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~ { ·ı A "/ b l. "" !PrensPol'ünitalyal \) l a l e aş avacagınlıhudu~u~~.gittiğil 

~~y©lllil©ltö 1 Fransa sahillerinden 
~av~rona yatı bu sabah J L O N .D R A 

Ne\-york, 21- Bir Amerikan 
ajans muhabirinin Belgraddan bil
dirdiğine göre :Yugo.slav Kral Nııi· 
bi Prens Pol İtalya hududuna lıa. • 
reket etmlştir. Prenalıı, hududda, 
İtalyan hariciyesinin bir mUmcs
.wıe Ski memleketi allkada.r eden 
m.eeeleleıı ha.kkmda. görüşeceği tah 
mm olumnaktaOrr· 

ftafya.n ga:zetelerin<Ie Yugosla.v
yaya hücumlar artm1' ve f)iddet· 
lenmiştir. Bu ilıöarla Yugoslavya.. 
DIQ )'8.Ziyetinl 8arilı olarak tnyin 
etmek istediğt anla§ılıyor. ~rnıte uğradıktan sonra ı b b d d . J k 

~·~?~e Marm~r.aya açıldı, , Offi af lilla!l e l ece '(ltaıyaıı gazetelerlnln hücum.la· 
rma c1a1ı teıgra.t l:abcrl 3 Uncll 
taayf.amızdadır. >; 

~~~~t~· ~ı7ı~h=~1~~~;. ~~ ın°"" •mııtc ~P.ımı, '~ ııımı,. Bu suretle Londra halkı şehrı terke ----------~-.------
~!)'.:;~;~~:~;,~~; ~3 .. !!:~~·;~~!~\'f~~~!F. me.cbur edılerek Fransa~a o!duğu Uç Baltık devl~tı Sovyet 
~,~~·~.:ij,'~7;:1icıuŞef•·~·=~ ~:~~~~~1I ~:~·~:~7~?.! gıbı panık yaratılmak ıstenıyor Cumhuriyetleri Biri inine giriyor 

• müdürü Mehmet Aliden fabrikanm laglllz ordasaaan H ı~:ı:ııı b taauycti ha.kkmdA izahat almıştır. Estonya, Letonya ve Litvanya parlamentoları 

~~:~~~~: ~=~=·~·:-;~ ... ~ nıevcada 4 mil· bugüT:ı~;:~;;~;tti~~ksr~;;~fta;İ~~j;;'e• 
,088 çıkarılıyor aleytarları arasında çarpışınalar oldu lJC\o l ı n ,,· ı· ıe mu·· ıa" kata \) Londm, 21 - Moakovadan selen çarprşm:ı.:ar o!mu~tur. Altml§ kadar 

:\'cvyork, 21 _ İtalyan barlci- ı büyük taarruz hakkında §U maJQ. haberlere göre Litvanya, E!!toDy& Te yarelı vardır. Tcvldfler yapılmı§tır. 

~ 1
, d Letonyada. bugün toplanacak olan ye· Estooyadıı nc§::-C<lüen kararname 

v • • • 1 • yeısinin mecmuası ola.n ltela:donc matı vermektedir: nı parl!mcntoıar bu Uç memleketin llo borsa esham \"C tahvilfltı devleUn 
._~ ece g 1 soy en 1 y o r İnt.ernazionale lngiltereye Alınan '.Almanya, 1rlanday1 beraberine Sovyet sosyalist cumhuriyetleri bir- ltonh·o!U altm:ı gtrınckto ve bUtUn 
r taarruzunun on giln sonra bqlıya· n.lacak, ve Norveçte biriktirdiği Utınc iltihakı kararını vereceklerdir. talwlllt salıiplcrl mn.l beya.nmda. bu· 

l\g\d I cağmı yazmaJrtııdtr· kuvvetleri İrlanda aahlllerine çı- Gene Moskova haberleri.ne göre diln lunıınra r.ı~cbur tutulmaktadır. 
&. nüfu U azalml§ mıntakaJııra rencber TAARRUZ NASIL karacaktır. bu Uç memlekette Sovyetıer birliğine Ay.·ı za"'ı:ında bir aylılc 1:-lr mora· 

·~'lk '} 5 
4 OLAOATOOŞ T !rigiltereye taarruz Fran~ız 11a- lltihak yolunda halk nUmayiıler yap· t or: C'lı tı:ı.n c::!i.1m~tır. Banl:n.lardan 

l e ziraat yapılı:nasına çalıtılacak Stampa isimli İtalyan gazete.al hillerinden I..ondrırnm bombardmı.- mıştır. Eatonyanın merkezl Talllndo bir ,...,.c. ·on !t•ı.-n.., ·m !azla para çek 
(l"a:uı ·' ıint'üde). de İngiltere:re yapılması beklenen nı ile ba§hyacaktır- İngiltere nüfu· yapılan nUmayl~ler emumd& DUhak mek ' :ı · <'1i1~ r. 

sunun altıda biri Loudrada.dır· Lon. t&ra!tarlarile aleyhtarları a.rasmda 

lrnan.yada üç tayyare 
fabrikası bombalandı 

dra bombardıman ediline, halk, 
şehri terke mecbur olacak ve bu 
suretle, Fransacla olduğu gibf, 
halle ara.emda ve müdllfaa. yolla· 
rmda yaratılftcak na~ikle lngilte -
reye ilk darbe indirilml§ olaC'aktır. 

Fransız sahillerinden bombardı
man başlar başlamaz, Mang üze • 
rinde mUth~ bir hava harbi ola. 
caktır. Donanmasız Almanya, İn • 
gilternyi işgal edebilmek için hava 
hlkiıniyetinl temine çıtlı.şacakhr· 
Hava hakimiyeti elde edilebilirse, 

. 

ınouterede bombardımanlardan şimdiye 
(Devamı 3 UncUde) 

~ .. k~dar 336 kişi Öldü 
tart' lfava. nezaretln1D 1 Emden deniz üsaU ile Hotandada Ha· 

·~ lt~~ gece hıglHz bom· ringen limanına hUcum etml~Ur. t.!ç 
'-bu erı Almıuıyan:n şt· ta> yare Jmyıptır. 

bo.ı~ 1 ''e lioland'.lnm ıı· A\'cı tayyareleri, ayrıca iki Alman 
• "~ ~ ca Alınan ha\'a mı-)~ tayyaresi dllbll dtl3Unnüşttlr. Bu ıu· 

~ib..tltrıı1~1z tayyareleri Uslcı1· retle bug'tln dU~UrUleo Almıın tayy&· 
ı.~ııa r. Baltık denizi .sahi relerinin adedi dörde çıkmı~tır. 
"l il\ ; linınburg ch·armdn AU\IAN HCCUl\ILAltl 

\ ~tıı 4l llrcıncndc tııyya~ DUo .Alman t:ı.yynretcn -tngııterenin 
~.'~lıtzı~~dınıan cdllml'7Ur. cenubu ı;arbl mmtakası Uz:erinde ta· 
:ı;"tı.ı t, il. ı.rchcMc benzin t....-ı.- allyette hulunmu:star \"e bir mlktıır 
"4,.~llt~tda \'e Holandtıdıı bomba atmışlardır. lngllterenln cenu· 
'r tına da. hücum edll· bu ıarkt mnıtakuında Alman tııyya· 

t 1:ldctl hll.!ata. uğratıJ relerinden bir tanesi düşUrUlmUı va 
'~ bı bu tayyarenin biri yaralı olmak Uzere 
~ _'O.ıaa ••YY•,..l•rl. (Ovam• 3 •nende). 

ı~~~ıupanın her tarafındaki 
~: ~r eıerimizin vaziyetleri iyidir 

~~s 
ti~ ilrıın işgal altındaki yerle· 

de bulunan talebelerimiz 
~~~~b Vişiye gidiyor 

Qh Avrupadan iki talebemiz daha geldi 
-~ {fo:uı 3 üncade}. 

Girit civarındaki muharebede 

ı'açan. kruvazöre 
de mermi isabet 

' 

ettiği anlaşılıyor 
İngiliz gemilerinde hasar olmadığı 

·gibi nüfusça da zayiat yok 
Londra. 21 - DUn Kahlrede ne§re· 

dilen blr tebliğ, Girit aduı civarında 
lngllLz ve ıtalyan harp ,emllerl ara· 
smd& vukubulan nıuharebe bakkm· 
da yeni malflmat v•mektedlr. 

Muharebe ltalyanın birlblrlnlıı eol 
''Barloloırico Colloenı.. ve "Glovann! 
delle Bende Mere,. kruvazörleri ııtı· 
rak etm~lcrdir. Bunlardan blrl.nc1Bt 
batırılm~. öteki kaçmağa muvattak 
olm~aa da o::ıa da lııabeUer vaki ol· 
muıtur. 

Akdenlzdeki lnglllz donanmumm 
kuvvetini gösteren bu muharebcdo 
!ngililı gemileri hlçblr hasara uğrama· 
mıtla.r, ntlf~a dıı. zayiat olmamış· 
t.l.L I 

Batan İtalyan kıınazörUnUn kurta· 
rtlabllen mürettebatı. silvari de dhhll 
olduğu halde, 1skendcrlyeye götUrUJ· 
mUJtUr. Bınlcrcc Mtaırlı llmanıla tn· 
glllz b&hı lyelllerinl alkışlam~tı r. 

1talyada bir mahal, 20 ( A.A.)' 
- İtalyan umumi karargahının 
41 numaralı tebliği: 

Dün fecir vakti, Girit adası cL 
varında 5.000 tonluk "Giovanni 
dcllz bonde mere" ve "Bartolo. 
meo colleoni" isimlerindeki kru· 
vazörlerimizle Sydney tipinde 7 
bin tonluk iki kruvazör ve 4 muh. 
ripten mürekkep bir lngifü: fil.:ı .. 

(DC\-amı 3 UncUde), 

Hitler'in sljglh 
taarru.zu istihfa f la 

red dedi li gor 
Amerikan gazeteleri de Hitlerin nutkunu 
ingıhz efkarıumumiyesini kaz.anmıya 

matuf bir manevra telakki ediyor 
Loııdra, 21 - lnı.:ifü lıiıkıiıucti 

Hitlerin nutl.unrı resmen ccrnp Yer
miyecektir, re\ O/l n:rıal'ğc lüzum 
görJTiemcklcdir. Çünkii Lıgiliz ba,· 
nkiliniıı ııon ııntı..u Hillcdn nutku· 
na HırHmiş bir <'ev:ıp leliıkkt cdil
mekteılir. ı:~a s('ıı 1 ııgiliz halkı ile 
Çörçil era,ınrl't tı.ın lıir fikir Jıııla· 
bııknlı ıncvruıtur. 

Harlıe r .. snıı•n lam ııı:ınasilc ~er· 
best ol:ın Jngiliz gazclclcrlnln Hil. 
lerin nutku etrıırınıl:ıki nrşriyntı 
lngili\ erkcirı unıuıniye~inin kanıı 
atın :ı terı:iimnn Qhır ın :ıhiycl trdir. 
Ingiliı (!aleteleriııde Jlitleıin "Sulh 
taarruzu" ıııiittcfikıııı i'tihfnflo 
reddedilmektedir. llillerin 6 lr~fr 
n len·et sulh teklırin i ı~rnrl.'I tcklir 
~tti~ine nnzıırı <fıkk:ıi CC'lheden 
Telegr:ıph aşağıcl:ıki mut Jc:ı~ ı } ü. 
rülmekteılir: 

''Alm ıın ho~ ıııırlcırıığıınıııı ılı tarı 
mahiyetinde nl ı:ın o ıarihtrkl "e 
bugünkü \lmıın ı><'r:ııtıni kııhul eı· 
mi.~ olsa' dık şuphe<;i.ı; (i tcşrınicv. 
,·elde, yıırın da t;:ı"uşnlıileceğimiz 
sulha kavuşahilirıllk. Bir ç<,k kerrc 
:ırıkca tekrar ellik. !!iller keneli 
hndulları dahilinde kıılıJıf,ço ,.e dü· 
rüMlü#e yakın hir h:ırıci 'İl'BSCI 
takip ettikre oııunln hiç bir kav· 
gamız olmayncaklı. Cihana tahak. 
lı:iıın etmek için ~ :ıptığı rüyalamı 

tahakkukunda geçılrııcz bir mania 
olarak bizi karşısında bulunca te· 
hen-üre gelmiştir. Onun bu tehev· 
vürü, onu Anupndan süpürmek i. 
çiıı ııldığımız: sarsılmaz kararımızı 
ancak ku\'vellendirme.k Ye teşci 
chnekteılir." ' 

Sulh ııkdcdcrc'• sonuna kodor 
ınıifrıt hır lıarlı lıı iiııiinc geçmek 
için ll itfcrin Jn_ı:ıJlel"C~ C ynrıtıgı 
leşvik hnkkındıı Time'> dQor ki: 

( Dc.ınnıı .'f ıinf'ıirlc) 

İngiliz - Sovyet 
görüşıneleri 

T eınasın mevzuu şim· 
dilik gizli tutuluyor 

Londra ız - Exchnnge Telgral 
muhabiri Mos:Covadan blldlriyor: 

İngiliz sefiri Slr Stal!ord Crippa, 
önUmUz:dekl h:ı.fta tçlnde bazı Sovyet 
rlce.llle tekrar görUfınelerde bulunA· 
caktır. 

Yapılacak olan görüşmelerin mev 
zuu etrafında hiçbir ocy s6ylcm9 
mek lçl.n, iki devlet mutabık kalmış· 

t.Ir.. 
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l'OrkQCy• tenrcn: 49 M tYJ lFil ncı©J n ın ulYı ır~ 
Hz. Muhammed dedi ki: 
- Peki, §U Akikte mağaraya 

sakladığın .diğer iki deve nerede? 
O vakit Elh§.ris: 
- Şahadet ederim ki Tanrıdan 

baska tapacak yoktur ve sen Tan· 
rırun Resulüsün.. Vallahi, burıu 

yalnız Allah biliyordu! dedi. 
Ve iki oğlu ve kabilelerinin 

adamlarile birlikte müslüman ol· 
du. Sonra o iki deveyi de getirtip 
Hz. Muhammede verdi. 

Hz. ?viuhammcd bunun üzeri· 
ne kmm kendisine teslim etti. O 
da şahadet getirerek isliun dinine 
girdi ve zühdü tekva sahibi bir ka· 
dm oldu. 

Hz. Muhammed bundan sonra 
onu babasından tekrar istedi, -0 da 
zevceliğe verdi. Nikfilıı 400 dirhem 
tizc,rinc kı}rıldı. 

1lk zevci amcazadesi Abdullah· 
tr. 

Safiye (Hayber) esirlcrindendi. 
Hz. Muhammed esirlerin arasın· 

dan kendi hakkı olarak onu seçti. 
• 

1ikfilı yemeğinde Hz. Muham· 
mcdin ne eti, ne yağı yoktu, yemek 
sade suya çorba ve hurmadan iba· 
retti. Safiycliin ilk zevci Kenane 
ibni Rebiğ'di .(1), 

1\1eymuneyi ise Hz. Muhammed 
amcası Elabbasdan almı§tır ki 
Hz. Muhannned için 400 dirhem 

nikahı amcası venni~tir. 
Mcymuneııin Hk zevci Ebü 

Huhm ibni Abdüluzza idi. Bazıla· 
rma göre Meymune bizzat Hz. 
Muhammedin zevcelığini kendi i:.
temiştir. Devesinin iizcrinde iken: 

- Deve ve onun fizerinde olan
lar Al1ahm ve peygamberinindiı t 
diyerek talip olmuştur. 

"Bir mümin kadın kendini pey· 
gambcre hC'Jiyc eylerse .. ,. ayeti na 
zil oldu. · 

Bazılarına göre ise peygamberi· 
mize kendi talip o1anm 7.eyheb. 
diğer bazılarına göre Bcnu :l\fun 
kinlerden Cabir ibni Vahabın km 
Benu Sfune ibni Lucyyi, Ummü 
Serik Gaziye idi. 

7...eynebi ise - ki fakirscvcrliğın· 
den do ayı (fakirlerin anası) laka 
bı verilmişti - Hz. :l\Iuhammed 
Ktibeys ibni Amr Elhalaliden al· 
nuştır, nikahı dört yüz dirheındi. 

Zeynebin i'~inci zevci Ubeyd 
ibni Elh8.ris, ilk zevciyse amcaza 
desi Calını ibni Amr idi. (2) 

Hz. Muhammed yalnız bu on b!t 
zevcesine nikah kıydı. Jç.Ierinden 
ikisi, yani Hatice ve 7..eyneb ken· 
dinden evvel vefat ettiler. Zikret 
ıniş olduğumuz diğer dokuzu ise 
kendinden sonra yaşadılar. Diğer 
ikisine Hz. Muhammed nikah ak· 
detmedi: 

(Devamı var) 

(1) Asıl adı Safiye değildir • .Ara• Nadlr~rle Kureyzılcrin hanımı S&fl· 
blstanda. relsler ''eya hUldlmdarlnra yeyl Dıhyeye mi ,·ertyorsunw:? O an· 
dll§cn ganimet hl&seslno (.aaflye) de· cak size 14yıktır .• dcdJ. 
nJllr. •(Safiye) de (Hıı.yber)ln zaptm· Bunun üzerine Hz. Muhammed 
da. bu §eldlde Hz. :Muha.mmodln h1s.ıc- So.fiyoyi aza.t. ctU \'e onunla. evlendi.,, 
sine dll§t.Uğü f~ ona (Safiye) f.sml Ebu Davud da diyor ld: 
ven~. "Hı:.. Muh:ımmcd Safiyeyi Dlhycdcn 

Asıl ndı 1so Zeyneptir. Bab8m ya· alml§U. Çilnkü Safiye yahudllcrin en 
hudl kabilelerinden Beni Natmn re• ytılroek mevld rıalılbi bir kadındı. O· 
f!ı, ıumes:I BCDt Kureyu refstn!n nun Dih~ye verfJme.sl y4lıudllcrf pek 
kmdır. utandırırdı . ., 

liz. :Muhammedin Sllflye)'i alI§1 da Hakikıı.t dil budur. Hz. lluhrunme-
dcdlkodula.nı sebebiyet vermı,,ttr. Bu din Satıyeyf zevceliğine knbul etmoai 
dedikodular d& garp mUclll11erine ser- bUyük alya.!1 ve d1nl faydalar meyda· 

ye te§kll cıtiiıJIUr • as. cctırmi§Ur. 
Bazı tarih~llerc g!Sre Hz. !!Uham· &. ıtuhammed Sa!lyeye daJma. aer 

met Safiyeyi .Dıhye - W • Kdbi,Y9 Yer katle 1Ubar ederdL Bir seyahatte Sa· 
mıı. fakat sonra. &flyenln gflzclllğ!n ~ devesi Juı.stalnnmıo, mı. :Mu· 
den dolayı yerine yed! co.riye vererek hmnmed Zeynebe develerinden blrtnt 
ıcenc:Uelnc ıılml§? Buhar! §U rivayet onıı. vermeslnf ııöyleyillce Zeyneb: 
ruı.kletmcktccllr: - De'•eml bir yahudlyo mi Tere 

"Vo.kta k1 Tann kalenin (Hayber y1m T demi ti. Uz. Muhammed bu 
lcolcsi) fethfnl na.alp ctU. Hs. Ku· ytızden Zeyneble iki ay görUşmomıı· 
hammedo Hay ibnl Ahtabm km Saf!· u. 
ycnln gUzclllğinden bahsolunm~ Hz. Safiye hicretin :>O lncl yılında 
SafiycD.ln l:ocruıı öldQrüimUııtu. Kcn· vdat c~Ur. 
dlsi yeni gelindi. Bunun üzerine lü. (2) ('Ommll·lllmc.sald.o) denilen lü. 
Muhıımmed oııu kendlslno aeçtL,, Zeynebl.n. kocası Ubud gnza.sındn §e· 
loıam Mllıı'!!m ise §U rivayeti kayde· hlt dllD?Dtl§ttır. Faldrlere balan.ayı 

diyor: • , P"'..k ııovcn, gayet aa.t ve dindar bir 
"Esirler toplandığı zruncı.n Dılıye kıı.dmdL Hz. Muhammed kendlmıi 

Uz. :Muhammcdden bir cariye rlcn kocn.smın §ehlt olduğu yıl içinde al 
etti. Hz. Muhıımmed onn bir cariye ıma. tıı.kat üt ııy sonra Hl'l. Zeyneb 
seçmes1nl söyledi. O da. Sa.flyey1 seç- ftfo.t ctmfQtir. 

. u. Fakat herkes buna. itiraz cıW. Bun Hz. ;Batlcedco llOI1l'& Hz. Muh:ımme· 
Jo.rdan biri Hz. :Muhammede gelip: \ din hayatmda 61en iklncl zevce.si J-Iz 

- Ey Tanrı ResuIUt Haym km ve Zeynebttr. 30 yıışmda vc!nt etmJ§Ur 

Açık bir kapı 
BURHAN Onhlt bugiinkil 

fıkm&mcla blr Jmpı ~ 
I:;'lndan bahscdlyor· tş izlerin yü• 
rek1erlnl lıop ctttrcn bo scrlevha
nın kastettiği mana mtıcrin nutku 
ile sulh Jmpısmm açıldığııJır. 

A Burhan Onlıl~ğim. Do kapı· 
nm blz hiçbir gUn kapalı bulonmn
dıSım Fransız mUtnreıresilc de an· 
lnmı~ bulunmuyor muyuzf t~ lmpı. 
nm açlk bulnnmnsmda değil, ba 
ltapıclan girmek lstlyenln bulunup 
bolunı:ındrğmda. Bıırulan haber ver 
blze-

Jlanından dört gün 
sonra ölseydi 

I TALYAN Mareşali Ba.lbo
mm ölllm inrlJılnln blr me-

c!e oldağnno görüyoruz. Marc~l 
meğer öldUğU blldlrilen 1nrlhten 4 
gün <W'\"Cl bir Jıava bUeu.nıo Mra. 
smcla İnglllz &\"CI ttı.yynrcsl ta.ra.· 
fmdan fayyaresl dilffllriilcrek öl
mils de İtnlyıı.nlar bnno fl3k}amıır 
lar, ancak dört gUn sonm öldll gi
bi haber vormt~er-

Bantb şa.sıbealc ta.mf \'Dl' mı 
bilmem· ÖlümU snklnnanlar tıırlb. 
tc pek o.z de,11dlr· l'llareşal, ölil" 
milnlin ıınnı tnrilıtnden dört gU.n 
onro öl!:eydl bir dlyeceğfnıiz ba· 
lnnmazdı· 

llaldkntm böyle olduğunu da ld· 
dla bDe mUmkündiir· Almlnl ispat 
edecek Marc~ sağ olnuı.dılrtmı 
n~ye yanı.rf 

Müeyyidesiz bir beddu
anın müeyyidesi 

L ALEL1DE l.ıir fıruun luunnr 
tok:ncslnde hamurla ve kUf· 

lcıunb Ud kaldırım f4 De yine ha. 
morlu n ~üriimü' haldo bölme 
iabtalnn bnlanmu~· 

Bölme t.:ıhtabı.rmın no be yan· 
yacnğma pek nkd erdiremedik a
ms JmJdmm 1r...5lumm: 

- Taş ye! . 
Bcddmısmm müeyyidesi obblle. 

ceğlnt c1Uşiindük. 

Bir balmnilan bu fmncıyı muer 
lideslz bir bedduap mileyylt!elet
tlnneyc çıı.Jı,U,'llldan dolayı mükA
fatl:ı.ndınım.k dn lil.zmı kıuı.aatfnde
ytı:. 

'Adliye tatili bir gün 
evvel başladı 

SAAT ıs to ~ıkabllmesl ~ 
son yımlannı tertip dal.re. 

sine saat 11 de '"eren Son Telgraf 
gu.zeüsinde gördllm· Adliye tn.Uttn· 
den bahsederken btilln ba.51adığt
nı, korldorla.nn tc::lhnhğmı söylü
yor· 

Haber verelim, adliye t.aUll tltin 
13 fun sonra ba.51adı. 

Bu gazet.enbı yazdı~ile amel e
dilmesi fc:tp edel'5c, Jıaldmlerlml· 
zlıı tattıdcn sonnı.kl işlerine bir gün 
evvel bıı.slıının.lan ffizım. 

Bir bakmı3 3inc yalan öylc.nıL 
yor, cumartesi günleri öğleden 

soııralan da resmen tattı değil mi ! 
No f tJyomm bu Son Tclgraft:ın ! 

n. 

H '>; B E R - ~ 110!ta!'l 

· Manifatura ve 
bevanname 

' müddeti dün bitti 
Hariçten manifatura 

getirilmesine çalı§ılıyor 
Ellerinde manltıı.tura e,,yası bulunao 

hcrkcSi.n bcyannamo vermeal fçln ta· 
yln edilen mUddet dUn bitmlgtit'. 

Bııyanno.me vı.:rmeml§, yahut ello· 
rindeki malları noks:ı.n göstenntı o· 
lanlar hakkında mll11 korunma. ka· 
nunu hUkUmlerlne göre takibat yapr 
lacaktır. 

Manifatura sabf1 fiyatları :ıo.lı gU· 
nU 114.n cdılccektir. 

DUn ~koslovnkyadıı.n bir miktar 
manifatura gelmlııtır . 
İnglıtercye e\-veıce ~iparlıı edUmlı 

olan mUhim miktarda manltaturo.· 
nm da .Bıı.sra yoluyla getirilmesi lçlD 
te:ıebbUsler yapılmaktadır. 

ızmirde bir cinayet 
Bir amele su şirketi mü

dürünü bıçaklıyarak 
öldürdü 

b.ınir, 21 - Tcpcciktekl ııu §lrke· 
tino ait fabrikada çalı§&D l\'.onya.lı 
Mustafa Topçu gilndellğlnfn arttml· 
ma.ııı için fabrika mlldllril Ra.hınlye 
mllracaat etml~. aralarında bu yllz· 
den kavga. çıkmıştır. Bir ara Mustafa 
brçafmı çekerek Rahminin .üzerine 
hUcum etmıı ve dört yerinden agır 
surette yaralıyara.k firar etmiştir. 

ıtaııml kaldınJdığt memleket ha.ata· 
nesinde ölmllşt11r. :Mu.sta!a nramnak· 
tadır. 

Bağdattan ilk tren 
dün akşam geldi 
Bıığdo.ttıııı ilk tren diln akııam 23 U 

iki geçe Hay~a:ra golmlftir. 
Tren Ça.rııamba. gUnU akııunı sıuı.t 
19,80 da Bağdattan hareket e~. 
Bu ilk katar birçok knrııılaınal&r 
yUzUnden bcltlemta ve Uç saat teah· 
burla gelın1 ttr. Bu vazıyet lntıama 
konulacaktır. Dllnkil ilk trenle yalnız 
iki yolcu gelmi§Ur. Bunlar bir Ame
rUta.lı barlclyo memuru ve k&rmdır. 

* Aralarında. çıka.n bir kavgada 
Kruıı.gümrill..-te ltıırdcşl Yusu!u br 
çnkln yanıJıS·an Halim diln sorgu
ya çekilerek tevkif cdilmi3tir· 

* DUn Feshane fabrikB.Stndn 
kontakt yüzünden yangm çıkn:u!J, 
fakat !!ÖndilrUlınUcıtUr· 

~~ Tirnrct mUdUrU Avni Sakman 
,·ekAlctııJ tcmaalarda. bulunm&k u .. 
zere bu a.kanm Ankara.ya. gidecek" 
tir· 

* Alman sefaret.hane&nin bU
tUn büroları Anka.rada.n To.mbya. • 
dald yazlık binaya. ~tn'· Yaı: 
mUddeUnce burada çalrşacaklarchl'. 

il- DUn belediye muhaube mn· 
dUrlüğUnde ya.püan imtihana. (8 ki
~ girmiştir. 

* Sultanabmette marangoz Nu
riıılıı dllkk!nmdruı r nde çalan dil• 
8b: Kadri f.smlndo biri 7 a.y hapse 
malık6m olm~tur. 

* Sait :isminde biri belediyeye 
müracaat ederek htı}"\"an kanlarm
da.n dUğmo ve leşlerinden de ma.. 
kincyağı yapacağını söylemiştir· 

Tetkik olunma.k:tadır· 
* Sabtkalr eroin sa.tıcılarmdan 

Recep, Saim, Cemal ve Yuvaldm 
cürmü m but halinde yakalamm.ır 
tir. 

* Maarif Vek!let.i bu sene orta 
tedrisat muallimleri arasmda na.kil 
vo tayinler ya.pmıyncaktır. Ya.lım 
srhhi ve aile..,i mazeretleri olanlar 
ıı.rasmda bazı nakiJl er yapıla.ca.k -
Or· 

* Berberlerin ehliyetname im.ti- ' 
hnııı önUmUzdeki salt gtinU yapıla· 
Cnktır. 

* Bir sene içinde şehrlmlıde 
6215 serseri köpek öldürillmü.ştlir. - ·----------

Hazulanan · imar planlan Nafıa 
Veka eline gönderiliyor 

Vapur iskelelerinin arka• 
/arına meydan yapılacak 

Belediye imar mOdllrlUğü ~hrin 
yeniden Jmar edilecek aeınUerlno alt 
pIAnlannı hCLZJrlaınıştır. Şimdiye ka· 
dar hazırlanan pllnlar; 'OskUdtı.r • 
Beykoz, Kııdık6y - 'OskUdar, Azıı.pka· 
pı • Tophane, Aksaray • Topkıı.pı, 
Beyazıt • Topkapı lstlkameUerina alt 
t.a.tsl14t planlıı.ndır. PJD.nlar Nn.flt\ ve· 
lca.Jetine gönderilmiştir. 

Bundan ba,,kn; Cihangir - Şl.§hane, 

Ticaret Vekaletinin 
te liği 

İngiltere, Fransa ve is
viçreye mal gönderen 
tüccarlarımızın paralan 

veriliyor 

Ankara, 20 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebJiğ edilmiştir: 

İngiltere, Fransa ve İsviçreye 
ihraç cdilmiı ve alakadar ecnebi 
ithalatçı tarafından tesellüm edi.. 
lerek bedeli endisponibl hesabı 
yatmlmak suretiyle tahsil ihbar. 
namesi Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankıisma gelmi§ bulu. 
nan mallara ait alacakların, eski. 
si gibi Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası tarafından röpor su.. 
rctiyle alakadarlara ödenmesine 
ve bu kabil ihracata ait primleril'l 
de keza takas limited şirketi ta.. 
raf mdan ihracatçılarımıza tediye
sine ycıliden ba§lanmıştır. 

Alakadarların Türkiye Cum. 
huriycti Merkeı: Bankasiyle takas 
limited şirketi merkcı: ve §ıfoele
rine müracaattan bildirilir. 

zaı u h n 
vıldönümü .. 

Universitede büyük me-
rasimle kutlanacak 
Lıo.za.n 8\llhUniln inwı.landığl tarı· 

hin )'lldönUmU olan 25 tcmmw: pcı
fCmbo gUnU Unlversitcdo bUytık mera 
atm yapılaca.kur. Toplantıyı rekU5" 
Lozan sııJhUuUn ıruı.hlyct.ıııı tebarüz 
ettiren blr nutuk.la nçaco.k, bir pro
!csBr Lıoza.n ırulhilniln mevzuu etratm· 
da nutuk aüyl!yeccktir. Bu sene me
zun olan hukult talebelerinden bir 
ı;cnQ de o.ynı meV%u üzerinde bir nu· 
tuk verccektlr. 

~ 
Bir fınn pisliği yüzün .. 

den kap bldı 
IAlellde Tevfilt ismlndo bhinin !r 

rmında belediye memurl&n Uı.ratm· 
dıın tef~ yapılınqı, hamur tckneıd 
içinde htıtnurlu n kMcmnlf iki kal· 
dimn laşt ve.çUrUmllş tahtalar bulun· 
muatur. Fırm mahkeme kanı.rlle tlç 
gUn knpatıln:ngtır. 

----0.-

Kartalda bir genç 
boğuldu 

Kartaldaki gaz fabrikası ~~llcrÜı· 
den 831 doğumlu Bekir dllıı öğle pay
dosunda arkada,şlarlle birlikte denlzo 

Ko.ırunpL,a - liaaktiy yoll&r:tyle aynca 
mı.diktsy meydanmın aıa.ca11 vazlytıt 
de tesbl t edllmt,,tlr. · 

OskUdar - Beykoz ısemUnln lnp.atı 
milat.akil b!r ~aat plnm.ı:ı tıı.bl tutu· 
ıarak ııtıratıe tatbik edilmeye ~la· 
nacakbr. 

Bcyltoza kadar deTam eden saba· 
dakl hor !Bkelenm meydam gcıılııieWe 
cck ve bahçe h&lln• sokulacaktır. 

Paraşütçülere 
karşı 

Alınacak tedbirler etra
fında her tarafta konfe
ranslar devam ediyor 
Zonp.ldak, :o (A.A..) - Zolıguld&k 

h&lkm dUn Bac1all köyOndıt bir gezi 
tertip etmıı ve on köyden 1600 er
kek 680 kadın köylll bu ı;czlye ~tl· 
rak eJ'l~. Bu toplantıdan bW.sU· 
fada dUnya vı:u:iyeU kal"§Ulllda Tllrld· 
ye ıslyasctl ile par~tçUlUk ve ~ 
f§ler tıze:riııde kmı!eran.slar ve !ıalkm 
gençlen tııratmcıan bir teman veril
rııl§ttr. 

Geziye J§Ura.k eden bando mD11 
mıı.r§lar 'a.Iın.rş mllll oyunlar 01'IWt' 
ııqbr. Gene bu gezi emumda 880 
haataya b&kılOU§ lllçlan wrDmlfUr, 

*«-* 
Muttıı.. ıo - Pa.r!lflltçülnıu,ıı ma· 

hlyetı ve rarqUtçntere karot mem· 
lekct dahUindo almmMf lAz.ım olan 
tedbirler h&kkmda :Muğla, l11Jb, Bod 
runı ve 'Marmaris halkeYlerlnde ve oo 
da.larmds kurmay •ubl,ylar taratm· 
dan verilmekte olaıı kontcr&O.ll&n hal 
kmu:: bQyUk b!r oJIUta ll• tı:ıldp eyle
mektedir. 

Tür kö IUsünün 
uyanıkhğı 

Konyada bir bisikletçi 
beşinci kol diye 
yakalandı 

J\:onyn, - Konya. 1stııay011wıda. bl· 
ldkletçtllk ynpaıı Yo.kUbwı ba§mdan 
garip bir ha.dlae gcçnıl§Ur. Dgm ka· 
zruJinA kaçırılan bir bl.atkletsnl aı:rtma 
alarak motosikleti flo Konynya dlln· 
mekte olan Yıı.lrup blr kaydcn ~ 
kon, l<~yllller to.ratmdan vaziyetinden 
oüpbelenlllp tutulmu~tur. KöylUler 
m1:1tosikletll ,.e üstelik mrtmda bir 
bisiklet bulunan Yakubu bc§tncl koJ· 
dan zannetuıi;}ler ve derb:ıl yue )'&ti' 
raralc bağlaml§la.rdır. Nihayet kOy 
muhtarı Yalta yerine ge~, tahk1kat 
yıı.parak 1§1 nnladıktau sonra. Yakubu 
scrbeat bırakmıştır. 

Münakalat vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Evvelki gUn §olırtmfze gelınl~ olan 
MUno.kalAt ,.cldll All Çetinkaya. dlln 
a'b3.b bul tetldkler yaı>nuıUr. Vekil 
ıııuı.t 11 do Dentzyollarma ve saat 12 
de Ltnianlo.r fııletmcst umum mUdflr 
lQklcrine gelerek m~ı;uı olnıU§tur. 

Vekil alAkadarlardan muhtellt f.eler 
baklanda. fzahat alını,,, 6ğle yomeğl· 
n1 yeııl yo!cu salonunda yeınt,,Ur. 

gtrml.§. ta.kat Yllznıc b1lmedlğlndeı> Romanyadan. petrol 
boğulmuatur. Arkada§lan ancak cese 
dini salı!le çıkarmıalnrdır. Zabıta taıı· geliyor 
ldknt yapmaktadır. 

VerdlğlmJ:ı: mallara mukabil Ro· 
----<>--- manyadan bu o.y lçindo aıacatımız 

Umumi nüfus sayımına malların yUklcnmek üzere olduğu ha· 
hazırlıklar ber almmı11tJr. BUDlar araamda en 

mUhlm kısmı petrol ve mU§talmtı te.,-
~tatlntik umum mUdUrlllğü teıırtn· kU etmektodlr. 

de yapılacak umumı nUfu.s eayımı 1ç1n IJmanmıIZdan Roman.yaya gfdecek 
hazırlıklarda buiunmak Uzere latan· ı:naUarı alan suıına vapuru dUn mı.
bulda bir bUro kurmağıı. karar ver- tenceye hareket etm!Dttr. V&P1lf& mil· 
ml§llr. h1m miktarda ldtro do )'Üklomnlftlr. 

Vali muavini Halilk NDıat dtın Sı.ı.· Romanyaya Sklncl parti olarak aa· 
rıyero giderek numeroto.J heyetno be· tılaıı 1000 ton tiftik dUn aabah tıca· 
raber tetkiklerde bulunmugtur. Bir 1· rot odasmdıı. yapılan blr toplantıda 
k1 nahiye mU.Slcsria olo.i'alt ıtst:ınbul tüccarlar arıumıd& takalm. oıumııur 

il~AJ~~, -~_:;_ı_~ın_ıe_~c_:_~-b-~1-t~u-~_ık_~_nı_aş_a_~_ı:_ıo_~~-~-e-rcr__.;_~_~_~ .. =:ı~ıo1:. tasdik fçln vekt.· 

Doğru 

Değil nıj) 
Pazar günleri 5! 
meğe gidenle~"' 

çektikletl 
1"arAr &iinlerl eehJr el~ 

mefe, eğlea.meğo pltll 
lalarm bUttlıı bir günllil' 
nl lıonınlarmda.n fltsl ıtıll 
bir dönO, Alemi TIU'CIJI'. ~.Al' 
cıen. A4a1ard&n , purl& ı-:..ı 
dönO,,ler, insanı bir~ V
nU C"emlefe tövbe etti~ 
getirir. _ -~ 

Ba vaziyet ~r1,.., -11"'" ~ 
pm ilurlne Jtaııar muhttıtf (', 
Um ed"' OD blnJeroe ~ 
kit btımea l>lr iki -.at 1~ 
dönt"Ceğlnl fyf .bempl~ 
IU naklfJ'e lda.relcrtnın Jyl 
lunaımtgnd-.. q ileri gellt· , 
clıeıfal&r tfkAyeUC!l'e llelJeb 
r,tn bftne, anmıJı ı.ım.ıı ~ 
yapar ld&relert l1ıım1D4C1d ., 
troJJer1 ~-ur. oııU,11 
ID2lD rctsUtfnln lıılrac ~ \ 
llnl "" ı.tanbnDulann bW".:. 
gtbıJerfıdn bmmıJarmdJUl 

lnJtımestnl beldlyoru7.. 

Doğru cleii.l 

Y ,_ t 
agaız tramva1 Jd 
leği sinirleri &ot 

Diln aaıbah blr okuyu~ 
lerS bo2:aJmuo oldugu ..ıc~ 
eesıe "9 tole!onla fW11arl pı:r~ 

" Bu aabah aaat y~ıcP 
Akaa.nı.,yda Topk&pıd411 ,,~ 

maralı ti"amvay ara~~ 
An.b:ı. hareket edince ç.01' ~ \ 
kulak tırm.a.ıayıcı bir aol 1, 
bqladı. Pek az aonra d& 
aıt kı.rmmdıuı d6oam&erll! _d 1 
dan lçoriye çok fena b!r JIP" 
at duman mZIJU\ğa bqlıı.dl-ııe' 
feryat amb:ınm sU.raU f)e 
zalıp arbyordu. Bunun ıın 
biletçiye sordum. şu c~ııs ~ 
"- Depoda tekerlekJDtln /, 

lamağı unutmu§ 01a.caklaf~ 
tan aUrUlndUkçe aca ~.., 
Zl§&l'&k duman yapıyor!,~ 

Tramvay malzememd ~ 
rutın kuDanmağı dllşQncD 1 <' 
bu tekerleğin ynnmMitl& 
haDcm lrlıılrlorlııln bO~ 
der? 

Peşte elçiJJIİ~ 
Ru§en Eşref istirtı~~ 

mek üzere bu 'İdi 
§ehrimize ge ı 

Bucb~to ııeflrlmb; l\u::;..<1 
bu so.bahki semplon ekSl' 
.mtze g~ttr. -~r. 

Mnlfım olduğu üzere Pı$-ı 
bir mUddet evvel bir a:zııcl de' 
mı,, bulunuyordJ. HastatıC6et J 
çıkım~tır. Burada bir nıUd 
tsUrahat cdccekUr. 

---o----" i' 
F ransad.a ve Isp~ 

kalan ihracıı 
C§yalarJJ111ı 

.~ 
Son aiya.sl h!dbıelerd~~~ VJ. 

saya gönderilmiş ve buo- P 
i§gal altmdakl Unuı.nlard't~ 
do İspanya. cı.lılllerlndC ~ sı:JJ 
tnccarlanmıza att müb1JS1 ~:!! 
ticaret eşyaamm ,.azıyetJ 
ltlklcr yapüm&ktadır. 111~ 
ı:m g:ırara. uğraın~1 ııacaktrr. HU~tıın.ı. .1'11 .Ô 
altıka.dar hUkdmetlerıo ~ · 
m•ktadı:r. 

~~ 
Havana konfet~ 

bugijn açılı~ 
Havıı.ııa 20 (A.A.) - ~ 

le§ik dovleUerl h&riclY9 '>"' ~ 
;yarın &ÇJlacAk olu ? a?:J. 
koı:ıgreelno fıtlra.k etrııe1' ~ ı 
gUn aaat ıo da bunoYll< ~ 
Kaba halkı taratmdan Jl8l ... ,;. 
fllaıunıotJr. ...? 

Hariciye nazın Hul, 1"7~ 
lwıarak Hava.na konftı~~ 
eıncllcrl beslemeden -ve &1'~ 1 
metlere ka~ ha.m>ano !)!~ > 
ket ittihaz etmeden ıtP 
hn.rbi ile al&kadcr oJ&J'll~ 
kıLtı nıcnfaa.Uerll• m~~ 
8lS~eml§ttr. 



F'RANSIZ 
lllTJLALININ 
llEZARTASI 
a...sz Barielye NM1n BocJ. 
'iıı, yeni t•rauaz rejlmlDID, 

bir ba'mdan öbtlr bHma 
hlıyan kasırganın dejU, 

1ıetl de\'&lll eden h&d'9ele
• .. netlce.I oldatua anla
. lo Mayıs 19'0 tan evveı-
ııllL kat'i aarette ıömUlm\lş· 
:-10r. 

.,'ltafls 1940 tan enelld dün· 
"-1 Fradlln bUyttk lhUlillnla 

dban, 1D1a11 hukuka be. 
e t'andan laanaalana 

.. Soa yllz yıl loenlnde br 
'-d ber ıı;tırab anında ebecll 

11ğQ lbtr··· 
lhtfllll kebiri prenslple-

1ı._--.. edilebilir, bu prenslp
~~im buıtblkil t•tt19Ç
~W edip etmedljl tlze" 

1'1llabWr, lııuahiı daba 
Yollarmdaa iyiye, güzele, 

.... hakka ,.e htirrfycte götD. 

... abam bulmak için • ...,. 
J'apdır· Ve dayet mal

kelldJalne INraloJmıl 
ilzednde • latedlil devle& 

'- kurabilir. Fakat bag\ba 
r dlittlncn ,·eya dlitllnmek 

~erlndf"ft almmı, milyon• 
~m lnaadıp n gtlvencll· 

preaslplerln, bu naw 
babalık hakkına !lahlb .._ 

'ttı.:"tıanm maillkblyetllc öt 
Cörntumu, sayılması doğra 

harlt'lye nurrı bu •özlo
ı..... e~ bir allud,.tle ...,. 
-.abp baklarmı ~ 
~ lhlldafaa etti. •·nuaıua 

et.bnıı üzerine artık mtl• 
lıalan reJlnıln öleccktlr 
8'iylmılt olabfllr· 

"' olana olaun ba ııözlr 
,!__~iz \'t ouuıhğımızla. ele. 
:-ierimble olçtüğümüs ,,. 

\'e yerinde buluyoru
'"ıllı p~nslplerlnl insan
" ebnek ,·e maztarlp bete
.... lllç ~hl suamak ~ 
ltkı yallanıa kallmı döldtl, 
c!e1tuı lhUli.J fidanını, d

Aafan bir ağaç tıaılnc ~ 
..... için ahn fflrtle suladı· 
"'Wlttlrtl bu hamulcyt fikir, 

bro1t1r, kitap halinde 
ılöri bucağma kucak ka. 

... ~·e büyUk lhtilill aJ'lll 
'91ftr •elime ifbl bbal r 

lettmls, .... slul ...... 
............ illatill 

illa bir Franınzm kit.be
~-~hun .. QJI "'"9 bulU)'Ol'U. 
;-.cı,ia, Fransa: mailôhl70-

,., tabU götıterecek 1ee 

pab ...... dahl o• 
'6ylememell,..U. 

Mualler Eşen 

&llJJl Paria büyWı elçi
tayyareyle Uzbondaıı 

Celıniftir. Ayııl tayyare 
baparatortça Zlta ile la. 

•"-bet de ,...iller 

t..~Odakl ltaİya sefiri, impa
ı...'l'\fıııdan .kabul edllm!ş ve 

tflnl tak4lm ttnaletlr. 
lr~lyda tabancalı 11d Ja· 
~I Otk Taymil muhablri 

ee.nd'in a,partmaamııı bu-
~~ .\bend'e hücum edllmif, 
~ ~ almnuftır. Ame

'-lan Wlaeyl J&poD 
lltz'1{nde protesto etmi§-

toplantıamda. biri 
• dJiır altıaı ıarb cep • 
ltn yedi mebusun ıan • 

- --~--·-- ---·--·--::·-·.--:---· ...... _~-~-=--"'~-~-

d A ti b. .t< - A~~&ın !'uııtası 

ll!llU1il~ Sulh taarruzu 
(e.t tarafı 1 lnelde) 

Italyadan Yugoslavyaya 
''lnslliı bfikOmetl ve milleti di· 

Aer her hangi bir milletin hlc bir 
zaman arzu etmediği kndar sami· 
mi bir surcllıe sulhu severler. 
Harbin devamına refakat eden bü. 
yük ıztırabı tamamile mOdrlkdlı
Jcr. Harbin sonuna kadar dcvnm 
etmesi lAıımgcldigini beyan edu
ken ıuesuliyetlerini de anlamakta. 
dırlar. Bununla beraber \'İcdanları· 
mn müsterih oldu~unu beyan ~der 
ler . 

hücumlar devam ediyor 
''Mihver,, bazı mıntakalarda "yeni nızam,, a aykırı 

f ıkirlerin yaşamasına müsaade edemezmiş 1 
Hakıkalle HIUer sulh teklifinin 

ıırr bir vicdan borcu olarak yn. 
pıldılmı kabul etmektedir. ÇünkU 
ne ıartlarla sulhun mümkDn olabl· 
lecetini bildirmem.ektedir. Su arı· 
da teklif edebilece~lnl bOtün p~ 
lar her ihtimale karşı "Avrupanın 
:reni mzamı" nın kabulü eaauına 
TC coktan nazarı olnrak tarif, timdi 
de ameli olarak izah edilen ve Al· 
man ır.kının tahakkümü neline Ar 
rupanın büyük bir kısmının esere-. 
te alınmasına istinat edecektir. 

Koım, %0 (A.A.) - 8td&nh 
Haftalık "RelazlonJ 1Dtenıaztona· 

le., mecmuası, bqmakaluinde bllbaı 
a f8y\e yazmaktadır: 

"Balkan memlekeUeflnlo vulyetlır 
de bllhaa.sa son .Bertlıı ve MUnlh gö
rllfmelerlnden sonra bir gevıekllk ha 
aıt olmU§ ve bu memlekeUerlıı daha 

ılmdiden yeni bir lstll1:amet aldıklıırı 

görUlmüştUr. Fakat henüz bazı yerler 
de ve bilhassa Yugoslavyada mihver 
devletlerine ve bllhasaa ltalyaya kar~ı 
dostane addedllemlyecek bazr harek,.t· 
J.er görUlmektedlr. Bu hal. yUk!IC'k 
mabafllde styaııt blr cemllekArlık y11.· 
pdd&tl kanaatini tevlld edebilirse dl' 

yeni Avrupa nizamını nazarı itibara 
(limanın bu memleketlerln veya bu 
memlclcetin menfaatleri lktl%UJDdao 
olduğu aşlktl.rdır. 

Roma · Berlın mihvert ba.zr mmı-· 
kalıırdıı de\ rlnl yapmı§ bir zlhntyeUn 
va fiktrlenn ya.~amaama kar§r mll.9a.· 
maha gö3tcrcmez ... 

1 ayyar~ bombardımanları Kont Çiano 
italyaya d~ndU 

(8a,&arafı ı incide) 
dört kltlllk mUretlebatt eair edllmlı· 
Ur. 

Evvelld ıece lakoçya ve lıı&'Utere
nln cenubu prkt sahlllertne bomba· 
Jar atan .Alman tayyarelertndeo blr1· 
nJn dQfUrUldlllU öfrcnllmlfUr. 

Jngilterenin cenub sahlll açıkla· 
rmda vukua gelen çarpqmalarda 
İngilizlerin kayıpları hakkmda 
dünkü Alman tebliğinde verilen ra. 
kamlarla alltadar olarak hatırlat
tmldığma g6re, İngiliz hava neza
retinin tebliği, dlin. be~ İngiliz av
cı tayyaresinin kaybını blldinnil -

POLiSTE: -Dut ağacından clüıen 

Bir bekçi beyni 
path yarak öldü 

fatihle llayJar ınahallulnln bek. 
cisi Halil karakolun kal'fısındald 
medresenin tuıhreslnc ıılrcrek dut 
&tacına ('ıkmış "e tfut )'erJcen mır 
vaıoeıini kaybederek iki metre 
yükteklil.;teki ajaeın dalından dltş
müş ,.e beyni p:ıtla.rıırıık ölınüşliir, 

SALr~CAl\l'AN D0ST0 
Amavuık&yQnde Mollahalk toka. 

tında 33 numaralı nde oturen hr 
mal Alinin ojlu üç buçuk aylık 
Kenan adındaki çocuk s:ılıncakta 
uyurken salıncağın bnah oldulu 
ipin 'opması neticesinde )'ere dQJ' 
mil, "e yııralanmıftır. Yaralı ynnı 
Şi,11 Çocuk hastahanesine kaldı. 
rılmıştır. 

TRAMVAY CARP ... RAK BAŞINDAN 
YARAL1''DI 

Siılide Meşrullyet mahallesinde T .. 
ocağı sokağında oturan 20 )'aşlarur 
da süilü isminde bir kadın HalAr 
klraazl caddesinin bir tarafıOO&n 
diler tarafına lecerkcn Hamam tr 
rıCından 11elnıekte olan 03 nurna• 
ralı ntmanın idaresindeki 116 DU

. marnlı tram\'ay aralınınnm sadenıe
ılne maruı kalarak başından nrr 
lanmıştır. Yaralı Şişli Cocuk hıstr 
hanesine kaldanlmııtlır. 

CEViZ AGACINDAN D0ŞT0 
Dün saat 20,30 da Eyüpt!' Oç 

Şehlller deresi sokağında 27 numa
ralı evde oturan 12 )·aşındaki Pa• 
ruk Ormanlı, evinin bahçesindeki 
ceviz ağncın:ı çıkarak ce,·iz toplar 
ken dalın kırılmaslle yere dUşmOş 
ıyatından yaralanmıştır. 

Farulc Cerralıpaşn hııstııhaneslnt 
kaldırılmı~tır. 

Bin ÇOCCI\ llOGUUIAK 
TEHl.11\ESI GEÇiRDi 

DOn ı:ınt 18,20 de Nesim isminde 
bir cocuk Florl'ada yüıerken •Y•lı
aa knmp ııircrek denizde çabalı· 
mata h:ışlamıştır. 

Etnıflan yc11$enlcr Nc5lml bay· 
ııo bir nıl)•etlt kurtarmışlardır. 

lir· Ayni İngiliz tebliği, on Alman 
tayy~eainin t&hrib edild.ijini ha · 
ber vermişti· Fakat aonrad&n alı. 
nan haberlere nazaran, bu tı0n ra· 
kama daha iki Alman tayyareai ila
ve edilmesi lazımdır· Bu suretle 
dtlnkU Alman kayıptan ceman 12 
ye baliğ olmuştur· 

Evvelki gUn de 14 tayyare dil
ıllrWdüğüne göre 48 saatte İngil
tere üzerinde Almanların tayyare 
zayiatı 26 yr bulmaktadır. 

İngilterede f hazirandan 7 tem· 
muza kadar vukubulan tayyare 
bombardmıanlarmda 336 ölil ve 
jT6 yaralı kaydedilmiştir· 

AJi'RlKA M'V8TDILZllELERIN• 
DE JIARB 

Kablre, ıo (A.A.) - lngillz hava 
kuvvetıerl tebliği: • 

Garbi Mrnrda. Mersa ?ılatrub ve 
clftn, gQndtız ve 18,19 'hmmUJ ıe
cal tayyareler tanfmda.D bombardı· 
mu edilmtfUr. Bir dllfmaa tayyareel 
dtl§mtl§ ve yanııuıtır. Bu tayyıu'en!:ı 
mUnU.tıatmdan bet klıl ölmQı n 
telalzcl esir edllmlfUr. 

tnsWs bava kuvvetlerine menaup 
bombardıman laY)'&nllerl, Libya.da 
Rlgubbt'ye hUcum etmişlerdir. Bur&· 
da beş bUytık yangın çıkarrlmıgt.ır. 

Tolmlk llmanında ticaret gemileri, 
ta.yyareleriml& taratmdan bombudı· 

man edilmiştir. Bazı bombalar, hedef· 
ltıüle tam olarak \'aml olmUflur. Talı 
ribatm gcnlşlltt henUz malQm değll· 
dlr. 

Cenubi Afrika tayyareleri tarafm· 
dan N egelll tayyare meyde.mn& ya
pdan bir hUcum eana.smda bir yan· 
gm bombaar bir dU§Utan bombardımau 
tayyaresine isabet etml§Ur. Bu taY)'ll· 
re tamamlle tabrlp edflmlftlr. Dıter 
bir İtalyan bombardıman tayyareal 
de mllhlm huara. utramrıtır. Depo
larda yangınlar çrkanJ.mıltır. 

Erltrede Agordat tayyare meyda· 
nma karp yapılan htıcumda tıç ltaı
J&ft tayyareat yerde ciddi lıuara ut· 
rat.ı.ımııtır. Evvelki hücumlarda ea.· 
an kısmen tahrip edllmlf olan hau
prlara tam labetler vaki olmuttur. 
Tayya.relirlıııis sert d&ıerkea, bütan 
tanare meyd&m mmtakuı eı,Alı du· 
mular içinde buluuuıordu. 

Jl:rltrede Kacecu ta.Jyare me,.s.m 
ve civardaki binalar da yeniden ta,-. 
ye.relerimiz tarafmdan bombardmwı 
edUm1§Ur. Bir kamp berine tam 1· 
aabetle ,dtlfeıı bombalar, mUhlm ba
sar yapmııtır. 

Tayyarelerimiz, bUUm bu bareld.t.
tan salim olarak dömnUşUlr. 

Berlinde Hitler, Hea ve 
Göringle sörüttü 

Berlln, 21 - ltalJ&ll ıwtcl79 na· 
mı Kont cıuo dlln pce )'&1181 bulu· 
.. tNDJe ltaıyaya d&uno,ttır. 

Kollt Clano dt1n Allah Bitlerle sO
rlpla,ıtır. Uzunca .ı1ND bil IGrQfme 
MDUIDda. Almanya harJc1)'9 DUm 
ton JUbentrop ile ttal)'anm BerUD lıll
)'Qk elçlal Dtno Altlyert, Alman bar 
nk&lıU kançll&ryut ıetı Dr. Ka,,.
Dlr n Almanyaıım Roma bUytlk elçl· 
al fon Ma.kenzen haZJt' bulunm\lfbır. 

Kont cıano HlUertn muavllll Be• 
ve Karep1 Qörtng1e de ayn ayn ı& 
rilfmtlftür. 

Alman yadaki 
Fransız esirJeri 

Doktorlar ve haatabakı
cılar aerbeat 
bıralalacak 

Avruoadaki 
talebelerim iz 

' ingilteraya taarruz 
, asa.,caraıı ı lnchte) 

İngiliz ad&lanma uter çtkarmak 

N..,ortı. to - Pramuı murahbuı 
.l1'rauua P&D80 bag11D beyulmllel 
.ıtblahmer murahbUlarDe temu e
derek Almanya.da bulunan 'tM ~ 
mll10D Franm eslr1D1D vazl,.etl ile 
al&kıdar oımuotur. 

l4Q.tanlce ahk&mı mucUllDM nu' 
8ldaJd AlmaD emıert. 4erU1 ..-t 
lıaaJaJmllbr. 

.Almanyanm Dresdcn ochrinde mU· 
bendla taballlnl Ucmal eden MUcahlt 
Blktaı bu ııabahkl kon\'&D.llfODelle 
,.artmı.. plmlftir. JIUcalilt Bllktq 
AJmaıl1ada blllım&D 200 kadar "l'Qr. 
tale1*ıtllbı çok IJI YU17ette oldulda· 
rmı yiyecek buusunda blçblr •ıkın· 
tıda bulunmadığım ve Almanlarm 
TQrklen karp çok 171 muamele ettlll
&erllll IGylemı,Ur. .._. 

TOrk tllebelertnln lmWuUllard&Jd 
muvattaldyetlerl de çok iyidir. Hemea 
bQtb TUrk talebeleri wutıannı ıev 

•lflerdJr· 

sUç bir il delildir· • 
lnPiıJer Almanlara k!U'IJ 15-18 

fırkadan mllrektep bir ordu çıka-

Alm&Dy&d& btılUD&ll FnDm e11rı .. 
dJıda doktor ve hutabalacd&r mb 
tema d1'9rlert .wııoıı akdlne kadar 
Almaa1&da 'kalacaklardlt'. 

racaklardır· Bu kuvvete kartt Al" • F r an .ko 
mantar 1ngUiz adala.rma hiç olmaz. 
ıa ~ tırkalık bir kuvvet nakletmi· 
ye mecburdurlar· • Muaolini ve Hitlere 

CEBEf..tm'ABIK VSSCNC minnettarlık zincirile 
rAKVttE baölı t, Nevyork, ti - tngfllz müam· • 

lan, Cebelllttankı her tllrlU kan. 11&c1ıtt, IO (A.A.) · - 8WllllL 
h11cumlarmdan ~uhafua et.met en BUtllıı ı.p..nyol gazeteleri seneral 
dfeealle bu muıaıam k&yalıfm et- l'ranko tara.fmdan yapııaıı beyanat· 
rafmda 4 metre genlfllltnde ve 4 tan, bllhuııa bu beyanatm muatakbel 
metre dertn1ı.ıw .. de bir Jranal açma- llpaaıya SmparatıorlutUJlda!l b&baeden 

·UOM:' Jmmmdan adtaylfJe ......ımütedlr-
11Viçrede hukuk tahsili yapmakta ğa başlamışlardır •--

elan Bülent Kenemcncloğlu da bu Çalışmalar ı:Ur~tlc ilerlemekte • _.Ôaıeteıer, t.panyuım dafma :mlh• 
ababkt konvaui10Delle selmlıUr. dlr. nr devleUerlle beraber ytlrQmul I&· 
Bir aaulıarrirlmlzle görUteıı BWtnt A~lmuta olan Jianılm, karada ampıdlgt bUIUSUlld& mar etawkt• 
lıl~hı dcml§tlr ki: yapılması mel}\uz tank hllcumlan • n bpanyayı bu W dfflettezı n bil· 

- AVJ'llP&DID en eakin yırt f1lpH- na karıp kifi bir mlnla teıkll ed'9 --. ttaıyadaD ayırmak için tqwz
... ı..tçredir. SU&h aıt.ma almazı .. ceğl l!llSylenmektedir· Dffer taraf• ler tarafmdan aarf•dllen gayreUerhı 
kirler eon anıalllarda terbla edıım.. tan aynca CebelUt•ankm mulıtellf bota g'lttsıtnı. c;tııılrU KuaoUD1n1D tr 
ıe ba§1adılar. Hayat tırvlçrede tama· noldalanna uzun menzllll denls puyoı mntetlnl baflıyabllecek yegt· 
men ııormaldlr. Yiyecek tedarikinde toplan yerleştirilecektir· ne ldnclr o1aD mlımettarlık zlDc1rt l· 
"8lka uıu!U tatbik edilmiyor. Ylllıua Cebelllttankı İspanyaya bağlı- le baCladrtDU Ut.ve eylemektedlrler. 

bayat blru pabalıdır. BııJUn lavtçre- yan dar berzah icahmda berhava Al Al 
de 23 kadar Türk talebesi vardrr. Ve edflecelt ve bu suretle Cebellltta- manya sası 
bepalnln \'azlyetıert iyidir. FTanaad&· !"''• 1 ·r ada Jınlinl alacaktır· 
k1 talebelerlmlz hal<kında lsvlçrede •ıh k 
:u~ıı::kluz;e~~~eA~:ı::nm ~ IN~~1:tı~~::~ri:DU 1 a a hazırlanıyor 
talebeleri Vlşiye gitmektedirler. ~terede 1901 sm•"ı rh, sllüı Londra, zı _Alınan haberlere c& 

Yolculutumuz eanasmda ttalyada altma davet edllmJttir-~ N ,Almanıar AJaata bulunan ve Aalen 
ldlb•_. plılt oldu&ıunuz ıey, balkm bJit muameleal.rıe derhal bq A.buıı ~halla bundan çıbı-
b&?P lstemeınellldır. Yug091avya ••· oaktır. malı: ıotD tetıdklere bqlamıfl&rdır. 

• Amerika hariciye n~retl bir ldndlr... Bu suretle lngilterede alWı al. IDJnlerJıı uımm A1maD oldtJtu "bu-
1ene evvel kapatılmış olan Yartl· üç çek mWtecieaJe Adoıt Potek tma alınan ukerlerln yekQnu • ı rada kal&bıUecell tayin edllJDaktedlr. 
DJkto Fort · de • France Amer'Jca lslmll bir Alman doktor da bu sabab· ı milyonu bulacaktn" Ba hareket Almalı.1&Dm Alalı Uhak 
konsolosluğunun açtlacağuu bildir. ld konvansiyonel tolculan arasmda· (trludaya dair bagtln 4 llnetl etmek lglıı btr tefebbOa ma!dyeUııde 
milJtlr· cSır. s:-vfamada bir makale \'ardl1'·) teılkkl edUlyor. 
====--~~----~---___;;.._ _____ _ 

Bu, İDgilla lla&DJDda kM'IPD mil• 
leUcre çok ula olan a1)'Ml ,,..tplDe 
son blr tecavtızdUr. Buna karp llOll 

hadde kadar mUcadele etmekten bq· 
ka türlü hareket edemeyts. Davamız 
bqertyetln aUslDin ölü maziye kaflı 
olan d&\'aaı, U~yemut ve eerbeat flk· 
r!n Umlt ve hay:ı.tr mUnldr preııaiplne 
karer davası oldugu lçlndlr k1 aonun. 
da ınu::affer olaeağuır blUyorua.,, 

Deyli Herald diyor kl: 
"Ruzvelt biz.!; "sahte ııtııaıDet Din• 

nl.,alne kal'fl ihtiyata davet etmekte
dir. Birkaç saat sonra da HıUer bt· 
ze bu "s:ıhte nlnnl,.yt .ayıemı,ur. 
lhUraalle kemirilen bu adamla btı;blt 
sulh olamaz. SUihtan tıaUettttt u• 
man yalan aöylemekte ve lıal"tıt hulr
ıamaktadrr. Bunu l.abat lçtn acm T 
aenenln tarihi öntımüzdedlr. Yallm 
bir prtlA llUllıu, emnJyet, htlrrQ9tl 
elde edebllecettmızı blllJWUZ. O da 
safere kadar mücadeleye devamdır. 
Mücadele uzıı. çetlıt, maaratıı olacak• 
trr. Fakat kazıuırlmcaya kadar oaa 
devam edecetiz.,, 

Roma ve Berline göre 

Hicaz Krahyla 
ingiltere arasında 

ihtilaf var 
-. ıo - Alman p.zeteıllfDSD 

ütlhlıarma sere, lngntere ne l!tUudl 
AnlılataD arumda Pl"ıtnılk baml 
olmat ft Kral llm1muud Akabe '" 
KaaD •tn.tmda &lkerl tablfdatı ,.... 
maaa 'be1lam11tır. Aradaki lhUl&fa 
ııebebl, Kral İbnlalUUduD mllkerNr 
taleplerine ratmeıa. Akabeııln keadl· 
alno verilme.meetdlr. Akabe Ollddım 
Şerif HU.yine alt oldulU iclD kal 
llmlırauuda 1DUkal etmeal 1cap d· 
yordu. 

Mareşal Peten 
Roma, 21 - vı.,lden selen sa,ı1 

l"8llml mal<Un&ta g6rtı Franaa d9t1etl 
r.ut Karep1 Peteıı no pneraı Ver 
pııd henlls iaıD1 tam1b edl1mtml lıa• 
Dilmlym Alp dal'annda lılr 7Ude 
.lluollni Ue gfSrOfecekUr. Bta uller 
Roma tara!mda.D te7fd eAtlmemelfJe 
!leraber ad7ul mıhamdll baJ1t lılr t.· 
pbbOaUD lmkt.n daMJ"'de ola1ılleoelt 
.Oylezd)'w. 

Dtfer taraftan~ Peta ~ 
temleke umumı valllerbd. dellltilliilA 
tedlr. 
Franıanm lloelamr. bQyilk eJcılUIS• 

ne tayin edilen Lebeau'ıılm ,..._ 
Ceulr umum .,.., .. J>OD1ıı811 lııa2l 
nmam .Amiral .Alıdol t&1ID edllmlt· 
Ur. 

HiD4iG1ııl umum1 ftlQlllM taJID r 
dilen .Am1ral Decou 'ftlllfMlu ,,.,.. 
lamıfbr. .Aslodllen eül amalll ... 
paenl cartrous ~ .A· 
m1ra1 DecouQa dnretmlftlr. 

Clermont - Jremm.d. 20 <.A.A.>: -
'"l'oprata d&ıtlf,, bafblı a1tmda Ta 
psetee1 'bepnılra,.....,. u,lefde .. 
emettn1D mD...,..l Dl~ lall
JDelt Sçbı JIQkQmetbl aldfli :ıwutan 
tuTlp etıııekttdlr. 

Guete, lllraat lflerlDl 14&n •tmelt 
l1zere ma.repl Peten taraımdall eeal• 
len zatın p.tmyetlne !Umat ıo.t.r
ınekte ve yalmz telldD1erde buluımıak 
l& iktifa etmektedir • 

Tan'a nazaran daft.1a Ud .....ı. 
IJAJdmdlr: • 

"NU!uau ualmıf mmtüalara ....
kedllecek S,ÇUertD tnsl1 mwı.ı W 
l.at1Ual m...ıatdlr. Artık tuta 1ıal
dq iltlhul etmemeU41r. l'raUa .. 
rak1an )'alım mm:udQeU lcba -
olan maddelert değil 118.D&)'11çbı ıa.a 
olan maddeleri de 1atUusa\ etmelldll' • 
Dokuma ana,unm h&rlçten temlll 
etmeye mecbur oldulu maddelel" daM 
tul& latDl8al edllmelldlr." 

Quete ~mı fU suretle !ıttlr-
moktedlr: 

••zıraı tktıa&dlyatmıu.da tu&nur 
eWlfm.lz. Wul1p budur. Bu IDkd&p 
,ennmeıd IUmıgeleıa mU,ktU&t bta· 
ba kabla.rak ve ademeabı olarak ta· 
mımtanmalıdır, '-roprala cmzıa,.. mu 
vattaJdyetllzllte t•h•mmQI •tm!J'eJl 
blr tepbbOatUr. BQlcQmet em:IDde 
bulunan bOttııı man " r:aannt vuıta· 
lan b&rekete pttrmeUdtr. l'alrat -
raıa 1ade edllenlert bı1dAr& atrat· 
maktan çek1Dmelldlr ... 

Girit civarındaki 
muharebe 

(Eaf farafJ 1 lndde) 
su araaında tiç uat •ilren bir mu. 
barebe olmuftur. Dil§man kuv. 
vetlerinin bariz üstUnlüğüne rai· 
men kruvazörlerimiz muharebeye 
tııtuprak düımanı ağır haaarata 
ulfatmqlardır. Hayati bir nok. 
tama mermi isabet eden •e ha. 
metsiz kalan Bartoloneo colleo. 
ai kruvazörU. kahramanca muba. 
rebe ederek batmqtır. Milret:ttıba
tmdan b1r kısmmuı ln.rtanldstı 
nnnedilmcktecllr. Bonardrman 
filolarmm dflpMmn denls kuT. 
'ftt1erine yaldqaralc bmı1an bir. 

le örtülmüt bulunu • 
yaya ilhak edilen 

Qlan mebu.slan da ilk .. 
•k top~ntıya iştirak et · 
· l!u suretle mcbn'31arın a . 
' baliğ olmu,tur. 

KöprQnlln Emlnö110 taralmdald .,.,.... ytlkaelUlmeel amellyeelne de
nın olunmaktadır. EV\'PUd secıeld ..-1'7ede 60 8&fttim yükseklik elde edll· 
DdfUr. Cu tı ay eonııaa kadar blUrUeeelct&I'. Betlmde, köprü .,.,_ ,ek· 

b.ç 1ı:ere bombardıman etmitler 
"knwu&tere ~menni faa. 

1 bet" ettlrmlflerdlr. 
lf'ltllmelde olc1efa lmmmı slrlyormıms. ı Bir 49fman gemW l~eT tçtn. 

• DllD Ankara eacldeldade '* lllda de'frllmJt, füat dfm&,4 lılr ...,ıat iı!e batmı§tıT. BiltUın tayyareleri· 
......... .,.... ·- 2 2 .....,. ....... ......,.,.. " 1 ~llr. mis ....... ~ ..... 
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Büıun yer~ u:rn gozlcrını Buyük prulestnn 111gılı11n t:ıhaHfimunü 
Ur!tany:. ndnsına çe,·ırmış, ha tıic hoş gC';-mcmi~, daim~ şıddet!~ 

ılıselcri bü~ill' hır clikkaıle ı:ıkıp e. ınuJ,;alıele eımiştlr. 
liyor. AlmGnlanın lne;iltcrcyc hıı- Jngiller.-, Irlancl;ıyı yalnız znb· 
•adan ''e)& clenizrlrn 11ı.:cuın edip ıcım~le ıkı,;11 eımek i~teır.emi), Ir. 
etınlyccc~ı. lr.gıliz adrılıırınıı nsJ..cr l'ın<lıı tonrnklarında lngllızleri ls
ı;ı.l\arıp çıka&mayac:ığı, ı~gal hare. h~n etmek ''" bu 11.ıprakları l ngiliz. 
ı.ctıni temadi clliripcllirınıycccği )Cr· Jere mal ellt-rek lngilterenln yanı.. 

~ lizunu:ı bütün sn· ,, haşında olan lr-
tl'lelerın<!e nıfın;ı. l:ınrlayı İngiltere 

.;aşa ediliyor. ya. aılıısı jçin gQzel 
pılır \ 'Clll y.1pıL lıiı 1ahirc anhan 
maı tnn:ınd:ı kc~- . ,ı:ı liııe getirmek Is. 
ılnne hülı:ilmler çı 

lemi,ılr. 
kanlıyor, ihtimal· 
ler birer birer sıı. Bu hareketin en 

l-,hyor, farıızlye
ler yürütülüyor, 
hallA hadiselerin 
cereyan edeceği 
tarihler, ~anki bu 
yazıları yazanlar. 
Almnn erk Anı 

harbiyesinde yük
sek bir mevkfe sa· 
hibmişler gibi, ka. 
tl olarak t~bit e-

.kunclli teznhllrü 
l 800 tarihinde Iır 
giliz parlômcnto • 
sunca kabul edilen 
''Rirlik Fermanı" 
olmuştur. Bu fer. 
man lrlanclnnın da 
hill işlerini tan· 
~i ın eden Dub.. 

'""''~.hW..-..... lin parliıınenlostr 
nu J..:ıldınuııkla "fe 

,~~,.,,.. . .,,... 1 ıı~lllere ile lrlan.. 
diliyor, araya şiir 
\'e edebiyat 1.:arı~
lıranlar da oluyor, 
Almanynnın ve 
HiUerin taarruz J. 
oin me:btahlı bir. 
geceyi intihap 

Dö '\1alera 

clııvı tnınnmiyle bir 
ıt<ıirnıel\lc idi. Ba 
hı;reket lrıandada, 
lıilhas!la ccnubl lr
lantl:ıdıı derin n 
şiddetli .bir meııı

ctU~nl anlatıyorlar. 'Ay ışıiıı altın
da tayyarele.r, tanklar, nakliye ge. 
ınileri. Aya karşı ol."Unan a~k sere
.. :!llanna mukabil nota sesleri ..• 

Gllnnn ha umum! allı.kası an .. 
n ndn biz de Bilyük Dritaxıyadan 
bahsetmek isti:ronu. Fakat BQyil:ı:: 
Bril:myanın muhtemel Teya lm. 
k~nsıı istilasından dcğiL Gazete~ 
lcrde ı;ık sık adı •ecen, nra aıra 
da Almanya.ya heyetler gönderen, 
Ingillı ba.şnkAlcll ilo mnzakerc~·o 
s!r:fşen, JsUlA ister logillercden, 
isterse Almonyndan gelsin, şiddetle 
mukabele edeceğini ısüyleyen §Cr .. 

!Jest Irlandadan •.• 
Serbest Irlandanm Ttı.ziyctinl an .. 

lam:ık için Inslliz Jmp:mıtorluğu· 
nnn t~ekkül ve idare farzını bil. 
:uc!( !cap eder. Inslltcrc lmp:ıra. 
torıunu· An:ı ntanla d5minyonlar
•bn terekküb eder: Asıl lngiıtcre 
fmerkeıl: Londra)', lskoçya (mer. 
kctl : Bdlınbursr. Gal konUuğ~ 
(merkezi: I\ardlf)~ Şim:ıll Jrlanda 
(merkezi: IlcUa.st)', ba müttehid 
krallığın 46 milyon nüfusu 241000 
k:Jometre ide mesahası vardır. Bu 
krallık haricinde dominyonlar ya. 
nl Kanada, Cenubl Afrika, ve A. 
vusturalya hQkfımelleriyle ııerbcst 
Irlanda hükOmetl gelir. Duna lI!n. 
dfstan fmparalorluRunu da lUıl"e et
mek icap eder. Domlnyonlardan ü~ 
CÜ (Knn:ı.da, Cenub1 Afrika, A rns• 
tuialya) .ı\lmnn~·o. hilkümeliylc 
harp halindedir. Yalnız Serbest Ir· 
landa lıilarııflısın ı muhafaza ctıui~ 
l>!r lıaldcdil\ 

lngiliz l:npnralorlu~una dahil Jı i r 
Pll\a olduğu halde Irlandnnın bf. 
taraf ı.aıı,mı Irlandalılarla lngiliz
Icr arasındaki asırfadanberl devnm 
eden bir anlnşamamazlılia atret. 
mek Iazımsellr. 

lrlanda :n:alılm oldu~u üzere At
las Okyanu~u nzerinde..ecnlş bir n
'dadır. Bu adayı şimnll ~arklde şi. 
rnal kanalı Ye cenubi şarkide Sen 
JorJ J.:analı Büyük Brllanya :ıd:ısın
dnn ayırır. 

Irl!ında 1opraklıırı knyolık Ye ba. 
taklıklarla örtülüdilr. Hlr kısı:ıı 
toprakl:ınn·ua ise geniş orın:ınlar 
nrdır. Sfalı iklimi golfstrhn cere
y:ını yüzünden nıuledildlr. Geni~ 
meral::ırı T9 madenleri Jrlanı'lanın 
lıelli ıliaşlı sen·et kaynnklıırıdır. 
lrlnndalılar orlıı ı,;ıığda hırl sliy:ın· 
lığı kabul etrni~ ol.ın Krlllcrin tıc'i

l•nden selır.ışt ir. 
On ikinci nsırd.ı lııı;lilerc krnlı i

ldncl Hanri lrl unılu topraklarını 
7'1btelmeye h:ıslı:ııııı,, lrlandanın 
lıtmamiyle 1 lılı için bir nsır sar. 
!ı ldzımgelnı iştır. "1 

Insillere ile lrl:ındayı, daha Ju;'!. 
rusu Jnsillz ile frJondıılıyı birbırin 

den csıl a7ıran ~elırh ı:f.n ıhtil'ı'ı 
olmU$lUr, 1.oyu k.ıtolık ol n lrl.ını!.1, 

rınniyetsizlık uy:ınılırmıştır. llu 
mcmnuniycı~izliğin gfınlin lıirinde 
Irlandayı tomnıniyle lııgillereye !.:ay 
lıottirecej4ini seicn nıeı,hıır lnglllz 
b~v~ili Giodston !rlanılJ) a bir ta. 
kım imtlyaılar \'ererek galeyanı bir 
dereceye kadar teskin etmeye mu. 
vaffak olrr.uştur. 

Irlıındalılr.rın lngillzlcrc kıırşı o_ 
Jnn husumeti bu iıutiyıızlarla tama.. 
mlyle ııonmü'.' değildi. 19U·1918 har 
hl del"am ederken lrlandalılar, o 
tarihlerde Jngiliz lmparatorlutun:ı 
tıımamiyle L:ığlı ve istiklAllerJne u. 
bip olmnm:ı!arına rağmen, Jnglllz. 
lcrden ziyade Almanlwra te•ecclllı. 
Ur davrnnmışlnrdır. Halli harbin 
cl:ıvıım milddctlnce uçık denizlere 
n'nn yapan Alman denizaltı gemi. 
lcrlnln lrlanda s:ıhilleri11de ılzll 
ilslerl olduitJnu ,.e hıırııda Alman 
tahlelbahirlerine bt'ılli n ve yiyecek 
\'erildlğlne dair detlikoclular olmu' 
Lir takım vesikalar neşredilmiştir. 

Umumt harbden sonra lngilterc 
Irfand:ı meselesin! kati bir şekilde 
lınlletmcyc tıımetmi, ve Irlanda a 
dasını iki parçaya ayırruı,tır. Şi; 

rn:ıll IrlanLlad:ıki 13000 kilometre 
murabbaınıhı 2 milyon nüfusu ilıtı. 
va eden bir sııha doğrudnn dolru
ya Ingiliz krallığırıa tiıbl bir parcn 
ol:ırak knh11ştır. Geriye kalan GS 
bin kilometre murabbalık lıir de 
müstakil ltlanda devleti kurulmu,_ 
tur. 

lşle, bugünlı:ü bitaraf kalan Te 

Irlıında toırrakları üzerine taarruz 
i~ter Inglllereden ister Almanya.dan 
Gelsin, ıllı\hla mukabele edecelinf 
~öyleycn DS Valera bu nıfü,lakil (r. 

landa devletinin reisidir. 
Irlanda işi, lngiltere ıcin daimrı 

ehemmiyetli bir dahlll mesele ol· 
nıuflur ,.e l:u mesele bütiln dünya. 
ca ehemmiyetli telakki edllmı,ur. 
JlattA Frnmı:ı:ların mt'$htır Lanıs 
s;,siklopcdi 1 Jııgill rtıkıı bahse
derken "lngillcre lmparaıorlu:U ha 
ı·•,·cn :le 1 :ırlar kuvvelli olursa ol. 
'l'•n, Jahil·I~ h:ıkikl bir !akım mfiŞ
kilicrle !,ıırısı kar~ıyadır. Bu mil,· 
ı.ı:ıtr hillıa":ı lrlıında meselesin. 
oın çıkrn:ıl.:ncJır." divr.rrk lııı işin 
chcnımi\ctini lekırlıı ellirmektı
dir. 

D6 \"alcrııııın ı. .. yııııntından anla_ 
~ılrlısınn görP. nıüslıı~il lrlnnd:a dn 
idi hııı:ılin takip •lli~i bllarafiık 
ı..)n~etı ~ayr.,iııde lnı:ilterrnin ha. 
F:::nkil vuhelinden i~•ifıırle ederek 
!jim:ıil lrlıındayı rlıı , nıli<>lokil tr-
hındıı cı~~lt'lıne illınk l'lrıı,.k, lııı su. 
re-il~ lrl:ınrJ.ıııın l:ıırı vııh drt ,.e is.. 
lil.li.lini lrrnin Ptnıeye ç:.ılışmakta.. 
ıJ ır. 

işte, lnıri!lrrere karşı yııpıl:ı.cağı 
riv:ıyct t'•I lı•n Alman taıırrıııu are
rc-;irııle mlJ•toıldl lr'ıınrlıının vad· 
l· eti. 

l lstan~uı Komutanlığı Satınaıma Komısyonundan 
Komutanlık birlikleri için 23·1 9t0 ı;"tinU ıaat ıo c!a pa:artıl:h 20 tan" 

allrme toplu el kantan 76 ndct odun b:ıltı.uıı 500 ı;emlcl fcncrl ı;atın alın11· 

caktır. btektuerln belll gUn \'e saatte yUzde onbei tcrnl::at parnlarlle t:r · 
l<ktt. fı'ınd1ltlıda komutanlık S3Unalma komisyonuna gelmeleri. CG::l6! 

• • • 
Komuta.Dlık anhan lçln ~• ·7 9t0 f;"ÜnU saat on blrac pat&rlıkl:ı. ~S Yll• 

ka.ravıı.na Uç yüz kapaklı bnkrııc sat::l alınacaktır. lsteklllerin ~:ırtn"110c•Lı' 
1:!irmek ıçİn bergün \'e pazarlığa iştira~ ıı:ın de belli gUn ve s~tto yU::de or. 
~:ı ter:lnat ııkçelertle blrllkte Fı."ldıklıd:ı komuta.Dlı~ ııatırı.slm:ı koml.t.)"OCU· 
na mllracaat!an. (6226) 

, 
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7,e.klnua güvenerek ı~e müra
caat ediyorum: Vaıifemde bana 

yardım elmez.~cniz tahkikat daha 

yav~ yUr\lr, fakat gene de netice 
verir. Bu takdirde pişman Plmll: 

g6f 
bulunan hususi oda.anıda, 
Rön&n sevincinden oynatac&" 

~ahne cereyan ctme.kU-ydi· ) 
Bu odada Uç kişi vardı: OOft., 

Kassel, "Geatapo,. ajaJll ~ 
Horrok ve Coe Krognıan ~Jli 

biri \·ardrr. Amerikalı J.ltıl9 el> 
cemi"ct'.nin il!c irlılarında.11 .~ 

Yukardakf aaçıarm lbUyaU olara1' 

(16800 

D1ll bir suç ortağı muamelesi gö • 

rUnıünUz. . 
Dövme demir c:ubuk 2~ m/m 1000 .. 
L>övme demir çubuk 2~ m / m ııoo .. 
Yuk&rda cln11 ve miktan yazılı nç ve demir ı:ubul< :?3 temmuz 940 tart· 

bine kadar pazarlıkla altnacaktrr. lsteklllerın Kaaımpı.şada bulunaıı komls· 
youa btr6Un mUracu.tları. (61861 

Bilakis bUtUn bildiklerinizi söy· 

Jem~k suretile bana hUsnüniyetle 

yardan ederseniz si%e iki va.itte 

bulunurum· Beni iyi clinleyin. 

J ., ••• 

bu Krogman ön plana geçın~ 
nazan dikkati celbetmeden l"

mUkemmel bir propaganda~~ tı! 
BilhBl!~a tayyare ,.e tank dııl 8' 
tar imal c<len bir sUlıh fabril' • .\lo • 

Bidon almacak 
23 temmuz 910 a~amma kadar bidon pıı.zıı.rlıklıı ıtınacaktrr. btekltlt>· 

rln ber"Un Kurmpaıad& bulunan komlsyona mUracaatıarı . llU84 I .. . . . 
ı - Mevcut ev:!mfJ mucibince tahmin edilen bedPll C7854) lira o· 

lan 304 adet meşe &!yll ve bloklarm 21· 7 .940 tarihine rastlryan çarşam
ba günü eaat 16 ôa Kasımpa.şada bulunan Drniz L<:vazrm aatınalma 
komisyonunda pazarlıkla ek!!iltme:si yapılacaktır· 

2 - Kati teminatı .. 1178.10., lira olup şaıtnıı.mcl'li hrrgün 13 ııa· 
ati d'lhilinde mezkur komisyondan yarasız almAbilir· . 

3 - lııteklilerin 2190 ııayıh kanunun istedi~i vesaikle birlikte adı 
geçen komisyona müracaatları. (6276) 

l~rnl Levazım Amirli ğ inden verilen harici 
L_ askerı kıtaatı ilAnlar ı 

t;;urbehının 000 ton odununa glınUode iıteklı çıkml\drğmdan yeniden ka 
patı zarfla eksiltmesi :?6·7·9•0 cuma. gUnli ıaat 11 de Ağrıda asker1 aatmaı· 
ma komlııyonunda yapılacaktır. Tabmln bedeli 15.000 ııra ilk teminatı 1123 
liradır. Evsa! ve ıartoameıl kolordunun tekmil garnlzoniarma görUIUr. Tek· 
Ut mektuplan aaat 10 a ka.dar kabul tdUlr. (233) (aHa) 

• • • • 
HOOO ldlo aadeyağt kapalr zarna ekalltmeye konulmıı§tur. şartnameııi 

tapartada tUm Sa. Al. Ko. da ve lsta.nbul, Ankara Lv. lmlrlltl ıııatmalma Ko. 
dadır. Muhammen tutan 169:50 lira llk teminatı 1196 lira 2~ kuru,tur. Ek 
ıııtme 2·8·940 cuma günil eaat lt.i t~ upartada tUmen Sa.Al. Ko. da ya.pıla· 
caktır. lateklller B te tekUt mektuplannı Ko. ba,ltantığma vereceklerdir. 

(327) (6017) 

• •• 
Afağlda miktar, muhammen bedel, ihale gün ve aaaUerl yazılı aıtır vt 

koyun eti kapalı zarll& ek~iltme:;e konulmu§tur. Şartnamesi lııtanbul, An 
kar& Lv. Amirlikleri ve Kayseri ukert aatmalma Ko. ıannda görülebilir. Is
teklller kanunun 2,3 Uncu maddalertnde yazılı vesaik Ue tekllC mektuplarmı 
Uı&Je saatinden 10.alcal bir aaat enel Ko. baıkanlığma vcrmı~ bulunmaları. 

Cinci mıktan 

kllo 
Sıfır et1 190.000 
Koyun eU 78.000 

M. bedeli 
Ura 

30400 
21840 

( :?48) ( :58•0) 

Uk teminatı ihale gUn ea&U 
Ura 

2280 
1638 

~ • ol# 

26/7 /IHO cuma 
28(1/9•0 cuma 

15 
18 

Kapalı zarfta 85625 kilo koyun ett aatm almacaktır. lbaleat 3·8·940 eu· 
mart u1 sbll -...ı 11 d• EdlrncCSe eBkl lıltlş\rlyet datr.alnd• aatmaıma Ket, 

da yapılacaktır. Tahınhl edilen tutarı 1.5318 lira 73 kunıı , •• teminatı 1149 
liradır. Evnf ve ıartnameıl hergün Ko. da görUlebiltr. hteklllenn· aözU re· 
çen günde en geç ihale ıaatlnden tılr nat evvel tekli! mektuplarım Ko. na 
vennı, obµları. (332) (8112) 

••• 
22 ton aade yatı aı.macaktn'. Kapalı zarfla ekailtmest 31-7-940 çar. 

pmba gUnU aaat 11 de Edlrnede eald Mtl§lrlyet dalrcııılnde satm alma ko. 
m.tayonunda yapılaea.ktır. Tabmlıı bedeli 27,!500 lira, ilk teminatı 2063 ll.. 
radır. Evaa.t ve prtnameal komlayonda görUJUr. lıteklllerln belli g11D ve 
aaatt.en blr aaa.t evveline kadar t4'kll! mektuplarını komisyona vermeleri 

' (29S) (6026) 

• • • 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
1-;rz:ururu • ı:;arı'<amı~. Mudanya uur5a, ~anısun • l,.'!arf:ımb& uatıll:ı 

bar1ç beynelmilel mUn&Sebetlerde aatılan müşterek l'ıılctıer \'e Avrupa bat
tmda. l.şllyea Semplon ıUr&t trenleri barlç olmak üzere bUtlin ~ebekeye mab 
mıı 0.01101, balk ticaret blletlerl tçln O.D/102, amele l<;ln D.D/103, ,ebek•. 
ve tımlr • Deniz:ll O.Dil O ı. Sirkeci - Edirne • t"ırklarel! D.D/10:) Samsun -
Slvaa D.D/lOG, Mersln • Mamure • hkcnderun D.DllOi No.lı mıntska tarf· 
felert thdss edllm~tir. 

Bu tarifelerin tatbikine 18.8.19iOtıı.riblnden itibaren ~lanacaktır..M~z 
kQr tarihten itibaren D.D/7, li9, 6~. 67, 71. •a, U, 88, 97, 105, 110, 111, l~. 
128, 134, 98. 116. ııa, 130, 87, 73, No.lı tarifeler l~ğvedllmJ,tır. Yeni tari
felere gore ~imdiye kadar gidi' seyahatlerinde tenzllAt yapıtmamı,, mmta· 
kalarda mUblm miktarda tenzllıU yap·ırnış ve uzun menfelerde gldJş ve yUı 
kilometreden itibaren de gidiş • dönUş tenzUAt ve halk ticaret bileti Ucretl~· 
rinde tadJl~t yapılmıııtır. Tarife fartıanna göre bln kilometreden faıla me· 
ıa!e için bilet alan yolcularınıı. ilk ~vakku! edecekleri istasyonu a:.lmct le· 
tasyonu.-ıda bilet alırken. mUtenklben te\"akkuC edecekleri lstaeyonlan ıU 
t"vııl:ı·u: c::ıkte:1 i~l.3ııyondan bsreket ederken tayin et.ınek ve tevakkuf 
e~'cc:ıhler1 111:..a<ıyontarJa Nletlerlnl blrl muv8.Slll&tı müteakiben di~erl de lıcı 

rel:e: e·ICceklerl gUn olmak Uuıe iki defa vize ettirme!< prtlartle tevakkul 
b'\klu vıı1lml.,tlr. Ou ıartıara t1ryr.t etmeden tevakkuf edecek yolcularırı 
tcvakku~ ettikleri Lttuyondan ttlb:ıren gid)ş veya dönUo lstaıııyoouna 'kad:ır 

~e:ııd~n Ml .. l el:nAlsn 1cabcdcr. 
Crup ve aı:e b!letlerl katıırı.n ı..areketlnden on beO dakika en·cı tt'ıfarı .. 

e tllmelldlr. 

füsa bir ıılikuttan Mnra devam 

etti: 
_.. Evvela; bir daha Amerikaya 

ayak baıımamak şartlyle Şlngcrle 

m~gul olm11.yız:. 

Sonra; Almanynya dönerek ora· 

da ilşıkmızla buluşmrkta veya A
merika.da kalarak zabr!anın n~z:ı

reti ve himaye11i altında güzellik 

eD..!ltitünUzdc çall§makta ı:ıcrbest o· 

lursunuz. 
Bilmeniz belki faydalı olur diye 

alze bir hakikati daha anlalayan· 
Tayyare fabrikası mlihl"ndi!'lleri. 

nin almak ihtiyatmda bulundukta· 

n tedbiri, plnnla.rın Almanya.ya \'a
ııl oluncaya ke.dar yok olııcağmı 

Rönar tafs:ıö.till'! anlnltt· Hilda bu 

yenJ darbeyle epey sarsıl !ı· Fakat 
sllkiınetini mnhafar.a clmcğc gene 

muvaffak oldu· Başrnı kaldırdı, 

dUşmanmın göılcrinln içine baka

rak: 
- 8öylediklı>ıimrlr>n fazla hic;bir 

ııey bilmiyorum. Hiçbir suçta hiç· 
bir kimsenin ortağı değ'lim· Gös· 
terdlğiniz k§.ğıdm ne olduğunu 

bUmiyonım. ;Bunu çant.amda buldu. 
ğunu~ iddiatıı da ynlnız si1Jn sözü· 

nilzde kalan bir iddiadır; hen bu 

ka~ıdr ilk defa görtirorum· 
Rönnr omuz ı1ilkti: 

- Siz bilirsiniz· Maamafih size 
dllşlinmek için birkaç saat daha 
veriyorum. Bu akşam t<:krar islic

vab edileeek!'iniz. Faydasız cesare
tiniz sempatimi da\'et ettiği için 
bu cesaretin yerini zekiınız:ı. layık 

bir hakikati ~Örlii'ie bırakma."!mJ 

sizin hesabmıza temenni ederim· 

Böyle ne kazanacağınızı da söyle-
miştim. 

Tekrar görüşelim matmazel;·· 
Hilda. ayağa kalktı, Deyvisin re· 

Cak:ıtinde blirodan çıktı· 
Kııpı kapanınca Conson: 
- Fevkalade bir kadm, dedi. 

Rönar düşünceli bir tavırla ce. 
va.p verdi: 

- Evet. Fakat bir zayıf tarafı 

var, orayı keşfettiğimi sanıyorum· 
Hllda, kendisini Franç Şnayder ve 

doktor Kaııscllo kar§ıla.ştırdı~m 

zaman b::ıkalım ne yapacak? Bir 
pll.n bazırladrm· 

Siz şimdi ı,u klğıdı ı;ıifre !Jubesl· 
ne götürün. 

Coııson henüz çıkmıştı kl, Erl
ka Yolf ile Dcy\1s beraber gel<ii· 

Güzellik cMtitlisünün direktör 
muavini. patronundan çok zayıf 

çıktı. Tehdit ve vaitlcrle karı.,tk 

on dakikalık bir istlcYabı miltca -

klp ağlamağa ve ne biliyorsa söy

lcmcğe başladı. 

Bildikleri, çalman planlar mese· 
lc!lne dair fazla bir şey değildi. 

Fakat H'lda ile Ka.&SCl ve Şlage. 

rin gizli faaliyetine dair çok maltı· 

matı vardı: Bu iki adam ''9 HildR, 
ca.&usluk teşkilatının başları idi· 

Binaenaleyh i~ bu adanılan söylc

tcbllmckteydi· 
Erika Voır, yakında scrbelıt bı

ralula.cağı hücrc~inc gönderildi, 

* * •lt 

Bu ~nada, doktor Kas.selin "Yi-
yanıı birahane!!,, nin Uat katında 

da dasinalörl!ik yapmakt3Yd~~. 
Fa brUuı.da onu yalnız cıcsı ~ 

olarak biliyorlardı· Fa.kat .J • ,-JI· 
başka b·~ok marifetıerı . 
Baha.sile b:?raber rnkllyle ts<• ti 

w •• seııt 
de bulundugu zaman uç ,4 
saat rahrikasmda çal~mış 0

4 
! ~ 

için elleri ince işlere yat.kıt! ı . .; ~ 
!inden çıkan en ııon ş:ıhe!!t~ 
,imdi doktor Kasselin ka-4~ 
ilı!tlinde rluruvordu· • rfl 

Bu ~aheser, tayyareye kil ııı: 
ni bir Amer:kan topunun ıııi11 f1 
ni bir modeliycü. Bu top. ı;to .(;: 
nın çıılrştığı fabrikada il>I ı;)r 
beri giıli olarak imal edilrn:1'~0 

Kası1:ıl ve Hnrrok mcd.I ~~ 
mckaniznıa~mı birka~ defli i 
ler. Kacısel nrşe ile söylendl: 

- Fevkalade! 
Ve ilave etti: 

0 - Hem top, hem de vUcU '., 
tirdiği:1iz bıı mode l rc.vkaiade 

Z~· ~f 
Krogman... Sizi tekrar teb ~ 

~-' tll derim· 633 dolarlık mıısnı.ı t: 
ııtr 

n•:ı: bu ş1hes~r }tarşısında 

ten ibaret·.· Si:ı: bundan ds.b
11 

lasına lfıy1krmız· 

Krogman itiraz etti: t 
- Ben m.Mrafımdan oıı 

ıor· 
fazla i.cıtemiyorum her 001' ,+ 

- lşte lıun•ın için de ~· 
1 

tebrikslniz azizim KrogmtıI1• 

Horrak liıfa kanşlı : ııı' 

- Topun bütlin tcferrUat -~· 
renmeğe nasıl muv::.ffak o.16~ 
Benim bildiğime göre fıı.bJ1lc~ 
pöyle mühim keşWerin P rJ 
pnrçalara aynlarnk başka 

d~inatörlere verilir. ci 
Krogman gülUmsiyerek 

\•erdi: t ~ 
- Sa.brr, daimi bir dil>Jc" f 

fırsatlardan istifade etrn~ et 
mek meselesi ... On .beş biil; ,ı 
menzilli, son derece sert a~ 
ni bir tayyare deli topu ~ 
teUtiklcr yapılma.ğa bıı.şl&Jı / 

5ğrenir öğ;enmez göt.le~ f 
a<:mrşlım, bunun ııemeresinl 
dilin. ~ 

(Dev? 

-~ 1.. 
13,25/U,30 :Müzik: }lad>"0 jf 
orke~tra~ı. 18,00 : Proğrarıt: ~} 
Müıik' 1s,3o: Müzık, 1s,•&50rr1~ 
radyo cm: orkestrası. ıf" 
Bel'diyc Tür.ün'ün iştirakilt•1 ı~ 
Müzik, 19,4a: Memleket ~11 ııtJ (ı 
ve ajans 20,00: Müzik: Fa"~ıi\ill. 
20,45: Konuşm, 21,00: ?ıf0 . ,ı ı 
kuyan: Sııfire Tolcay, 21,3 · <'.:/ 
22,30: Memleket saat a>·ıırı;,~11 

Jıın~. 22,45: ajans spor -;I' 
23,00 )füzik: 23,25/23,3: / 
program Te kapanıf, ~ ...... r----· ..... Çocuk Heldıni }\J 

Ahmet Akko~"' ! 
Talıatm, Talimhane raıs• &it j 
Pazardan maada bergüıı ~1 

ten aonra. ı:reıeton :§:::::::; 

-inşaatcılara:'1 
SAGLAM • DOZGON • UCUZ . 

Eıkişehirin Kurt markalı kiremidiıı' f 
Vehbi Koç ve ortaklarında bulursunuı· ~ 

Gal:ıta Fermenecller No. 90, uıet.,h «i61 • uo:t ,,A 
.::::============================::;::================::::::~!it tıc•tf 

mahsua munzam Ucretı blletini almryan yolcuların bilet n bal1' r 
!etleri muteber tututmıyacakbr. ıııı',Y r 

Tanı UcreUI halk ticaret blletı blmtllerlnln meccanen n11JıJed 1' t.1r'~ 
kiloya kadar bagajları ara.amda lusmen veya tamamen numuııtll '°r' I 
eşyası da bulunabilir. Demlryol yo!cu rehb<'rlerinde eski tarifelere 1ı.ır' 
nuımuo olan Ucret vtı rarttar yeni tarifelerin merlyete girdiğUll1r.ı:ı cı 
bllkUmeUzdUr. (6~ 

Aeı:c!olu To:oı ve ScmploL sürat ,trenlerin~ binmeden evnı bu lrenıeı• Fazla t.atatılt için lııta.syonlara müracaat edllebllJr. (SSS!) 


