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Ça11111ba 4 BirineikAnun IS4:J 

T tıVazııl•rıntla ••mimi olmı

:1anl ar, kenJil~rilii iki kere ••t
lıettirm•k iıtigenlertlir. 

La RochefoacauJd 

4ııbra, 8 (A.A.) - Haber aldığımıza göre, 
flıTıu - Erzurum istikr azının 5.5 milyon liralık 
7 nci ve ıon terUblnln suskripsiyonu da difır 
t.ttiplerde oldutu gibi halkın ve müessesatın 

Iİlterditl raibet netice sinde muvaffakıyetle ka 
Pa?ımııtır. 

lllUSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

f Şeriai 2 ıacl aabifealade) 

z 

Badoglio da 
hezimeti 

durduramıyor 

l J 

l~ Ye~i b~rmülihaza Kanunundaki cezai hükümler 
Hıtlerın, /talganın 

~ ;;;~:~!;ı ~:!! projede şiddetlendiriliyor 
italgaya inmesi 
ihtimali varit 

görülüyor 
Atina, 3 (A.A.) -Atina rad

yosunun hab~t ~erdiğine göre, 
halyanlar, bütün cephe boyun~ 
ricatlerine devam etmekte ve bu 
arada birçok müstahkem mevkii 
teı-keylemektedir. 

Sıkı bir takipten aonra Yanan efzonları iatkahat halinde 

~----..--;~~~~~ ====================:!!===================== 
~~n DIUISI 

Cenup bölgesinde düşman, A
yas:ırandinin takriben on bir ki
lometre timalinde bulunan ve ki
lit vazifesini gören Oelvino ıehri
nin etrafındaki tepelere çekilmiı
tir. 

illtİ°k;; .. ··· 
'alteri mahkeme 

Af rikadakiiİspanya ile 
ltalgan lngiltere 

Daha şimalde diier bir bölge
de, Yunan kıtaları, birçok ~rlak 
harek~tler yapmıılar ve düımanı 
mevzilerinden aüngü hücumlarile 
çıkarmısl:ı!dır. Bu parlak hareket 
ler neticesinde ezcümle 2 100 
metre irtifaında bir dai mevzii 

huzurunda 
, .. İkir davalarının askeri 

kuvvetleri arasında alınmıştır. Düıman diğer bir dai 
köyünü de terketmiıtir. 

~hkemelere tevdi edileceği 
' da sazetelerde çıkan babe
~ '-'etnleket efkan umumiye -
~çok iyi tesir bırakacağından 
11;.: edilmemelidir. 

lıl"'llcianıet, id:ırei öı·fiyeyi mem
~ namuslu, vatanını sever, 
~!" her türlü icaplarana ti • 
~·~ katlanır evladı için ilin 
M;.~tir. Bu fevkalade idare

• la\uvakkat bir zaman için tat· 
lüzum gö·iilmeıi münha · 
İçinde bulunduğumuz buh· 
• her ne suretle olura!\ ol-

tayrimqt"U menfaat temin 
iatiyenlere hadlerini bildir. 

~ ~buriyetinden ileri gel -

.... ~··· k d".. k ,. ~ ''Ye, en ısmın at ıyen 
"ı..._ "e alü~sı olmıyan büyük 
l.~ık bir dava karşısıncia bu
~or, Bu davanın memleketi • 

~e uğramamıtsı için bükü • 
\ı., :11{ıden gelen heı:şeyi yapmış
~ auı,,. rağmen, dava, nihayet 
~ ( ernnivel 1:\ha) mızın çev
._ kad3r bumunu sokmui ve 
~etle bize de bulaşmak le
\, 'c; erini ıöstermiye bRşlamış
~ İllr )le bir vaziyette hükume· 
~ t \'e en mühim vaz:fesini, ih
~U::!'le i alarak gafil avlan
~~ teıkil eder. Sırası geldik
~~ eylediğimiz veçhile Refik 
~ hükumeti, bu vazife.,.ini, 
~ ~ tayanı takdir bir basiret 

nni ile ·-~ ... mı~ ve yapmakta 
llflur. Mesele, bu c~ 1 

• bu temiz ve asil yur\lu, 
vıı hakiın ola:ı karıtık ve 

tn.ceradan uzak tutmaktır. 
• \'ahim bir zamanda va.ıi • 

dirayt.t ve kiy .. setle yapan 
~ .. t karşısında Ja, bükUıne· 
Cltı birli siyasetini takdir ede· 

a dört elle sanlan ve mü
~ \'azifesini yaparak hüku· 
~tar olan bir millet vardır. 
~-" ııa..atteesaüf bu vatanı se • 
.;ıt4 ..,_ vazifesinin kudsiyetini 
~ ~n bu mlletin içinde 
~ , · ki kemiyeti çok az • 
~ "' :tini her,eyin fevkinde tu· 
~ ı.rnanın fevkaladeliğinden 
. ~ etrnek iıtiyen bir ihtikar 

ki..._. de bulunuyor. 
~~et, bu ihtikar zümresine 
,"-~iye ka~ar çok munsıf 
tttLdıl tedbırler almakla ik
~ !btikar kanununa fevka

•ddeler koymadı, adli 
it.""' ~elere fevkalade salibi
~ ı;erınedi. Bizzat kendini 
l'S ""t'arla .. Ja ihtikarın onune 

• kolaylığından menetti. 
idari kararların daima sui
nıütemayil olduğunu bi
Hükumetin böyle insaflı 
ıı, ihtikar ruhunu da 

tetirmek iktiza ederken, o 
llbaattee11üf bu insaftan da 
!ltiğine tahit olduk. Ne 
• mükerrer ihtarları, ne 

d ıiddetli nqriyah. ne 

teslim olacak mali anlaşma 
1ngi1 t e ;;, deniz ispanyanın harbe 
hakimi y etin j ele girmiyeceği hakkın
geçirdikten sonra da teminat verdiği 
başka çare kalmıyor söyleniyor 

Kahire, 3 (A. A.) -Al-Belaıı 
gazetesi Yakmşarktaki ltalyan 
kuvvetlerinin mücadeleye devam 
ettikleri takdirde teıılim olacak
larını veyahut esir düşeceklerini 
yazmakta, bu neticenın az bir za
man meselesi olduğunu ilave et
mektedir . 

Mısırdaki hasarat 
Kahire, 3 (AA.) - Başvekil 

Hüseyin Sırrı Paşa, Meb' usan 
Meclisınde sorulan bir ıuale ceva
ben demi$1ir ki: 

22 hazirandanberi, Mısıra ya
pılan hava hücumları neticesinde 
155 kişi ölmüş ve 425 ki8İ yara
lanmıştır. 9 7 c-v yıkılmış, 102 ev 
hasara uğramıştır. 

Tazminat meselesi, harp ııo -
nunda, hnsann tam manasile kw
metinin takdir edileceii zaman, 
hallolunacaktır. 

Şimdilik ö lenlerin yakın akra· 
bası ve tahrip edılen evlerin sa -
hipleri.ıin zivanları, lıalyan ala -
caklarından tazmin olunmaktadır. 

An1aşmanın imzasında büyük 
hizmeti olan lngilterenin 

Madrit büyük e1çisi 
Sir Samoel Hoare 

l\Jndrid, 3 (A.A.) - lngiliz Bil· 
yük Elçisi Sir Samuel Ho:ıre ıle İs
panya Hariciye Nazırı Sunner ara
sında dOn .Mndridde bir ingılız-İs· 
paııyeıl nıuli anlnşmnsı imza cdllmı,. 

Korfu tekrar bombalandı 
Atina, 3 (A. A.) - Umumi 

Emniyet Nezaretinin 2 ilkkinun 
tarihinde neşredilen ak~m teb -
liği: 
Düıman tayyareleri bugün, hic; 

bir askeri hedefi olmıyan Korfu 
şehrini yeniden bombardıman el
miılerdir. Binalar oldukça hasara 
uğramıştır. Bir kilise harap ol -
muıtur . 

italyanlar, harbin ilk günlerin
de Epir' de muvakkaten İ§Kal et -

{Devamı H.)'fa a, ıUtun 1 de) 

ltalya - Yunan 
harp :vaziyeti :'.) 

[ 38 inci günj 1 
Telgra/ların huldsası : 
Göriçetıin S11kııtundan ıon.ra, ltal-

11anlcır yeni mevzilerde tutunmak 
gayretfle ge11 rekilmcyi Biiı'a.tleııdir· 
miBlus11 de ı81·rırlı ve metodik Yıman 
tcıkjplcri kar§ısıııda bıı ycnt hatlar
da da tııtımamumışlardır. Preınete. 
Ergiri hattı iızerlndc tSrarla durmak 
tefebbil8lcrl akim kalmıştır. l'ıman 

1 askcrleriııin bilhassa 8ı1ngü taarrıız
lanııda göıtcrdikleri malıaret zatım 
harbetn ek 1stemiyen ltalyanlan 111l
dırmaktadıı·. Aya Sarcnıdinitı şlma
lindckl mıihim Delı-iııo tııcı·kezi tah· 
tiye edil11 iştir, ltalya mukadder c'fkı
beti glirdit.ğü ;çtn kendi gcızetelerin
ck, Arnavutluktaki tnuvo/fakıycdz
liiie dair bir şeyler yazdırnuımakta
dır. Bir ild giin evvel Badoglio'nım 
yeni plcinlaı, dalıilindc muhtemel bir 
I tal yan ııwkavcmctinden balıscdcn 
l ·tçre oazctcleri ce11helerdel;i son 
vaziyetlere nazaı-an bu ihtimalin de 

Mısır. halkla meskun mıntnka
lnr Üzerine yapılan hücumlar hak
kında İtalya nezdinde daha evvel 
PfOtestoda ltulunmuştur. Fakat 
hükumet, şimdi meseleyi enter

(Devamı uyfa 3, ıütun il de) 
lir. 

(Devamı aayfa 3, ıütun 4 de) lıcrtrıraf olacağı mütrıfecumuladırlar. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••··············•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Faşızının l'tt mcııilUbiyoti, Hitler fle 

MııBBoli11f':nin aı·aBtııa soğııklıık kat· 

Ticaret V ekô.leti m ... ~.. • • ~ 
Müdürleri arasında bazı değişiklikler oldu; rl Askerı vazı1eı 
Servet Berkin, Maarif Vekaletine geçti ı -ııt u Al -

Ankara, 3Hususi muh~birimiz- j lüği!ne, Dış Ticaret Ret. Muavini 
den telefonla) - Dış Tıcaret U- Celal Tarman da latanbul Tica
mum müdürü Servet Berkin, Ma- ret Müdürlüğüne tayin edilmiıler
arif Vekaleti talim ve terbiye aza- dir. 
lığına, Jç. Ticaret U. Müdürü Ca
hit Zamangil onun yerine, lstan
bul Ticaret Müdürli Avni Sak
man İç Ticaret Umum Müdür-

Dış ticaret kadrosunda bazı 
deği~iklikler olacağı ıöylenmekte
dir. 

Işıkların maskelenmesi ---........................................... __ 
Vilayet, nakil vasıraıarma dün 

umumi bir tebligat yaptı 
itfaiye arabalar~~ifeye giderken 

lambalarını maskelemiyecek 

n5 • ere • manya 
araaıadald aad lıarp 

••halde? 
Yaza1a: 

1 nla Kamandaalanau• 
Emeldi General 

ihsan sABts 
İngiltere ile Almanya arasında 

hava akınları eskisi gibi devam 
etmekte ve her iki taraf yekdiğe
ı-inin mamur yerlerini, fabrika
larını, hava ve deniz üslerini, de
polarını tahribe çalışmaktadır. 
Bu gidişle, iki üç sene sonra, bü
yük sanayi merkezlerinden ve 11-
manlarından harabeden başka bir 
şey ka1mıyacaktır. 

Almanya bu noktaları ve har
bin çok uzun süreceğini düşllne
rek harbe devama imkan verecek 
tayyare, denizaltı, mühimmat, 
tank vesaire fabı·ikalarmdan ye
nilerini başka memleketlerde ve
ya uzak mahallerde kurmıya ça
lıemaktadır. 

Ankara, 8 (!lususi muhabirimiz telefonla bil· 1 
d~r~yo~! - Mi~li _Korunma K~nunuııun tntbık cdll
dığı gundenbcrı bılhassa ihtikar me ... -zuunda yapılan 
tetkikat üzerine bu kanunun bazı muhtckirleri yola 
getirmek husu~unda, kifl derecede kuvvetll olma
dığı görülmüş ve kanunun li\zımgeldiği kadar şid
detli olmamasından dolayı bazı fırsatçıların buh
ranlı zamanlardan istifade ederek halkın aleyhinde 
çalışmakta oldukları görülmOitO. HukQmct bu hu
susları nazarı dikkate alarak kanunu de~iştirm1ye 

ve bazı hükümlerini şiddetlendlrml}·e karar vermiı 
vo yeni tadilatı da hazırlamııtır. 

Milli Korunma Kanununun tadiline ait proje 
Daşv<>kıilcte gelmiştir. Partide müzakere edildikten 
sonra Meclise verilecektir. Değişen kı~ımda bilhassa 
cezai hükümler şiddetlendirilmcktcdir. Aynca lü-

zumlu gördüğü tcşkilut işlerini yapnıcık için bükü· 
meUn salahiyetini (:Cnişleten maddeler de kon-
muştur. 

lktısadt devlet teşekküllerinde çallşanların 
tekaütlükleri itliyecek 

·------ - ----
Ankara, S (Hususi muhablrimb telefonla bil· ı 

diriyor) - Bütfln iktısadi devlet tetekküllerlnde ça
lıeanlar için mflhim bir kanun projeıi hazırlan· 

maktadır. Bundan sonra bu cibl mileaseaelerde çalı
şan ücretli ve yevmiyeli memurlar, bankalar bare
minin 14 üncü maddesindeki haklardan aynen isti· 
fade edeceklerdir. Bunlann W.kaüt aandıkları ola-

cak, direr devlet memurları gibi tekaüt olduklan 
zaman maaı alabileceklerdir. Bundan başka her 
müessesede hastalık ve auıme kartı yardım t.eold
lltı da kurulacaktır. Kanunun Dk tatbikatı askeri 
fabrikalarda olacak Te yevmiye alanlan da içine 
alacaktır. 

Rumanyada 
Lejyonerler 

polisi 
lağvedildi 

General Antonesco 
müteessir: 

11 lztırap gUnlerl ya
' ı y o r uz, blrlblrlnl 
takiben d0'8n hu-
dutlarımızı mUd•

taa etmedik. " 

" Ne kendi eyledi rahat, ne halka nrdi huı;ar 
Yıkıldı ıittl cihandan dayansın ehil kubur • ., 

Bükreı. 3 (A.A.) - General 
Antoneııco ile lejiyoner hareketi• 
nin kumandanı Hria Sima, Tran
ailvanyanın anavatana ilhakının 
22 inci yıldönümiinü kutlama me
rasiminde bulunmuılardır. 

Codreanu, Kral Karol tarafıııdan katlettfrildikten soıtnı, h6di6attn ru· 
kat·daki kıt'a medliUünü de geçtiğbıi ıı11 Rumen fa~ist liderinin yalnız ehli 
1.:ııbunı değil, arkada kalan ehli dıln11a111 da. biribiri1111 kattığını gön1ıik • 
Aslım Polonyalı olan bir Hıtler mukallidi igin Rı111ıanJ1ada diikiüınc kan
lara ve Rıımmıvalfl telıdit eden tehlikdenı acımmııak 'rıUmkım mit? 

Başvekil Muavıni ve leJiyoner 
ıefi bu münasebetle aöylediii nu

(Devamı sayfa 3, •Otun 2 de) 

Bulgar Hariciye -
Nazırının nutku 
........................ -

"Türk - Bulgar 
dostluğu 

inkişaf ediyor,, 
"Trakyadaki askeri 
hazırlıkların tedafüi 

mahiyette olduğu 
anlaşılmıştır ,, 

Sof)a, :t (A.A.) - D.N.B. 
Bulgal' Hariciye Naııl'ı Popof, 

Bulgıır dış siyaseti hakkında çoktan
beri beklenen nutkunu Sobı anyada 
aöylı>mietiı·. 

Nazır, e..-vell Bulgarlstanı harp 
dıımda bulundurmak, Bulgar mille
tine sulbü temin etmek ve memleke· 
tin emniyet, lstiklfJ ve hayatını, hak 
ve nıenfaatlerlni muhafaza eylemek 

(Devamı eayfa 1, ıütun 1 de) ................................................ 
Amerikada yeni 
sabotaj bareketleri 
meydana çıkanldı 
Büyük bir infilak 
neticesinde şehrin 

yarısı sarsıldı 
Vaeington, 8 (A.A.) - Beyaz Sa

raydan bildirildiğine göre Roosevelt, 
Caralbe adalııl'mdaki müdafaa tertl· 
batını teftiş etmek üzere 15 günU!k 
bir seyahate çıkmıştır. 

l Bakışlar/ 
Dil ihtilalinde ölen ve 

kalan kelimeler 
sal) 

Peyami SAFA 

cDil ihtılali> diyorum; çün- cgeneb, cbaıın>, cdüzen>, 
kü dil inkılabının ilk aafhaaın• cüye> ilh... Bunlardan cdu-
da, Türkçe, bütün azgınlıiile rum> diyen de var, cvaziyet> 
tam ihtilal günlerini yaşadı. diyen de. cilııi >diyen de var, 
Eski ve yeni kelimeler arasın· «alaka> diyen de. cGenel» di-
da kan gövdeyi götürüyordu. yen de var, cumumİ> diyen de, 
Bir cacuıu kelimesi kılıcını çe- cdüz.en diyen de var, eni -
kcrek cdünya> üstüne yürüyor, zam> diyen de. Fakat bu 
bir «annulusal:t, iki elinde iki yaralı yeni kelimelerle a -
tabancayla cbeynelmilel> in ci~apçaları arasındaki mücadele· 
ierini dcşmiye gidiyor, cödev> ~e de ikincilerin galebeaine doi· 
ler, cişyar> lar, ckıvanç> lar, ru gidiyoruz. Meseli hiç kimse 
cbitik> ler, cbelletenler>, cö- cyeni düzen> demiyor, herke• 
nem> ler, csınav> lar, cku - cyeni nizam> diyor. Dil inkıla-
run:tlar, cbclge > ler, Aaya bının aon yadig8,rlarına da fa-
ırklarının en müthiı kolek • tiha okumak ü~reyiz. 
ıiyonunu yapmış Attila or - Ben bunlardan bazılarınıı a-
duları gibi acaip çığlık - cıyorum. Meseli cdurum>, cil-
lar basarnk Tiirkçenin üstüne ııi>. «İnceleme>, cgenel>, caa-
geliyordu. Zamane adamı baş- vaı>. cbarış>, cuçak>, ctören> 
muharrir, cdünyanın beynel • gibi, arapçalarmdan hiç fÜphe· 
milel manzarası, akıldan nasibi aiz daha fazla türkçenin kıv -
olan hiç kimse için iftihar mev- raklık ve incelik mucizeaını 
zuu değildir.> cümlesini 9öyle temsil eden kelimelerin de gü-
yazmıya başlamıştı: cAcunun nün birinde cenazeleri kalkar-
arsıuluııal gönisü, usdan payı sa İçim sızlıyacak. 
olan hiç kimse için kıvanç lco- Sanatkar muharrir arkadat-
nusu değildir.> lardan bunlara ve benzerlerine 

Bütün o acunlardan, budun· aevgi ve merhamet iatiyorurp, 
lardan, bakanlardan, işyarlar - Acunlara, bucunlara, kucunlara 
dan, ödevlerden, özellerden, Allah rahmet eylesin, fakat 
ünlerden, tanlardan, kurunlar- bunlara kıymıyalım. Dil ihtila-
dan, ispcktörlerdcn, müzikıel- linin böyle nice öksüzleri var. 
lerd~rı ne kaldı) Hepsi dil ihti- itiyada ıaplı cümlelerimizin ha-
lalinde sizlere ömür! Hüku - in muhafazakir bünyesi içine 
met bile artık cdünya> diyor, kazara ıokuluverecek olurlar· 
cvekil> diyor, cmcmur> diyor, aa iliıtikleri yerlerde bunların 
cvazife> diyor, cvakib diyor, Üfiiyüp titrettiklerini ıörüyo-
cmüfettiı> diyor. rum. 

~"•m edip duran ıika
~ ir üzerinde hemen hiç 

töıtermedi. Arasıra maht \'erilen muhtekirlerin 
ı...._ ~bı olarak • hafif ceu
~daiu ıörüldii. 

daha Jd ıUn ev.el ıa
TASVtRt EFKAR 

ı -~ a. ıiitıın 1 de) 

Bütün meakenler dahil olmak 
üzere tehrimizde ışıklann tam o
larak karartılmuına karar veril
diiinin dünkü üçüncü ııeceai de 
kontrollere devam edilmiftir. ilk 

ııec_e aiyah kiiıt veya perdelik 
kumat bulamıyanlar, evvelki 
gün ve d\in l>unlan tedarik ede • 
rek pencerelerini iyice meekele • 

(Dn ... ı IQfa lıı .._ f "l 

f ngilterede harp sanayiinı mec 
buri askerlik kanununun 1939 
senesi baharında kabulünden son
ra baılanmıştır. Bu maksatla ln
şaıına baılanmıı olan fabrlkala 
rın büyflk inamı, ancak bu sene 

(..., .... ,..,,. ......... 1 •> 
Yeni sabotajlar 

Nevyorlİ:, 3 (A.A.) - Amerika a
leyhtarı faaliyetleri tahkik komia • 

'Devamı 1a~a a. lltun 1 ~ 

Fakat dil ihtilalinde hafif Yarın ıerçeltletmiyeeeiini 
veya ağır yaralanıp da hala ya- hiç kimaenin iddiaya lıakkı ol-
ııyan veya ecel döşeiinden madıil süzel, fakat bam bir 
kalkmaya aavqan kelimeler ele laa)ralİla IMa 4bilm Ja4is&rlarma 
._, d>unam 
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Sahife: 2 TASVİRİ EFKAR"""""""'----------------~~-~!!!!!!!!!!!!'!! 4 BirincikUnun ~ 

Şehir Me clisi son toplantısını yaptı 
Tarihi bir tetkik 

Tramvay biletçilerine zam Rumanya d a ki 

Bo gv az 1 ar karreröır ki: Devleti Allyyei Osma- l f kl J d •la• y AZAN: Eski Ordu Kumandanlarından k ki k 
niyenin ötedenberi tatbik etmekte yapı ması e l e l ı, arııı ı 
bulunduğu kaidenin ihlil edllemiye.. Emekli Genenl 
ceğlni tebyin ettiği ıırada, Zatı Ş&- fi k bı•r Ali Ihsan 5AB1 S R umanya, Umumi HarJJlet' 

re •• mı• n ı• n hane, evvelce de olduğu gibi, dost Q at netice çıkmadı - aonra Avrupanıo ikinci .s· 
devletler aefaretlcri hidematmda kul- ruf bir delr·leti olnıu§ ve milli ıııı· 
lnnılıruı.k ilierc,, ecnebi harp bayrağı Şehir Meclisi dün son içtimamı 18 İkinciteşrin 1940 tarihli ajans havas, Paristen dutları haricindeki bütün R~ 

e Ç 1• rd ı· gv ı· altında bııfif gemllerln Boğazlardan yapmı .. ~ır. Bı"rı"ncı" celse Faruk De- 1 t bı· ~ · tt • " D l d . BI G l unsurları mÜ:ılakil Rumanya. !\""' serbestçe geçmeleri için fermanlar ,,. h t • k " şu e ıgı neşre ı : a a ıer, um, enera . . __ ._ ın· L:..r~ iV' 
isdar etmek haklonı muhafaza e- relinin ve ikinci celse de Vali ve 1 a r G l camıasma cır~ m l uu ıgı ~amelı"n haklarında da eski Hava Nazuı ay a d f tııb 1·'-uk ıtır· • tı. der!> yOlunda blı fıkra aıkıştırıver- Belediye Reisi L\ıtfi Kııdarın ri- e a aıa e ~ · •. a 

·ıstı.haleler mişlerdL yasctinde akdedilmiştir. Chambre gibi tevkif müzek keresi kesilmiş Maahaza Rumanya, bir turl 
Demek oluyor ki: Zaım.rila mu- Birinci celsede, Elektrik, T ram-\ k ' kendine ge!ememişti. Bunun b•J" 

------------,-,--- ---------vay ve Tünel idarelerinin lıesa - va a 1ar1 11e Boarassol tevki/hanesine kon~lmuşlardır.,, lıca sebtıbi, memleketin hnlk. sı~ Gar I" S •• 1 1 batı kontrolden geçirilmiş ve nıflan arasındaki muvazcnc:;ı:tl ip ema 1 Oy emezog U bunların şirket ibn şu sermaye 10 - Devletin menfaatinin i-ıtcşk.ilata ehemmiyet vcrmiye ba~- ve bundan d oian memnuniyet~ 
------ ile çalı~tıkları söylenmiştir: Elek- -·- cap e.tirdiği müsait zamanda par- lamıştı. Fransız zabitleri arasın - lı"lt ve p~i ihtiı'alldır. ~u~2!'1 . 

- 2 - trik şirketi 13,339,000 lira, Tram üddeiumuml bu hu· lamentoya bildirmek şartile mua- da bunu farkedip askeri edebi- >:• da eskiden yalnn ~er turlu 1~ 
vay şirketi 3,5 73,000 lira, Tüne- susta ı·zahat hedeler müzakere ve kabul ede- yatta bahis mevzuu yapanlar ol- tiyaz ve hukuku haiz_ ~erebetPI 

ca, lngiliL-Fransız hültümetleri faa- devletler Bfıbılilinfn hukuku hüküm- m e ' unı sermayesı u- " ~ ,,.. wııe 
Muahede abldimı meydana çıkın-ı kayyet olmıyan bir mukavele ile, !" d 81 O 000 ,. · b verdi bilı"r. mu .. ve nı"hauet mun·· aka,.,. parla- Boyar suııfı ile her turlu lıılk .... 

lı~ete gccmiş ve Osnıanlı imparator- ranlsini kat'i ve daimi olarak ihlil lunduğu ve bunların da aşağıda- lstanbul Müddeiumumisi Hık- Görülüyor ki, bu on salahiyet mentoya kadar aksetmişti. Dev - m~~ ve • to~ra~ bağlı rcfı. 
luıı;unun Avrupa nıuvazenesi için etmiş, buna mukabil de, Boğazlar ki fiyatla satın alındığı bildiri!- met Onat, bugüne kadar lstanbul- ve imtiyaz, Fransa Reiaicümhuru- leti hücnüidnreden, vatanı müda- mahiyetindeki koylu smıfı va aOİ 
kıymctU bir mevcudiyet olduğuna meselesi nrtık Çarlık Rusyasile Os- miştir: da yakalannr. ve Adliyeye veri- na mühim salahiyetler vermekte- fandan manen mes'ul olan Risi - Areda mutavassıt ve orta b 
kail olnn Avusturya Şansölyesi manlı imparatorlufu arasında bir Elektrik 1 1, 799,000 liraya, fen muhtekirlerin miktarı ve kaç t!ir. Fakat şımJiye kndar seçilmiş cümhurun bu işe bigane durması bir sınıf yoktu. 
Pren11 de Mettemich'in himmetile cihtilfıfı d:ıimb olmaktan çıkıp, Os- Tramvay 1.5 76,000 liraya, Tü- bnesinin karara bağlanarak, kaç olan 14 Reisicümhurun hepsi de asla c::.iz değildi. Hele 1936 e - Bunun için Rumanya büyüdük· 
Mıınchcnı:r:ııctz'do toplanan konfe • manlı 1mparatorluğile bütün Avrupa nel de 175,000 liraya. tanesinin talik edildiği ve bunun bu s;.lahiyctleri kullanmaktan u- nesinde Leo. n Blum . gibi, ~izı?1 ten sonra mtıb!elif .. sınıf ve ı:~ 
ranstn cOs:manlı devletinin muh:ıfn- devletledııden mürekkep cheyet> a- Bundan sonra Osku""dar tram- k k 1 1 d D F k f ] h 1 d k f t ve P'-

i sebepleri hnk.kında gazetemize şu za ·n mış aı ır. amat •erıt ıya et ı ve :zı nı - re er arasın a ı munn ere te 
za mı> tey t eden muknvele 18 eyhll ra. smda. _karşılıkl_ı t:ınhhutlere bağlı vay·.nın mazbala"ı okunmuş ve 1 R · · ·· h h" h ı· b" h "f" ı · tl · d J •. Lt ,.f kil uret 
8J3 rl · dil ı ı kla .. izahatta bulunınuctur: . eısıcu. m u. r, ıya~et suçu a- y_et ı ır e~ı : sosya_ ıs cr.ın _ısra- ca e.e. m. wı .. eu fe. • ve .. s _1• 1 · c ımza c m ş o ma , Şan- hır chadıse> halıni nlmış bulunuyor· b" • . l "h t .1 . . " . h I B ı_,-1 ı '- d M dc:.ı" 

s h nb ibram ve ısrarı üzerine Çar, du. ırıncı cc scye nı aye vcrı mıştır. Mili" K K rıç, gayrımcs ul oldugundan, er rı e aşvet>A ete getırmcsı, s·ıan- HCn ısını gosterml§lır. uca 
l hıa'i He nkdettığı muahedenin kii· İstanbul üze;indeki harisane emel· ikici celseye de Ele.ktıik idıı.re- «- . 1 ?r;.~r:ıa lhanu~u : 1 emir ve k::ı.r r::ıamedc nazırla!- sa için bir hıyanettir. Bu znman yalnız kalem "Ye ağu::la yapılın" 
l l ustundc kalmasına muvafakat lcrinl bir tüılfi yenemeyip cib:ıngir· sinin 941 senesi bütçesinin müza- nbunkmerıyete gır ı~ıdtan ten ~rı <lan birim:- imzası bulunur. Par- ı Meb"usan Meclisini fesheder< k, yıp, 51k sık sili.ha, fesat ve ıoys· 

. k I u anun çerçevesın e meınurı - . . l Al d k" "d ·1 ı· d ·· ed"~·-· d eJ1f' ctm ştı. lfği kurmuş olan Blrı~ci ~ikolan~n, 1 ercsi i c ba~~ı:ımıştır. • . . •1 d d" lamcnto muvacehesındc mes u man)'il a ı ı nre s ~ · ransa a- ma muracaat ~ıuıgm en, ın 
'fısır meselesinin, Fransn, İngil. Kudustekı Ortodoks kıliscsını vesılc Az.ndnn bırısı, vaımımlarla hı- ~~~ıru~e. ır· ın d suç s/ e 1 olanlar naz:ı.nr heyetidir. Ayan ki •teşevv..işü karşı karşıya yürü - •~kf'I, şiddetli sarsıntılardan kot" 

leıc. A\U!IUırya ve Rusyn devletle- itUhııı ederek çıkardığı ihtilaf Rusılctçilerin ücretlerine zam yapıl- . k ır. ubn _alr an ~a- Meclisi d:vanı ali vazifeeini cö - mekten menetmesi İcnp ederdi, tulaımyordu. _J 

rlıım arzusunu telif edecek bir şe - ordularının _lıarp ~asdile değil! bu mn.srıı teklif etmiş ve bunun üze- ~~lsı ·2a9rnrıı .adg anmış!: genye rür. Şi:ndiye kadar hiçbir Heisi- jmuva!fok olamadığı takdirde, Demirmuhafızlm, aşagı~-sııı: 
kllde halledilmesi m:ıksadile, uzan bapta dlledlgi temınatı alıncıya Jra.

1 
. El kt ik 1.d . l\i '"d"" .. ıuı an tanesı e. ına ıyet salış .. h .k. d f .1 . . l 9 4 0 d - · "f R b-rı ___ "dealin" 

boylu muhabere ve si~·nsi faaliyet. dnr elde maddi bir rehine olmak ü- rıne e · r • arcsı u uru f I . . . k"' "k cum ur ı ·ı c a scçı mcmıştır. a yaptıgı ıstı ayı o zaman umen ilüUllJil t ı ~ 
l ıdeıı soıırn Lord Polmcrston'nun zere hududu aşacakları 31 mayış Hulki, bu hususta malumat vere- ıyat arı . ?'yhsa vauye~k~~- m~b~ 1939 sıyasi buhranı l...ebrun"u yapıp d;ıhıı mukt dir ele Devlet ğından, intibaplard muvaffıdc' 
Londrada toplıyabildiği konferansta, 1858 de Ront Mcssclrode tarafından rck, imkfın nisbetinde bunlara ta~ v~~ır u~:i'tın t ·.ı ~ gı 1 müstesna vaziyete sokmuştur. Re- Ş~fliğini bırakmalı idi. yet üzerine muvaffakıyet: hıırıtııY 
16 temmuz 184~ d:1 - Fransa hario 1 Bi'ıbıUltye bildirilmektle, üç gün son- znm yapıldığını bildirmiştir. Bi- se eı;> ~r e netıc cneınemıştır. .. isicümhur1ar, Anayasanın verdiği 18 ikinciteşrin 1940 tarihli u- yorl rdı. Bunlıınn önüne ~ 
olmak uzere - Turkıye, Rusya, Pres- rıı Fransa ve İngiltere hUkümetlerl lahare Vali ve Belediye Reisi tvlıllık~o~u:~-7-n~nuna .c0.r~ 1 imtiyaz:arı kul!anarak devletı i· ı jaıı: havas, P ~ristcn Ş\.. tebliği neş kil Kalines~~ ~eçmelt. istediğı ~r 
ya, Avusturya ve İngiltere murab • aralarında uyutıarak 14 haziranda Liitfi Kırdar, bu devre içtimaları- Jsu~ teş kı eae la ıs]cc c;.rc_ aıt .•Ş carede fa:~I roı oynamak cihetini rettı: cDaladıer, Blum, General man, kendısmı Demırmuhafıı • 
ha ları tarafından bir Bogazlnr mu- donanmalarını Çanakkale Boğnzına "h t b Jd - bild" k erın no sansız o arn ı~fuddeıu- .1 . J _ı·kl • d G r h kl d d k" H .. ld.. ·· I d . B k da p e 
kavcle i imzıılanmıştı. Bu mukave- göndermişlerdi. nın nı. ayc u ugunu ırere •1.• 1• • •• l . ı tızam etme t ıstemeuı erın en, ume ın a arın a a es ı a- o urmuş er ı. una arşı leli 
lenin birincl nuııldesinde· diısır Bi k 

1 
h kkı d celscyı kapamıştır. mulı '~~ t~s.ı~ı ved suratd~··ı • ıElysce sar:ıyınt:\ can sıkıcı ve yek- va Nazırı Guy la Chambre gibi mirmuhafızlann Kaptanı Ze ae 

el 1 h kk d B.b ·ıı ··1 - r ongre top anması a n a talç an kıçın_, c ıcnp e en te ır er nesak hayatından ycdı senede u- tevkif müzekkeresi kesilmiş ve Kodreano, 16 sadık arkad•.t.1 •• 
1
• me~ es a ın a a ıa ı e mut - ticüncO Napoleonun tanzim edip 27 t ;ı 

tefıkan dcvlet'ler tarafın~a~ veri • haziranda İngiltere tarafından ka- E a ınma a ır.> aanç getirmekte imişler. Bourassol tevkifhancsine konul- jandarmalar tarahndan öldufU 
len karara Mehmet ~linin mu- bul edilerek Viynnnya metni tıeelii 11 er İn d e u 1 da Muhtekirler adliyede Fakat son Franaız Reisicümhu- muşlardır. Bunlar, gerek milli müştü. 
tuant etmesini temın kasdlle edilen bir nota nhkfınunı tcsbit et- 1-Bir nıüddet evvel Sirkecide Kar runun talii, ~<endisini pek müstcs· müdafaa hazırlığını ihmal etmek. Besarab ya ile ~imali Bukovin•• 
cümles1nin tnnı bi~ itti~at ne hare- mek lizere Prusyanın da iştirak et- maddesı• bulunanlar nik .adında lıir çivici bol stoku oldu- na bir devirde Devlet Reisliğine gerekse bu hazırlıBı, memleketin nın Sovyet ler tarafından iıgsl. !e 
~et cdcccklerb; ıkıncı mnddes1~~o tiği toplantı nctlcelend.rtl sırada, ğlı halde gelen müşterilere çivt sat- getirmişti. Bu müstesna devri id- esas menfaatlerine aykırı siyaset ilhakı, Kral Karol'ün v e rejit111~~ 
ı<re: .cnu kn_ rnra muhal.efet ey.ledıgl Rusya ı"le Devletı· Alı·y,,e arasında mamı11 ~·-"-'lannrak Se'.iL."nc· Asli k kd d k F ı. 1 1 b"l hlik D ... ,r ., '" .,....... "'rr.;1 1 • ra ve ta ir c ere· ransaya veya ııı.arar ara ı vasıta te eye m evküni sarsması Üzerine e ... t?kdırdc, Za~i .Sahan.~mın. talcbı üze- tekrar !harp bavlam1ş, ve 30 teşrini- ye Ceza mahkemesine ı:erilmiştl 1 ıtı' 
rıne eilmlcsırun muttdikan zecri sanlde Osmanlı don"""'""l Sinopta B lan be K iğ" b" mah büyük hizmetler edeb il irdi. Ana- düşürmek ııuretile ihanet suçu i e muhafızlar fırsat bularak iıbııt .._._.. an yanname- am 'ın suçunu sa ıt gören - 1 1 1 k d 1 K F 
tedbirler alacakları ve bu muha - Amiraİ Makhinof tarafından imha keme, dün kendisini, Milli Korunma yasanın verdiği lrndrctleri layıki- suç anc ırı ma ·tn ır ar. eza ran ıelm~lerdir. 
lefet neUcesi İstanbul tehlikeye dü- edilmişti larle bildirm.lye kanunurt:ı göre 2 sene Eskişeblrde le. istir::aldcn çekin:-ı!.rerek •. mad: san_ın _h~~be ~irişinin K?nunu E. - S iyasi ve İçtimai akideleri .~ 
şerse yln Zati Şahanenin talebi fi- Çar rd. • • b uld sürgün kalmasına ve ı.ft. yüz Ura dı dcgıl, Iabıt tarıhı ve vıcdam Sc"\sı hukumlcrıne muhalıf olup ol- :m anyanm cim•di~i reJ·İm ve sı>. 
zerine ""'rc>k Boğazların, gerekse o uları.nın Eflak. ve Bu paan mec ur tut ular """ d d l k d M r • • ..., _,,,. 

... toprakla 1 _ , etmiş ol para ceı.aSl ödemesine kıırar vermiş- mes'uliyetten kaçınmıyarak bir ma ığı a araştırı ma ta ır. a- ı setine uygun o ldugun-dan Derı ...... 
Payitahtın aclinnetini temin tPın ;ın ıeı:;... masına , Ti-nret V-'-"'etinı"n g"ndcrdı·ıı;.·ı bir ••- ı • 1 ' b 1 Al 1 • ld ~ ·· k l ' • l' " Karadenızde de Rus donanmasının .... l!JUll u ı:; ı.ıı. __ . uisıp İn cevri yarata i ir ve - um o ugu uzcre, açmış o an muhafızlar mih~er devletlerı • müttefikan kuvvaı istimal edebile - . . . emirle•, ellerinde bulgur, pirin,., da- d b k - 1 ' • .. 
cekleri ve bu kuvvetlere ihtiya" kal- istanbulu tehdıt edecek bı: vazıye - rı, fasulya, me-ı"me:ı.., m·~ır, n .. ohut, 2 - Bun an nş a dv7' yen! bır manyadııli yeni rejim hamleleri· Cot hakkında eylCıl ayında tevkif f d ·ır h . e ed" 

madığı p:ıdişah tnrnfından bildirilln- l' . zeytinyağı, zeytin tanesi, sabun, ür. Bu, Mahmutpnşnda manifatura- : . . • • . ,.. . mıı ı. enera n o nesco, ,... ae .. te gelmesine mebni 3 kanunusani .... :ıı. ... ifıtikiir hadisesi dnha tesbit edllmie· 'ıne kar· · Fransııvı gafletten uyku- müzekkeresi kesilmic idi.> ra. ınt. anG ı ızalmAvet ırnay "-'ot'' 

ce de cümlesinin ayni zamanda Ka- k85
" dde. Fr~sız.- ~gılı~ donan~ kuru üzünı, bı:yaz ve kaaar peynir_ cıhk yapan Nikola Papasoğludıır. dan u~·~nJırnbıhrdı. Al~mnyanın Mareşal Petaın, 1940 senesı 

1 
dükatör , yan i rehb er unvıı11 

radcniz ve Akdenizdeki üslerine dö· ara enıu ,..rnllş 0 mıı a, 4 şu at- !eri bulunanJar, bunların mik-nnı İd 1 d y • i ı kudretlı taraflarını F ransanın L · · c"t · ayı da eşrettig- · l · 1 ı . t" '"-dd t v.ıt' ncceklerb tasrih edilmi•:ıo ve a üncü ta Rusya ile Jııgiltcre ve Fransa a- ..... din o un uguıın gore, N ko n, • • • ırın ı eşıın n ıı ı >ır mem et>e ın m u K.a era ınn ,dO 
d . 

1 
d . B "h' 

1 
db" rnsında siyasi münasebeiler kesil- bireı~ beyanname ile Fiyat l\luraka- dükkanına gelen bir müşteriye mer-ızayıf noktalarını ıyıce tet- beyannamede diyoı ki: cfransa, lyet ettiği zaman, en z.iyade ~.·, 

ma dcsım e e. c umu teme te ır · u 27 b t. L d p · be Komisyonuna bildirmiye mecbur merşahi cinsinden bir kumaşın met- kik ederek, bu noktaları layi - dört ay evvel, tadhinin en büyük ile Dem·ırmuhafızlara g·u·vendılliı', 
!erin tatbikı tamamen lstimni bir kmıbş1 .el 1 şuiha ta, "Oon . ra dve Efla:;ıks tutulmueJardır Ilcyannamcleı· yarın _..,. 

h" t 1 1 h i b" b a n er, n nyet .. msan n a " · resini. 47 kuruştan sntınış, fnknt kile. ıslaha yol açabilirdi. Sade he:r.inıetlerinderı hirine duçar ol- den, başlıca müşavirlerini b"'". 
m 1 'Y1Cttehao ~p, ıeı:l arlng. 

1
çr yakknn· ve Buğdan topraklarını terkctmcsi j nkşam saat lG ya kadar kabul edile- k~ndisme 84 kuruştan faturn ver • mes ul nazırla~ı. hnris veya dal - du. Bu hezimetin birrok sebepleri !ardan s•çmi• ve Demirmuhııfı' 

l K d · boğ d n ın a et.r~15 urg ıta ıncs ne ır 1 mı~'"kr. 
1 

il il b ildrl . kavuk meb'usları değil, memle - vardır; fakat bunların hepsi tek- !arın lideri Horia Sima''" Bnf ,. 
cı ı eve ıp gemı e nın ana n· h kk d p b ,_ b" i b" cek ve bankalardn bulunan veyahut ti "' ı " ~ 

)~ .7-e ara en.ız t1 hnkzıkınn ndn ~tedme- lilt.imatom ı:önderlp, 12 nisan 1854 ankonstyasyon olan butün mallar da .~ı o a, c rm meş ur m eıumu- k . 1 . ki d h "k "d d -·ıd· 1939 . • • • '!". .d' 
rı.uın mcmnuıye a a o en- d d 0 ı . . bildirilecektir. . 1 .~ 1 t 1. d"I . 1 ır et ış erme s ı eren, or u a va- nı nevı en egı ır. senesı kıl Muavını olarak kendısıne r 

be . Devleti Allyyei Osmaniycce tat. c e smanlı - ngılız - Frnnsız tt- mı ıg oc es ım c ı mış, anc::ı' -.o - l" . k d b •1 d I I I b" •. M"JJ• 
bl~ı edilmekte bulunmuş olan todbırl tıfakı lstanbulda imza ed!lmiş ol • İkbaat haberlerlı misyonun bu cins hakkında tıı)•in ve ını ~-a ın ıın ı en vatan aş atı ey ü ayının ır günunde. ı ı dımcı yapm!§h. . jıt 

ki 1 d i H llan cttlr,j flvatın ne mlktnr oldu_ nezdınc çafürarak mütalealarını meclisl~rin istişaresine bile tefjeb- Fakat General i1e muaviııiJt. , ıhla! edemiyeıceb•b bilhassa kaydedil- nıa n ayn ay ıçın e mtım arp ., " l b 1 d I\" 1 h iı' 
mlşti. başiaJnı.ştı. Brezilyadan kahve gelecek ğunun tcsblti jçin tahkikatın tevsiine din iye i ir i. ·ıese iı şimdiki ür blis edilmchizin harp iliin edil - hcrşeyden evvel nizam ve int ~ 

A • dd 1 d"- b" f k 2 kinunuevvelde, Avu .. turya da • . _ . _ . karar verilmiştir. hanı1ızlnıın Reiııi General de di: öyle bir harp ki, doha evvel- , h f ru; da cmle1'e 

d ıynt mZaa e~n nh ı~er Hıral.1 ralsıhnt- ittifaka gırmiş c de bilfiil harbe mn- . Kahve. ltbalat Bır~lglle Brezılya Bir rocuk öldü Gau~le, henüz Mirıılay rütbesinde den hcm<.'n kaybolmuş gibi idi.> 1 :İ~m:tu v: ":tis;:i gör:ın içtibllcJıı 
a se, tı ..,.. ane. c ı su e d hal . 11 • b k b 1 şırketlerı arasındaki mllzake:reler :. •ı_ 19 35 d ·- · 1 F R b B k"l 1 -A 

t 1 d k D 1 i Al. · 0 ı n e ettır memıv una mu tı ı ş h .. d t ır;en. c nc,..rettıgı ynz.ı ar- · ransa eisicüm uru, nşve. ı Dem·ırmuhafızların m·u·frı"t uııslP· ıu un u ça, e\· et ıyycı sma • S d ,_ :ıll - ' 26 k" 'I müsbet bir şeklide neticelenmiş ve c remının e o uran seyyar satıcı l F d _ l . . ,ıı 
l d ,.....,.ilemez bir kaide olarak ar unya ..... ıgı, anunusan ld b 1 üh" lk rd b Mehmcdln 9 '-"aşındaki or..ıu Fikret t a, ronsız or usunun ınotor eş- Daladıer ve Malıye Nazırı Pnul nu ve bunlann ba.::ında &uJıJfl . 

n yecıe • ııı tblk dil ek b l 18&5 de, İngiıiz. Fransız ittlfakınn yo a u un_an nı ım m tn a ir " ı; , 1 . ·ı . r· ·ı . .. .. .. 1 ~ ~ 
evve ve a ar ta e m te u U· • k j 1 bi ~ -k "stlkl·r . kahve partısl satın alınmıştır. Bu evvelki gece bir Çatalca otobüsünün tırı ~es~ uzumunu ı crı surmuştu. Reynaud"nun ves:ıir nazır arın tns maktul Zelea Kodreano'nun ••' 
nan bu prcnslpe tamanıilc riayet et- ?ııere ' , la ~an r 1 ve 3 a ının ,. kahveler yakında gelecek ve derhal altındn knlnıış, ağır surette ynrnla- Bu fıkrı, o zari."'an Fıansadn be - vibile ve Anavnsaya muhalif o- basını memnun etmemitti. SıJIV'"" 
mck hııkkındakı kat'i knrannı teyit> ılk t~rııel. a:ı._mıe oldu. O ~rn~ blrııı piy:ısnya te\'zi olnnacakhr. nnrak Gurclıa hastanesine kaldırıl - nimsi}en yegane adam Paul Rey- larak. Meclise danışmaksızın harp w.idcletli intikam taraftarı idile!: 
<ylemişti. Buna karşılık olarak, ci Nıkoln eınt cdeı~k İkincı Alek-,1 r: 1 k ll bi k •1 k mıştır. n:-uci. olmuş veba lıba ın:ı parla- ·11~n etnıı"ştı·. Mar,..,alı"n ı"ma .. ttı"vı" .,.Hı"'k" t" u""dahal et""'·1~et~. - - - · · sandr tahta çıkmıştı. Nihayet Avus- _,e ece mn ar r aç a;> 1 nıem- " - .. ~ .... .., ı ume ın m e , •. J ~ 
dort buyuk devlet de (in. gıltere, t Ş 1 • K t d B 1, . ı lclcet lbtiyaeını karı,nlıyacak nisbet- Çocuk alılığı yarnlnrın tesirile ıl!in l'T'cntodn_ bir. m_ .u.·cadele. k. apısı aç- vak'a budur. Şu halde hiçbir !!U· l 1.ı·n·ı ,,,

0 
••• 

0 
•• nce, pol"ıs ve ·ıdarcd. t 1 

Prnıı0n, Rusya ve Avusturya!: c7.i- urya anso ~1 0~ e uo un tcclir. sabah ölnıiiş, tahkikata nıüd<leiumu- B R h l h 1 1 b h b "' • ' _ı . re' 
tı Şahanenin bu kararına riayet e· muddcil 18 knnunusanı 1856 da lııt- D • . aft D ·ı , . k 1 d ınilik el koymustur. mıııtı. .. ır ıs ıcum ~r ıç.'.n en g~ç r;t e azır an~ mamıf .ir ar r:, tarnftarlarının yardımı ile e~' ... 

. . mek üzere verdı':oi bir ültimatom il- ıgeı tar an ı-czı ~n şır et e • bu mu.,nlmşa. vatan ı mudafaa ış- Kanunu Eaas ıye mugayır ola~ak ı ·· · ı· d h - - u oldiit derek, yukarıda bahsı geçen prensıp . R lb r l k knhve getirmek fızere teşebbüsler Flkretin cesedi adliye daktorunun l . ..d h l . . _ b f · Jım rıca ın en ırçogwt • , . 
harlelnc çıkmıyacaklannı taahhüt> zerıne, usya su o ta ıp o nrn kt d muııyenesinden sonra dcfnolunmucı - erme mu a a c ıçın guzel ir ır- ı:irmek ne demektir} işte F ransıı: mu·· ~ler _ıir. M emleket t · - rrtjl>J 

. · nıukaddematı sulhiyeyl 1 4ubalta yapma a ır. w Al b d h 1 "' " .... _.,ı 
etmı~Jerdı. v· . d l 1 d - d 25 b t- . • • • tur. sattı. manya u esna a ara - diplomatlarının hatül arı... sile anarfiye gidiyor RurnanY 6 

Pı·ansanın himaye ettiği Mısır Ilı- J)nnn a mza a ıgın nn, · 41l 
11 lplık ıhtıyacı Tevkif edı"ldı· retli olarak çalışmıya v e motörlü (Dtıı:aını var) h ii.li m üh im b ir Ma.car ekat1İ1~ . 

divlyetlnin babadan oğula intikal e~ ta cPari kon~ı• ~pl~nmıştı. . ulı,. 
mesi keyfiyeti 1841 kinunusanisin. Bu ~ıınhrdc;n!n ıı _ ıneı m_a_ddcsın- Siimerbank yün ve pamuk lpllği -":ôl!K: bulunduğundan ve DemirPl p 
de hıı.lledilmcsl üzerine, Avrupa dev- <1 : cKnrnclenı7:~n ~ıtnraf ı:ııı·. hnle mfiesscselerlnin yerli fabrikatörler{' Camh:u Mustafn adında birisi, İsvi~re ve !\lararistanla r Poliste: fızlann hücumlarına eski re 11 ' 
Jetleri camlnsına girmiye muvnfaknt konuld~fu, butun mılletlerln tıcaret kafi iplık vermemesi, çornp ve 1'cvlüd adında biri~inln kendlsile or· • • • • ad mlaıı kadar ekalliyet p'Je 

111 eden Guizot'nun elebasılığile Boğaz- ~?1nlenne açık knlmasına muk~· r~ çamavırları üzerinde bir buh - tak olarak soğan ticareti yapacağım tıcarctımız Bıribirleria.e girdiler supları da hedef old~~•11 
Jar meselesi tekrar görüşülmiye baş- bıl, su ve H:nanlnınm gerek s:ıh~- rıınn sebep olmaktadır. Fabrikalar diye ~O lirasını, arubacı Mclımet a- Bir çok İsviçre müesseseleri tactr-ı Mercanda. Mercan hanında oturan !Macaristan müdahale tehdidtfl" . 
lanmla ve yı"ne .. Iettern1ch'ı"n müda- Jerlne nı!icavır .• gerekse elmıyan bu- kfıij iplik bulamadıklarından Anado- dında birisinin de arabanı satacağım 1 . . - t d k 1 tel"f ş-k .. .1 IJ Cem 1 Af hn t • ti 

"' " ...... il ı 1 d l i • l • k l diyerek 3 lirasını dolandırmıcı. ya - erımıze nrnraeaa e ere mu 1 1 u ru 1 c ıısan. a • e ıe • bulunmuıtur Almıtnya barP ı.f' halesi sayesinde, ortaya çıkan lhti- tftn devleuen;ı hnrp g~m eJ" no u an yapı an s pnrış erı arşl ıya - ~ maddelerden mühim miktarda sipa • ı Ahmet ve Snliihnttin ndındıı altı ku· .. • •• - · . -bir1' "" 
lafın halline imkan bulunanık 13 I memnu olncagı • hazı ıstısnnlar mamnktaılırlar. Bu hususta alaka - kalanmıştır. rişler vc.:mcktcdlrler. J<'akat buna mnrbaz Şükrünün odnııında kumar nayıının ve yı:eceguun ~u etrol~ 
temmuz 184l de yeni bir mukavele bunn dahil <leğlJ. kaydedilmiş>, .ve dnıforın tedbir almaları ve bilhassa Cambaz Mustafa Birinci Sulh Ce- mukabil lsviçredcn mnl gelmerllğin. oynarlarken aralarında kavga çık -! kısmını ve habus~s tabıı .!'·ndetlı 
lnızalanmıştt. 13 üncü mııddcsind? de_: cŞu takd_ır- iplik tcvıiatını intizama sokmaları :r.ıı mahkemesi tarafından tevkif o - <len ve üstelik nlacnğımız da bulun- mıştır. NeticE>de hepsi de bıçaklarını jR umanyadan temın eyledıgı ;,.· 

Bhfoci maddede: cZiltı Şahane, ö- ce ~aıadcnlz ~hıllcrınde~ askc-rı • bcklenmekteılir. lunmuştur. duğundaıı İsvJçreye ı hracat lisansı ~kmışler ve birlhirlne glrnıişlerillr. buradaki nizam ve intizaın10 ·~ 
tedenberi dciişemez bir şekilde de. Lnhrı_ ter.aııelcr ıhdn~ına luzum kal- -~~~~~~ .... ~--""""'""'"'....,....,....,.______________ verilnı~mcktc clevıım edilmektedİı'. Rıraz sonra zabıta memurlan hiiılise ı desinde alakadardsr. B unun ~jııİ 
-vun etmekte bulunan Boğazların mnılıgıııd.n!1, hnşmetı.u nu~ya. impa • lıcr birisi, nehir üzerinde seyrüsefer i him maddesi: cTüı·kiyenin hukuku Hu vaziyetin yeni ticaı·el ıııüznkc- mahalline yetiştikleri zaman, Ahmet· A lm anya da müdahale edece~, 
hali sulhtc herhangi yabancı devlet r~ılorlle Z'.ıtı. Hazrctı_ Padışa~ı 0 sa- temin etmek için, Tuna ağızlarında umumiye ve Avruıııı. heyeti düveli- ı del'iııin ncUcclcnıııeı:inc kadar Lu lu Hiisanın kanlar i~lndc yerde ~·at- ihsas etmiıtir G eneral A n tone , 
hnrp gemilerine kapalı olması bak- 1 h:ll~rıfo hıçblr askerı • bahrı tersa-ı ikişer hafif gemi bulundurabilecek- yesinin temin eylediği faydalara lş- şc>l<ilde gicleccğ'i anl aşılm::ıktadır. DJ. tıklarını görmüşler ve •lcrhnl hasla- "dd ti" k · t db. Jerle 1 

kındııki imparatorlukça ittihaz ve n~ ıhda~ veya m~hafnzasına tcşeb- !erdi. (Bükreş sefatcti bnş katibi bu- tir:ık eyliyoccğinb tazammun eden ğcr uırnflan Mncaristanla tcmnslnn- neye knldırılmışlarılır. Diğer suçlu- şı ~ •1 .~0~. vel e ır lı ıfor• 
tatbik edilmekte bulunmuş olan kn • bus. etmıycccklerim taahhüt ederler.> lunduğum sırada, Tuna muhtelit k~ 7 nci~ldir. mu: son gunlcme çok genlşlemiştır. !arın dördü de hiraz sonm bıçakla- narşının ommu a ~uya 9:1 ae ee' 
rarı BUreti katiyede muhafaza edece- deııılrnlşU. misyonundaki Osmanlı delegesinin Macarlar ihtiyal ımıı olan maddelt!ı·I rile ynknlanımşlardır. Muvnffak olamadıgı tnkdır 
l>fni; Züb Şahanenin bu karnnna Muahcdenin 14 üncü ve 15 inci riyaseti sırasında (1909), o zaman Bundan maadn, bu muaheılenin bol bol goııdernıektcdlrler. Dun bir + Süleymaniyede Havancı soka- nebi müdahalesi muhakkaktır· 

1 • dd ı · K d ı ln bir hususiyeti de: O zamana k.ndıır k 1 i 1 B tlayet ederek, yukarıda zikri geçen mn e en arn en ı bıtaraflığı 

1 

binbaşı olan, csbnk Başvekn, şimdi , _ . Q<• z rant nıakinclcn gelm ~t r. un il"ınria oturan Zülfü ile snbıknlılar- • Gf. 
prensipi fhllll ct.miycceklerini> taah- §urtlnı·ını tesbit ederek cKanıdcniz- mebus, ltauf Bey ikaptnn :kumanda dmletler _munasebatındn «ynlnız ~cı - lar ara,.ında traktörler \"C 1ıarman dan Hüse:ı·in ve arkadnşları Ali ve Muharrem Feyzı TO- A 
btıt etmişlerdi. her iki dcvlc>tin bulunduralılleccğl 

1 
smda, )' Jllnrdnn sonra ilk de.fa oln- hest ~:nız .• 0 karasuları~ m~vzuu. 1 makineleri de vardır. Bu iletler O nınn aralarında kavgn çıkmıştır. ~ 

''··'·-rıda 1809 da ~ngı"I•-rct•lc 1·m- ıurp_ gem. ilerinin evsaf ve m.Ikta_rını 1 rıı.k Hamldiyc kruv_U?.orü. Glasa gel- bdah~ ık:nb. 1
1
1k. ~efn olarn

1
k «1bıtaraf 1 kfıyliıye tevzi eılilecektır. Macarlar Ztılfii bıçakla Aliyi başından 8g-ıı· ,,.,.e 

.ı .UJUı 1 ıııA; ., cnız> tn tr nı ıcat eylem ş o mnRı ~uı111111u11111111u1111tt1111ın111111111uıau" • ulanmış olduğunu bildirdiğimiz it- tayın fçın nusya lle Deı.-lctı Al~yy7 mış ve ~rada. ka_ld':.gı muddctçc Türk d 1870 d ki . u d cly- fmdık tn almıya haşlanıışlardır. surette yaraladığı gibi cebindeki 17 - ·ı... ., 
tlfak muahedesi vcsllcsile sö~·ledi''•i- nrasın_da bir mukavele ııkt. e.dllecegını b::ıbri;,clılerln .. ın_ ırsı olan m. ilmtaz v.a- 1

• en onTa reJın e g e- lirasını almıştır. Bu da zabıta tara- ~ Vecizelerin Şerul J 
., ~ (h ı.:ı d 1 k d fi kd eck makalede mütalea edeceğiz. Dünkü ihracat ve ithalat fından yaknlanmış ve mn-ruh Cer - : ,,. oıiz veçhfle, devletler bu muka\·ele - er ı . ev et te su esımın en yu- sı . arını yiruagyara ta ır ettlmıış- ...... :;'mınnuuımnunmmnmmmmıııtn•"' • 

11in 2 nci maddesinde do, Züt1 Şaha- karı 60 metre ~yunda allı vapurla tl.J, . . . • 1f- Dün mühim mlktıı.rdo nişadır gel· ı-ntıımşa ha tnneshıe kaldırıJmıştır. •ııtl 
ııenln hu'.:uku hükümı·anisini kısmen her biri 200 t.onıhıtodan fazla olmı· Esas itıbarile, Pans muahedesi miştir. Uzun müddcttcnberi piyasada Her iki hiidisc hakkında tahkikata Tevazul.ırında s~"?1·Jcİ 
oll!tın haleldar eden: cŞurası da mu- yacak dört lıafif scf.ine bulundura-ı' 1841 de Londrada imıalannn ınna- DÜZI-.'LTAIE: Bundan etıııel çı- devam eden buhranın nznlncağı tah- <levanı edilmektedir. olmıyanlar, kendilerını l, 

bilecekler ve bunlar hnı·icinde lıitblı· bedenin ayni olup, yalnız Tuna ağız- l.:an maku/ımin 74 üııcıi satın yeritıtJ min edilmektedir. Sovyet vnpurile ·~· 
harp gemisi kullanamıyacnklardı) ı larında baiif gemiler bulundurula - girecekken mürtıtliplıaııc sehvi olarak pamuk ve )'Ünlü basnı:ı, matbna ki· ınir levha, mukavva, pamuk iplıği, kere m ethettirm ek 

1 (•) Bıından evvelki ma1role 18 
u11rinisani tarihli mishamızda çık -
mııtır. 

tcsbit ediyordu. cnğı yolmıdaki faıla bir kayıtla mü- 86 wcı satırın 11erln1J girmiştir. Tav- ğıdı ve hurufatı, Feyyaz vnpurlle sibrarıı kağıdı ve demir çivi gelmiş- yenlerair. ıO 
Muııhedeyi imza eden devletlerden tenıaylzdi. Bu muııhcdenin en mü -zih ederiz. Tunndan teneke oyuncak, cEiğıne, de- tir. LA ROCHEFOUCAV _ıı: 

-· Dehşet!. diye mırıldandım. 
- Zavallı çocuk bu fcliıketin vukuu lı:ndar ştıyunndnn da muztarlp 

olacaktı. Nişanlısının kendisini ölmfış btlmesini hakıkatı bllmetln<' tercih 
ediyordu. Baekalannın bilmesini de istemiyordu. Siz hastaneye gelince, 
hatırlıyor musunuz, ben Se~-finin yanına gidip geldim. İ§te bunun içm. 
Zaten evvelce de brarlaştırmıetık. Bir ziyıırct eden olursa lıakklatl 
gizliyecektik. 

Tekrarladım: 

- Dcbııetl 
- Hakkı yok mu çocukcağızın? 
- 'Elbette... Hele onuu gibi hassas bir adam ... 
- Şimdi Edimede o. Mutlaka evvelden tembih etmietlr, niıanhsını 

yanına sokmamışlardır. 
- Evet, bu şüphe Şefkate de golmiştt. 
- Öyledir. Blı daha Seyfi bu kızı göremez. Ne kadar ıztırap çek-

tiğini tnaavvur edemezslnlz. Ben onun müthiş keder anlarını gördüm. 
('ocuk gibi, lmdın gibi hüngür bünırflr ağlıyordu. Bizden rica etti. Ame· 
llyatında bulunan haıtabakıcı kadınlar odasına hiç girmesin diye. Çünkü 
onların yüzüne bakmaktan bile utanıyordu. İntihnr etmesi ihtimalinden 
korktuk. Sertabip de çok müteesslr oldu. Ben harbin bu kadar korkunc 
bir ist1buuıına hiç tesadfif etmemiştim. Bidm climizden ne hazin vıikalar 
geçiyor, biliyorsunuz. Elfmlzdı b:ıyılanlano, b1çkıranlann, bağıranların, 
tepinenlerin, :ralvaranlann, küfredenlerin, çıldırnnlnrm, gö.zleri kör 
olnnlnrm, çolak veya topal knlanların, ölenlerin sayısı yok. Her biri ayrı 
facia, utiındc birnz dü ünülse yürekleri parça pnrça edecek bir me.rha-- . . -

Yazan : Server BEDi 
nefret ediyorum> diyordu. Eğer Tiicudünde kuvvet olsaydı erkekliğini 
kendi kendine karşı lsbat için cephenin en 5n safında harbe girecekti. 
cSüngü hilcumunn cirmek istiyorum. Erkekçe ölmek ve erkekli pimi ben
den alan kaderime karşı koymak iı;tlyorum.> diyordu. Çok yüksek bir 
ruhu olduğunu biliyorsunuz. 

Başımla tasdik ettim. Gözlerim daldı. Bıı hadise beni hayretimden 
yeni donmuş bir kalıp haline sokmuştu. Şimdi meseleyi neresinden mu
hakeme edebileceğimi şnş1rmıçtını. Ne tesadüf! Ne tesndilfler! lfon gece 
yansı, o hnvada, bir a~'flç altında bu kıza tesadüf ediyorum ... Onu pos
ta edip götiirfıyorum... Bu tesadüfün içinde en yakın arkadaşlarımdan 
birinin bahtı mr ... Sonrn beni de çarkının içine alan büyük bir hadise 
mc'buizması i§lıyor ••• Blribiri üstüne bu vnkalar .. Hangi W.rnfını ala
yım? •• Yukarıda filüm tehlikesi geçiren ve bize sığınmış kimsesiz bir 
kız... Muthi.ş luıldkati bılmiyor, meçhul On baf dondüı"Ucü tecessüsü için-

"·· 

günlük iı:tıkballmden eıııiıı değilim. Seyfi herkesten, dostlarından, sev
gilisirıdl'n, belki de kendi kendisinden kaçıyor. O ne ynpacak? .. Bu nme
liynt onun aşkını da uz,•iyctlnin bir parçnsile birlikte kesip attı mı? 
Tab:ıbet ı P.dir? Bu noktayı Sıı1iıhattln Beye sormak istiyorum? Seyfi 
için Şefkntlc evlenmek değil, ksrşı karşıya gelmek ümidi de ebediyen 
kaybolmuştur. l"ııkat bunu kııa nasıl anlntmalı? Se:')-finin iueti nefsini 
mahvctmiye ne 'hakkımız vnr? Faknt, anlatmazsak Şe.fkati nasıl teskin 
ve te elll edebDeceı,rız? Onu nasıl zuptedeceğlz? Seyfinin peşinde koş
maktan naıııl menedeceğiz? 

Snliıhnttin B~y düşüncelerime dışandan yardım etmek istiyormuş 
gibi : 

- Çocuğun düşmesi büyük bh- isabet olıouş, dedi, meselenin en çap
raşık tarafını tabiat halletmiş. :t.:ntcn bilir misiniz! ~kscrlya böyle olur: 
Anormal vakıılardıı gü1ı:ıl,kür anne büyük Lir heyecana düşeı· ve bu he
yecan onu gn:ı;rlmefru zaafının mahsulilnden kurta..ır. ÇekUği müthiş 
ıztırap ta bit' d:ıkıknlık zevkinin cezasıdır. 

- Fakat şimdi ne yapalım, Saliihnttin Bey! Hakikati bana söyle
diğinize çok memnun oldum. Ilcni yanlış bir yolda nafile gayretler sar
fetmekten kurtardınız. Teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki saha daha 
aydınlık. Fakat müşkülat daha az değil. Hattii çoğaldı gibi geliyor bana. 
Çiinkil bacaklan kesilmiş bir adamla onu seven kızı evlendinnck müm
kündü; fakat bu ıht.iraslı luıdını bir tıarem uğasının kırılıuıs 1ki dala 
bcnziyen cansız kolları amsınn nasıl bırakırız? 

Bunu h1ç dfişfinmeylnlz. Boylo bir şey olamaz. Seyfi lilfir, bu kl· 
k l "I •ra bir dııhıı ıkm 

11CY 
Tevazu bir meziyettir, . 11 ı.Df' 

mütevazi gibi görünmek rıY~itİ • 
lığın en ağır çeşiUetindcn <1'' 
dir. Tıpkı arsızın arlı, nat11; rfr_ 
:ımn namuslu, bırsuın dürü~ ~ 
runmek istemesi gibi... Zn> ıııJıı.:
hodkum ınsan ruhunun del" ıJ 
!erine kadar inen bedbin ııJ111' 
Bochefouenuld sahte mütc" ııl"" 
rın methedilmekten, pol1P0 r0fl'' 
maktan bıkıp uSAnmıyan gu r ııJ! 
nu ortaya koymuştur. Bun\ıı ııl't' 
kere methedilmekle do)'111~!!' ~· 
dıı·. Bnnlıır bcşeıi ihtirlP'" tıi'r 
cemiyetin yükselmesine h~tP. 
yerck keneli koltuklnrınıo ~ıııl 
destek ynpanlnrdır. Mczi>: rıııl~ 
eserlc.rile değil de muhıtlC raır 
Hif'ile isbnt etmiye luıl~ntııt11"r 

Kavli müecrred, kavlı ııı 1 d 
reddlr. Dalkııvukluğun, e(!ellıtf' 
edileni de küçülttüğii gibif.e~ 
adam olmak istlycnler de ., I' 
kiS\'csi altındaki gururlıırını ~ 
bunu olurlar. Bu bükilınıJel> 
tulm a imkan yoktur. 
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l\SKElll VAZIYET 

lngiltere ile Almanya Ha .. e ' ,. s ta R v e G •raaındaki aaıl harp 1 9 p t • d 
~boh ... ?~~~g~;,~;.{. Erilreye 50 hadva ar ı rupun a 
-.ın~lerdir. a k 1 n 1 y a p ı I 1 (Bq1nak'""" devam) 

ııBirle~ik Amerika ise daha sonra H . t Dı· vanının zetelerde, büyük bir deri fabri-
... ,40 aenesinde bu ınzumu takdir et,. ay Siye k ·k ··ı 
""'f Ve mevcut fabrikalarımn bir ikıs- e• k b •• ""k kası aahibinin, piyasaya e il O• 

::•nı tadlle başlamı~; bir çok lü- ır ço uyu çüde deri çıkarmasından dolayı 
kcı rıılu fabrikaları da yeniden inşaya yangınlar çıkarıldı • • 1 d topu bet ıün hapis cezasına mah· 
( l'Ulmugtur. Bugün, hii.len, Birleşik s e ç 1 m 1 y a p 1 1 kUın olduğunu okuduk. Kanun 
,.,ıııerika ayda bin tayyareden fazla Sahil müdafaa tetkilatına men- mucibince, cezanın bu kadar ba-

fı•ınıyor. sup İngiliz tayyareleri f';:lorveç sa- fıf olmu~ fabrikayı intibaha ıe-
.. nglliz Başvekilinin 9 İkinciteıırin- hilleri açıklarında gemilere hü - tirmesi iktiza ederken, bi.liki. ce-
da· lrad ettiği nutkunda bıı hıı!tlsa cum etmi~ler, bir vapura isabet Ankara, 3 (A.A.) - C. H. P. seriyet kazanarak Haysiyet Divanı saret •e cüretini arttırmak gibi 

ır IJU noktalar göze çarpmaktadır: vaki olmuştur. f eje adalarının Meclis Grupu Umumt Heyeti 8/12/ balığına seçildllderi anlaşılmıı ve 
•· 1 - Bugünldi y••ama ile devamlı h 940 salı ...ı;nü saat 15 de Reis vekili intihap neticesi Umumt Hevete ar- mak\ıs bir tesir yapmı, ve ayni ... r ~ rı tımlan da bombalanmıştır. •" ' b ik · · k ik "I ,,_,er arasında katedilecek uzun bir Trabzon Mebusu Hasan Sıı.ka'nın re- zedilmekle celseye nihayet verilrnlş· fa r a, "•vaaaya yıne e sı 0 

• 
•1111 v rd 1n Kahire, 3 (AA) - İngilizler • k d I 
tin. a ır. Bıı yolu katederken • isliğinde toplandı. tir. çüde den ıürme te evam ey e· 

ız · ta - · dil Kassalada bir İtalyan znbitile 9 da K d 1 C toater:c:~~z;ve me netinı nyaya nefer esir almışlardır. Parti nizamnamesinin 131 ve 182 Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), m~tir: ~unu. • ~ uracı ar • e· 
2- nci maddeleri hükmiince her içtima İsmail Kemal Alpııar (Çorum), Dr. mJyetanın yıne ııkiyet etmellD -
~ Harbin bidayetinae veya harp- Aden, 3 (AA.) - Adenden senesi için yeniden teşkili icap edcıı İbn!him Tali Öngören (Diyarbakır), den anhyonız. 
lltı biraz evvel inşasına başladığı- kalkan tayyareler tarafından i - Haysiyet Divanının scçllmesi bu Ali Rana Tarhan (İstanbul), Dr. Bu badiıe, alelade tedbirlerle, 
~ fabrikalar ancak şimdi ııemere kinciteşrin zarfında Eritre ve Ha- içtimaın ruznamesini teşkil ediyordu. E el 1 · · ;,:rıniyo ba"lamışlardır. Önümüzde Tuğamiral Hakkı Şinasi r ( s - ihtikarın önüne geçilemıyeceğıne 
"" " be~istan üzerine 50 den fazla ha· y ı · Uh ı· · d t b !) R p-•· (Kül h ) Gl · 1 k'l d Ilı lln ve çetin bir yol mevcuttur. Bu apı an ın ap ne ıcesın e aşa· an u , e~ep l!JLer a ya , • çok bariz bir mısa teı ı e er. 
>lilıddet zarfında harp sanayiimiz en va akını yapılmıştır. Şapdenizin - ğı<la isimleri yazılı yedi azanın ek- Naci Eldenız (Seyhan). lıte bundan dolayıdır, ki hüku. 
lı ksl'k noktaya varıncıya kadar ça- deki Assab limanı 30 akın esna- metin nihayet ihtikir cürümleri-
§rnaklığımız liızımdır· sında şimdiye kadar yediği dar- T u·· r k J . t ne de, idarei örfiyenin teşkil e -

Urıa - Bahriyemizin harbin bidaye- belerin en şiddetlilerine maruz • a p 0 n t 1 C af e deceği askeri mahkemelerin bak· 
~e inşasına başlanarak şimdi mü- kalmıştır. Bu liman iizerine 36 sa- ma1ına lüzum görmeyi düşün -
lıııl •diyen hizmete dahil olmakta at devnm eden hücum serileri ya- ul 
..,!Unan yiiılerce gemi ile takviye 1 p 1 1 b'lah h d • • f h tt•k düğünü öğrenmiş b unuyoru:z. 
"'1 nıesi zaruridir· pı mıştır. i ot arın ve ı n are mua e eSJDI es e l Bütün bir milletin, zamanın 

4 ' yapılan keşif uçuşları müretteba- 1 • • • 'd t..... - Bu muddet zarfında ordumuz icap arına büyük hır ız an ve ı • 
""Çbiz tal' dfl tının raporlnnna göre, muazzam 1 • k t.._ ve ım c erek kudretli bir Ankara, 3 ( Husuı;i muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Japon- rakle uyarak her tür u sı ıntıya 
~l"ruz sWh b n ı k ı ı t yangınlar çıktığı gibi, fcvkalf\de k b"l • • "- - a ı a ne geme ç n e- ya ile aramızda imzalanmıt bulunan ticaret anlaşması, taraf-.ınız- ıogus germesine mu a ı • ıçı· 
~tnul ettirilecektir· büyi.ık hasarat husule gelmiştir. l bil 6 ' dan feshedilmiştir. mizde bir tür Ü doymak mez ,_ k Yine bu müddet zarfında ha- Kraıılıkta resim alan bir alet ................................................................................................ üç, beı insanın, fazla menfaat hır· 
oı_, Uvvetlcrimiz adet üstünlüğünü \' · 3 (AA ) B 1 j ri ecıece'klerdır. aşıi'lgton. . . - ir- Badoglio'ya spanya ile ngil- siıe, o milletin ihtiyacını istismar 
...;Örülüyor ki İnglltercde hükumet !eşik. Amerika hava iıleri komi - etmesi karşısında bundan sonra 
lb(i aşılan işin zorluğunu ve uzun lesi, geceleyin tayyareden fotog- rağmen hezimet tere arasında en şiddetli tedbirlere müracaat 
~det azim ve sebatla çalışmak ıu. raf alabilen yeni bir aletin, İngi· artık bir farz halini almıştır. 

f tınu idrak ve takdir etmektedir. tiz hava kuvvetlerine verilmesini durmuyor mali an)afma Yukarıda da dediğimiz ıibi, 
.... 0Riltere lle Almanya arasındaki kararla•tırmı•tır. 15 ~enelik ralış· 'd · ·· fi ·ıa d 1 k ... ı) h b "' .. "' (I inci sahifeden devam) {1 inci sahifed~ devam) ı areı or ıye 1 anın an ası ma -
ı...; arp, ugilnkü şeklile bir teknik malar neticesi kc,,fedilmi"' olan d • ._ · t b ~uşına ve imha harbi halini al- ... y tikleri Filikas şehrinde; içlerinde Madrid, 3 (A.A.) - Dün )1adrid- sat a, ııte gere .. hcare sa asın· 

ihtikar 
aakerl mahkeme 

huzurunda 

R aslar Yunanhlan 
takdir ediyor 

Brüksel ratlgosa da Tli,.. 
lcige ile Yunanistamn, 
ltalga ve Almanya tara
fından Balkanlar ıçın 
lıazırl anan programa 
karşı müşkülat çıkar

dıklarını sögliigor 
Londra, 8 (A.A.) - Kiev Rus rad

yosu İtalyan - Yunan muharebesin
den bahsederken bunun en şayanı 
hayret noktasını Yunanistan gibi 
küçük bir mmıleketin kendisini as
kerce •e ııilihça bu derece faik bir 
dütmana karşı muzaffer olması key
fiyeti olduğunu işaret etmektedir. 
Bir çok sevkulceyş noktalannın İn
glllz a.skerJeri tarafından işgal edil
mesi ltalyanlar tarafından gelecek 
blr mukabil taarruzn karşı mühim 
müşkülat verecek bir hadisedir. Bu 
sebeple İtalyan - Alman kuvveUcı·i 
tarafından yapılacak mukabil taar
ruzun muvaffakıyetsizllf~e uğranıası 
büyük bir ihtimal dahilindedir. 

Diğer taraftan Brüksel radyosu 
dn Yunanistanla Türkiyenin İtnl>a 
ve Alnıanya tarafından Balkanlnr İ· 
çin hazıl'lanan programa karşı milş
kiillit çıkardıklarını söylemiştir. ................................................ 

Profesör Şükrü Babanın 
konferansı 

Ilug{in tlnh-ersitcdc profesör Şük
rü Bô.ban tarafından cTürkiycde 
harp iktısadiyatı> hakkında bir kon
ferans verilmiştir. 

Profesör, iktısadt haYattakl bub
ranın iimillerlni izah etmiş ve bu 
amillerin yalnız iktısadi ve mali ol
mayıp siyasi de oldui:"Unu tebarüz 
ettinniştir. 

Sahife: 3 

C i nl ile r s e ı un a 
kadar mücadele 
kararı verdiler 
Yeni hükumeti 

henüz Almanya da 
tanımadı 

Çunking, 3 (A. A.) - Çin 
Hariciye Nazın beyanatta bulu -
narak, Vang • Şing - Vei'in 
tam bir vatan haini olduğunu, ye• 
ni korkuluk rejimin, kimsenin ta· 
nımadığı bir te§ekkül bulunduğu
nu söyledikten sonra sözlerini 
tôyle bitirmiştir: 

«Japonya her ne yapmıya te
şebbüs ederse etsin, pasifik ale -
minde her ne gibi entrikalar çe • 
virmek isterse istesin, Çiniiler, ni
hai zafere kadar mücadele etmi
ye azmetmiş bulunmaktadır. Çin
liler, nihai zaferden emindir. Zi
ra hürriyet, adalet ve hak her za
man galip gelir.> 

Stokholm, 3 (A. A) - Da· 
gens Nynetr gazetesinin Berlin 
muhabirine göre, Almanya, Ja· 
ponyanın eııerini takiben Vang • 
Şing - Vci hükumetini tanıyıp 

tanıınaınıya henüz karar vermİf 
değildir. 

iki memleket arasında normal 
münas,..betler devam etmektedir. 

i~tanbul Valisinin şerefine 
Vali Lütfi Kırdnrın, İstanbula ge

Jl~lnin üçüncü yılı münasebetile, Ba· 
sın Birliği, Valinin şerefine bugün 
Parkotelde bir ziyafet verecektir • 
Zl>afete örfi idare komutanı Gene -
ral Ali Rıza Artuııkal da !.eabet ed• 
crktlT. 

"'"l•t bu alet, magnezyom ile alınan ge- d ' d'] ' ) t IJlz İ [ d '- ' t L-- da bu ı...~ltiır.: .fakat bu imha harbi, bizim eczacılar, doktorlar, tüccarlar ve e ımza e 1 mış o an ng • spanyo a, gere• ııyue ıauaaın 
'.""ICI ce fotograflan tertibatını havi aı· 1 ası 18 t 1940 tarı· ti b 1 k d 1 k ı"ı 1 ~al 1111% imha muharebesi değildir. muallimler bulunan eşraftan 18 m ı an aşm mar • sure e u anı su a av anma • ı ı ı hib;Okın olan imha rnuhnrebesl mü- bulunmaktadır. Bu alet, hedefle- kişıyı tevkif etmi~ler ve firar e - hınde imzhalanmış olan anlaşma çer- t:v~n nit··' .... ,.,.il hadlerini bil. stanbul Belediyesi lanları 

uvvetlerle hazırlanarak dil ri tavin ve haaaratın fotograflrm- çevesi da ilinde bulunmıyan tedıye- dı'rmekten 1·ba-...&&!... Ilı b' . . şma· " derken de ahp götürmüşlerdir. 1 i · tlhd f d l b" ı b n:::u..-. iiml•••••••••••••••••••••••••lli ~ ır şıddetlı muharebe ile tama- nı almRk hususlarında İngiliz ha- er ıs a e en yen ır nıu uıse e »ununla berabeT, idarei örfi -
•-L_ ıaatlOp ve peripn etmek ve bir va kuvvetleri için rok kıymetli o- Bunların akıbeti meçhuldür. usulü derpiş eylemektedir. Bu an - • ·ı· _L'-"-- t tb"k' 
~ başka yerlerde başka mevziler lacaktı~. "' Times diyor ki: laşma, İspanya fle İspan~·ol Fası ve ~:n~; ~~:~~~ b~ O:m~~ 
•·-sına ve başka muharebeler yap- Londra, 3 (A.A.) _ Times Sterlin blokuna dahil memleketlere 
~a mecal n lktıdar bırakmıya- Kumanyada gazetesi ba~mak:ılesinde tö 1 1 yapılacak tediyatı ihtiva etmektedır. yemet söııtermekte ve bu nretle 
l .. 01111 ıulbe mecbur eylemektir. Y e 1 Bu ıtllafnamenin şimdiye kadar is - memlekete her veçhile tayanı te-

'"llıın 1 1 LeJ·yonerler polı·sı· yazmaktadır: panyaya verllemiyen meblii.ğları, mü .-kkür ı'tidal deni vermektedir. 
~ en son m sa i 10 ?tlayıst.an 26 Avlonya, ag~lebi ihtimal i•e Y..a- j ,.,-
•- tana kadar Belçlknda, Flandrcs 1.... d•td• " bayaat yapmak ilzere spanrol bil- Türk milleti de, hükumetin gÖı· 
._ \'e ""- d ağve l l ramıyacak bir halde oldug"u için ku"metl emrı·ne ve eceğl tahmı·n edı'I ""1 ... ransa a cereyan eden 45 r - terdiği bu mülayemet ve itidale 
.._. 6k muharebelerdir. Bunun neti- (ı inci sahifeden deı•am) İtalyanlar, bütün münakalelerini mektedir. 'dd Ja k kJ .. -..ınc1e F' k O ·· · d k b I'spanya harbe karışmı)'acak cı en ayı tır ve fU ışı arı son-ıı..._.- ranıuı mfltare e talebine tukta demı'.,t"ır lcı".· raç uzerın en yapma mec u- d l • d .. d·~· ~u k " . ürme mese esın e ıoıter ııı 

ııı· l' alm!ftır. cTransilvanyanın ve Transil- riyetindedir. Gelecek günler zar- I..ondra, 3 (A.A.) - Reutcr nJan- .1 d b 1. k • 
.. ~dıtndi İngiltere ile Almanya ara- f d ı· 1 1 b"" .. b. d' 1 t'k b .• dl k tam mutavaat ı e e u ıya ah· ••., vanya lejyonerlerinin harpcu ruh- ın a ta yan arın ulun cenu ı ııının ıp oma ı mu arrırı yor ı: • • I k d' ~. a J..'apılan jmha harbi ise hava A ıl - t ·1 t hl' Lon<lranın sallihi,·etll mnhfillcrin- na ıspat ey eme le ır. 
• de ları tanınmı•tır. Fakat Trans'ıl- rnavu ugu amamı e a ıye e- " H · · · · d 'h \aL~. nızaltı hücumlarile topyekun y d k Şk b h . . . 1· de beyan C'dfüliğine göre imza <'dilen epımızı müteeuır e en cı et 

11' 1Pte 1b tti B · h h vanya, rnı'lletı"n, ıztıraplarımızın ere um i ne rının şıma ıne t · · • b' k · · b k d !lıı ı •. n "are r. u ım a ve ta - k l h I B ) nglliz - Ispanyol anlıışınnsı, PortP- ıse, azım ar e serıyetin u a ar 
L.ıı 'ti ıse oyle bir, 'hnn, b,.., yüz, '--• ve u··mı'tlerı"mı"zı"n be•ı'g~ ıdır. Mı.lle- çe ılmc eri mu teme dir. u ha - rl ı h • • • Q ~ -.. ""'" ,, kiz ve bazı cenubi Ame ka mcm e • üsnünıyet gostermesme ve za • 
t1<f hava muharebesi veya akını ile tin ba§ında büyük Transilvanya- de, Ayasaranda limanı, Yunan ketlerile yapılan ııırf teknık anlat - manın icaplannı takdirde hükı'.i • 
~edilemez. Kim bu işe dayanabi- nın ruhile işleri idare eden ordusunun garp cenahını besle - m~lar nevindendir. metle bu kadar bemahenk yürü -
~~ hangi tnraf, mütemadiyen bir askerin memleketin başında mek hllsusunda istimal edilebile- lngiliz tasavvurlarından Amerl - esine mukabil çok az bir züm-
liı;e re ve denizaltı tedarik ve ima- b I d w b" .. d Ad "I" b " 1 cektir. kavın haberdar edildiği zıınnolun • m • h" d ' "ht'ka h 
ı. rııuvaffak olnblll - t- 1 .. - .. u un ugu ır gun e a ı ane ır A I ld ~ •. C ) akt dı reye ın ısar e en ı ı ar ru unun 
"lılıs rse 0 us un UE,"U hareketi tes'it etmek üzere geldik. n aşı ıgına g.ore. enera nı a r. f · 'f d d b' " ı·· tlıı al ve muhafazn edebilecektir. p S 1 k h Bu anlaşmanın daha geniş bir ti- ırsattan ıstı a e en ır tur u vaz-
~. GstünlUkten knt't zafer çıkar mı? Tranailvanyanın ruhu zaferı müj- apagos, trugayı ışga etme e caı·i muahedenin mukaddimesi oldu- geçememesidir. ldarei örfiye ah-
~ta81 n h delı'yor.> ' defini takip etmektedir •. Buna va-d ıı· ~ P elidir. Çünkü hava veya ğu hakkında matbuatta çıkan bazı kamı da yalnız bu zümreyi yola 
~lı.~Zaltı O tünlüğü hava veya deniz Antoneskonun sözleri sı~. olurs~, Elbesan tehlıke altına haberler esassızdır. getirmek için tatbik edilirse, bun-
d~ bınl lycti değildir. Bir tarafın elin- B .. duşecektır. D'ğ b h b 1 ö la h l r tek undan sonra sayııııı: halk kut· O'k .. ) k el' f'k' ) . . 1 •er azı a er ere it re, an ı,- daki isabet de muhtacı iza o -
t.11eıf tayyare veya denizaltı se- I ..... d .. I C I A ı tator er, en ı ı ır erını ma yapılmaı.dan evvel İspanya harp 
tarar kalsa da yine bunlarla kıırşı esı onun e soz a an enera n- saklamak hususunda birer üstad harıci kalacağı hakkında trminat maz. 

a hO b"ll toncsco. bu seneııin ilkkanununun TASVİRİ EFKAR lıı cum yapn ı r. l olmalarına rağmen, bugün anla - vermiştir. Bu habcrll'rin sıhhati tah .............................................. .. 
>a ~1lterc istihsalini çabuklaştırmı· mi let için bir saaclel günü Jeğil, şılıyor ki, Mussolini, Yunan me- kik edilememekle bera~r ispanya -
t.;.e arttırmıyn çalışıyor. Kanada, bir ıztırap günü olduğunu kaydet- selesini kendi kendine ve Hitler· nııı gayri muharip olduğuna dair 
liJcaı tralya ve Birletik Amerika fab- tikten sonra şunları ilave eylemiı- d , I k h il k yııpılan beyanattan başkaca teminat 

Parti idare heyeti 
azaları arasında 
bazı tebeddülat 

oldu 

~·barından dn istifade~·e gayret tı"r .. en ya roım a ma sızın a elıııe ı il edi~ · 1 l kt d 
:""!,, J • d d" ç·· k"' . d ) k ver m cı an aıı ma a ır. 
~Uc or. Almanya iso, yaptı&'ı bava «Bugün ayni zamanda iıtikba- gayesın e ır. un ·u ım at a ma 
~rUnıJarne İngilteredekl bu çalış- demek. mihverin diier rüknü ile J ki 
ı-~,·f ınlnl olmıya çabalıyor; diğer lin haklarına yol açan bir gün- zahiren olıun mevcut olan müaa- fi ar.an 
._ tan Büyük Brltanya adalann- dür.> d k d k } • .. ltı L General, bundan sonra meı • vat nazariyesine ve i etme e- mas e enmesı 
ttlc eıı.ı;ftn ve ancak hariçten sele· mektir. 
~Yiyecekle iaşeleri kabil 48 mil - ulleri şiddetle tenkit ederek de - Bitler, İtalyayı ic:•al mi 
'>'altın halkın iaşe sev'kiyatını miıtir ki: "'• 
~ it için elinden ne geline yap. «Hepimizin mücrim olduğu- edecek? 
«&11' ıı:il"&fıyor. İngiltere, bir yan - muzu iınutmıyalım. Çünkü bunu önümüzde çok sert ve daimi 
~))a va iistnnlilğ!Wll temin için tarib de unutmıyacaktır. Kardeı bir meaiye ihtiyaç gösteren bir 're lmalltına, diğer taraftan kavaaluile zayıfladık ve feci n'"'- kış mevsimi vardır. Hava kuvvet-
'"'-- '-luvaııalaslnı muhafaza ve ma- • ... ~11 kılmak için denizlerdeki kad· ticeye aeldik. Hudutlar biribirini leı-imiz bizi ilkbaharda yapacaiı-
'lrtıı artt.ırmıya ~alıııyor. Bu hal takiben düıtüler ve biz onları mü- mız taarruza hazırlıyacaktır. 
~ ba mütemadiyen uzatmaktadır. dafaa etmedik. Transilvanyalılar- Diğer taraftan Daily Telegraph 
.... ,,,,hll de varın tetkik edeceğiz. dan, ıztıraplarına ragw men, meyus gazetesınin r:··asi muhabiri ıun -il ········'····························· 
b talgar Hariciye ;~~:~;İh~1r~~~Ybf;:ı~r~~~kH:; lariyrh:ı,:~t:t~~ mahafilde söy-

'18.zınnın nutku keııten sonra yine biz kalacağız. lendiğine göre, eğer Hitler, Mus
' (1 inci sahifeden dın·am) Çünkü hiçbir fırtına bizi devire • solininin imdadına giderse, ltal -
11ı1,l1''!._~da hükOmet tarafından ya. miyecektir.> yanın ıimali kısmını ve Adriyati-
~ ueyanatı hatırlatmıı ve hilkil- Lejyonerler polisi ke karşı geniş bir mahreci kendi-
~!' il bu vaadini tutabildiğini ""e ne alarak İtalyanın müttefiklerle 
~ı ıoınan bu siyasete sadık kalaca- lağvedildi avrı bir sulh yapma~na mani ol-

&v, etmiştir. Bükreş, 3 (AA.) - Rumen mak üzere ltalyan askeri kuvvet-
Bulgar • Alman lejyonlarının reisi ve Başvekil mu lerini de Alman kontrolü altına 

m.. b ti . avini Sima, ihtilalden sonra teıkil vazedecektir.> 
~ unase e erı olunan lejyoner polisini ilga et -
c~r demi,ur ki: 

'-lı;•io•a muahedesile bu meselenin miştir. Bu polis rejimin kurtuluşu-
~,r l'olile balledilınlt olması, Mih. na hizmet etmiş ve bu suretle va
>~1 de\'letlerinin adilô.ne bir zihni- zifesini tamamlamıştır. 
~~ tahakkuk ettirmek istedikleri Kurbanların hatırası anıldı 
'ı!arıın yeniden tanzimi işine bir Moıkova, 3, (AA.) _ Tass 
t'n e olacak mahiyettedir. Bulga- ajansının bir telgrafına göre, Ru
~ Avrupnnın yeniden tanzimi 
~ıırdesinde çalııımıya her zaman manynda Demirmuhafızların ci -Sa ır. nayetlerinin kurbanlarından biri 

"~Yet • Bulgar münasebatı olan Magrearu'nun mezarı başın
~-~Ubi Dobruca Uzerindeki Bulgar da, milli köylü partiııi lideri Ma
«&ıı ~1:_1nın Sovyetlcr Birliği tarafın- niu tarafından söylenen nutuk, 
ıa..:... .... nılmaaı Bulgar. Sovl•et mü • Rumen sansürü tarafından tayye
~erlnin müsait bir tarzda in- dilmiştir. Maniu, demokrasi mü -
~bet;na_ Yardım etmişUr. Bu mllna- cadillerinden olan ve bu uğurda 
~ ırı~ atiyea ayni şe~lde ve her hayatını feda eden Magrearu'yu 
-~ eketin menfaatıne olarak methetmiıtir 
'd..:: .ıyade inkişaf edeceğini iim.lt O • h. ı ~%. emırmu alız ar tarafından e 

"Tilrkl 1 d t vinden kaldırılıp yol kenarında 
ı..!lıııca..: ta erT! ,_, os ~~--..L..... kurşuna dizilmiı olan sabık Baş-
~ ·•• n - ar1Uye m............,.... k'l y . h .. S ilcı ıneıaleket arasında mevcut ve ~ orga nın atırasını .hurmet-
~ııJc ve bitaraflık muahedesi mu- le yadeden Motru, Yorga nın Ru
~ inkişaf etmektedir. Türk men ilim ve kültürüne yapmış ol
'let tında yükselen bazı nlhot duğu hizmetleri tebarüz ettir
~! 41 l'ağmcn iki memleket arasın- mekte icli. 
~ rtı6nasebcUcr, miltekabil hür- ............................................... . 

'~·dostluk esaıılarına istinat TaaYirl Efkar 
~ı;; ır. Türk Trakyasında ya • Nüh S K 
~ b askeri hazırlıklara gelince, •• ( ) ara,tur. 
'ı bı illcOmeti bunların sırf teda - 1 Ab Ş al i ı Tllrklye ff-'t 
~ •hiyette oldukları hakkında oae er t iç!• ..!i!!._ 

1'fl'reren beyanatta bulunmuetur. 
memleket arasında mevcut iyi Senelik ........... . 
Uk münasebetlerinin ıstikbal- Altı aylık ....... .. 

81ade iDkltaf edeeeiine b· Uı a7blc ........... . 
Bir arl* •••••••••••• 

Tersine sürat rekoru 
Diğer t:ı.raftan, sansür mesele

sine tekrar temas edilmekte ve 
Am<!ril..aya belki gülünç vak'ala
rın sansür edildiği sövledikten 
sonra misal olarak bunlardan a
şağıdaki vak" a nakledilmektedir: 

cYunanlılar, ricat halinde bu
lunan İtalyan ordusu tarafından 
bırakılan birçok harp malzemesi 
ve bu meyanda tanklar iğtinam 
etmişlerdir. Baıka mamulattan 
clduğu için nasıl işlediğini bilme
dikleri bu tankları tecrübe ettik
leri vakit, bu arabalann birinci 
vitesleri ile saatte ancak beş mil, 
ikinci vitesleri ile is::: saatte on 
mil katedebildiğini görmüşler ve 
geri süratini tecrübe ettikleri va -
kit, tankların birdenbire saatte 
60 mil süratle fırladı!:larını hay -
retle müşahede cylemiflerdir.> 

Yanan tebliği 
Atina, 8 (A.A.) - Yunan bnşku

mandanlıtının dün akşamki 87 nu
maralı tebliği: 

Cephenin sol cenahında ilerlemek
te olan kıtaatımız, Ayaaarandiden 
Ergiriye giden yolu ateşleri altına 
almıştır. 

Premeti etrafında ctızOtamlanmız 
yeni meniler iııal etmittfr. BOy6k 
miktarda eair1 her tlrUl malzeme.,. 

{1 inci saltifıdeft dı11(Jm) Ankara, 3 (A.A.) - Haber aldı-
mitlerdir. Bu suretle umumi tec- ~ımıza göre, C. H. Partisi Umumt 

İdare Heyeti azasından Sinop Me -
rübe iyi nettce vermiftir. busu lnccdayı'nın lıliinakalit Vekil-

T ayyarelerle yapılacak kont· liiine, Ankara Meb11$U ::\lümtu Ök
rolleri miıtealup, kprunma tecrü- men'in Ticaret Vekilliğine tayinleri 
beleri yapılacaktır. dolayısile açılan Umumi İdare He -

Nakil vasıtalan hakkında dün yeti iz.alıklarına Genel Başkanlık 
Vilayet, bütün kazalara aşaiıda- Dinnınca l\larae .Mebusu ve İçel 
ki tebliği ıöndermiıtir: Bölgesi Parti Müfettişi Hasan Retit 

1 _ Motörlü kara nakil vasıta- Tankut ile Elazığ Mebusu Fethi Al-
tay scçilmişl<'rdir. Hasan Reşit Tan

lan ön büyük lambalarının camla- kut'un infikiıki ile Parti Tefllş kad
n içeriden Sümerbank kağıt fahri rosunrla eksilen bir müfettişliğe de 
kasının si1ah renkli kağıtlarile Mardin Mebusu Hasan Menemcnci
kağıtlanacak ve lamba camlarının ol:lu alınmıştır. 
şekline ve lambaların duruş va - •=============== 
ziyetine göre, merkez noktasının Afrikadakİ ltal• 
iki sa.ı:ıtimetre aşağıdan itibaren 
lambanın alt kenarı arasında ge- yan kuvvetleri 
nişliği bir santimetre ve uzunluğu tesıı·m olacak 
sekiz santimetre olmak üzere lam-
banın tabii ziyası İntişar edecek 
surette ufki bir kısım açık hıra -
kılacaktır. 

2 - Lambaların iç paı lak kı
smaları. alt nısıf daireye münhasır 
olmak üzere mat kağıt veya ka
uçuk beyaz renkte yapıştırılmak 
ıuretile parlaklığı iznlr edilecek
tir. 

3 - Motörlü nakil vasıtaları
nın arkada stop lambaları bir bu
çuk santimetre kutrunda yuvarlak 
bir delik açık bırakılmak suretile 
camlarının içerisinden siyah kuğıt 
ile maskelenmesi mecburidir. 

4 - Arka plakaları tenvir e -
den lambaların, otomobilin için
deki lambaların ve taksimetre 
lambalarının yalnız mavi ışık ve
recek şekilde olmaları mecburi -
dir. 

5 - Et arabalarının camları -
nın mavi renge boyanması mec • 
buridir. 

İtfaiye otomobilleri 
maskelenmiyecek 

itfaiye otomobillerinin projok
törleri de maskelenmişti, Fakat 
yangın zuhurunda maskeli oto -
mobillerin fazla sürat temin ede
medikleri ve bu yüzden de yan
gının tevessü ettiği anlaşılmı~tır. 
Bilhaua evvelki gece Y eitldirek
teki :yansına bu yüzden itfaiye 

(I incf sahff eden devam) 
nasyonal hukuk cephesin~en na
zarı dikhate alacaktır. 

Mısır Başvekilinin teklifi üze -
rine Meb'usan Meclisi, hava hü -
cumlarına karşı mütemmim sığı -
nnklar inşası için 180 bin fngiliz 
liralık tahsisat verilmesini tasvip 
etmistir. 

Amerikada yeni 
sabotaj hareketi 

(1 inct ıahf/edrn devam) 
yonu reisi Martin, bu sabah radyoda 
sl>ylediği bir nutukta gayet mühim 
bir tecrübe tayyaresi üzerinde en az 
beş sabotaj hareketi tesblt edildiği
ni beyan etmiştir. Tayyarenin ait 
olduğu fabrikanın ismi zikredilme -
miştir. Bu sabotaj hareketleri tay
yare havalanmadan evvel meydana 
çıkanlmışsa da, tesbit edilerniyen ye
ni bir hareket neticesi olarak bu 
tayyare tahrip edilmiştir. Son za -
mantarda yapılmış olan tahkikat, 
bir Alınan Nazi grupunun bu tayya
re fabrikasında çalışmakta olduğu
nu meydana çıkarmıştır. 

Martin, komitenin faaliyetine de -
vam etmesini talep etmiştir. 

Büyülır bir infilak 
Nevyork, 3 (A.A.) - BugOn vu

kua gelen bir infilak neticesinde 
Tacöma wehrinin büyük bir kısmı 
sarsılmıı ve şehrin cenubunda bulu
nan Coiumbian Powder Compau7 

Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesinde Hinraltı 11oka

tında kadastronıın 1032 nci adaıında 22 pnrseJ, 26 eski 82 yeni kapı 

No. lı kargir ahır Gazi Mustafa Kemal Pata caddesi tanzimi için 3718 

No. h Belediye istimlak Kanununa tevfikan istimlii.ke tabi tutulup mu-

ameliltı ikmal ve 1100 lira kıymet takdir edilmişse de tapudan alınan 

kayıttan sahibi olduğu anlatılan AH o!;lu İsmatun adresi tcsbit edileme-

mlş olmakla bu iliin tarihinden itibaren müddeti kanuniyesl urfında 

takrire gelmediği veya mahlc~meye müracaat etmediği takdirde kanunl11l 

18 ine.\ maddesinin tatbik olunacağı mezkur kanunun 10 uncu maddesi-
ne tevfikan Han olunur. (11468) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

l - 252 ton ve 110 ton ekmeklik un ayn ayn olarak 13/ 12/ 940 
cuma günü saat 15 de Bcykozda Askeri Sntınnlma Koınlsyonundn pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk temir.nt 252 ton i~in 3700 lira ve 110 ton için l(i50 lirndır. 
S - Evsaf ve şerait her gün mC'Zkür Komisyonda g3rülebilir. 

(11352) 

Ticaret Vekaletinden : 
Ticaret murakabesi işleı-lnde ücretle istihdam edilmek üzere Barem 

kanunu hükümleri dahllinde ve nsgari Lise tahsilli memur alınacatı 

hakkında evvelce yapılan ilan üzerine müracaat edenler ve edecekler 

arasında Ankara ve İstanbulda müsabaka imtihanları yapılacaktır. İ• 

tihan her iki mahalde 9 Bfrincildinun 1940 pazartesi günü saat on dörtt. 

icra edilecektir. 

Bu memuriyetler için tahriri tnlepte bulunan ve bulunacak olaııla

rın lmtı'ban cflnü öğleClen evvel Ankarada Ticaret Vckiletl İç Tica• 

Umum Müdürlüğüne ve İstanbulda Mıntaka Ticaret Müdürlfiiüne mtl-

racaat edip imtihan için kendilerini kaydettirmeleri lüzumu Uin olunur, 

(11453) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 100 ton sığır eti 16/12/!140 pazartesi günfi saat 14 de Beykos
da Askeri Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2025 liradır. 
Evsaf ve şerait her gün mezkQr KomiB)'onda görülebilir. (11309) 

İstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğindenı 

Mendirekler için lüzumu olan 2000 Sm taşın mObayaa ve gösterflela 

yerlere döktürülmesi kapalı zarflarla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 11000 lira, % 7,5 teminatı muvakkate 825 liradır. 

İhale 19/12/040 perşembe günii saat 16 dadır. 

Taliplerin bu işlerle iştigal ettiklerine dair en az 10,000 liralık it 
mektupları ve mali ve tilccari vesaik ve teminat makbuz veya banka 

mektuplarlle birlikte mühürlü zarfları ihale saatinden bir saat ev\'ellne 

kadar Galatada rıhtım üzerinde İstanbul Mıntaka Liman Reisliii Satııı

alma Komisyonu Reisliğine tevdi etmeleri ve şartnameyi almak üzen 

Riyaset İdare Şefliğine mllracaailan ilin olunur. (11481) 

Bolvadin Belediye Riyasetinden ı 
On bin nüfuslu elektritl olan kasabamıs Beledlyesfnin eaacıhli 

açıktır. Askerlikten mOecceliyeti de vardır. 940 yılı bütçesine elll lira 
aylık yardım konulmuttur. Bunu f1ç sene mtıddetle vermeyi Belediye 
Meclisi kabul etmiotfr. Belediye altındaki ecsabane ittlhu olunacak bi., 
nayı meccanen verecektir. Talipliler hemen mllracaaUan. (11191) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 150 ton ve 180 ton •• ~00 ton ekmeklik un ayrı ayrı olarali 
17/11/940 salı günü saat 14 de Beykozda Askeı1 Satınalma Komisyo • 
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 150 ton için 2200 lira n 180 ton için 2700 ll!1I 
ve 200 ton için 8000 liradır. 

a - &naf ve eerai* lııu sQa meüh Jtomlayonda s6rilebilirı 
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Fransanın j No. 6 I 
1 lst. Lv. Amirliği Satm 

Alma komis onu ila.nları ~~-~~ ( ... , ... ~ 
" ifiıi , .. 

T 
Son Günleri 

[ 11 Haziran ] 

Hi'kiımet Tours şehrine 
göçebe olarak gerleşigor 

İlk Naur otomobilleri (Luvar) 
nehri sahlllcrinc vardıl:lnrı vakit, 
ıafak tıı sokmek üzere bulunuyordu. 
Bu suretle muhaceretin ilk merhale
sine muvn nlat, ancak öğleye doğru 
tamam oldu. Nazırlar daımi surette 
Tours'da kalacaklarmış gibı kendilo
rine yerleşecek yer aramıya başladı
lar. 

Fakat bu yerleşme bidaı·ette çok 
derme çatma surette vukubularak 
idcta göçebelerin kamp ha~·atı gibi, 
bir hal aldı. Hilküınetin muhaceret 
etmek ihtimali daha evvel derpiş 
cdllmcmL, ve ltınae11aleyh şehirde 
hiçbir tedbir nlınınıımıştı. Yerlcşile -

Yazan 'c Franaızcadaıı nak..ledea· 

Süleyman Sıtkı ... ·········· ...................... . 

Mutar eke iatemeııin mecburi 
olduğunu söyliyen 

Başkumandan W eygand 

cek yerlerde ~:'la namına bir şey çilmeslni, herkesin bulunduğu yerde 
olmadığı gibi, işgal edilen binalar mıhlaıııp kalnmsmı, bu suretle yol -
da gayet dnrdı. Bu suretle Nezaret- Jaı·ın seroo tisinin temin olunmasını 
ler muhtelif mahallelere dağılmışlar, tavsiye eylemekteydiler. 
hntta bazı Nezaretler şehirde yer Fakat Radikal :fırknsına mensup 
bul::uruıdıklarındnn cıvardaki köylere Nnı.ırl:ır, bizzat hOkümetin ıınyitah
yerlcşmişlerdi. Bunun neticesi oln- tı terkcdf!rek kaçmak hususunda ön 
rak muhtelif Nezaretler arasında ayak olduğu bir sıı-nda halkı muha
telef'on rabıtası tesis edilememiş, cc.etten ın"netmeuin kabil olnmıya
Nezaretler hirJbirlerinin adreslerini cağı miltak:ısında bulundular. 
bilmedikleri cihetle, mütemadiyen BinaC>ııaleyh muha<'Ct'Ctin men'i 
birlbirlerlni aramakla vakit kaybet- cmrı verilmekten vazgeçildi, bu su
mekte bulunmuşlar ~e a.r~larınd~ n•tle halkın lstlli kıu·şısındn karm:ı 
temas ve rabıta teslsıne bır tıırlu knrışık ve çok perişan surette knç-
muvaffak olamamışlardı. 

1 

ınasının önU de alınanıadı. 
Bu dağınıklığı~ ve karı~ıklığın. ~- Nazn·lar nrtık milzukeı-e edecek 

ıııl tuh:ıf clh.ctlerınde~ blrı de; Rcıııı- 1 mevzu bulumıyoılar, hepsi endişeli 
cümhurun bıle Tours da bir ı~umet- bır intizar için<lc biribirlcrine bu 
glh bulamıyarak • ancak cıvaı·da müthiş vukuatın encamı ne olacıığını 
Cangey ıncvkllndekı şatoya rerlc,.- sormakla vakit gcçhiyorlardı. 
mek 'mecburiyetinde kalmış olmnS"Jy- En ziyade merak edilen nokta da, 
dı. Alman ileri harcketiııln nereler'' ka-

Nazırlar içind~ en gözü açıkla~an dar vıırdığıydı. 
olan M. Mandel e gelince o, dı~er Nilıa~ct Nazırlar bunu da ôğren
Nazırlardan c'\'vel_ davrnnnrak ~ehır- miş oldular. Muhtelif membalardan 
de vali konağını ışgal eylemlşlı: gC'len haberler, Alnuın ordularının 

l'ılaamnflh bu karışıklığa ragmcn Purısin gnrbinde (Vernon) istika -
Meclisi Vükela o gün evvclil snbah- metinde aşağı (Sclne) i gl'çtiklerl. 
lc~in, s?ııra d~ ~ğle ycmeğin.t ~üte- ni, yedinci ordunun d:ı rıcat~ ınec
akıp ikı defa ıçtima akdcdebıldı. Bu 1 bur kalarnk Poris hattı müdafaası 
iki lçtimna da, M. Itcynaud'nun bu- ı dC'nil<'n mevzileri tutabildiğini daha 
lunmamasından dolayı Reis ~uavini 1 şarkta (Rcns) şehrinin do sukut et
M; Chautemps riyaset etmlştı .. n .er tiğiııi ve Alman akınının sel gibi her 
iki lçtimndıı da milznkerat tabı:ıtıle tarnf'.ta ya)·ılmakta olduğunu bildıı·
rnahdut meselelere inhisar eylenıiı,ı • mektevcll 
ti. Nazırlardan bazılan o gP.Ceki a - • · , 
cıltlı maıızıırnlardan bahsediyorlar, can g e g deki 
1 tllil karşısında kaçmakta olan bü
ten bir milletin muhr.cen:•tindckl 
!_ecaatl tasvire çalışıyorlardı. 

luiilevi içtima 

Bu muhaceret fcliıketi karşııııııda Nazırların bu suretli:' kendi ken-

15.400 adet 2X20X400 tahta .,., 
(O() kilo çivi pazarlıkla satın alına
caktır. İhalesi 5/12/940 perıembe 
günü saat 14.80 da Tophanede Lv. 
Amirllğl Satmalmn Komiayomtnd:ı 
yapılacaktır. İsteklilerin teminatl:ı -
rilc belli snattc Komisyona gclnıclc-
ı·i. (676-11400) 

••• 
650ii cdet 4.X20Xl8 ve 6500 adet 

4X22Xl8 ve 7000 adet 4X25X18 çam 
tat.tası ve 2000 nrlet 4X8,5X25 la.tn 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
6/12/940 perşt>ınhe günü saat 14 de 
Tophanede f st. Lv. Amirlif,'1 &tııı
alma Komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 21,795 lira, ilk temi
natı 1G34 lira 62 kuru~tur. İstekli
lerin belli saatte Komisyona gelme-
leri. (677-11401) 

••• 
88 kalem cam laboratuar malzc -

mesl nlınacnktır. Pııznrlıkln eksilt· 
mcsl 6/12/940 perşembe gur.u saat 
15.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
Satınalma Komiııyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 3f.135 lira, kat'i te
minatı 6!i0 llra 25 kuruştur. !ılüfre
dnt listesi Komisyonda ~rülür. İs
teklilerin bl'lli saatte Komisyona gel-
meleri. (li78- l 1422) 

••• 
100.000 adet bir snntımlik, 100.0001 

aıtet iki santimlik, 60.000 adet beş 
santımlik boş cam ampul alınncak -
tıı-. Pıızarlıl:l:ı eksiltme"\ 5/ 12/ 940 
pPrşembe günü saat 15.40 da Topha
uede ı,,., Amirliği Sntınalma Ko"l\is
yonunda yapılacaktır. Tahmin be • 
deli 2200 lira. kat'i teminatı 330 li
radır. İsteklilC'rrn belli saatte Ko -
misyona gclme.leri. (6 0-11424) .,.,,..,. 
24CO metre kurşuni tıslar 90 enhıde 

r.oo metre setr•n. 100 eninde 
?400 ndet büyük varlak düğme 
7200 ndet kil~ük parlak dii~me. 

Yuknrıcl!l yazılı malz<'JllQ 5/121940 
perşemlıc günü sunt 15 de Tophane
de J,v, Amlrlli'ti ~aun:ı.lına Komis
yonundıı pazarlıkla eksiltmt>ler i :ra
pıll\caktır. Nümuneleri Komisyonda 
görulür. isteklilerin teminatlarilc 
belli snatte Kon1isyonR gelmeleri. 

(681-ll425) 
••• 

4000 ndet mahrutT çadır dircll:i 
alınacaktır. Pııznrlıkla ekslltmcsı 
6/12/940 cuma günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği Satınalına Ko
mi,.yonuııda yapılacaklır. Tııhroin 
bedeli 8800 lil'a, ilk •eınlnntı GGO li
radır. Nümune i Komisyonda görü
lür. İsteklilerin belll saatte Komis • 
yona gelmeled. (lj83-11427) 

••• 
11,600 kilo salça al ıııacııktll'. Pa

zarlıkla cksiltmeEi G/12/940 cuma 
günli snat 15 ne Toplıaııecle Lv. A
nıİı'liği Satınalmn Komisyonunda 
yapılııcaktıı'. 'l'ahmin bedeli 31G2 
lira 50 kuruş, ilk teminatı 237 lira 
19 kuruştur. Şaı'tnamcsi Koınlsyon
cla gorillür. Jstcklilcrln belli saatle 
Komisyona gelmelPri. 

(679- 11423) 
••• 

Al EMEK 
ııif!s hJı;.1 

yeıneıı 

Bir komprime hayat karşılığıdır 
En sıkışık zamanda size en büyfrk yardımcıdır. Kalbri, ında 

lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve ~·ük
sek evsafı haizdir. Mercimek, bczelya, buğday vcsair corbalık 

Kornprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri ÇAPA 

MÜSTAHZARATI 
Kuruluş tarihi: 1915 

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 100 er tondan ibaret 4 paı·ça yulaf 10/ 12/!140 salı günü saat 
11 de Beykozda Halk Partisi binasında Tilnıen Satınalına Komisyonunda 
pazarlıkln ııntın alınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi takarıiJr edecek fiyat üzerinden S"n l5 temi· 
nnt ıılınacaktır. (l 1443) 

yapılacnk hiçbir şey yok muydu? dılerıne mllsl~t bir karar verememe
Frnnsnnın en zengin e~nletlerinin !eri yüzündr.n Franı:a, oğledı>n 11on

ayseri Cümhuriyet Halk Partisi 
Sümer Ocağı Başkanllğmdan : 

bo,.alarnk halkın, ni'lbeten fakir o- ınya kadar anki lılıkümetslz kulınış, lG.000 a<!et ~anta~mn alınacaktır. f 
lan kısımlara akmasına meydan ver-ı de,·let idares i adeta tatili faaliyet Paznr~ıkln eksıltmesı 6/12/ 940 cu • ı 
mck doğru muydu? Perişan bir hal- eylemişti. Nıhnyct M. Reynaud'nuıı mn S_!ln~ ~ıı!ıt 14.30 da Tophanede 
de yollara doktilmüş olan düşman avdet etmek fizore bulunduğu öğre- ı lA'. Amırlığı Satınnlmn Komisyo • 'ı 
tnyyarel,,rinin mütemadi 've insaf· ıılldi. Buş\·ckil, Briar<:'da olan kıt· nundn ynpı~.ac_a~tır. Nüı~uııesi Ko,
ıızca hucumlıırınn hedef te.yktl eden, rarglihı umumııl. n rlönn,uş olduğun-ı ııılşyonda goı lılilr. İst:klılcıfo h m ı- 1 
askeri kııfilelcrm mukabil istıknmct· ılnn Nazırlar Mc<'fosinin saat dörtt<' natlnrile belli saatte Kom!syonn gcl- j Ocağımız cnz takımında ça lışnuık üzere 100-150 lira maaşla 
te y0rlimc3inc münl olarak mC'mlckct Cang-ey'cle I~eislcumhurun riyaseti' melerı. (682- 11426) ı iki kişi nlınacnktır. Taliplerin tecrübe için Kayseri Sümer Ocağına 
müdafaasını bü:;hfitün işkal eden bu ııl~ıııdn toplıınmu ı tnkarrur eylemiş- • •• mürııcnatları. 
biçareler için hiçbir tedbir ittihıı.z ti. Fakat saat dördü buldui;'"ll vakit lO adet mnvııa ''e iki adet hamule 1 ii:ılm•••c::za:zı;:;c;:s11e•E1m•mE3l••~3llD!lDiEDmii3i 
edllemiyccek miydi? 1 hir çok nazı rların içtim ıa gelmediği ıııotörü alınacaktır. fiüceddet \'eya 

Nazırlardan ba;:;ıları knt'i bır e. gı •rüldü . az kullanılmış mnlı olanların G/12/ ÖKSÜRENLERE KATRA HAKKI EKRE • 1 h ı d h 1 (Dtıt•amı var) 940 cuma günll saat 15.30 da Top-
mır c mu aceret n er al önunc ge- hanede fst. J,v, Amirliği Satınnlma 

i LA 
Maliye VekAleti ve 

. erkez Bankasından : 
Türkiye Cümhuriyet 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 24G3 - 2614 numaralı 
mucibince ihracına salfıhi}ct verilen ve grllri tamamen Sı\"as -
Erzurum demlryolunun inşasına tııhsl!\ olunan '"'" 7 ı:el ; rli Sıvas

Erzurum fııtikrnzınııı 20 scııcde itfası meşrut 6,5 ıııllyon liı alık 
yedinci tertibinın kayıt muamelesi 5/12/1040 akşamı nihayet 
bulmak üzere 20/11/940 :ıbahınrlan itibaren başlanuştır. 

Tah\'lller hiınfllne nıuh~rreı· olup beheri 20 ve 60() lira iti-

bari kıymette birlik ve 25 lik olnrıık iki kupüı·o ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak biltçelcı le idare ohırınn da 
irc ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve Br.Jcdlyelerce 
yapılacak müzayede ,..e münakasa ve muka\·elelerde teminat ola· 
rak ve hazinl:'ce satılmış ''e salılacak olan mtlli eınli'ık bedelle
rinin tediyesinde başabn~ kabul ol.:nııcaklan gibi Ş?erek tahvil 
ve gerek kupon bedelleri de tnh\·illerln tamamen itfasına kadar 
her türlü vergi ve resimden muaf balunacaklardır. 

Tahvillerin lhrnç fiyatı % P5 olarak tcsblt edilmiştir. Yiini 
20 llrnlık birlik tnhVll bedeli 19 ve 600 liralık tahvil bedeli de 

Kayıt muamelesi, Türkiye Cümhurıyet. Merkez, Türkiye 
Cilmhuriyeti Zirnat, Türkiye İo, Emlfık ve Eytam, Halk, Türk 
Ticaret, Belediyeler BanknlRrilc Sümer, Etlbanklnr tarafından 

icra edilmektedir. Diğer bankalar va~ıtasile ıle tahvil alımı te-

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en tak gelir getiren 
sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet iliin ve l [) günlllk sus
kripslyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi 

Sultanahmet 
H ô.kimliğindtırı: 

Akıl hııstnlığına milpteın olduğu 
tabip raporile anlaşılan ve hiılen 
Knhiredc bulunan İsmail Hakkı'nın 
bacrile kendisinin yeğeni Ankarada 
:Münakalllt Vckiilctinde Tarife Dai
resinde emckll miralay Osman Sai
mln vaaayeti altına konuldu~u iliin 
olunur. (805) 

İTİZAR 

M ilndırlctıtımınn ~o!dulımt!a.n 
(Su.nm, ıterln kulağı 1111,r) 'l'OIM

tc w thrcetümetlüi Karilmmiş.. 
tü" 6ıar dilwiı. 

(10999) 

Pratik 

ÇiÇEKÇiLiK 
Ya.ıan: Lütfi Arif Kenber 

Hiç kimsenin yardımına muhtaç 
olmı.dım, bahçıvan ıınımak torluğu
na uğramadan, istenildiği ıibi bahçe 
ve park yapmak usullerini, çiçek, 
fidan yetiştirmek ve bakmak yolla
nnı bu eserden ötrcnebilirainiz. 

167 sahife. Fiyatı: 60 kuruştur. 
Neırctlen: İstanbul 

1NKlLAP KİTABEVİ 

Komisyonuna gelmeleri. 
(684-11428) 

*** 9000 adet b:ıkır karavana alına -

necle Lv. Amirliği Satınalma Komfs
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1250 lira, ilk teminatı 93 lira 76 
kuruştur. Nümurıeleri Komisyonda 
görülür. (692- 11460) 

cnktır. Müteahhit nanı ve hesabına 
pazarlıkla eksiltmesi 10/12/ 940 
sıılı günO saat 15 de Tophanede Lv . 
Amirliği Satınalma Komi~yonunda * * * 

1 
yapılacaktır. Tahmin bedeli :rn.ooo p Bir adet kau.çuk 1~,·hn alınacaktır. 
li 'lk t · t 2~00 ı· 1 11.•- azarlıkla eksıltmeııı 9/12/ 940 pa. 
nı, 1 U!mına 1 ı ıracıı·. nU• t • Ü fi 0 d 

munesl Konıis:~ onda görülür. istekli- zar csı g •11 ~~t 15,3 a Toph~ • 
11 · b il ' tt K i 1 ı nede Lv. Amirlı~I Satıııalnıa Komıs-

crın c ı san e om 5yona ge me- 1 1 k · 
Jeri. (6Sll- ll454) yonunc a yaı.!ı .~eıı tıı. Nu.ıııunesı K~-

ınlsyontla gıırulllr. 1 teklılerın tenıı· * * • natlurih: bclll saatte Komisyona gel-
10,800 çift terlik ahııııcaktır. Pa- melcri. (688- 11'l56) 

BO SA1 

3 . 12. 940 maamelcsi 
Lon-'r• 
Ne.,,.orlıı 
Cenen. 
Atına 
Sofya 
Madrlt 
Budape" 
bllkret 
Hf'lgraı:I 
Yokoha. 
StokhoL 

1 ~terl111 
ıoo Dolar 
ı oo in. Fr. 
101 Drahmi 
ı o:ı Leva 
100 Pcçctı 
100 Pcngl 
ıoo Ley 
100 Olur 
100 Yen 
100 lııveç kr. 

C.'.H 
1S2. 03 
29. 6&7 

o. 997 
1.6l2 

J3. 9D 
26 • .532 

0.6'l5 
~. 175 
sı. u1 
sı. 00 ) 

1.ıırlıkln ekt>lllınesi 10/ 12/ 910 salı * • • • ~ 
çünü saat 14 .~0 da Tophanede Lv. 2250 adet bllyfik, 7250 adet küçük ESHAM VE TAHVİL ı\ f 
.'\mirliği Satırıalma Komisy<ınuııda yem torbası nlıııncaktır. Paza !'\ıkla 

1 k T h • b lcl' "2 400 \93S yiir.dc :ı hırıımlyell 19.1·2 yapı nen tır. a mm ec ı 0 • ek iltnıesi 0/ 12/940 ıınzaı'tesı' r;ilııu·· · .._, r:.rganl 19.'2' 
llrn, ilk trnıiııntı 2430 Urudır .• .:o - saat 14,.30 da Tophıı r.ede J.v. Amirli- l.:>ıvaı • t.Uur u._ ı 20.-
muncsl Komi~yonda görülür. İstek- ği Satııınlma Komi•yonunda yapıla. • • 2 20.'21> 
lilerin belli saatte Komisyona ırel - caktır. Tahmin bedeli 11,62Ci lira, Uk • ,, S 20.'H 
melerl. (687 114Ci5) temiııalı 871 llrn 87 kunı,tur. Nü. • • 4 20.2S 

• • * muncsi Komisyonda gl\ı ülur. İstekli- ı ,, • 5 20.2S 
200 aclet bakıı tava ne 98 adet leı·ln belli snatte Komisyona gelme- " " ' 20.25 

bakır süzgeç luılaylııttırılacaktır. lerl. (68V- 11457) AnadoluDemlryolulvetı petln~ J.:iO 
Pazarlıkla eksiltmesi 9/ 12/940 pn- • • • Merkez Bankası pefla JOS.2S 

ed Şark Slıorta Şirketi 
zartcsi gllnü saat 14 de Tophan e 7 adet erzak dolabı yaptırılacak- hlııse aenedl 
Lv. Amirliği Sntınalmıı Komisyo- tır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/12/040 •;;.,_ ____________ 8·_4_s..: 
nundo yapılacaktır. İsteklilerin te - pazartesi t.rfinü saat 14,10 da Top- aJ 
minaU:ırilc be111 saatte Komisyonn haned Lv, Amirliği Satınnlınn Ko. 'Borsa harİ"İ altm fiyat!a::lrı 
gdml·lc·rl. (697- 11459) misyonunda yapılacaktır. Tahmin ~ " _!._!) 

• • * bedeli 316 lira, kat'i teminatı 47 li- ı 1 ,, , ~" 
6000 metre haki ve liıciverd kur- ra 25 kurnştur. Şekil ve keşfi Ko -1 - -

dela nlıııacaktır. Müteahhit nam ve misyonda görUlür. İsteklilerin belli Reı,adly• 24 111 
hesabına pazarlıkla eksiltmesi 10/ sııatte l\:omiııyona gelmeleri. Kahıı Be tlb lrltk 102 .SO 
12/ 940 sah günü saat 14 ıJe Topha- (693- 11461) Külçe altın gramı ~ 79 

• • • 
Aşağıda yazılı 12 kalem muytnblye 9/12/940 pazartesi günü saat 

15 de Tophanede Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın 
alınacaktıı·. Nilmuneleri Komisyonda görülilr. isteklller:in bclli saatte Ko
misyona gelmeleri. 
Tutarı Tmnhıatı Miktarı 

Lira Lira Kr. adet 

1078 
462 
600 
360 
700 
G61 

260 
900 
275 

2636 

1240 
560 

80 
84 
45 
27 
52 
42 
19 
67 
20 

197 
93 
42 

47 
65 

50 
7 

50 
60 
62 
62 

870 

385 
1000 

1500 
1400 
510 

400 
1500 

1100 
840 
310 

20 

Cimi 

Keçe belleme. 
Kuçük kıl yem torbası. 

Kıl kolan. 
Kıl gebre. 
Kaşağı. 

Tıınnr fı rçası. 

Pay bent. 
fp yular baelığı. 
İp yular sapı. 
Kıl çul. 
Kayış yular başlığı, 

l\laa sikke tavla halatı. 

(690- 11458) 

Birincikanun: Çar , amba 

'""'· J 4 
13.iS 

Zilkade Rı.ıınt 

4 2.cife$r ln 
11 

G•ı 1: :;3 Kıuım· '!l 

Vakitler t~an' v.uatl 

'· l) '· o. 
Günct \YarıoluJ J2 28 08 09 
Öile J7 23 .H 04 
lkindl OJ 47 I~ 28 
Akıam u Ulı ı7 41 
Yal4a ıH 38 19 19 
lnuak ı".'arınklı 'l 43 ··6 24 

Sahıbi: Z. T. ERÜZZ/l' A 

Neşriyat Müdilrü: C. BAHAN 
Basıldığı yer: Jllatbaai EBÜZZIY A 

Herkes, bllhassa çocuklar tarafınd:ın alı:ım~·ı gayet 

BARSAK SOLUCANLARINA 
karşı ~ayet tesirlidir. Bl\rsak Solucanlarının büyüklerde ve k!içuk· 
\erde se~p olacağı tehlikeler gözöniine alınarak Solucan hast.ahk

larıııda bunu kullanmaları faydalıdır. 
Hekirnlerimize ve halkımıza tavsiye edılcn bu ınüstahzar Iıer 

eczanede bulunur. Heçete ile satılır. 

Kut usu 25 kuruş 

Beykoz A skeri Sat nalma 
Kom isyonundan: 

Mıl t<'rı i lk teminatı 

- .... -- 14dt 
Sıgı r eti 100,000 2G25 11/ 12/ 9:10 saııt de 
Sıgır eti 175,000 4250 11/ 121940 53at 1

5 
r<1e 

l - Yukarıda yazılı ığıı· etle l'i hl:r.nlarındn yazılı gün ve s:ıatıe 
~ .. ktır· 

Beykozda Askeri Sntmll! rııa Komisyununda ıınzarlıkla satın alına ..... 
2 - Evımf ve şcr.ıit her gün mezkür Koml ,yondan öğ~cııilcbil r. 

(11310) 

ODEON 
Yeni çıkan Plaklar 
S adi Yaver Ata man 

\'E AZİZE TÖZ EN 

270381 No. OJm A Ll HACERİM Çankırı varyantı. 
ODUNCUI.AR 

SADİ YAVER ATAMAN 
270396 No. KAY:AllAN İNER AKREP Oyun havası 

YA Rij.1 ÇITIHIJAK Knstııımonu varyantı, 

Sultanahmet Sulh 3 Oncil Hukuk 
Mahkemeaindell s 

:J{•· 
Ali Hadi, F. Bedriye, Şakir, 1\1. Necip, Temel, Hamza, Cemil, btıl 

rabet, Gülü1nr, Akabi, Agami ile lıazint>yc izafetle hisselerine istB~d'• 
Milli Emlnk Müdürhlğüncc vaz'ıyet f'dilen Huralaınbos Kostantinı 1 

Hoğos, A rosyıık vo Nurisc'nin nyrılınış hisselel'i nlsbctlndr. şnylnn ııı;:: 
ı<arrıf buluıııluklıırı fstııııbuldıı l\lnhınutp:ışada Hobyar mahallesinde d' 
şildirektc, Yeşildı rek polis k. rakolu karşısını.la, Hocahanı sokııS-111 d' 
kliırı Hoca Sadettin vnkfındnıı eski 9 yeni 1 kapı ve 92 paftn, 307 

11 
d· 

11umar111ı ve heyell unıumlyı> ·inin tıımamı (19210 lira) kıymet ınll1'~tl 
dereli HOCA HANr NAMfLE MAHUF HANIN tamamı, MaJılıC' 0 
Temyizin tasdikine muktcrcn lıUkıne tevfikan mahkememizce şii~ııtl 
fanle~i zımnında satlşn çıkarılmıştır. . "' 

Mezkür gayı·inıcnkul (84S metre murabbaı) zemin 0zf•r1ne ıncbJ1I 
zemin, orta ve üst katlurdnn ibııreltlr. 

Zeminde kadn'!trocn tcsbit edilmış: Bır paı sel ile ı 2 8 4 
--Fi 
13 14 16 l 

7m 6 6 7 8 9 10 11 kapı 

18 19 20 21 22 23 24 25 parsel numaraları ihU\a eden mnhnller. "•
1 

, 
zemin kat üzcılnc ahkamı snbıknyn tcv1ıkan müesses hava baklarılC 
edl\ınlş olan orta katta: 

1 munhedim 2 münhcdim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ;! 
28- 29 30 31 32 83 84 85 36 37 38 39 40 41 42 

16 kapı 
lı r. 

43 parsel nurnnraları lhth·n eder olup bunlardan 15/ •12 mnhnl JtOC" 
11nknğında 12/1 numaınyı nlınnkta ve 16/ 43 mahal ise yine Hocah11111 

knğınd:ı 12 knpı numnrnyı alıııııktadır. . 
Gene bu orta knt üz!'ı inde hava hnklnrile inşa edilmiş üst kntt•· 

l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lG 17 18 kapı 

44 45 46 47 48 49 GO 61 62 53 54 55 56 67 58 59 60 Gl parsel 
namaralnn murnkkaın mııhalleri dnhi lhti\'n etmektedir. 

İşbu mahaller kısıncn hisseli ve kısmen his~esiz v~ ayrı n) ı ı tıı ıır 
senetlerine bağlı \'e yekt.liğerlle irt.ibntı olan \'e hanın tamamını t 

eden \'C şu suretle şayinn mutasnrrıf buhınulan ve nıfitenddıt tn r 
senetlerine h:ıj':lnnmış olan işbu hanın tnmnıııı kül halinde bernıucibi 
küm muhammen kıymeti üzcriııdcn ve tapu kaydınn isllnaden bir fll 

name ile !J'lrnıi senelik taviz beddlcri ve ihale pullan ve topu te~cil lı~ 
ları ve tcllaliye alıcısma ve lh:ıle tıu;hfnc kndnr blrlkmı' vergi, 
fener res imleri vc vn'kıf knl'cleı i ve rü!'umu ııaireıd mutasarr:flııı ııııı 

~ 
olınak üzeıc 20/ 12/ 940 tarihinde şartıııımeı:i ııı:ıhkemenıiz dı\-onhall c; 

tıılik edilerek 20 gUn ıntiddt'tle satılığı\ ~ıka11lan işlıu hanın tamııf111 ·~ 
tnnahnıc>ttc Tapu ve l{adııstro tı·n nınnın nll kntındn bulunan mnlılıe 

R ·~ miz bnş kitabeti oılasmda ı1 / 12/94v tarıhinl! nıüsadif paznrteın 1, 
f:aat ondan on ikiye kııdar birinci ııçık arttırnıı> ile sııtılal"aktıı yııP~ 
cnk olan bu hlrinci açık arttırmada teklif edilen bcdd mulııımmc11 

, 

metinin ( '7< 75) yüzdf' yetmiş beşini bultJuğu takdirllcı en ço!· oı ttıtll 
müşterisine ihale edilceektll'. Aksi tnkdirde en çok nrttıranın tnııh"t 
bnki kalmak şnrtllc arttırma 10 giiıı müddetle temdit cdilcı el< 
onuncu güne tesadilf eden 16/ 12/ 941 perşembe g{inü yine saat ondıı" 
ikiye katlar ayni maha1de ikinci nçık nrttıı nıa ile sa tılacak ve cıt ~ 
nrttırandn bırakılacaktır. Arttırmnyn iştirak için muhammen lm'111 ıı 1 
, üzde yedi buçuk nisbctinde pey akçesi \"eyn bu miktar üzcı inde 1'1'411 

bir bıınkanm teminat mektubunu vermeleri lfızımdır. Satış ~1~1141 
ihale tarihinden itibaren kendisine Uıale edilen müşteri 20 gun jç d 
satış bcdellni tnmnınen mahkememiz veznesine teslim etmesi ıtızı~~ 
Aksi takdirde hiçbir t~bllgata hncet knlmaksızın hakkında İcrn ''C ! 
Kanununun 1:l3 üııcll nıaddeı:i nhkfimmın tatbik olunarnk ihnlenlıı ~ı 
1!11 kendisinden bir önco en çok a. ttırana ihale!1f yapılacağı vo nl~" 1111 • 

takclh'de mezkür madde alıkfıınına tevfikan satış yapılarak her ıı:ı )(,!' 
~usta tahRssül edecek farkı :fi)•at zarnrı ziyanı hiçbir hükme hııc~t 

1
,b1' 

maksızın yfızde beş fııizllc birllkte tahsil olunacağından milştcrilcrıl1 r 1' 

madde! kanuniycye riayet etmeleri llizımdır. işbu gnyr!ınenkul (icCı;,,. 
deki ipotek sahibi alacaklılarla diğeı· alakadarlurının haklnrını ve Jıı 1' ı 
ı;ilc fııb: ve nınsnrifc daiı· olan ldclinlnrıııı evrakı müsbitelerllc blrl;l-~ 
15 gün içinde mhkemcmize bildlrmcleıi lazımdır. Aksi takdirde Jıtı, 
tapu siclllcri1'• sabit olmadıkça satı, bedelinin paylnşrnasından lı ret' 
knlacakları cihetle alôkadarlarını~ işbu mnrldei kanuniyeye dnlıl tfll6ııe' 
leri ve daha ziyndo malUmnt almak lstiyenlerln satış ~ününden 1 t' 
mahkeme baş kitabetine 940/ 3& dosya nıımarasile müracaat ederek ) 
clikleri malOnıatı nlmış bulunmaları hu,,usu iliın olunur. ~ 

Bey oz Askeri Satınalma , 
Komisyonunda~~r 

1 - 100 ton ve 200 ton ve 200 ton ekmeklik un nyrı ayrı 0 ıl" 
12/ 12/ 940 ııerşembc günü Sllat 14 de Beykuzda Askeri Sntınalıl'l9 

misyo11unda pazarlıkla satın alınacaktır. ıçl' 

2 -- İlk teminat 100 ton için 1500 lira ve 200 tonun behetl 

8000 liradır. 
3 - Evsaf ve şerait her ~On koınlııyonda g6rtilebilir. 


