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Hagatm büyük facialarından 

biri güzel bi,. naza,.igenin valca
lar ka,.şısında gıkılmasıdll'. 

Baımuharriri: 
EB0ZZİY A zade VELiD 

MÜSTAKiL YEVMi GAZETE Telef on : 2 O 5 2 O 
(Şerhi 3 üncii .. blfemh:dedlr) Telı. Tasviriefkir İsQnbul L . ~. . 

ILIZIHRA 
Ingilizler Muhtelif Mıntıkalara1~··y·u·rk .. l"Y·e-veı:tarp·, 

Asker Çıkararak Alman or.REfiK sAYDAMoivÜRKi: 

Kıtalarile Temasa Geldiler 
------------············------------

Japon kıta/arı da Hindiçini üzerine 
gürümeğe başlac!_ı _ve hududa gak/aştı 

.. 
' 

.. 

Türkiye gayrinıuhariplik vaziyetindedir. Askeri hazırlıkla 
rımızı yapmakla beraber lıer türlü tahrikten içtinap ede 

bu dikkatli vazi!J.elimizin memleketimiz için olduğu kada 

-·----·------------------....ıı etrafımız için de faydalı olacağını ümit etmekteyiz. 

Ankara, 26 (A.A.) - B. 1. fcclisi 
nin bugünkü içtimaında l\1üıstakil Grup 
Reis Vekili AH Uana Tarhan tarafından 
veriJcn a ağıdaki ual 1akrirj okunınuş
tur : 

Dr. Rerik Say dam 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlu, Irak Hariciye 
Nazı,., Nuri Sait paşa ile görüşü,.ken 



s 

Ü T" r Edebiyatında Rumen Tacirleri 
Ankaraya Gidiyor 

r Limandaki Bar barosun Kızının 
~ Güzel Paris 1ngi1 iz Mezarı Bulun u 

Türkler arasında ilk defa 
olara yirmi sekiz çelebi ile 
oğ u Paris ~ehrini tam mana
sile sevmiş, onun bütün güzel
likle ·ine hayran kalmış ve bu 
g ·· zellikleri memleketimize 
nakletmek istemişlerdi. 

Heyet, Ticaret 
Bazı Temaslar 

Vekaletile ı 
Yapacak 

Şilepleri 1 Mezarın başındaki gül 
Bunların hükumetçe f idanfzğz mu haf aza edilecek 
alınacağı hakkındaki 1 

ha her teeyyüt etmiyor Rumanyaya gönderilecek tiftik Ye yapağı] arı mua-
1 l! ene ederek teslim almak için gelen iki mütehassıs dün 

Barbaros tüı·besi etrafında :rnmlmakta 
bir iki güne kadar ikmal edilecektir. Diğeı· 
fanzim işleri de 30 haziran pazar günü sona 

olan duvar 
temizlik ,·c 

erecektir. 
Akdeniz vaziyeti yü

zünden dördü limanımız-
~•••• o e o • c • o• e c : e o e ; e o• • ı da \'e hiri de Canakkale- Asfalt kaldırım ve Barbaros 1 

• • • • • • • C+; • • • o•• • • • • • •+" 
Bunlar Rumanva devlet fab- de olmak üzer~ he(I ı·n"ı· _ bahçesinin tarhı işi bitirilmiştir. y b o·ıı 

de tetkiklerine d \am clm" lc.nJir. 

1 5 M. rikaları mümessili Marsa! ile ~ ,., Barbarosun silah arkadaşlarının a ancı ı er 
· t l yon eksper Sterndir. Marsal Bük - liz vapuru lmlmıştır. mezarları tanzim edilirken bu 

K·ı K h . reştcki müzakerelerde Ruman- Bunların hükumetimiz ta büvük denizcinin kızının da En t•t •• •• 
) 0 a Ve ıy.a hükumet fabrikaları~ı tem- rafından satın almacau ı l ml'zarına. rastlanm. ı.ştır. Bu me- S J USU 

1 sılen bulunmuştur. Buj:tunlerde h kk d b l"I d l 1 ı de, Türk tarih \e cdcbıyatında o kadar rınln her safhasında Paris modasının '} d h a . in a İr Jıabcr var- Zal' a ımnr ec l mıs Ve baş U· -·--

1 
iki mümessı a a gelerek he - - f geniş bir :rcr tutar. Uıçbır Avrup:ı hü- buyük tc ırlerınl görebiliriz. G"" •• dır cundaki mı l a_gacı bir kız sem tih f b"ttl t• e 

Guzel Paris on b~ hıızirandanberi Bu devirler nihayete erip de fsta!l
Alman lşgnlı altında bulunuyor. Fran- buldakı teeeddut cereyanları arttıkç:ı, 

sız ı. ılturu bizdeki Avru;pal cereyanlar Parls, ıanat ve edcbıyatımızdnkı o 
uzerL <!e ne kadıtr" mu~..sir olmuşsa, o mustes a mevkimi almıyn başladı. ;Kı
mcdc •yelin makarrı ol:ın Paris şehri rım harbi esnasında ve Tıınzlın:ıt dev-

l d bulunan vet azası dördü bulacak ve bun • .. ,_,_ . . - m an ar ı ne ıc kı.:ın t merkezi; n Londra, ne Bcrlio, Taıuimal edcblyauuda ise. 'Uçi.ıncil. umru er e ali i\lünalmle Vekaletinin bolu olarak muhafaza cdılınış-ı b .. l ' l 
Iıe Vıyana, ne Mo kova .. Paris lı:ehme- Napoleon devrmln, o imparatorlar ka- bu mallar da yakında ~ar bder]hal mkl rud·ı teBslim aın;~- tir. ugun D aşıl cak, ta e" 

k d 
• 

1 
Eki d ht • ga aş ıvaca ar ır. uradakı ış esasen cskidcnberi s,ilcp B b 1•• b · · ı b • h ·ı k 

El a ar ıçımııe yayı mam~tır. ar mu CŞl'm aır Hugonun ve Lamar- pıyasaya çıkarıl cak ler bittikten sonra hevet Anka ar aros ur esının ya nız eye ıza at verı ece 
'l\ırklcrın tab rıle: Şehrı şchirl Parls!. tinin Farisi bu .n sanat ı;e nmmetne ·a k . mal satın almak hususunda B€si.ktaş caddesine olan tarafı Ed b' t F k''lt . b -ıı 

b "'~" o a·· "kl d bekl' r&ya gı ere yenı mü baya b' k ld .. . . d - ·ı d . l h . e ıya a u esme a~ 
Haf mı ycktıyarak onun c ki Türk- a ~ır. d~"ır edebiyatının alemdarı umru er e ıyen ası için V~kaletle temaslar ya-ı ır ararı o ugu ıçın dc_gıt ~nıze dl?lazırkot. anBcep e;;ı Yabancı Diller enstıtüsü talebe 

lcr ennde bmıktı~ tl!S?rlen ar.ıştırı- ~ılan Slııasi. garp medeniyetınm ilk k h • I .· .. . .. . .. ~ . hu haber hc.r tarafta e anzım e ı ece ır. u mu- !erinin . ti'h 1 ·ş 
G 

_, .. y· . !-ziri ald·:;. ve ihtıınnerıne ka~.,...~ .a 'e eı ı tuccar cekmedıgı pacaktır. Rumanya hukumeti . b tl daki b' 1 e ar ım an arı sona ermı • 
;)Orum. c.zumun onune Cl/V<:ü< ırmı- ~,, ..... '"7"o• • . • 1 k t' nizden r] - memnuniyetle karşılan- r.a~e e e , 0~a ına ar .v. tir. Bugün talebelerin imtihan 
s ktz çcı l:ıi ile 0 u Salt Mehmet Pa- bu şehri pek \er. onun on yedi ya- takdn·de Tıcaret Vekaletinin meı;ı e euku b'I k a acagı P~ - t 1 salar Beledıve tarafmdan ıstım- vazı'yetle · ke dil . 'f hen d d muga m a ı ercste sellu - mıs ır. ı:.ı. 1 kt rı n erme şı a 
nın muntaznm sakallı ve cvimli çeh- şın :ı anne ' e yaz ı ve senelerce bu malları piyasaya çıkara- 1 ka" ;;.,t \•erecektı'r , <ıA o unaca ır. . h dil k ı · ı d . e 

Osoanl ed bl t k ·~~1~- c1a d oz., o::ı Yalnız sehriınizde bu B"' .. k d · · · t" b · ·· ıza e ece ve ey ~u evresın resı ı: yor. Türkler arasında ilk dc!a ı e ya ı_,.....n r ene_ cağım •a .t k G.. .. k ,.... . h . d. • . 1. - uyu enızcm~n ur esı o: kalanlara da muvaffak olama -
olar k Yirmi k!z Çelebi ile oı:ıu Pa- slr numunesı olarak gu terilen meşhur • ) ZffilŞ ı . umru - B ı d" e se hl ususta a emı ma UMat nunden gecen bırçok ecnebı d kl d 1 1 1 k 

b
. kt bu d ki le..,.. g ] · h ·· tü' e e ıy yya ar . h . .1 . . ı arı crs ere nası ça ışaca -

ru ~ehrıni tam mtıwı ıle sevmış, onun ır me var ır ,•Fi 30K:ınunusa- ıc; e IDIŞ Ve enuz CCar bbe h hevan edıJmcktcdir. arp Ye tıcaret _ı:!C'mı erının yap l . h d'l kt' 
butı.in gwelliklerinc hayran kalmış ve ni sene 66· tarıhini taşı:ran ve bızde ha- tarafından çekilmemiş kah- ı~m re r .. a~rlıyor makta olduğu ihtiram resmi arı. ı~a . e 

1 
ece ır. . . 

bu güz ıı klerı memleketim zc naklet- kıkateo ilk dc!a ol:ınık -kısaca meramı . . . . Istanbul Beledı:-ı:esı, seyyah - gözönünde tutularak bu cephe- Bırıncı sınıf talebesmın al -
mck istemışterdır. Bu baba -oğul ga- nı i!adc mnksadıle -yazılmış olan bu venın mıkları bil' buçuk mıl ıtr için büyük bir şehir rehberi IF =ıı nin muhteşem bir şekilde de - makta .oI?u.i!u 3~ V<' ikinci sınıf 
yet hoşsohbet, muncvver, serbest fi_ mektup, Paristcn gcinderılmişllr. yon kilo kadardıı·. vücude gctirmeğe karar vermiş il p O L 1 S T E li nizden de görülmesi kabil o - tal~bcsının 40 . lıralık. bursları 
kirli, bır FransJz kadar zarif ve hakiki Ondan sonra Parlse gelen Türkler ' Ticaret Vekfıle.f i ]d v tir. Şimdiye kadar sevvahlara [L _Jj lacaklır. tatılde de verılec<>ktır. İstan • 
mıln:ısilc çelebi ins:ınlardL o szrada nrasınd:ı comert ve hovard:ı Prens Mus- _ • . ın ~ a . 1~1 verilen reh~.erlerin hususi eş - Bu işlerin ikmalinden sonra bulda bulunamıvacak olanlar 
fstmıbul, ı.tııe devrini yaşıyor, Fransa- t:ıfa Fazıl P~a ııe onun hürriyet ~rıığı tedbıı ler sayesınde şımdılık has ve tercumanlar tarafından Sandalye ile adam türbenin küşat resmi yapılacak aylıklarını ,gC>stereçekJeri mu -
cıa ise Ondördüncli Lul devri nih:ıyete arkadaşları Kemal ve Ziya Beyleri, Ali memlekette kahve sıkıntısı yaptırılmış olması İstanbulu yarahyan kadın tır. tem7tler vasıtasile .alabilecek -
ermıs. Kral on~ir.ci Lui çocuk oldu- Suavi'yi ~örüyoruz. Thierıı. Gıımb"tta, ek'] . , ... .. . . layık oldu.i!u de~cede vaba"ncı- G" . . --- - lerdir. 
fu için hll.klimet, vasi Duk Dorlcanın Roc:h!ort gıbi meşhur şah ıyetlerın en Çedil .mlyecegı unut edılmek lara tanıtnııyordu .. Yeni rehber oztepe. ıstasy~n caddcsın~e İpekli kumaş kaçıran Üniversited~ki bütüı;ı imti. -
idaresi altında bulunuyordu. Duk Dor- coşkun muc:adele gunlerine tesadüf e- t 1 • -.. .• . ._ de en m.utena . resımler ve cok oturan Hıdayetı sandalye ıle kadı D hanl:ır 29. hazırand::ı. bıt~e~tır. 
ıean da l:ıizim Nevşehirli İbrahim Pa- den bu devırdcn tutun da tl ıoos inkı· • • • etraflı hır harıta da bulundu - başından yaralıyan Falına ya_ . .. . Kat'ı netıccler tesbıt edıldık " 
p kndar hovarda ,.e zevkine düşkün libına kadar büyük ihtiltılın kaynağı, Sahıpaız kaçak aıgara rulacaktır. kalnnmı.ştır. Evvclkı ~~ Yunanısta!1dan ten sonra temmuzun ilk hafta -

· . · d T k h- · 1 ı · · b 1 d trenle şehrımıze gelen Mubcc- . • . k bır adamdı.ve iki h~~ merkezi, az aynı zu!ama~ıan uJrö urrı,yeıı;ı erını~. u un U f Otomobil çarph cel isminde bir kadında vü - sında kazananlar ılan edilece .-f 
çok biribirıne bcııziyen bir hayat ya- - mar t:ıu r e n Tilrk er n -taa1ı- Mubteli yerlerinden . . .. ı . . . tir. Bundan sonra da Maarı 

fsti.Y d Til k ı ·sı el yet merkezi olmuştur. Mesela Sadullah Gümrük muhafaza memurla- rala d Fatıh Altay caddesınde otu - cudune sarılı olar:J..t ıkı kılo ka V k·ı· . . f kil ilk def o -
or u. r e Çı sen erce ya n 1 H'' cak ipekli kumaş bulunmuştur e 1 ının ış ıra e a 

Avrupa sosyetelerinde~ bir cen- Paşanın 18i8 sergisinden bahseden Nil- n Hali<;te sahipsiz bir sandal i- K t 1 d k .1 ran useyin Bahçekapıdan ge- l\•"b 1 dl" .1 . t' · larak bir diploma tevzi mera -
. ı ed bi tt k' h . d . an arcı ar a urşun erı en k .. • ·ıu ecce a ıyeye ven mış ır. 

tllinen gibi Parl::I gezdi Saraylan, mune e ya a ı mes ur yazıs.n au 1;ınde 800 paket kaçak köylü si- 1 M h t k tl rer en şofor Yaşarın idaresin - G- ""k "d h simi vapılacaktır. 
klan H-trol:ın do•~~tı Ve ha~ bU Şclıirdclti hurrlyet Ve dC'mokrasi ru- • ~me e e me • UrŞUn.UD pa a d k' • • • umru varJ a o o • p;:ır • "'.J.. ....,. h T kl ü . 

1 
bi t Rarası yakalamışlardır. Sıgara - masile muhtelıf ycı-J1:rınden ya e ı taksmın sademesıne ma - azabyar Askerlik ımbhanları 

b:ılolara bile gitti. Yırmisekiz Çelebi unun ur er zenne nası r csır . . _ . _ 
ile oğlu, Fransıtlar tarafından pek sc- bıraktığı pek güzel anlaşılır. l=rın sahıbı yakalanacagını an- ralanmış, hastahaneye kaldırıl- ı.uz kalmış ve ba.;;ından agır su- . On gündenberi Ak?e~izdenl Muhtelif Fakültelerde söz.lil 
vilmiş ve hntınıbn uzun zaman y~d- On dokuzuncu asır Türk munevver- la.yınca kaçmıştır. mıs.tır. ı ette yaralanmıştır. bır tek vapur gelmem ıştır. Ta- imtihanlarını bitirenlerin yazı-
cdilmi tır. Ond:ın sonrn P:ırisc gelen !erinin Parisi ı•e kadar S"\dıklermi bi- ................................................................................................ Yaralı Beyoi(lu lıastahanesi - biatile ithalat csyası da gelme- lı askerlik imtihanları yapı}nıale 
en meşhur Tilrk Üçuneü Selimin Na- raz daha izah için me cl4, Hekımba~ı B M M E c L ı• s ı• N DE ne kaldırılmış ve şoför vakalan mektedir. Gümrük muamclele- bdır. Bu imtihanlar iki ızünC 
polron'n elçi olarak gundcrdıgi Moralı aıledni ele alalım. HAmidin babası Hay. • • mrtır. ri yalnız evvelce gümrüklerde kadar ikmal edilecektir. 
Seyıt Ali Efcndıdir Ali Efendi Napo- rullah efendi, buyuk oglu Na uhı Be~- H liçte bir ceset ıkalmış. mallara inhisar etmek - Sözlü askerlik imtihanların -
ı oıı'un hutun dosUuk1arı hiçe &ı,yan le kuçük H:ımidt alarak Parlfe gıtmış. te, varıdat. azalmaktadır. dan sonra ilk devre kamplar 5 
ı;iyll.':eli yüzünden hUkOmeli namına or.ıd:ı pek mükemmel bir ze"~ hayatı K .. .. k bulundu DetuzvoHarının temmuzda başlnvıp 25 temm z-

dediğ. bir Fra el tut 
1 

cı sona erece ır. bır muvn!Cakıy t knydetmeksfain Pa- y;ı,,"9ıruş, hat~ Hi'ımidın •?ınanı peder• uç emur a ın Yemiş ac;ıklarında bir erkek emekdeY Vapuru d· kf 
rı..«te b~ yıl ~dı. Sıynsl sahada utra- ı nsız guz ıne u ~uş- cesedi bulunmuştur. Givinmis D nizvollannın en eski va -
d gı bu tal zlığe rağmen d er sa- tu. Nasuhi Bey, muasırlarının hissıya- l d b' . la B t sefiri h;ılardn pek parlak bır m~vaHakıyet tın:ı tercuman ol:ırak .Ateme gelmiş T f •h • M vaziyette boğulanın kim oldu- pur ardıl?. ant ır_ı do n kursa va- M sınn talya . • _ _ _ puru un amır en çı mış ve R k tt" 
kazıınm~ ve beş sene P:ıris sosyetesının sayılmaz gelmiyenler ~ns~ mısramı er ı ' ı ese p Si gu ve ne suretle bogu]dugu he- t .. b ı . l t B omayı ter e 1 . ~ .. ccru e crı yapı mış ır. u e -
en mühim bır şahsiyeti olmuştur. ls - soylemıs. ve ~lımi~ Bey sonradan yaz- nu.z ?nlaşı~ma .. mıştır. mektar vapur bugün seferleri- Mısırın Roma Elcisi Murat 
m e bakıp da Mor.ılıyı ihtiyar bir dı!P .oı~aneliklerım· escrlnd.e .tam~· - -·- Çıvı ihtıkarır•dan maz- r.e başlıvacaktır. T;rhan vapu- Pa"'a sefaret m~nsuplarile bir -
BabıAli c!cndi i r<>•ımayın 0 siyah s:ı mıle P;ırıs hayatını ta vfr etmışt1r. Kı- d ·· .. .. d k' - ·· ~ 1 · t "" ..... . . D h ·ı· 'T n/I' l. 'T k ·ıt . n D "k" t • ru a onumuz e 1 pazar gunun likte tal avı terkederek Is aı• kalı, ateşlı gözleri \'C z.lndc Vlİcudile tabı gellş!g~zel knnştırıyorum .. D~kor. a l ıye ve lVI a ıye v e l erı . u 

1 1 acır den itibaren İzmi: - İstanbul bul olil: ~emleketine dönece-
ynkışı!Jı bir erkekti ve en büyiık mu- bu S~DC .samlmi. ıınln~ma ·. fılmınde z.ından~a~ıd.a N~burlar cad- sürat postasını yaoma,i.!a başlı- 1ine ydair bir tel af _gönderıniŞ-
\'llffakıyeti Pııris kaclınları arasında ka- görduğümilz ingllız Velıahdı Edvardın B tt B l d l dcsınde çıvı tıcaretı yapan Ya- ~ kt İ . - İstanbul ara- g. . gr sıı 
zanc!.ı. Bu kadınlar arasında Madam -sonradan Yedinci Edwrd-içinde coş- eyana a u un u ar ko Bahar ile tüccardan Abdul- ... ~c:a ~~İı ı.~feri yapılacak ila- tı:. Mıs~rı.n lstanbul kon~?10rc 
Tallien gibi Notrc _ Dame de thcnni- kun gunlcr y:ışadığı o zevk lı!cminin 1 h . . • ~ gu • dun setirı karşılamak uze . 

. . . dek M ,.
1 1 

ı. vııı a dvi ıhtıkarı yapmaktan ve postasına Kon) a vapuru tah Sirkeci anrına nelmişsc de sefır 
dor namıc:ı almış bır Pnrıs kraliçesi, oru... ontmortıncy u em er c . ecl'l . t' ... ,., .. rı 
Madam R~e:r gibi binlerce C?rkeği - D'a\'rey \'C Autcuil1erıle eski güzel . Ankara, 2 6 .. < ~usus_i Muhnbi~i: z~nediyorum ki bu iıah?tı_m maznu~du.lar. Abdullah adliye- ~.'~ ..... '. .~~: .. ı:.: ........................... Lrende~ çıkmamış~ır. Buı?U il 
teshir etmiş bir kadın. Frnnsarun en Parıs!.. Sara Bernar, Albanl, Otero gibi mızden) - Buyuk Mtllet Mcclm yuksek heyetinizi tatmin etmıştır. ye verilmış, fakat Yako bulu - ge:lmesı muhtemeldır. Mısır h 
güzel lradun vardı. oralı. Sefaretha- m~ur Afetlerin krallan, prensleri hi- bugü~ Şemse~ti_n .~ü~alta:(ın b~ş: Bu küçük memurların maaşla~ı~a namamıştır. Zabıtıı Ya koyu da .Zirra l İstihsali kümeti İtalya ile siyasi mü.ıı~-
nede verdiği ziyafetlerde onl:ıra İst.ıın- ı;e saydığı ve yuz binlerce göntilde hü- kanlıgmda b.m~ınn.ı. ta~ıben ı~ı ya.pıl~ş olan küçük zamlara ılış- dün yakalamış, adliyeye teslimi • • sebetlerini kesmiştir. Sefı.rırı 
bul nrma n!arı dalıtır ,.e Paris ka- kümnın olduğu o parlak günler... lcelse akde.~~tır. Bırıncı celsenın ~':!dım. Bu suretle zaten bunları etmiştir. artt rmak IÇIIl Romayı terketmesine sebep btJ 
dınlan onunla kontl$Urlten Madam R~- v t dord rk .. 1 Alb • f ac;ılışını muteakıp Devlet memı.r- dıger Devlet te .. kilatında çalışan 1 dur 

ana ap ısoyer anı ' I iki hi d")" J " • 
camler'nfn dediği gibi: ·Bakışlannda Orda pek çok dinlemiıtim ben anı. ı arı a3'. 1 arının te": t ~c taa "~· memur arın vaziyetine .yaklaştır· ,.- mıııunuo""""'"'""""""wıuun ıııııııuıu, --- 48 Polonyalı gelcH 
aslan tebe3SilmU. tebessümlerinde ku- . . • . . . • . . . . . . . ne daJT kanuna baglı hır numarcs· mış oluyoruz. Başka bırşey yap- ~ Ziraat Bankası ~eniş 
zu sallcti bulıman bu sağlam yapılı ve lı cetvelde değişildik yapılması. mıyoruz. (Çok doğru sesleri). % B 1 ı · k 1 a k d" k Ecnebi muhacir alanı deva11' 
kib:ır ruhlu erkeklerin yanında yasıyan Bir ııadası var ki etse İptida, na dair kanun layıhasının mü.ı:.ı. Dahiliye Vekilini h-.kiben kür- ğ 1 r 1 e r e ~ re ı açaca ıetmektedir. Almanyadan kacıırı 

Parisin halkı seris>1 gCııolur. ._ · ı · ) z: - Ankar" 26 (AA ) T' t 46 Türk kadınulannı .. cıpta ve haşetle a- "'eresine gec;ı miştir. SJye ge en Maliye Vekili f-'uat Ağ. : E ..... • · - ıcarc eski Poloııvalı askerlerden 
narlardı. Büyle bir lllern iı:ındc yasıyan : · • • : • • • • • · • . • Bu münasebetle söz hlan R.~fi~ ralı, Vekalet Mepkez Muhasebesi i ~I Vcktiletındcı'.1 ~i.ldirilmistir: l k~ilik bir mülteci kafilesi ~e 
Ali Efendi tabıI dyascUe uğraşmıya vn- Bır- gece Bınyonda oldum hemnııın Şevket (Manisa), mevzuu nıuza- kadrosuna yapılnn ilaveleri icap ~ G ı ı § Memleketımızın toprak mah- dünkü Konvansiyonelle J!eıı:n1: 
kit bulamadı. Verdiği bo\deyle ınosim daima. kere kanun }ayihasilc bir nuına· ettiren lüzum ve zaruretleri izah ~ 1 re m 1 y e n ~ S~~lleri İstihsalini art~~rmak. ve tir. 

Onun Par.ise girer girmez Babıfiliye Koca Hamit! Tiirkler itinde bu şeh- ralı cetvelde yapılnn de~isiklik- eylemiştir. ! E zurraa yardım olmak uzere ıcap ~ 
g~>ndcrdiii ilk bkrirden, bu şehrin da- rin sarasını galıoo en çok 0 sürmilş. !er üze.rinde durmuş, bunl.ıır..kn Bu izahatı mütı-akip diğer mad ! T 1 

1 
~ eden krediler . Zira~t Bank~sı !-"'"'"'""- "'"'"'- ___ .,,....., 

ha ilk goruşte üzerinde nasıl bir tesir Dahiliye Vekaletine ait değişik- delerın müzakeresine geçilmiş ve ! a c 1 r e r ~ tarafından temın edılmckt:d.~r. !31 sene evvelTasvı'r"ıefk~Ar 
Bir- geco hop otöye gitmiıtik, l kl l ,,. l \ f _ L l M ' k h ı: • S l d b t t = bıraktığı anl:ı~ i er e ıua iye c.&a eti c nccz anun eyeti umumiyesinin ikin- i : , on zaman ar :ı azı u un = .. "'", • Seyri mehtlıba dalıp gülıende ı - k • d' k .J _..,_uumuuuıuın 1

" 
·Schri ~r:lyi Paris rrmmur ve aba· Muhasebe kadrosu!ıdaki ilavele- ci müzakeresi yapılmıştır. ~ ~ mın.ta alarm.da . şım ıye au. ar K L . k• ln • d _; 

Ne ıafalarla sabah etmiıtik. b d 1 l B d • - ] k d 1 be ır-. se iZ cı evr-dlln \C ·Endı bad;ıyiki ferahniş;&n> ne rin ütçe e yapı nıa ı üzuınu tas- un an sonra Devlet Demir- ~ : verı en re ı erın şu ve aıan 
gıpta!crmliyl frcngistan olmakla gece '. · . • · · • • · • • • • rih edilmiş olan tasarruflr;ı telif c- yolları istimlak. kanununa müzey. § Bunlar müşkül vazi- ~ lar tarafından eksiltildiği haber aeneviyei. 
gunduz birer bahçe sazende ve h:ınen- B•r zıyafet çekerek kendime Sen dilemiyeceğini ileri . sürmüş ve yd ~anuna bir madde eklenmesi- ~ yette? kaldıklarınd D ~ alınmıştır. Bank~ ile yapılan 
dcgan \e türlil tilrlil ntezb:ıilıklarla Jermende bunların tayyıru islemıştir. ne aıt layihanın ikinci müzakeresi § V k Al t .. E tcmastı:ı bunun. bır kısım şube Tasviri Efkar 
Eekcnesl haru:lıl.n ve ş.lidDrnandır. Ya- Bir gece kesbi nept etmiı idim jar• Tek.lif edilen tedbirlerin esb'lbı yapılmış ve celseye nihayet veril- ~ e a e e muracaatte ~ ve ajanlara Banka Umum Mü -
zın b;ıhçelcrdc olduğu gıbi kışın deruni dende.. etrafında Bütçe Encümeni tarafın- mi;.1ir. ~ bulundular § dürlüğü tarafından son zaman- 27 Haziran 190!J 
~ehlrdc olan yirmi dört adet komedya Bu satırlar anısında Parisin bütün dan verilen izahattan sonra söz a- "'' 11111111111111111"'11" 1ıuııııııuııuuııııııııııııııııı" 11- § Sernıayesi " · th f" t § 1arda verilen e~le~in van~~ Bugün Şinasi merhumun '1'11

9 

yani hayıılhanelerde dalml icrayı zev- eğlence yerleri var. Orada senelerce lan Dahiliye Vekili Faik Öztrak. MiinakaJat Vekili § az ol· b k .. e .. ~ ta~ 1 ~ anlaşılmasından ılerı eldıgı viri Efkan tesis ve neşreyledif!l 
ke müptelfıdırlar. Bu tarafta akçe su sonra okuyanlara bile zevk veren A - Dahiliye Vekaletine ait cetveldeki § an azı .u~u acı~- ~ me~d.ana çı~m~ştlr. . . . 1862 sEmesi 27 haziranına müsB' 
clbldlr. Amma herifler bulup h:ırcıyor- !emler yaşamış, sevmiş, ıcvllıniş. Hele değişikliğin esasının şimdiye kn- f zmirde § ler kur.ulan bırlıklere gı- ~ Bılumum ~stıhs:ıı kredıkrının diftir ki kırk yedi seneyi itrnatı' 
br. Kndtnları ise gayet muteber ve ser- bir Öjeni'si var ki - sonradan da an- dar bü:ün diğer vekaletlerin taş• • • .. § rcmen11~Jer Ye bu yüz - g ev\•elcc t.esb~t edılcn. norm~} e- ile kırk sekizinai seneye deV'-
besttir.• (D . . • I .

1 
dü . im Izmır, 26 (A.A.) - Munaka-: den b 1 r l h : saslar daıresınde devamı Zıraat l d.~. .. d"' 

evamı 6 ncı aahıfemız.clc) ıra teşkilat an tadı e mış o a- Iat Vek·ı· Al' C tink b .. : una ın evve ce a- = B k b v' aı·anlarile kre reye ıgı gun ur. 

j~:;:;:;;:;:;~~==~~=~~==~~~~~=~~ k b'l V k"l . t t ı ı ı e aya, ugun " r· • 1• d k .. r an ası şu e e - ~ 3, sı.n~ mu a ı e a etın aşra e§- saat ıı,ao d~ Afyon _ Karakuyu ~ ·~~ sıpar ~ e ere gum- ~ di kooper;.ıtiflcrine tebliğ edil _ Bu vesile ile merhum mu~ . 

İstanbul Defterdarlığından 
tebliğ olunmuştur. 

kılatına dokunulmamış olması ne- batül eh . . ne} · Al § ruklerc gelen mallarına ~ . . rünileyhin !ilk nüshai TasV111 
. . b d k' k '· .. k ı e ş rımıze ,.. mış ve - _ :: mıştır. -· 0 _ tıcesı ura a ı ·uçu memw :rın k . . .. § da ithal müsaadesi veril- : Efkara yazıp imza eyledigı J1l , 

terfihine imkiın bulunmadıgmı, sanca ıstasyonunda valı, mus- : • • · • E b" H d kaddeme i a en ve o tarihte 
üzerinde görüşülen n.eselenin e- tahkem m~vki komutanı, bele- ~ memı tır. ithalat hakkı ~ Ce ır ve en ese k" t . :Y1 '-~ b d ledi1'· 

d. • = al b. ı·kı d h·ı t•· = dersleri ı asvırı e uı.:ra er ercey 
sasım bu sınıf memurların terfihi- ıye r<'isi ve Parti vilayet idare § Y nız ır ı ere a ı uc i . . . MUKADDEME 
ni istihdaf eylediğini tebarüz ettir- heyeti reisi, emniyet müdürü E carlara Yerildiğinden bu § Beyoglu Halkevınn·en: H b' d 1 t . .l • e wil' 

· "zl · · b' · · k d d T 1 ' f k .. "k · ı · · = Ortamektebin son sı f d er ır eve • ıı.oaresın m~ş ~\~ ~rını ıtınr en e e· ~ı ayet v; be cdiye parti crkunı ~ uçu · tacır er bırhklerin ~ b" r· 1 'fe k 1 t 1 :ı ın .a vekkiil olduğu bir heyeti wC: 
1 haziran 940 tarihinde rneriyet rnevkiine girmiş bu- mıştır ı: ı e ~skerı erkan ve Münakalat i teşekk-ülünden evvel si- ~ .u un b<.>!11'-'g ha and a e er 1

: muai milli ·enin bekasile patı' 
l~.nan ~843 sayılı muamele vergisi kanununun bazı hü _ Arkadaşlar her gün devlet vn- Vekaletine bağlı müessesat ve = • ed·ı · l b l i çın ce ır ve en ese derslerı d h - naf'" e ınuv8' 
kumlerı karşısında tereddüde düşülmekte olduğu alaka _ zifesi müterı:adiyen ziyo.delcş- devair rüesası tarafından karşı E parış 1 mış 0 

an u rna E verilecektir. Arzu edenlerin f '::" ve tı?~ud~e. 11:: m eyle' 
darların teva.u eden müracaatlarından anlaşılmaktadır. mektedir Burada çıkardığımız lanmıştır - ! lannın çıkarılmasına mü i derhal Evimize müracaat ede -

1 
kslurek .c .. 

1

1~ıkl~de a 0ırrııılC 
. . ı . : a d . ·ı . . 1 1 k - k k d l 1 me e avıyyu ı ı ar ell 

Herh~~~ Yanlış bir telakki ile hareket edilerek ileri- kanunların kısmı azamı ıda.re me. Başta muzikası oldu,i:!u halde~ s a e ' .. erı mes.~ 13 ı:: m- ~ re ay 0 unma arı. kaziyesi, manendi bedihii e'/'V 
de kanunı bır muamele karşısında kalınmamak için ala _ murlarının vazifelerini arttırmak- askeri bir kıt'a ihtiram resmini ~ d~ Vek?Jete ~uracaat et-~ , -·- bürhandan müstağnidir. .. 
kada~ların, Galata Balıkpazarında Muamele ve İstihliik tadır. ! eşkilfıt yerinde durur, ~a- yapmıştır. ~ mışleı·dır •. Gır~ı·ken ah - ! _ Davc:t Bir hali medeniyette bU:~u. 

1 
V:ergileri Müdürlüğüne veyahut İstanbulda Defterdarlık aş .. yerınd~ durur, fakat vazıfe Antalva ve Afyon mebusla _ i nan duhulıyenın çokluğu ~ Kadık~y Halkevınden=.. .. nan halk ise kendi menafıiiliJl 
bınasında ihdas edilmiş olan büroya müracaat ed<?rek ik- mutemadıyen artarsa ve ben bu rından bazı zevatın Dev1€t De-~ vilzündeıı küçük tacirler § 28 hazıran 940 cuma ~unu sa- h 1- h kk tıc sıırfı 
tiza eden malfunat ve izahatı almaları lüzumu ric" 0ıunur. ·r f • • • •• "Id"v.. .. ·· · 11 u M - .r i nt 18 de E e ke i d E · usu u a ına ne sure fkô.!1 

.. !vazı e erılnb ıyı go~u . ugunu soy- mırv~ ~rı .. mum üdürü ve~ birliklere girememekte - 1 "' t d vlikm r z :1 te 1 vtın zihin eylediği tercümanı e • 
(5395) ersem c ette sız ınnnmazsınız. muavını Munakalat Vekilimize = 1. I : mu a sene umumı op an ı- 1 t 1 . 1. dan IJ1'1 

--------------~;.;;;....,J 1o ·~· k · d' f k ' k . : cır er : . 1 kt A 1 o an ~aze e erı ısanın nun ı.,.ın c;o rıca e ıyorum ve re a at etme ted•rler. ı;jı,11111.,11.., 11 .. ;,,.111111._...,,.,, ...... _,...,.11,.1111111 s :;:apı aca ır. za arımızın 1A 1 r 
'teşrıflerini rica ederiz. um 0 u ... 
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(1 nci sayfadan de\am) 

ta Jarabub vahasına kadar faa-
Carol 

liyetlerine devam etmişlerdir. A 

• • 

İLMİ TET 

Devi 
İK 

f) e 

tngiH~ d~.vriy~ıeri. Jara~~~- "Rumanyanın Yeni Siyaset Planı Yüksek 
dan sahıl bolgesıne gıden çolun E M ı p 

yolunu teşkil eden Masrab el/ • 17 Tam Bı·r 'Jl6.•l~1 • •l•k . vvela ahlak, sonra, ilim, irfan ve fazi- tnlyaarı:18yap~~!;·0~;:ı:ı~:ar:~ Ce~el ~oyunc:ı b~tı şimalineıManevıyat ve .1 j lYl l ızyetçı l fır,, letle temayüz eden devlet cu""mhurı"yettı"r ndaınenmd. (şer~li) olduğunu idd 

N" bi bir 
Mefhum old 

dogru ılerlemışlerdır. a .~ cvam edıyor. ihtiyar aıık 
Deklarasyonda, yerlilerin İtal{ G J•b K • mutarcke akdini ilk istediği zt 

Yan efendÜeri için istcmiy~rek Bükreş 26 (A. A.) - Rador yor: «Bir kral, biı· memleket,llara karşı olan imanı nazarı iti- YAZAN : a ı emalı mf'l:_~. biz ~unda mazur görülme 
döv_üştükleri v:. b_irçok yerlı. as: ajnnsı biİdiriyor: . bir milleb. . bara alınacaktır. Lafların artık ı~ındeydık. Çünkü Harbi Umı 
kerın İt~ly~n unı~o_rm~sı .1?

1
yrilf Yüksek idaresi altı~d~- m~ll.et ~~al Carol, .. Naz17lar Heyetı hükmü kalma~ı. Eaki Moakova Sefiri mıde Fransız tarihi askerisin 

mekten. ımtina ettıklerı bıld pc.rtisini vücude __ı:t~~ırdığ! ıçın Reısıne teşekkur cttıkten sonra Kısa kesecegim, arzum ~u - Verdun multavemeti ıerefini lu 
mektedır. Kral Carol salı gunu taht salo- şu beyanatta bulur.muştur: dur: Herkes nereden gelmış o- Devlet nedir~ Devlet nihayet derece denaetkA b. zandırmıı olan bir kumandanı 

fngilterey~ yapılan bava / nunda hükumetin tebrikatını cMemlcketin röncsans işinin lursa olsun, ~üşterek bir calış- vahşetten kurtulup; siıku~, nizam. aldatılmış alduğ::ı:n~es~~tl surette mücbir ve zaruri sebepler olmı 
L d 2 ~uC~m~) _Alınan kabul etrnisti:. • bu safhası, kat'i safhasını teş- ma, müşterek bir iman, rnüşte- emniyet, adalet ve intizam içinde ıum borcu affetmişti! Bu et.:he1. ymca di4manından mütareke ta 

on ~a, .. · b bııh şa· Kraliyet mustesarı ve Nazı:- kil etmektedir. Rumanya bu- rek bir ~uh dairesinde birleş - yaşamak lüzumunu kavrıyan in- farların derece derece f<"y·z ~: lep etmiyeceği kanaatindeydik. 
;

0
kl m~lu7ata ~.ore •. du sa yapılan lar heyeti rcisı B. Tataresku bır gün yeni bir siyasi plan üzerin- melidir. Ilk zamanlarda bundan sanların, kurduklan: Harikuludt- rak (1) bir malmemuru mıha a Fak~t gerek Almanya ve gere 

ha a h1~.gı tele uzerın eda asgari nutuk söyliyerck, ~r~lın bu ta- de bulunmaktadır. Bu plan yük on sene evvel memlekete dön-ıbir teşekkül, muazzam bir şirket, beci, defterdar "·e mesı'ekt:n ase: it lya de yapılmıı olan mütare 
5 nv~. ucumbarı {sn~S:an tayya- rihi hareketinin butun ~umen f:Ck maneviyat ve tam bir mil- düğün;ı zaman yapmak istedi - ve nihayet muntazam işlemesi liı- tiıımiş ( /) bir Maliye Nazın 

0
fe_ kelerin, şimdi şimdi meydana çı 

?j!:11~n··ı ~~-·~r Bunlardan 3 kalplerindı: yap~ı~ oldugu de- liyetçiliktir. Son günlerde söy - ğim şey, yani herkesin ittihadı, zımgelen son derece mükemmel bileceğini tasavvur edersek ist~- kan bütün ahkamı nnlaşıldıkç 
:esı . ur::u mj u ;ere indirilmiş· rın nkislerı ve ~utu~ meı:nlek:- !ediğim şeyleri, ne kadar tek - bugün, bütün Rumenlerin katil ve ince bir makinedir. Yani, bir- dat dev-rinde Yemen, Hicaz B~ . Bord ux Hüklımetinin hakikate 
/nesı s oçya a tin, bu ha~eke~ı dahı~.d~kı vazı-/rar etsem azdır: Birleşmiş olan vatanpcrverli~i sayesinde ta - çok istihalelerden sonra, insanın rn ve Bağdat, Trablusgar~ ,~ çak ğır prtlara nızı olduğun 
ır.Hücumlar, birçok mıntakal~r yetin t.akvıv~sı .ve butu.n. Ru .; ~.umanya. badema: h~ç .tereddüt hakkuk edecektir. Allah yar- kendi elile kurup, b~tün muknd- B.ingnzi ~ibi merkezden uzak v: hay:r t ve teessüfle görüyoruz 

.. . d zcümle Ingilterenın menlerın ruhı bı:IC'ş!11esı~1?. bı suz ve azım le yenı bır ış devre- dımcımız olsun.» derntını • her an teftış etmek şar· bırer fü fı ) eri olan koca viluyet- Marcıaı Petain böyle şartlara ta'V 
uzerın e, e · t•k r ıribi telakkı ettıgını te · ·1 ı· d·w· k 1 ki · ı · · · d an rıza ·· t k b ı · merkez, şimali şarki ve c~nu~ ıs ı .:ma ı ·" . . . sine do{!ru ilerlemelidir. Buı!iin Bir Rumen heyeti ltnlyaya tı e - e ıne. v~r ıgı, arşı ı. ı vıı.zı- erımızın ne en elimizden çıktığı. . goa ~rere un. an ınua 

t k I rında lııkoçyanın şımalıl baruz ettırmıştır. l 'bizden istenilen şey laf değil 'tf fe ve mes ulıyetler deruhte edıl . nı kolayca anlarız sıyle de tekıt ve tevsık edece 
mııj/ a ataknsı~da ve Gal eyale- B. Tataresku: Kr~lın. mil ete fiiliyattır. Badema bir ada~ B'·k 

2 
~ Aı) N kr miş bir tertiptir. O halde, devlet: Bugünkü mcde~i· teşkilutımız gı yerde, Fransanın harben istila 

:;:;d~ :J:uştur bahsetmiş oldugu sıvası ~t ~~-hakkında hüküm verileceği za- t ~ re~, . 6. (_ · R - d a a~~a- l lükümran olduğu hudutlar için- sayesinde; dünün, bugünün ve ~ma m~ydan bıraksaydı, daha a 
Alman tııyy~rcleri, sahillerden hi ıslahat .kadrosundu~ ar ı .! - mıın '-'eni reJ'im kadrosu dahi- dı·nı aknzıml ı ıçkın f oma a. t' ak- de yaşıyan cemiyet veya cemaat· yarının da daima cişbnşı> mem. gır vazıyete düşülmüı olmazdı. 

k . 1 d. ı edilmış bulun ugunu mu - • J ı ece o an on eransa ış ır 1 · k d. ı d ı· · b 1 k .. 1.. .. . . Bu ti · · d A çok yüksekte uçara · geçmış er ır. ma . t' hü r d k. . t lek t' . . d k R h f b b h erın en ı ara arın an ye ışmış aı o nn ·ay uyu ırşat vazı fesi tar ar ıçın e mesela Fran-
Tayyarclerden birçoğu, hava da fi şahede ederek bu \:azı~e ın . - ~~- C: ~ ıcraa ı,. m.em • e ın ıyı- e ece um en eye ~ .u sa a ve derece derece chliyetlerile, cHalkevlerİne> düşen büyük iç- sanın, İtalyanın müsaadesi olma 
bata aları müdafaa sistemini }asasını şu parola ıle ızah edı- lıgı ıçın yapabıldıklerı ve bun- İtalyaya hareket etmıştır. telkin ettikleri itimat ve emniyet· timai ,.e vatani bir vazifedir. d~?' radyo ile sesini iıittirerniye. 
delm?;e teşebbü! etmiılersc de, I""-"""""'"""""'""'""'""""'""""'""-'""'"'"'""' ....... '"' """."""-"'""'"'" .. """-""--'""''"'""""'""'""""'"'"'-"'_'"_ !erile yükselmiş birçok İn!anlar • Geçen gün linrbiyeden tram- cegı hakkında da bir hüküm var 
bunlar geri püskürtülmüş ve üsle- Clermontferrand'a nakledecek- O'" H b ı K d d~n mür;kk~p, mes_'~l .bir heyet. vaya binmiştim. Taksime gelin. • Bu, o ka~ar. ağır bir ~ükümdür 

Londra, 26 (A.A.) - ~e~t~: tir. un ya ar 1 arş 1s1 n a bızzat mılletın kendısıdır. ccye kadar, tesadüf, ayakta bile k~ bu~u ıaJıın ıdnreler, ıdam ettir. 
rine .~önmiye mecbur ~ılmıştı~. Giomale d'italianın mühim Devle~: eşhastan 1?1ürck~ep ~- durulnmıyacak kadar bir kalaba- ~ikle!ı mazlumlar ~~kıı;_d~ bile 

Duşman, her tarafta bırçok a'\i- b' k lesi , luşuna gore, onun hır ahlak, bır lık arabay; doldurdu. Büyük ma- ştmcliye k dar tatbıkı duşunme. 
ı · · h.. !ar na ugv ır ma 8 f d k 1 °d _:_,ı--1· Filhak'k b" cı tayyare erı.~ın ucum 

1 
. • A ) _ Geor- seciye; bütün mena iini urup ·asa ge mc en evvel, Harbiye • ıı~ıc:ı-Auır. ı ı a ır idam 

ramış ve ezcumel lskoçyada hır- Roma, 26 (A. · . c . s l B • l• "" • l • • dinlenmeden her an korumıyo., den binmiş olan iistbaslnrı te _ mahkiıınu sehpaya götürülürken 
çok hava düellolan olmuştur. Yi- nale d·~t:ıl:n> gaİeteaı yazıf'~r. OVgef er zr zgı ame eSlRln ihtiyaçlarını düşünüp temin ve miz kadın erkek.' sekiz 0~ kişi bi- c~ ve. ayağı bağlanır, fakat ağzın• 
ne lskoçyadn yangın bombaların- cingılte-e . mpnrat~~ ugu~aı ıslah etmeğe memur ve mecbur let almadan güzel güzel indilerf bır tıkaç vurularak söz söylerne-
dnn iki binada ateş çıkmışsa da karşı acılan .~•a.rbın ~on s\ 8:aın r~ .. ı ••k • • oldui;u cemaatler, dahili ve hari- Dayanamadım, biletçiye !'!eslen ~ sine m ni olunmaz. 
çabuk söndürülmüştür. İtalya~~n ~u~ıı7 bır lazı e;.:l v:n gun U meSQlSl arlltrzldz ci fenalıklardan muhafazaya kn- dim: Biletimi alnken: cOğlum r Şimdi Fransayı, mütareke es-

Bombardımandan ölen dır. Çun~u 1~~ f.k yai nı\z :da-ı _ biliyetli bir görüş, düşünüş ve ça· Sen bu tnrnfa gelinciye kadar kaç nasında radyo kullanmamıya 
lna-ilizler .• kuvvetle:ıl~ow~~a~ d:~~~ya ya- lışış ~hibi bir ~topluluh ol~.uğu kişi bilet almad~n ~ndi. ~ramvay. ?1ahkinn etmek._ demek, çe~eceği 

Londra, 26 (AA.) - Dahılı sına knrş g · 1• k etmekle Moskova, 26 (AA.) - Tass daha ziyade fazlalaşması için tebaruz eder. Bınlercc sene suren lar devlete geçtı dıye mı nldırmı- ıstırapları ve mutareke ahkamına 
E N · 1 pılacak taarruza ış ıra A 0 b'ld' · S I ' ··b 1 d b ·· 1 K d · k 1 v mniyet ezaretı, a ınan son ma-1 k • . manda daı· Jansı ı ırıyor: ovyet er Birliği amele sınıfının, acı tecru e er en sonra, ugun yorsun umpanya zamanın n mugayır maruz a acagı muame-
1 A Al 1 b kalmıyacıı • a)nı za 1 ·· k" ·1 ·ıı 1 h .. · b .. 1 b·ı· · d. "' D 1 I 1 • 'h ·1· l umj\ta göre, man ann u gece . h ld h tarafta buiu- Sovyetler Birliği Sendikaları üzumlu fednknrlıkJara katlanma- en mute amı mı et er c urrı- oy e yapa ı ır mıy ınr ev et e.erı, cı ana ı an ey emekten 
yaptıkları hava hücumu esnasın- rak ~ır •.. a 1 e ert rluğunun kuv Merkezi Konseyi bütün ameleye sı lazımdır. Sovyetler Birliği, sen- yet>, cmüsavab ve cadalet> e - malına acımıyor musun?> dedim. mahrum etmek demektir. Artık 
dn, 5 kişinin öldüğünü ve 20 ki· nal J~gıııt mpdr: ~uracaktır mühendislere teknisiyenlere me~ dikalnrı Merkezi Konseyi şu fi. s:ısınn dayanan ve cdemokratik> Herif, hiç te sıkılmadan: cTabii dünya, bundan sonra Fransanın 
§İnin yaralandığını bildirmekte-, vetl eı:n1 .e ·flTŞI t damlarının. be- la b"t.'. d.k ' kirdedir ki, müesseselerimizde denilen idnre şeklini, nz çok fark- beyim 1 Kumpanyayı elbette da- sesini İ§İtemiyecek, hatta Fransa-
d . ngı ız sıyase a mur ra, u un sen ı a azasına hAl 1 l b'k k d. l B' h . d d.. .. .. .. ç·· k·· nın y.... d::.... bil "V ır. ·· ln<>iJi .. kudretinin h't be b. b t · a en mevcut nltı ila yedi satalik ar a tat ı etme te ır er. ız a z.ıya c uşunurum. un ·u o ..,..ayıp yaıama 16 .... ı e og-

E ... t k sında yanatınn ~ore, ., ~ ı a n ır eynnname neşre mış- . T·· ki h·Ik • . 'b d b b k d c:::.· d. . b a-enemiy kt" cosse un cenup mm a a. k .. l ı kuvvetlere isti· t• B b d .. 1 d · ış günü, Sovyet memleketine dü- ur er, ı aten ve an ane ıti a· a nna n ar ı. :.-ım ı ıse oyu- ece ır. 
b . . .. . b. b b ·sabetl atı unsur arı ı.ıu ır. u eyanname e şoy e enı- . .1 d k b" .

11 
ld ··r . I d M l p- . ır evın uzerıne ır 0 '"? a 

1 
kt d" Akdenizde ve Kı- r . şen vazıfelerin yapılması için bu- rı e c emo rab ır mı et o U• na mu ettış er ceza yazıyor!> e· are;a etaın böyle bir kaydr 

etmiştir. 60 yaşında .. hır .. k~dınla n~~ et'?1j ; ~~İiz bahriyesi mü na- ıy~ · . d.. h b. k . r gün gayri kafidir. Eğer kapitalist ğumuz gibi, iliklerimize kadar iş- mez mi! .. Yanımda, ayakta baba. kabul etmiı olduğu halde mütaı e. 
1 O yaşındaki to~unu _olmuştur. l ~1 

1 .~nı~ ~l;e uğratmakla İtalya, d" em unya ar ik' . apıta ıst memleketlerde, amele, burjuvazi !emiş manevi, ahlaki ve içtimai yiğit bir asker duruyordu. «Al- k~ için tereflidir, demekte ısrar e-
. Midlands holge~~nt~ .Y.;pı .~n i a ;.

1

,

0 

donanmasının büyük cü- . utya~nı sarsıy~r.k' ~n.cı e1?p:t için günde ) O ila 12 saat çalışmı· ahkiimından, vaktile ciddi olarak !ahtan korkmuyor musun! Bnk dıyor. Bu da gösteriyor, ki bugiln
bır !'~ın esnasında, ır ışı 0 

mu:!, . ?.~~~l:ırını İngiltere adasından ~ ;ı ıs~ .. arp, hıı.lkre 1 ıçıne şı";ı ı- ya mecbur bulunuyorsa, bizim istifade etmek yolunu bulmuş ol- bu yiğit, yarın senin selametin i· k_ü harp pek çok feyleri, pek çok 
6 kıl'ı yar.ala~mıştır: . . ~~ak bulundurmaktadır. Bundan en unya a ın~~ .. yarısı.n ~n Sovyet amelemiz, bugi.inkün- duğumuz ve sonradan unutma - çin canını verecek! Devletle mil- fı~ir ve kanaatleri altüst ettiği gi-

Churı:hıll Sıkorskıyı kabul ettı b k ı·t 1 d M d 250 000 fazlasını almıştır. Butun kapıtalıst den daha fazla asgari sekiz saat mızın cezasını pek ağır bir suret- let birdir. Sen onu korumazsan bı ferefin mana ve medlulürrii de 
d 26 (AA ) R aş a aya a ısır a · dünyasında endüstri nakliyat ve ' h J I ' d ~· t" ' d h • ı· • Lon ra, · · - euter: t T k · · W b. h ld . . ' çalışabilir ve çalışmalıdır te çektiğimiz, en mühim kavnit ondan ne aka himaye bek iye- cgl§ ırmıf, onu a fa sı te akki-

Başvekil 8. Churchill, dün ak- bn~ı ızd as er~~ı d me uk ır '~ k~ z!raat: t~mamıle harp menfaatle- Sovyet Merkez Sendikaları he- ve düsturlar da tamamen bunu ceksin l> dedim. Mevzu ile müna- lere göre mefhumu deği§en bir 
oam, Polonya Başvekili ve Polon- ku un tlurmba da ır.h . t~nyı.at lya ı rıne tabı tutulmuştur. "eti üç gününü sekiz saateı .bla"gwı amir bulundug·unda l - her sırası sebetleri yok gibi gözüken, bu kelime haline getirmiştir. Bis 

d B k d G 1 uvve er un an arıç ır. a a· B I h hl.k • J ' A T" ki · • A' l ak d _,,_ ya or usu aş uman anı enera k . M it d 1 k d . u suret e arp te ı ·esı, mem- ve yedi "'ünlük ha!U.nın 6 nünlük gddikçe rahmetle yndettiğim • vakın ve muhaverelerde ne kado.r ur er ıçın şere ı o m emc:A, s·k k"' . k b l - · nın a ·sıyonu a a an 5 en en- l k · • ' · d B e. ~· .,. • • eı· · b. h. h 1 ·· r b" .. t k ·ı r . ı ors ·ı yı ·a u etmıştır. M d S d l' d e etımız ıçın e artmıştı. u şe·ıhaftaya ircaı ve memur amelde- cAtatürkün> dfıhıyane hır ham- ım ve sakım ır ru ı a et mun- mese a ır muare e ı e e ımız •-
Bu cörüşme esnasmda, sanıldı- Ayedye, ısır zan .1 ud an ıBmabnın aan raitte memleketimiz, sulh siyase- rin izinsiz müe••cselerı"nı· terket· lesile Allaha yu'0 z bin şükürler ol- demiç olduğunu söylemeğe lüzum yağımız bağlı olduğu halde bii-

v •• p 1 d ene ve eı n an er eray • dk 1 k s B' •V• - O .. k b" d- Ad t t 
~na g~.r~: o oiny?I ar du~mk?un ye: kadar İngiliz h:ıva ve deniz üsle· tı~lel sal ı .. o ara ' f olvy~t _ ırlbıgı memeleri hakkındaki teklifleri sun, on sekiz yıldnnberi cCüJIJhu- varOmı~... . k'" l'·d b 1 Yt.~f-'· .'r b.U§~~ı,d a .e ad.?kP~ 
nı statu!u ve ngı tere e ı ycnı . •·t "ht. 1 ·ıı · mı et erının men aat erı ıca ı, Sovyet Hu··ku"met"ıne ve Yu··ks k riyeti idare> ye snhip olduk. nun ıçın, oyu en aşıya. u 11CKSlll! ır gun enıze o erıc11. 

f rıne mu eveccı ır. ngı crenın .. . . e . d.. bh dh be 
rolü mevzubahsolmu~ ve: ~a e~e mukabil aksiyonu ise münhasıran mudaf~a. kuvvetın.ı ve ekonomik,Sovyet Meclisi Riyaset Divanına Cümhuriyet ise: F~z!let, şefkat rak, halkımızın, ve m;ktepl~rdekı unyayı me a! ve me Uf. • 
kadar mücadeleye devam ıçın hu- İtalyanın açık şehirlerine teveccüh kuvvetını daha zıyade artbrmak tevdi etmiştir. Hükumet ve Yük- ve insaniyet.in tims:ılıdır. Cnrez çocuklarımızın evvela ahlak ve ralnnalr demektır. Baı_kalan ıse, 
tün iş birliği vasıtaları üzerinde etmiştir. lngiliz tayyarelerinin fa. zaruretindedir. sek Sovyet Meclisi Riyaset Divanı ve ivazdan, zulüm ve hakaretten seciyelerine bir mecra vermek, c1 ve •yalda bera.be~ ~gzın hluaa
mutabakat hasıl olmuştur. Mütte- aliyeti Akdenizde tesis edilen in- 1 VJltanın düdafaa kuvvetinin bu teklifleri kabul etmişlerdir. nefret eder. Onun idaresinde: Sı- derece derece ıslah etmek mec - mume da (ıereflı _bır ıt} addecH
fiklerle beraber F ransada çarpı- giliz üsleri sisteminin İtalya için ,,_ ,,, - · - • - ... - .... -~ _ .... - - - -·- ·· - - • -·· - · _ . _ ,,._ "'-----~-... _ ,,_ ,. -· nıf, servet. seviye farkı yoktur. buriyetindeyiz. YOJ'.lar. B~ bal: bılmeyız t•~ah 
fan b·ı·h re lngiltereye gelmiş k bT t ha mül olmadığını ispat . . . . Evvelii: Ahlakı ve sonra da ilim, Çok uzun süren bir istihdat mı, acuna ı mı· " 

1 vb. la a p 1 alı asker, ha- a 
1 k d" m , ı vekı.l bu gemılerın~ uzun ayl.ar tahrlp e~ılmiştir. Diğer yerler" irfan ve faziletile temayiiz eden devrini knptamış zannettiğimiz SF~LIM SABiT l an ın erce ~ ony kr 1 d etme !~ ır: h . dT 1 1 emrınde kullanıldıgı davaya hız- de maddı hasarat cüz'idir. Ölen her ferdin göstereceği gayret cMeşruti idare> zamanında: .. -·· - ·· -·· - ·-" - ··- - ... - 1 • •• • •• 

en burada yenıden telş ı at andı· Bu usl.crındtf rıp ve ta. ı ~ ta - mette devamları için hiçbir gay- yoktur. kabfüyet ·~e muvaffakıyetler sa: cMcmldceti biz kurtardık! iste - muz siyasi mevkii bulduk A 
rılmaktadır. Bu asker er arası~) a ya için bır a la et vehembneıyemu'~dea- , retten çekinmiyecektir. Çarşamba nece si Breme tek - yesi~de, mevzuatı kanuniyeyc te- diğimiz gibi idare ederiz I> tera- cak; bir memleket b'ır dev,let n • t 1 ·ı b' k tayyarecı er 1 'd. ita yanın ar - L r-ld ·· ı · · ·· 1 ,., • ve 
ayyare ene ırço se esı ır. I . d b. · d ort '-il ecote ıoz erını şoy e rar bombardıman c<lilmişsc de baarı her mesleğin en yukarısına ncsile, o tecrübesiz ellerin bnşı - millet evvela ahlaAk d.. ·· 

1 
.. w .. d d 1 · · ebep erın en ırı e b · · · · ' uzgun ugu 

e var ır. " ha esının 11 ıtır~nışt!.r: . . ekseri ahvalde bombalar kırla- kadar, fmzasızca çıkması müm - mıza getirmedikleri fclukct kal - ve seciyesi sayesinde yük 
1
. 

Almanlar sahillerde mu• budur. Bı~ gun Fransa yemden ingıl- ra düşmüştür. kün ve meşruttur. mnclıl o da, yine başka türlii bir Cahil ve o clakikad k'se ır. f 
lıi k ti bulundur· Lortlar Kamarasında, Fransız. t~renın.y~nı?.da ~lacaktır: Bu e~- Palermoda ölenler Ahlak öyle bir şeydir ki: llk ahlak bozukluğu idi. Bir memle- atinden başka bir §ey d~. ~. me?' a. 

m Uf/Ve er inıilix münasebatı hakkında n~yet hızı mu~t~rıh etmelı ve bıze Roma 26 (A.A) R günden itibaren verilen terbiye ket istenildiği gibi değil, lazım ol. bir koylüdcn b' t hu~ldmlen 
nııga mecbur kalacaklar münakqalar itımat verme.lıdır: • bildirild,i<1in n"re. - es~e~ ile istikamet alır, o temel üzerin- duğu gibi idare edilir. Yoksa nlt bir kondüktö~d ır ald s~ ar ~bi,~· 

t Blum ve Herrıot tngıltereye ,., c ,.,o , pazar ınuıu d d 1 b d k 1 D 1 . t ( k \' k " b d en o ugu gı 
afansını askeri muhabiri ya - L~n ra, ti Kamarasın- ıeçtıler . . .. malı dcnuzl ) ııneyen donuzl> dognı yoldan gıdıldıgı halde de. eden en küçüğ .. d g .. ~ .. 

Londra, 26 (A.A.) - Reu er d 26 (A.A.) - Reuter l . müttefiklerin Palermo üzerin - e a ~ a ,8!' ar. c ev etın ar~ ı çı maz. . ~ ı~~. azan, en erece derece Türkfü•ü t sil 

zı n Dun akşam LorN ar L t C 1 Londra, 26 (AA.) - İngılız de yaptıkları hava hucumu es- gibi bozuk bir hava içinde hüyü- yine türlü hatıra gelmedik bela n k d b"· .. un .
1
jn en buyugu. 

Yor: .. da. Dominyonlıır azın h.~~. ~- gazeteleri, sabık Fransız başvekil- nasında 28 kişi ölmüş, 168 kişi yen bir köylü yarın okuyup yaz- lnr başa gelir Zavallı Finland"y - c·· a hnr. utun mı et efradından, 
Müttefikler tarafındaı; dus t - decote, Baovekil C~ur~ ı ın • lerinden Blum, Herriot ve Paul- yaralanmıştır. ması sayeııinde köy tahsildarı o- Norveç ve H~landa gibi bi ı a, ~ um. u~ye~> ve cDemokrasi• 

llıan tarafından işgal edılmckr~ı vam Kamarasındakı w ~yanatıt~a Boncour'un İngilterede bulundu· Jngiliz tayyarelerinin !unca: O denizde bol bol kulaç danberidir sulh, sükun ve t;r:~ı~: 1 nreıı_ı.: .. azıle~ §kelfkat, is~ikamet 
ofan sahil boyunca muhte ı müşabih olara d ya~tı~;ı eyana a ğunu bildirmektedir. hücumu atmayı ve bol bol tuzlu su yut- içinde in ki af etmiş mes'ut m'll t ı k~~ muruvvket e .. er. Kımsenin 
l'lokt I l .h arlar ve 1 .. le emıştır· t l N l M l' • 6 ' 1 ı e • ımseye cm gozle b k a ara yapı an J r " . ezcüm e şoy · .. Ma· ta yan azır ar ec aaı Londra 26 (A A) H mayı pek tabii bulur! Demek olu-, er gibi... ı:ıe • n ma .. 
Alman kıtaları ile tesis e_dıle~, Mütar~e prtla~ın; ~ore,. al temmuzda toplanacak tebliği: ' ' · - ava yor ki, devlette ahlakın kökü tfı Fakat biz, meşrutiyet devrinde cİiaZ::~ oldugu lkkdar, All~hın Ve-
tl'maslar isbat etmektedır kı. reşal Petaın v~ ar fd llJ arı •. .;{~"- Roma, 26 (A.A.) - N?zırlar Dün akşam İngiliz bom bardı- cköy> den, cköylüden> bnşlnrl.. bütün felaketleri • en hafif tnhir~ kuk~nu n~ me.~ b ı:,t vv_e ~~ilet hu. 
Almanlar şimal burnundan altındaki arazıde 0

1 
~!u :;azid'e Meclisi 6 te.m~uz curnartesı .gü~ü man tayyareleri düşmanın Ho- Vaktilc, iyi kötü köy imamları le - lüzumsuz. ve vakitsiz başımı- m l.la mii~e~k~ \ egı gıb~ sakın

~ransız - Ispanvol hu;i~duna gal altında bulu.nı;; ~· I p r·s ııaat 1 O da ıçtımaa davet edılmış- landada ve şimal-batı Almanya vardı. lnsafsızmdan bu ınemlcketlza davet ettik. Yine tekrar edece- hir an 
1 

.
1 

ulundugumuzu 
adar bütün klt'a sahilını tu~- de düşmanın elın e ı~ er. ~i~~ tir. • , . • sındaki tayyare meydanlarile pek çok zarar gördii. Fakat, bazı- ğim: Allah rahmet etsini Gazinin yetinde;~ e unutmamak mecburi-

:rnağa teşebbüs etmekle genış h~gal altında bulundu~~n Fra a Frıansanın Londra elçısı ıstıfa .. k l ~I d'- lnrı, bir şey yapmış olmak için, büyük znfcrden sonra tuttuğu mü Türk'_ız.. . • 
bir :rncsuliyet deruhde etmişler i;hal edilmiş olsa a 

1
' • dans i' etti mu!1a a e yo. a~ını ve ıger as- hiç olmazsa köylüye yalan yanlı') debbirane ve muslihiine meslek cMill" Ş[ ısmetını temsil eden 

dir. Bu mıntaka Norveç, Dani - Paristen değil .. fakat Be~~n e~ • Bordeaux, 26 (A.A.) - Ha- kerı. hed~flcrını b?mbardıman cAllah korkusu> nu telkin eder- sayesindedir ki, bugün dünya ·ı. kik" b. e hbbu yol?a mil~ete ha -
:marka Almanya Holanda. Bel-! dare edilecektır. Bu s~rı ha ;8' vas Ajansının bildirdiğine göre, etmışlerdır. Arnheım, Borkum Ierdi. Şimdi köyli.i ne haldedir Jetleri arasındn müstahak ld ":1 1 ır .re er ve omektır. 
tika ,;c Fran5a 'sahilleri?ir .~i, Fransa Hükumet~~e m~;;:kt=~i:~ Hariciye Nazırı ~: .. Baud?~in, ~c ~inge~ tayyare meydanları biJmiyorum. Ynlnız, istiln.bul so. I 0 ugu- Cıllıb Kemati Söylemezoğla 
AlJ_nanlar bu _geniş sahih mut- rimizi çok guçleştı a in iliz Fran~a?.ın .L~ndrn B~yuk Elç!..'ı B. uzerıne .a.ııır taarru~lar yapılmış knkla~n.?n, ~.mu~undn bı.r d?1a 
tef ık donanmalarilc yapılan mu Gayri ~eşg~l f ransad ak, ı!en· C:~rbın .m. ıstıfo etmıı oldugunul ve demıryo~u tahr~p. edilmiştir. vc:ya uzum kuf~sı, on ~.ek~~· yır - l'"'"""---
harebcler esnasında zayl!flıyan mümessıllerı .b.ulundu~;' felaketli soyleı:n.ıştır. . • Hamm demıryolu ıltısak nokta- mı_yaşl~nndn bırçok koylu ~enç- 1"'-----·§_VecizeJ;;"1.-D-fe"-rh::lı• = 
deniz Jruv .. ctleril" tutına,i!a yel- faatlerimiz ıçın yaln hl'keJ. ingılız Kralı Fransadakı elçı- sında hasarat ve Ruhr'un şima- lerın, goz açıp kapıyacak bır zn- E------.._. t • c h'l h•) çok ta te 1 1 

• • k bul tt" d ·· .. v .. ·· ,.= enmişlerdir Bu ~eniş sa ı d ğil fakat a en . flh k. sım a e ı linde Dersden demiryolu boyun man a, meyvanın çurugunu tera-
hattı boyun~a muhtelif nokta- ofac:ktır. Bu mümessılle.r, i 1 ta~~: ~ondrn, 26 E~:A.) ~ lngilte- ca yangınlar vukur. .ızetirilmiş- ziyc sürüp, dirhemdc de türlü hi-
larda ve b'lh Ş'mali Fransa k düşmanlarımızın daıın b" renın Fransa buyuk elçm Ronald tir lekarlıkları pek ustalıkla yaptık-

h 
1 

assa 
1 

a, ı·· it da bulunan ırl C b 11 d .. k B k. · · k · 11 lb • sa illerinde müstahkem tesisat kile kontro u a ın 1 ki r- amp e • un ~ şnm uc ıng- ı Ruhr'da Ostcrfeld'd b .. lnrını görme ·teyım f n . ukı vak-
Ve nefs' ı· t 'satları Al - h .. kAmet nezdinde bu unac~. a ham sarayında Kral tarafından Tr. . h ~ tel t ıı tile ecnebiler Türk tüccarilc ıe -ı ıman esı . u u 1 ın musan- b 1 d'l . . ıa1 garı asara ugra ı mış ır. . . . * * * 
l"tı.an işgalinden evvel müttefık- dır. Esasen, A manydan hüku- ka .1.'1 e.lı. mıştır. l . . Nonheim'dc bir bcrızin tasfiye netsız sepet.sız alışverııı yaparlar- Nnznrlyclcrin güzeli çok cnzl ti r.·ı 
ler tarafından tahrip edilmiş-, desi olmadıkça, Bo!. e:~:etlcr i- ngı lZ taggare erının fabrikasına ciddi has::ırat yapıl- dı. Hele bu güzellik ıns:ımn nrz~P v~ ~~· ~~~i sağlamı m:ıkbuldUr. Ciln-
tfr. Almanlar yalnız müdafaa metile bu tarzda ?'unad bombardımanı mıstır. Rumi 1311 <le, Konya Valisi rnenI:ıatıeı·lni de okşıync:ık mahl- ~n. a ve tecrübeye Isilnat eder, 
hatlarının bu zayıf noktalarını damesi halen ~~1ka.nksız ır. f"kir.le Berlin, 26 (A.A.) - D. N, B,I Brcmen'deki tayyar<? fahri - bulunan pederim Ali Kemnli Pa- ycttc ise o zaman bu Cazlbe f r Hık a ı.e tccrubcye istinat ettiği itin 
t~k · h• 1 ttefı an şu 1 

"' • b'ld' · • h 1 t d··f~ l k Ak bil büt rıs:ını d:ıha büyük \'ak'n ve had' l ~ v1ye dej!il ayni zamanda a- Lort arın mu .. k. İngiliz a1ansı ı ırıyor:. kasına kuvvetli darbeler indiril şa mer um a esa u ı o ara , • un sarar ı.c onu güz~ltl;in kar ıl ısc erle de 
kım İngiliz deniz kuvvetle~inin bulunduğ~na ... kanı.ıme :-kabul e- Salı gecesi Wescr - Ems vilfı- miş ve bombalar Coloı?ne'd:ıkı şehire tfı~i C::ihanbe_rli nnhiyt' ~n- bütUn !usun ve hayaline kapılacnk fntı~: ~ Yeni şartı.arn kolaylıkla 
ra~abnecekleri bnskın tehlıke - Hükumetı, bo.> le bırş y 1 yeti hemen heme~ .baştan başa kimvcvi mamulat fabriknr;ında de .> npbgı hır o:dcvın seya~ntın- derecede .kavrar. yıkılmaz. er. Fak:ıt ı!ıtıs etmez 'c 
~rıni karşılamak için binle~~e demez. zırı beyana· düşma~ tayyarclerınm taarru -ı infilfıklar vukun ~etirmiştir. de bulu~muşt~m .. O nahıycde, Dıı çeşıt nnzariyclcrin mesnedi Onwı 1 in . . 

.kılometre uzanan sahilin biitun Dominyonlıır. Na ' ehemmi- zuna uj!ramıştır. . • Heli oland'da bir mühimmat yanlış so~lem~>:cyıı:" amma, yıl- 1 ~Uzclt.k 'c ha~aı olduğu 1cin \ak'a- kapılmam~ :::~Ycn'.n sÜZcline 
'Uzunluğunca mühim miktarda tmda f ranşız fılosun~n d ·ş- Düşman tayyarelerı askerı ol d 1\ h , d'l . t' lnrdanberı bırıkmıs dokuz, on ar 'ie :ıcı hnklkııtlcr, <-kseriycUc bu ı::oz kn • Yenm kuvvetini 
~ıtaat bulundurmak mecburiye yetinden de bahsetmış ve emı mıyan liedeflcr üzerine ı:elişi cBposuh ee~. nt\taa cd.~ mış bır. b milyon kurus iışar ve ağnam bor- nazariyeleri yıkar 'e bu yıkıntı in- fakat mma~tıran pnrlııklığında değil, 
11 d 1 h · "" bo ba u ar a n oncn om ar d 1 N h. "' ·1··d·· ·· ·· sana "' k ~"'-1 l'Snedl olan k' n e kalacaklardır. tir ki: k d r müt· güzel ta rıp ve yan,.,.n m ' - dıman tayyıırelerimizdcn biri cu var ı a ıye n u urunun .o- J ~o p..,,.. ıya rruıl olur. Cun. Ydlerin ku • tin vn a ve vazi-
Fr N ,. • Cl Pek ynkın zamana a a bu lan atmışlardır. Askeri hedefle . .. . . .. dn .. ındn muhtnrlnrın dcftcrlerıni ıı b an bu c ıt ııaznrıyclcrlc be- tir An V\e de aramak gcrck-

l>z ansız lı.ukumetı er· tefiklerin hizmetinde bul~n:i·lmc- re taarruz teşebbüsünde bulu - b.~r d~ ~an;~~~ tar·arcsı~ı ?u bizzat tctkık eden pederim, za - rab r manevi kuvvetler de sarsılır m .k .cak bu nıızariyelcrc gü\cn-
ontf erranda naklediliyor kuvvetlerin düşmana .. ter ~ hrtdi-ınulan yerlerde bu hücumlar in su.rmuş, ur, ~ .. un .. ayv~e crl : vallı köyliinün elinde, o zamanhır \ c in n ne yap:ıc:ığını liBlilrır, hat- Yo:ümkUndUr. 
1'.iad .d İ , . şnynnı tec!süf, trn11k bır b' kişaf halindeyken durdurulmuş mıhz' salı~<'~ onmu l('rdır, kı kullanılan, Üzerleri )'aldızlı ve j - t bu i kınlık ıcmde de yapılma- Hık' sa nazariyenin Yalnız güzeli, 

:\-'ol . rı • 26 (A.A.) - smın - sı,d k büyük birşey, ayıp ır- sa ıl r.~u a aa t \ \ resi Sl·an- çinde kendinden mi.ihürlii «J b m l ım elen \e 1 ı rint b bü al:ır karşısında uı s ettıAi z -
· SJnns F h d dun- se en ço · b ı h kkındn !tur. ·· ·· d' ·· "'r·nd 1 · t'k · 0 a m" bir 6 <lan ;nın r~nsız u u j e olacaktır. lstık ~n a Bir :;ivil ölmüş, bir romorkor ınavya .~ " ı . e 'ı apı an ıs ı - sı arn knğıtlarına yazılmış mnk. tun nlt <'el n fı...}l r ynpar - .. n fncıa doğurur. Bu !aclad n 
lleta. aldı~ı malumata nazaran t ,Y Y söyliyemem. l akat ~oBtlar h anı uğramış bir s m nlık f n donm mıslerdır. 1 buz! r görmekle zavallılnrın ne N ı . koruum k insanın kendi selam ti 
lte . ı~ hukumeti hükumet ~er ırşde 0 emin olabilirler kı, oş- 1 as ' ' e====:ı::=:;;;;;;~~~::ıı ~cl~·~n::!!ı~a~ll!k~':!~~d~;..-ı::a:=:.:..ı zını bu hafta sonuna dogru şun n 

Hayatın büyük facialarınclan biri ...ı:. I b" 
nazari · • .. ze ır 

ycnın vakalar karıı•ında .Yılt.ılma11ıdır. 
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Akşehir Güzelleşiyor 
İmar Faaliyeti Arttı 

elih AÇBA 

tabilirJi? NasıJ doktor gibi vazi
feşinas. vicdanlı ve insaniyetli bir 
adamın, böyle menfaotinden baş
ka birşey düşünmiyen bir adamla 
kıyas edilemiyeceğini söyliyebilir
di? 

Esasen böyle birşey söylese de 
Edebi Tefrika No. 56 ne faydası olabilirdi? Ne Nadide 

Hanıma, ne de kızına fikirlerini 
H erhalde mesleğinde de çalı~mn- tangoyu o kadar güzel çevirdi. ki ncbdil cttirmiye imkı.in var mıy· 
:yı bilen bir adam, ki böyle genç b\n kendimin nerede olduğumu dı) 
ya~ında mühim mevki sahibi ol- bile anlıyamadım, edeta havada 4ıı:~ 
m u.1. Fakat ayni zamanda da ga- uçuyor gi~ idim. Tabii gazinonun O günden sonrn Behire arbk 
yet güzel dans ediyor. Dün dans bütün kadınları ben dans eder· Suadiyeye her gidişinde Vecihiye 
ederken gazinoda bütün kadınla- ken İ111Ienmiş}erdir. rastgeliyordu. Fakat cenç kızın 
rın ağzının suyu akmıştı. Münaka~<ı daha bir müddet yanında daima çocuklar da bera-

- Siz de biraz mübal&ğn edi- böyle devam etti. Behire zaten ber olduğu ve Vecihiyi gördükçe 
Y'lrSUnuz, valide hanım. iyi dans bu kabil mıin kaşalarn alışık ol- ondan mümkün mertebe uzakta 
ediyor, anladık, fakat neden bü- duğu için bu sözleri de lakayıt bulunmıya gıwret ettiği için genç 
tün kadınların ağzının suyu ak • bir kulakla dinlemekteydi. Yal • adam her vakit sokulmıya muvaf
sın. . . nız V ecihinin, Doktor Hasan F u- fok olamıyordu. Bazan yanlann-

Burada Semahat de sö2e ka- udin fevkinde bir in an addC'd 1- dan geçerken selfım veriyor, ha· 
rı ~ak : mesine çok canı sıblıru tı. Fnkat zan yakln§ıp oyak üstü birkaç ke-

- Ce!fı.1, sen danstan filan pek söze nasıl karış::ıbilirdi~ KanŞ'lp Üme konuşuyor, fak.ıt Behirenin 
anlamauın. Vecihı beyin nasıl ta Vecihinin muis"ni, kendisine daima ciddi ve soğuk duru u da
dans ettiğini bana sor. Hele son I karşı yapbğı bz.yağılı~ n ıl anla- ha ziyade görüşmesine ve samimi· 

. _, ın -

yet göstermesine mani oluyordu. 
Akşamları ise Nadide Hanımla 
ızı ve Celal Bey Suadiyeye gel

dikçe Vecihi ile behcmehı:ıl bulu
şuyorlardı. Genç adamın, bu aile
den hoşlanmadığına şüphe yoktu. 
Çünkü konuşurken hepsile ayrı 
ayrı, inceden inceye istihza et
mekte olduğunu bilhass Behire 
farketmişti. Buna rağmen zahiren 
ahbaplık göstermekte bulunması
nın her halde bir sebebi olacaktı. 
Behire bunu da anlamakta gecik
medi. Vecihi yavaş yavaş Sema
hat Hanımla samimiyeti arttır
maktaydı. Kendisile sık sık dans 
ediyor, hatta hazan sandalla da 
deniz gezintileri yapıyordu. Bu 
•ezintilere Nadide Hanım, deniz

den korktuğu için iştirak edemi
yor, Celal Bey ise üsümek vehmi
le sandala binmek değil, hatta sa
hile bile inmekten çekindiği cİ· 
betle Vecihi ile Semahat ekseri
yetle ba~başa kalıyorlardı. Sema
hat hakikaten güzel bir kadındı. 

Fakat boyu bosu küçük olduğu, 
çok ta boya sürurıdüğü, yürürken, 
konuşurken hep hoppalık ettiği 
için, tıpkı bir beneğe benzemek
teydi. V ccihi gibi görmüş, geçir· 
miş bir erkeğin böyle bir kadına 
fazla ehcmmiyd vermesi, hatta 
onunla uzun uzadıya konuşması, 
onun sohbetinden zevk alması ih
timalleri hatıra gelmemek lazım
dı. 

Bununla beraber uzaktan ba· 
kanlar, genç adamın bu gÜzel ka
dınla fazla meşgul olmasından 
mana çıkarmakta tabii tereddüt 
<'tmemekteydiler. Bahusus Suadi
ye muh"tinin başlıca eğlencele
rinden birini de böyle miiİıasebct
ler hakkında dedikodu yapmak 
le.kil eyJedi-;.i malUındur. Behire 
herşeye, herkese karşı l&kayt ol
duğu gibi bilhassa Nadide Ha
nımla kızının işlerine, sözlerine de 

iç ehemmiyet vermemeyi de iti
nt cdin:niş olmakla beraber, Ve

cihinin Semahate kar§ı gösterdiği 

a 

sokulganlık nazarı dikkati edbey
lerniye başlamıştı. Genç adamın 
hareketlerine, nıuamddcrine dik
kat ettikçe de Behire bundan, o
nun takip ettiği maksadı anla~ 
makta güçlük çekmedi Vecihi, 
Semahate böyle fazla alaka gös
termekle hiç şüphe yok, ki Behi
reyi kıskandırmak İstiyordu. Çün.. 
kü ekseriyetle Behirenin de hazır 
bulunduğu meclislerde Vecihi Se
mahatle fazla meşgul oluyor, o
nu eğlendirecek ve güldürecek 
sözler bulup söylüyor ve sonra 
birdenbire genç kadına: cHaydi 
Semahat Hanım sizinle bir dc-niz 
safası sürelim• diyor ve onu ka1-
dırıp götürüyor, böyle sıralardn 
dn, Behircye karşı her vakitki 
hürmetkilrlığını bırakıp sanki ora
da yokmmı ve kendisini gÖrrnü
yormus gibi muamele ediyordu. 

Halbuki genç kadının Vccihi
nin kendisile me gul olmamasın· 
dan müteessir olmak {!Öyle dur
sun, bilakis memnun bile olacağı 

No: 51 

a 

tabii idi. Çünkü genç adamın Sua
diyede krudıkça ve kendisine fa'Zıı' 
la n1aka gösterdikçe ergeç bir de
dikoduya sebebiyet vermek ih
timali hatırına gelmekteydi. Hal
buki genç kız hakikatte ne kadat 
temiz ve saf ise, bu temizliğini za
hiren de muhafaza etmek mec
buriyctind eydi. Çünkü ancak bıı 
sayede, üstüne nlmı~ olduğu ~ 
rcbbiyelik gibi yüksek bir vazife
ye la} ık bir insan olduğunu is-

pat edebilirdi. Bu itibarla Behire• 
Vecihinin kendisinden uzak dur
masından memnun olmakla be· 
raber. genç adamın kadınlar .ar~
sında rekabet uyandırmak gibi ~: 
di his ve emellerle hareket edere"" 
Semahat Hanımı dıı kendisine bit 
r,önül eğlencesi yapması karşısın: 
da derin bir teessür dııymıyn ba§ 
larrustı. Vecihinin başladığı bu [ 
yun nihayet bir aile focia.sınn 2' 

müncer olabillıdi. 
(Devnmı ,•nı) 



[ 1 t Paşa Kız Enstitüsünde J 
___ sm_e~~-----------------

TASVİRİ EFKAR=~~=--=~~-=~~~~~:::::::::::::::::::::::: 
ü 2 e Gau 1 'ü Hitabı ~~~~~~~~-y 

lldü ev, an yandı 
o inci sayfamızdan devam) 

bir asker hitap ediyor. Kendinizi 
haklı çıkarmıya çalışan ve iyi ta
nıdığım sesinizi heyecnnla dinle
dim. Daha foilc bir düşm n karşı

'.( 1 inci sayfamızdan devam) ile yere tcsbit edilen buz dolabını smda, şerefle dövü~üp mağlup ol-
y angın nasıl çıktı? çıkarmıya uğraşırken F rigidnire duktan sonra. ya şerefli bir mü-

Yangın yerinde tetkikat yapnn cereyana kapıJmış, adamlar kaç- tareke aktederek Bordeaux" dn 
bir muharririmiz şu tafsilatı ver· mışlardır. kalmayı veyahut ta mücadeleye 
miştir: Yarnlannnlar devam için imparatorluğun her-

Yangın, aşçı flyanın dükktının- itfaiye efradından lıımailin yü. hangi bir yerine giderek mücadc-

302 
İngiliz tebliği : 

• . Lon~ra, 26 (A.A.) Ha . A 
rının rnuşterek tebliği: va ve Dahılı Emniyet Nezaretle-

. G~ce, şafak vaktine doğru d"" 
ilin bır çok mıntakaları üzerin u~an tayyareleri, İngiltere . 
yare dafi bataryaları ve projekr l ucu:ılar yapmışlardır. Tav-
1ayyn~e1eri, düşmanı karşılamakorü~~ arekctc geçmiş ve avcı 
beş duşman tayyar<'si düşiirülm .. t"' re ~a\'~lanmıştır. As_gnri 
raporlara göre ciddAı madd. h uş ur. Şımdıye kndar alınan 
t . k ' ı asar yokt ör· 
d~lı ı P<'. ~zdır. Hiçbir askeri hedefe h. ubr: .u ~·e yaralı mık

ı memıştır. ıç ır cıddı hnsar kaydc-

dan çıkmıştır. Hadise itfaiyeye zü binız yanmış, itfaiye şoförle- leye devam etmek üzere, ümitsiz 
haber verilmiş ve Bnlıkpazarına rinden Yaşarın da kolu incinmiş-! bir zamanda iktidar mevkiine 1 

gelerek söndiirme ameliyesine tir. geçtiğinizi söylüyorsu"nuz. Fakat 
başlamıştır. Rüzgarın süratle esişi Bunlar derhal tednvi altına a-

1 

siz Bordeaux" da knldınız. Fransız 
• ateşi büyütmüş, Heybeli itfaiyesi- lınmışlardır. istikbaJinin çok çelin olacağını. 

ni~ de ~ğ~rıiıı:ıası Ye d~ha sonra İnsanca zayiat yok fok_'.lt mc~ai ve disiplin~e memk .. 

f taly D tebliği : 

ismet. Paşa Kız Enstitüsü resim sergisinin Ba
gan lnönü ile Başvekilimiz tarafından açıldığını 
lıaber vermiştik. Resim, bu açılma merasimini 

göstermektedir. 

l 

ı 

lstı?ye ıtfaı~·esınden de ımdat ta- . Saat 22 de Emniyet Amirile k~t~n yemden kalkmacagını söyle-
lebı z.arure!-1 h~sıJ .olmuş~ur. itfaiye Grupu Kumandanı, yan· dınız. 

lstinye ıtfaıyesı ge)dıkten son- gın yerinde son tahkikat ve mü- Fakat milletin hicap dolu bu İs-
ra .yn~gının mevzii kalması temin şahedeyi yapmışlardır. tıraplı gecesinde size bir ses ce-
cdılmiş, fakat. bu ~~ada yangın Ankaz altında hiç kimse kal· "':ap vermelidir. Bu ses benim se-
sahası çok gcnışlemışlir. mamıştır. Fakat eşyaların mühim sım olacaktır. 

Evler tahliye ediliyor bir kısmı tamamen yan~tır. Bu- Mağlubiyetimiz. ordumuzun ve 
Alevlerin yükseliııini ve rüzgar- ~a rağm.en bugün müddeiumumi· maneviyatımızın dun olmasından 

la etrafa sirayetini gören civarda- lık tahkikatından ııonra anknz a· değil. adı:eri idnrcsizliktendir. 
ki dükkan ve evlerde bulunanlar, rasında araştırmalar yapılacaktır. Dıi mnnın gaJibiyt•ti, cesaretinden, 
eşyalarını uza.klnra taşımaya baş· Kaymnknmın izahatı ve iman kuvvetinden değil, yalnız 
lamı~lardır. iskele hamalları bü- Kaymakam ve Dclediye Rcisı makine kuvvetlerinin ve manevra 
yük bir faaliyetle eşyayı sokakla- Şevket demiştir ki: kabiliyetlerinin foikiyctinden ileri 
ra çıkarmışlar ve başka yerlere - Evleri ve dükkanları yanan- gelmiştir. Bı;nu herkes biliyor. 
nakletmişlerdir. lar ~h.aba ve dostları yanına na1

.:- F'aknı F ransnnın bu savleti knr-
Cereyan kesildi ledılrnışlerdir. Hiçbir muhtacı ılıyacak kud.ette bir ordusu ol-

Alevler bir aralık elektrik tcJ. muavenet yoktur. Ve hiçbir Y ğ- madı ve ordu tedafüi vazivc-tıe 
lerine sirayet etmiş ve tehlike kar- ~= ~areketi dahi. görulme~işti~. bulunmak mecburi} etınde knldıy. 
şısında cereyan kesilmiştir. Halk, l nuz.}ar?r. ve zıynn tesbıt .edı- sa, bu kabahat kimin'? Bu knbn
şaşkınlıkla kapıdan çıkmayı unut- :m1cdıgı ıçın bu hususta hır ey hat sizindir. 1914-19 18 zafrrin-

1 soy enemez: d E kA h b" · r • muş ve pençere cam arını kırarak . . • · en sonra r anı ar ıyeı vmu· 
sokağa fırlamışlardır. 

8 
.. 1k.~cı yan~m başla?gıcı miye Reisi ve Mareşal olan sızdi-

Öğle uykusunn yatan kamarot uyu ada dun geceyı. korkulu nız. 1935 te Harbiye Nazırı olan 
Bekirin karısı giirültüye uyanmış ;e heyecanlı geçir:'°.iştir. Saat izdiniz. Memleketin en yüksek 
ve sokağa fırlıyarak yataklarının d 3,5 .~e ~kasya otelının bac •. ~ın- kumandanı olan siz, hiçbir :znmnn 
kurtarılması içın feryada basla- .an ~utn:1ıye başlıyan duman uze· bu fena sistemin ıslah edilmesini 
mış, sonra da bayılmıştır. Kad ~ın~ ıtf~ıye haberdar edilmiştir. isted/niz mi'? 
yanmaktan kurtanlmrştır. ın 1,l.~akıydenlınl çanı k?rku İçindeki Bü- Bununla beraber. o harple 7.a· 

M ı .J. u a a ı arı yem yangın ıuhuru f k · b _ı f ·· a canın yongasıdır - · .. .1 w n azanan sız. u ue a mutarc>kc 
8 1 k B 1 

uzerıne pııııma ı e soknga çıkart- · _ı· • 8 · k a ı ·çı ursa ı Y nni de yata· t ıstccunız. unu ıstl'r en. eski zafc-
w d d' 1 • k mış ır. . . . _r 1 

• İtalyada bir mahal 26 (A A t 
~ahının 14 numaralı tebURi· · .) - talyan umumi knrar-

Avrupa ve şimali Afr'k . 
voktur. Şarki Afrikada İnı ·~·zf Phelerınde kayda değer birşry 
bombardıman etmek . t ~ılı er «Dirednua ve Asm~p·a> vı 
d İ .. ıs emıs erse de ff k • ır. kı duşman tanar<?si d ...... 1 .• ~uva a olamamışlar • 
pılmak ist.enilen bir akın uşu~u muştur. Napoli üzerine yn _ 
püskürtillmüş ve düsınan av~] ayyarelerimiz tarafından geri 
tır. uz nşmak mecburiyetinde kalmış-

Alman tebliii : 

Ji'ühruin umumi karar.({5hı. 26 (AA) 
Alman o d ı b · · -r u arı :ı kumandanlıi{ırun tc>bli w ·. 

2
G_.nr

1
ptc kayda değer bir hadis<> o1mamıştı;1 • 

.:ı ıazıran gecesi bomb d . 
1ngıltc>re üzerinde ta.,:Vnre r:r ~~ar tayyat·eJerimiz Merk<'zi 
tc. i atın.ı hücum ederek b cby .... ; n artına \e tayyare cndüstrısi 

Ş . d" om ... ar a mıştır 
ım ı haber alı dığına ııöre 24 hazu a~ . 

a ık! .rında takriben vedi bin t~nluk b" d .. gecesı ~~vonne 
m• ıne hücum edilmiştır At 1 ır uş;rıan nakııv<' f.?f.'
\ C. vangınl r husule geti.rm: ~~-bombalar şıddetli infıl klnr 

Irlandctnın cenubu J?a b' · d b" 
!2 bin _tonluk silahlı Sara~a~sı~:nd~ :~mi~n i~~nizaltı. !?eır· ı 

l r c;ılahlı ıki tüccnr Remisinı torpillemist ·r g gcmısıle dı-
Stavan_ger - Snhı ta,·va d h:. 

bt··ısu·· d b 1 ' re mey anma ucum etmC'k te b 
11 e "1 unan Brist l Bl h · • · l'C'-'s'ni 'k , . . o - en eım tıpınd0 3 1.,.,giliz tnyva-

.., Hl'C' ~u~; .an('sını Altn!ln avcılcırı düşüınıüstür. Üçüncü tay-
. .,. munu 'ı apamndan knvbolmustur. 

ve ;~~.ız tavvarelermin 25 haziran g ccsi Alm:myanm şimal 
tıncy~p ıı~~y~t~ış r~ldııkları bombalar, askeri hedeflere isabet 

:ılınabı'ld.. • a ı zararlar vermiştir. Şimdiye kadar haber 
' ıgıne nazaran 4 kişi ölmüştür. gın a ın enır ·en alevleri görmü.. Ak 1. d f 1. rınızın şe.re..ıı e mütenasip ~ert•Oi 

h wl •• •• 'I asya ote ın c aa ıyete ge• h" '"t k ·ı W• • . ···················· .................... . ve emen ag armı duşunerek on- çen 'tf • b d k" k I I ır mu are e verı ecegını zannet· 
1 k 

ı aıye, acn a ı ıvı cım arı · · ş· d' 
ntCllllHllllhlDIUllllltlilHUJUIUIUIUHIJIUUUUtllllltflllUHUUUltHUUUUIUIUUıatUUllhfltfllUUUIUJUJUJUIUllUI aTJ Urtarmış9 )•angın yerinden sönd"" ... t"" v 1 • tJnJZ. !m J 0rtJk nnladJnJZ ki, 

kaçmıştır. yan ~;rmmuşdur. _c yd·~.n~ıln ?.1e .. c zı- miitar,.kc ~erefaizdir. Memleketin 

Sergiden güzel bir köşe 
Gürıün gazuı 

..... ...................................... .......... . 
f Irak nazırları 
şerefine ziyafet Mütarekenin Tam 

Metnini Veriyoruz 

......................... 
A · b d I b c en son uru muştur ·· 'k" . • I I ynı uz o a ını kullanan bir Büyu''k b b' h · .. uçte ı ısı ışga n tına girmiş ir. 

,_ I b" yangının se e ı enuz B •t • b' J • • f M""l k • ..:asap a ır zerzevatçı, çimento i- anlaşılamamıştır. u un za ıt erımız ve c rat e ir e- u are enın 
dilmi'llcrdir. Sililhlanmız, tankla. Tatbikindeki 
rımız, donanmamız. tayyarcleri-
mız, olduğu gibı düşmana te lim Güçlükler ( 1 inci sayfamızdan devam) 
edilt-cek ve bütün bunlar mütte- 18 k l d de Sarncoğlu. Adliye Vekili Fethi 

Amerikada Hazırlık 
fiklerimize karşı kullanılacak, va- ' aıma a e en ilam) Okyar, Milli Müdafaa Vekili 

R 
26 

<AA> _ İtalyan-Fransız ve bahri müstahkem mevkllC!rle deniz. Fan.ama, 26 (A.A.) - Ameri-ı bulunduğunu söylemişlerdir. ton, halk. kumandanlık ve siz Liz- değildir. Asıl bilinecek cihet, bu Saffet Arıkan, Sıhhat ve İçti • 
mil=e muah~~sinin tıım metni aşa- ilslerinln ne suretle gayri askeri hale ka Bırleşik Devletleri ordusu, Bu yüksek mC'murlar Nev _ zat e- rete dü tünüz. ülkelerin, ister harp etmek istesin. mai Muavenet Vekili Doktor 
bd:ıdır: konulacağını bildirmektedir. Panama . kanalının iki ucunuı\~ork telgrafındaki dii!er tafsi _ ~u. ~ada.r şerefsiz bir mütareke ler, ister istemesinler, Bordeaux'- Hulusi Alatnş, C. H. Partisi Ge

Madde ı -Fnıns:ı, Metropol toprak- Dokuzuncu madde mucibince, Fran. n~aynlemış ve Allantik sahiline Jat hakkında hiçbir haber mev- akdı ıcın, sıze, Verdun kahramanı da bulunan General Pctain'in ve- ncl Sekreteri Doktor Fikri Tü-
larında. Franw: Şimal Afrikasmda, sanın butün metropol kara, deniz ve ap.ır t.~~~u bataryaları Rctirmiş c~ıt olmadığını ilave etmişler w 0.lan_.~iz~ ihtiyaç yoktu. Bu şeref- r~~i .emirlere itaat e~ip te. ken- zer, B. M. Meclisi Hariciye E!1-
milsteınlckclcrindc, hlmnyesi ve rnnn- bava kuvvetleri, dahilde nizıım ve asa- tır. Bu tun Panama kanalı mm- dır. sızlıgı kını olsa yapabilirdi. dılerını halyanlarn teslım edıp et. cümeni Reı·sı· Muzaff G' k 1 1 t k d b .. ""k 5 . kl "d" B" • fik . . er o er c dası nltınd:ıki arazide talyaya knrşı yiiş muha!nza için I5zıın olanlar müs- a ·asın a uvu bir teyakkuz 000 lise mezunrı Am _ Fakat siz mukavemetin uzamn- ~ıyec1~ Aefrıikaı;._1 ızb~ 

1 
r~~ızce, trıgiliz Büvük Elçisi Sir Kn t h 

muııasam:ıta nih::ıyet verecektir. Fran- tesna olmak uzere muahharen tesblt e- havası esmektedir. r "k b h · "ht. e sını doP.ru bulmadınız. Mutt fi • 'iıma ı r =ar oy c 'uıı-ıteye 
ıtal 1 h

. d . A "k B" l "k ı a a rıye ı ıyatı ı ı ı Bu kd" d . ı bull ı:r Ef • Yll a ey ıne cmzd ve havada dılecck bir zam:uı zarfında terhis edi- mcrı a ır e~ı Devletleri olarak h erm samımi tekliflerini ııazarı iri. razı o amaz ar. ta ır e a.se - - -ıu,gcs n, ~anistan Bü 
d"a muhasamata nıhayct ~rcccktir. ı kcck ve s!Hlhları alınacaktır. Bu te. d_onanmasının Atlan tik sahille- . azırlanacak/ar ı bara almadınız. Amerikanın na· talyanla;ı!' ~ura1 n ha.rben i gal vük Elçisi Feyz Muhamm d 

Madde 2 - ft:ıly~n kıtıı:ıtı· işbu mü· şcltkullcrin kılV\ct ve teslıhııtı miktarı rındc ve Antil denizinde bulun- . ~aşıngfon, 26 (A.A.) - Rei - mütenahı yardım imkanlarını rcd. eyleme51 ıkt'.~a edecek~. itnlya?- Ilnn, Mısır Elcisi Abdürrah • 
tnrcke muahedeslnın mcrıycte gırdıği ftaıyıı v~ Almanya tanıfuıdan te bit e- mak üzere Havav'dan hareket sıcumhur Roosevelt, bakalorya dettıniz. Artık oynıyacak kozunuı: ~ar ~ca~ mut:ırc:ke ah~milc:, ~a- man Hakkı, Haricive Vekaleıti 
anda ve mutarckenln devamı müdde- dık:cektir. Frıınııız şım:ıl Atrik:ısı ara- ettiğine d:ıir musirrane şayiala sını yapmış _gençlerden beş bin kalmıuruş gib" ka tla . t gıt uzenndc temm eyledıklen bır·ı • . . . 
tincc, bütün hnrekfıt sahnesindeki Hcrl z.isile .. Surlyeyc, Fransız Somalisl sa- dev<'ran eylemekte olduğunda~ kişinin, bahriye ihtiyatı olarak ceplerinizi bo,~altt:nız~ınızı nç ını.:. takı"! ~aklaı:_n fii~en_ de sahip ol- erkanı ~fıkalarıle bırlikte ha-
mllarında knlacaklardır. lhlllcrınc gelince, İtal.>an MUtıırcke Ko- bu askeri tedbirlere husus· b. ,hazırlanması hakkında bir plıin Şi eli. F . d' mak ıçın bu ı_musluman memlc. Zır bulunmu lcırdır. 

l.l.1adde 3 - Fransız Metropol toprak· misyonu askerlikten ve sllfilıtan tecrit ehemmiyet atfolunmaktad ı ır vücudc ~etirilmiş oldununu bil • ı· m ııu; drnnksalrı mcsaı ve .ık- kete kartı vnııı oıikyuta bir harp[·····,···············•••••••••••••••••••••••••••• 
iti 1 t b' ır. . . . ,.. sıp ın sayesın e a ~ınmıyı:ı tcşvı h k r . . . .. '-bil" r d k b. lnrında ikinci maddede sözü geçen h:ıt- ııcra n e ıt ~erken uu arezidt• nt- Reuter muhabirinin suali<' . 1 dırmıştır. Antrenmana 15 tem- d" K . · · · .. ı-1 are ınc gır1Jmeyı gozc 

8141 ırl an a a lDe 
l 
·~~ın ro hat ıd-•-· • rı- d b l e ıyorsuııuz. llllın ıçm r - ıı:ıııgı mi ve ~lnb"I 1 d b b'I" 1 

ta, kuş uçuşllc elli kilometre muv:ız ...._... . u nzn u .... ı hususi ehem- ne cevnben, kanal mıntakası muz a aş anacnk ve nntrcn - ııayc için~ • ... 'se er • e aş~rn ı ır ,r t b dd ••) •• 
btr hat, orasındaki mıntaka mütareke- mlyetl gozunOndc tutacaktır. ızene1kurm.'.ly bıışkanı general rr.an 15 kanunusani 1941 de ni- .. . mı? Bu suallere bız bu ııu~nlıırdn e e U 
nln devıımı milddetin~e gayri askeri Onuncu madde muc.bince, lt::ılya. Mü Jacob Devcrs, askeri bnreketle- havete erecektir. Frıınsa hurrıyet ve 7.o~erle kal-ı ~r h ten cev .P ye~mek ısteme- (1 ııcJ sa3 faclan c1cvanı) 
b.r hale getirilecektir tarcke mukavelesinin tatbiki garantisi rin yalnız manevra mnhivetini Bu teşkilata 28 haziranda bnş kınafcakdtır. Inıparatorluı;:un her yız, fa._~t. karilermuz her ~nldel Soheyli~ Dahiliye· Dokt S ' ı . u · .. _ taş ru· b·ıa· · f k }anacaktır t ra ın a ve burada yenı Fran51z verecegımı;r; cevabın ne olabıleoe-- · or a-
'l'unus'tıı buünkü Tunus-Trııblus garp olarak tnlyan kuv\e erıne ,...rşı mu- ~ gını . ı ırmıc; a at ma"n . k 1 . kk~I ec1· ~· . t h • d •. ı-tı k eil cnddi: Münakalat İ ·ı 

hUdudil ' b t haritada işaret cdı- harebeye ~tirak ctnıls veyahut ''azlyct lerın «Sahıci» oldui!unu V(' ma- uvv< erı teşe u ıyor. Bu gıru. a ~ ~ guç u çe Am er. rnt· . •. s1!1aı Me-
len hat c mer du ki tak mütareke- alınış olan kıtaata ait piyade ve topçu 1 ncvralardan sonra bdki de kal· Staj yapan mülkiye k_uvvetler, dışarıda bilediğimiz si. r .Şımali:friluın1? cen~av~~.aha. . Maarıf, 1brahım Alam: P. 
nin d :ırasın ildıı d tmı ın gn~yri askeri kollcktlt sılı!hlarilc zırhlı otomobn, hil- dırılmıvacağını kobııl c>tmistir. memurh•rnun bluhlkl~nmızlbn. Müttefiklerimizin ve b~ı. tsekne rdednbe?hhakızylikdgorcrb~lk T. T., General Ahmet Nahc:e-

evamı m e ııce n k / d ""kt h ki e ·ı de nşknlarının yard ·ı ı •r a ım me enı ar an ı e van· Vckulcten H b" haıe &etirneccktir cum arabası. otomobiller veya at ara- ranama ana ın aki mu esep a arı ana v t f 1 d.. klım~.e, mahrum edildiklerinden dola V : ar ıve, Sadek 
Cezairde ve ~cuıirin cenubundn balnrının tamnmen veya kısmen kendi· maynler eskidcnberı· Ankara, 26 (Hususi) - Y<'ni O n nna :z:Fn ere oLn~cek er ır. belki Fransaya münf ildirler f!~ h asıhi: Vekôleten Ticaret, Mcr 

"'- ilin · · isUYCb'lccektir Mcz 7. ımnn ransnyı ız ·urtnra ' emm d S · .. rablusı;:ırbe hemhudut FraDSJZ cenup sine ver esını 1 • • t barem kanununun neşrinden ~ -, 1rnt bu ahalinin Frans yı bırakıp . e orurı: Vekaleten Ad-
NrDtası ıınızislnde, Trablusarp hududl- kur .slllh ve mnlzemclcr ~ütarcke .'- . mevcu mıış evvel dahiliye memurları kanu Dcagız.~ .• h •• • ta halyan idaresine geçmiye de lıye, Ahmet Ram: Ziraat U 
l ona 

200 
kilometre ~likte mu.,.nzı nında ne halde ise o \azıyette tcslını Vaşıngton. 26 (AA.) - Har- ııunun göste~diği yerl~rd<' iki e Gaulle gonullu ftrkası tav'an rıza göstereceklerine de mum Müdürü • 

btr hat arasındaki ını.ntaka rout:ıreke cdılcccktir. biye Nezareti vüksek memur - bucuk sene staj vnptıktan son- kuruyor 
1 

kol Y kolay inanılamaz. Kabin .. _ 
iıııtldadınca gayri askeri hale gctırilc- On birınci ffiadde, t:Jr taraft~ işgal l~~ı:. ~aJahiycttar m1kamlarla ra. 40 lira maaşla kavmakam o- Londra, 26 (A.A.) _ G 1 Müt reke ahkiimınm bazı in- tonun ö~ü:zar k.l?Unu parlamen 
eektir. altında bulunan Fransız nrıwsın~~ki goruştukten sonra, Panama ka- lacak Hukuk ve Mülkive mc> - De Gaull<>'ün İng'lt d ~era sımlarının bile tatbiki, şimdiye çı acnktır. 

1talyn ile İngiliz lınparatorluğu ara- silAh. cephane ve harp mıılzcmesının. nalının iki ağzına hicbir yenı zunlarının veni barPm kanunu clııll V<' İngiliz h~k~~et~ ıur- kadar harpteki zayiatı, be§ on as- G l --
ıııncıa muhıısamnt de\'am ettiği müddet- digcr ~r~tan aynl arazide .hal'.P m~.c- mavn konul~amıs ol~ut?unu, müvacehesindc mÜ~<'Sep hakla ta bık olarak bir Fronsız cö:u~: ker kaybetmekten ve beı on e en makineler için 
Çe ve rnütıırckeııin imUdadınc:ı Fransız rneslııın ımal~tıııa derhal nıhııyet vcrıı. fakat kont~ol!u mavnlerın bu -1 rının korunm~sı al? kadar '!la- 1ü lejyonu tc şkil C'dc>cejii\ildi- damla da kan akıtmaktan ibaret hangar yapılıyo 
SoınaUsi sahil .. ıamamilc gıı>Ti mesiııiıı ltıılyııu ve Almanlar tıırnfııı- ralarda d:ıımı suıctte m<:>vcut kamlarca tetkık edılmcktc.dır. rılmektedir kalmış olan hulyayı, Afrikanın Ank . 26 r llsJı: .~rnzısı. d murakabesine ta:ıllOk ctmcktcdtr. _ __ _ __ · kızgın çöllerinde uzu ·• k b" . ~ıcı, (Hususi) - Tes-

ert mle gctirilcccklır. 1 :ın . . ................................................ f n surece ır lım edılen mnk" l . 
l\1Utar k 

1 
ildd tince t- 12 nci maddeye gurc, Fransız harp fı· talyaya karşı muhasamata lştırıık et-j Madde 19 - iuılyan ve Alm n hukü- se ere mecbur ederse dalın bir . . . ' ıne erın rnonta-

taJ.ranıa e Ccni n .devamı m e. ~an ıosuı:ın mensup gcmllcr, isimlerl bıldi- mck icın Fransız arazı inden ayrılma· mellen ııksınc ~arar vcrmcdıkçe, t>u- Bütün memlekette çok karışık maddeleri' havi böyl; 
11 ıçın Eskişehirdc Yapılmakta 

• buU limanından 'e l kcdilcrck İ b" ··ı k " d Olan h lındaıı ve Cibuti·Addis·Abcba şi· rilccck olıır_ı Jim:ın ara ı;"v . - ıarınn mani olncağııu taahbut eylemek· tun Fran ~ metropolunde rndyo ne rl- pasif korunma . ır m~ are enın aha ne gibi ga- angann inşası bitmiştir 
rııc:ıdif h d h ne- talyan veya Alman kontrolü altında tecllr. 'yatı umumıyctle menedılcccktır. I k l ı1 ılelcr ihdasına namzet olduğunu Daha gelecek olan mak· . · 
\'l ~at ~t:ının ~cbekesfn;; b~ su- mürettebat ve silAhlıınndan tecrit c-dı- 15 inci maddeye göre. Fransız. hlıkCı· 1-'r • ..ı; ;ı llc Şımall Arrıka, Sur y UFS arı BÇ ıyor hesap etmek güç değildir. muhafaza edilme} ... ınelerm 
!'ette isUr cın devamlı ve ktır ıccektlr. meti. Fransız arazısıııde vcyn Fransız Frnrısız Somalısı sahıllerı nr:ı dn l • Ank ra, 26 (Hususi) - Sıhhi- Her halde Ahnanların, GBrp ra O . . w. erı ıçm Anka-

?\r:ıdd ade etmek hakkı olaca · lı F sız mU,stemlekcler arazisinin cm- murakabesi altında bulunan harp ge. pdacak radyo muhaberııtı Jıaly n Mu· ye V k:1lctı memleketin her Cephesinde giri~miş oldukları da h rman çıftlı~ındc Üç büyük 
~anı .. ~ ... 4 - Üçüncü maddede ytakazı ı rat~ . temin maksadile kUUıınılması· mileri tayyareler, silfıhlar, harp. mnlz - tarcke konıl.S)onu tarafından t yın cdı· bolgesınde pasif korunma kurs vanın, öyle bir iki mütarekenam; angar insasına başlanmıştır 

....... crı hale getirilecek nun a, n{ye ını ' • k h · • imzıı tti" ki L -
1 

• • ll'ıtıhasa . 
1 1

• .,.e Alınan HuktımcUeri ta- mcsi, cephane ve her turlü Fraı z lccckt.r. ıurı ncara er vılayet veya e rme e owledilmiyecek 
ınatın durm::ısını takip eden on on ta ,>an 1 ı .. ı 1 "' kadar b .. ""k • ·r G"" ""k rtln za""·- d -'·~dan ınü.s:ıadc verilecek olan gem · mallarının ngılız mpnrator uliu nrnzf. Mkdde 20 - Bu madde. iş al ed lını- kdZll merkezler•nd< asgari orta uyu ve ,:rırı t olduğu h r umru gelirle • d 

l •uııda istfhkAmat, kışlalar, epo- r"1U'• k · . .ğ b' ı k u l .. gün biraz dııhıı uhl rın e• ıı.r \'e askcrt id e 
1 

bu cın!rden istisna cdilcce ur. suıc ve dı er ccnc ı mem c e ne sev- )crı Frnn51z oprnklarındıın tr n ıt gc tahsıl goren ,gcnçler:i dnvet et- k vuı ıı meydana b l d" hi 
Cdccek \' bln:ılıırıı nezartet ve ~;n cFr sız ona\•atanıııdıın uzıık bulunan kedılmesinc mnııı olacağını ta.ıhhut ey- (.E'C k Alman. tlıılyarı cmtıa mi.inak ... m ştir On bC'Ş rrijn su·· r"C k b çı m ktadır. e ıye eleri 
ta e miktarı biUlhare tıılyıın ... u- rıın · tinin ecı· · · · ' · "' " C' ll Fransızlar ( ç k k Anka 26 rcJte Ko in e· ve Fransız nıüstemlekcleri cmnıye .. lcmckl ır. Iatuun scrbcstısını tesis etmektedir. kursları iyi numar:; ile bitiren- k ) '!' o avrıyan fe- ra, (Hususi) - Mayıs 
dilecek l misyonu tarafından tay ü .. i .

0 
ctzeın te!Akld edilmi:ırcn bu· 16 ncı maddeye gore. bulun Fransız. Madde 21 - İtalyan harp csirlcri \•c l k k l . h nl a. avrar d_ıye maruf bir mesel- avında gümrük r l . d 

tııhd o an muUıık surette lftz.ını m s- temıru cı 'lerinin bir anıı- ticaret gemileri deniz. mlınaka14tının 1 ı . h • 1t ı Hilkü c r ~za ıner ez erme ve alka erı vardır. Fılhakilca G •·· d Re ır erın en 
cı~1:~en ve dnhill asayişi temin e-1 tün Frl~~.J~::v~:; temin edilecek- kısmen yeya tamamen bnşlonılmıısına, :~:;5 ıe~~~:ck;:ı;.:ı~:dıı ıı d:ı:~ cntcr: ~unllın\rıl?ra~ v~.n~.ceklerdir. sinde istila sahası büy~~~;~pte· ~~~z 3~8 /O Belediye hisseleri 
tararınd~ nt m?stesn~, Fnı~sız kıtaatı \'atan ımıı ltalyan \'e Alman UilkümcUcrl tara. ne, te\iki!vc mabkılm edılen 1ı.1lyıın 1-ı y:ıca ı aıyecı ye ış ıren mes- d~r •• dn, gaile sahası büyüyor t: '.. ıra tutmuştur. Bu para 

h111d n tahlıye edılecektir. tir. "k" ti rlmdiki harp de- fır.dan izin \Crilmedıkçe Fr:ınsadan !JY- vlllerl derhal serbest bırakılacak \'C İ- kkı kurslar da açılacaktır. goruıımcktedir. Alınanların g bı bugunlerde Belediyelere tevzi 
tra~~: 5 - Son.alideki Fransız sahili 1talY:ı~ iH;a~~:tç~. ~ kontrolil ııltındn uımıyııcaktır. talyan n kerl makıımlnnnn te 1 m cdi· Kurslar, tekn~k onarma, gaz n- kıa, bugÜne .k dar takip etlik~;; <?dilecektir. 
rn~tıınun:· seyyar si!Ahlnrlıı bunlara ait vam e ğ 

1 
k olan harp gcmileriıU Miltarckenin akdi anında Fransız. lı- lcccktir. rama ve temızlcme, ilk sıhhi yolu ve verdıkleri kararlan b "'""""""""11""""'--ıu ... ıınıumau 

ltıtaa•- tın bu araziyi tahliye eden bUlundtırUk acalyctinde olmndığ•nı ve -"nlarında bulunmıyan \ieya Fransız Madde 22 - Miltııreke muahede i ah· vardım postaları esasları Üzeriw maxtn gösterdikleri sürat V atar- '""• 
ı .., verilecek ı d f lası aynf J...-ullanma n , .~ k 1 i A · vaffnk et d e mu- · · 5 glln ınüd 0 an an ıız lh nktcdılcccği zamnn Fransız .filosu- kontrolü altında olmıyan Fransız yük khnı mucibince teslimi icap eden şey- ne uru muş ur. vrıca sıhhı:ıı e d ıy ' avanıo büyümesin • 
t-clı:e koınisy det zarfında İtalyan müta~ su nsup gemileri n1m:ık istemlyece- gemileri, ya bu limanlara çağırılacaklar lerin hüsnü muhafııııısına Fransız hü· sınıfının kursları d.:ı pasif ko - n korkmadıkları hissini de u -
tııahaııere konu ~arafından gösterilere. nini~ mcb n eylemektL'tiir. ııruıma!ıh \"eJ'a bitaraf limanlara se\'kedılccckler· kümcti tckc!ful eder. rımma, harp cerrahisi ve salgın yandırmaktadır. Fakat •uras d -
de onuıacaktır MezkUr arazı- il cya . üddctçe 1 h t l kl d muh kk ktı L! :s-

1 
a ıtıııvcuı istthka • bit '!Ah ve Mfitarekcnln devam ettiği m dir. Madde 23 ve madde %4 - Bu madde- as a ı ar an korunma diyC' Üw k .a r, ıu fertler ne kadar 

llıllhünın::ıUa için mların sa Si l - Fransız gemilerinin m:ıyn tarıımnsında 17 ncl madde, zaptcdilcn İtalyan yük lcr, İtalyan Mut:ırckc Komisyonuna ve çe ayrılır. Bu sebeple bu şube- uvreUı, ne kadar azimli olurlar-
rllıisııe Lfb:: . ~nsız metropodakia" kullanı.lııınSJ Lstcn-ilebilccektir. ..emilcrine, h:ımulelerlne \•e mevrldi İ- bu komisyonla Fransız Hukumet m:ı-ılerde ihtisası olmı'-'an tabı.pler il~ 0• sunlnr, ihdas ettikleri vukuatı ıt~~~~~~fj~~~~~li ın ,,uya bıt~ik arıızi hatUn Fransız. "' . . • . .J ' • anihaye • d llııtneıe tatbik . . On üçüncil maddeye glire, t::ıya olup lt:ılynn olmıynn gcmllerdel l:ıımlıırının temaslarına tı:ıallük etmek· dış tabıplerı, eczacılar kimya_ I" d ıra e ve arzuları dahi-
l! ~lt1nc1 rrt:ıddey~:;:ıı:;~;ya ile tn~· hilktımetine sillıhlanııd:ın tecrit ~ne- zaptedilcn İtalyan emtiasının iadesine tcd r. gerlerı, hemşireler i.,ti;ıık eder- lın te tutamazlar. Hadisat ve vu. 
•·tı lnıPnratorlu~· arıısın,dıı harn devam cek olan müstahkem askeri den z \'kC aittir. Madde 25 - Bu co-.m madd~. millııre-ıler. BWll:ır sefer vakti mahallAı uln mahdut bir dairede ltahrsa 
" tJı.ı ti" ... ---1crl kııldırnuı . ki d k b .~ . . ı . . , on ra haki- 1 bil" cı ı; lrltiddetçe Toulon Bizcrte Ajac- üslerinde bulunan ı•WJ•~ . U 18 inrı madde, Fransız topra arın .ıl e mıuı cµcsının, su,h muahede lnın sıhhıyc bakım m"rkezleri ilk d • d ••• o una ır. Fakat o 
bao Ve Orana deniz Ilsl~le as~cri ve Jçin on günliik bir mühlet ~crıı;~::ıı veya Fransız ko~trolU altında bulunan n~lne kadar mc.ı,ette knlacıığıru tıı- ıhhi~·e yardım postaları 'lıas- ma~;: u1?1ndan g~ni§lerse onun 
ll:ırhrı nıOstahkcm mevkiler İngiliz im- On dördündl maddeye gore, katıı bütün tnyyarelerın hareketinin derhal yın etmekte H Fran z H k.:lmcti ta-ı~ahaııeler, sıhhi}e nakil kur 1 - aile] madı~e~ tevlıt edeceği Yeni 
;l'e atorIUğUe muh:ısamnt tatil cdilinci- ırnı.."\'imetl hiçbir ~de İ.t.tıl~ taab- mc'l'ine ve hava llaınnlnrıle bütun te·ı ahhudatmı ifa etmed ı;i takdırôe İt:ıl· rı. ted.ıvi kam ları bh.' su ~eti her~ ~akı~ olmak be§er kud-
tır kadar garrı askeri hııle konulacak· muıuısamııta girismıYcceğine s!sııtlıırın İtalyan veya Alınan kontrolu ~ ın rnütarel:e rr. hed .nı d lcdlğı pol 'b" i d' ~ı 'hl) c de- arıcındedır. 

~. hüdunden b:ışka ordularına mensup ~ nltına konulm•mna aittir. andn 1cst.cdeb lece ''o <lalrdir. il arı gı l yer er e ıstı dnm o- Ebüzziva Zade 
"""''- . atanA.,~larının .ı· unur. ·"-"lcı ve sekizinci maddeler, nskcrl I:ınlnrın ve Fransız v """'ı YELİD 
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~abife : &~---~-~---------..._-·~---~-~-~~- TASVİRİ EFKAR 

Müsabakamıza iştirak edip · 
hediye kazanamıyanlar 

Bir Tetkik .................... 
Türk Edebiyatı da 

Güzel Paris 
(/kinci •ahifeden devam) 

lattığı gıbl - rahmeUlyi pek severmiş 
Bedıa Arıkan: Nunıosmaniye cad-1 Nuri Işık: Posta Telgraf makini U. I 

GÜÇLQ~LERLE NA~I~ J 

MUCADELE EDiLiR? 
Yazan: Her bert N. CASSON 

desi No. 96. Cağaloğlu. İzmir. Ne kadar •ık ile severdi beni 
Acaba timdi nerdedir Oıeni? 

İsmet Demirağ: Yerıı Buğday pazarı İhı-ıın Çöterı: Devlet Dlmlryolları Ti- Boşuna korkma". ·ınız, korkan ı'lerlı"uemez. 
Ad • b d A k Tanzımatc;ılardan sonra edebiyatı ' .J No. 29. ona. carı (!Şya ıım arın a. n ara. Zorluklar niçin kıvmetlidir? 

{çindekiler : 

Nc\•ln Uz. Y .mışehır Elmııda" sokak Özdemir Hatay: Divanı Mu':ıa•rba't cedide mensuplarıııın nıızarınd::ı da z 1 - k 0 
• b idesi or u,ga arşı silah: ÖıTrenmc.-k. Tuna cadde i No 1 Ankara mım:ıkıplennderı N Hat.ay oglu. Anka- Paris daima bir şUr ve san ::ıt e K "" 

i Olarak kaldı Tilrk ediplerinin bu atıl- ararım vaktinde ver, rıecikirsen kaybedersin. l\fahmut n glu· Mıntaka Ticar t ra. H • "" 
· · kası yanında- okuyucu sırufı ela bi"Ane er ş~ye ra,gmen sebat et. M. Olçu ve Ayar Kontrolöru iz.mir. Sadettin Aşıcı: Man.faturacı. Eskise- - z ı -

kalamazdı. Buguıı 50 - 60 yaşında bu- or ugu nasıl yenmeliyiz? 
Tev!ık D<ıkı..m· İ ta'5)'oıı cadde ı Ay- hır. Bankadan ıı b ı ? 

ıunan vabndaşlar arasında tı.vlelcrl e zaman orc a malı vız. 1 k k N 4 Esk' hi N Tuna: Eski ~htrc pazarındn H. İ · · ·ı· - ,, 
se 

50 
a 

0 ışı: r. vardır ki bir kerecik bılc Avrupaya 1 şını yenı ı~e uydur. 
Halük Kanbay: St"n Mışel lisesi Fe- T1.ına oğlu Söke • 124 S &•f 

1940 SENESİ 

VİYANA 

SON BAHAR FUARI 
l - 8 EYLÜL 1940 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de bütün mükemmeliyetile 

açılacaktır 
rıkoy. Emın Erdoğmuş: D. D. Talebe pan- gitnıcdiklcrl halde Parlsin her koşeslnj • 1 e. Fiyatı 50 Kuruştur. 

Yıışar· Üskudar İh ~nıyc Çalmocılarlsiyonu öf:retmcnlcrlnden Konya. tanırlar Bu {ışiııalık e\\eUi Dumas Neşreden· İstanbul, inkılap kitabevi 
No. 82. Ü'skOclar. Nacit Soy al· Sinanağa mahalle Kır pere, Eugen Sue gibi romancıların ter- • 

rt-cı sokak No 47 Fııtllı cumesıle başlamış ve Xa\ ier de .Mon- ~=:::::::::::::::::::::::::::: 
Mümessil : K. 1. MULLER ve ŞERİKİ 

Kenan l\latcr Cı dl ı ıma mııh::ıllesi 

Akdoğan sokak No 13 Beş.ktaş. 

:Muzaffer: Kurkçub:ışı mahallesi Çeş-

Hu~eyin Yalın: Tayyare alayı makı- tepin, Ponsoıı du Terrail'lerin tercü- lı'l 
nıst Buc:ı. • mesılc bir kat daha artmıştır. O ter- •••••-•••••••••••••••••••ı .. 

Telefon : 40090, P. K. 1090 
Telgraf "TRANSPORT,, 

Adre• : Minerva Han Galata - İstanbul Etıbank Garp Llnyltlerı Soma İşlet- eumeleri okuyanların hafızasında hfill K o K F ı• y A T L A R. 1 rne sokak No 24 Cerrahpaşa. ı 
mesi iş buro k6tıbi. Soma şu şekilde manzııra ar yaşar: M. Remzi Çağlıyan. Su İşleri fiO!öru. • h 

Necip Önsoy: T. T. yurdunda No • .. Şemsı tab!ln Sen nehrinın siya 
l 729. • suları üzerinde gurup ederken Madcln 

Şukrü Asutay· Sulh I inci Hukuk Zeki: Yeşlldlrek Çaşnıkır sokak No· sokağrndan çıkan blr araba, Erkol köp-

Manisa. 

Mahkemesi Zabıt kntıbi. Kadıköy. · 1\' · d 
24. Mahmutpaşa. ruslınun nihayetindt•kı .avı omuz 

Nevres Erginay: P. T T. Umum Mu- { d d A 
Fehmi Uluwş: Turan mahallesi 20 nci meyhanesinin on ın c urınuştu... -durJugti Hesap İşlerl b!ıtçc kalemi An· . 

kara. sokak No. 5. Nııı:llll. rabadan inen sıyahpfış bır kadın .. • 
Sait Başkaya · Balıkpazar Taşçıl r Parısi gormiyen Tlırkler, Parıs esra-

B. Uçkan: Tayyare alayı lmıir caddesi No. 42. İstanbul. I rını, Pcırıs batakhanelerini, Paris çıçek-
İsmail Kaygısız: Po t41 memuru. So-ı Yusuf Tunçılter: Hukümct onu M !erini pcklila tanırlar. 

ma. Zckı Tonker terzihanesi İzmir. 'l-'1->E-
İrfan Varan: B:ığlarbaşı ıılbay Sabri Ferıdun Akçasakız. i tas,yoıı aınb=r Par, bugunkii işgal il uçuncu defa 

koşku No 57. Bakırkuy. 1 ~muru oğll! Nıız'll' istıl' ya m::ıruz kalmış oluyor. Bırjnci 
Klımuran: Da\utpaşa iskelesi Kasap c. Tanrıvn~,tı· lstasvon ıım".arı k :-- ışgal 1814 ele Napoleoııun hezımeti uz.e-

İly:ı camıı okak No 9 Samaty:ı. ı,ı 1 komisyon<'U Adapa 'lr. rınc olmuş, şehir; İngiliz. Rus, Prusya 
Semme Kurel Akaretler Spor cad- M:ıhlr Gen1,'l:y; Yı J-.ıek :-ı:uneı•cl s ınuttefık orduları tarafından işgal cdil-

dcsi No. 85. Be$ kt:ış mektebi S. 2 No. 91. mıştı. 

Turgut At y Ta çJar çarşısı No. 88 Haluk Gu~ en: Dcmlrlıbııhı:e Öı. ,_ Çılgın bir deh.lnırı e irı olarak yırnıi 
İzmir renlcr sokak No 5. B. Anlrnrn. sene bir harpten bir harbe sUrilkleııcn 
Bedır Şercnıetlı Adlıyesarayı karşı:n Ferhat Gcnışyurek: Da arcı}• EQk;ık ve daıma JT1uz.atrer olmasıı•a r ğmen 

Mutlu apt. No 6 Ankara 1 No 26. Aksaray milyonlarca evllıdını kııybeden, uç, se-
Salıh Sezer: Kunıçe me Mez.arlık so-, Perihan Şıırman· İslıklıll okulu oğ- fil kalan Frıın ız milleti, nrtık canın-

kak No. 4 Dogazlçl. rclmenl F, Sarman kızı. Dh rık. dan bezmiş Napoleonun çılgın idare-
Arıf. Hamz.a Atalay el yle Saman Is- .Nazıf Arıca: Uileli caclclesı A.ı:ımkür !!İnden nefret cdıyordıı. Dığer tan:ıflen 

kclesi Girıt han. izm.r. j sokak No. 42 Aksaray. Korsikn.lı ~a~raman~ dış ~ılıyeıı \ e 
Adem Fehmi Ceyhun: Uludag ceza- (D~\amı var) mağ!Ubıyctını dort gozle beklıyen kıal-

hanesi. Bursa cılar, cumhuriyetçıkr de vardı Bu 
Hamiyet Aktay: Em'llyet l\f. 3 uncu """"""'"""""""'""'"'"'"""'""""""""'""""' yu.ı:derı mağlup orduların p:ıvıt hta 

nıf muamelat mem r...ı H Aktay elıle. 1 ~~W~@ gırdığı gı..ıı P~ris halkı lıdet.ı ba~ ram 
Tr bz.on a yaptı 

Mehmet Kenteı. A\ \erglleruıde. İ - Heıke pencerelere, .}ollara dokııl-

b ı 1 muş, kcndıler nı Napolcondan kurla-. 27 Haziran Persembe 
Nıl:.ıf r. M huni r Eırınbey Apl No. - -- :T ...-- ran m.ılt<'fık orcl.ılarıııı ş .:ldetle alk15-

4 K dıkoy 12 '.iO Program 'c memleket at oya- lıyor, Çar Alek ndr fıdct bır hata -
r, ı2 35 Apn h l.>erlerı, ı2 50 Muzık, t mali Boyacı: 1\1 rkez po tahaı e ı çalanlar: Vecıhc, Ruşen Kam, Cevdet kar gıbı s:ıamlanıyordu ı814 Frıı'lsa 

ır ktup gı e mem ır.ı Ankara. Ko1.:ın Oku)an Semahat Özdl'n , tarıhınde sıyah bır leke oiıırak kaldı 

Bınnı.r. O mıınıy mah ilen Fıldar!"e ı Sal. Pımıı· - H.ızz.am şarkı: <Goıı- Fak t 1870 de ı~e. hıı: de boylc olma· 
su ak No 15 D kırkoy. h.tıııde derın bır ızı var), 2 - İsmaıl mış, Pru ya ordu u şchrın rnroşl::ırına 
Rıza Akmalı Kll,.•kyıldız han rıkm ı- Hakkı - Huzzanı şarkı: tBeklerım h<'r nırcrken Parıs bir olum m;ıtcmıııe bu-

"" " gun bu sahıllerdc), 3 Leyltı Hanım - " 
Hilzz.om şarkı: <F.y sabahı hu-nu ııııl, nınmuştu. O zaman d::ı, bugunkil gıbı 

mahall<>si 4,. llıc::ızkür şarkı : <Ey gull nı.ıkh<?t- buyuk. kuçuk heı kes ağlıyordu. Bu 
ı No. 15 Mııhmutp.ı :ı 

S hap Aktan. Ccmalıye 

Zafer sokagı No. 27 Çorlu. fezayı hiısnu an, 5 ŞerıC ıı;li • Hi- ağlıyanlarııı en başındu tiı:üncü Napo-
'wcJl!oJd p{utJe,\ 01n:ı: !il: ı:z '(ili! cısod 

Hu nfı Kok: Hııeıb:ıyram 

k No 32 A kar 
Gazi ntcp ı-azkiır turku: !Çok vo malar kandırır). lconun en buyuk duşmanı olan 'e son 

310 M ~k n 11 • tı..rk ı rı kadıı 0 dakikaya kadar harbe aleyhdar kal n 
Salıha Mcrcnn· Ka nıpaşa Yahy:l· kuyucular \e S dı Yav r Ataman. Mo:.yo 'tfaer dtı -vaıdı kı, B mark• 

Uhya Aşıklar caddesı No. 13 Kasım- 13 3o 14 Muzık: Karışık Mfif rrıuıık • Bu felakette en bıgunah Frar. ız ~ız 
<PJ ), 18 Program ve memleket saat a- . 

pa yarı. 18.05 Muzlk: Solls! er <Pi) 18.80 ıken ılk ağlı yan Fransız ız oh•> or u-
Adnan Goktckin: Selımıye Hamam Muzık: Radyo caz orke tra ı <Şet· lbr.ı· nuz• dcdığı meşhurdur. 

okak No 5. O kudar hım Özgur). oprano Bcdrıye Tuzun'uıı Sule> man Na.ı:ıf'in bizim kara mu-
Ferıha Ba ı· Yeıı kapı Orta sokak i.Ştirakile. l9 ıO 1uzık, çalanlar Ccv- tarekc guı.lerinde yazdıgı ·1814· ser

det Çagla, Kemal N S!'yhurı, Fahrı Ko-
No 38 Aksaray. puz. Okuyanlar Nebılc Raıf: ı Aı -
APıi Çalpan: Küçuk Liınga Abacı so- takı Can - Saba şarkı. <Bekler bent her 

k k ~o. 9 Ak ray guııJ, 2 Ahmet Rasim - S<;gah şarkı: 

le-vhalı bır yazısı vardır ki Paris'ııı bu 
ıkı lşg:ılmı mukayese eder. Muhteşem 
şaırımız lstanbul ışgalının \erclıf:ı acı 
duygu!Jrl.ı yuzdığı l.>u makalede Vık-tBeııjm s<'n ııenı•ln), 3 - Şemscttın 

Ahmet Tc\hıt Balıkpazarı Nevızade Zıya _ Hıcnz şarkı: (N(ı bahtımclırl, 
sokagı No. 21. Beyog1u. 4 _ Hıcaz turkU: <Baharın zeınanı gd- tor Hugo'nıın • ı870. felliketındc 11eşret-

Ha an Tufan: Yenımah:ıllc Jandarma dil. 5 Turkll <Alıverin b glamamıl, tığı l'annc tcrrlblc mlilhış yıl cserııı· 
l\I kt k k N 2 B kta 19 30 Muzik: Halk turkulcı ı ve kaşık den mıılheın oluvvr. 

e ep so a 
0

• · esı s. havaları. Sarı Recep ve Alı Erbaş, ı9 45 Koca Nazır, l'anııc terrıble kelımc~ı-
tzzet Güç~ Zmınl Bcınkası Mudur mu· Memleket saat nyarı ve Aı.:ıns hal.>erlcrı 

::ıvırıı. Ceyhan. :20 Muzık. çalanlar: Fahırc Fer arı, Re- ııın ıaşıclıgı korkunç oherıg n kendı m.ı-
İbrahım Boy::ıcıcAlu: Galatasaray lı- fık Fcrsaıı, Fahrı Kopuz. okuyan: Nec- lantan lısanında tam muk:ıbılını bulu· 

N 667 B "'l mi Rıza Ahl!kan, l Hu 1.an pt"Şr\'- yor Salı muthjs! 
se o. · eyos u. vi, 2 - Dede • lluzz:ım yunık sem·ıı: B.r başka Fran•ız ,..:ıırırın o l.>;ıhar E B .. ysal: Ulucanlar Cad. Nıızımbı>y tRchi ruıkında), 3 Huuam ~rkı: 

mc\•sımıııde ı:ıı:eklere ettiği rıt p Na-ır ahalle i Nn. 168 Ankara. ıSuyı Kliğıthunedc), 4 Sukru Şl'n-
Rabiyc EyOpoğlu Mı ;;ıkımllll Yeni- ozan - Huz.zam şarkı: ıGo Jerınden ıçtı ılC'ın kaleminde dalıa gu el bır şekıl 

kır k k No 3 A lwra gonlı.m neşe,>ı), ~ Hu <';>nl türk{ı• ıılıyor: 
n ° a · · n ı Zeyno nerden gelıyor), 6 SJkr ı .... yeni gul5Clıırınızın kı\ rımbrır ı 

Ne\zat Çakıcı: Kan:ıyakıı Kemalpa.,a Senozan - Huseyııl turku <Dı tan vı-
huzuıı ve harurC'tlC' kapayınız Kcndınızı c dd ı No 70 lzmır. ran bağlıyım), 20.30 Konuşma, 20 13 

. l\luzık· Fa. ıl heyeti, 21 ıo Konuşrr. ı bu topraklara gomulen genç gonulll'ı ın 
Ihsan Guralp: Kar ıyaka Sayeslc so- <Sıhhat saati), 21 25 Serbest saııt 21 30 dulları hı etmiyor mu unuz? Felaket-

kıık No. 74 İzmir Konuşma <Radyo g:ızcte ıı. 21 45 Mı..- lerımızc karşı 1<\kayt, her t.ırlu \ırd. n 
Zctiye Yoğın: Alıf kı cadde i No. 13. zık· Radyo 01 kf'strası ıŞef: H Ferıt azabından fızade - açılıp çılıyor unuz. 

S:ımat. Alnar), 1 - F Mendels ohıı-Bartholdy: 
,>a. 3 uncu scnfoonı, Ln miııor, 2 Rım - Ey Frıınsarıırı -bır p:ırÇ'll d ııkıabn-

Necltı B lgııı. Samatya cadd('si No. 4. 1ky-Korsakof: Altın Hoıoz operasında.ı m,z ol n- ~·!çekler(', ıı)(ılerırnı.ı:c ıığlc1· 
1 t..ınbul ııuit. 22 30 Meırleket saat ayarı. AJıırı mnlıydınız.• 

Cahit Tansu: De .rmen sokak No haberleri, Zıraat, Eslwm-Talıvılfıt. 
· Y:ı.ı:ımı yine Nıızifin bır cumlcsık bı-31 tstınye. Kambıyo-Nukut Borsası, Fıyat. 22 50 

Muzik: Cazband <Plı), 23 25 23.30 Ya- tırmek ıstı_yorunı: 
Ülca.} Ilgar: On fiçtuıcu ilk okul lale- rınki program "e kapanış. • 1814 un arsızlığından mutc\ ellıt lc-

bc nderı. Fatıh. 

Şukru Ergu\an Cumrukler Muhafa Tasviri Efkar 
za L<!vazım Amirlığı muayene heye- --------------
tir de. Galata. 

Rıfat Altay: Abdullahağa mahallesi 
Nıbal sokak No. 16. Beylerbeyi. 

Zuhtu Kitapçı: Sokrıkbıışı Duzsokak 
No 7. Gire un. 

Kt"mal Hckimoğlu: AbldeJhürrıy.!t 
cadde ı No. 81. ŞıslL 

Mustafa Mcngl: Halk banka ıııda. 
Kocaeli. 

Nüshası (S) kuru~tur 

1 Abone şeraiti JTürkıyc Harıç 
j için ~ 
Senelik . 14-00 kr. 2700 kr • 
Altı aylık ••••• 750 > HSO > 

Cç •.>·lık •••••• 400 > 800 » 
Blr aylık •••••• 150 > Yoktur 

Nımet Çalışa!: Bakırcılarda Mercan ===== oı•kkat 
Apt Daire 5. Beyazıt. ===== 

Suphl: Hacı Zekeriya mahallesi No. 
% Kırklareli, 

Salihattin Yıldırım: D. D. Yolları 

5 lncı İşletme depo u memuru. Malatya. 

Gazetemize gönderllen C\l'rak ve ya
'l.llar n~reclllsln edilmesin iade edil
mez ve :11.yamdan mcıı'uUyet kabul 

olunmıu. 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 

kcyı 1871 in huzrıu bulcndi sildi. Demek 
sılahın hıcabı hezımetini baıaıı \intan· 
pcrvcrlığin şaşaa! z.afcrl izale cdcbılır
mış! • 

Hasan Adnan GiZ 

26 . 6 - 190 Açılı4- Kapanıt 

Loodra l Sterlin S,'24 

Nn-Yerk 110 Dolar 146, -
Parı. 100 Frank 2,9675 
Mllane 100 Liret 
Cenore 100 fıv. Fr. 29,437~ 

Am,terdam 100 florin 
Berlln 100 Rayı, 
BrilkHl UIO Belföa 
Atiaa 100 Drahmi 
Sef7a lot Leva 1,73 
Prag 100 Çek Kr. 
Matılriıi 100 Pcçeta 
Varşeva 100 Zloti 

13,9725 

Budape9t, 100 PenılS 25,8775 

Eti Bank Ereğli Kömür İşletmeleri 
Müease•esinden: 

2/12889 No. lu Heveti VC'kile kararile tasdik edilen 5 
No. lu Koordinr.syon Ifoveti kararı mucibince kok kömü
rü işlerinin ta_nzimi müesS<'!'!etnize tevdi edilmiş olduğun
da~, Ankara •. Jstanbul, İzmir ve diğer şehirler için tesbit 
edılen satış fıyatıarile umumi satış şeraiti aşaJ!ıda bildiril
miştir. 

1 - FİYATLAR (Karabük, Gazhane, Sömikok icin 
ayni fi,·at 

a) ANKARA 

Asgari bir vaJ!on. hamule senedi iizerindeki D. 
D. Yolları tartısı mucibince olmak üzere mües

sesemizin v~ya müessesemiz şeraitinde calı~acak 
olup Bcledıvecc ,gösterılecek tali depoların satış 
fiyatı 23.30 

- ~üess:semizin merkezi dcpolarile yukarıda tav
zı~ . edılen ~ekıldeki tfıli depolarda müşterinin vc
saıt!ne teslım satış. fiyatı (Gazhane deposu mcr-
kezı depomuz mahiyetindedir) 24.-

b) İSTANBUL 

Müessesemizin ve vine müessesemiz şeraitinde 
calısacak . olup. keza Belediyece gösterilecek tali 
d~po s~~ıplerınin depolarında ve ,gazhanelerde 
!lluc:~erının vesaıtine teslim 

c) IZMJR 

Als~~1cakta !3ele~ıve Gaznanesinde müşterinin ve
s~ıtın~ teslı~ (Izmir kok satış işll.'ri İzmir Bele
dı V"Sin(' verılmiştır.) 

d) Diı!er cehir~ 

Bu sehirlere banka tarafından satı':>lar ancak 
(fob) vapılabilcceı?incl<:>n fivatlar ::;öyledır: 

21.-

24.-

Sömikok Kara.biik ---
16.10 ---21.60 

18.50 
- Fob Zonguldak 
- Fob Karabük 

NOT: 

B~ ~hirl:'rde kok almak istiyen satıcılar, <'ğcr o şehir 
Belcdıy~sı Etı Banka bir bavi j?Östermcmışse kendi nam -
larına serbcdce sipariş vcrebilırlcr. Ankara, İstanbul, İz -
mir haricindeki a~keri makamlar veva sanayi mücssesel<'
ri ihtıyac-ı kin kok kômürü almak istiyenlt>r Ankaraya 
Eti Bank·a müracaat ederler. Bu şehirl""rdeki tPshin koku 
satış fıyatı vukarıdaki fob fivata nakliye ve ton başına 
muayyen bir karın ılfıvesile mahalli Beledivelerce tesbit 
edilecektir. · 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamların ve kıtaa -
tın talepleri miit<'ahhıtler<' mukaveleleri muhteviyatına 
göre teslim edilır. 

İstanbul, İzmir ve Ankarı:ıda Eti Bank merkezi dcpo
larile, Gazhaneler ve Eti Bank şernitirıde çalıs<icak, vaııi 
onunla a\'ni fiyattan sa tıs vapucak olup Belcdij ece göste
rilecek tali depolar haricinde kalacak semt depoları kcz:ı 
Beledivelerce ,gösterilir ve bunların satıs fi\'atl&rı mahalli 
BelC'dıyelerce tavin o!unur. 

2 MÜRACAA!_YERLERİ: 
ANKARA: Eti Bank Umu~Müdürlüğü 

Telefon 
No. 

Tıcaret 

Sııbesi 3006 
İSTANBUL EREGLİ KÖ::\1ÜRLERİ İSLETMESİ 
KOK SERViSİ (Tophane İsk<'le cad. No. 28 44767 
ZONGULDA'!_<: Erei!li l<öınürkri İşletmesi Kok 
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DİGER ŞEHiRLER: Eti Bank Umum Müdürlüğü 

Ticaret Subesi - Ankara. 3006 
3 - TALİ DEPOLAR: Tali d<•po adresleri BPlcdiv<'ler 

farafınclan ilan edil"cektir. 
4 TEDİY A 1': Kok beclellerı taman1C'n peşin olarak 

tcdrve edilecektir. 
5 - TESLİMA'l': 

Resmi devair ve müessesatın derhal baj!laııtılarını vap 
malan ve ihtivaclarını azami 31/10/1940 tarihine kadar te
sellum etmelerı mecburidir. Aksi takdirde müesst>se talep
lerinin \'aktı zamanıle ıs'af edilmemesinden mes'ul bulun
mıvncaktır. 

Ankara ve istanbulda kalorifer tesisatı bulunan hu -
susi bina sahipleri ihtivaclnrını mahalJi b~lediveler vasıta
sile en geç 15/7 /940 tarihine kadar müessesemize bildıre
ceklc>rdir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara, 1starıbul, izmir ıcuı her cins kok kömürü için 

tek satış fiyatı kabul edilmiş olduğundan btı!rlann sureti 
lC'vzii hakkında taniiın edilıni~ talimatname mucibınce 
tevziat yapılacaktır. Hususi tevzi şartları aşağıda gösteril
miştir: 

- Kaloriferi olan resmi devair ve müesscsat. apartıman 
vesair binalar Karabük ve bir kısım Gazhane koku kulla
nacak, mütebaki Gazhan<' kokları Gazhanenin bulundu~u 
semtın ihtiyacına tahsis edilmiştir. 
- Somikok. talep edildii?i ve stok vazh'eti müsait oldu

,ğu takdirde sobada vakılmal< üzere mübavaa edeceklere 
verilecektir. 

7 - STOK: 

Bir Komprime Hayat 

AZ EMEK 
uif!s bir 

lJem 

Karşılığıdır: 
!En sıkışık zamanda size en bi.ivük yardımcıdır. Kalöri, gıda 
~lezzet \"e nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yük
sek evsafı haızdir. Mercimek, bezclya, buğday vesair çorbalı1' 

Komprime1erımizi her '.'erde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri ÇAPA 

MÜSTAHZARATI 
Kuruluş tarihi 7915 

Devlet Dtmiryolları İlanları 
Bilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan takribcl'l 

JOOOO ton kömürün vagonlardan yere indirilmesi ve ayni mik· 
tar kömürün de makine veya vagonlara yükleme işleri 8/7 
940 tarihine müsadif pazartesi gunü saat 15 tc H. P.:ışada gar 
binasında birinci işletme komisyonu tarafından açık eksiltırıe 
usulilc ıhal<'si yapılacaktır. Muhammen berfeli: 

Beher toıı kömürün vagondan vere indirilmesi için 7 kf· 
ve beher ton kömürün yerden makine veya vagona yükle ' 
mesi için de 12 kuruştur. 

Eksıltmeye girmek istivenler kanunun tavin ettiği vesaikle 
142.5 liralık muvakkat teminatlarile birlikte eksiltmeye tayıll 
edilen ,gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisvon ve Bilecik deposu tara· 
fından parasız olarak verilmektedir. (4916) 

• * * 
Muhamrrt'en bedeli (1450) lira olan (500) adet dört kös' 

(T seklinde) dik tirfon anahtarı (5/7 /1940) cuma günü saııı 
(10,30) on buı;:ukta Havdarpaşada _gar binası dahilindeki kO 1 

misyon tarafından acık eksiltme usume satın alınacaktır. 
Bu ic:e J.!irmek istiyenlerin 008) lira (75) kuruşluk muvaJc

kat tcmi~at ve kanunun tavin etti{?i vesaiklc birlikte eksilt 
1 

m<:> günü saatine kadar koınisvona miiracaatları lfızımdır. ~ .. 
Bu işe ait şartnameler komisvondan parasız olarak daj:!' 

tılmaktadır. (4972) 

* * 
Muhammen b€deli (3400) lira olan muhtelif eb'attn 2ooO 

adet çimento künk (6/7/1940) cumartesi günü saat (10,45) 0~ 
kırk beşte Haydarpaşada _gar binası dahilindeki komisyon t:ı 
ı afından açık eksiltme usulile satın alınacaktır, . at 

Bu işe girmek istiyenlerin (255) liralık muvakkat temı~ c 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ~ünü saatıll 
kndar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komıs' ondan 
maktadır. 

Kiralık 

w tıl· 
parasız ol&rak dal!' 

(5377L-
İtfaiye amir ve efradına yazlık ve kışlık olmak üzere yap

tırılacak cem'an 870 takım elbise kapalı zarf usulilc eksiltme
ye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 8982 lira 75 ku
ruş ve ilk teminatı 673 lira 71 kuruştur. Şartname Zabıt ve 
Muamelat .Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 4/7 /940 
perşembe günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı cev
resinde hazırlıyacaklar1 teklif mektuplarını ıhalc aünü saat 

f 

BUkre9 100 Ley 0,,25 
Belgrad 100 Dinar 3,357S 
Yekohama 100 Yen 34,95 

Ankarat İstanbul ve İzmirde talepleri karşılıyacak 
mıktarda stoklar tesis edilmiş olduğundan ihtivacları~ sı _ 
rasile karşılanması için alakadarların yukarıdaki adreslere 
mürncaalları. 

....... lllliııiii ... ı ....................... ~ Dr. Hafız Cemal Mobilyah Oda 
Beyoğlu Anadolu Hanı 

14 numaraya müracaat 

14 de kadar Daimi Encümene vermeleri 15zımdır. (5056} 

Stokholı• 100 l11et Kr. il,OOS 
Moıkova 100 Ruble -

ESHAM ve TAHViLAT 
Türk borcu 1 peşin 

1'38 • • i ikramiyeli 
Aslan eıklhlsar çimento 
Türk umumi tiyatro 

LOKMAN HEKiM 
Belediye Merkez Hal Müdürlüğünden : Divanyolu 104 
Merkez halde 35 No. lu yazıhanenin miisteciri bulunan Pln-

cido Mondello mezkur yazıhaneyi terkedeccğinden mumaileyh Mu~~ene saatleri pazar haric 
ten matlubatı olan müstahsillerin tarihi ilandan itibaren bır her gun 2,5 - 5, salı ve cumar-
ay zarfında müdürlüğümüze muracaat "tmctleri ilan olunur. tesi sabahları 9 - 11 hakiki fı -

(5364) j kara kabul olunur. Tel: 22398 

------------------~~__..,...,~ 
Sahibi: Z. T. EBÜZZIVA 

Ne~riyııt MüdurU: CiHAD eABAI" 

Basıldığı yer: Matbaai Ebu%%li• 


