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Sovvetıer rniizakeıCvi kabul eltiler -. 

ulgar kabi.nesi bu sabah 
oplandı, Roma ve Berlinle 

sıkı temasa 9 .eçildi 
S,.lgar Nazırları " Bulgaristanın menfaatleri bakımından Tuna ve Balkanlardaki 

yeni vaziyeti,, görüştüler, ne karar verildiği henüz malüm değU ... 
Resmen arazi talep edıld ıği taktirde ... 

omanyanın Macaristan 
\7e Bulgaristanla barbl 
göze aldığı söyleniyor 

-.e&r hududunda Romanya mUdafaa tedbir1erini takviye etti, yeniden as~ır 
leyketti. BUkraşta tayyar~ hDcumlarma karşı müdafaa tedbirleri almdı 

Romen kabinesi . . 
çekildi mi 7 

Roma radyosunun bir haberine gire 

östence ve 
ovyet ültir:nafumun

da işciret edilmemiş 
8oVJet menbaları ise bu saate kadar hadiseye 

dair hiç bir malOmat vermediler 
~ 28 - Bl1kreıten gelen Romanyada fevbllde lhızyat 

1er8 söre Sovyet Rusya hll- tedbirleri almmqtzr. Bllkretteld 
Wtlmatoma cevab olarak resmi bJna1ar kum torbalarile mu

--~--·ye girlpıek üzere .. er bafua altma almm•• muhteUf 
için Romanya tarafmdan yerlere tayyare dafU toplu' ve 
notaya cevabım g&Dder. mltraly6sler yerletUrDmlltfro 
SovyeUer mO.zakere tekll-

b.buı etm!tlercflr. lltlkretten bqlln alman b1r Jıa.. 
~et krtaatmm hududu ıe~ bere söre Romaııyada Tatareüo 

8-arabyaya ılrdlJderlne dair kablne81 lltJfa etmlftlr. 
eUer teeyytıt etmemJtilr· (IH11t1111ı .. lnclJdıJ 

Yafimurlardan muhtelif yerleri 
sular bastı , bir kişi öldü 

............. d\-a1'11U8 1ııa ..... ........ 

-;.."';; a.m Nmata 1ıaf1ı • dOkktnıar da mıWla lolmuf, maddi 
pcqaımDdaD 8GDr& çok baar olmQftur. Kaaalpaf&da, Aka • 

~-•· ı.tanııuı n clvumdlı ra)'da" diler 1ıuı 9'1DUerde de GU· 
hıt-1 eeller lıaamqtır. Bu .. kur J9l'lerl w •anıtta-. 
treDıe ıeıen Ed1rDe )'Olcul&n Bu arada Btı)'Ukadaila bir ldflDID 
~ clftrmdakt birçok tarlala. 61tımlle aetlceleua bir km olm11f • 
.~ altmda ka1mıf oldufwıu 16' ıur. 

Bu aabah gel•n "Silcqo 
T rihün" muhabirine 

•öre-

• Harbin sıklet 
merkezi şarka geçti 

Umumi luınoat harbin 

~ mer • 
libp TribOo ıuetMlnln İnlil

teredekl muhabirlerinden Fls Mo
rla bq11nld1 konvautyonelln getir. 
dlil yolcular araamdadır· 

Amerlkah pzetecl, bir maharrt
rlmlze ıunlan 86ylemJtUr: 

... "- Harbin ılklet merked esma 
geçmektedir. Bu itibarla birçok ec
nebi ıuetecner libl vulyetl Jııb
mdan takip etmek üzere buradan 
Suriye yoluyla prka gldiyozıım. 

A vnıpad&Jd umumi kanaat bar
bln uzwı sllreeeit merkeslndedJr.,, 

Belçika hUkOmeti 
de sulh yapmağa 

karar verdi 
-. 28 - Jılalbı oldutu tlH· 

re Belçlb traımm ordu De bera
ber teıllm olmumaı ratmen Bel
çika hllkbıetl mllcadeleye devam 
etmele karar verm1t ve l'ralllaya 
pçmiftl. Haber almdJPıa g6re 
llmd1 Belçika hllkbıetl de au1h 
yapmafa karar verm!ftir. Belçika 
tamamlle lııal altında bWundugu
na g6re bu branıı ancak buluıkt 
batmıdan bli" kıymeti vardır· 

Londraya giderek harbe devam 
edlleeell yolunda bir nutuk i6yll
yen Belefb llhhfye nurn Jupar, 
l'ran8ada bulunan Belçfka htlka • 
metl taratmdan vazlfealni terket
mlf ta)'llnuf ve hiçbir saWılyetJ ol
madılı U&n ecUlmlftlr. 

Bir Nazi Casusunun 
itirafları 

Emsalsiz 
bir casusluk 

tefrika11 

Nakleden: 

• 

........ . 
VLAM . YA 

elülcfWt 

....,._ ....... ....., ... " 8o'IJet ....,. ............ -- ktı ... )&lwte .................. 
......................... talep eclllea U'UIJI sflaterlr llaıt1L. 

ltalya -1,..Ut..-e harbi 

İtalya emrindeki 
Habeş kıtaları 

l,..uislere iltilaak iP,. 
lıaçmağa ltaırlanıyorlar 

Londra, !B - l talJ8D Somallsl, 
Habeılıtan •e Trablusprp hudut
lannda muharebe dnam ediyor. 
Dlln tnılllz kara denJyeleri İtalyan 
SomallsJnde bir mukavemetle kar 
fılanmadan 32 kilometre llerlemlı· 
lerdir. 

l talyan Habeıistanından 'H So
mallden selen haberlere ıöre, t tal· 
yanlar tarafından kayt n tesllh e· 
dilen çeteler lnılllılere Ulihak ffln 
kaçmak arzusuhdadırfar. 

Habeşistan Te lnılliz Somallsl 
hududunda, tankların yardımı ile 
bOytlk bir l talyan müfrezesi tnıilfz 
ileri karakollarına bil~um etmı,ur. 
Bir lnılliz zabiti kumandasında 
bulunan kllçilk bir pollı ıımlzo
nundan ibaret bulunan kunetlerl 
dört saat çarpı,madaıı sonra taar 
ruıu ,ıddetle tard etmiştir. lnılllı· 
lerden za)•ial yoktur. KQçilk ııarnl· 
zon muntazam bir ıuret\e rical et· 

~ngiliz . tavyarel0rinin 
Almanya üzerine 
müthiş akınları 

Yeniden birçok lebriluılar tayyar• meydanları, 
petrol depoları bombardıman edildi 

Loadra. 18 - lngW.z tayyareleri 
Almanya ve Alman lHall altında 
bulunan memleketler UzerindekJ 
ukerf hedeflere kartı muvaUakı
yeW bombardımanlara devam edi
yorlar· Almanyac!a RDr'deki uke
rf hedefler, Rtlrlln prk 88.hillnde 
bilyilk bir petrol taaflyebanesf, 
saatte birçok yollar bombardıman 
edilmiıtir· 

Bunlardan bqka İngiliz tayyare
leri Holandada, Texel ve Helger. 
de deniz tayyare llalerlne ve Sehl· 
pol, Vaalhaven ve Kooy tayyare 
meydanlarma hllcumlar yapmqtır. 
Dortmund, Bonn ve lltlnster dva· 
nnda Hangorf tayyare meydanla-

ma :marus tutuım111tur· 
Aanabruck, Rheydt. Ham. .,. Bo

eat'de demlryollarma isabetli 'bcılil· 
balar atılmlltır· 

Dier bombardmwı tayyareJerl 
de, Holandada VlllemlOOrd ve 
Gnemuldende doklara, JrımaJJara 
ve k6prWere hncum etmltilr-

Hanover dvarmda lllaburg'da 
bir yağ tuflyebaneslne bom""'ar 
Jısabet etmlt ve yangm p1mııftır. 
Bmnende petrol tuflyelwıelerlne 
ve Sabburgende bir fabrikaya da 
htıeumlar yapılmıetır-

Bu harklt etııumda lnglllzlerln 
Uç bombardmwı tayyaresi •3'1 e
dllmi3tir· mı,ur. 

TAYYARE BCCUMLABJ n ve Hanover dvarmda Lupnba-
Tanare faaliyeti de devam edl· ıeıı tayyare meydanı da bombardı-

yor. lnıllfz bombardıman tayyare· mana tlbl tutuımuıtur. M an ,· f at u r a 

Milli Mftdafaa Ko~!~~~ ... 
mflkellefiyeti '-·~-

Kadın, erlıelı her oatamlaıtan utenebilecek laiz. DllkkAnlarda dam-

lerl tarkl Afrlkada Fura tayyare ı Köln'de bir yal tuflyehanetl ve 
me1dınını, Alakaka tayyare mer Kanııhelm clvarmda Ludvtphaven-

ın~""m' 6 tlnrtldd de bir bomba fabrlkur da hlleu-

mef oerilebilecelı oasileler bir nizamname ile 1 1 
.e,ıeml§lerdlr. .BOJG)cadada Alpanlaa _.,... 

157 Dumanda OtinD ~ IO 
a... .,.,_ dereslıılD de nlan kabar • yql&rmda Vull bu pcıe .... br. 

• Şehrimizde bazı çakur 881Dt· fi bel&Ja ıttmlftlr. raıaııt lıılrdalıln 
._ bunıtftrr. Ycımı,te Umoa ı.. bel&Dm lı; metN JQklftllllDdeld da. 

•e elvan bu abah 1ılr set maıı •an 1atan ~urların telllıUe '8s • 
ı almQ 'Y'e e-etıp geçmek çolr mllf ..,. Vull taflanD altmcla kaJanlı 

bir 1aaı. ıeımı;tsr. mrp oımo,tar. 

tabii edildi oe meriyete girdi ga 1 numune er y 8 
J.etlü :Kardeş Buton kadtnlar için şahsı mukellefiyet fiyat listeleri 

y ARIN HABER sıraları teshil edildi bulunacak 
ıiitunlannda okQunm. (1azm • lacl.W 
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HAZAETİ MUHAMMED 
~~====~ <H AVAT I> c:::~===~~, 

i L' K VES i K A 
(lbni lshak)ın kaybolan eaeri esaa tatalaralt 

tBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel ytUılml§ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyo6rali 

f'tl""81• ~· 27 Muhiddin TQrk 
Hz. Muhammed~ gelip 
islima giren hristiya..""ll.:ır 

(1) 
Hz. Muhammed Mekkede bu. 

• lunduğu zaman Habeşistandan yir 
mi kadar hris+.jyan ge!ip IU~ 
kendisile goril§tiller. Ona bir çok 
sualler sordular. Bu esr.ada bütün 
KureyşHter Kabede çepeçevre o -
turmuş dinliyorlardı. 

Habeşlilerin sualleri bittikten 
sonra Hz. Muhammed on•arı Al. 
laha imana davet etti; onlara Ku
randan !>azı sureler okudu. 

Onlar banu dinleyince gözlerin· 
den yaşlar boşandı, can kulağile 
dinlediler, Hz. Muhammede imin 
getirdiler ve o..,'.'ia kendi kitaplan
nrn haber verdiği aUlmetleri tama.. 
mile buldular. 

Bunlar Hz. Muhammedin ya -
nmdan ayrıldıktan zaman birçok 
Kureyşlilerle birlikte, Ebu Cehl 
önlerine çıktı ve onlara: 

- Tanrı'1an utanın! dedi. Ar • 
kanızda sizin dininizdeki kavminiz 
sizleri buraya bu adam baklanda 
malQmat alasınız diye gönderdi! .• 
Sizse daha onunla ilk görüşüşte 
kendi dininizi bırakıp onunklıü 

hak kabul ettiniz!. 
Biz hiç sizinki kadar budala bir 

kervan görmedik!. 
(Veya her nasıl s5ylediyse) Ha

beşliler şv ~ı verdiler: 
- Allah si1.e eelAme~ wrsin!. 

Bizler size deliler nazari1e bakmak 
istemiyoruz!. Biz şimdi girdifimiz 
dinde sebat edeceğiz!. Siz keudi 
dininizde kalın! .. Bi.ı yahm iyiyi 
alıp göttıreoeğiz!. 

Ba.zı!arma göre bunlar (Nec -
ran) hıristiyanlanydı ki. Tann 
bilir, sahihi de budur. 

Hz. Muhammed ve Cebr 
ismindeki hriıtiyan 

Bana naklettiler f:i, Hz. Muham 
med (Merve) de Cebr isminde Be
nu-i-Hadraminin kölesi olan genç 
bir hristiyanın dilkkaru: önünde 
sık sık otururdu. 

1 - (Eshabı Kebf ınirest Kur'amn 
18 inci suresidir. Bu surede UyuDlUf 

olup da sonradan uyanan aclamlarm 
(eababI kehf) oldukları bUdlrlllr. 
MalnPWı mqnka kadar gitmlf o -
lan adamın da o(İskender Zfilkarneyn) 
oldut-.ı söylenirse de Kur'an bunun 
hıı.kkmda yalnız Zlllkanıeyn tabiri 
JmUazımaktadır. Bu tabir arapçada 
(lkl boynuzlu adam) mlnaama gellr. 
Bazı Lsl!m tarihçileri Zfilkarneyn&n 
Yemende bu eserin mUelllfl lbnl Hl. 
p.mm mensup oldutu (Himeyai) lirin 
eski hUkllmdarlarmdaD birial olduğu_ 
nu iddia ederler. Kqhur (LQcat.Ut. 
Türk) 11 yazmı§ olan (Mahmut K&t
gari) eserinde Türklere (Türk) imıl. 
nl bu Z~rneyn'ln verdiği hakkm -
dlki rivayeti de kaydediyor. GörWU. 
yor ki bu Zlllkanıeyn daha. ziyade ef· 
ııanevl bir ıabıatan ibarettir. Belki 
de pek eak1 zamanlarda gtlneı ve a_ 
ym boynuz ,eklllerlne Wahlyet atfo • 
lunduğu devirlerden kalma blr efııa.. 

edlr. 
(EahabI kebf) e gelince yedl kişi • 

• 

Bu yüzden Mz. M u h a m -
mede bir çok vahiyicrini bu Ceb
rin öğrettiği söylendi. 

Bunun üzerine Kur'anın şu a -
yetleri nazil oldu: 

"Biliyoruz ki, onlar Muham • 
mede bildiklerini bir insanın öi -
rettiğini söylüyorlar. Fakat atfet
tikleri kimsenin dili yabancı dili -
<fir,. halbuki bu halis arabidır.'' (2) 

Hz. Muhammedin esba-
bı içindeki düşkünler 
Bir gün Hz. Muhammed Kabe. 

de oturuyordu. Yanında da es -
babının Habbab, Ammar. Ebu 
Fukeyha Yazar. Safvan ibni ö
meyyenin bir azadlı kölesi, Su _ 
heyb ve )>unlar gibi en fakirleri o
turmaktaydı. Bunu gören Kurey1-
liler aralannda, biribirlerine, is -
tihza ile: 

- l§te onun yolda§lan bu ıör
dükleriniz!.. diyorlardı. Acaba Al -
lah bulup bulup da içimime irpd 
ve hakikati 8ğretmek inayetine 
bunları mı layık gördil?!. 

Eğer Muhammedin vahiylerinde 
iyi bir §eY olsaydı, her halde bun
lar bize takaddüm etmezler, Allah 
bunl.an elbette billett tercih et -
mezdi!. 

Bunun üzerine Tanrı vahiy ey. 
ledi: 

"Rabbine sabah ve akşam iba
det eden ve necat isteyenleri reel -
detme. Onlan geri çevirirsen ter 
i&}eyenlerdcn olursun ..• " 

Biz böylece birini ötekiler vası • 
tasile imtihan ettik, 'V3t'Sın onlar 
desinler: Tamı aramızdan bunlan 
mı tercih eyledi? Tann minnet bi. 
lenleri tanımaz mı? 

Onlar ki bizim bildirdiklerimize 
inanırlar, sana gelirlerse böyle söy. 
le: "SelAmet sizin üzerinize olsun! 
Allah size rahmetini bahşetmeyi 

vaadetmiştir. 

SOOeıı her kim bir kötülük yaıt 
mı~. fakat sonra iman edip iyilik 
yaparsa Allafl onlara ka111 gafur 
\'e rahiındir ... '' 

(Onama Yal') 

ııın uyuyup tq oldukları rivayet olu. 
nan bu matara (Tanua) o(ller8lıı) 

arumdakl )'ol Userllldedir. Blz bu 
matarayı bizzat ziyaret ettik. Filha
kika bir dal •letinln yamacmda olan 
mafaranm tavıuunda garip tekiller. 
de laflar arkmaktadır. Bunlardan 
blrial de bu tqlara yapqık olarak 
en önde g6rfilen ve tıpkı bir köpek 
ıekllnde olan siyah bir tqtır ki, h\i· 
rateye cöre, eahabı kebfin köpetly -
mit. 

Fakat bu kara t.qtan köpek ayak. 
tarı botlukta ve mağaraıım tavanına 
aırtmdan yapqık bir vaziyettedir. 
Şüphe yoktur ki mağaraıım tava • 

nmdan hAlG. aızmakta olan aular tat
lan erite erite nihayet bu sarıp tekle 
aokmuı, buradan birçok hurıLleler 

çıkmı§tır. 

2 - Hz. Muhammede blld.lklcrlnl 
kdh Bahira f.mılnde bir l:efifin, klh 
Yemamell P..ahman lamlııde bir ada. 
mm, k.Ah Cebr laminde blr hrlatlyan 
k!ileniıı ijfrctU#lni aöyliyccek kadar 
haldkat nuruna göz yumabilenler:! 

• 

Hab~r 

Perakende sebze, Bu ·~bala gelen • 

ve yemiş fiyatları Yunanıstanın ~nı 
Halde azami hyat Moskova alçısı 

tesbit edilecek "Ballıanlar~ harp tlı-
l'lyat mur&Jrabe ~ .. ıı-'a lıalacaiı 

korunma Juuıuıılle fevka114e alıvalm ,__ ... .-.!_ J • ..a • 
mevcudiyeti kabu'! ed!Jdllinden •bze ~•J'Uft,, •l.)'Or 

Benzin ve petrol 
fiyatları arttırıldı 
Ticaret Vekaleti yeni 
fiyatları telbit etti 

Aalmn, n <A.A.> - 'l'leatet v... 
JdWI ..... t.lıUI .Ulmaptr: 

1 - 21 Nlaa.Ddanberl cart beuin, 
gazyafı 'ftl motortıı fiyatlan, mes 

il R.l~IJIAtf - ıt40 

ve meyva halinin bundan sonra yal • 
ms ftfaU&nn te8CW 11• ._., aym • 
manda fiyatların tetblti ile de met. 
sul olmasına karar .....,Ur. BaliD 
teııblt edeceği bu n&zmı flyaUar eaa 
almarak tehrln muhtelif mmtakala -
rmdak1 perakendeclleriıı kAr mabet
leri ve D&1dl7e muratı zam edU9 • 
cek ft her mmtakada her cim ..,. 
va w •bzeJıln azamı kaç kurUfa a. 
tılma.n l!zımgelecel'i böylece te.blt 
c.luna~ktır. 

Yunani8t8nm yeni ı.ı•ova elçl
ıi ll- Kn.tl DJprrumdapalo ~ 
ktl konvwiycmel trenJJe A+laıdan 
ıelırlmiH gelmJş ve dofnıea Park 
otele inmJştir· 

Beynelmilel '6hreti haJs olan ba 
Yunanlı dlplomat. kendide g6rll-
98D bir muharrlrlm!ze fU beyanat
ta bulunmuetur: 

kar tariJaten llOma ~ p : 
len ..uum flyatıanıma dalla 1ft • ı 
8elC o1......,a blnaen, maJstıul - -
tar yapılmak wretUe 29 ayılı mllll 
korunma kararnuuatne 1BtiDadm ye 
Diden tesblt ecUJmı ft J8 lııulr&o 
cuma gtlnQadım 1t1bueıı mertıet 
mevkllne "omdmupur. 

Doğru 

Değil mi 

Hal llltadUrlUğtl, aym amaıad& 1181· 
de DOıınal flyaUardan ruJran almı .. 
tma ,.,anların fiyatıumı tacil 4t • 
JJıelıle ~ber bir zabıUa derhal key. 
fiyetl mUddelumumlllfe blldlrecektfr. 

Münakalat Vekili 
Aziziye tüneli ve diğer 

inpabn faydalarını 
anlattı 

/:mir, !B - Şehrimizde bulunan 
l\lilnakilat Vekili AH Çetinkıtya, aa
zetelere vekAleti nlikalandıran 
muhtelif işler üzerinde beyanatta 
bulunmuştur. Yckil burada Jıtanbul 
ile Ankara ıır.asındn elektrikli lren 
işinin menuu bahis olma•ıtını 
söyllyeret Aziziye tüneline tıeçmlş 
ve bu hu111ıta ,unları söylemişti~ 

''- Aydın hattının Sl'lçuk ve 
Camlık istasyonlan arasında mer 
cul bOyilk Te ldlçilk Aziziye tünel· 
lerf Jzmlrden J<aratuyu ve E#frdlre 
bdar devlet edentına yani beynel
milel uormRl vqon n lokomotif· 
!ere geçit venaedflinden biltfin 
ıebekeyl ikiye ayırmak ıuretlle 
mtıhlm bir arıu noktası teşkil et· 
ml'kteydl. 
1 Bundan 80 sene enel inta ••tllen 
hu tüneller hem lota tarzı J>ab· 
mından mukavemetini kıran hem 
de binde 21,5 lfbi bütün Devlet 
Demir Yollarında misli olmayan 
bir meyjJ Gzerinde bulunması do· 
fayısile al'tı1t devletleşen but6ııktt 
demlr,ollan ~cbekeslnln fktısacU 
tnklşahna ve trafik kesafetine ce
vap verecek kıymetten dftşmüş bır 
lunu)•ordu. Bu itibarla 1937 seae· 
sinde bu tllnellerin teccUdlne brar 
verildi. 1000 metre tulünde olan 
Büyük Aziziye tüneli ile Yeni 'tam
lık istaayonu bu sureUe )"apbrlldı. 
Selçuk n Çamlık l&tasyonları ara· 
sındakl meyli, anzasının da izalesi 
için 9 kilometre lulünde yeni bir 
\·ar)·antin inşa~ı mOnasip görülmilf 
olup balen ikmal edilerek ~afla 
Veoklletlnce veklletlmlze devredil· 
mekte olan bu işlerin heyeU umu· 
miyesi 1 milyon 400 bin liraya mal 
olmuflur. Ba varyant berinde bir 
kilometrelik tünelden maada biri 
210, diğeri 150 metre tuHlnde yeni 
iki tünel daha vardır. Bu suretle 
sr.~Tüsererin emniyet ve randımanı 
nrttırılmıt bulunmaktadır. Cer ka· 
biliyeti eski~nin iki misline çıka· 
rılmıştır. Bu ayın 24 ünden iliba· 
ren Ankaradan Aydın hallı istika· 
metini takip etmek üzere memleke· 
tlmi&in diler hatlarında kul:anıl· 
makta oldulumuz , modttn nıoo 
ve lokomotiflerle yatakh vagonlar 
don mürekkep kompozisyonlar iı· 
lemeie başlamı,tır." 

karp bu &yeller ne seina'1 btr fstfh. 
sa tefkll eder! 

GörlllOYor ki, Hz. Kuhammede ha. 
yatında dahi bu derece budalaca ifti
ralar oımuıtur. Sonradan mutaaaaıp 
brlaUyaa mU.JllfleriD Hs. Kllh&mme. 
de hentız 12 yqmd& bir çocukken 
kcliı Balıiranm mOalQmanbfl 6fret. 
Uli hakkmdakl iddialan çok görille_ 
mez. Taa~ \•e cehlin bu fftlraıır, 

aı:ılqılan, acı:ln bir feryadı gibi, ebe
di o!a.rak fırlatacakt.ır, 

Şilphesiz bu Hz. Muhammedin oku. 
yup yazma bllmedig-1, Umml olduğu 
halde yaratblı eaeı1n uameU kar. 
ft!mlda cehl ve hamakatin duydutu 
o:ı kmhktan ba•ka bir ıey deJlldlr. 

.. _ Memleketimin mUmeaeill O· 

larak Holandad& bulwıdujum il -
rada JuaJ hUlle9I vüubllldu; 
bunma Uzertne Momva elçtıilüıe 
tayin olundum. Pazar gUnU va
purla buradan Sovyet Ruayaya 
hareket ediyorum. Sovyet Ruaya • 
Ymwalataa mDnuebetlerl. elin~ 
nm !J.lm.dild vaziyetinde mllmkilıı 
oldulu kadar normal, dtlrbt ve t. 
yıdfr. Bu mUnuebetlerl dalı& ziya
de inldşat ettirmek hmııaundNd 
çalışmalanmm. iyi netice vereceil
ııl Umit ettJiind memnuniyetle te. 
bartlz ettirmek btenm. 

Rusya tle anmnıda BıWlftt Jdt}
blr meıele yoktur. 

Balkanlara ait bUtUn Jtlerhı sulh 
yoluyla balleclUeaeli 'V8 bntUn 
Balkanlt memleketlerin harb dışm
da kalacağr kanaatindeyim. 

Son gUnlerde Balgarlatand& w
kuundan bülett.lllnis hareket ft 
nUmayfılere gelince, bunlara fazla 
ehemmiyet vermemek ve Bulgar 
hükimıetinin sözlerine itimat et
mek llmndJr. Bu1garl9taıı, ınılblln 
muhafazaıma taraftar olduğunu ve 
bu bitarafldrtan kat.'iyyen aynlnıt. 
yacağmı muhtelif VMilelerle reıt· 
men bDdlrmı.tfr. Vazfyetfnde bir 
değifiklik mevcut deijldir· 

Beaarabya meeelellnhı de Bal
kanlarda bir harbe JGl acnwdan 
halledileceğine ısU">he etmiyonun. 
Netetlm timdlye 'bdar alman ha-\ 
berter bana teyit etmektedfr.,, 

• Talı:st OcreUerfne sam tah!lblnl 
tetkik eden otobüs konıiayonu. art
tılı iddia edilen yedek parça fiyat· 
larının tetkikine lüzum ıörmO,,tilr. 

• Belediye mezbahadan dökkAn· 
lara et nakli için 20 kamyonun iha· 
lesini dün yapmı$lır. Karoıerilerinl 
f>elediye yaptıracak ve 67 bin Ura: 
ya mal olacaktır. 

• çöplerin bir kısmı para eltllln· 
den hu sene denize dökftlme mas
rafı iki bin lira .kadar ebllml, Te 

heledlyece 39 bin liraya ihale edil
mi,tir. 

• İki aydanberl Akdenlzde bula· 
nan son Rus Tapunı AlbaJulia dün 
limanımııduı ıeçerck k6ıtence)'9 
ıilmiştir. 

• Te-kirdal askeri hastahanestn· 
de ac;ılıa «önOIUI hemtlre ~UT.sanı 
•O bayan du'llm etmektedir. 

• Denlı Yollan idaresinin cenup 
ve şark vflAJetlerimldn ihracatını 
ve yeni mahsul scvkıyahnı temiu 
için Jsıanbul - lskenderun arasında 
,ııep seferleri yapılmasına milsa· 
ade edilml!Jtlr. 

Bem1n, psyalJ ,.. nıotorbıbı ı. 
tanbul, lzm1r ve lakeııderwı depo .::. 
... ıı,aaan fUDlardır: 
8eıuilll abıe klla.u 1U1 Kr. 
8emlıı dOkme Utren &" " 
Semlııa -t bUytlk t:mıekede llC5.81S " 
Gazyagı j!ökme kiloeu 18.M " 
Guyqı çift bO,JO.k t28.1J " 
telleır.de 
Kotorla dG1aDe 1dJo.a 
Motorla çift bUYwt 

10.11 .. 

tellebde '1i.oo " 
2 - Bemdn .,. psyatmm Ankara, 

htenlıal ,.. lsmırm drMcme oJarak 
uaml flyatlah fUDJ&rdır: 

llemln GuJ&lı 
LltrMl kUftll Kilom Jaaat 

Mllaia J7.SO 
ıatantıuı 25.- 1uı 
Jamlr 23.011 19.70 
• - .Aıllıaıe, t.h1111al •• bmlrde 

teaeır.u '"-ia ve ,_,.,. aWDI a
tıf fiyatl&n fUJllardır: 

Beuln GuyaCI GuY9fı 

- CJlft tek 1ltqUk ~ lltltlk 
tenekede tenekede tenekede 

lOGI 776 ııa 
925 • iT 
923 eTO 100 

4 - Dlfer yerlerde gazy9'1 ve ben 
zin azamı .. ıı, ıtyaUan, yubrda bir 
numara altmcfa Söiııterlltn depo -
ftyaUanm n&ldlJe ft tellfm ....af
Jarmm, mab&lU lUBumun, alrket ba. 
klyelerlne verllea k&rm fl lJateat ve. 
kllete tevdi edllea yerlerde ... pe -
rakende satıcı ilkımıtoeaua j1&vui 
ııureUyle tayin ve teablt olUDur. 

ıs - Her yerde lıaJea cad motorla 
azamı .. bf ıtyatıarma 8828 ayılı ka.. 
nuııl& ....,,..cJifM ~~ ~ ... ...... ...,. 
ooır,.o ~o ~ rl.-.01 J(QM 
<:ut büyük teneke be§ma 48.81 .. 

& - Bu flf&tlar flrketserln ba,Ue. 
rt aıuıanan Iİıahallerdelcl a b01lk 
mmkf19 ID8llluruaa, ~ ınıalralle 
komlsyorılanna ve mmtak& Ueaıet 
ve lktıaat mUdUrlUkleriııe tıelpafla 

tebllt ecHJndf&h'. 

Sert bui dayla ekmek 
yapdamıyacak 

1st&nbulda ekmeklerin Hrt bQf
dayla yapılmalı mevaubahı oimue
tu· Yapılan tetkikat neticesinde 
bu bufdaylann Çulmrovadan gcti -
rilmeal hem ,Uç, hem de ınurafh 
oldafu r~l'lllmUt, aynca aert buf
daydan rapdan ekmelin aıı yutma
dığı. kabarmadıjı ve pi& kuvveti 
itibarile de zayıf olduğu &n1qı1 -
mıştır. Halbuki memleket bujday 
ııtlbsalltmm d6rtte ilçUnn tetkil 
eden yuqak .bufdaylar yalan yer
lerden gehnekte ve ucuza mal ol
maktadır· Bunun için eert bufd&y
la ekmek lmall tltltbbUIOnden nr
fmazar edllece~ uınulmattadır-

İstanbul Defterdarhğından tebliğ 
olunmuştur. 

1 Haziran 9t0 tarihinde meıılyet nıeTldfae ......... hulanall iMi 
sayılı muamele 'lierıl i kanununun bazı bllkllllıltl ...... da....._ 
düde düşülmekte oldutu allkadarlann fevaU ...... ••HrllMUtdla 
nnlaşdmakladır. 

• Her hanpi yanht bir tel~kkl ile hareket edllenli Diride baUıl 
bir munmelc karşısında bhnmamak için allkldarllna. Giılabt ....._ 
paznnnd:ı Mıı:ımele ve lstıh!Ak ,verııilerl mOdilrllltlae .,.,..... titlht;ı; 
bulda derıerdarlık hlnasınd• ihdas edilmiş olan bllrora mtlracut 

• ederek lkliıa eden mıılf&mat ,.e fıahatı almalan lkumu rica olunur. . (~) 

Otobüslerde tarife 
aüa mGdür? 

.................... ı 
.__.. EdbMllapl - m..-,. 
• •• ,,.... f6Jle lılr 

.... tılllllkı ..,..... ............ 
,.- .. ..,l)e DolmaJıüc m,. 
dar lılr illet keamealn• .a1 
-....ıo.....-1ı1r1ı11etJıııt. 
alp verdi- Yoiea ~: 

- Doimabüoe1• bclar • 
nFldlillllldlr? ......... ı 

- llaJD'. • m..-r, ~ ... 
pala)'I .... l'allat yole8 bn_,, 
dald tarlte1' gWererek: 

- llllr, ... ....., ... 
... Do'hm.~ U'UlllJll 1 
1111 old11jmı11 Klstedyor- 811 
..... dalla ..... ..,.. -~ 
... hldtetlmeıekı • 
- 8k o tutf919 ~ 
~ wıetlea ...,..,.., 
b&Jle abyonz. hll· 

Ba ... ... 1la)'Ntle bl'ı .... .. 
Otobbe ...ıan tal'ife .... ..,. 
deill lllldlrT J!lw' bll ...... 
eakl'ftlılldbada ..... 
bir farlfeyse orada nlctn bil& 
lllRbr , .. -. 1enl taıffe 

-·"'*'*' Dei1JM ....-ıer 
oln ela .... fada pus 
lal'! 
Teatlle•ı6 ....... .,.... 

DniYenitecle im 
lar yann bitiyor 

Uııivendte 1mt1haıalan )'Um 'lıd 
mektedir. Bu ._ fütllteıerlA 
atyet aımfJ&nDd& 800 talebe 
maktadır. Bıı devrede maun o 
talebelere temmuzun beflnde m 
eıe dlplnnwlan \'lll'Uecektlr. 
)'il diploma tevailDde ilk defa 
merulm ~ w Bqvekll 
Saydamla Maarif Vekili HU8D 
Yücel de, bir mini zulmr e 
takdirde, merutmde bUJIUIUIC&SJa"". 
Bu takdtrdt merulm. Bqve 

tarafmda.D açılacaktır. 

Y ugoslavyadan muha 
geliyor 

Yupalavyadldd 4l'llMenl• 
kflilik bJr müaelr ladllelFI 
konftDBlyonel trenil• teb 
ıe'miftlr· 

Bunlar U.lldlp lıallrmdandlt 
ha birçok mulıaelrler 4e 
lberedirler. 

Adliye Vekili 
Zonguldaia sittİ 

Anka.radan bildirild.iiine 
Adliye Vekili Fethi Ok) ar düO 
... teCtif iciıı ~ 
et.mittir· 
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Bordo nıatenı yapıp ağlarken ... 
•• General Dö Gol muca-

.deleye hazırlanıyor 
IK~4-tf4J ".~ütare~e şartl~rı~a 

rıayet edılmemelıdır,, 11,\RfCTE: 
* Nationnl Zeitunıt ııazctesinin 

razdııtına nazaran Tihin nehri iiıe
rlnde seyrisefer ,e\'\·ela J'iel'e ka
rlar haşlıyacaktır. Bir çok askeri 
heıieflerin tahrip edilmi' olma~ı 
<lnlayı:siyle n.ile'c kadar seyriıı~rerin 
iaclc<;i hnli h:ızırda lmki\n<;ız bu· 
Junmaktadır. 

• l\far.ari.;tancb Nnibin kı'-ı ve 
Kont Jule-; Karolyi'ııin re-fika<;ı 
Pııu11t'lle Jlorthy uıun hir ha~lalık
lan sonra dün akşam ölmüştür. 

"' "Alfa" :ıılıııdaki D:rnimarka 
vapuru Holand:ı sahilleri )'akınla· 
rında i~ti:ıl nelicesinıle b:ılmı~ Ye 
iki kişi' ölmiiştiir. 15ti:ılin ~cbebi 
mechuldiir. 

• Londraılaki Amerika ~eri ri Ya
::; in ~tnn y:ıpııru nu n l n!{illPrecle k:ıl
m ı~ olan :\merikalıl:nı da 1ahliye 
etmek üıere 4 tPmnııızcla f.:ılvay'a 
~elec:e1Hnl hildirnıişlir. 

Sefir, harbin nihayetine kadar 
h:ışJ..:ı vnpıır ııelınemco;l muhtemel 
nld11~ıır111 bilrlirıııiş w~ biitün Anıc· 
rikalıların nıı-ınlt>kellcrine dönme· 
lerini ta\'<>iye etmiştir. 

• Eski ,-\rnıınıllıık Knılr Zo~o ile 
Kral!ı;cc;i .TcrnlılinP dün Lonrlraya 
YR~ıı olınıı~l:ırılır. Zo~o·nun iiç kıı 
karrieşi dr. 'yanınıladır. 

• Dük efe Yindsor ve maiyl'li er
k;ın ı, neniz tAyyarc~ile M:ııiritten 
T.i7.hona ıcitmiştir. 

• Sahık Frnnm; Ra5,·~kili Leon 
:RJıım, lngillereye grimi$ ,.e Lond· 
r:ı C"İYarıncla ~ah~! do<;ll:ırııı<lan bi· 
riııin ikaıllt'lıtfılııııa inmiştir. 

• Yıınıınislaııria t'kalliyellcr müs. 
ıc~na olmak iizere, lıiikı.imC't t leııı· 
ıııııul:ııt ilib:ıren ecnebi lisanlarla 
ı::n.,ete ne~rlnl menetmek nl~·ctinde· 
dir. , • • 

• Anıerikıı maliye nn~rl'li, Rel
~·iJ.;ıı hiikümrlinin Ye Tl"l<;İkıı han· 
I,; i.~'"'"· lrn7.İn<'ııin nıii~aıırle~i ol· 
nı::ı:.:ı;111n ınııtlı1pl:ır1111 çckchilıneolc· 
rıne mi'ıterlııir h:ıkhırını ııeıeden 
bir J;ıırarnamc ne~retmişlir. 

* fq·rçin 2,200 1orılıık "TiliA 
frorthnıı" v:ıpıırıı Faror :ırl:ıl:ırı a
r:ıklarında torpillenınis1ir. l\liiretıe· 
Latının Akıbeti nıerhuİrlnr. 

• J.il'\"anyarln meclis bir k:ırarna· 
mc ile fesih edilmiştir. 

• 1nıtili7. iş nazırı I3e,·en'in' diin 
Avıım l\ıımara~ına tevdi elliiti bir 
kırıtın Projesine ıtörC', işsizlik ai· 
ılatın:ı lı:ıflarl:ı iiç şilin il;hc oluna· 
rak ,.e h:ıftada sekiz lnı:ıiliı lirasına 
karl::ır yevmiye nl:ın biiliin işçiler 
işsi7.lik sigorta ~i<>tcıninc iıthnl edi
lel"ektir. 

istilaya karşı . koyacağını söyliyen . 
Hindiçini kumandanı Bordoya çağrıldı 

Londnı, 28 - Londrada bulu
nan Fransız gen~rali Dö Gol, bü
tün Fransızları lngiltereyle bera -
bcr harbe devama teşvik için faa
liyetine devam etmektedir. Gene. 
ral Fransız müstemleke impara -
torhığunda:ti ba.ş!nınıandanların 
mütareke şartları muyacehesinde -
ki hattı hareket}erini öğrenmek i
çin mezkür kumandanlal'la temas 
ve muhabere halinde bulunmakta
dır· 

Hindiçinideki Fransız ku vvctleri 
kumandam general Cıı.traux •bu 
müstemlekenin istilası için yapı -
lacak her te~cbhüee mukavemet c. 
deeeffini kat'i bir surette bildirmiş
tir. Bordo hükfımetlyı;e bu gP.nerall 
Fransa.ra çağrrmıştır·. 

Şimal AfrikM1nıı. ~elince, komi
teye ge]P.n mıı.Jümata nazaran, haş
kumandı!n general No~ues, ~ene
ral Gau1le'ün ve Londr:ı.daki arka. 
daşlarmrn noktmnazarı!'a iı:tirak 
etmektedir· Nogucs'ün şL"llal Afri
kasına karşı yapılacak muhtemel 
bir taarruza karşı bütnn tedbirleri 
almakta olduğu bildirilmektP.dir· 

Cibutideki F'rırnmz ma.kamlan, 
mlicadeleye devam r.lmPk niyetin
dedirler. Umumi vali D~schrunps, 
aldığı hattı harf'kctte, T•'rıı n,1z kı
talan kumırnrlımı ~PnerRl J,egen~ 

.tillıomme'un tam mü?.aheretine ma. 
lik bulunrrıaktııdtr· r."nPralin, va -
ziyete karşı koyacağı itimadı ''ar
drr· 

cmxımAT, no GOJ-tlN 
rn.\:-;sızT,AIU lllTAm 

General dö Gol Londra radyo
sunda dün akşam söylediği nutuk
la demiştir ki: 
"- Ruhların şaşilınlığı karşı. 

smda, işitilmemiş lılr esarete dil -
eşen bir hükumetin infisahı karşı -
smda, müesscselerimizr ·h:ırekete 
geçirebilmek imkansrzlığr karşısın~ 
da, ten, Fransız askeri ve şefi ge
neral de Gaullc, Frans·~ adma. rıöz 
söylediğime imanım vardır. 

Fransa ııdınn, şu kat'i beyanatta 
bulunuyorum: 

CORDODA !\lATfüU ~lERASlMt 
ı>ordo, 27 (A.A.) - Ha11ııs: 

.Matem gUnil münasebetiyle, Bordo 
büyük klisesinde bir Ayin yııpılmış 

ve bu Ayinı.le c::cUmlc nelsicumhur 
Lı brun, ba_ v~kll llare~ııl Petcn, Ayan 
ve mebusan reisleri Jeanneni ve 
Heryo, başvrkll muavini :;;ot.an, nazır_ 
lardan General Vey~and, Lava!, Mar
ke, Marln, 'l"elliye, sabık başvekil Pot 
Rcyno hazır bulunmuştur. 

Dini Ayinden 11onra, bUyük bir ka
labalıkla dolu sokakl:ırdan geı:ııerelt 

191'1 • 1lH8 harp ölUJerl 11.blrlesiniİı 
bıılundugu J ı 'TeşrlnisRnl moydanml\ 
gldHmişLır. Derin bir ~llkfıt içinde, 
Lebrun, yanınct·t Dordo belediye reisi 
ve devlet nazırı Markıı ve n.yan ve 
mebusan reisleri \'e hUkClmet Azasr 
oldu,tu hıı.ldP., t'lbidı>ye ilerlemiş ve 
muzika matem marşı çrılarken her. 
kes derin bir allkCıt muhafaza. etmiş
tir. Bu dakilorla henırn herkeıı ağlı
yordu. Reislcıımiıur ve mareşal, aya
ğa kalktıkları zaman, htçkırıklı\rla 

boğtık bir tel. ıs~~. •'Yaşasın Fransa,, 
nirla31 yiiksel .mlştir. 

B3rut tahliye 
edıiıyor 

Suriye ve Lübnandn 
benzin \·c.nilco. ile 

' sa til-:ı.cak 
Br;rrııt, 27 (A .. \ .) - r;,..yrutııılar 

Frans::ınrn nıfltarel<e ŞRrllarını kabul 
etnıesi rlohyı:rlylP nıttt<'m alilmetl o· 
!arat~ siyRlı kravat ba~tamışlardır. 

Mevcudt;;etlerı elzem olı.ııyan sa
kinlerle IS yaşından llŞl\ğı kadm ve 
çocuk!ara O"'yrut'u tPrl;e<lerek bağla
ra çekilmeleri tıwslye edilml<;tır. 

Pazartesi gUnllndcn ltıharcn Suriye 
ve Llibnan tla benzin vesika ile satıla. 
calttır. 

Amerika ve Japon 
dona.nmaları cenubi 
A ·1 1 ~ mcrhm. suıarınaa 

ingillerede 
silah ımalatı 
süratlendiri 1 di 

Avam Kamarası .gizli 
celsede bu i~i görüştü 
I~ondra, 28 - İngiliz başveki!I 

harb hakkında önümüzdeki per
şembe gününden evvel yeni beya
natta bulunmıyacaktrr. Sanrlclr~rna 
görc, bu beyanatın ve bunu takip 
edecek milzakeratın gizli bir celse· 
de yapılması rnuhtemeldfr· 

Dün avam kamarası gizli bir 
celse yapmış ve harb malzemesi i
malatı işlerini görüşmüştür· Bu 
celseden evvel harb malzemesi na.
zırı Morr:son beyanatta bulunmuş
tur. Nazır, malzC'rne istihsalindeki 
tezayüUer hakkında tafsilat ver
miş ve demiştir ki: 
"- Orla ağırlıkla tankların ve 

piyade tanklarmm islibl'lo.lindeld 
tezayüt, nisan ayına na7.aran, ha
ziranda yüzde 115 tir· Top islil1sa
lindeki fazlala!Sma,• yüzde 50 den 
yüzde 228 c kadar <;ıkml\ktadrr. 
Portatif silahlar i::ıtihşali yüzde 49 
ile 186 arasında bir tezayüt kay -
detmi.§tir. ~Iulıtelif cins rniWıimmat 
istihsalindeki tezayüt, yüzde 35 ilo 
yüzde 420 arasındadır . ., 
Nazır Jımerikadan, domlnyon

lardan yapılan yardımların şaynm 
memnuniyet oldıı;:-unu kaydetmiş
tir· 

lfanadaflıı hıı.rp tayyaresi imala· 
tr o k:ıdıı.r dıcmmiyetli hir şekil 
almr:ştır ki hu ~0nc 1028 tay~·nro 
ve 19!1 de de l::iS3 tayyare teslim 
edilt>ccktir. 

Geçen ayın h::ı~ında Ka.ııada ha
va kunelleri lmdrosu 193~ subay 
ve 10D26 lay,rarccid('n mürekkep 
hulunııyordu- Ordu ile teşriki me
sai edrn m~ktcpl<:'r0e mütemadiyen 
tl'rlri:; vr> taFm ~·apılmakladır· 

A\rJµavı tnüthiş 
bir açllk bekliyor 
Brüksel nihayet iki aya 

kadar yiyeceksiz 
kalacak 

Nrı•11nrk, 27 - Eski 
Heısic-ıırnlıuru lluver 

Amerikan 
ıc:ı7.l'lecilcrc 

~ıı lıeyaıı:ıtla hulıınıııu~tıır: 

Balkan Harbi ve Umumi Harpten sonra 

R O ~~ A r~ Y A ~{ i ~~ E R O N 
.NERElERi AlMIS.TI? 

~ 

Balkan Harbi ye umumi harb. 
den sonra, eskisinin iki miııli bü
yüyen I'..omanya bu:;ün 300·000 
kilometre murabbaı mesahaya sa-' 
hiptir ve nüfusu 18 milyondur· 

P.omany:ı yukrırd~ bahsetti . 
ğimiz harblerden sonra, arn -
z~ine ilhak ettiği yerler şıınlar
tlır: Eulgaristandan Dobruc:ı. llu'!. 
yadan .G;ısarabya, A YUsturyadıın 
Bukovina. ~facarislandan da Tr:ın
si!vanya ile B:ınat'ın bir kısmı. Bu· 
nun iç n, Romanya, umumi lı:ıı b. 
<len sonra daimi bir el:a!Hyet ihti. 
lafıyla karşılaşmış ve zar.ıan z:ı • 
man, kom~uları tarafından arazi
nin geri verilmcı::i talebi k~r:}ı~ın
da kal!l'lıştır- Bugün Romanya nü
fusunda Alman, Macar, Ukraynalr, 
Bulgar ve daha. birçok ekalliyet 
bulunmaktadır. 

1912 de Balkan Harbi başladığı 
zaman, Türkiye ile askeri ittifak 
akd<>tme:mclcle beraber Romanya 
Üçler ittifakına dahil' olduğu için: 
Avusturya - Macaristana bağlı bu. 
lunuyordu· .Gununla beraber han
gi taraft:ın olduğu açıkça bilinmi
yordu ve bu yüzden muharip clcv
Jetlcr kendisine hiçbir itimat gös. 
tcremrdilcr. Diğer taraftan, Sır -
bistanla DulgarLc;tan, aralarındaki 
Sofya muahedesi mucibince, ge -
rck A vuzturya • .Macaristan, gc -
rck Romanya tarafından bir tnar. 
ruza. uğradıkları takdirde biribir· 
lerine .rardrmı tnahhüt ediyorlar
dı· 

Bunun için, TI.orr:.an.ra hiikiımeti, 
Tunanın öte tarafında!d hadiseler,.. 
karşı tam;ı.rniylc bitaraf oldı.:ğu11.· 
ilan etti. Fakat harbin cercyam A
vusturya • ~,facarisL'.ında olduğu 

gibi, P.omanyada da endişe uyan. 
dırmağa başladı ve r:.omanyada 
ar:ı::i talebine kar~ı bir temayül u
yandı. 

Bımıın üzerinr, r:.om:ınya hüku
meti Eul~:ıristan.'l miiı-a~aat cdc
rl'k, Dobrucada bir lıuf!ud taslıilıi 
Jazımgelc!i:';iııi bil:!'l'di· Bulgarinlnıı 
Ronuınyanın bıı talebini kabul et _ 
mcc!i ve Tiomanya\"a bu talcbinclcıt . . ' 
vazg~mc:.ini, huna mukabil 13ul _ 
gari!ltanın ela ~im:ıli Dobrnc:ı. üze
rind<-ki <'mcllerinrkn vazgeçeceğini 
hildirdi. Bıı hususta müzakereler~· 
lın...5lnn 1 lı. rakat hir netice alınama
dı. Bunıın üzerine· Avusturya -
Macarlst:ın hükiımC'ti, TI.omanyanın 
taleblerini lemin c~m"k ve lıu su
retle Romanyayı k<'ndi~inc müttc. 
fik yapmak gayesilc ara bulmayr. 
çalıştı. Bıı lcşcbbür.lerde <le ancak 
kısmen muYaffak olıınrhJ. l.Iü.zake
relere Lo:ıdrada devnr.ı edildi ve 
onda tb. bir nrı1ice alınamıyarak 

mesele nih:ı~·et Pctcr:ıhurg konfe
ransına bırakıldı· Bur:ıda l 7 Ma
yıs l913 aıılaı;mn.sıyla Sifatre Ro
ma~·aya vcrildi-

Faka t Romanya bununla da tat. 
min edilmemişti ve Bııl-::-arh:ıtnndan 
da arazi lalebinP kall)tı· 1913 ha
ziranı sonunda !3·ılgaristan Sırbis-

tnna taarruza geçince, P..omaııyıı. 

<la harbe girdi ve bunda r:.urJ anın 
da tcı-iri görüldü· Zira r..us~ a Sır
b :;!:ına yardnn f'lmek istiyordu· 

ftpm:mya ba harpte Dobrucanm 
cl'nuıı krsmını tarnamiyle ü;gal etti 
ve Uulgarları gerilere kadar püs
kürttü. Romenlerin Sofyaya ynk. 
!aşmakta olduklarmı gören Bul
gar kralı Ferdin:ınd. r:.omcn kralı 
I nci Karola sulh teklif etti. 

Bükrcşte derhal başlıyan milza
kcrclcr netice~inde 31 Temmuz 
1913 do Romanya, Sırbistan, Bul
garistan Ye Yunanistan arasında 
mütareke imzala

0

ndı. 

10 Af;ustosta imza edilen Bük
rcş sulh muahedesile de Romanya, 
esa13en işgal etmiş bulunduğu Dob. 
rucayı aldı ve Jtendisine :Uakc<lon
yadaki Ulahları himavc haldu ve-
rildi· -

Fakat bununla her ~ey düzelmiş 
ve nihayete ermiş bulunmuyor iu. 
Transilvanyadn.ki Romenlerin : L -

carislan tarafından tazyik altmh 
bulundurulduğu ileri sürülüyord•ı. 

• Umumi harb başladığı zaman, 
Ilomanya bitaraf kalmayı tercih 
etme!de beraber, kendisini nıuha -
rcbeden tamamilc alaka.sız 00. g<i. 
remiyordu. Almanların Mrtrnd:ı 

mı:ığliıbiJnli üzerine Romanyn mi'.t
tefEdcrlo birleşerek harbe iştiraki 

daha muvafık buldu· Fnkat üçler 
ittifakı ile girişilen taahhütler Ro
m:}nyayı bundan mcnediyordu. 

Dununla beraber, harbo iştirak 
taraftarı olan p3.rtilerin nüfuzu 
gittikçe artryordu- 10 Te~rinicvvcl 
1014 te kral 1 nci Karolun ölmcsi
Je miinilcrden biri daha ortadan 
kalkıyordu- Baııvekil Br::ıtianu 
''Merkezi Avrupa devletleri., ilo 
müzakereye davam etmekle bera -
ber, 1talyaya l;:arıjı olan Y.ı:.iyctinl 
değiştirdi \'e lft15 mayısında. 1lalya 
harbe girince Romanya. da derha1 
harbe girmeye karar ''erdi· Fakal 
yine tereddüt etmckteyıli· 

1tl1Rf devletleri (1ngilt ere, Fraıı. 
n. i~ 11 •·n, İtalya) 17 ağuslo'3 191G 
ı' ·lti 1 ·r muahcdeylc, Romanp 
hRrl " ·ııe kc!ıdisini EmaU, 
TıPr yı ve Tisza'ya kadar 
b' .. ; n Macar.ovasını temin t'dccck
l"ı'İni taahhüt ctülcr- Ayni ı;iin 
:.usya ile Romanya. da. aralarmdn 
lılr askeri muahede imzalıyorlar -
<'!ı· On beş gün sonra da Romanya 
!ı. vust urya - Macaristana harb ilan 
etti. 

Umumi h::ı.rbin ı::onundaki mua. • 
lıoc1cylc, Dohruennın Tnnaya ka. • 
dar §İmal krsmı r:.omanyaya. veril
di, cenub k:smmı da Bulgaristan 
alryordıı· Köylük mınlakalaı·da nü
fmmn r:-.scriyetini Uomenicrin teş
kil ettiği 'l'ransilvaııya da 1918 de 
TI.omnnyaya. ilhak olundu. Ayni se
ne Bukovina'daki Romenler de Ro. 
m:ın~·:ıya iliı:ık kararı verdiler. Bt.ı· 
rası da "Biiyük Romanya" ya. il -
hak rdildi· 

"' llaly:ııfa knhve ~:ıtışı, 1 tem
llllJ7.d:ın ilib:ıren yeniclen k:ıldırıl· 
ııııştır. Pa~fR ,.e donılıırnı:ı satışı 
ise Yalnı7. c-umarfesi, ıınz:ır ,.<' ırn
r.arlesi ı::ünlerine inhisar ettirilmiş· 
tir. 

,. Mı~ırda Krnl Faruk, yeni k:ılli
nenin kıırıılm:ısı ''R7.ife~ini, müda
fııa nazırı Ye s:ıbık J.onrlr:ı elı:i-.i 
JT:ıs:ın Jfasri P:ış:ıya tevdi etmiştir. 
Tahminlere ~öre, yeni kahine, bir 
temerküz lrnhine~i olacakhr. 

Silahı hala eJ:nıic olım hir. Fran. 
sızın mutlak vazifesi, mukavemete 
deYam etmektir. Siliıh1ını bırakmak 
bir askeri mevzii terkl'toıck. Fran-

. sız toprağından herhang-i bir par
çayı, Fransız kuvvetinden herhan
gi bir kısmı düşman kontrolu altı
na koymak, vatana karşı hir cina. 
yettir· Bu saatte, her ~eyden ev
vel, Fransız şim!lli Afrikasına, tam 
kalmı~ olan şimali Afr.kaya hilab 
ediyorum. İtalyan mütarekesi, Li
ııutey'lcrin, Nogues'lcrin eserine 
karşı kaba bir tu?.aktan baş~a bir 
şey değ-ildir. 

\'ıı5ln:: t-0n. 27 ( ,\.A.) - lyi ma ııı 
mat alan mahlellerdıı rlolıı.şmak

0

ta dl? 
vam eden fakat henllz•tcyit er:lilme~ 
mı, bııtunrın halıcrtere göre, Amcrl. 
ka Blrleşi!< Devletlerinin Havay ada 
larmdal;i don:ınmıısınm bir lmımt hrı· 
len cenııbl Amerıkanın garp tcah!Jtc. 
rine ;:-clmek üzere yola <;rkmıştır. Bu 
haber, Japonlıırın Pnsl!ilcte Cenuhi 
Amerikl\ SA hillerl c1vRrındıı manevra 
lar yapt;_1ınıı dair yine henUz teyit e 
dllmenılş bir haberle alfılrndar bulun· 
maktadır. 

T:ıdlıiıı kayr1elnırdi/:ii l"n mıısl • ' 
lıe!li adık lıeyııl:"ıc;ı A\'rtıp:ıııın iis_ 
liinılc rloh'.;'ııı:ıklııılır. ll:ırp bir kaç 
:ıy ıl:ıha dC'vaııı l'ıiel'se milyonlarca 
An·ı:naııın i::ı~e ınc~e'rsi, lwşrr 17.· 

tınıpl:ırıııırı lari!ı!c bı·nlcri lııı!ıııı -
rnıv:ı•ı lıir hi1<IİS<' olnr:ık k:ıl'ıc:ıklır. 

Almanlar· ispanya 
hududuna dayandılar 
Şi mail F ransadaki kömür ocaklarının 

suya boğulduğu anlaşıhyor 

ııı AıncriLndn Rirle5i k devletleri
n in 45 hin ıonluk hiiyiik ılrilnolla· 
rrnın hirinci~i "low:ı" diin Dro
oklyn'rle tc1J.::°ıllA konmnştıır. 

• T.rmdr:ıdn satıihiyelhır nı:ıhfel· 
lı>r, .ı\lmıınrn ile sulh yapmak mnk
s:ırliyle Çemberlaynın riynsetind<' 
Loıırlrada hir siyası parti teşkilini 
ıııcvzuu b:ılıis eılen yabancı nı:ıthıı
<ılın \'erdiği haberleri katt ı.urclle 
lıılanl:ırııaktaclır. Saiahiyeıt:ır ın:ıh· 
fclJcr, biitün İngiliz ~iyast partile· 
r-inin "mnllaka ıafor" clövizi ~ır:ı
rınrla lam ı:urelle birlik huhınduk· 
l:ırını lt'barüı ellirmekte-ıiir. 

Şerefi olan herkesin klll'i v:ı.zi -
fesi, düşman şartlarını ifacfa n im
tina etmektir· Bordoda.ki paniğin 
denizi geçmiı; olması kabul edile • 
mez. 

Framnz ııskeri. h"r ner~de bulu
nursan bulun, kendini göstt>r·,• 

GENERAL D~~GOL 1\0'.\2PJ.OCU
J,U1{LA lTHMI ımtı,ECEK! 

ZAYİ Bordo, 27 (A· A.) - Havas bil. 
98 numaralı tayyare bilet ba~·i- diriyor: 

lik ruh!!:ı.lnamemi 7,ayi ettim. yeni. Yabancı memleketlerde bulunan 
Eiini çıkaracağımdan ·eskisinin bük-

1 

bazı Fransız ı:ahsiyctlerin faRli • 
mü Yoktur. yetleri sebebiyle, hükumet, devlet 

U'ıJküda.r Tophanelio~Jo raıidr-., emniyetine karşı komplo tahkilrnlı 
~ı No· JO Majal< Mocıecıran ac;ılmı.ıı;ınıı. karar ve!m1f'tlr. 

Ayrıca .ılımın malflma ta göre, A 
m<'rilta B1rleşilı l>evlellrrlnln ~tıo·dı.ı 
bu!ıman on bin tonll~toluk "Vişita .. 
a~u kruvazörü, pPk muhtemel ola 
rak Montcvldeo'ya hareket etmı,tır 
Montevideo'rla, AmcrllıA. B1rlı>şik 
Devletlcırinln Ünlsl kruvazörU de hıJ 
lunınakladır. 

Koordincı:;yon heyeti 
toplandı 

Ankara. 27 (A· J\.) -
nasyon hey€'ti, hıı~iin Mat 10 rh 
Başve~alelle Ifaşvel~il Doktor r:.P
fik Saydamın riyas!:lfrıdc topl:ııı. 

mış ve ruznaml'.'Rind<> hıılıın:ın me· 
l"'lclPri görüşrrck bazı lrnrnrlar 
:ı ll!'ıC'tır. 

B. lltı\'er·, r~ınlıırı edilmedi~i !:ık. 
d i rclc Briik-;eli n 30 i li'ı liO ııilnt~ kn· 
d:ır yiyeC'ekten ın:ıhrııııı k:ılncnğını 

ılıh:ır l'lnıişlir. 

n. IIıl\·cr, açlık h:ıline ı::ırc bul. 
nrnk i~·in iir;iiııdi lıir l'.!rnrın ınii -
ıhı lı:r lesi ne ınih:ı:ıılc ;ı imal< iizrrC', 
fn,11ili1, Alrıınrı ,.e Brlı;ik:ı hiik(ırııe!· 

lerill' ıenıas:ı ı;:ıreC"r:tir;i sih·l<'ıni~lir. 

Fransadan · Amerikaya 
mühim miktarda altın 

gönderileli 
l'~"'To:·1c, 27 (.\. ,\.) - Rational 

r:, o'! ;rı.ı:P:ı'! k!l1''rnıı,·:ı 01 diin ak
<:an~::i ne•:;:: i··~trr.•1:c. Fransa t::ıra

fından Arrıcı·i'.·:ı:·a satılan mühim 
mik1arda altının J\mf':i!;a:va ı:;cle. 
rek federal bankaya yatırıldığını 
bilrlirm~tir-

Bu nltınlar hPr tUrlü tehlikeden 

B e r . il •• ,. a m . ve halen çok ağır olan nakliye ve 
~milllMhill~llll~ll ft\ R · filfrıllD.ffiiiıi.~~~J'mf.! ~- sigorta ücretlerinden ictinap ıçın r ~Q ı\meri'.tanm Vincenncs krovazörüy-

" le nakledilmiştir. 1 T EPEBAŞI BE LED l YE Bahçesinde ~j bi;~~~~:,~;,~~~:;,:::1:~.1~.\~~ 
~ ısc dp fe·ieral banim bültcnjnin bir 

tS ~ A~ . rF a v IE ı.;j g-ünde 250 milyon dol:ırı geçen bir · - o ~ · knsa fazlası kaydetmesi çok mühim 
E:: bir mıktar mevzuu bahsolduğunu 

• ;~~ aı,:ıkca göstermektedir· 
i: ,. ~~ Bu h11.-:11st::ı gRzCtC'cill'r tarafrn-
~ Çok kıymetli So.n'n.tkarlardao miite~ekkil 18 kl<;lllk R:ıyarı w lmylar'ın h:tlral<ilP bii~·ül< bir t~~ d<ın sorulan ııüallC'r<' A mcrika ha-
~-:_~ UtLJ,f YI'.: ARAP OYUNJ.Am ''J·~ l\1UHTI·:I,t~· V.\R\'ET1'~ NU!\IAR.\J,ARJ . :::.. rir.'ye nazırı Kordr:I Hal ccyap ver-

iiım~1111~ımımM~~lil~lllllJllllHl!ınmruımmım™[limllllimll~~m~ıiilfü!llmıı~m~ıllimllmJ111!1111~1~rn~ınilll!lll~~i:~!ltı]D~~~-l1ilflDl~Wi!li[UI mcltten imtina etmiştir· 

MadTid, 27 (A.A.) - Alman kıta. 
tarı, bu :oıaba!l Hrnday'dc, FranRa 
ispanya hududuna varmışlardır. 

• 
ALllAN B.\Şi\.U:\L\KDANLIGl-

NL' TEBI.1Gt 

/Jerlin. 27 (.1..U - OrJu h:ışkıı. 
ınnnd;ınlığının tclıtiği: 

!lliilıırckc ınu:ıhrdcsi lıii!;iinılrrı 
nıucilıiıırc kıt:ılarıınız Borcloıııııı 
do§u~uıııl::ı Dordonyi lıiiJı.:rsine k:ı
ıl:ır ilcrlem itdt•rılir. Diişııı:ının z:ı· 
yır ıteniz dizii:aml:.ırı l:ırafınılan 21 
lı:11.ir:ını ~:i h:ıııran:ı h:ığlıy:ın f:<'I'<' 

Frnn">:ıiııın şim:ıliııılc y:ıpıl:ın istik_ 
~:ıflar ıorlııksıız 1:ırdrılilmişlir. 

l1i r ıleniz:ıl l ı, 3:i.OOO tonluk hi r 
diismnıı ~emisiııin lıatıığıııı lıil<lir. . . 
nıcktcılir. 

26 haziranı 27 hazirana hnğlıyan 
gece Alınan bombardıman tayya
releri 1ngilterede deniz tesisatı ile 
tayyare tezgahlarına bombalar at
mışlardır· Bir Alman tayyaresi üs
süne dönmemiştir. 

Rt.ı gece İngiliz tayyareleri batı 
A lmanya~ı il7.ı>rinc de bombalar at
mı~lar:ıa d~ bu hornb:ıl:::r askeri Iıe
daflcrc isabet etmemiştir· 

Bazı siviller ölmüş ve yaralan
mıştır· İki İngiliz tayyaresi defi 
topları tarafından diğer bir tayya
re de Alman avcıları tarafından 
dU~ürülmüştÜr· 

Fn.n;S,\DAliİ KÜ~IÜR OCAK-
1 • .\ m SUYA noo ULDU 

Londr:ı, 27 (.\. A·) - Şimali 
Frnnsaclaki kömür ocaklarının, bu 
mıntz.lta Alman kıtaatı tarafından 
işgal cdılmedcn evvel ,Fransızlar 
t:ırnrından sııya boğulduğu Lon
dr:ının s:ılahiyettı:ır mahafilinde 
zannedilmektedir. Di~cr taraftan, 
Alman taarruzunun ilk beş hafta
sı zarfında mühim petrol stokları
mn imha edildiği ve fakat büyük 
mikyasta petrolün düşman eline 
geçmiş olduğuna şüphe edilmiyaco
ği ilfn·e edilmektedir. 

FRAKSIZ l\rüTAREKE 
KOMtSl"ONU AZALARI 

Bcm, 27 (A.A.) - Bordo'dan b[ldl· 
nldl~inc göre, 1talyan mUtareke ko
misyonu nezriindeki Fransız murah
haıı heyeti Cuma gUnU ltalyaya ha.. 
rckct edecektir. 

, 
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1 
Amerikanın Avrupalı 

· muhacirlere yardımı 
~ 18 (AA.) - Bugiln Ruavelt tarafından ima edilen blr 

Jmnun zırojuüıde Avrupadakl muhacirlere, 50 milyon dolar yardım edilme-
111 ~ bir madde vardır. Bu proje~. ı twnmuzu taklbeden en az 
.. lda ay arfmda yapılacak yardım teıklWmı fiıııt,Ue etaıek lçln 1 m11-
1&l' 1.57 mil,.on 771 bin dolarbk bir tahaı.&t. konuımuıtur. 

'l~e fae ekmek 
yaaak POLiSTE;,: 

.... il (A.A.) - "SlefUli" 
ödmu.r.dül temmuz aymm blrincl 

sGaOlldeD 1t1ba.ren l.m.çrede tue ek -
:mu •tııımyaca.k. yalmz bir ctlDlllk 
)layat ekmek aablacak.tır. 

/aponyaıla telı parti 
•• • 

J'f&Jllnı 

~ I& (A.A.) - "Stefanl" 
J'apan matbuatıaua lılldiNliiıut ao_ 

n, Japcmyada bUtUn partlleria fee -
!dne dolı'U b1r hareket b&§laııuıtır. 
Ko)vmtn gueteal ~mmuzun b&§lan
....- ba hu.asta ilk neticelerin bel 
1l oı.e.tmr yamnaktMır. 

ıY agoal(JV BCJ§Vekili 
'Harbiye Ncuırile 

9q ... • (A.A.) - D. N. B. 
~ 

HJrvatiatuda Agr&Q.\ Clnrıllda W 
ıuaaa 8lfvU!l l!tnt.koviç d11n aıc.am 
ta.nan ti• Belgrad& dönerek harbi~ 
~ __.. .-eraı Nedfç ve bartctye 
nuaı ~ Mark~ De g6r0pıGJ. 
tar. • 

Bir arahanın oku otobib 
içindeki mÜ§terinin 

elitlerini kırdı 
Bal:ıtlı Qsm.-n isminde birine ait 

yü.karabası başıbo, bir halde ai· 
derken hayvan ıirkmUş ve bu sıra· 
da arabanın oku Eyüp • Keresteciler 
arasında işleyen 3090 numaralı o· 
tobilsün camını delerek yolculıır
dan EyOpte Dülnıecller solumnda 
63 numarada oturan Sel4minln yü· 
züne carpmıı ,.. yaralayarak dört 
dişini kırmıştır. 

Burıa liıelileri aakerlik 
kampmı bitireli 

--. ıs - Aüerlik kampmı 
biürea liseliler. )Jqta A~ ban
do olduğu bald• A.tatUrk anrtma 
~ruimle .:eleü koYauel~ 
Vali lliSyled.iji heyecuh bir lü.tabe
de m.i1li birlik ..,. beraberliği teba
rlia tlUımit ve çok alkJllanmwtır. 

Manifatura fiatları 
nGa akpa teplaua t!yat murak&.. Bu tedbir per&Uedecilerln toptaa-

be lııladQmm 'mudtatura eauı tbıe- cdudaa mal abrkea alc:IUmanl&lan 
riMlld a.tldklerinl lılttnüt. Dbf içlndlr. llalkm •l•nma.m•• için da 
~ .. tıııptanea tu~ iL. mı flntlan ~-~ dUkk&am 
rV"'ttk kU allııeu.lai t.lıü et • IM!'(Btllae. mwal Y• cQw vui,..UM 
__.. ~ 1ıu Uateyl ild ... gö" bir kl.r U&ve •dılleoUUr. Jıle.e. 
....... bMl!':!Nqlftır. Hup 'bli1& • u at10Clwıdakl bir ~kua latan • 
.... ,.. - auıell 1 ql_111Qııdeca bul taratm~deQ t.ıı. k&r kab\ıl 
""1 o amMkj normal ti~ ~ olunacaktır. Bu wreue lir nlabet -
N .....-ı., brp ıw,tw>rı.n .aıoua lerl aemt aemt teablt edUeçektlr. Bu 
Jfl'A 9Jatl:lr tedricG Jilbelmet• f~U.. mull&ltf aatıı yaptlmamumı 
btfll*fs w plea lllallara ayn kODtrol ..... k olaa tetkik htlroau -
&3Jrl •tıt ~U&n tu'ldt edllalfttr. nua kadro1an :buırlanmaktadır. 

Elıklden pJmlf olu m&1larm htlttbl Bu W.Ueta lııug11ıılerde karar veri_ 
Olllıı.tııme '" n nq.ta 811'1 &Jl'I ı~utlf. aq JıJ11U111&r uıuc1a P1mit 
MI' an'!M •bf a,,atı tellblt ••tnmtı JQN1ar JQIDdU', 
tir. Bu .DPller ~ sçnektedlr.. Hut bafladlkt&n ~ pa Ye 
Allat halle her Qefldllı bUtUA nev1le., ~ ~ '9ıecek m.u&r da dört 
Jtbl blft~ ~ 1çlıa allU( .QMl1IM laaw~k,...,. ııilı 
'ini ~ ancak tettik bUron ve beUed QbQ.l '41Jmf1Ur. 
Jratıol JDGl1U'farmm ~ lllkl Bu mnıııar pıılardır: 
~ altmdıa lıalunctmmaıan ile 1 - Be1U kalın ve kaba m..ııar, 
tatlılk ..SOeelktll'. 2 ..- Be,.a !:ıce mall&I'. 3 - lpekU 

Talim A•dlludaa pi.ek~ ve tıopı ııo,aıtıar, 4 - Emprime n 
dlCw '6tb ~ atıcdana, :u.ı.ene- mallar. 
~mr ı• tela toptucalal' iller çe. Bu mutıar için toptancılara ytlsde 
fldln birer ufak nUmuneBIDl ham 10. 10. Jt, 26 Jdabetlllde kir kabul 
bulJ8MIQraoülar ... buD1an .... pe- edlllıllttb'· 'ttBI IQaJlarm fty&tı uld 
ra~ ~ ıöatenzı,ep malWDı ttyaıu,.a gön ~ )'tb$ Ye 
~ ~. 81.l nllnnıııo ~.. Yt>,ıde JQ9 e111 ~UDcSe paııabdlr, 
~ ~ lm'JJtl tazaım_ ~ barp1- IOl1J'& yerlertıade 
4'111 ~ ve UzerleriDe. •Qf mQJltıl.z.,xı•n ~ ~ bu ııJI.. 
~da~ toptancı. ttıcoar beti blılaııllfbı\'. 

" l&r& ~tır. Apıca bOtttn ttlc ~ !aarbe cınneı11nden 8QIJrtı 
~ ıaem..,. taNfmdall Jaamr1a.. hariçten manifatura elYUI ıeızo~l'k 
DllD l&bl ftyatlan U.ı.t.1 .. dQk- tedir. Yalım tmçreden ane&k bef ki_ 
kADla ~ tetldldu agm lolull llollpoRallar Spde en mtlhbn 
""'nnd='eelrtlr. ÇClllt1el' retll'CllMktedtr. 

Mlllf mDdafaa mükellefiyeti 
~nlctua, 28 - MWI Müdafaa mfi

bllefiyeti hııununun bazı madcle· 
J9'11t .. Uıll.cM bılc' Dlat1'nll'Q9 J:\e• 
sı~ 'V'f mtr'i1'

0

te ıiımlftif. 
Bana nazaran, umumi veya kıs

mi seferberlik halinde ve fevkallde 
ballvct. 1apı,lac:e.k ıeferberlik ha· 
-11tUP'l1h "~".. teoercuııiUerl 
esnasında alelAde vasıtalarla temin 
edlleml:yen bqtnıı aıkcrl ihllYa.c ve 
hhmetlerf bq ıal11Unıoııt hilkllnıle· 
rl dairesinde vermeite ve yapmaita 
her phıs borçludur. 

111111 Mttdafu mill•llefiyeUnJn 
talblkıu )qlanacdını n nihayet 
IMllııl* tuibltrle ba milkellefiye. 
U. lltbill uhuı Vekiller Heyetince 
tayin ve llAn olunacaktır. 

Bu mllkeUefiyet, mükelleflerin 
hclrte .. bblliJetl ve mtl'cut 
membWI p öailM abrıarak Adil 
bir nispet dairesinde tevd edile· 
ceıkt.lı\ 

Niaaıuuanaede ıuQkelleflyet talbl· 
kllt\ t.temele sallWYetll t0akamtar 
la bunlanıı vazifeleri canlı ve can· 
Sl8' kara aakll vasıtalannda va:ıife· 
ıer. ıaotlrJG Ta11talarda, bunlaMn 
t"""9abad•. arabalarda milkelle· 
fu.l )'Olile alınırken ıizetilecet 
wUar ve 'fasıllar. l&hsl ml1kellen .. 
yeller. ıu•n .,.. lconülaraa mükel· 
Jefb'.U a:vn ayn müddetleri• ni• 
:ıa.aım-4• ıöaterllmipir. 

Eadııılanıı ~ nıWr.ellefiyetin· 
ete fU prtlar n esaslar ıöz'1ile· 
cekUr: 

1- Sıra bUle.modeıı k~dl iste· 
ille ıdea b.dual"°. 

2 - te - 40 Yat arasındaki kır 
Jula çocut- Wnul'ıuı dul kadlQlar, 

a - 20 • 40 Jaf arasmdül evli 
WmJarda cocutu o.lauJanlar. 

' - la 111t&ül kad.lnlardaa ha
tuna m~taç çocutu .olıau'anlar, 

5 - 40 - 50 yat arasındaki kadın· 

Jar (yukandaki nsıf ve sıralara 
söre), 

6 ~ IO • 65 mınc1atı kadınw. 
7 - 20 1atıııdan •11tı tıı ve 

kadınlar. 
Şahsi milkelleffyete tabi kadınlar 

ıu hiJıaeUerdo kullanılacallardu: 
Dikim "~ tenllilı:, odac.ıat. ııçr 

lık hizmetleri, levazım ve harp sa· 
PUi itleri, sıbhl içt\nıal muavenet 
blaatUtfl, yar<tuncı hemşirelik, 
hastabakıeıhk, sıhhiyeye aid depo, 
Jabrika, llboratuvar hizmetleri, 
nlzamnıurıesltıe s&re paslr korunma 
hizmetleri, resmt ve merııle~et mO
d3faasına yarayan mftesseselerde 
çalıpnlaruı .Uerllie catııılmasın· 
da11 dolayı bo.t kalan hizmetler, 
(yapabilecekleri hizmetler ve .terci
han uhr olanın aile ell'l(f ı) poşta, 
telsraf ve telefon bizıaeU.ri, ıaem· 
leket müdıfusıaa yarayall hususi 
fabrikalar işlert. köylerde, çiftlik· 
lerde askerlere sidenlerln bıraktık
tan zirai fsUhs._ıat lşl~l, yol Te 
inınat işleri (tıiyad ve tahammiU 
kaydile) deTlet demiryollan bir 
metleri,. tramvay, tünel olobDs .,.. 
sair nakJJyat itleri, ahalinin iaşesi 
hizmeti. 
N~ıt uhlbl olanlar ordud• fır 

alb-.t yori ol4_ukço rneslekltrinde 
isllhda!n edilirler. 

Kadınlar, kendi köy, kuaba ve 
şeJtir buduUarı leinde çalııtınla· 
cekla,rdır. Ancak teadi vesaltile br 
raber nakliyat itin de eaJ14mak bl• 
yea.Ier •e.mleket içi ıatl\takuıada· 
JU ıvi bia'"U.nhıde lttıU.adabi; 
lirler. Kadınl3ıia l& y~d•• kü
çük erkek scce i'çiliAinde ,maden 
ft taş .eaklorının )"itnıltı f.Jleriade, 
llhll•w DJuaır .. t•hlikeU • sanayi· 
ele. ~- ve sualtı iflerinde, ıemiler 
de köm0rcilli1k "'' aleşell.1kte kuUa· 
nılmayacaklardır 

·Bulgar kabinesi bu 
sabah. toplandı 

'(Ba11 tarafı 1tncldtJ 
HADlSF; NASIL BAŞLADI r 

Muhtelif mentı.lard:uı alınan ha. 
berlere göre Sovyet Ruıya .. Ro
manya meselesi ıu ıekllde ortaya 
çıkmıştır: 

Sovyet icra komis~rleri heyeti 
reisi ve hariciye komiseri Molotof 
evvelki gece (çaI"6'1lnba ıecesi) 
taa t 22 de Romanyanm Moekova
~aki sefirini nczdine çağırarak 
mühleti :M 11at sonra yanf dila ge
ce saat 22 de bitecek bir ültimatom 
vermiştir. 

< Sovyet Ul~tomu. Romanya -
dan Besarabyanın tamamını, Bo
kovinanın Aimal kısmının tamamilt 
iadealni ve Karad~iz ile Tuna Uze
riııdekl Romen lhn&nl&J'IJld4 Sov
yetler tarafından deniz üsleri tesi. 
Bine mllaaade edilmesini tale'b et
mektedir. 

Alman ajansma ~re Sovyet 
Ultimatomu bllhaua K&Jtence ile 
Tuna ~daltl limanlarla diler 
bazı llmanlarm isimlerini zikret -
mektedir· 

l'akat Jloma, Sovyet notumda 
Köatence llmanma dair blr kayıt 
obaadıfmı iddia etmektedir· . 

~'IANVAlilN KABAIU 

t1Jtiınatom Romıınyaya gelince 
Kral dUn sabah Almanyanm ve 
ttalyanm BUkreı elçllerlle görilf
r:'.Ut-. aflebi ihtlmal bu sefirler hü
lrftnıetlerlnln Jikayt kalacaklannı 
bll~lerdlr· Bwıtuı Uzerine 88.1. 
tanat :tonı,eyf içtlmaa çağırtlnuı, 
öfleden evvel v« sonra kralm re
lslitinde yapılan ikt lc:timaı mllte
altlp 19ovyet taleplerine boyUQ .., 
ğtlmeslııe karar verihnl§tir· 

Bu tc;tbnalardan son.-a B~rqte 
ıu reemt tebliğ neşrcdllm.Jttlr: 

"Saltan•t konseyi. bugUn aut 
n,30 da sarayda Kral •Majeıte 
Carol'un riyuetinde toplanm.Jftır· 
Konaey, dtın saat 22 de Sovyet hll
kQnıetinln Moskova elc;in:ılze tevdi 
ettifi notayı tetkik eylemiftlr· Bu 
notada, Sovyet hUkQmeti, Beearab. 
yanm ve elmall Bukovi.tı&'mıı Sov-• 
yetlere terkini talep etınl§tlf· Sov· 
,xe,tı~fJ~ l.~~ .ırı~b~t.Jprl,Q .de-

-laponya 
lngiliz müıtemlekeleri

ne kartı da 

Cephe ahyor 

vam ettirilmesi arıusunda bulunan f 
saltanat konseyi, Sovyet r.otaamı 
millakere eıbpek t1.rere Ud llt.ki· 
ınet ıpuralıhaslarmm lçtbut ~ 
tarih ve ...ıa.ı taylnbıln S<wyet 
httkftmetinden tateb edUmeaf hak. 
kında Romen bUkQmetlnin aldığı 
kararını taavlb ellnittir· Romen 
hükibnetbıiıı tetllflae Sovyet lal -
kiunetiJlin eevabl beldenmelıtecUr·,• 

CEVAD MOSKOVADA 
Bu tebllld• blldlrUen Roıauya 

notam düll gece 91.at 20.30 da lıloe.. 
kovaya varmıştır. Anlaşıldığına 

göre. ~ya la.UkQıneU BcMr&lr 
ya ve ~t Bukoviııaauı Sovyet
lere terkini prensip itibarile ka • 
bal enaektedlr· 

BULGABlsTAN VE MACARiS
TAN FIBM'fl KAÇllPlll'OBLAJI 

Londra. ıa - 8ovyet Ruayuuıı, 
mektedirler- Bu Ud hllllbtet tara
rlıı• MaoaNt&n ve Bulgarletan 
derbal faaliyete ~tir- lluar 
ıueteıeıt Traullvanyaıım, Bulgar 
~telerf Dohrueanm' iadeelnl llt8'" 
tile anlaşacak, Sovyet mutalebeel
tından BUkreı hOkılmeU nQdlude 
reamt bir teşebbtlste bulundukları. 
rıa d~ henilz malfınıat yotq 4a 
Roaıanyanm bu iki koınıuauraa kar
ii takip edeceii hattı hareket 
bakkmda benU. ltat'I mahiyette bir 
teY aöylenmemtkle beraber • .Am9-
rika ~tihb&rat ajan.slarmdaa biri 
gu haberi "Yermektedir: 

'"J:n lmnetH ihtimale g6re, 'Ro. 
manya lıllkametJ, Sovyetler Birli· 
fi ne· anlqaeaJr, Sovyet metallbt· 
Dl Jra.bul edecek, fakat X.c:arı..tq 
ile Bulgariltana ınııkaveımet ede • 
cet ve icab edene harbe ~· 
tf? • ., 

Romanya bUkGmetl Kaeaıiltua 
hududunda müdafaa tedblrlertnl 
takviye etnlektedfr. DUn bu ~udu. 
da kiWJ'etll .at.rda tahİY9 ıuıa .. 
lan gfhuleıtbn.f§Ur. 

Macar kabiuem dUn toptanniıı, 
başvekil ile ~ uarrı İtalyan 
ve Aluıan elçUerlle görllpıOflerdir· 
Macar batv$lUnia AhaaaJ'll)'a IM
tiğt aöyJeımatkte,.e .. ba RYiaYı 
tahkik mtlJııküa .olaJDamJfbr· 

Poliate yeni 'bir ıube 
kuruluyor 

Amıpanm poU. ~erinde ot .. 
dulu gibi tehrtmlzde n dlier ba
n blytik oelılrlerde hmn pjyua ve 
tJcart muamellt kontrollan il• ui· 
rqnıak, bem ele ın.aU k~ 

!l'My9, 17 (A· A·) - HllldiçW sahteklrlık ve ihtiktr taklpl..U. 
hududuııdaıı alman hııberlere we. meqı&l olmak Uaere emniyet m1l
ı T ~a urôlta bqlJJU dUrlüklerl kadroeu ic;ln4e "Mali ve 
Japon kuvvetleri, ~5 lluiranda iktı.dl po1la tttkilAtJ,. Jnuüueı 
Lunghi'yi almJt ve dlln Mlnkl.anga için W~ bqlama1tb Bu 
kadar ilerlemftt!r· J'aporılar, Fran- yeni p0Ua IUJ»eabıe mllnhulran 
sıı Hindiçlniat il.4 ÇunJdJl8 vapı- yWmtk IMkteb mennlan " mil
da bUttııı ıQUnqal&~ keamek ıüye- t~.,.. .mta tlemnhn ta1ta o-
t.lndedlrler. 1~ 
J'aPQ~ Hindiçiniyl i8till et- •• ___ __..__ _____ _ 

met için hiç"bir nlYetl ohnaQıfı bu .. 
rada ~ ettlrihnektedir· 

J&l>OJl balırl mabafilluckıı veri .. 
len haberlere~~~ 
4ic;hı.ial ı.rikile Telıoug - Kiq' • 
elden ·eşya nakliyatı heııle.n ıuıa.. 
meı;ı du1111qetur. Buna mukabil 
Alınaıı ajanamm venUji ma.lıi.ntata 
naze.ran lnıWz n;ı.Ulteuılelrul 
Kongkong ve Blrmaeya tarlklle 
yapılan nakliyat. eııdile verici ~· 
tarlara baliğ obp,aJıtadır. 

Bahriyeniıı söz eöylenıefe Al&
biyettar nıemunı, Japo~. lıı-. 
giltere tara!mdan seri bir RAtte 
tarar verllmealne intlur ettiiiaf 
'bildlrlyor. 

ldND!Ç!NIDE M11KA VD1ı:r 
KAUBI . 

Hongkonr, 11 (A· A·)· - Röy
ter: 

Japonlar harekltltıJ Hongkonı 
hududu boyunca tevaic devam edl· 
yorJar. Batıdan gelen öncU mUfre
zeler bu sabah yamn&dar'lll doClı 
ucuuu ffql etmişlerdir· Bununla 
beraber vaziyet sakindir· 

Honkonguu Telegraph ıa.ı:ete.si
~ 6ğreııdiğine göre, ltlndiçlui rna 
kamlıın muhtemel her tUrlU btil& 
tegebbUıllnU tard için btltlln lhtf· 
yat tedbltlerinl almaktadırlar· U. 
mwnt vali geııeral Cartrou.x. IJ.u. -
dut bö)aelerlnde • m.Qgtcrek bit' 
J.l'nuısız - .Jçon pollei derpif edeıı 
anJqma)'I +•DJD>'I olı;ııakla bera • 
ber, Bordo hllkQ.mettnden mUata
kit ob.ralt hareket edecektir· Sa • 
b,ilde ve Çfıı ne HlndfçlnJ aıumda
kf hududa yak1J1 bölgedq ikamet 
eden Fransız kac1m ve çocuklan. 
Japon harekO.tmın Kua:ımsiye mt1n
ha!tr olduğa c6rlll.mekt~ ol~u=• 
rağmen, dahile aevkcdilmettedlr· 

Paraşütçülere • e sabo· 
taja b ... tedlüler 

Ka,..eıl, l'f {A· A·) - ~t 
ve parqtı~er ne eabot&ja arp 
aJmmur llzııQplen tedbirler etzoa.. 
fmda b•Dnmm tenvir içhı bUtUJL 
vilf.yet ~öyleriD.e. lu:ı.11 bir uri 
koııferau tertJ.b edilmlftlr-' 

' 

ispanya Ye Cehelüttank 
lladrll, ~ ( A.A.) - "Stefa'11 

ajansmdan :" 
DDndenberl "Voı De El Publo" 

ıazetıesiuln ilk nilshAW'ı duTartan 
"5ılmışhr. Bq nQ~alard• tspanya· 
nın CebelOltant Notiato. Oran. 
PonnaroJa, ile diler mllll arazi Qıe
rindekl lspanyo1 taleblerf lnb ve 
teşrih edfl111elrte ve hpanyol mlllr 
ti bu miltalebah ileri sOl'dQO sa· 
man ftfl tüi.Jt için unrJanny .. 
d•vet o\QQ)ak~r. 

Romuıyaya eönderile
cek . tiftikler 

Romanyayı lhderllecet tllik' 
lere ait işler timdilik normal ser 
rinde devam etmektedir. B~ 
Yapurlt lto•aendaa rıwU..lk' 
qtern Te bir eksper de ~lerft pt
JUa ile tem2'sa başlayacaktır. 

Bu sahalı Ankuaclan 
40 mebus geldi 

lu sabah okıtpe~le 'ırk ltad .. 
mebus A.U.-.daa ..aı.rı.u1e .... 
mJftir. 

BULGAR KABİNESi BUGCN 
l'OPLANDI 

Sofua. ti ( A.A.) - "Steflai ~ 
Sofya bü\Qmetl Sovyeller 'Bir\111 

tarafıadu Romanyaya tevdi edllea 
taleıtleri öfrendiklen softt'll derhıl 
Bcrlin ve Roma hükekmetlerlle tr 
masa seçmiştir. Nazırlar ~lisl· 
al n bu aebah topluııcdl haber "t'e
rUO)Qtedlr. Jcthnadıl •ılhuta Bul· 
ıarlstanm menfaatleri bıkımfndan 
Twıa ve Balkanlarda husule .. len 
ıeai "•i1'ft tetlük 9dUeelktir. 

••• 
Sof ya, 27 f A.A.J - Stefani 
Şovyetler Birlillnln Beııarabıa· 

Ut• ve $Jnulll Buko"t'ln'ln iadesi 
tein Rorıuınyaya verdill uhlmatum 
haberi, bu meselenin halllain çal 
Ntilel telAkkl edil111C1tillt ......... 
Bulsarlstanda bfiyijk heyecan uyan· 
dırmışlır. Balkanlarda lnklıaf et· 
mekte olan yeni v._afyet ke"'ıınnda 
Bulcar hftlı.6nıttlal• hattı laarekett, 
beatb letpit edlbDınriflir. 

llAOARM~ 
TBMASl·ABI 

Butl11peflc, U ( A.A.) - HariclJe 
n111n l'ont Caaky il• bafvekil XOlll 
Ttlekl. dün ÜflUP 8ay _..lotal 
tarlfından Noskovidaki Romanya 
aenrine verllmiı ol4n nota Qıerine 
Tuna - Balkan mıntakasında tahad· 
düs etmiş bulunan yeni vaziyet 
hakkında ltalyaıt ve Alman settrle· 
rlle ı6riltmilşlerdir, 

BJl!BI AN VE YVGOSLA VYAD ···-lterll.. t3 - 1'entan7t • So"t'yet 
hAdisesi Berliad• sftntrla tealPI 
yapmınııttır. Berlia ıaabafill Avnı· 
pada uınqsal harpten aoarı kurula• 
ıun'l nlıamıA d•IW.ele m~ 
oidulunu -6)'1enıeklt, Al•nJM•• 
Balkanlarla ıllkuının. y.ınıa ~· 
aadt nıahl:rette oJclqlunq Ubı et 
DJeldedlr. 
YuıoılaTYt l>ıtveklll meaunly• 

tini 7tnda bırııt~k Bel.Irada 
dönmfttffho. Y...,.Ja..,. bu itte rer 
mea lü•rt görlnmekte •• Roman· 
r• ile Yu.ıoslnya ansında b~ hlr 
yırdm muaı..d..ı oım.cbtnıa bJl
dinnektedir. 

~..\ iüfotn l(.ual 
18'1'11'A B'ft't 

--. • CA.A.) - fıltltl
nren Romanya harlctye naam QL 

ıurtu ... ......,. ~--- ,erine pçmlfU. ..,.,.. ...... _... 
do9tıı olan Gtprtu ~J'&Dlll eüJ 
4nlet &d&lDJa.ı:atdall Ye ISd1U reıı......,. 
cep!leebda mee.taıerlndeındlr. 

nr~~eo-... 

Lontüa. 28 ( '-.A.) - Bu sabala 
tqlUı pıe&eletl So~•l Jh11ya ta• 
11rııııctan ·ao~anyaya nrllea iUU 
maluma ıeniş bir yer tahsis etmlı· 
lefdir. Bun• . datr ıelea ilk h•ber 
ler. bilhassa Kral Karo! biJk6meU
nln lttlbu edeeelt hareket baln· 
man4a• llenOa Mlp ..... 411'. Buda· 
peşteden gelen habetlerde x ... 11 .. 
bu W•uaaa Mbul elmq ohlal\f 
.. s.t,.,.a ukwlerhüa learab11 
lçUMı Utırl...._ b•llıtbklan bu:' 
~ilııaelr,tedir, Diler tarafJIJI Bük" 
rq b&berleri dtı in.il• AIJQanya. 
ltaly11 Yqo'1•Yf& Ue tıtlprecle b11· 
lunmakta oldul\ınu l>Udlroıektcdlr· 
ler. 

lıtifa eden nazırlar 

Elmas 
Kemer 

0/o 50 lenziU 
donva ş erleri 

italyadaki ISll 
konsolostan bu 
sabah geldiler 

El~ Murad Seyid Alun 
Paıa lıviçreye geçt: 
Mmma Roma sefareti ve ltaly 

düi kouolQllulllan memurları 
Ml81r teı.amntta .arelskeb 25 k 
itlik bir lıılftle .,__. t1emp~ 
ekapresile eehrimize gelmfftlr· 

K•OJ•ulD b•tmda bulwıan ~ 
nıı a- elQUiii ... , b :t:' 
ve başJd,tibi Buan N-1 aı 

hani.J'imlH IQDlaft ~: 
··-Kımla 1taJşa aruıııda ~ 

ıl mllnuebetlerin keailmeai U.ri. 
ne meıııletetimize döntiyonız. 

Roma elçimfS Kur&d 8eyytd Aı 
met pqa ahvali aıhblyeaf. doJayııt. 
le laviçreye- gitU· Bir ml144et ora• 
dıa kalchktan ton.ra Kahlreye av 
det e(tc*ltir-
Bimmı. beraber pJıen lT fffaret 

ve konsolosluk mensupluı arumd• 
llılırİa Triy•te, Cenova, Mtlll 
ve Napoll kOIUIOloelan da bulun 
maktadır· ' 

Çok •evdflbniı 'l'Urkiyede blrlu 
gt1n bJdJttan IOD?& ınemJeketlJI! 
• cldecelb· .. 

IAllEY 'l'ICABEI' ATAp;Ntt 
Dg OELl>l 

• 
Uhey tiearet atqemll KeJIJl 

Olıler ve zeyceal de bugl1nk1l eP.. 
preete Holandadan ıelnü'1erdlr· 

Tic!aftt heyetfmJz lzllan t.mt · 
A.kkoYQ!llu ve Ahm.ıt-Cemll dönl1& 
te para iti i~ Pettede kaldlkl9 
nD4all yara Celebu.oekl8'dlr- u. 
hey elçimiz Yikllb lCaıdri ve Mfı 
ret memurlanııa avclet viMMıbıe ı 
it •uameıelerie IMIC'l1 o&duklı 
aalqdmlltlr-

italva harbi 
fBaı lnndı tlncldı) 

annu ve petrol depulanıu. Aısa 
deki askeri bedenerl borııbırdun 
tll'lliılerdlr. Bu hareUt uauınd 
Ud ltllyın tanıreti clG1Drillr:ııi 
brlUln ln•lllı ta_yyarel•ri salltJ 
d&ınaftılerdir. 

Cç lngillz bombardıman tay' 
resi oir ltafyan .... denizallısına D' 
vatfatıyeUe hücunı ttnılflerdlr. 

Don. Mllt .. bq defa tayyare J 
CUJDWLI maruı blıntJtır. 12 ıi 
Olmflt. bir kaç kişi yaralanmııı 
lladdt hasar pekudır. 

l'l'ALYAN BAŞBmlANDANIJ( 
NINTAtMI 

ltal11ada &İr mtlhal, ~ ( A.A.) 
Umumi ltelyan tanırsAhının 
.numaralı teblllt: 

Tanare bomblirdıman fileli 
IDIS birbirini müteakJ)t Maltı 
hikmn etmişler ve adanın 7enl 
takııa bahri n bavat hedefler 
tlddetle taarruz ehllif}erdlr. Bül 
tan-arelerimiz harekat isleri• 
dhmll'1erdir. 

Simall Afrikada depolara oto.
bil "O kamyonlara Teuir mot& 
nakil nutalaruıa b1'I mnt .. d 
bilcamlar J'81Hkln~ır. B8Uln blr. 
ııelerimil bateket Galerine clllamı 
l•rdir. 

Deniz cüzfitamlanmız dikkate 
,... bir muvaffakı79tle Sollwa t 
ıdli• t~llni bombardımaa etm 
Jerdir. 
Dilfmanın lllanaoaah .,.. Aıaııalı 

bqı yapmıiJ oldulu bna sele~ 
hiçbir nelke Yet'llMlmlttlr. 

ltt111~rl. ~ ( A.A.) - Dokun 
fabrikasında beynehntlel eb'ado 
Japdnnt olan ha"t'tllda n sporll• 
na baJlılnmtfhr. 

&nçlef, her ltln qfed~n aoııı 
nuntab aJaeunn nezareti altınd 
Dt1U1.tazaman rina.o ekR!'Side'> 
71pft1Utlldırlar. 

Kaclııa-~ .......... de -... 
....._ ........... p'"" . ._ .. , .... _ ..... ,. 

re•eslll. 



Anbranm en iJl bir yeriad 
halen iyi ıeliri o1lll' w dalla ya. 
hn daha blytlk lnpmta mOlait 
bulunan i1d ev .,. blr depo Od 
panelde birden .,. 81'1 •)'rl atı
hktır. icraca takdir olanan Weı. 
lerl birine (8.600), ildnc:Wae 
(11.000) lradsr· Almak ilteyen. 
lerjn 10 'ftmmUa kalar antq. 
mak Uzerc ıt4 numarah potta 
kutu1ıı11a ana ~ mektup 
Yazarak mGnc:utlan. 

••Dr K.,,,,;ı Oaan 
ıdrar hbtillk-

lan 111111811188111 ..,.... ............ . .... ....,. .... ~ 
....... Tel-et• 

~ • ,_. Diıü _.... , m •• t rı il• Ta1ua1p '*lal ..................................... _ .... 
mat 10 da...,.._..._ •tme!m• '' 'f r ._ ıqdlllllbr. ı.t 'Pn1P 

er' ı :ı - -.ıt ı • llllMr •• ı ,_.. rl?d. flrC•m1111M laa· 
.... , ,, ta.-a(Tl) ,_, 

• • • ---._ ...... ., ......... __ mdla tH?b·d 

.,... ....... "88 .. u ................ --- laıaılQw-

.. Sil 1 Midir. Taz.. Wlll U.'81 Jll& IUl •tnll Ulı t1ra 20~. - Yahu., Jreredesln •• ADah atkr 
tutr'mırl ,_... ZllOaatıil ... IMJlr. 'ftldlt •*h,,.....m UW. IU&ID· na.. Slkllr drlftllOmbe., Blrlbl-
- Mr 8nrııt eıwa. ZladU zum' ,.. ftl'llmtll. (Tf) (IOOI) =~~ 1enelcır llÇti.. 

• • • Kalaldu1m IJadea IÖ)'leDeD ba 
• tlll eea 1ra1e7r 1111t1a e1allltmtıe ıı..u,tur. TnllmlD ...... 11.MO ... ....,... em eua lterha Tleada' 

7IM • 1 . l IUI llllldııl'. • 5' ıll l-T4IO cama ıaaG .. t 11 de Atn- ıaan flst inamı kendisini kucakla' 
ela - .._.._ ~ ~. 1atekJ1mtD tam.._,. Jaa iki demir kol araPnda sıkıflllıf 
--........ a 1 , 4 ma --etn 1111. .,.., .......... Jııo. .>=" 71dr!_~r tarafında yeni 
......_ tıelmll ~ "'1Ulr. '(Ti) (IOOI) .. , ... ..,.._ tblG bir kirpi 

• • n.,....nma lllladlllal hluetnılftL 
_,. ._ ~ rmaa ı •r lıra•tt adla e1m11- ___ Ba •IH ... llP" •üablMıt nDnlQIJI 

w s ~ _,. --· kaneUal bybedip t• cebrem ~e 
•• - ..... .,,.. wuıilllbt hm!n•tı W indir. W .. , ellerim serbest kalınca bir adım 

•-lld m8& 11 cl9 lnMta ub1t atma1ne luımlQellaDda Japda teri çekilelim, bil' kao •Mllk ..., 
aütı; • ......._. lııomla)Glldla ....... fat.e1dlleda Wll Stbl .,. .. u. 1ılJ' retten sonra evine d6nen kocasını 
mat ........ ._ lımamıl wma .,. tdlt mektuplanm komll)ou wwme .....,.. - MI' bdla dtl tl-
lllt. (fe) (IOOI) • -'me atılan bu arkadqın kim ol· 

• • e Plana anbmak. l tecil• •rlp te1.-
•p11ı1a ,.... ot ...... ' p 'ı--. JUlll llD ".....,.. lrlıt.as •rcten bahl'layatMdım. b&Jle bir 

Wlla atla ••r111t1r . ......._ ,..... matlıltDdlD 1ılr ilet nftllM -. tuıdı&ım 1oktu. ı3ılerlnln hlmın· 
._. Wlf • t t••• llılllMll 11111 alfbl)et ~ • ._.1._ - .. n baılayal\ _... li7U •kal bllb 
...,rnaa •• uı ıL flrltrrJlll ......, ... ""7lr. (Ti) "'10 •rntını 6rlmllf, bu bdarla da Dt-
Glrl s r"" ..... ttm111a11 • ...,. , •• l .. _.. =..:"!~ ~!11a:1n'!"~ 

'1a u. :ura dar ............................ 
m& .. tftG l!lflM n il.......ıt .....- dal • ~ -,r 
- -- 11Tt 11/TJllO 11 .... ..w. ~ ...... 
... ··- .... UJT/111 11 ,.... ___... .......... ... llbl •bOdllne daJ. budak ..ıı~ • • • 

UO.-ld?o ....... ,..__.WM._ 1 1 ııtnat .... ..aı 
llde)llld;ı -.. ....... , ........... 1 2 .. _ ....... 
İll h•ı• Ja İ1111z9* '9 ..... T 5 5 rMe .... •;atllılı• lllr 118&..,... 
......... teldlr _., Si ., ...., IJJ •• ..... •• ·- l ı ... 
....... 1 ...... ,.)~ 

••• 
~--114 ....... ,.....,_.Juıtı ..... _.mt-

lt. .._.,... ilan• ısı r. n.llıi •••mta .._. .... ,_ ....,_.. 
511111Mlr.tem«S-ta,_....., 7 ..... li?ım • Mapllrmtlıl.la ... =.'*--:_......_,..iM 's-••••••11........._. Mkara. 

llL LY.P Ml1lwl W .... Wlt Adlaa 11111111 •tmalma IU ..,..... 
ela 1&'1111'. (1") (1111) 

aua mDltaft 
ldlo 
ı-.ooo .... ıo 

il 

·- ldlo IUllJIMt llaflıll *11& e1rıulltmerl 11-T-M JUUtıJ111 
stlDI llat 11 de D 1 n• ,..._ ......,,._ ~-- J ın --., 
tır .................. ~ Ura - teıalMta 111 UN. 21 kuruftur, '9r&o 
..._. ~.-ar. 'l'ellm llMılrt41M11w eusı.- .. , ... Mr 
mt ..,.... lradar D"' rm WlllmelL (111) Clal> 

••• , .... 1lUo.,....., paarUada atm aa.•tır. w s-1-~· 
cuma slbdl ..- ıo ela MiMdl Mld Jla,lrlJet dalNllnde •tmaıma 11o 
-..ı • , .... il life '1''7 ......... ...., lira • brtJt tur ..... ~ 
aıia -...a...., w ... l trl lamlQmda aMlll'· (Ut) ı(lm) 

• • • 
AfQllda ....... ft ıolUrt kapah ... ....... 19 .......... ı. 

......... ._,_... .................. -·· 1Ulla -&l•l'dl ,...... 
• caktır • ...., " ,artaameJed ~ ..,...... ..lrllılta .. 
.,,_.....,_ .................. , • 1 bdar- lldbDldlı mi ... 
,.._ cllll'ı 1 lla ............... ......_ (1'0). ı(IMM) 

Clllll ....... 2'1 1 ...... 2 

.. ...._ .............. 
ıot• 1T.UO 1111 
tl,19 ıı,• • - . ... ,.. ....... JO 

Jo,IO 

lıblmltttL 
Kalamı dlat elllm. en ._. r 

9'klal'IM, •flfiledn• bdar brıt
-..-. fQ bdarelk olsan bir batr 
na kırpınbsı yoktu. Muhakkak it 
.. bir yanJqlık ._,..., ll•h•'nl!lt 
.. ndekl ppa,ah .. D fubaa 'fU'lallt 
(ibt tamnmımıdlkle ki kGçllkllk
lıln kurtıılJDak lçln bira üba bek· 
•eıt ıaıe alnufb. Jmllnt, elaml-
11 yeniden llJ'IP d&ktftten IODl'll 
'"9Plık. dolduk nerede blırdı. 
lilan bu llleİ'Mt.JDI ,.,...11 .... 
llıaca JeP"'1i biriyle bile tanılJDJf 
elnrdu. Nihayet ftmldlnl ktstL 

- Beni tanımadın ba!. diye yine 
lla perdeden WV'dı. 
noırmaaa ·· ·.a;u~ ba 1e1, 

tiihlerin bekqı ta, beialmdetl ba· 
.... >'lltnlaftlita - altlllda 1111'1 
l!l!U8J'1811 Mr iki lafı bpırdatmlfb. 
ftbt onlann Ozerlndekl 71lkll kal· 
tlnp or1dan çıkmalan. hhlyetlr = belli edeblllll.... •a.kla 

idi. YırabW. ... ı. ... _... 
• lfitm)f. bu babflu'la De ftkıt 
...... kal'flya kalmlfbm. 

- Yahu! dedi, ben Nenat delil 
trtytm-t 
NeTıat. cocakluk, sencllk arudr 

...... •Mr ...... 
moda. Klnlla, .. ,...... 

..,..akyan• a berahel' elnldllt. 
lmUban aralll'ı birlikte çabprdık. 
'8ıaeal beni eok anerdL Anıl, 
• mlnuebet.. O Jlllll1ll'ta ,.adi 
tocat biJI• korhao bir amuııa 
enlh. u.ı.,- blrlhlrbalsl 
aJbilllk. Bea ~na Mtbtr 
ee ı.t_.IMrNM e..._, blP mlddel 
....... ..._.._daAtı ..... tal.,._. O 4la kimlrillr ........ 
dlJdlf ODıilkl -•ret .... .. .... _. ....... da DrklMdea 
aıa Hfer bn onu kucakla)'Ol'dam. 

- Nualsla baka~ Nnateı
lnn· Bu ne bal ,..ha .. Sen kendini 
llnıtmulrJdm. ltırt 711 dllflmem 
rtae balamaıdım. _.,...... ............. , 

- .._ tot.. Bele l9a rlbl.. 
- o.. -- ,..,...... .... , .... ..................... .... ,... 
- PekllL 01Je1se, ne diye koca 

MI' ealı ıilplrseal slbi ~enende ta-
llJOl'IUll.. 

- Neden mi, 3rlf'YM anlatayım. 
Jlr nezir, bir ad11L meselelil. 

Kenrt·mı ,nıo t m. 
- Yaba. Bu as a nealr, adaL 

otur mu' Hem 1e11 kafada bir a 
dem .. 

- Orle deme. Alllb ldm1enln 
111.;ına 'Nl'ftlesln. Kanm hastalan· 
•lfll, 

- Var, demek nlendin de .. 
- Y8ıillllml •llrmDJW nn11aat 

Ha .. ~. tanm tednlsl mlftll 
bir bastalıla tutalmqtu. Hattalar
., ·~?area ,..... latebalda pür 
medilim doktor, teerlbe etmedi· 
llm illç kalmadı, naftle. Hlo bir 
fl)'daaa .......... RabataıalJla 
.aYle bir parçacık olsan IJlllAe 
dl uDyor, b 1 lia ıOndfn güne 
• or, fen ıa,ı,.du. Balthm la 
..ıarıa kadml bdınealtu lyllq
..,_et lda' kMI lllmbecft. AUr 
luma Jll)ftrdna, eler bl kadın 
ba dertten kurtulıeak oluna aab
lial blo makas wrmadan ilelebet 

eclis-i Meb'u a 
1293=1877 
Haüt Tank Us 

lllı Deorenin miiscı,.,., .. , 
- MllNıll 

Bu hatta yapll 
ı ma açl 

1- ı aJanlıOındu: 
IO Haslran paur dDI letlkt8f 

Şeref staclındı yapılacak mUU il&. 
rae maolanaın hakem Te IUIJerf 
...... 9htertJmlttlr. 

Ba maelardan enet uat 
da Galatasan,., tfa B • ......._. 
b'1ı1qacaktar • 

Vefı - Penerbabce aut ı..-. 
hakem Sapal AaHau, ,.. "' EIJ 
lerl Eşref Mutia, ZIJL 

r.al:ttauny - Bewlktat .... , .... 
ha m Ahmet Adem, ,.a --. 
lerl h Bahattin. 

A.tletizm Hal[emJl9lilli. 
da Yet 

lılflnbul otlellıın .,,,,.,., ...... 
• ao ı HO paar lhl yapıJa. 

cak olan Glll lrapası ıdetllm .... 
ubahıında ıtalıda fllmlerl ,...._ 
bakemlerla Feaerbahce atadı* 
1811 H de bamr balanmalan rica 
olllnar. 

AdU Glny, Semlla Tlrkdolaa, 
Firman Tekti. llafôbam ~ 
Tfffik Beke, ftlllp, lleWt. Cemal 
Vae. AD Beam. Recep Olan. .._ 
nukoı, Halat Jleldmollu, 1191~ 
yaa, lılma Khım, Umnalla. c..q 
Uaunolla, llufıbham. llwffef a.ı. 
o1Ja. Vuft Eki-., llDml Tabir, 
, ............... ledat, c. ..... 
na, Pedal Dlaell', JıtUl8t ..... 
.... s.m.dJU, Alil Bllelr, ... 
lıq ••• • 
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Memıeketın en yüksek okuyucusu --------------~. 
Satıhk fevkalade Bayan MUALLA . . 

ue ~eııni s ADI Her p AZ A,R 
ç u e u K L u 6nzınoson~~~ır 
Ayrıca: JIBfız n0RllA1"' riy:ı.scfin<!eld mül.i'mmcl SAZ heyeti 
,.e okuyucu bayanlardan NE\'ZAD Al.TlNOK, BELKtS 
Al.TISOK. SAADET ve arkadaıtlan i~tir:ık edeceklerdir· 
Saz, 8es, .H:ınzara. Hava ,.c Su gibi bet husmdycti bir araya 

toplıyan bu miisfcsna mesirenin bütün inceliklerinin ze\·!.i .. muhtel'f'm hallcımızın taJ,dirinc m 

l~~ııWilı tir.t uaıll ı 1001fillll~l~~-llE1:-Jlr~lllllll•lllll11Hıllllllın:I :m:cdıur. -

Siirt Beledıyesinden 

nezaretli bir arsa 
Cihangirde 8asam 9ct"' ... 

20 ounıanW yedi yUz altımı met. 
re murabbarnda ve Kumrulu so
kağına da aynca H metre yllzU 
olan ba\."UI gtizel ve denize fcv. 
!calide nezaretH arsa sahhktrr· 
Cihangirde GüneşU sokak No- 44 
Yqilpala. .. apartman kat 2 de Ba· 
hsetttn Ji!lrçcre müracaat. 

HER AKŞAM: HARBiYEDE 

BILVÜ 
~t A~ KISMIN.da 

20 KiŞiLiK SAZ llEY'ETIYLH 

HAMiYET YUCESES 
1 SALA~i~~N PINAR 
5 NUBAR TEKYAY 
il ZENGiN MiLLi ve ARAP OYUNL• 

Jr, Açık eksiltmeye konulup talip zuhur etmeyen sondaj kuyuları lf>- Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUğUnden 

i: VARYETE NU~ARALARI 
~llllll~~ı.mml~Teıeron: so101..ııııil 1 Ul:g_.gjO tarihinden itibaren bir ay mUddetıe pazarlığa konulmuştur. Şart_ 

Y~yt görmek ıateyenlerin Ankara, l:ıtanbul ve Siirt belediyelerine mU· 
~tlan nan olunur. (5411) 

Kok Fiyatları 
ETIBANK EREGU KöMUR iŞLETMELERi 

MÜESSESESiNDEN: 

2/12889 No. lu Hey'eti Vekile kararile tasdik edilen S No. 
lu Koordinasyon Hey'eti kararı mucibince kok kömOrü işlerinin 
tanzimi müessesemize tevdi edilmi!! oldu~undan, Ankara, İstan· 
bul, İzmir ve diğer şehirler için tesbit edilen satı, fiyatlariyle 
umumi satıı 'eraiti a§ağıda bildirilmiştir: 

1 ...: FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
avnı fiyat.) 

ANKARA 

için 
Tona 
T. L. 

Asgart bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. 
Yolları tar.tısı mucibince olmak Uzere müessesemizin 
veya müessesemiz şeraitinde çatışacak olup Beledi-
yece p,ö~tcrilecek tali depoların satış fiyatı. 23.30 
Müessesemizin merkezi depolariyle yukarıda tavzih 
edilen tekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - Satı! fiyatT (Gazhane deposu merkezi depo-
muz mahiyetindedir.) 24.-
tSTANBUI .. 

Müessesemizin ve yin~ müessesemiz ıeraitinde çalı· 
şacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo sa
hiplerinin depolarında ve gazhanelerde müıterinin 
vesaitinc teslim. 21.-
tZMİR 

Alsancak'da Belediye gazhanesinde mllıterinin ve
saitinc teslim. (İzmir kok aatıı iıleri lımir Belediye-
sine veriım=ştir.) 24.-
DtGER ŞEHİRLER 
Bu şehirlere Banka tarafından satışlar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiyatlar f(Syledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok Karabük 

16.10 
-.-

21.60 
18.50 

Bu sehirlerde kok almak isteyen satıcılar, eğer o ıehir Be
lediyesi Etibank•a bir bayi göatermemiıse kendi namlarına ıer
bestse sipariş verebilerler. Ankara, 1atanbul, lfzmir haricindeki 
askeri makamlar veya sanayi müesıeselerl ihtiyacı için kok kö
müril almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a müracaat ederler. 
Bu tehirlerdeki teshin koku satıı fiyatı yukarıdaki Fob fiyata nak
liye ve ton başına muayyen bir karın ilbeıiyle mahalli Beledi· 
yeterce teıbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahiı asken makamlann ve kıtaahn ta· 
Jepleri mliteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslim 
edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi depolariyle. 
gazhaneler ve Etibank ıeraitinde çalrpcak, yani onunla aynı 
fiyattan satıı yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar haricinde kalacak semt depolan keza Belediyelerce gösterilir 
Te bunların satış fiyatlan mahallt Belediyelen::e tayin oJunur. 

2 - MÜRACAAT YERLERİ : Telefon No. 

~ARK : Etibank Umum Müdürlüğ~ 
Ticaret Şubesi 3006 
fSTANBUL: EREGU KÖMÜRLERi İŞLETMESİ 
KOK SERVtSt (Tophane iskele caddesi No. 28) 44767 
ZONGULDAK : Ereğli Kömürleri İşlet-
mesi Kok Servisi 145 
DfôE'R SEHtRLER : Etibank Umum 
Müdürlüğü Ticaret Şubesi - Ankara 3006 

1 - TALI DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 
tarafmdan ilin edilecektir. 

4 - TEDİY it. T : Kok bccelleri tamamen peşin olarak tedi
ye edilecektir. 

5 -TESLİMAT: 
Resmi dcv~ir ve müe('sesatın derhal bağlantılarını yap

malan ve ihtiy::darını a .;:2mi 3 ı -10-1940 tllrihine kadar tesellüm 
etmeleri mecbur;dir. Aksi takdirde mi' essese taleplerinin vakti 
zamanile is'ı.f edilmemesinden mes'ul b~lunmıyacaktır. 

Ankara ve tstanbulda kalörifer tesisatı bulunan hususi bi· 
na sahipleri ihtiyaçlarını mahalli Bclediycter vasıtz.siyle en geç 
15-7-940 ta ri:ıine kad&ı r rrii ::rr ~semize b:Idirecc!ctfr. 

6 - KOK CfNSLE RI : 
An~ara, İstanbul. lzmir için her cins kok kömilrü için 

tek satış fı atı k.ıbul edilmls ofduğundan bunların sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmiıı t,,limztname mucibince tevziat yapıla· 
caktır. Hususi tevzi şartlnrı aşağıda r.öıterilmiştir: 

- Kalörif eri oliln resmi dev::ir ve miieı:se::3t, apartrman 
vcr:ıir binalar Karabük ve bir kısım .c:iazhane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane l:okları Gazhanenin bu
lunduğu semtin ihtivacma tahsis edilmiştir. 

- Sömikok, t:ılcp cdilcU-i ve r: tck vaziyeti miizait olduğu 
takdirde, sobada yakılmak üzere mübayaa edeceklere 
verilecektir. 

"1- STOK: 

Ankara, İstanbul ve tzmlr'~e tıl~plerf karııtayacak 
stoklar tesis edilmi~ olduğundan ihtlyrç'ann sıraslyle karşılan· 
-::ı:.rı ic""l ~lilidnrlann Y\lkar;dakl adreslere müra'"• ıttlan. 

İkbalin 103 hesap No. ılle Sandığımızdan aldıtı (169.5) liraya karıı 
birinci derecede ipcı.c!c edip vad~alnde borcunu vermediğinden bakkmda 
yapilıın takip Uzerı.ne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddeaintn matutu 40 cı 
maddesine göre aatılmaaı lcabeden Ayvanaarayda Atik Mustafapa§& ma
hallesinin Hamam ı;okağında eski ve yeni U No. lu ldglr evin. tamamı 
bir buçuk ay mUddetle açık arttırmaya konmuıtur. Satıı tapu ılctl kay_ 
dına güre )ap:lnıalt tadır. Arttırmaya girmek lateyen (300) Ura pey ak. 
c,;aıı vcrcce~:llr. Mılll bankalarımızdan birinin tepıinat mektubu da kabw 
olwıur. Blrikml§ bUtUn vergilerle belediye .reaimleri ve teUAliye r11sumu 
borçluya altUr. Arttırma prtnameat 3-7-940 tarihinden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere sandık ·hukuk işleri ıervialnde açık bulundurulacaktır. 
Tapu alcll &.aydı ve sair IUzumlu izahat ta ıartn&mede ve takip doayaam. 
da vardır. Arttırmaya girml§ olanlar, bunları tetkik 911erek satılığa çı. 

kanlan gayrimenkul hakkında her ueyl öğrenml§ ad \'8 iUbar olunur. 
Birinci arttırma U-8-4-0 tarihine ınUsadl! ç&11&mba gilDll Cağaloğlunda 
k4ln aandlğımızcta saat 10 dıın 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi lı:ln teklif edilecek bedelin tercihan almmaaı lcabcden gay. 
rimenkUl mUkelleftyetlerile l&Ddık alacafuu tamamen geçmif olmam 
ıarttrr. Akıl takdirde •on arttıranm taahhUdfl baki kalmak prtlle 29-
&-940 tarihine mllsadif perwembe güDU aynı mahalde T• aynı saatte ııon 
arttırmuı yapslacaktır, Bu arttırmada pyrimenku1 en çok arttıranm 

UıtUnde bırakılııeaktır. Haklan tapu •lctnerfle sabit olmıyan a!Akadarlar 
ve irtifak hakkı aahlplerinln bu haltlarını ve huausUe faiz ve muarlCe 
dair iddialarını 114.n tarihinden itibaren yirmJ gt1n Jçinde evrakı mll.lblte
Jerlle beraber dairemize bildirmeleri llzımdır. Bu suretle baldannı bldlr. 
memıı olanlarla haklan tapu ılcillerlle ublt olmıyanlar salı§ bedelinin 
payll§mumdan hariç kalırlar. :.Paha fazla maltlmat almak ı.ateyenlerin 

939/340 dosya No. alla sandığımız hukuk ıaıerı aervLllne müracaat etme. 
!eri lüzumu 114.n olunur. 

• • • 
DIKKATt 

Emniyet Sandıfl, Sandıktan alman gayrtmenkulU ipotek gf}ıtemıek 

Llteyenlere muhammlnlerlnılzlıı koymUf olduğu kıymetin yüzde 40 m te. 
ea\'Us etmemek U.zere ihale bedelinin yansma kadar borç vermek sureWe 
kolaylık göstermektedir, (Cl4•0) 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
Komutanlık kıtaıan tı;ln 29-S·HO ctıntı saat 10.30 d& 47'M kilo yata.Jc

bk kunı ot 1&tm almacaktır. lateklUertıı. beW g11Dde l'mdıkhda atmaıma 
komisyonuna gelmelert. (IHS96) • 

••• 
Komutanlık kıtaları itin 29-6·940 gllnQ uat 10 da pazarlıkla 75 ton 

yemlik kuru ot aatm almacaktır. tateklllerlıı belli g11Dde Fındıklıda komu
tanlık aatınalma komlayon'UD& gelmeleri. (15397) 

• • • 
Komutanlık birliklerinin senelik ihtiyacı için iki y1lJı elli ton l&deyağı 

kapalı zarf uaullle aatm .almacaktır. Muhammen bedeli Uç yQz on iki btn 
be§ y~ Ura olup ilk temlııatı on altı bin iki yUz eW liradır. Ş&rtnameal her
gUD L.-mlr ve Ankarad& levazım t.mırliklerJ. lataııbuld& komutaıııık utmal· 
ma komlayonlarmda görillebllir. EU1ltme1ı 12-7·940 güDU aaat on altıda 
bta.nbUld& Fındıklıda komutanlık atmaım& komlayonund& yapılacaktır. 

tateklllerlıı kanunun latedlli Teaalk Ue blrllkte tekli! mektuplarmı belli ıtın· 
de aaat on bete kadar komisyon& nrmelerl. (151301 

••• 
Bir takımı iki andık lı;lnde olmak UZere ııo tllıkım marangoz takımı a· 

lınacaktır. NUmunen Fenerbahçe aktarma anbarmda g&1lleblllr. htekllle
TID beher takımı kaça yapabileceklerine dair tekllf mektuplarını G-7·940 ta
rihine kadar Fmdıklıda komutanlık aatmaıma komlayonuaa vermelert.(15287) 

•••• 
Haydarpqa hutaneal senelik ihtiyacı için 9200 ta\'Uk " 2400 plltç 

kapalı zarf uaullle atm almacaktır. Mtınakaauı 13-7-940 gUnU aaat 
12 dedir. Muhammen bedeli eekbı bin yüz liradır. tlk temlııatı &ltr yQz 
yedi lira elU kuruıtur. Şartııameal her g1lD Fındıklıda Komutanlık Satın 
alma komlayonunda görilleblllr. lateklllertn mtlnakuaya tıtırak için belli 
gUnde &ut 11 e kadar teklif mektuplarını makbuz karşılığı komisyona 
vermelerl (ri434) 

aım1 .. , .................... . 

MADEN KOMURU ~OBALARI 
İstanbul, Edirne ve Kırklarell vlllyctlertnde müınabt Jrannnaıu11ı 

ıUmuliloe giren de,..ır, mtıeucsat ve Mir blnalanD. 

NAZARI DiKKATiNE : 
Maden kömllril eohut lhtlyaçlan geçen aene oldaja gibi EU Jl9Ö 

Mahrukat bürosu t&rafmdan imal ettlrllen 

DETAveNUPA 
Tipi 80balarla temin olanacaJdır. 

940 • 941 kı'ı AObs ihtiyacı için l!mn gelen elpe.l'IP. 15 - 7 •,. 
tarihine kadar atideki adrese mektubla blldlrllmeel rica oımıar
tııba tarihe kadar lhtlyaçlarmı blldlmılyen veya tdparif meJd;alla 
vermlycn bhıalann bili.hare vaki olacak taıepleilııln DMUS ..,.... 

almmıyaeağmı ve bu bus'08ta mee'uHyet kaba1 edllmlJeeeilml SO 
Hazlna 1940 tarlhH 1180 eayıb Eti Bank Malmıkat btlJooe1lllO 

tamimine istinaden arzederlm· 

M. EMiN OZLER 
Eti Bank Mahrukat Bürosu ıstanbul, Edırne f8 

Kırklareli soba satı' ajanhğı 

Galata, Rıhtım. KefeU Bileeytn Un. bt 4 N~ IO 
Telefon: 41448-Telgraf adreel: ÖZLER, ı.t.abal 

1 Oeniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnlan 

1 - Tahmin edilen bedeli (17183.!50) Ura olan (ll5000) kilo acıe)'lılr' 
nm 2 Temmuz 940 tarihine raslayan Salı ıü!1U aaat 11 de pazarlıkl& eıc-llt. 
meal yapılacaktır. 

2 - llk teminatı (1288) Ura -(92) kunJJ olup ıa.rtnameat her gt1n ~ 
yondan almablllr. llrJ 

3 - bteklllerin belli g1lD ve saatte 2490 •ayılı kanunda yuıJJ •- • 
ve teminat makbuz veya mektuplartle birlikte Kaaımp&f&da bulunan Jromil-
yona mUracaatlan. (518') 

* • • 
üO ton Karabök kok k6mUril almaeak 
l - Tahmin edilen bedell (11800) Ura olan 400 ton K&rabUk kok k8-

mllrllnUD kapalı zarfla yapılan ekailtmeaine talip çıkm&mlf old\ılUlldan 
<& Tem.muz 9t0 tarihine rastlıyan perıembe gtlnll aaat 11 de pazarlıkla 
&lmacaktır. 

2 - llk temlııatı o(SS:S) Ura olup ıartnameat be.r g11D komfa10DdaD 
pa.raaaı Olal'l\1' alm&b!Ur. 

s - lateklilerlıı 2490 sayılı kanunda yazdı vea1k&lartıe blrUkte T9 

belli g11D ve saatte Kasmıpqada bulunan komiıyona mllraca&Uan. (5400> 

• • • 
Blntyağı alıo!U'.8.ktır: 

29 Haziran 9•0 cumartesi gt1nll saat 12 de pl\Zl\rlılda htntyatı aJllt&
caktır. latekllleriıı her g1lD Ka11D1pa1ııda bulunan komlayona nllmune ve .a• 
•ıflan ile mllr~Uan. · (l5301) 

ilan 
Elrlncl topcu alayınm aabun ınUteahbldl HwQat Kuyucuya verfleD 

beher kilosu 36 kunıt 47 aanUmllk 630 klloluk ve 236 Ura tutarlı ıs-6--
940 gün ve 16/ U cilt ve 325741 umumt sayılı bir adet ayniyat teal1Dl 
makbuzu zlyaa uğradığmdan hü!<mU olmadığı ll!ıl olunur. (157) (Mıl) 

1 lstanbul Levazım Amirliğinden verilen Harici Askeri Kıtaatı ilAnları ~-----..--~----.:' llmf1~J 
Tabmlıı katı p.rtname 

Cin.it Miktan fiyatı teminatı ihale tarih saat ve ıekll bedeli 
Kun11 Lira Kr. 

Kilim 20.000 adet 300 ~ 4/1/940 Peroembe 10.30 300 

Battaniye 15.000 " 960 16730 217/NO Salı 11 715 

.. 10.000 .. 930 12000 3/719•0 Çarpmba 10.ıs 475 

" 15.000 " 950 16760 1/7/940 Pazart.eal 10.30 71:5 

Kilim 30.000 " 300 11300 1/7/940 Pazarteal 11 450 

Mahruti tatır bezi 120.000 " 226 29196 4/7/NO Per,em~ 11 13GO 

60.000 " 226 16070 2/i/940 Salı 10.30 680 . .. .. 60.000 •• 226 19060 3/7/940 Çarpmba 11 680 

Yukarda ctııı v : mll<tan yazılı eıya hizalarmdaki aaaUerde pazarlıklaeksiltmeal Ankarada M . .nrı.V. ıatmal· 

ma Ko. d& yapılacaktır. Şartnameleri bizalarmdakl fiyaUarla satılır. latekllleıin belli saatte Ankarada Ko. da bu
ıunmal:ırı. (HO) (5:?83) 

••• 
Ap.ğıda yazılı bez \'e kumaı?ar pazarlıkla ıatm ahnacaktll'. Taliplerin Ank:ırada M. M. V. Satınaıma ko. 

miayonuna gelmeleri. CHSS) (5382) 
Cimi BPber metrftl Kati teminatı Miktarı ~rtn:ımc bedeli thale sUnll ve saati 

Kıolık elblııellk kuma,. 
Yazlık • bez 
mıtık • kum&f 

" .. .. .. 

Kunı, Sa. 
290 
133 
290 
290 
290 

70 

Ura Kr. 
19,900 
11,859 
11,200 
24,230 
iS,900 

Metre Kuıu, 

60,COO Si O 2/i/940 ll5 
70,000 -410 3 .. .. 1~ 

30,COO ıt3i'I 2 •• " 
10,30 

75,000 1C90 1 .. " 15 
200,000 2900 1 .. " 

10,30 

28.6.940 Cuma 
H .00: llıltızfk: K&rl§lk program (Pi-) 
18.00: Program ve memleket ,..t 
ayan, 18.0l5: ldUzik: SenfODlk uıu.lk 
(Pl.) 1$.30: Mtlzik: Cazband (Pi. ) 
19.10: l40%1k: 11U3: Memleket saat 
ayan ve Ajam baberlert. 20.00: 140-
zt'< :Faıııl heyeti, 20.30: KonUJIDA 
20.45: Müzik. 21.10: KonUf!D& (Sib
Uografya), 21.23: Serbest u.at. 21.30 
Konuşma (Radyo gueteal), 21.48: 
Müzik: Ktlçtlk orkeatra, 22.80: JıleDl• 
leket aaat ayarı, Ajan., 22.415: 110· 
zlk: KUtük orkestra prograaımm dL 
vamı, 23.00: llılUzll<: Cazband cPL> 
23.21it 23.30: Yarmkt program " k&
p:ın!f. 

Raıit Rıza Tiyatrosu 
DALtDE J>tŞKIN Beraber '8 ~ 
Cuma gllnö akpmJ 6ua41ye ır- -

ADe Bah~de 
''VELINtN çoouau" 

Komedi 3 Perde 
lleyet her Cama altl!:l:W ŞCllJO ol 

ADe Bahemlndedlr· 


