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l-l itler' in sulh ültimatomu -ın-
Qiltere tarafından reddedildi 

Alman devlet reisine verilen cevap: 

Sulh arzusunda sami- r 
~!1!!1111-~ ~~ -

mi olsaydı Hitler 
şartlar bildirirdi •.. 
~ hii~;~tfu;""I 

Fra~83da il 

~eyan b3şladı 

iki taraf da bir nokta 
üzerinde mutabık: 

~al, Almanlarla il 
•• için Parise 

iMHA 
Alrden.lzdekl dlblkU maharebenln plibl SiJncy Jogfüz k:raft!~rl Di !Sil~ ~(k~)J 

gidiyor : 
~tt 
S,'°'~ 20 - ~tit Dauphinois 
~! ~:_göre Fran!ız maliye ne· 
~7 bankalann \'e mali 
~~rin bulunduğu Parise 
-~ e hazırlanryor. 
\~~~İt ~uavini Laval da Fran 
~ .\tttıetınin Parise n;:tkli 11alr 
~ Jeı~n kumandanlıfl ile te· 
. ~:"" için yakında Pari~ 

lngiliz 
daha .. 

H A R B i Akdeni;de bi~ 
yapoOacak mava/fakigeti 
'' ingillere teslim olmayacak ve ölUmU 8 . ·ıt I k . . . . kaçmag" a 

~ ~·~ lte Ctkan Mia muhabfri· 
~ıı.ıı cı ~ına göre Peten hükfune· 
~ ~:nont Ferranddan Vichy' 
~ll\esi Michelin fabıikaJa· 
~İn~ karga~ık çıkarmak 
~ ~ gorüJmcsi üzerine vuku· 
Jr~:-:: Peten hükUnıetine kar 
1!:·~ galeyan göze çarpmak 

göze alarak barbedecek ır ayan ruvazoru 
::ı~u:~:.:: vakit bulamadan batırıldı 

~ı~h..... 
l~ ~sı, bankaların tekrar 
~~ ı..ı.._ ""'§lamasile beraber ya· 
-~ ~ f~yete geçecektir. 
'-.. ~Ah bidayette rnah· 
~ (Devamı f tlncöde) 

Ne"Yftr:k, 20 - Hitl-?rm. her 
h::.:ıgi bir eart t.urih etmeden ln
giltereye müphem bir tekilde 8Ulh 
teklif eden nutku Amerika.da daha 
zi:·::de Alımın efkln umumiyeainl 
kauınm:ı.ğıı matuf bir tedbir ol& • 
ra.k ~örillUyor. Burada tebar:ll:ı et
tirildiğine göre Hitlcr sulh arzu -
eu:ıd& aamJm olsaydı musyyen 
oartlar ileri sUrer, bunlar kabul e· 
dilmediği takdirde harbe devam ~ 
<111 .. ~,,,;;·-• ıı:i;vıereı. ı .. ~"--·'· 1 r·~1er · 
böyle yapma.m~br· ln~lt,.-,ımin 

Dünya yenilik diye 
bin sene evvelki 

~~~vre rüoO ediyor 
~&!cumhur namzetliğini ·kabul eden 
~~zvaıt güzel bir nutuk söyledi 
~ ...... 11 - Ruzvelt ReW- ı etm<'kten ibarettir· ZulUm, tarih. &' ~de naıru:etıiğinl te görillmU, olan hUkflmet ı:sulle
~ı. tıı.~ ~tmiştir. Bu mu. rinin en mi.si, en rağ'bet görme· 

\.._ "e t ~ bir nutuk söy- mit olanıdır· Zulilm, daha in.~ 
~ 4trtı~e dmıJetir ki: hllkQmet eekillerinin yer'ne kaim 
~~~ "e ,Pada birçok nı.llletlu, olduğu zaman, esbabı harict ol· 
~~ la lalill yüzünden nor maktan fazl:ı. dahili olmıı.lttaclır· "'°' tilt J>olitlkalarmı ter Biz kendi de.mokra.simlx içinde 
\~~t' ~~r kalarak, bazı ve heni.iz fet.hedilmemlş olan ı!e
S~ı ;::: ~ın<fan ''yeni" ve mokraailer i~de y1ıı~!l.,,akta olan. 
..: u..~e tavalf edilen hUkfı- lar, lnsanlarm haysiydl icin daha 
;'!.~ bihdas etm.Jılerdfr. J.r. (Dnann 4 üncüde) 
~· ~~llnl&r yeni eeyler de
"~ ' bbı tarihe FJhran:lar 
~ ~ lene evvel AYnıpayı 
~~l!!'f olan ltoma prokonauı· 
'-'t ~. • feocıaı sistemleri de· ll 1 ~,lh-1 
~ _.v Yon zıurıanma rU-

~nd~lılara karşı 
deth tedbirler 

s~,) ahnacak 
ı,~ "n 
~1 " - Ho!andada Al-

"• ~atıa~kanıJnrıntn bir 8ÖL 
indipt bulunarak Fel~ 

~ır 1~nınrıa Dkrabalan bu. 
\ll;ınC:alılıır hakkında 
<Dennu 4 tın.elde) 

Franko Roma 
ya gidecek 

Fransanın da girmesi 
muhtemel "Akdeniz 

anla~maaı,, 
Ntvyork, !O - Fransızca Pötit 

Dofinua gazetesinin Madritten öt 
rendiğine göre general Franko a· 
justosun ill: hafta"ın<la Musoliniyi 
ziyaret ed~ccktir. Bu ziyaret esna· 
sında Fran:-o ile Musolini bir Ak· 
deniz anla~masının esasları hakkın 
da görü~eceklerdir. Bu anla~ya 
bili.hare Fransanm da iştirake da· 
yet edılmesi m~ıteme!dir. 

Um olmur demektir· !r.giltere slıl 

bir memleketin bu ıekllde tnllm J;; -.1 b •k l b b 1 d ~~~uh~:~af~~:aRı.: n.rup 1 a rı a arı om aıan z 
dcleve devam etmesi tabiidir, Çin· Londra, 20 - Şarki Akdenlzde 
kU İngiltere i~in mağU'ıb olmakla .ıa.niı ve ltclyan deniz kunellerl 
Almanyaya kayrtms ve P.rl"'"o: ter U'UJada yeni bir karşılaşma olmu,. 
llm olmak araamda netice ltttiail& 

Am irallıktan verilen maliUJıalA 
ı<.re kumaöld4n G. A.. Coolinsfn ldo 
resinde bulunan 6830 tonlnk Sid
ney l..Tuve:ı:öril yanında torpido 
muhrip!erinden bir filotilla !iulun• 
dulu halde seyrederken 'diln saba~1 
<'anGiridadasının şimalt garbi.sinde 
2 Italyan knıvazöriine tesadüf et~ 
mittir. 

· .Sirlney d'!ılıal atef at'mış •e ınu. 
h. ı lıc lı:ışlnmı'.5lır. Neticede Italya. 
nın llartolomco Colleoni kruv:ııörti 
b:ıtırılmış,öteki kncmıştır. Falı::ıt, in• 
ı;iıiz hnrp ş;cmilcri peşini takip l?t ... 
m<ıktcuirlrr. Il:ıt:ın geminin 500 ki
ş: JLk. mfirı:tı e!mlından 250 kişi kur., 
L:ırılnrak e!h' etlilmi~lcrdir. 

bir fnrk }'\>ktur. Ifalyan ltı'Dllerinln hepsi bu sefer. 
Bu vaziyette muıızzpm ve ~man- bcamııyarnk bir tanesi batırılmıŞ

(Dena 4 üncüde)' • br. 

'(Dc,·:un1 4 üncüde)' 

Japonya mihver siya· Bulgaristan Rom~n-
setini takviye edecek yayı protesto ettı 
. T~~yo •• 20 (A.A.) - D.N.B. ~ um~yet itibarile, Çin har~i· Dobrucadaki Bulgarlara fena mua-

11ildırryor. nın hallı Almanya ve ltalya ile 
yeni ~~b!.Ye \'C hariciye nazır n;tüna.sebrllerin kuvvetlend.in1.ıne•. mele yapıldıgwını ' ı•ddı•a edı•yor 

lanle goruştükten sonra, prens sı aynı zamanda da Ingıltereye 
Koil?ye, ~hilt ve harid siy~ karşı t~iP. ec;ıilecek siyaset müna· Btlkrc~. 13 (A. A·) _Almana· bqka Bulgar köylüleri harb teld: 
üzerınde bır anlaşmaya varılaca ka~a edılmı~tır. JaMI bildiriyor: lüino tAbi tutulmuş va bu yU.zden 
tını beyan ctmi~tir. Bu mülakat' Ba~vekil, harbin idaresi!e siya· mahsullerini ad kaldıramamışlar .., 

Adli yede yeni terfi 
ve tayinler 

Adliye l'ek:ılelince hazırlanan ye 
n1 bir tayin "" terfi listesi bngüu Is 
tanbul mü,lt!eiumıırniliğinc lelılil e 
Jilmiştir. I..ııe şöyledir: 

80 li,-a mı.aşlı beşinci JerPCe ıs. 
hınbul icra hiı"imliğine terfian icra 
blkimi Hamdi, 3~ lira mııaşh Şile 
sorgu hilkimliğine terfian ş ııc sor• 
gu hakimi R:ımiz, 50 lir:ı maaflı 
Çatalca hulı..uk hQl.lmliğinc Bor hL 
kimi Sab•i, 35 lira maaşlı Silini 
IOl'IU Mkinıliğine terfian Hilmi, 35 
Ura manşlı icra memurluğuna ter
fian icra ınemuru H:ılı..kı, 50 Ura 
m:ıaşlı lstanbul müddeiumumi mua. 
vinliğiue tı:.rfian lıtanbuldan Re
pt Sakn, 35 lira rnna~lı Usklldar 
müddelunıumt ınu:1"inlıfine Zon
guldak müıldeiunıumlsl Yusuf ZI. 
:ra, 35 !ira mııa~h Gebze sorıu ha· 
kımliğinc lt rfiıın fiıirhanoddin, Is 
tanbul sullı lıôkiınliaıne 40 lira ıu 
:ışla Kırklnrcli müıldeiumuml mu
~vini Cc,·nıı, ht:ınbııl Ticaret !iz:ı. 

l:ınndan fümıi 'l"'e J\Aınil de 6U li
ra maa~:ı tcrCi elnıl,Jcrdlr. 

aet arasındaki . a.henge müteallik Bulga.rlstan elçisi bugUn harici- dır· 
teklifler yapmıştır. Bu mesele hak' ye namını ıiyaret ederek Dobnı. Keza Bulgar sefiri Romen mat. 
kmda da bir anlaşmaya . var:Imq- eadaki Bulgarlar bak.kında a.lman buatmm Bulgaristan aleyhindeki 
tir. Bundan başka ordu ıle ~yaC3et tedbirleri protesto etmiştir. Ro - fiddetli neşrlyatm? ()a. protesto et
arasındaki m~rn;sebetlcr. ":l~!esi men makamları Mn gUnlcrde Bul- mişlir. 
de tekrar mun3Aa.şa e::lılmı~tır. gar ileri gelenlerir.den bazı kimse" Harfciye nazın Manoileacu tali .. 
Belçikalı esır neferler Ieri tevkif 'etmişlerdi· Bundan kllı:at yapacağmı '\ra&deylemfltfr· 

aerbest bırakılıyor 
Berlin, 20 ( A.A.) - H itler, za· 

bitlerle küçük zabitler hariç olmak 
Qzere bütün Belçika harp esirleri" 
nin serbest bırakı!malarmr, ıemret· 
miştir. 

Belçika ordusunun tesliminden 
evvel Almanyaya sevkedilmiş olan 
Belçikalı esirlerin memleketlerine 
gönderilmesine baş1anmı~tır. · 

Belediye 53 müessese 
ve müstahdemlerini cezalandırdı 

Bunlar arasında 3 plaj, 2 makCJTna, ·1 rakı labri· 
kcuı, 5 gazino, 9 lokanta, 6 kahve, 1"1. fırın ve 

Adi· N 5 mahallebici var 
1 ye ve af ıa Belediye yeni tarife tatbikatı lşkenıhccl, s aşçı •e mllstahdem!eri v dolayısiyle her larrı:ı sıkı tcrtlşler: 17 fırıncı ~" müslahde.mlerl, ı ı>er. 

ekillE ri geldi Y•:!~m:ük~~e~1~~ Bel~diye mürettl~ ~~·al~v!:~i~o:a~:ııe:~:~dce::1!! 
Adliye vekili Fethi Okyar ve leri tarafından u~küdar, Galata, 2 sucu ve 2 makarna fabri.kuı sahi.. 

nafia vekili general Ali Fuat (Al)e· BeyoAlu, .hrna,·uıköy, Bebek, BG. bl -.e müstahdemleri hakkında U
soy bu sabahki ekspresle Ankara· yJkdere, Haliçfencri mıntakanırik u keailmlştlr • 
dan şehrimize gelmişlerdir. yapılan ıetlişler nftice5inde tırll İAuyı çarpılan yerler arasıni!a 

Vekiller Haydarpa~ istasyonun kaşık, tabaıc, bıçak kullanmak, tk".. Düyükada Yürilkali plljı, .BOydk"c!e• 
da adliye ye nafia erk~ ve do~t' sik ekmek cıkıımınk, ~·emü tenii ro nkı fabrikası, Bebek bzlnosu, 
lan tarafından karşılarum§lardır. l mahallinin ilst!inii ııçık tutmak, t:ı· Yıldız nıak:ırnıı fabrikası limited 
Adliye ve nafia vekilleri birkaç rlfeden faılıı para Rlmak suclann- şirketi. F.adc.lı.i;y ?l·ıjı, apo~ plAJı 'd.ı 
gün §ehrimizde kalacaklardır. d:n 4 tütüncü, 1 içkili Jolıanı.1 1 "":'tlrr. · 
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Hafsayı Hz. Muhammed baba· 

smdan almıştır, Nikahı 400 dir
hem gümüs, ilk zevci Huneys ibr.i 
Hudzafe idi. (1) 

Ramile talkip olunan Urnmu 
Habibeyi Hz. Muhamrnede Habe 
5istanda beraberinde bulunduğu 

Halid lbni Said ,·ermiştir \ 'e Necn 
i (Habeş hükümdarı) Hz. Mu · 
hammOOin yerine 400 dirhem gıL 
mOş nikftlu tesviye etmiş ve Hz. 
Muhammede onu hediye etmiştir. 

(l) HL Hafsa, IJ:ı:. Önıerln 1,,zıdu. 

lllc lioc:ıaı Jluncya lbnl lluıafe Bedr 
nmhruebc8lndo yıırıılnııaml• bu ,.uz. 
den ölmUş, Kendblnl '-e Hz. Ömert 
tnlW obr;ık lh. !Iulınmmed onu zev 
oolij;"'O alnuElır. 

ıız. Ebtlbeldrin lnı.r olan Ur.. Ane 
ile. Ur.. ömerln ıuzı olan Hz. nafta 
tınb:ıbn cshııbm en gUT.ldelerl oldu:U 
ı~, lmıdllertnı Hz. Mulıammod1o dl 
b"Cl' zcvccJcrlııden tlstUn tutnrlar ve 
d3lma blrlilı hıırekct ederlerdi. 

Ua.faa tnbb.ten blrıız hııdld ml7.ac 
ldL Ttrmldnin naklettığlnt'ı sııre blr 
gtln H.z.Muh:unmed evine gclıllğl uı.. 
ınau r.oroee1 Sat1yeyt ağlayor bol· 
~. nlç1n afladı:UU eomnca Hnf&.'l 
ıım ana: 

- Yahudi km?.. 
Dedlifn1 ııı6ylemfSU. Duna lülJ'Dı 

Jiı:. Huhıunmed Sııtlyeyt te5ldn ot. 
~ve: 

- Hayır? Sen nebi :r.ade&n, Be. 
ııulQu yeğenisin ve pcygnmbarin ZOV• 

ces1sh:ı. Ratıınnm sana Jcaqı W18II 
rlllıcı:uu olar 'l 

~-
'I'Jne b!r gün Ilafııa ile A)~ f!afl• 

yey1 Jiz. Mabn.mmed mımrmda keadJ 
lcrlııhı dıılın ta:ı.la IUberlan oldnJ;'UllU 
pttnkll oşnl o.Deye mcruıup olduklan. 
m .aytemlslcr, Safiyeyi mflt.l>essir et. 
~ 

Sııftşc bu GUz.lorl HL Mnlınrnmede 
ııa~cc, Uz. Pey~ ona: 

-Peki, nltln sen d d3ba matıeber 
o14ıığunu, Ih. Hanın ecddln, Bz.. 
Mnaa ı:ı.mcan, H~ de Z09'C1n 
olchığunn 2i3ylcmcdbı 'l 

~ 
Us;, Hnm 61 ;sa.,mda olarnk Tetaı 

~. 

Alman Propagandası 
Ve Bir Hikaye 

ALMAN propagsnclAsnım, va· 
kıihı.n oldu ":'1Jllclan fazla '\'O 

_ _. __ 

Habibcnin ilk zevci Uberdullah 
ibni Cahş Elasadi idi (.2) 

Cuveyriyye, Huzzağdaki Musta· 
lik esirleri arasındaydı. 

Sabit ibni Kaysa esir düştü. O 
da Cuveyriyye ile ücret mukabfün 
de aıat etmek ahdi yapmı5tı. 

Cuveyriyye Hz. Muhammede 
gelip kendi ine azatlık ücreti için 
muavenetini rica ettiği zamat Hı 
Muhammed: 

- Bundan daha iyisini isteme1 
misin? dedi. 

Cuveyriyye: 
- Bu ne olabilir? dedi. 
O vakit Hz. Muhammed 

ki: 
dedi 

- Seni satın ala~'D11 ve nikah 
eyliycceğim. 

Hz. l\luha:nmed .Medi:ıeyc dön 
düğü vakit Cuveyriyyenin babasr 
ElMris ibni Cirar kızı için necat 
fidyesile beralnr geldi. Fak-at (A· 
kik) e vardı&'l zaman kızının necat 
fidyesi olarak beraberinde getirdi· 
ği develere baktı, içlerinden iki ta· 
nesi ona o kadar hoş göründüler 
ki onları vemıeyc kıyamayıp Aki.ıt 
teki ma~raralardan birine sak!adı. 

Sonra Hz. Muhanunede geldi vt 
- Siz benim kmmı esir aldıruzf 

işte necat fidyesi! dedi. 
(Devamı var) ------

(2) Ummll Hablbcnlo zevci Habe-
giatanda hrlstlyan olm~. !&kat ken 
dia1 mUalllmaDlıktıı. sebat etml§, bu· 
nun tll:erlne onu kocam bo~nu~, H:. 
lıluhrunmed hAdl.sedeıı haberdar ohm 
ca Amr Jbai Ummlyeyl Habe.1-Utrum 
vekil g6ndercrck kendi zevceU!ln• 
kabul etm!§tir. 

Hıı.beıı hllkUmdarı, Ha.be~ana ble· 
ret e~ mllıılUmanJann bc.§mda o
lan Ebu Talibin oğlu Hz. Cn!er ve <U· 
ğer mtı.slUmo.nlar huzunmda nJkalu 
akdetmıı, Hz. :Muhammed namma 
HabJbeyo 400 dinar mllılr vennı,, Hz. 
Habibeyi :Medlneyc ı:6ndermlfıtir. 

llz. Hııblbo blcreUn .U QncU 71lnı· 

da vctat et~Ur. 

otomobUI için verileceği söylernm 
ilört ~şo benzini azımsıyor. 1%0 
klk>mctre yapacak bir bcıufnle nn• 
CGk lld gün clolaşılrr, bt-l' gttn de 
yayn gozJlimıl,. ~a.ncmolla. acaba 
otomoblhlc mi doğmu,tu, merak 
ettJk. 

ya. cksfk güst.crdlldcrl söylenir-M~ K ulalının topalı 
Alman kaynaklnmım İngiliz 

deniz lmV\·etlerinden tilmdlye laı- K lJLALILAR ~ıskıuulular. 
dar ba.ttıı;s bUdlrlldJği r:ılmmJn.r J&o Jiatta tlM~lıklamın, bu. 
l.""fınu lınldkf tngUh deniz ku\ıvetlc. ra<lan orn.yn ı;ldip gelmelerine, it 
ri tonajmda.n fazhymış. Buna inan· ~ fsuet obın.k: 
mak lizmıgelseycll, dmııok bu ı;Un "Kufalmm topalı Bağdattn gö • 
bir tek lngillz lm\"\·ettnın bolıınma- rtinllr., diyo de dilimizde bfr söz 
nmsı lc:ıb edecekti· \"aJ'dır. 

Bu mliruı.sebctıe ha.ttnma bir hl- B:ığdada IUc tren hareket etU· 
kAye geldi. Dllmem lıruıı;t radyo, Bunnnbt. da J\:tılalıbınn Çtl]~kanhk· 
haTIUllslcıt arasında okoyucularmı 1amıa nJem <ıb.n süziln hUlmıU so-
blr Bil eğkmdltmek için söyl~: r:ta enli· 
Norv~ barbl mw mda ölen yedi• T.renlıı Bağclad3 gidi ine (ıOk eo

Alman, cennete alınmaları !~in Al· '\indik; ,.e liulalıbır ne ynpe.C31JM 
lalıa baş\-umıoslar· Aldıklan cO\'DJ> dJye merak ediyoruz. 
~ obno§: 

- Cennette ild ld.5lllk yer hazır. 
Janmı~. Ara.ıı.ıziinn 5e!}e00~ i1d 
Wşiyo cennetin kapısı o.oıkt:Jr. 

Yedi Almıın lıono~uşlar; bir 
karara '\~lnr- Yeniden hep 
bfrlikt.e mU:raca:ıt ctml~ler: 

- Biz nnlıı.~. Ne olur, h~ 
plmJzf nlrmz, lınrbdo öldük· Ccmı&
tt hepimiz hak ctmı, blr \uzfyot
teytz! 

Demt.,ıcr. 
Do sefer do aldıklan cc' np ou 

olınu,: 

- Ne ynllft]ım"· Cennette ha· 
urlanan yeri, Alman resmi tebliği. 
no glSro ay.ırdnn. Almanlamı 
nnc:ıl· iki mu venlllilerf bUclirlldf· 

l ki notta bir hata ve iki 
notun derdi 

E lisJK olma.sın şa Nanemolla. 
ammızdun." O da olmua 

ba mevzu kıtlığında biz yazacak 
~Y btılrunıyaca{;'1Z: 

1 - Gıızet.elerin eb'athırı panlğl· 
ne sebeb olıı.ııık Hakkı Tank Us'un 
"ob'ıı.t öl!;Ulcrl" nJ sebib gösteri
yor· Bilmiyor ki, ll.akkı Tarık 
Ua'an eb'ııt ö1çülcrl ta.tblk edilme
diği için bu heretı.merç \ilcuda gcl· 
ml_şfü. Buna Sağır Sultan bllo duy. 
rnas l'C lmfnsma dank d~fu. 

2 - Ôl le ya. otomobU 6alılbl 
olmak kola.y &ey değil·.· Nereden 
de aldı Na.neınolb uu otomobm. 
OlSrilthı mU r,,t... oordlnnsyon yn.J. 
na gar.eteslne değil, ~1.ınıll do oto· 
moblllne el atmak Uzer& Haftada 

Görünii§te ayrı hakikatta 
mÜ§terell bir derd 

G '01'1lN bclllb3f.lı ilı.i yerli 
mC\'Ztlu ''al': Gazero y. 

faları bir, gazino Wlfelerl lkJ .•• 
Ban, hlrlblrlnden ayn telAkki 

ettiğim bu Ud mC\'mUD ya.ı mUdU. 
rünlln JllM&'U b:ı..5uu'Ja blrleşttğlnl 
gördlim. Filin gnzlnonon, fllil.ıı ıo· 
kantanrn eoygonculuk '\'eslblan 
malılyotindeld bu şikiyet mek-t:up. 
lan o Wıöar t-Ok Id, bunlan n~l'Clto
mek bu ıııayfa.Ja.rla mümkün ola-
maz. 

Bnri lcoordiruısyonun makaınn .. 
dan ynkalamu 5JYU'lU11ıyna gar.et.e
ler belcdlyoyi de lmdıı.t!arma ça. 
i;'11'Salar· Gn.zfnola.rm kontrolunda 
hailan yardımını istemiyorlar mıf 
Ilu mekf:tıplar ncşredllemezso bu 
n:ı~uı mUmkUn olacak! 

Hata çarpqmakta 

H ABERDE §(>ylc bir başhk 
gözUmo 1llsti: 

"Bir İnglllz torpitosn slst.c ~r
pışarak battı-,, 

Ilıımdaki (sfste) (slsle) obcak; 
"bclld do Almnnlıır, çarptığı mmın 
:koca b1r gcmi~i 00.tmıcak ~·ı ah 
icat e~lerdl:, . dlyo d~Unerck 
lınvndlslnl mcm.kla okuilnm· 

Anlailmı k1 ne (!iste), ne torpt· 
tonun (blr) oloşmıda: ~ışın.ak
ta, •• 

Zıt.tel lıat& hangi tcJde (~.,... 
malda) ileğlldlr ki... R-

HXBER-~Pome 

ilk Bağdat treni 
akşama geliyor 

Bu hatta trenlerin gele· 
ceği ve gideceği günler 

tespit edildi 
Bağdatta Musul arasında da 

demiryolu yapılması üzerine Bağ
dattan hareket eden trenlerin doğ" 
rudan Ha:y·darpaşaya kadar ge~· 
melcıi temin edilmi~ old~wıdan 
e\'velki gün Bağdattan yola çıkan 
ilk tren bu akşam 19,55 de Hay
darpaşa.ya gelecektir. Bu hattın 
inşasile Bağdatla A\TUpanın ara· 
smda sevahat müddeti en az bir 
hafta kıSatmıştır. Bağdat· Hay
darpaşa treni bu mesafeyi üç gün· 
de katetmektedir. Istanbuldan 
Bağdada gidecek trenler pazarte· 
si, çarşamba ve cuma sabahlan 
9 ela hareket edecek, Bağdattan 
kalkan trenler de pazartesi, per 
~embe Ye cumartesi ak~amları Hay 
darpa~aya vasıl olacaklardır. Bu 
trenlerin ,·olcuları aktarma ile Sir 
kecide A vrup.ı ekspresine binecek" 
lerdir. Trenlere yataklı \'e y('JJ1Ck· 
li \"agonlar ilave edilmiştir. 

Adliyede tatil 
bugün başladı 

Nöbetçi kalacak mah
keme ve hakimlerin 

listesi bildirildi 
Adliyenin yaz tatili bugün öğle· 

den itibaren ba~lamıştır. Tatil ey
IQlün besinci günü bitecektir. Ad· 
liye vekaleti tatilde nöbetçi ka!acak 
mahkemelerle hakim1erin lb1esini 
dün müddeiumumiliğe tebliğ et· 
miştir. Bu listeye nazaran müsta· 
cel mahiyette davalara devam et· 
mek üzere ikinci ağır ceza, asliye 
ilçüncü, yedinci, sekizinci ceu 
mahkemeleri, asliye on birinci 
yedinci, sekizinci hukuk mahkeme· 
leri, asUye dördüncü ticaret mah· 
kemesi nöbetçi kalacaklardır. 

Bu mahkcmeleri.n lıAkimlerine 
yardımcı olarak bir kısmı hfildın 
muavinlerile Su!tanahmet birinci 
sulh ceza Mkimi Reşit ve üçüncü 
sWh ceza Mkiml MOnip ile diğer 
bazı sulh ceza mahkemeleri de oo· 
betçi kalacaklardır. Sulh hukuk 
mah.1<erneleritc sorgu lıWmlikleri· 
nin işleri mnstacel mevaddan sa· 
yıldıkları için bunlar tatil yapmr 
yacaklardır. 

Yeni tarife 
tatbikatı 

Gazinolarda hesap pu
sulaları dipkoçanlı ve 

imzalı olacak 
lçkili ve içkisiz lokanta \"C gazi· 

notarda yeni tarifenin tatbiki hay
li güç olmaktadır. Bi~k gazm· 
lar ~tli kaçamak yoJlan bulinaJc 
ta ve mü~teriler tarafından hesap 
pusulalarile belediyeye şildiyetler 
vaki olınaktadtr. 

Belediye ~yetlerin tahkih; es· 
nasııxia hilekarlığa mani olmak i· 
çin, hesap pusulalarının dipkoçanlı 
olmasını ve 10 kuruştan yukarı 
satışlarda ~arsonlann mü~ 
nin finnasr basılı ve imzalı bir 
hesap pusulasını mOşteriye \ume· 
!erini mecburi tutmuştur. Diln bu 
hususta kaymakamlıklara emir ve· 
rilmi~tir. 

Bir çocul{ kireç 
kuyusunda boğuldu 
Kazlı~ hamam rokağın· 

da oturan Mustafanm dört yaşm· 
daki oğlu Ergün diln evi civarında· 
ki arsada oynarlcen metrOk ve içi 
su dolu kireç kuyusuna dü~ek 
boğulmuştur. 

Yeni tersanenin bütün 
hazırlıkları bitiyor 

Dün §ehrimize gelen Münakalat vekili Ali Çetin· 
haya vekalete ait muhtelif işler 

üzerinde izahat verdi 
Dün fıe}lrimıze geid.iğini yazdığr 

mız Münakalat \'ekili Ali Çetinka· 
ya \'ekalete ait muhtelif işler üze· 
rinde gazetecilere beyanatta bu· 
turunu~ ve ezcümle ~unları söyle· 
miştir: 
"- İstirahat etmek ve tetkikler 

de bulunmak üzere geldim. Bura· 
da bulumnamdan istifade .ederek 
Pendikte kurulması düşünillen ter 
sane yerini bizzat görc<ıeğim. 

Ticareti bahriye filomuzun Ye 
esaslı tamiratın memleket ihtiya· 
cma yetecek şekilde teminini dü· 
şünerck yeni bir tersan vücuda 
getiriimesine lüzum gördük. Yal· 
mz umumi dünya ahvali dolayısile 
şimdilik derhal inşaata başlamak 
kabil olamamıştır. Fakat bütün 
hazırlıktan yapıyoruz. Projeler 
tamamlanmak üzeredir. Sırası ge· 
lince derhal fiilen harekete geçile· 
cek ve inasata başlanacaktır. Ter 
sanenin he;bangi bir ecnebi firma· 
tına kurdurulmasını ~imdiye ka· 
dar hiç düşünmedik. 

Tersanenin 8·10 milyon lira sar 
file meydana geleceğini talunin o· 
diyoruz. Diğer taraftan Istinye \C 
Ka.~pa~ havuzlarının tevsi ve 
ıslahı için icabedcn tedbirleri al· 
dık. Şimdiden bu işe başlanmı~tır. 
Umngelen tadilatı yapmakta de
vam edeceğiz. 
DEr-t1Z T1CARE'l1 MEKTKBlli1N 

JSJ.Alll 
Orta.1iöydeki Deniz Ticaret 

mektebinin denizciliğimizin ihtiya· 
cı nokta5D'ldan ıslah edilmesine ve 
mek-tep programının yüksek talı· 
sil derecesine irca.mı zaruri gör 
dille. Bunun için icabeden teşkilat 
layihasmı lıazrrlıyarak Meclise 
\'erdik. Uhihanın müzake:esi bu· 
ıünl.erde yapılacaktır. 

Bu suretle mektepte yüksek talı· 
sil derecesini yapacak olan talebe· 
terin istikbali temin edilmiş olacak 
trr. Ticaret filomuzun ihtiyacı her 
eene nisbet dahilinde alınarak tah· 
sillerini ikmal edecek \"e yetişecek 
olan talebe!erle karşılanacah-tır. 
Yeti~ talebelerden birinci dere· 
cede kabiliyetli olanlar tahsillerini 
daha yüksek derecede tamamlamak 

• Vali ve be!ediye reisi Llltfi 
Kınlar ile emniyet ınlldürü Muzar 
fer Akalın dün Yalovadan :eım· 
mize dönmü~lerdir. Vali dün ~ 
minönü meydanının tanzlı"lli faa· 
liyetini göroen geçirmiştir • 

• Darüşşaf aka mezunları bugün 
saat ~ köprüden kalkacak bir 
vapurla Boğaz.da bir gezinti yapa· 
rak Adaya gideceklerdir • 

Universitedeki münhal 
profesörlükler 

W!ere ecnebi memleketlere gönderi· 
le<:eklerdiı:'. 

vtLAYETL~'R ARASITELEFON 
HATLARI 

Anadolunun bi!has~a garp kıs· 
mında vilAyetler arası telefon hat'" 
lannm inşasına muntazaman de· 
vam edilmektedir. lımir, Aydın, 
l\lanisa, Balıkesir. Denizli, Is
parta, Bodrum. Afyon, Adana, 

1ersin ve diğer bu civardaki \-i" 
. layetlerimiz telefonla biribirlerine 
bağlanacaklardır. Bu yıl içinde 
bun!ardan birçoğu biribirlcrine 
bağlanmı~ olacaktır. 

u ·otLTEREl'E JS)fABLA.ı.~ .un· 
YAN VAPURLAR 

lngiltereye ısmarlıyacağmuz 11 
vapur i~srnın geri kaldı~ ma· 
hundur. :fiyat üzerinde İngiliz fir 
malarile uyuşamadık. Onlar f:Dn 
vaziyetler üzerine ina53t malzeme· 
sinin pahalılandığmt !.'öyliyerek 
tazıa para istediler. Biz kabul et· 
medik. Tekrar müracaat cdecekle· 
rini söylerni~tiler. Fakat umumi 
ahval ziyade karıştığından bir da· 
ha bu i~ üzerinde temas kabil ola· 
madr. 

AUIAl\'YADA KALAN 
VAPURLARnnz 

Denizyollannın Almanyada ka· 
lan dört vapurunun ahval dolayr 
sile gelemediğini biliyorsunuz. Mu· 
harip iki taraf hükftmetleri bu va· 
purlarm memleketimize nakline 
müsaade etmek istedilerse de harp 
vaziyeti dolayısile mesuliyeti üze· 
rimize alarak nakilden içtinap et
tik. Bu vapurları henüz teslim aı· 
mamış bulunuyoruz. 

Bu vaziyette verdiğimiz ilk tak· 
sit para:an da bizim Alman!ardan 
alacağımıuiır. Bu h~~ta aramız· 

daki mukavele bakidir. 

HAVA SEFERLE.El 
Ankara, lstanbul. lzmir, Adana 

hava seferleri bazı ha\'a meydanla· 
nrun tamiri ve asfalt olarak inşası 
için durdurulmuştu. Bu i~<ıaat ta· 
mamlannıak üıercdir. Yakında 
hava hatları tekrar i~lemiye ba5lr 
yacaktrr ... 

Köprünün ayağı 
yükseltildi 

Dün gece saat ondan itibaren 
köprüden tramvaylar geçmemi§ 
ve belediye yollar ve köprü!er mü· 
dürü Galibin riyasetir..de bir fe.n 
heyeti taraiından köprünün Emin· 
önü ayağının yükseltilmesi ameli· 
yesi yapılmı§trr. Ameliye sabaha 
kadar d~vam etmi§ ve muvaffaki· 
yetle neticelenmi~. Şimdi Emin· 
nö meydanı sUratlc tanzim ve ik 
mal edilecektir • 

Amerikaya vapur 
seferleri 

Doğru 

Değil rlıi? 
Şiıli halla yüziiııiİ 
yıkamadan aokağ& 
çılan ağa mecbur! 

ı~:füll n ch"&J'mda Terkoe ~~ 
leri u.at !!Z den itibaren ~ı 
mekto \"e ancak Mbehle~-~ 
8 de tekrar mus.lo.klar a.ıaıı--
dır· ,.. 

G«>e t 2ı do bOyök bit -· 
ııeriyet hentb: ya.tmaml§tır; t.ft 
hahleyln ııeklzden ha,.U ~~~ ,. 
neJılr JıalJmını yüzde l!Je}lljClV" llJ" 
yalrt.o.drr. Bilha&sa yaz .. u :.. 
ym11e Jınlk ısıer1 b8§ma dd 
daha erkm gitmek fçfrı evfıl ecflt' 
erken çıkmak mtJCbarlyetmd ti:' 
Halbuki ~lşll dvannda ~ jl. 
ldzden c~·eı '1kmak için ,uıttıı,.. A 
zti )'llmmamap btlamnııJlft .• ı ~ "t 
ZDDdır· Buna katlanmaz~r1i!.:{ ı lıtJ 
sekho kadar bekler; ~dt t.ıı 
ıuz; t&knf; yılranma. \'e ~ti· ıı. "'ıu 
için de 45 dakUaı., blr ant ~ııl· 
der, ancak dokuzda ~vıltın ÇU-g 
llr&bılz.. Halbuki mmıarsaııd ı. 
da da1rede bulunmak, iş sab-~ 
leDb dahr. erken lflııb:lJl ~ 
gitmek mecburiyettndeshı.Jı· ,~· 

Bu vaziyetin ma.hzurJarm&, (t 

serlyetle SM.t 2% den ~At# 
aabahnı B inden el"Vel kn~,r 
helllarm kokusunu da Ua~ 
mek Jtızundll". ~ 
Şu Terk°" ı:lı:kcttcn 1>etec11~ 

geçmeseydi ve belediyenin a?' 
da da. bir LMft Kırdar bultl ~ 
•ydı, o z.anuın hiç değilse Js J.1' 
nlnlyetfon mahrmn \'e udetıô ~ 
anç dil~cn bir ~rketo ; 
blttfuı dertlertmh:I aeı acı ıı-'1İ!°. 
rarak mUteMıIU olu.rd~ 
ruz. •1 

Doğru değil "1'' 

1Ji~ 
Şikayet : Dilekle~ 
Bize Bildiriniz. BUJ!1 Yalnız Neşil Def. ' 

Takip de Edcceğl~ , 
Okuyucul:ırımızın açık ad ~ 

"'" imzalan ile gönderecekleri 1~i lı dilek ,.e ~ikllycUcrl bu ıO JI 
neşredeceğiz. Fakat, büUin Si P._ 
terin ~imdiye kadar yaptıkta~•,?. 
fşimiıi bu kaclırll bitmiş ~İ 
yacağız. Du dilekleri Te tik 1~ mevzularına göre alA.kadnr ~ 
nezdinde takip ederek al• r' 
ccvabları da bir kaç gün soıı fl' 
ne bu siıtunda ııeşredeee~l'icrı~ 
lece okuyuculnrımıı dilek ııl 
ıuüsbet Ye:r.ı menfi neticeleri fi 
sclıcblerlyle birlikte öğren..ulf ;J 
c:ıklardır. Eu, oyn[ :ıamAPd~fl 
f{ileklcriııln ehemnıiyello rı• 

1 
ı 

Ubar:a alınıırak lakfp edllt11C_,5
11 

/ 
dalılllyc vclıootinfn seçen gu ıl 
ml dairel:re yaptı§ı tnınlıui~ ' 
bik! ve iyi netic.eler verrııe 
lunda bir hirmct olncaı.-ı~ 

Dün iki ces61 

bulundu 
. ~?" 

&yoğlunda Asmalımesf~ıJ 1 
kitiç apartnnaninda ~yt>V ...# 
rak oturan Viyana kıraa~$ı ~ 

tstanbul ünh"ersitesinde mnn· 
hal profesörlOkler için !vlaarif ve· 
kfileti i!e ban maruf ecnebi pro· 
fesörler arasında temas ve muha· 
berelere de\'am edilmektedir. Sim· 
diye kadar dört profesörle anlaır 
ma hasıl olmu~tur. üniversite açr 
ııncaya kadar yeni d~tlerin de 
imtihanları bitmi§ olacaktır. 

müdürü Cezmi dün od~~ t 
bulumnu~ \"C adliye dolrt'?~ 

Yunan hü.kfuneti Yunan vapur- ca yapılan muayene netı 0r 
1arırun Amerika ile Pire arasında cesedi morga kaldınJmıştJf;· e Di' 
sefer yapmalarım temin etmiştir. minin zehirlendiğinden ~üpb 
Bu seferlerin lz:mire ve lstanbula mektedir. tli"."°' 
kadar uzatılması için de Yunan Diğer taraftan dün~~ 

B. R t · vapur acentesi tarafından hftk<l· da Kirkor adında biri.nJn tf'_~ 
ır omen ayyaresı mcte müracaat edilmiştir. Bu tek· nından 40-45 Y'lı.~annda ~....d ~ 

kayboldu lif tetkik edilmektedir. M.uvafık cesedi bulunmuştur. Hil\'l~ı"1l:1 
Romanya sahillerinde Talyotra· görüldüğü takdirde Amerika ile laşılamıyan bu ceset do v~ıJP~ 

nm üç mil açığında bir Romanya mal mübadelesi tekrar haşhyacak bebinin tcsbiti için morsa be! ..J 
deniz tayyaresi kaybolmuştur. ve oradan bazı ithalat eş;-a'ı ge· mıştır. Zabıta ve adliye 1J?'° . 
K.~unt renkte ve tek satıhlı otan tirmek mümldln olacaktır. hadise üzerinde tahkika~ )• .. ./ 
tayyarenin içinde beş kişi vardır. tadır. ~~ JA 
Kazaya uğradığı ve~-a motörleri Hakikat tv.:~ 
boıularak sularla sürüklendiği tah ZA Y1 - Mercan ida 

1 
~ 

min edilmektedir. Yapılan mora· Hakikat adıyla Bay Necib Ali 323-324 senelerinde aldı~\IP::Jl 
caat üwine Karadeniz limanlarr Küçüka'nm başmuharrirliği altın· ma Fatih yangmmda zi>'3~9Y 
na. kaptanlara ve Boğazdaki ala· da yeni çıkmaya başlıyan arkada· Yenisini alacağımdan 

f:!dt:r-L. Kit:::K~-ı kadarlara tayyareyi araştırmaları şmı.ızx tebrik tıier, hayırlı muvaf- hükmü Yoktur. ~~ 
~~~l.t.llMl _i~~-n_t_eh_l_~_t_y_a_p_ıl_mı_ş_t_ır_.~~-~l_f_ak_.;.iy_etl~er __ dı_·~e_nz_·_.~~----~~~~~~-ı_J_O~A_b_d_ırrr_.0 
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Bitlerin sulh ültimatomu nutku: 
At 

r · i araftan b. • ar 
yarışlarınıA ikinci 

a 
'kili tay ar 

3 ......... 

haftası 

imhasi e bitece r yar ş sürpr"z e nerce e e 
Alman devlet reisi nutkunda "vesikalar,, dolayı sile Türkiyeden de bir 

ı 

kaç defa bahsetti 

Dltefıkler Anadoluyu ve Balkanları ateşe vermek 
istemişler, l Urkiyeyi korkutmağa çahşmışlar, 

bitaraf hğımızı uluorta istismara hazırlanmışlar ... 
Btrlin, 2n - Rnyıştnıı dün ak. 

~ıun ıınat on dokuzdcı {Türkiye saa· 
tiyle ylrmlde) toplıınm1ş, Hitlcr b:ı 
yük lılr nutuk s~ylenıiştir. Almıın 

devlet reisi bir snnt kırk beş d:.l. 
klkn silrcn bu nutkıindıı en·e);\ har
lıt' tııknddilm eden hlıcliselerl uzuo 
uzadıya anlatmış, şimdiki hıırhe u
mumi hnrp sonu muahedelerinin 
!Adil cdilml'yişlnln sebep olduğur.u 
ileri silrmüş, niha~·ct Polon~·n me. 
cc!esine gelerek demiştir ki: 

" - Bu muharebe cylôlde, henüz 
bertaraf edilebilirdi • .Musolinl, ma
h:ısamatın derhal tatil n sulh mil. 
zrıkerntınıı haşlanması için teklif. 
le bulundu. Alman or<lulnrının mu
z:ıffernne ilerleyişine rollmen ben 
bu teklifi knbul ettim. Yalnız, In
siliz-Frnnsız harp taraftarları sulh 
değil, lı:ırp istiyorlardı." 

VESİKALAR 'rE TVRKIYENİN 
BİTARAFLIÔII\"I 1STİSlIAR 

Hitler hundan sonra şu meşhur 
"vesikalar" meselesine ıccmi~. 
bnnlann ehemmiyetinden bahset. 
miş ,.c şöyl-, devam etmiştir: 

" - Bu vesalkin hepsinde, Gaıuc
Jinin, Dalodıycnfn, Ycygnndın Hah, 
cerkcnarlıırı ,·ardır, Binaenaleyh, 
hunlar her an teyld veyn inkar e
dilebillr. 

Bu vesaik harhde menfoaıtar o. 
lanlnnn harekatı ve harbin yayıl. 
ması hıık'kında fikirleri 1envlr eaı
>'Or. Bu vesikalar ispat ediyor ki, bu 
buz gibi soi;ıuk politikııcılar v~ :ıs
l:erler nazarında, biltlln küçük mil
lı!tler, hedefe varınıık lçhı birer va.. 
sıtadan ibarettirler. Bu vesikalar, on 
!arın, Finlnndiyayı .kendi :nıenfa:ıt 
lerl icin kullanınalia nasıl teşebbüs 
clliklcrlnl, Norvecle lsveci bir 
h:ırp sahası yapmağa nasıl karar 
\·erdiklerini, Dıılk:ınlar t:ırdından 
yüz lırkıılık yardım nlrnak için ora.. 
yı nasıl ateşe bo~ınak maksadını 
gullüklerini, kendilerine hizmete 
raütemayil Tiırkiycnin bitaraflığını, 
kurnazca ve ulu orta istismar ede
rek Balumu \'e Bakuyu bombnrdı. 
m:ın etmek için nasıl hazırlıklar 

ynphklarını, Holanda ile Belçikayı, 
tuzaklarına ,gitgide daha fazın na
sıl yııkıılndrklıırını ,.e niha~ct, er. 
kılmh:ırbh•c anlıışmnlarj)·le nasıl kıs 

lm·rak bağlııntlıklarını ve daha ba~ 
ka bir rok şeyleri ispat clme.kle. 
dır." 

ll'OTTEF!Kl,Eit BALKANLARLA 
ANADOLUYU ATEŞE \'ER:\IEK 

İSTEMİŞLER? 
Hltler 6 teşrlnie,-,,·elcle ~h ledili 

bir nutukla tel ror sulh teklif etti• 
lUni, bunun c'la rcddcdlldlijini, bu
nun üz.erhıe kış oyları uırfındo Al
nıan1 anın hıızırlıkla vnldt scçlrdi. 
itini anlatmış, Finlandh·o harbi hA 
diselerinl Alman görüşü ile şöyle 
tahlil etmiştir: 

•
1 

- :rıtart 3}'1 tarfındn Inı;lllere 1-
lP. FraQsnnıı:ı Finlandiyahlara yar· 
dımdnn ı.iy:ıde Alnııınyo ile işbirliği 
y:ıpan blr c! \iri ı. )dılsları Ruı;y:ıyo 

z.mır H~rııı L ıçin, Rus-Finlandiya 

hr.rblne knrı~m:ık istediklerini ölf
rcndik. Harbi· Dallıka teşmil etmek 
üzere bir üs tesisi icJn Finlandi)·a_ 
d:ı, imkAn vlur:1n faal bir müdahale. 
<le lıulunmıık kararJ, bu maksadla 
l:üyüdü. 

Ayni zomancJa, mütıcfiklerin harp 
şürası tekllflerl gitgide daha fo1Ja 
ehemmiyet le!betti. Bu kararlar, ez· 
cfımle, Balkanların Anadoluyu ate
şe vermek ve bu suretle, Rus ve Ro 
mımya petrollerinin Almanyaya Jt. 
halini durdurmak, yııhud lsveç ma. 
denlerlni ele geçirmek gayelerini fs.. 
tihcJnf ediyordu. Bu maksadla, ve 
bilhassa, Jı;nçten Lulea limanına ka 
dur Nnrvik madeni dem1ryolunu fş. 
ga Ietmek tasavvuru Ue, Norvece 
nsker ihraç edilecekti. 

Rusya Ue Finlnodiya arasında 

sulh imzalanması üzerine, son da
ldkada, şimal devletler! toprııklarıo .. 
d:ı harekata geçmek projesinden sar 
rın:ızar ecJi;dı. Ancak, bir kaç gün 
sonra, bu nınksadlnr tekrar tebellür 
etti ve ışikfır bir kanır şekli aldı. 

Ingiltcre Te Fran a Norveçin en 
mühim noktalarını yıldırım sürıı
tiyle i~gnl hususunda mutabık "'al· 
mışlardı. Isvcç madenini emniyet 
ııltına almıı.lc için Isvcçc asker ~ok
m:ık ve imkün olur.sa dostça, fcn
bında cebren, Isveçin çıknrabilece .. 
Si aı mJkdnrda kunetlerf bertarnf 
etmek tasavvuru vardı!' 

İngillı: Am1raD.tğı Birinci Lordu
nun yenilme:: çok sözIWUEfi teh· 
ilkenin çok yakla.stığm.ı bize :ın1a~ 
tı. Mösyö Reyno'nun, ecnebi bir 
diplomatla görUşUrken, bu hnrok!t 
tarihinin iki defa tehir eclildiğin • 
den bahsetmem ve 8 Nıaan tarihi. 
nin ilçilneil ve ~ mUhlet olduğu· 
nu ııöyliyerelc im.adi\ bulunmam, 
bu kanıı.atfmizi teyid etil. Bunu, 
bittabi az blr zııma.ndanberi biliyo
ruz vo kat~ surette teeyyüt edişi 
Clc, mUttefiklerin yilksek harb ~
raemn alt za.brtla.rm meydana çı • 
kışmdan sonra.dır. Şinıat devletle. 
rinliı bir harbe eUrllklenmelerl 
tehlikesi açıkça görlllilr g6rUlmez . ' Alman ordusu da ıcab eden ted • 
birleri rudı. Altmark valcasr, Nor
veç hiikfunetfnin, blf:ara.flığmı mu· 
dafoaya hazır olmadığım göster -
~ bulunuyordu· Ajımla.nn gön • 
derdikleri raporlar, Norveç hilldl. 
meti ricalile müttefikler nrumda 
hiç değilse tam bir anlaşma .me~ 
cut olduğunu gcsterlyordu. Niha
yet, lngiliz mayn dökUcU ı;emlleri· 
Din. Norveç ka.nıııularına gfrmesi -
ne kal'§T Norveç tarafından vaki 
olan mukıı.bele eon ıilphelcri izale 
etti. 

NORVEÇIN tŞGALt 
En .kUçilk teferrUntma hdnr ha

zırlanan Alınıın hare.keti., bu h!dl. 
so üzerine tatbik mevkilne konul· 
du· Hakikatte vaziyet. bizim 9 ni
sanda tasavvur ettiği.mir.den bUs· 
bilW.n b:ıakaydz. Biz, İngiliz işga
Uno aucak birkaç saat takaddüm 
cttiğiınlzi sandığımız halde, buglin 
öğreıuni.a bulunuyoruı ki, İngiliz 
krtaatmın karaya ihraç harekeli 8 

nisanda yapılması kararla.ştrnlmış 
İngiliz askerleri 5 ve 6 nWa.nda tr~ 
k~p edilmeğe ibn.şlanmıştı. 

F&lcat ayni zamanda, Almanlar 
tarafmdan alman tedbirlerle AI. 
man donanma.smm harekefl hak • 
kındaki ilk ha.berler Brita.nya A
m.iralllğine vbl olmuş ve bu ha· 
berin t.eslrile, M· Ç3rçil İngiltere 
harb metodlarnıa göre Alman de>
nanmasm.ı araınalt ve ona taarruz 
etmek lli:ere gemiye bindirllm.lş o
lan İngiliz 8Akerlerint, karaya ih • 
raç ctıni6ti· Bu te§ebbils aJdm ko.l· 
dr. Bir tek İngiliz torpitosu Al
man deniz kuvvetlerile tımıa.sa çel· 
ıncğo muvaffak oldu ve batırıldı. 
Bu İngiliz gemisi, ne İngiliz am1 -
ralliğine, ne de İngiliı de.nlı: knv -
vetıeıine malCımat vermeğe mu. 
vaffak olamadı. Bu suretle, 9 ni· 
aandn, Alınan ileri karakolları. 
Oslo'dan flınale doğru Narvike ka
dar imtidad eden bir mmtıı.kaya 
çıkWar. İhraç haberi Lond.ra.ya 
vardığı zaman, Amirallik birinci 
Lordu Ç8rçiI, kendi kuvvetlerinin 
muva.ffakryetlerlne dair bir kaç 
ııaattenberl haber beklomclde idi. 
Bu darbe, Alman harb tarlhlnde 
en cllretkdrane teşebbfis olmtL,. 
tur.,, 
BELÇİKA VE HOLANDANIN 

tşGALt . 
HiUer Norveçtc yapılan ve Al

manlarm muvaff Bkiyetilc neticele
nen ukert harel:llt.m bir 'tarllıçe. 
, alnl yapmti, bu işte ancak harpten 
ııonra anlatılabilecek bUyük g11ç· 
lllklerlo ka~S§Ildığmı söylemiş, 
harekAtr idare ~en Alman ku
ız:a.ndnnlanrun is.lmlerlni saymr;,, 
soztl ga.rb cephosl barekA.tma 6U 
suretle getJrml§Ur: 
''- Daha Norveç 6eferi nihn· 

yete enneden, garbden, ,gelen ha
berler gitgide da.ha tehditkar bir 
mahiyet almağa b~ladı· Fransa 
ve İngiltereylc harb yapmak za
rureti hlsıl olduğu takdlrd~. Ma. 
jino hattrnm yarılmast, hnrbln bi· 
dayctlnden evvel derpiş edilmiş ol
duğu halde, harbin ilk ayla.mı.da, 
Belçikııya ve Holnndaya karşı ha· 
rekete geçmek zaruretlnl dilştln
mek icah etm.iştf.,, 

Hitler Holanda ve Brlri'·--ım hu. 
dnila.rmda .Frans~ • İngiliz ta.hşi· 
datUe alllı:adar olmrya.rak Alman 
tahşidatilc aldkndar olıruı.l:ırmr bir 
suç 4')eklinde göstermi1', lngillz ·ve 
Frannz ordularınnı bu iki memle
ketten gcç:erek Alman sanayi mm· 
takalarını !§bale h:ınrlandıklarr id. 
diıı.!mda buhu:m.uş, bunmı il7erine 
Alman tanmız plftnmm değiştiril
mesi zarureti hfıml olduğuna 8Öy
Uycrek d~tir ki: 
"- Mayxsın 1 inci günU, mütt~

fik ordulan Holandnya ve Belçf. 
knra girmelerine her rın intizar e· 
dilmesi korkusu nrltı· :Mayısın 10 
uncu gilnU sabalır saat 5,35 tc ta. 
nmıza gC:Çilınesi eınrinJ, bu sehcb
le, crteııl glln, ynnl 8 M.a,yısta \•er· 
dir.ı· Bu hareketin esası, ZllC\':ill 
mu\•nffakıyetlerdcn te\•nkl.; ed'p 

(Devıımı 4 Unctlde) 

Geçen hafta oldakça ürpıizll 
neUcclcrJe ''e ool< bcyecnnh bir 
ıteldlde cereyan eden o.t ynrı~lan· 
nm ikinci hafta koşulan yann }1· 
ne \'cllefendJ koı:a yerinde ınerak
lılarm heyecıı.D.bn arasında cere
yan edecektir· 

BllhMsa Udll taylarm yııp!l.Cak. 
lan ko,unun çolc heyec:uılr geçe· 
ceğl aşlkfirdı.r. Yarı lıı.rm progna..
mını a:,.ağıya. deroo<llyornz. F:ı.,·orl 
atlanmrz aynca işn.rct edlJmlştfr. 

BlRl!\Ct l\OŞU: 
Dört 'YC dahn yukarı yuşt:ıJd hn. 

!is knn ıırııp at ve kısraklara mııh_ 
sustur. Ikraıniycsi: 255 lira. Birin
ciye lSO, ikinciye li!i, üçuncüye 
:.!O lira. 

Sıklet: 4 yaşı,ndnkiler 56 kilo, beş 
ve daha yukarı yaştakiler 58 kilo 
taşıyacaktır. 1040 r;enesi zarfındıı 

knznndı~ı ikramiyeler yekOnu 300 
lirayı dolılur:ınlara üçer kilo, 500 
lirayı doldurıınlııra he.şer kilo, iOO 
lirayı dolduronlııra yedişer kilo, 
11000 lira ,.e dalın fazlasını kıızan. 

ınış olanlaro onar .kUo iliıve edilir. 
I\fcsnfcsi: 2400 metre. 
1 - Karakuş (H. Mııtlu) 61 kilo. 
2 - \rural (F. O:allınlı) 6() kilo. 
l - Örnek (llaliık Güçlii) 57,5 ,, 
Gecen :hnftn Yurol l400 metrede 

her ne kadar kııınndı ise de~ yann 
Kanıku§la Ornek nrasında 2400 
metre mesııCeyi birinci olarak bitir
mesi oldukça eilçtnr. Bu .koşunun 
faYorilcri: Örnek ve Karakuştur. 

ll\.1NCt KOŞU: (Hnndiknp) 
Üç yaşındald yerli yarım kan ln. 

gillz erkek ve dişi taylara mnhsus
tur. İkramiyesi: 345 lira. Birinciye 
270 Ura, ikinciye 55 lira, U.cüncüye 
20 lirııdır. Mesafesi: 1400 metre. 
1- Melılika (F. Karaosman) .63 1:. 
2 - Tasvir (F. l{araosman) 58 k. 
3 - Neriman (H. Kuru) 57 kilo. 
4 - Altıntop (Ş. Kırgül) 53 kilo. 
5 - O:en {Y. Urgancı) 47 kilo. 
Handikapl:ırda sıklefin mübim rol 

oynıyacnğı muhakkaktır. Fal•at En 
ajfır sıkleti taşımlarına resmen 
Mehlika ile Tasvir bu koşuda en 
göz nlıın atlardır. Altıntopun da bir 
sürpriz yapması beklenebilir. nu 
ko~nun favorJlcrl: Mehlik:ı. tl\S -
vlrıllr. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: 
2000 liralık bir müküfat bıan -

mnm1ş olıın üç yaşındaki yerli ha.. 
lis kaıı lnsifü erkek ve dişi tayla.. 
rıı nuıhsustur. tkramiycsl: 355 lira. 
Birinciye 280 Jira, ikinciye 55 lirıı, 
üçnnefiye 20 liradır. Mesııfe: 1800 
metre, stklet 58 kflo. 

1 - Uart l (Fikret Atlı} 58 kilo. 
.2 - lılls (.\'ihnl Allı) 56,5 ldlo. 
:~ - Tlıais (F. Karaosman) 56,5 ,, 
4 - Gürauak {Ali TatlzoirJ 56,5 .. 

Bu koşuya iştirak eden dört atın 
kuvvetleri nşnJ;'J yukarı müsavidir. 
Bu ynrış belki sonuna kadıır toplu 
bir halde geçecek ve son ilç, dört 
yüz metrede l\lis ve Aiıırt l'in başıı 
geçerek koşU)'U ikisinden birinin 
birinci olarak bitirmesi en kuvvet. 
li fhllmru dahilindedir. Fn,•oriler: 
::\fi!!, M:ırt }. 

DORDONCO .KOŞU: 
lkl yaşında ve ko~ kazanma

mış yerli hıılis k:ın İngiliz erkek ''0 
dişi taylıırn mahsustur. lkrnmiyesi: 
500 lirıı, mesafesi: 1000 metre. 

1 - Rol 01. Hitit), 56 J:ilo. 
2- Umacı (Fikret Atlı) 56 kilo. 

! - Subutay (S. Temel) 56 kilo. 
~ - Yetlı (V. Kwandık) 59.5. 
5 - Ayfer (Falırl Atlı) 5~,5 kilo. 
Gilnün en heyecanlı koşusu ol· 

ması ihllmnli olan bu yarışa iştirak 
eden tnylnnn hepsinden }ıir sor. 
priz beklenebilir. Fakııt en zb·ade 
ruız:ırı dikkııll ceken Ankara koşu. 
lnnnı kazanıın Hwna Hatun {Prens 
llalim) in arkasmdıın dnima ikinci 
gelen Sulıutay'dır. Anknr:ıda hi va
ziyetle koşamıyan Umncı burada 
Subutny'a tehlikeli olabilir. Ftıvorl
lcr: Subutny, Umarı. 

BEŞlNct KOŞU: (Sntış koşusu) 

Dört ve daha yubn l'Bştnld halis 
li'an Arap ot ve kısrn'klaro mahsus· 
tur. ll:rmnlyesf 155 linıdır. Birinci 
ye 110 lira, ikinciye 30 liro, ücün .. 
cilyc 15 !linı. 

Sıklet: 4 yaşın·dnkller 58 kllo, beş 
ı-e dnha ynkan yaştakiler GO kilo 
t:ışıyacnklardır. Mesafe: 2000 metre. 

1 - Can .(S. 'Balkır) 60 ]:llo. 
2 - Yaman (Ihsan Atlı) G() kilo. 
3 - Vural '{F. IJ::altınlı) 56 kilo. 
4 - Vnlü (Alımcı Geliş) 56 J.:ilo. 
5 - Yüksel (Fahri Atlı) 56 kilo. 
Bu koşuda da kuvvcllcr aş.ığı yu_ 

kan mfisavldir:, Faknt en fnzlıı na. 
razı 'dikkati (eken atlar Yüksc1 '\'C• 

Ünlüdür. FD.'\'Orllcr: :OnJü, Yüksel. 
Oclü lfahis: 3-4--5 inci koşulıır 

arasında. 
Çifte bahis: 3-4 üncü :koşularaıı. 
İkili bD.hJs: 5 ine! .koşuaadır. 

Yarın 

Demirspor • Ankaragücü 

u1 le iti 
fener sa ında 

arşılaşıyor 
•.n'·anınm Demirspor • Ankara.. 

glicU taknnlarmm Fenerbahçe 
klübüne mil.nıcaatla bir muhtelit 
eeklindc gelmek istediklerlni ve 

Dml"'nr!~~·.m.~J~~~~t~~Fiiıl.~ 1 Fenerbahçentn de bu mUr:ıcanti 
kabul ettiğini perşembe gü.nU ha.-

Polis mektebinden bu sene me· 
zun çlan 197 g .. n.,.1e Eminönü ve 
Beyoğlu kurslarında ders gören 
ilç yüz kadar polis mrmurumuzur 
dün 2bide)·e çelenk koyduklarını 
)azmı~tık, 

Dün akşam üzeri de Yıldızdaki 
polıs mel~tebintle bu sene mezuıı 
olanlara diplomaları \'e birinci. i· 
kinci \'C üçüncü gelenlere de mu 
kAfatlan \•ali Lutfi Kırdar tara· 
fmdan tc\'zİ edilmiştir. Yeni mc 

. 
zunlaıı.lan altın saat, çanta ve di· 
ğer bazı hediyelerle taltif edilen· 
le.r şunlardır: 

Bayan tlhan lncr, Cemal Yal· 
çm, Dursun Yıldız, Bayan Melek 
Aktokay, Ahmet Dürer, Sadri Kut· 

.. 

ber ve~k· 
Ankar:ütlar diln, Demirspor • 

Ankarn.gilcU muhtcliU lıcl.lnde eclı
rimizc gelmişlerdir· 

Ankaralı muhtellt yarın, Fener 
stndmdn sarr - H'ıclvert takrmfa 
laı.rşılaş:ıcaktlr. 

Fcnerbahçcliler bu mUsa.bakayı 
bilhassa Türkiye birinciliklerine 
hazırlık mahiyetinde olmak \lzo.re 
ve şilphesiz sılcr bir ~ekilde yapa.. 
caklardrr. 

Atle izm a ımımız 
"" Dün Ankaraya hareket 

etti 
bay, Ferruh '."ipahi, Resat ,.e Ir-
fan Koçman. o 

Yukardaki resimlerde polis mek· 
tcbindeki §ehitler abidesine çelenk 
konuşıınu ve diploma tevziini 
görü.rorsunuz. 

Anknralı atlatlerlc bir kn~ 
ma ya.pmak tizere !struıbul tnkmu 
dUn An.karaya. lınreket c~tir· 
Atletlerimiz .Aıı.knııı.da yarın mli -
sabakn yapacaklardır· 
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Oniki ada ikin.ci defa 
bombardıman edild i 

Ne\'York, 20 - Maltadakf 1ngi· f açıklarında dün yapılan iki hava 
Uz hava kuvvetleri, Onild Ada Uıe- muharebesinde 120 Alman avcı 
rinde bir keşif U(UŞU yapmrşlar ve 
bum.lan sonra bombardrma.n ta.yya. 
relerl, mUstahkem mevkllerl bom
ba.lamışlardrr· l~iliı tayyarelP.ri 
tamamen üslerine dönmUı;lerdlr· 

Bu harbin başmdanberi Oniltl A
danın ikinci bombardımanıdıT· 

/ngili;z kumandanları 
arasında terfi ve 

tayinler 
Lımdra, 20 ( A.A.) - Röyt11: 
Harbiye nezaretinden bildirildi· 

ğine göre, kral aşağıdaki tayinle· 
ri tasdik etmişti: 

General Sir Edınunt lron~ide, 
Feld mareşal; general Gort. talim 
kuvvetleri umuml müfettişi; liva 
generali Alanbooke, general sal!hi· 
yetile, general Ironside yerine 
Metropol kuvvetleri başkumanda· 
nı olacaklardır. 

120 Alman tayyaresinin 
hücumu 

Lendra, 20 ( A.A.) - Hava ne· 
zaretinin bir tebliğine nazaran. 
lngilterenin cenubu şarkt sahilleri 

ve bombardıman tayyaresi i~tirak 
etmiştir. Öğleyin cereyan eden bi· 
rinci büyiik hücumda 70 e yakın 
Alman tayyare5i bir deniz naklive 
kolunu bombardıman et.meye ie· 
şebbüs etmi~lerdir. 50 den fazla 
tayyare de öğleden !iOnra hir cenup 
limanını bombardıman etmek te· 
şebbüsünde bulunmuştur. 

Fransanın Amerikadahi 
membaları " M ihver,,e 

kaptırılmıyacak 
Vaşington, 20 ( A.A.) - Elde 

resmi hiçbir iş'ar bulunmamac;,ın,a 
raITTtıen iyi haber alan membala:
dan öğrenildiğine göre Amerika 
maliye nazın l\forgenthau \'e lngi 
liz murahhası Sir Frederik Pilips, 
şimdiki Fransız hükllmetinin ve o· 
nun vasıtasile Almanyanm Fran· 
sanın, Amerikadaki geniş menaoi· 
ine totaliter devletler lehine vazı · 
yet eciil.mesine mani olmak yolunu 
bulacaklardır. 

Morgenthau, Pili~i sureti mah· 
susada bu m~leyi münakaşa içir. 
davet ettiği zannedilmektedir. 

Bitlerin nutku 
(~tarafı 3 Uncu sayfada) 

mllsell!h kuvvetleri ve billwlsa 
kara. ve hava. orousunu, tesbit e
dilen harekat pllnm.ı harfiyyen 
tatbik ederken, ~ız - 1naillz 
m.ilsdltı.h kuvvetlerinin külliyen 
imbasmx istihdaf edecek ekilde 
ileri &Urmekti • 

Mtl'TrEF1K ORDULARI 
ŞAŞmrıLDI 

l~e de vaıl)·etleri '"e hadiselrl 
ddma ('ok geç görmekte, çok: geç 
k:\vnunaktadırlar. 

lNGİLTEREl"E SUJ.JI 
trLTDIATUMU 

Acaba lngillere ıiyastlerl hli.lA 
harbin devıımına mı tarartarlar'l A. 
c:ıba, bu afyasller, harbin devamı
nın ne demek oldutunu bitmiyorlar 
rnı1., 

Hayır! Bu ılyasller: ''loıiJtere de 
mah•olsa, Kanadada harbe dnam 
rdec~izl" diyorlar. Makııalları, ln
giliz halkının Amerikayı göçmesi 
deAil, fakat harp ile ali.kadar otan 
lnrın bir A:t enci kaçmuıdır. 

Emin olunuz ki, devlet n millet 
:rıkan bu oeşil ıiyastlerden nefret 
duyuyorum. Dlr kaç gün cvYcl, 
C45rçiJ harp hledl#inJ söyledi. Ve 6 
hafta ene], Alınan sivillerine harp 

Sohlieffen pllnmm 191' te tat· 
blla ~da ya.pıls..nm hilltma., 
mert ha.rekltm bUtlln ağ?rlığı, 
yanl.nı.a.m mukaıTer cephenin sol 
ceıııhma. yUkselmlt ve c:Ulşman.a., 
'Alman krtaatmın, buntın. aksini 
yaptığı zihabmı vermifUm· J){lf • 
mıuıı aldatmağa muvaffak olduk. 
Fakat bUtUn ha.rekltm. idareğnde, 
bi%z&t diluman kendi 11.ldığı tedbir· 
lerle bana. kolaylı kgöısterdi· ÇUn· 
kU, lFransız - İngiliz motörlU kuv
\-etlerl heyeti mecmua.amm Bel~i· ilıln ederek, askeri hedef eflye has
k& önUnde topls..nm.tt olmaın, mut. 1 t:ıhanelerl, mektebleri bombardıma. 
tefik ordular ba.şkumandanlığmm, n:ı başladı: Ben hAa muliabele em. 
bu memlekete kabil olduğu kadar dni vermedim. Fakat, emrimi ver
ça.buk ginneğe karar verdlğinl iı- dilim zaman, lnıiltere halkı ııonsuz 
pat .ediyordu. Harbe l!Olrulan bil • sefalet ve ıstıraba uğrayacaktır. Ve 
tUn piyade fırkalarmm kuvvetine o zaman Ç-Orçil Kanadaya gitm'' 
ve mukavemetine da.yan.arak, 1n - bulunacak. Hr.rp taraftarı siya~ller, 
giliz - Fransız motör!U ordu grup· p'\ralarını çoluk çocuklarını oraya 
Ja.rmm ea.ğ cenıthma vurulacak bir götürmüş olacaklar. Böylece <.,:örcil 
darbe, tam bir tahrJb ve dağıtma lngilterenin kanının emcct'k, ve im. 
ne, hattA bclkl de bir kuşatma ile p:ıratorluAumı da yılacak. 

ticelenecekti· Bugiln milyo~lar::a Alman bu 1,in 
İkinci hareket olarak, Scine'den h~llini istiyor. Ve ikinci defa knr

Havr'a kadar .uzanan rnmtakanm 4ısına cı~ın bu düşmanla kail he
ele geçirilmesi ve Lruıgre~ yayla. sabın sörülme~ini bekliyor. 
smdan geçerek 1sv:ic;re hududuna Onun içıu bir kere daha akli se 
kadar, en bUyUk kuvvetler vasıta- !ime mürar.aat ediyorum: Çörçll b~ 
sile yapılacak olan UçU.ncU taarruz sözlerimi bir ktre d:ıha işitemiye· 
için Somme'da ve Ai.sne'de bir ha· ccktir. Çünkü o zaman müsterih bir 
reket mevzi.inin temin edilmesini '·icdanla h:ı:-ekete geçeceğim." 
tn.~lamıştım. Boı:deaux cenubunıı. Bu teklifıru k:ıbul edilır.nse ıo. 
kadar sa.hile. varınca. harekAtm. ailtereye hl'şı fiddetli bir harbe gi 
llOll safhası ikmal edllm~ olacak- rtşece#iz. DfıtOn > Jman milleti ve 
tI. Harekat. bu kadro içinde ve bu Alman denır, hava Te kara kuvvet. 
programla cereyan etti.,, lerl bir 'ek adam cdbf mı~li görül-

MAREŞAL OLA...V G~'ERALLER memiş şirldetU bir harbe hazır bu. 
:unuyorJar." 

Alman devlet reisi Alman a~ker
lerinl methetmiş, muvaffnldyeli gö· 
rüien kum:ındanların terfi edildik
lerini, bu arada Görinı;ıin Almanya 
birinci feldrnareşallı§ına, ı:eneral 
Brauçlç, general Keitel ile generJl 
Mllşln feldmareşallı#a terfi edildik 
ı~rlnl •e dl~er bir çok kumandanla
rın birer derece terrı ettiklerin: 
bildirml,tir. 

ALMAN VE SO\'YET ElllXİYET 
llTh'"TAKAl~ARI TA11N EDİLDi 

Hiller hundan sonr:ı Almanynnın 
ardusunun kuvvetini!' sövcndijlıni, 

, rnlllet('e mJnc,·iyatın )"erinde oldıı
~u, bol slokl:ırı hu\unduğuııu <i>~· 
lcmiş ,.e demiştir ki: 

'' - In~l!lerenin bir tek ümidi 
kalmı~tır: Londrada loplanıın mem
leketsiz kra!larla, orduwz kuman. 
ldanların tahakkuk eti irecelı.leri 
mucizeler ... 

Gazete sayfaları 
Sayfa eb' adında deği
§iklik yapılamıyacağı 
hakkında yeni bir karar 

çıkacak 

Ankara, 20 - Gazete sayfaJa· 
nnın tahdidine dair olan Koordi· 
nasyon heyeti kararının tcıtbikatın 
da görülen ~ayri tabiilik bu kara· 
nn tanzimine esas olan ruh \'e ma· 
nara aykırı bulunınuc;tur. Bunuc 
için kararnameye ek blr karar ner 
ı i düşünülmektedir. 

Bu yeni kararla, ilk kararnam<" 
nin neşri gününde intişar etmekte 
olan gazetelerin sayfa ebadlarmda 
bir değişik!ik yaparnıyacaklan, 
Ylpanlann ise hemen eski eb'ada 
dönmeleri lüzumu tasrih ve tesbit 
olunacaktır. 

Fransada galeyan 
(ilaııt.ırafı ı lnt"ide) 

dut olacak ve ~in para ile yapr 
lacaktır. 
FRA1'"SA1'.IN HARiCi Sf\"ASETİ, 

t!\'TlZAR OLACAK 
Cltnnont Ferramt 20 - Tan 

gazetesi "Toprağa avdet., serlevha· 
sile yazdığı bir başmakalede Fran· 
SJZ topra~mın işletilmesi hakkın· 
daki hükumetin kararım ta~vip 
ediyor ve dıyor ki: "Şimdiki halde 
Fransanın harid sivaseti. intiza· 
siyaseti olacaktır. Alm:rnp \"e I · 
talya ile münascbatımız, ancak 
sulhün aktinden sonra tebellur 
edecektir ... 

Holandalrlar 
(Ka,ı.aratı ı lndde) 

mukabPle bilmi.sil tedbirleri alınR· 
ca~ı bildimıişlir. Göıı:tcrilPn se · 
bcb Fclı>nıenk nıüstPmlckelcrindP
ki Almanlara fena muamele yapıl. 
makta ıılmıu;ıdır. 
HOl.A~DA RAŞf\U'1 /\1'W\M 
~· EDt;N Tf~VJ\İf<' EOJJ,nl ~ 

T,ondm, 19 (.\. A·) - Anep a
ian~ı blldiriycır: 

Holanda başkumandanı J;Cncral 
Vinkelman on beş giin r\•vcl tev
ki( edilt>rek hnrp r.siri sıfatlle Al· 
manyaya ~öndrrilmcslrJn srbebi 
kumandanın Alman ~sral C\rdtı~u· 
na rnğmen kendi krta:ıtma hir ta
mim ı:öndercrek beşinci Alman ~. 
yaz kitabmm hileli mn.lıiyetinl hil
dirmis olmasıdır· 

Bu kitab Hollanda ve Belçtırn.nrn 
müttefiklerl13 t~riki rncMi otınek 
suretile bitaraflıklarıor bozmuş ol
cluklarmı lı!pat için ta.m:im. edilmiş· 
tir· 

· Ruzveltin nutku 
( laftar&h ı incide) 

hayat.t olan emniyı>llerin t erklnl i&
Uy:n ııözde emniyet mmlilnll hiç· 
bir zaman kendi uzumuz!a len.bul 
etrniyeceğiz.,, 

Rtı.zvelt, kendi hiikum"u.,:., , • .,. 
ima 11dc bir tarzd:ı. diktatör!UfUn 
~afma mA.nl oldu~nu haltrla -
tarak, tecrilbeslı bir hUkumel ke.n. 
dl~fnl istihl!f ettiği takdirde, hu 
hUkiimelin pıt'zk!ır polltikı\yı ter
k ederck dc.nıoknuıllerl imha o lmf':k. 
i~tiyenle~ karşı bir yahştırma sf· 
yasetl kullanmıyaca.ğı Umldini iz • 
har e~tir. 

Ruzvelt kendisinin ,.e :s. Hul"iln 
müte<:3viıleri takbih eden Ye teca
vüze mukave.met edenlere ecmpa.ti 
göstermiş olan dtinkii beyanııtm:ı 
ila,·e edecek bir şeyi olmadığını, ve 
tecavüz kurbanlarına ;yaomı§ ol • 
duğu yarchma hiı; acmıadtğmı ilA. -
Ye etmiştir. 

nuzvelt ııözlerini şöyle bltirmi§
tir: 
"- Reisicumhur k:ıldığnn mtıd· 

detçe bugünkü ıılyssetin dı§ ııiya • 
setimiz olarak kalma.smı temin i
c:tn ~limden gelP.ni yapacağnn. Bu 
memlekPtte banşt idame etmek \'O 

memleketi vukubulacak hf' .. •Urlil 
hfıdi!!eye karşı maddi Ye manP''t 
hazrrlamak için yaptıkhrnn hak • 
kmda yurdd:ışlarnn tarafından hil
kilm verilmesini rica t'der:im. Ame
rika milleti, temsill bir demokrasi· 
)i mUdafaa edecek ve istikbali ce· 
saret ve imıı.nla karşılıyacaktır.,. 

Başvekilin 
tetkik ve ziyaretleri 

Ankara, 2U - Biiyiik Millet ~lı'<'. 
lisi reisi Abdülhalik Rcnda ile Baş 
"ekil Dr. Refik Saydam beraberle
rinde zir:ıat ,·ekili Muhfü \'e miista
kil 11rup rci!ii nana Tarhan olduğu 
h:ılde dün orman çiftliğinde tohum 
i!;l:ıh istuyunuııu ziyaret etmi~ler 
'Ç"e bu civardaki tarlalarda çalışan 
,\merikaclan petirilıııiş yeni maki. 
ııdcrI ted!dk etınl~Jerdir. 

Başvekil bilahara hnrıcl;ye vekA
ll"tine gideı ek haridye vekili Şük. 
rü Saracoğlu ile bir müddet göri.ı'· 
ıııilşliir. 

Parti münha l mehusluk
lara namzetleri ilan etti 

• 
Ankara, 19 ( A.A.) - Münhal 

olan Ankara mebusluğuna beledi· 
ye azasından avukat Ekrem Er 
gun, Krı;t'hir mebusluğuna NiğJe 
parti ve belediye reisi Dr. Hüsey:n 
Ülkü, Seyhan mebu~luğuna I~ 
bankası umum müdürü SalAhad· 

Sovyet-Almrın mfıı1asr.bıılı da ka· 
U şeki lde h:ıJJedilmiş bulunmakta. 
tlır. lngilizler Sovyetlcrle oramızda 
lhtllM çıkacağını, Ukraynayı, Fin
landiyayı, Ifomanyayı zaptcdecetıı. 
rııizf iddia ederek Türkiyeyi efe 
korkutma}·a çalıştılar. Bütün bunlar 
h.ıyal mahsülüdür. Almar.ynnın ha· 
yat sahalariyle Rusyanın emniyeü 
h:tl.:ımından muhtaç oldıı~u mınt~
ka hakkında iki devlet arasında tıım 
:ınlaşma haqf olmuştur. Almanya i. 
le Rusya erasında hiç bir ihtıl "ır 
Jı.nlmamı~tır. Fakat, lnglllere rlcalı 
her meselede olduAu sibi, bu mese-

İş Bankaaı umum din Çam ve Siirt mebusluğuna es· 
- ki Konya mebusu ressam Şevket 
müdürlüğü Dağ. Genelbaşkanlık divanınca 

I 
parti namzedi olarak gösterilmi_şler 

ş Bankası u~ın müdürü Sa dir. 
ltll1addin.~mın mebusluğa nam· Sayın ikinci müntehiplere bildi· 
zct gö~terilmesi Ü7.erine umum 1 rir ve ilan ederim. 
müdürlü~e Merkez Bankası umuır. C.ll.P. Başkan lltkili 
müdür muavini Sait Erdanın tayi· Başvekil 
ni kararlaşnu~tır. Dr. Rtfilt Saydam 

Bitlerin nutkuna 
Londradan cevap 

(Baştarah 1 lıtcldtt) 

<ıf7' hfr mUcaıJ~lf'nln hfrkac: gtlnfl!, 
hatt! helkl de birkaç t'IMtP. kadar 
!>n.ı;lırn<'ağı muhakkıık göriiliiyor. 

J..ondra radynsu Hittı-rin nul!:u. 
nu mlite:>kin n~rivatt" ""'··~'""''c: 
ve lngiliz b~vekili Çörçilin hu 
nutka çok evvelden ceva.h vermiş 
olduğunu bildirmiştir. T...ondra rad
yomı 1'Öyle dem~tir: 

"- lngiltı>re ne merhamet is
tf'r, M de mil!ıtm.aha. ? ••• lngilb:ler 
mcmlehtlr.rini ıı:ehir EChir, köy 
köy. 50kı,k ı;Qk:ık müdafal\ ~ı>cek· 
lPrdir. Şura."ı bilinmelidir ki, ln· 
gilterP teslim olmryl\ca.ktır. 111;~ -
fülı>r rrıPmlP.ketlerini teslim etmP.k. 
lense kiil hıı !ine g,.tinıı"ği t P.rdh 
ed"'ceklerdir ... 

J)iğPr tarllfl:ın n.1\ylrr ııjıının 

nııtkun J..ondrada na.1111 karşılandı
ğma dair ışunlan ibılcliriyw: 

"iyi hahrr 11hın mahfıllenJPki 
kanaatr gfirr, Jlitlerin ıııöylediği 
nutuk BaşvekilP ı::-en~ ımret te ra
pı lan hakaretlrr ve Dııff Copı>r ,.,. 
F'.denf"! ikinr.i derP<~<>de tahkfrlfl!r ha· 
riç, o derece ar. §"Y gı>tirml'kte ve 
her cihetc:e n dCT~.e kısır hir m11hi· 
:tet an~elmPktPdir ki hıı nııtıık, 
~ircıdiUk, hf'r:lıangi bir rcı;mi ak"ü-
13.mPJe hiç de ta.yık hulunm<>makt"'. 
dır. Parliuneıılo topll\ntmmd& ba.ş
veldl lıeıtıalde bazı miilıihıı1.al:ı r 
:ııerdr.yliyercktir. O :.r.aman:ı. k1tdar 
hu nutku okuyanlar, nutkun kry
mPti lıakkmil;ı kendi neticeler:ini 
hiu.al pek gür.el iııtlhraç Ntı:>bil · 
r,Pklercllr.,, 

nucttıNKO l-'"<i ll.17. GAZF:TF. 
J.F.RlNtN NEŞRIVATf 

"lngilit. milleti l!onunıı kad:ı.r 
harbe devam etmek azmindedir. 
Bu harp, Hltlerin 11istemi ortadan 
kalkıncaya kadar devam edecektir. 
Nazi1:m ve faşizm ml\ğliıb edilme· 
dikçe ııulh yoktur-,. 

t~le hu 11abn.hki Jngili?. ~R?.etcle
rinin, Hitlt'rin dlln ~ecekl nutkuna 
verdikleri cevaplar bu mer'kezde. 
dlr. Ga1~teler Hltlerin lngiltereye 
karşı ~ıtvurdıığıı tP.hriitlen, lııtihrar 
ile karşılıyorlar· 

fhily 'l'ell'graph g11r.elc.<ıİ rtiyor 
ki: "Hitlerin hlddrt YC inrfali har
be drvam huıııı"undaki ,;arsılma7. 

azmimin kuvvellcnrlirmekt~dir. 
Diınyaya ve milletlere hı\kim 

olmRk ı,;tiyen hir ,;a.tla. sulh ola. • 
mıı.7.. , , Taymi~ gA7.ete!i de diyor ki: 
"ln~lter"nln Uıhak.ki.im ve i:ıtib· 
dada karşı açtığı mücadele yalnrT. 
hl:r.im davıı.mrz de~I. medt-nlyctin, 
ölme.,, hürriyet fikrinin dıwa~ıdır. 
Ru ilanı, galf>be Ç!llAcaktrr ... 

KO:"Ol' ('I U\O BF,RJ.11\'llY. 
Re rlin, 19 (A· A·) - D· N. R.: 
lıalya haricİ>"P nll':rrt kont Çiı:ı.· 

no Alm3n hükiımetinin dıı.veti ü· 
7.eriM kıırn. hir ıiyar<'l için bıı:lin 
öğle<lı:-n ııınnrıı Bl'.'rlinr. ı;elmiştir. 
NaT.Tr ırardl\ fon J!ihenlrop He ba. 
r.ı şahı;iyellrr larn(ından k1trşılan
m~trr. Fon J!ibenlroıı nll'lc kadar 
lblyan naıırına rl'fııkat etmiş ,.e 
miıtııfir nar.ır otı-ldı:ı Führcr Jlnmı
nA. ))r. Mei8.'!lll"r t11rafmrlırn srlam· 
lanmıştır. 

( R ltlf'rin nııl ku :ı iindi sııy f11n11f.· 
ıfa.drr) 

Akdenizde bir lngiliz 
muvaffakiyeti daha ... 

( f'~f.u•ıtfı 1 Jndde) nıılan b~lık,;ı TRl'llrll Rırınl\ia C('IHlb 

Jtalyının en nıoil.crn .knını7.Ör· : sııhili açıklarında .ı;işmın tayyare_ 
h.rin ıl~n bırıni hatırınııya ıııun~ ff ıı..;. )('rinin lıııırıııııınıı 11~1an111 ve ·nıkll 
oJ;ın Sl<!ney .\vu~ırnl ·a dorrıınm~. !:elan ınulrnre:bede hir ın~mıın t.1y 
sına ~nensııh,Jor. 193.& seıte.Sınde va. y;;rc~i denizf' dıışııriif Prtk h~tmd• 
pılnııştır. Sıırati 325 mildir. Jlall>U- tır. \'cıf\urd.ı {iç L;işi ölmüştür. 

k: hatan Jıajyan ~emlsinin sürat! 
t:t. mile kadar çıkmaktadır ,.e dnnan 
ıNnm en sGralli knıvaıöri\ iıii. A. 
Htr (np ba1.ıınınrll\n iki l(tminin de 
sılahlan birlıirloe muadil kuv,·eııe 

hll ve her ikisinde c!e 1:1 lik 8 top 
vudı. llf'r iki gemide efe iki tdy• 
. )'are lıııhınmakta i•ii. Yalnız Hal. 
y~ın gemisinde lki~erlil.: dort lllr
pil ı.ovanı olmuına nnık~bil Jngi-
1:% ({emhinde dördlük seldz tQrpil 
kovanı bulıı;ı~yordu. 

Sidney iıı!ınli Ingiliz gemileri dai 
nıa talihli çıkmışlardır. Hmııml 

h:-rhde de n•cşhnr Alman knıYa7.örii 
Eındeni yi:1\l Avıı~tralya rlonımma. 
sına mensu;ı Sidney isimli bır ikru· 
'azör batırmıştı. 
1TAJ,YM•a,Att n~oz fTlRAl' 

Jı:tl\IEDİLF.R 
/talyada Ur yu 1.'J (a. a.) - ita!. 

y:ın umuml karıırgalımın 40 numa
ralı tebliği: 

Hava filolarımızdan biri muhalif 
ı.ıı n ,ulln! ı na ra~ıncn 3200 kilo-
ıııt'lre uçarak Cebellüllarık üssüne 
,·ıırmı' ,.e tnsane ile dı#cr ukerl 
:ıcdeneri t!lrli bir surette bombar_ 
dıman elmi lir. 

Sicilya ~-.ınalını ~ecmeJe teşeb· 
t,i!s eltl~i sırada tayyArelerimiz ta. 
rafından yakalıınan bir .,·apura iki 
b'>mb:ı isabet etmiş ve vapur a)lır 
ha~ara u~rııyarak -r.ıürettebatı tara
Clrıd:ın kendi haline bıralılmıştır. 

B\itün tan•arecilulıniı Ü!llerine 
rlönm üşlerdır. 
Do~n Akıieniıinde blr dü~man de 

:ıizaltı ı bnlırılmıştır. 

CEBELtJTTARIKI TAK\'JYE 
"/ıladrld, 19 (a. a.) - ll:ıber alın

dığına göre Atlantikten gelen 3 in. 
;.:iliz nakliy~ vapurıı Cebellüttarık 
~örfezine si:-miştir. Yapurda bulu· 
nan 1000 Rsker ile bir mıktar top 
l.:ır:ıya çık11rılmıştır. 1700 asker 
\"apurda kalr.ııştır. Bun tarın da ka. 
r.:ıya çıkıp çıkmayacak ları malılıu 
dt'eildlr. 

BtB lNGtLJz MA VN GEMİSi 
BATrl 

l.ondra, 19 (a. a.) - Bahriye ne
ı:ıretlnden teblif edilmiştir: 

Ma_yn lopiııyıcı gemisi haline ko-

TA \"l".\ RF. F~ \. J.l l'F,Tl 
l.rındrrr, 2tJ - Jnsıfü; homhaı rh. 

m~n tayyarelf'ri rliin Almanya ihe. 
rinde ~eni hir akın ~aııını~lıınlır. 

J;s~en ciT .. rınıla Krııp sillıh fıı:ı

rikaları hoınbardımAn cdilmi~tir. 
,\ srıra Brem, Roterdaııı, Ham, Ern • 
den 'c G:ıll'l ııckert hedefl~ri mm·a( 
f-ıkiyclle lı:-ınılwlanmı~tır. Dört rıı

filiı tan·are<;İ ii~~iine dönmcmİJ
tir • 

Aınıan la)~arelcı•i ele ıliin lnıril

l<.'reye t:rnrru1hırıt:ı l•ıılıınmıı~IRrdır. 
On lıir ,\iman laYynresi ıliişürül
ınııştıır. iki :-.ı•lıirrlr 1 azı hasıırl;ır ,.e 
J:!ralılar ,·;,rriır •• \lmtınl ırın Jncıil. 

tere uıerindc dıışurülcı1 tayyarcJeri 
217 J i hıılınıı~tıır. 

Gazi 1 i~eıi talebe~i Ebe
d i Şefin kabrine çelenk 

koydular 
Ankara Cazi lisesi ~n sınıf ta: 

lebeleri 20 günlük kamplarını bili" 
rerek dalhlmalarr münasebetile 
dün Ebedi Şef Atatürkün muvak' 
kat kabirlerini ziyaret eylemiş ve 
gerek kabre ve gerek zafer anıtına 
merasimle çdcnkler koymuşlar 
dır. 

Bu sabahki konvansiyo· 
nelle gelenler . 

J ~panya refaretinin ka.tihi Şu· 
bert ailec::i ile beraber buı;ünkü eks 
presle Fhrimizc gelmi~tir. Alman 
sefaretinin bir k~tibi de aynı tren
le gelmitşir. 

Bu ~bahki konvansiyonel tre· 
nile şehrimize bir Polonyalı mül· 
teci grupu daha ~elmi,tir. 

Yunan sularından geçen 
vapurlara muhabere 

yasak 
Yunan hükOmeti alakadarlara. 

müracaat ederek Yunan sulann· 
dan geçmekte o1an ~emilcrin hariç 
le telsiz muhaberesi yapmalarım 
menettiğini bildirmiştir .. 

Kaçırılmıyacak fırsat 
"VAKiT" Ga.7.etesinln «anzUlth kftap kuponla m u tnplamayı 

ihmal etmeylnb;. Dllnya eahMerlerlııl kolayca e lde etmek lrfn 
bunda_rı daha güzel bi r fl1'8at h er nunan ele geçmn. 

Yeni bir kors 
gemisi faaliye~ 

Cenup Okyanusuııd~ 
lngiliz vapuru b&11 

loiuirn, 20 - Atlas<?~~~ 
da yeni bir korsan gernısıfll 
diği anlaşılmaktadır. ·rJ ~ i 

Bir muavin harp genU· ( 
tahmin edilen bu korsarı . 
~ hin tonluk "King Johll' . ı "1 
tı bin tonluk •Devizian,, r. < 

purlarıııı batırmıştır. ··~ 

Halk ekmeği tecrtı 
yapıldı 

Jl;:ılk t>kmeği için dürt i1' 
da le<"rübeler yapılmış \'C P 
demek ııümunl'.'Si 'Jk.aret ~ 
ne ~önderilmiştir. Yalnız t 
me~n devamlr şekilde ~ıltç 
j.!işmedı-n çıkanlabilme5• ~ 
sin her~lin aynr ınikta~ 
ve yıımuc;;:ık bu~day "e. ~ 
7.ımgrlmektedir. Halbuki • -r. 
<fay mü\'aredatr hcr.':ün n~P' 
tarda dei!il<lir. Tetkikler ) 
ta<lır. 

. . 
Nikah Törc111 

< 
Tanınmış ediplcrimiıM11, 

lnf'l ~edl'!>in lm Bn)ıııı 
~I 

lkıl:ıın :ırkıuloşımınn ~"3 
nıii;lnrıi ll:ı~· ~lıırııt l\ıırıılı~~ 
kAh forrni dıın rır-,o~lu I•' t 
s:ılonıınrla bÜ\'Ük YC ı::iiridC 

• <' 
la.ba lık hıızııru3 l:ı J ıı~ılıı1 1 • 1, 
111 '11\"ll\"I J;ııflııl;ıl', j}.1 fpr' 
rltller dilcriı .. 

Bu sabah iki Yurıaf1~ 
bi geldi, biri çinko) 

Hu c:ahah limarımııza r 
1\ lnnnikn adııı<l~ hir Yıııııt!I~ 
~dınişt ir. (~cıni çinko Y11 

Yıikiınii boş;ıltırktan sorı~· 
hugiin Pireden bo~ olt1f11'. 
Jlromo arlınıiaki 'ı\ınan b1 

beraber. limanını17.da11 jlııi 
) :-ıc::ı ) iikleyip Yıınanic:taııl' 
r~ktir. ~ 

Tarih kurum u ikİ J' 
~ser ne§rct.!~ı: 

Ankmn /.? (A.A.J '~tl"' 
kıınımu neşri} alının ı:f'J\ı~ıd-1 
ri~in" dahil eı;erlerden a~ıı- t 
Jeri razrlı olanların tabıJııı1 
'e satışa çıkarılmı~t ır. O"" 

1 -- Yw:.uf ı\kçura: 
dcvlcliniıı <lağılma dcrri 

2 - ı Iikmet Bayıır: 
nikılabt tarihi rilt: 1 P 
. l ler iki e er <le yakı~ \-1 

zın arıahatla::-ını f"n l cnı ~ 
ra ic;tinadeıı tetkik etı~ 

• 
Y · t . Jis' enı zmır ve. 101 

Samsundan ayr• 
Snmsım. l.? ( A.A.} -. I~ 

li!iğinc tayin ~ilPn valL11111~ Tuksal yeni yazifo,,i nıı;~ 
me.k tizere bu~ün şehrirrtl ., 
nlmı5 \·e i~tasyonda blitl~I 
küller Ye binlerce halk ı~,r 
uforlanmış \"'! hir kılv 
mi ~el~ı Ha ~ylemiştir. 

\0 .. ~!w_~!:_ t 
F eshanc f abril<ıl61~ 

yangın çıkt ı 

1 >cfterdarda Si~r~aı~~ 1 

Feshane fabrikasındakı ) i~ 
ma dairesinde ya~ süıge~eıJlf 
mnda bulunan elektrik ·rı&• 
kontakt yapması ncticcsı cl'ıY 
gı.n çık'tnışsa da henıcJl • 
miiştiir. r' 

nın KIZA .l\IOTOSt~' 
ÇAlU"fl 

Unkapanında .ı\tıarıı3\ 
Süpürı.:eci h~nında _otura~~ 
~ındakı Selıme, dun 1~ı"ıf. 
ıstasyonundan ~eçerken18 ıı,t de Körkuyu sokağında. ~~ 
lı evde oturan Tahsirıııt ~ 
motosikletinin sadeınes~çıı 
kalarak yaralanmıştır. 
ı;in yakalanmıştır. f' 

T \RTAPERDE 'f';\~I 
EDF:RK F..1"" .. • J 

K - ~~ ~,..J uruçc-şmede Krrı.m 9o ~ 
27 numaralı evde nturtı-J\ t1f' ı 
nndaki Yusuf evinin talı ;~ 
rini tamir ederken diJ~lil' 
~Ur· , ~ ı:ı 

nht İŞÇİNiN J'AK~f f{1 
.KF.Slı,ol rııt F 

Nutipaşa madP..nt eı:r" ııt-'" 
smda. kum t.ezgSlımdıı. çıı etJ( 

Yalçın diln dalgmltlc 11ııt ff' 
parrnaitnt makineyP .~8 ıııı•' 
Parmakları kesilen RiZB 
kaldınlmrştır. 
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GC KONSERi 
~rKŞAM 

Maçkada KüÇUK ÇiF r LıK 
Pc u kon~~ 

t\~ nca: Ç10A:'\ ORKi;S'IRA~J 
ZE. 'GW \'AP.YETE duhul\yf scr~•tUr 

F!yatlaıwı z:ı.m yoktur Ti'! !ilfl9~ 

20. 7. 940 Cumartesi 
7 3:1 . Proı:rrnro •e memleket ıaat 

a.ya:-ı i .3Cı :ı.: ı;.zık. e.00: .Aj:ına s.ıo 
El' lUı.dmı, S.!!0/&.SO: ı.tttzik, 13.30: 
Program, 13 85: Mllzlk: Muhtelit l}&r· 
kılar (Pi.) 13.M Ajans, 14..05: ~!ilzJk 
J>l!klarla ruubtellt §&rltılar programı
nm devamı, H.20: MU~k: RlynııeU 
cumhur tand:>su, 15.00/15.30: Müzik, 
18.00: Prognım ve memleket ııaat a
yarı, 18.05: MUzfk: Senfonik paı·ça. 

la.r (Pi.) lS.80: MUzlk, 19.13: MUzlk: 
lfı:ı.sıl heyeti, lD.4:5: Memleket saat a· 
yarr, 20.00 Milzlk, Okuyan: Azize Tö· 
zem, Okuy&n: Satlye Tokny. :;:o.ııo: 
KonU§tlla, (GUnUn meseleleri). 20.:50: 
MUzik, Okuyan: l!u.stafa Ça~lar. 
21.1:5: MUzlk: Saksafon Sol:> - Ştlk· 
rtı Sanpmar tarafından, 21.!0: Ko
n113ma (Radyo gazetesi), 21.•5: lıIU· 
7.lk: Radyo Balon orkestruı, 22.30: 
Memleket eaat ayan, Ajans, 22.50: 
Htlzlk: Radyo ııalon orkcslr3111 pro
~ devamı. 22.30: Kontıjma 
(Ecnebi dillerde - Yalnız kısa dalga 
ile), 23.10: lt'.ilzlk: Cazband (Pi.) 
23.215/23.SO: Yarınki program, 'Ve 
lcapamt. 

Şubeye Davet 
Kadık6y ıubesfnde Jı:&.yıUı ve 935 

aenesindc Kartal lılaltepesl iakele 
e&ddem ı' ve Jlaltepe GU181.tyu cf&dde
d 18 11&yılanna adru nrenk o tarlhı
tcn bert Akıbetl bDJııemJyen 10602 ka· 
yıt No. lı yedek mUhaben tetm«ıı 
308 dotumla ll&hmut oğla llehmet 
SalJhln nerede ın adrcmnl bfldlrmest 
ilAn olanur. 

- ·--
Dr. NECAETTtN 

ATASAGUN 
Sabahlan 8,30 a ka.da.P. Ar 

şamlan 17 den sonra UJell Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de il 

hastıılamu kabul eder. 
Telefon: 2!ro53 

D 

GENÇ 
görünmek 
istiyenlere 

(t ~~: 

50 yaşlarındaki kadın 
lar, nasıl 35 yaşında . 

göriinebiliyorlar? 
H~bur bir clld mütehu~!R t&

rnlmdan keşif, sağlam n gen~ bir 
clldln unsur) rmn mii5ablh ol&nlk 
gcno hayvanbtnn clld hüceyrele. 
rfnden kemali iUna ile lstihtal 'nt 
"BIOl!lel" tabir alilen yenl ve la7-
metıı ce\•hcr, cildin onsnru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi 
terkibinde mn-catta.r- Her üpm 
lmllanmn, uyudoğunas her c1aJdka 
MIJalmda clldhıhı bu kıymetli otl'f• 

beri :massOOerek bcf!Jer ve her•· 
lıah kalktığınızda clJdln.lzhı daha 
beyu. da.ha taze olduğona gGr&o 
ccJaıbıiz. GUndUzJert de beyu (J&f-
5tt) Tokalon kremln1 kulla.n.mız. Ba 
Wstt tıeda'rl ve Uma &aycslnde bft· 
tUn lraıJmlar 10.U yaş gcıı~fllilll>l
lir "8 pyaıu lı:lyrc1 bfr clld ft t.o
ne malDr otabmrıer-

lstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan 
ı9·11KO gttnU saat ıo da alinacaıı uan edilip talibl çıkmıyan dokAD b:r.\ 

saman 22·7-940 f(lnU saa.t 17 de pazarlıkla alınacaktır. Tahmlı:ı bedell 2831) 
1k1 b!n sekl.s y1ls elll llradır. latekllleriD me:kiU' günde yüzde oı:ı bet tem1n&t 
akçclerl ile bfrllkte Fuıdıklıda komutanlık matmalma koı:nilyonuna ceımeıe· 
rl. ı(6;60.lı 

Ilı •Al.! 
Ko:nutanıık birlikleri lç1n 22"i·D'O g11Dl1 .ut ıe d& ı:ı &det nalbant t&· 

kimI pazarlıkla aa.tm almaeakbr. lmekllleıia belli g11.ıı ve a.atte J1l%de on 
bq k&U teminat &kçelcrnc birlikle Fmdıklı~ komutanlık ntmaıma komis· 
yonuna ı;clıııclcrl. (6%27), 

1) • • 

Echerinc ycdl yilz elll llra !l;,"Ut tahmin edilen )'lr:mJ adet Hyyar mat
rak :K·'MH.O gUnU ısarı.t on bqto paıarlJkla aa.tm almacaktır. lateklllerlD 
p.rtruıme)1 görmek !ı;ln hergllD ve pazarlıfa !ft!rak tçln de bellt gUn ve •· 
•tte )'U:do OQ bq teminat paralaril.e birlikte Fmdıklıda komutanlık aatmal· 
ma. komisyonuna gclinelerl. (627.2) 

••• 
Eehcrlno'"'tahmln .mıen ıı.rat bqJ1la Ura olan 20 adet otomobil karoeert 

22-7·940 gtlnll saat 15 te pazarlıkla :p.ptınlacakbr. tsteltlllerfn p.rtname)'l 
ı;Unnek üzere hcrıtl.n va pıu:arlJla ı,tırak !Çin de belll gtliı ve ...,ıı. 1Uzde 
on~ temıı:ıat paralarlle Fındıklıda komutanlık aatmalma komJııyonuna mıı· 
ncaa.Uan. (6217) 

••• 
Komuta.nıık kıtalan için nakli ko,um binek \'e ağır ma.klnell kotum 

hayvanı Atm almacakbr. Hayvan ııatmalt l.ltiyenlerın her hatta ıalt, per
fembe '\"O cuma gUnlert ıaat onbe~tcn on ıcldı.e ka.dar l•\ndıklıda komutan
lık ı.ıntmalm& ko~una mOracaaUa.n. (6216> 

••• 
.t;omutaıııık Sellmlye ciheti blrllklerl aenelik ihtiyacı ola.n Uç yUz tıoıı aı· 

tır cU ltapalı zarfla mUnalwıaya konulmu§tur. lbalul ı>·s·g•o puarteat gü· 
nU eaat on ycdldodlr. Tahmin edilen bedcll yUz. aekl~ bin lira olup Uk tenıt· 
natı altı btıı altı yüz elli liradır. Şartnıuneırl komfl}·onumuzdA ber ı, cUntı 

;!SrWeblllr. lstcltlllerln mczkGr ı;Un ve saatten blr aaat cvvcllnt kadar ıı:arf• 
larmı Fındıklıda komutanlık ııat:nalm& kom~yonuna vermeleri. (~087), 

Ilı\ • "' 
Komutanlık b!rllklerl !çl:ı :!SS6 ton odun 29·Mıt0 gUnU saat 17 de kapalı 

zarı UIUllle ıı.1tın almacaktrr. Muhamnıcn bedeli 51948 lira olup ilk teminatı 
38f7 Ura lnrk kuruştur. Şartnameııl lzmlr Anl.;ara levazım lm1rllkleri ve ı... 
tanbulda komutanlık eatmalma kom~yonunda ber I§ gtınU görWebUlr. ı. 
teklllcr1n belli günde ihale saatinden bir uat önceye kadar tekllf mektupla· 
rmı makbuz k&r§ılığı Fmdıktıda komutanlık ııatmaıma komlayonuna verm.,. 
ltrt. SeUmlye ve Karadeniz boğaJ:J oüunlan nyrı ayrı taliplere ihale edllcbUlr. 

(5S22) 

Aıılcerı llııeıere Oğretmen yetı~Urllmek Uzere talebe aımacak: 
1 - A3kcr1 llııe!crc asl<er1 öğretmen yett~~t:für.ek Uzcre Harp okulu 

kadrosuna aıtı talebe alL"lllc:ııktır. 

J - Bu Webeler, harp okulu talebesi oluak Ank&rada Dll-Tarlh·Cof
raf.va fakOlteslnde yabancı dll tahsili ı:-örecek ve aaker1 ı:cretmen 
ycUştlrlleceklerdlr. 

3 - Kıı.bul §IU'tlan. 
A - Harp okuluna gine (ıırtıa.rıru tamıuncıı halı olmak. 
B - I.Jso olgunluk imWıa.nlarmı vermı, olmak. 
C - Ysbııııcl dil bilgisi yuka.n dcrecedı bulunmak. 
4 - utcklllertnden ıseçUmek rJrttlle alınacak talebeler lnı;illzet, tran· 

m:zca, &!manca bran~larma t.2.ka!m ve takWtcntıı 9~0 f»l tcdr1Mıtı· 
na !§tınık etUrlleceklerdJr. 

1 - r.teklfiertn evrak ve veslkaJarlıe Harp okulu komutanlıB'J1la ve 
fazla tafsilat -atma.it latlyenJerln de aııkerl llaeler mtifettl§llıtne mQ· 
rncnat etmeleri illl.ıı olunur, (M70), 

H A BE 1< - ~k~m-~t~------~~·-·~ _ 20 T F M~ 
HER AKŞAM: HARBiYEDE 4ıfil!ıfilmll• pws -·• - SZW'Pnı111&w :nzcWWWSSS' 

V Ü · V AKiT·, NAKiTTiR'. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve atetten gayri b.aJ'iç~ 
bir madde ili.ve etmeyi düıünmekıizin) 15 kuruı mulıa.Jrf 

15 dakikaı gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir '°' 
20 KiŞiLiK SAZ l/EY'E1 /'t'LlJ 
6.\HÇF~t ATATURKA KISMINDA 

-ttHA~,iVET YUCESES 
_,. fiı"c..t•·k~ıı tanbun 

~ SALAHADDiN PINAR 
Kemani NUBAR TEK YAY 

ZENGiN MiLLi ve ARAP OYUNLARI 
VARYETE NUMARALARI 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi merlcezinden: 

Münakasa sureti le 
30200 ruetrt Kotan, 6100 metre kana\·lçe ile 100.000 adet kapeal aıu:.a

caktır. Ntllnunelertnı görmek l1U1eıılertn berı.1Uı limlay .atı, tlepu90 

dl~ktörlllt\lnf' mönacaatlan, 
lbaletıılnln 2:; 1140 taı l?ılne mUsadlf pazart-MI gllnn •nAt 

poetıuıe ch-unııdıt Ktttla) ~ht deposu dlrekt.örlllğunde icra 
U&ıı olunur. 

1 Deniz Levazım Satınaıma Komi~yonu ılAnları 1 
1 - Mevcut evaa.tı mucibince tahmin edilen bedeli (IH20) lira oıaı. 

15700 kilo parça bezin 26·7·940 t&rlh1ne ra.,tlıyan cuma gilntl saat lll da 
Kuımpıı§ad& bulwu.n denls levazım ıı:ı.tmaıma komı.yonunda kapalı zarfla 
ekailtmeai yapıl&c&kbr. 

2 - tık teminatı (706.M) Ura olup ıartnamesl bergUn ıı ııaaU dalılllnd• 
mukt\r komJayoodan bedelsl~ AlmablJJr. 

ı - tateklllerln 2490 Ayılı kanunun tarlfatı dıhlllnde bazırbyaeaktarı 

teklif mektuplarmı ekalltmenln yapılacafl gil.D ve saatten en geç bir ıaat 

anellne kadar adı &'eçan komt.yon ba,kanlığma vermeleri. (5962) 

••• 
sut adet ampul almMıü 

De.nh: ordum için 103 kalemde ceman 88'2 adet hwıutı1 tıp ampul 22 
temmuz 9(0 pazarte.si ı;ünll ak§amma kadar pazarlıkla. alma.caktır. Tallplf" 
rln hu·ıün Kaannpapda bulunan komı.yona mUracaa.tıan. (6136) 

.. • .ır 

1 - .Mevcut evnlı mucibince tahmin ediltzı bedeli (7781 ı lira olan 296 
adet me~ .ı.yUJer1n 23·7·040 blrlhlne rutııyan eal1 gl1DU aaat 1:5,30 da Ka· 
ımn~ bulunan Denla levuırn eatm.a.lma komı.yonunda pa:ı:arhkla ek
.tltmelll ,apılacaktır. 

2 - JCa.U temlnatı (1167.ll5) Ura olup ~artnanıe3t herı;Un ı, saati dahi· 
J1nde m~1' komisyondan bedeı.fz almabUir. 

3 - lateklllerln 2•90 sayılı kanunun iltedlğl veaalkle b!rllkte adı geoezı 
ltomllyona mllrac&aUa.n. (G275), 

~..ı .. 8:..~ __ bul Seled iyesi 
} _ 1. l a n ı a r ı 

tahmfD 
bedeli 
8160.00 

2'80.00 

!G00.00 
1930.00 

1181.20 

3S50.00 

Z1'50.00 

JDt 
temlnat 

237.00 

l!US 

270.00 
1'7.73 

ısuo 

27!.76 

206.Z:S 

llkokullar için Gazbanelerdcn alınacak 1850 ton l:ok 
klSmUr11nUn nakll 1§1. 
tst&nbul, Beyoğlu, UskUdar sart hut&lıklar mUeadel• 
merkeılerl ile EmlnlSnU, Fııtıb, Beyoğlu ıırabacılan lçlı> 
maakasket elbilo ve kaput. 
DarWAceze mlle~ıı~I tçln 12.000 metro Amerikan ba:l 
DarlllAceze mucsscııcııl için kösele, \'iılala, gl!sc ve me

ıln. 
DarU.llceze mU~ yıllık lhUyncı lçtn plrtJıçwıu 
nı,uta. un, makanı& •re ıehrtye. 
De.rWAccze müeııseaeslnln yıllık ihtiyarı için 80V&D, 

tereyağı, yumurta, Umon, patatea. 
lttnlyeye alt IS adet bUyilk pomııa karonrlleıtnln yeni· 
den imali. 

T&hmln bedelleri Ue Uk teınınat mlktarlan yuluı.rda yıuıh l~ler ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuı1tur. Şartnameler zabıt •e mua.aıtıll'ı.t mUı1Ur1Ug11 
k&lem1nde görülecektir. lhale 81·7·940 ~rşamba ı;-llnlJ .aıtt H te llalınl en 
cUmenrle yapılacaktır. TalJpleriA temtn.at makbu7. veya mektuplan ••e 9•!> ., 
yılma alt ticaret odu? veslka.l&ıile ihale ~ü nı11&yye:ı a.:ılltte daimi eneU· 
mende b•ılunm.al&rt. (8172) 

• -l' • 

G&lata.d& Tenıa.ne caddMlnde yaptırıl&cak parke kaJctınm, bordur tre
tua.r ln:aa.tı kapalı zarf •ısul!le c.kslllmf!ye konulmıı~tur. Keşif bedeli 2ıua 
Ura 28 kurıış ve Uk t,,ınlııntı 1586 lira. U kul'UJtur. Mukavele, ckııııtme ba;rın· 

dlrlık tııerl g1Jnel l:ı11susl , • ., Cennl f&rtr.arıwlert, proje ve ke§ll tıuı:ı.sıısııe bu· 
na mUtefcn1 diğer evrak 10& kuruş mukablllnde ten l~lert mUdUrlllğtlnı.'lcn 

verllecekUr. thale 81·4·0t0 çarşanıba gUnU ıaat 1~ le daimi encümende yapı 
laeaklır. Taliplerin Uk teminat makbuz ~·eya mektuplan, ihale !Anhlndeon 
8 g-ü.ıı tWl'I fen l~tert mUdUrlüğüne mUracaaUa alacakları tc.nn1 c!ıUycl •• 
1140 yılma ait ticaret odası ve&kalıırı ve imzalı prlnıı.me vesaire ite 2Hl0 n•1· 
maralı kanunun tarlfatı çevrelllnde hazırlıyacaltlan leklll mctttuptarmı tha 
le günU taal H de kadar daim! encUmene vermeleri ltu:ımdır. (5601} 

••• 
\'lJAyel hududu dııJılllndc mevcut t elefon ~ebckclerı için !Uzumu ola.n 

mubttllf teleton n1alzernesı 2490 numaralı kanunun 4.6 mcı maddeslnln L 
fıkra.sına le\'fJkan pazarlıkla aatm allll.llcaktır. Mecmuunun t8.b.mln bedeli 
6~2 Ura 90 kunı§ ve temi!ıat.J 9S2 Ura 9i kuru~tur. Şartname zabıt \"e mu~· 
rnelAt nıUdUrlUğtl kaleminde g6rUlecektlr. Ihale 24·7·940 c;:ıı.qıı.mb:ı G'füıU 11a· 
at B tc da.lmt encUmendo yarıılacaktır. Taliplerin ıtk teminat makbuz veya 
ırıektuplarfle ihale gUnll muayyen saatte daiınt eneUm~ndc bulunmaları. 

'(6306) 

Fiyat Murakabe Komisyonundan 
ı O numaralı lllln - Çay utı~larrnda lthnlAtçılar için kabul edlten ;;ayn 

sn.tı ltkr hAddlnln azamı o18rak yUzde 12 den ibaret olduSıJ iltuı olunur. 
11 nWt15ra.lı UA.n - Bu Ulnın ne,,rt talibine kadar mem!ekellmlze ltbl\J 

edil.ı:ı~ olan aalt auırortk, ult- klorldıik vo a61t nitrik vo asit klorlclrlk için 
azarnJ olarak kabul edilen g-ayriJafı1 kc\r haddi yllzde 15 tır. Bundan 001l'"9 

getirilecek ulUer için vazlyeUn 1c:ıplnrına n ithal prUarma göre Mr bad· 
d1n1n ytlzdo 20 y. k&dar arttmla.cağı allkadarlo.ra llA.n olunur. (633:!) 

hazırhyabilirainiz, tııı 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefif 

çorbayı her zaman bularuaz.-nu, ,, 

Büyük yardttn ve faywı aşikar olan çorbalık ıebre liortı,]'.~ 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğlıı 

ÇAP A1~fARKft 
MERCiMEK, BEZEL Y /\,NOHUT vcaaiır hububat ıebı:• (f, 

balık komprimelel"İni kilerİnAzde bulundurmayı ihmal e~,0 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gı_~r 
Bilhaı&a dar ve sıkışık bir zamanda kır 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her ;J 
ve her yerde ınca~ bir ye~ck temini kabildir. Bakkal~ıt1 ~ 

50 gramlık bir komprıme 9/100 gramlık bir komprit"' 
15 kuruştan alabilirsiniı. 91~ BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi teaiıi: 1 

-.ıa:m:-lm'Jlm:!l-llimC!lmli_LS __ ~--11111"'; - --

llll.lkadar. dAlre t"e nıUuseııeıertn nau.n 
anedt'rU. 

'IWfJI 

Bitlis P. T. T . Müdürlüğündcıı: ı1. 
ı - lt5-7·9CO ıUnU ıaat 15 te kapalı zart u8Ullle yapılan ·~ tı 

Ctlinde ZUbUT eden bir tallbln teklifi baddf J~yik ;örülmiyen J3lt1 -~ ~ 
posta SUrUet'!fftıtQ yazm otomobille 1111 günde kl§m ba)"·anıa aJIJ 
yaz ve kılJ Eayka.n, Gar..an, B~lrt. Sinan, Bismil, merkezterı.ı:• /, 
ve yazın Uç kamyon 4<ışın 57 hayvan bulundurmak ve haftada~' 
mak, beher ııefer karşılıklı ya1:ın 1500 kışın 1:!00 kilo hamulııt -o"') 
le ı:artname ve mukavelena.me bUkUmlert dairesinde 9t0/941ır', f.1 ~ ' 
9(0/942 seneolerl için aynca üç eencllk olarak beher aylığı 2100 1 ~ 1 
men bcdel11 ve kapalı zart usullle 16·7·Df0 taı1htnden ltlb&Ten ~ ~ 
mUddetle eksiltmeye konuımu~tur. t;ı .. 

2 - Bir rıenellk gazete UA.n bedeli de mtiteahh.lde nittır. , .. ,,~ "1 
3 - Yapılacak teıızııa.t haddi !Ayık g6rWdUğ,U takdirde s1·~ 

de saat 1:5 te !bale yııpılacağından tallplerln evrakı m\15blttl• 
mektupların•n bir eaat evvel Bltllıı P.T.T. binıumtia mUteoekJtll rıı 
verilmesi ve fıız:la izahat almak lstlyenlcrln daha ev..,.el komJ:;yoıı' 
lan. (6178) 

Devlet Demiryollan ve 
işletnıe Umum idaresi 

1-' 
Banliyö katarlarına. mııl1sus yolcu tarl.!elerl ilzerlnden ~~ 

aboneı.mm }:ataııarı mUsteStıa 16 8 340 tarihinden tuba.ren ~ ..$ 
katarlanndıı. muteberdir. rJl,?'.j 

f 
BMllyö lsta!lyonlarında tavakku!u olan ana hllt tttnleriJJC l'ıJTI 

ten iUbare.ıı blnecelt yolculara 101 No. 1ı tarife üzerinden bıtel ~6' 
Bu k;ıtarlara btletıılz '·eyıı. banliyö bUeUerlle binen yolcular ıı-~ 
yolcu muamele:ıl ta.tl.ıik otun:ı.caktır. Aboneman ltatarıan ın ı:Ş' 
tabi ııUrat katarlarından gayı1 katarl&rda )·er mUslt olduğU ı- \. 
ber tutulur. (3860) (6301) /, -...~ 

• • • ,,_1 
Muhammen bedeli (3210) lira olan SOOO Kg, Potukcstlk ( 

§8lllbe g1.1.ou ıaat ( 10.30) on buçukta Ha.Yda~§&d• gar biD-" 
komlııyoo tarafından açık eksiltme wıuli!e satın almaeakbt'• .,,.,.~ı; 

Bu ı~ "'imıek IEtlvenlerln (2401 lira (751 kunı•luk uıu\'ll ııf .. . ... ~ . 
n k&Dunltn tayin ettıgt veanlkle blrllkt~ ekmltme günü --~...D~ 
mlsyona ınUracaaUarı ıazundır. Uu ite aıt ,art.nameler kooıı.r 
oııırak dağıtıımo.ktadır. (6775> 

• • • _.rl) 

Muhammen bedeli 00:.0 lira. olan bir &det hava koınprel"""'~ 
çarşamba. gUnll saat 15.30 da kapalı zart uoulU ile Aııkarntı.a 1 

.atm almae:ı.ktır. t 111 

Bu t~e ı;Irmek laUycnlerln f23,75 liralık muvakkat teının' dl-1 
tayin ettiği veıılkalıırı ''C tekllflerlnt aynı gün eaa.t U,80 a .-
relsllR'!ne vennelerl ltzımılır. ff 

Şartnameler pamlllZ olara.k Aııkarada Jılalıerne d&lr61it16"" 
cada Ttaelllln:ı ,.e Sevk ıenJğlnden dağıt.ıla.caktır. (6083) 

Saraçevi Müdürlüğünden: .ı/, ~lo 
Tophane aakert ıaraç!vine bUQ:num tek ve çllt diki~ fil~ (il# / ij 

ınakineltırinl çalıştıracak ve tamlratmı yapabilecek 300·•00 JC~ 9 ~ 1 t 
ile makine uııtaaı alınacaktır. Talip olanların 2:S ·7·9f0 günU '~ .;4 1 t :ı 
yel huzurunda lmtlbanları yapılmak 11%CTe Tophanede sarsce ~ 
racaatlart. (336) (61fi) 

t 
Kuleli Askeri Lisesi Md. den: ~ 

RuleU askeı1 llııeslnde okur yamr ve tercihan terı:Ult<• ,pıt• /; 
berberlik, :motıSrcUlUk, deni% moUSrcUIUğU, marangozluk, b.ı~ıı.d'~'; 11 
dıva.rcılık, garsonluk, ahçılık, veaalre glbt az: çok ıaııat ~eı ... ı']._.f.ı \" 

y&§l&n (40) dan fazla olmryao hademeler almacalttır. tJcrct p "'I 
&'Öre 2:5·35 Ura.dır. tsUyenlertn temmuz 9f0 ıonuna kı\dar e!I eiJ' 
!erile ve birer lstfda ile blzzat ÇcnJ:'elk6yünde Kuleli askeri 111 

atları. l366) (62f0) 


