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itler, Italyan donanmasının Akde
~izde artık harekata başlamasını 
ianodan istemiş 
Londradan verilen haberlere göre 

Musolini donanmayı 
tehlikeye sokmak 
istemiyor 

Roınanyadan verilen haberlerden 

erOün<dle 
alkanlara dair de gö· 
Uşüldüğü anlaşılıyor 
tiano dün akşam işgal altındaki 

Fransayı gezmıye gitti 
teı 8 - Muhtelif menbalar-
l· ezı. haberler~ göre İtalya 
~ llaztn Kont Çiano dUn 

'~ HiUerle görUımilştUr· 
la. Alman hariciye nazın 
~ Berlin elçi.si de bu

~~ır. Milla.kat iki saat ka
t llftUr. 

Çia.no, dUn alqam hwnw 
~· ltgaı altmda bulunan ara
~tet lç~ garba hareket et. 
Ziyaret, pek m\\htemel ota· 

rak iki gUn silrccek ve bu esnada 
eski garb cephesinin en mühim 
mmtakaJan getllecektir. 

ll\'içrc<le çıkan Noyes Zilrher 
Çaytung gazetesi, Hitlcr, Çiano 
mülikatmda, Avrupanrn cenubu 
ıarkf meselesi de görilşüldUğUnU 
yazıyor. Mezkur gazeteye göre 
Tuna ve BaJkanl:ı.rda me'\'cut mc • 
selelerin sulhen halledi1me~inde 
Almanya ile Jtalyıının bUyUk men
f'aatler:I va!"dır. r IJ .. ı•ıımı • ılrt<'üdeJ 

"Flandr hezimeti
nın mesuıu 

Fransızlardır,, 
Vaziyeti kurtarmak için 
taarruzları hep İngiliz

ler yapmışlar 
I.ondra, 8 - \'khy hüklımclinln 

iklde hlr Flandrc hezimeti hakkın
da lngili:ı: ordusuna karşı ınürıcri
yana ithamlarda bulunması üzerine 
yilksek rütbeli bir lngilh: zabiti 
dün iJece, bu hususta miiblm irşa. 
atta bulunmuş ,.e ezcümle dr.miştir 
ki: 
"- Flandre ccphc:sinde Alınanla. 

rm actıitı 1tedi~i kapıılınnk için ln. 
gillzl-erin şiııı:ılden, }'ranm:lonn da 
ocııaupt•n ~ücuma ,geçmeleri Jra...,
laşhrılm ı~t1. Fakat Fransıllar, ha. 
zır bulundukları bcy:ınile, taarruıa 
iJecmediJcr, fngillıler y:ılnıı: başla· 
rına taarruza geçtiler. 21 mayısta 
Flandre'cle Franst?; km \'etleri ku
mandanı ı;eneral Blllloti'nin tensi. 
hl ile İngiliz ,.e FrıınsııJarın ln:ır 
ruz:ı seçmeleri kar:ırlnştırılmışlı. 
Fakat Fr:ınsııl:ır. hıı defa ela ha. 
rekcle ge-çnıcdill'ı. 1nıdllz fırkası 
Irk tııışl:ırıııa laarruz hedeflerine 
varmışlar, Almanlara büyük zayiat 
verdirmişler, 2 gün Arras önünde 
k:ıhramıınc:ı çarpı~nıı~lar, fakat ce· 
nuplan btklenen Fran:m: yardımı 
gclml'diğinden rlcata mecbur kal· 
mışlıırclır." 

r--~-------------

alnız İngilizler 2500 Romanyadan 
. çıkarllan 6 5 İngiliz 

Alman tayyaresı Dün ve bu aabah şehri· 
mize geldiler, /ngilte-

d • • • • d • · ı reye dönecekler u ş u t u e r İtalyan ve Alman 11lyaseU takip e-
ı decek olan yeni Romen hUkQmetinln 

ır ingiliz tahtelbahiri, iki Alman :i.k~!~r:,~:.~~~r...:;ı: 
1 k 1 d 

...., t bir grup bir İngiliz filebUe dUo akşam 

nak ıye o unu agıt 1 ve ::::~0eksp~:~~~§~~~e :o::~= 
6 b t d 9 ve konvanstyonelle de 11 İn&'lllZ vapur a ır 1 gelınlttlr. Buntarm aileleri de yaııl&--

rmda bulunmaktadır. tngUtereye dö· 

Clzide ltalyanlardan 60 top, 4 milyon liıek _0e_ee_k_ıer_d_ır. _______ _ 

Ve birçok telefon muhabere makineleri Meksikada 
iğtinam edildi kanii 

(Yamı 4 üncüde) 

b~ . 
1'11 Ft!Derbabçe • ~lktq ~m'1an bir ~nstantanc .•• 

(\'azısı 5 lndde) 

• 
seçım 

32 kiti öldü, 52 kiti 
yaralandı 

lıı'ttvuork, 7 - Meksikarla R<'isi
cumbur intihabaı sırasında ba:ı:ı 
karışıklıklar olmuştur. Yukubulan 

~ çarpışmalarda 32 kişi ölmü1 5G kişi 
yaralanmıştır. 

Solya elçimiz 
Bu sabah gelen 
Şevki Berker 

Türk - Bulgar 
münasebetlerınin 

Çok dostane ve samimi 
olduğunu söyledi 

(Y azıaı 2 ncide) 

Uzak Şarktaki Fransız 
filosu da lngilizlerle 
anlaşacak mı? 
iskenderiyedeki filo 

teslim oldu 
Martinikdeki harp gemilerinin mukave

meie karar verdiklerı teyit ediyor 
Ne\')·ork, 8 - Kolomblya Amerikan I ya kaybolmuı, \'e her rütbeden 40 ki· 

radyosunun bildirdiğine göre lııken· şl attr surette yaralanmıotır. Liman 
derfyedekl Fransız filosu, !nglllz bab mUhe:n:if.!ılerl karaya oturan gemile. 
rlyesi tarafından :siUllitan tecrit edll
mittlr. \'aka, lkl !llo arum<lakl doat· 
luk dolayısiyle hl~blr hldlaeslz vu
kubulmu,tur. lnglllz makamları, 
ll"ranl!IJZ balırlyeUlertne memleketleri· 
ne iade olunacaklarını blldlrınl§lcr· 

d1r. Fakat Fransız bahriyelileri, 1n
g'iltereuln yanında rnüc:ıdeleye deva
mı tercih etmişlerdir., 

lııl:ırtinlktekl Frarunz filosunun mu 
kavemete karar \"erdiği ,·e tng'lll2 
harp gemllerinln muhasaramnda bu· 
lunduğıı haber \"eriliyor. 

ORAND.\.Kt Z.\\"l.\T 
Diğer tar&ttan Fran.ın; istihbarat 

1erviıl ıunlan bildirmektedir: 
"Oranda Uç büyük ,.e bir kUçUk 

Fraruuz gemisi karaya oturmuetur 
ErelAhtıe zırhlısından 200 kl§I J..-ur. 
"tutmuştur. Dllnkerk, Provence ve Mo 
~ador gemilerinde 200 kişi ölmllJ ve. 

rln yUzdürülmeal çarelerini tetkik et.· 
mektedlr.,. 

tT.o\.Ll"~''IN FKANSAYA 
1'1ÜSAADESt 

Roma, '1 (A.A.) - Hnu ajansı
nın bir tcbhği, ttalyanm kendiliğtn

den, Fransız donMması ve hava kuv
vetleri hakkında.ki ırıUtareke eartıa
rına daha el!lsli1<1 1'!r tnabiyet veril
meı.lnl kabul ettiğini bildirmektedir. 

Filhakika, bu elA11tlkfyeti taltp e· 
den .Fransız telgrafı. Frar.:saya ıate
diğt aer~stlyi veren Torino n1Utare'ke 
kon1lsyonu karan ile yolda kartılaş
mı§tır. Bcrliu, Akdeniz hakkında ka.
rarlar almak ı~ın Romayı serbest 
bırakmı§tı. 

FRAXSIZ AMtRALl.JO~"tN 
TEBLtGLERl 

\'~ı. '1 (.\.t\.J - Havas: 
(Deuamı .) ünr:üdt) 

L7!1J:Z14~Vl?~' 

Moskovaya bir Yogus· 
lav heyeti gitti 

Afoskoı•a. 8 r ,\.,\.) - 8 Temnıuı
da ~lilan Garilo\"lc'in başkanhAın· 
daki Yugosla\' cliplomıılik heyeti 
Nosk:oura nıu\"a~alat etmiştir. 

Macar • Romen ihtilafı 
Budapeşlr., 7 fA .. .\) - Yarı res. 

mt surette telıliğ edilıni~lir: 
Son bir kı1c gün zarfında f.İya<.! 

mahfcllerle efk:'ırı unıumiYccle Ro· 
m:ıny:ı meselesi h:ıkkındıı müş:ılın
de edilen heyccanlt faaliyet yerini 
dıılnıa büyüyen bir sükunete bırak· 
makta ve Romen meselesinin iıık[. 
şafı tam bir itlmadla mülalh edil· 
mektcdir. Harbin . y:ılon ol:ıc:ı~ı 

yakmmd& lnı-Wz MoyaJestı:ıde bir şe 
hlr 10 dakika bombardıman e~
tlr. 

UUn öğleden sonra yeni bfr hücum 
yapılmı~trr. öten ve yaralanan yolt· 
tur. 

DUıı sab3h f'rke.a, iki d~maıı tal~ 
yaresi Kenyanm ~imal hududu bötre-
81.ndc kUc;ük bir köye 23 bvmba atmıo 
tır. Bombalar bir miktar keçlnl.n ztya
ına aebcb olmuı.;:sa da tlçbir hasar 
yoktur. 

Malta dün bombardı· 
man edildi 

tahmin edilen - hitamından sonra ~la.ita. 8 (A.A.J - Hafta tatili 
biltün meselelerin ru:ı:nameye alı· esnasında Uç dU§ma:ı ta)-yare.t dU· 
naca~ı ıannediliyor. Bununla be- şUrUtınil§lür. Bu tayyarelerin lklaf 
raber, Romanya scf('rbcrlliılnin se· cumartesi gecesi yapılan baskm ~
bep olduğu Macar ukert ıertblrleri. oasmda denize dUeUrOlınllştur. Cu
nln Homenler tarafından bir teşeb· marte:st günü bir asker ölmüş. 4 ah11 
büs ,·aki oluncıya koıd:ır idame celi· )'araıanıu~tır. Pazar günU dört atert 
lece~! kaydedilmektedir. vcrllmııur. Saat o.ı~ de dll§man tay· 
Bombardımanda ölen yareler! müteaddit bomb& atmışlar· 

• dJr. lkl asker ölmllş. altı uker yara-
keçrler ı ıanmıı. bir kısmı çocuk ve biri kadm 

Nalrobl, 8 (A.A.) - Tebllt: olm&k üzere 9 alvU ölmll.,, 1 ıtvU ya· 
ICvvelld aabah, Habe~t&n hududu ral&nmrftır. 

Fransaya kabul 
ettirilecek yeni 

· siyası reiim 
Totaliter devletlerin 
rejimi ile Dır 'hizada 

olacak 
Londra, 8 - Fra.naanm müs

takbel slyut rejimi Fransız kaplı· 
c& ıehirlerlnde !ılare~al Peten w 
arkadqlan tarafından hamlan
ma.ktadır. Peten bu projeyi hazır. 
la.malt itini, ttaıyaıı - Ha.bet harlı! 
sırumd& ltalya ile P'ransa arana.· 
d& bir muahede yapan Lıavale ver
mittir. 

Yeni Fr&n.IIZ hllkti.metinin bütün 
(D~vamr • QncadıJ 

Fluryaya rağbet 
Dün yüz bin kiıi gitti, 
ilave trenler bile liG/i 

gelmedi 

Belediye tekrar 
müzayede açtı 

U sküdardaki bedava 
halk plajı açıldı 

Florya plijmı işletmeği üzerine 
alan mUteahhit ihale tarihi Uurln· 
den on be§ gUn geçtiği halde taah· 
hUdUnil ifa edemediğinden dUn be· 
lediye tarafmda.n ihale kararı fee. 
hedilmiotl. Belediye bugünden iti· 
haren Florya plnjiarmı yeniden 
mUıayedeye koymuştur. Şimdilik 
Florya plajlan kiralanmcaya kadar 
belediye tarafmdan işletilecektir. 

Florya plAjlan dUn §İmdiye ka· 
dar görülmemi§ müthiş bir kala
balıkla dolmuş, yUz bin kadar ınh· 
mln edilen halk Nıbahtan akşama 
kt.dar Flol) aya gitmiştir. 

Sirkeci ist~yonunun billilk mey
danı tram,•ay yoluna kadar bllet 
altp gitmek istiyenlerle dolmuş. 
gerek Sirkeciden ve gerek Florya. 
dan mliteaddid ilave trenleri ta?l· 
rik edilmiş, fakat buna rağmen fü· 
tlyaç karşılanamamıştrr· Riltiln 
trenler hareket ettiği halde dUn 
akşam Floryada iki tren dolusu 
halk kalllllJ, bunlar için ild tren 
daha tahrik edilmiştir. 

Uaktldarda tlısanlyedekl para11z 
halk p!A.jı birkaç ru.n e\'\'el açılmı1-
tır. Belediye buraya yeni kablnaler 
yaptınnıştrr. Ayrıca tat olan rıhtı· 
mm da betonlllflmlınaaı kararla.omq
tır. Bunun için 1000 lira ayrılm14tır. 
Yalnız b&lkııı beııUz pllJm açıldıfıo 
dan haberi olmadığı için dUn paz~r 

olmaama raftııeıı buraya giden olma 
qtzr. 
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ETi~ÜHAMME~ 
:::===~<HAYATI>~ ~ 

-1 VESiKA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri t!Sas tutularab 

iBNt HtŞAM · 
tarafından 1200 yıl evvel yazrlmı:, 

Hz. fvfuhammed ha'kkındaki ilk biyografi· 
l'ilrktıeye ceWelU 35 M\UlhDddnn Türk 

Hz. Muhammed bunu dınledik· 
ten sonra: 

- Bu hak bir rü}radır! Tanrı 
böyle diliyor! Git, bunu Bilala 
öğret .. Namaza bunu okuyarak 
davet etsin .• Çünkü .omm senin
kinden iyi sesi var!. dedi 

Bildl ilk ezanı okuduğu vakit 
Omcr evinde bunu isitince, cübbe· 
si yerde sUrünerek koşa koşa Hz. 
Muhammede gitti ve: 

- Ey Tanrı peygamberil dedi. 
Seni hak olarak gönderenin üzeri
ne yemin ederim ki hen ,de onun 
gördüğü aynı rüyayı gördüm! 

Hz. Muhammed: 
- Tanrıya hamdolsun! dedi. 

VEDDAN GAZVESi 
Bu, Muhammedin ilk gazvesiy

di • .(Veddan) a kadar ilerledi. Bu 
gazveye (Ebva) gazvesi de denilir. 
Hz. Muhammed Kurey~lileri ve 
Benu Damreleri istihdaf cxliyordu. 
Benu Damre Hz. Muhammedle 
sulh akdettiler. Onların murahhas
ları o sıralarda reisleri olan ~i 
ibni Amr idi. Hz. Muhammtrl 
bundan sonra Medineye dön· 
dü. ~(l)) 

UBEYD lBNI ELHARIS'lN 
GONDERILMESI 

Bu Hz. Muhammedin ilk açt$ 
cihat sancağıdır. 

Kendisi Medinede kalıp Ubeyd 
ibni Elhfuisi Medinelilerden tek 

,(1) <q~e), Hz. 'MıılıammediA ..,.. 
eııhıılımm d!l§Irwıa ~ yaptıkl&n 

k11ı;Uk a.kmllll'a denir. Gazvelerin llkl 
olan bu alam Hz. Muhammed h!cre
tin Udııcl yılmda Sa!er aymda 60 mu
hacirle birlikte Medlnedeıı çıkarak 

yapmıştır. 

Ycddan ve EbVa denllen bu yer 
Mcdlneden 8 konıık mesafededir. Hz. 
Muhammedin ilk harekeli annesinin 
gC5mWU olduğu yere vaki olmll§tur. 
Zira Hz. MuhammediD anne.si :Ved· 
dancla yatmakta)'dı. 

Esasen Medine &ra%1&l de burada 
biter. Beni Nndra ltablle& de bura· 
ya yakındı. 

Hz. Muhammed burada birkaç gün 
kaldı. MabıJt Ue yaptığı muabedenin 
ırureu audur: 

"Tanrmm ptıygamberl Muhamme
din Bc.ul Damrcyc mektubudur. On· 
lamı canlan vo malları em.fndir. Bir 
taarruza uğradıkları takdirde onun 
Ya.rdmunı gl:lrcceklerdir, Yalııu: .Alla· 
hm dinine Jw.rr;t harbetukJeri takdir
de bu mtıste:mndır. Peygamber onl&n 
yardıma davet etliği zaman davetine 
icabet edeceklerdir,,. (Terltani) 

(2) Birçok garp mUcll.11leı1n.!n Hz. 
Muhıımmedo bUyUk f!Uralarda bulun
dukları noktalardan biri de budur. 
Hz. Muhammedin WQ.mlycU kılıı;la 

DC§rott1ğln!, ruh:ınt blr peygambcrln 
va.hof bir hareket olan hıırpler yaptı· 
ğmı, Hz. Muhammedin bir harp pey
gnmbcrl olduğunu, kan döktUğUnU, 

hatuı. nkmlıırla. kcrvanlan yağma et
mek gibi hıırckeUcrdc bulunduğunu, 
eıılrllğt kabul ctml§ olduğunu ileri sn· 
rcrek Hz. Muhammedi ve fslAm dini
ni lekclemeğo çatşnııktadırlar. 

Halbuki dUnyada hiçbir elin yoktur 
ki insan ccmlycUerl arasında harple· 
re blııt vermeml§ olsun. Bu, be§ert 
c<'mlyeUcrln ta.bil ve z.ı.rurt bir kaılu· 
nudur. Yeni bir iman, ltendindcn c\"• 
vctki cemiyeUcrl yıkmak harekcU ol
duğu için bu ccmlyctıer tabll bir re
nkslyon, bir aksWAmel gö.stermeye 
mccburdurt:ır. nu da llerplcrc mUnccr 
olur. 

kişi dahil olmaksızın, yalnız mu 
hacirinden altmış veya sek~n atlı 
ile kAfirlere kar]J cihada göt!d~ 

di. l.Jbeyd, Hicazda Saniyyct E.i· 
murat civarındaki bir su,·a kadar . . 
gitti. Burada Kureyşlilerden bü· 
yük bir kafileye rastladılar .. Fakat 
aralannda cenk olmadr. Yalmz 
Sağd bir ok attı ki bu islamda atı· 
lan ilk ok"tu: Sonra iki taraf biri· 
bir~erinden aynldılar. .Müslimler 
bu esnada sırtlarını kalkanlarile 
örtımüştüler. 

BEDR MUHAREBESi 

Bundan sonra Hz. Muhammed 
Ebu Sufyan ibni Harbın çok mi.k· 
tarda mal getiren bü}-ük bir Ku
reyş kervanile birlikte Suriycden 
dönmel.."te olduğunu haber aldı. 
Kervan otuz kırk kişiydi. Hz. Mu· 
hammed Ebu Sufyanm Suriyeden 
geldiğini duyunca müminleri top· 
ladı ve: 

- Işte l~ureyşlilerin bir kerva· 
nı maHarile yüklü olarak geliyor. 
Onlara karşı çıkınızl Muhtt".mel ki 
Tann onları size ganimet olarak 
hediye edecektir! dedi. (2) 

Medine halkı toplanmaya baş· 

Jadılar. 

Baıılan tehalük gösterdiler. Ba.
zılan da ihmalk4r davrandılar. zi· 
ra Hz. Muhammrote cenge mey
dan verileceğini zannetmirorlar 
dr. 

(Deoamr ııar), 

Bnttın Avrupe, . t..arUıt !Wrla{ce. .. d~, 
Tam ·~ dln Jnuharebelerilo. dolu
dur. llk hri.ııttyanlıp giren milletler 
putperestlcrle uzun sa~a§lar yapma· 
ğa mecbur kaldıktan gibi, protest&n· 
lık yQznzıden yüz .1ene muharebeleri, 
mllslllmaı:ılar ve hrtaUyanla.r arum
da asırlarca ırtırmUı haçlı muh~be· 
lerf, bu be§erl cemiyetlerin nefi.9 mU
da!aasr glbl ~bit kıuıunlarUe, vuku& 
g~tir. 

liz. Muhammedin zamanında iae 
ycııt lmanm meıru neli:. mUdalaası 

l1lzumu ırtıraUe olgıml~tnı§. netia 
müdafaası mUcadele?erl hepııinden ev· 
vcı ba§lamıık mecburiyetl hasıl olmu~· 
lur. • ÇUnltQ blltUn Aro.p kavminin lideri 
olan Kurey:, lir~ Muhammed ve ilk 
mtwllmaı:ılar .Medlneye ıığlndıktan 

sonra. dahi, Arab1st&nı yeni tehlike
den h"lll't&rmnk emeliyle yeııl dini 
stıraUe imha etmeye kendini mecbur 
cörm~w. 

Nitekim Hz. Muhammedin .Medine· 
ye h!creUndon birkaç gtlıı ııonrtı Ku· 
re~. .Medineli Araplar tarafından 
hUkümdarlığ"ı Uln edilmek üzere olan 
ve Medine mUıılllmanlan arasmda 
Kur'ana kadar intikal eden mUna· 
:fıltlarm rctn (bin Ubeyyt Abdulla.h)a 
ou mektubu, yani ilk Ultlmatumu ver· 
mJilcrdl: 

"Siz miskin! himaye ebni§ bulunu· 
yor.sunuz. Yemin ederiz ki ya sız onu 
öldUrür veya çıkanrısmız. Yahut biz 
sizin bUtUn cengO.vcrlerlnlzl öldllrUn· 
ccye ve ltadmlnnnı:ı:ı ele geçirinceye 
kadar harp ederiz,, (Ebu Davul -
Sünen cJld: 2 s:ıy!a: 6i} 

Yruıl yeni iman için 11Urıı.Ue ııetls 

müda!aal!Z zaruretl hasıl olmu~tu. De· 
i:'ll dinler ve kUllcler lçl.D, en r:eU: 
fertler clıılıl neflıJ rnUdafaıwnın meş

nılyeU, fstlsnasız bUtUn dUnyada 
be.5eı1 hıı.1>111.rm en mukaddes tellklıl 
cdllnıcmlş neresi vo.r<!ır? 

Hz. Muhıımmcd, ta.biat kanunl!\nnıı 
nykm hiçbir 5cyl takdls ctmemiıı o-
lan ekn1cl dininde, nefis ır.üdafııMı 

I harbinin rne~rulyctir.I de k:ıbul ve 

1 
takdis etmiştir • 

ı (~ot ?ıihncnıl~tir) 

H 'Ji B E R ;;w Mşam Pwtıut W T E ~I MU 7, 

1 "--ı --~-~ -~-.. _:f-=,~~~11 
AKŞAM POS'!_~ 

,,Safriill o• N•şrivat Mil6•~ 
Hasan Rasim &J 

İDARE EVia 1s1aııW Aalal 
latanbul ve Trakyada 1 

Ekilmemiş arazi 
bırakılmıyacak 

Bulga ist ana giden heyetimiz 
bu sabkh döndü 

ı.,tıuıbul, Trakya \Oe Marmara :ılra
a.t mmtakam le§ktlAtr kurulmu§tur. 
Şimdiden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 
viJAyetlerine kırkar t.nne orak mııkt· 
nesi göndcrllml§tır. Bu mmtllkalnra 
aynt zamanda pulluk ve harman ma. 
kfnetenle ııruJnin •ilrUlmcsl lı;in A· 
mcrikadan yeni gelen makineler deı 

gönderilecektir. 

Beş devletin heyetle iştirak ettiği Bulgar koope
ratif birliğinin büyiik kongresinden 

anla§ıldığına göre 

Zlraat vekAletl, köylilDUn fazlıı. zc
rlyat yapabilmesi için bu t~kllat \'&• 

srtaaile mUmkUn olan her yardımı 

derhal gönderecek, ,erek qbasa ve 
gerek, mllll emldl•e alt ııraı;lnln be· 
hemchlll eldlmealno ı;altfılacaktır • .Bu 
huııuıt& hazırlanan talimatname bu· 
günlerde beklenmektedir. 

Bulgar kooperatifçiliği çok ileri ve 
muazzam bır teşekkül halini almıştır 

Darüşşafaka 
kongresi 

Beş saat süren hararetli 
bir müzakereden sonra 

verilen harara göre 

Bir sene sınıfta 
kalan çıkarllacak 
Darti§plakanm ısenellk kongresi 

dün mektepte general Hakin ŞID881· 
nJn rei3Uğlndc toplanmıştır. ı 

füılgnr koopcratifdler cemi~·eti 
birli.;!inln 25 inci yılılöniinıü nıü
na~eoctllc 23 haı.lrnncla yııptı~ı kon. 
i{reye ıl:wct eılilcn Tiir~• koopern· 
lirçller ccnıiycli reisi Trnhzon me· 
hum Sırrı Dayın reisll~incle Tokat 
mrbu<;u Ilaslp Aytunn ve Halk ,;an. 
dığı umumi kfLlihi Milnt Giirsıı'dnn 
müteşekkil Tiirk he.yeti Jm snhalıld 
Semplon cksprcsilc şehrimize dön
müşlllr. 

Heyetten aldığımız mnluınnta göre, 
lıu kongreye Türldyc, YugosJ:ı,·yn, 
Romanya, .Mııcarislan ve ~U\'l etler 
he;\·et göndermi5lerdir. Diğer de,
lellcr ise tclgrnOnr ock<'rck trbrik 
etıni~lcrdir. Dillıos5n Yusosla,·ya 
kongreye ı;ok ehemmiyet ''ermiş \"O 

c~ki Yıtf{O'la'' nnzırlıırındnn meş
hur lcooperatiki Gürgiyc,·icin re· 
isliğln<le on neli kişilik bir heyet 
gönrlerıniştir. Bulgarlar bcynelmi. 
ki kooperatif teşkillılının eıı ileri 
bir mc.rtebcs!ndc bıılıınmııktn<lır· 
!ar. lki büyük teşekkill ol:.n Ilalk 
Il:ınko<ıı ,.c koopel'alif ceıniYeli ile 
~!illi Bankalar Kooperatif ccıniyeli· 
ni birleştirerek mıın:ı:z:ım bir te· 
~ek'kül nıeydıınn setirmişlerdir. 

Bu)garlnr Anknrndııki Türk Roo
pcralifcilik Cemiyeti ile münaseh:ıl 

te.~i~ini şiddetle arzu etmektedir· 
ler. Dizde de Hııls:ırlnrın ileri koo· 
pcralifr.ilii.iindcn ht!racl t'rlilc<'ek 
n Anknrn Koopcrntlfcller Ccınlye. 
ti nulg:ırlarln temas r.tmcyc ç;ılışa

cal:tır. 
Türk hey'eti !ırnları bilhasııa Bul· 

gnristnnda gördükleri hüsniiknbul
dcn son derece memnun ol<lukla· 
rını söylemişlerdir. IJcy'<'I ıiznları 
gezdirilmiş, islirahntlcrine itlll:l 
gö~terilmişHr. 

Çocuklar için yeni 
bahçeler açılıyor 

Yıız tatili aylarmdıı. çocuktan so
kakta oynamaktan kurtarınal< ,.e ay. 
nı zamanda okulların kapalı bulun· 
duğu saatlerde temiz bir oyun bah-
çeı;!nde oymınmalannt \"C h!tlfa.de 
etmelerini, temin ınalta:ıdflt:ı c;ocult 
bahçeleri açılmaktadır. 

Şehrin muhtelit yerlerluuc ıı ço
cuk bahçesi !aa.Hycte geçnıtıı bulun· 
maktadır. Bu bahçelere llAYeten sarı· 
yer kazasınıa BüyUkdero \•e Yc-nlk6y 
nahiyelerinde de birer çocuk bahçesi 
açtlma:ıma. karar verUm~. bu huaust& 
hazırlıklara başlıı.nmı:tır. 

Heyeti umumlycnln U%erlnde dur
duğ'u mühim meselelerden blrl, S ee· 
nelik tahıll esnasında her ne suretle 
olurs:ı. olsun bir ısene dönen talebenin 
tudikname verilmek auretile mektep 
ten ihracı keyfiyetiydi. Bu hususta 
temyiz mahkemem ccze. dalreal ıu:&· 
amdan Abdullah Vehbi çok kuv\'etll 
mUda!aada bulunarak l"edl sene aııııt
ları muntazııman gcçmlıı bir gencin 
herhangi bir htı.diııcnlıı, tahtı tesirinde 
bir ıene ısmıfta kalmca 1.stiltbalini 
mahvedeeclt §Ckllde mektepten ihracı· 
:nm muvafık ohnadtğmı ileri aUrmtl§ 
ve kendla!nl ıplaal göatcrerek, bundıtn 
otuft; küşur nene evvel bugünkll tali
matname tatbik ed~eyat kendl:!lnln 
burUnkU rnevl:.lde memlekete nafi bir 
vaziyette olamıyacağını vo çok !ccl 
bir yazlyette kBlaçağını sijylemigtlr. 
Fakat buna rağmen birkaç muhallf 
reyle Jconı;re, meclbt idarenin bu ka· 
rarmı taS\·ip etmlfitlr. 

Sofya elçimiz Piyango 

Bc:ı aaa.t sUrcn bu gllrUltUlU rnUza· 
kereden aonnı, idare meclisinden mUd 
detıcrl bitenlerin yerine intihap ya
pılmış ve Sc7.al, Hıı.llt ve Ayntzııde 
Ha.san TahWı ibkaen ı:e dlğ'cr azalı· 

ğ& dn. lıı b:ınktuıı umum mUdUrU 
SalAlladdln Çam ooçilml§lerdlr. Sallh 
Murat ta yedek ııza olmu§tur. 

J\:ongre fdnrc meclisinin meı:atslne 
te§ekkUr ctml;, ve bUyUkleriml7.e t&· 
ı:lm telgrafları çekilmeal luırarla§mıa· 
tır. Ruzname bitmediğinden konıre· 
nin devamı bu ay fçlnde ba,)<a bir 
güne bırakrlmt§trr. 

iki şirket' vapuru 
çarpıştı 

Büyühdere koyunda 
halk heyecan geçirdi 
DUn BUyUkdcrc ltOj'Unda bUyUk 

bir !acia §eklini ala.bilecek olan blr 
vapur kausı olmuııtur, 

Saat 13,2~ de DUyllkdcreden köp· 
riıye hareket eıden Şlrketlhayriyenin. 
68 num:ı.ralr vapuru BUyUlidere ko
yunda. köprüden selen 5* numaralı 

v:ıpurln knr:ıın~mıştır. mıptnnların 

yanlı§ blr ısej.ir taldp etn1c!eri ve su· 
lar<iııkl ıikmtı neticesinde iki vaJlı.ır 
burunbunına gelmişler ve çarpışmı~· 
!ardır. Bereket :tndlııcyl \'111.:uundan 
cn·eı gören l:ııptanlar, ru:I mnne\·ra
lnrla iki vn.pun:n ilk hıziarUe çok da· 
ha ~ldı..lctll bJr ,ckllde f,;:ırpı01masmıı 

mani olmul!lardır. Eöylece ruUsademc 
neticesinde ancak gc:nllcrin bıırunlll· 
rmda. ut'r.k rnhnelcrle kaza aa\'l:~tu-

Bu .sabah gelen 
Şevki Berker 

Türk - Bulgar 
münasebetlerinin 

Çok dostane ve samimi 
olduğunu söyledi 

TUrkiycnin Sofyn. ııeflrl Şc\·ki Ber
ker bu sabahld ııemplon ekspre31le 
Sofyadnn rıehrlmlze selmi§tir, Selır 
Burada. birkaç gUn kalıuı:ı.k bazı i§le
rlle me:gut olacalc ve sonra. Anknra
ya sfdecelttlr. 

Bir muharrlrlmlzle görU~en Şe\'ltf 

Berker. Türk • Bulgar mUnucbntı 

hakkında. deml§tlr lo: 
"- Bulgarlarla aramızda hiçbir' 

ihlfü\t mevcut değildir. MUnı:webatı· 

mız aon derece dostane ve u.mlmldlr. 
Bulgaristandaki TUrklcrln vaziyeti 

lyidtr. Buı:arlar llulgarutandaki 'l'llrk 
!ere <;ol~ iyi muamele ediyorlar. IIUIA· 
sa Bulgarlarla mUnaııcbcUerl:nizln 

cok iyi oldutunu bllhıısısa knydedeb1· 
Jir.ı;lnlz.,, 

Bursanın planı 
Prost tamamladı, §chir 

meclisi kabul etti 
ll ırsa, 'l' (A .. ~.) - Bir mUddettcn

bcrl §ehrimlzin plô.n lıılylc uğra§M 
mUtehaasıs Prost, mesaimnl taruamlı· 
yarttlt ~chrlmlzc gclmiıı bulunmakta· 
ılır. liu ml\uascbetıe evvelki gUn !ev· 
knlıldc bir toplantı yapan ı;ehlr mec
!lsl vali vo pnrtı vll,ıyctl reisi de dn· 
?ıll olduğu halde proje Uzcrlnde tetkl· 
lmt yapmı, ve planı kabul cylem~tlr. 

Prost. dUn de vttllınlz!e birlikte U· 
lııdn~a giderek, orada Ankara hnlkevl 
tarafmdan yapılması mut:uıavver bl· 
on. it;ln telklltat yapmışlardır. 

Prote&;r a~Tıca Çekirgedeki aıc:ı.k 
su mcnlJnları üzerinde de tctltlltatta 
bulunmnlttndır. 

H areketiarz mrn
takasma ı~ereste 

r.ılmuııtu'r. fü13 ulhls:ır, 7 (A. \,) - Haı elıeU· 
lkl \ apu:-un biri birine- blndlrdığml arz ftı!oi ' :ct rnıntakıısı l•erestc fötlya· 

göre.:ı yolcular tel4ş ve hcrccanln !er , cını l:arşılamak lçln \'&Zl!c alan Ko· 
y:ıda ba,ıamı:lnrdır. Teb:lke zarartız· 1 yulh.i'S&t: c C\'let orman l~letmtsl revir 
ca ı:.tlııtıldıktan ııonrn bile \' llpıır~,ı amlrll..., ı ı;;c.'t l:ı• a bir znman•la ıg-Jır 
sUlti\notı iade cyl::mc' hayli mU~kUl ormanl&rına l{Ul!lyc~ıı miktarda lrn· 
olmuştur. rcstelll< 6cpo ctmı, ,.e tıı.ht:ı imaldtı 

ı-rt .. dlae hd:kıııda ı ınıın re sllgi der- için g ... cell ~·ı:ıdUzı:ı ç lışmayn bo.~la· 
hr. I tahl>lkah ba,1amıştır mıştır 

150 bin lirayı tamamen 
alan 

Talilinin ısmi 
i - • ... 

~ gizli . tutuluyor. 
Ankara 8 - Milli piyangonun 2 in· 

el tertip :: üncll ke~lde31 dUn sas.t 17 
de 19 M&)"t3 atadyomunda. çekilmletır 
Bu ınlinasebetlc piyango mUdUrlUğü, 
bundan sonrnki urtiplerde onda bir 
usulünden vıı1..geçtlğln!, (tam lıllct. 

tam ikramiye) cs:ı.sına. döndUğUnQ 

halk& blldirmlşUr. 

Kc§ldeye iııtiklAI mıı.raııe baflanmıı· 
tır. Neticeler ~udur: 

150.000 lira kazanan 
43546 

50.000 lira kazanan No. 
37759 

30.000 lira kazanan No. 
23728 

15000 lira kazanan No. 
22749 

49349 33718 :;1519 2z-srı ,, 
numarah biletler onar b!n lira, on. 
da bir hesabilc bin lira alacaklar
dır. 

:'ionl:ırı 8 raknmiylc hilen numıı
r:ılar 20 şrr lirn ka:ımnmı~larclır. 
OnrTnhir lıileller 2 lira :ılrırnktır. 

33 le bllen numaralar 1 OOr.rr lira 
kııznnnıı'<l:ırdır. Onrln bir hilr.llC'r 
10 lira ·alacaktır. COO raknmlylc 1 

biten nnınaralar 150 ~er lirn kn· 
zanmışlardır. Onda bir biletler 15 
Jir:ı al:ıcnklardır. 

Sonl:ırı 911 ol:ın hilctlrr de iki. 
~er. hin lirn kozonn115lardır. Orııla 
bir hlleUcr 200 lira nlocaklarılır. 

nu kc~dede bUylll~ Ikrnmlyeyi ka· 
zanan bilet 10 parçadan mllrcltk!lp 
tam bilet oll:luğundan, snhlbl U:rııml· 
yenin onda blr!nl değil, tamamını, 
yani l50 bin Ura. almıştır. Bu tallll 
vatan~m ismi söyl:?nmemel:te, an· 
cnk bilett 1stanbuldan, 100 bin llrayJ 
ela dUn Ankaradan a:dı~ blldirllmek-
tcclir. ı 

KO:~UK ~ABERLER ] 
ı!: S:ırnsun<la Üze! biçki yunlırnun 

yeı.li nci sergisi nı e rnsi ınle ncılm ış· 
lı;. Mcr:ısimrlc bir çok gfüidc dıı. 
'l'ctliicr h:n:ır lıuhınmlı~tur. Yurd 
dİrckHirü Hncliyc Ozel'iıı kıs:ı hir 
hilalırslndcn sonrıı \'Dil Funt Tük. 
s.ı l mukebclccle hulunrnu'> ve ınu
\'tıfrnkı~·ellcr clile.rcr<'k çok kılııtet· 
li jı;Jer:ıı teşhir edildiği sergiyi aç· 
mıs:ıı" 

• Ordu. ~ - Partile yeni giren 
42 üycniıı knbullcri !üreni diiıı b:?
krli~c p:ırkında yapılmıştır. 

Torcnc ,.ali ,·eldli ilr bütün \'İlR
yet ın~murları. ıı:ırlllilcr, sı,orcıı 
grnı:ler ,.I' k:ıl ılı :ı lık lıir h:ılk işli· 
r:ık t·tıni -; tir. 

., ı;:ıyındır halk ı ı,ı ııl :ı ' Kıı . ıı-
ınıın:ı lııı sl·nc ııı:ılı ulııııd1111 ı ,;'1S 
ı,ıJo ıc~ lınyaijı lchcrrıı <'lmi5lir. 

.._ blıı'9: tsıa!tll 211 T~ -*al•~ 
,YUJ ı,letf telefonv: 238 
ld•re j.. • c ~~! 
l!ifoı • • e ~ 
ı"""*- ..... mrQ lıiıl .... ııtııl "" 
..... ,... ~ IİlllJll ~ 

flllılt ........ ...o. , , 

l •••••••••••t•••••A'flt ABONE ŞARTL 
• '"" r...w • • .. 1111 •.tıO k .... ,,. 
ı • eıb" -.n • ' e.o:e • 
ı ı .,.ı.- ~ .. &.ıs • 
• f ••tık tS ., l .2S • -------------Buıldıtı yeor VAKiT mat~ 

Bugünkü harP 
kar;,ısında Hindist 

H L'\D}ST,\NIX BüJ ü" 
tanya İmparntorıuğll 

ha3 ııti IJlr ehcnımh eti ' 
• lılf Hintlbl.tı.na. yatmlı ..• g olan 

sc~rruayeı.i 4,3 mıı~ar do1' 
lngilterenin bütiııı thracatı•ıı# 
t.c birinden fa.ılası Jlindi t.,ııl 
df'lr \C lllndl .. tanmJltrııcatnıı' 
tc bir kadan Brltruını ııCııl' 
t.U§mır· Onun ı1:1n<.1tr ki Jıif 
nıanl:ır ~·ö~ll Jıcr on lıı0-il1 
!kisinin llliıd1struı hesabın > 
dıf;mı M>ylcml~li· 

1Undh•1ao .ıcugio baın ııı 
l•aynaklnn 'e 7<'ngiıı pııııt~ 
lktı~udcn iıı.;iltue i~in !;OJ: 
hlın oldu~u gibi i tih aıatı 
nüfu~ur.u.t (.ol~luğu itfoarilıı 
haimunulau dıı ı.~k rnülılı1" 
Xcteklm 1911 ci:ıan Jı:ır 
Hindi ta.o İngilt<•rcrc bir b 
milyon a~l•f'r ,·crm; ... u. ı:ıııııı' 
nıilyonılan razla<.ı mnıfü;t:ıtl 
ıidne ~e,·l•ectiJmiı.l"rtli· H 
<lernnıı mödılef:inl'O Jtindi•1 

lrıgilterr:re verdiği fpfülni nı 
Jcr de üç buruk ıııilyoıı toP 
nıütlıl bir •~J.iınn 'o.n:rorcl11 

tnglllı: c~ı•r..ı~nliınıl ~ ıeti 
k:ıynıığı rnP ... uhc!>indl' ofaıı 

diı.tnmn im harbdc de ,ıırd 
kazanniıilnıel\ icin Jıer t~ı lii C 
)'C lıaŞ\ urılU· J"nkat hll~ 

fartlar 1914 harlıi zam:ı•1 

bü!'lbUtiin ba,kadır. O z:ını•11 

giltcrc Uindistan:ı ~l'ni Jıir ~Jıl 
nnc:ooa:.i '~dı•tmi, ',. hiHü·ı 

-~ nıüddctincc onun mii.r..:lıl' ~ 
teınin ed<'hilml5ti. nirfnri 
kuru bir Yatttr. aUııtılılılrt:ııı 
ra nrhJt Hhıdisthn nyni tıı 
girmemek kararındadır. 

Tchdid ,.e t.e(J:tJc;fn ıızun 

bir fa) da temin cdcnıiJ ccd1 

Ja..5ıldı 1;tan sonra lllndlstan 
mi ,·alisi lord J.,inli~ton k01'1 
mi ine ba.'>llldı· , lalüın 1"011 

yiiriiycrck
0 

Jlinclul:ırb1. 1\ltl l~ 
lar arasındaki gc~lms1ıJlklC ır 
rilk.Jemc~o ''c onlanlaıı i-t t 
ct.mcğe kalktı. nu tcşclıhli~1c 
Jıfçbir mii~pet nctict• 'ffl'.J 

Hlndi<ıl.ıınm en lcunel li · 
~:ır~i-.i milli konı:r~ \ 'C ı~?ı'ıı 
ç;cr t.c.::;ckküllc.:.- lınroo 1 ;tırl 
1e;1hlne kar.ı.r \'Crdllcr· J~u i1', 
Hlııdi tanı alak:ul:ır oorrıı!J 1 
bir emperyalht oldııj;unıı f 
cUllcr· Jlindi:.truım her tnı1l 

' Jıarp aleyht:ın harokcthır J.ll 
11 

Ilumbayd:ı dokı.nn hin, ı·ıır ,t 
otut. bin l~i hıı.rb alc-y:ıınc ; 
Jer ynptı. :muırn ta :rüz lılll 

lik nümaJi~ler yaıııl<İı. ncr I~ 
ta. . .'.\ iiL!crcc ıni~iıı~kr i~!. 1 
JlınıU ion umu mı , ali~i nıılı1 

grc nıımma C.ruıcll Ue '"' t 
mii .. lüm:ınları n:ımm::ı ıl:ı. JirlC_ 
Cinn ile ;:.örü5fü. Her il·I=~ 
harb nlf';1 hine 'c milli Jstil·1ıı..r 
hiııe ol:ın ~c:ıi" lıalk h:ırc1'''1 • . 11 
ta;ı;~iki .:tltmde. uınurııi ' 
i<'kllOni reıldcttilcr. ı-

En mii:;okiil :r.aır.:ınlarıııılıı J( 
lh: cmper:·uıızminiıı bi:ı;ol< • 
Jar imdadına yetisıni5 olall 0( 
bu defı:ı halkın i<itclileriııl !11

1
c 

mccburi~·eti:ıde k:ıl<lı· inglhı , 
Jı:ırbc i~tir:ık ctti~ri :aı.dirü"' ıı 
den sonra Jlin<ibtnna bir t1° 
yon 5nlilti) di Yerilec.eği 'e 1 
8Cne mücltlctlc ıngiıtcrc t~ı 
dan mütfafaa. edileceği ı~!~fP. 
ele tınl'ak birkaç c,'.\·oıet 1ıtılö "~ 
tarafından kabul t•ditmtc, ıc

büt iin Hincl!~tan tanıfınd•11 
.. i 

dedilmi~tir. 
1 

ır, 
HintUlcr nıutl:ı.k lstildj 

0
, 

yorlar ,.e mfüıtakil hir de'1 ~ 
ılulıtan ı1onrn icab ederse ';ıct' 
lerle beraber !,'nlı~:ıbil~ 
sö~ lüyorlar· • ,, 

llarb bugünkü "arhasf11~ 
tıld11n sonra llinili .... tan Jl1 .~ 
İngHtere iı;tn büslıütUn cJı eJ'°',j
yetli lıir hal nlch. So:ı gil.JI~ 
;:avcte ha\'adisle~inden illi 41 ıl 
;tma ~öre umnmj '1lli C.ıt'J~ 
hir uda daha tema..a ;,:~ ..A7 
Jllnrli tftn halkı bıı ft('fıı. (iYJ 
:t,i:...,,ryl~ i f ikili l istc~ini 11"~'1 1 
J.in hir ~J;Prle iz'ııır <"'11,ıı 
Jliıullil r i~inıiı- ı:illik•'t' l ~ 

ı /Jc1 •11mı .i ıi11 · ıı s f' •ıfı• ı''1 

~iil•ııııı ır/ 1ııırlaılır.) 



gilizlerin r11üthiş 
bor1r1 bardı rrlan ları 
.. ------.1 ~r blrhğtnln Belgrad elçi· 
ı i l'etakatindc elçilik me· 
t Ilı ıtıuhablri olduğu hal· o 1 
~ av hUkflmet merkezi· 
~lıusyonda hariciye yilk· 
~ ile matbuat mUmcMil· 
~ karşılanmııtır. 

aıneıc ınnıfının yegı\• 

~ "Soııyı!.liııt klltle.ler,. 
'4ı !'vectıımıştır. Me2:k0r 
ı~ lıı, l"§kll ııdılmesi preM 
fı\ı.u tı:ı.llan taııavvur rdılen 

Ye iltihak ellırıleceklcr· 
')' 

'1, ~1\a. ParlAmenlo, tAlllc 
'11~1Aınento, alyD.31 maha• 
~itleri gibi Rcsarabya 
kovınanın terki mcııeı ... 

tt 
~ t tlınlyccektir. 
~ taını mahafilden blldirll· 

, • ltaıyıı.n senato 1u·.a· 
'%11 ile elçilik llm•anını 
t delegesi :Marliu8 tarafın 
'ılUen ııeyri.ıırff'r kon!e· 

".alı.eratı hitama "rnılş ve 
tu rı r>rotokol • .RulgarlstJrn, 
ı.ı Ö:Oglavya, Romanya, Slo· 
ıı :arıatan tllrnlındıın ım2:a 
·~ eıknr rrotoknld!\ 11 lı\ka".. 
~· 11".Yriıı"fl'!rlerın tcsıııı e · 

ll!.ııı kabul cdı-rek, tarife 
~ rrı ~elP.IPrlnln hıılll için 
~ ılo~ru Vıyıınada tekrar 
~. karar ,·umişlcrdlr. 

leli bedbin 
!eşal Peten 
~b de nıağliibiye

akkak olduğunu 
7 
1Öylemiş 

l'ı:ı.t!ı\ • .\.) - Hale'de çr 
~~ - Zeilung gıu:eteei, 
·.._ . . ' Jo'ransa Cumhurre
ı ~~ın ''7.Rfer ve mütare-

11\\/'ııqnııfan halısedcn bir 
~~al T'etain' in str11.l~jik 

l'"tlcr kaıı;ısında he" 
dbin ıliişi.incPlere lca· 

~· 1 nıı göslrnncktcdir. 
~ ltıuharriri, Poınrare

ıı eumll'lcr alarak di· 

;nııu, 24 Mart 191 d e, 

1 • lletıı.in'i, frv!mliıde 
~Celerindl'n VC' lnı::iliz 
rı:hlllrkak ma~llıbiyeti 

!1 kavhl'dil"ccği hak. 
~i.t1~i PB7.lcrde n dolan 
"! ır t.' · 1 p ~p • r O<'h, gcnrra e· 

ıj,.. ~tflce h"dbin (Hi şiinrc • 
i Yı C'lem<'nceaıı nez
~h~l.rırr10 lııılımmuşt.ur· 
rarı 1n'i hfı.ıfüıclcrin dai-
a~ arını gören ve hu :ııc
~ ~ h lı:ıırarlıır vrrnn bir 
~I l\Vsif rtm~ktedir·,, 
~tltanant, lı;viçre gazc-. 
t1ı ırıatmıı <ımın pC'k ye· 

'lıerkc?.ind<'dir· Filha· 
ıı~aı Pı>t.ain 'in Frnn:ııa
<\\11'-u altında ikinci de-

• 11 l'tı~a dC'vleli gibi gö
:ıı rluşlinüşUnUn 1918 
tı l'rıağJiıb olacağı hak. 

i~gıbi tarih tarafından 
dı1 ~.cl'ği hakkında Fran 
i t~necyc iştirak etme· 

r ı;l'hch daha \'rr • 

~,~ 
~~ı ~"' -y---.--
1 tn··" unan tıca-
\ ı ,llzakereleri 

.\.,\.) - O.N.B. Ajııo· 
\,.~rltd 
~.~ tla Yunaniııtanla Yu· 

r:ı~11 lktıııadl müzakerat 
l'ot ınUzarckıı.tın bnşlıca 
• .. frıttelelcrlnl yeniden 

1 ~ <>ıı 1 lqı ki dc\'lct arasında "r l'ing mukavele81, NI. 
\ı.Qcıt, Yerme scrbeııt dö. 

~•tıc e Cdllmı,, ve fakat bu 
~,, 1~'r vrrmcml~li. Şim· 
~ 

01 
racR.tıııın yU2:de otuz 

1tıQı,.<lrak verllmcsml ve 
~!taı" larikl ile tcdiyeııinl 

1 ~ ~· lialbtıkl Yunanlı!· 
lıı11 b c Yirmi ikisinin dö· 
~tllı lkiyenln klirlngle ö. 
~ tlttedlr. 

~~lııı~. ,,~lbtlllkii harh \'C em-
~.ı~ tıı a~ hım~kctlcrln 

~~.!; tsı dddi hir milli 
l t~1: 1 halini alma ı 

1 S &:\ ~hl ı;:iirünıi3 or· 
l\ıı:lar1n hö3 •~ inin· 

, ~ ~ b·'olgunla maıımı 
ah ır mahiyet almR. 

' ~iıt·~'lı hir ,..;ı>le<'ı-kt~ 
\ııııı~ '1'- iteği lkllklrre 

intizar etmr.k ı · 

Derviş 

1 T obruk bombardımanı neticesinde 

Altı ltalqan lıarp 
gemiSi tehlikeli 
vaziyete düştü 

Bergen benzin depolarile Almanyada 
baz ı tayyare tabrikaları da bombalandı 

J..ondnı, 8 - • lngiliz dcni2: tay
yareleri dün yaplıkları bir hücum
da Norvcı;tc Ber;:cnde Alman 
benzin depolıınnı tahrib etmişler • 
dir· Benzin depol:'\rına ve bir sar
nıç gemisine, pike U!yyı.ırrlt'ri mii· 
essir bir seıi hücum yapmışlardır. 
Hiicumlar. ha\'a dRfi hataryııları • 
nın ııiddrlli mukavemet inf' ra;nıcn, 
muvaffakıyetle, ncticPlrmmiştir· fn· 
gilir. tııyyan:ılt>ri ~C'ri dönrrkl'n 
bcm:in drpolan yanmakta ve hil -
cııma 11ğrıyan mıntııkl!nın hii) iik 
bir kı~mı dumanlarla kaplı bulun· 
maktaydı. TayyarPlerin hepsi sa
limrn dönmüşlerdir. 

ALM 'Nl'ı\ t~zımlNE 
nocu.m.Ar. 

İngiliz ha\•a kuvvetlerine mcn
eub bombardıman tayyarekri, diin. 
kü gün zarfında Dciehı-haıısen Al· 
man tayyare fabrikasına, Varlha
ven ve Flossinge Hollanda tayyara 
meydanlarına karşı hücumlar yap· 
mı.c;Lır· İki tayyare avdet etmem.iş
tir· 

Dlin gece fngiliz bombar<lıman 
tayyareleri Kif'I vc- Vilhrlm~hafcn 
deniz lislerini IJOnıhardrman etmiş
lerdir. Dok. inşaat tcr.gıihlıuı \'O 
Vilhelmshafrnde hangar ve depo. 
lar üz:erine Hl\mbtıq; ,.e l"'uıcha(en· 
de doklara h11ctıMfat s·nfıılmış c 
mUt»addid yan~ınla r whur etmiş
tir. Kolonyada dPmiryollıuı bom • 
bardıman edilmiştir. Hollandada. 
Schipol tı:ıryarr mı>ydanı da bom
bardıman edilmi;ııtir· Bir lntiliz bom 
hıırdıma.n tayyaresi avd<.'t etm"miıı. 
tir· 

Al.Ti tTALY.\i'•i H.\frn m~~ıtsl 
'L\fl \TA?\DI 

'rrablu~gaı ptı:: lt.alyan deniz Us· 
sU Tobruka. yapılan 1n~ili7. hava a
kmmm <:ok müessir olduğu gt>len 
miitemmim hRberlerden anlAşıl· 

ınaktadır. Bu hul"usla ~f111ırdııki in. 
giliz hava kuwctleri umumi karar. 
gabı şu tcbli~i neşr<.'tmr.ktedir: 

"İnf:iliz donanmasına mensub 
layyarckr, 5 ternmu2:da Tobnık u· 
·:ı:crint' muvaffakıyrtli bir hllcum 
yapmış ve gemilere sekiz tam dar
"" kaydedilmişti. Bilahare yapılan 
bir kc~if uçuşu ı;:füılt'rmiştlr ki, iki 
büyük gemi karaya otunnuştur. 
Bir geminin kıı;ı derin surette su· 
ya ginniştir, daha kür,ük bir gemi 
yana yatmıııtır. Bir kruva2:Ör ile 
diğer bir gemi tehlikeli \'aziyette 
pulıınmuştur. 

Halen l"sbit olunrhığuna giire, 
6 Temmuzda Bı:rolia üzedne ~·apı

lan hiicumda atılan bombaların 

yüzd<.' kırkı, büyük bir askeri la. 
haşşüdlin ortasına dli11miiı;tilr· n· 
düsman bombardıman tayyaresi i· 
IC' bir a'·cı Uı~yarrl!i haı1ara uğra
lılmışt nakliye kıtatarı ile diğ<!r kr 
talar şid:ietli mitralyöz ateııine tu
tulmuştur· 

Bir borobardnnan filomu1., !tal. 
yan şarki Afrikasında Zula tayya· 
re meydanına hücum etmL<ı ve düş
man tayyarelerin! dağıtmıştır. 1ki 
tnyyare Ur.erine \'e ben:r.in depola· 
rı tlzerine tam i"labctler yapılmı§ 
ve tayyarelerle benzin dcpolfırı 
yakılmıııtır. 

Donanma.ya mensub diğPr bir 
tayyare filo!ltt, Siçilyada Kataniaya 
hilrum etmiştir. İki hangar ii?.erine 
tam i'5abet vaki olmuıt ve dört yer. 
de yıı.ngm çıkmıştır. Bu yangınlar 
32 kilometre uzaklan göT.ükmrktcı 
idi· Tay)'are m~ydanındaki bina • 
larlA atölyelere bombalar atılmış
tır. Bütün tayyarelerimiz tam ola· 
ralc dönmüştür. 

Dün öğleden sonra Malla va bir 
hücum yapı1nuşt.rr. Ha.sar h~fiftir. 
Bir tayyarenin oüşiirüldiiifü. cliğrr 
bir tayyarPnin lahrih l'riildl~i 1!8 • 
nılma.kt:ıoır. Dört sivil, hafif y11 . 
ralımmrııtJr .•• 

MOSTt;~n.J<:Kf:umm: H.Ar..\ 
RARnt 

Krrliirr . 7 ( ,1..1.l - lngilİ7. ıımumi 
.lı;ararglhının tcbli~i: 

ı; :ıı·p ~·ıillınde. J.c~ir knllarırııı7., 
:reııiı1eıı dii5man <'C'phe~inc ııidcrck 
B:ırc.lia • Cnpuzw ~·olunu ~cçmiş· 
lcrdir. J\a~ :ıl:ııl:ı, ıliişıııanın cn·eı. 
r.c hilıliriknlcnlcn ın:ııl:ı, ıı h:ıfif 
t:ınk, iki tıı~ yare ve :ıoo insan ka. 
yıp nrdi~i ı.:clen nıiilı:ınmim nıalQ· 
ıırnllnıı ii;!rcnilıni şıi;·. 

Dij::rı · n~phclcrdc J;:ıyıl:ı rlcğcr 
lıir şry l ııl\l ıır. 

ALM,\"° IU~Kml.\!'\Oı\NUGI. 
NIN n;Rr..1f:l 

nrriin, 7 ( ,1.,1.J - Alııınn b:ışku
ııı:ı 11 ıJ;ın l ıj!ı il l il tr.hli~i: 

Bir ,\lınıııı seri hikııınlırılıı, \"ight 
ıııhısı nı:ıl..larınıln :ıllı lıiıı toııilfıto~ 
hık lıir v:ıpıırıı lı:ılırınışhr. 

Alm:ııı hanı kıınrllerine rnrnsup 
te~r.kkiillr.r, Cenııhi lııızillcrr.ıle mü. 
hinı ııskert lıl'ıleflerr l..;ırşı hiicıım· 
Jarınıı 11111,·arrakı~ etlr ılr.,·nm et· 
mişlcı ılir. \'fıılııınııth l i ıııaıııııdıı hir 
tııyy:ırc ~cki7. bin tonl.ıık hir ti
caret ı;ıeınisiııe tııııı is:ıbelli homba. 
hır nlılıııışlır. (;cnıi ynnnıışlır. 

Şiınnl ılcııiziııin ıncrkezl kıs· 
mınd:ı, .\lııı:ın ınıılıarclıc tııyyarele· 
ri bir lngillz ılenLr. ktı\•vclleri ıc. 
şeUiiliiııc hiieııııı l'lnıiştir, iki tor. 
ııilo ııııılırilıi n ılcrr.rc 'ı-irlıli lııı~:ıra 
uj!rnmı"lır ki. lıııttıı..I:ırı ınıılrnkJrnk 
ad dc<I i lıııckt rıl i r. 

~l:ın~ ılcııiıinıle hir yarılınıcı 
ha rp .ı:cnıi i \'C h ir karakol genıi,i 

• patırılıııı ır. Dii lnnıırclcr tı.ını· 
fınılAll riıl!Ji Stırt.111' Jın":ırıı ıtğra· 
tılmış o'ıın .\ rıırln 1!16 tiııi dcniT.:ıllı 
gemisi hatıııı -ş lır. <:emin in nuırr.ltc. 
lııılı Alııııın ileri karakol ı.:rnıileri 
v11 Alının tın~arclı-ri tııo·nrından 
k ıırt:ırı lııı ışl ı r. 

lnı;:ili7. h:n·:ı kıınetlerinin Siınııli 
Alıııaıı~rııla y:ıııtıkl:ırı ı.:cec uı:uşla· 
rı, az chcınıniyrlli hasarlnrı ınııclp 
olnı ııştıır. ln~ili7. tnn ıırccileri, 
boıııh:ı ''" ıııilr:ıb özlt-rlc I>ıın iınnr· 
kıı, Bclçii;ıı J!C'lllİkriıır. 11111\Rrr:ıkı· 
)'l'lsiz lıiiı'ıımlnr ~ ııımıı~l:ırılır. Si. 
JiıhsıT. lıir .:\on·C'~' ı:eıni"İlll' lıir in. 
gilir. hoııılıa'1 ı:ıııı i":ıh<'lle ılii~ıni'ış· 
liir ıııiirctır.lı:ıltan hiı·kıı~· ki~i öl· 
mii~tiir. 
' IJiin, 1Fhn1 ı111. on l:ıyyarc ka~ hrl· 
mişli!·. llıınlıırın iidi tın, :ı mıılınre. 
bclrrınıl•! dıi~iiriilnıii•, ıliğcr ii~·ii 
ha\'a ri:ıfi h:ılary:ıl:ırı tar:ırıııd:ın 

· yere iııdıı ilıııiş, ikisi ~·rrılc ıntırip 
edilmiş \f" ılıil;cr ild"i dP. ılnn:ınnıa · 
teşc'•ldillı•ri t:ı rnfı ıııl:ın ılil şiıriı lınfı,. 
hır. iki \lııı :ın ınnarcsi k:ı) ıptır. 

l.:\GlLn:rrnn~ T.\ \'l"ARE 
Jl(İCIDIL.\ IU 

/,nnılrn. S - Alman t:ın RrC'll'ri 
ıliiıı ı.:ecf' lııı:iltf'rC'nin ~ i ııı:ıli ~nrki 
ı.nhilleriııılc ı.:öriinıııiis lt·rılir. ;J'n\ · 
yıır"lc-r lıirko\' defo lıiinıııı:ı IC',t•İı · 
hiis elıııi~ler•c ıl<' iter ıl :ıfnsınd:ı 
rıiiskiirliilıniişlcrdir. Alıırnnlnr n'kC'· 
r1 lırrleflerc hiic•ıım 

0 

rılrıııcmi lrr. 
rlir. Sahilde hir J,iiyılc hiı·knç vill .i 
hnrap olınıı~hır. Bir nııktar iilii \'c 
yııı:ılı \'lınlır. 

Crnııhi lngillcre ~ıılıilleri n~·ıklıı
rınrt:ı hir .\lııınn lınmlwrılııırnn t:ı~ .. 
yarc~i ıliişiiriilmii5tiir. 

tTAJ.YA~ R.\~KU~J ı\XI>.\XLIGI · 
~ıx n:num 

/ta/yarla lıir mrr/w/, 7 ( ,t.A.) -
lıaı~·:ın ıınııınıi knrar~ıihının :?7 nw 
mar:ılı tehlii::i : 

Hnmh::ırclıman l:ı n·:ırr·lrrim ir.. 
~·ekdifter!C'rirıi tııkip cılrıı ıl:ıl ırnl:ıı · 
haliııtlc ılii~ııı:ıııın :\lnllaclııl..i lı;ıqı 
\'C tlcni7. (ı':;ır.rinc karşı ş irlıll'lli 
hiirıırnlarıl:ı hıılıınnııısl:!rılır. 'nu ta · 
:ırrıızl;ırcl:ı hcrlerlC're isalıC't ,·ııki 
nlnııı~ \'C tersane ınınlakıı\lntlıı mii. 
lıiııı yıııuıınl:ır çık:ırını5l:ırılır. Bıı 
y11111ıınlar çok ıırnklıınlnıı giiriil
mü5tiir. 

AH·ı l:ıyyarC'll'l'inıi1, ılii~ınanın 
R\'1'1 laY~ arclcrilC' hir ınıılı:ırf'hrn 
ızirişnıiş ,.c ıliişınan tay,·arrlerini 
kııçnınk mC'clıııriyctinılr. hır:ıkmı~· 
lır. Jliiliin tan·arclcrimlı hıırckr.t 
ii~lcrinr diinnıiişl,.rdir. 

.'iııınli ı\rrik:ıdn l.ııcııılı:ı, l.l\'l'ın · 
hıı. Mara, :\hırı1:ı, Mıırhılı ln\'~ıırr 
111!'yıla11 )arı 11111\'R frak 1 yelle Jının h~ r · 
dıınıın · cıJilnıi5tir . 

flıı hnııılıarılııııııııl:ır nl'lil'r.siııılı
h;ı ııııarl.ır:ı, lıf'111in rll'pnlıırıııa j.,:ı. 
ltrtlrı· \lıki olılııiiıı ~ihi )'t'rılr. hıı. 
lıınaıı fi lııııilir. in~ yarr.~i ılf' lalıriıı 

. ı·dilnıişt ir. Sf'llııın'ıın <"eııııbıı ~rl\I 
ınıntaJ.:a~ ında molürlii 1'ıiifrczr.lcrc 

rBir Ahnan tahtel
bahiri bir Amerıka 

torpidosunu 
torpilleıniş f 

N~\~ork, 7 ( ,\,A.J - Riiyt,,r: 
.Amf!ril.:a Rlrlcşık devletleri torpldo 

muhriplerlnd,,n "Bl\rri,. den ıı.şağıdl\· 
ki radyo telgrafı alınmı~tır: 

"Bır Alman deni:r.allı .~emlsinin 
darbcıılnl mütukip yavaş yavaş ba· 
tryoruz. Ambarlara ıu gfriyor. üc; ıa. 
a.t durabılirlz •. , 

HA.d18e, lspanyı.. .ahillerindcn 400 
mil açıkta \'ukua gelml~tlr. 

TP:E1"1"UD F-TMt\'OR 

Nr.vyork, 1 (A.A.) - Röykr: 
Amerikan "Rarrl,. torpido muhri· 

binden imdııı.t i~areli aldığmı bildiren 
"Mackay Hadyo,. bılA.hara, imdat l~a· 
retının mahreci hakkında bazı şüphe· 
ler mevcut olduğunu bildirmi~tır. Şilp 
heyi celbeden cihet, telgr11fın "Barrl., 
nln i~aretlcrini taııımamMı idi. 

Bahriye neı.areti, y11ptığı tahkikaL 
tan ıonra, "Bıırrl., torpido muhrıbl llt 
temaPA geçmiş olduğunu \'e bu gemi· 
nln bir kuaya uğramamı~ bulundu· 
ğunu bilclirmi~tir. 

Yunanistan ticari 
sahada Almanya 

ile anlaştı 
T ediyatta markın 

rayici yükseltildi 
Atına, 7 (A.A.J - Röyter: 
Yun11nlııtan ile Almanya arı:ıııında 

IOn haftalar T.arlmda yapılmakta 'oıan 
ekonomik gôrtı~meler, bir anlaşma 
akdi ile ncUcelenmiştır. 

Şimdiye kadar heııaplar b!r mark 
mtiııa.vf 43 dırahml Uzrrinden yapılır· 
ken, bundan böyle bir mark milsavl 
46 dırııhml ll7.crlnden yapılacaktır. İt· 
hallt ve ihracat .kontenjanlnrı 187.la. 
l~tırılmıştır. Yeni kontenjanlar, ı 
EylQlden itlbarf'n meriyet me\'kllnt 
girecektir. Alnıanyaya zırnl madde· 
Jer, czdimlc flz:llm ihracı için tedbir. 
ler alınmıştır. İki memleket aruın
dakl ticaret hııcml mi.lhim nlııbelte 
artmaktadır. Alm ırn mallarının Yu· 
naniııtana ı;-ırmcıılnl kolayla~tırmak 
için )'.'unan gUmrilk tarifelerinde te· 
neT.ziiller yapılııcaktır. 

Yeni llnla,ma, yalnız: Almanya. hak. 
kında dr.~il, fakAt halen Almanyanm 
i,gall altında bulunan memleketler L 
çln de muteber bulunmaktadır. 

İngilterenin muazzam 
sila h siparişleri 

J,ondrıı , 7 (A.A.J - DUn ıık§&m 

resmen blldlrılıJitine nıı1~-ırıın, büyük 
Rrltanyıı şimdiye kadar en btiyUk es• 
liha ıılparl~lcrinl Kanada ve Birle,ık 
Amerıkaya. verml§tlr. MUhlmmıat ne· 
:r.areti, bırkaç milyon sterlin kıyme· 
tinde çolt milhinı yı-nl sipari§lerin de 
verildiğini bılclirmei<ledir. Bu siparl~· 
ter mezkur ne:ı:aret tarafından Amerl· 
ka v~ Kanlldaya .flmdlye kadar veril· 
nılş olRn sip;ulşlerin en bUyll~UnU 
tc§lill rtmekle oldu~u ııöylenm~ktt'dlr. 
· Kanaclaya yapılan sipariş, doğru· 

dan do,:ı-ruya Kanada hükt\nıetlnc ve· 
rllmlşlir. Bfrlcşlk Amerikıaya verilen 
siparişler, orada bulunan İngiliz mü· 
bayant komisyonu tarafından tevzi 
edilccelıtlr. 

is:ıhellcr val..i olmıı~ıur. Tliiliin 111\'· 
):ırrlrrimiı lıarek~t fö.lcrine clö~· 
ıniişl<'rılir. 

Srırkt Afrik:ııl:ı c:a~"alıı'nın i~gali 
kr\ fİ\ ·cıiııin tnkviyr.~inc ılr'l"a;n c· 
ılilnırktrıl r. TnY~ nrrlerinıi 7. ke~ir 
ııı;ıı~'ıırı ~ ııuıııı5 ,·e lınınharılım~n 
r:ı:j 1 ı yrt lr. ı·i nclr iıı ılıııı m ıı~l:ı rcl ı r. 

Bir dıi,ııııııı l : ı~ ~·ıırr'i lloroın:ı·ıla 
lıir "11lrncl;ı , ·r i tnııe~i ılc Coz. llr. 
.ıdı'clr tahl'İll ohııınrn~lıırrlır. Rıı 
tahrilıııt. tliişrnııııın trc;i~ııtınıı karşı 
ikıı f'ılilınl5 olan miihim hn~ıırlar 
hnricinılç<lir. J>ü,m:ın Tohrıık li· 
ın:ınınA kıır51 hir tayyarr lıiic-ıımu 
ynpııııştır. ltalyan clonıınm:ı~ının 
lın·~nrc d:ıfii toplıırı mııkaheleılt' 
lııılıınrıııış ve 3 diişıııan tayyare5ini 
dii ,iirıniişliir. 

Tolırıık liın:ınınılıı demirli hıılu
ıııııı lıuş 2 c~yn \'RIHlrıına isııbet vıı · 
ki olmıı~tıır. 

Rıınlr:ı liııı:ının:ı kıırşı lnıziliı r.ii. 
ıiilıını l:ırı !ara rı nd:ııı :\apılan r11'
ıı i7. ııı:ırnızıı, R'>krrt tc~i~ııla h:ıfif 

lı:ı~~rı rlolrnnmıı~hır. Tııyy:ırcll'l'İ· 
mir qıiirlnlıalf'cie hulııııııral.: hir dii~ · 
rıı:ın r.iiziihımına lıomhal:ır i~ilhel 
cllirmi~lir • 
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Piyangonun tarihi 
Yazan: Münir Süleyman Çapan 

Dün '.\filll Piyan~onıın num:ıral:ı
rı ilı\n erlildi~i tıınıana karlar. lıi. 
Jetleri nim \°lllanda~lıır. aimhilir . 
n" tenııin hul)alıır, "' t::ıtlı iımillcr, 
"" ı:cni' 1nk \'C e/ılenc:" pl~nlıırı, 
ne ıırııılar, nP tıılımiıılcr içinrle 
ya~ıımı~lar, J.:iimt J.:iinıe hankılnol 
) ıf:ınlıırının h:ı\ali hıı~\arını dön· 
diirıııii,, ı:öıleriı~i kar~rtmı~tır. 

ln~ıınlık lııı ce~iı tııhmin'ıert, ıır
w\arıı \e tatlı iimillı>re ~·ok e ~ı..i 
ı:rnıaolıırdıın heri alı~mı,tır. Jlııtta 

hıı hi~ pi)aııgolnrın icad
0

ınıı sebep 
olınıı'lhır. 

Pi);ııııı:o çok l'~l:i z:ını:ınfarılıı ela 
,·ardı. lbrııniler ,.e P.ski .':ı'lırlılıır 
)"ti~·anı.:o o~ nıırlıırdı. Fııkııl Romalı. 
l:ır ııcl.: ileri Jıİlmi ll'rdi. 

Ronıııılıı 'lirkl«'r . de, sfaıh ııııı'ıır 
dıı ı;por hayr:ınıl:ırı .\ llf)tlır, · r~lrn. 
rl'lr.r tertip eılilirrli. Bıırııda in,:ı.n· 
l:uın hepsi Jıllm~ız, l..crler,~uli. 
Yiil.lrriııı lıir elin ı:ö\ız(!.,İ ııı:ı~kclc· 
ıncıni5ti. l\ııpridcn, Serrt'nrlt'deıı, 
. <\malı::ııl:ııı, Pı:nrllodan n• l'omnc· 
iden ı.:rlen Yunan nıııhııcirlerinin 
ne!'llinılen ürrmi'I ,.c liiremi'I 'lln 1'117. 
kııdııı 'l'e J..17., ı:cnç 'l"e ,:iirb.iiz riel i
k:ınlıl11rın kar~ısınrla 'lllrkı ~İİ\ !er
ler, O.\·ıın o.\·na

0

rlar, sıöı.lrrir\i~ ı:enL:· 
lrrjııi ıiri'!iştire ılc~i~tire şııL:nk 
kııhkahol:ır ııtıırlnr ,.c de!ikanlilıırı 
sfü:Uslcrinde sıkarl:ırdı. 

c;enı:, ihtiyar, L:aılın .. erkek ne.ş'c 
Te ~l"t:ıret içinılt' ı:üliip <'iilrnirken, 
bcyar. hıırnıırniyeli, ~·ıplak 11yakla. 
rın:ı ıınnuııl ızcdrnıiş senato azaları 
da kııdınlıırın ve J.:ııların ~ iirüyii~ · 
leri n ıleki nlıem.:c dalarak kcn dil~· 
rini mavrny:ı l.:ııptırırlıırrlı. 

İr;IC'rinıl<' öJlc karlınlar, öyle 
k11lıır \'arılı ki, rlr.rin derin giilii~
tükçl', ııll \'I' ii~t rluriaklıırını ı!i5-
ledikı;c gC'rilrn Yiir.lcrinde ııçılan 
c'rarlı çııkurlırın hir "~ün:ıhl:ırı 
itiraf'' olrhıkl:ırın:ı inanmamak 
güçtii. 

Sirk YC p:ırk d:Jenrl'lrrinin ha
nsınn kendilerini k:ıphran kadın 
TC erkeklerin ara ında ızönül ne\e
sinden sırra erm,jte çalı.;anlar da 
vardı. • 
Bazıları da L:aprinin kııyıl.larında 

.ıeçen ~evmeL: ~analı tablolarını 
ıenc-lik numaral:ırını, canlı pom: 
pei dan~lnrını tekrarlamak için 
giizlerinrle lıirer ılA'l"et kıvılcımı: 
rastııcl<I iklrri l'rkdH l.;olundan çe
kerek ('\'!eri ne rlo~nı <>iirüklf'rlerdi. 

Sirklnle, stnılyııml:ırda eğlence
ler hiıtiktcn, gönül li~anını kont\" 
15:ın ı;:ö1ler, hir :o;enla naiime~i olan 
hAyaıın nkı~ınılaki nııı'liklye dalıp 
giıtiktt.n ~onn, sıra pi~·anıo İ\İne 
St"lirdi .O 111ınan meydanı dold~ran 
binlerce 1\alka rlürt kö~eli, löçii~ 
ı1diçük L:iığıllar rlaRılıhr, buna mn. 
kılbil rh~mmiyehiz i>ir para alı· 
nırrlı. 

Ki.iiıtlarrla, nuın11ralı1rla çıl.;acak 
heıfi~·elf'r ;ra1ıhyrlı. Sıthtiy.a.n tor
halıırd:ın nıımar11lıır çekildjkçe 
ı1larl .\ onııın ıı,.r la rafında yülc~ek 
sesle tekrnr crlilir, ayrır.a da :siyah 
t:ıhtalarn :y:ı7.ılırdı. · 

E ki Rornıılılıır :ı:ıunıımnda hemen 
her giin piyanı:o ('ekilirdi. O <!evir. 
de her noııııılı aılcla hir piyango 
tiryaldsi nlınıı!'ltıı. llahıı. 'oııraları, 
Romanın hir Atıı 'iiıii J.:aılar me,
hıır olan ıınııınıt 7.İyııfelleri hitinet, 
heml'n nıımnral~r nıe~·rlıın:. cıl.:arı· 
lır Ye piyaııı.:o b:ı~lıırılı. 

Romahlıırılnn s~nra' pivRnırn Ya· 
\'iŞ ya''"~ ıınıılıılmaYa ha~laılı. Ye 
bir giiıı larnamcn n;·tadıın. L:alklı. 
FakRt C\n lıt.~incia'lırda tekrar ihYa 
edil<l.i. Y f'nideıı ıne~ ılıınıı çıkRra·n. 
Jar yıne ltahıııılıır olılıı. 

O rJt.,·irdP lıalvada piyanı::onıın 
:iki Arlı vardı: · 

Blankl 
Riyanka karııı ! 
Llsanıınızn piyanırn .;uretincle 

giren lııı iki kt>limtnin m11na'1 "u· 
dıır: Jlr~ :ız, ııçıl.:: ka~ıı... · 

Ri .rnnka Lnrta. hev:ıı \'l' sivah 
İİ7.l'rinl' lrrtip crlilıni,·ıt. Bıı!(ii~kii 
(role!) in froj) Ye (novar) ı gibi. 
Siyah kayhl'der, lıeYıır. kar.anırrlı. 

Yrnrılik ve CcnHeıle dr piyan.ııo 
ı;ekilirrli. Jlediyl'ler hir !akım tu
hafi~·e e~ya~ı nd:ın ih:ırtlli: Kuma~. 
ınenıtil, çorııp, pati~ka 'l"e hıınl~ra 
hen1er şe~·ler .•• Rıı <iİ IPm \"enedik. 
li , .e Cenrveli tiic<"arların bııldııl.:. 
lıırı hir ıısıılclii . Kıırnaua bir miil. 
nu surellc eski ve moılası $:t'çmi~ 
ınııll:.rı e1 1crinılen çık:-rmıının yo· 
hınıı lııılınıışlarılı. Rıu:ı pi~nnıt~l11. 
rın lıedi~ e ,.e ikrnmiyelrri rll' ~ıı·
lıırılı: Y:ı~, pnt:t.ll'"· şf'ker 'l"e bir tn· 
kım ı:ıılll mnrlılrleri. 

Frıııı~ı'llıır piyaııgoyıı lı:ılyanlıır. 
ılın iiğrrndiler. i li.: piyanızo Pari~
te 1.l.l:I ıle t;Pkilı!i. Altı :rıl <le\'ıım 
r<lcn faaliyetıen ~onra hükiımtl bıı 
i5i imtiynzıı h:ığlııın:ıyı rlii,iiıırlii. 
Yılılıı 2 hin' lirıı Yermek Ü7.crro, pi· 
yııngoJ:ır J;urmak imti~azını (Jan 
J.oran) :ıriı ndaJ.:i hirinc nrdi. 

Jıın J.oran'ın piyangodan çok pa
ra kRzaıHJısını ı::örtn hiikiimf'I işe 
C'I l..orarak ı:;:;7 dt. Fr:m~aılıı ilk 
resmi Pb ango~ ıı ktırdıı. Resmi rıi
ynnı:ndRn e\''l"el '"" :ın Loran 'ın fır 
ııliyellc lııılıınrlıılhı dört yıl içinde, 
oıııın piy:ıngol:ırınrian haşkıı, hıı. 
sılııtı hayır i~lcrinr. ":ırfolunmak, 
hastıılınnC'lr.r kıırmıık, mııhııllclrrc 
ynnıun tıılıımhaları almak ii7f're 
halk arıı~ında lııısml mahiyetle eş. 
~·a piyıın~olıırı cin tertip edilnıiş· 
tir. 

r:'ransı1lar phan~oya n J.::ırl:ır :ıı. 
lışlılar Te ~e'l'niler ı.ı. memlel.:elle
rinde c;1'kilcn piyıın~n hi!(!.tlcri"rlen 
ha~ka, yabıınrı mcmlel.cllerin pi· 

:nını:o uikllerini de ıılır.:ı)a haş)ı. 
dılıır.. lliikiııııeı hıınıı nnleıur.eJ.. 
milli ~1'1'111R)rnın hııricc çıi.mas111; 
ıııani o:ınııl.: vr hall..ııı rl:ılııı fa7.la 
:ıHıkıı .,ırı ı \'C•k111ck iı; in. l'PS ITIİ pi. 
.'·an.1(0111111 ikranıi~ ell'ı 'İni ço.!:ııltlr. 
Bıı ~rfpr hilellcr e,ki<;İıHIP.n far.l;ı 
\lllılrnııya lı:ı~ladı. \'e bu <;urelle ri· 
) anı:olar, Frnıı<;u: hiıkiınıcl ine lırı 
~ ıl uokıı;r: on ıııih ıın frank ı:etircn 
hir \ ııriı:fat kıl\ nası olrlu. 
• lli :ır. ılr. piyıınırn.rıı li\li\'clliler. 

l • :ıl.:a.t hıı kaldırış Fraıı.sı7. uiıtçcsinı 
ha~ lı sa rı.lığı için tekrar ihva:ra 
m~~hıı~· oldııl:lr. (J8i9). nıı· d~fa 
<'~ .. ılerındeıı JJt'k ~·ok fRr.l:ı ra~brt 
lıııldıı . re Qnıl:ın sonra ( er~i pi. 
yanı.:0~11). ( Fr1111<;11 _ f<;panYol 
ılrom san'ııtl.:Rl'lıırı), ferliblC'r encii· 
meni), (l.il lırledi~csi), Clcr.\ini 
~:ın'ııtlnr ,.e nal-.ka~lıır nıcrkeeı.. h!' · 
Seli). ILorcll , 1:\i~I lıelcrlin-lreri 
ı:\-lo,il.J r.eıııi~eıi>, (Fr11n"ıı . ıııu~: 
ıcrnlC'kC'lf'ri, ı ıı;ırn sC'rgı,ı) Pİ Hınsı:ı
lan tertip edildi . 

Bıınl:ırı, hiikiıııırt lınrı;ları iciıt 
<krcıliroıısiye) ıı i)aııı:Milc ( !\on· 
.l(O piyıın~o 11) takiıı etti. Cllaııri · 
Avene!) in (Pi~ıınızo) adlı kıtahın · 
ıl~ hilk~'ıınt'lin, hıı pay:ın;rnlarda , 
hılC'lluı lt>lıılit \ ' e S yıl r11' i7 mil. 
Yon 4:i2 hin lıil«'l sntıl:ımsına ı ıü. 
saadc ctıi~ini yA7.ıyor. 

fnsıili7.ler, r>i) an~o.ru Fclcnıcnl.ıl. 
lerden aynen altlılıır. Birkaç ~ ıl 
:;onrıı id:ırc islcrinıle hırsızlıJ..İar 
yapıldıljı idn 1832 ric ya .. ıık clıill'.r 

Amnil;aııın ha7.ı ycrlt>rindc pi: 
yango çekilir, lıaıı tararJnrınd:ı ~a
ı;~kt!r. füki .hııslııryn - :\l:ıcaristan 
huk.umctiniıı hiitçc~indc piyango 
ırarıd:ıtı olclıık~·:ı mühim bir Tckün 
tut:u<l ı. · 

ltalyaıl:ı, hiikumcl piy:ını.:ns ıı 32 
•. 33 yıl r.nel, srneılc 25 - 30 mil) on 
lırd \•ıırıdnt temin ediyordu •• \1-
m:ınyada impar:ıtorlu~:ı Jııığlı Dıı
:l.:alı·k· '~ Prrn sliklerde de pi) anı: o 
ç~kılırclı. (Hnnıbunt PIYanızosu) 
lıır ıaınan çok şöhret kar.anmı~tı. 
Hamhıırg piynnsosıı yalnı7. Alman· 
lar d~ğil, Y?''.ancı millt>trdc oynar." 
far, bılctlcrıııı kapışa J.:r.pışa ıılır. 
!ardı. 32 • 33 yıl cnel, Alnıany:ının 
• o 7.llm:ınki tabirle • Pnıs)anın 
yı~lık resmi piyango 'aridatı 6 _ i 
ınılyon marktı. 

Anı :ıurya - Macaristan, J\nııJıc> , 
llumelı ~iınt>ndifrrleri tıth,·ilatı Pİ· 
yıınl'olarılr, baıı hiikiırnet piyango· 
~An .ı ... :· ::ıı la alınır s:ılılır, bilcller 
111rrııır mıuımele ;>·ııpıhrriı. Yelhıı. 

sıl. diiny11 ~ ii. iıııde, aşıı~ı lllk:ırı lıcr 
mıll ı-ı . e~ı. i • . ., ğlarrlan ba~laYsralı; , 
hıı~ıınc ı. r:ır piyango oynamı,ıar
dıı·. Half •' ı oynayorlar. 

* c- * . 
M."11 .ı"' :.:de ili.: piyango, Ru· 

mf'lı 'ınıendiferleri tahvilatı piyan· 
~n~ııdur. llk resnıl piyango da hü. 
1..ümetin hazwlııdı,ih (E'flAt Suherla 
•· ,.c Malülln askeriye ianesi "piyan· 
.ı:o~u) dur. 313 Yunan harbi esna· 
'!ncln tertip edilmi~tir. Piyııııgo için 
'\ ıldız sarasında bir sergi açıldı 
ve bııraıla piyangoda çıkacak e•ya: 
lar. teşhir edildi. Sergide urıık' le· 
ft-k ~eylerden ha~ka birçok kıymcl
li ~eyler ele vıırdı: fpek halılar 
Cin n7.oları, ıtiiıııii5 tııkımlar '"~ 
illh •.• Bıınl:ır, Padi~nh ,.e Hanedan 
Azası, hiikiımct l'rkAnı, tacirlerle 
htanbullıılar tarafıııdıfn hcniye e· 
dilmi,li. Pipangoda çıkan (!Ş)'a ara. 
·ında, füerleriııc Osmanlı ıırma~ı 
~ıısılmı, \•e 313 tarihini ta~ıYaıı 
ıpekli mendillerle, (Snbııh), ( Malü· 
mat) gar.ctelerinin ~·ine ipek ku. 
mıışlar ii7.l'rine hasılmış ncıshalıın 
vardı. Rıı mendillerle, ııazeteJer, 
On lıeş, yirmi yıl evveline kadar 
hrr Jstanhııllıı kadının se.lvi :;andr 
ğının lıir köşesinde 1mlunurdu. (1 )' 

( 17.mir ~:ııiayi mektebi piyango: 
1111) ile ''lskAn nıııhaciyeti masrar. 
!arına kar~ılık olmıık üzere'' tertip 
l'rlilen (Ziraat RAnkR'it piyangosu) 
nıı hiikiımel hn:ı:ırlanmı~tır. Bunların 
lı.rp~i ılc eşya piyııniolarıydı, le. 
~lcll'lr.rılc rıara çıkrnaz, c,ya cı· 
k:ırtl ı. 

lliil.:iıın<'l bir ele, "imdiki Halk 
ı;.ıınclığının hıılııııdııiıı ~· erde bir 
~rrızi ıı~·ını~lı. Sergide piraıu:o çe. 
kilirdi. lı.ramiyc olar:ık !Tereke 1,;-u. 
ma,larile ıırak tcrt.k eşya n~rilirdi. 
Aıfı < Her<'ke Eşya P iyıın~orn) idi. 

Bizim nesil, ha~ına kırk hukadar 
kı,ın ı.arları Yaijrnış olanl:ır ı:o:.. 
iyi lıilir, ı;ııJ:ılııdıı. şimdiki Posta. 
hanenin öııiindl'n Tlinelc :sapıl:ıeak 
köşe~ e l.adıır olun nır.~afr. rlahilin· 
de, k:ır~11ın llan·nr hanının allnı. 
ıl:ıLii sıralı ~nraf dii!.:kftnhırının Ö· 
niinılr, lıir iirii nııın, Yahudi çı. 
~ırtkıınlaı : 

- ll:I\ ıli çı•l.:lliyC\r! \'ııl-ıt kalına· 
ıJı ~·cldlh or. Knz:ıııaıı :ıoo hin 
fr:ınk alıyor! rli\e a\'lu: a\•nz ha'!ı
ıırlııı", E:rlenc ı;ıcçcnr. piyanı:o hiJ,. . 
tini 'iRtıııaya sava~ırlardı. Rıı bilel. 
ler, Şark Şinır.ndifcrlcri ııiyıını;:ola. 
rıyılı. \'r. halk hunl:ırı k:ıpı5a kapı. 
ş:ı alırlardı. 

:\leşrutiyl."lin il .'ınıııılnıı !l.Onra 
hiikiııncıin elilr. kıırıılan ilk ,.r. :so~ 
piyııngo ıla (l>on~mnıa Cemiyeti 
Pirıango~u) dıır. Jlıııııfan ~"·el , 
([)onanma C:enıh etil ,le lıir srrı:i 
aı:mı", bıırnda b ir r şYn rıh an.ı::o~u 
tertip . rlınişti. 

( 1) ·11..; m;i ,1 fıdiılmrcirfin rfoğııuı 
ı•r Parlişalı o/rı~rırırırı <lrııir yılların · 
rfn rılwn tlt.1:rlrlrrrl' il'~kH lmmtr.1-
lrırn 1-!nrılrlı . R11n11. r/ah11 frı:lrı rumi 
ı•i/611rl ya:rtrlrri ~hrnımiy!'I ııalr· 
lcrrli. 
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" Vesika,, yağmuru devam ediyor / 
Kafkasyadaki müslümanlarm · İngilizler 2 5 O O 

Alman tayyaresi 
düşürdüler 

Hitler, italyan donrnmasınm 
Akdenizde artık harekata başla· 

Avrupah de 
rın Amerik 

toprakla istiklal temayüllerini 
teşvik de düşünülmüş 

. 

B ,, "k u vesı a,, Dal ad-lardan biri 
ile bir not 

J..onılra, 8 - Ta.ymis gazetesinin 
havacıJrk muharriri şimdiye kadar 
Alman tayyare zayiatını şöyle he
saplamaktadır: 

Tutulan resmi istatistiklere göre 
Almanlar, nıuho.samalm başmdan 
oon günlere kadar yalnız İngilizle
re karşı 2500 tayyare knybetmi~ . 
lcrdir. Fransızların, Hollandalıl~ • 
rm ve Belçikalıların düşUrdillderi 
veya tnhrib ettikleri Alman tayya· 
relrl ndedl bu heuptan hariçtir. Bu 
rn!mmlnrda hniıi ehemmiyet olan 
nokta. tayynrc değil, tayyare pilot 
ve mürcttebatJclır. Zira tayyareler, 
kolaylıkla imal cclilcbilir. Fakat 
tayyare pilot ve mürettebatı yeti§
tirmck güç ve uzun zamana muh
taçtır. 

masım Çiyanodan istemiş 
(f/n~larnlı 1 incide) 

W~DRAYA GÜRE·.· 

• 
leleri ileriye bırakılacak ve evve
la 1nglltereye karşı istila taarruzu 
meselesi konuşulacaktır. 

'NcııyorJ...-, 7 - ili 
umumi klıtibi lluz\'ı!H ıt 
tccileri kabul ederek 
)unmuş ve demiştir Jd~ 

"Almanyn, Amerik•r 
göndererek l.\lonrco 

yenin el yazısı 
Ankara, 7 (A.A.) - Beş nu

maralı Alman beyaz kitabında 
çıkını§ olan vesikaların neşrine 
devam ediyoruz. 

Bu husustaki D. N. B. telgrafı 
apğıdadır: 

Berlin, 7 (A· A·) - Hariciye ne· 
zaretinin yeni neşriya.tmm 6 nu
maralı vesikası başvekil Daladier
nln ıo ısonkAnun 19~0 tarihli bir el 
yazısıdır· Bu vesikada. şöyle den1. 
yor: 

"General Gam.elin ve Amiral 
D&rlan'dan Rus petrol sahala.rmm 
muhtemel tahribi için bir muhtıra 
haurlamnla.n rica edilecektir 

Blrlnci ısekll: Karade.ıılzda Alman· 
yaya mıılısus petrol na.kilyatmm fn
kıtaa utratııması bah13 mevzuu olan 
bllha.aa .Alman gemileridir. Bu tak
dirde Ruaya harbe atlrilklenmfyecek
tır. 

lkfncl ,ekD: Ka.fkuyada doğrudan 
doğruya mtıdahale. 

Uçtıncn ııekll: Ru~aya k&r§l doğ· 
nıdan doğruya tevcih edilmiş btr te
febblla olmaksızın, Ka!kasyada grup· 
ıarm ve mUalUman ahalinin lltiklr.I 
temay0ller1nl tervlı;: etmek. 

•• • 
Berlbı, '1 (A.A·) - Sekiz nu. 

maralı vesika Fra.nstz ve İngiliz ha
va genelkunnaylan arasmdakl 5 
nisan 19t0 tarihli bir mtıkavelena
ıtıenln protokoluna. mUtealllktlr· 

Protokol metni eudur: 
''K&tkasya petrol mmtalwıma 

kam Fransız lngUiz hava hücumu 
mUnhaıırran Batum, Groznyc ve 
Bakıl taafJyehane1eriyle limanlannı 
ist.llıdaf eder· llk altI ~n mrfm... 
da. Kafkruıva t •fivehanelfl1'f·-t" li-, 

. . 
ım ış 

manların yllzdo 30 !la 35 inin tah. 
ıip edileceğine itimat olunabilir. 
Bu hareket için kullanılacak tay. 
yare adedi 6 Fransız gnıpundan ve 
üı: İngiliz filosundan mürekkep 90 
ila ı 00 tayyJlt"eye b3liğ olacaktır. 
Fransız grupları Baküya derpiş e· 
dilen tarihlerde akın yapc.bilecck su 
rette techiz cdikceklcrdlr· Fransn 
grupları ihtiyaten yağ depolariyle 
mücehhez iki ndct farmnn 222 gru
pundnn Ve " adet gelen l\rnrtin sru~ 
pundan müteşekkil olacaktır. Bu 
gruplar her nkmda takriben 100 
tasfiyehane üzerine ceman 70 ton 
bomba ata.bileceklerdir· Düşmanın 
ahsUlameli ve Alman avcı tayyare· 
lerinin muhtemel mevcudiyeti, bu 
am~liyenln mtiesslrliğini geniş öl_ 
cilde nınltııcaklır. 

M aliye vekili Ankaraya 
gitti 

Blr mUddettenbcri &ehrlnılıde bulu
nan maliye vekili Fuat Ağralı dUn 
alt§amki trenJo .Ankaraya gitmiştir. 

Eve girip kadına 
saldırmanın cezası 

Çemberllt&.§ta. .Allp3.§a medruMl 
ısokağmda oturan kunduracı AU, o 
cıvarda oturan :Meryem admda bir 
kadmm evine ginnL!J, kapıyı arkadan 
kapatarak kadmm Uzerine ıaldtrmııı· 
tır. :Merycm1n feryadı Uzcrfne yett,en 
bekı:t ve pollslcr AUy1 yakalamıııar 
ve Keryeml ku.rta.rmıaiardır. 

DUn nöbe~l bulunau 8 incl a.sUyo 
ceza mabkemeslndo Alinin muhalte· 
mcsı yapılm.IJ ve suçu sabit oldu· 
ğundan altı ay hapsine kan.r ~rllml§ 
tir. -----..... 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bitnkası · . 

Kurulu§ ~arihi: 1888 
Samayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 
Zirai ve t icar.i her nevi banka mu~meleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 
ikramiye Veriyor -

Ziraat Bankasında kuwbarnlı ve :. · · ·:ı tnsarrut h esapla. 
rmda en az 50 llrası bulu nanlara sonede 4 dctn tekllecek 

kur'a ile aşnğldnkJ [>lftnn gUro lkı-anıJye dnğıtılacAktır. 
4 AcJeı LOOO Urulık 4.000 Ura 

ntR TAHTEJAıAIIiR ALTI 
ALMAN VAPURU BATIRDI 
Londra, 8 - Dün Norveç sula

rında, bir İngiliz tahtelb:ıhiri mü. 
sellö.h vapur ve tayyareler hima· 
yeslnde ilerJiycn bir Alman nakli· 
yo gemisi kafilesine raslamııı, der
hal hücuma. geçerek üç vapuru ba
tırmış, kafile darmadağın olmuş
tur. Bir mllddet tonra yine ayni 
tahtelbahir ikinci bir nakliye kafl 
lesine raslıyarnk tiç vapur daha ba· 
tırmıştJr. Böylece İngiliz tahteJba· 
biri bir gi.inde altı vapuru babnnış 
olmaktadır. 
lTALl'ADA;:\" AUXAN GA?lı"At!t 

Bingazideki İngiliz mevzilerini 
ziyaret eden Röyter ajansı muha
birinin Kahircden bildirdiğine gö
re, son haftalarda İngilizler, İtal
yanlardan hava. ve tank dafü 60 
top, 4 milyon fişek ve biittin teçbi. 
zatJarile biıı;ok telefon ve muhabe· 
re makineleri iğtinnm etmişlerdir. 

( Harbe dair diğer haberler~ üıı.· 
cü ay:fadadrr·) 

General de Gol 
mahl<Om oldu 

Fakat vatani faaliyeti
ne hararetle d evam 

ediyor 
Londrıı, 8 - lngiltercdcı bulunan ve 

btltUn Yraıwzlıın Almanya ile mUca
deleye tc~\ik ctmekto olan Fran
sız gcnerııll Dö Gol Vl~t hükOmetl ta.· 
rafından glyab(n dart ecnc hapse 
mahkOm edllınl§tlr. 

Gener:ıl Dö Gol ise lngntcrcde fa
allyeUe c;:alı§ıyor. 

Fransız- tebaasının general Dö Go
llln ı;-önUUU kU\'VcUerlne kaydedilme· 
lcrl lc;:ln Londrad:ı. bUrolar açılmıatır. 

General Dö Gol bfr gazeteciye ver
diği bcyn.natt.:ı. dcmı.,tır ki: "Az. za
manda. motörizc kıtalardan. den.iZ ve 
hava cUzHtamlarmdo.n mUrckkep b!r 
kuv\·et teşkll ecJcccğfmf tahmin edi· 
yorum. Bu ku,·vct bir Fransız topra· 
ğında harekete geçcccktil'. Tayyareci· 
ler Anıerllr.ad.an :reni gelen tayyareler 
le hizmete gireceklerdir.,. 

Fransada 
• .. 

yenı reıım 
(Bıışlt1ro/ı 1 incide) 

kararları gibi bu proje halrkmd:ıki 
mal\muı.t da Alman ajansı tarafın
dan verilmektedir· Bu ajansa göre 
Laval millet meclisi tarafından 
karar alarak, parlamento sistemi. 
ıı1 ilga edip, başvekil mare§al Pe. 
tene Fransız devleti için yeni bir 
kanunu esasi neşretmek hakkını 
vermek teşebbUsUnü de ti.zerine aı· 
m~tır. 

l~endi:!inin de i~tirak ettiği mü· 
teaddid parlfunento Arlları içtima
hırınd:ı, Lava.l, me::kür azaları bu 
knr:ırı kabul etmeğe dnvet etcıiş
tir. Buna. scbeb olıı.rnk da, totali
ter dcvlellcrle teşriki mesainin, 
normal ve vatan!!. müHt bir suret. • • ooo • ı.ooo 

' • 2.'SO • LOOO '° ... 100 .. 4.000 
100 • 60 • l).000 
1%0 • 40 • UlOO 

• 
• 
• 
• 

' te yeniden teesslis edebHn:ıesi jçln 
i'ransanın, yeni rejimini, totnliter 
milloUer rejimi ile bir hizaya gc · 
tirmtsi IUzumunu ileri silrmll'.:tür. .. 

UM! • zo . • S.:00 .. 
DtKl{AT: Hesaplarındaki paralar bir sene 1çlode &O 

liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye ~ıktığı takdirde % 20 
faılaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 dera: ı EylOI. 
1 Blrloclltl\.nuo, l Mart ve 1 Haziran t:arlhlerlnde ~eklJP,.Pktlr 

!.lllitiJ"'E&W»&i' ' •;•:wMi&& + ~''"W W 

ı stanbul Belediyesi 
ııanıarı 

"OskUdar - Beykoz • Akbaba, Poyrazköytl yolu ın.,aatı 2490 numn.ralı 
kanunun 46 ıncı maddcstntn L .tıkrasma. g6re paz:ırllkla. yaptırılacaktır. Ke· 
oıt bedeli 59.4.44 Ura 85 kuru., ve teminatı 4223 liradır. K~1t §:lrtnamo zabtt 
\'O muameli1t mltdllrlUğU k:ılcmlnde g&Ulccekttr. lhale 13·7·940 cumartesi 
gQnQ saat 12 de daimi enc!ımende yapılııcakur. Talf,plerin teminat o&kbuz 
veya mektuplıın ve nnfia mUdUrlUğllne mltracaaUa ala.eaklart fc:ınt ehliyet 
ve 94.0 yılma alt Uca.ret odası \•esil:alarllc ihale ı;UnU munyycn saatte daim! 
cncllmcnde bulunma.lan. ( u816) 

Yeni kanunu e::asi alelade bir 
taklitten ibaret olmıyııcak, Fran· 
su: karakterin! nıız:ı.rı itibara aln
rak, Fransanın kalkınmasını kolay
laştıracaktır. 

YerJ.oe tek bir parti kni'lı ola
cak olan fliyasl parti12ri~1 ortadan 
kalkmasını mucib kılacak bu I!la. 

hat, Fra.D.Mrun siyasi tarihinde ha· 
kiki bit ihtiral teşkil edecektir·,. 

İ~'Tİ~IA ÇARŞAl\IDAYA.-
Vi#, 7 (A-'1.) - Mebman mecli. 

sinin sah s:ıhahı ,.c fıy:ın medisf
nln de salı günli ögleden sonra top. 
lanııcoğı lecn·üı eder gibidir. nu 
toplanlıl:ırd:ı, milll osnınblenin çnr
ş:ıınba sünii yııpılocn!.: iı;lim:ıı h:ık
kınd:ı k:ırıırlnr \'('ri:cceklir. Torıl::ııı. 
lılııra 400 ilıl 450 mebus Ye n~·ı:ııı 
azasının i~lirak edeceği tıılınıin o· 
lunmakl:ıdır. 

Londra slyasi mnhfelleri Ber
lin mtilakatında konu§ulan mevzu
lnrı tahminde güçlük çekmemekte. 
dirler: 

A vrupanm vaziyeti meydandadır 
ve bu vaziyet içinden çıkılmaT. me· 
selelerle mnhmuldtir· Almanyanm 
kazandığı zaferler, hiçbir meseleyi 
halletmemi§ ve Avrupayı ancak 
açlıkla tehdit eden bir vaziyet ın· 
das etmiştir· 

A vrup:ıda istihsal hayatı kor
kunç bir arızaya. uğramış bulunu
yor. Bir~ok yerlerde mahsul tehli
kededir- Ticaret mübadelesi tama. 
mile durtnuvtur. Atlantik Okyanu· 
sunun ötesi ile A vrupanm mUna· 
kale ve mübadele hayatı tam inkı
taa uğramıştır. Akdeniz yolile mil
letler a.rruımdl\ temin olunan mü
badele de ayni vaziyettedir· BU. 
tün bunlara sebebiyet veren dev • 
Jet fae İngilteredir ve lngilterenin 
deniz abluka.sıdrr. 

Mihver devletlerinin karşılaştrk· 
lan en mUhim mesele budur Ve 
dlişünecekleri eey de bu meseİenin 
hallidir. Temin edildiğine göre. Al
manya, !ngiltereye kaNjr İtalyayı 
!'evkedcrek Akdenizdo vaziyeti tas. 
fiye etmeyi dUşiinmektedir. 

Fakat İtalyanın bıı maccrava a
tılmrun ştiphelidir. ltalyanm ·oran 
vaka.sı esnnsmda mildahaledcn iç. 
tinap etmesi de onun hiç bir teh· 
likeye atılmak fikrinde olmadığını 
göstermektedir· Y oks:ı., buraya gc· 
len malumata göre HiUcr, İtalyan 
donanmasının faaliyete geçmesini 
istemiş, Musolini de donanmaya. 
hazırlanmak emrini vermiş, fakat 
hareket ve temas <'mrini esir.;c
mi&tir-

Fakat lliUcrin. Berlin mülakatı 
sıra.smda ltalyayı Akdenizde hare
kete geçmek ve lngilt.ereyi Akde. 
nizden si)küp atmak ve.zile.sini u· 
T.erlne almak için ikna etmesi 
nı.uhtemaldlr· 

Thkat İtalyanın pu i,ş,in altın • 
da.n kalkması ihtimali ııon derece 
şüphelidir· 

Bir ihtimale göre Akde.'1iz mC'se-

Suriyede siyası 
~ir suikast 

Şeflerden doktor 
Şehbender öldürüldü 
l,ondra. 8 - Suriyeli şeflerden 

Doktor Şcblıendcr katledilmiştir. 
Nercdcı ne şckilılc ü:düriilclü~üne 
ıl:ıir henüz ıııalüıııııl yoklur. 

Doktor Şehbcnıle; uzun biı· 7.;1· 

m:ın Suriye hnriciıul e kalmış, Su. 
riyenin islikl:ıli için ~·alışmış, fıı· 
kot daha sonra Suriye hiikıinıetinin 
lıaşınn "ecen Cemil Merdıını ,.c 
:ırkadnşlarıaa. ınııhalefcll lllizıım 
etmişti. Sebebi, hu n<lamlıırın !-iııri
ye istiklaline nıünııfi hir hıııtı ha.. 
rekel tulıııııl:ırı iıli . Onun bu sırnda 
öldiirüJmesi de ihtiın:ıl ki, a} nı hıı
rekeli takip etmesi yiiziindenıli. 

Dugün Frıınsıı Sarlyeyi ınfülııfaa 
e<lemi)'Ccek ,·azfyelledir ,.e hu va. 
zi:ret içinde yoptl:ıc:ık ~ey, Suriye· 
yi Suriyelilere hırakmuklır. ihtimal 
ki, Şclıbcnller de bıı fikirrle idi. 
Ye hu rikriııe kıırban gitmiştir. 

Alman ba.~amirali Ital
yan fi losunu teftiş 

cdivor . . 
Berlin, 7 - It:ılyad:ı bulunan 

Almnn clonıınmn 1 ıım:ındanı Ami. 
rol He:ıder bırün Spczia'd:ıki ltııı· 
~·:ııı filo •.unu teftiş etmiştir. Amira. 
le ltnly:uı do'l:ının:ı kumandanı, 
donanmn erklını reraknt etmekle 
idi. 

Amiral Rearler. bugün Sı;ıeziayıı 
silmeden en·cl ltnlvnn lı~hri:rc n:ı
zırlle uzun bir uılil.'ıl·at y:ıpnııştır . -PO LiSTE: 

K a rpuz yüzünden 
dirhemle yaı·alandı 

BllyUkad:ıda sebzeci Hilseytn ile 
sebzeci IUdayet bir h-aıpuz mcseleBin 
den l.avı;aya tutu~m~IArdır. Hüse
yin hırsını ycneın1yerck. bir kiloluk 
dlrbeml Hlc!~"Ct!n koluna fırlatmış 

ve blleğinden atır aureUe yarala.nan 
Hidayet HaydarpıışıL nUr.:wnc hasta. 
nesine kaldınlmışbr. 

Bir rivnyete göre de Hitler, 1-
talyan hava kuvvetlerinin Alman 
kuvveUerllc birlikte lngiltereyo 
\:arı;ı yapılacak bliyük hava taar. 
ruzuna i~Urak etmelerini istemek· 
1edir· İtalyanın buna muvafakat 
edip ct.miyeccği belli değilcllr. 

Çünkü İtalya kendi hava kuv
vetlerini A!manynnm emrine vere
rek kendini zayıf <lUşUrmcğe ta
raftar değildir. 

Elhaıııl Berlin mülaltatnıda çok 
mlihlm meseleler konuşulacak, 
Almanya bilhassa 1talya~rı hareke
te geçirmeğc uğraşacak ve bunun 
mukabilinde ona çok cazib vaitlcr 
de bulunacaktır. 

Bu yllzdcn millakatm neticesi 
siy8.9İ mahafil tarafından beklen· 
mektedir. 

ROlfAYA OÖRE ••• 
R-0rna, 7 - Kont Cfanonun Berlln 

ziyareti aırasmda yalnız askeri vazı· 
yet değil fokat yarınki Avnıpanm 

esa.ıılan da hazırlanacaktır. Bu osa.ıı

lar Mhillnde Avrupa devamlı sulha 
kavuşacaktır. Avrupanın yeniden tan
zimi için cenubu ~ark! meselesinin 
halll de IAzımdır. Mlhn:or devletleri 
bu mn.nlayı dıı. ortadan kaldırdıktan 
sonra Avrupa devamlı sulhuna kavu· 
oacaktır. 

İngiltere harbe de\·aın kararmcJa 
he de yalnız kalmı§ olan bu devletin 
hllrbe d~\·am kararma ehemmiyet ve· 
rllmeınektedir. 

BOMA ve BERL L'l:"DF .... ~ TAFS1LAT 
YERlLMlYOR 

Boma, 7 (A.A.) - D.N.B. Ajanaı 
bildiriyor: 

llalyan sfyast mahafill, Kont Cla· 
no'nun Berllnl :ı:Jyarctinl, en 6n ııafta 
gelen bir Mdlse olarak telakki et. 
mektedirler. Ahvali hl\Zlra dalresfndf 
ve eZher cihet, bu ziyaret hususi bir 
dikkati mucip olmakla beraber, mez· 
h"Qr nınhafll, Alman - ltaıyan ittifak 
ve teşrtkl mcsatal çerçeveaı dahlllnde 
g6rti§melerl pek normal tcltı.kkl et· 
ınektediT. 

önUmUZd ki gUnler r.arfmda etra.. 
fmda mtlzakerat cereyan edecek olan 
meseleler hakkında, §imdilik ta!sUAt 
verilmesine imkan olmadığı da ilAve 
olunmaktadır. 

''Hitlerin en mühim 
silah ı maneviyatı 

tahriptir,, 
lngiliz başvekil muavini 

bir nutuk söyledi 
Londnı., 7 (A· A.) - Başvekll 

mua\.·inı Attlee, dUn gece, rndyoda 
mühim bir nutuk söyle.mi§ ve ez
cümle demiştir ki: 

''Bu dakikadn ynlnrz muhnriblcr 
değil fakat bUtUn memleket bllyUk 
:ııanti beklh'Orlar. Biz, heCC'fine var. 
mzk i~in hiçbir Val:rtayı ihmal et· 
mzyen ve mctodlarında runnm:ız ve 
merhametsiz h:ırekct c~ !iyen bir 
düşnınna !tanrı topyC'kfın bir har 
be girmiş bulunı"' onız. 

Frnnsanm yenMen doPtJ"ııl ic;in, 
1ngı1terenin mnğlfıb o!nıam!tsı la
zımdır. Avrup:ınm hllrr!yete ka
vuşmasr için, nazlzrnln mağlrıb ol
ması lii..-:ımdır. A ,·rupadıı hürriye. 
tin son knlcsi muhafıtzrı edilmek 
isteniyorsa bu kalenin muhafızl:ın 
v:ıziycUn icablnnnıı gl3ro hRrrket 
etmekte tereddüd etmemelidirler. 

Son glinlcrde btiyUk bir mill<'tin 
Fn:.nsı:ı: milletinin mıığlüblyetin~ 
şahid olduk· Bu netice yalnız silAJr 
lann kuvveti ile değil, ayni za· 
manda geniş bir mikyasta llltlerin 
di~er bir silılhmm istimali ile cldC' 
edilmi~tir· Bu diğer silAh mill"tin 
biriiğinin, ltirnadmın ve maneviyn
tmrn tahribidir· Bunun neticesinde 
kritik saat geldiği zaman milletin 
azmi meflüç olmaktadır. Hltlcr, 
daima bu tarzda hareket etmiştir . 

Fikir sahıı.smda yalnız dePJiz. 

A vrııpalılnrın Amcrikll ~ 
ri üzerine teşmilini k• 
ni bildirmiştir. Bu toP 
lüko~ıı mt'selcsi Tiuc,·ıJI 

· ka h:ıriclyc nnzırı nrt 
şülmüşlür. Almnnyn gııll' 
Amerikrı hüklımetinln 1>11 ı 
da hiçbir emeli :roktıır· 
rco prensibi mucibince 
lıırın muk:ıddernt1 bOl 
cclilc<'eklir. Diğer lıüıDrı, 
bu şekilde hareket eırrıt 
liı Birle~ik Amerika 111 
seJr~iııdc tamamen IA1'D .. 

Holnnclo müstemlektlt 
dilerek ohırsn Amcrikllc ı 
dip elmiY-eccğini sor•~ 
teciyc Hci<ıicıımhıırull 
mişlir ki: ''Amerlkn ·ı:clt 
rlistanından ipll:J:ı1 ıt1 
maktadır. Hunun icln 11 
rın ''aziyclilc ol;ikadıı~ 

( lJaştaro/1 

Fransız Amlrallık d 
Slltı.htan tecrit edilrııc·• 

iki Fransız deniz Uı.y>-&t' 
yeniden allAhlnndmlmı~tıt· o 
ıouııa, .Marselkebir euıı<ıı 
eden lnglllz harp gemll 
tankta hUcum ctn1i~Ur . ..ı 
bUJ1lk 1ngiJIT. harp gcllllSl" 
vaki olmuııtur. 

••• 
,.,,ı, 7 (.\.,\.) - HJı\.... t 

Fransız amJrall1k dııl ~ 0 
İngiliz bahriyesinin te 

lindo bulunan doruınmtı. 

yaptığı aıc.akça tecavUZ 
FrnnSIZ bahriyesine me 
rm lnı;illz nlı:ıanlarını 
memnudur. 
UZAKŞARr<TAKİ t' 

YAPACAJt'! 
Şan~hay, 7 (A· A·) / a 

ajansı bildiriyor: 
İngiliz konsoloshıı.ııe1 

haydan Hindiçiniye gi~ 
İngiliz gemilerine mil~ 
miştir. Bu teclbhin, FJil 
nizaşm müstcmlckele v 
sularında bulunan !n~ 
nin bombardıman cdllıtl 
da emir vermiş oldu~ 
den raporlar dolaı.'1SilC 
duğu zannolunmaktadıt· 

INGILtz DF:1'"1Z m\~ 
DEVAl\I EDtl'V" 

Londra, 7 (A.A.) -" 
zaretinin tebliği: 

Dün gece düşmaıı ı 
lngiltercnin :şimali ş&~~ 
rine müteaddit hücuzıll'J 
büs etmişlc.rse de bJ~ 
taryalc:n tarafından P 1 , 
müşler<lir. Sahil civarırı 
de birkac villa harap 
Birkaç ölü vardrr. 
miktarı fazla değildir· 
D enizlerdeki muvazef11 

denizlere hakim bu / 
Loncira, 7 (A.A-) 

radyosu, yaptrfı bir ~ 
İngiliz:, Fransız, ftal~ 
ınan filoları arasındalt1 

ri tebarüz · ettirmiştir· 
İngiliz radyosunu'l 

kamlara ~öre, nisbctl'' 
lngiJtcrc: 
Fransa: 
İtalya: 
Almanya: 

f ng:iliz ra.rlyos:.ı, bıt 
verdikten sonra ll'lü 
şöyle devam etmiştir : il' 

Fransa ile mütarelct11 

den sonra, 7 puvanlrle 
losu, Alma ve !taıy4i 
ilave olunacak ve btt11 tt1' 
beti 17 puvana çıkaCll dl 
neticesinde de, dünya 

1 
her yerde gemiler b~~ 
mecburiyeti olan ln.~1~ 
denizde mutlak haP~ 
edecekti. Fransız fil°'.,., 
ver devletleri cüzütll~ 
lalaştırmasın ın mü11'1 e1' 

1 

vasıtalarla önüne geçtS' sel 
t ere İ!iin bayati bir ıı>' 
ediyordu. 

Her yerde, hürriyeti sevenlerin 
kalbi bizimle beraberdir. BugUn biz 
hürriyetin ön ııafmda, kl5prü başı~ 
nı tutuyoruz. Bu hUcumıı tardctti
ğimiz zaman, bUtün memleketler • 
deki hürriyet kuvvetleri Hitlerli 
düşfrrecek ve nazi sistemini yıka· 
cakbr. 

ZAY! - Davutpa:a 
319·320 seneslndeı aı~ 
Fatih yangınında zJya& .~uı 
slnl alacağımdan esk!P" }' 
yoktur. ?J 

Ticaret vekili dün 
lzmire gitti nl.R ÇOOUI\: AilAB,\ ALTINDA 

KALDI 
İçcrenlcöydo oturan otobüs blle.tçi~ 

al I~ ~!.Din önUnde toprak çeker 
ke:ı crc.bı:ı.dıı bnlunan çocuğu İsmail 
muvı:ızcnesfnl lmybedorck dltşmUf. a
rabanın tekerleği çocuğun g~Urulcn 
geçerek nğır surcıtte yaralaı:u!'}tır. 

Yar:ı.lı çocuk Ha,rd:ı.rpıı.t:ı u.Unıu.ae 
hruıtn.neı:ine lcaldırıloııştır. 

E\"\·elkl &Un Ankaradıın şehrimize 
gelmiş olan tlcaret vekllt Nazmi Top· 
ı;uoğlu dUn Trrhan npurile lzmlre 
gitmiştir. Vekil lzmlrde lthıılA.t, t!ıra
cat tllccarlarile temaslar yapacak, 
ihtlktı.r işleri hakkmda da tetkiklerde 
buluna~trr. Naznıl Topcııoflumın 
bir hafta kadar lzmlrde kalması muh 
temeldir. 

Mercan fdadfafnden ~ 
sinde aldrğım dlplonıl' ~:J 
nmd& zlyaa uğradı. ~t!f>I"~ 
fımdan e.skllinln hUkı:ıJo >-

ZA Y1 - Balıkcsfr ,11 
c!rrlı kazası jandarma 
alını,, olduğum terhis tel ('1" 
bcttıın. Ycnlsinf çıkartıel' ' 
sinin hUkmtı yo1ttur. ti 

Rrraun Suşehri kıı:ı:ıı•' ıJ 
yünden 4%8 ntıJD&m.11 P!, 
328 U!,·eııuuu Mehmet oı;·· 
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Gtı..ıı '· 

~ li~ çotu, Nazi üniforma.-
rot Ön ~da bir m.Dt· 

oıı olQ ktk 
l'ilıe ~- illU beyaz zemin üEe-
ç~llllZt Gamalthaç ~aretini 
aile 

811
_ en iki .Amerikan bandıra

l!eıı ""l•n.znıeu. 
~ 'İ.Ye ıeı ~ Yuniuı Kaaeel :tür 
~ lt diti .ta.man Mlonda bir al

~ı birufjoı>bı. "Amerikalı Almanlar 

4iııı" lıin .Ftihren ba§ı açıklı· 
ıatıtu ~. ordusu piyade ihtiyat 
ıhu.va.t nifonnaaı giymiıti· Birkaç 
rı.ı._ tabfti de onun arkasına aı
"~dılat.. B "'l>tfrtd unlarm ara!lllda. 
''al'dı. ŞiatCl' ''C Kari Horrok da 

bi;:~el iyi. bir hatipli· Şiddetli 
''l~ \!k t1öy)l"di. Hltlcri medih ve 
ze:rıı Alınnnyanın dil.§mn.nları" nı 

etu. 
Salond 

ına:ııa a Yalnız Amerikelı AI· 
ııııe ver de~~il, biru tece~ils aaika
tc~l'ikU Çogu Amerikalı Almanların 
diğe c gelen muhtelif ırklardan 

r Arn rilt lar b e ahlar da vardı· Bun· 
ta.( atlbin t;İddetli fikirlerine işti· 
bir etın1Yorlardı. lelerinden biri 

&raı • 
ıı:ran ıl: kendisini tutamadı· Bir 

~,.._. trı ii'arln" ··\it: ""' .., sıçrayarak hay-

'>~ lta~ır: Amerika ıı.ııla Hitlerci 
Y~aktn-ı 

Salonda b"'. 
~ı 11.- uyUk bir kavga kopma· 

~ın bu .. 
8uzler kAfi geldi. .. ,.. 

'-lCıstaDO'' • 
tı~0 &Janlan ve mesela 
t1reu;ı Vcrner Rcnz gibi pek ha· 
00tı !rıU tlazller, :müdahaJccinin \'e 
""r /\ daraa etmeğc da\'ranan dL 
liılar ~Ctikalıların üzerine saldır

• .oe.ğ 
~atlar rtşmaıar, yumruk ve to. 
Tıı:\k a arasında naz.i muhalifleri, 
lıaı,rı:. lnlktarda olan Amerika po. 
loııda ın tnlidahalesine rağmen, sa
ııtııcı.~ Çtltanldtlar ve bira.haneden 

l\ "<it. 

h .. ~el \'C • • 
u~~ nıu:wmlerı knvgamn 

1'ıııcat \:!gine ııes ~ıkıı.rmamı§lardı· 
kı-ar llltıhalifler salondan atılınca 

\'e aU1t·~ıı\n1 yUkscllti, aUkfıneti 
l.i rıı~u ltnün etti· Devam etti. 
a~lnd nu rnllthi8 bir nllnıs tufanı 

,., a. biu...a· ou b l\,I\• 

uU}'illr ir .:ı:arcrdi. F:ı.kat Kaııscl en 

ııaıı oı:~iı.fat telakki ettiğine de 
~at b• u · Ili:da Kc~-nhaYer, hu
ııı~ı. ~ r Odada onunlR ba!'lba.şa ye. 

C?nt-ği kabul etti. 

palı bir otomobil beklemekte idi. 
Birahaneden çıkmcll biribirlnden 
ayrılan Ug arkada§, muhtelif iatL · 
kametlerden, fa.kat aynı zamanda 
bu otomobilin yanma geldiler. Her 
biri bir kapıyı açtı ve eoförü di
rekalyon b~mda bekleyen otomo
bil derhal hareket etti· 

On dakika 90nra otonıobil bil. 
yük bir binanın önUnde durdu· O· 
tomobllden inip anansöre atlayan 
ilç polis modern bir bürodan iı:erl 
{;irdilcr. Bürodoki adom onları giL 
?'\ince sordu: 

- Nihayet gelebildiniz. N o oldu 
Rönar? 

Bu :ıdam, A\mcrikn ordwıunun 

istihbarat eubesi relsi koloncl Vik 
idi. Sivil giyinmi.<JU· 

İstihbarat §Ubc.sinin reis mua\"İ· 
ni yilzb~ı Unol ile beraber içeriye 
ı;~ olan üç "G· Men'', ayakta. 
durdular· Rönar cenp verdi: 

- Kolonel, artık hiç §Üphem 
knlma-Oı: "Amerikan - .Alman 
dosUuk birliği,. nin şefleri hakkın· 
d:ı de\'lotin emniyeti aleyhinde. 
komp!o kurmak suçundan takibat 
açmıık lli:ı:nndır· Birliğin inkişafa 
gaşladığı altı aydanbcri yapmakta 
olduğumuz tahkilr:ıttaıı sonra fiÜp. 

belerim bugün k:ı.ti bir kanaat ha
line geldi· Fakat ... 

Durdu \'C yUılinü 

Ko1onel ısordu: 

- Fa.kat, ne? 
Rönrı.r devanı etti: 

buru~turdu. 

- Fakat bu kadar umumi ma. 
hiyette bir itlı:ımı mahkeme kabul 
etme:ı. Bize delil ve kati, !l:ı.rlh suç 
unsurları lazmı.,. 

J{oloncl Yik: 
- Ben de site aynı 11eyi 11öy. 

lemcmiı miydim? dedi· 

- Jı:vet koloncJ . ., Fakat bir aya 
kalmadan kati dellller bulacağım. 
Conson, Dey\•is ve hen bu gece çok 
mühim şeyler dinledik. Bilha.cı!a iki 
kiıi ar~nda geçen bir muhavere 
pek §ayanı dikkat oldu· 

Sizden bir ay daha m~aRd• is· 
tiyorum koloncı. Bir aya kalıruı. 
d:ın, cebimdeki bo~ tevkif mUzck
lterclerinc lsimler y:ızacağmıı, ha. 

zırlay:ı.c:ığon raporda hadiseler ve 

deliller kaydedeccğiml, şnhitler de 
söstereceğimJ temin ederim· 

~İ\iJ • "' • - Pckô.15.· Ben de bir ay beklc-
•ııı el bisclnr· · · · ı T." rım· lf ·ı ... ını gı,rm13 o an .naıs- · 
· 1 da ){ (/)cNımı ı•nr) ~ele . C.}'llhavcr ile baf.lbaf;ja 
iti ??Jı ~ "r. ona aekmı \'e ümitleri· 
liııı,~er~ tn.hat anlatırken Gotfrid 

~ ln~'-·)~ı katta büyük bir ealon. 
~i .11ılatnı " .. rl ıı l'('tın cncrJI merkezle •• 
t'.lJ(' . iş bir kişid"n mürekkep 

eıı::nı topJarnıştJ. 
t'ıı:ı. ı .. · ar:ın hep~ bllhusa. bu içti-· 
~ .Ul ~ 

# 

Çukurova futbol 
grup birinciliği 
Müaabakalara dün 
Meninde baılandı 

· 1 lız'.\t ev.}·orka gelmişti. l~olları. 
• 1 t'1tı ıp, icap edcrs -r· u . öl Mersin, 7 (A· A·) - Grup bi· 
• ~ Cğ\ g~ e 0 um -.c • ,.,.,clliklcri müsabakalarına L,tlrak 
'~cakı oıc alarak Führere sadık etmek üzere bura,·a gclmi0 olan 

arı \C • • • .J " 
• m.nını tek~arladıh:.r· sekiz 'ilayct sporcuları dün sabah 

ıv toplu bir halde ve önlerinde bando 
oHluğu h:ıldc eehıin ana caddesin-

h jz 0ZERjl'\'ot: den halkrn slkt!l tufanları anuımda 
. J bir C'l•)" geç:-erek Atatürk anılma gilmi§ler 
•:)ın .J Ul eğlence ve mcrasl· · dcvc.nı .. Ye anıda ~clenkler ko)T.ıuşlar, E· 
·t~,. 1 muddctincc "Yivnn:ı b(.di Şefin lıatıraıımt taziz ,.e bli· 
ı "ntııi d .. . . ' •. 

1\1 " n c uç kı ı Amerıka yüklerimi:r.e karı;ı saygı ve bağlılık , illan ,. ,. • -
• le~·ı . c nazı olmadıkları hal- tezahUratında bulunmu.slardır· 
·t~Utıull ıç:nı, ve doktor Kns~clin Üjiledcn sonra da stndyomda va. 
• : 

1
__ Alınanlar limlz Saip Orgcn'in bir nutku ile 

l:ı ~•§lı. kadar 3iddctle ba~hynn bir tören ~·apılmııı ve bu-
tınıar 

1 
nu tak:ben müsabakalara ba~lan • 

Yalnız alkı~lamakla kal. 
1 
mı~tır. 

l't a &özlerini ve kul:ıklarmı l.ik olarak Mersin - Urfa bi~nci· 
~.a g'\:~ı~lardı. Ara srra d:ı. ıa,·a- len ~rasmda ~npılan mnç,.~redı s~-
•l;ı !Jı;ck \'"va 

5
·.., 

1 
fır Mers·n lehıne \'e Maraın • Dı

' t~ııe cW "· . 108ra n mak ba· yarbakır :ırasmda ynptl:ı.n maç iki 
'·1lat'tiı. ger ikı salonu da rlola~. bir Diy:ırb:ı.kır lehine ncticclcnmiır 
l}ıı iı . tir· 

, tcılt.ı~,kıei Ameı;:;anın tivil po- Akr;am belediye bahçesinde 
1t!\'• 

1 
"'tı :rnensuplan olan "G Mersin iJmıın yuı clu tnrafmdan 

t· .. Ctdcn··ı B•unl l'l Ed • I miı;at ir ı;porculnr ı::cı ~rıııc hüyUk 
··~r "' · an n ' vnr " it~ ~crı~ri , . bir ziy:tfct veri imi~ \'<' çok sanı i· 

l• l'• ı . . ' C-Onson ve Deyvıs mi geçen lıu zivfet 'ur<l ı·ei.:ıi l!'ah· 
tıı·· d'ı - Clındo bulunan iki "G. rl Mcrıeocinin ~ok 

0

aİk1ıclanan hita· 
~ . ~ ~ 

~e ~ besiyle sonn ermiııUr· 
'i,il l>oUscgJcnce.si ııona erince Uç -
taııa.111\A ' kalabalığa kı::rışarak bi. Serbest Güre,ler 
' ~~en ,. k 
l l!ttl:ıenı· t tı. Hnvgaya mUdahn- Dün Fcnerbahçe sta.dyomunda 
~lttnı 13 er, böylece "gestapo" serbest yağlı gilr-e~ler yapılmış • 

lıııtı lJ\ bil tır. Müsabakalara memleketimi -
A C?'di , e dikkatini çekme· • b. 

\"~cl'ilc~k t çUnün de, "Alman _ zın ır~ok tanınmış pchlivaları 
~ ...., d iştirak etmişkrdir. 

r ten f 03th1k biı !iği'' nin aid:ıt 
~ ' akat f l r ıı•••••••••••I!! f'. li~~en . aa olma~,P sadeıı~ 
'-'l.d '!;o earn· · 

1• a :;·a ımıyetıc propn. 
~r~ Paıı sar t b' ı :ıo• t a ıatlı nz:ııımdan 
:?i .. ıt u. 

ı Uncu 
\ • C:tJ ~ka,;ın b' k" . ı nıot" o ır oı:esındl'> 

orıu, ııiyah renkte ka~ 

Eliçabuk sünnetçi 
ı.:ablne: Hcyoklu lngiltere aera
rcthaneııl kar,,:.';ında 'No. 47 GU· 
""~ apartman. 
Ev: Erenköy. •ı•eı .. ron: :'17·7:ı 

Milli Küme müsabakaları dün sona erdi 

· IF <e ifil ~ r ~ c§l lri1il iP> 1 y ©> lF\l 

istanb_ul yüzme şampiyonası 
seçmelerine dün de devam edildi 

Ytl::me ıamplyonaaı Mçnı~ müııa· \ (] - Arlin lllc~koz) 3,5 hıı iki 
bakalanna diln BUyükderc lll'yl\ı liercrr ele biı\"iiklcrin dörcliincii ve 
Park GazinOAu yU1.me hllvuzunda de· lre~incisiııin <tİrre<"t'sİndeıı dnlıa iyi
vam edildi. Bu mUsabakaJara da lıu di;. 
!lene yarışlarm b~ındanbert oldugu 100 Met 6 Sırtllat\I: 
gibi 70 _ 80 yilzUcU i~Ul'Ak etti, Yal· 1 . _r .. . 

tl k d t d i 
kı ııcrı ıızerınılen y:ıpılnn hu 

nız, §UDU ese c ay c mc en gcçcm · 
9 

.. .. .. . d' "' 
yt!ce:;"iz ki; bUUln kış kaptanları Suat yarışa yuzııcıı gır ı: • :ırış soıııın. 
Erlerin muntazam idaresi altında. ka- da derece ıılıp ş:ımpıyonnya kolan 
pah salon antrenmanlıı.rı yapan Gala· yüzficıilrr: 
taııaraylr ytızUcUler tam mtisal:ıaka. 1 - l\cnı:ıl (Galnlasnrny) l.'.!i,6 
ıa.:-da sailerinin ııemercsini alacaklan 2 - Necati (Beşiktaş) 1.3~,ıl 
sırada, lisanslarının çıkanlmamaaı 3 - Zeki (BeYkoz) 1.3!1,2 
y!lzllnden yan~lara glrememl~lerdlr. 4 - Adnan (Bcşikla'j) l,10,1 
Ve bu suretle memlekeUmizde bUtUn 5 - Oktay (C.Sl 1,47,:i 
sporlarda olduğu ı;lbl dcnlz sporunda {i - lsınet (Çcngclköy) ı,:ı3,2 
da t>a.şta giden lıu klllp yüzücWerl l· 800 Metre lo;erlM'st: 
dareciler anısındaki ufak tcfel< anla.- Altı ~·ii:ı:iiciirıiin E:irdiği bu yarış 
pmamazlıklar y!lzUnden klUplerlnln l'Ok zcvldi ,.c lıe\'ccnıılı ol<lu. ~lü 
rengini temsil hakkından malınım e· ~ııhııka sonuııcl:ıı · • 
dllml~lerdlr. Bunun neticesi olarak J _ :\I I t ( r, Sl 14 4 f 
da buı idareci arl<adqlarm birbirle. '> •. C' ımc . "' . • • • '> 
rlne muğber olmıuu klUplcrinlıı oam· - - S:ıhnh:ıtlın ((ı.S) 1~·-• 
plyonada yer alamamasına mal ol· 3 - Hccrıı Wc~ .. koz) 14,.ı,2 
mu~tur. !i - Ahmet (G.S) 15,t:i,l 

DUnh-U yarıolarda Galatasaraym li - Ali (Çeııgelküy) 16,4,2 
kı~·mcUl yilzUcU!U Mahmut, bundan 4X100 Bayrak: 
on beş glln el'\'Cl yine kendisi taratın· füt yarışa Galal:ısaray, Beşiktaş, 
dan kınlan 100 metre .ııırtüstü reko. Berkoz klüpleri girdi. Ynrı, çok 
nmu 1,20,8 ile yentıemlşUr. On be~ ~üzcl oldu. nilhnssn birinci gelen 
gün ev\'ell:l rekor 1,21.l idi. • takımın yaptığı derece cidden gü. 

Burada bir noktaya daha ıoaret et· zcldir • 
medcn geçcmiyeceği.z: 

200 metre ıcrbest yllzme mU.ııaba· 
kalaruıda küçük ytlztlcUler ağabeyle· 
rinden daha iyt dereceler yapmıığa 

muvaffak olmuılardır. Bu gençlerin 
blrtnclsinln bUyUklerden (1) aa!llye 
geç bu meaaleyl bitirmesine ra:nıen 
2 ne! \'e 3 ncUsU büyUlderin 2 nclsln· 
den çolt daha !yt dereceler yapmıılar. 
Ancak küç;Uklerin dörJUncUııUnUn ile· 
receııi ile bUyilklcrln ildnc!alnln dere-. 
ceal aynidir. (3,1,3). 

oUıı yan§lar 200 "rbe1t, 100 11ırt0 
Ustu, 1:>00 ve SOO ıerbest ile bayrak 
yarışları idi. Ml18abaknlar~ alman 
teknik neticeler: 

BOYÜKLER: 
200 Metre Serbest: 
Bu masabakaya 15 yüzUcü girdi. 

\"arıtı zevkli olmu~. :Neticede: 
ı - Vedat (Galatasaray) 2,60, bu 

>"1zUcil ıısıınııı olmamuı yfizünden 
Hn:rrıye lisesi namına yaı·ışlara l§tl· 
rD.k etmişUr. 
ı - lsmall (Beykoz) 3,3,1. 
3 - lııkender •(Beykoz) 3,IS,2. 
' - Fikret (Beykoz) 3,49. 
Bu yanıta kUçUk yUzUcUler yuka· 

rıda işaret ettiğimiz glbi bUyUklerden 
do.lla iyi dereceler yapmı§lardır. sız 
de vaklUerl k&r§tla§tırdığınız zamıuı 
aradaki farkı görecekalnlz. 

JOO !lctre Sırtt>ıtU: 
' yilzUcllnUn girdiği bu yan~ta Ga. 

ın~aaraylı Mahmut bunda n oıı bcı 
ıUn evvel ytne kendi.al tarafmdan kı
rılan rel\oru yeniledi. 1,20,8, eııldsl 

J,21,1 idi. 
ı - Mahmut (Galaluaray) 1,20,S 
:! - l<'uat (Haydarpqa) l,30,2 
3 - Kemal (Beyl~oz) 1,31. 
4 - Mekin (Beykoz} 1,48. 
ı öOO !\letre Serbest: 
Bu lmta.;oriye 4 yUzücü girdi. Bun· 

ıar araSinda ge!:en 8eneye kadar kU· 
c;;uı~ıerde yüzen Beykozlu İbrahim de 
görUJU:,ordu. Bu genç latiklll lisesi 
adma yilzUyor. 

ı - lbrahlm (İslik!!!) 24,0,2. 
2 - Yusuf (Beykoz) 27,43,:'.ı. 

3 - l.luaa (Ticaret Lisesi), 29,:8 • 
4 - Xezllıl ı Bc:iktaıı) 31,Gl. 
4XZOO &ıı~rak: 
Gıılatasartıy klıibü O) uncıılarınııı 

lisansını çıkuram:ıllıgıııd:ın hu mii. 
s:ıbakaıl:ı da fleykoz rakipsiz finale 
kalmıştır. 

KÜÇÜKLER 
\"üz.metre SrrtUatu: 
11 yilztıcUnUn girdiği bu yan§ iki 

seri olara!c yapıldı, 
~cticeılc derece ıılnn allı ~ üzücii 

rınıılc kıılınıstır. Jl11 ı.ntııgoridel.:i 
kiiçiikler lıü;uklcrt!t>n c.;ok d:ılıa iyi 
yiizmii~lcrllir. Nitekim lıuııl:ırın ol· 
tıncı yüziiciisü:ıiin alı.lığı derel'I'! 
hüyükleriıı tlürdüncüsiinkinden (:!) 

'Snlise d:ıha eksiktir. 2, 3 iiııcünün 
ıkrcccsi de lıii) iildcrin ikincisin -
kinden 0,3,[)6 noksnnrlır. Jlıı geııı:. 
lcri c;:ılı~tıran kıymelli yiiz1'ıciinıüz 
Su:ıt Erleri bu mu,·aff:ıkıretinücn 
üol:ıyı tclırik elleriz. 

1 - Ali .(G.S) :!,51 biı) iiklcrln 
birıncisinücn lıir ~aniye f:ızl:ıdır. 

2 - Saılullah (G.S) !!,51,2 bu de. 
r<"re bü~ iiklrrinkindcn d:ıhn i:ridir. 

3 - Kemal Soy~aı <G.S) ~.54,li 
hu derece lle biiyiiklerin il\incisin. 
den daha iyidir. 

4 - 1'cmnl (Beşikta~) 3.1,3 bu 
clcrcr.e hiiyiiklcrin ikinriııinin rle· 
rı.>re~ine mli.,:ı\'fOir. 

5 - Bedri (Be~ koz) 3,2,3, 

Yarış sonunda: 
Ali, C. Kemal, Sadullah, Kemal 

J\azardan müteşekkil Galıılnsarn:r 
&.'lkımı 5.28 ile birfocl Beşiktaş la· 
ı..,mt 5,16,4 ile ikincJ, Beykoz takı
mı <la !J,25,20 ile ilı;ünrli oldular. 

Müs:ılıııknlarııı sonııncfıı hımıs1 o. 
larak G:ıl:ılınarayla IlcYkor. aruın. 
ıia lıir sn topu er,7.crsisi y:ıpılmış· 

tır. Ara111n11d:ıki ihlllftr yllzilnden 
lclünlerinin yfizmelercleki mevkiini 
·tehlikeye koyan Te dcrcre alması· 
na mani olan idarecilerin, J1atalnrı. 
nı bir an evvel anloyıırak tashihine 
sitmr.lerini bekler, yeni umumt kap 
ııın Muo;lihin de bizce molOm olan 
dirayetinin bu işin de önüne gec<'. 
rek nizamı temin eılcceğinl um:ırız. 

T. K. Dtlldaü 

GÜZEL BÜYÜK 
ANNELER 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

·tecrübe ediniz. 

Beyaz renkte (yağsız) Toka· 
lon kreminin ihzarı için 20 sene· 
denbcri kullanılmakta elan meş· 
bur formülde mevcut gizli diğer 
cevherler meyanmda tnakim ve 
tasfiye edilmiş süt kaymağr ve 
ieytinyağr da vardır. Bu krem 
cildinizi seri'an besler ve genç
leştirir, tenin gayri saf maddele· 
rini ve bµruşukluklarını izale e· 
der. Cildinizi taze, nermin ve 
ı;enç gösterir. Aynı .zamanda ne· 
fis bir koku ile tatir eder. Siyah 
benlerin zuhuruna mani olur. 

Mütehassısların beyanatına 
göre ciltte görülen bu ~yanı hay
ret tebeddül ve tekc.mmül, ıırf 
Tokalon kreminin muntazaman 
istimaline medyundur. Hemen 
siz de bugünden kullanmıya ha,· 
}ayınız ve her sabah daha genç 

• görününüz. 

DUn Şeref ııtadmda yapılan Gala
ta.sa.ray • Ve!a, Feııcrbahçe • Beııiltı
taş maclarındtuı .sonra milll kUıne 
nıUsabakaları bittl 

DUnltll mUaabakalardan aonra. sıra· 
ııllc Fenerbahcc birinci, Galatasaray 
lltlnci, .Muha!ızgilcU üçUneU, Gençler· 
birliği dördUncU, Be§lktaıı ~inci, 
Allay altıncı, Altınordu yedinci, Vt'fa 
sckfzlnei oldular. 

Gelelim dUnkO mUsabaktılara: 
GALATASARAY ~ \'EFA: ı;.2 

Gllnün fil< mUsabakal!lı hakem Ta· 
rık ôzrreııgi:ı 1da;cs1nde Gala tasa ray. 
Vefa takımları arasında. oynandt. 
Bu müııabakaya her iki takım dl\ ek· 
ıik kadro ile çıknu§lardı. 

Eu mllıınbaka 110.n·kırmızılılarm 
Usttin \'C g\lzel blr oyunundan ııonra 

5·2 Galatasaray lehine b!ttı, .MUsaba· 
kanm birinci devresi 4·2 san • kır
mızılıların galebcsllc bitml§Ur. Gala
Wa.rayın gollerini SJrasile: Eş!nlt, 

8Uleyman, Cemli, }:;§!alt atmıııtır. 

\"efalılardan da. Hakkı, Mehmet iki 
golle mukabele etml~lerdlr. 

ll•lncl de.-rede Vefalılar g1lzel bir 
mUda!na tabiyesi kurmU§lardı. Bu 
devrede Galataııar:ı.ylılar ancak GUn· 
dUz vnsıtaslle bir gol çıkararak mU· 
sabakayı 5-2 galip b!Urml§.lerdir. 
.. ~E~t~r.B.UiÇE - BEŞlKTAŞ: G·2 

GUnUn ll<lncl mil.'3ab:ı.kası haltem 
Ahmet Adem idaresinde Fenerbabçe· 
Beş!ktq arasında yapıldı. Takımlar 
anhaya aııağıdakl kadrolarla çıkını§· 
lardı: 

l<"eııerbııb~: Xurl - Muzaffer, Le:
bib - Ömer, Ha)atl, Fikret - Fa· 
ruk, nasrl, ı·alj:ır, XM'l Rebll. 

Be,lktB.§: .!U. Ali - Tacl, Jbrahlm 
- Ahmet, Feyxl, lltı.eyhı - Hayati, 
Hakkı, NAımn, Şeref, 1!4ref. 

Oyuna Fenerlllerln bir akmUe ba§· 
landı. Ve hemen UclncJ akında Y~ar 
sağdan aldığı bir p~a. Fenerbahçe. 
nln birinci ııayıaını çıkardı. nu gol 
Be11lkta,hları harekete geçirdi On 
dakika l<adar oyun Userinde bir tıa· 
tUnlUk tesis ettilerse de birçok fırsat
lardan istitnde edemlyerek gol çıka
ramadılar, Oyun ~ok tntmz. Biraz 
sonra ,,Beşiktll§lı l'iAzrm s:lkatıanaral!,, 
o~nu terkettl. Be§lkta,,Iılar on kf31 
kalmıılanna rağmen znman zaman 
ı.·ener mUda!nasma tehlikeli anlar ya· 
ıatıyorlardı. Nitekim 30 uncu dakika
da Feyzldeıı derin bir paa alan F.§ret 
topu biraz sürdUkten aonra aıla bir 
~Utle Be~lktqm beraberlik golllnU at 
tı. Bu gol Fener mUda!aaamı biraz 
sarsar gibi oldu. 

Birinci de\'rc l ·l beraberlikle neti· 
celendl. 

tKll'.-01 DE\'HE: 

Bu devreye Bc.5lkta§lılar gene Nl· 
zımdan mahrum olarak 10 ld§l çık
tılar Oyuna. Be61ktaşm hUcumuyla 
~landı. Biraz sonra Fenerliler afır 
bnsmağa ba§ladılar. Bu hA.klmJyet 
semeresini vermekte gecilmıedl. 1l-
çUncU dakikada Basri, sıkı blr oUtlt 
:Fenerin ikinci golilnll yaptı. Bu gol 
oyunu sUratıendlrdl Fenerliler mUte· 
ma.dlyen hUcumda. Nihayet 22 ilıcl 

dakikada YS§ar vaaıtaalle U· 

çllncU gollerlnl de çıkaran aa.rı ·lt.el
vertıllcrln baskısı bUsbUtUn arttI. 
Biraz sonra bu sıkışık vaziyetten kur 
tulan Be§ikta§lılnr birkaç dakJka .Fe· 
ncr kalesini aıkı§lırdılarsa da gol at;. 

mağa muvaffak olamadılar. 27 incl da 
klkııdıı bir Fener hUcumunda 1d. A· 
il çekilen sıkı bir §UtU bloke cdemlye· 
rek elinden kaçırdı. Top:ı. yctifeıı Bu 
ri topu B~~ ağlarma. takarak dör 
dUncU Fener golUnU de yaptL Blraz 
sonrn Bcşlltta§lılar penaltıdan Hakkı 
vwııtnslle iklncl gollerini çıkardılar. 
S9 uncu dakikada da Faruk ).{. Alinin 
yersiz bir çıla§IDdan istifade ederek 
aanlll.elvertlilerin lıe~incl goltlııQ de 
attı ve müsabaka netJce deıtımeden 
IS·2 Fenerin gallblyetile bitti. 

Sarı·IO.ctvertllleri mlllt ktıme aam· 
piyonluğu gibi ııere!11 bir mevkle ikin 
el de!a olarak ulqtıkları için ne kadar 
tebrik et.ııek azdır. 

8.7.940 Pazartesi 
7.30 Program, 7.35: Müzik: Balet 

Mllzlği (Pl.) 8.00: Ajans, 8.10: Ev 
kadını, 8.20/8.30: MUzik: 12.30: Pro· 
gram, 12.35: MUzlk: Şarkılar, Oku· 
yan MUzeyyen Sen:ı.r, 12.50: Ajana, 
13.03: Mtlzik: MUzeyyeıı Seııar, 13.20/ 
H.00 MUztk: Film mualklai (Pl.), 
18.00: Program, 18.03: .Mllzlk: Odo 
mllzlğl (Pi.} 18.30: '!IUzlk: Radyo caz 
orkestrası, 19.10 Mllzlk, 19.4~: Mem. 
leket .ııaat ayıın ve Ajan_s, .20.00: llU· 
zik: Faaıl heyeti, 20..330: XODUfllll, 
20 • .ı5: lılllzlk Dlnleyld dilekleri, 21.00 
Ktlzik Şubertin e.9erlerlndCD ı(Pl.) 
21.80: Xonuoma (Radyo gazetesi), 
21.41S: ldllzlk: Radyo orkeııtram, 22.80 
Memleket saat ayan, Ajaruı, 22.45: 
Mllzlk: Cazbant! (Pl.) 23.~/23.30: 
Yarmkl program ve .kapanı§. 

Kurnaz koca 
Nakleden : Baki BAŞAK 

Bu .sabah ~a .~aşm~ _geçmiş j - FJıcmmiyeti yok. Yalnız .•. Şu 
mektubumun ılk cumlcsını daha ııırada. ısıkmtıdayım ... Eğer mUm· 
yeni bfürm~tim ki içeriye an.ııımı kün isew·• 
dostum Rüat girdi Ye bağırdı: - Ne kadar istiyorsun! 

- Karnn beni aldatıyor- - On 'beş lira kadar ... 
Kalemi brraktım, ona bir koltuk - At. 

gösterdim· - Teşekkür ederim bunun ınU 
- Pek miltbi3 bir şey! diye 1- kafatmı vereceğim. 

lave otu. Ertesl giln ayni saatte RiCat :>i-
- Bilaki!. pek ala bir §ey, de· ne geldi· Hem şen, hem mUteeMir 

dlm. görilnUyordu- Merakla dinlemeye 
- Bana bu oyunu oyna.yan §U hazrrlandnn· 

keratanın kim olduğunu bir anlaya - Bitli, dedi· 
bilsem. - Biten ne? 

- Tanmuyor musun? 
- Hayır, elinle. Dilıı akşam ka· 

rımm benden gizli bir mektup yaz
drğırun farkına vardan· Hiç sezdir
meden okudum da .• 

- O halde? 
- H:ıin mektubda kalbim ve ha 

l'atmı diye de hita.p ediyor· Ah, 
zarfını da yaz.mi§ ol.saydı· Şeref ve 
namusumla oynayan bu adamın o 
zaman kim olduğunu öğrenmiş o. 
lacaktnn. 

- Bana ne için gc lelin? 
- Konuşmak için· Akıl clruu§-

mall i~Jn ... Sen benim en kıymetli 
bir dostum değil misin? .. 

- Öyle, öyJe ... 
- Şimdi sizden şunu istiyece-

ğim: Karnnla. bu adam bugUn üç 
ile beş arasında (x) otelinde bulu 
,acaklar ... Onlar otele girer gir. 
mez bana. telefon et. Ben polise 
haber veririm· Anlıyonun ya .. 

-Vazgeç. 
- Kara.Mm. katı. 
- O halde peki ... 
- Te§ekkür ederim· Bunun mil 

kltatmr gö~'kBin··· 

- Bu sabah herif aJika.ann 
kestiğine dair bir mektub gönder-
di-- t 

- Yıı·· Vah, vah... . 
- Evet, bunu bu sabah öğre.n-

diın· Karım çok müteessir kö§eler 
de gözyaşı dö°ktiyor· 

- Şu halde işler yolunda ... 
- Öyle mi zannediyorsun? Ar 

tık karımdan nyn1an adamı tanı. 
mnktnn mahrum kalacağım. 

- Sen <le hiç bir şeyden rnem~ 
nun olmazsın. Karın aldatsa kilplc
rc binersin. Aldatmaktan nz geç
se yine kafa tutarsm"" Aşk öldil· 
rilcU bir lınslrı.lık değildir... 1.yile. 
5irsin dostum ... 

- Alı çıldırıyorum. 
- H:ıydi, yuvarla şu konyağı 

da yüzüne renk gelsin .. 
Konynğı yuvnrladı· 
Bu sırada kansı ile alakamı kes 

tiğim için kendi kendimi tebrik e
diyordum. Pek nazik ve pe k mliş 
kil vaziyetto kalacaktım· Çok ~U
kUr ki sevğili iostum Rüat başı
ma gl'>tireccği felaketleri hana ön· 
ceden haber vermek suretiyle ne. 
zaketini bir daha isbat ctmi~ oldu· 
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hammen bedeli ~i.i~O llra ilk teminatı 4137 Ura 60 Jıuru,tur. thalc.!I 2~·i·940 dtğmdan pazarltkla ekaHtmt.sl 12·7·940 günü saat l~ te Ankarada Lv. Amirli ft!· 
perıembe günU sa.at 16 da KUtahyado. 83kert aatınatma komisyonunda yapı ğ1 ııatınıı.lma kornl:ıyonunaa yapılacaktır . .MUhamm'n bedeli, ~7.000 lıra ilk ili 
lacaktır. Taliplerin ttl:l!t mektuptcrıru ihaleden bir saat evve:e ko.d:ır kcr temınau 5600 llraıiır. Şartr.amcııl 48~ kuruşa komisyondan alınır. lateklllc· 
.mlayona ,·ermeleri. J<~vaa \e şaruıanıesl KO.ni'l:,ooc!a goruıur. raupıe11n 1-(a· rın Kanuni \"e ucaret oduı '"esıkalarlle komisyona gelmeleri. (245) (öi96J 

nwıun emretUği vesikalan bamıı olnıaJarı. \ lui, (1Hi4ı ..... 
SO ton aa.deyağı kJmyel1 ve hlkemı evsaı danıııocle kııpaJı zarf'ı.a el.:ılll 

meal 19·7 -940 cuma gUntı ııı.at 16 dr. Balıkestr l°'or 11atınalrıı&. kc.ıntsyonJndr< 
yaptlacakUr. Muhaı.rn.to oMtlı ;.; "°" lırı. Uk lemlr.&lı .,$2:1 uraıJıı E\"11&1 
\'e §&rtnamul koml!JiUlııJa goruıur. l aliplerln lh&h• uatfndeıJ bu oıı&t e\ veı 
temin.at \"e kanuni \ eıılkalarlle teklif aıektup\annı l'°mJsyöna vermtılen. 

(168) 154761 

* • * -t.104.000 kilo kur<ı ot kapıılı tı:ırfld ek11l'tmeye ı-onmuştur. lleı partınrn 

ınuvaS.kat teminatı :!4İ~ ve H31:1 lmı aröJıı;;dadır. Ekaıltrne g·uoıerı lf\ \'e 

19·7·940 per~embe ve cuma saat 10 dııo 17 ye kadardır. Bu otları wrmet.•' 
talip olacaklar meıkQr gUn \"e eaatten bir raat en-elice '•adar teklif ror.lc 
tuplarmı Vlze'1e ukerl satınaıma komisyonuna \'ermeıeri. şartnamesi ku

m!ayonda görü!Or. (liOı (54ii) 

* • * A§a.ğlda yaıı!ı saman ve kuru vt uua.ıarıods yazılı gün \'e ııaatıerde l.a 
palı zarfla aatm aJmacaktır. lııteklilerln kı:nunl Hsıkalarl.e ltldlt mc~tup
larmt ihale aaatlet1ndeo bir saat evveline kadar Kırklareli l~eı.:ertıı aekerı 

aatmalma komlı!yonuna vermeleri. ( 1 i~) < !5479) 
Miktarı tahmin bedeli 

481.oot K.Ot 
32!5.000 .K.Ot 
32:1.000 K.Ot 

1.521,000 K. Ot 
'81.000 Saman 

U:U.000 Saman 
3~.000 Sam&n 
32:f.OOO Saman 

lira 
~1.n1 

18.525 
18.658 
86.697 

8.418 
26.617 
6.500 
5688 

ttmlnatı 

lira 
2057 
1390 
J.402 

6503 
632 

1997 
4511, 
427 

• lif.. 

ihale ı;tinO \"e saati 

1717/940 11.30 
17 /j /9t0 11 
l7ı7 / lHO 15 
li/7/~\) J!5ZO 
lS/i/940 ıo:ıo 

18/i/940 11 
18Ji 1940 15 
ll'.17/940 15.30 

1.037.336 kilo kuru ot kapalı zarfla cı.-m.ıtrneye konmuştur. ihalesi 22·7· "° gnnn aaat 15 te Edlrnede Lalap&Jada askeri aatuıaıma komisyonunda• 
yapılac&ktır. Evıat \'e ıartnamesl komlayonda sörUIUr. lsteklilerin kanuni 
~NlkalarUe tekl1f mektuplannı ihale aaatllldeu bir aaat evyellne kadar k<>
mllyona nrm.elerl. Tahmin bedeli 297.035 lira 50 kuru' ilk teminatı 15.364 
Ura 60 .kuruıtur. (173) 1.~480) 

1/-."' 
1260 ton arpa kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. lbalul 15·i·9t0 pa.. 

&&rtul gUnU aaat 10 da EJAzığda aııket1 aatmalma komia)·onunda yapılacak
tır. T&hmfn bedeli Trs.600 Ura llk temlııatı ~70 liradır. Şartnamea1 komla· 
yonda görlllUr. t.teklilerln belll günde aaat 9 a kadar kanun! nslk&larUe 
teklif mektuplamıı komisyona vermeleri. (l 76) {M8S) . . .. 

HO ton kuru ot kapalı zarf1& ekatltmeye konmu,tur. Tahmin bedeU 
U.100 lira ilk teminatı 8308 Urada. lhaleat 115-7·940 paz;uteal gtınU ıa.at 9 
da ElA.zlğda askert aatmalma kom.!Alyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
miayonda görülür. lateklllerln belli pde 1&at 8 e kadar teklif mektupla
rını komiayona vermelerL (177) '(MM); 

••• 
40.000 kJlo sıJtr eU kapalı zadla ekllltmeye konmuıhır. lha.Je..i 19·7·940 

cuma günU saat 16 da Çorluda Kor •tmaıma komiayonu.nda yapılacaktır.Be 
her kllosunun tahmin fiyatı 40 kuruf ilk tem.lnatı 1200 liradır. Evaal ve p.rt
namcsl Ankara, lzmir Lv. Amfrllklerl .,. Çor1uda Kor aatınalma komisyon• 
ııırmda görlllUr. l.ltekmerln kanunun 2 .,. a ODcll maddelerl:ıdekl 'belS•lerll• 
birlikte belll g!.l.ıı ve 8Utten b1r ıaa.t eneUne l<adar..,tekllt mektuplan,w kJ
mlsyona vermeleri. (118), (Mali) 

• • • 
200 kalem h&fit maden malzemeet kapalı zarfla ekıilbneye konmu~tur. 

Muhammen bedeli 90.000 lira ilk temlDatı 157:50 liradır. lhalesi 23·8·9(0 cu
ma gilnQ saat 11 de Ankarada ll.K, V. Hava aatmalma komiıyonuııda yapı
lacaktır. Şartnameaı 450 ~a komiayondan alınır. lat&ltlilcrin kanunun 
2 ve 3 üncU maddelerl:ıde yazılı veaalkle birlikte llk teminat ve tekllt mek· 
tuplarım muayyen natten bir saat enellne kadar kom.s.yona. vermeleri. 

(2:56) (G848) 

• • • 
32S.OOO kilo keı;l eU kapalı zartla eksiltmeye konmu~tur. Şartname.ıl 

.Ankara, lata.nbul ve Konya Lv. Amlrlifl. aatmaıma komlayonunda görlllllr. 
:Muhammen bedeli 84.600 lira llk teminatı 7087 lira SO kuru§lur. Ekılltmeal 
!?4·7-940 ça?}amba gUDU saat 11 de Konyada Lv. Amirliği aatmaıma komla· 
yonunda yaptlacalttır. lateklllerin belli saatten bir aaat evveliııe kadar kanu· 
Dl nsalk ve tekllt mektuplarım koınlııyona vermelerL (196) <&G82) 

••• 
ll3:S ton llnyit"kamUrO kapalı za.rııa ekalltmeye koıı.muıtur. Şarlnarnesı 

Ankara, !atanbul Kon:ya Lv. Amlrllkler1 aatmaJma kom.t.syonlarmd& okuna· 
bWr. lıfııbam1114Zl tutan 11.S'Tl Ura llk teminatı 15:13 llra M kuruıtur. lhalesl 
10-7-940 çarpznba &11ntl aat U de Xonyada Lv. Amlrllfl atmaıma komiı· 
yonunda :yapıl&caktır. latUlileı1n aaat ona kadar teklif mektuplarını komiıı· 
yona vermeleri. (122), (15219), 

••• 
Bellerine taJım.iıı edilen fiyatı 800 Jcuruı olan l!OOO adet kilim pazarlıkla 

aatm almac&ktır. thaıeal 12-7·HO cuma ,.uno aaat ıı dedir. Temiııatı 22:ıo 
liradır. Şartname.S komJJyonda ıörWQr, lııteklllerin kanunt veıılkalarIJe lb&· 
lo ıaatinde ADkarada M:.K.V( Satınalma komisyonuna relmelerl. 

(:?3i) (5788) 

••• 
23 kalem muhtelif şertaf malzeme pıza.rlıkla aıı.tın al:nacaktır. ?.fuham-

meı:ı bedell 16.500 llra kat1 teminatı 2325 liradır. Pazarlığı 22·i·940 pazarte
ıl pQ eat lOda Ankarada M . .M.V. hava aatmalma komiıyonunda yapıla
caktır. Şartnaıne3i komisyonda rörü!Ur. lateklllcrln muayyen g-Un ve saatte 
katı teminat ve kanunt veılkalarile kom~onda bulunmaları. (223) (~88) 

••• 
eo.ooo metre mllltanltk bez p:ııarltkla aatm ıı.lmacaktır. Muhamm!n be-

deli 19.800 lira kati tcminat.t 2971) lire.dır. Paurıı:ı 9·i·940 ulı günU ıaat 
11 de Ankarada M.M.\'. Hava ıatınalma komıııyonuntla yapılacaktır. Şartna.· 
me v,e evııa.(ı komisyonda go;-UJUr. hteklllerln kanuııt vesaik ,.e teminatla· 
rUo belli gllD \"e ıı:uıtte ':omlsyond;t tıulunmalan. IJS:iı (5~3::ı .... 

60.000 kilo koyun eti kapalı zar:ıa eksiltmeye konmu!}tur. Şartııllmeat 

Ankııra, lstanbul Lv. Amlrliklert ve Kon.,adıı Lv. AmlrUğ1 satmalına ko
ınlııyonıarında görlllUr. Muh3mmen tutarı :.?l .600 lira ilk teminatı 2025 lira· 
dır. lhaleal 23-i-940 salı sunu .sıı..at ı l de yapılacaktır. Iııtekllltrln meık1lr 
ı;1lnde aaat 10 a kııtlar ttkll! mckt-ıplanm ı~o:ıyada Lv. Amirliği ııatınalmıı 
komlayonuna ·.·crmeleı1. r 1 ası ı S:i8·1 I 

:r '4' ~ 

A§&ğıı!a yaz.ılı sUt \'e .>o~urt kapalı zartla el<sil~aıt)e konmuştur. t. 
haleleri 20-7-9'0 cumı:.rtesl günıı hl%alannda yaı:ılı saaUerde )"lipıla. 
ca.ktır. Evsaf \'e 9artnıımeletl koml.ayo:ıda gôr'Jltlr. lstekJllerın tekllt 
mektuplarmı ihale aaatlnc!e:ı blr sant eV\'l"line kadar f;al:'llcde eakl Mlı 
ılrtyet dairc:ıincie aatınıılma komlııyonuna "ermeleri. (160) (fı4:?4) • 

C1ııs1 Miktarı Tahmin bedeU tl'.mlnatı ihale eaat1 

Yoğurt 

Süt 

Kilo l.lr11 Kr. l.lra 
109.6(10 17.~';?ı l~iG 

91,2Su 11,406 Z.l 8:16 

• • • 

10 
10.30 

l 30.000 kilo sığır, keçi ,.e)'3. ko~"U:ı eti kapalı z.arna ~ks.iltmeye konmu~· 
tur. Sığır etinin tabmln bedeli 31~00 teminatı :?362 lira 50 kurµ:. Keçi eU· 
r.l:ı tahmin bedeli 3i.500 lira ilk temtnatı !?Sl2 lira M kul'UJ, Ko,>·Jn eUnln 
tahmin bedeli 46.500 Ura ilk teminatı 3iS7 lira 75 kuru~tur. lhaleıl 1·8·940 
p8rı:ıembe güDU aaat 10 da Sllrlte aakert aatmalma komisyonunda yapılaca};. 
tır. Şartnam .. ııl komisyonda görll!Ur. 1ste1'lllerin teminat ve teklif mektupı.a.. 
rmı ihale :s::atlnden bir aaat evvel komiıyo:ıa vermeleri. (257) (Mf9) 

• • • 
Çorlu tıa!tıınesı eJP.ktrJk ııantraı binası Ue dJğer t~ıaatm inşaatı kapalı 

ıarfla eks:ttm .. yt konmu,tur. Iha.lesi 29·7·940 pazartesi gunU ııaat 16 da ya
p:lııcnktır .Muha.mtncıı bedeli 105,484 lira 62 kuru' ilk teminatı 6524 lira 2:5 
r:uru~tur l;lr•n!ıalt' \'" keşıf prOJelerl v2İ kUMJf& komlsyo:ıdan &lrtıır. latek· 
uı11ruı ""nJnı.r. 2 \"~ ~ lıncu maddelerindeki belgelcrlle blı"lıkte belll gün \'8 
saatten t..r ııııı.t ev\·eı t1:1tlıı mektuplannı Çorluda Kor sabnatma komıııyo· 

c.urıa \"<;rmdtrı. ı 2Hı) ı 6!!41) . "' . 
~if', toc oıumobıı ı:>eoz:lni pa:ı:arUkl!i aatrı:ı alroacal<lrr. Muhammen bedel\ 

&:! l:!l ı ıra K&tl te.rıımatr ıı . .ltJ° ltraı1rr. Paıarııgı 13·i·040 cumartesi gUntı 
fllat ıu Od Aokn:-ada M.M.V. hava satır.alma ko-.ısyonunda yaptlacakln". 
şar.na.mcııı foi kuru~a konıısyond:ı.ıı alınır lsteıtliltrln muayyen vakitte ka· 
rounl vcJa.K H: Kalı temlnatlarile komisyona gelmeleri. < 221 ı (56S7 J 

• • • 
Behu çııune ıatımln cdllen ılyatJ <52) kuru, ulan 30.000 c;itt yün ı:orap 

ı.;rı;ıaıı zarfla eltstllmeye ltonmu7tur. lhalesı 10·7·940 c;ar,şamba günU !laat 
ı ı ı!t'dlr ıı.ı teminatı ı ı iO 11rat1ır. Ev.sa! ve §artnaıneııl komisyonda gorülUr. 
ISlf kıllt::r.ıı kepunu:::ı enırı:ttiğl belgelerle en u ihale eaıı.tto::len bir aaat evve
ıınr. kııuıır Anlrnı ada. M.M V. aatına.ıına ko•nlayonuna tekll1 mektuplarını 

~·ermeleri <110) {5213) 
,,. • lf. 

Beberlne tahmin edilen fiyatı 100 kuruş olan lri.000:20.000 adet ca~ tor
t>uı kı.p:ılı zarfla eksiltmeye konmuştur, ihalesi 16·7·940 salı günU aaat 11 
de ılır. ıııı temına tı :?'.!50 lira, şartnamcaı 250 kuruoa kc-mlsyondan almır. Ta· 
ııplcrln ıbale t1aal.i.,.Jen bır ~aat P.\"Vf'iıne l<adar Ankarada M.M.V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. (1551 (5i19ı 

• • • 
56.700 patııcac .. '56.TOO Ayşekadın, 21,700 domatu, SlOO taze biber. 

2520 kıJrı taze t>amya kapalı u rna ekslltmey8 konrouıtur. lhale.8i 25·7·940 
per~ .. nıtAı f:'lloü saat ıs te yııpılacaktır. Muhammen tutarı l~.932 lira Uk te
mıos.Lı 974 lıra U lnıru;:tur. Şartnamesi komisyonda görlllıir. bteklilet1n 
ilk temltıntı \'e teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat 8\"vet Hadım· 

köyde ukeı1 ııatınalma komisyonu.ol\ vermeleri. <2t2) (5793) .. . . 
B~b~r kilosuna tahmin edilen fiyatı 165 kuruş olan 15.000 kilo pamuk 

çorap ipliği paıarlıkla aatm aımacak.tır. İhale.si 10·7·9t0 ça.rp.mb1 günü a.
at 10 dadır. Kıı.tı teminatı 37l:t lira 50 kuruştur. Evaaf ve ıartnllmesi komia
yonda görülur. tateklilerin kanunun emretUği veııikalarlle ınez!mr aaatte 
Ankarada M.M.V. ııatmalma komtayonun& gelmeleri. (238) (5789) 

• • • 
300 ton arpa veya yulat aımacaklrT. Tahmin bedeli 24.000 Ura ilk te

minatı 1800 liradır. Pazarlık 11-7-IHO rtrfembe g1lnU aa.at 11 de Ed. 
remil a11ker1 1atmalma komlııyornr:ıd" yapılacaktır. (229) (57:13) 

Dev1et Oenizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

8 Temmuzdan 15 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlarm isimleri, kalkış gün ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeıı.l:ı b&ttma - Salı 12 de (GUDeysu}, Perıembe 12 de (Tan) ve 

pazar 18 da (OUmhuriyet}. Galata nhtmımdan. 
Bartm hattına - Salı 18 de (BurK), cumartesi 18 de (Antalya). 

Slrkecl nbtımmdan 
bnılt hattma - Sair, flertembe ve pazar 11.80 da (Ufur). Tophane 

nhtmımdan. 

.Mudanya hattma - Puarteel 13, aalı aııo, ç&ll&mba, peroembe, cuma 
16 d& ve pazar s.u te (ll.a.ı'&ku). Ayrıca cumartesi 
H te ve pazar 19 da {Trak). Galata nbtrmmdan . 

Bandırma hattma - Puartelll, çarpmb& ve cuma 8.15 (Trak). Galata 

Karablta hattma 
tmroz hattına 
AyYaltk hattma 

nhtmımda.n. Aynca Ç&rf&mba 20 de (Antalya), cu-
marteıl 20 de (Bursa). Topha.De nhtımtndan. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane nhtımmdan. 
- Pazar 9 d& (Tayyar). Tophane nhtımmdıı.n. 
- ~amba 15 te (Kemal), cumarteBI 16 te (B&rtm). 

Sirkecl nhb:mmdan • 
lzmlr aO.rat hattına - Pazar 11 de (Tirh&n). Galata nhtmundan. 
tzmtr aralık poetan - Salı 19 da (Konya). Tophane nhtımmdan.. 

Not: 
\'apar aeferlf'rt bakkmd& ltf'r ttlrlll m&ID.mat &f&frda telefon numaralan 

yuılı attrıwlerlmlzden öfttnlleblllr. 
Galata Bapcentellff - Galat& nııtmu, Ltma.nıar lılüdUrlUfU bl 

D&ll altmda 42362 
Galata ıube Acentellfl - Galata nhtmu, Mmtaka Llman Relsllfl 

binası altmda. 40133 
Slrkecl ıube Acentellff - Slrkecl, yolcu salonu 2:?740 

(5836) 

ıstanbul eeled iyesi 
tıanıarı 

nıı 
Yıllık temlııat 

klruı 

1000.00 
(1 sene) 

7G.OO KadıköyUnde C:"ferağa mahallesinin Muvakkithane 
caddealnde 8/5 numaralı bahçeli dUkk9.n. 

507.00 38.03 SUleymanlyede Hoc&:ıauıza mahalle.sinin I<epeneliçl· 
ıdnaıı aok&fmda 5 No. lı SlyavU§plL§a medre.aeaı. 

48.00 3.60 Be~lktatta Slnaııpaı:ı.ı mahallesinin Hastmn sokağın· 
da 9 numaralı dtlkkln. 

36.01) 2.iO Eyüpte BtlyUkcaml mahalle.sinin Oyuncakçılar aoka· 
ğında Sokullu kat1lphanesl. 

Yıllık kira mubammenleri lle ilk teminat mlktarlan )"Ukarda yazılı 4 
rarça gayriınenl<ul ı lll 3 aene müddetle kiraya verilmek Uzere a.yn ayn 
arttırmaya konulmuştur. Şıırtnameler ıabıt ve muame!At mildUrlUğü kale· 
mlnde gCirU!ecckttr. llıale 1!5·7·940 pazartesi gUnU ııaat B te dalmt encümen· 
de yapılacalttır. Tel!pleriıı ilk teminat ve-ya mekt:.ıplar118 ihale gUnU muay· 
yen ııaalt.e daln.11 encümende bulunmalan, (M46) 

Devlet Demiryollarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Metre mlltAbı muhammen bedeli ( 42> kırk iki lira olan ~krlben 100-0 
metre mlkAbı meşe tomr11k 17·7·940 çaqamba gQnU ıaat 15.30 ela kapalı ıarı 

u1Ullle Ankara<!a idare blnamıda aatm almacalttır. 
Bu ı~e girmek tstlyenlerin (3150) U~ biıı yüz elli liralık muvakkat temi 

nat ile kaııunun tayin etUğl vealkalan ve tekllfüırlnf aynı giln saat H .30 ı 
kadu l<omlayon relııllğlne vermeleri lftzımdır. 

Şıtrtnam~ler 12101 iki yüz Ön kurup Ankara ve Haydarpa~a \eZntle· 
rinde aatılmaktadır, (5511). 

l'ürklye<l.: netueuıe ıjÖhret bwan 
tıaklkS ve esa• YENi HAYAT kare• 
melalan blıdir O da ABD0LVAHl1 
TURAN rnark:ıaıdır. Kahveciler için 
neti" lokumııırıaıa vardır. 

Adrese l.llkl~at: Galata Nf!Catlbey 

cat1d~Sf No. U~ I'eleton: 400~ 

j ıstanbuı Komutanlığı Satınalma Komısyonundan 
Komut.aı:ıtık '11tiyacı lçln be~ bin pal83;.ra kay?ft bef btJl l"'..fek ka)'!f' ~ 

ıx-: bln aı kabı 13·7·940 gUnU aaat 11 de pazarlıkla satm almacaktır. 
Istckllıertn evsat \'e eart.ruı.meainl görmek U.ıere hergU.-ı pazarlıfa ti 

rak için de belli gtln \'e saatte Fındıklıda komutanlık aatınalma k~ 
nı..ııa ı;elıoelen. Uç kıııenı ltçhlzııt mııC:desı ayrı ayn talipler. de ihale 
ıcbıllr. t58liJ 

... . . 
KomutaDlrk bayvan haııtsneslLde elektrik ile işUyen dört adf't na~ 

ııane ocak \"e vant!IA.torleri.nln bulundugu yerden eökUlerek bqka bir . ~ 
halle nakli \'e aynı :ıamc.ncfa. bu 1§ lle beraber hayvan h&at.ane.ı binam ~ 
ratırun !Uzum oıan cuıs ve mıktan koıutsyonda meYcut bulunan k8fll p· 

kmdai<..I yazılı mıılume 11~ ya:nımaaı işi lO·i·U4ıO günü saat 10 da~ 
la lbwe edilecektir. latekUlerin §3.l'tnameyi görmek iı;ln hergün ve paP'r~ 

için de belli 'ün \'e uatte kaU teminat akçeleri ile blrllltte Fmdıklıda _._, 
aln:ıa komisyonuna gelnıelert. (:1819) 

• • • 
Beylerbeylııde aakerl sıhhiye deporunda açı!< ek.!lltme ile tamirat ~ 

rılacaktır. Ke.şir bedeli be§ büı dört yüz kırk aeklz lira seksen bq kuru;'~ 
tık temlnatı dört )'Uz sekiz llra altmış aıtı ku~tur. Şartname ve kOfil c 
rakı her I§ günü komisyonda görüleb!.lr. EkaUt.me 2tM-HO günU aaat ootlf 
de yaptlacaktır • .tateklllerin belli gün ve saatte Fmdıkltd& komuta.nıık ' 
tmalma. komisyonuna ınUracaalla.rı. <~ilOI la 

• • • Komutanlık blrllklerlnln senelik lbtlyac1 lçia iki )'ÜZ elll ton ~~ t, 
kapa.it zarf usullle eatm almıı.caktır. Muhammen bedeli Uç yUa on Ud 
beo yilz lira olup llk teminatı on alt! bin iki :,ilZ eut llradtr. Şsrtnameat ~~ ela 
rün lzmlr \'8 A.nlmra.da leva::ım AmirJllt.lerl, Iıı:.anbulda ko:nut&n.ltk aa~ ti 
ma komiJıyonlarmda görtlleb'lfr. Ekı.1ttm~ı 12·7·940 gllDU aaat on altJ"'" bn 
latanbulda P'ıııdıklıdıL komutanlık aatıualmıı komla/(lnunda yapııacaıcd' li 
tateklilerln kanunun ıatedlği vesalk U• birlikte te:.-ht mektuplarını belli ~ h 
de ıaat on beıe l\adar komisyon.'\ vermeleri. (5130) 

••• 
H&ydarpap hutanulnln kapalt ıartla mllılaka.sast )'&pılaıı ~dJ 

yetmı. bin kilo ıUt ve aıtmı§ altı bin kll" yoğurduna verlltn fiyatlar ~ 
mutanlıkı;a. pa'1alt ı;"örllldllğtln•1en lbı:.lerJ lO-i-910 ~mba gllDU ~ 
on be§te pazarlıkla yapılacaktir. Şartnameler her iş gllDU komla)onumor' 
Ccirtileblhr. lıtekJilertn belJı gün Ve ııaııtte trmdıklıda komutanlık I&~ 
m& komJsyonuna müracaatıan. (5i'U:l) . "" . 

Otopark<:a me\"cut dört bin Uç yll:ı aıtmr§ seldz kullanılmıı UJllıı.' 
9--7-940 ıralı günü nat on a.ltıda açık art'çrm:ı Ue aa•ııa.cakltr. ts:.eı:Jl~ 
Tin mezkQ.r ~Un n ııaatte A.bırkapıC:a otomobil parkmda bulunmalan. (~j'Ot 

:{.. "' ~ 
Komutanlık h1rllk!erl ihtıyact için 011 b!n kUo sadeyağı 9--7-940 -; 

J;1lntl saat on birde pazarlıkla satın alınac&ktır. lst.eklilerln mezkfır gWS 
aaatte katı temlna tlat11e birlikte Fındıklıda Komuta.nlıll satmalma koıillf' 
yonuna mtlraı:aatıarı. (?>709J 

••• 
115 ton Mdeyağıntn paz;arlığmda lekllt edilen fiyat paha.it görllld~· 

C:en tekrar pazarlığı 10·7 910 gi.lııU aa.at H tc Ankara<!a L\•, Amirliği .. ~ 
alma kom le~ onunda yapılacakttr. Muhammen bedeli 149,WO Ura ilk teı:ııııf 
tı Si2:5 liradrr. Şartnamesi i48 kuru§!l koml;,yondan almır. lstekl!lerin tıc" 
ret oda!'l vealkaliirlle ~lll aaatte kooıJayonda bulunmaları. (251) (58'3) 

4- • • 

Çcrk~.&köy ve Muratlı köyUnde birer !ırm y:ıpbntacaktır. Kapalı ~ 
la ekalltmelerl ayn ayn 22 7-9-10 pazarte.si günU saat 16 d4 Çorluda Kor~ 
tmalma komlsyonuıı:Ja yapılacaktır.Çerl<e:ıköy rırmmm ta.hmln bcdeU 10:'.:; 
lira 53 kurıı~ ilk teminatı 790 liradrr. l\fuı atlı köy11 tmnmm tahmin ))eO". 

14.~32 lira M kuruı UI< terulnntı i90 liradır. lst.eklllerin kanunun 2 ve 3 11P" •• eU maddelerlndeid belgelcrile birlikte bclll gün ve saatten Ulr saat evvel t• 
U! mektuplarını komisyona vermeleri. (230) (riS42) 

* • * ,.. 
Orduda klJllanılmakt& olan 1tkil \"e ebıı.dda 5000 liralık arka ça:ıtall 

tm alınacal:tır. razarlığı Edlrncde es«i mUşirlyet d&lrestnde aabnalnı• 'JfT 
misyonunda 9·i·9to !!&lı gllılU saat 16 da ıatc!>lllertn getirecekleri arka~ 
tatarından beğenilerek tutula. numune Uurinde yapılacaktır. Te~ 
700 liradır. tsteklll~rin eözü geçen günde komlayona gelmeleri. (255) c58''' 

••• .~t 
GUmU§suyu baatanealnln 4.7.940 günU yaptlıın 45 ton koywı ettne teY 

edilen fiyat gali görUl·:lllgiinden pazarlığı 12·7·9f0 gUnU anıı.t 111 e btı'9.,ı' 
mrıtır. Muhammen bedeli 21600 ve ilk te:nlnatı 1620 liradır. Şcrtn:uı:esi il' 
mir, Ankara Jevııznn lmlrllkleri ve latanbulda komuta.nlık satmaıma 1<oısı1" 
yonunda g6rllleblllr. tateklllE"rln be1li sün ve saatte Fındıklıda Komu~ 
satmalma komlsyonnn11. g~lmelerl. (~21) 

Deniz Levazım Satınalma Komısyonu ılAn'a~ 
l\loıör alınacak ı 

Sabit vaziyette çalt§acak oekUde 4 zamanlı ve au mUberrtUl bir ,)11 
motör 10 temmuz 940 Ç&r§ıımb& gününe kadar pazarlıkla almacaırtır. cflfl' 

••• 
Talimin edilen 

bedell 
10000 kilo kösele 2~7:ıo.oo : 

7000 kilo vaketa 18746.00 : 
ııoooo deslmet.re murabba Amerlkan 4125.00 
vldalası 

Teminatı 

Lira Kı'· 

' 48621.00 : ~ 
1 - Yukarda clna ve mıktan yazılı Uç kalem ı::ı&Izementn ıs teı11lll 

910 cumartesi günü pazarlıkla ekslltmeal yapılacaktır. "' 
2 - NUmune ve prtn.a.ınealnl görmek ve almak lıUye.nlerin herfWS 

p&:ıarlığa lşUralc edeceklerin de belll gün ,.e aaatte Kamnpapda bıJI~ 
~:omlayona mUracaat.lan. (5806) 

------------------~--------------------------~--~ 
Kuleli As. Liaeai MJ. den: 

f\ıı!eh, Mallepr. flur~:ı asker1 !helerinin birinci sınıflarına ıııte~~ 
,.e bulun ııirınc şarll:ırını haiz. olen nnınıetlerin seçme sınnlorı JO ıe ıl 
nıuz 9t0 günü mezkiır liselerde yapılacaktır. Namzetlerin en geC ~ 1 
lcmmuz 940 sabahı saat sekizde mfirekkepll kalemleriyle ny:ı ıııı1• 1 
kalemleriyle işbu liseltrde bulunmaları ilan olunur. (220 <:,'; 

------------------~-------------------------------,,/' 
Deniz Harp Okulu ve Lisesi. Komutanhgmdan: 
Okulumuza ücretle lkl matematik Otretmeııt alm&eaktır. tsteı.ıll· r 

Heybelladada bulwwı okul komutanııtma mUracaat1an. (5771) 


