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Amerölka 
anama kaaalıaa 

maya dikti · 
AUantik sahillerine de · ağır topçu 

bataryaları yerleşti~ıldi 

Amerik'n donanması Antll 
denizinde dolaşıyor 

'-....._--------ı Pu.ama. 26 (A·A·) - Ameır::a ._.., _ ___ ...__Nt Blrlefik devletleri ordun, Panama 

M 1
" 11 "ı şef kenalmm ild ucunu maym)&IDJI ve A tlantik •abillne a,in'. topçu batar • 

yalan getinn~Ur· BUtUn Panama 

'1i.aftr Irak .....rla· ~ =~ bir te. 
h ... _ 1-.:...b } buyurdul Amerika Birleilk devletleri do
-qq aa U ar nanmumm • Atlantik llahlllerfııde 
~~, 26 - Şehrinüzde bulu- ve Antll denizinde bulunmak üze-

... ~ hariciye nuın Nuri Salt re Havaydan hareket ettif1ne dair 
Adliye Nazm Naci Şevket mısırrane p.yiala.r deveran eyle • 
akfam saat 17 de Cumhur- mekte olduğundan, bu ukerl ted· 
lnaıntı tarafmdan kabul birlere huausl bir ebemmJ.:,-et at -
U§la.rdır· Kabul meraıl - !olunmaktadır· 

' llariciye Vekili Şllkrtl Sa - Röyter muhablrinJn suall~rine 
!\... ••• ela ham' bulunmuetur· cevaben, kanal mmtakur getNur. 
~ Dlemlekct nazirlarmm bir may bq.kanı general Jacob Devers 
tllıa daha ıehr.imlzde kalacak _ askeri hareketlerin yalnız maııev _ 
lqı~· ra mahiyetınl tafldıfmı blldlrmiı, 

takat maynlamı "~" olduğunu 
"ta NAZllUARA ZİYAFET ve manevradan sonra belki de kal-

~Cir naztrlar ıereflne Irak e.I. dırı!mıyaca.ğın.r kabul etmiştir· 
&\.lınıı Geyllnl tararmdan dUn HABER - Üçüncü aayfammda 
bir ziyafet verilmlftJr. Ziya.. Japonyanm Fr&n.aız Hlndlçln.lain -
ııa.vekil Doktor R~fi.!ı SAy- de41 bazı Umanlan işgal t:eşe.bbU -

, l!artciye Vekili ŞUkrU Sara- ııUnde olduğunu okuyaea.Umız. A· 
Adliye Vekili Fethi Okyar, mcrtka.n donanmasmm bu hareketi 

lııUdafaa. Vekili Saffet An- ağlebl ihtimal Japon hareketine 
Sıhhat ve lc;timal Muavenet verilmiş bir cevaptır· 
Doktor HulQal Alatq, C JI. ----------

! Genel ~ekreterl Doktor 
'l'Uur, B· M· Meclisi harici· 

~~nıenl reisi Muzaffer Gökc.r 
~ bUyUk clçial S1r KMtch

Ugeseen, Afganlatan l:UyUk 
ll'eyg Muhammed Han. blıeır 
.\bdtirrahman llakln, Hari • 

\7eklleti crklnı refikalıırJe 
hutr bulunmuf)ardır· 

Parti Grupu 
bugun toplanıyor 

A nkar~ı M - BUyUk Klllet Mec
llst Parti Grupu bugün · aut H te 
içtima& da\•tt edilmJtllr. Bunu takt· 
ben aaat 15 te de BU)'llk lıllllet lıılec
lilll toplanacalctn. llecllaln bu içtima· 

~~§§§§§.~~ mclll Bafvelr.11 doktor P.efik Sayda.mm r beyanatta bulunması muhtemel oldu· 
tq eö~·lenmektedir • • 

~rNazi Casusunun 
itirafları Ingiliz 

fasılasız 

eonr.a 

SON HAVADi 

AM 
KUAUS 

26 H A 7. t R A N - 1940 Ç A R Ş A M B A i LAN !ŞLERt : T el. 20335 

F 1r a n -~- ~ ~- a • ô t a o ya n 
mütar~ke şartilaro 

· Deniz ve hava kuvvetlerile mustem· 
lekelEr hakkında aihr hukumler var 

ltalyan taleplerini 
yeri"ne getirmek 

Fransanın elinde mi? 
N8\·york 26 - Fransanm Alman 

Ye İtalyan taleplerine mutanatm• 
dan 10nra günUn en mühlm meeeleal.
nl Franaıı: donanması ve mU.temleke
ler meııelelll teokU etmektedir. Donan 
manm bir kıamı Fraııaadak1 Ullerin-

. . 
den ayn!mam•ı olmakla berabeı: 
mtıııtm blr kDmı seçen hatta· AW.. • 
denlstne dofru ' açılmlf ~ 
dl. QörçU dODldl nutkunda lıu ctıd· 
tamlarm tatlkW18rtne henUJı l&lalp 

'(DeDamı 4 üncü4el 

Italya Arnavut-.. 
tuğa asker 

yığmaya başladı 
---Draç limanına Uç gundenberi muhim 

ta yy a reı erinin k~!!~'~r_ !!~~~h~~!u.!e!~!~!~.~ 
gelen bazı haberler Jtalyanlarm in mllh;"'LI mlktardald asker '"' 

b b d üç dört gllndenberi Adriyatlk sa- cephane ıevtlyatı fulalq:nıat.Jr. 

O m ar ı m an ı hil\erinde askeri hareketlerde bu- Ctkanlan kuV\•ctıer b!L~r!lıı Jş • 
lunduğuna dair vlkl şUpheleri kodra civarına tah§id olunmakta -

· kuvvetlendlrmektı-cfü. --~ıı,,.,• ' drr· 

Emsalsiz · 
bir casusluk 

tefrikaSI Bir çok deniz ve hava üslerinde RomanvaVa 10 bin bal· 
Nakleden: tekrar yangınlar çıkarıldı v 

ı.etlü 3\tudef Aımara tayyare meydanın· ye pamuk satacagız 
~ d 11.1. b ı. Verilecek pamuklara mukabil keresi~ 
~1!7!!: tebl.loı·:ı~.'"· -~ ...... ~.~~•debileoekle~~·~ .. ı •• ~!~m.,ı ... D~ sellUloz ve kağıt alınacak 
~ ,, altındaki arazide bulunan üsleri o· kny, Rur de Mulha>·nı, Kas~eı hava Romanyada askeri kumaşlara yüzde 30 nisbetİ:-t-
~ Rüyetin fena olmasına rağmen, lan Aynd, Hofen Sipol Te Yalharen meydanları da bombardıman edil- de tiftiklerimizin karHtırrlması tccrJbcleri 
'~ - bombardıman tayyarelerimiz. düş- tayyare meydanlarını bombardıman mlşlerdir. -s 

~ man bombardıman tan·arelerinln etmi,lerdir. llarcklt sece de devam DIAer bombardıman filolarım11 çok iyi netice Verdi 
bıiltereyi .bo1111bırdunan etmek etmiştir. /Dtvaını • ancade). (l'a:ur t üncüde) 
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i L K VE Si K A . 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutulaTah 
. tBNI HtŞAM 

tarafından 1200 yıl evvel yazılm~ 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

l'tlrkçe7e t:evtreD: 25 MlYlllııDddln TlYırll< 

Bu sözleri söyledikten son.'"3 
Hz. Muhammedi bırakıp gitti. 

; -ı.:r.,, l'vtuhammed mahzun ve me;rus 
r . Zira kendisini çağrrdıkla

&m kabile adamlarının ima· 
gireceklerini ümit etmekte ya· 

.ülmıştı; onların kendinden dalına 
iiaha zi;•ade uzaklaştığım görü· 
yordu. 

'EBU CEHUN Hı. ~fUHAJ.f· 
MEDE SUiKASTI 

Hz. Muhammed KureY§lilerin 
:Yanlarından kalktıktan sonra Ebu 
i:ehı onlara dedi ki: 

- Göriiyorsunuz ki Muhamme· 
fün istediği bizim itikatlamnızla 
~lenmek, cecllerimire sövmek, bizi 
§<Işkın yerine koymak ve Tannla· 
mmza hakaret etmekten başka 
bir §eY değildir! Tanrı ~t o!sıın 

b.i yann JnaQede, taşıyabileceğim 

~ atır bir taş alıp gideceğim. 
!Namazda secdeye vardığx zaman 
kafasını bu taşla ezivereceğimt 

Ondan oonra ister beni himaye 
ailersiniz, istor reva gördüklerini 
ıY'lpmalan için. beni Abd Menaf o
ğullarına teslim edersiniz! 

Bunun Uzerine K~liler: 
- Seni asla teslim etmiyeceğiz. 

[stediğini yap! dediler. 
Ertesi gün ağır bir taş alıp KA· 

t>ede Hz. Muhammedi bekledi. 
Hz. Muhammed sabahle;in Kft· 

Jjeye geldi ve Mekkede adet ettiği 
yeçhile (Haceri Esvet) ile KAbe· 
nin cenup cephesi arasına gelen 
~ Iaü>enin Hz . .Mııhammetle Su· 
riye arasıpa düştüğü yerde, yüzü· 
nü Suriyeye çevırerek namaz kıl· 
~. (1) 

Bütün Kureyşliler, Ebu c.chlin 
ne yapacağını görmek üzere oraya 
·J;op!anmışlardı. 

Tam Hz. Muhammed secdeye 
~dığı zaman Ehu Cehl elindeki 
taşla beraber Hı. Muhammede 
i:.ioğru yürüdü. Fakat ona yakl~r 
>'aklaşmaz, yüzü gözü dönmüş bir 
halde ve dch~t içinde, gerisin ge
riye dönüp kaı;ması bir oldu. Elle· 
ri taşın üzerinde solgundu; taşı e· 
!inden attı. 

L Kureşliler onu önliyerek, nesi ol· 
~uğunu sordular. 
ı Ebu Cehl dedi ki: 

- Dün sizlere haber \"erdiğim 

şeyi yapmak istiyordum. Fakat 
tam ona yaklaştım·. Birdenbire 
onunla aramı7.da, §imdiye kadar 
hiç görmediğim şekilde ba~. boy
nu ye dişleri müthiş ıbir deve gör
düm. Beni yiyecekmi3 gibi üzeri· 
me saldırdı! .. . (2) 

J(AFJRLERIN MOMINLERE 
EZA ve CEFA EDiŞLER! 

Kureyşliler Hz. Muhammedin 
eshabına dü~ık gösteriyor. 
her kabile kendi aralarında bulu 
nan kimsesiz nıüslimlere eza \'e ce
fada •bulunuyordu. 

Müslimler hapsolunuyor, dövü· 
lüyor, kızgın güneşe konuluyor, 
aç ve susuz bırakılıyorlardı. Bazı· 
lan bu i~kencelere dayanamıyarak 
imanlarından dönüyorlar. Bazıla· 
rma Tann bunlara karşı duracak 
kuvvet veriyordu. 

Ebu Bekirin sonradan azatlı 
kölesi olan ve anasına Hamame 
denilen Bilal ibni Riyah o zaman 
henüz Cumğa oğullanndan birinin 
kölesiydi. Kalbi temiz, hakiki mü· 
minlerdendi. 

Omeyye ibni Halaf bu köleyi 
kızgın öğle sıcağında Mekkenin 
vadilerine götürüyor, onu &ırtüstü 
atıyor, göğsünün üzerine ağır bir 
tq koyuyor ve: 

- Eğer Muhametten dönmez ve 
Ut ile Uzzaya tapmazsan seni 
böylece gebermeye bırak~cağnn! 
diyordu. 

Fakat köle g~ her \'akit: 
- Allah birdir .. Allah birdir .. 

(Ehad 1 Ehad!). diye haykmyoı

du. 
Bir gün gene, köleye böyle ezi

yetler yaptığı sırada, Cumğa oğul· 
!arının evleri civarında oturan Ebu 
Bekir, oradan geçerken bu hali 
gördü. 

Omeyyeye: 
- Sen bu zavallı için Allahm 

cezasından korlanıyor musun? Bu 
ne vakte kadar sürecek? dedi. 

Omeyyc: 
- Onu sen mahvettin! cevabını 

verdi. Şimdi sen onu bu bcHldan 
kurtar bakalım! 

(Denmı •U) 

--~----~----------~----
t (1) Hr.. Muhammed ~ekkede iken 
mUslllmanlarm kıbleli henll% (Kudll.8) 
tU. 

(2) Ba hMlse Hz. Muhammedin 
t!ll bUytık dll§ınanlan üzerinde dahi, 
tevkalD.de 1nsanlara mahsua, manya· 
:tik bir tesir yaptığını glS.stermckte
dlr. Birçoh §ahadeUcr Hz. Muhammc· 
din bu tesir haı;s:ımnı belirtmektedir. 

lbnl Hl§a.m çocukluğmıd4 dahi H.z. 
:Muhn.mmedlD muhlUndo dalına böyle 
fcvk&lA<le bir tesir bıraktığı, görül· 
mUo olduğu g1b1, uzun uzadıya naklet
xnf§Ur, 

Hz. Muhammedin esas 1Ubnıilo gn.
yct hallın olmakla beraber ytlzllndc 
etrafındakilere g!ıyet derin bıi- teslr 
yapan bir kiyaset ve lıAklmlyct \"il?'" 

dı. 

Tlnn1zlnhı kııydetUğlne gllrc Cabir 
Jbn1 Semreye bir Arap: 

- Resullln yUz1l bir kıltc gibi par· 

JJyor! demı,tir. 

•(Darkutlıl) de bu mıı.nyat.lk tabi. 
ne alt btr vLLkayı ıu §eldlde naltledl· 
yor: 

•Tarık ı.rahıızlll der kl: 
- hl!m Arab1ııtanda. yayılmafa 

baııladığt zaman lıtrkaç arkads.§ımla 
:Mcdlneye hareket ettik. Şehrin civa ... 
rmda konakladık; yanımızda. kad.m· 
lar vardı. Diz oturuyorken yanımu;· 
d.ıuı beyaz elb!Rll btr adrun gcçU: 
blzt ac!A.mlndı. BI.z de scl~mnn aldık. 

Gelen adam yanımızdaki kımıın 

devenin tiyıı.tmı ııordu. D1z de bu de· 
veyi ne kadar burmıı. mukabilinde aa
tabileceğimlzl ~ylcdlk. Pıızarllıka:z 

kabul ettJ. 
?duhıı.tabımm deveyi nlıp göUln1nk· 

ten sonra parrumu '\'ermeden devemi· 
zi alıp giden bu adıı.mı dD~ndllk. 

Klm olduf;'UnD blle sormıı.mı§bk. BI· 
rlblrlmlzo atıp tutmağa bafladık, O 

H A B E R - A l:şam Jtosta!\ 

1 
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içkili yerlerin 
fi yat tarifeleri 

Belediye hazırladığı lis
teyi daimi encümene 

verdi 
neledire ('ll~ılı ,.e çalgısız 

içkili )'erlerin tarifeleri tama· 
men teshlt olunmu~, tasdik edil. 
mek üzere d:ılmt encümene "rerH. 
miştir, lçkıli yerlerde :) emek scr
lıc Uir. Ancak lüks Te birinci ııı. 
nır ~·erlerde lılrer tabi döt listesi 
lıulundurulması mecburiyeti nr
dır. 

J,fiks sınıfa dahil )"erlerde rakı. 
nın inhisar fiy:ıtınıı meze d:ıhil 
yüzde t 70 ıam )'apılacaktır. Birin· 
ci sınıllarda rakının inhisıır (iyo_ 
tına yiizde 150, bira Te şarabın fi
yatına yüzde 120 zom yapılacak. 
h~ . 

İkinci .sınıflarda rakının inhisar 
fiyatına yüzde 90, bira ve şaraba 
)'Üıde 80, fiçüncil sınıflarda rakıya 
ylizde 75, bira ve praba yüzde 50 
zam yapılacaktır. 

Birinci sınıf çalgııııs içkili yer
lerde kahve cay, gazoz ve emsali 
alkolsüz meşrubat 10 kuruş, çuku. 
lala Ye dondurma 15 kuruş, ikinci 
sınıflarda kahve çay n gazoz 7,5 
dondurma <re çikolata 10, üçilncn 
sınıflarda kahve, çay, ıaıoz 5, don
durma TC çJkolala 7,5 kuruşa Hlı. 
lacaktır. 

Calgısıı lüks )'erlerde kııhve çay 
gazoz 50, birinci sınıflarda •O, ikin· 
el sınıflarda 30, Oçllncn sınıflarda 
20 kuruşa verilecektir. 

Varyete • numaralan ıl>sterlldJJI 
takdirde gelen trupun deterlne göre 
fiyatlara yüzde yirmi bcften )'ilıde 
kırka kadar bir zam yapılabilecek. 
tir. 

Dış ticaretimiz 
Balkanlar, Macarlar ve 

Almanlarla inkişaf 
halinde 

Akc2enl.2: yolunun kapaııınan lle 
mcrkeıt Avrupa w Ba1kml ınemlike
ketleıi ile olan tlcart mllnaaebetlerl· 
mf.z gitUkce gentııemektedlr. 

Tiftik ve yapalı almak iatlyen Ma· 
carlar fimdl de tOtUn mUba,a.uma 
b&§lam.Jflardır. DQn f50 btn llrablı 
tUtUn gönderllmlltir. 

An.karada lmsalaıwı preıı81p anlqı· 
mumdan • .onra Alman tırmalan 

mcmlekeUmlzdeld mlleaeuelere mllra 
cıı.at ederek mnal malzeme ve makine 
göndermek lstemlflerdir. Alman n 
Türk tactrlert aramıda da zııuhabere
ler baflaJnIJbr. 

A vuqtlar için yeni 
imtihan talimatnameai 

Adliye VekAletl hAldmler kanu
nunda yapılan tadll!t üzerine avu· 
katlar için husus! bir imtilıan ta -
limatnamesi hamia.mağa bqla • 
nuşt.ır. 

İsmetpaşa Enstitüsü
nün sergisi açıldı 

Ankara 25 (A.A.) - tametpa
§a Kız Enstitüsii senelik sergisi 
bugün Başvekil Dr. Relik Say· 
dam, Bayan İnönü, Maarif Vekili 
Hasan Ali Yiicel ile mebuslar, ve. 
kaletler ileri gelenleri ve seçkin 
bir davetli huzurunda açılmı§tır. 

Sergi açılırken, mektep talebe· 
!erinden genç bir kız talebe cum
huriyet devrinde Türk kadınlığı
nı.: inkılap yolunda geçirdiği isti
haleleri işaret eylemiş ve bu inkı· 
labı yaratan Ebedi Şef AtatUrk 
ile Milli Şef İnönü'yc karır Türk 
kadınlığmın duymakta oldukları 
sonsuz şükran hislerine tercilman 
oJmuıtur. 

Bunu müteakıp davetliler ıer
giyi gezmitlerdir. 

Çocuk esirgeme 
kurumu 

Umumi kongre dün 
toplandı bütçeyi tasdik 

etti 
Ankara, 26 - Çocuk ulrgeme ku· 

nımu umum! :kongre.il dlln çocuk aa· 
ra:ymda villyetlerdekl 62 merkezden 
ııeçllml§ murahhaalann huzurlle ya
plımI§br. Kongre re1al ve klt!plerl 
ııeçildikten eonra umumi merk~ ve 
mUraldp raporlan ve yen1 aene btıt· 
cem okunmuı ve bQyllklerbnlze kon· 
grenln tazlmler1nln bildlrilmeal alklf
larla :kabul edilın1ft1r. Beler ld§lden 
mUrekkep idare ve beubat encUmeıı· 
Jert ftÇilmlf ve bunlarm tetkikatı S· 
çlıı luaa bir fuıladaıı aonra tekrar 
toplanılrmıtır. Raporlar okunduktan 
aonra umumi merkez heyeU ibra ve 
yeııl btltçe taısdlk olunmuıtur. Seçt
len heyete !Ba§TeldllmJzle, Dahiliye, 
lıf.Unakallt ve lıl1lll Mtld&taa Tekille· 
rile Rı'9aaeUcumhur Umumt KAtUııt 
de dahil bulunmaktadır. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

BugQııkU ı;empıon ek.ııpresl be§ yol 
ctı ne getmt§tv." 

Bunlar, Akdeniz yolunun kapanma
m dolayıaile Balkanlardan memleket· 
lerine gldeınlyerek cUSnmege mecbur 
olan beJ lngULa gemlc1dlr. Şehrlm.l.z 
den T«Oa ekBpreatıe aeyaballerine 
devam ederek prka gldeceklmllr, 

• Kuallfm mektepler1nln lmUhanları 
bltmif ve bu mene 600 talebe mezun 
olmqtur. Dera yılı bqma kadar ta
~ı1 1çin vekAlet bu talebenin alcll 
t1flerin1 latemifUr. 

• Blr aralık. 26 Uraya kadar çıkan 
a1kke hallııdekl a!tm dlln dQ§meğe 
devam etmı, ve 21 liradan alıcı bula· 
m.&DUfbr. Külce ve maanu altın fl,yat· 
lan da 28:5 den 2'G kurup. dQpntl§
Wr. Sukutun bu hatta devam edoceğt 
mubakkak illrWmelctedlr. 

eımada taııtıravan lofnde obıran bir • Evvelki ub&h nat bef9 bel kala 
DfklU kua merkulııde b1ru dakika 

kadın: tuıl& ile dört zelzele olmU§tur, Uı;lln· 
- Niçin kavp ed!J'onmıuzt <>mm ctı armotı oldukça fiddeUlydL Yen! 

ytı.zll a:ym on dördO gt~I hasar yoktur, 
Dedi ki makl&dı bllyle blr ad&mm • latanbul belediyeal her puar2 

yalan aöylemlJeeıetıYdl 1,, gUnü l'loryaya plajların hu.auat dok· 
Bu adamlar deveyi alıp g6U!ND a· torundan bqka blr l<Uı;Uk sıhhiye me-

dıı.mdan pıırayı bUe tatemeyi akılla· murile b!r huta nakliye otomoblll 
rmdruı geçirmac!lklorhıe hayret ve hld gOndenııeğe karar ve.rmi§Ur. 
det içinde kalıyorlar. Fakat ortalık • Şirketi Hayriye 1 temmuzdan 1· 

Ubaren fevkalAde olarak yUzde 60 
k:ı.n.rırlun bir adam geliyor ve on- tenzllAtlı Uç aylık karneler çıkara· 
tara: caktır. 

- Hz. peygamber 8lze ylyeceğtnlzl • Sert buğdaydan imali dü§llnWen 
ve devenlzln J-;ıymetlnl g6nderdH ekmek üzerinde dUn Eytıpto bir !mn· 

Deyip UcreUnden bqka yemekleri· da tecrllbcler yapılIDJIUr. Tetkikat 
m veriyor. neUcC.'ll Ticaret veMletlne blldlrll&-

Tirmlzl do (ŞemaU) escrln<!o ~ylc cckt1r. 
bir \':lka naklediyor: • Rakı ~l~lerlno 6-10 kurı.13 ara· 

B1r gün adanım btrl Re.mlll zıya.re- 'Bmdald umdan .ııanra aauııar çok ~ 
zalml§br. 

te geldL Fakat Hz. Muhammedin hu- • Arpa maMulU bu yıl iki mlııli nı .. 
zuruna girince dehıeUnden titreme.- betinde fazladır. tııc rruı.heul gelıntııtir. 
ye başladı. O vakit Hz. Muhammed o- • Kontrpllk nizamnamesinde yapı· 
aa §U sözleri ısöyledl: ıan tadillt ile bugUn yeniden damga-

- Arkada§! t.ıtremel Ben bir me- lama fılne b~lanmI§tlr. Ticaret oda· 
tek dcğillm ! Ben Kurenten kuru ek· amca damgalanmıyan kontrpll'ıklru' 
mek yiyen bir kadmm oğluyum! 1 satııamıyacaktır. 

, 
• 

Konvansiyonel in 
satiahki yolcuları 
Mısınr. İtalya sefiri 
Murat paşa yarın 

gelecek 
Avrupanın muhtelif :_\>erlerinden 

cCJıebl muhııclr gell61 devam ediyor. 
.Almanynda.n kaçıruı olan eakl Pt>

lonyalJ askerlerden 48 k(3llik blr mW
teci ka!Uesl, 1taıyadan çıkanlan ec· 
nebl tcbna.ııı ynhudllerdcn Rebc.nbcrg 
adlı Arjantinli bir pro!eaör, LUbnan
lı bir talebe, Na.polldc taluıiUnJ yan. 
da bırnkan TürkJye tabllyetlndo bir 
Ermeni tıı.ıebe, Amerikadan dönen tıı· 
lebclerlmf.zden Celd.l YC§U, lranlı bir 
tacir, meınJeketinln lfgali Uzarln• bir 
mUddettenberl Avrupa.da dolapn bir 
N orvecıı kadın va çocuğu, Balkanlar
da ki İngilizlerden d<Srt kişilik bir grup 
bugünkü konvanslyonclln yolcuları a
rasındadır. 

Bunlardan ba§ka .Mısırın Roma. el· 
çisi Murat pa§adan 8c!aret mensupla· 
rlle birlikte ltaıyayı terkederek 19h• 
rlmf.z YOluyla memlekete d1'n~giııe 
dafr bfr telgraf alinmI§ttr. 
Mısınn İstanbul konsolosu Hafız 

Amir bey bu sabah Sirkeci pnnda 
elçiyi beklemi§.ııe de çıkm&ml§tlr. Ya· 
rm gelmen bekleniyor. 
Hafız Amır bey istasyonda kendl

slle görU~en bir mub&rrirlm.lw la.sa· 
ca demi§Ur ki: 
'-Mısır hU!romeU, ltaıya De siya· 

st mtınasebcUerini kcsmıııur. Roma 
elçimiz :Murat p&§&llm avdet etınekte 
olmaaıı:un sebebi budar. ltalyadakJ 
blltUn !4ı.m'lılar memlekete dönmek
tedir, 

Fransız şilepleri geliyor 
Tunad& bulunan Fraıı.a romor

kör ve dubalarmdan bir katllenlıı da· 
ha Umamm173 gelmekte oldukları ve 
bunlarm da İngiliz bandırası t&§ıdık
ları haber almm.Iftır. 

ipek çorap ihtikarı 
Mürakabe komisyonu 
şimdi bu mevzuu tetkik 

edecek 
Fiyat mllmkllbo komi.iyonu, mı:uil

fatll!'& ~ ft)'at~ rıormaı ~ 
n.labetlerine alt tetldkler1nl blUrmek 
Uzeredlr. Bımdan. aonra çorap tlyat
lan ve kir nJ.ııbeUerl tespit olunacıık· 
tır. 

Çorap lmal ve tlcaret1nlıı meml&o 
kette en karlı bir 1f olduğu kana.atı 
vardır. ı.tallyetl 60 kunıt olan iyi cln.a 
bir ipek kadın çorabı fabrikatör tara.
!mda.n perakendeciye 110.120 kuru· 
§a verilmekte ve 170-200 kuruı ara
smda ııat:ılm&k~. Bu fA.hl§ !lyat· 
ıar normale ind!TUecokUr. 

Yeni cezaevleri İnşası 
için tahsisat 

Yeni cezacvl ..... ri yapılmnsı 1.!. 
Adliye Velt6.letfne ~-cli!c tediye 
mlktan 500 bin lirnyı geçmemek 
üzero bir buçuk milyon liraya ka. 
dar gc!ccek senelere :s:::'i :ı.ı· ·ırut
lere girişmek sa:lblyctin1 veren 
kanun layihası Büyük Millet Mec
lisi ruznı;unesine ~W· 

Askerlik işleri 
l - Ka.dıktıy yabıuıcı ııake.rllk va· 

belli mmtak8Billda. bulunan 327, 328 
ve 329 doğumlu yabancı ihtiyat era.t 
askerlik mtlkellcflyeU kanununW\ G8 
inci maddesi mucibince yerli k1\yıtıı 
bulundukları askerllk JUbe.ttnden ta· 
Um için celbedllmekte olduklamıdan 
nUtua cUzd&nlarUe beraber aubemtzc 
ba§vurmalan. 

2 - ı temmuz 9'° tarihine kadar 
mtlracaat etmlyenler bClkaya addedl· 
lerek haklarmdıı .A.akcrl ceza kanu
nunun muaddel 63 tlncU maddesl.nin 
tatbik edileceğlnln bllJ.nriıesl Din olu 
nur. 

• •• 
EmlnönU yerli &Akerlik 1Ubeslnden: 
Orta askerl ehllyetn&mesl buluno.n 

llso ve daha ytıkaek mektep mutml&· 
n 1 temmuz 930 tarllılnde yedek au· 
bay okuluna aevkedileoeğhiden bu ta· 
rilıte ııubeye gelmeleri na.n olımur. 

r.11BANCJ1YI 
J'ijl'IDlll. YA>'A 
'9SD~DAN 

1111 .. NE' Ol/>11 

Memlekette asayiş 
çok iyi 

TUrkiyede 5 incı 
kol olamaz 

Dün ak§am Ankaraf~ 
giden Dahiliye Vekil•' 

nin beyanatı 
bıl' 

Blı'kac gllndenberl primtsde J 
ıunan Dahlliye vcklll FııJk Ö~ 
dün do teUtlklerlne devam etaıi~.ı~ 
leden sonra Cumhuriyet hn.lk J>S't,. 
vUAyet merkezinde yapılan bit t# 
tanbya riya.set eylemı,ur. Topı-D art" 
fdırlm1ze alt umumt meaeleler 1 
l{ilm~tur. il" 

DUn akşıı.:n trenlle Anka.rtıYl' pr 
reltet etml§ olan DahDJye veklU f'" 
tide kabul ettlğt guetecllere fU tıt 
ne.tta bulunmuştur: 11 

"- Mernlekclin emniyet ,.e :~ır 
yişi gnyct iyidW-. llalkımı:ı " 
vnnın bu mühim Ta-ıiycti fçlP d' 

onunla mütenasip bir vnk:ır "fc 
kinet bnlinde yn,amaklndır. 1 ki;,-cde busün hfikflmeti müşk!İ ııl' 
maruz bırakacak en küçük bir 

11 
dise d:ıhi yoktur. Mcmleket~l1 d 
ınm \0 e emni)·eti her ıam:ınkı~o; 
dııh:ı kunellidır. Hnlk 1111~ "ı 
ve hiikfımele karşı bfiyük btr b 
mnt Te sevgiyle bağlıdır. nu 
halkın aklıseliminin ve \·nı:ınr' 
verliğinin neticesidir. . ~ 

Türkiyede beşinci kol dı)·C rJf 
şey yoktur. Her z:ım:ın her rıı 
lekclle yabancı emeller hcs:ıb" 
çnlışunlnr Lulunabilir. Bu ıilrıt 1 
den bazılarının fnnllycli bizde 
teshil edilmişse de ııldığımıı ıc 
hlrlcr vo balkrn u:nınıklığı ~ 
sinde bu teşebbil<.lcr dnho ılk )' 
demelerde keşfodildl ve muıeşt 
hisleri hakkında t:ıkibat ) 11Jl11 

fnkal bu htıdiscler izam edile' 
miktar , . .; mahi)·ette dcğlldır. ı 
len Tfirkiye bu gibi tcşebb05 

için "mnsoit bir muhit olınnt1 

uz:ıklır.,. 

Sümerbank eski miidUtf 
baklandaki tahkikat 
Ankara, 26 - SUmerbanlt cfı 

umum mildüril Nurullah Esst 'fl 
eski idare me,,lisi nzasmdnn JiaŞ JI 
Can haklarında, l{Utn.hya kiı"CJf., 
ve tuğla. fabrlluuımm tevsi ve ti ıl' 
mir işlerinde yolsuz sarfiyat ytıP , 
drğı tddiasile, Ankıım mUddai\1~ 
rnumllığincs açılmış olan ilk tr t 
kilts.t devam etnektcdlr· Yine , 
:neselcdcn dolayı eski idare meC~ 
ısı reisi Safa Apnydm ile. e:r.,~: ... 

Asnn Turgud da ııorgu hilkı::W.>P 
co isticvap edilmiştir· _,/ 

POT.iSTE~ 

VeiiiiŞi8 bir casel 
bulundu 

Yemişte Çardak iskelesi ci~ 
rmdalci sahilde bu ııabsh bir erlC ,t 
cesedi bulunmuştur. Bir mil~..., 
dcnlzdo kaldığı anla§ılan bu ctr 
din Uzerlnde hiçbir yara izi )~ 
tur. Elbiseleri muntazam blr sure 
te Uzerinc!edir· 

Pollıı ve milddeiumumllik ~ıd' 
kn.t yspma.ktadtr· 

Otomobil albnda kal~ 
F&Uhte Altay caddcmnde 26 nUJl'.I; 

rada oturan Cemal dUn BalıçeıcııP t 
Arabacılar ce.ddealnden geçmekte e'1 
ken Voför Yaşıınn ldaresiııdokl :1 ., 
numaralı otomobilin aademeai.ne ~ 
ruz kalanı, bqmdan ağrı'. surette ,;ı· 
ralaııarak Beyoğlu hruıtanesino 1"' 
dırılmlftlr. Şof<Sr, hakkmda ta.hkl 
la ba§l&nml§t.n'o 

Bir adam metresiııi 
yaraladı, kaçarken 

kuyuya düştii , 
Fatihte SlnanaJ& malıall~" 

GWIUbahı;e sokağında oturan JAJP'~ 
tahmil tahliye nmolC31ndcn Hasıı.ıı .~ 
raber yagadı~ı Mükerrem tsınln~ 
ka.dmr dUzı gece ıaat 21 ~ •. 
ıcukançlık ytızllı::dım lnı;lllıh ;>-at.ı:, 
rnı3tır. Kadmm kanlar fr;!ndc yere' 
kılclığmr gören Hasan kn~arkcn ~ 
ı;edeki kuyuya ~UşmU§lUr. ,,ı 

Kadmm feryadına ye~nler l~ 
yeye haber vermi;ler ve Hıısnn t rıı 
fiU yutmUJ bir halde kuyudan ('Ü'',.ı· 
mrşt.rr. Suçlu tedavi nltmd:ıdır. 1ı' 
lterrem hastaneye kaldınlmı§tır. 
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Orçl ln S()~. ıeCJ·~J . :;~~~:~~~lk~l;l~:~~:t~}İ~«~r.lıl~-l~1::'11~;711~:~~-i:~'.\:~ 
~ / \ JI , :ı.\'111 ı:ıııı:ıııı!a h:ı:;.kıı Sl•hcplerlc du5-
I ı . f tiii:ıii h:ıralıi ve e~:nctlPn Fr;ınsayı 

Fransa ile İ ngiltere arasında 

Şiddetli bir lisan 
n1ünakaŞas1 başladı 

lwrtnrın:ık kin l:izıın ı.ıcltlii{i knıl:ır 

Ve Fransanın teslimiyeti\ . hakkıında /~1L~;~~:~.~;;~;:1:.~~~ ~:~~\';''~~ıe:~~;'. 11 üııırii-
! llutun ılııııy:ı ıızeı·ıııc yayılı hıı_ 

f lun:ın 'e ılcniz kıı\·,·cıleri l:ırafııı_ 

nordo ı~ram.ıı. l:iili:a:1etin;n 
.\lm~n t:ıkplcıinc bo~. t:"l <'f;· 
lllCSinCJC'n S!>llra f"ramm ile İn
;~il1 erc ara:-..ıcıfa ~imclili:t bir 
ı:~.~:ı r.1iina!:u~a~ı b:ışlanıı~ 
bu'.unu:·or- Xitr:.iı;1 G;-ncral 
dli Golün in:;i~iz ra.tl)·osunda 
~rrbr'it Fran'iızlara l•arı:-ı ~-aı>· 
tı~ı ılnvrtkn sonra tn~iliz tıü. 
lil'ı ın cli de b·.ı t.cşekkiilc taraf_ 
t ::ır r.ı !>ırır:ı !\!are~al Pl'tcn ilk 
ccY:ıl>ı 'ern;i-, ve Fraıısı1. lıal-

1\m ın İ'.',;inc tlif~t'r bir milletin 
l;:ırı·;:ımı~·ae:ığ•nİ sii;r:cı:ıi>jtir· 
l;u, mü:~cfilt fai millr.t arasın 
d:ı aç;;, olara:t )·:ıpılan ilk mü
nal.n::ı~lı.·. J>unu. ('Hr~liin A
' a::ı [\::ımarasmıiaki cliin!•ü b:!
y:ır.:ıtı tald:ı dmi1 ve in~ifa 
l:::.'.J""('!ıi'i, Fı-ruıs:ı~·:ı. y:ı.:-dım 
~;;:ıcl:-ı·ilın<'tliği etrafında Fran. 
s11. c!e' let riealinin miit:ıliiala. 
nna ecnıpfar Yern:iştir· Ayrı
ca Fran..,t;l propaganda yüksele 
lrnıniscıi d~ Ilortlod:.ı Amer'i
lmn ,!;'n::c~~eilerinc IH'.rn.naita 
bulun::ıral{ 1ngiJtercyi Irn.bnhat
li çıkarma!;: isted;[,i için l.ond
ı :ı s'.!Ifılıi~·cttar ma!ıfelleı i bu
r.:ı <l:ı CC\'np ,·ermeldeclir· Bu 
i tfüaı·b Frar.s:ı. ile in~i:t('rc a. 
ra~ındal.i nnlaşm:ızlılc şjrncli 

bir lisan oıünakııı:ıa..<;ına dökül· 
müş dC'm<'ldir: 

tarihi • d,111 himaye edilmekle dcY::ırn olu. 
ıı:ın Fr:ınsıı iıııp:ıratorluğıııııııı, 
ınüll fiklt•riıı ~·:ın ııı ıl:ı nı iic:ırl<•leye 
clcrnııı edeceği üıııiıliııclcyiz. C'ıııil 
cılcri?. kı hu iııır:ır:ıtorhık, · !ıdınl
)dir lıir surclll'. zaferi J;:ızaıııııw~a 

ll~l•crenin Fransadaki eefiri 
t d J\ampbell maiyctile bir

;.l'dodan Londraya gelmiştir· 
·raı tarafından kabul edil :-

~or ajansr. Dinyeı.tcr neh
>j!de Romen ve Sovyet kr. 
~llıda muharebeler vuku 
' 'l dair yabancr memlck et
•ı.:·."'ran ~d~n şayiaları rez
~p ctrn~ktedir· 
her ıılrndığma nazaran, Por· 
t.':la.linin 800 üncü senei 

1 ln~e _yaptlacak olan mera
c~g,ıtcro Kralını temsil e -

n Dük dö Kent, yakın_ 

~~~ gelmiştir. 
San devleti, bir ve iki lL 

~V'rakı nakdiye ihracma 
:ı lınınıştır. Bu suretle nikel 

11 nıevkii tedavülden k al -
~ ,1 tnlimkün olacaktır· 
~ :ı.ın Ramarasında sorulan 
e cevaben, ikttsacli muharc

atı Daıton, kcnd"sine gelen 
~ta nazaran, Vlfı.divoetok 
i .~apıJmakta olan harp mal
llhaıatmm azalmakta ber -

~ lllduğunu bildirmiştir· 
~llıarıan bildirildiğine göre 1 

(Q.rı k~~ar nomada~ Fran
prr ~b;~ıs1nin bulundugu Fran-

~0.'111e ait Villl MecEsi, bü
'l\ ıtyaı;r ve kıymetli eşyası 
1 ~r müsadere edilmiştir· 
ı~tiaziran günü gece yarısın-

b:.ıJan h:ıfta zarfında, 

l lıarekatı dolayısile husule 
l\..,;ı· ~ t>• ız zayiatının 25-642 to-

'.'l'lnolduğu:ıu amirallık daire~ 
Jlı- ~ıttefilr- B u miktarın 56 27 
~ız sahilleri açıklannda 

( ~rın yapılan harekat esna
~ <l.J-bectilmiştir· 
t ~~tan tarihine kadar Alman 
~osunun zayiatr. takriben 
~· na ve İtalyan ti:::aret fL 

r. 1 de 224.QC-O tona baliğ ol-

ltıtı 
er, Alman mllletine har -

ı.ı ~ll6teında Fransız - Alman 
ti ~enatıkını tahliye etmek 
l etınde kalmı!'I olan vüz 

, Atrnanm derhal bu me~a
'd~ICdllmelerini ve bunun için 
b~n tedbirlerin alınmtş oldu. 
~1~.irmi~tir· Bu Almanlara 
ı:unden uğr:ı.mı~ oldukları 

".: lazmin edilecektir· 
aı nltmda bulun:ın Holanda 

.. .ı\lına.'1 kamberi ve II0!2n
•a1nııarı halen Franı::ırta bu. 

l • 

\ •olandalrların rnemlc~~cte 
. ıııi t('sri için tedbirler al
It nunun İ<;in, bir yükS'1]; 

L.,./ · ~lll:ı'lymın riya:;e•intleki Al
,.lrıtfında heyeti. n::ıc:i!m ve 
~ a har-ek::t ctmi:ıtir· 

t ~ k Ve Düşe:; dö \"indsorun, a eye müteveccihen lspan
l't"lliklcri bildirilmektedir· 

• tariki ile sC'yahal edec::!:~lc
r '~dilıncktcdir· 
·~ boınbardıman tayyare fi

tı, ton ~ünl:::rdc Tclıang 
öı:ıı ü · d J l ı· a., • -'d ıenn. c :ı.pon ~ ' ~· 
~ atına hl.ioumlarda bulun -
~/nponlr.r inı:'3n ve mal:':C -

•t ağtr z:ıyiatn uğramışlar-

l~icumhurun refikası Bayan 
qı'. /\vnıpadnn gelen çocıık

"tnak iiz<'r<' teşkil edilen 
·~ul)iııJiğ'ne tayin edildiğinin 
Ilı' l3iı )eşik Amcri!rn<Aa ika

lttt• olan ihi bin aile tara. 
~'1 Çocuklnrı e\"lat cdirunek 

~ 1fl"r almıştır. Y:ı<Jington 
1bi tn"rkC'7.lcrtle ~·n pılm:ş olan 
tıı' leklifler hariçtir· 
Uhinı ::;azetelcr bu harehc

tlta ~eçmiııtir- H erald T rL 
~ ~~e>~('Sİ, Birleşik Amerika 
~\• ıııın l!'<'nç mültreileri r--:
~ ~~ l'dcrek, .Amrrikan tnil -
~:ıy 1Saf:rlcri olmak Uzere A-

\. '-~.~lmelcrini talep ctmo. 
i .~cdir· 

r() ı 
'il il antıya davet 

'G 
~ h:ılkeYlnd~ıı : 
t~e"ıtn 940 cuma ııaat 1~ de 
l lo ~hıcıe evin mutat 8enelik 

ltrıtantrııı yapılıı.caktır. Azala
Ortnerlnl rica edem. 

l.ondra, 25 - lnJ:iliı Baş\'ckili \ - Ditıabi, Fr:ınsı1. f~losunııın ne s:ı:ıyrct cdecck ,.e kurlııhış onlıı";ı-
Çörı;il, bus:ıiin öltledeıı sonra AYanı 'olacağı hakkında mü<;r/ılt bir/ :ııı!aş- rın ı oı·ı;:ıııizc cdl'<'Ck lıir lıii!,üıııc_ 
l\:wııır:ıs 111d:ı :ıskcri vıııiyet Jıııkkı.n_ 1 ıı~:ıy:ı v:ırJUa~. ıçin ~.el~ltl.i:ı:d:cın ~cf~- lin nı:ık:ırrı ol:w:ıl.ıır. 
ela bcy:ınalla bulunmuş ve dcmış- ııl yapt ık. Nıyellcrl.imikııı ıs:ııııııııı- Biiliiıı lıunl:ır, ~;ılııız fr:ırı-;ızlrı_ 
lir ki: ' )'etini isbat içrn, yeni rw:ııırl:ırla rm iizcrinıle karar wrc·eeği ıııcsc

- Alman b:ırl>arlığını rıkm:ık YC ne gibi tcnı:ıs h:ısıl ( olaUilecrğiııi lclerılir. Fran,ız ııwnfa:ılinin \'C 

Fransaııın hüıTı)elini yeniden kur- uı:ı.işahedc etmesi i~n ıııııir:ıllik zilıııiyrliniıı, y:ılııız ı:~rılo lıiikiı
mak ic;in çalışacak her Fransız ha- rl:ı:irec;i birinci !onlu~ Lortl I.oyd"u melinin alclı~ı hazin l.ar:ırl:ı l;cıııli· 
rekeline y:ıruını eucc·cğiz. Frrıi,:ıya ~ö~erclik., filoıııın AL sini gii.'-l<Teceğine iıı:ııııııak hiziııı 

Bordo hiikumeli ile mlina<;chclle~ ~- m;ınların elinejgel.'lnb·cıcr~i hakl-.ın . 1~·iıı ııüçliir. 
riınızın ne olacağı hakkında bir~ d:ı ,bize resmihe kall trmin:ıl/ve- Muhakkak olan bir şey Yarsa o da, 
şey diyemem, falrnl, bu hiikümet_ i rilcli. · dilşman tazyiki dışındı\ bulunan, Ai-
le, h:ıpi~hane penceresinden ne ka- Müt.areke m'ık:ıvelcsin~n sekizin- man barbarhg-mr. nazi barbarlığını 
dar mümkün o::ıbilirı>l', temas ha- ci ınaddesilni !keder ve Cı:ıyrclle o- yıkmağa ve I<'ransayı ve Fransanın 
linıle kalnınğıı çalışac:ığıı. kndıım. Bu metne göre,, Fransız htirriyetıcrini yeniden kurmağa çalı

şacak her ı;·ransız hareketine, btitiln 
Heyno hükuı:n:ti i.t.e .miiz~kc~clcr h~r~ gcı:'ilcırinin Alm:ınJ ve ~taJ~·a~ kaynaklarımızla en lyl surette, yar

csna~ınd:ı, 1n~ı~ız ~lukumctı, I·r~n- hukıı~ııetı, l·ro."sıı. l~aı:pıgemılcrını, dım edeceğimizdir. 
sız fılosu J1111ılız lımanların:ı 11011. keııdı harp nijycllerının, b:ı):ırıtm:ı. Bundan sonra Reyno kabinesi ile 
derilir ve müzakerat esıı:ısınıla hu sıncl.ı kul!:ınrrmk ııi·yeCinde de~il _ İngiliz hükümeti arnsında mütar<'ke 
liıııan:arua kalırsa, mütareke şart_ rlir. F:~kat Alnıjan lıiik:ı.imetinin ver- hal<:lunda yapılan mUzakeı·clC'ri bahis 
)arının ne ol:ırağı'nı Frıınsıının Al- eliği bii)·Ic bir/ resmi teminatın ne mevzuu eden Çörçil aşağıdaki tafsilll. 
m:ınyatlıın sorm:ısıaı kabul etmiş- kıymeti olabilir? tı vermiştir: 
ti. Aynı se~izi\oci maddeye J:Öı-c, Jıu B. Reyno tarafından vald d:ı.\'et U-

Çiirçil, sonra şu ciheti iliive et- fcmin:ıl, FrarJt;ız filosunun sahil zenn<', beraberimde hariciye nazırı 
· · 1 f t Lord Halifaks ve tayyare Jmah\tı na-mıştır: mu ı::ı azasına Yry:ı ıut m:ı)m lar:ı-

- Fr::ıns:ıy:ı Reyncı ile giiı·üşmrk maya Hizlllnlu\ ciizi.it:ımlarm-a ş:ımil zrrı B. Beverbrook oldu;tu halde, 13 

Cıe ~'ilrlir. Bu, "Alman hı··ıı.,,,·ımcıı·ı1e, Haziranda kendisini ziyarete gittim. 
üzere gi<liyordum, fok:ıt seyahate " "" B. Reyno, cephedeki şeraiti ve 
çıktıi(ırn z:ını:ın, Hcrnonun düştü_ bütün Fransız rilosunu ~ıkç:ı sa- Fransız ordusunun vaziyetini 1 h t· 
• .. h"l l • l . . • za e gunü öğrenelim. ı ın.u.ıa.azasına la ısıs ımkunını ı tikten ııonra, müttefiki 1ngilterenin 

\'aziyet o derece g:ıyri sarih, o · \'t'rchılır. ( mUsaadesi olmadan yalnız başına bir 
clcrece k:ıranlıktır ki hu hnsusta Nih:ıyct, m[iltlrcke ınuk:ı,·clcııa_ · mtitnrcke veya sulh akdetmiyeceğine 
bir hiiküm \ICrınek \'e yahut l:ıh_ mcsi, şnrllara ri:ıy;et olunın:ıtlığı ·~dair Fransa tarafındnn yapılmış olan 
minlertle hulıınmak umumi menfa- bahanesiyle, fcshcdllebilir. J taahhüdün iptaline !ngllterenin mu_ 
ale mugayir olac:ıb:lır. lliikümcle AY:ım kamarası, lıiiyük Fr:ın~ız t vatakat etmesin! talep etti. 
t:ıın itimat ı;:öslerilınesini ,.c mille- milletinin k:ıclerindkn derin tecs. !ıi Fransızların çektiği ızJırabm bü
lin cnıniyt'li için lii1.111111t1 telakki siir1Pr duyacakl ı r./0 biiyiik Fransız'\ )ilklU~UnU biliyordum. !;izim onlar 
edeceği tedbirleri ıılııırık hususun- f nıillcti ki haımte f sulhta Jrn drrere j, derecesinde felA.kctlere maruz kalma. 
da hiikuınclin floııp cılen sabr:ı Ye ~ u zun mü<luctı onunla bağlı idik Ye~ drğımız ve harp sahasında Fransızlar 

1 · 1 ~ ti , b k l" · · A d r b l lı. k .. 1 Ş kadar çarpı~madığımız da meı;hul bir 
aııne sa ııp o du~kun :ın rnd1111 . ıı. t'.~'~.< ısını, vrup:ı a 1ı. era 1ır :ıı -l şey değildi. Buna rag-men B Reyno· 
tunınasırıı a varn ıımar:ısı ıı an ta. urun YC l:ı:ıc;ısl~Pstız ıır ınN enıye- ~ nun talebine muva!al :ıt d k 

· · 1 .kıi · · ı · · 1 1 I , { e ememe 
!er .. ~d~rını. tı~ icra' sırın ı_ızı~ı e _>era Jcr le- ~ 1zdıraı-ında bulunduğumu cevaben biL 

<~orçıl, hundan sonrıı Rrynonun mıne memur ıtrl:ıkkı cclıyonız. • dirdim. J.'akat, B. Reyno'nun Amerika 
istifasını laki rrclrn h:iılisclrrden J\uvveUmizi)b-Oşıına yormnklrı n •_ Birleşik Devletlerine müracaatta bu-
h:ıh~elmiş ,.c demiş t ir ki: yahut ac ı ı_kcliimclcr s:ırfcılrrek ve lunmasını karar altına aldık. 

emellerini Japonya 
.... 

açıga vurdu 

Hindiçi.ni salıille1rinde bazı 
limanlar işgal eıdiliy'or 

FraM:ınm Almanya. ile yap. 
• tığı mütart'ke Uz:ık Şarkta 

bazı akisler meydana. getirme· 
ğe ba '}lamıştır. J<;zt'ümlc t csli. 
mlret Miıliscsini hnb <'r nl:ın 
Japony a Jlin tllçini hnkkm<l:ıki 
ı:üşiincclcrini clerhal a~ığa 
nırmuş ; bu memlckr.tt~n Çine 
~-apılnn emtia Ye s iln 'ı nakli
yatını iine siir c r C'lt bıı.zı li
m:rnl:uı iş~:.\l C'dceet;inJ bildir
miştir. nu hususta aldığnmz 

tafsila t ~udur: 

nş:ığıtlaki l:ılimatı göndermiştir. 

.larıoııy:ı. yalnız Borılotl:ıki Fran- 1 
sız hük~rnclini l:~nıııı:ıkl:ıdır .. vc anaj 
\·:ıtan I·r:ınsası ılc olan mıınase-

bcllerinde, nonırı \'C Berlin ile l'\' · I 
\'l'lc·c bir :ııı laşma bulunın:ıdığı lak_! 
c1irflr. Pelcn lıiikiiırıeti ile iş. giirc- 1 

ccktir. 

J:ıpony:ı , Lond radaki H_olrıııcla 
hiiküınelini lanını:ıkltı lıer:ılırr. 

.T:ınony:ı, nııavnıaıı ile olan ıııiiıı:ı· 
sehcllcrinılc Alnınnnı ile, lfol:ıııd:1 

Hintlistaııı ile olnn miin:ıselıclle-
rinde lfolanda nıihlcnılcke hiikiı 
meli ile iş görecektir. 

JJinılic;ini ile olan ıııiiıı:ıscl>etle _ 
riııdl', J:ıpoııyo, llol'dıı hiikiıııırli 

ile isti~:ırc etmekle lırr:ılıcr l l indi
çiııi, nıihtcınlcke hiikümeli ile iş 
göreC'ck tir. 

!\ilı:ıyct, Belı:ık:ı, Daııiımırka ,.e 
:Norvcı;lc ola ıı ın iiıı:ı~ı·lıcı lcri ıı ıle, 
"l :ırıony:ı, ı\lın:ıny:ı ile iş görrcrk-
:tir. 

~::;: :;< 

T..ıondra, ~.) ( • .\ .. .-\·) - Fransız 
propaganda yü!:sck komiseri J:ı.n 
Pruvo, dün nkşam Bordoda .Ame_ 
ri!;:an gazetecilerine beyanatta bu -
lunarak Fran!:anm Amerikııdaki 
dostlarını. Fransanın büyük kedf'
rini anlamağ:ı davet etmiş ve İngi
liz hükiımet:nin hattı hareketi hak
kında tenkidlerde bulunmuştur. 

Londradn. salahiyettar mahfe! -
!er, . Pruvonun beyanatı hakkında. 
aşağıdaki mütalfalart serdeyle_ 
mektedir: 

Bu beyanat baştanba~a yanlış _ 
tır ve İngiliz hattı hareketini tah
rif edici nıalıivettedir-

1ngiliz hükfımetinin. muhasama
tın ilk aylarında Fransava 26 frr
ka göndermPğ-i herhangi. bir Yaktt' 
vadetmiş olduğu tamamiyle yalan·~ 

Halkı propagandalara
1 

ikaz faaliyeti 
Ç.ankırr , 25 (A.A.) - Halkımızı 

kötü propagandalara karşı ikaz ve 
paraşüt ile paraşiltçUler hakkında 

tenvir maksadile vllAyet parti idaı-e 
heyeti tarafından tertip edilen kon· 
feranslara her yerde devam edilmek
te ve bu konferanslar halk tarafından 
yakın bir altılt"ıı. ile takip olunmakta
dır. 

isviçrede manah 
hare~ etler 

Hükumet mühim bir 
beyanname nesretti 
n~rn. 2:> (.\..\.) - İsviçre lıü

kiı.neti bir beyanname neşretmiş -
tir. Deniliyor ki: 

Almanya ve İtalyanın l<'ransa i. 
le akdettiği mütareke· lsviçrcnin 
cndb:!lel"ini ehemmiyetli surette 

Tok~·o. 2:> (A ·A-) - Bahriye ne
zaretinin b"ldirdiğin e nazhran, ÇL. 
11e Fransız Hindiçinid tarikile gön 
derilen emtianm nakil şartlarmı 
nci.aret altında bulundurmak mak
~::ıdi!~ cı:-nııhi \inde bulunan filo _ 
~;ıından bir!rnç eüzl.itamı Hindiçini
dc bulunan Haiplıon~a gönderil -

rransız· 
badada 

tahfif etmiştir· Zira bu i:t; devlet 

lsp a nyol sulh yoluna girmü:lerdir· Bununla 
1 b~nı~e~ İsviçre milleti hay~llc~'.c 
kcndını avutmamaltdır. Halı, guç 

k 
ve çet:ıı bir istikbal takip edecek. 

miştir· . ,. . 
ToJ;yo, 2.) (.\·A ·) - Çinin ccnu

bundaki Japon kumandanlığının 
akşam haber verdiğine gör<', ge -
çcn haft::ı nm pazar tesi günü, Frrı n_ 
sız H indiçinisinden Changkni-Schc. 
ke nakledilen mühimmatın kuvvetle> 
önüne gc~ilmcsine ait hnrekata 
b~lanmışttr: Bu harekata 17 h:ı
,;irand::ı .Tapon ordueun un mümtr>~ 
cüzülamla rı ile baılanm ış oldu3u 
tasr ih edilmekt ed ir. 

H ava kcqiflerind~n VC' dost a 
namlılar vasıtasile alınan malfıma· 
ta nazaran bu scvltiya ta mükerrC'r 
Jaron prot - 'J::una r::.~mcn şimdi
ye• kad ar olduğundan daha bil•·iil{ 
bir faaliyc11e denm cdilmektrıdir. 
Fransız ve Japon h ükümctleri ara
sında yapılan itilafa hiç riayet e _ 
dilmecliği anlaş:lmaktadır. 

Japonyü kimi tnnıyor? 
itimi k.nı..."":lıyor? 

Tokuo, !?.i (.\ .. \. ) - .J :ırnıı hrıri. 
c iyE', nezareti, ;rabancı mrmleket_ 
lerdeki diplomatik mümessillerine 

ap ~ tmdı tir· Mazinin itiyatlarına dönmek 
(!l.1§0 m~\·z~ba~s ol~mıya~akt!r· Mütare

ke, hıç ııuphesız 1svıc;rf' ordusunun 

Diplomatlardan maada hiçbir m iiUcci 
kabul olunmuyor 

ktsım kısım terhisini intaç edecek
tir. B·ı hfıdi~e iktıs:ıdi !JCraiti e ~ 
sar.lı surette dcği!;miş olan 1sviç -
r<"vc i:dısadi vazifeler tahmil cdc
ecklir. ispanyadan 

kaçanlar da 
,1{(1(/riı/, 2.i (j , ,I.) - Höytl'ı :ıj;ın_ 

sı hılıl iri yor: 
Fl':ııısı:t. - l sıı:ınyol lı uılt11lıı, dip

loıııall:ırl:ı Fransız Cc:wiri ir;iıı 'i . 
ıcleri ıne,·cul 0':111 t•şlı:ıslıın ııı:ııl:ı . 

lıcl'kcs kin :ırlık kap:ılılıııı-:;lır. 
l'orll'liiz"ıle ııııı!leci nH•srlesı dıl. 

diyet J,cshclınrl,ıc olıllığıı cilıelle

clir ki, hu lrdlıirll'ri11 :ılıııııı:ısı z:ı· 

ruri ı.:dıülıııiişliir. J"r:ınsa'ıl:ıki :\or
Yeı; serirl ıliiıı )-,paıırnyn gelıni'}lir. 

Fr:ıııs:ıııın !erki sil:"ılı eİıııesiıııh•ıı 
hir ıniiıl d rt C\ n·l, Fr:111sııcln tet'ı ııl 

k:ımıll :ırınıı konıılmıış ol:ııı l sp:ıııyol 
ıııiillrcilcri ı.erlıc'il lıır:ıl.ılrnı5lır. 

~iıııdi t .. rı:ııı~ol ııııı!rnırnılı hıııılrıı·:ı 
nnlrt clmeleri iı;in ınii.,~ı:ııle 'Pı ınr. 

meklcdir. l\leınnııiyelleıı e\ ,·rl hu. 
dudu :ışmı~ u!n nl:ır tevkif edilmiş. 

Fransaya 
ahnmıyacak 
tir. l\ızıl ş~·rJerılcn hi~· hiri.,i ı~ıırıw 
ytty:ı w. ıll'l <'imek fr';oc·lılıihiinılc lııı
lıırıııı:ıııı:~ıı ı . l\l•ııılill'l'iııi lıeklhl'ıı 
ağır ;i!,ilıcller dnh~·ısi~ le, lıG~·Jc 
lııl' ll'~rlılıihle lıııltırııııal:1rııı:ı <la iııı 
k,-, ıı yok l ıır. -

Kuy:crlde ~cylaptan 
evler yıkıldı 

Ka_ys~ri 25 (A .A.) - Son gün
lerde yağan ~icldetli yağmur ve 
doludan hasıl oı.,n scvlaptan ür
küp kazabasmın üç l:öyi.i:ıdc 18 
ev yıkılmı~. bir rocuk boP.;ulmuş 
ve birçok mahsul ha::ara uğramış
tır. Develi kazar.lnın iki köyünde 
de 200 baş koyun boğulmuştur. 

E:aı:nnm:ıyr düşünmeden en-el 
Avrupa mtl\·:ızf'ncsini bulmaya ça_ 
lrf.r<'n!'t rr. f'[intv··siz bu muvazene 
eski muvazcn<'sinclen çok· daha balj 
ka \"(' h:ışb esaslar üzerine istinat 
etlen l:ir mu\•azenc olaeakl1r. 

I'ikri ve macldi o'C:ll'~u kadar si. 
~·::ı.<>i ve iktısar'i her ı::a 'ın<!a ve hf'r 
t"'rnfta, ir,tinabı m·ıhal kalkınma 
il'in bütiin C'ncıjilere miircıcaat e -
dilmesi ve b:ı enerjilerin. modrsı 
~crmh formüller haricinde faali -
""ticri:ıi g-rnişletrrı~ıeri lirnırr J 
~c':tiı-. Bütlin bunlar lcviçrc n'l -
l<'tinin d<• fccl,tki'irlığı olmadan rn-
pı':ımıyac'lklır. • 

Isvic;rc hiil~iımC'ti, dahili l 'r rö_ 
ne!"ans zamanının geldiğine hük _ 
m:::tm. · ':dir. llt-r'.:es y::-ri '"(':aite 
in lih;ık etmelidir· 

Di;c:i'nmc!~. ist''ı::::ıl l"f,.·r•-. \"C'r -
mC'k ,.e miinaka .. , dM ''1'111'.'k mcv
zubahstrr. Dalın c;ok e:>lr<1mak ve 
dnha az kalmış gelire kanaat et -
mek lii.zımdır· 

dır· Eılal>is, Fransızlarla yapılan 
:;cn"lkurrn:ıy g"öı-i.iı;mclcrindc. har
bin ili~ scncısi zarfında, İngiltere • 
nln mahdut mil:tarda nskcri gay -
retler sarfedec('ği bildirilmiştir. 
Fran<>aya 4 00 bin İngffz askeri 
gönderilmiştir ki, bu, Çörçilin 18 
haziranda Avam K:ımarasında bil
dirdiği g'bi. tnrriliz hükumetinin al
dığı taahhüde tekabül eylemekte 
idi· Havacılık snhasında İngiltcre
nin i~tiraki, rndcdilcn ve Pransız 
genelkurmayı ile üzerinde muta. -
b:ıkat hi.sıl olan miktarı pek çok 
germiştir· 

Toehizat noksnm dolayısile İn • 
~i:tcrede, Fransnda olduğundan da~ 
ha az smtfın silah altına alındığı 
doğrudur. Fakat Pruvos, 28 ya. -
şrndan yukarı yüz binlerce gönül -
!ünün İngiliz kuvvetlerine iltihak 
etmiş olmao;;ı kE'yfiyetini hiç naza
rı dikkate almıyor· 

Çörçilin Fransayı ziyarc>ti hak -
kındal:.i beyanat da. yanlışlığa sc -
bobiyet verecek mahiyettedir· Çör
çil, 18 haziranda Avam füunara _ 
sında yaptığt bcyanaaa. lngiliz hü
kümetinin. Fransayı münferit sulh 
yapmamak hakkmd:ıki taahhüdiln
den ibra edemivnccğini Fransız hü
kfım<:>tine ne gibi şeraitte bildirdi • 
ğini anlatmıştır. Çörçil, bu beye. -
natmı bir hafta evvel yapmıştır ve 
Fransız hükumeti bunun hakikatL 
ni mevzubahs cylememi§tir-

Pruvos, Frano;;ız hl.ikiımetinin 12 
haziranda, mütareke imza. edilsin 
edilmesin F! an sanın tamamiylc 
işgal altına almacağr kanaatine 
vardığıııı kabul etmektedir· Yani, 
teslimiyet. Alman hareketi üzerin· 
de tesir yapmryacak veya bu ha,. 
reketi değiştirmiyecekti· Esasen 
işle bunun içindir ki birçok Fran. 
sızlar, lng:liz ,.e Fransız impara _ 
torluklarmm sonsuz kaynakları ile 
mücadeleye devam etmek fikrinde 
idiler ve halen de bu fikirdedirler-

1 ngiliz imparatorluğunun çarpış
maya devam azmi, istikbal için 
Frnnsanın yeg-fı.ne ümididir- Her -
hangi bir vatanperver Fran.sızrn . 
bu amıi tenkid c>debilmeJc için se
bepler ileri sürebilmesi güçtür. 

Balkanlardaki 
vaziyet 

T aymise gere 

Hitler bir teca
vüzden çekiniyor 
Londra, 2.; (r\ •. \). - Tayınls sa

zctesl, llalkaıılardaki huzursuzluğun, 

ne İtalyanın h:ırbc girmesi, ne de 
Fransadaki mukavemetin sona crme
sile, azalmadığı fikrindedir. 

Gazek diyor ki: 
Tlalkrınl:ırd:ıki v:ıziycliıı J.:ararsız

lığı ılcr:ım clmektedir. Bugiiııkii 
şerait içinde, Jlillcr, bir tccay[i;ı; 
h:ırl'kctinden ~·ekinmckteclir. Buıın 
~ehcp de biih:ı sa, lıcycli uıııumiye
si iıilı:ırile lıöyle lıir hr.rekclin, 
:ıl'lık ~·ok yıpr:ııımış olan Jıurp 
ııı:ı ki nasın ııı h::ıl ledclıilcccğindcıi 
ıl:ılı:ı çok nıcscleler ıııcrdaÜ:ı 
ı.:ct i rcbilmcsidir. Bundan başka 
Sovyel Rusyanın D:ılk:ınlar istikra
rında hıısu ... i nıcııf:ı:ılleri vardır. 

ltııly:ı, bulanık suda avlıyan eski 
:ıııııııesiııe sıkı bir surelle sadık 
k:ılnıışlır. 

:'llııhasam:ılın, Avrupanın C'l'nuhi 
~:ırlıisinc gl·nişlenıesinde .kimin 
knı:ırıcı olabilir'! Xe .'.\Jacarislauıu 
ııe ıle diğer Balkan devletlerinin.• 

llıı halin aııl:ı.,ılııı:ısı, Halkanı:lrtn 
ıl:ıhili kar:ırııııl~ en s:ığl;ıın ümi'ı.i
yc OlınaJı YC İhtilfıflnrı hir hcsa"p 
ıcsd,\e•dııe lahi ıııtmıık isliycıılcrin 
crs:ırelini kırıııalıt!ır. 

Şovyet -Yugoslav 
n1ünasebetleri 

/;r/yrcıl, 2J (.\,.\,) - Ynr.uslavya 
ile Sov~·rtlc·r Birlıği arasında diplo
nı:ı lik ıııiinasrhctiıı ypnirlcn do.!lru· 
d:ııı dnğnıya le\İs cclilııırsi, Bclg
r:ıl ııı:ıllıııalınııı lıilh:ıs!-.n ılikk:ıt ııa· 

z:ıı·ırıı crlhrlrncklellir . .:-\iııı rrsİni 
\'rpıııc ı.:azclcs:, lıu normal lliplo-
111:ıtik ıııiiıııısclıntııı ycıııılcrı tesisi· 
ııiıı hir .~iirpriı IP~l.il l'lıııcıliğiııi, 
lııııııııı Yıı~oslavyıııııı YL'llİ harici 
politika n·clıesiniıı lıir ıırlicc~i ola
r:ık tl'ltıkki eılilıııl•,i l:i'.lını;.:elcli~ini 
.r:ızııı:ı !.laıl ır. .SPnclcrdcn heri, Yu
gostm·ya, So,·~ l'l'rrlc diploıııntik 

ıııiiııaselıalt:ı lııılııııııııynıı ıı::ırlir 
ılt•\·ll'llrrıl<'ıı hirisiytli. J\t:ı:ıınnfilı, 
hıı iki ııırmlckct :ıra,ında hiçLir 
lııısuııırl llll'\'<'llt clrğilıli. SO\·yctlcr 
llirlıi::ı ılc ııorınrıl ıııiin:ıseb:ıl tesis 
etmek!(•. Yugo<;'av~:ı, Avrııp:ının 

hu kı~nıınıla sıılh rolilik:ısınn bir 
kere daha hizmet etmiş ol:ıc:ı'ktır. 
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Uç F~an_srz Başvekili Harp.Afrikaya geçıyor 
ıngılterede tutuıttı; dün 

Londra, %8 ( ~A.) - lngmz gazeteleTI, sabık Fransız ba§veklll.erlnden 
Blum, ll"ryo ve Fol - Bonkurun tngnterede bulunduğunu bildirmektedir. 

Macaristan fazla gıda maddelerini Almanya
ya satacak 

Berliıa. 26 (A.A.) - D.N.&. 
Almanya ile Ma.car.lst&n araamda yapılan bir anla§ma mucib.nce Maca· 

rtıtanm moyva ve sebze umun t mahsulUnlln faZlD.Sl ıo,ı milyon mark muka
bilinde Almanyaya satılacaktır. 

İngiliz tayyarelerinin 
bomoardımanı 

fHaı tarn/ı lıncidt) 
Hdder deniz u sunu lıomlıardıın:ın 
etınışlerdir. işti l'cr 'c .}nngınlar 
olıııuşlur. 

Hur de Dorln 11 1 r elrol de ol:ı 
rı 'c ıc,·zi g:ırl:ı ı 'c Dorlmund 
ş:ırkınıla K. rnıen de 'c Ka •;ı?l de 
• ~ eri hedefler homh:ır m r edıl 
nı şlır. Brenne chıırınrln Deirh~ 
lı tı$en de tııy;> ure fnlırıkal:ırınıı ve 
Jı:l\ a me~ dnnların:ı nit bın:ılarn lıli 
cum edllını lir. ifa kn hoınbıırdıman 
tav.} ıırelcrinıiz ı r:ıfınd n Dort 
ınuııd En kanalın , temerkuı 1-amrr 
J ın:ı ve nıa' ııa::ıı u iı;ııbellcr la
pı!nuştır. IIol:ındn hududu ılc 
Huhr nrnsındn ~mmcrıclı el\ :ırm· 
da tlcııılr l oll:ırı il: ıs k ııok ı. la rı· 
nn, garlnr:ı zıır:ırlhr "erdırihıi•lır. 
(, cc 'e gün luz h:ırrk:ıııı iştırnk 
c len bll!On l:ı\)llrclcrımlz s:ı!ımcn 
u terine dunmfi lerd r. 

Bir JJ:ınson hoınh rdıman IBl'"HI. 
ı c 1 sahıl mü lnfoa kuv' cllcrıoe 
ml'nsup 'e l\f:ınş üzeri nele de\ ri\e 
gezen ı k sntıhh l\lcs'i:ırscmlt nvcı 
ta:-.:> arclcrl ın lıficumuna manız 
kalmıştır. \ ukuhul:ııı hava ınuhnre· 
lıc i c naııındn hlr l'ıle nr chınll a· 
le,·ler icinde diişınüşıür. Diğer 
'duşman a\Cı tan :ıreleri takibi tcr
kctmiş1erdir. 

ALM~~ TAYYl'\KEU~RtNlN 

ll'ÜCUMU AZ ZARAR 'VERDi 

Dun gece. Jngillcrenin vnsi bir 
ınııı tnkıı ı iiz<"rıne dıı~ınan hava 
kun-elleri tarafmdan hucumlnr ~ a
l>, Qltıw l~r. 1 Of\dra lıulgesl ele dn· 
fiil olnınt. iııere bir çok bolgclerde 
:ılirrn fş:rrctleri 'erilmişlir. Hava 
miıd:ıfaa toplarımnl:ı projeklorleri
miz f:ınliyete geı,:miştır. Şnrk s:ı· 
hıllerl ve merkez mmtakasınd:ı 
bulunan Midlandıı üzerine bir çok 
·homb:ılar ntılmışlır. Bn bonıhal:ırın 
eko;erlsi tnrlalnrn diışcrck ciriıll bir 
lıns:ır 1 u ulc gctirmenuşhr. tnıf,ıc
rcnın cenuhı g:ırbislnde hir şehrin 
hzeriııe de bombalar duşmuştnr. 
ll:ı k:ı bır erde 11111 h ıl yarnlan· 
ııııştır. Londrn bölge inde insanca 
za.) ıat "c h:ıurat k:ı:l ded im miştir. 

AF&fHADAKt TAYYKE 
Ii'~ l'l!..1YE-!..EB1 

Kahire, :?.i ( A.A.) - lngiliz hava 

kun cı:eri 1.ıımand:ınl #ı l:ırahndaıı 
tehi A eı.lılıl or: 

<rarbt çölde Birci , e Rogııi me,._ 
kilerı, bo nhardım:ın lavyarelcri 
tar ından boml>ardım n cdılınış· 
ı r. Dır a kerl kamı>11 t~cıh cdıl· 
ınlş olan bu akın, tam bir siırprız 
olmu tur Çadırl:ıra boınb:ılar ntı!· 
ılı~ı ı.on:ın kılıı:ıtın ığın:ıklarn 
kaçtık'nrı csn:ıda büyük fanli) et 
s:ıhnelcri ınuşahedc edilmiştir. 
A~m:ıra t:ı:n arc IUCl danının bom· 

h:ırdım:mınd.ı pek hu.} ü, lıns:ır ıt 
hu-ıult' r.clmlstir. H:ıng:ırl:ır, uç ış 
m h:ıl'rri [ızerinc t:ım isabetler 
ka) declilıniştir. 'fn\ ~o relerimiz av
ıleı ederken, meydanı keııif hir dıı· 
ınan t:ıb:ıkası kaplamış huhrnu) or
ıhı. Tal~ :ırelcrimizi karşllıımak idn 
dusınaıı muharebe l:tl' )'llreleri h:ı
' al:ınmış i:.e de, takibe d~\nm ni· 

elini ~oııternıcmı lenlıı-. Bu un 
ı \~&relerimiz üslerıne a\'dct et· 
m'ştir. 

Blcnh:ı~ ııt tipi tay'.\'&rl'leriıniz Di
rcrtna':l a hucııın elmişlir. Hunlara 
k:ırşı cluşman t.ınarclcri h:ıt'nlan
mı!il lc;c de. ciddi has:ıra ıığratıJ:ı· 
rnk geri clönmeğc iclı:ır edilmişler

dir. 
3 haziranda menha)m tipi l:ı~·,:ı· 

relerimiz Tiga'sa hucum ederek 
~erde bulunan tay}:ırelcı- iızcrine 
bombalar atmıştır. Bunların ha ara 
uıtrndılı zannedihnckteclir. 

D'CN OECE YAPILAN H1!CtJMDı\ 

BEŞ 'I'AYYARE D'VŞORtlLD\l 

' Londra-tl (ı\A.)...., HM& v~ aa· 
hill emniyet nezaretlerinin mUııterek 
te~: 

Gece. ıatak vakUne doÇu cfilpan 
tayyareleri. tııgUtercnln 'bir çok mın
tnkaları Uzerine hUcumlar yapmışlar
dır. Tayyaro el.afi bataryalan ve pro· 
jekUSrler harekete geçınlı ve avcı 
tayyareleri, dllımaJu kar4ı\amak Uze
rc havalanml§tır. Asgari be!I dll~man 
tayyareai ®fW'UlmUftUr. Şimdiye ka.· 
dar alınan raporlara göre, ciddi mnd· 
dl hasar yoktur. ôlll ve yaralı ınlkta
n Lte azdır. Hi~bir ıulcerl bedete hfç 
bir ciddi haaar kaydedllmemi,Ur. 

Romanyaya 10 bin 
I v 

balya pamuksatacagız 
TurJıc _ Romen t caret muahede. J rllerinden olması ihtimali vardır· 

sinin fimdiln vaziyetın icaplanr.:ı Tiftiklerimiz iç:tı tamam.ile yeni bir 
uygun olar:ık daha i) i bir §ekilde piyaaa olan Romanyada nfimune -
i lemesi için Bilkreşte yapılan an.. !erini iÖDderdiğimiz mallarımıza 
1:ı. manm pamuğa ait kısmı üzerin geni§ bir rağbet gösterilmesine bil· 
deki son görüşmeler de dün neti- hassa askeri kumaşlara yüzde 30 
celenmif vı- miUakerelerle meşgul nisbetindc tiftik karıetınlmaaı bu 
olan Dış Ticaret Umum MüdilrU husustaki tecrUbelerin çok iyi ne. 
Servet fferkiD riyasetindeJli heye- tice vermesine sebep olmU1tur· 
tinDzfn cuma günll gelirimize dö -
ncceği halkında malfımat gelmiş -
1ir. Romenler memleketimizden a -
laca.klan 10,000 balya kadar pa _ 
muğa mukabil p'ynaamızıa muhtaç 
olduğu, kereste, eelltlloz ve kiğı • 
dı verıneği kabul etmi§lerdir· 
Diğer taraftan anlaşma mucfbin 

ce Romenlerin gönderecekleri pet
role karşılık buradan satın alacak
ları tiftik ve yapaklar içın piynaa· 
mızda iumrlıklara ~ulDI!tU'· 

Tifük ve yapağı tacirleri birliği 
komıtesi azasından Bahri Kınacı, 
bu malları muayene ,;e te.nm ede-
c k Romen he) etinin dün geldiği
ne dair bazı gazetelerde çtbn h&
b rle.ri tekzip cdere!t ıunlan söy
lemiştir: 

"'-Tiftik ve yapağılammzla a
lakadar 19 Romen fabrikası mü • 
mcMillerinden mürekkep resmi he 
yet cuma. günü lstanbula gelecek 
ve derhal bizimle temaslara giri
§ecektir· Heyetin dört k!Jjiden mil.. 
rekkep olması muhtemeldir· 

Geçen cuma günü iehrimize ıe
l~n Rome.ıı lıomiayoncunun ree.. 
mi b'r sıfatı bulunmadığnıı öğren
dık· Zalea bu komisyoncu bize her 
hangi bir mürAcaatta buhanı.ue 
değildir· Piyasamızm eski müştc -

Yen1 anlqmaya, Romanya ile ti
caretimbin yedi buçuk ııelıu mDyon 
1 rayı bulacağı 11.Dluluyor." 

Tayyare meydanı İnpa
tı doJayıaile Bükret 

seferleri de tatil 

Bu sabahki bazt gazeteler, dün 
Romanyadan bir tayyare geldiğinı 
hata yolc:u ~ yumqlar
dır. Halbuki salilıiyetli makamla
ra müracaat ederek yaptığımız tah 
klkata göre, bu haber asılsızdır. 
Puarteai gUniındenberi Ankara ve 
Adana ile olduğu gibi Bilkreşle de 
tayyare aefttleri tadil edilmiştJr. 

F.aasen tayyare meydanı y~rl as
falt inşaat için hazırlanmr" •a ol • 
ması oolayuıfle tayyare inmesine 
şimdilik müsait değildir· 

Bir Bulgar taciri &eldi 

Bulgar lhracatçılarmm bir mU!Dff
llli düakü konvanatyoıııJ tnınile teh· 
rlm1al relmlftir. Bu t ir, Bulprl&· 
nn Türlriye De ticaret tşlerlnl 1~ 
lebnell ana.anda oldlakl&naı. bu 
maksatla plyaııamızda tetkikat J&p&

cağmı ııöyleml§tlr, 

(Doı tarafı tlncıde) J zl inde mevcut daimi mUstahkem 1 Bu m6taıeke sullt YJıtJlınc•)"J 
olduklarmı, Fraıısaya dönr. ek ve dön mevklleT, prnlzOiılal' ve mlllilmmat kata~ matabert!ir. Şerait yt:riıte 
me;nek hususunda ancalt kendlle:rlnln depoları istimal olunamıyacak b'tr ha. s.tir.Hmedıği takdirde ltalyanlar ev yandı 
bir karar vereceğini sl>ylediyııe de 1o sokulacaktır. Fransız somallslnde. ıara(ınd:ın her an lıozu1:ıbilir. 
bunlardan bazılarının tn,&illz liman· kl bUtUn allAhlAl" ltalyaJllara t•lf• .Uıa nıüljl'elletlekl şu&rm tatbl Bu sabah saat 9 da ~ 

şada T~riard& bir ~
muş, Defttrdarlığa rit v~-~ 
e.•u tarafından tutıu
la& bot bir ardiyenin ~ 
luaAarr tu~,ta· ıuaarw .... 
tioerek yalnız JmplulaJdl,.,. 

lannda dcrnlrlcdiklerl ilıUmal dahl- olunacaktır kine tfalyao hlikumetf namına er. 
tinde görlllmektedlr. ı k.. h b' · ı "' 1 ı• d 
Diğer taraftan Almanya ve ltalya· 7) ngııtere ile harp davam ettiği ... uı ar ıye reıs mareş:ı ,a og. 

nın bu deniz kuVYcUerlnden İngilte- Aj:ıkslyo, Oran gibi mllhlm deniz ve lıo mcmu11dur. 
re.ye karşı hiçbir suretle fstltade et· b&Ya Usl t1 ıaYtt a1ık..,.-dlbıtak& otat Fiaasrılarm seçtikleri bir heJ't:t 
mlyeeeklerfnc dafr verdiği tenıinat da cak ' 6 ltalyanlann dlılrıll k~ le şeniti Yl!ri• getirecek ,.e lfal· 
deniz maha.:llınde §Uphell tellkkl edil· al~da buluddui'ulaaktır. Da ınmta- yaa kaaarlUııu Fransız hükıllll9ti-
ml;ıtır. Donanmanın vulycrtl bugün kalardakl ıtdttkt illa.re ~ zabıt&' "1l'i ne bUdırecelıtir. 

bia.1<16 ateet 15ÖDIMbm'~'* ~ 
yarm 'lcaU 81ll'ette bellı olacaktır ve zı:esiııi Fraımız kuvvetler! yapacak· Murahlıular Döndüler 

bllyült bir ihtimalle donanma lngtl- tır. 

Ardiyenin arkasındaki ~ 
bacasından çıkan kıvılcuula2!_;.,ıt 
gına sebep oldukları ani~ 

DÜN\ ~ Y.V---~ 
tereye gitmekte ısrar ecleccktlr. Nlte- 8) Fransız hava, deniz ve kara 
kim tn .... lltcrede bulunup bir mlllt bir- kuvvetleri derhal allllılarmaan tecrit 
ilk komitesi t(lfl:ll etıni§ otan general ve terhis olunacaklardır. İ§gal olun. 
dö Gol dlln İngiliz harıclycııino git- mamış mmta:k"alarda mtkUı:n A1man· 
mlıJ ve gerek mUstemlekelerln gerek ya Ye ftaıya taraftddan tlmllp otuaan 
don:ınmanın harbe devam edeceğini askeı1 knvvet nlacaldır. 
resmen bildirmiştir. 9) Tunus ve Fnuıaz:. aomaJJ*'8ı:Ir 
MUS'tt:MU:KELERIN \" AZIYETI ancak aaa.~ temin edect'.11 kadU 

:MUstmılekelerin vaziyetine gelince: kuvvet bırakılacak, geri.at terbJa ve 
Gerek §imali A:Crika um•Jml vallat ge- sllAllJArt İtalyanlara- teslim oluDac .. 
rel<ae Suriye kuv,etlerl kumandanı tır. 
lngilteren n yamnda harbe devam 10) İtalyan kıtalan kaflıtmda bar. 
edec kJcrlnl dah3 bir batta evvel bctmif otan kara ordularının to_p, bU· 
mütareke mUzakt:rclerlnin ba§ladığl cum arab6aı, tank datl lllllbları ve 
smtda Bordo hUkt'metino ~mıen dığer beı: tllrlU ailtJıluı ile müblm· 
bildirml~lerdt Bu mllııtemlekelttden matlan ıtaıyanı.:ra. teatlnl olwıacaktir 
general dö Ool!ln teminatına rağmen 11) fııgaı oıumnamıı mm~. 
tıentiz yenl blr ses çıkmamıpa da dakl sll~h \'9 mUıttmmatl llalyarr, At 
kararlarmda herhang-t blr değl,tkllk maıt kolltrOIUne trtbl olacaktır, 
vukua gelmediğt tahmin edilebilir. 12) Prlll18QI Uma.nlaıq()A bulunuı 
Bu takdirde FranM ile ttaıya ara· douıuna tmrelmt ettırtımtyeceN, de. 
smda imza edilen mütareke prtları· n!DerdO bulUııan P'nanın.s c\onammuı1 
nm ne ııekllde yerine getirilebileceği da geri çağınlacak ve 1*ınlar ltalxa 
sorulmalıdır! 8urJyede, Faırta, Tunuıt- ,.e Almaaye. tanlmdaD mUnaiıip ~
ve Cezayfrde harp karan katneıırae rül~ llmaolu& alınar.ak alltaı&IS bir 
ltaıyauın, mOtareke tartlarmı yerine hale aokulacak ve enterne edllece1'tlr. 
getirmediği lı:fn anavatandakt Fransız MUatemlekelerln ınuhal&2'.8.8ı iqin lll· 
hllh~metınl tazyik edeceği hatrra ı;-c· zumu kad r harp gemlal serbest tiı. 
tebfhr! Eğer donanma teslim otursa rakılacaktır. Enterne edilen gem11ert 
ttatyan htıkfJmeU ve bfr fkl •6zc rag- ltalya ıtuıranmıyacaktlr. Ancak lta1· 
men beli t de müstemlekelere asker ya mtttarekc mUcıaetınce mayn tt>p
ıtırııcı st1rettle dOnanmadan ıstttadeye latmak lçln bu gemllerden baa8ml 
teıebblls ec!ecektır. Fakat donanma Uıtiyeblllr. 
tuHm olmadığı takdirde ttalyanm 13) t al~al a karşı kullanılmak 
neye karar vereceği btllnmemekte- ıiıere hazırlonmıŞ' olan ınıı~"ll tar. 
dlr. • laları hıır:ıjl:ır ıdbi her lürlu deniı 

Btı husıulardakl vaziyetin ıon 24 ınü<lafaa ~a ıııılırrı \'e deniz üsleri 
saat içinde aydınlıımnası muhtemel· hııkkındn Pr:ın'loda mevcut biilfin 
dir. maltunat on gün sarftm!a ltalyan 

hültümetin~ bildirilecektir. 
FJLL'l'SI 

MUTABEU. 
,l ' AN 

..tTLARI 

Koma 28 - Muııolinl namma er
kAnıharbiyc reisi Mar~I BodogHo 
ve Fra?1S1% hUlt1'ımetl namma orgene. 
ral Hutzlnger tnratmdan mr.".ıtlanm1' 
olan İtalyan • Fransız mlltarekesinln 
~tıarf §Unlıınbr: 

l) Fran&IZlar,..F.ransada, şimali .A.C.. 
rtkada, blltlla mu.temlelle6t.rlnde 
mandaaı ve himayeai aıtmda olan 
memlekeUerde ltalyayn kar§ı yapıl· 
makta olan kara, hava ve denlz mu. 
barebeslnl durduracaktır. 

2) Mlltareke devam ettfti mUddet· 
çe Alp cephesindeki İtalyan kuvvet
leri ıııgal ettikleri topraklar üzerinde 
kalacaklardır. 

3) İtalyan ınevkllcrlne kal'ff ela 
&Yarsız mıntakalannda elll kilomet
relik bir saha gnyrt askeri rnıntaka 
haline sokulacaktır. 

4) Tunus · Llbya hadudwıda bir 
Fransız gayri askcrt mmtakaaı teals 
olunacaktır. Cezalr • Libya hududun
da mntareke mtlddstlnce 200 kDome~ 
relik lıir gayri ukeri mmtaka yapr
ıacaktır. 

fi) Mütareke mUddeUace ve tnsn
tere harbe devam ettiği kadar §arld 
A!rikada Fransız somallal pyrl as
keri mınaka olacaktır. tıııııtere har_ 
bl de\•am ettiği mUddetçe ClbuU U· 
manı ve demlryolu İtalyanlar tara
fından Jtullaıırlac:ıktır. 

6) Şarki A!rtkadaki Fransız ara-

!4) Fransız hüktlmeli harp ge
misi, Uıyy:ırc. mühimmat n silah 
gibi lı:ırp ''nsıtııl:ırınd:ın hic birini 
lngiltere:rc göndermi)eceklir. 

15) .Frnımz ticaret gemileri li
manlara ç~rılacak ''e. Iİltıımlarda. 
kUer de lıahan Ye Almanlar tarıJ. 
rımlıın mü :ı:ı~ vcı1imedlkçe de
nize açıfmıyııciıltlarwr. 

Hl) Hava me)·(}anları \'C dil9r 
nııırs esııı Jtolynn'•ın kontrolü :ıl
tında hulunacaktır. 

li) Fr:ınsada lıul.ıınarr bütün ya
bancı tnyyof'l!1cr derhal ltalyaye 
teslim olunacaklnrdır. 

18) Frıı•ısanm işgnl olunmamış 
mı takalaı-ıntlalll rndyo i lar,,-on. 
!arı 9C,.-iyatıannı. dahal kesecek. 
lerclir. 

J 9) Fransız toprakları vasıta sile 
1:ıpılac:ık otan ita!) an - ~Jm:ın tı. 
caretinde bel! türlll lc.!SlrilA't' göst~ 
rilccektir. 

20) Franı;~do buJıınan lıaJyan si. 
vil, :ıskerl 'Ve siyasi mahkumları 

derhal serbest bırakılecakJardır. 
21) Fransadakl ftal}·an harp e_ 

si r !eri derhal serbest lnrak ıtacak. 
lar, Fransu: esirleri ise 9Ulh imza. 
lanıncal·a kadar esarette kaıacak -
!ardır. 

22> Fransız hükı"imeti, bu şeraiti 
:l erine geli rmek için büsnüıtJ:l eti~ 
horeket edeceklir. 

Güneş banyosunu 

İstanbul gibi deniz kenannda o. 
lan ve plijlan bulunan bir yerde 
güneş banyasumr deniz ienarmda 
yapmak taw.idir- Bunun büyilk bir 
faydası, gtıneg banyosundan sonra 
dcnia baDye9ıı da yapmak llolıay' ol
maımıdadrr·- haao tndtai: glneş 
banyosu yaparken türlü tür!U ve 
süslü mayo1ar talmnş her tipte gtt.. 
zel vücutlar seyretmek keyft c!e 
başka ... 

Fakat güneş banyosunun mutla
ka deniz kenarında olması prt de
ğildir· Gtıneş bu dttıryada - tamam 
tamamına müsavi derecede değilse 

de - en ziyade yayrlmış nimet olduğundan, gtıneı ışıl.lan ıeren 
her yerde güneş banyom yapmak :ınü.mkilndUr: Ovalarda, tepe. 
lerde, bayırlarda, ~ndi e?inin bahçesinde, balkonunda, evin da
mında (tabil üzeri kiremitle kapPJı değil, dilz damı bulunan evler 
içia), gilnet alması ıartilıa bir odanın içinde bile ... 

Büyük yüzme h&vuzu bulunan şehirlerde g{lnq baayocunu 
havuz kenarında yaptıktan sonra havuza. girerek yUzmek de de
niz kenanm u çok hatırlatır. 

Şu kadar ki d~ banyosu ilinde bu dereeedo 11erlıestlilr. hu. 
tahlı denilebileeek hiçbir §eyleri olmayıp ela aaca.t - modaya 
uyarak - kararmak ve ciltlerinde toplanan pigmanlarla, biraz 
da, vücut ağlığı temin etmek iativenter i~inde .. Bir haatalıP lar--
11 g\bıef baııyoou yapmak iatiyenlenn bunu deniz kenannda, ya. 
hut ytlluek bir yerde mi yapması iyi olacafmı hastalığı fedavi eden 

Ri>ma, ZlJ (A.A.) - Fransız ııal!hl 

yettar murahhu rr bagtln saat ll te 
tayyare He Romadan hareket etmi§· 
!erdir. 

Mareşal :>etıen'ln Nutlw 

Lll~ - - F.raasa:: B&pekHt 
M ar e ı a.1 P e t e. n: rallıJ,vda 

IÖyledfği tıU nubık ile Fram& millet 
tine mUtareltı prtluım bUdlnnlf v.; 
Frıuıas m.Ll.tetiı:ıi bllhua&Jfct va köp 
ıuıert 1§1.eri bqma dant ~rek~ 

Fraıuanm kalkmması. ve yeniden ~ 
pılmaaı için pyret g_Oatermelerini te. 
menııf etmf~tlr. 

llt.re§al Ntea mtttareke prtlarm· 
dan balıaederker Nwıanmamzr ııerbest 
"e prtJ&rm blrfO!ımun mavakkat 
oldııkJanr:ıı b114tfıniftit. lıl&repl P~ 
ten ıılSlerine mtıaıret veıtttıden: 

- FraJwunp ıenft lmrtu1Dm§ttar, 
Fransa bMlıAırnett müetaldldlr, de.:. 
mlft;U. 

NEFr.ETLE KARŞILANAN 

B1B MA:DD& 

Londra. 2:S (A·A·) - Mancester 
Gar.Hyan, mütareke şerait! halt -
kınd:ı şunları yazmaktadır: 

Siyasi mUlteeilere mütedair bu
lunan 19 uncu madde nefretle o _ 
kuımcaktn-. 

Nbilere muhalif olan SUdet mm 
fakalanndaki bütlliı Çeır ve Alman 
lar, kaçma~ mecbur kalmışlardı· 
Bunlarm birçoğu Ftanıada b-nna
biliniştf. BUtiln bu erkek ve kadın
lar tazyik edicilerinin ellerine tes
lim edilecektir. 

Fransannı bilytık miaafirpervcr • 
lik ananesini, Ye büyük harbi mü -
teakip devrede Fnnr.-mn siya'l! 
mültecilere göstermiş oldağu ~ · ı. 
nükabulü hatırlıyoruz. Mezkür mad 
de, yalnız kendilerini dilfilnen in _ 
sanların har.in mam'Vt sukutfarmr 
bi:TP. göstermektedir· 

F.nuiaaya itimat et:llıq oJa. bU -
t'' ~ N ..,.~.,.. U«.Wıın, Polon
r 1 '\!'& l.aı:ınvollar. hllgiln tehli : 
k .. lialDl!mMtadlrlar-

Eae len Eıntitiiaü 
tamamlanıyor 

1zmir.dc vaaıe Ç;nar bulvann
daı inpı eıdllmekte olan ~ mınta
kası kız enalitll!U blnasmm inp -
atı tamamlanmak üzeredir· Son 
maarif i<;in lbmı olan otuz bin 
Um tabaiaat da. Mnarlf Vekaletin
den gönderilmi§tir· 

T~ 
~ .sıar.ttollu Şlılttır banmıl 

B&ym Baftkmm annp.,.... ebediy· 
yerr ayrılmymda.n doı.Y,l du)'G&u· 
mus deriır acıyı1. lf:t1t'alc eden ve bizi 
teletm, teı,,.t ve mıkt!lP.IL teııelliye 
ç81ıprak.. acılamnızı pay'ı&fan dt>atla· 
rınma derin te,ekkUrlerlmlzl bildiri· 
rtz. 
9eclla ron. ~ Euadl MlalrbothJ 

Dün aktam ısaat 19,W- cı. 1":_ 
dde Hamidi)-e caddesin~ ~4MP 
gm ~ U4... diikkh )'.._...... ..... 
Ya.ııgı;n Hamidiye t·· · er1i k:" .A 
dald kötede earra.f dft~_}.r 
çıkmrtır· !tfciye gelince~~ 
ateı sarraf dftkkAmnm ~ 
dıüd ppkıı.cr ve saatçr ~ 
sirayet et.mi§tir· Üç d~~ 
dıktan sonra a.teı sö~f 

Ateş dnk'kinlar npalı_ ~ • 
tığr i~ seeetii ırın anı...
mıştır• ______ / 

Kalievinda 
oaras.z muaf8" 

nerede yapmah? 
Yazan: Dr. G. A• 

hekim tayin eder· Denia. tenan ildimüıin, yllkaek: bir- ytjr ~ 
bastalitrar ttzertne telirleri bqka bqka.. olur- __ _ ...I 

Bir de, hastalık denilebitecelt ctereceye umıadan, ~~ 
ııiııde bir buauaiyet bulunanlar va.rilJr. Onlar için de deniz UılJP"'" 
ve yUbel ikllmlır farldatt olıır· . •• t'fl. 

Jllesell, bim yqlt elanlarla dtirt yapukm küçük ç~ 
&ilnt?ll baDYo8UDU' deniz lenarmda yapmaları t:8l"cilı edilir· #_ 
8M yerlerde ha.va prtlan sık ut deilltillndm onlar b:ı. bd' 
metarden rahatsı& ohırlarr.. Boywdarmda az ÇQt belli bntDrl ,...
lun:mlar yahat onlar. buhuımadtğı halde de lenfatik m.izaçt:1'_~d" 
1ar ela gllneı banyoeunu deniz leııanna yaparla.nıa ayni ,.,,
ela deniz lSanyoaundan da i8t:lfade ederler- -1 

Buaa.. ka"llh~ deııiıl keuı:mQ &ihtet banyosundan rsb• V 
alduldan halde, ~k bir yenie .. ıı.ttl pek yüksek olma~Wtd" 
ralard& CÜJMll 'balcyoauaıliaA. iltil.ade edecek olanlar da çoatdtt 
llleaela ~ 11iDkli Qlanlfn dlDia k~&ıT ha"88I ful• te ~ 
eder- Onda gtbıq b&DJloauııdaD.. rallabn olurlar· Uykulaı'f • ; 
&q ajrısı çekerler· Onlara yilks&k bir iki~ daha iyi gellt',. ~ 
d&.Jd. l'ÜDef ban.youıuan istifade ederler, ~ bir yere ~ 
mümküa qlmpeaa bile, bk cwada,. lıattA tehir iÇ,bıdeki e'f ~ 
blhçeaWe.. t.llaNtd& bile IÜD81 bayosu yapmalan terdJı tJt 

Bir c9., göill8teriiHia nreı aaaıı;;'l denilecek derececi~ 
!lal olmadan, o ll.utabla :fatl+ıı!r 'ftr detılrenfere deııJ!ı; ten t1.• 
lilneı banyosu zarar verir. Halbuld pek ytlbek olm!YU blr 1 
de glhıet NaJOl'l yapmaktaa fayda görUı 1 r... --

En il'isl. herkes lci:! ve 1'ık1n olwıca, bir müdde• 4lcmis te • 
rmda, bir milddet de karada, yüksek ;yerde, ovada g;.uıet b:';;. 
su yapmalı~ !naan için en fa'Ydalı ıey m sık iklim d"ı" 
ınelrtfr. 6- A· 
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NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK. 

-68-

. 
- Kim olursa olSU?lt siıe ne 1 <iü~Uncceğim. C-esaretimi, soğuk· 

Kerim? kanblığınu kaybedeceğim. • 
- Herhalde fabrikadan olacak. Feride inatla başını sallıyordu: 

liaıbuki ben kimseye hiçbir 1'Y - Bu korku sizin ne cesaretini· 
6ÖY1enmemesini tenbih dmi§lim. zi, ne de soğukkanlılığınızı ka)•· 

- Kimseye mi? Zevceniıin kim- bettirir. Bilfı:ds bu korku siıi mu 
se olmadığını zannetmişlerdir. hafaza eder. Cesur, 'kuvvetli ,.e 

- Kim onlar? muzafıer olacaksınız. B.una emi-
- Kerim, hareket edeceiinizi nim. Hem mademki bu bir geıin· 

kimden haber aldımsa atdnn. Si· tiden ibaretmiş, hiç tehlike yok· 
~ ne? Mademki ben buraya kadar muş. 
da geldim. Kerim sinirlendi: 

Küçük Feride alnını uzatıyor- - Böyle zamanlarda ekseriya 
du. Bu sefer uzun bir öpücükle tehlike vardır. En büyük tehlike 
lnukabele etti. gaipten gelir. 

- Ne yapacağmızı bilmek Bqmı tekrar Kerinıin omuzu-
lıakkım değil mi Kerim? na dayadı \re tıpkı deminki ta\'rile: 

- Fakat yavruculum biliyorsu· -8ıliyorum, dedi. 
nuz. Ben motörümü tecrübe için Fakat &esi dcği~şti. Kerimin 
küÇÜk bir tayyare gezintisi yapa derin \'e müessir sesinin aksine 
cağım_ Bu basit tecrübeyi sizıden hayran oldu. Sustu, çok mütehey
llaklamama sebeb sizin çok hassas yiçti. Kendi kendıne, bir filem 
\'e asabi o!~unuzdandır. kqfettiğini zanneder gibi oldu 

Kerim, nazik, fakat kati bir ses- ~nra 1-'erıdc çok yava~ bir ~ 
le konuşuyordu. Bu hali tıpkı eskı l ılave etti: 
!\erimdi. Feride tebessüm Ediyor· - Tehlıke olduğu için geldim, 
du. Kerim, dedı. Siı öıürsenia ben de 

- Ben sakinim, httn çok sakin .. 
Bunun bir gezmeden ba~ka biı 
~olmadığını biliyorum. 

Başını Kerimin omuzuna daya 
<h. Tatlı bakışları kendınden ka· 
san gözlerini aradı. 

- Mademki Bay !teşit rahatsız 
heni alınız Kerim ..• 

l\erim yerinden sıçradı: 
- Sizi mi? Fakat siz çıldırmış· 

Sinız. 

Peride asabt kahkahalarla ıülü· 
~Ordu. 

- Bana çıldırdığmu bir kere 
<!aha söylemiştiniz, hatırı.ar mm
llıı? Hani beni almanızı söyledi· 
ifün zaman. O gün de size bir rol· 
~ almanızı rica etmi~ istememi,. 
'e bana deli olduğumu söylemi~· 
tiniı. Fakat sonunda aldınız.. lk 
ni~ gibi bir küçük yolcudan ne çr 
ltar? Kerim beni de alınız, 

l\erim hayretle yüzüne bakı 
l"C>rdu. Ferıdenin bu 5Öz'.erini bi : 
liirlü aklı kabul etmiyordu. Genç 
kauın bunun farkına vardı: 

- Ciddi söyfüyorum. Kerim • 
dedi. 

-.. Ciddi mi? Aman Yarabbi. 
ı~iikat Feride. dü~ünmedcn söylü· 
~oııunuz. Ben sizi nasıl • götürü
liinı? 

- Niçin götürmiyecek mişsiniz? 
l<orka~ımı mı zannediyorsunuz? 

-.. Tabii korkarsmız. Bu scya· 
hatte hiçbir tehlike ihtimali olma 
tnalda beraber, deniz üstünde bir 
~?J3 sizi yorar. Buna ne as!bıruz, 
·-.: hassasiyetiniz, ne vücudunuz 
llı.tisait. U~rkcn, ne sizinle konu
i<l.~ilir, ne de sizi teskin edebilirim. 
Şın fecaatini üç dört yüz metre 
~Ukselip de deniz'le gök arasında 
~·apayalnız kaldığınız zaman an· 
tarsımı. 

- Madem .ki siz varsınız, Ke· 
r~ ben yatnıılık du)·marn. Hmı 
ııc, hem de motörünilze itimadrm 

"'ar. Siz yanımda olduktan 90nra 
bı; bir §eyden korkmam. 

Sözüne devam etti: 
- Niçin korkayon? Hani eski· 
~ de bana harikulade masallar 
i!niatırdıruz. O ıaman en gayrita· 
bii &eyler bile hana tabii görünür 
<lu. Siz (Kahraman dev) diniz. 
~ kfiçük sultan... Sizinle bir 
ÇQk esrarengiz seyahatler -yapma· 
cltk mı? Hayır, hayır. Hiç korkmu
}"onun, Kerim beni beraber götü· 
tuntiz. Hem size uğur getiririm, 
1~İınden öyle geliyor. Götürünüz, 
&öttlrünnz. Ne olur, Kerim? 
nüyad:ı konuşuyordu. Kerim 

fllustanp bir ç~hre ile, cevap ver
ltıecten dinliyor, saçlannı ve yana· 
~~ı okşıyordu. Birdenbi~ dedı 

13
• - Fakat Ferideciğim. irnkfinsız 
ır §ey için uzun uzadıya müna· 
~ etmiydim. Siz korkmryorşu· 
ı:Z. fakat. .. sizin için korkuyorum. 
t... eın ~k korkuyorum. Sonra }·olu· 
~u d~il sizi; motQrümü değil sizi 

oeraber ölmek için .•. 
Gene deminkı gibi gözleri mu 

habbetle ona çevrılmışti; Kerim, 
artık bu defa bunlardan kaçamadı. 
u anda bu bakıslarm derınliklc· 

rinden masum, cesur, ~rarlı liiı 

kadın ruhu sezdi. Ölüm karşısın· 
da ona muhabbetle b.1kau gôz!erir, 
manevi busesi o çocuAu ona en 
yakın ve tatlı buselerden daha zi 
yadc bağlamrştı. Şimdiye kadaı 

hissettiği ~lemli §Üphclerl. kendi· 
sini taıip eden düşünceleri unuttu. 
Bu küçük ,.e zayıf çocuğun nasıl 

böyle kuvvetli ve iradeli bir kadın 
okıbildiğini dü~ünmüyordu bile ... 
Herhalde bu mühim deği~ikliği 
aşk yapmıs olacaktı. O da ,Feride 
gibi bu kıymetli vUcudun uğur ge· 
tireceğine çocukça bir saffetle hük 
metti. Çiliıkü bu dakikada mesut
tu. Olüm tehlikelerinin ve kazala· 
rın ancak yeryüzünde bulundu~· 
na ve bunların yükseklere, sevgilı 
Feridenin de bulunduğu ışık ve sa· 
adet mıntakalarına yüksclcmıyecc 
ğine kani oldu. Onu oralara gö· 
türürse herhalde her şeye galebe e· 
decek ve muzaffer olacaktı. 

Fakat bu saatte dddl olmak 15: 
zımdı. Dimağını ateşlendiren bü· 
tün fırtınaları teskin etmeğe çalış· 
tı. Kabil olduğu kadar sakin olma· 
ğa ve iradesini elden bırakmamağa 
iayret etti. Yalnıı dedi ki: 

- Ya~ıyaca.ğız, ııe\-gilj yavrucu· 
ğum ... Sizi t~'Tlin edelim ya~ıya· 
cağız. Peki, benim kıymetli aşk 

yolcum. Beraber götüreceğim se· 
nf. 

F~ride ya\·aşça tekrar etti: 
- Aşk yolcusu... ne güzel.. Oy· 

Jera· ben tayyarede fen ve sanat 
yolcusu olmıyacağım ya... Tabia· 
tile a~k yolcusu olacağım. 

(Devamı var) 

-~ll 
26.6.940 Çar§Amba 

12.80: Program n memleket 118.JI 
ayan, 12.30: Ajans haberleri, 12.GO 
MlWk: Muhtelit rarkılar (Pl.) 13.301 
1(.00: .MUz.ik: KUçUk orkeatra, 18.00 
Program ve memleket .aat ayan, 
18.o:ı: lıltlzlk: Cazbancl (Pl.) 18.30: 
lılllztk: Faal heyeU. 19.00: Konuıma 
(Otf politika hldt.ııclerl), 19.20: MO· 
zik, Okuyan: Muzatter Jlk&r, J9.f5: 
Memleket aaat ayan ve Ajana haber· 
lerl, 20.00: MUslk: Geçit konMırt (S 
okuyucu ııra Ue). %0.33: Ttlrk mll%tk 
birliği korosunun ko:ı.serl <şet: Ah 
met Adnan), Garp ve Türk bestekAr. 
lannın eııcrlerl ve Armonize edil.mi: 
balk ttırkUlert. 21.30: Konu.,rua (Rao 
yo ga.ıeteatl, 2U5: MUsUc: R.Jyuetı. 
cumhur bandosu, 22.30: Memleket 
saat ayan, Ajana, 22.60: MUzllt: Ca& 
band (Pl ) 23,25123.30: Yannkl pro 
sram ve kapaııış. 

RAŞ1TRIZA 
tiyatrc:ıu ' 

HALtDE rtŞKIN br..rabn 
27 ha.ziran pel'§embe sUnu alqamı 
Kadıköy Sllreyya bahçesinde 

''KARMA.KARJŞIK,, 
' 'odyQ 1'1,, penlıt 

Heyet her pcrıembe akoaını Kadı· 
köy SUreyya b3hçe.elnde4!r. 

H A BE R - Ak~am Pott&Jı 

Slveyş kanalı 
Ehenrınıiyeti, ta~ ·hi v 

sfl"alejik vaz 
0ge li 

11.&lyanm harbe glnnes.nden \'t l boğazınızda... <.:anmız acıyadursun 

Fransanm da ieti!Wımdan sonra,SU- Hclo bu yol be~ 6:ıat ycrınc günlerce 
ven kanalı d:ı..b& bU;>1lk btr ehemmi- aUrdliğfi 1.:ımanlar klmblllr ne çeldi· 
yet kaııanmıı bulunuyor. mez §eyml§! 

ı:;u itibarla kl kanal Britanyııyı Tren mernıırlarmm h!lc!:lrlığmı, 

Hindistan& bağlayan en kııa bır yol idarenin bozukluğunu yulda. 11nlaJın1. 
olduğu gibi ltalyarun Eritre ve Soma Yolculıırın ço.;u bilet almıyor, koıı-

11 müstemlekelerine yapılan nal<llya dUktörUn cltnc l'lrıı.z lı:ıh iş sı:n~tm· 

tın a lcra edildiği yerdir. Hele, ka· yoruu·. O do. onlara. göz yumuyor. Bir 
nalm Mı.ııırda bulunuıu, •tratojlk bir yolcu tanıdım. Yıllardır her ay lk• 
çok noktalardan 1nglltereye mUhlm kere ICahlrcye gider gelirmiş. Şimdiye 
faydalar verir. kadar bir kerecik olsun b\let alın~ 

Kanal 1869 d& mUnakalcye açılmı~- mı~. 

tır. O zamana kadar Avrupadan Kal· :ıuvet:te Avrupa otellerine benzlyeıı 
kilta ve Bombaya. giden yol klA.slk gUzel bir otelli'" birk::ç ı;an.t dll'llenl· 
(Kap) yoluydu. BUtUn nakliyat yel· yor, sonra bir ısUmbotla, bizi Bombn· 
ke::ı.ll gemllcrle yapılırdı; ••e ~ ay· ya götürecek olan vnpuro. sidiyoru..·~ 

dan fazla .sUrerdl. Daha sonraları 1842 Kunıpanyanın en gllzel gı!lnisl .•. Her 
de buharlı &ıın1i icat olduğu zaman taııuı d.:ırmr. J~amaruı:ı.rı 11c.nI§. rahat. 
da bu yol ancak Ol güne J.ndirUebil· Saramıyor, gilrUIUl yapmıyor. 1600 
mlltir. Bununla beraber bu Uç ay •il- tonluk mUk<ımınel bir gemi .. ,. 
ren uzun yolculuk on dokıu;uncu as Eoylece hız nıeselcai hemen hemen 
rm ort.alarında rekor 1&yılıyordu. hnllC<Jllm4ş bulunuyordu. Fakat aktar. 

Bu 11ralart.1a. ba§ka bir fikir ortayı. mııyı ortaılıın kaldırmak lhtmdı. YUk 
atıldı. (Kap) tan dolaımıyarak Sil· lcrin nakli <ie hcnUz nazik bir mesele 
ven bersaoından ııktarma auretile olntaktau kurtulamaJJU§tı. 
Akı.lcııiz ve Kızı.Ldent.zdcn geçmek!.. 1ııte taın bu aıralıırda 1869 da. li'cr
Bu ıuıtcm 1&42 de tatbik edildi. Yol- dlııant dö Lcsep"i.u p!Anı tahakkuk 
cular Londra ve Marsilyadan laken· ,etU; kanııl i§lemeğe açıldı. 

derlyeye geliyorlar; oradan Nlll geçe- Bu bldise o·~ dokıawıcu aarm ııon 
r.ık 26 aaııtte KalUreye vanyorlar; iarmd& Ucarct mu..-auneıini ln&il· 
l<a.b.lrede l!j saat diıılen<llktco sonra terenin lebiııc "e~·iren bUyilk bir degi
aUı omrubüale otua aaatte QölU ıcçi· ılkllk kaydetmlı;tır. Aynca bubaru 
yor; suvey,e ulaııyonıu. Bu tarihler" gemilerin inkiıatı d& gene bu zamaııa 
de stıveyı yolculuğu tam be§ gUn sü raatgelir. lııgiltere imparatorluk yolu 
rerdi; ''e hem denizde hem çölde y~ nun bu suretle kııaldığını görünce 
pılaD zabmeUi bir yolculuktu, :me Akdenizo büyUk bir ebemmlyet ..-er· 
kim o gUnlere ait batıraıaruu yazan mete bafladı. CebelUttank daha !az. 
bir J.'ranaız ıöyle anlatır: la tahkim olundu; vo Matta gibi dl 

''Blnditlmiz omnlb\lalln moderu jtır ütlcr de büyllk mevkilerini almak 
konforta hiçbir al&k&lı yoktu. İçi.De ta gecikmediler. Artık lngütcrenl.n 
altı kl~I aığabiliyort.lu. Bu altı ki'' Ll\'ı!rpul l!manmdan yol:ı çıkacaklnı 
uçU bir yanda, tıı;U bir yanda kareılU. prkl Amerika .ııahillerlnde işleri yok· 
ıı kanapelere dizdtze aıralanıyorıar, ıa ve dofrudaD doğruya uzak ıarlt I· 
tıqlan otomobllln kubbeye ben.Ur al· le lf yapmak iatl70rlana Süve71ten 
çak tavanm& dcğmealn diye ild bUlıc· daha ~nuılyeW, daha ucus ve pratik 
ıum oturuyorıa.rdı. Kotum• aıııma· bir yol bu1fmazıantı. SUvene rakip 
mlf kısgın Arap auan omnlbllaU çöl olarak söaterilen panama kanalı <>
ortasında toz toprağa. boğarak koıtu- nun bu UetunlU#\lnU alamadı. Bu )'Ol 
ruyordu. SUve:ne varınca. insan bula ile yapılan uzal• §11.rk 1Btlhsal mUba· 
bula bir fincan au bulabiliyordu. O c.clcsi dalına daha i:>'} neticeler ver
da tçmclt için değil, yıkanmak içln,.,. mı,,ur. 

18M de bu yoldan omııibüs ve nehir Bu sahad& eskl devirlerle arada 
gtmisl yerine trenle geçilmeye baş- 11.§lklr bir tezat vardır. Eskiden A•· 
landı. 'Bu, lleri:;e doğTU nblmı, btl· j'll. ite Avrup blribirtnden yıılmz fan 
)'Uk bir adtm •~.yılabilir. Babam lN2 lc%1 \-O IUk• ,eyltt alıp veT(rdl. ona 
de aynı sryahatl 1\1 kadar znmancl3 c.;agda. baharat; Asyanrn b:ıştıca lhra
yapmış: ··.Marailya - tskendcıı~e: 6 catıydL. HugUnkü iicnrctıa. cM:ıı lso 
gUn, Benıahı geçlg: lkt gün. SUven - bnmbll§ka.. •• :Hu ttcaret, aınaile,en Al·· 
Bombsy: On iki (Ün.,, O aenekt batı· rupa ile Auupa dıııcda. kalan bı:un 

ra defterlndo yolculuğa dair hoı t• ~·· .uınıde dUnyıw arasmc.tıııd bir müb& 
ler yaı:ılı: dele h.:ı.ll:ıde... Bu Avnıpa - Aa~a -

•1s ... 2 - ılkkitnun &. ("ranmadalu ,·rop:ı müb:ıdeıeat kanalda kendıni 
\'e Şark) kumpanyn.t;uım Valclta va ı;ımal c<ınup, c1;nup - Oiınal lslika 
pur.ile ı.ıarall.yadan )"Ola çıkıyoruı.ıı.. metuı~eı..ı. Hu cereyıuı bo.11.nde göster· 
J..>algaların Ut;tU.."ıde nazlı nazlı aalla· me!ttedir. şı.r. l • c~ııup cereyaııı el 
nan ııu aekl.z )11Z tonluk nıinl mlnl \'e mnklııede yapılmı1 • d:ı.ha %1yade 
gemtyıe aıtmcı sünUn .abahı !ıkm- ıılO.t ve edevat kablllndeıı • ıeyleri 
derlyeyl buluyoruz. Saat dörtte Xa· ihtiva etmektedir. Coııup • §imal ecre· 
hlreye yollanacağız. (Adalar vo Şark) ynnında gıüıı. madd,ltırl {hububat, 
kumpanytUn insana hiçbir yerde vakit ,ııy, kah\'e, r:ckcr), ham madde (yUn 
kaybettirmez. Saat d6rtte Kahlredezı vo pamuk g1:.t lfluımemı, mensucat 
yeni dönen trendeyim. lı;erdo anlatıla- ma.ddelert. maden) n yakacak (bll· 
ınıyacak bir kanpk1ık. Vagonlar tık- lıaasa petrol) buhmmaktadı.r. 
l:lll tıklım dolu. Hır biri bir tUrlU Bu ınt1b1m )'Olda.n kJinler lstıtade 
g1y1mll Araplar bıuıkl1ra. oturacak ediyor? Ne Akdeııiz, ne Jwıala yakııı 
ıarwa. yere Ç6melrnl~lcr, Lir yıınd&n nıcmlc.;cller, n:: c..c hatta. ı.;lzznt Mı 

ıı;aralo.ruıı tcllcndlr.:ıor, t.ıır yanı.lan ıır •.. ~adcce en uza.t ıncm.eketler .•. 
çeı.e çaııyo:lur. &yum Utuyouların Bir t&ratt=n NnaUeımıı AYrUpa, ö
blriDde yarım ..at duruyoruz. Kum· bUr )"&Ddaıı ham madde memlekeUerı 
panya taratmdaıı 7'1Dek dağıtılıyor Hlncıı.taıı, Çin \'e Japanya... Bu vazl-
Herkea blrtbirlnden önce davranma} yelle Akdenb: blr ekonomik faaliyet 
çabalıyor. Geç kalırlarsa bu bedava oıcrkezi olmaktan ziyade bir r;~tUr. 
yemekten eli ~ dönerler diye korku· Stivey§ yolundan istifade eden mem 
yorlar. Halbuki bltı,ilc salonda mtl· lekeUcri kanaldan geçen ı;cmllcrl.n 

ltemmel btr m~ .• lcunılu ... Yana:ı:o- bayrak t:ı.k.olmalında açıl:~ görcb!li· 
rum. Gardiyan 6nQmU alıyor: riz: {1870-1880 devresinde mecmuun 

- Burada. 1ngllfzler yiyecek. yüzde 16 ııı 1ngtı!ı: bayrağı, yll::dc 
Nihayet gece yansına doğru Kah!· sekizi Frnnmz bayrağı tqıyordu. lll3i 

reye varıyoru~ Stıny-:e gidecek tren de vaziyet çok deği§mıour. t:ıgllterc 

buradan aabah s:ı. ~ı dokuzda kalkıyor, gene ba§ta gelfyor. takat çok daha 
Kahire ne Sti~eYI aruı ba§lanba§a dllfUk bir nlsbettc: YUzde 14. nlsbctln 
çöl. Eln!ta inc:e kumdan, gUneıte da. •• l.kinci İtalya: )~ .e lG, UçüncU 
yaıımıı çakıllardan bqka fCY )"Ok. Almanya, yUzde 9, dôrdUncU Holanda 
Rllr.gü eeU ml halin1.z harap ... Yer· yUzde 8, ond:ın sonra l<'ransa y !z.!e 
den kalkan kum do&nı gözlerlnl.zde, 3. 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

9{0/1640 
Emniyet snndığına borçlu ölü Ahmet Hamdi varl.slcrhıc llt\n yoluyla 

tebliğ. 

Bay Ahmet. Hamdi, 'O.ıılcUdarda P.ummehmctp:ış:ı mııl:atıeaindc e.skl 
mcdrcse, yeni Eıretsant .sokak eski 13 yeni 21 numaralı bir e\'ln tarn:ı.ınını 
birinci derecede ipotek göstererek 6·4·032 tarlhlnJo 4H/ HU1G hesap nullla· 
ra.sile ıandığmuzdıı.n aldığı (2i0) lira borcu 9·0 !HO uırtııfnc kndıı.r ödemedi· 
ğinden fnlz, ltomlsyon ve masıı.rlfi ile beı-abcr borç -(13-l) llrıı 67 kuruen 
vnrml§tır. Bu acbcble 3202 numaralı kanun mucibince h:ıkkındıı. icra takibi 
başlamak üzere tnnzim olun:ı.n ıh'bam::ı.mc bor\';1u: ..ı1 m l: ıv h.r mc le gös· 
tcrdi:l Jlt:ı.mctgl\.hı ın gdndcı ilmi "C de borçlu Bny l .,...,, in :rukaru 
yanlı adrc.tte ötd ı,., l nn!:ı:oıılmış ve tcbli~ ynp•ıam 
45 lncl maddesi \'C!.lt htlllndc tebligatın tl:'ln 6U • J pı!, 

Borçlu ımı ~Y Ahr. t Hamdi ro rası;ılan 1:;bu ı 'l t r in ım 
buçıık ay lçlııdc ıııınd::tınızz nıUrnca:ıtıa mum •rtn\n l r 111 ~m h rl vıı 
ya kanunen kabule §&)'&D bir ttırazları varsa t!lJıruıcleri ıazımdır. Mlraııı;ı· 
lar ipoteği Jrurtarmazlar veyahut bqlıyan takibi usuıu dairesinde durdur
mazlarsa lpoteldl pyrtmenkul mezkfn' kanuna göre ıs.andıkça atılacaktır. 

Bu ctheUer allkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herblrl.ne ayrı 
ayrı thbarn:ımc tebliği mo.kamına kaim olmn\;: tızerc keyfiyet illn olunur. 

•(15352) 

nl!mn Hnrbi ye Umumi Har ten sonr.a 

.. 

Suoıııo S:ılmi'ııin 1.csif 'c ' asi 
orıııı:ını hirkl\ç gıınılen Lcri l;:ırlnrl:ı 
lirtiilıııü~lü. O,lıuıculor küykriııc 
dönnıiyo h:ışlııınışlurıiı. O hcrb:ıl 
h:ırnrl:ı hiıl:ı or:ıd:ı l.nlıp hı ne y:ı
paı·:ıklnrıl ı ~· FinlıiııdnıJn ki'.ı:mnuc\"· ı 
,·elin' hiç şok:ısı ~ olt. lhılla bu yıl, 
kış. dulı:ı ikinci teşrin Lıışınd:ın 
'büHin şiddetilc mcmlekeli ziyarete 
geldiği için k!iııunuen-elin birinci 
günüııılen ilihıırcn işlerini lolil cı· 
ıni~·e k:ır:ır ,·ermişlerdi. K:ırlor l!ri· 
yincc lckr:ır çruışm:ı3·:ı b:ışln.):ıcak
Jnrdı. yolnız l"skola olnı:ıy:ıc:ıktı: 
19rn olim~i,.·ııt. oyunlnrmın l'in· 
lıınılnd:ı trrtiı> cclilcre~inc knı :ır 
,·erildi~i günden heri ı ·skul.ının is· 
mi lıütün 'Finlerin dilinde dclas1-
yordu. Omm, dilııyıı koyak s:ımpi· 
)'On:ısınd:ı birinciliği alacaj{ından 
herkes cmııiyrllc h:ıhsccliyordıı. 
Hu ),al, .kentlisini l:ııı:ırcnsıno sc· 
'·enlere kMi J'clmişli. <iün geçmez
di ki bir gazete Yeya mecmııııdıı 
resmi neşredilnıesin. Helsinkidc 
büyük moğnuıların ~ilrinlcri hep 
onun re~ınlle süslenmi~ıi. 

Uskol:ı, hunlara chemmiret bile 
vermezdi. Suomo Selmi ormanının 
derinliklerine sokulmuş, kaım:ısı 
ve tcsleresile sabahlan akş:ım:ı Juı. 
dar tığrnşır, işini bitirip şimale, 
aile ocaRınn gidecc~i günü hasretle 
beklerdi. 1şte, nihıı:rct lıcklediği 
gün gclrni::ti. Birinci kiinunun ilk 
sünü diğl.'r oıluncularln \•ednlaş
tıkl:ın sonra ayaklnrınn skileri boğ
la:r:ırnk ve omuzuna he)·bcsini ata· 
rak yoluna koyuldu. Tabanları al
tında kalın kar tob:ıknlıınnı his· 
seıtikçe kalbi, kücilk bir çocuk gi· 
bf, hudutsuz bir neş'e ile taşıyordlL 
Onilnde bembeyaz karlara bürün· 
miiş ucu bu<'ağı olmayan orman 
uzanıyordu. Sessizlik onu korkut· 
muyordu. O dıı ormanda büyümüş· 
til, hııkikt bir orman rocuğurdu. 
yine. doğup büyüdüğü hu orman 
fçinı1e yaşnm:ıkt:ın ve Luradn öl· 
meklen başka bir arzusu l"Oktu. 
Dünya kayak fampiyonJujJu diğer 
insanlardan kendisini belki d:ıba a7. 
al:\kadar ediyordu. Şan Ye şerdi 
ne yapacaktı. H:ışkalariyle, yalan· 
cılarl:ı boy ölçiişmek ve h:ıhusus 
bu ş:ımplyonluğu kendilerine nit 
bir monolcol zanneden fs,·eçlilerln 
11fizürıe ftiMük taktırmak için Hel· 
sinki~·e inmek kararını nmıi' olsa 
dahi, hunu anc:ık vatanına, sevgili 
Jo'inlnndasına bir zafer daha kazan· 
dırınak makıııdile yapacaktı. 

Y:ıklin geçmeslle k:ıranlıkta git· 
tikı;e daha cok buıy..ırdu. F:ıknt 
Uskoln yolunu iyi bilirdi. Köyün • 
den Suomo Snlmlye kapalı sözlerle 
blle gidebilirdi. Acele etmiyordu. 
\':ıktl ''ardı. !\iih:ıbaknl:ıra iştirak 
iclıı ilkb:ıhordıı Helsinki:re inecek· 
ti. O ııımana kadar her gDn antre· 
mantarla meşgul ol:ıc:ıktı. Her ne 
olurs:ı olı;un kaznnm:ık nzmincley· 
di. 

Yol uzundu. Foka! Uskolıı yonıl
flıamıştı. Esasen o güne kadar yor 
ıunluk nedir bilmezdi. 

Etrafında hüküm süren sükılnel 
nıhunu da 5311ki istila etmişti. Hn· 
kik:ıtcn bu güzel vatan bahliy:ı.rdı. 
Suonıo Stılnıi orm:ın•ncla münzevi 
bir h:ı)·n t y:ış .. ynn gcnı; oıluncıı, o 
sırnlorda vatanının geçirdllti müş
kül anlardan. büyflk tehlikeden h:ı· 
bt'ri yokta. Ne gnzt:telcr, ne de 
radyolar. Mo'lko,·o radyo istasyonu· 
nun dediğine göre, Finl:ıııdunın 
Rm)·nyı "lchdit edip" nlcylıindc 
clrhli tedbirler iltih:ızın:ı icb:ır el· 
tl/linl bildirmeınişti. m;yrnnnn s:ır 
ıihııl politika Te ıliplomasi:ri nnJ:ı· 
maktan Acizdi. ô. meselfı şunu 
bilebilirdi. ~vleıinden hlrk:ıc ki· 
loınelrc ötede Finl:ındn toprakları 
biliror geniş Hus nr:ııisi b:ışl:ıyor 
dıı. Jfııılut ü:lerinde küı;iik hir knr:ı
kol vnrclı. Orndn dniınıı bir iki J7in 
askeri nöbet beklerlerdi. Neden :ı· 
cab:ı? Uskol:ı lıunu bir türlü nnlı
y:ımnmıştı. O öyle znnnecliyorclıı 
ki lıuılullnrın Ölclıır:ıfııııl:ı ıl:ı, re
fahlarından başka bir şey :ırzu et· 
miyen köylü ,.e oduncular y:ış:ırdı. 

lllr nrıı)ık koşmnsını keserek el· 
rnfı d:ıh:ı iyi dinlemek için kulnk 
k:ıhıırtlı. Yiikscklcrden. köklen ge
len bu uğulln... Bu ne olabilir? 
Gözlerini göğe kaldırıp bir şey ı;:öı .. 
mck isledi. F:ıkat kanınhkt:ı bir 
şey gör<'mccli. Z:ılen birıız ı-onnı 
uğultu dn kesilmişti. 

- Kim bilir, diye düşündü. Bel· 
ki de soğnkt:ın laıl:ıklanm çınla· 
mı~ıır. 

Jl:ıknl scbelıini kendisi de lıllc· 
mcılli;i nıiiphcııı hlr endişe içiııi 
kemirlyor<lu. <i:ıyri ilılh·:ıri hızını 
nrltırnrnk yolnna •dc,·nm etli. nü· 
Yük ormıını nr•ık ~rri\•e hırakmış, 
şimdi ıHiı 1 ;,. • \ ı '!1 r. i··<v·cln. 

Köy, .. ıı kii ı le "il !1 .. ,.ı is!nr 
d 1 Ü\'Or lıı. h ı n' r el r köy 
eYINind ıı uı k \e n r, u k mc
ı;:ıfedl'n trf 1.; ~ lılcb1lırdı. Köye 
\'n!·l:ıştıl;ç:ı t.. lı3 lıu\uk bır sür' ile 
knrl:ır i n ı..: ! .. ~ ı~ or, u ·uvurdıı. 
Dir aralık merak ederek durdu. Rü· 
ya mı görüyordıı?. Köyün birçok 
e\•lcri kızıl ıılr.\•ler içindeydi <'Ylcri 
de ycını3-ordu. Son bir p:ıyreıtc re· 
1Akct ı;aha~ına geldi. lhtiyar bir 
bizml!lı;i I.:adından iuıhnt istedi. 

il 

mu 
Bnlınsı n· ıliğcr lı:u:ı köllük.r, Rus 
lıomlınrdıımını nllıııda c:ın nrmiş-
1..:ı tli. 

Huo; lıomlıııl:m mı? Acab:ı neden? 
Bu, t ·ı.koı:ı için lıallcdilcınez bir 
ınunıuııı:ı idi. llun:ı r:ığmcıı büyük 
tclılikcni n l.ıoş söslcrcliği oşikürdı. 
O ando küçlık hudut karakolunu 
ıtüşündü. \'atanının muhafız nsker 
ier:ııe mutl:ık:ı hnber , ·ermeliydi. 
O zonnediyordu ki, hudut knr:ıko· 
h:ışkn felükctlcrln belki önüno 
ge~·clıilecck ve bunn sebep olan 
Hııs t:ıyyarclerindcn intikam nlabi
ler.ck kuılrctıc idiler. 

lsvcçlilcr onu lııı şekiltle ski ile 
k:ırl:ır üzerinılc ş.imşek gibi koşlu· 
ğunu sürselerdi kendisilc müsabn
knya girmekten şimdiden Tazgeçer· 
lerdi. Uskol:ı bu gece olimpiyat 
şampiyonu olmuşıu. Fnknt müthiş 
rekorunu t:ısdikedccek tek bir mü
ş:ıhit yoktu. Ovalarla orm:ınlan se· 
risinde lıırnkarıık, şimdi titrek bir 
lşıkla uzakta beliren hudut kar:ıko
lıın:ı gözlerini dikmiş, baş döndü
rücü bir sür':ıtle koşuyor, ucuyor 
du ... Dir:ız sonrn, bir noktadan iba
ret ısık hiiyüyerck üzerine tevcih 
edilince ve bütün vücudunu nyı!ın· 
lalıncıı ha:rretlcr içinde Jmlmıştı. 
Dünyada bu knd:ır kı:rmelli bir ı.l· 
~·a bulunacağına asla inanamaya. 
cııktı. Fnkat kendisi için daha iyi 
değil mi ya? Yolu, gündüı;mOş gibi 
nydınlnnmıştı. llu suretle bir an 
e,·..-eı hududa ''armış ol:ıcaktı. 

••• 
Fin hudııt k:ırnkolundaki bir iki 

muhafızı öldürüp upteden Rus u
biti emretti: 

- Dikkııt!. 
Mitral:rözün bnşındaki askere 

doğru yürüyen düşmanı dürbOnfı 
ile takip edi)·ordu. 

"-Mutlaka, ,u şeytani kıaya'kcr 
lordan biri olnc:ık. Rimbilir ne 
maks:ıllıı selil•or? f'uknt on:ı peşiıı· 
den sl>yliyeylm ,emin olsun ki 
maksndınn as1A nail olmayacaktır. 
Projektörü ilıerino çevir; gl>zden 
knçırmamnlta dikkııt et. Aynklar111· 
dan wrmaya çalış. Keratayı canlı 
tutmalıyız. Fin mevzlleri hnkkınd ı 
bundan lıelki bir şey ö~rcn\riı. 

Asker, l:ayalı:çu·ı takip ederek 
dikkalle nıitr:ıl;)'.özüııü oıuuı istika· 
metine Çc\'Jrlyordu. · 

Rus ınbiti: 
- Acııiı> şeyf diye söylendi. 

Doğru Ozcrimiıe teliyor •.• Nişan 
ııll Dedi~lm gibi, ötdiirmel Ateşi .•• 

Uskola, köyfiniln fccl Akıbetini 
bnber vermek üzere uuıktan bnğır
mai.fa hazırlandığı sırada yere )'U" 

vnrl:ındı. Dernbeynz karlar gene 
ltöylilnün snr k:ınlle lıulanmıştı. 
lki Rus askeri hemen yanına koş· 
tutnr. Zabit. 

- Oldilrclilnl Keskin nişancı ol
mnrlığını biliyordum, zaten. Baksa· 
n:ı? 

nunu onlnmak iınklnsızdı. 
Nerede bilsinler ki, '!Y8klannın 

dibinde y:ılan ölü hirıı.z enci diln· 
ya kay:ık rekorunu kırarak boş bir 
ümidin haksız kurbanı olmuştu! ... 
Birkaç saııt sonra HelslnkJ radJO· 
sunden, Olempik komilesl Fin1ln· 
danın 1940 Olimpiyat oyunlannı 
tcrllı> etmekten vazgeçtiğine dair 
sulh çelenkleri kazanmak için çar 
pış:ıcak atleller, şimdi, bozlu ve 
korlı cl.'plıetcrde vntanlarının baf
r:ıj!ın k:ılır:ımnnlık çelenklcrite 
siic;Jcmlyc gideceklerdi. Aralnnnda 
yalnız Uskol:ı bulıınmnyncaktı ... 

(Gonl..-ur mükd/alı) 

F enerbahçe klübünün 
kongresi 

Ftrıtrbah,e .~por klıibünclen: 
Beden terbiyesi kanonu hüküm

lerine intih:ık form:ılilesinl ikmal 
,.c bu hu ustn k:ırnr iltihıız edilmek 
iizere 27 h::ızir:ın 940 perşembe Sii. 
nü ~aot 18 de klilp merl:e1Jmlzde 
fevkalücle kongre ııktohınacaiıından 
müessis nz:ının muayyen sııııtte 
klfiı> merkezinde hnzır bulunmal:ı_ 
n ,.e bu toplantıda ekseriyet olma. 
clığı takdirde de 30 haziran pazar 
sünü ekseriyete bakılmadan kon
gremizin yopılııc:ığı ilan olunur. 

• •• 
Tal:sim l' tni l'ıldı: kongresi 
Toksim Yeni Yıldız (Kuı1uluş) 

k11ibii idare hc:rclinıten: 
27. il. 9 ıo pt>rşembe gGnO saat 20 

ıle kiilp !rık:llinde yııpılnc:ık olan 
fC\ 1 rıt el<' 1 or re)<' :ız:ır.ın gclınele
rı IJ 1',... n r <'il olunur. 

Huzıı:ıı•ı<': Br.ılcn terbiyesi kıınu. 
r•FJo inlıhnk. 

••• 
Dcyko: spor klübündt.n: 
Klübllmiizüıı yıllık konsıwi 11-

6-940 cumartesi giinil Beykoz par_ 
ti kur:ığındıı sa:ıt 16 dn ynpılacağın
dan sayın auımızın teşriOeri rico 
olunur. 
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Kok Fiyatları 
\,_ ETlBANK ERECLt KöMUR iŞLETMELERi 
~ "~ MÜESSESESiNDEN'~ 

2/ 12889 No. lu Hey'et~· Vekile kararile tasdik edilen 5 No. 
lu Koor.dinasyon Hey'eti karart mucibince kok kömiirü işlerini11 
tanzimi müessesemize tevdi edilmi§ olduğundan, Ankara, İstan
bul, İzmir ve diğer şehirler için tesbit edilen satış fiyatlariyle 
umumi satı~ şeraiti aşağıda bildirilmiştir: 

1 - FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
aynı fiyat.) 

a) ANKARA 

i~in 
Tonu 
T.L. 

Asgari bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. 
Yollan tartı.sı mucibince olmak üzere müessesemizin 
veya müesst:ıBCmiz şeraitinde çalışacak .olup Beledi-
yece göı.:terileıcek tali depoların satış fiyatı. 23.30 
Müessesemizin merkezi depolariyle yukanda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine ' 
teslim - Satış fiyatx (Gazhane deposu merkezi depo-
muz mahiyetindedir.) 24.-

b) iSTfiNBUT.-

Miiesseseınir.in ve yine müessesemiz §eraitinde çalı
şacak olup keza Belediyece gösterilecek taH depo sa
hiplerinin depolarında ve gazhanelerde müşterinin 
vesaitinc teslim. 21.-

c) lZMfR 

Alsanc:ak'da Belediye gazhanesinde mü§terinin ve
saitine teslim. (İzmir kok satış işl:ri 1rmir Belediye-
sine verilmiştir.) 24.-

d) DtÖER ŞEHİRLER 
Bu tehirlere Banka tarafından satışlar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiyatlar şöyledir: 

Sömikok Karabük 

Fob Zonguldak 
Fob KarabUk 
NOT: 

16.10 -.- 21.60 
18.50 

Bu şehirlerde kok almak isteyen sattc1lar, eğer o şehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermem.işse kendi namlarına ser
bcst~e sipariş verebilerler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki 
askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kö· 
ıniirü almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a müracaat ederler. 
l3u şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yukarıda Fob fiyata nak
liye ve ton başına muayyen bir karın ilavesiyle mahalli Beledi
yelerce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamların ve kıtaatın ta
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslim 
edı1ir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolariylc, 
gazhaneler ve Etibank şeraitinde çalışacak, yani onunla aynı 
fiyattan satı~ yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar haricinde kalacak semt depoları keza ~lediyelerce göeterilir 
ve bunların satı~ fiyatlan mahalll Belediyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLER! : Telefon No. 

~NKAR.N : Etlbank Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesi 3006 
lSTANBUL: Ereğli Kömürleri İşletmesi 

" Kok Servisi (Tophane İskele Caddesi No. 28) 44767 
ZONGULDAK : Ereğli Kömürleri İ~let-
mesi Kok Servisi 145 
DfÖER ŞEHiRLER : Etibank Umum 
Müdürlüğü Ticaret Şubesi - Ankara 3006 

3 - TAL! DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 
tarafından ilan edilecektir. 

4 - TEDİY AT : Kok bedelleri tamamen peşin olarak tedi· 
ye edilecektir. 

5 - TESLİMAT : 
Rı.-smi dcvair ve müessesatın derhal bağlantılarını yap· 

malan ve ihtiyaçlanm azami 31-10-1940 tarihine kadar tesellüm 
etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve lstanbulda kalörifer tesisatı bulunan husust bi
na sahipleri ihtiyaçlarım mahalli Belediyeler vaıntasiyle en geç 
15· 7 ·94 O tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ : 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömürü için 

tek satış fiyatı kabul edilmiş olduğundan bunların sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla-
caktır, Hususi tevzi şartları aşağıda gösterilmiştir: . 

Kalöriferi olan resmi devair ve müessesat, apartıman 
vcsair binalar Karabük ve bir kısım Gazhane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane kokları Gazhanenin bu
lund\.lj?:u semtjn ihtiyacına tahsis edilmiştir. 
Sömikok, tal~p edildiği ve stok vn::iycti müsait olduğu 

. takdirde, sobada yakılmak üzere mübayaa edeecklerc 
verilecektir. 

7 - STOK: 

Ankara, !stanbul ve 1z.mir'de t3.lepleri karşılayacak miktarda 
stoklar teeis edilmiş olduğundan ihti:;-açlarm sıra.siyle karşılan· 
ma!>t i<;in a lilkeda rlarrn ·:uktı rrd::ı ki a c!rr~:er" miirı-cP. :ltln'"t· 

••••1:1222mZE21mmımmmB•B1&S#lıl!M!llfiDU•llll•••••• ~·--. .. 

1 ıJeni.z Levazım Sa!ınalma Komisyonu i!lln'arı · 
l - Tahmin edilen bedeli (lil85.50) lira olan (lCiOOO) kilo sıad-e;,ııg.nın 

2 t:?mmıız Ota tıırihiM ra::tlıyan ı:oı::th ı;timl ıran! 11 de pazarlıkla 
el:siltmesi ) apılaca;;tır. 

2 - İlk teminatı (1288) lira. (92J kuı"'U§ olup ~nrt.na.ınc::I hergün koı:cl:!ı· 
yondrı.n alın:ı.b!lir. 

3 - l.ııteklilerin belJI gl.:n \-e :ıaatte :!4SJ saym ~~aı;~da ya~ılı nsaikle 
ve teminat makbuz veya. meJ;:t;ıplarile bl.lli.·:.ı ituınıp3..J3d& bulu· 
nan komisyona mUracaaUarı. (516-4) 

* * * 
- T::ılıınin edilen bedeli (40000) lira olaıt (25000) :n~lre erat yaır 

lık ve i)başılıJi kumaşın, 28 Haziran 19i0 cuma sünü s:ı:ıt 11 de pozıır. 
lıl,la eksiltmesi yapılacaktır. 

~ - ilk teminatı (3000) lira olup ş:ırtn:ımcsi her glin komisyon
tl:ı:1 1150) kuruş bcılel mukııbiliııde alınabilir. 

3 - ı ~ıcl;Iilcri n 2400 s:ı~•ılı k:.ınuııcl:ı yar.ılı -resoıkle l.irlikte Kasıın. 
p:ı~:ıcl:ı bulun:ın konıis:yo:-ıdıı belli gün l'e s:ın:tc h:ı ıır bulun.n:J!:m.(52fJ5) 

f ~ul Levazım Amirliğinden verilen harici 
L_ askeri kıtaatl Hanları 

Tophanede Saraç Evi 1\1: den: 
Saraç makine ve eıı,ıerine v!luf l~çl alrna.caktır. isteklilerin tatlda, a§ı 

ve htlmühal kağıdı ile birlikte imtihanlau yapılmak üzere Tophanede Saraç 
ev:I müdUrlUğüne mUracaatıan (120) C5217) 

• :f. • 

Müteahhit nam ve hesabına 260 ton ekmeklik un aatm alı.nacaktır. 

Tahmln edilen bedell 41U500 lira ilk teminatı 3412 lira 50 kuru;Jlur. lhalesl 
15·7 -940 pazartesi gilnU saat ll de Ağrıda tümen satmalma komfsyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve §&rtnamesı 228 kuruşa komisyondan almlT. 

(IH) (:5211) 

• * * 
Demiri Kordan verilmek üzere 600 nakliye arabası paz&rlıkla yaptır&, 

caktrr. !halesi 1·7·9i0 pazarteııi günU saat 16 da Balıkeslrde Kor ıatmalma. 
komisyonunda. yapılacaktır. NUmune evsaf ve şartna.meıl komisyonda görü· 
lilr. 1steklilerin belll aa.atte komisyona gelmeleri. (H3) (~2{) 

.. . . 
Müteahhit nam ve hesabına 109 e.raba pazarlıkla 28~·940 cuma ı;ünU 

saat 16 da alınacaktır. lsteldilerin tem!İıa.tıa.tile birlikte KA.ysetide Kor SS.· 

tmalma komisyonuna gelmeleri. (Hl) <(5322) 

• • • 
A§ağtda. yazılı konserveler pa11arltklıı. sa.tm a.lma.caktır. thateei l-7·9<l0 

pazartesi günü saat l O dıı. Çana.kkalede mtısta.bkem mevki satına.ima. komis
yonunda yap1lacaktrr, lstcklilerin 285 lira temlnatlarlle konıLııyona gelme• 
lerl. (150) (5331) 

Cum 
Ton balığı 
Z, Yağlı yaprak dolma 

Ml'ktan 
kutu 

10.000 
10.000 

••• 

Tutan 
kUTU§ 

15 
23 

ilk temlna.tı 
Lr. Kr. 
112 ııo 
172 50 

28:S 00 

68.0CO kilo sadeyağı kapalı zarfl& eluUtmeye konmuştur. lbale.ııi llVi· 
94.0 pazartesi günU saat 11 de yapılacaktır. :Muhammen tutarı 68.000 lira 
ilk teminatı 4650 liradrr. Şartnamesi Ankara. ve İstanbul Lv. Anlirllklert sa• 
tmalma komisyonlarında gtlrUIUr. Taliplerin teklif mektuplanııı ekslltl:iıe 

ısaatillden bir saat evveline kadar Dlyarbaktr Kor aa.tmalma komiayonuna 
vermeleri. (B9) (5330), 

••• 
600.000 kilo arpa kapalı zat'fl& aatm almaca.ktrr. Muhammen bedell 

36.750 lira ilk teminatı 2756 Uııı. 23 lruruııtur. Ekgtltrneat 12·7·94:0 cuma. gUnU 
saat 9,30 da yapılaca.k.tır. şartnameıl komJsyond& görUIUr. leteklllertn beJli 
günde eksiltme saatinden bir ıaat evvel ke.nunun tarifleri dahtlinde teklif 
mektuplarını Ellztğda tUmen aatmalma konılayonuna. vermeleri. (161) (5332) 

• •• 
Beher metresine tahmin edilen flya.tı 66 kurt11 83 santim olan 700.000 

metre arka çantalık a.ra. bezi pazarlıkla münak~aya. konmU§tur. lh&lesl 
29-6-94:0 cumartesi günil saat 11 dedir. KaU temina.tı ü,936 liradır. Evsaf 
ve prtnameııl 2340 kuru\& komisyondan alınır. lırteklllerin kanunun emret. 
tıği belgelerile ihale aaatlnde Ankarada :M.M. V. utma.tına. komisyonunda 
bulunmaları. (142 ) (15323) 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 21 kunıı olan. 400.000 metre a.ııtar 

lık bez pazarlıkla mUna.kasa.y& koıımtl§tur. l.halea1 1·7·94.0 pazartesi gUnU 
111aat 11,SO da yapilacaktır. Kat1 teminatı 10.900 llradır. Evııaf ve eartname.91 
420 kuruıa komiıyondan almır. lırteldllerlıı. kanunun emrett i.il bel.,eleril!S 
ihale saatinde .Ankarada M,ll.V. satmalma komisyonuna gelmeleri. 

. . (1"). {MU) .,,.. 
Beher metre81Jıe tahmin edilen tfyatı 21 kurue olan 400.000 metre utar

lık bez pazarlıkla aatm almacaktrr. 1h.aleıd 2·7-94.0 .alı g1lnU .aat 11,80 da 
dır. Katı teminatı 10.900 liradır. Evsaf ve §llrtnıuneııl kombyondan •20 ku· 
nıııa almır. !ateklllerln kanunun emrettiği belgelerile ihale saatinde An.kara
da. M.M.V. aatmalma komlayonuna gelmeleri. (1'5), •(6386), 

•• • 
Beher metrmne tahmin edilen fiyatı 21 kuru§ olan 130.000 met're astar-

lık bez pa.zarlıkla. mQnalwıaya konmU§tW. lbales1 S·'i·MO ça.rıamb& &UnU 
.saa.t 11,so dadır. Katı temJnatı 40911 liradır. Evaat ve p.rtna.mm 140 kuru§a 
komizyoı:ı.cta:n almtr. 1.stekUlerln kanunun emrettiği belgelertle ihale ııaıtt1nde 
Ankarada. M.M.V. ıatmalma komisyonuna. gelmeleri. (1~) (5327) 

• * • 
Beher metresine tahmin edilen .fiyatı 133 kut'Uf 70 aantl.m. olan l:i0.000 

metre yazlık elblselllt bez pazarlıkla ınllnakasa.ya konmuııtur. 1halea1 29·6· 
94.0 cumartem gllnU aaat 10 dadır. Katt temina.tı Z2,535 llradtr. Evsaf ve p.rt· 
namellll 1005 kuruııa komisyondan almır. lııteklilerln kanunun emrettiği bel· 
gelerile ihale saatinde .Ankarada M.M.V, utmalm.& k&ni!yonuna gelmeleri. 

(1'7), (ll328), 
• :f. 

20 ton siyah ve lld ton BIU'I sabunlu köaele pazarlıkla eatm alınacaktır. 
Siyah köselenin 10 tonu ilıaleden l!S gUn ve 10 tonu da bir a.y ve sarı k6.ııele· 
nin bir hafta içinde te.91im1 §arttır. lhalesl 29-6·9t0 cumartesi günn saat ıı 
de Balıke.ııtrde Kor aatmalma. komi.llyoınrnda. ya.ptlacaktl!'. hteklUerlD belll 
saatte komiByona gelmeler!, ı(HS), (a329) 

••• 
800.000 kilo kuru ot kapalı zartla elaılltme:re konmUftu?'. Şartnameıd 

Ankara, letanbul, Konya Lv. .A.mirllklert .ıı&tmalma. komlayonlarmda, gö_ 
rliıur. Muhammen bedell 88,000 lir& ilk ternlı\atı 3562 Ura. 50 kurutıtur. 
Eksiltme.ııi S-7-HO pazartesi günU aaat 11 de Konyada Lv • .A.mtrliğl aa... 
tmalm& komı._.onund& yapılacaktır, lısteklllerln ııaat 10 kadar teklif mek_ 
tuplarmt !nezkdr koml!lyona verml§ olmala.rt. (106), (Sl21S), 

••• 
Beher çiftine tahmin edilen fiya.tı 200 ku~ olan. 10.800 çift terlik ka-

palı zarfia eksiltmeye konmutıtur, lhal~sl 9-7-910 alt gtlnU 111aat H tedir. 
!lk teminatı 1620 liradır. Ev.sat ve prtnamesi komisyonda. görUIUr. btekll· 
!erin kanunun emrettiği belgelerle en az fhale saatinden bir aaat evveline 
kadar tekli! mektuplarını Ankara.da M.M. V. ıatnıaıma koml.9yonuna ver· 
meleri. (102} (5121) 

• #[.. 

tkl milyon kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmu:ıtur. thale!l 8-7-
940 pazartesi günU saat 15 de yapılaca.ktır. Tahmin bedeli 110,000 lira. llk 
teminatı 8250 liradır, Evııa! ve §art.namesi her gtın kom.l!yonda görUIUr. 
İsteklilerin belli gUn ve saatten bir nat evveline kadar re.sml vesaik ve 
telillt mektuplarını Edlrnede Sanayt Kı~lasmdak:I 1atmalma .komlıyonuna ı 
vermeleri. (101). •(:Sl23) -

• •• • • • 1 

"l'ahmln kaU 

26 H A Z 1 R A ~ - ı:aı' 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. 
En ı11k1şık z:ımıında size en büyiik yardım(·ıdır. Kalöri, ~ırla, Ieızrl 
ve nefaset bakımından lntmiıı cılici ın:ıhiyeli ve yüksek eYsaİı hııitdlr· 
Mercimek, bezelya, buğday \"C~3ir çorbalık komprimelerimizi fıer 

:rerde bulabilirsiniı. 

ÇAPAMARKA ınüslahzaratı 
M. NURi ÇAPA Kurulu§ tarihi : 1915 
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. ADEM İ İ KTiDAR· 

R D VRM&ö'B i N 
'- Tabletler! her eczanede bulunur ' 

tı< ıPo.ıa lı.utusıa tlSS) Calata, l.t.ııbul 

---- -·"" 
> Reçete ile satılır • 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma ~omisyonundan 
Komutantı\t kıtalan için 704 metre be!J kutu kadre.D kablo 29-6·940 gil• 

nU saat 11 de pazarlıkla ııa.tm a.lmacaktır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek lçln hergUn ve pazarlığa I§tl.rak etl2'cıl< 

l1;ln de belll gUn vo saatte Fındıklıda komutıı.ıılık satmalma ko.m.byonun• 
gelmeleri. (5339) 

• •• 
Komutanlıkta bulunan 488 adet benzin varili mevcut c:ırtnameslne gör' 

içi ve dı§ı gah·anlze ettirilecektir. Pazarltğt 1-7·tHO gttnü aas.t 11 de Fmdtl>' 
lida komutanltk satmıılma komisyonunda yapılaca.ktcr: lsteklilerln belli gllll 
ve aaa.tte meı:k~r komiııyona gelmeleri. (:S340) . "' . 

Komutanbkt& §aaeleri mevcut kırk yedl kamyonun krrk beı taııeııı.ııe 
ytik karoseri iki tanesine de au tankı p:ızarlıkla yaptmlncaktrr. puartılC 
27·6·940 gUnU ısa.at on beştedir. Ka.roserlerln muhammen bedeli ylrmt d<Srt 
bin yedi yüz elli, ııu tankının muhammen 1.>ede1l tki bin altı yUz liradır. şart· 
nanıesb:ıi görmek Jçin hergUn iş saatinde ve pazarlığa ı~urak fçln de ı:ıeıtl 
gün VC!I .saatte Fındıklıda. komutanlık satınaıma. komlııyonuna ı:nüracaatısrı. 

(li238) 

Devlet Demiryoltarl ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

~ 

Muhammen bedeli (112:>) lira olan (500) Kg: amya.nth 4 kö~e saıınutr~ 
(IS.7.94:0) cuma. günil saat 10.45 on kırk beşte Haydarpll§&da gar bwllı df. 
hillndcki koroi.9yon tarafından ek.ıılltme usuıu ile aatnı alınacaktır. 

Bu i§e girmek istlyenlerln (84:) lira (~8) kuru,ıuk ı:ııuvak.k&t ıeıoııı•t 
ve kanunun tayin ettlfl veııalklo birlik.le ck:ı1ltme ı;UnU saatine kadar koıııll' 
yona mUracaafüı.n lhımdır. 

'Bu iııe ait §artnameler komisyondan pa.ruız olarak dağıtıımaktadJ:I'• 
•(fl331'i) 

Cin.si Miktarı fiyatı teminatı ihale .tarih aa&t ve ıekli 
§AJ'tname 

bedel! 
J~r. 

300 

Beyoğluapor klübü 
b:ı§kanlığınaan: Kuruş Lira 

KiUrn 20,000 adet 300 6500 
Battaniye Ui.000 .. 950 16700 
,, 10.000 .. 9:SO 12000 

15.000 .. 950 16i50 

fiilim 30.000 " 
300 11500 

Mahruti çatır bezt 120.000 " 22e 29196 

.. 60.000 .. 226 16070 .. 60.000 ., 226 16060 

4/ 7/ HO Pe~eınbe 

2/7/940 Salı 

~/7/940 Çarıamb& 

1/ 7/ 940 Puartesl 
1/7/940 Pazartesi 
4/7/940 Per§embe 
2/7/ 940 Salı 

S/7/ 940 Çar§amba 

l!>.30 
11 
10.5 
10.30 
11 
11 
10.30 
11 

715 
4i5 
715 
153 

13ô0 
680 
680 

21·6·940 tarihinde ds.vet 9di}e1I 

kongrenin, ekaeriyet huıl o~· 
d:ın. 28·6-940 t&rihlne mosadif cun:ı& 
gUnU 11aat 21 e talik edildiğin{ azal~ 
nml%& bJldirlrtz. 

Yukarda. ctnıı v~ miktarı ~·azılı e~ya bizalar;ndaki ııa.atıerde paz:ırtıklo eklliltmest A.nkarrda M.M.\', ıı:etm11t· 
ma. Ko. da yap1lacaktır. Ş.-.rtnamelerl hlzalarmdaki fiyatlarla satılır. !ııteklıleri.n belli ııaattc Ankanda Ko. da bu· 
lunmalarr. { UO) (15288) 

Halk Opereti 
Bu akşam Beyko:ıı lsl<cle tıyatrP· 

ııurıda : ("0Ç l'ILDIZ) 


