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Bulgaristan ve Macariştanın 
~~~azi taleplerini Roma·nva esas 

eaşvekilinvalilikleretebliği'
1

if ibacile kabul etmiş 
~ e~i mahsul Bulgaristanın Akdenize 

Va1ı ve Kaymakamların nezareti · h l · ] ) • • d 
altında bütün vastalar ve imkanlardan ma reç a ep erının e 

·~ :~~~~~;~~~~~~:.~~,ı~~~~~k;~~~~~!~~~~.~İ taze 1 e n·di ği b i 1 diri 1 i yor 
a Luıunın litre aşağıdaki tebli'gnt. menfa:ılı bnkımından toprak mah_ R 

#1 ~ 1 - Oü UŞlur: ıullerinln ehemmiyet Ye kıymell o manya 
ti' a te b' nya ''DziyeUnin karışma. ortmışlır, daha da ıırtmıısı beklene. 

lı.ıtııL ır Avru • K , 1 ~tr <! ııe başt ı:ı:ı harbınln ·belir. bilir. Onun için ldrtık edilen mah. ra 1 
t :> l'lln1ıilltas1 üzerine (eyHil 1939 ıulün hiç bir ııyan uğrııtılmadan, 

u&I ~6sfni raz.ı ı rn beyanatla Tür k cirl· \•akit ve zamaniyle kaldır ı lması gü
ıtı'· , 0100 ldu: ekı~e davet elmiş ve oün büyük işlerinden biridir. R 0 m· ava 
~ 1 S;ı ı 113 e Aını rlerinden de bu is- Du işte idare Amirlerinin, ken-

~l'teı i C\z.uunda nzamt oldkn ve dilt?rlne terettüp. eden çok ehem. 
ıl liijl'İiks~c.ıni~llm . mlyetli , .e ınesullyclli yazifelerl a. • d • 
l e;.İı'Q ki: 

1
; 1_?lemnuni)'etle l;ayde. taml bir gayret \'C basiretle başıı. g 1 1 y o r 

li lrtJn \"e llstnhsllln, idare Amir. rııcoklıırından eminim. 
le~·I lonı:ı~:raat tcşkilit.ının hiribl. 2 - Umumi dünya yazlycll kar· 
ı 1He Lu ayıcı mesai ,.e tedbir· şısında memleket mildaraıısı bakı-

la tkltrııı l'JI her :nidan daha fıız. mından uyanık bulunmak vecibesi, 
•rar ~ ,.e ki h ku lu la bir e len de hemen her ü · meli bazı ·ınırıarı sllllh a ltı na 
ıı} bir (e ~Ok Ylliordan dahil bil. çağırmnğa ''C bir kısım hoyvnn VC 

~lir, Hı ''e Lerekctle yetiş. mıkil Ynsıtaların ı satın almalın nıec. 
dır Urıl'a b bur etti ''C dalın da edebilir. l\lem. 
t:ı bıı:. t llhranı dcnın etmekte. lckelte urnun;ıt olarak mahsul nor. 
ı:ı~ A,·rıına~ l'Jlcmlekellerde..- bllhas· malin üstünde iken, bir de kol "Ve 

sıııı 8 a tlraııl ,·azlycll bu ;yıJ hll.Jvnn kU\'\'etlnfn chilmcsf karşı· 
3lıııırıa imeınıştır. E\'Velkl beya. sında hasal .. e hnrmon işlerini ak

a işaret etmiş olduğum sııtmnm:ık için, gııyrelimlzi arttır_ 
{\ ru:ık. mevcut lmkanlnrd:ın azamt iıı-
\lİYas" ur.de tedblrfcr.lnl mnhallinde ara. 

k 
_ı munasebatın ~,\~~n;ek:y~~3~all~c~rib~~~;~~~edl;: 

esllmesl. kararı lükalı ve münasebetli köyler arasın
d:ı iş birliği )'apm:ık, me~iyi ton. 

"' zlm eylemek ve insan ve hayvan 
rr~ k '-'l\g 'U\'l'fjtlerlnde muvazene~ 1 tesis et-

J• ·ı a tarafından in- mck suretiyle çeroevelcyebilece-

Sofya ve Pettenin 
yaydığı haberler 

Mihver devletleri 
Dede ağaç 

meselesinde 

Kont Çiano 
Ribentropla beraber: 

Moskovaya 
gidecekmiş 

ltalyanın hazırladığı 
lngiltereye ta~rruz 
planı Hitlere verildi 
Londra, 9 - Bir M: ·- ~~zete· 

sinln yazdtğma göre Kont Çiano 
Fransadaki ~ya.retlerini ikmal et· 
tikten sonra Alınan hariciye nazı. 
n Fon Ribcntropl& birlikte Mosko
vaya gidecektir· 

ı.Jihverln iki hariciye na.mı Mo· 
lotofa mlillki olarak Balkanlara. 
mUteallilt meulelerl 1göril§ecekler
dir· 

Nevyork, 9 - Kolumbia radyo 
ist.Bsyonu, lta.Jyan hariciye namr 
~ Berlln ziyaretinde · Hitlerle 
yaptığı m\llakn~ görll5U\en mc • 
adelero dair uu tahminleri yürU. 
tilynr: 

"1 - Sovyet Ru~yanm Bhlka.n· 
laroaki faaliyeti. 

2 - Romanyan.m vaziyeti ve 
muhtelit devletler ta.rafından -ileri 
11\lrtUen arazi taıeblerinden miltc· 
vellit meıseleler. 

3 - ı.mtebaki bilümum Balkaıı 
,(Devamı • üncüde). 

;.. l ~1 tereye bildirildi it,lm tedbirlerin, m:ıhallln lc:ıp n 
"~' !tf ~:ıcı hu uslyellerine uygun olmak şartl· 
..,. ı~ llı<Ja~\ 9 - Vişl hilkWııeU ta. ıe, çok fn)·d:ılı ,.e tesirli olacağına 
~ ııı ~'tere. lrkaç gUn evvel verilip lcanilnı. 
,ıı· tı ~ oı~ §iıtıdiye kadar bildiri!

~ dUıı Lo .. kat'ı ınUnasebat kııra· 
h ateli~ ndradaıu Fransız mas· 

6'' ı~"lcite ~l'l tarafınd11::ı fn..ıu .. r
~ htı~~no tebliğ edilmiştir. lngt· 
•:ı kur, VU bu ihbara cevab ve. 
\a hUıtcı erilecek cevabın Fran
~ !lar da trıe~. larafmdan tetkikine 
q ııaseb tk.i hükümet ııramıdaki 
~~ oı~lnı Barih \'Ulyeti a.ydm· 

\ ~ıgtl' Caktrr. 
lı-~c~111ınahafillnde, Franm hU· 
~~ ı~İlt bCiyle bir t.eşebbUs yap· 
~ ıtgır.a ;encUnı mecbur görmUe 
l'aııaıı cessur cct.':nektedfr. 

(Devamı • Oncüdt) 

1 nşaat malzemeainden 
tasarruf için 

Resmi inşaat 
durduruldu 

Milli müdafaa, şo3e, de· 
miryolu ve Fabrikalar 

için zaruri inşc:ıt 
müstesna 

Bulgarista~a müsait 
davranmasını y unaniaı 
tana tavsiye etmi§ler 
Londra, 9 - Romanyada Nazi 

ve faşistleri memnun etmek üze• 
re kurulan yeni kabinenin de malt 
aadt te.ıiıın et.meğe ki.fi gelmediği 
anlaşılıyor· Gigurtu kabinesinden 
istifalar başlamı3tır. İstifa eden· 
ter demJr muhafız teşkil!tma 
menııub olanlardır, Amerikan 
m enbalarmdan gelen haberlere 
göre bunlar kabinenin yalnız bu 

(DtDamı • üncüde) 

Fransada 
cumhuriyet 

rejimi değişiyor 
Mareşal Peten "icra 

kuvvetleri şefi,, olacak 

Cebelüitarık.' a· taarruz 
hazırlıkları ·haşladı 

i'span\t.ada Alman tahşidatı ve harp 
haz!rlıkları başladığı haberveriliyor 

e' 
1 

(}'amı ·' iincüd«) 
'-.... ıtef'aretinln, umumi se • 
~~Dtvamı .. linr.üdtl 

~t/fllfA1 

Romen - Macar hudut 
~. komisyonu işe başladı 

llıe hl'~ 9 
~~ 11 • tıİa <.t...ı.> - Muhtel:. JI(). 
b~~ lirı.; car h udut komisyonlan, 
t lttind tne, Bors ve Teceer ma· 
ı~JJr ti~ loı:ıınnnro~ son g!lnlerde 
:;ik etrn:~ olan ınahalll me:sclclcri 
f\.o şlerdlr. 

rat c· v d '' ıcıno er on 
o "'nı ,.1 Ve M eçte 
1ı,t.ı·,\./'" ~a"!o'nun hususi treni, 
\'t 1) hatt 1\ont C1yano1 dün l\la
te{don tıı~nın istihkAmlarını ve 

tltııi stahkern kampını ziya· 
l.orıı· Şlir, 

Oıı ine 
ı tıı )\ nııntakasını geçtikten 
tfc ııvd0~l Cfyaıto ile maiyeti 

"ralla eAfı mt~lerdlr. 
k b cırailya telgraf 

~''~ loıu kesildi · 
~•b· lta.ıh •8 

( A.A.) - Vremc gaze-
11.ııı'Otutııtn 'ruııus • Marellya telgraf 
" herı k~tf eçcn tıırearnba aabahm· 

ı, Oldurnuı nıte veya hııaara uğrabl· 
u haber \'ennektedlr. 

Romaya göre ltalyan 
zayiatı 

l tatyada bir mahal, 9 (A.A.) -
İtalyan ordulan umumt karargllıı 
garbi Alp cepbeal harekAtı esno.sında 
ölen 717 klglnin isimleri Uc §aTld 1· 
talyan Afrikaamda ölen 43 ki§lnin 
tmmıerinl ihtiva eden bl l' liste neıret· 
mektedir. Yaralılarm adedi 2.982 )1. 
lıayıpla.rm &dedi 31~ l bulmaktadır. 

• 
Orandaki gemiler · 

kurtarılabilecek mi? . 
Tanca, a (A.A.) - Btclanl a jansm· 

dan: 
Oranda.ıı haber almdığma göre 

Fransa: bahriye mU.hcndiıılert, k&raya 
oturmuı Uç Franııız gtm~!ıı!ıı yüedU 
rQlmcsi imklnmı tetkik et mek üzere 
?dersclkeblre gelml§lerdir. Bu geı:nlle· 

rln tekrar fııtlmıı.ı edilebilecek bir hal~ 
getirllebilmelerln!ıı u.zwı lllrecell· 
tahmin edilmektedir. 

Vatan hainleri ve 
casuslar serbest 

bırakılacak 
Londra, 9 - Her ma~IO.biyetten 

ııonra kabahati rejiminde bularak re
jim deflşUren Fraıısada, lSil mağlO.· 
blyetinden aonra kuruln.n UçUncU 
cumhuriyetin mareşal Peten, IAval 
ve arkıtda.,ıan tar a!rndan !eııhedllece 
fi arila§llıyor. , 

Birkaç kJııt tara!ından hazırlanan 
ve bugtlnlerde tatbik edllmeğe ba;ıla· 
nacak otan "kanunu esasi.. tadU!b 
üzerine Reisicumhur Löbr11n istifa e• 
decekUr. HUltil.mat!ıı tdareal geni§ aa· 
lAlılyetıerıe bir kaç kl~!ııln elinde o
lacaktır. Mare;ıaı Potec başa geçecek. 

• (Drı"1m ı 4 t1nrüdtı 

Kadıköyünde 
bir kumarha-

NeJyork, 9 - f ngillcrcye ln:ırru· 
ıun evvcHi Cehl'Hiıtonk ' 'Y:t f rI:ın. 
d:ıyn hilcunı cıl ilınck ~ıırctilc lı:ış· 
layac~ğı söyleniyor. llilleriıı ln"il. 
try l:ıarnızu Ray'.')t:ıgda bir 
nutukla h:ıhcr verrccği ıle riva
yetler cümlc~iııclendir. 

Frıınsada Grenolel ~elırinue çı
kıın Poli Dofiıınu g:ızelcsinc· güre 
Alınanl'n ile Jı:ıty:ının lngiltcreye 

karşı lıüyiik lınhri ,.e lıa,·oi lanrru· 
zunclnn evvel Celıcliillarıka hücum 
cılilcı·cktir. Ccl>elüllnrıkn hiicum 
fsponyn )Olile )apılııcn~tır. Frnn. 
ko hiiki'ıınr.li, Alınan motör!ü Fırko
larının for.p:ııır:ıdnn geçmclrrinc 
mü~naılc ~tıniştlr. 'Un 'ıııotörm Al· 
man fırkalnrı h:n·nclnn da birçok 
lıavn fılolarınııı hüı·11nıuna uğr:ı)·a· 
<;:ık ol:ın .Crlıclüıt:ırık müc;tnhkcın 

lngiliz er 
Fransız donanmasının en 

büyük ve en yeni diritnotu 

Rişllyö zırlılısıni 
.ele geçirdiler 

.. ne basLl.dı ı Marlinikte abluka altında bulunan Fransız g_emilerile 
Tuccar ve muhtelıf mes· lngiliz donanması arasında bir denız 
leklerden 9 kumarbaz . 

yahalandı muharebesmden korkuluyor 
.(l'a:m 4 üncüde}. .(ra:rıı 4- üncilde). 

mevkiinio arkasında mevzi almak· 
ta secikmlyectktlr. 

Nevyorkta çıkan şayialara s öre 
İspanyııya ~ivil olarak 60 bin Al
man askeri geçmiştir. Diğer Alman 
askerleri lspanyaya girmek üzere 
hudutta hulunmoktadır. 

M:ıtlritıc ve İspanyanııı diller 
hirçok şhirlerinde lnglllere aley
hine heyar1J1:ııneler dağıtılını~ ve 
tluv:ırlnra d:ı nfişlcr yapıştırılmır 
tır. llcyannnmelerle afişlerde ''ls· 
p:ınyol ınillclinin söz söyli)·ecek 
z:ıın:ını gc:m iş oltluğıı. Cebelüttarı· 
kın yabancıl:ırdnı. kurtarılacağı" 
leLıırüz ctıirilıneklcılir. 

ll\"G1L1ZLERL'i TAYYARE 
AIUNLAUI 

f.on Jr:ı. 9 - !ngiliz tayyareleri 
dün de Almanya. üzerinde faaliyet· 
de bulunmuşlardır. 

Merkez! Almanyada Eschvego 
tayyare meydanı muvaffakıyetle 
bombardıman cdilm.lştir. Tayyare 
lerlmlzdcn ikisi ka:,1btır· 

Geçen gece İngiliz bombardıman 
tayyareleri Ludvigshafen ve Fra.nc' 
ford'daki askeri hede.flere hllcum 
etmişlerdir· 

Osnabruck'da, Soest'de, Ha.mm. 
da, Ruhrorthafende ve Grcmburg
da ~imendifer garajları ve emtia 
garajları bombardıman edilmiştir· 
Vilhelm.shafcn bahriye kt§laları ve 
Dubberg • Unrort karullt ve h& • 

(Deva.mı • anctıde) 



HAZRETİ MUHAMMED 
~:::ıc:::====i1 < H AVA T il ("r::===~~ 

i L K VE Si KA 
(Jbni lshak)ın kaybolan etıai eaas tutularak 

IBNt HtŞA·M . 
taTalından 1200 yıl eıJvel yazılmıJ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyograli 
l'QlllcıeJ• ~'ftna; 36 Muhiddin Türk· 

Ebu Suf yan ise Hicaza yaklaşır 
yakla§D'az bazı haber!er almıştı. 
Her rastladılı atlıdan inceden in
ceye sorup aoruıturarak, nihayet, 
Hz. Muhammedin esbabını kendi· 
sine karşı harekete davet ettiğini 
öğreneli. Bwıun üzerine daha ziya· 
de ihtiyatlı davrandı ve Samsam 
ibni Kifariyi, Mekkelileri malları
m müdafaara çağırmak ve Hz. 
Muhammedin cshabile kervana 
hücum edeceğini, haber vermek ü· 
zere, Melekeye yolladı. Samsam 
Mekkeye doğru bütün süratile yo· 
Ja çıktı. 

(Mekkcliler dokuz yüz elli kişilik 
bir ordu gönderdiler, bunlarla Hz. 
M,nbaınmerlin esbabı arasında 

Medineye yirmi mil mesafede bu· 
lunan .(Bedr), memilinde cenk ol· 
au~. ı 

llZ. MUHAMMEDiN ESHA.BI· 
NI CENK iÇiN GAYRETE 

GETiRMESi 

Hz. Muh••o•ıed esbamm cıenk 
için gayrete ıe"tirmek üıın omam 
arasına girdi. Dedi ki: 

- Muhammedin cam iradesinde 

. 
olan üzerine and olsun Jd bugün 
düşman üzerine saldmp, Tanrı 

aşkına cenke atılıp da ~it olanın 
yeri cennet olacaktır! .. 

Bu esnada elindeki birkaç hur
mayı yemekte olan Bcnu Salame· 
nin karde,Ierind$!n Omeyr ibni 
Ehuman: 

- Demek, benimle cennet ara· 
sında bu adamların elinden gele
cek ölüm mü var? diye bağırdı. 

Sonra elinden hurmaları attı. Kılı 
cıru 'ekti ve dövüş.meğe ba~ladı, 
şehit dQşünceye kadar .. 

Hz. MUHAMMEDiN KAFiR
LER ÜZERiNE KUM SERP

MESi vıKAFIRLERIN KAÇIŞ! 

Hz. Muhammed bundan sonra 
yerden bir avuç kum alıp Kureyş
lilere döncrf.k, onlara doğru serpti 
ve: 

- Yüzleriniz ters yüzü geri dön 
sünl dedi. Sonra ümmetine dür
man ~hücum emrini verdi ve 
anlamı .hezimeti ,(Tann tarafıl'l" 

dan), takdir olunmU§tu. Tann on· 
lann eerafmdan ba.zılanru öldürt· 
tü. 

(Onum"') 
--------------------------

DGıınJdl aokul .,_ 1 helrkmda wrdletms emir Uzerlıle Ke
Bu _. n&'t'e •Wltmts mukadde- d!JielU• hurma. )'ellUIJe, :remeklerlııl 

mede .ilk iallm vekayUnl en mnr.ık Ye ellıtalerlll1 ealr!81'9 nrm.,.e mec> 
menb&Jarmdan topJadılmı mil ettqt.. bur Oı'......,.,..-srt .. bile ikram olUD&D 
bıJz Jmam ZQhrt dMdm emrollml!IJlu bu~ J91Ukta ut.anm•glar, 

"Kendilertıe m1lcadele edDeDlere 
mlme ulracsıkıan lgln harbe m~ 
de 'Verilmı,tir. Allah anlan musatter 
etmeye kad.lrdir.,. 

A:reU o1dlalUDU uldıetmltUr ('hr

kaı:ıl • lııl.evahibl ledOJmJ,n'e). 
.tbzıl Cerir de dhat hakkmd& nuU 

olan diler ilk tyretbı: 
"Slzlnle harp edeiııerıe ata de Al1ab 

Yolunda harp ediJWI!,. &:retl olcfulımq 
beyan etmektedir. 
Diğer clhetteD. Hz. )(ııbımmed, o 

vakte ka.d&r Araplar arumd& mf 
kan da't'&lan )1ldDda ~ o
lan vahfi harpleri blWm netı. mUda· 
taa:n ve ideal uğninc:!a harplere yllk-
8eltmll}tir ki harbin bu ulv1yeU. bü
tUn mcdeıı.lyeUer için 1lti.m&ınz mu
kaddeatlr. 

Gene tablldfr kJ harp arurt ft ta.
bil kanunlara t&b'aı:ı kabul edildikten 
sonra ganalm n haı-p eslrlert gibi 
bıırp hukukunun da kabulll anııidlr. 

Hz. lıluhammedlD kabul ewtt ft 

nıqruJyet D&ıı ettJCi ulrlJJı, mGDJla. 
mran ve kaUyen harp eslrlltldlr. 
(Bedr) muharebul Uzerfne inen &yet· 
lerdo bu cllıet k&U wrette tuı1ll edil
mııu~ l:nkal .ure.tndt: 

"Hiçbir peygambere harp etmeden 
elinde esirler bulwıpıuı yarqmaz. 
Siz dllnya malmJ ia~ws. .Allah 
lse sizden ahreti tat.er.,. emri wrll• 
ml§tir. 

Harp e-lrlltf. iae blltUn dUnya hıı· 
kukunda en me§nl ve tabl1 blr hak· 
tır. J'&kat Hz. Kuhammed iallmth 
muUak blr mUsavat 1lAn ettikten ıı.,. 
kıı b1llıa5ııa eatrıere karıı tevk&l&de 
bir oetkat emretml§tf.r. Esirler hak
kında ılddeW hadlller vardır.: 

"Köleler a1zln kardeılerlıı1zdlr. Ş&· 
yet onJ&r lizlD arzunuza Bl? hareket 
etmlyorl&raa oıılan terkedinlz. Fakat 
Allahm :mahJQlı:atmı iz'aç etmeyiniz. 
Onlara :redlflnlz yemekten, gfy
dlğlD!z ellruıeden verlntz.,, (Buhı1). 

Hz. Kuhammed 81Um d!Jıeftnde 
bile: 

~ bil ::rbdel{Jlalıruıhk ve C01 
lauıhaJda mQalQman olmu,lardır. (Ta• 
bert). 
1.ı&m tuWıadekl bUyUk 11erd&rlar 

... ~ 1ılrootu be,S• Jaarı> 
"*' Cila Miti 1 dtr. 

Hı:. Kuhammedlıı (Bedr) h&rbi içJı:ı 
Ebu 8uf:1anm k8"&DmJ, pnaJm ola· 
rak Deri allrOfilne pliDce: •(Bedi") 
barblntll •bebl kenu vurmak dttu
dL Bla&t (Kur'an) da bu Jaarp Gnri• 
ne fDeD bılrgok aietı.rde bu cihet a· 
rlhmntte~. 

Y"1carda Daklettlllm1s &:rette d&hl: 
••sız dUııya malım ıstı,,oraunuı:. Al· 

1ah 1se ahreU later,, dtnlhııektedir ki 
blr peygamberin gayesi gana.lm olamı 
yacatmı en sarih ,ekllde ffade etmek
tedir. 

Gene JBedr) ukluııdakl diğer bl!' 
.wnide: 

"AJlah 1k1 ka.nJeden blrlnlD ıl.ztn 

oıacaımı vaadetmtıU. Siz ise kuvvet· 
lllz 'ff •illhaız kafileyi arzu etmlıU. 
Diz. Allah da aöslertl• hakla yerine se
tlrmek Te kltlrttri kakllndeıı kırmak 
ıater,, denilmektedir. 

Bu iki ka!ileden slllhsız ve kuvvet 
ü olanı (Ebu Sutyan)m kervanlydl. 

·nta.C ımnA»J( :rıq ııemtawquJ'( 'ZH 
nu bmnelt lstemif olaa. dahl harbin 
g&)'eBi ula kervandan ganimet almak 
olmadıgmı Kuran turih etmektedJr. 
Kernıım i.e hakikaten bOyUk ehem
mtyeU vardr. 

ÇUnldl bütlln Kureya, kadmlarma 
vanneaya kadar sermaye koyarak bu 
kervanı, ıırf mU81Umanlara kartı harp 
lçlıı tcdarlklt n maarar k&rfllı#l te
mettU te.mlnl için ıönderm~lerdl. 

(Bedr) yeni din kahramanJarmrn bir 
h&muct meydanı olmuı ve illi.mm 
ilk ve en büyük zaferini yaratm~tır. 

it arayan genç 
Rwneıı muhaclrlerlııden olup ltU· 

çtlk Y8§Dlda memle.keUmlzo gelen ve 
buglln Yenikapı ortamekteblnde oku· 
makta olan 18 yqlarmd& Alleddln 
11millde blr çocuk ıı aramaktadır. 

"Esirler haklmıda Allaht&n korku- Yokauzluk yüzflnden tah811ln1 bıraka. 
tıuz!,, dem~r. rak çall§mağa mecbur kalan ve ihU· 

(Bcdr) za!erlnden alman eıslrler yar blr anasmdaı:ı baıka kl~ ol· 
ınryan Alleddin, her tUIU f§e razıdır. 
Kendisi A.kaarayda. KUçUklAngada 

'<;l--~~1 kUrkc;Ubafı Şemaeddlzı sokağında 28 
__ l!R!l~a.ıJUJ- : numarada oturmaktadır. 

H A B E 1' - A 'ktam Postaf'ı 

• 

üniversite heyeti 1 Ticaret Vekili Akdenize sigorta 
bu akşam gi.dıyor tzm1~~~0~l:~:.:~!~abir- kabulüne başlan~ı 
Erzurumda yapılacak bulundu Şirketler aralarında bır 

temaa ve tetkikler Bugu·· n Aydına birlik kuracaklar 
Yeril 'flrkeUer taratmdaJl Akdeniz 

İlk defa olarıık bu ytl Erzurum- için aısorta kabu!Une bql&nmJftlr. 

da açilmuma karar verilen "Üni- gı·dı·yor hmfre kadar .)'Qzde bir ve l.ıceıadr 
versitc lıaftasr, na i5tirak edecek nına kadar da yüzde üçle muamele 
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Baaldltı ~·er \ 'AKIT mat 
profesörler heyeti reklörUn rlyase· yapılacaktır. Yalnız ıimdlllk bir gi· 
tinde bu akşam Ankara yoluyla İzmir, 9 - Ticaret Vekili Naz. diş geli~ ae!erl için algorta. kabul edJ- --· ---· __ 
Erzuruma gidecektir· mi Topçuo;ıu dUn TJrhan vapuru lecekUr. Şehrimizdeki .siprta kum· 

Heyete dahil olan profesörler ile lstanbuldan şehrimize gelmiştir· panyal&n Akdeniz Jlmanıanmız igtD 
Ali Fwıt 'D •• gU ş dd • s mJ o Vekil, nhtmıda, vali, müstahkem daha ucuz ve daha uzuıı müddetli ili· 

aa.5 • 1 ı• a nar, ırorta yapabtl"mek iM .. ar&larmda bCr Tevfik Rem • K ·ı M af mevki komutanı. belediye reisi, ~ ...... • zı aznneıgı • uı • l~lik kurma~a "al••maktadırlar. 
fer Go",.an '--~zım ts il GU .. kan Cumhuri'-·ct halk partisl müfetti$i ~ " .... " , rı.u ma ' • • Diğer taraftan benUz tsk~ndenına 
Sadi. Irmak '"uhı'dd' o ı T--'h ve vilayet idare heyeti reisi, mili
• • fü ın re • a.ı-1 seterler bqlamadıtından buraıardııld 
vo Içthnaiyat doçenti Mükrimin ki, a~erf erkan ve deva.ir rliNa" iskelelerde blrllccn mUbiın miktarda 
Halil ve içtimaiyat doçenti Ziya· sı, vckllete merbut milesseselerle malın çürUmek tehlikesine roaruz 
edelin Fahridir. ticari ve mail mUe~cselor mlldür- bulunduğu blldirllmcktcdtr. 

Üniversite rektörünUn izahatına lcıi, m. tbuat mCimP.ssilleri tara· Beynelmilel merkezlerde Akdcnize 
göre, üniversite haftasının kuru. fındaı.ı kaı!ılanmış ve mızıka ile ıngortıı kabul etmektedirler. 
luıundan gaye her yıl bir veya iki bir askeri krta, polis. jandarma 

Doğru 

Değil mi, 
Belediyenin bir J 

büs talimatname" 
var mıdır, yok mucl 

vil!yetimlze ünivcmte bilgilerini müf.rezelerl ihtiram resmini yap - Sovyet elçı· s,· Glln g~QltZ ki ll&aabuJ 
götürmek ve orada yapılan arq- mışlardır· · \ ıannd& i,llyen kamyon bo~ 
tırmalarla buraların hususiyetleri- Ticaret vekili İ?.mirpalas oteline : tobüalerden bir flklyet gcımet"° 
ni üniversite tetkiklerinin .yakın git.mi~tir- Vekil, öğleden sonra sa. Dün A lman sefirile 1 Otobü91erdea yapllan bu 1ı 
mevzuu yapmaktrr. tış kooperatifleri birliğinin yıllrk görüıtükten aonra ıer tu ••kt&IR aurtade to·--.. ..... 

Heyet Erzurum da bir toplantı'Jlllda bulunmu§, murahhas. !lor: 

hafta kalaca1c, haatanelerde ve vi· lnnn dileklerini dinlemit, birliğin memlekeıı·ne gı" ttı" f l - BJr kummda resmi ve 
JAyeUn tcnslb edeceği )'erlerde mesaisini takdir ederek köylUnUn 1 ülkll t&rile aadmamakta, b 
mesleki konu§malar yapılacak ve topraklaştırtlmruu mevzuu ctrn.fın· • 
Halkevlcrfpde konferanslar Yeri _ da konuşmuş ve r.zctimle Türk köy- Birkaç ,.un eV\'d ıellrlmize gelen 1" ı&&la para almmaktadır. 
lecektir. Konferanslar \'e konuş· lllBUnün yUkaeltilmesl için .Millf Sovyet Ruısyanm Ankara hUyük elçfısl .1 - ı.uaı. JaadcU 7alıu& rulı 
mala.nıı mUnakqalı olma.!! kabul Şeften alınan direkliflerln Uç nok· Terentiet dün Galata rıhlıı.11ndan ba · i melerlndekl kayıtta kaJm.,tır. 
edilmiştir. Konsültasyonlar ve an. tada hul&sa edllebilcceğtnl söyle- reket eden Sovyet bandıralı Bvanetya az Dende inecek yolcular var,. 1 

· d · · k' npurtle Odeıaya gltmlıttr: Büyük O'lütemlld.lyea müttıert dolduruf 
ketler de heyetin programına da- nu;:ı ve cm~tır ı: elçi nhtımda ıebrlmlzdeki Sovyet yalda .ey&Jı&t etttrJyorlar. ~ 
bildir. 1 - KöylUyü mümkün olduğu b k 1 k l b .... _. 

k d "-t-'--"l · t f &§ ~ OIJU ve OlllO Ol &ne er-... 1 - Tren \'eya ,·:ıpurlarm 
a ar mwo ıuuıı vazı~·e e gc ır. ile Sovyet kolonialııl tınan edeo bir ... taerlPe bet on dakika kala 

Bakır şilebi mek· .. .. • . \ heyet ta.ratmdan uğurla.Dmı§tır. k" rUdea to 
2 - Koylu ve çi!tçinln zamanı- Sovyet büyük elçisi hareketiı1den )'Oll ,..,,... op POGD 0 

Kurtarıldı, tamir için 
limanımıza getirilecek 

nı heder olmaktan kurtarmak· evvel Tarabyadak1 Alman lefaretha· lJu.nlarda durarak tren 't'Cl'• 
3 - Köylü mesaisinin kıymet· nesinde .setir ton Papenl ziyaret et· dan yc>lcuJ&rm ~ıkmumı be dlf' 

lendirilmesl ba§lrca gaycınJzdir.,, mıı ve bir aaat kadar ıOrU§mUıtUr. tedlrler. Hü,t.ertlertn bütön ıa!.-r 
Vekil bugll.n ithalAt tüccarları- - Sovyet bUyUk elçisinin Moakova.- ve tlkAyet~rt möeutr o 

' lılldilli ile Bab&burnu arumda 
kazaya uğnyarak batmaktan gtlç
Hlkle kurtulan Balar oilebi ytbdU· 
rUlmliftür· Sivrici fenerinde de
mirli bulunan ıllep muayene cdi· 
lerek Umannnıza getirilecek ''e ta. 
mire almacakbr· 

nm toplanhsmda bulunduktan son· da on bet gün kadar kalacağı ve aon· tadn'. '- 1 
ra Aydına gidecektir· ra Ankaraya ıtvdet edeceft eöyleır 4 - Durak 5erlerlncJe durvp 

Kaza taııınatma giden fen he
yeti de limanımıza dönnıilftUr· 

Geminin meyir defterindeki rota
• muntuam ıörWnıllttUr. Hari • 
tada mevcut olmıyan b1r kayalıia 
aarp~ vey:,. aulanD padJi .kap.
lığa attığı t&hmin ~dilmt.ktedir. 
Bu elvarda denlı: içinde yeni ka· 
yalar peyda oldufu birçok defalar 
ı~rUlmtlft11r. 

Heykel s·ergisi 
Dün Maarif vekili 
tarafından açıldı 

GUzel sanatlar akadcml.ııfnde tertip 
&lllen heykel aerglai dUn maari! ve
ldll Ha.an Ali YUccl taratmdan açıl
JIUltrr. 

ller&llmde oebrtmlzde.kl mebuslar, 
sanat menısuplart birçok münevverler 
ve Alman ba§kon.ııolosu hazrr bulun· 
nıuıtur. Akil.demi mUdürU Burhan 
Toprak bir nutuk aöyllyerek takip e
dilen gayenlD talebeye muayyen bir 
eaı:ıat te!Wli vennekt.u Ziyade sanat 
kabiliyetlerini lnkl§a! ettirmek oldu
funu zikret.m11t1r. lııfUtcaJdben Haaan 
Ali Ytıcel kıaa bir bltabede bulwımuı 
ve aergt gezllmffUr. Sergi ~ temmu· 
ıa kadar herg11n :z:l;yarıt olunabilecek
tir. 

Mübadil bonoları sahte· 
karlığmdan bir ki§i 
daha tevkif edildi 

liübadil bonolan aahteklrlıtı tah· 
klkat.ına adliyece devam edilmekte
tedJr. Bu meaeleden dolayı ,mevkuf
lardan Nihadm akrabuuıdan tbra· 
hlın Tokııes de dUn yakalanmrı ve bl· 
riı:ıcl sulh ceza mahkcmmnde aor
guya çckllerek ttl\"ld! olunmuıtur. 
KendfsiııJn Alt GalJp mil.ste&r adıyla 
bono ciro ettiği iddia olwımalctadır, 

Futbol oynarken arka
da!ını öldüren genç 

lstanbul - Köstence 
arasında 

Şı lep seferleri 
yapılacak 

ilk ıilep yann gelecek 
ve tiftik yükliyecek 

Romanya hUkQmetı İstanbul - fü!ır 
tence ıllep seferlerlnlD tekrar tııeme· 
ğe baflamamıa mUsaade etmlıtır, Bu 
aJcıam Sullna Jslmlf Jlk ıUep Köıten· 
ceden hareket ederek yarm limanımı
za. gelccekUr. Şilep içindeki mallan 
limanımıza bo~alttıkta.n aonra bura
dan Romanyaya gönderilecek olan 
Uftik ve yapatıJan alacaklTr. Şileple 
beraber Romanyadıuı beklenmekte o
lan UfUk ve yapağı mubayaa heyeti
nin de relecegi umulmaktadır. 

General Cemil Taner 
Zonguldakta 

, Zonı;uldak1 8 - Gençlik klüblcri 
teşkili etrafındaki faaliyeti ma· 
hallerinde tetkik ve te!Uşe çıka?} 
Beden Terblye&l Gene.l direktörü 
General Cemil Taner buraya gel
miştir. General Cemli Taner Zon· 
guldak ve ltaulardald tetkiklerini 
mUteakip Çankırı yoluyla Kasta
monuya gidecektir. 

Ta vta§tafı cinayetinin 
muhakemesi . 

Tav§antquıda bir evde Feriha adlı 
eıkt metresini öldürmek ve onunla 
beraber bulunana dostu Aliyi yarala· 
maktan #Uçlu kalıvccl Hıdınn muh .... 
kcmeslne dün lklncl ağır ce.za mahke· 
mc.ııinde b8flarunııtır. Maznun Iı~crl
hayt öldUrUp Aliyi yaralam&dJfmı ve 
'hA.discden haberi olmadığını iddia et· 
ınf,§, ilk ve hazırlık tahkikatındaki 
bUtUn itadelertn de kendlıılnlD olma· 
d:ğmı ve hiçbir §eY bllmediginl ıöyle
mlıtir. ŞahJUerln çağrılması Jçln mu• 
hakeme ba§ka güne kalmt§tır. 

içkili yerler tarifesi Sultaııahmet cam.il avJrsmd& tutbol 
topwıun ipini keserken ellndeki ça· 
kıyı kaza Uc ark&d~ı Refete babra- 1 BeledJyeııln eğlence ycrlerlle lçklli 
rak 61UmUnc sebcb olan Sıtkı Sayra.ıı 1 mahaller için hazırladJğı fiyat tarl!eıl 
adlı 17 yqlanııdakJ gencin muh&ke- dün kaymakamlıklara blldlrflmlı ve 
tned bitıni§ ve dlkkat:si.zllkle ölUme ııılu knotrollerle tatblklDe bqlanınıt
~ebeblyettcn 6"ay hapla ve 20 Ura pa· trr. Yeni tarife pazar ve A.dJ gtlnlor 
ra cezuma ın&hkCm edllmJftlr.. için hiçtir !a.rk kabul etınemfftir. 

D~MEI( IH Slf_NLJI • 
VUltuL'f,., NOBliTCI. 
NIN K u l.()86SINI 
GiDECEGİ'fl: 
DEGil.· 
Nt/. .• 

mektedtr. tr.rtyt lndll'IM'l',; bir llerlkl 

Bu sabahki ekıpreı 
konvanıiyonelle 

gelenler 

:JeTlnıe kadar aıtmete mııııcblır 
ve te.r. Buna ~· ltkırlnıı 

bet ~. llrr· klfPJbalmda 

nu 8abalık1 konvan.ıılyonel treni ı
tıı febrtmize '7 klelllk bir Polonyalı 
mUltecl ka.fUeal ıeımı~tır. Aakerllk 
çafmda olanlar eksenyeU teıklt et· 
mektedlr. Bura1ıS&ll n8"ytl tfdecek1e· 
rf daha belll değildir. Bugün Polonya 
ko111oloawıdaıı talimat &l&caklardır. 
Bundu başka Ra!ael Dj&ııko adında 
blr tUtUn t.Uccan da aileal ile beraber 
ıehrlmlze ıılmlfUr. Burada bllbau& 
Samaun tutUnleri Ue allkadar olacak· 
tır. Dl,er yolcular içinde bir Alman 
ve bir de tnctn.z kurfyeısl Tardır. 

Bu ube.lıkt ekıspreale d" ıımrtinlze. 
yalnız bir kadm yolcu ,.elmltUr. 

Askeri terfi liıteıi 
hazırlanıyor 

Ankara, 9 - .Ml11t müdafaa veltl.l• 
t1 terfte hıı.k kıızanmtı olan wbayla· 
nmızm alcillerlnl tetkike ba~lanırıtır. 

Hazırlanacak terfi llıtesl her aene ol· 
dutu gibi atuııtos ll01llarma d~ 
yUlraek tasdlka ıın:cdllecek ve 30 a.. 
tustoa zafer bayramında al!kadaı1&-
ı·a tebliğ olunacaktır. • 

o lslıınbul radyosunun en iJCC a· 
Austosun haftasına neşriyata baş· 
layaca#ı umulmaklıdır. lcaheMn 
teknik hazırlıklar tanıaınlanmı~tır. 

• Sabıkalı eroin ,;ııtıcılanndon 
llehmct \"e Salih adında iki kişi 
T:ıht:ıkale<lc eroin satarlarken suç 
üsrnncJc y:ıkalanmışhr • 

$ Bu~ılAy, arpa ihr:ıcalmın .kont
rolü niz:ımnameslnin tnlbiklne bu 
ayın 15 inden itibaren ba,l:ınacıık
tır. 

• İsviçre~·e enelce büyük san· 
dıklarl:ı ııönderilen sana) le mahsus 
)1.lmurtol:ırın da kQçfik sandrklarla 
ıönderilmeslne müuaöe edilmhtlr. 

c: Sile fenerinin Yıldız Kar:ıyel 
lstik;melinde 17 mil rncsııfede bir 
serseri mayn ıarülmllf ,.e imhası 
itin müfreze l(ÖnderUmlılir. 

ı:: rıorya pJAjını kiralamış, fa
kat henüz icabeden kefıleti ıöater. 
memiş olan müteahhit dün beledi
yc:ye ınürac:ıat ederek 3•enl bir an. 
ıa,mo şekli teklif etmi,tır. Teklll 
tetkik edilmektedir. 

• Belediye serr.t lc&nür depola· 
rında satılacak kömQrlerin tonu 
başına yakın yerler için 1~5 uzat 
yerler için 150 kurul} nakliye maa· 
rarı flheslnl teshil etmı,ur. 

• Bursada koz:ı piyasası açıhnıt
tır. Fnknt kalitenin esasını teşkil e
den iyi ve y{lkaek randımanlı koıa
J:ır henüz gelmemittir. Fiyatlar 
50 • 65 kuruş orasındadır. 

• Çanakkale Halkevinin pir sene
denberi denm eden .dikTş, nakq 
ve çiçek tursuna iftirak edenler 
tarafından hazırlanan aerıi ıivll ve 
askerl erkin ile kHir bir halk kit· 
lesi önünde açılmıttır. 

• Mürertede bir koıa bonası a.. 
çılmı~lır. Hararetli sııhJler yapıl. 
maktadır. Kozalar 65 • 81 .kuruş 
üzerinde muamele •örmÜ!}lür. 

m~ alırlar. 

6 - ()t.obüalerfn lfJerl rı.. 

~ilerin ~eri ı.,1an ve ~rt 
ııll~ k!Mlar kltlldlr. Yrknaaıai'..., 
bl..e mecburiyeti ula tatbik ~ 
~,Ur. ~ 
: C'tmıanml günft 1ftllfhtıa.rnıd ,-
len hlr okuyucumuz da bat 
~•r. §U vakayı anlattı: 

••aıao ııiımaraJı ııree!111~ 
~'lırpmba otoltöabno bn ssb1JI 
P da 8ult.anahmettm bindim. 
tıuı Fm4ıJdJya kadN' ,... ta 'cret 8 karv,1nr. ~r ubalt 

1 
bet-eti veririm. F;.kat bu .eter 
CI JO kanıt abnea 10 kanii 
blleı kesU. ltlnumıa. dl\ "çok 
leıa111~ böykıcllr,, dedi. Dolma 
yolunu ccs.teren nwmı tarife 
detf ldl. .Niçin almadıklar1111 
ca: ı•eızo ne patron beledly~ 
rlleyt aJmryor. •lana -.-ar tal• 
derlr.,, deyip itin lçlndflll çık&ıo 

mt\dabaae eden 691 numarah 
.eler mf'murcnun tarifryt "ıılçlll 
asmadıklan sual H ihtarına .._ 
oı cevabi ftrdl: 

Gec;.ea l'b bladitlm bir o 
de llrkecl lataaJ·oauu.ıa t.m o• 
k1ka tren gelmeelnl beklea. "f 
ıara. mutt.erek tlkll d ve ı 
thnLıe kapı arabıleı 

metre l'ltt1, sene dunlu. N 
udmclu ~ti. 10 cSaldlca 
3·0Ja dn"am etti. Bu yolauz109' 
laanrt ldıtnı ıvmab NJmem 
Beledtytıntn 3a 1ılr otoMs 

aameal Yardir "1& yoktur ,.. 
ralıalar hlçlllr kıı~dıı ı.tıı .,. 
ler. Eter bl.- talimatname , .. ~ 
....... "9 çolc ada lcoatrol .. 
bllr edllmell .......... ~ 
bayet verilmelJdlr, diyoruz. . 

Doinıdeiil 

Bursa da 
Grup birincilikleri 
yüzme mUsabakala 

Buna, 8 (A· A·) - Grup 
clliltlerlne diln de devanı 
tir· BUyUk bir kala.balık bu 
rı heyecan ve all1ta ile 
miştir- Bu maçlarda Teldrdal 
karşı ikl ile Bandmnayı,. 
de ikiye kartı Uçle Buraayl 
mlftlr. • 

Oyunlar r.evkli ve heyecaı&lS 
Yann (bugijıı) grup f1na1l 
cakttr· 

Yine dün Çekirgedeki Jı,; 
parkta bölge YUılme eeome 
ba.blan yaııılmJI ft bu Dl 
blar bUyUk bJr eeyircl 
tar&fmclan HYkle takip 
Seyirciler aıumda. vali dt 
bulunuyordu. Hattaya &JU 
yUzUetıleri araıımda a~,,i patlı 
yib:me havuzunda grup birlJ1cl 
lerl mUıabakalarr yarılacaktır . 



Vichy, 8 (A·A.) - Dün öğleden 1 ha:z:ır bulunmadıkları halde, lngiliz 
eonrn Vichy'de toplanmııs olan :mil- eefori kuvveUeri iki ihtiyat fıikası 
hiıh bir mebus grubu, mebus Tixi- ile taarruza ı;eçti. Bu taarruz Ar
re Vi:i.!'llancourt'un tekilli ür.crine, ra.s'a kadar uzandı, ve Arras'da L 
harbin başlamRSı ve idare5inde, ıe, lngiliz. kıtaatı Almanların mo
vcsailin kifayetsi1Jiğinde ve hare· törizc piyadesile esasen kar§ı kar· 
katın &evk ve idaresinde ve poli- ııya bulunmaktaydı. 23 mayısta 
tik, tıh'il ve askeri noktalardan mezkfır kıtaat Almanlar tarafın -
blitün mes'uliyctleı in ;u·a~tmlmaaı dan hemen hemen ~evrilmi3 bulun.· 
ile bunların bihrıkkin cezalandırıl. duklRrı cihetle, cenuba doğru Dou
masmı taleb eden kaaun layihaı11- a.i'ye kadar çekilmeleri icab etti. 
nı kabul etmiştir· ' Veygand planı tanzim edildiği za. 

man, cenuptR. taarruzda bulunan 
FLANDR llE7.l'1E'l'l ~.\::;il, VE Fran!'lı:z: kıtalRriyle bir nevi irtibat 

!\'EDEN OLDU~ te§kil etmek üzere lord Gort, ce-

IAtndrs, g (A· f .) _ Rüytcr a· nuba doğru yapılac..<ık olan taarru· 
jansı bıldiriyor: zun iki lngiliz ve ile: Franıııız fır-

Fransada muharebe etmiş olan kasile yapılmasını ileri ~ünnüştU. 
lngiliz kuvvei ııeferiyesi erkanı- Fransız kumandanlığı bu hareke· 
harbiyesine mensub yüksek rülbe· tin 25 Mayısta başlaması iı;ln :ıs
li bir erkinıJıarb zabiti, mayıs a- rar etti. Fakat lngilizler Arra.s ö. 
ymın 

50
n on beş tunil zarfında nlinde harbetmlş olan kıtaatma 

kritik !afhaya girmlt olan Flandr dinlenme payı vermek ic;in, bir gün 
muharebef>i hakkında malfımat ver. daha talep ettiler· Diğer taraftan 
.nıcktedir· malzeme nokta31ndan da vaziyet 

pek parlak değildi- Millıimmat ola-

Müttefik ordular hattı müdafaa
sında açrlan r;ediği kııpamak için 
yapılan H'§ebbü!1eri l!'f'ln~ bir eu· 
rette izah eden hu erklnınarb u
b1li, Pran~z yüksek kumanda he· 
yetini tenkit etmiyeeeğini vey& 
buna karşı ı;ikH.yctlerde bulunmı
yacağmı 4!aret edl'rek diyor ki: 

"- Bazı Fransız mahafill, lngi. 
liz &eferi kU\'\"etlcrlni, general 
Vergandın mÜ§lcrcken gediği ka
pamak için tanzim et.mi~ olduğu 
planın tahakkukunda kendisine 
tevdi edilen vazifryi ifa etme.mit 
olmakh itham etmektedir. 

Fransız: ve 1ngiliz kUV\'Ctleri ei· 
maiden taarruz ederk~n. diğer 
Fnınııır. kuwetleri de Rynl za
manda gediğin cenubundan taarru· 
za geçPcckli. Fakat hakikatte 
Fransızlar cenup taarruzlarını ya
pamadıkları gibi, Belçika ordusu 
geri çekilmeğe mecbur kalarak 1n. 
giliz kuvvetlerinin cenaiıını tehdi
de manız bıraktıkları c'hetle, Jn· 
giliz ordusu da ~imaldekf hareket
lerini ıcra edemcm~lerdi.,, 

Hadisatı nakleden lngili:z: erkanr 
harbiye r.abitinin kanaatince, ln -
gili:z: &eferi lrnvvetler:nin §ı>refi or. 
taya atılmış bulunmaktadır. Bina· 
cnaleyh, \"ar.iyet çok biiyiik vnha· 
met kespederek ı;encral Veygan
dm kumımdarı ele alrlığı 19 mayıs 
tarihinden itibııren nılrnhulan ha •• 
rekatın t.arihçe..'"ini yRpmaktadır: 

rak lop ba.§ına 160 obüs mevcuttu. 
Portatif ~ilahlar için de nispeten 
kurşun mevcudu az bulunmaktaydı· 
FranııadRki yiyecek ihli)'&tları yl\1" 
llJ% iki .buçuk gün için kifayet et
mekte ve kıtaat da normal iatih· 
kaklarmın ancak yar:ısmı alabil -
mekteydi· Şu halde idari vaziyet 
bir taarruz. tc6kilatına mlisalt bu. 
lunmamaktaydı· 

25 Mayısta. Belçikalılar bir hü
cuma maruz kalarak Bruges isti· 
kametinde ~imale doğru pil&klir -
tUldüler. İngiliz sefrri kuvvetleri • 
nin sol cenahını, yeniden bir ÇC\'

rilme tehlikesi tehdit etmekle bu. 
lunuyordu· Burada İngiliz takviye
sinin gayrikafi olduğu lahakku~ 
ettiği cihetle, lord Gort ellinci ve 
beşinci fırkaların, cenub i~tika -
metinde taarru:z:a gcçmelerinden!!e 
derhal Belçika cephesine gitmele
rini tensib etti. Lord Gort bu ka· 
rarı verdiği zaman Fransızların 
kendi taraflarından da taarru1.a 
germcm~k için bu kararı bir sebeb 
veya bir mazeret olarak ilC'ri sfi
receklcrini biliyordu. Kuvvetli bir 
lngili:z: takviyesi olmadıkça Fran. 
sızların taarn:za geçmek ihtimali
nin 4lat'iyyf'n me\•cut olmadı,;mı 

~ 

biliyorduk. fakat bunun da netice· 
terini kabul ctm<'kli:Şmiz lazımdı· 

Binarnaleyh, mczkür iki fırka -
nın ccnub iııtikamctinde tRRrrıı7.a 
geçmek i.i:':cre h!lzır bulunmadığını 

"- Kııpatılmıuıı İ!:in Fıanııızl:ıır general Blanşar'a hildit•dik· J<;rtf'ııi 
tarafından haftalardanbC'ri sarfedi- ıın.bah, garb cephesindeki \'aziyct· 
l0 n batlin ı:;ayretlere rağmC'n, gf:'. tPn dola_\, kc-ndisini cndi:.ı;cli hııl
dik Rçık bulunuyordu· 22 mayıs ta· dıık· Erkiinıharbiycsiyle ~ hirliktc 
rihindl', Ypres'de yarılan bir içti· miiml:ün olan süratlc ricaU tcnıin 
nıa esnaAında, birinci Fı"Snııı,; ordu- ctmrk için plan tanzim etmel:lr! 
su kumandanı general Billottc, meş;lıl bulunuyordu.,. 

kral J.:eopold ile Jngilir. sC'fcrt k~v· lngiliz erkanıharb b'tı" ·· ı 
vetlerı kumandanı lord Gort un . za ı sor. c. • nne §U suretle niha~·et ı:rriyor· 
huzuru ile. grneral Veyı;andrn pla· , .. _ Kiı"ıt li · d. \ ' · 

h kk d tar ·ı·t . · 1·. 23 • .., 7.l'nn e eygandm 
nı a ın a sı a \ermış il· planı son drro:-c l"k ıa· nı· ta Lo d d t 1 rı t r c m 1 ·emme ı· • on 
~Ul)t"la ld' Bn rat lain e ı:lr:ı a ~.tı . olarak yr,::irnC\ kahili t;ı.lbik olalıi-
uıa ge ı. u a mat p ann mu c- Jr,.ck ııckilriı' F •· t k k .. . b 1 le d " . rcı;a ço ı;cı:; al· 
uaır u unma lR ve taarruzun a ını"t 1• nunıın d 'k" 1 b" rt · - 1 - ·ı t· " a ı ı l'IC ıc ı mcv-e eııt gun yapı acagını tasrı ı C' ı·ııt hulunnyord . 
nıekteydi. Bu eııınad:ı. f:"nrral Bi- u · 
lntte bir otomobil ka:z:a~ı neticesi 1 - Bn mınt:ıkada fa7.la Alm:rn 
öldü· • l 11hınmaktavdt· • 

1ngiliz kıtaatı ve hllhıuı.sa talim 2 - I'lirn. m<'vkli tat hike konnt:1.· 
ı:öıınüıı olan milis kıtalan, lrnıı. nıftdan C'V\'CI ıııol ccmıhımır.ı tm:yik 
Belhume, Douai ve Arru'ı himııyc rtmc-kte ahın kıtaat gitmiş b1Jlu~11-
(ltmck için muharebe etmiş hulunu· yor, ve ayni zamanda iki cenahı 
yorlardı. l'\amur ricali Cl!na~ındR da tutnbilm<'k için miktarı kafi 
cerC\'An eden muharebelerden son· nıt'vcııl huJıınmuyordıı· :J<~ğer J.orcl 
ıa birin<'i Fransız ordU!!U fırkaları Gort 26 mayL'ıta Veyı:aıırlın planı. 
bir par<;a dıığmık bir halde bulun. nı tatbik et.miş olsa, Ye Jn~li7. kı
ntllktaydı· Bu ordunun cenubunda, halı d:ı. Cambrai'yP. kadar ilerle· 
~omme'll kadar imUdad '<ien hık· nıiş bulnnıınydı. C::amhrni'drn deı1i
rlbf'n elli kilomPtrrlik gE>dik vRr· zp. ''" LillC'"nm Yprc-,;'c kadar ya 
dı ki orada vaziyet pek kRrnnlık Jılmııs olaraklar. ''C gfldlk ve l:11l 
1'ulunuyordıı· kilometr,.ye kıviar ,·armıe hııhına-

21 MAyıstA, gedi~n g"llİ~lrmo- rılılrr. Hiı: ııiiplı<> ~·ol< kj 50 \"f' b". 
ıııinc mani olm k maksadilt, Fren· ııinri fırkalarrmııı kaybelmia ola • 
aıılar bu hareketi takvıye etmege caktık·,, 

• 

noMAYA ('.ÖRF. 

Roma, S (.A •• 4.) - s:crani ıjan· 
sının diplomatik ınııhnrriri 11crlin
den ıeıeroııla bildiriyor: 

Rerlinıic yapılan 5İyast mülakat 
yalnız h:ırr> meseleleri lıııkımınd:ın 
rieğil, aynı r.amnnıla <,Hlh mrselc_ 
lcrl \'<' kalkınma bakımınıl:ın ıl:ı t:ı
tföt bir ehemmiyrti h:ıizdir. 

Anlaşılması J..olny sebcp\erclen 
dolayı mii\Hkntın tererrııalı hakkın. 
dıı irşııat ''t'ya tahminlerde hulun-. 
mak ıniiınkün del:(ilılir. Dıınıınln he
rahcr sıerııni Rİlll\Slnın rliplomalik 
nıııh:ırriri. sterek lı:ırlıin ılc,·rımı ve 
inkişafı, ı;:erek'\e A'rııp:ırıın yeni 
niı:aını hususunda iki hiiyiık ınih_ 
\•er de,·letl yüksek nıiiıne<;,"illerinin 
taın:ımile mutabık kııldıklıırını si•r
liyr<'ek ,·nh·l'tıcılir. 

lı:ı!~ :ı i:c Alınıınyıı lınrbin sonu. 
na vr d:ıha "onrnl:ını kad:ır ":ı~l:ım
ca v:ın~·:ına ~·ürüyect'klerılir. 

Çinde Japonların 
zayiatı 

Uç senede· 1.600.000 
ölii ve yaralıyı bulmuş 

<;'ııuf kin~. 8 (.\. \, ) - Royt"r: 
Çaıı_I{ay.Şek hükümetlnln hnrbıyl· 

na7.ırı Hoyrrc'ıung, ::on lıç &'"nelik 
Çin • Jııpnn nıuhıtı-ebcıılnl gnzcl<'n ı:;'C· 
çfrerck JRI\ ınlann olfl \"C :,Aralı Ola. 
rnk ı .6UO.tı00 iMr.ıı 7Jıyi "Ylcdlklcl'inı 
tahmin elmişlir. l!HO mııyıııınn ltndnr 
Çinliler 7r.O sahl'l\ to~ıı 33lı0 ıııltrnl • 
yö:ı; ve ırn.ooo tiifck zapletmlşlerdıı" 

J!Rrhin haşımll\ <;ınin iki mllyrın 

ru;lıeri YIUUI, ~-RkRl ~lıncti h".Ş milyon 
ıı.sl~ori \'anlrr. Birçok milyon aoker 
ılr. tallnı gormckter!lr. 

Şimalde }Jonı:ol çölilrı•Jt'n, cenup 
denı7.lcrlnc ltarlRr \17.!lnll I\ ccp~e. h~ ı 

knmınclıı oır ı;ılırnMd:ı hulunım .in . 
pon ııııkcrl kuvvetlen ıı;in çol ç-cııı:. 

tir. 
Nazırın ll:tv<' rlll~lnc n ZR:"811 lll! 

kere yarayan ,Japonların yı.ivlc sek 
srn llçli e&accn tll~lı a

0

Jtınd'<dırlı>r. 
Hıılilı11.r.ırda JRponların Çindc :!~ fır· 
kl'ııt vardır. 

"" Şaaghıı.y, JJon.; - J(nnı:;' V(' 

Fra.nst.z Hindiçinici ~ra;oıındıt fngl. 
lir. v;ıpur servislerine ~ cniden baf· 
larunı~tır· 

1 :ıırı 
2 E!DJ 

UZAKTAN 

ıııt'lmiıı, dun.ııııııın ı \:t' ordularından 
k:ıl:ıııııır, Alın n)a'\n goniıllu dıy& 
l:ıktlıııı rdrhılmel.. iı;in ıd tıtriYor. 
"1>uıı~:ı)ı )okmn ... karar vermi:r 
srııı1... Al:.!... 1·c olur? Mmaadc 
ruırı, hııııdıı Li;·ıııı ,Jc hir payımız 
lııılıınsun! ... " Gnliplrrdcıı i1.ın aldı· 
ı::ı l:ıkılirılc 1nııillcrı-'ye harp i!An 
clrrıeği diişiirıiiyorıııu-ı. Bari Finlbn. 
diyn'yn, Fl'lc-menk'e, ·Norveç'('. Çc· 
koslov:ıkyn'yn, ll:ıLıeşislnn·a da harp 
füın elsin. Şerefi kurlarmak için 
Lıu kııdıır kol:ıy ve kôrlı hır çareye 
uiı;in başvurmasın 'l Bo) le fırsat 
lmı;ırılır mı? ... 

Bıırıl.ırı ellll'llcı <;1•\ inde söyle
mi~ oruııı. Fr :ırı-;:ı'yı 1.iiçük bir mc\
kic dlışıniis f!Örrnek içimi yakıyor. 
nl'rıdi nıilll'liındeıı sonra en çok 
SC'\'ıliğirıı milkt, l·rnnsı7. mılletidir. 
O~rerıdiklcriıni onun kitnııl:ınndan 
iiğrcndırıı; (ıkirlcriınin çoğunu O· 

111ın :ıd:ınılırııı:ı lıor~·lın um. Fran
sn'nın 1ır,, le :ıyıp flcnet ek h:ıreket. 
lerılc lıııhııııhı~uııu r.urılük~·c ula
ıı ı:roruııı. ı:rnininı ki hııı;üıı ) er 
~·iizıinrleki Frnn• .. 7.1'ır111 ı;oğu da 
lıcnirn ,.u,i ııl:ınıl cır. Clcrmont • 
Fcrrıııul hiikCııııcti. m:ıre~ali, gene· 
rali, aınir:ıli ile ber:ılıer bir "Alman 
Mıılıipleri Cemiyeti" kurabilir; 
l\lonsieıır Clıi:ıpııe. ns\1111 hic :ırat· 
ınıyncnk bir S:ıit Mollıı ol, bılır; 
h:ııtn, ):ılnız :ı.,keri i~g:ıl :ıllındnki 
Frono;ız loprnkl:ırınıla değil, işgal 
nllınd:ı olrıııranl:ırda d:ı hirçok mıi· 
nencrlerin lıirilıirlrrini: "Hcil 
Hillerl" diye scliıınl:ıın:ıl:ırı kabil
dir. l"ok:ıt hıınlnr :ısıl Fransa de· 
ğiJdir; :ısıl Fr:ınsa·nın onl:ırla berıı.· 
lıcr olm:ıclığıncl:ı. onları ılüşiınclük
ı;c biıim ı;ıhi yüzlerini kapnttıkJn· 
rıncl:ı hic şiiphe yokııır. Bu$:Ün Bü
yıık r:runsıılnrırı, lıir Gide"iıı, bir 
l.nııgc\•iıı'in, lıir 1'11nril:ıin'in, hir 
Alııin'in, lıir .Jııle~ Haıııains'in, lıir 
M:ıd:ıııh"ıın sesini duymuyoruz. On· 
lnrırı hiyımet <'lntİ!I olması, kunc
lin önünde hnş eğip ) :ılt:ıklanin:ı
lıırı kabil ıleğildir. Onlar, Fransa· 
ıl:ı lrnrulacalh söylenen hürriyet 
tanımaz ,fcnl lılirmet t'lmez idare 
larıına: •"Peki!" cllyernezlrr. 

Jlıı :ıcıklr h:iıli<;clt'r lılr şeyi daha 
lslınt rlti: dalın doğnısu öteden beri 
llildlğiıniı hir hakikati bir !.ere 
dahn iı;lıat <'ili: Hürriyet t:ınıınaz. 
ferde hürmet etmez idare tarzı, an
cnk mağlup milletlerde tecssii'> 
edebilir. Ağızlara sem vıırmaf.: 1 

kalkmak, s:ı\•:ışt:ın şerefleri ile r,ı ı.. · 
mış, muzaffer olmuş insanların işi 
değildir. Fransa, tarihinin o hi
caplı s:ıfhasın:ı giriyor. 

Alman "vesika,, larına 
Londranın cevabı 

İngiltere ve Fransa hiçbir tecavüz planı ha:z:ırJa
mamışlar, müdafaa tedbirleri arastırmıslardır. 

A ~ 

I.mıdra, 8 (Aw\.) - .Alman radyo 
ve matbuatı yeni bir beyaz ldtaba 
dercolune.co.~ı söylcmlen blr takım 
dıplomalik Yc~aik ne~ı clmlşlerdlr. 

nöyter ajar.sının diplomatik mu· 
Jınrrirl, bunun hakkında bir §ey ısöy~ 
Iem«!k için hcnUz erken olduğunu be· 
yan etmekle beraber iyi haber nlRn 
mnho.fil, a~ağıdaki noktaları işaret 

etmektedir: 
"Alman hllkfımrt!nin bir ,·aı;-on llçn· 

de bulunduğunu iddia ettiği vesaik ln 
gillz ve l<"ran.sız (;encl kurmnylannın 
arRlıırındıı )ııpmış olduktan istişare· 
tere mUtcdalr bulunmaktadır. Bu \'C· 

mukin metnı Londraya hiçbir znman 
vruııl olmnnıı~tır. Şlmdıye kndar bu 
Jıu311st.a alınan maıCımat m('no.bıinden 
alınmış ol:ı..1 haberlerden ibarettir. 
ltaly:ın matbuatı tarafından l>emnli 
so.Jalmtlc tekrar edilen Alman tezi, 
lıı:;il!z ve Fransız hilkümetler.nln 
harbi yaynıak arzıısunılıı. olduklarını 
ldJia etmekte ise de hu iddia hl'ldisat 
tn.rafından beleganmabelliğ cerhedll· 
mıştlr. Gnıııntisinl vermiş olduğu lıl· 
tnr:ır memleketlere, tııhrık edı.lmeden 
lcca\·Uz etmekle, Almanya, ve yalnız 
Almanyadır kl, harb!n yayılm!isına 

ııcbcbıyet vcnnl~ttr. Bu tcCııvUzlerden 
Fonrndır ld Almanya ho.rekctinın es· 
babını ı:z:a h etmiştir . 

.Mezltür \"esa!kin tc .. Lit edıldlği soy· 
lcnlldığt tarihte. yarıl hu senenin ilk 
ııç nylan :ı:arf:nd:ı, Bllylık Hrltanya 
\ c mllttefıl<ı Fransa, bir Alman tccn· 
\'llzlın!ln do:Uı abllcccğl lıcr turlU 
lhUnınll d"rpış etmek mccburiyeli'ırlc 
hıılıınmRkt.nydılnr. Höylr fnıazıyclrr 

ı.ı\l'f.ISıncln haıı m.ldr.fııa•plı',.nları eler· 
ple rılllrrclt teca\·lu:lın vıılrnıı hnllndc 
lalbilc olıınncRklı. Bıı S"lbi l<'cavllzlrr" 
l,ı; şı kn; m:ı.lc !çın grncllrnrnıııylnrı 
l~:ı:ınıı:t'tcn tnlh rlcri ittihıız ctmt'ıııl, 
tıuıunsaydı Jn~ill:r. \C Frnnııı:r. hlik(ı. 
nırlkrı lhınlll ılc ithıım Nlillrdl. Hıı;bir 
:-.amıın da bır lnı;ilı'. · Fı·an:ıız tcc-n· 
• ıır. pllını l!lf'\·rut olmamıştır Mlltle· 
flklt'rlıı genci kurınaylnrı yalnr7. A 1· 
nrn.n lrt'~\'ll?.linc kar,ı nuitl.1faa mr!'I<' 
11'1rrıl" rı.l:"ık:ıdar olnııı-:l•ır .. 

Bir İngiliz torpidosu 
battı 

ı .oıırlr:t , ~ ( \, ,\. ) - Hahri~ C' 11r· 
7'.Hrlinin rr11mi trhlii:i: 

Halırıvr nrz~rrti Vırh•inrl lngi
Jiz loı·pıto:ıuııun bır torpıl ı.sabeti-

ingilterede istihlak 
tahdidatı 

sıkılaştırıhyor 
Böylece uzun bir muha
saraya dayanmak ıçın 
tedbir alınmış olacak~ 
l.ımdrıı, 8 (A .. 4.) - Rô)ter: 
l:ışe nazırı 1..orcl Yoolton bugün. 

den iıılıaren çayın llııfl:ıda adam 
lın'l'ın:ı 2 oncrs tııkriben 61 sriin 
ol.ırak isi ilıl:ık <'clilcceğini }Jc)•nn 
clrııişlır. l:i gün sonra margaıin.~c 
lcrcy:ığı da d:ıhil olmak üzere hu
Hııı ) ağlar mu:ıyyen lıir mikl::ır 
sıırred ilecek lir. 

Olı•I \C lo',aıılalann :ıynı :yemek 
cgnc;ııHln hem el lıeııı ele balık ''el'" 
ıııelt'ri mcmnuılur. J>ao;t:ıların üstü• 
ne şeker serpılm iyecckitr. 

l.ord \'oollon, lıcy:ınııtınıı ~Ö) le 
ıle,·am clnıislir: 

",.- llrrk~stcn fıızla şt'ylcrdcn 
'>arfın:ıtarln limımıı olacak kodnri· 
le iktifa cırnr5ini islemek zaınanı 
gelrııi,..lir. ~ırnrlrki ,·aziyel, bundan 
C\'\'rl i:ı.şe rııaılılc•lt'rinin kfıri oldu. 
~ıı lı:ıkkınıla temiıı:ıl ,·erdiğim \c 
~:ılın ııln bilece ~r rıı i'l her şe)'İ idhiıl 
rtlıµirııi7.İ so~ lcdiğinı zanınnkindcn 
i~ ıılir. Fokııt ııt'z:ırı·I uzun sürcbi. 
Jceek hir rnıılı:ısnra ihlinınlini :de 
"ozfıııiiııde lııılıınılıır:ıe:ıklır. SinHli 
y:ılı•ızrı. lli:d ıııııc:ıılcleyi !erke k.· 
h:ır kin lıı·r <'lılcrı ı.:rlen ıı:ıyrd ya· 
pıl:ıı"ıklır. l>iişııı 11 ıleıılzııllı \ c 
hııııılı:ırdııııın ı, '\ :ırelerıniıı biiyük 
hır f:ırıli~ eıiıır iııliz:-r <'dcLıiliriz.. 
ltir hı rıa \ C\11 lıir ko~· J.!İİıı fazla 
ıt.n,ııı:ılıi"rf'ek ohıı h,1<,ını tanı[ 

lnrlıi k:ır.:ııı ll':tl lır ~l\diııı o lnr:ı· 
fırı lıizıı ı ıılııı:ıklı/:rıııızılır." 

\'oollon, ı: ı\ l:ılıdiıJ.ılıııın :ıdam 
lı~"rrı . l:ıhıniıwıı ) iır.•lc ~ irıııl lıcş 
ıır.,lıelırıılc olılıı~ıııııı ""' lrmişlir. ı 

11" battı~ıııı İC'fS un(' habrr varir· 
lltiırC'ltrh:-ıtt:m 51j; 1tıılanlar Virl -
vınd hDtmı1da11 C''vVC'I bao:ıka bir İn. 
gilir. J:;!"m1 i tar-ıfınd;ın kurtanlrnıı::. 
lardı~ • 

Ölcnleıin ruh:hınc haber nıit· 
mi:tır· 
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rnııştarafr 1 fnr-ide) 
D:ır ve sıkışrk r.rmıı:tfarda Turk 

köyffü::fi kcndili~ınd'cn f5 bırt~ı 
1:ıpmıığ:ı. iş mu,·uzeııc~ı kıırın:ıgıı r.ı

rı~ı:klır. fiu hU'ill~la yer ~·er lccssÜ« 
etmiş tcamül.lı!r \ardır. ı;r)! ı.:ınu_ 

un:da. milli koı:ıııım:ı k:ıruıııuıl.IJ,\ 
• buna ııiL ba-n lıüxırnı'er mc,·cuuur. 

Reı: tedhiri n l eri 'e :ı:=ım:mı \'.:tr 

dır-:: Bu:nl:ın <lirektif halin.eh~ lcter_ 
r.fi:Ltiylc uzakt.m tcslıi.tc nnkiııı 
ycıkltır. 

En is:ıbclli tedbiri:-, i~.ı fçinde 
ve hnşındn olan, \"llzl~ eti adın adı:n 
t:ı .rp edrbilc~k mevRiıie bulıınnn 
fdJre llm i!"ierf hnfahf1irler. f;~ itr 
b:ırla tııhiliıl:ı ı::lrıniyerek ynlm7. 
mühim bir noktn::ra dikkat nazarı
nızı celbcdecc-Jim: 

Höylüye i~lerini kendi ıır:ıl:ınn· 
da kenı:lılcriae ynptırınnk, hu fm
sııst:ı onlı.1ro yol ı::u~ırrmck, 1:ol.ıy
lıkl:ır '"'e ynrdım:ur y:ıpmak, dış:tr
d:ın hcrhrın~a hir miidııhııleye ter· 
efh cdilmC'Jidir. Yersiz H' z:ıman~ız 
bir r.ıfıd:ıhalenln nl.~ı ıesir yopaı-a· 
ftmdnn, işi i~ ı Y:\fnlCıığı.t:ı, hozne:ı
frrufan en<li~c edl'rim. O itibarla 
dr~::ırdıın müd:ıh:ılcyt' zaruret haS?I 
otur, bilh:ıss:ı milli Konınm:ı liantı
nunun 37 nd mnrldesinJ.n l:ılbikl 
k:ıbederse derh"'I fı:ınn miiraca:ıl 
etHniz. 

3 - Bu me.,..zu üzerinde ehemmi. 
yelle durnıııl. ·ı~m. fl:ıha işin bıı: 
şmda r.-en b:ızı 'iJ.h-eıierden h::ısnl 
ve h:ınnan lçln ynrdım!ar islenme· 
sinden ve hli iin tedbirll'rin mer
l;ezden be'<lendi~inl sezişimı1endir. 

E~n~en Zirrı-ıl Yckir:eti, clindc!.i 

&ütün r.ısıtaf;ırı bu i-şe t:»'::si." C'lmiş
t ·r. Hukim1ctin d<', ~n zıım.mlurıl:ı 
hnyiik döviz [ed:ılHirlıth if<.• Aml'ı:ıi. 

- k \"8 l m:ıır!JrJ:ı ı ı~" ıa!..ım h .. ~t 
Ye

0 

lı ımı.ın Jrı;ıkiıwJ--rı de ~cimi,· 
ti!'.. Fali11t ı:ıJ.:ıfir eod r.lirriı ki: lfaıı
J:ınn mikt:ın ın:ıhdnıı.ur, her ~l'rc 
mar,fnt" yelt~irnt"lt~ imR:ın ~olitur. 
O iti lı:ıı J:ı. el<lr mcvcul ~asıl:ıl:nrırnı
zı rı ümRiını olduıtu kıld:ıı:ı ıız:ıınl 
rnncfımım lemin ""ecek h!ı- surrtlc 
"e en Iırıımlnsumı tctcibı şckhnde 
teni H' r ks m ettik. l3.tınl.arm ne
relı>rt' ve ne ı.odar &\Tıldıj'!ı, ne su 
retle \"'C ne •:ırtl:ırl:ı 1.;şlclilel'.C'Gt 
Zır:ı:ıl \'~!-'.A',•tınce lcw · ı \ "t• takip 
ohmın::ıtt:ıd•r. 

flu lıımr;la Zirnnt Yek.iletinin 
fş'ıın d.1irc~inde h~reket e<lrlmcsi
ni h<'n ıle dilerken ~u noktal:ırı .d:ı 
h::ıtırl:ıtırım :-

t.Lıkineleri lrf J;ullaıımak ,.c on· 
dan ııı:ımı rnndım:ııı almaı. esastır. 
Uunun için de, ın:ıl>inelcrl ekipler 
lıaHnrie çah~!Jrın ık, koulrol ,.c iılıl
reyi r.iir!.c'>tirrcck :surette daf;ıtma
mak. fuxuli gidip ıtclroelcrlc maki. 
nni lıe,tıuclr yormamak ve i5drn 
kıı bclnH!mek, işi iyi '.'lır:ıl;ılıp 1 t•k· 
lcnrelcrle v:ıkıt geçirmemek. ı. ıılıil 
olur'i::ı ik.i fıç cki;.ıle tnlış:mık ı;:ok 
iş )i:ıpm:tk ~ilıi no!tl:ılnrt!a ulklöa: 
eltnck liumdır. 

4 - M !>..ıl \'C h.ınnım işlerini ge.· 
rek siz, ~rek lmym:ıkaro ,-e n~lıi:re 
mii Iür!r.ri nleddevam ,.e ruoola7:ı
n•,:.n ~rrtennde takip l'd.erek her 
h1fl:ı ba51 "·aı:i ·eli telgran.ı lıana 
b ldireı-<'\;ı;ini7-

1'ı!trr.ıH:ıkn"l!llcr temcnnl ede.dm. 

ı aristan ve ~9 acar f stanın 
~ 

• • 
0 er nı o ı anya abul e mlş 

((Jaştarafı 1. fncfdı:) 
teşkilAt me.nsubları tarafındul ku
ru.lm.a.sor irtemektedirler. Bu.'llara 
göre, Gft."'Urlu::ıun isilla.sı takdir.in.. 
de hıma imkan hasıl olacak ve bu 
suretle Ro:nıuıya tnm rnan::uüle fa-
5ist bil' h'J.kf.unetc sahih bcluna • 
calrtır· Demir muhafızlı!.rm i~ OOşr 
na geçmeleri takdirinde Kral Ka· 
rolün mürkUJ bir vaziyetle kaı-aı
Iaı:acaı;'l anlaşılıyor- Rom!l11ya Pro_ 
paganda nazın dUnkU beyana.tında 
Yahudılerln bund!lD böyle gez te 
aahihl, yahut gazeteci olamıyacak
larınr s3ylemi:tir-
Diğcr bazı rivayetlere göre na· 

Zirbnn istifası M:ı.cari.sl..lllm arazi 
Wcp!eri ciolayısile oln:uştur. 

r.OlIANY A KRALl1'4'\. 
SI:."11 AH.ATİ 

N C\"YO~ n - Bir Amerikan a· 
j'.Ulsmın Bükrcşten öğre:ı<l!ğin~ 

göre Romanyn Kralı Kanıl yakın
da Romııya gidecektir. Eu ziya.ret 
Homanyndan komşularmın arnzi 
talep!erile a'iakadnrdır. 

SOFYA \'E PEŞTE\'E GÖRE .. 
Sofya. 8 - Bugünkü Macar ga. 

zctelcri cenubu şarkl Avrupa ve 
bllhaesa Romanya meseleleri h'.lk· 
kında §ayanı dlkknt mnlümnt ver
mektedirler· Bu haberlere nca • 
ran "Romanya Tra!ısilvanyanın bir 
kısmını Macarlara ve cenubi Dob· 
ruca.yı da Bulgarlara terketmeğc 
riza göstermiştir. BerllndekJ Kont 
Çinno - HiUer görüş.-neJeri nihayet 
bulduktan sonra Romen krelı Ka. 

POLISrE: 

Kamyon altında kalo.n 
çocuk öldü 

Sc!lmlycde Şahin mescit sokıığmda 
3 numaralı c\·de oturan Ce.,..dctin 
lclıırcsindeld 1213 numaralı kamyon 
Haydarp11&>a ll.setıl ônU::de 13 yaelnnn 
C:a Muammer Lsmlnde bir çocu~t çarp 
mı, tckerlcb'in altında kııla'l Muıım· 
rner NUmune hnstaneslııde ö!mUştUr. 
Ş~för yakalanr:ıı_,, ta.ık.kata ba. 1 n
ıı,r~tır. 

oro:.rontL ALTJl\'DA Al'AGJ 
Hffi1LVI 

Oal3tada oturan Osrnanm ogıu ye
t!! ya~ında Cemal Necat!bey caddesin· 
den gccerkcn 1540 num:ıralı olomobt 
Un altında kalmr;:ı ve sağ aya~ı lun
J:ırak Bej'o~ıu hruıtane.t:nc ks!dırılmrıı 

1 ro1 tayyare ile Romaya gidecek ve 
Musollııi ile müzakerede buhınc

ca.lstır Romen mesele.sinin halli i
çin Y~goslavln.rın ta.vtU"5ılt teklif· 
lerl :Macarista.ıı tarafından re&e -
dilml.5lir· D~er taraftan Bulgaris
tanm Akdenizdeki mahreç talep_ 
lerine karşı mfü' att d:n'Tan ı lması 
için Alıcznya \'C İtalyanın Yunn
nis!ana tavsiyede bulunduklan da 
öğrerulmiştir·,. 

HOlIAl"YA Eı\ŞVF..KtLtNL.""'l 
OEYANA1'I 

Bllkreş, 8 f A.lt..J - Gezeteler, Ro
men Ba§'·eklll GIS"Urta tarafından Bul 
g&r "Utro" gnzct.e!lne yapılan be ya_ 
natr n~retmektcdlr:er. 

Romen BıışvekOI Bulgar mmetıne 

karşı duyduğu derın do!tluk hislerini 
ifade ettu:tcn sanra lld memle:tetln 
iyi lı:om§U olarn!< sulh l;;lnde ,.e tınla. 
ş.'lrak geç!nmelert mcnfaııtlcrf iktiza_ 
ınnden olduC-Unu ve n.ocal: bUtUn 1htl· 
!Anan u:t!!.klıı,ı..rrmak suretlle ternk.. 
ld cclebiieccklerlnl tey11.n otmiştlr. 

ntffiimŞTElit SO\"Yt~T SEFtnl 
B:lkrc~. 8 (A· A·) - ''D· N. B.,, 
Kr:ıl l~nrol bugün ö@eden EOnra 

yer.i Sovyct sefld n. Lev:-ent!ye
fi knbul etmiştir- I..ııvrcntiy<'f, iki 
senedenbrri Sovyetıer B!rliğinin 
IlUkrcşe ta1in ctti~i ilk sefirdir· 
Bu zamandanberl Sovyetler EirJi· 
ğüıi Romanyada bir rmı.~lahatıü· 
znr terr.sil etmeltteydi· B· I.avren
tiycf, ültimııturn nomanyay:ı ve. 
rilmezdcn e,·,•cl Btikr~c t;clm~ 
bulunuyordu. 

Taksilere yüzde 10 
zam yapıldı 

Tıık:ıf Ucretlerino daimi encllmen 
l•arartle yapıla."! yUzi.le 10 zauımın 
bugünden iUb:ıren uıtb!kine ger;llm!ş· 
Ur. Bu hımıııta yapılan t~blıgata gö
re yl.lzde 10 zam tıı>rn! ~anUerinln yaz
drklarr n lktıır Uzcrlndcn olacaktır. 

Ccee uur.mı ile ııchlr harici faıkı eh 
§"förlcr tarafından alınabilecek, nıı· 

c:ık bu farklara ayrıc'!. ~-eni yUzc!e lO 
l:llr.ı t.ııtblk e.1nmtyecf'kllr. Zam ka· 
ran taksilere füıtelcr h:ılinde aıııla

caktır. 

Temyiz Teiı;i bir sene 
daha vnzife5:.ı"lcrc 

Jcal:ı.~::ık 
tır. .Ankars1::n 'erilen mal O mata glSrc 
ı.IR ÇOCUK SOJiAc'.lt.. I>tlŞTO kanuni yq hadüinf doldurmu., olan 
hurur;e ••• ı:de mczsr!ık v.-kağm:?::ı TeınyJz mahk m";j reisi !hsan ile aza· 

Hl n•ımnında o!uran ar:1ele L>urıru::ııın dan Ali Rıza.n.n daha bir sc::ıo mUd· 
:2 .;ıı, nuaotı Yıloız ı.mı .. J-ıd o-ı;ıu pen delk! vaz!frlerin1o !:r.lml?.!arı tıık:ı.rrUr 
\'er~ .en soka ·~ d:.ı:-er<'k ınuhtell! ~er- I e tmi13llr. Yaıı haclc;lrl cıoıdu:-r~ıu, CJ!ıı.n 
lerlııtlen yt.ı.rıuanm.~. Ş ::;lı p::uk has· d ';eı- dlirt aı:a tekn:ıt edilecektir. 
ta.ı;ufııe kal lırLlm: .ır. 1 ----~---------

B \LA rr ,\ um l' AR \~"1'1.\ 1 - d w • 

:Caıaı.n Dr.:ıgtııan ZUlUflll cadde::lnde 1' ransa a Ccrı ~!3 
r; nu:ııe.rnda oturan Llı% Abbns na- bas!ıvor .. "' 
J~tta ııhı;ıl:k yapıın Anruılyayı ala· C"tırıırt, 9 (,1..\.) _ \"ich:\"dtn 
cıık )'U%U!:ı.l'"n kavga edere!< mubte· hildırildlğlne .:ore, rran":t lıul,fı· 
11f yerleruıtle::ı mretah çakı ile yar~ ı::ıcıı 15 temmııza kııdar 1!)37 sını-
lıımı~trr. Yorİılı tedavi altına nlmmı, fı!ld:>rı e' \' Clki sınıi1ııro mensup 0 _ 

EUtlunun aranmıı.s:na. b~Janmışttr. Jıın ;:rani 1!>17 d n rn• ı r!oğ.nu~ 

Norveçtc vergiler 
Oslo. 9 ( A.ı\,) - Kon·eç'te Ter

r;ilcr )'Cnidcn le z:. ıt edilmiştir. 
Dund:ın h:nka frııcl nrırisi :ruzde 
l 00 'c cnı!ıik vergisi l uzılc 50 nıs. 
beHnde orım ıştır. 

olan bütün z.r:ı ıl rrb:ıhı ile zirruıt 
•ırı::ı) ıi lşçılerını tnhı e kar3r ver· 
mı tır. 

l),~ r ('!l""r"I J"':~ ı1enbPrl f:ıh· 
rikrl:ır:ı il rı · rı iş• .ı r 'e e'il,i 7'r. i 
r. DIİ.\ cf'eriııc <1C\' 1 (': nek tll.cr e 
terhis eıl ı lcccl.lı·rıl ır. 

• 

Birkaç gün evvel 

Ari<a aşını 
öld ··ren gerıç 

yakalandı 
Cinayeti nasıl işlediğini 

anlattı 

lfarnmürsel Ercğli!i!ndc işlenen. 
l>ır cinayetin fani bu sahalı şclıfr 
mizde l:tk:ıl:ınmı~tır. 

P-.ışn llrhrncı Ali o~hı Seyid ts
minclcki katil sene 'crdii?i ifıırlede 
hiıdise~ i ilir:ıf clnıiştır. 

An'uUıiın ı gure. hirk:ıç sün er 
\"CI Selim o:!lu l\u~:ıp M ıı'it:ı r:ı ile 
Kıır:ımfırsC'I Ercğli'iini n h:ılıı;elefr 
'n~ sczıne-e, gilmi.~ler ,-e bir keunra 
ol.ur.mı..~ iı;ip el!:•nmeBe b:ı.şbma,.. 
lnr<lır. Sarhoş oldu!:ları lıir sırada 
Kns:ıp Mustnl Sc:}'.iıl'c ferıa ha~
J;eUerdc. lııı'cı , n~ı Jı:ışlı.'UllLŞ ve bir 
nr:ı fec.ıvıızlerini nrLlırmı5lır. Bu
nun ii:n•riııt> Rrıılm·ı ndu hoi;uşma 
olıııu~, !-ieyid hl'lindc bulunau ıow 
hl l:ıfıJl1C3~1111 ÇC1:PrC'k ;'\lnsf:ıfonın 
ıızcrinc beş el ntc'2 cımi~lir. Mu'ita· 
fa \'Üı•udunll gin·ıt kurşıınlıırla ıler· 
hnl ölmüştür. St'yiü korl,uıbn köy. 
den karmış ve şchrimi::c gclıuiştiı:. 
bınr.lıul poliı;i hfıdhc,·i o~n:neı-ek 
tahkikııtn b:ıslıımı.ş 'e Scyidi lı•ı sa
bah G:ızlıçcşrnedc bir l:ıntd~ının 
e\"ınde llll,:ılnımştır. Koli! J\ara· 
ıııiır .. cle r.linderilcceklir. 

Bir kunıarhane 
basddı 

Zl!bıta dUn gece Kadılcöytlnde bfr 
kuın:ı.rl?ııne bas:nrş ve cz:un z::ı.man· 

clanberl bfr ttlrlll yakalanamıyan il 
lmmn.rbazı cUrmUmc~hut b:ıllnde ele 
&eç:rml§tir. 

Çok kumıu: olıın bu kumarbazlar 
tiılkip e!!Udıklmol b~ld1l<leıi halde tı.lt 

çok ddalıı.r pollsi §ıl§Jrtmağa ve kur
tulı:ınr;c muva(!ıı.k ol•nu:,ılardı.r. Niha
yet dJn rece} rı.sınuı:ın Eonra sat 
l ,5 da memurlar kumarbazltırm ı..:a· 

dıkliyllnde Yelde:trm.cnl.nde Ur.u:ıhn· 
fız sokaaında eağlık &p::ırumanmdn 

5 numarada manifaturacı Allntn dal· 
resinde toplnndıklarınr gönnO~?er ve 
t:arasııuda ha;,Iamı~lardır. 

Fnk::ıt ımm:ıx kumıırtmz!ar naıuL-a 

l!iin rarkmıı vamu§lar ve lzlerlnl ltay
be~Urmelt için ayn cyrı e den çıka· 
ral< J uilmp.'l~ m~lesinde Talit 
bey &0kaı"Pn<!a ı~~ın ll numanılı 
c:vıot1e tckraır >;ıulU1JmU1Jla.rdır. J.!'r..\to.t 
memurlar bUrada. da J.te:ıdl!erlnl buJ. 
mu,ıar \'e ııaat 2,5 da ansızın evden 
11.:erl glrınl~lerdlr. 

BJyük bir 11'\ll!'a ba§mda. bakllra 
oynamaltta olan Rn.tıml, Ekrem, Arif. 
manifaturacı All, e<::ıacı Artın, KA· 
dıköylll RıEa, Harlto. manlfatuı-acı 

Naşlt, s&btk sıhhiye memu. lannd!ln 
Ilhnml cUrmUmcşhut hııllnı:M yakalan 
llllıilardır. 11Ulılm mll:t:ırda para ile 
14 dut.e b.ıkllra k!ğtdı, H:l fil!· balta· 
ra kutusu ı.la ele geçirilmiştir. Suç
lular bu sal:all sorgull.\l'r yııpıld~ktan 
S\)J'lra Kadıköy cUrmUm~hut mnhke· 
mc.sine verllml§lcrdir. 

S~yasi münasabatın 
kesilmesi kararı 

(/Ja~tnrnı r 1 i rwiılf' J 
bcpler dolayıısilc derhal aynlmrya
cağı zaoneclllmektcdir-

Miinasebatın k~lmesi fillen ta
hakkuk ettiği t:a.kdirdo lngiltere • 
d~!:i Frnn:ııziar duşınan değil, ya· 
banc:- muamelesine tabi tutulncnk. 
tardır. Fakat mUttefiklerin dr.vası
na yardım ctmeğe hazır olduklıır:
nı hUkümcte te:>ıln c.:!enlere husu· 
si muamele ynpılaeaktır-

Eundnn böyle Fransız: tebaaları 

da d~er ynba.ncılar gibi gece tdc
yi:htı ve mfüıaade almmal:sızın bl. 
siklet ve oto nob'I kullaa:ımamal• 
ı;ib! l11~didıı.ta m:ı.rıı~ knlac:aldar -
c1ır. nun lıtn ha.';:kı.ı., l 1!.ban!!ıları po
lisın mücandesi olmak&ızın mE'T:1nu 
r::xntakıı.la:-a ı;lnne~ten meneden 
l::ı.yıt da hnldnrıncla tntbik edile -
ce.ttir-

GENERAL DÖ GOU)N 
K~NADA r.IOl'mssnJ 

O!tı:mt, ll (ı\, A.) - Çok tan~. 
mL5 Franc;;z gazct,.dlerlncen Hen
ri ıle !~crlliis, 1ncUtcredeki f.Gr· 
bcGt F'ransıı:: kuvvetleri kumanda· 
nı genc:-al Dü Gol'iln nıilmessili 
Bıfatile Ott:wa'.> l'l gelmiştir. KeriJ· 
!Is Ka'!lada hliltiımcti a1.alarile 
gürUıı.tUkten sonra Vıı.ir.gto.1a g!
dcıcrJ.;tlr· 

li'rane:z tar:..·nre:i yU.ıb;,~m Unt 
fo:-masmı taşım ... l;ta ohn l~~rillis 
gı:.zf'te muhbirlerlle yapt.Jğr müln· 
kalla .• rnre:;al PelP.in'in Almnn t.ı.
hal:kı m\inil kabul et.me3inin "btı· 
zat kendi an'ıı.nesine \'O öz reaz~i
nin ru'ıuna ynni Vcrdön'e muha· 
lif., olciuı;.unu beyan ve ~u sözle. 
ri ilılv etmtı:ıttr: 
"- G:ne>ral mı Gol iyi b'r 

Francıız ve hiı;blr z:Jman teslimiyet 
ı;<:!tıcrmiyon Fran:mnın mühemmel 
b:r mUmessilidir. Almnn olmak i&
terniyı-n blitUn Fransızlcr onu ta
kip ct.-::ıc--lidirlcr·., 

Cebelüttarık' a 
taarruz lıazırlığı 

(Orıştarafı ı incide) 
\"UZU iizerlerlne tam isabetler kay
dedilmiştir· 

~;mali Fma ada.smda. Heide, 
\"estt>rlaı:ıd, Hornum Alma.n tayya
re meydo.nlarma ve Ruhr §imal.in. 
de Vesel tayyare meydanına, Rot
terdam ve Brüksel tayyare mey -
danlarına bflc:wn edilml~tlr> İn:gi .. 
iiz tny:yarelerinden ikisi Uslerin• 
dönmemişlerdir. 

S:ıh.il kumandanlığına mcnsub 
ta,n aı·eler g~~ gece Franııada 
Boulogne limanında bir Alman ia· 
şe gcmis!ne hücum etmi~lerdir. 

Bombardrmnn t.ayl:'arclerimiz Os.-. 
tende limanmr da bonıbatamı~lar 
ve orada bulunan bir Alı11an iaşe 
gemisine bomba isabet E'ttiımi§ler, 
su bQ.ntlerini baısanı. uğralwşlar, 
fiman civarındaki hahriye. depola
rında yangrnlar çıkartmışlardtr· 

AUl,lN' TA Yl:' ARELEftJ::\ l. 'i 
nvcu.m,Am 

Alman tayyar~leri dUn de İno"Ü
terc tizerlnde boınhardnnan u~ır 
!arı yapmışlardır. Bombardıman e· 
diien yerler şimali şarki, cenub~ 
carbi sah.illeri ınıntakalarıdıl' Bu 
hücumlarda on üç Almao tayyare& 
dii ürülm~tUr. 
Şimali şarki sahillerindo birkaç 

ev hasara uğralllJŞ, birkaç kişi dl. 
mü~Ur. Ce-.m:.bu ga.rbide uir clıir· 
de de ölenler \"ardır· Birknc: <llik· 
kan ve ev yıkılilı§tır· Garbi lngil
t.erede bır §ebinh epey bıı.!a.r ve 
insan za,yiatı vardı.r-

lllU.\Z:t .. Ut l\lOD.U'AA 
il AZll!LTIU:.A RI 

İngiltere kara ordusunu mtıteınl\
diyen takviye etmektedir. DDnhrk
ten go?en 9 tlrkıı.. yeniden ıslah edil
mı~ ve ta.n:am!anınıştır. Bu brkalar 
bmıda:ı böyle .. tn .ıtere harbi,. lctıı 
Ut.:n- olarak baı:ltwnııodıtnlık emrin• 
dedirler. Bunlardan ba§k& ana.vtan 
t'lrkaları da tamamlB.lllll.Q ve hb:ınete 
hazır bir hal• gelmişUr. Sillb altına 
alınma bm günde 7 bin ltl:l ü.ıerlodcı:ı 
yıı.pılmaktaclır. Bu nisbet ye.dl bııft& 
ldaıne edflml!iUr. Anavatanın m!Jdıı.!a· 
sr içln gönllJIU te§kllltmnı rtmdl bir 

mJlyondan fazla azıuır vardır. Bu t~· 
l:fl!ta büy{lk ehenımlyet atfedilmek· 
!.adlı-. ÇCnkU esaa OrdU61UD birçok tılz 
ınetlerlni llnll.ıeterek ona d&ba ıın· 

yU~ bfr 'hareket kab~etini temin e
decektir. 

Son battalar zattlnda bUtlliı nıem. 
lel:ette ınuu.ıam mllda!aa bazırhkla· 
rı )-&pılmıtıt.ır. Askeri e.k,perlcr, lıı
rUtereyf ivWl etmeğı teşebblia ede· 
cek dU§manın luıba edUeceı:ıı:ıe amin 
dlrlcr. 

lnglllz kılaatmm yanıba§rnda A
vustralyalı. l\:a.'lad3.lt. Yeni Zclandatı 
ve general dö Gol kumand:ı,aı alltı:ıdu 
bUyU~ bfr Fransız kun·etı, uyuı za. 
ma.nda Uh, Çel•, Hatanda ve l\"onı:ç 
kuvvcUerl vardır. 

Sivil mUdafaa te~kllf,tında timdi 
hizmete harır ve bUtUn gün v~ya r,tln 
d" birkaç ısat çalı§an bir buçul\ m!I· 
yon kaum ve erkek vardır. 

.\L~JAN nA~KU::::~~;D~?\'l.l(;J. 
NIN' Tl~Cl,tfil 

Rerlln, S (,t.A.) - .\lrııon ntıiu· 
lan h:ışkumnndnnlı~ının trhlif;i: 

Alman denlz:ıllı f!erıtileri, h.pan· 
yol s:ıhilleri açıldıırındıı. mı-cmıı 
21.~00 lonlJAto tı:ıcmlııtlı.: •lil~m:ın 
ticaret scmllerl hntınnışlnrclır: füı. 
tırılan gemiler :ırımnrlıı. lm:iliılf'. 
rln 13 bin tonluk Sanrcrn3ndo mii· 
selliıh ticaret Remi i ıle \'tırtlır. 

lngilterede Almnn lınva kun·eııe· 
ri eı:,.Cmle, flri~hıon dr.nı -. olu 

istasyonunu, VigM aıiası sahil ba· 
lary:ıl:ırını, FalrnClulh limanı ilıt 
kamplarını ,.e Midle~lwrugh ve 
Neucastle sil9h fabrll.al:ırını bom. 
baNlınıao etm.~lerdir. 

tnsille.rerıi n cttıı ıu;ı so.lı.illeri ·~ık. 
lannd:ı., h:ı\ı.t hU\ velleri ~mi ıa· 
haşşüllerine \'C kafilelerine hücum 
etmiştir. Hu esn:ııln iki liı::ıreı ge· 
mi~i v~ !Hr rıakli~·e tıemisi b.aıırıl
mış ,.e di~cr bazı gemiler cillui 
ha.,:ır:ı uf;rnmışlır. 

Dün gıindüz • in •iliz ıayv:ırelerl 
ıc:ırut A.lın."\nya üıc~il\e bir k•~ 
bomba :ı.tınrşhırsıı da mıwaff3k' ol-:l· 
nıaınışlıırılır. Şiıııa'I \ c 1'arlıi ,\J. 
ın:ıny:t üzerine Ytrııl,ın scı·e ha\a 
hil<'um.Jarı ııı t'lteıvrutyelli nıadtli 
h:ı~rlar ynpmış.lır;. Jt.i si il ülıııliş· 
lıir. 

Oiln düşman 14 la..} ;a.re h~be~ 
miş.lir. 13uııl;ırıb ar:ıslod ı, lwn, a
çıl;hrınıJ;ı Jıa,·a nııı!ı:ırclırl~riııdc 

üit~iiri'ilrulİ5 olan ~ııitrirc t1'rnıJ.: 
Oll fııl(tıiı 11\'Cl l l~•İ \11.l' \' ılır. 
Di~cr iki loyyare ıle hn'ıı ıııulı;ıre. 
bclcri e.•mı.ı.sıncla dfr~ijrii!rııiis r.cri 
kt..•an iklılai Atrnan ha'n ıl.ıfi torı
Jarı yere indirınişlir. L~ç Alııı:ın 
lal roresi J.::~yıplı r. 

AUl.\N TEBJ.JGt!\t TEt\7.JB 
l.aızdra. 8 (.ıt.A.) ....... Ru~lc:r: 
llu.ctlnkQ Alman re i telıl'~? 

diln lıı~iliı Jaa,·n k:t~ •t!lnrınm lt 
la.\·~:ue <'lılıı"•urıu '~ lı;tt1\:J\•P1 nrı,h 
~mıl:ı :.r:ın~ itzc:rin.-ür. bir ınu.lı ıre~c. 
de <lıi)1irifüıı 111 ndcl ::!ıııtCirt ıı .rı 
l:ı~yrıresi de. lıulunlluil11uu lır'ıliri
yor. 

S:ıtahiyctr11r 1,..on<lra rnııhrcll~rin· 
.dt" tııı mesele h:ıltkııııla l'l~:ı~ııtnki 
miili'ıh:ızal:ır ileri sür[i)m,.lıll'<tir: 

nıı ınuhnrebe hııkkınıl:ıki Alman 
hatıerf, I\'11ziJerln onJa •iıırh ~imek 
üdct!erine yeni bir ml~l lc~kil el· 
rııckleılir. Bu nıı,ıhartbe lnıt.iliz s:ı. 
hıltcrinı!en pek uzakııı rerc.ran 
eımemlş ve lıinlcrc-e lı:i~i l•ıı muhıt. 
N'beyi ~eyreıml~tir. r\lm:ınlar bu 
tımhıırebede ik ııvcı n hlr hom~I"' 
dımo• tayyare~ k. ylıt.tmtşlc.-rdir. 
UııHıuki t n:::ilirlcıin kın bt y~ln" 
bir l~k OYCI IB:\"Yare~i\IİI'. Bu 11\"CI 

tayyaresi de harbin lıiıl:t)~linden• 
112 tayy:ıre\'İ ınuhakka\\ sıın:tıe kaıı 
hl'dilcn ikinci an·ı t:ıyyaresldir. 
Bıı milrlılr.1 7ll.'fındıı Alnınnlar ln
ı.tilltreye yınıtıklım hiic:uml:mlıı 
112 IHn':ıre muhal.kak ~ııretıe l:ay. 
heımişkrılir. ,\~ rıc'l'I 2~ ı:n y:ıre~ in 
de. ıılthkl:ın ctdılt yarolıır ılol:ıyr 
sile. ü&leriııe <li.ineıııediğl tahmin 
eılilmeı..ıecJfr. 

t:r.\I,l'AX BA!31HTHAND.\l\U· 
GIXIN TF.BUCt 

Rcmıa. S r,t .. t.> - Sıcfnnl: 
f:alyan urmırol k:ır.ırg~hıntn 28 

nıımıın:tı tclılii;I: 
DOn, Mııllıı "e fskf!nclerl~e bahri 

il~lerinin h:n·ıırl.ın hombardınınnı 
b:ıri:c YC lıiiv!ik lılr mııvarru\ayetle 
teb:ır'n:ınıı:,;I ır. Trahlıısr.:;ırp t'f!Jl. 
lıesinc!c lı:mları imhıı c:c:ilen r!Uş· 
m:ıtı ınoli"lrlii 'e tank lrnl:urına l,nr
şı lrhiııılıı> iokiş:ır eı!en lıücumlıır 
yaoılı11ı~tır, 

llir l:rnk ,.e bir 7.ırhtı otomobil 
ııı.rıleclilııı Tşlir. 

Rll~lı.ıre :ılın:ın m:ılumutıı n:ıı:t
ran ~ IC'ııı:nımln ı·ohruk'a hrşı 
rnpı':ın 11'kın•l:ı :ı ttıismoı. lıı~')'8rf' i 
diişOrnlmil•liir. fllr cliiı·ıJOndi~Onün 
rfc ılii.mO, nim.ısı muhtrnıeldlr. 

Ş,ırkt ı\frlk:ıı'n t:ın·:ıre kll'"'·eııe· 
rinıiz Gıı<.<.nl;ı üte~intle !;eşit taor 
rııw y:ıııını~l::ır ''C mntortıe un'\ıır
hrı i..:ılıcllc homb;ılıınmışlı:rdır. 
J)iic:munın .Mnl:ık:ı ve P~rltndekl lı::ı
\":t linııınlıırı cfıı bombardıman edil
mi~tir.. 

lngilizler Riş l iyö 
zırhlısını ele geçirdiler 

Londra, 9 - Fransız. donarımumnı 
Alma.ıı ve lt.alyanlarıo elıne geı:meııi· 
ne mani olmak lı;ln harektıta devam 
olunmaktadır. 

DUn Fransız donanınuınm en yeni 
,-e en kuweUI dritnolu olan Ri~ll)'Öye 
luırşı yapılıın hareket t&m muva!!a
kiyetlc netlcelenm!;;tlr. Rlşllyö :::; bin 
tonluk mükemmel Wr zırhlıdır. Bu 
sını! ynpılmakta olan dGrt zırb!ıdııo 
bi:lnclsldlr. 8 tane 3Ş,lik, 111 tane ııı 

ilk topu ve 4 tal~nresl vardır. 
Stc.>fanl n~ansırırn Cenevrec!en blldlr 

dlğine göre, MarUnlkt<.ın Vl~lye tell\§ 
uyandırıcı haberler ge!ınektedlr. Fran 
fill deniz kuvvetleri, Marttn1k llmn
nrı;ıı e.bluka "'tnıekte olan lnglllz do
n"ı:u:ıe.smrn bir Ultlmatumunu bekle
mektedirler. Bu haber, .Mart!nlk ada· 
o lle Amerika lota:ıı aruında mllna.
kalAtın lu~zllmesine sebebiyet vorını,
Ur. 

Japon ajıınmım Tokyodıı.n bHdlr
diS'!oe güre, yakında Antil deniZtnde 
1nglllz • ı.--raıım filoları arumd& ye· 
nl bir denls muhareheııl olma:ımdan 

korkulmaktadır. Bu ı.abah 1''rnMIZ 
muavin kruvazörü Estrellenl.n ı.tarU
nlke hareketi bu korkuyu ca.nıand.ır· 
mı~tır. 2400 tonluk bu kruvazör, Mar 
tlnik açıklarında bıJlunan Fransız 
cUzUtamlannı takviye etmek ti%el"9 

• 

paıar sabahı hareket etml~tlr. 
Dlg"er tarartıın O.N.B. Alman ajan

sı r.omndan şu haberi vennııtır: 
İtalyan guetelerlne cöre Frapıuı 

harr gemileri AtlAnUk denizinde, Jn· 
tilı.ıı rlleplerlnl ynkalamak U;?ere Ca
.!ablaııca llmanmdan h:ırel:el •tıll~le: 
dlr. 1-'ra.nsız tayyarelcrtnln hUmıınunu 
nıUtc:ıidp ln;illz harp ı;tmller:l.,-ıin 
Ctbel.Uttanlt limanını tcrketUklnf 
Tanger~en teyit &dılmektecUr. Tek bu 
1ngllilı lıa.rp genı!&l Cebe!Uttarıl;t.a bu 
ıuı:ımakta.dır. 

Dtlfü\EKH.r. YA I'lLAN tlUNCl 
HAREKAT 

Cenevreden alınan haberlere göre, 
Fr.'.lnsn: amiralliği, DUnkcrk admd&ki 
Fre.ıısız zırhlı:ıma karıı lngUlzlel" ta,. 
rafından ~pılm:§ olan Jklnel bir ta· 
arruz ile bu geminin Yl'lliden tngitız 
tayyareler!.nln bUeutnuna uğramıı ol· 
du.,,""un& dnir yeJli bir tebll# 11eor9dll· 
nıtotir. 

Bahriye nıııa"Uuhı tcblJğt, bu ı:ırb· 
lıya karııı yapılan taarruz esııumda 
iki tngUl.z tayyaresinin dU,Urtllmllf 
,.. iki lngU.iz torpido r.ıuhrlb!nlD ha
sara. Uğrat.ılrnıf oldutuııu ve bu mulı
riplerin belki de batmı~ oldukl&nııı 
bildirmektedir. 

tnıııtz amlralllk da.!reA! l~e nt§ret
tı:t re8m! bir tebıı: ile DUnkerke kar 

Milli Ş~ 
Bugünlerde §eh~ 

gelecekler 
Aıı:kare. 9 - Rol3icuın~ 

~t ln&ı..llı\U. buf;Unt.crd& 
şerefl"nJlreceklen hsbcrl ~ 
er.ektedir. Ullll Şrf bu ~ra 
ya da giderek birkaç gUıı "' be 
dec:ı:klerdir. _./ dJtı 

Kont Çiyan 
W~t1.r<tll ~ 

m~l<ılcrinlıı mll.zak.crc. 
4 - Jngt t<>r ve yapıl:! 

~.m lt:at'Wlm Wivs.k ~ 
Ta.b..min•cre ~15re Kont 

lıusu~ta ttn!,:.·:ın erki':n b 
nin b.3.mwu;;ı p,U..nl ııı 
la1m,ı::Ur· 

Bıı ~n:ı. gô::a ltaJ~a. 
giltercyc 1,a,r;:t y~ca~ 
bir ha \'a ve deniz ba.ı-e!> 
raktcıı iıntina. edet('.1$.. ııs 
ve Q1;3 kllV"E:,tJermil\ { 
.(ı.Iid~ni~ havz:uıili Af~ 
g,~u mustı::mlckelerlnc 

CE'ktir. 
5 - ~ont Ç\~nQ.. ltal}-:P 

ısadaıı tal P hl.'-" ile ka t'i 5 
M! rla Hi1Jcr hlldiı"tll\Ş~ 

< ltal)~n b:ırM tı n!UV' 
Un V''nl" ~i;ıc ®ir dl.el 
~ ttııcıı ·.yfr.n 7.dadu·v 

Fransada re 
değişi jor 

,, I 
c /Jıışturıı/I 

Qnuıı rel:ı!l~nde ~ıı;ıdJkl :;.o 
:m Mıı.r!;.e, &eneral Vey;;'.:ı91 
valı.lo.ı ımırekkep bir •"'.l\~I 
t üç kış!den aıW'9kkep b~" 
ele alac::lktır. 1'la.re~al f' 
ı.u\'\· titri. §cfl,. lİ1l\'lUltnl "" 

Bununla bera r par!&~ 
o:ı!Jı ı.amıunile terk.cı.umedlD 
19.luıt.t• taır p.ul1mcııto xıı.e~ 
ctanaaU uyandınlı:ııals. içltl 
yani muhtelit mc!tlek tnuıı1ct 
<ten blr mecl~ kurul' 
meclişln ne ııuretle ve kl!l1~ 
d&n ao<;llece~l henn:ıı ınal~ 
ı!• ııalJ.hlyolmiJı Jtatynn ~ 
ın«cl13uıdt:n ve Almnn ıttr:. 
tuıa olıu~cat;ı ırımdldel' 

et.nı.ııtır. /ı 

\'ATAN llAlSLlı:Rl ve Cl• 
0 

l krlln, M (.\.A.) - ,ı~ıııl 
~!yor: , 

Alman mUtareke ı.o!Jl 
ll'rıµıSl.ı deleglL3yonu arasııı' 
ıen. b1r anl.a~mı:ı.r~ göre. /. 

1 
\llne bir barekeıten dolıı)1 
ya m:shkuııı edilen bUtUn e 
kullar mııııretlerl na:ıar1 ıtı 
o:aılan AJsasJılar da cb.}ıU 
re "rboat bırakılaeaıtıarcJJf· d* l'llANlDAR 51R 1':\..-

,.f 
Angulem 8 (A.A.) - il• 

blldJrl~ or: 
İşgal mıntakllSı hartctıı~ 

p.ıetelerl i~gal mrntaıuı!lll t• 
deııle.r \eyallut bu ınınt.ıı.1•~ 
tanlar, idam cc:ı;asına mal\ 8"'. 
cektlr. Şarente vall!lğl. G 
leı1ne bu vaııyetl l,!ldl:'Cıl 
tevdi etmı,ur. 

t BUG~I\tl '.I.'OPLt"\ r.'1' ~ 
Cenevre, :> ( A· A·) _....•& 

me::lisinin bu s:ıb&h vışl \ 
nacağmm teyid edildiSI 
bildirilmetıtedlr. A~:an il' 
leden sonra top:anaca!<tI~ 
milli .mecli~ çaeyunb3 r 
!anacaktır. . 

Resmi blı" Fransı: te~I~ 
dirildiğine göre Lcbrun at' 
tinde toplanan nru;•rlar ~ 
a.lqıun kanunuasa:ılnin t ~ 
piş eden kanun l!yihıı-' 
etmi<;tir· 

1 
µ. 

Ba.şvekll mua\-inl L'ı''~ 'lt 
parl!mento1a tal<d.iın ~ 

" Fransays 
musaadekarl~ 
muvakkattır ,. 

Lorı.dro.. 9 - Roma rıd~ 
ıık~aroki ne$rİHtındıt ·~ıf 
lı>arşı takip tllilen polll~şti 
itl.Jlirilmi)·ecrRlnl sö:rıeıtı. 1 

yo spikeri demiştir Jıl· ,_. 
idıtre ~eklind~ hıkikl ~t 
bir dcJU61klikle 70 " 1 ~ ltalyaya kır~ı lnkip etılA ıJc' 
kMrane politikanın rıe ~· 
kurtulamnı. Mütareke ~ ııı 
nln bazı 'erıill de~lşhfrı~~l 
l;:ıt bu mm·akkathr, }l\I .. 
)·ette de&i$1klik lOktu~ 

rr yapılan barekı1t e~~ 
Ingtli.a tayyaresinln kaYl'° ~ 
bildirmekte ve Dtınkcrklt' <fıJl 
de bulıuıa.n Fraııa:z bstırf> 
gernıyt terketmckte oıııl'_,._~ 
bahrlyel!lertne !nglllz t'>t!I 
ınttraly6z ateı:ıc hUcunı e1,cı Jl'raMız tebllgtndekl !dJle. 
teıu:ıp etmelttedfr . 
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in h isa r lar um um 
müdürlüğünden : 

-11- l ~ Şartname ve numune!! mucibince 300 adet bileme maklneıfi zımpa
ra tqı pıız.arlıkla aatm altnacaktır. ltö 

bfzı ~ ~ dalı& çabuk 

tı ~ bir hld!9e ile karltlq

cli. li bıı b1dıse ayağına kadar ~L 
be~ hl.cu.e onun, ar.kada§larile 
~ , ''Vinzıa bira.lıanesl,, nde 

~ ~ gCSrdilltlerile de all-

l!u hl.ı1-_ 
~~----.....-, 3 eylfılde 'Madam J!liit 
tt .1 t&ratmdan Nev;york zabı. 
ltıı_ ~e Y&pılan bir müracaat-
~ etu. 

~k .z&bı1A ıefi,' .Alman .tee
' lizl1 faaliyeti b.4kmda 
l\t Y&pıldrğmdan, Rönar ta.. 
d1.ırı.ltıda.ıt haberdar edilmişti, Ma-

ı3laaeing•· ... h . ...:J •• ·-Ilı k m l.&.lliln mura.caau. 
o UYun b ht.,.a.ı C& unu derhal Rönara 

Ôtti e etti. O da, 30 ağustostan
ltıd' 2

i tlncü caddeye civar bir o
llııı e ?tUrnıakta olan genç kadı.. 

e'Vine gitti. 

~; ldllracaatmm bilyük bir dik
'derc e 01tudum Madam, dedi. ll! ve 
Q~ bir ınalflmatnııı Yar mı? 

toı~eı bir Amerikalı olan kadın 
"'arı larntı tutmağıı calı3:ırak. ce. 

Verdi: 

- ııayır, 
~;. Gu halde ben ilive edeyim· 

1 ~. lt.oCaıuzm kaybolma.ı;ı hA.di
loZUınun önilnde cereyan etu. 
-~ e diyorsunuz? 

bo;-- t\·et. Daha doğrusu bu kııy-
~Utı başlangıcını gördilm· 

lor ntr, Uerman Şlusingin dok. 
likt ~sel ve "gestapo" ajanile blr

~ e bira.hane salonundan ~ıkıa 
11'8ini a.nlatar&k ili ve etti: 

ı~ llci a.rkadB§ımla beraber bu. 

~hın masa, kocanızın iki a.r
' e beraber oturduğu mııeanm 
,, Ya1ll bqmda idi· Bu adam-
~ biri ilse o günden bir knç 
tb..,e~el benim ~Upheleriml davet 
-~u. 
tı· 
lllz durup d~ündükten wnra: 

ıı-; Deınek o gUndenbcri kocanı. 
~daha görmediniz? Ahbapla
ht'btr onu gören veya kendisinden 

a.la.n da olmamtt mı'? 
'lrayır. 
~ l>ek AlA.. Şu halde Herman 

tt l:ıg benim gözlerimin önUnde 
~~ldu demektir· Tahkikata o-· 
~ kaybolduğu yerden ve kendi· 

'~ son beraber gördOğtlm 
aa.ı eı,rd<'n 3Uphelenmck ı5Uratile 

·~·acağtm. 

~lr 
\re l) l!aat 80nra. Rönard, Conson 
~\ıı . ~"'Via, 24 Uncu caddedeki 

tırı:u~ bira.hanesi,, nden !~eri 
~ er. EyJülUn dördU ve eaııt 

18,35 tf, 

.\ . . .. 
tıgltb~ ı!aatte, tayyare fabrikam 

b~ 'Otst Verner Rem~. arkad&{iJ 
ııın a nıenıuru .Franç Şnayder'in 
~~ıı ve hattl fakir evine gir-

lt Ydi. 

~~k~ıı~~ Şnayderin hayat mc. 
' UertyJe \-aletinden evvel ya§. 
'ı·~~.ve ne gllzelliği ne de se· 
~ klJjgı kalmış k&rı.ııı Frecicri· 

•t~ ''lıladı. Bu kadın Rcn.zl hlQ 
lah..~di. Bunun baııtıca sebebi 
,~ın na.zi olmam, bundan 
t lif· kcıcasmı tembelliğe teevik 
~ 1 

kanaatinde bulunmasıydı. t•: 8llt evlerine yemek yemeğe 
llıt( fi zamanlar parasını ver 
~ . ldetJnde olduğu halde bile 
llıt~ Şnayder, Renze, sok ye -
fit Cilıeue, arzu cdilıniycn misa.

~~ttanıe1esı yapmak isterdi· Ko. 

': bu Yllzden yaptığı kavg&" 

lo~ Yernerın burada. yediklerlnl 
~~llıt lada Yese iki mlsli fazla para 
b~ t8i lhımgelir de- onun için 

lıtıdaı:landı, derdi, 
~ &ebebıe Fredrika o gUn de 
ltdı. ;rn arkad9.1mt suratla karoı
fıldıı~ akat Rem buna her zaman 
~~dan daİıa az dikkat etli. 
't-Q~ 'llıt ııeıamladıktan &onra doğ -
ş11 Şııiyderin odasına gitti. 

'eııt al'der, yemeklerden evvel ve 
~ a, bankadan gelince ve orı.ya 
~Da~ önce hep orada dururdu· 
~1 anın discr odası yemek o-
aDa. 

01tı.rak kullanılıyordu. Terzilik 
'llakııı Frederlkanın burada dlkl~ 

rı~· ,, ı, aynalı dolabı da yemek 
' ıı ııcıa dururdu. Mutfak ve kiler 

•l<Cil•· 
"' l'Cderdi. 

Vemer Rem: odaya girdiği za
man Snayder, bir mMa.nm b~m. 
da gömlekle oturmuıı, clgara iç· 
mekteytll. Ustab~ı heyecanlı bir 
ısesle: 

- Merhaba .Franç, dedi· 
Ş.nayder, bu heyecandan haki -

k&U lteffeder gibi oldu: 
- . Ah! getirdin mi yok.sa? 
Ant ıevinç ve heyecanla dizleri 

kesilmi3, yerinden kalkamaml§tı. 

Ne!ea nefe.e kO§uyordu· 
Vemer yUzU efilerek cevab ver-

di: 
-Evet· 
- Fotoğraflarını mı? 

- Hayır ~Bjr. kopyaları daha 
vardı· Onları aldım· Yarm aldığım 
yere korsam mesele yok. Kimse 
farkına varmu. Bu gece !otoğ -
raflarmı alır ve yarm bana tes -
lim edersln. 

- Ah kardeşim! Kard~im ! .. 
Franç Şnayder o dakikada aami. 

mi eurette minnettarlık duyuyor · 
du. Arkııda.§mm boynuna unldı· 

Sonra sordu: 

- Planlar nerede! 
- lşte! 
Ustabaşı, tulumunun düğmele -

rinl çözdfr. Ceketinin iç cebinden 
san renkte kaim kağıttan büyük 
bir zarf çıkardı. 

Zarfı boşalttılar· İçinde on iki 
kağıt \'ardı, Her kilğtda motörün 
bir kısmının teknik resim ve pIA.n· 
lan yapılmıotJ· KağıUarm kenarı
na yapı§tırİlmı§ ince kağıtlara da 
lüzumlu izahat; eb'at, ağırlık, ha· 

clm ve kuvvete dair muhtelit ra. 
kamlar; velhastl Amerikada k~e· 
dilen yeni motöriln Alın:ı.nyada vü
cud& getirilmesi için bir Alman 
milheadlainin bilmesi lhımgelen 
her eey kaydedi~tJ. 

- Karımm yanında bundan 
bahsetme. 

Vemcr la-cıclik etti: 

-~abli· 
- Rahatça konUJm&k itin be· 

~rce çikaltm. 
- Sana anlatılacak gok bir ecy 

· yok kf... Plaruarm, başka. bir fab
Tikaya gönderilmek üzere hazır

lnnmıv birer kopyası olduğunu ve 
bunlıı.rın bir ma.!allm çckmc&nde 
s&kla.ndığmı tcsadü!en öğrendim· 

Direktörler bunların, pek mUhim 
olmıyan evrak ara.sına kartHtınla. 
ra.k gönderildiğini sanıyorlar· çan
kU böyle millıiın ~lerdc nUill'f dilc
katl cclbctmemck için bu ~e.kilde 

hareket ederler· Bu işle me§gul 
olan ustaba§t fabrikanın kantinin· 

de arkadaşımdır· Onu masa başın

da uyur buldum, Anahtar ~ekme-: 
nin Uııtilndeydl· Mühim olmıyan 

e\'raka hcnilz kan§ltnlmamfl' olan 

planlar zarf içinde duruyordu, al. 
dnn· (Devamı var) 

2 - Punrltk 1:5·7-940 pa:ı:art~i günU, ı;aat 16 ~a. Ka'bata1ta lcvunn ve 
mUbnyııat şube!lnceki ahm kombyonunda. yapılacaktır. 

3 - Şrtnune söı:U geçen ıubedcn parıuım almabflir. 
4 - lııtekll1crln tayin olunan gtın ve saatte teklif edecekleri fiyat Urn

rinden yllzdo 7,S güvenme paralarlle birlikte mezkOr komlııyonr. müracaat-
l&rI. ·(~81) • 

lslanbul J iincii icra Afemurlu-
ğundan: • 

Dos. No: 937 /923 
Hann .Karninin Fatma Zahide 

\'e Nimet Şahine borcundan dolayı • 
mahcuz bulunan Çarşıy~kebirin ::>e
ril Ağa Ce\·alıir Bedesteni Deruni 
sokağında eski yeni 14 numaralı 
1283 kütuk 2763 Ada Ye 15 parselde 
kayıtlı luigir dükkAnın tamamını 
2280 numaralı kanuna tevfikan pıı
raya çevrilmesine knrar Hrilmiştiı-. 

Evsafı Umumiyesi. 
Dükkllnın önünde peyke (satış 

mahalli) olup duvarın ic kı~mına 
bir kapıdan girilen dlikkfrn olup 
içinde •yda 150 kunışluk kiracı 
vardır. 

Mesahası: 12,50 nıetre murabbaı
dır. 

Kı:rmeti : 150 liradır. 
İşbu gayrimenkul arttırma .şart. 

namesi 1 /8 /940 tarihinden itiba· 
ren 937 /923 numara ile İstanbul 
!i iiııcü icra dııire~lnin muayyen 
numarasındn herkesin görebilmesi 
için açıktır. 11Anda yazılı olo.nlaı
rlan fula malllmnt almak isliyen. 
Jcr işbu şartnameye ve 937 /92S 
dosya numarasile mcmurl:rctimize 
mürnca:ıt etmelidir. 

A rlhrmaya iştirak için yubrı
daki yazılı kıymetin yüıde l'edibu. 
çuğu nisbetinılc pey veya ruilll bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi 
edecektir. 

İpotek s:ıhibl nl:ıcaklarla diifer 
alacakların Te irtifak haldı sohip· 
h!rinln • gayrimenlml üterindeki 
h:ıklarını hususile fniz Te masrafa 
dair olaıı iddialarını işbu iltm ta· 
rilıindcn itibaren 20 gün içinde e\·
rakımlisbitelerile l>irlikle memuri
yetimizc bildirmeleri icabcder. Ak
si holde ltakları topu sicilile :;ahit 
olmndıkça satı, lıcclclinin rıaylnşıl· 
ma~ındıın lıario .knlırl:ır. 

Gösteril~n günde arttırmnyA işti· 
r:ık edenler flrltırma ~artnamesinl 
okumu~ ''C lüzumlu mahimah al
mış ve bunları tamamen kabul et
miş Rd ve itiliar olunur gayrimen. 
lı:ul 12/8/940 tarihinde pazartesi 
sünii sıınt 14 ve 16 ya kndnr lstan· 
bul 3 üncü İcra Mcmurlu~nda 3 
dPfa bağırıldıktan ısonra en çok art· 
tırano ihale edlllr. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya aatı, is
liyenln alacağına ruçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunup tn bedel 
bunların hu gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacaklıırının mecmuundan 
rnzJ::ıyn çıkmazsa en çok ıırttıranın 
tııahhiidü baki kalmak iir.crc arttır
ma 15 gün daha temdit edilerek 
2i /8/940 tarihinde s:ıh günü saat 
14 ten 16 ya kııdıı.- latanbul 3 üncü 
f crıı )feınurluğu odas1ndn arttırma 
bedeli satış istlyeniıi alacağını 
ruçhanı olan diAcr al:ıc:ıklann bu 
g:ıyrinıcnlrnl ile temin edilmiş ola. 
cııkl:ırı mecmııundan fıızlııyn çık· 
mnk ve muhnmmen kıymetin yüzde 
yetmiş be~ini tutmak ş:ırtilc en tok 
nrttırann ihnlc edilir. Bövle bir be· 
del elde ec11lmcz5c . ihale- yaprlm::ız 
ve satı, 2280 numaralı kanuna tcv. 
fikan ((eri lıırakılır. Ga}Timenkul 
bndisinc ilıole olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde pa. 
f3)'t YCrmezse ihale kararı fc~holu· 

9. 7 .940 Salı 
7.::o: Program, 7.3:S: MUztlc: Neıell 

~uslkl, (Pi.) 8.00: Ajans, 8 .10 Ev ka
dını 8.20/8.30: Müzik, l:?.30: Program 
J2.3:S: Jd:Uzik: Muhtelit prkılar (Pi.) 
12.50 Ajans, 13,0:S: Mlizlk: lS.20/H.OO 
Müzik: 18.00: Program, 18.05 Jd:Uzlk 
Cazband (Pi.) 18.~0: Çocuk saati, 
19.00: Müztk: Çocuklıı.r için (Pi.) 
19.1:5: MUzik Faarl heyeti, 19.fS: Mem 
lcket !&at ayarı, ve Ajans, 20.00: Ko
ou~ma, (Çiftçinin ııaati), 20.115: Mü.. 
dk, 20.30: Müzik: Körfezden •ealer. 
21.ı:s: Konuıma, 21.30: Konuıma 

(Radyo gaz.etwı. 21.45 lılUztk: Rad· 
yo Salon orkestrası, Soprano Bedriye 
TUzün'ün lotirlklle, 22.30: Memleket 
sa.at ayan, Ajan!, 2:?.45: llüı:lk: Rad
yo salon orkestrası programmm de
vamı, 23.00 müzik: Cıu:band (Pi.), 
23.215/23.80: Yarınki prognun n k&.. 
p&ntf. 
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RAŞtT RIZA TİYATROSU 
·. 

Bu ak§am Ba.ktrköy MllUyadl 
bahçe!Wıde 

••!AÇLABINDAN UTAN,, 
vodvil

0

4 perde 
Heyet her ulı akeamı Bakırköy 

MilUyadi bllbçesindedlr. 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
~İm 17 den sonra Lllell Tay. 
ıyare Ap. Daire 2; No. 17 de 
1 hutalarmı nbuJ eder. 
T~lcfnn: 2S9M 

• @i!!i!!!!!!!!if!ii!!I .. 

ZAY! - Kaq c:Uzdaıuınd& kul· 
lıı.ndı~m tatbik ml1hrilmU uyt etUm. 
Ycnblnl aJaca~dan cllldııinin hUk
mU yoktur. 

narak kendisinden eVTel en yüksek 
teklifte bulunan kimse &rzetmiş ol· 
dugu ht'delle almaya raı:ı olursa o
na razı olmaz ' 1eya bulunmazsa 
hemen 15 gün milddetle arttırmaya 
çıkanhp en çolı: arttırana ihale 
edilir, 

lki ilıalc ıırasındald fark ve geçen 
11ünlt>r için yüzde he~tcr. hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hüknıe hacet kalmaksızın me. 
muriyetimlzce atıcıdan tnbsll olu· 
nur. 'Alıcı arttırma bedeli haricind.e 
olarak yaJnı~ tapu fer:ıl harcını 20 
senelik nkıf tniz bedelini n 
ihale karar pullar.mı vermeye mec· 
burdur. Müterakim Tcrııllcr ten\"J
rat tanzifat "e tellAlire re,.minden 
mütevellit heicdiye rmumu ve mü
lerokim nkıt ic:ırcsi alıcıya ait ol
ınnyıp arttırma bedelinden tenzil 
olunur. I 
. r,hu ga:rrimeııkulun iamamı :ru· 
J;arıdn ııösterllen tarihte İstanbul 
S lincü İcra Memurluğu odasında 
i~lıu ilan Ye gös.terilen arttırma 
')artnamesi dairesinde satılacağı 
116n olunur. (14899) 

• 

Kezibanı azarlamadım 
Nakleden : Baki BAŞAK 

Babam bir kaza neticesinde ölün· J\ndınlnr beni Jınklı buldular. 
cc ben, annem , .e kır.kardeşim Kc- Ayşe sebcymlş fakat çocu~un kim· 
zibanln yalnız kalmıştım. den olduğu lıeJli değilmiş.. Ltıkin 

J~öyümilze bir yabancı geldi: Et· .kadınlar Ethemden, Ethem de Ay· 
hem ben yaşta bir delikanlı... şenin lı:ıb:ısından korkuyormuş .. 
tatil günleri lıize gelirdi. Daha Elhemin Ayşeyle evlenecekleri 
sonra her glin gelmeğe başladı. tarlhl bildiğim için oraya tekrıır 
Ben bu ziyaretleri dostluğa hamle- gittim. Ethem; peynir, ekmek y:l
diyordum. Halbuki o; Ke7.ibnn için yordu. Beni görünce gülmek, HU· 
seli}·ormuş. Annem bana dedi ki: fe elmck istedı. 

- Kızkarde~inle evlenmek i~ti· - Otur ~ııraya, dedi. Kendi evin· 
yor. Git, ailesi lıakk nda molümat de gibi ye, ıı.;!. 

getiri • - Eveti Sen bir.de çok yedin, 
F.theroe bildirmeden Eıhemin l.:li· içlin ve .. Yattın. Knlk, kalk, haydi 

yün~ gittim. Sonbahardı. Dönü~te benimle beraber gel 1 
anneme iuhat verdim: - Nereye? 

_: Bizim f!ibi bir aile ... Bir an· - Dize ... Kezibanla evlenmeye te 
ncsile Gülsüm adında bir klf.knrde· minlmlniyi görmeye. 
~i nr. Bir de genç biraderi: Hasnn. - Ah, bir çocuk mu nr' LAkfn 
Çobanhk ettiği için göremerum... kimden? 
Habaları ölinü~ ... Pekaz bir gelirleri - Ethem, kendine seli Bir daha 
ur gelirrin ehemmiyet! yok... bu bahsi nema. Ke:ı:lban, AyJe 

Bir cuma günü Ethem )·emel}i biz değil. 
de yedikten sonra Sarısüzel yoluna Artık latife etmiycceğini gliziyle 
hdar ona refakat ettim. Ortalık anlattıktan sonra duvarda 11<1th 

brarmı~tı. Kı' yakıa,ıyordu. lkoz asker elbisesini gösterdi: 
ettim: - Gelemem •• A.3kerim, dedi. 

- HemJiremle evlensene!... - Sen Bilmezsen o buraya gel· 
- Evet, evet Kadir... sin. Da#yolundan getiririm. 
Gülüşune maArurane bir bakışht - Ben iki kadınla evlenemem. 

mukabele ettim. Cuma giinil gele· - Ethem, yalnız birisiyle nJe· 
ceıcti. Aramak icln Sangiizele git- neceksln .. 
tim. Çünkü Keziban a~Ia:rordu. - Yarın Ayşeyle evlenlyarum. 
Paınrtcsl aünü hareket ettillni ~ö:>~ - Evlenmlyeceksln. 
ledller. Nereye' Kuımlara.. - llerşeylmiz haıır. 

Dehşetli kar y:ı~ur. Da~lnrı a~· - Hcrşeylnlz nikAh delildir. Yıı.· 
manın imkanı yok. Kışın ge~mesini rın gitmiyeceksin .• 
beklemek lilzım. Dinle Ethem! ıı:aer Kezibanla 

Kışın bende boıı şfiphelcr· uyan- ,_gitmek istemiyorsan benimle sfı!e· 
d1. Annemle Kezlban yalnız kıılınca cebin. 
sözleri kıpkırmızı oluyordu. ''eben - Nereyd 
c\·c d!Sndü~üm zaman fmltı ile gö· - Dilsizler yoluna.. Golihisar 
rll!!imelerinc mnna "\'eremiyordum. .kulübelerinin • ilstnnde gilr.el bir 
Bi~ gün annem hastalandı, Deni yer ... Orada birlbidnden elli met.re 
yatatının ba,ına çaAırdı: uzak iki kaya Tar. yalnız iki uya 

- Ben ölü~em Keı:ibana gih:el b~ka kimse yok. Sen tilfeliJ!l al... 
bak! Benimki orada saldı •• Birlhlr.lmlre 

- P.lbet, anne. ate~ edecelfzl. -
- ETet, ama onu azftrlama! 5en· A~zı kula:klanna tadar llQddı . 

den başka klm~esi 3·ok. Yalnız Bilmem bu cennıUne mi, ~::ı 
sen... kor:lutklı~na mı f~arettl 1 

- Merak etme, anne. Milstcırlh - Ne zaman? 
ol. - Bu ak~nm .. Erten. 

Ye sonra öldü. Bana ı!Sylemeı. - PekAJA. Beni bekle. Gelece-
isledillnl anlamı~tım. Keılbanı a- llm. 
ıarlamadım. Anneme öyle nad Oraya mahalline gittım. Bekle· 
etmi$tlm. Tekrar geçitleri ~·oklama· dim. Gelmedi. Telı:rar evine utra· 
ja ıittfm. Üç defa aşmak istedim. dım. Gece olnıuştu. Ane nindel
Çok kar vardı. üc defa da karlar mi~. Ayşenin evi k!Sylln nlhayetin
içinde kalmaktan r.or kurtuldum. dt-. BOtiin pencereler göıler kamaş· 
Dördüncü de munffak oldum. Ka· tırıcı Jşıklarla pınl pınl yanıyor ... 
sımlıra nnnea önOme çıkan bir Ben fcerislnl görebiliyorum: Masa.-
kadına :ıordum: nrn üstünde ~lşeler, bardaklar, ka· 

- .~sker oldu, gitti. dedi. dehler.. Etrafında ne~'ell mlaafir· 
- Buraya uıak mı 1 ler •.• EUıem çalıyor, Ayşe oyna-jor. 
- Çok uzak Ranılııdı. Ge.cc yansında Ethem kalkb. Dı· 
- Gelmlyecek mi? şarı. çıktı. Karanlıkta kolnndaıt ya. 
- Eylülde twlenmeye ıelec:ek. kalndım. Korktu, çok "orkhl. 
- Evlenmel·e mi T - Dur, ırllrilllll ehne! dedi. 
- E,·et, Kl'tmillcrln A)• şcylc e,.. Bilmem nedense ona itaat ettim. 

le!niyor. Yavaş gesle: 
- Ayşeyle e\·lenemeı. - llani Dllsiılcryoluna ..ı.-· 
Kııkardeşim K~zibanın yakında tin? Niçin gelmedin1 

bir cocuk dünyaya ıretireceAini - Şaka ıonnetmlştlnı. 
söyledim. Ağladılar, bığırdılor: - SllAhla §aka olmaz. Eter Ylnll 

- Ayşede öyle... Hem babası bu yoldan ..Ayşe nine riderse:n ~ 
Ethemi tehdit ediyor. • lecoksln. 

- Dinle! ... 

/"································································································:"'\ Iluradnkl teklifinden hl" l>lıhlet" 
miyeceğlm. Erte5i günii tiablımn 
tilfe.Ai j)e Ayşenln evine lidaı )'01-
da bekledim. Ethem bir artadqi7· 
le geli)'Ordu. "Durl" diye J>alırdım. 
O kendlsini beklly'=l şeyi ~thni
yordu. Arkaya kaçacatı yerde 
ileri koşmaAa başladı. Bir inaan ne 
kaçabilir. Tetiği çektim. DQJtil :Y'C 
bir d:ıha lnmıldanmada... 

Güneş banyosu fazla ge·tirse ••• 
Yazan: Dr. G . A. 

Güneı banyosu yapan iıısan, uyku kaça.r, insan ainirlenir, ağlamak ister, kimiaine einir nöbeUeri 
cildinin ka.ra.rmuı neticesi olarak, eellr ... Bazaına da, aksine, uyku bastınr, kmııldamak i5temez ... 
güneşten gelebilecek zararlardan 11.ldn kıurml§ olan .clld sararır... Vllcudun kızarirui olan yerleri 
birçoğuna karşı koyabilir· Fakat biru: sonra birdenbire, fakat intizamsız l}ekilde karam ... 
ne de olaa, günee banyosu fazla Bunlar güııeo banyosundan bllsbütiln vaıgeçmeğe ıebep ol&-
devaın edince zarar verir. Fazla bilecek §eyler değildir· Hepsi birden de gelir. Onlardan biri veya 
olduğuna en i.}i a.llmet, banyodan birkaçı meydana. çıkarsa banyoyu muvakkat olarak btrakmak, iki 
sonra hissedilen keyfin kaçması - Uç gün banyo yapma.dan geçirmek, sonra tekrar ba§la,mak iyi o-
dır. Güne~ banyoaundan eonra lur. 1.ki defa tecrUbeden sonra teknLr meydana çıkarlarsa blisbütUn 
yorgunluk hissedilince artık fazla. vugeçmek zaruridir ... Bu lm:alann soğu ba.ya.nlarm o günlerinde 
olmaya. başla.mı§ demektf.r. 1nad çıktığından o günlerde gUn~ banyosu yapmamak ihtiyatlı bir 
ederek devam edilirse arkasından şeydir ... 
zayıflık gelir, da.ha aonra da sinir GUncıln gözlere de zararları olduğunu herkes bilir. Bu urar-
ha.ııt.aıığı .•• Bunu beklemeden ban- Jann da başlıcalıın, inSan blr ycro baktığı vıJut tekmil aaha.yt gö-
yodan ııonra yorgunluk hUıııedllln- re.memesi ve baktığı yerde parça parça lekeler görünmesi, bu da. 
ce btrakmak iyi glur... gözlerin ~nünde alnekler uçuyonnu.t gibi kUçWc küçUk parçalarla 

Bazılarına güneş banyosu sayısı çok olmadan da rahatsızlık lekeler bulunma.sı, Onun içln gllnoş banyosu yaparken, bilhassa ilk 
eelir· Bunlardan korkarak güneş banyosundan hemen vazgeçme· za.nıanlarda, siyah camlı ıözIUk takmayı ihmal etmemelidir· 
mek lcln ne olduklarını bilmek llzun olduğundan, o rahatsızlıkları 
birer birer sayacağım: Güneş banyosunun en büyük .ıaran ıünef vurması denilen de-

Cildin bir tarafında kararma yerine lnnnıwık peYt!a olur· Kır- receııidir· Onun ıiddetll derece.sinde llkin benzi earanr, üzerine a. 
nuzlık muntnzaın bir şekilde toplu, yahut clldin birçok yerlerinde ğırhk b&Jsa.r ve nihayet bayılır. O dereceyi beklemeden, beıı.zinin 

r sarardığını insan kend1$1 görcme.se de, aP'lık basmca, hemen kal-
benek benek dağınık olabi ı.r, ya.but iki tlirlilsil birden gelir.·· Bu kıp gölgeye ....ıtmek yapılacak· en basit harekettir ... Şiddetli başağ-
kırnuzılıklarla birlikte, yahut kınnwhk hiç olmadan cildin bir ta- •· 
rafında hassasiyet artar, insan oraya. dokunamaz ... Nabız hızlanır, mı da, bilhassa ıün~ banyosuna atıeık olauyanlar için, ı;iineş 
arada sırada çarpıntı gelir, arkasmdan vücudun stcakhğı artar... vurmasmm bir allmeti saydır·.· 
Yüz kızarır, göılerin a.kı kırmızı olur ... Cild Uzerinde dan t.anelerj Demek kl, güneş banyosunun fa.ıla, zararlı olduğunu anlata· 
gibi kUçUlc küçük kabanklnr peyda. olur... Eaşağnsı gelir, burun cak en mühl.m Uç a.llmet vardır· Hararet derecesinin a.rtmaaı, yor-
kanar ... Ter sıkmtı verecek kadar artar ... Banyodan sonrll .yor - gunluk hissi ve bqağnsı. 
gunlul<. iştahsızlık, bazılannda kay gelir ... Yürek ınkmtJsı gelir, Bu, güneş banyoııu yazılan da artık yorgunluk ve bll.§ağrnt 

.• :::zJ.u::::;~~e~~~22::nz~:-~ !3:2r~::~~ü1!' • ..R:z~~:~~ •• ::r~:!::e!~~~gıJ!,n~:e:2ı2~2~:r::~!::~r~ı;ı~ü ••.••••••. 1 
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nunda SMQ lira muhammen bedelll ~ ton portıant çlınentofimUD Pi"' 

940 pazartesi günll saat 15 le yapılacakur. Muhammen bedeli 611,:!00 llra r&da Lv. Amirliği ıeatınalına komlayonunda yapılacaktır. Muhammen becı<:>ll 
zart uaulile ekılltmeıl yapılacaktır. • .. 

ilk teminatı 38.340 liradır. E•·aat Ye prtname.sl komlayone11\ ıörtılUr- lıı· 67.200 lira ilk teminatı 4610 liradır. Şartııan.esı 336 kuruca komlayoncıaıı ıur 
Ekalltme •artııamesl ve teterrllatı bedelalz olarak malzeme mudur 

teklilerln kanun! yesaik ve temlnatıarllc teklif mektuplarını ihale &aaUndcn alınır. lr,;inde kanuni ve bu ~le meşgul olduklarına dalr vcaikala.r da bulunan " 
bir saat evveline kadar Edlrnede sanayi IU§laaında a.skcrt ıatınalma komls· tekil! mektuplarının aa.at ıo a kadar komisyona verllmesl. 12071 (5593) den alınabilir. 

• • • Muvakkat teminat (6371 lira (Ş{>) lturuıtur. . ı ..1 
yonuna vermeleri. (125) (5368) , el"!" 

, • .. • lsteklllerln teklif mektuplarını muvakkat • ·:nlnat ve prtna.m .d .,, 
... 1:rns ton çam odunu kapalı zartla el:siltmeyc konmuştur. lh:ılest 29·7· · • k"· k 1 v ~ .. yazalı vesa1k ile birlikte aynı gün aaat l& e kadar mez ... om ayona " 

540 ton kuru ot kapalı zarfla aımacaktır. Muhammen tıedelJ 2i.OOO lira 940 gllnU saat 16 da Enurumda Lv. Amlrlığl satınalma komisyonunda yapı· 
Uk temlnau 2025 liradır. lhaleal 11-7-940 perecmbe günU saat 9.30 da Ell· ıacakUr. Tahmin bedeli 40.050 lira ilk teminatı 300• liradır. Evea! ve şart· buz mukabilinde vermel~rt ıtz:ımdır. t

15758
) <

3••7> 
zıg tUmen ııntmalma komisyonunda yapılacaktır. lııteklllerln belli ı;ilo ve ea· namesi komisy ·da. görillUr. Isteklllerin tcminatıarlle birlikte kanun! wsı· 

atten bir saat evveline k:ı.dar kanunuo tzahları dahilinde tanzim edt>ceklerı katarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (26i) (6893) 
tekllt mektuplannı komlByona vermeleri. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. 
.lmirliklcrl \'e Elll.zığ tllmen satmalma komlsyonıannda gbrülilr. 

{130) (!5273) 
,\': . ~ 

A~ağıda yazılı mevad 15·7-940 pazartesi gUnU blzalarmda yazılı ıaatler
de kapalı zartla satın .nlmacakbr. Evsaf ve §artnamcal komisyonda görUJUr. 
[atek!Uerln tekil! mek_ıuplarmı ihaleden en geç bir &aat ev\·eıine kadar Edır 
nede Lalapqada ukerl satmalma komlıyonuna vermeleri. (1321 15275) 

Cinai lııllktarı Tutarı Uk ~emlnatı lhale ıaall 

Sığır eU 
Sadeyağı 

kilo lira Ura Kr. • 
293.000 103.ISSO 6i2~ 50 
70.000 9~.500 59i5 

• • • 

1& 
16,30 

37.000 - 7400 - 9400 - 7~ - 7•00 kilolardan ibıtret olmak üzere bet 
grup halinde cemruı 68.600 kilo sadeyağı kapalı zartla eksiltmeye konmu,. 
tÜr. Hepsinin tahinin beden 82,320 Ura Jlk teminatı IS368 liradır. Gruplar ayn 
ayn da ihale edilebllecekUr. EksUtmeleri 12·7-940 cuma gUnU aaat 11 de 
Lfileburgazda askeri u.tmalma komisyonunda yapılacaktır. Şartname.! her
~ komJayonda ğörWllr. Tcklıt mektuplan belll gün vı saatten bir aaat ev
veline kadar komisyona. verilmesi. (134) (5277), 

" . . 
Kapalı zarfla balye b&!inde 600 ton kuru ot almacaktu. Muhammen ~ 

deli S0.000 Ura ilk teminatı 2250 llradır. lhale.sl 15·7-HO pazarteal gUnU na.t 
16 d& Klltah)'&da Top. A. aatmalma komisyonunda yapılacaktır. Teklif mek• 
tuplarmın lhale<ien bir saat evveline kadar mezkflr koml3yona verilmul. 
Ş&rtnamcst komisyonda göt1llllr. '(136) (5279) 

~ .... 
10.000 ton e17& naklfyatı kapalı .zartla ek.ailtmeye konmuıtur. tıı&!eal 

11-7-HO gilnU aaat 16 da yapılacaktrr. !ılubammen bedeli 280.000 Ura ilk te
mJnatı U.950 liradır. Şartnamesi Ankara, tırtanbul Lv. A.mlrllkleri ve El"
zunmıda Xor aatmaıma komilyonunda görUJebUJr. ?atekJUeria muayyen 
c11n&t Shale aa.atınden blr nat evveıtae kadar teklif zarflarını Erzurum& 
Lv • .Aınlrıtıt ntmaıma komJayonuna nrmeleri. (137) (&280) 

••• 
llr1 adet hangar kapalı ııarf1a yaptıtııac&kttr. Jhaleel llM ·HO pazartesi 

gUnll aat 16 da Çorluda Jtor atmaıma komtayonunda yapılacaktır. K.,U 
bedell 185.ISM lira 46 Jmroı 1lJıc teJWzıatı 10,528 liradır. Keşif 'f'e prtnamut 
927 kuru§& kom.Jayondan almJ:r. ı.tüıtlerin kanunun 2 ve 8 llncU maddelerln
dl yazılı belgelerlle blrllkte be1ll can .... -.atten blr saat.ev..-el teklif mek
tupl&rmr kom!ayona nrmelerl. (138) (l5281) 

••• 
3000 ta.kım mamul kıfhk elblle ne 1000 adet dikllmtı elbl1tı puarlıkla 

aatm alınacaktır. Xq1ık elbtleler 13.&0 kaputlar 12.M kunııtur. Hepltn.ln 
muhainmen bedell ıs:J.000 lira .katı teminatı 7800 liradır. lbaleal 12.7.HO 
cuma ctınn aaat 11 de ADkarada M.!ıl, V. bava aatmalma komuyonunda 7"" 
pılacakt:ır. Evsaf ve prtn&mead 285 klırufa kom11yondan alınır. tateJdllerlD 
katı teminat ve kanunl nslkalarDe b!r'Ulı:te komisyona gelınelerl. 

(220), (5685) 

•••• Beher adedine taJım.ln edilen 11,rab TaO lira olan 500 adet ıeyyar mut.tak 
pa:iarlıJtlt, atm almacaJrttr. B.epll 'tılr talibe DıaM edileblleee'f\ glbl uprt 
100 mutfaktan a,,ağı olmamak §artlle ayn ayn taliplere de ihale edilebUtr. 
Paz:arbğı 16-7·940 ea.1ı gtıııQ aaat H tedfr. Katı teminatı tlOO adet için 37.llOO 
lira 100 adeat lçln 5000 ltradır. Şartnamesi 8715 kurup. komisyondan almu. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankarada. lııl.M.V. aatmalma lcomuyonuna gel
meleri •• (26:S), (5890); 

••• 
180.000 kilo mğır eU kapalı zarfla ekailtmeye konm111tur. lhaleal 25·7·9!0 

ı>erıembe gUnU saat 11 de Edlrnede eakl mtltfriyet dairesinde ıatmalma ko
m11yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli IU.000 lira Jlk teminatı 40Ş() Ura· 
dır. :mvsa.t :ve oartnamesl koml3yonda görUlUr. lıteklilerln teklif mektup}&. 
rmı en geç ihale .saatinden bir sa.at evvel komisyona vermeleri. (215) (5681) .•. ,,. 

800 ton arpa veya yulaf •lmacaktır. T&hmln bedeli 2•.000 Ura ilk te
minatı 1800 llradxr. Pazarlık 11-7-9'0 peqembe güııU ııaat 11 de Ed. 
remlt aakert aatmalma komJsyonunda yaptlacaktxr. '(229) (5733> 

••• 
Keşif liedell 25572 lira 32 kuruş olan Konya Diklmevi elektrik te· 

sisatı kapalı zarfla elcsllimeye konulmu~tur. Ekslltniesl l 1 / temmuz 
'/. 940 perıenbe sfuıil saat 11,5 dadır. llk teminatı 1917 lir3 90 kunış 
olup l§artn:ımesi128 kuruşa Ko. dan nlınır. Taliplerin muayyen Yalr.:it· 
t:.uı bit saat evveline kadar zarflarını Ankarada M. M. \'. Satınalma 
J\o. na vermeleri. '.(126}, :<5269) ..... 

.Keşif bedeli 32712 lira 25 kuruş olan Kayseri Dikime,·i elektrik 
tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi tO / temmuz 
Z 940 çarşamba günü snnt 10,5 dadır, llk •teminatı 2t~3 lira 47 kuruş 
şartnamesi 164 kuruşa Ko. dan alınır. Taliplerin ihale snalından bir 
saat evveline kadar zarrlarını Ankarada M. M. \'. Satınalma Ko. na 
vermeleri. :u2n. .(5270) 

• • 
604.000 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmu§lur. Şartnamesi A.n· 

kara, Jııtanbul Lv. Amirlikleri ve Maı'a§t& askeri aatmalma. komlııyonların· 

da görillUr. Muhammen tutarı 32,i60 lira ilk teminatı 2457 liradır. lhaleıtı 

26-7·940 cuma günü saat 16 da Maraşta a.akert aatınalma komisyonunda ya 
pılacaktır. Jsteklllerln kanuni \'cslk::ı.larile tekli! mektuplarını lhııla sa.atın 

den bir saat C\'Vel komisyona vermeleri. (269) {15895) 
• + • 

1::9.200 kilo sadeya~ı kapalı zarna eksiltmeye konmuıtur. tbalesl 30·7· 
940 ıalı günü ııaat 15 te lzmitte tümen satmalı•a komlayo11un1la yapılııcak 
ttr. Şartnamesi hergUn Ankara, latıınbııl Lv. Amirlikleri ve tunıtt.c tümen 
aatmalma komlsyonlarmc!a görUIUr. Tahmin bedeli 120 kurJ:tan 167.010 11· 
rac!Jr. tık teminatı 1252S liradır. lıteklilerın belli gUn ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını koınleyona vermeleri. ( 2651 ( :5fı91) 

••• 
30 ton aadeyağı kapalı ıarna ııatm aımacaktır. lbaleııl 24-7·010 c;:arşıı.m· 

ba günil aaat 11 de Edlrnede eııkl milşlıiyet dairesinde aatınalma komlsyo
ounda yapılacaktır. Tahmin bcdeU 37.WO Ura ilk temin:.tı :l813 liradır. Ev 
aat Ye ıa.rtnamesl komııyonda görUlilr. lsteklllertn belli günde ibale ıı&atln· 
den en ıec;; blr ııa.at evveline kadar teklif mektuplannı konılııyona vermeleri 

(214) (6680) 

• • • 
lU.000 kilo un kapalı zart usulllc eksiltmeye konulmu~tur. şartnamesi 

lııpart.ada tUmen Sa. Al. Ko. Jaclır. lıteklller okuyabilirler. Muhammen tu 
tan 21600 lira ilk teminatı lG:.lO liradır. Eltsiltrue 26·i·940 cuma gtinU saat 
16 da 1.apa.rtad& tümen satınalıua Ko, da yapılacaktır. lııteklıler 26 7-940 
aaat 13 e kadar tekil! mektuplarını lspartada Ko. bqkanlı(;ına vermeleri. 

(268) (589~) 
,. . . 

20 ton Kırklareli tUmen anbanna, 20 ton da Çorluda. Kor a.nbarma tes· 
Jım ıartile evaa.tı dahilinde ııadeyağı alınacaktır. Taliplerin 12·7·940 cuma 
ıUnU nat 16 da Çorluda Ko~. ıa.tınalma komisyonuna ı;elmeıerl. (261) (5SS7) . .. .. 

a2 adet aeyyar mutfak atın almacaktır. Pazarlıkla eksiltınesl 11-7·910 
rUnU aaat 11 de Afyonda Kor aatınalma komlayonunda yapilac&l.:ltr. Muham
men bedeli 18.•60 lira llk teminatı 1384 lira :SO kuruştur. Şirtname:ıi komi.s 
yonda görillUr. lııteklllerln belll gün a saatte l;omlsyona gıılmelert. 

t260ı t:JSSô) 

• • • 
Adet 

115 bakır bUytlk kazan • 
30 bakır kUçUk kazan. 

200 bakır kapaklı bakr&.Q. 
Yukarda. yazılı Uç -kalem bakır kap pazar!Jkla satm alı~ııc:ı.ktır. Tbaıesı 

11·7·9•0 perıembe gUnU saat 9 da Çan&kkalcıJe askeri ıtınaıma l<onıisyonun 
da yapılacaktır. (262) t&888) 

• • • 
113 adet aaka araba.sı açık ckslltme ile almaca.ktır. Pazarlı~ 29·7-9'0 

günU ıaat 15 te Erzurumda Lv. Amirliği 1&.tmalma komisyonun<.la yapıla.

c&ktır. Tahmin tutarı 10.170 lira ilk teminatı 6i3 liradır. Evsa.: ve ~ rtna.nı ':ıl 
komt.yGDd& s0iill9r, lateklllerın temlnatıarlle blı11kte blf!IU ~ \'e u.atto 
!'omlşyona JelmelJri. (:?66) (5&92) 

• • • 
A,,a.fıde miktarı yazılı et kapalı zarna eksiltmeye konmuştur. lhalesl 

30·7·940 a&!ı gtınU saat 11 d"! Burıada askeri 111tınalma konılııyonunaa ya
pılacaktır. tstek!ilerin tekllC mektuplarım ihale .ııaatlndcn blr s::ı.~t evv.:I tek
lif mektuplarmı komisyona vermeleri. •(258) ( 5884} 

Miktarı muhammen fiyatı ilk teminatı 

kllo kuru§ Ura 
200.000 35 5:?50 

• • • 
.A§afıda yazılı eller kapalı z&rfla eksiltmeye konmuştur. thalesl 30-7-

940 aalı &1lnU bl.zalarmda yazılı a:ıaUerde Bursada askeri satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnameal komisyonda görUl!lr: tsteklllerin tekli! mek 
tuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona. vermeleri. l259) 15885> 

Miktarı fiyatı ilk teminatı ıhale saati 
kilo kuru' lira 

120.000 Mudanya 30 2700 15.30 
lOO.ooo lneıöı ~o 22:so 15.SO . ~. 

Ayrı ayn almacak olan aşağıda mıktarı yazılı sadeyağlarına talip <:ık· 
madığmdan ye.niren kapalı zarna eksiltmeye koıımu,"ır. !hale!! 26-7·MO cu· 
ma günü hJz&!armda yazılı saatlerde lğuecede askeri satuıatma komis.> onun 
da yapılacal<tır, Şartnamesi komisyonda g'örillUr. tsteklllertn kanuni veslka
Jarlle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev\'el ko:nlsyona \'ermeleri. 

• (263) (~SO) 
Miktan tutan teminatı ihale saali 

kilo lira. lira 
7800 9j9i 720 11 
i800 9:>94 . 720 11.30 

959i 

Komutanhk 111. şube· için bir Ucretli Muamele 
Memuru almacaktır 

Tahslll ıtııe dereceıinde olup yazı makineıılnl iyi ve çabuk kullana~ 
blr memura ihtiyaç vardır. lsteltlllerln komutanlık 2. şubesine ı:nüracaa 

(5769) 

Uemz Levazim Satma ma ~omısyonu ı14n a.J 

Jllntyağ'ı aluıac.a..k 

12 temmuz :Ho cuma günü akşamına kadar pazarlıkla hlntyağı ..ııO' 
caktır. hteklilerin l:ıer gün Kasımpqada bulunan komisyona uıUrauatlf> 

(~07) 

• ıt- • 

l - Tahmin edilen bede:ı (3i"33) lira ohn (10.000) kilo sabunun, JZ tt' 
muz 9t0 tarihine ra.ııtııyan cuma günü saat 16 da pazarlıkla ekılltmısi ).şS-

~~ -2 - Kati ten1lnatı 559 llra 9~ kuruş olup §artnamesl hergün komlııY 
dan almablllr. 

3 - tstcklilerin ~HOO sayılı kanunda ya.zıh vesaik ve teminat malt~ 
\'eya mektup•anle birlikte belli gün ve saatte KasımpaJncla bulunan ıco.ı:ııJ-" 
yona müracaattan. <5875) ' 

• il-. 

ıl 
l - Tahmin edilen beJell (3718) lira olan (10000) kllo toz §el.erli' 

~mmuz 9'0 tarlh!no rasUıya.'1 cutna gUnU saat 16.30 da pnzarlıltla eksiıt.ııı' 
al yapılacakhr. 

2 - Kati teminatı ( 557 ı lira (70) kur\I~ olup şartnamesi bergün koı:ıılf 
yondan atmır . 

3 - İlıtel>1 ıl ::r in 2f90 sayılı kanunda yazılı vesaik \"'fi teminat mal<~ 
\·eya mektupııı.rını belli gün ve saatte Ka.ııımpa~ada butunıın komisyona ııı 
racaatlan. ([)S76) 

j ıstanbuı Komutanıığı Satına.ma Komısyonundan 
Komutanı ık anban lçtn tOOOO kutu \ 400 gramlık ı &eyUı:ıya(;lı ya~ 

.ııamıs konsen·csl llıı ı:::oo çift 100 er gra=ılık çorba.Irk mercimek kompr 
lO i-910 gUntl &aat ıı de pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmini !lyatıan 
rak sarmıı.sı için :.?3, mercimek koınprlm~i için 2:i,5 kuru,tur. Bunların 
ikan ayn ayn Ulllplere ihale edJleblllr. lsteklıleı1n şartnamt.)1 görmek 
hrq;ıtn \e p:ızarııga l-';'tlrak için de belli gün \'e uatte r'ındıklıda koını.ı' 
Uk: aatm:ılma koml:ıyonuna mUracaatıan. t 5651) 

* •• 
l\omutanlıkta r.ıevcut lOCO ad.t teoe\ceden komisyonda me,·cut a~rt~ 

ra ıoH~ matra yııptmlacaktır. -:ı.tnva tiiiall ile 11%~:1.nln bez kaplanm~ • .J 
kayıı takılması ayn ayrı tallplere ihale edllebWr. Pazarlı!< 11·7 940 ~
ııaat 10 dadır. latekllleria {artnameyi •görmek ıızere liergüo ve puarlığll 1( 

Urak için de belli gi\n ve saatte Fın~ıklıda komutanlık aııtın:ıtma koıxıllr" 
n:ı.na gelmeleri. 15Sl8> 

Dev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

...... 

ldaremlZı:le açık bulunan ı;eml tabıbUklerlne doktor aımacakttr. , 
'Talıp olantann şeraiti ö~enmek tızere e\·rakı rt>~lyelertle birlikte ~ 

mum c1üdilr1Uj!'limllz zat ıoıerl ıuUdUrlUgtloe mUracaat t>lmelerl ıuzı.ıı9 
lhln ol•ınur. ı:ıiı7ı 

. Den!z Harp Okulu ve Lisesi Komutanhğmdan: 
Okulumuz.'l Ucr<!t1e iki matemııtlk öğretmeni alınacaktır. tstcklllerU' 

ltcyl;ella<.:adı< bulunan okul komutanlığma müracaattan. (5iil) 

Kuleli As. Lisesi Md. den: 
l\u!clı •• \lnllepe, Uurs:ı askcr1 lhtlerlnln birinci sınıflarına ısıt~1' 

,.e bütiııı airıııe ~:ırthırını haiz olan nn.rıızellcrin '.'ieı;me ımı:t\'l~ı 10 ıcfo 
muz 9to ~uııü meıkür li~clcrıle )'apıluc:.ı~tır. Namzellerin en ııeC •' 
lcmıouı lHO salıalıı ı.aat scklz.ıie nııırcUcıılı knleıt'ılcriyle veya lı~1, 
kıılcmlerıylc lşlıu lisı.>lenlc bulunmaları Oan olunur. (2'..!~) (56r 

Keşif bedeli 31084 lira 87 kuruş olnn .\nkara Dil.:imc'l"I r.!eklrik 
tesisatı kapalı zarfln eksiltmeye konmuştur. Ek'llltmesi 10f6ı9t0 çar· 
şamba ıilnil saat 11 dedir. İlk tem inalı 2331 lira 37 kuruş olup şıırtna· 
mesi 156 kuruş:ı Ko. dan ,alınır. TnOplerin fh:ıle "l:ıatındın b!r saat er 
vellne kadar zarflarını Ankarada M. l\f V. S:ıtınnlm.ı r\o. ua ,·crr.tt.!erJ. 

115 tQn saderıığmın pazarlığmd& tekli( edılcn fiyat pahalı ı;-örilldüğün- 1 Çatalca Tüm Satınalma Komisyonu ılanları 
den tekrar pazarlığı 10·7-940 gUnU saat H te Ankarada r . .v. Amirliği satın- •=--------•-----------------~ 
alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bı:dııii H9.500 lira ilk temlna.-

7800 720 15 

• • • 

• • (128) (5271) 

• • • 
1200 ton gDrgen odununun kapalı ur!la ekslltmelll 23-i- 9•0 ıunn 

ıı~t 15 de Ankarada Lv. Amirliği satınalma kcmlayonunda yapılacalttır. 
Muhammen bc~eıı 27.000 Ura ilk teminn.tı 2025 Uradır. Şartnamc.sl 185 ku.. 
nl§& komisyondan alınır. Kanuna uygun ve içinde kanunı ve ticaret odıuı 
vesikası da bulunan teklif mektuplan saat H de kadar kabul olunur. 

(218) (06'3•> 

J25.000 kilo sığır eU kapalı :ı:artla eksiltmeye konmu;,tur. Şartnamest 

Ankara, Iııtanbul ve Konyada Lv. Amlrllğt satmalma koınlayonJarmd& gö
rUlllr. Muhammen bedeli 78.000 lirıı ilk teminatı 6612 lira :SO, ckstltroeat 
2t·7·94.0 çarşamba günü ııaat l1 de Konyada Lv. Amirliği aatmnlma koml3-
yonunda yapılacaktır. lstcklilerin belll günde saat 10 a kadar tekli! mektup
larmı komisyona vermeleri. ( 195 { 5Ml) 

~. ~ 

Bcherlnc tahmin edll<'n fiyatı ıia kuruş olan 17.600 adet trenk ,ömleğl 
kapalı zarna eksiltmeye konmu§tuı. lhalesi ll·i·940 pe~embe gü,DU saat 
ll dedir. llk teminatı 2310 liradır. Evaat ve şartn:ımuı l5:S kuru§& komis
yondan ıılmır. 1atck1Ucrln ltanunun emrettiği belgeİerle ihale saatinden en az 
bir saat CV\'ellne kad3r teki~ mcktupla:-rnı Ankarada M.M.V. aatmaıma ko· 
misyonuna vermeleri. (116) (531!?) i 

~·:,. ı 
Mllteahhlt nam ve hesabına beher metresine tahmin edilen flyatz 95 

kuru§ ola:ı 1.049,429 metTe 90 aa.ntlm portatif çadır bezi açık eksiltme sure
tile m~aaya konmuetur. tbale.sl 1:?·7·940 cuma gllnU ıaat 11 dedir. Dk ıı 
teminatı 74.7?1 lira 90 kuru§tur. Evaat ve oartnameıl 49~ kurup komla·~· 
rondan almır. lateklllerln kanunun emrettiği belgelerle ibate g1ln ve 8&.llUı:ı· t 
de Ankarad.& M.M. V. ıatmalma komlsyonµnda bulunmalan, (118) (&:l~) 

tl 8i25 lirac!Jr. Şartnamesi 748 kuruta ı,omlayondıuı alınır. lsteklllerin Uca· 
ret odUl veaikalarlle belli sa.alto kou.Uayooda bulunmaları. (251) (~43) 

.y. • .:v; 

Çerkcsköy ve Muratlı köyünde birer fırın yaptırılacakt.ır. Ka(?alı zarf· 
la eltall.tmelert ayrı a>Tl 22-i-940 paza.rte.ııl gUnil saat 16 da Çorluda Kvı: sa 
tmalına koml.!!yonunda yapılacaktır. Çerkeskoy tırmıpm tabmln bedeli 10.532 
lira 53 kuruı ilk teminatı ;90 liradır. Muratlı köyU !ırnımm talımln bedeli 
H.~2 lira :53 kuruı ili< teminatı 790 liradır. tsteklilerin kanıınun 2 va 3 tin 
cll maddelerindeki belgelerilc birlikte belit gUn ve saat.ten bir 11&at

0 

evvel tek· 
lif mektuplarını komisyona Yermeler!. (250) (Ci842) 

*. * Orduda kullanılmakta olan şekil ve ebadda 5000 liralık arka. çantası sa.. 
tm alınacaktır. Pazarlığı Edlmede u kl mütirl;et dairesinde s::ıtmalma ko· 
mlıyonunda 0·~·9!0 aslı gUnU uat 16 da iıteklllerin getirecekleri arka çan· 
tr.larından beğeııileı-ek tutulan nUmuı:ıe üzerine yllpılacaktır. Teminatı 750 
liradır. lateklllerin ıllzU geçen ~Unde komlı!yona gelmeleti. (2:i5) (5S•i) , 
VAK 1 T matbaası 
Kitap ·kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İ•leri alır. ......... : .................... ~ 

S&deya#J 2500 liralık . f 

'!'ukllrda cins ve m!ktarla.n yazdı on dart kalem erz&k komı.,on4' 111' 
cut ~cralt ve evııa!ı dahilinde pazarlıkla ayn ayn lb&!eai 10.7-IKO ~~ 
güııil sa&t 10 dan itibaren ba§lıyacaktır. Taliplerin belli g1ln ve aatte Jı' 
temlnatlarile birlikte Çatalca AS'.keı1 aatmatma koml&yonuna ıgelınelerl. 

(5874) 

P. T .. T. U. MUdUrlUğUnden: 
ldaremlze en apğı ortamektep mezunu olmak prt:Ue nı!la&be.1'6 ıJ' 

stajyer almacakhT. 
Bunlara verilecek Ucretle musaba.kaya i§Ur&k için aranacak vull'~ 

roı nevi Ye mahiyeti vtllyet P.T.T. KUdütlnkltrindeıı 6ftenlllr. tmtlh~ 
YUAyet merkezlerinde ı ağuat.os HO pe11embe gllnU aut 9 da b&flan~~· 
Taliplerin &\'rakı mllabltelerinl tamamlayıp vUA:s"lt P.T.T. ınOdUrıoıdetlr' 
ınUracaaUa lalın ve adreslcrlnl kaydettirmeleri lUzumu UA.n olunur. (r>tS'l 


