma komisyonunda satın alınacaktır. ı,tt 
ihale saatinden bir aaat ev\'ellne kadar kanuni vesaik ve teklif mekl 
komisyona vermeleri. l:ı6J (4834) 

Sığır eti tahmin tıedell ilk teminat 
Kilo Lira Lira. 

KarakÖ3e 13:;.oco 21600 J62J Ji·7-9t0 
Surbeian 100.000 
Iğdır lGO.OCO 
Kaızman 125.CCO 
"Reya:ı:ıt 41.COO 

Odun J;llo. 
Kara köse 617.G:5 
Iğdır 862.700 
K1.ızman 1.694.500 

Teze:C kilo. 
Karakose 4,000.000 
Iğdır. 2.500.000 

• 

33.2!50 

28000 
218i5 

1~ 44\ 
23.293 
3S.127 

34.000 
;,,:5.000 

"' . 

2rnıı 

2100 
lGH 

l 155 ~\o 
li4i 
1860 

2550 
l8i5 

• 

.. 

.. 

l-7 D!O 

1650 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. lluhammeıt 
37.950 lira ilk teminatı 2846 lira 2.; kuru,tur. !halesi 4-7-9&0 perşeJJlll' 
aaat 15 de Sıvasta"asl<erl satınalma komisyonunda yapılacaktır. ıs 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komısyoil' 
meal. Şartnamesi lıt. Lv. Amirliği salınalma komisyonunda görülü~) 

' (83) (411""' 

. * * * 35.000 kilo koyun eti kapalı zarfla ekııııt~ye konmuştur. lbaleııl 
çarpınba gUnU aaat }6 da Palıke~lrl!e Kor aatınaıma komlsyonund• 
calctrr. Evsaf ve şartlan komisyonda g8rU!Ur. Muhammen bedeli 1 , . .ilf 
munkkat teminatı ll81 lira 26 kuru§tur. lsteklllerın kanuni vesikal'r, 
rabcr teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar k 
vermeler!. (64) 14~) • 

. * • • .,, 
1,290.000 kllo buğday öğütmesi kapalı zarfla eksiltmeye konııı 

halesi 3-7-940 çarşamba gUnQ saat 16 da lzmlrde Lv. Amiri!~ "" 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 23.800 lira ilk teminatı J~ 
dır. Şartnamesi hergUn komisyonda cbrUIUr. isteklilerin ticaret od&S~ 
yıtlı olduklanna dair vesika göstermek mecburiyetindedirler, lsteklflt 
nunl veslkalarlle tek!U mektuplannı ihale saatinden bir sa.at evveıııı• 
komisyona vermeleri. < 66) ( 4967) 

* * * Aı:ıağıda yazılı mevad kaP,alı zarfla ekalltmeye konmuştur. 
ıerl 3 ·7. 940 çarıamba gUnU hlzl\larında yazılı saatlerde 
kamıı:ıta askeri ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. tsteklllerlıı 

vcslkalartle teklif mektuplarını ihale saatıerlnden bir saat evveune 
komlayona \'ermeleri. Şartnamesi Ank1.ra, lsta.nbul Lv, Amirlikleri 
ma komiı.yonl:mnda ı;örUlUr. İ 67) ( 40'\f.) 

~ . . 
Cinsi .Miktarı tutan teminatı 

kilo lira lira 
Sığır eti 462.000 ~3. lGO 6237 
Odun 2.000.000 ::1.100 1575 
Kuru so\·an. 180.000 15.300 1148 

Bayburda teslim §nrtlle b!r milyon kilo odun kapalı zarfla e ~ 
8 temmuz 940 pazartesi ~unu ısaat 15 de Erzincan askert satınaırn• 'fJ 
yapılacaktrr. Tahmin edilen bedeli ,17500 -ilra Uk teminatı 1312 ııra 
ruştur. Şartnamesi hergUn Ko. da görUleblllr. Teklif me.ktuplanndl e 
saatinden bir aaat evvel Ko.na \'erllmcal. (69) (4970) 

* * • 
50.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. ihalesi 8 i-IMO 

ı;UnU saat 15 de Kay3eri e:ıtınalma koml:JYonunda yapılacaktır. lfub ~ 
!>edeli 55.000 lira. ilk teminatı 4125 liradır. şartnamesi Ankara, ıstıııı 
Amirlikler! ve Kayseri askeri ııatınalma komisyonunda götUJUr. ıs~.-. .11ı11~ .. 
ilk teminat \'e kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazılı \'t?aalk~~ ~...dl 

teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kııdar kom~ 
meleri. (83) (5041) 

* * * Beher çiftin~ tahmin edilen fiyatı 800 kunıı:ı ol:ın 10.000 çift 0];111' 
durası kapalı zarfla eksiltmeye konmuııtur. Kunduralar için Uçer b!JS~ 
ğı olmamak prtlle teklifler kabul edilir. lhaleııl 6·7-940 cumarteııi 11""; 
at 10.30 dadır. ı1250 liradır. Evaaf ve ıııı.rtnanı!!sl 400 lturu!a lcomlP)-oıı_, 
lınır. lsteklilerin kanunun emretl!ı'tl bclgelerlle ihale saatinden e~ 
saat evveline kadar tekli! zarfiarını Ankarnda M.ır.v. Satınalma 

nuna vermeleri. (93) (3079) 

.• * • . " 
Pazarlıkla Keıanda fırın yaptırılacaktır, tlıalesl 27-6·940 ~~eıt' 

nU saat 10 da Edlmede eski mUşlrlyr.t daire.sinde satmalma kOlll d', 
yapılacaktır. Keşif tutarı 0807 lira 65 kuruş teminatı H8S liradır. ıc 
şartnamesi komisyonda gört11Ur. l.ste!illlcrln bu işi yapabtıecekJerlO'c 
kanuni vesalklerlle birlikte sözU ge~n günde komlayona gelmelerl.(94) 

Tophanede Dikim evi Md. den : " 
Tophanede iki No. lı dikim evinin gocuk atelyeslnde gocuk dikıtl' 

re kürk makineMrlle blrllkte l~I alınacaktır. Mezldır dlkimevl 'tel~ 
kendi maklnclcrlle gocuk dikmcğe tal:p olacak ffçllerlıı ııeraltl ~ ... ttll 
zere herı;Un saat 13 ten 19 v.a kadar Tophanede dJklmevı mUdUrlU5.,... 
rncaaUarı il.ln olunur. (&078) 

Kuleli Askeri lisesi Direktörlüğünden : 
l{ulell \"e .Maltepe askeri llaelcrJnln !kinci ve üçüncU sınıflsrına ıf 

lstcl\11 \'e bütün girme şartlarını haiz olan namzetlerinin seçme 
ktır· 21. 22·:!4 haziran 940 günleri Kuleli ve Maltepe liselerinde yapılaca ı. 

zeUerln en geç 21-6-940 glfnU aaat .nkizde lıbu liselerde 'bulunamaı-r 
(61) (4942) 


