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Bulgar hududuna yakınlığından dola 
Ronıanya r11erk.ezin i n Bük-
r-eşten nakli düşünülüyor 

n l!ltı.lı:tlı Tnkslm abidesi önünde f.oplruıan clenlzcilcrir:ıh:den bfr grup 

Deniz: bayramı 
~bideye çelenkler kondu, Barbaros 
türbesi önünde merasim yapıldı 

~ tenımuz denfZdJlk bayramı bu
a: lne.raatmıe kuUulanmaktadır. 
" Babalı saat 11 de dcntz mmka 
ın l§UraJdıe bUtU.O deniz te§ekklll· 
ııo nı 

1 
cruıup gruplar Galatasarııyda 

la.n~hır ve orad:ı.n Q.bideyc gide,· 
1~ ;ol :.nııotard:r. S;ı.;:;.t ... ı 
llt dak1 bUtU.O l'U&lt dlldWtler:l· 
ı::~rarck bugUnU lruUulnmı~lardır. 
lk aonro. B~lktıllt& etrafı açı
;l.ıı tanzmı edilen Barbaroıı ttlrbcSl 

c Sidflın~ \'C orada. da merasim 
~ı~ıxuııtır. Gerek Taksimdeki ve ge
~ı.~~~da TUrk dcnlzcilerlnln kahrıı 
~la dolu tarihini ve kabotaj 
ı ın tekrar aancağ'lnuzıı &eçlşl· 
~ycUnl tcb:ırllz etUren nu· 
a Bt1ylenmI§Ur. 
~,~~ saat 14 te deniz ticaret mek 
~ llleztınlanııa dlplomaları tev
~k ve gene bu mu.aıı.sebeUe 

aaat 16 da Haliçteki deniz atöJyeJ~ 
nın ve 17,30 da da :yu.ıl yolcu salonu· 
nun ncılıı törenleri yapılacaktır. 

Gece saat 21,80 da köprllden kalka.. 
cak Şlrketıhııyrfye ve denlzyollan fda· 
rclertnlo tenvir e(iilml§ busult vapur
Lr'.!c ı;czıntJer s l aktır. Bayra..ro 
mn:ıaaebetlle bUUln deniz müe.ue.salert 
ve deniz nnkll vıuııtalan bayraklar 
ve clcktrlklerlc (Jonatıımııtır. 

Deniz bayı:aznmda bulunmak Uure 
§ehrlmlze gelmesi mukarrer olan mil
nakııltıt veldll All Çetlnkaya son tz. 
mlr seyahatinden dolayı yorgun bu
Iundu~dan latanbula gelcmemlg ve 
yerine mtinılkaldt vckAleU mllstc~arı 
Nakiyi göndcrml§Ur. Mumaileyh bu 
.eabnhkl ekııpresle gehrimlze gclmlgtlr. 
All ÇcUnkayanm bu akşam Ankııra 
radyosund3. bayram hakkında tıir ko
nuı:mada bulunması muhtemeldir. 

t7rtJ:?QAt!m1 
Romanya Yahudileri 
aasarabyaya. geçiyor 
~~krcı, 1 ( A.A.J - Dahtıi)·c ne· 
bı ·~ tarafından neşredilen bir 
n 1 de binlerce Romen Y:ıhudisl· 
l bSovyct kıtal:ırının işgali nııın· 
ek Ulunan mınlnk:ıl:ıra noklcdll
ltnekrıusunu lzh:ır ettikleri bildi· 
1) ledlr. 
ru:11:ı şimdiden 7600 Yahudi 
tını nehrini scterck JJesarnb)'ll)'& 
ı ş ve 200 Ynbudi Sovyet ıırn· 
nde kflln Reni'yc gelmiştir. 

a l\1oskovaya giden 
ulgar murahhasları 

o~~fua, 1 ( A.A.) - D.N.B. Bildiri· 

Dulsar h , 
Dhhasıa Ükt'ımetinin lıusust mu· 
irııat &t~ı • llot:ır ve Dede Jıınorr 
osko, gıslnl zlyıırel etmek üzere 
ildlriJ:;~ hareket etmlşlcrdlr. 
rasındak~ıne. söre, iki rncmlC?ket 
:lltf§:ıf ı hc:ırl mün:ısebetlerin 
terin~nı teınfn edebilecek vesait 
ir. c de tnilnaka~a edecekler 
~ 

.. stony L .. a • etonya ıtti-
fakı ibtal edildi 

llevaı 1 ( 
ıldiril~r: A.A.) - Almıın ajansı 

lonya v L 
letnJek ~ elonyn hükiımclleri 
ıı 194~ deras.ı~d:ıki ittifakı 1 
lr anla an ılib:ıren iptal c

.. kOınetl şın:ı akdelmişlerdir 
n tekı·r· u · "'bur .t t 1 1 zerine reisi· 

' s onya, Llh· • 
nrasındak' an~a ve J.e-
l lı>tnllnl ı iş birli~! muahe· 
ctınlşllr n Hzarurı olduğunu 
ki hükn aricl)·e n:ızırınn 

•llzırnRclr::1et nezdinde yapıl· 
hususu d lcı,cblıü~lcrl y:ıp· 

' fr. n a ruczuniHt nril-

Hükumetin teklifi üzerine. reisi· 
cumhur Estonyanın Cenevre, Riga 
ve Kovno sefirlerin! vnıifclerinden 
affetmiştir. C'.cne,·rcye )'eni bir se· 
fir fııyinf düşünülmediği zanqedll· 
mektcdir. 

Fransız parlamentosu 
Vişide toplanacak 

Cenevre, 1 (A· A·) - Clcrmont 
Ferrant'dan bildirildiğine göre 
Bordo'clan gelen Fransu: bUkiıme
ti erkanı Clennont Ferrnnt'a gel-
mişlir· Oradan Vişi'ye gidecekler -

dir· Mebusao ve ayan meclisi nza
Inrı Vişi'dc içtima etmeye karar 

vermişlerdir· 

Amerikada a skeri 
mükellefiyet meselesi 

Vıı,lngt-On, 1 (A· A·) - Kon
gre, bu sabah hnrb .knzan?l.arınm 
tahdidi ve askeri nıükellC.:ı~ et iş
lerini tetlclkc devam etmiŞUr· 

Ayan meclisi, Bilyük Okyan~s 
ve Atlantik deniz kuvvetlerinin 
yüzde 75 nispetinde artt.mlmasma 
dair mebusan meclisince ka~ul e
dilen kanunu tasdik edecektır· 

Bulgar kra liçesinin 
sAyahati 

S 

' 

1 ( A A ) _ Mısırdıın Relen 
0 ua. · ' f ııno · 

birçok halyanlıır dün So
1
Y
1
9 ~· 

·dan seçerek ltnl)'ll)'a ı;llm ş er .ır. 
Cricinu istasyonunda Bulgarıstan 

• • n busus1 YA· Kraliçcsı Johanna nı 
sonu trene bailanmı~tır. 

Macarlar hududa yeni kuv
vetler gönderdiklerini İtalyanların 

• • • taarruz hazırhkları 
resmen bıl(lırıyorJar başlamış 

Eritrede 1200 İtalyan süvarisi 

Romanya -parlaA. _ ik~:~ı!. ~;::ı:ıe 
NC\'YOrk, 1 - Alınan haberl~ 

re göre Trablusgarpteld ltalya.n 
kuvvetleri Mı5Irdaki İngiliz kuv • 

mentosu 1• çtı· maı ~:~e:ı:::-::.~:=ıı::~ fanli~t gö,ze çarpmaktadır· Taar• 
nızun pek yakında yapılacağı zan• 
nedillyor• 
Anlqıldığma göre İtalyanlar, 

t he d • ld e Trablwsgarpto Mareşal Balbonun. e ı r e ı ı 
yapbrdığt a.Bkeri yollardan istifa.. 
de ederek Mısıra bütUn kuvvetle· 
rile yilkleneceklerdir· 

1200 İTALYA."'l' SV\'AR1SİNE 
1Kt OTOl\lOBtt..l 

Limanlar maynlarla kapatıldı, yeniden bazı ihtiyatlar silah altına 
çağrıldı, matbuata sansür kondu 

Kahlre, ao (A.A.> - mıyter blldl• 
rtyor: 

Kartum'dan alman n Kahlredeld 
umumı kararsa.tı ta.ratmdan neondl• 
len gayri rc.sml bir rapora gl5re, ke~ 
hareketinde bulunan lngU!z motorize 
cl.lzl1tamlnn ıorıue hıtdut!u clvarmda.• 
k1 dll§man tecemmula.rma durmadiıll 
muvattakfyeuı baalanlar yapmakta. 
dırlar. 

Bu raporda denWyor ki: 

imali Ba·kovlaa'nın işgali 
bagla tamamlandı 

Hudut ctvarmda Kassada mmtallff 
geny eımendlter fstaayonu moförlze amdıı. anzalı bir toprakta lk1 baıt 
cUzUtamlar tnrafmdan işgal edllml~- zırhlı otomobilimiz Uzerlerlne d~ 
tir. Tanldar ve motörize piyade kuv- gelen 1200 k11111k lkl dtıımmı •11~ 
vctlert Tuna \'O Prut tızcrlndc bulu· t grupwıa. rnstıamrştır, OtomobWer:l• 

l\fo.ko\ıı., 1 (A.A.) - Tas a~ı ı Ec88rabyada Sovyet kıtaatı ycnt 
bildiriyor: nomanyıı hududuna yani Tuna Te 

Şlmalt Buko,inada Sovyct kıtalan Pnıta doğru ilerlemelerinf tlanal ct
\''&Zllclerlnl bitırml~lcr \'e Romanya mcktcdlrler. Jıısııy ı;ıehrl karııısmda 

ile t.ulıı c:lllcn hududa varmışlardır. ve Prutun sol .salılllndo bulunan Un· (Devamı 4 iinciidr.) (Devamı .t anclldeJ.J 

Italyanın Almany3: ve 
bugünlerde taarruza 

geçmeleri bekleniyor 
Mareşal Balbonun ltalya Mısıra, Almanya ıa. 
ölümündeki esrar llt b .. fı!areşalın lngiliz tayyare!:- g ereye ucum edecekler 
n:.d:~c::ı~~~~::::~~~ Alman radyosu Norveçten Cenubi Fransaya kadar 
!~b ö~~:ıeı;=:tz~~~aı1r1:i~:~ uzanan cepheden harekata yakında başlanacağını bildirdi 
almı§tir· 11könce Mar~al Balbo. 
oun harpte öldUğii zannedilmişti· 
Fakat çok geçmeden vaziyetin bu 
merkezde olmadığı anlaşıldı· Çiln
kU lnglliz tayyareleri geçen cu· 
ma günU, Tobruk'a akın ettikle;i 
zaman MarC§al Balbo'yu taşıdıgı 
blldirllen yolcu tayyaresine rant • 
lamamışlardt· Mareşalin tayyaresi 
ise on kişiyi taşıyan bUyilk bir yol
cu tayyaresiydi ve Mareşal Balbo 
ile birlikte yeğeni. knymbiraderl. 
Tunustaki ttalya.n başkonsolosu da 
bulunmaktaydı· 

Geçen cuma günU Tobruk•a ya· 
pılan akm sırasında İngiliz pilo~. 
!arının gördükleri bir manzara bır 
tayyarenin alevler içinde yanmak
ta olmasıydı· İhtimal ki, Mare~al 
ile arkadaşlannı ta.şl}·an tayyare 
bu idi· 

HAdisenln bu ıscldlde tavazzuhu 
Uzerlne mar~alin arkadaşlarile 
birlikte ölilmil e..srarengb: bir ma· 

[Devamı .O. ancade). 

Nevuork. 1 - Yerikn mallımatn 
göre, Londrn lnı;iltcrc lıükumeli 
tnrafından açık şehir olnrnlc fl~n 
edilmlşlir. l\l:ıks:ıt r.ondrnyı lnhrl· 
b:ı:tan kurtarmaktır. Fnkat bu h:ı· 
her henüz Londrııd:ın resmen tc~·it 
,·cyn tckzib edilmiş d cAildir. 

Dilter lnr:ırtnn Almnn radyosu 
dün lngilterc)·e taarruzun pek ) 'D" 

Fransız cephesinde 
Alman taarruzu başladığı 

kında vuku bulııcaıtını hnher \ 'Cr· 

mişlir. Hııdyo şunlon slhlcmişlir: 
"lngillcrc cerıhesindc son müc:ı· 

dele hen{\z lınşl:ımamışlır. Almnnl:ır 
Norveçten Frn n!i:ının cenı.bun:ı ka· 
d:ır uznnnn snhillerde lns iltereye 
karşı larlhl~ misil ı:ıörülrnemlş f;e" 
niş hlr cephe kurmuşlardır. nu 
cephe üzerinde h:ızırlıkl:ırı. devam 
cdilmektcclir. Alman • ltaly:ın kuv· 
\'ellerinin lns illC?reye müteveccihen 

hnzırlıkl:ın gilnden süne tnkl~af 
etmekte, hareküt sa.ati ynkınlaşmak
tndı r. 
AI.l\fAN BO!UBARDDIANLAIU 

I.ondra, 1 - Alman tııyyareleri 
"dün de lngillerc.nin cenup ve ~ark 
mıntnk:ılıı rında bomb:ılıır atmışlar
dır • .Midl:ınd da bir hııstııhanc ha
sarn ufJramışlır. Almıın tııyyare1erl 
lskor:ynda d:ı tahrip ve yangın 

(Devamı .t llrıcftd~) 
--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~......,,---- · 

Bir Fransız gazetesinin mütaleasına gör~ 

Mühim;'~t kıtlığı Sovyetlerin maksatları 
varmış harbin uzaması 

Fransada muthiş bir 
sefalet hüküm sürüyor 

.(l'a.:ııı 3 üncllde} 

Ananevi Slav· Cermen Tekabetinin sinsi bir 
ıekilde devam ettiği iddia olunuyor 

(Yazuı :t fincftdeJ..ı 
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~AZRETç;;~HAMME? 1 ~- t<H~;!~TllaJ ~ 
iLK VESiKA 
~lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

IBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

· Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

30 
Cebraile: 
- Bunlar kim? diye sordum. 

. - Bunlar hi!ckarlardırl dedi. 
Sonra önlerinde güzel semiz et· 

\erle, onların yarubaşında kötü, 
koknı~ etler duran adamlar gör
düm .• Bunlar kötü etleri yiyorlar, 
iyilerine el sürmüyorlardı. 

Cebraile bunların ne çeşit in
san!ar olduğunu sordum. 

- Bunlar kendilerine Allahın 
rnübah ettiği kadmlan hor görüp 
haram ettiği kadınlara itibar eden 
i!J,sanlardırl 

Sonra memelerinden asılmış o· 
lan kadınlar gördüm. 

Cebraile sordum: 
- Bunlar kim? 
- Erkeklerine yabancı çocuk· 

lar doğuranlardır? cevabını verdi.,, 
Hz. Muhammed yedinci kat gö· 

ke vardığı zaman CebraH onu Rab· 
binin huzuruna götürdü ve Allah 
ona günde elli vakit namaz farz 
luldr. 
Hı. Muhammed şöyl~ anlatmak 

ta devam eder: . 
- Ne vakit ki avdette, sizlerin 

iyi peygamberiniz Musa ile tekrar 
karşılaştım.. Bana ne miktar na
maz kılındığını sordu. Ben: 

- Günde elli vakit! .. cevabını 
verdim. 

O vakit hana: 
- İbadet meşakkatlidir .. Senin 

ümmetin ise zayıftır •• Tekrar Rab" 
binin huzuruna dön ve bunu sana 
ve ümmetine daha hafifletmesi i· 
çin yalvar,. dedi. 

Bu öğüdü dinledim ve farz kı
lman namazın on vakiti indirildi. 
Fakat Musa krrk vakit namazı da 
çok buldu ve bana, daha hafifletil· 
mesi için yalvarmaklığnm öğütle
di. 

Bu sefer tekrar on vakit indiril· 
di. Fakat Musa her defasında ge· 
ne çok buluyordu. Ve o kadar çok 
geri gidip geldim ki, nihayet, ba· 
na ancak gürxle beş vakit namaz 
farz kılındı. 

Musa gene beni geri çevirmek 
isteyince: 

- Hafifletmek için o kadar çok 
ricada bulundum ki artık bir da· 
ha yapmaktan utaıuyonun ! dedim. 

Fakat kim ki günde beş kere i· 
man bütünlüğüyle ve Tanrı a~kiy· 
!e namaz kılarsa, aslında farz kı· 
lmdığı gibi, elli vakit namaz ecrini 
kazanır. Tanrının izzeti Hz. Mu· 
hammed ve ümmeti üzerine olsun. 

HZ. MUHAAIMEDIN EŞKAL! 

Hufaranm azatlı kölesi Omer, 
forahim ibni l'.A:eh..'Ilet ibni Aliden 
dinlediğini rivayet eder ki Hz. Ali 
Hz. Muhmmnedi şöyle tasvir et· 
miştir: 

"H. Muhammed ne kısa, ne u· 
zun, orta boyluydu. Saçı ne çok 
kmrcık, ne çok dalgatıydı. Yüzü 
ne çok dolgun, ne çok etli, penbe 
ile kanŞ1k beyazdı. 

Siyah gözleri, uzun kirpikleri. 
kuvvetli bir ıba~ı ve sağlam omuz 
kemikleri göğsünde hafif tüyleri, 
dolgun el ve ayakları vardı. 

O kadar hafif yürürdü ki su üs· 
tünde kayıyor zannedilirdi \'e bir 
tarafa bakacağı zaman bütün vü· 
cudile o tarafa dönerdi. 

lki omuzunun arasında pernam· 
berlik rnühürü vardı. Onun eli bü· 
tün insanların en cömerd eli. bağrı 
en cesaretlisi, dili en doğru c:özlü· 
süydü. Himaye ettiklerine ka~ı 
en sadık insan, münasebetlerinde 
en halinı ve temiz insan oydu. 

Onu birdenbire gören derhal 
hürmet hissile dolar, kim yanma 
gelse ona sevgi duyar, lı.:im onu 
tarif etınek istese: 

- Ne ondan evvel, ne ondan 

\. 

r sonra bir mislini görmedim! deme· 
ye mecbur olurdu.., _(1), 

HiCRET 

Ebu Talib ve Haticenin 
ölümü 

Bundan sonra Ebu Tfilib ve Hz. 
Hatice aynı yılın içindeöldüler. 
Bu suretle Hz. Muhammed büyük 
f el§kete uğramış oldu. Zira Hz. 
Hatice aynı yılın içinde öldüler. 
dık bir hAmiydi. Onda kendisine 
teselli buluyordu! Diğeri ise, onun 
için, kendi kavmine kar~ı. kuvvet· 
li bir müdafi ve hamiydi. 

(Devamı var) 

(1) Tırmızx '(Şemail) inde Hz. Mu
hammedi şöyle taavlr ediyor: 

"Hz. Muhammed, orta boylu, mU· 
tenasip bir adamdı. TenlnlD rengi 
penbe beyazdı. Alnı yüksek, katlan 
bltl§lk, burnunun ucu sivri, ağzı g&

niıçe, dişleri aık, boynu uzun, bqı 

bllyük, göğsU genişti, Saçları ne dt1m 
dUz, ne kıvırcık, 88.k&lı kealf, yüzü
nün bUtlln çizgileri bartzd.l. Gölleri 
kara, kirpikleri elyab ve uzundu. 
Omuzlan etıt, omuz kemikleri enlly· 
dl.,, 

.Abdullah bin SelA.m hentıa Yahudi 
Jken Hz. Muhammedi ilk &'lfrdGf11 u.-
man: 

- Yemin ederim k1 bu 
aahlb! yalancı olamazı de~t1. 

Hz. Muhammedin yüzünde ~ok 

mlleasir bir maharet ve hlkimlyet 
vardı. Teni kadlle gibi pıırtızııUzdU. 

Sa.çlan omuzlarına dökWUr, aaç. 
la.rmı kokulaııdmr ve her vakit tarar
dı. - Putpere.stler açlarmı ortadan 
aymbklan Jçln Hz. .Muhammed •Ç· 
lannI ayırmadan tarardr. - Siyah 
renkte sarığının ucu omuzıarma l&r• 

kardı. (Bubaı1) gayet Ade pylnfr, 
ekseriya sırtına bir ehram alırdı. 
Tırmlzi Hz. Hacllcenln Uk koca.sın· 

dan olan ve güzel aöz söylemekle 
meıthur olan Hindin fU tuvirlerini 
kaydediyor: 

Hz. llubammed daima dü§llnür, elc
seriya etıırot ederdi. Lüzum huıl ol· 
madikç& konuşmazdt. Konuşurken vU 
zuh ve !ez:ıho.tle konuıurdu. Eliyle i
p.ret edece.ğl zaman bütün elini kal· 
dınrdı. Blr ııeye hayret ettiği zaman 
elinin lçin.1 çevirirdi. Baznn blr ıcy 
söylerken Jkl elini blribirine çarpar, 
bazan konuşurken lAtife ettiği za.maJ\, 
gözlerini yere indirirdi. Nadir güler, 
fakat ekseriya tebelJSUm ederdi.,, 

Hz. Muhammed gayet taUı ve seh· 
har BÖS söylerdi. Söz söylerken ekse
riya semaya bakardı. 

Ebu Davud diyor ki: 
Hz. Muhammed hutbelerin! Irat e· 

derken bazan elinde bir as&, yahut 
bir ok yayı bulundurur, ona dayanır
dı. Nutuklarının mUeu!r yeı1erlnde 
btitlln vücudunun tcpcılcn tırnağa ka
dar titredi.ğl olurdu, 

lbııi lllacih Abdullah bin ömerln 
fU phadetll11 kaydeder: 

- Bir gtln Hz. :Muhammedl men· 
berin üzerinde söz söylerlten dinlecllro. 
''Göklerin ve yerin yaradıcım olan 
ulu Tanrr, gökleri ve yeri avucu içine 
alır,. dedi ve yumruğunu ltapadr. Son· 
ra açtı. Hz. Muhammedin vUcudu 
bazan ııağa, bazan sola f#Ulyordu. 
O kadar ki menbcrin köklln<kn nl
l:ındığmı gördUm. İçimdr.n (acaba 
menbcr ile peygamber b!rllkte devri
lecek mi?) diyordum. 

Hz. Mulıam:ned at Ustünde de de· 
ve U.stünde de hltabeler &öylerdl. 

Muharebeler csnastnd:ı Hz. Mu-
hammedin zırh ve mıgrer kullnndığ: 
r;-örülUrdU. 

Geyct sade ve basit yemek yer 
Buh:ufoln kayrtm'.I. göre et ltcsmok 

l~!n bıçak kullanırdt. 

Tcmizug-ı sen derece .ııeyerd!. Ata 
b!nmeğe mcraı.ı.yuı. Attan bafka 
deve ve katıra da binerdi. 

Kuyuya dü§en carih 
mahkum oldu 

Fa~ih te Sin:ı nağe. mı::halle.1indc met 
rerı i H li.:erremi ekmek blça/fle l'"r:t
Jıy:- rnk lt.:ıç:ırken IJahr,rdc kuyu;>·a dil · 
şen \'c orodPn ç• : :ar.J :ır::t't ya1:nı1n :ı:ı 

Ha ~ .. n dl.in iiçiin •·:.i sıı !1 ı;; n;ı:ı. m:ı il'tr · 
meı:'lntlc mui ıa\eme eı:.llmli ve r.ıı~u 
ıı,.blt gör'ıll ret ı ay ı:s glln hap3(> 
mahkO.m eclllnıiştir. 

Köy enstitDI r 
nasll çalışacak 

Hazırlanan talimatna
me tebliğ edildi 

y z a in \atbika· 
tında karışıklıklar oldu 

Maarit vek&letfnln köy enstit1llerl : 
hakkında alAkadarlara gönderdifi bir • Yeni kararın ilan ve tebliği pazara rastladığı için 
talimatnameye göre. köy en.stitülerl· , 

n• haziran devresinde aıuwı talebe ; bir çok kimse haberdar olamamı~tı, hatta Oniver· 
29 teşriıılevvel 940 da tn.1Uttı birin~ . Y 

::iu:~~~::ıp,:~f~~~~iu!~! : site kapısmm iki tarafmdaki saatlerle Beyazıddaki 
talebe -de köy eııaUtillerinin birinci ' kumbara Saatinin avarma bakanlar bile ! 
111uf talebemıl tqkil edcbilecektır. ı 

Enstitll talebelerine bisiklet, moto- ~~-.---_. ___ ,._,..._ ... 
llklet, otomobil ve au motörlert kul
lanmak, yUzmek, a.ta binmek, dağa 
tırmıımııak, sandal kullanmak, ara· 
ziyi ağaçlamak, çiçeklemek, bat.ak
lık yerlelerl kurutmak, yol yapJllak, 
su kanalı açmak, .uıama l§leri, yeni 
nebat cinsleri, muzır hastalıklarla 
mUcadele usulleri, el ve ağız armoni 
ğt ve flöt çalmak, mflll oyunlar ve 
halk ea.rkılan ö#J'etllecek, inp.at 
denılerile birlikte atölyede resim yap· 
mak, fotoğraf çekmek, köy ıı.ıterinl 
en basit imkanlarla halletmek usulle· 
ri gösterilecek, mtıaamerelere, aöz 
ııöylemeğe alıtlırılacak, Jçt1mal yar
drm fikfrlerl verilecektir. Bilhassa 
balk partl8lmn 8 umdeai talebeye iyi· 
ce öğ"retilecek•tr. Her enstltUde rad· 
yo, kitap, gramofon, kütüphane ve 
bir büro mUzeel ve bir kooperatif bu
lunacaktır. 

Kömür satışları 
tanzim edildi 

Şehrin her tarafında 
kömür ayni fiyatla 

satılacak 
Eli Bank ~imdiye kadar lstan· 

buJda 1250 ton kömür ııtoku yap· 
mıştır. Eylül ayı hidayetine kadar 
vilAyetin bir ııenelik kömür stoku 
tevzi mahallerine yerleştirilmiş bu
lun:ıeaktır 

Resmi dairelerle büyük müesse· 
selerin temmuz ayı ile eylül ayı 
bidayetinde bir senelik ihtiyaçları 
olan kömilrü depolardan çekmesi 
temin edilecek diler umanlar hal· 
kın alış\·erişine tahsis olunacaktır. 

Belediye, Eti Bankın bu yeni mü
d-:ıhalesinden sonra ~birde bir kö· 
nıür buhranı mevzuu bahis olama· 
yncağı neliccsine varmıştır. Satış
l:ır belediye tarafından kontrol edi· 
lecdi gibi stok mıktarlorı da göz 
önünde bulundurulacaktır. Kömii· 
rün ,ehrimizde her tarafta 21 liroya 
salılncağı haberi memnuniyeile 
karşılanmıştır. Tek fiyat sistemi 
sayesinde her Hirlii ihtikiır ve hile
nin önüne ~eçilmiş olacaktır. · Tail 
depo sahibi könıiircüler de kömür 
leri umumi depo ve toptn.- fiyat 
üzerinden s::ıtac:ık. Buna mukabil 
ım Bnnkt:ın hisııe nlncaklardır. 
Böylece n:ıltliye masrafı mü~teriye 
ait olduğundan herkes en yakın 
tali kiiınür dcposundnn kömür nl· 
ru:ığı tercih edecektir. 

BaşvekAlet müsteşarı 
geldı 

BaşYekı\let mU.te§an Vehbl bu ea
bahki. ekspresle Ankaradan gelırirniae 
gelmiştir. Birkaç gün &oı:ra dönecek
tir. 

Tophanede iki otomobil 
çarpıştı, 5 kişi yaralandı 

DUn gece saat 23 te Tophanede 
bir otomobil kazuı olmuş be§ kl§l 
muhtelif yerleı1nden yarnlanmı§lar

dır. 

Alln.ln !tlareslndeld 518 numaralı 
husu.,ı otomobil Boğ"azkesen yokuşun 
dan eüratle inerken Tophane cadc!e· 
sinden g~çe:ı ı;oför Mustnfanm kul
l:ındığt 1948 numamlı Ta.ksiye çarp· 
mış \"e s:ıdemenln §iddetlnclen taksi 
mUhlm sur~tte hasara uğramıştır, 

Takside bulunnn yolculardan I~on ve 
ty!yacll adında il: ! gençle Anjel ve Vn
~nıı~ı ndlnrındo. !!ti lm.clın ve şoför 
:.-ru~t ::ı fa muhlt'l i! ye-rler lnden ~ara

lannıt! l ıı r , derha l Bcyog"iu lıaotnr.c!llnı> 
gü~•ır'Jlcrek t cda,·i edilr.ı ı,;crdlr. J;ll.
dis:ı hal·kmda. l nhii:!k ota dev:ım celil· 
melcted!r. 

--0--

Cam e~~1ada kar nisbeti 
Fi:.·:.>t m\irakaba komisyonu bugün 

de t · plaı~a:;-al• hırdavat ve cam eşyası 
ı:: !lt:~lnn::ıd~ toptancı ve perakendeci· 
l~rc b; ral• ı ı cıcak azamı kılr niabctıcrl

nl tespit c<lecektir. 

Limanımıza gelen ve 
giden gemiler 

D"in :ı!. ~:ı ın T' :ı radenizden ı:ıele;ı 

lı" r nom:-ıı 'r hir Yunı:ııı 3ilcbi Jm
gii ıı ,\kıl ,'n i ze n k :ı r· ~kJ:ınlır. Ak<h•· 
n izrlc11 de Jo:ii r,trncc limanına gitmek 
üzere lıir Yunan rnpıını gclmi~lir. 

Hükfımet tarafından verilen ka. 
rar üzerine yaz saatinin tatbikına 
dün geceden itibaren başlanm11 ve 
diln gece aa.at 24 de bütün saatler 
1 e getirilm:i§tir· 

Bundan maksat umumi çalışma
nın bir saat daha erken başlaması 
ve böylece güneş ziyasından bir 
saat fazla istifade teminidir· 

Hilkfi.metin bu husustaki karan 
dün alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
Fa.kat bunun pazar tatiline tesa
düf etmesi birçok vatandaşlarm 
haberdar olamamasına sebcb ol· 
DlUf ve bu sabah mutaden sekizde 
işlerine gelenler saatin dokru: ol· 
duğunu görünce evvela hayrete 
dilşmüşler, sonra yeni karart lSğ-

5 kuru, için 

renm.işlerdir. Bazı resmf dairelere 
mensub memurlar da vaziyetten 
ha.berdar olamadıklan için eaki aa.. 
e.tle hareket ederek illerine bir sa
at gecikmif lerdir· 

Bu yr.rılıflıldara bazı umum! _. 
atlerln dUn geceden bir saat ileri 
almmam11 olması da müe.uir oı· 
mtı1tur. Meeell bu aabah ıaat ae· 
kiz buçukta Beyazıtta 'Oniversite 
kap:mmm W tarafmda bulunan 
saatlerle meydandaki İt Bankyı. 
nm kumbara Matl blll eüi ayar. 
la yedi buçup g68teriyordu· 

K6prUnlln Kadıköy iakeleıdnde1d 
elektrikli saat de derhal ayan yaı
pılıımadıfı için tlzertne bir kf.lrt 
yapıştrnlmak ıuretlle kapatlbmft:ı. 

Orta okul ve liselerde 

Sa~dal içinde kanlı E ylOI imtihanları
bır kavga oldu nın günleri bildırildi 
Bu sabah saat onda Haydarpa,a· 

da beş kuruş yüzünden bir yarııla
ma vak'osı olmuştur. 3 genç Kadı
köyden Mehmedin sandalına bine
rek Haydarpaşaya geçmişlerdir. 
Sabile yaklaşınca .ııandalcı para.ıımı 
istemiş, çocuklar on kuru' ''ermiş· 
lerdir. Fakat sandalcı Kadıköyclen 
Hnydarpaşaya adambaşınn beş ku
ruş aldığını, onun icjn 5 kuruş 
daha vermeleri, aksi takdirde ken· 
dilerini sahile çıkannıyacağını söy
lemi~, bunun üzerine üç gençle kıt· 
yıkçı kavgaya b:ışlnmışlarclır. Et
raftan yetişen sandalcılar da arka· 
daşlanna yardıma başlayınca ço
cuklarrla n biri eline gecir<liği bir 
konca ile sand:ılcıyı ıözünün altın· 
dan ve muhtelif yerlerinden yara
lamı~. Polis kavgacıları yakalamış· 
Lır. 

Holandadan bir 
talebemiz geldi 

Yolda refikası, şahit ol
duğu korkunç bir bom
bardımam anlatıyor 

Maden tetkik ve Arama enstitUsü 
hesabına Hol.Andada tahsilde bulunan 
Recep Eğemen refikası ile birlikte 
bu sabahki konvasiyonelle gelmlııtır. 

Recep Egemenin refikası kendialle 
göril§en bir muharrirlmize yol intıba· 
!arını §Öyle anlatmıştır: 
"- Hol4ndadan sekiz gUn evvel 

ayrıldık ve AlmB.Dyaya geçtık. 
HolAndada her ttlrlU yiyecek ve 

giyecek trpkı Almanynda olduğu gibi 
veıika usulüne tabi tutulmakta. ve 
adam başına haftada. lki kilodan faz. 
la ekmek verilmemektedir. 

Almanynda Tilrklero kal"§ı çok iyi 
muamele ecılliyor. Fakat ccnob1ler tn 
vızo i§lcrhıl nedense ı;:ok m:ıtbyol'lar. 

Biz bu scbebten Almanyı:.da tam bir 
buçuk ay beklemeye mecbur olduk. 

Trenle r;ctlrkcn !jahit olduğumuz 

bir boml:ıardıman blll:asım. pek mUt
hlşU. Trenimiz Osnabrük ıatasyonuna 
gelince mUthiş b it" lr.fila.klnr işitmeye 
b&§la.dık. Biraz sonra. OsnAbrüktekl 
muazzam demir fabrilte.larmın y:ın· 

makta olduğunu g ördült. İngiliz tay
yareleri bombardıman etmişlerdi. 

Trenimiz istasyondan ldlometrclerce 
nyr1lıl•~c haldo yau.,ın hıi.11 görülüyor 
du. 

-
Bu sabahki ekspresle 

gelenler 
nu s:ılıah ıwh·n ek~prcsle 

~rhriıııi7.c :\nupıı.ll:ın beş yolcu ge· 
lirıni ~ lir. Bıınl:lr h ir Alnı:ın cliplo
ııırılı ile karısı ve 1' :11ibi, lıir 1ngi· 
liz nıülıcndis! ve lıir Fransız J.::ıdın· 
ılır. --o---

N a fia vekili gitti 
Şehrimizde bulunan Nafia vekili 

Ali Fuat Ccb<>ııoy eltin ak§am Anlr.a
raya hareket ctml~tir. 

-

ltalyadan 4 Hintli 
talebe geldi 

Bu sabahlti konvıınsjyonelle §ehri· 
mtzc 1talyarlıın dört Hintli gclmi§tir. 
Bunlardan. Das ve Gupta Rom:ıda tıp 
te.h~merinl ikmal e ttiklerini ,.e mem· 
leketleri olan Kalkütaya giclc::ekleri· 
n1 ıöylemi§lerdir. 

Derslere t Teşrinievvclde 
başlanacak 

Maarif VekAleti, orta tedrisat mtl
csseselerinde eylül devresinde }"a· 
pılacak imtihan günlerile talebe 
kayd ıııa. \'e tedrisata ba~lan1lacak 
tarihleri teshil ederek :ılakadarlora 
bildirmi~tir. 

Orta okul ve füelerin bütan sı
nıflarında bütünleme imtihanlarına 
27 ağustos salı günü başlanacaktır. 
Liselerin üçüncil sınıflıırında bü-
10nleme itnt!hıııiııin 4 cyli.lldc, orta 
okullaıtın üçüncü ~ınıfüırında 5 
eylülde bitecektir. Orla okul \•c li· 
sclcrfn 1 ve 2 ncl sınıflarında i~e 
biilünleme fmtlbanları 21 eylülde 
nihayet bulacaktır. Lise bitirme 
imtihanlarına 5 eylülde başlanacak 
19 eylülde son verilecektir. Dc,·Jet 
orta okulu bitirme imlihanlon da 
7 eylillde bnşhyocak, 2i eylülde bl· 
tcceklir. Ortn okullarda 7 eylülde 
Ulrkçe, 9 eylülde tabiat bilgisi, 10 
eylülde melemalik gruplarının ya
zılı eleme imtihanları yapılacak, 
bu imtihanların neticeleri 13 eylül· 
de talebeye bildirilecek ve 14 ey
liilde sözlü intihanlara b:ışlanacak
tır. Bu sözlü imtihanlar 24 eylülde 
bitecektir. 

Lise hilirme imtihanlarında mır 
varfak olac:ık talebenin del"let ol· 
ııunluk imtihanları 23 eyllilde baş
lnynr:ık ve 28 eylülde nihayet hu· 
lac:ıktır. 

Öğretmen okull:ırınd:t ise eylül 
de\·resl imtfhanl:trına 2 eylülde 
başlanacak "e 20 e1·1illde bi Urile
cektir. 
Hazir:ın devresi imtlhı.nlan için 

Maarif Yekfıleli tarafından seçilen 
imtihan komisyonu bu imtihanlar 
dn d:ı nıııh:ıfaıa olun:ıcak, ancak 
.liz:ıdıın lıir ' 'CY:t birkaçının •:ızifc
ye lşllr:ık r. riememesi h:ı11nde, yer 
]erine maarir müdürlükleri t:ır:ıfın
dan başka aza tayin edikccklir. 

Ilüliin orta tedrisat nı iicsscsclc· 
riıı ılc nanu:eıl l:ılelle kaydına 27 
nğu~losta . tetirisat:ı d:ı 1 lıirinci~eş
rincfo ha.~lıın:ıc:ıktıt'. 

.ı Dahiliye Yckıileti hir itfaiye 
tolim:ıln:ımcsi hazırlamakladır. Hu 
Jrnsııs:a l'il!'ırctin mutal:ıusı sorul
muştur. 

<= Y.ılilerlc ka:rmnkanıların hu 
srıı rki hüt<'e ilt> kendilerine tahs is 
edilen lıar~irahtan f:ızln :rol m:ısra· 
fı y:ı pı:ı:ını:ı l::ırı yj(fl\·etin unııınıi 
i ~ll'rinrle f:ızl:ı ın ·ısraftnn <'cl;inme· 
le r i Jüıumu t:ımim cılilıtıişlir. 

• 4 :i glinlilk •l:ıjıı dn>cl edilenler· 
le ~ ııı Hlık talim dcnesine dahil 
olanları~ yol parasından istisna e· 
<Jilm iyrccklcrl ııtakaı.larlara tcblig 
edilmiştir. 

• ~1rketl H:lyri'.\·enin y:ız tııri!csl 
4 ı~mmuzdaıı. rleninollan tdtıre· 
ı;inin yaz t11riresi rle 5 temmuzdan 
ıtiborcn tatb ik edilecektir. 

• Ru ı;:ıbaht:ın itibaren lise ı;oıı 
Sin 1 r lalchclcrinin kampları bnşJa
mış!ır, 

cı lznıir K11rlifekalenin tnrihl kw· 
meli hııiz hurçhırımn tamiri 1<'in · ~ 
hin lira ~arfeclilc!'cklir. Bıın:ı n it 
t:ıhsi ~:ılla gelmiştir. ı\\Tl•':t hrlcrtı· 
'"t> <le hu i~c 3 bin lira tahsis clınlş
tir. 

NOBETÇ1 
ECZANELER! 

ECZANELDtN ..... 
ee nöbeU hklemele~'JI 

semtteki hastalann gece 
len UAçlan t.edaıtk ede 
..... t lıeılaahle 1"'11mdl111Mfl 
iffadlr cleilJ mi f 

Banan 1-a gece lılr ..,. 
78CI olu lnaaD Ja 
,..ııat da en )'alma -" 
P• lltlade o pce o Mlllttf 
betçi o)q eelHenfn adn...ı 
t.alnl balap da o 8CWleJ8 
ee oaan bpmm ~ bdllllllfl 
bUe Jdo olmaua kepC!lllldeıt.t 
ilk Rlmah ve bll da o"m
Plll• lstlncle pce dl'llel~f:I 
tıusda Jllllda 1ılr J'UI ftJ'a .., 
retle ha eerıaenln nud 
NJeoeilnl ilrenmeJldlr. 

Jl&lbald db gece Şlfll 
4e ptdettt bir .,.. •lnsDe ,., .,t flCUUfe gffmefe meebllf 
d.aium SlllD&ll' gece nöbed 
eczanelerde bu şeraite ıiaYd 
dilmedi~lol öğrendim· E,~ 
Osmanbeydeld Etem Pcrtof 
zuesintn kapssmda bira11 il 
bulunan NargUoolyan oczanes 
~rk olduğunu öfrenlp oraya 
tiğim nklt nöbc~I olduğa ıtll 
nilcn eu.aneııhı keooıııklıcP'.'.11 
ımnsı?n örtttlU olduğwıu ,.~ 
de nöbct~l olduğunu b!ltlireJI 
bir ıtıklı yazmın ve l§arctba 
huunadığm.ı görünce büyük 
tereddüt içinde knldmı· N 
t.am bir Ş~riokholmes gibi 
penklerln üzerinde derin lılr 
ldkata gtrl'lnce ufacık bir d 
teu eczanenin lçinl gördüm· l 
de ışığm yanmakta oluşu \'O o 
llkt.en ıntl,.We.'.Ie ettijime 
hlr lnsıı.nm bir yaz:dıaııe tin 
abanımı uyumakta bnlcnup 
na cesaret ,·erdi· EczanenJn 
nndaki dil çaldım· 19f!nlen 
müddet sonra bir MS d11)'UJda: 

- Kim oT·· 
Kom,a evine mfsaflrllğe 

ml3 gibi lsml söylemek lizmS 
acaba diye diişilııilrkea. ~ 
clkml, olacağını ki, içerdekl 
daha sert t.ekrarladı· 

- Ne l&tiyorsUDUZ !' 
- Aspirin!·· 
- Aııplrtn mi! .. 
Bu buyük bir hiddetle so 

&ualden sonra bir attküt oldu· 
aa: bekledim· l'e bu defa ben 
dwn: 

-Yok mu? 
- \far .. Var ama, biz bur11 

aspirin satınağı bckknıiyoruz· r. 
çete J apmaI,"I bekliyoruz· 

- Şimdi uplrln vennl1 
misiniz'?·· 

Yine bir müddet gnzubane 
eükfıt. Sonra mcrhacıete gel 
eczacı: 

- Öyle emir \"ar ama, ı:e 
biz \'CreUnı )ine. Ne ltaıdar lıt 
yorsa.na s<iyle;rbılz. OOdi· 

Bir ruiUtnr L'lplrln \"O nh_.,,. 
don ısmarladım· Kepengin 
smdan ayak ıseslcrt uzıı.klaştı, 
az sonra ayak 8C!ı8leri a.\·det 
Ec:ıa.nenhı kepengi altından 11 

ca.lc bir ('Un neı;ebUeceğl k.'\dar J 
çıl<lı· Bir el n~tan , -enli· Ve se 
bir ses yf rml lonnılf istedi· 
m('Çlıul el~ yirmi kurcı.t bırD..JO .... ..,, .... , 
iiiı~lıtrı nldnn· \•o oradan 
la~tım. 

Gece almınruır li=ngelen ti!( 
ht' cl>serfra ıstıl'3bbın tahfif et• 
mosi iı;ln :ıeclc aimma.sı lc:ıb edcO 
bu DC\i mlisekkin ilıl~iardn·· :anıt• 
hiş bir di5, b2ş \ "Cya kulak ıığ11· 
sm:ı uğııy:ıo bir n.twıda, ıaı:ıJ 
ld lıemen eczaneye k()fup rc~tc· 
r;iz e.'rna n ba müstah7..arhırdnn lıl 
rint is~j:;creldir· l~lindc bl.r J'0!:C. 
test otmadıiı için oruı bwın ,·er• 
ınemek, oııa ll&b&bl\ kadar 15brntı 
çektirmek l"eyahut bir hitur ,·o 
bir sadaka glbl ,-ermek c1oğı'lf 
mudur?·· 

B<iyle bir ~ınlr hakikaten illet'" 
cat rdudurr Mevcutsa buna hangi 
nus.Jrorn , . ., hangi makııatla ~et· 
nıiştfr-

Nübetçf olan eczanelcrtn sabw' 
ha kadar normal bir şekilde ~ 
bşmal!it ''" sipariş ne olUJ"M o)df 
J>ilater~düd bn11u yuine getV 
mf'!ll, 11.tç ahtu~h ~cl~n Jıa..,taıaff j 
li!!opt (inünde bcJUC'!Dterıtt!ll dıı~ J 
ycrtncte otur. Suad Derv:.§ 
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Ayşe•ye Mektup 
Çemberlagn sulh şayiasını yalanladı: • ._ N 1 t b 11111 1 1 il b 1 G ÜNLER var ki s:.Ze bu oku nin so) ledğini, kendı~ınin icat et .. az a a • D a • madığmı::;, belki hiç bir lıginı sanır. Aşk bızi sadelC'ştm-

zaman okumayacağmız mektuplar yor, nahvetımizden, gururumuz.. 
dan ) azamadım· Fakat sizı unut <lan temızlı) or ,. c ozcnılc, bezenile 

.kt k 1. 
~ terclb d 1 1 tuğumu sanmaym, her an size bulunmuş, kimsenin söyliyemi) e-

~ı•• 8818 JI 1 agı e er z bir şeyler söylemek arzusunu du ceğı sözlcrın değil. asıl h er 
.,, ~~;~o:~ı~::en~esiz:öy~~~~:;i:ı? !~d:Uğ;ö!~r~~~i~i ~öğ~~~~or~~~~~-

/ 
• Jt k duğumdan başka n::: sö) llyebili y~lnız sizi scvdigim için değil, be: 

ngı er
eqe as er A "k d r:m ki? ... Bu da az mı? Sizin için nı kalan nahvetimdcn de kurtar-

merı a onan- bır bıç olabilir; benim için en bil dığınız, basitliğimi kabul ettlrdıği. 

nan manzara)a, renk renk gillle- zı sevıyorum, A)şc, her an bin bir 

ICTE: 
'et haric ' .. ı k 1l e rnusleşarı Boge· 

1 
o ova~a gitmictir 
van) h v • a aşHkil muavini Te 
e , . nazın Hay Mickeviius 
OSKO~a"a h •. . ' lr ~ are .. et etmıştir. 

k l 
yilk haber, en uzun SÖZ··· niz ve beni bUtün basit insanlara 

Çl arı Sa masl faall
"yete geçtı" Haziran gilneşinin altında uza y.akl~tırdığınız içın seviyorum· Sı-

Panama kanalına tah rin aksettiği havuza bakarken göz seb.eP;_~o~r_an bır tek sebeple, sızı 

b l d 
• ı -!erimin önünde hayaliniz, BaudC' se\dıgım ıçın seviyorum .. 

ı
. e ı' aşe e L em ez t elbahirlere karşı ağ laire'in ded ği gibi, "bir meşale ha Artık size divan beyitleri SÖ)le· konuldu linde raksediyor"· Size yavaşça, miyo~m· Divanları kapatmadun, 

yavaşça da değil, kalbimin için her gu~ hır ~anesini elime alıp ra t. 

.k• t ft n b"ırı· tamam"ıle mahv P anama, 30 (A.A.) - Panama den: 'Sizi seviyorum" diyorum· Bi· gele bır yennden açıyorum ve her 1 1 ara a kanahmn iki ucu deni.alu gemi.. !iyonun kl duymu,·m•sunuz, biHyo. güzel beı it bana sanki •izm bir 
lh, Moskovaya l\loloıor ta· 

an da~et d'l . gayesi . e ı mıştır. Bn zh·a-
lı nın leni hRrlisclerin 
ı~da So\ yet Rusya - J.it· 

::~ase~clleriııi miizakere et-

i 
~ ır;oylenınektedir 

ııızır:ı h h . • 

h b d d
.' k lerine karşl müdafaa için ağlarla rum ki bu sözli duymak istemiyor- hediyeniz oluyor· SaatlC'rcc belki 

Oluncuya 
kadar ar e evam e 1 ece muhafaza edilecektir. Bu ağlar OUDUZ• Sizi kırmamak için, benden blltün gün o beyti söylüyoru;.. He· ınethallerde sahil boyunca kon çevrilen gözlerinizde sezdiğim em. le Nazim'in divanında o koca di 

larak icaıbında yerlerine yerle• u- re itaat için, sizi unutmak siz' vanda bulduğum bir beyit: • 

t
. ·1 k · .,. • sevmemek istedim· Kabil mi? En 
ırı ece tır. Kanalın pasifik met halinde bu ağlar vazedilmiş bu - çok itaatle gözlerimi kapadığım 

Vermez seli.m o sen• hlraman 

eıl n sa a ı ılk saallcrde 
z e • Allmat mınlakasında 
n 

1
Kantonunda Jlotherlurın 

ş~ 2 bomlıa duşmiiştur. Der 
z •l:ın tahkikat lıomhaların 

'!13mulatından olduğunu tes· 
rnıştır. 

•nlind' M . 'la • Sol l et ticaret mu· 
nın fınzas .. k' F' la t ını mutea · ıp ın· 

0
, a• ıcaret delegasl onu dun 
,, ~ 1 tcrketmiştı'r 
''" 100 • h Japon tayyaresi dört 

k ~lındeyeniden ÇıınıJkınlJ ,.e 
u~?lm~ taarruz etmiştir. ııa· 

ırndır. 

1"' iltere Hind Mill1 
f!erile anlaşma
ga çahşıyor 
~0•• 30 ( A.A.) - Röyter ajan· 

ırılor. 
JI andı d- • . . -ı il un Hındıstan nlli umu 

ı1 ' 1
hususl bir mfılakat yapmış

ı hı iıkııttan sonra ne,redileıı 
ta' lığ, '>alil umuminin Gandlyf, 
d ne ınuzııkeratta bulunmak üze· 

ı ·k"et etUAinl blldirrnekledlr. 
luıat üç snat devam etmi,tır. 
at •kereler hakkın ela hiç bir nıa· 
ı ltıecnıt olmamakla beraber 
ıra aşaAıdnki iiç nokta etrafın· 
~,..,...il ettii}I tahmin edilt11ek• 

l . 
ı'- Anupadnkl vazh·etin son 
'aratı karşısında Hindistanın 

~Yeti, 
~ - Harp fllll'retlerlne yardım_ et· 

Utere kongre partisinin muza· 
3 ~ni kazanmak ihtimalleri, . • 

k Harpten sonra vaki olabıle • 
anunııesast inkişarıarı hakkın 

tl'teldcn bir karar aıınınaksızın, 
atıkl ına1'~adı temlnen, başlıcf 
a~t unsurlar arasında teşriki me· 
rı 1 !emin edecek muvakkat ted· 
tı trın illihazı. . . 
erşenbe giinü valii umıımının 
luınnn partisi şrri Yinnah ilff 

llınış oldııi}u mülakatın da aynı 
ı'"tu üzerınde ccrc)·:ın ellili zan 
ıınrnakt:ıdır. 

ı: apon ordusu 
'Aaraşal Çan Kay· Şek'in 
Unakale yollarmı kesiyor 
~&bking, SO (A· A·) - Doınei 
Jansı, Çindeki Japon orduları baŞ
llnıandanrnm Honkkong ve Ko'l
n crazisi tarikile Chunking bil" 
6ınetinin sillhlanmasına kati ıu. 

ıı ... ~'11t.te nihayet verilmeainl talep et
i bildiriyor· 22 haziranda J{oV

n yakınında harekata ba§lanıı• 
.ı~ Japon kuvvetleri, bu mıntaka
,.. muhtelif Çin Ualeri ifgal ede· 
~k, Honkong'dan Cbunkinge giden 
lııUnakale yollannı keeıniflerdir· 
~'Pon kuvvetleri icabında lbmıge· 
~bilecek sair tedbirleri de aımağa 
lııuktedir bulunınaktadır· 

04( Tebliğ, gayelli Chunkinge giden 
f e~ lııUnakale yolunu ke8mek olan 
eda' l'raruıız Hindiçinlai hududundaki 
nıt· harekattan bahsederek Japonların 

atr': llıezkür Hindiçini ile hemhudut o. 
'4bll 1-.n Kuvang-si vilayetinde biltUn 

«r •trateJik noktalan fegal etmeğe 
~n bl llıuktedir olduklıtpnı. ve Fransız 
reçc llıa&amatı tarafmdan yapılıiıll o· 

lan taahhüde tevfikan• Fransız 
lfincllçinialnde bulunan Japon mll
fetti§inin iftlrakile Cbungking'in 
•lllhlanma.1ma mi.nl olmak ic;in bl
llhare 18.zmıgelen biltUn tedbirle· 
tin de aımacağmı illve etmektedir· 

z rt 
Devlet Demiryolları idaresinden 

aldığım hüviyet vesikaJlll zayi et. 
tim. YPniııini alacağımdan eılkisinln 
hUkmU ,oktur· 

De, let Demlryollan Baydarpa
~a depoeuada maldalst 8181 

All ()aell 

Hitler Majino 
hattını gezdi 

gelür g~er 
Yollarda ömri işık-ı nalin gn. 

lür geçt"r· 

Bunu kaç defa tekrar ettim .... 

lunmaktadır. Alınan tedbirler - zaman dudaklarım yine: "Sizi se 
önlimilzdeki cuma günil Birleş~ viyonım,, diyor· Sizi seviyorum, 
'Amerika donanmasımn Hanoi'd Ayşe. Başka ne söyliyebilirim? 

P 

en emrinizi tutmadığım için başka ne 

lcceğine dair verilen haberler a - mazeret gösterebilirim?··· 
anama kanalı mıntakasına ge 

:rasında bir münasebet mevcu~ G Ne !adar güzelsiniz, Ayşe!··· 
olduğu zannedilmektedir. Dona Uzelligi, siz gönlüme doğduğunuz n günder.berl, an::ak o .saadet gUnUn· 
manın Atlantik denizine geçerek denberi biliyorum· Daha evvel gU. 
Panama berzahı sularında üste - zel dediklerimi inkar etmiyorum; 
sis edeceği de zannolunmaktadır. onların her birinde elbette sizden 
Kanalın bütün yollan üzerine, haber veren bir hal vardı, ben si
herkesin görebileceği §ekilde, ze onlarla yaklaştım; mademki 
hava müdafaa toplan yerleştiril - s~den evvel de sevdim. sevdiği. 
miştir. Birleşik Amerika ordula. mı zannettim, demek ki siz sev
nna mensup zabitan, bu tedbir • diklerimin her birinde mevcuttu
lerin sadece askeri antrenmanla • nuz, demek ki ben onlarda sizi ara. 
nn şümullendirilmesinden ibaret dmı· Her birini de, onda sizi bul-

Ağaçl:ır arasındaki yoldan geçer
ken, belki hiç dUşUnmeden, nefes 
alıyormuşum gibi bunu kaç def& 
söyledim?... Bunda belki kendim. 
den. belki sizden bahseden bir hal 
görüyorum; fakat o hali hangi gU. 
zel beyitte görmüyorum ki? Bu· 
gün Baki divanını kanştırı) ordum: 

. olduğunu söylemektedirler. duğum nisbette sevdim· 
Ne kadar gilzelsiniz, Ayşe! ... 

Fransız Hu .. kOmetı· Her güzelliğin, sabahleyin açılıp 
ak§SDla kadar solan gUl gibi, ha_ 
vuzun sularına renk renk akseden 

Bor dodan ayrıldı gUllcr gibi, bozulup gideceğini söy-
lerler. tnanmıyorum, Ayııe a1zin 

P.aTlamento salahiyeti güzelliğiniz geçemez; ömril~UzUn 
• her mevsimi size yeni bir gilzellik 

nin tahdidi düşünülüyor getirecektir ve ben size her mev· 
siminizde, gönlilmUz aşina olduğu 

Bern, 1 - Fransa hük<mıeU ı için gözlerimizin tl doğuşumuzdan 
Bordodan ayrılmıştır· Klermot beri aradığı simaya ilk raatgeldiğL 
Fernı.n şehrine gitmesi muhtemel- miz zaman tutamadığımız sevinç 
dir· Bundan sonra devlet merkezi nidasile bakacağım· 
bir ııehrin imtiyazı olımyacakln'· Size ti\fgiliı hep blSy\e sözler söy
Bir ııehirde nuırlar, diğer iki ııe- lemek, yUzUnllziln, m~ bir fıs. 
birde de parlamento bulunacaktır· kiyeyi andıran boyunuzwı,t yllril _ 
Parlamentonun faaliyetinin tahdit yUıUnüzUn, sesinizin, gözlerim ö· 
edilmesi, hük<mıetin merkezi Fran Un sada nekadar kalacağı belli değil· n de dolaşan hayalinizin, saçla-
dir· Fakat Visbaden mUtareke ko nm üzerinde duyar gibi oldğum el
mlB lerinizin ne kadar gllzel olduğunu 

yonunda, general Hutzinger Pa.. llÖylemek istiyorum· Bazı anlar 
rise avdet meselesini ayni zamanda içim sizinle doluyor, sizi sevmek. 
da ifgal altında bulunmıyacak ıe~ ;ten duyduğum gurur yüzUmde bir 
birlerin Almanlar tarafından tah - tebeaııUm. halinde beliriyor ve yal
llyesini bahis mevzuu etml§tir· nımıışun glbl, sizinle benden bal· 
ŞblALt AmlKA KUMANDANI l!:ta kimse yokmuş gibi: "Ne ka.. 

Biz ti.llb-i te\'ecciih·I lkbal.1 
. rfizigi.r 

Gülberk.l biğ·ı ömr ise berbid 
olup gider 

beyti de bana, sanki benden hah 
sediyormuıı gibi dokundu· Her gü: 
zellikte siz varsınız, Ayşe, her be
yitte, her J>e§revde ve her resım
de. Turgut Zalın'in Yün eğiren l'u. 
yUk kızı resmine, bakıp bakıp do. 
y~adığım o resme bakarken d 
yıne sizi görmüyor muyum? N 
1~~dar güzelsiniz, Ayşe, her gilzel
lı ~ 1r~, her güzelliğe ken
<lı h amZI katacak kadar güzel· 
sımz. Z len bana her şeyin gUzcL 
1ı ını "İ7. sezdirmedinlz mi? ... 

Bıı ' n, Ayşe, size bir kaç beyit 
d:ı.h<> · ".yun, ban& sizi andıran 
be ıtl r • ·~ Dede'nin: 

I i · :len dUden temevvUc etme 
de deryay..ı atk 

Görmemlttlr ldmse,.blç ummln 
mnman Usttlnde 

Yahya'nm: 

FASTA ~.~elsiniz, Ayşe! ... '' diyorum· 
Rahat, so (A· A·) _ Havaa bil .. ~ bir söz bulamıyorum· Zaten 

diriyor: mı? Size gilzel olduğunuzdan 
Şimali Afrika kumandanı gene a ne söyliyebilirim? Kendime 

Ney lfbl bir lpk-ı demsls bul
dum kendime 

Sırr-ı atla söylerim hemrk ba.1. 
dam kendime 

Erdi hahlr sen dahi !lid olma.. 
dm gönül 

Gtlllerle lllelerle kütid olmadm 
ıönlll 

Vasıf'm: 

Fiihrerin umumi karargulıı, 30 
(A.A.) - Bugün Führer umuınl ka· 
rargiihını tcrkedcrck Molhoııse ve 
yukarı Als:ıs'ı zb arctc gitmiştir. 

Bu münnsehelle yeni Alın:ın si
liıhlıırilc ~üı :ılle ınııhnrcbc harici 
edilen l\l:ıjino lınttının kıı'·'·ctli 
zırhlı mc' zilerinden bir çoğunu 

ral Nogues, Rahatta 24 saat kala.\ lbundan daha büyUk, bundan daha 
rak Fas sultanını ziyaret et.mil. o-i yeni hangi hakikatJ mUjdeleyebill-

radaki mesai arkadaşlarile ve Fd-4 ırim? muteberanı ile görüşmll§tür· Bir gün size layık nağmeler bu. 
lamadığım için gönlUmUn perişan 

MtlTAREKE KOMlSYOllıı'UNUN olduğunu; nağmesi, elhanı olmıyan 

Gelmez katlr-ı :ıelk tl ferah dil 
dl yarma 

Şerh-1 deruna kaflle.i gam gelllr 
gldeı: 

Bu son beytin birinci mıarW 
belki gllzel değil ; fakat, Avae, 
"şehri derun" ne güzel sö ' Bü~~ 

gl'zmişlir. 
G0RlNG PARISTE 

I.ondrn, ~O - Yersny mu:ılıccksi· 
nin imzası yıldonünıiinc mii!mdH 
olm:ısı doln:\ ısıle dıın Mareşal Gö· 
ring P:ırislc bir Jıezinti yapmışlır. 
Bu miin:ısehctle Poristc hiçbir hns
m:ıne niimnYİ!f ,·uku lıulın:ıdığı hıl· 
diriliyor. 

TOPLANTISI bir aşkı size takdim etmekten utan-
V iabaden, 30 (A.A.) - D. N. dığımı söylemiştim· Şimdi o sözle-

B. bildi yor: ~l bir tebessümle hatırlıyorum· 
Bugün Maısauerhoff otelinde Size: "Ne kadar güzelsiniz, Ay. 

bütün Alman ve Fransız murah _ 3~ !·:·" demek de bir nağme değil 
haslarının iştirakile mütareke ko mıdır? Herkesin tekrar edebilece
misyonunun birinci içtimaı akte: ği, ~herkesin daima tekrar ettiği bir 
dilmiştir. nagme ... Varsın ö)le olsun· Kalbi-

z. n. 
lan niçin söylllyonım. Ayıe? Si
ze sdylediğim perişan sözleri bir 
kaç gllzel be) itle unuUurmak için 
mi! Hayır; hiç bir zaman duymı. 
:!-acağınız o sözlerden m&hcup de• 
ğilim; ancak .sevdiğim size aÔtdi.. 
ğ. • ~ 

un beyitleri de söylemek istedim· 
Onlara da sizden bahsettiğim gibi· .. 

Ankara, 17·VI· 19'0 

Nurullah ATA(J 

Bir Fran11s ga:etesinin mütaleasına göre 

ovvetlerin maksatları 
S harbin uzamasıdır 

General von Stuelpnagel'in ri- mizin en çok çarptığı anlarda du
yaset ettiği Alman heyeti tam daklarmııza gelen sözler bunlar 
saat 11 de gelmiştir. Az sonra değil midir? Onları herkes söyler 
Alman heyetini müteakip Gene _ ve herkes onları ilk defa kendiııi· 
ral Huntzigerin riyasetindeki 
Fransız heyeti gelmiştir. Komis. 
ycmda kırka y~ın aza vardır 

Ceviz büyüklüğünde 
dolu Egede tahribat 

yaptı 

1 Fransız cephesinde 
Celseyi açan General von Stu· 

elpnagel aşağıdaki beyanatta bu. 
lunmuştur: 

· Anane11i Sla11 ·Cermen rekabetinin sinsi bir 
ıekilde derJam ettiği iddia olunuyor 

ma!iıHlt. Almnny:ıla hiiyfık bir ih. 
tiy:ıll:ı ynrılım etti. Çiinku Soq·et
ler A l ınnn\'ıının mıızıırrer olmasını 
ı l t'itıl h:ırlıi idame ellirnıesini isti_ 
\'Orl:mlt. işte bunun kindir ki Al· 
manyonın rütııh:ılındon her hiriııe 

~ üt~.reke komisyonunun vazi. 
fesı, mutareke muahedesinde teı· 
bit edilen ~artların tatbikini aynı 
zamanda tatb'!t edilecek ahka • 
mın İtalyan mütareke muahede 
sind~ki !1~kümlcre de uygun düş: 
mesıne ıtına etmektir. 

I 
•o (A A } - fiıcaro gaze-

Bor< o, J • ' • h muvaıenesındcn bıı se. 
ıesl Avrupa 
d k dl)or iı;I: ere n buıJünki1 vaı.iyetinıle 

Avrupanı . 
blribirlne karşı koyabilecek ycıcane 
iki ukert ku,•vet Jhıs)'& ve ~.ıınn~· 

d Dunlnr da dost ve muttehk 
~~l~~·u) orlar. Faknt bıınlıırd:ın her 
biri bO:rudükçe bıı do~tluk zayır~ar. 
Almıın>• ile yaptılınuz harbi Sla. 
Un öyle düşündü kl der Almanyıı 
yapmasın dı kendl!!i ) ııpnııı~ıı mec· 
bur olııcaktı. işte t nıciliz - ~·rıınsı:ı 
- Rus nıuzııktrell'rlnln ııkın1 knl· 
ması bundan ileri gehli. nıısyııııın 
menfaati Alm:ınJıı~ı abluknnın al. 
tında çöktürmemekti. 
RusJanın ıhasetl AHupa~ı )iP· 

ralacak bir muhasara harbinin ol-

Haka ri • Van arasında 
yeni bir yol açılıyor 

Sovyt'tlt'rin nz kiiHetle lınşkn lılr HakArl, 30 (A.A.) - Vlllyetımlz 
yerde dl~cr rütııh:ıtla ınııkolıele el- içinde bayındırlık faaliyeti bUtUn hı
tiği göriildii. Alnııııılıırın gnrplo zlle devam etmektedir. Ac;ıtmaaına 
belki de tahınin elli~imizılcn fazla başlanılmış olan Haklri Van arası 
mecıııul bulıınıhıkları bir sır:ııln Zap yolu Uzerlndekl uçurumlu kaya
Hu'>y:ıııın crnupln lıir tnkıın ser- lıklardan iki tnUhlm kısmı blUrllml' 
lıeslce hnrekellrrıle tııılıındııı:tıınn merkezdeki yatılı ilk okul ile belediye 

blnaaı inşaatına baflanmıştır. zap 
o;nhit olıı~oruz. Su 'ela 1111 netice- d Uz eresl erinde mUblm bir gec:ıt mev 
,.ı islihr:ır: etmek nar.ık bir ml'se. kllndekt Dize köprUstınUn ı pat d 
ll'Ö i r. Anr:ı k s<h len ilchilcrek hi r bıışladıjt'ı gibi Teal uzertndenkl ;eçt~ 
şey , ·arsa o cta A\l t1pıula iki eren· j köprUıUnUn yapılması da yakmda bit 
dınin bulunamı)neaAıdır. mek üzeredir. Vlllyet numune fldan-

lJfmID tealıt lfl de llerle111ektAldir. 

lzmir, 30 (A.A.) - Urladan 
gelen haberlere nazaran, Kupa _ 
lak ve Karapınar ve civarına ev· 
velki gün yağan şiddetli yağmur 
ve doludan husule gelen hasar 
ve zarar büyüktür Dolunun bil -
yüklüğü fındık kadar vardı. Bağ 
bahçe ve zeytinlikler çok harap 
olmuştur. Anason mahsulünün 
gördüğü zarar da çoktur. Yağ _ 
mur esnasında düşen yıldırımlar 
bir eşek ve bir koyunu öldürmüş
tür. Dikiliden de bildirildiğine 
göre, son yağmurlar e&nasında 
Dikiliye ceviz büyüklüğünde do· 
lu düşmüş ve biçilmiş ekinlerle 

Alman taarruzu bqlaclıp 
zaman 

Mühimmat kıthğı 
varmış 

Londra. 1 - Fransada.ki A:mll" 
rikan muhabirlerinin bildirdiklerine 
göre. Fransada büytlk bir ıefa
let ve inkisar hilkilm ıürmektedir
Erzak kıtlığı mevcuttur. YUz bin· 
lerce muhacir, açıkta yatıyor· Hal" 
tanelerde boş yatak ve tıbbi mat. 
zeme yoktur. 

Fransız zabitleri arasında eak1 
başkumandan general GameUne 
karşı şiddetli bir hiddet ve infial 
hilküm sürüyor· Fransız zabitleri, 
general Gamelinin Almanlarm Po

_____________ . ı lon) a ve Norveçteki huetlt bar 

ZA Y1 - Devlt't Demiryollan idare- binden ibret ve ona göre tedbir 

t~tün mahshlü çok zarar görmüı
tur. 

ıınden aldı1l'ım hUvlyet veılkaauıı za- alması lfızmıge!-liğini beyan edl • 
yi ettim. Yt'nl.sinl c:ıkaracatnndan es· ı yorlar· Alman t nrruzu 'bqlad:fı 
kisinin hUkmU yo'ktur. zaman Fransız. cepheei:ıin blr;O 

Devlet Demlryollan HaJdupap :ıoktalarr.ld:l mühimmat ~ 
depo.unda ıamıt 1 lgl Enver Kofaı>' vardı· 



Fransız donanması .. 
Bu yıpranmam'§ kaooet l11Bilterenin denizlerde Romanya merkez 1 n 1 n Bil kreşten 

en büyük yardımcıaıdır 

iltihak kararı katileşirse her iki donan- na k 1 i d Üş Ü n Ü 1 Ü yor 
ma Avrupayı nasıl muhasara edecek? 

Teslim olan Fransanın yıpranml!· 
mış yegane kuvvetı donanmasıdır. 
Bu donanma harbin başındanberı 
hiç bir tecavüze uğramamış; ve hiç 
bir harekete ıde geçmemiştir. Ynl
:ııız Akdenız ' 'e Atlas sahillerinde 
nakliyatı setir vazifesini gormüş; ve 
~n Norveç harekAtına da ancak u
zaktan iştirak etmiştir. 

Ba itibarla lngilterenin bu donen 
maya verdiği ehemmiyet )erinde 
bir chemmi)ettlr. Ana vatan Frım· 
sa topraklarının Alman ku·H etleri
ne inklyadındon sonra, hAkimiyeti 
denh )'ollan He temin etmek isle
)'en Jngilterenin, yıpranmamış do
nannayı her ne suretle olursa ol
sun ele geçirmek isteyeceğine mu
hakkak nazariyle bakmalıyız. 

Filhakil<a Fransız donanması şu 
cü:ıü tamlardan mürek.kebdir: 

'J diretnavt, 
'J ağır kruvazör 
jl3 hafif kruvazör, 
32 Torpido kruvazor, 
28 muhrlJ) 
13 torpido.bot 
83 deniz altı gemisi 
8 hücum botu 
1 tayyare ıemisl 
Bunlar donanmayı meydana geti

ren haldltl cüzü tamlardır. Bunlara 
ballı olarak her nevi nakliye gemi
leriyle mayn tarayıcı gemHer baş. 
:kadır. Bir de Fransız bahriye teı
glhlannın işgali sırasında lngilte
reye ıkacınlan 32 bin tonluk ,.e as· 
rl techizatı ihti\'a eden ) eni kru
:vazörll de bunlara ilA\'e etmeliyiz. 

Yubrki rakamlardan da anlaşıla
calı nchUe bugünkü Fransız do· 
nanmasının mevcudu aşağı yukarı 
iki yüz parrayı rnUtecavizdir. Bu 
donanmanın diler bir ehemmiyeti 
'de turadııdır ki tcmamen yenidir. 
Yani ehemmiyetli kısmı büyük 
l:İid>den sonra yapılmış; ve inşaat 
Jiir'J>den alınan derslere göre TÜ
lıias seUdlmlşUr. MeselA yüksek 

alı 'H bir çok bacalı eski tarz 
ttan vaz geçilmiştir. Bu şekil

de Insiliı: foşaat tarzına yakla· 
.~. 
:ılevcud Fransız oonanması itin

de Strasburg "Ve D(inkerk en kuv. 
veW diretnavtlardır. Bunlor harb
dCn 6onra yapılanlar arasında ge. 
lir. Diler beş tanesinden üçü harb 
den ev.vele aJd olmakla beraber e. 
saslı tamir görmüşlerdir. Süratleri 
32 mildir. Ancak seriye kalan iki 
dretnav, yani Kurbet ve Paris eski 
olup .hızlan ancak yirmi üç mill 
bulur. 

SilraUerlnl hu fekildc işaret etti
limiz c;tlretnavtlann zırh kuşakları 
22.5-27 santimetre kalınlıJındadır. 
Yenılerinde 33 ve 34 santimetrelik 
44 alır top vardır. Eski iki diret. 
navlun ise 35.5 lok 24 tane alır 
toplan bulunmaktadır ki süratleri
nin a:ı:hAından dolayı bu iki diret· 
navtu ihtiyat filoda addetmek mec. 
burfyetindeyiz. Bununla beraber 
askeri deniz maharm yeni ıUretnavt 
lann sürat lrnbiliyetlerinden hiç 
bir jstifade edlleml3 eceiti tkanaatin 
dedirler. Çünkü muşlerek bir harb 
vukutında süratleri 32 ,.e 33 mil 'l· 
lan dfretnavtlar <1ıaerlerinin st'yr 
kabiliyetine göre hareket edece~in 
den onlar da 22 'e 23 mil üzerinden 

yürumeye mecbur kalacaklardır. 
Şimdi netıceyi gozdcn geçirelim: 

7 diretnnyta snhib olan <lonanmn
nın en üstün tarnflımnılan birlsi32 
torpido krU'iazöre sahih olmasıdır .. 
Çünku bu krm·nzör mikd:ırı A\'rupa 
da Ingiliz donanmuından maada 
hiç hir mlllette yoktur. HattA l\Iu· 
solininin ikt:dar me\·kilne gelmesin 
den sonra deniz ku\•\•etlerine ehem 
miyet veren ltalya da bile •.. Fran. 
sa ile boy olcuşmek isteyen ltalya 
sadece muhrip, hiicumbotu ve de
nizaltılarla harır krm:azörlere e
hemmi) et vermiş, torpido kru~ a· 
:ör yapmamıştır. 

Halbuki torpido krm:azörler bir 
donanmanın hakiki yardımcıları.. 
dır. 

Bütün bu :ı;öylediklerimiz, lngll
terenln Fransa .donanmasına ne
den dolayı ehemmiyet verdilUni 
gösteren birer delildir. Eğer Ingıl· 
tere Fransa donanmasını kendi li. 
manlarına çevirmekle muvaffak o
lursa şimdhe kadar Adriyatik dl'
nizinden dışarı çıkamayan Ilalyan 
filosu ~ine bu denizde mahpu'S 
kalacak; ''e bu suretle A ~ rupa kı· 
tası hem şlmaiden ,.e garbden; 
hem de cenubda Akdenlzden tam 
bir muhasara altına alınacaktır. 
Bu takdirde Ilal~a şimali Afrika. 
daki müstemlekelerine hiç bir 11u 
retle yardım cdemiyeceAinden do
layı Trablusgarb Te Libyanın kısa 
bir müddet sonra teslimine intizar 
edebiliriz. Diğer taraftan f'ransız 
donanmasının Insilterel e bir yar
dımı da şu olacaktır ki Almanya Te 
Ilalyanın Septe tarikiyle tasavvur 
ettiği asker sevklyatına mani ola· 
cak; Afrika harbi olduğu yerde bo 

Hindiçiniye giden Japon 
heyeti 

Tokyo, 1 (A· A·) - General 
Nishiharanm riyasetindeki Japon 
mllfett.i§lerinden mUrekkeb bir 
gnıp dün tayyare ile Hanol'ye gel
m.i§tir· Mllfettlşler yakmda Fraıı -
mz makamlarmın yardım.ile Hindi
çlnl'den Çiİı'e doğru yapılan nak· 
liyatı murakabe edeceklerdir· 

İtalyadaki In&ılizler 
lngiltereye döndüler 

Giucov, 1 (A.A.) - Böyt.er: 
İtalyadaki lngtllz ae!arett koneoloa

luk memurlarile gazetecllerlnl aileleri 
nl getirmekte olan Monarch O! Ber
muda vapuru dUn Glaakova gelmifUr. 

Honkongdaki 
Amerikalılar 

Bongkong, 1 (AA.) - DUn sabah 
Manilaya hareket eden Prensldeııt 
Coolldge vapuru hiç beklenmedik bir 
tarzda Hongkonga avdet etmlıtır. 
Zaruıedfldiğine göre, vapur Amerikan 
tebaalarını nakletmek Uzere Vqing
tondan aldığı bir emir üzerine dön
mOıtUr. Fakat Amerika konsoloıl11-
ğu vapurun avdet sebeblcrlnl bilme
mektedir. 

................................ -..... 
" VAKiT,, in memleket 
Kültürüne hizmeti 
Dünya şaheserlerinden 
beş kitap daha okuyucu
lara yarı ücretle verilecek 

•'Vaıut,, relUdmlz, memleket kUlturllne değl'rll bir btzmet olmak 
lbere, ''Dün ve Yarın,, a4ı altında toplanmıı olan dllnya pheııerlerlnln 
tercıümeJerbıl olcoyuculanna parti parti yüzde elli 1enı:llAUa vermektedir. 

Beftldm1z altıncı t.ertlbe alt kuponlan yarınki nltahMmclan IUbaren 
herztbı netre bqlayacaktır. Kuponlar 25 adet olacak \C bunlan ht'rıtın 
gu.etıedea ~rek -.klayıı.n olaıyueular 2~ kupon tamamlanmca ldart:ye 
göuırtlp dünya pheııerlerlnden eu ~kitabı yan flyatııı alablleceklerctiı': 

1 - Deliliğin Psikolojisi 

2 - ilkbahar Selleri: 

3 - Engerek Düğünü: 

Dr.B.H. Hart 
Dr. I. Şadan 
T Ürgenief - Sa

mizade Süreyya 
F. Moriak

Peyami Safa. 
4-RaainKülliyab (3üncü) H.Nazım. 

(Bu kitabm birincisini dördüncü ve ikincisini 
de betinci tertipde vermiştik.) 
5-Samimi Saadet: Tolstoy - lsmail 

Hakkı Aligan. 
ti 

(Başlara/ı 1 incide) 
nan Kagoul ıehrine glrmlılerdir. Tu· 
na üzerinde bmalllye ıehrl paraoUttst 
cUzUtamlar taratmdlln işgal edtlmlı· 
tir. Sovyet kıtaatmm hareketi tıer 

tarafta intizamla ve hldiscsiz olarak 
devam etmektedir . 

••• 
Londra - Romanyada matbuata 

sansllr konulmuıtur. BUkreı, Bulgar 
hududuna yalcın olduğundan hUkO· 
metin icabında Karpat mıntakuuıa 

nakil için tedbirler alınmaktadır. 

~lAYNLA KAPATILAN 
LlMAlllLAB 

Romanya hUkQmell Köstence ve 
Soulina limanlarlle Tuna ağzına mayn 
döküldUğtlnU flln ederek, Tunaya gir
mek istiyen gemllerin behemehal kı

lavuz tedariki mecburiyetinde bulun
duklarını bild!rmiıtır. 

YENİDEN SlLAH ALTINA 
ÇAGRILANLAR 

Btlkret 1 (A.A.) - St.efanl : 
Erklnıharblye, dün yeniden bazı 

ihtiyatları ılllhlan altına davet et· 
mlıtJr. 

Romen par!Amentoaunun bugün pa
zarteıi yapmaaı takarrUr eden içti· 
maı çarpmbaya bırakılml§tır • .Ayan 
ve mebusan meclislerinin hariciye 
encümenleri bugün toplanacaktır. Bu 
toplantılar emaımda hükQmet Besa· 
rabya ve §imali Bükovtnanm terktnf 
intaç eden vaziyet hakkında izahat 
verecektir. 

Diğ'er cihetten ne§redllen bir resmt 
tebliğde Beaarabyanm tahllyeainlıı 
program mucibince pazar gUnU de 
devam ettiği blld!rllmektedlr. 

El:IEMMtYETSlZ HADiSELER 
Bazı mahallerde So\"yet kuvvetleri· 

nln ııert unıurları, tahliye için tespit 
edilen müddeti tacfl ederek rlcat et
mekte olan Romen kıtalarmı geride 
bırakmı§lardır. Bazı hA.diseler cere· 
yan etml§Ur. Romen kıtaları gerlle
meğe devam etmektedirler. 

Tahliye f§lerl 3 temmuzda öğle Uze
r! nihayet bulacaktır. Besarabya ve 
BQkovinadan hareket eden binlerce 
mUlteci BUkreşe gelmektedir. 

"ROMANl'A ADALETİN MU
ZAFFER OLACAGI G'VNLERİ 

BEKLİYOR,, 

Blikref, 80 (A· A·) - Rador a
jansı bll~or: 

Umumi aeferl,lerlik bUtün mem 
lekette itimat ve eUkunetıe .karrw 
Janm11tır. SilAh başına davetine 
biltün millet intizamla k°'mUBtur. 
Bil~iln daireler normal faaliyetle -
rine devam etmektedirler· Biltün 
matbuat elim hadiselerin, milletin 
enerji kaynaklarına ''e faziletleri
ne olan itimadı hiçbir surette ears
madığma işaret etmektedirler. Ga· 
zeteler, sükuneti muhafaza ve ge
çirilmekte olan elim dak~alarda i
timatlı bulunmak hueusunda bil -
tün memlekete hitap ediyorlar: 

••Harbin felaketlerinden memle· 
keti vikaye için her ıseyi yaptık· 
Fakat bugUn bizden iki kanlı fe
dakarlık isteniliyor· Bunu cenup 
"arki Avrupasma. harb tehllkcle -
rlni bertaraf Umldile yapıyoruz. En 
aziz vilayetlerlmizden birini. Beu
rabyayı kaybettik, burası Roman· 
yalı halkın ekseriyeti tarafından 

izhar olunan arzu Uzerine anavata
na avdet etmişti. Büyük Voyvod 
Etilyenin memleketi olan Bukovl
nanm şimalinf ka}bettlk· O mem
leket ki her karış toprağı Roman· 
ya tarihinin bir sayfasını teşkil e
der· İşte bunun içindir ki kanlı yü
reklerimiz bütün ümitlerimlz kra
lın etrafında birleeiyor ve hakikat 
ve adaletin muzaffer olacağı daha 
i~i günleri bekliyoruz .. , 

ROll \Nl A ERKA rIIIARBfYESt
NİN TEBLtGt 

Bükreı, 30 ( A.A.) - Erkanı. 
harbiyenin tebliği: 

Sovyet hüklımeti tarafından 
verilen ültimatomun kabulü ü -
zerine Sovyet kıtaatı 28 haziran 
sabahı Besarabyaya girmiılerdir. 
Aynı gün Romen kıtaatı tahliye 
ameliyatına başlamışlar ve Cer -
nautsi, Tsinau, Cedapea ve Alba 
şehirlerini teslim etmişlerdir. 

29 haziran saat 12 ye kadar, 
Berhomet, Cernautsi, Romanca -
utsi, Floresti, Orhei, Uesit, Tsi. 
nau, Cauaani, Lacul, Alibei umu· 
mi hattına kadar olan arazi ter -
kedilmiştir. 

Tahliye ameliyatı program mu 
cibince devam etmektedir. 

SOVYETLF..RİN \"ERDİKLERİ 
MAL'OMAT 

Moskova, 30 (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Besarabya ve şimali Bukovina 
da Sovyet kıtaatının ilerlemesi 
plan mucibince devam etmekte -
dir. Bugün kıtaat, şimali Buko • 
vinada Strojinetz ve Hertzo şe -
birlerine girmiştir. Prut nehri 
üzerinde ve Kholine şehrinin ce. 
nubunda bulunan Novosseletz ve 
Lipkony istasyonlarını işgal et -
mitlerdir. 

Motorize kıtaat Mogilevpodols 
kinin 55 kilometre cenubu şarki • 
sinde Prut nehrine varmıştır. 
Kichenevin 80 kilometre §imali 
garbisinde de Bourg vilayetine 
gelmi§tir. Cenubi Bcsarabya.da 
Prut ve Tuna nehirlerinin birle1-
tiği mıntakada ve Reni şehrinin 
birkaç kilometre yakınında bulu
nan Bolgrad şehri, paraıütlerle 
inen hava kıtaatı tarafından işgal 
edilmiştir. 

MAOAR HUDUDUNDA 

Budap<-..şte, 30 (A· A·) - Ro
manyadakl vaziyetin tamamen ay
dınlatılmamış olması dolayıslle Ma
car hükfimctl, Romen hududunda
ki kontrolu dahn sıkılaştırmağa ve 
bu hududa doğru avcı kıtaatı iler
letmeğe karar vermiştir· 

l\IACARlSTANIN Bl!! TEKZiBİ 

Budapeıte, 30 (A· A·) - M· T· 
f. ajansı bildiriyor: 
Bilkreşte birçok g:ızC'lcler fevka

lade nUshalar neşrederek Sov) et 
hükflmetinln M:ıcar hUlcümctine 
bir nota vererek aşağı Katparlardn 

ifalyamn taarruz .hazırlıkları 
CİBUTİ FRANSIZ KU!IANDA. 

NJI'lı'"JN TEI~r.AFJ 

(Ba~tar:dı l incide) 
m1z mitralyöz ateıi açmı§lardır. DU, 
man arumda panik olmuı \'8 sllvarL 
ler dağılarak civar tepelere barmlllll· 'alrobl, (İngiliz Kenyası) 30 (A· 
lar ve 50 füU bırakm11ıardır. A·) - Cibutidcki Fransız kuvvet-
Aynı mıntaka.da, kUçU!: mUfrezeie. lerl kumand:ı.nı g neral Lcgentil

rımız müteaddit defalar Eritre top· homme, ş:ırki Afrika lngil'z ku -
raklarına glrml§ler \'e tesadüf etUk. mandanı genem] Dickinson'un ee • 
teri dllşman ke~l! kollarına zayiat 

1 
ıam telgrafına şu cevnbı vermiştir: 

verdlrml.§lerdtr. Zayiatımız olmamı~· "Bir gün Adis - Ab:ıba'da bulu-
tır. §acağımw ümit ederim. Hepimize 

iyi ganslar.,. 
t.~Glı.tz TA1'1"ARELERİN1N 

FAALİYETİ 

Kahire, 30 (A.A.) - lnglllz ban 
nezaretinin tebliği: 
DUıınnn hava ku\'\•etierl tarafın. 

dan Sudan limanına yapılan iki hü· 
cum hiç bir maddi has:ır yapmamı§· 

tır. Uç motörlU bir d~man tayyaresi 
dü,UrülmU,Wr. 

Şafakla beraber, lngmz ha\'ıı. kuv. 
\"etlerine mensup bombardıman tay. 
yareleri Trablusgarpte El Gubbi üze
rine yeni bir hücum yaparak aııkerl 
hedc!lerl mUhfm hasara u:tratmı~lnr
dır. 

tTAJ.YAN BAŞKUMAI\"DANLI· 
ÖTh'I.N TEBLİGİ 

İtalyada bir mahal. 30 (A· A·) 
- Umumi İtalyan karargAhından: 

Bıngazi cephesinde dikkate şa -
yan faal'yetler olmuştur. Bazı 
mahnller i gal ve dU mnnın mo
törlü krtnntmm hücumları t:ırde -
dilmistir. Ha\•a muharebeleri es -
nasmdn. dUıımnnm rlört Uıyyaresi 
dUşUrülmüştür· Bıı tayynrelcrin 
milrcttebab esir edilmi fü. İki tay. 
yare.miz hareket üslerine dönme
miııtfr. 

Tobruk Uzerine yapılan bir hava 
MALTAYA ELLİNCİ TAYYARE a.kmı b'zim için pek :ız haaaratı 

HVCUMU r.ıucip olmuı.ı ve sUrntle mlldnhale-

Muhtelif kcşıt hareketlen muvat. 
tak:lyeUe netlcelend!rtıml§Ur. 

lerde bulun.,n ı:.vcı tcyyarC'lerimiz. 
\'alett:ı., 80 <A· A·) - Malta a- iki düşman Uıyynresi da Urmil!;tilr· 

dası bugün .saat 9 dn. ellinci hava Üçüncil bir düşman tayyaresinin 
hücumuna maruz kalml§tır· dahn dil;pnU~ olmnsı muhtemeldir· 

B:r saat sonra ildnci defa ola- Mnsı:u tiz"rine yap· an di-er bir 
rak tehlike lş:ıreti verilmlttir· Bir hnv:ı akını, bir gfın:ı h"'" r:ı sebe. 
kaç bomba dllşınU1;1tUr. Hava. dafl blyet vermemiş.ir. '; yy:ırc dnfii 
bat:ı.rynlan giddetli bir ate§le mu- , topları. bir <lU m~n tn-aresl dil-

bulunan Ukranyah ahaliyi muha
f aıa etmek hakkını talep ett'ğinl 
yazmaktadırlar. Sallhiyettar ma -
hafit, bu haberin bqtan bap uy
durma bulunduğunu ve böyle fev
kalade nüshalarla neşrinin de ıl.m
diye kadar emsali sebkat etmemiş 
olan bir hareket olduğunu beyan 
etmişlerdir. 

BULGARtSTANA 11''EN 
ROMANYA TAYYARESİ 

Sof~·a.. 30 - Bulgar harbiye ne
~reti tebliğ ediyor: 

Bir Romen tayyaresi Bulgar 
topraklarına inmeğe mecbur ol
muştur. Tayyare yarın Romenlere 
iado edilecektir· 

MAAŞLARA BİR MİSLİ ZAM 1 
Londra, 80 - Besarabyada Kit

ncf şehrinde ilk Sovyet gazet~I 

bugün intişara başlamıştır. Sov
yetler ilk iş olarak işgal ettikleri 
yerlerdeki memurların maqlarma 
bir misli zam yapm13lardır· 

ROMANYADA ALINAN 
FEVKALADE TEDBİRLER 

Biikre3, 1 (A· A·) - Dahiliye 
nezareti, devletin emniyetine ve 
umumi nizama muhalif hareket e
denlerin tevkifi teklif edilmesine 
karar vermiııtir. Nezaret, muııildll 
temaşaların men'i hakkındaki ka
rarı 3 temmuz akşamına kadar 
temdid etm~Ur. Saat 23 ten ııon
ra bütUn içkili müesseseler kapa
nacaktır. 4 kişiden fazla gruplann 
toplanması ve yollarda durmaaı 

menedilmiştir· Askeri makamlar -
dan izin alınmadan hiçbir içtima 
yapılanuyacakbr· 

Maraşal Balbo 
(Baştara/ı 1 incide) 

hlyet almış ve hadisenin bir ıul
kasti gizlediği ihtimali bqgöater
mi§tir· 

Bu ihtimale kuvvet ve~ bir l· 
mil Mareşalin, a§3ğı yukan yedi 
senedir Trablusgarpta bulunması 
ve onun bilhaMa lta\yad~ uzak 
~almasına eiiemmıyet verllmeeldlr. 
Bilhassa Mareşal Balbonun eon 
zamanlarda, İtalyanın Alman~•aya 
alet olması aleyhinde oldutu te. 
min olunuyor ve onun Alınan - t· 
talyan teşriki mesalainde aleyhtar 
olduğu anlaş11ıyor· 

Bu bakımdan Mareşal Balbonun 
ölilmü, Almanyada General Friçln 
ölümilne benziyen esrarengiz mahi
yeti almıştır· 

General Friçin na11l öldllğil he -
nüz anlaşılmamıştı. Onun cephede 
maktul düştüğU s5ylenfyoraa da 
generalin arkadan öldilrilldUğUne 
dair de kuV\'etli iddialar ileri su· 
rülmüştU· 

Halihazırda muhakkak olan bir 
nokta Mareşal Balbonun harpte ve 
~·ıı harbcderek ölmediğidir. 

Bu ölUmUn sırları belki ilerde 
öğrenilecektir· 

POLiSTE: 
'l" AKALANAN ZICHtR 

KAÇAKÇILABI 
Emnlyet kaçakçılık 1Ubeat memur

Jarı dUn birkaç eroin 'e earar aatıc11 
yakalamıştır. 

Bunlardan sabıkalı eroinci Zeki iki 
paket eroinle Tophanede gene .sabı
kalı Arap Osmanla, kör SUleyman 
27 paket eroin ve bir miktar eararla 
Aksarayda yakalanmıılardır. 

Bir genç kızın 
aergüzeıti 

\"akıt Kltabevtn1n nepetUtl 
(ııeçme hlkAyeler) a4lJ ucuz ldta 
aerislnln üçllncU.U (bir seaç la· 
un sergOze,tJ) adlı stızeı bir 
romanıdır. 

I 00 sayfa tut.an bu eııerln d 

1 
fiyatı 10 lrul'Uft&n ibarettir. 

Bund'lll evvel lntlpr edenler: 
Krt. 
ıo Ölmek hakkı ıs blklye 
ıo Elmas kemer 10 blkAye 

l1eclis-i Meb'usA~ 
1293=1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin müza
kereleri: 

fOO büyük aabltalak bir ldtab. 

Her kitabcıda bulunur 
. ''-------------------------------

Alman 
italyan taa 

(Başta 

bombalan atmışlardır. 
kiz yaralı vardır. 

fnglllz tay:\areleri iş 
Fransacla Abevil tan:ı 
nı, Alman3ada Hochst 
kasını bombardıman 
fabrıknda l angın cık n 
to3, areleri .C rtmund 
na, Soe~dekı şinendı~' 
haUorına, St"hwerte, 
Gremshurg'a Bndc mınt 
cenubi Belçikada Chi.ıııı 
da askeri hedeflere, 
Nordeney, Borkum ~e 
yare meydanların:ı ''e l 
yada Barge Te Munster 
da Merville tayyare me 
taarruzlarda bulunmuş! 
bu hedeflerde tahribat 
Bombardıman tanure 

ville'in şimalinde Vfg 

-3-

baraj yollarını ,.e marşaJJWni~!'r 
yonlarını bombalnmıştır. 
ateş almıştır. 

İngiliz tan·arelerinden 
!erine dönmemiştir. J. 
beş tayyaresi duşrülmüştü tnıemistl 

ALMAN BAŞKUMAND 
NINTEBLfGİ 

Führer'in umumf ka 
( A • .A.) - Ordu başkuır. 
tebliği: 

Fransacla \"C denizde l 
~er bir lılldise olmamıştır 

30 haziran gecesi, bonı 
tayyorelerimiı, lngiltered 
kocyocln limanlara ,.e 111t 
fabrikalarına hücum ellll 
Bir çok yerlerde infilı\klar 
ııınlar müşahede edıJmıt 
hassa Cardirr ve Brislol'd• 
lif petrol depol:ırı ateşlen!11 

Lfncoln, Nottligham -r 
hava meydanlarına hava h 
yapılmıştır. 

Gece f nglli7. tayyareleri 
yanın şim:ıl ,.e g:ırp mınta 
da muhtelif gayri a<;kerl h 
hücum etmişlerdir. Mad 
aıdır. İngiliz tan areleıi ga 
şehirde yanııın söndürmek 
gul ıtraiye:ri milrahöz ateşi 
muşlardır. T:ın·are doCi bntıı 
dört düşman tayyare i dil 
lerdlr. Bir tayyaı emiz il·.sOn 
mcmlşlfr. 

Fransız filosu Fran 
dönmüş 

Roma. ı - tavlçreden gelen 
bere göre. Atlas Okyanusun~ 
ıunan Fnınaız donanması bir 
11z limanına gelerek demirle 

Halk evinde 
oarasız muaye 

Eminönü Balkevlnden: 
Evlml.zden gönderilecek 

butaıan para11z muayen'.l ve ted' 
kabul eden ııııyııı doktorla 
lalm, lbUsu ve gUnlerl qağıda 
terllını.,tır. 

Bu doktorl&rmuzdan herhanıi 
muayene ve tedavi olmak arzu 
tıutaıar Ev Büromuzdan puaula 
rak gidebileceklerdir. Bu buausU 
yııı halkımlZ& llAn ederken Evim 
laymeW yardımlamıı esirge 
değerli doktorlanmıza bir kere 
alenen ıe,ekldlrü borç bilhu. 
Doktorlanmızm lam!, lbUSUJ 

yene g1lD ve eaaUert &f&llda ı 
rnmektedir: 

Or. Cevat Kerim tneedayı: (Cilt 
ırrenıt> Pertembe gUnU .aat 13 
18 ze kadar, Dr. Fahrettin K~ 
Gökay: (Aab! hastalıklar) Pe~ 
gUııU aaat 10 dan 12 ye kadar, Dr. 
Cemal Lokmazıbekim: (Dahlll baatl'I 
tıklar) Cumartesi gtınll eaat ! ~ 
11 e kadar, Dr. thya Salth lDP') 

(Kulak, Botaz, Burun) Salı r0nll ,,,.. 
at 1' teD 16 ya kadar, Dr. Me~ 
Osman Saka ( G61Qa ve DahW but" 
tıklar) CUma g11nll saat 13 teD 16 
kadar, Dr. Nadire Sadi (Dotum, ki' 
dm baatalıklan) Çarpııba gUDO ..-C 
1' ten 18 e kadar, Dr. Nlh&t Töal' 
tin Çelik (BakleriyoloJ ve art ~ 
(Cilt ve Fren&1) Salı ıtınll saat ıf 
ten 17 ye kadar, Dr. Oamu Şera!ıC
talıklar) Pazardan maada ber ıUJI 
u.at l4ı ten 18 e kadar, Dr. Palds' 
izzet Tant (Dotum, kadm hutalıtL. 
lan) Çarp.mba gUnU saat ı• ten 18 • 
kadar, Dr. Rabla RabmeU Arat (Da.. 
hlll butalık!Rr) Perwembe gtınU aaaı 
H ten 17 ye kadar. Dr. Rllftll Recep 
Duyar (Sinir hastalıkları) Çarp.mbl 
günU .at 16 ten 16 ya kadar, Or. 
Sani Yaver (Kulak, Botu. Burun) 
PazarteaS gtınU ababtan alq&lD' ka
dar, Dr. Necaettin Atuaıun CC<>cul< 
haatalıklan) Paurteıd ve Per~embe 
......n .. n •••• 1-ı .... ıo •• 1rt1.dar .. 



hatlw'ı. Bap & 
iıt. Arkasmdı kawlt.Ur

, l li asabiyetle btribiri j 

ıhı. Biıden bqmı kal-i it <Çlbapya: * ederim Stnıvber. 
t.Adbede ve wkua gele
~ buna bemıer hAdiw 
aiade 'Ve doltum bı Rilı
i fikiıde olacaim' mem-

IÖI fi)ıorum. 
>il kumandan, bana tOP" 

then dini mattı: 
tkkor ederim. HaJdl ili 
irall 1mnı;aer1e bir mODa
~ memlJ.,etbıi yalım 
'8kıemnek istiyorum. 

~ kamar1ldan çr 
'iri telefonu açtı, bir nu· 
teli - birkaç san.iye ... 

~ Şlqer. dedi. Si
lllbat istiyorum. ı.atfen 
l kadar gelir misiniz? 
r telefonda soıdu: 
.Si illi? 
\. 

dakika sonra süvari ile 
ttanın karpsına gelen a· 
c Ya~nda kadar uzun 
;t ~ biriydi. l{oyu 
klak düğmeleri oıımyan. 
~le askeri biçiındt 
"- &iYllliııti. 
~rkaç saniye süren alır 
f IUiiteakip aöze öaJl.ayan 
~ 0 ldu. Sakin. biraı yük· 
lkat hiddetli görünmeden 

~r İ§itiyonun her komi· 
: ıabitme maıyetınd ki 
'a...: ikisinin mevkılennı 
t"'ni ıni emretmi~niz? 
ı· 1 .IOrunca fon Eyhen 
frıd Slager soiuJc bir 
ap vtrdi· 
kuına~. 

zaptına lllU\'aff ak ota· 
? a&abiyeUe aWdı: 

'"Bisnıarıc .. da ancak 
\'trtbi~ı. . · Bu ehemmi· 

1~ltr Veri~ ~ ev
li bile almıyorsunuz. 5.( 
ıı benim amir okiuiumu 
ıriıı ancak tarafımdaaı ve
Ya inızalandılı takdirde 
oiunabiJeaiini bilıtıİ)'OJ'. 

- Biamarlı ouparaıwia • 
etmeyince devalll etti: 

- Bir sabite dileıinfn meftiini 
ftlmeli JOlumlu ı~ JsattA 
bir sablti kamarumda haJ>SC!der 
sem bunlan ancak iJ olup bittik· 
tm IOMl siz.e haber vereceiim-

9-(ln, çaıkçı zabitlerinin mev
kilerirıi değiftiıdilimi de a yarın 
__._.. bildirmek niyetindeydim. 
;cı kamar8JlJlll çekildilinizi 
..-Uftim. JOliUD oldıılunm 
da muhakkaktL 

Fon Eyhen ve fon Ribter, Got
fdd Şagerin IDJlediklerine muka· 

beJe edemiyecekllriııi pekAlA ~ 
)'Cldardı. Onlar o IÜll ilk seyahati· 
Dl ...... olan komiserin gemi· 
cWd IDIVCUdlJldıli unutmuş!ardı: 
fakat Gotfrid Ştaaer' "(jesta~ .. 
cı> ~tmm esrarenlis 18ıının 
icadı siyast komlserlili onlara aa 
bir eekilde batıda~ 

Yeni vaıfyette ıemı ~~ 
ancak tekJlik şerde b4kiJD olabi-

Uyarlar; hakikatte geminin: 
mındanblı M(;eltapo.,nun lll 
siline veri1mit bulunU,Ordu. ·Ges· 

. . '-"~'- i,tiruları Gnle--tapo .. ısmı UUl>WIJ _,.., 

mele k4fiydi. Kadere bo)'UD ~ 
mekten bafka çare~ = 
eski AJman asil aUel~ . 
olan. bOtün denizciler gıbl i~ 
ipkı olan fOD Eyben ile fon Rihter 
böyle bir aiyul ııQfula kolaybkla 

ruı oıameyorlaldL 
Fon Eyhen: . 
_ Fakat Her Jtomi•, dedi, bu 

vJliYelte aemide JaAkim olan ben 
deliliJD. lilliniı. 
~ .,... komi•. kaptem 

aöslerinin içine bakarak mukabe 
ı~ etti: 

- Kumandan, fimdi SSyliyecek
Jerimi aiJe olan hürmetim ~layı
aile 16yliyec:ıeiim. Bunlan bir da· 
ha .o1ıemem w icap~ ~~ 
diğimi inkAr bile edenm: ~~ 
bakim olan artık siz degılsınız; 
ben ~ ~lim. J.Wdqı olan buıa
da da her yenle oldulu gibi "Gei" 
tapo.,dur. 

Geri çekildi ve IOl'du: 
- Ba§ka söyliyeceğiniJ var mı 

kumandan? 
Fon Eyben omuzlan dupik, ba-

11 önünde cevap verdi: 
- Hayır her komiser, bayır. 

Başka söyliyecelim yok. 
Gotfrid Şlager çekilmek üzere 

veda edeaii sırada telefonun sili 

1ene çaldı. Süvari telefonu a!dı, 
dinledi ve yüzünde büyük bir hay 
ret ifadesi belirerek: 

_ Evet froyiayn, dedi, seliniz. 
su •1Froylayn.. kelimesi siyasi 

konıi&eri oldulu kadar ildDci kap
tanı da hayrete düşürdü. Bu bar 
ret kapl açılıp lcertKe'yynhae güzel ~ 
nikürCil kız Hilda ver gırm 

büsbütün arttı. 
ce Manikürcü kız gemide iki sene 

L .. •uı• u ırın r.. kapta 
cıenberı uuı • " 
da keJıCÜPnl çol. ) t. r 

~ koınıser de gem } e o 
sıra tanıyor o.malıydı. Çün 

rımişkdaen .ki kaptanla değil onunla 
dl Hı' 1 

• • F kat . ' ozere gelmıştı. a 
konu~ ::...ıi kız için bu ne lAu· 
bir ınanikuı ... -
bal ilikti? marad3 ilerledi. yanya
• Hilda ki . . nc· d kapta· 

s(J\'an)'t ~ ın 
na duran ,._esile seti.mladr, tat· 
nı bir baş e~··· 

sıe· lı bit st. • d'Jcrim k-mnandan. 
- AH~~~e !iyasf koml9eri 

8aıt \'IZ1Y"'"' r etmem ve dolayr 
:ı .... tıo babcrda bulunsun 
~.. rede bulunursa 
sNt. ne 'tmfıll' icaP ediyor. Bu 
)"anın& • in )-anınıJda ~ 
sebeble k~~·-~~ sut rahatsız 
1 •. -.1.~u~ ~-~- . tinde kaı"'ım. 
etmek meeburiYe 

fart Rfhter artık 
.,;~ !::;~ıardı. ~er~~ 
·~ .... onları böyle vazıye 
k~-1r ·~aline alı,tır 

büd bakımdan lerle brpla,u- tnuaa-

~el- antb- . ___ :1.n-nye cevap ver 
--........ filhakika emir Sovart. llUIJUaW ..... 

~~e~~ eli= ,.., bdlÔ- Elerken-
~ otan yalnu sıZS01(aD. "::~y1iYec:Mlerinizi ~ 
~ • .} .iM oW1J!ldD8!I llnmSa IO 
ıı..,_-~ bOyQk vapur ()Jsn.;;' ~ 
~ siyasi komiser başk~m t.. .. 011u var) 

J ı.t· OYnlyacak)an role !onumu siJe ~ ,..:. 
~~t~mı? (DlfJ/t~ 

~ııa bir fasıla wrdf. 

' ·~ ~:&-..A'~t~ 
_:;~- ,,,~ - \ . ~}· . ,,,.~_-;:4 ..... ~ .... "1.e-~~ 

•Jfi;-::r. - ,. 
• 'I ·°':~.Jtı-

~'-,~ [;., -· 
Dünkü Milli Küme mosabakaları 

FutbOf tuihfuf fnıi8 -şiÔllüy818dir ôli"iôiriiemiş bii-Diaôlübiyete 
Beşıktaşlılar Galatasaray 
karşısınd0; uğradılar: 9 - 2. 

Ostün bir oyundan sonra Fenerbahçe de Vefayı 4 - O mağlOp etti 
1'DQ".RBAJ1Ç31 - Vlll'A 6-0 (H) 

KDJI ktımenlll - UcQnctl Uft&ma
da J'cıerbahçe, Vela takmı&n büem 
llaml .A.çıköneyin ld&rMlnde dGD .,.. 
Nf atadmda 1&,30 da karplqtdar. 
'1'alu1llllU k&J'fJlddl .uNtte Allada 
.. f9kllde d1.zlldiler: 

Fenerlıalloe: oaıat: Lelıllt, ._,_ 
... , a. Fikret. r..&, Omwı ....... 
Nael. lıleW.. "!' ..... , iL Fikret. 

Vela: Mat; BlUeJaıMo Vllldt; l)lk
rt. ı.ta. leler; ...... lla7far. 
llaldD. Mıdo, AbdDf. 

dakllrada .K. JDmtlll ..,.,U. ta ao- , ... an - 1lolverWlll' kale &ıllade 
ıo ku&DdJlar. ,abladJklan ıoutııc tınau.n Yapr 

Bu ıoJden .onra wı - l&clftl"t111er " Nact mntemaıtı 'blcerlkal•ııkJVl 
yerden Jma pulı OJUD]arfle 19fll • JOaQDden llaftya dikerek bir gol ol
beyazlılan adamakdlı akqtm,orlar. 8Ull yapamadılar ,.. oyun da ilk de.
Bunun net1caılnde 20 tDcl dald1cad& Ndeki gtbt f-() Fenerbahoelllertıı lehS-
Nacl 1ldDcl l'ener goltlDl1 y&plJW. ae bltmlf oldu. 

J'enerUJer oyuna pM blk1m 91111-
yetteclirlel'. Nlteıdnl 81. lncl daJdlreda 
Kellla fevkallde bir mtltle l'aerbl Go 
çUDcU golUDQ 18.PJYO?. 

17 IDCl dakSkada da Yqar dDrdbaCl 
l'eııır plUDQ ,apl)'OI' '" bG dnre 
4-0 renerbl leblne. blUJor. 

Jumımlııan yenmek ve lıu 8UJ'etle 
tlçUncWtıttı karanmak hayalden bar 
ka bir ,.ye aUedllemezdl. 

Bunlara iıızlmamen ayatmdald a.. 
rıza geçmediği halde dôrt mWılm ele
manın oynamamuı ytlzUnden bllmec
Wrlye takıma ithal mecbuıtJetl ba
cı olan CUaad da ikJDci dnncle .. 
kathgı dola,yıaUe O)'D&1Df.71DC& 817* • 
be)'Ulılar abada 10 klP kaJ4dar " 
blrlDcl devrede fevkalAde bir uerjl 
earflle elde etlikleri beraberllil mu
hafua etmelerine 1mk&D kalmadı ve 
blriolrl pqindeD t&ıll 8 tane pi ,..u. 
ler ve ancak Şerefin ayaCil• J&Ptılda 
n bir golle maçı 9-2 pbl ~ bir 
farka ka)'l>etWer. 

QALt.TAMMT • IDl'"TAt <•J) Bu JD&CtQblyet Jalç ,Upbeıda 811aJı. 
be)'Ulılar beabm& ÇOk acıdır. ÇOnktl 

Dünkü yüzme müsaba.kalan 
lonuu Ja]daıan m1Ul k\lae maç· birçok defalar htu'bul pmplJonlutu 

l&l'lllm bu haftaki a mtWm karwdaf- DU knanmıı olan alyah - beyu renk· 
muı ~ a,.tkta, aramı- ll klQbOn tarUıtnde detll yerli takım- • 
da Şeref stadmda .Ahmet Ademlıa ı· tara karfr, bat.t& ecaelıllere blle bu 
daıulnde OJD&lldı. TaJamiar .aat tam kadar farklı bir Detloe ile ~ 
17,IO da f1l flJdlde brphklı Olarak lert l'ÖrWmemifUJ'• 
dlllldller. RahmeW Şere1ın utnmda C&IUlll 

10 Metre sırt üstü yarışında, Gala
tasar ayh Mahmut, 5 senedir 

değişmiye\l rekoru kırdı: 1,21,1 
tflO metre nrl lbffJ (KlçlJltler) 

Galatuar&J: O-: 8allm. l'a- feda ettttt alyab - MJU foraall ~ 
ndr: lltllllr, ..._, ._, ....... lam dUD kendlleriDI •ftDJed mlteer 
•Mt•tan, ...... Qmll. ...,.. all' edeo&IE dereced9 allr tılr PMP'lıl 
-. ret.e Ulradı. l'&Ju.t e&ılerbDlslll 

........ & Allı Alıwtt 'bal: JUbl anıqılm•ma• lçbl iti DOlttaJı 
m.t, Balda, 1118eJ1aı J:pef, lje- bllhaaa D&ve edf101'UZ: 
Nf, Nlam, Ba,.tl. Jlaaf. Bu acı maflCU:ıl19tlD mGaeb'blblerl 

Jlaçm t.ıenıddl:: J:vveı. fUDU te• dlln aüada 1,80 l&&t durmada dldi
rOI ettirmek t8terfa ki: Bil ._ nen l1 al)'ab • ..,_ tonulı pnc 
IU'I - Jamusdd&r •• pek o bdar detDdlr. Buna fUpbe bl1• etmf10rUZ. 
ebeDunlJ'etl ,oktu. ÇOnkQ bugUııkQ ÇOnkQ onlar eDerlDden pldlll •• 
maçtan maada gelecek batta Velaya gQçleriD1D 79Wll lıadar calJltılar. 
Jwıt matlOp olAla.r da rene Odncl· Yalmz: bazı audaD muereUerl ileri 
Dk mevkUJıl muhafaza e .. olae&k· l •Urerek din takund& 19r alm&ktaD it 
ludi. - ..-... - • .. . - ttnap ..... " 1N aarebtlftt faldm. 

Diln Bilyftkdere Beyaz Park yaz. 
me hawzunda yapılan mevsimin 
ikinci yQmıe teşvik mftsabakası 
büyftk bir muTaffakı:ret !~inde sona 
enniştir. Müsabakaya G. S. Beykoz, 
Ş. J. K- ve muhtelif mekteplerden 
79 '61ilcll ıtrmlfllr. G. S. llahmut 
100 metre 11rt 0.tlac&ı 5 •aedJr 
kınlama.,.n rekonı 1enllemltUr. 
Yeni rekor 1.21.t dir. Eski rekor 
t.22. He Beykozlu Aılha ald idi. 
Teknik dereceler fUnlardır. 

!OD metre ıerbaı: 
& 7ilzie6DOll lirdlll ha miisaba· 

kada Beykozdan K. lbrabJm 2.39 
ile birinci, 2> Sadullah (G. S.), 
8) Rauf (G. S.) 

400 metre •erbe.t (KiJciJklrr) 
ie atletin girdili bu yarıı 3 sni 

halinde 'J&Pılmı' neticede: 1) Ali 
s.t (G. S.), 2) Bedri (Beykoz}, 
Sabahattin (G. S.) 

100 metre ıırt aıtü: 
6 yftıftdinlln ıtrdlll bu mtisaba· 

bda yukarda da yaıdıilımız gibi 
Galatasaraylı Mahmul 5 senedir yc
nllentmıyen rekoru 1.21.~ ile yeni· 
JemiıUr. 2) Fuad (Beykoz), 3 Su.d 
(G. S.) 

1. 7.940 Pazarte.si 
7,30: Pr .rrı.m .., m ml t t 

ayan, T,n: 1ı1oznr: Haftf parçalar 
(Pi.) 1.00: Aj&D8 balıerterl, 8.10: EY 
kadmr - YeıMlr u.ırtem. 1.JO/l.IO: 
11ııauc. 22.10: ProsralD " memleket 
aaat ayan. 12.86: Ktı&lk, 13.00: Ajanı 
babcrlcri, 13.0~: llılUzik: Saz e rleri 
13.20/14,00: MUZl.t: Kıınıık prognun 
(Pi.) 18.00: Pro&;ram ve memleket 
uat ayan. 18.03: :ımzur: Oda mu .,ı 
(Pi.) 18.30: KtlBlk: Radyo ou orkes. 
trur ( tbralılm ôqQ1' ldarealnct. ı 
19.JO: Mllzlk. OkuJU: Necmi Rm 
Aluakan, OkuJaD: Radllıl Erten. 19.4~ 
Ajana haberleri, 20.00: MUZlk: Fasıl 
beycU, 20.ZO: KODUfDl&, 20-415: MU· 
sik: Dlnleyicl dilekleri, 21.00: MUUk: 
Ttlrk mDslk blrlict koroıruDUD koD8I" 
rl C!Jef: Ahmet Adnan), 11,.IO: JCo. 
DUJlll& <RadJo ~), tUI: KG. 
ilk: Radyo ork911trUr, 11.IO: Kemı. 
ket eaat ayan. Aj&DI baberıeıt. 22.ü 
)I~: CUballd (l'l.) all/JUO: 
Tare.Jd pıosrua ff ..,._ 

Ratit Riza Tiyatrosu 
1 temmuı pa~rtesl ,OnO akpmı 

Betiktaf Aile ba\u:eslnde "Karın•~ 
karışık,, vodvil S perde. 

Ba yanp ıt yOa0e8 strdi Sollmr 
da Necati 1.32.2 (B. J. L), 2> 
Kemal (G. S.), 3) Kemal (Beykoı). 

200 metre kurbağtılaırr9: 
3 )'ilzücünün girdili bu mtısaba

tada: 
1) Musa S.H.7 CBeykoı), 2) 

Samfl (G. S.), 3) Reflt (G. S.) 
100 metre lcurbaltılmna (tt.1"8-

ler) 
Du yanşa Oç ytlzOcQ ılrdl. Bir 

aUet yanıı terkeltilinden neticede 
1) JUkmet 1.32.8 (8. J. K.), 2) 
Mehmet (G. S.> 

1000 metre aerbe.r: 
Bu mnsabakaya d6rt mlbabık 

ılrdl. Yant sonunda: 
O SodllJlah (16.45.5 CG. S.), 2) 

Mehmet (G. S.), 3) f'ezib (8.1.K.) 
400 metre urbr•l: 
Dokuz yüzflcllniln ılrdill bu mn 

sabıkada Sadullah (G. S.) G.50.2 
ne birinci, Zlp CG. S.) ikinci, 
Recep (Be)icoı) ftçtlncQ olmu,ıar. 

.fX200 bagraJ.·: 
t)ç takımuı ıtrdiJi bu nıüaaba· 

kadıı Mahmud, Vedad, Ali. Sadul· 
lahl:ın müte~kkll G. S. takımı 
11.15.4 ile birinci, Beykoz ikinci, 
Be,iktaş üçfin.:il olmu,tur. 

'l'rampltn at1amaltıl': 
S rl < S ) flt 32 rmnnlı birin· 

c J°!'m. 1 Hi. S.) f ine T ?Al 
(81')' } ft ı <'11 mrşl l'd r 

~ Ozmc m oıah ka arınd• afJnra 
roY kımı ı Beı oı takı· 

1 ' " u 1 
ır. ıu fı S. talrnuı 7 • U kaz n 

mıııtır. 
MeV5imın iki h:ıftasında blıe 

iki yeni rekor temin eden yüzllcll· 
lerl tebrik ederiz. 

T. t'thon 

200 ın. t. Melih (F. 8.) 23. 2 
Gören ( G. S.), 3. lrran ( F. B.) 

1r.oo m. t. Rlıa (F. 8.) Ut.9, 

Fakat al)ah - beyazldar için vıızl 
Jet biç do bOJl.e detlldl. Kllll k11mo. 
de U;llDcll eıkabllınelerl için ya bu 
ma bun "'' ııo ~i Fener 
ba!ı lıakkak J 
t.ca 

lr t 
ıılya b • bn Jann 

ca.c: ı f e ım ıt ve rolr. 
ta kuvveül kaurol&rile aahaya çık
lll&ları ı,:klenirkea Dnhlna, HUalli. 
Feyzi. Rıfat ılbl d6rt mtlhim oyun
CUIUJld&D mahrwn olarak aaba,a çık 
aıaıan bug1ln an-lmmmlıJar ka
fmDda aıır bir mı&glQblyete ugnya.. 
cülanDI dalla mao lleflNMd•n aıeıu 
ttmi§ oldu. 

2. GabıtJ (BJ.K.), 3. Kemal·(Koca· encum hattmm eıı kıymeW elema-
ell) u Hakla a.ntrbafda OJDUJ'OI', flmdl· 

5000 .m. ı. Artan (8.J.K.) 11.12, 1e kadar belkl Oml"tlnde at tc oyn• 
2. Hüse) in, 3. lbriham. maaı• olan Hayati 'ba mevlıJe geU-

'00 manialı: t. KAmil 60.3, 2. rlbnlf, buna UAvetn de B takmU 

ta.rm:ı. acı bir m lıU.ılyct hedfJe edea 
bur mWılm o)'\IDC&alan lcudtbılek tr 
ÜJ'oru&. Bu taummıı f\ltbolcular dUD 
takını da yer &lmsmakla k!Qple

teı tlaf belld de ..aelere mute
lf unutulmaz acı bir batıra br 

dJr. 
VVt l t kU l r1ıı bO,S. MI 
u • ı zamanla tellfl etmele 

rl igten blle defUdlr. Bunu çalJfm&kJa 
telafi edeceklerine de endıılz. 

Jlal!Ablyet, gallbl)tet bwılar zamaa 
la unutuıacak llAdlllelerdlr. l'akat ta
lnmmı mllfkGI 'bir ..11.uda aa1'a ~ 
taam.da yapayalnnr 'blraJanak... I 

Bu: flll>ll m ki aporcuıuta blC ,a· 
kıgıruyan b1r h&r'ekıWr. 

Tank BILOl1ıJ 

A 1' - nloız BALATSPOB 
ıucı Neriman (F. D.), 2. Ali. Qdromnda lıCle - Jel' alablleD B.a· • 

'00 nı. 1. Gören (G. S.> &t.5, uf ~ fUUlolDll ~ &lfa.,....I 1 DQn Karagtlmrilk lahumda AT• 
2. Ahmet, 3, Ancus. lllbllJyen bir genç de~ pçlril· yıldız • Balat Bozkurt taJmnlan a· 

4 X50 ba)Tak: l. Denlı takımı nılfUr. 1 rasınd& ıamiml blr futbol m&ılaba-
2t,&, 2. ~atal')'l, S. Kurtuı111o ,.. Bo 

4Xl00 ba)'l'lk: l, Sakarya ff.I, •Jte 1'1r kadro De mDU kömmlıı a kıuıı yapılmııtır· 11&Ülabakayı ı. 
J. Kurluluf, 3. Detlkl•fo 1 1aWYetlt taklllllarmdan biri elan 1an- kurtlular 4-1 ka11°m11lardır· 

&X200 bı,.U: 1. Peaerbahçe 

:1~~~~·J~i,..,~ Gül kupası müsabakaları 
Yunın diski: Arat (B.J.lt) 1'970 

2. Alet. 3. Hayri. f b h 42 
Cirld. l. :\lellb <P. 8.) 67,70, 1. ener 8 çe 

Strlr <P. B.>. S. SeTtet (P. B.). 
povanla birinci 

Ylbek: ı. Faik (G. S.) 1,71, t. ld kupayı 
Orner, 1. Aneu1. 0 U Ve "" 

Uma: 1. Octelı (P. &• UI, 1. 
kazandı 

Flllk (G. 6.), 1. Çarolla. 
Oç adım: ı. Ya•n (0. 1.,, 1. 

Oçtek (P. 8.), S. Fenas. 
Sırık: 1. Vl~j>alot (Kumalut> 

a,u, ı. llldl u.. &.L t. lerit 
p. ı. iL)~ 

GQl kupası mnsabakalan dlln 1 hlar bu sene anl .. ılıaaıaa bir Y. 
P9nerbahçe stadında ppaldı. Ne· heple mQsabahlara 3 atletle ltUnk 
lleede Ji'aorlaalıee cı puvınlı bl• •llller \'C böyle oldulu halde 71ne 
rl•cl, c;.latasarar 21 puvınla ikin· ikincillll kazandılar. Alınan teknik 
el oldular. Da lllllsabakada her ıe· dereceler ıunlardır: 
a blrlnclllll kaalıltl Galataıarar • 

• 
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Siirt Beled:yesinden 
Açık ekalltmeye konulup talip r:uhur etmeyexı ıımıdaj kuyttlan 15-

6--94.0 "tarihinden ltl\)arcn bir ny mu J1ctıe r:wı.rlığa ikonulmııştur. Şart 

nameyi ı;ISrmek awyenlertn Ankara, btanbul \"e Sllı t beledlyelcrlne mU· 
racaatıarı UAn olunur. (15411) 

, we *±BM 

Kok Fiyatları 
ETIBANK ERECLt KöMOR IŞLETMELERt 

MUESSESESINDEN: 

2/12889 No. lu Hey'eti Vekile ltararilc t?.sdik edilen 5 No. 
lu Koordinasyon Hey'eti karan mucibince kok kömilrü işl t- rir.in 
tanzimi müessesemize tevdi edilmiş olcu~undan, Ankara, İttan · 
bul, İzmir ve di~er şehirler ic;in tcsbit edilen satış fi\·atlariylt 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmiştir : 

1 - FIYATI .. AR (Karabük Gazhane Sömık.>l< 
avnı fiyat.) 

a) ANKARA 

için 
Tonu 
T.·ı ... 

Asgart bir vagon, hamule senedi üzerindeki D. D. 
Yolları tartısı mucibince olmak üzere müessesemizin 
•eya müessesemiz şeraitinde çalııacak olup Beledi-
yece gö~terilecek talf Clepoların satı' fiyatı. 23.30 
Müessesemizin merkezi depolııriyle }•ukartda tavzih 
edilen §ekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim - Satıı fiyatı (Gazhane deposu merkezi depo· 
muz mahiyetindedir.) 24.-

b) 1STANBUL 

Müe116Cmizin ve yine müessesemiz şeraitinde c;alr
şacak olup keza Belediyece gösteriJecek taır depo sa· 
hiplerinin depolarında ve gazhanelerde mUşterinin 
vesaitine teslim. 21.-

c) 1ZMtR 

Alsancak'da Belediye gazbıne~inde mÜ!terinin ve
saitine teslim. (İrmir kok aatıı i.tleri lzmir Belediye-
sine vcrilmi~tir.) 24.-

d) DtGER SEHtRLER 

Bu §thirlere Banka tarafıncla.n satı~lar ancak CFob) 
yapılabileceğinden fiyatlar §öyledir: 

Fob Zonguldak 
Fob Karabük 
NOT: 

Sömikok Karabük 

16.JO 
-.-

21.60 
l&.50 

Bu §tbirlerde kok almak isteyen satıcılar, eğer o şehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi namlarına ser· 
beatçe sipariş verebilerler. Ankara, İstanbul. İzmir haricindeki 
askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kö· 
mUrll almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a müracaat ederler. 
Bu ıehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yukarıdaki Fob fiyata nak· 
Uye ve ton başına muayyen bir kllrın ilavesiyle maba11i Belec1i· 
yeterce tesbit edilecektir. 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamlann Ye kıtaatın ta· 
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatma göre teslim 
edilir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezt dcpolarlyle. 
gazhaneler ve Etibank ıeraitinde çahpcak. yani onunla ayr.ı 
fiyattan satıı yapacak olup Belediyece gösterilecek talt depo· 
lar haricinde kalacak semt depoları keza Belediyelerce gösterilir 
ve bunlann satıı fiyatları mahalli Bcle.ciiyelerce tayin olunur. 

2 - MÜRACAAT YERLER!: Telefon No. 

J\NKARA" : Etiba.nk Umum Müdürlüğü 

Ticaret Şubesi 300'\ 
tSTANBUL : EREGLt KÖMÜRLERİ tŞLETMESf 
KOK SERVtSf (Tophııne iskele caddesi No. 28) 44767 
ZONGULDAK : Ereğli KömUrleri İşlet-
mesi Kuk Servisi 14~ 
DtôER SEHIRLER: Etibank Umum 

MUdiırlüğü Ticaret Şubesi • Ankara 3006 
S - TAtt DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 

tarafından ilan edilecektir. 
4 - TEDlY AT : Kok bedelleri tamamen pcıin olarak tcdl· 

ye edilecektir. 
5 - TESUMAT : 

Resmi dcvair ve müe sesatın derhal bağlantılarını yap
malc:n ve ihtiyad:ırını nı:ami 31-10·1940 tarihine kadar tese11iim 
etmeleri mecburidir. Al:::i takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af cdilmemesinde:1 mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve lstanbulda kalörlfer tesisatı bulunan huıuıt bi· 
na sahipleri ihtiyaçlarını mahal}? Belediyeler vasıtasiyle en geç 
15-7-940 tarihine hdar ıriiesses!tnize bildirecektir. 

6 - KOK CfNSl .. I.:Rt : 
Ankara, İstanbul. İzmir için her cins kok köm\:rü için 

tek satış fiyatı kabul edilmi~ olduğundan bunl.ınn sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmiş talimatname mucibince tevziat yapıla· 
taktır. Hususi tevzi şartları aş:ıvıdo ı:österilmiştir: 

- Kalörifcri olan resmi devair ve müesıesat, aparbman 
veaair binalar Karabük ve bir k111m Gazhane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane koklan Gızhanenin bu· 
lunduğu semtin ihtiyacına tahıis edilmiştir. 

- Sömikok, talep edildiği ve !tok vaziyeti müsait oldu~u 
takdirde, sobada ralulmak üzere mubayaa edeceklere 
verilecektir. 

7 - STOK: 

Ankara, f ıtanbut ve İmllr'de t aleplcrf brı11ayaealr 
stoklar tesis edilmiıt olduğundan iJıtiya,.larm ıııra.!fyle k:ı11ılan· 
ması Mn nltıkednrlıırrn yuJ;ar1d:ı.kl ndrl'sİrrc> mUrnea.atlan. 

H A B E R - Akşam Postası 

l~ul Levazım Amirliğinden verilen harici 
I_ askeri kıtaatı illnları 

120 tou toz fclrerln kapalı zartla elwltmesfne talip çıkmadığınd&ıı pa· 
ı.a.rlıkla ck:ılltmcsi 4·i·9t0 .saat 115 te Ankarada Lv. AmirUği eatmalı:n& ko· 
nııııyonunwı yap.ınca.~tır. lJubammen bedell 45.600 lira ilk teminatı 3420 11· 
tadır. şittnamesl 2:?S kuruşa komisyondan almır. lateklllerln kanuni ve ti
caret odası veslkal!rllo belli vakitte komisyonda bulun.malan. (1~) {M721 

• • • A§ağıda yazılı kaputluk kuma§laı· hizalarında yazılı gün ve saatlerde 
paı:arlıkla satm a.lınaı:ııkt1r. lateklll"rin kanunl vcııika \"e temlnatlarlle beli 
\aklUerde Arıkımıda .M.M.V. satmalma komlayonunda bulunmaları. 

mlktnrı tutarı K. temlnatı 
(173) (5482) 

ıarlname bedeli ihale '11DU aaatl 
metre kurtıo lira kuruı 

60.000 337.LU :?2.7tı0 1015 6/7/940 11.30 
l<ıo .coo 387.50 3t.300 1690 4/7/940 15 

4!i.OOO sar.rıo 17.657.50 760 6/7/040 10.30 
lOO.uOO 83i.:'>O 34.500 1690 :Jn/s4o 10.30 

7G.OOO 3a7.50 27.750 12i0 11/7/9'10 11.SO 
45.000 367.SU li.6S7.ti0 760 5/7/040 15 

• • • 
A§ağlda ) r.zııı kuru otlnr li·Hııo çn~nmba gilnU s:ı.at 11,30 dadır. 

TeltUf r. cl.tu& ıarı ı.uı.ı sc:ıtlndcn bir saat evveline l<adar LUleburJ;azda u-
1,crl utınahna konııs)onuna verilmesi. Şartnamesi komisyonda ı;ISıillUr. Her 
parti ayrı ayrı ll1!le edllecckUr. (182J {5::i30l 

.Miktarı l'utarı Tcmlnatı 

kilo • lira lira 
820.000 40.CiOO ~075 

l,110.000 65.500 4025 
1.110.000 55.000 4025 
J ,110.000 65.~0 4025 
l .1150.000 67.500 4125 

4:?0.000 ~l.000 ] 575 ..... 
1980 to::ı buğdaym değlnuenlcrde lh"JtUlmuı karalı zarna eksiltmeye 

konmuetur. th:ılesl 19·7·040 cuma gUntl saııt 16 da Eskl~ehlr Kor satmalma 
komlayonunda yapılac:ı.kt.ır. Şartnamesi komisyonda görüJUr. Tahmin bede· 
il 89.COO llra ilk temına.tı 2970 liradır. lsteklllerin kanunda. yazıtı '·esalk ve 
teminat mako;.n:larını ha\'l tckllt mektuplarını bolll l>iUıık nat 15 e kadar 
komisyona vermeleri. (183) (5531) 

• • • 40.000 kilo 13.deyağı ltnpr.tı zarfla eıt.1 ı meye konmuştur. 1halea1 20·7·940 
c:.ımartest gı.inU ı;aat 12 de EslÜ§eblrdc Kor eatınalma komisyonunda yapıla.. 
e:ıktır. E\•ıat ,.e §&rtnamesl komisyonda göı1l1Ur. Tahmin bedeli 44.000 Ura 
ilk tcmliıatı 3300 liradır. Jstcklilerln kanunda yazılı '"esalk ve teminat mak· 
buzlarını ba\J teklif mektuplarını rnezkflr gtln n saatten bir ıaat evvellne 
kadar komisyona vcrmclerl. (184) {~2) 
I • • • 

100.000 kilo aı:ır eti kapalı ı:arfia eksiltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 25.000 lira lllt teminatı 1875 liradır. lhalesl 22·7-940 pazarteal gUnU 
saat 10,30 da yap~lacaklzr. l!toklIJcrln me7l,Clr günde kanunt vesikalarlle 
birlikte zarflarını Tokatta askeri ntmalma komisyonuna vermeleri. 

llSG )C:i~·O . .. . 
60.000 metre mintanlık bez p:ızarlıltla Atm ııluıacakt.ır. MUhamme11 be'" 

deli 19.SOO Jlra kaU teminatı 2070 llrndır. Paz:ırlığı 9·7·940 salı gUnU saat 
11 do Anknrada M.M.V. Ha\·a ısatınalrna komisyonunda yapılacaktır. Şartna· 
mo \"e evsa.!ı komlayonda görütur. lıteklflerln kanuni vesnlk ve teminatla· 
ıilo belli gün vo ıaattc 1;omlsyonda bulunmaları. ( 18:5) (i5:'.i33) 

• • • 
lS0.000 kilo ıığır eU kapalı zartla eksiltmeye konulmuıtur, lNıl~I 9.7. 

9i0 &alı gUnU aaat. 15 te Sıvuta aakert eatmalma komisyonunda y&pılacak
tır. Muhammen bedeli t6.666 lira muvakkat teminatı 27W liradır. şartn~me· 
al komisyonda. hergUn görWUr. tsteklllerln belli gün ve saatten bir saat ev· 
vellne kadar kanuni da1reırlndekl lı:apııJı zartıannı komlayona vermeleri, 

(111) (5170) 

• •• 
625 ton sığır eU kapalı zarfla eatm nlmacaktır. Muhammen tlyab 33 ku-

ruş ihaleııt 10·i·9t0 çarıamba g1lnU ıaat 10 da TekJrdağda aakert aatınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameıl komisyoııda ıörWUr. (112) (11171) 

• * . 
800.000 kllo kuru ot kapalı za.r!la etmltmeye koıımUflur. Şartname.ı 

Ankara, lste.nbul, I~onya LY. Aıntrliklert aatmalma komllyonJarmda, gO. 
rWUr. Muhammen bedeli 38,000 11.""& ilk temJnatı 8562 lira M kunl§tur. 
Ekılltmeal 8-7-940 pazartesi günU aaat 11 de Konyada Lv. Amirliği aa.. 
tmalma komtıyonunda ;yapılacaktır. Jateklllerln eaat 10 kadar teidlf mek. 
tuplarmı mezkQr kom1ayona vermlı olmaları.. (106) (:512:5) 

• • • 
60.000 metre yulık elbiaellk kum&J pazarlıkla Mtm alm&C&ktır. Kuham. 

men bedeli 48.000 lira kaU teminatı 7200 11.radır. pazarlıl'l 4·7·9'0 perıembe 
gllnU eaat 11 de Ankarada Jıl.Jııf.V. hava aatmaıma kom.lsyonunı3a yapıl&

caktır. idari ıartname, evlat ve nUmunMl herglln konılsyonda 2t0 kurup 
almır. bteklllertn muayyen g11ıı ve ıaatte kaU teminat ve kanwı1 belJelerile 
blrllkte komlayonda bulunmalan. (119) (5216) \ 

• • • 
ıs:uteahhlt nam ve buabma 260 ton ekmeklik un ntm almacaktır, 

Tahmin edilen bedeli 45.!IOO lira ilk teminatı 34lı lira M kuruıtur. İhaleli 

l!M-940 pazartesi gtın'u ıaat 11 de A.ftıda tUmen aatmalı:n& komisyonunda 
yapılacaktır. Evl&f ve ıartııameai 228 kurup komisyondan almır. 

(114) (5211) 

• •• 
500 ton mazot pazarlıklıı. aatm almacaktır. Jıluhammen bedeli ~.000 U· 

ra katı teminatı 8:?50 liradır. Pazarlıl'l 5·7·940 cuma g1lnU ıaat ıı de An· 
karada M.M.V. hava aatmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 275 
kurup komlıyondan almrr. ·isteklilerin muayyen gün ve aa.atte katı teminat 
''e kanuni veelkalarile komlıyond& bulfnmalan. •(164) (5471) 

•• • 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı 45 lira olan 500:600 adet saraç hey. 

beıl pazarlıkla Htm alnaacaktır. JlıD.Jeli 4·7-940 pel'§embe gUnU eaat U te• 
dlr. KaU teminatı 40W lira p.rtnameııl 13S kurup komlsyoııd&n alınır. Ta· 
Uplerln ınaayyen \-akitte Ankarada M.M.V. aatmalma komlSyoııund& buJun
malan. (171) (5478) 

* • • . 
Beher ~lfUne tahmin edilen fiyatı 200 ku!"\11 olan 10.SoO çift terlik ka-

palı zarfla ekıııtmeye konmuıtur. lhaleat 9·7·940 ealı ;unu saat 14 tedlr. 
tik teminatı 1620 llradrr. Evi&! ve ıartnamesl kombyonda g6rU1Ur. Iatekll· 
lerin kanunun emretUıt belgelerle en as ihale aaaUndcn blr aat. e\'Veline 
kadar tekllf melrtuplamu ADU.rada K.K. V. aatınalma ko~una ver· 
melerl. (102) (5121) 

• * . 
Apğıda yazılı eUer kapalı zarfla eluılltmeye konmu,etur. thnle3l 9.7 !HO 

ıalı güııl.ı hfz.alıırmaa yurli aaatıerde Aydmda aaker! aatmalma komisyonun 
d& yapılacaktır. t..ukWeriıı k&zıuııt vulkalaril• teklif mektuplannı ihale ... 

' 

1 T E 1\1 f U 7. -

'A '(iTTi 
(Su ve ateşten pyri hariçt~ 

-.eksizin) 15 kuruş mukabil! 
nda zengin ve iıtihalı bir ~ 
abilirıiniz. 

Maruf ve met' 
ç 

- .;kant -ımızda dahi bu derece nefis ~ 
bayı her :z:aman bulamazsınız. 

Büyük yardrm ve faydası aıikar olan çorbalık s~:z:e komprl 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

§ahit olacaksınız. 

_ÇAPA MARK. 
MERCiMEK, BEZELYA, NOHUT veaair hububat ıebze n 
balık komprimelcrini kilerinizde bulundurmayı ihmal ebne • 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi 
Bilhasea dar ve sıkışık bir zamanda kıy 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu ka.dar yolculıır ve sporcular için de her 

1 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannı~ 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi teaiai: 1915 

~~~~~~~~~~--ı-.----~ 
tstanbul Asliye 1'fahkeme&I 9 uncu Hukuk HAklmllltndea ı 
40/423 
Beyoğlunda Koca.ağa sokak Trak apartmıanmda 2 No.d& mukld 

gtya Stefanl vekili avukat Ekrem Atakul tarafmdaıı Bcyoğlunda N 
kağmda 9 No. da mukim kocası Harnı Turhalakl aleyhine &ÇII111 

bofanma da\-umm yaptlRn muhakemesinde : M.aleyhtn adresi mc 
makla dava arzuhali sureti ve davetiye ve gıyap karan mahkeme d 
ııeaine talik \"e gazeteler ile de Utlnat icra cdlldlgt halde gelmedlğtndell 
bmdD. cereyan eden muhakemede davacının göncrdlğt phlt!erin isti 
M.aleyh Harrl Turhalııklnin lüzumsuz yere kansını kıskanmam 

aratarmda ıl<Metıı ıecım11z:ı11t ba"gl:Jstcrdlğt ve bu geçloulzllk tekli 
hale geldiği ve mumalleyh ıeklz senedir kansını terk ile gttUfl der 
but& v~ıl ve mahkemece de kanaat haaıl olduğundan K. M. 13' UncU 
desi mucibince tar:ı!lann bopnmalanna ve mezkQr kanunun 142 ı.nd 
dezl muclblnc.ı dava olw:ıanm bir sene mUddeUe cvlenmomeatne ve ' 
llö.m ve iki lira suret ve 10 kuru;, tebliğ harçlıın ile 2087 kuruı mu 
nıasratının dava oıun:ından tahsiline karıır ~rildlğl ilAm makamma 
olmak Uzere ilAıı olunur. 

ıstanbul Beled ıves 
ııanıarı 

Ccrrah~a. Beyoğlu ve ZUbre\'I h:lstnl:klar hasta:ıeallo Zeynep 
Doğumevı ve EyUp dJspanserl için alınrıcal< dimi, p:ıtlska, yatak y11%U, 
rlkıuı bezi, pamuk, havlu, karyola vesalrc kapalı zarf uauWe eksiltmeyt 
nulm~t.ur. Mecmuunun tahmin bedeli 9695 lira 80 kuru§ ve ilk temınaU 
lira 2ô kuru,tur. Şartname zabıt ve muamelt.l mUdUrlOğU kaleminde 
JecokUr. lhalc l:!·7~U cuma gllnU saat l:S tc daimi encUmendo yapıla 
Taliplerin, ilk tcmln:ıt makbuz veya mektuplan ve 9!10 yılına alt ticaret 
aı vesJkalarlle 2490 numaralı k:ı.nunun tarl!atı ÇC\'TC!81nde hazırlıya 

tekli! mektuplarını ihale gUnU saat 14 do kad:ır dıılml encUmcne ve 
{53l>lt 

•• • 
Tabmln Jlk 
bedeli teminat 
007:5.00 230.63 Htuıekl, Cerrahp~a. ZUhre\l hastalıklar baatan 

7..eyncp Kdmll do(:umevl ve sarl hıı.staltklar mU 
le merkczl~rl için 111.zumu olan arpa, saman, ol 
kepek. 

816.00 61.20 lttalye revir binasına yapılacak kalorifer 
için 111.zumu olan malzeme, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlktnrıan yulmrda yazılı ıırpa, sa 
ot, kepelt ve ka.Tetlfer maızemeııt satın ıılınm:ılt il.zere ayrı ayn açık e 
meye konulmu~tur, Şartnameler zabıt \"e muamcl~t mUdUrlOttU kale 
glSrWecekUr. lhale 11·7·940 per§cmbc sUnU saat H de daiml cııcUmende 
pılacııkbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma 
Ucarct odası vcslkalarne ihale gUnU muayyen Et\lltte d:ılmt encUmende 
lunmalarr. (5360) 

V AKIT matbaası 
K itfl.p ·kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

K itap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .. ....................... --' 

.. , (1 

__ ::.:::...=============================·~~~~;, 
d kadı>~ ~ 

atıertndcn bir saat evveline kadar komlfSj" ... _ -
ra, latan bul Lv. A.ınırılklerl , .• Ayfili ~a verafeter\. şartnamelui An~ 
larmda görWUr. (125) (6?,, ,, I>~ .ro .... 

1 
aaker1 aatınBlıııa komisyOD 

Tabın" F.:n, Kup...-
oır k't" .. 

Mlktan )(Oıb J .. ~8) nk temlnlotı 
l ·ıı A U •• k 1 eU tb.ale • 
\ o ~-.ın bede11 koyun ı1ıtr eı: aueri 

36.000 aııtr ltcç\ eti • Lf, l{r. Lr. Kr. 
ocı ,un L1". Lr. Kr. 6711 l~ 

ı.r. Lr. 9000 l oso 702 687 rıQ 11 

1 uoo 9360 2538 1687 50 l 
2~.rıo<> 22.~ 
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