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r- Bu kuponu keslb aakla71nız -

V AKIT KIT AP KUPONU 
Tertıb ı den ao a kadar bir un kupon top. 

5 layıp ldanımbe pUftıa o~ 

1

- - Dün ve Yana Tercllme Ktwl)'Umm Ddn-
1 2 c1 .eri bet ldtabmı :Jtnde ao elr8llE a.aa 

l: alablUrler. • _J 

MERYEB.DE 3 KWW$ T rondhaym lima!lındaki 
Alman gemileri bombal• 

Londra, 11 (A.A.) - Hava nezaretinin teb· 
liği: 

Bugün öğleden sonra, aahil muhafaza hava 
kuvvetlerimize mensup tayyareler, Trondhaym 

Alman ve italyan 
~enizaltlları ÇARŞAMBA 12 Huinn 1940 ~ YIL: 23 • SAYI: 8064 

limanında düşman deniz kuvvetlerine muvaffa· 
kıyetle hücumlar yapmışlardır. iki dütman knı· 
vazörü ve bir nakliye gemisine bombalar iaabet 
etmiş ve diğer birçok bombanın harp gemileri 
arasına düştüğü görülmüştür. 

(Y tmM 3 üncü.de) IDA.Klt ICVI · Anllara <~ı!f~ ANlltTI .,.f'ltrT'&f VAKiT• Pf19ı. kutuw tA• ff'IPton ıı41l'I ı Vıızıı 241'70 ı ld.ıll'f>I İki t .. ,, ...... ,.-~\'7 G·-·ir"' dö.,'1'!e-ni•tir. 

lngilizler .Libyada ve · arki Afrikada 
Italyan hava üslerini bombaladılar 
Marn nı·evdan nıu- Italyan 
hacebesine doğcu •• l\1altaya taarruzlar yaptı 

tayyareleri de 

Almanların ağır tank kitle- Yeni Zelan_d, Cenubi Afrık.a birliğ~ ve Hindistan 
lerinın lıücumu karşısında · ıtalyaya harp ııan ettıler 

. 24 ltalyan gemisi müsadere 
Fransız fırkaları mukavemetı Marn 3 llal an gemisi de intihar 

...___ cenubuna nakletmek emrini aldılar 9 

edildi, 
elti 

D
Reis:cumhur lnönU 
ün gece Anka
r dya döndü 

~eıMcumlııır lsıııel İnönü diın 
;ıh sn:ıt sekizde trenle Trakya. 
kı <"\ahalinden anlet ,.e saat 

da Hıı~ rfarpa'iad:ın trenle 

Pariı, 11 (A.A.) - Röyter: Bu Paris ıaıeteleri, butiln son dela Atli'nin Avam Kama-
sabah şırak, Pariste renksiz ve olarak çıkmıftır. Gazeteler Musso. raamdaki beyanatı 
malmum olarak sökmllştür. Çünkü llninin lnıiltere ve Fransaya harp l 
yangın bombaları, ch·ardaki ma- llJn ettilini biıldiriyordu. Baskı ta,. qa 
hallerde yangın çıkarmı,tır. Sen makineleri sabah saat ikltle dur-
boyunca bir köprüden öteki köprü muttur. Parlıte, bir tek haher say. 

gözükmemektedir. Nitekim, KOP.." fası nqredilmekttdir. şı•mdı•den mutte• 
kord meydanının bir tanfıllda da- skFARETLEI\ .PARISTEN 
ran bir adam da me)·danın Bbftr l•· A YRlLDI 
rııfındakini farkedemiyordu. Parlı, 11 (A.A:) - Röyter: tiklerin deniz 

Muhacirler. ekserisi yaya o1ar.ak Pariıten ayrılan İefaret hPyctle. 

' ı 

demiryolu istasyonlarına şitmekte ri salimen meHUlerine mu,·asalat kwlrelin. ı· tattJ 
"' ı h.ırchl'I hın ıırmuşlar. ı 

idi. 1-:Jıseriııj önlerJnde coeuk arı. eJmltletdfr. Heyttter yolda Alman r. 

4ııl;am, 11 f A.AT .... Refafcum_ 
t 1,mct lnöniı, bu akşam saııı 
le husu,i trenle Anknraya avdet 
''urmıışl:ırdır. 
ka '<'kıl doktor Hefik S:ı,·d:ını 

r' 'nknra rnli \r br\crlive. rri .. i 
<I ~an, Jkisı{"ıınıhııru Eııme
a k:ırşıl:ı.;ışl:ırrlır. 

lı_lteı il'ıırnlıur, ista'i}Oncla. 'H. M. 
~I "' rri~i Abdülhıılik R"nıl:ı. 
""~lkıırm:ıv Hıışk:ını ~lareşal 
,. .. 1.ı Çnl,m::ık. \'rkilll'r, C. H. P. 

neı ~<-t.rclrrj, rnebuc;lar. mlllkl 
~ "'kl'ri rrkl'ın ıar:ırın<lan ~elAm· ı 

~ı rrlır. . ......... ........ 
li~r ihtimale 

karşı .. 
Yazan: ASIM US 

lıj., Cihan tarihinin çok buhranlı 
-.. .... devrinde yaııyoruz. Böyle 
~.b·da inaan yolunu ve isti
~ tini şaıırmamak için hidise· 
~ zenci aaçına benziyen kan· 
' tı İçinde mantık ve muhake· 
~ ~lilnetini muhafaza edecek 
lı. ~ra .ahip olması, bunun· 
~ r hadiselerin dünkü ıe· 
"'"'-hden bugünkü manzarasını 
.. .. Ya kadar geçirdiği aafhala· 
~Önüne getirmesi liznndır; 
•itw_-ı:, bu ta~da bir görüı saye
•t ~·.~ ki bugünkü ihtiyaçlaı 
~~il için alınması icabeden 
~ '°ler iaabetle takdir oluna· 

·~ ~nuniyetle kaydedelim ki, 
~ ~ diaeler c:han buhranı için
~ :> edegeldiğimiz milli siya· 
~doğruluğunu göıtermiıtir. 
>lllti 1angunnın her tarafa yeni 
:,-ı kotlar salmakta olmasma 
~ Balkanların ve Yakın 
~ '-a ıulhu henüz bozulmamış 
·.. lleticede Türkiyenin hiç 
'a~l<'kete karşı hiç bir kastı 
~-....Yan ve sadece milletler 
ı .__ ~ iyilik unıuru olmaya ça· 
~Ui ıiyaıeti mühim bir rol 
'- >aıct!br; bundan ıonra da ay· 
~-· bu rolün teıirlcd gö· 

..... ll11ıe fÜpbe yoktur. 
t't lıtlc • f ranıız - lngiliz emni· 
~ h~trnın ilk fayda11 bu nok· 
ı.._"ı~:0.-ülür. Balkanlarda ve Ak· :--.. n: l'ürkiyenin emniyet prt& lll'IÜtte~ik devletlere ait 
~~ .-rtlannın mutabakat 

ıt..1 , •. clınaıı bu ın.kaadm ia· 
"'Qİ kolaylaıtımuıtrr. 

( /Je anır .. üncıide) • 

~:.rııı::f1111~~;ıf; =--~' ~Tflr 
idi. <D,. amı • IJnclJde) 

Amerika 
Bitarafıı·k kanununu 
italyaYa teşmil . etti 

Vaşington, 11 ( A.A.) - Ru~elt 
dün akşam Ameri}camn • Qitaraflık 
kanununu Jtalyaya t~t etınesi· 
ne karar venni§tir. . • . ' ,· . 

Ruzvelt 3 kararname imıa etniiı 
tir. Bunlardan birinçisiile Aıqeiika 
nın bitaraflığı i!ln edilmekte, ikin 
cisi İtalya ile müttefikler arasında 
harphali mevcut olduğunu bildjr 
mekte, üçüncüsü mqhariplere ait 
gemilerin Amerikanın (imanlann· 
dan ve karasularından ne tekil& 
istifade edeceklerine dair bazı hU· 
kümleri ihtiva etmektedir. · Bu ka
rarnamede Amerikalılann İtalyan 
vapurlanna binmeleri menedilınelr 
te. ihracatın cash and carry usulü· 
ne tabi olacağı kaydolutunakta ~ 

ıAln«ikada ttal>ı:anlar için toplana 
cak' iane ~ileri tespit olunmakta 
dır. 

1 
A."ERIKAN MATBQATI :NUTKU 
.. • • .TASViP EDiYOR · 
Nev11oı;lt, 11 ( A.A.) - RuzveJtin 

nutku. matbuat tarafından tama-
1ıuen t~'Svip edilmiflir. · 

Nevrork Tayms ıaıelesi, Muıso· 
llninin takbih edilmesini tasvip eı. 
mektedır. 

Tam bir bitaraOık. olmamakla 
beraber, müttefiklere tam bir yar. 

,dHD ~zmi, blltüıı Birleşik dnlelle. 
rln hissiyatına tercüman. olarak le· 
litkkl edilmekre~ir. · 

Nevyörk Herald ~ribüne, ,öylr 

(l>e. amı t- 11ncDde) 

Japonya . Ve · ispanya 
bitaraf kalıyor 

Tokyo, 11 (AA.) - .lapoa kabi
nesi, ltal)'anuı harbe sirtfl.DI tetkik 
için topl&DDuftır. 

Reaml Japon mahtlllerlıılJa beyana.. 
tma göre, Jtaıyanzn tu karan, s .. 
ponyanm bllttın d1kkat1DI Çin harbi· 
nln taaflyuine tabaı. etmek Ye A•. 
rupa ıuılafmazlıtmc1an . usaıc ~ak-

b&kkaıdakl ~u alyueUnl k•· 
tlrer,ı dellt~kt.lr~ 

llUld. 11 (AA.) - Kadrld ~,)'UI 
mahflllerlnde t~anm harbe gt,nne. 
lbllD tspaayannı tanı ıtarekettn&> 
,.açblr dettflkUk buuıe getlrmedtli 
~ edilmektedir. . 

Şehir planıarmm tanziminde 
tatbik edilmek üzere 

Genel Kurmay Başkanhğı tarafından 
hazırlanan nizamname neşr8dildi 

(Yas111 2 ncide) 

r..•w'*ffr•+ı --•'· Buıon AY8111 kamnaıında Atıl, <.,:arçf. 
lin yerine askeri vaziyet hakkında 
beyanarta buluntlluştur: 

Atli, Çörçil ile müdafaa nazırJa. 
rınm bütün '&amanlarını milli mii· 
dafaa işlerine tahsis etmeleri icap 
e;rledilinden dolayı gizli celsenin 
akdolunamıyaealını haber ,·ermiş 
ve ltal)·anın hıırbe girmesi hakkın. 
la da şunları söylemiştir: 

(l)e, nmı .. ünrüdtl 

italyan karasu
lar ile birlikde 

12 ada sularına 
da mayn döküldü 

( Y a.ııat 4 iıncüde) 

Alalrni:d~ toplanmış olan lmJili: lınrp otmfltrf 

Londra, 11 (A.A.) - ingili:- 1 liz miistemlekeleri için bir tehdit 
radyolarının bildirdiğine göre, t teıkil edebilecek hava kuvvetleri 
talyan müstemlekelerinde, lngi· (De. amı 4 ijncüde) 

lngiltere, Fıansa, Avustralya ve Kanad~daki 

Italyanlar kitle halin
de tev~if ediliyor · 

Londrada Yunanltlarla ltalyanlar arasında bi~ arbede oldu 
Eliaabeth.illa. 11 (A.A;) -

Belçika konıosundalri bütün ltaı 
yanlar hapsedilnıittir. 

, Leolıra,. ıı .(A.A.) - Btıgun 
memleketin .her yerinde, İngiliz 
milli makamatr İtalyan tevkifatr 

İtalyanın harbe girişi 

Wuhtelif mem-nı teni etmittir. tngiliz aleyh 
tarlıklariyle tanınanı takriben 
700 ltalyan tevkif olunmuştur. 
Bunlann bir çoğu dün gece tev 
kif olunmuştur. 

7000 İtalyan Londranın içind~ 
ikamet etmektedir. Bunların iı 
tfçnplan birkaç gün ıürecektir. 

leketlerde nasıl 
Uç ~ yüz ltalyan, Londra· 

nın garblnde bulunan büyük bir , 
mektepte topJanmıt ve yalanda 
tecrit kamplarına sevkedilecelr 
tir. (De amı • i1nt"üde) 

karşılandı ? 
(YCINI 5 ıncfa) 
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~~~~~ 
Balkanların iktısadi kudreti 

Belpalb toplenao Balkan ik· 
beat koa.ae7i toplenblft.rllUI niluı· 
,et ~ Balkan nntnnb iktısa· 
4i llıon.eyİnisa su. i,tiınaında ver· 
di • b.rarlar bugün i~ müıte· 
rek karakteri haD bir &ikan ik· 
tnadi bünycsinia teJCkkü!üne se· 
~ ol•IN&eceCı bir mahiyette de· 
fildir. Fakat yann için Balkan· 
lann mı6ttcrek ve biribirini tn· 
ıamm!ıyaa bU umyet olabilmesi 
~ lhım olan &tıaedi tesviyeyi 
vleude aetirecıelıı bazı esaılftn 
htln etmelctedir. 

BalkanJarın müıterek ve kuv· 
edı bir iktnadi uzviyet halini 

.Jmaaı Balkan antantının ve Bal· 
kanda yaıayan biitÜn milletlerin 
udtii arzulandır. Bu al"%Unun ta· 
hektruku için biırtakım fUtlanı. 
Balkan milletleri hesabına fayda· 
lı bir tekilde müdahalesi icabcder. 
Bu §artlar ~öylece hülaıa edile· 
bilir: 

l - BaJkanlarm, Balkan ıuu· 
nana sahip olmalan. 

2 - Balkanlan tazyık eden ha· 
ric:J meedelerc dayanan iktısadi 
haTIUlrn zayıflaması. 

3 - Balkanların biribirlerim: 
pazar haline girmesi. 

4 - Hari~td<i pazarları mür 
tercken teJkilatlandınıullan. 

Balkanlarda, Balkan millet 
gruplannın §UUru 18 inci aurdan· 
beri harici birtakım telkinlerle 
IMzan mü!tereken Osmanlı İmpa· 
ratoriuğuna kartı, fakat çok defa 
bhibirler:i aleyhine tahrik edile· 
rek uyandınlrnak istenmiıtir. 

Fakat "Balkan, Balkaulılann" 
dır şuuruna bir türlü ermek nıı-
11ip oJamamı§lır. 

Bu şuunı en mükemmel ve en 
vazıh bir tekilde ifadeeden Ata· 
tiirk olmuıtur. O.un vuzuhla 
gördüğü bu hakikat günden gü 
ne etrafına Balkanlı kütlesini 
toplamaktad:r. 

Balkanlıl nn Balkan ıuunınu 
jdrik ediıleri tarihi :zaruret ola· 
ı·af< bir ~adır. 

Bıllkanların müdahalesi, Bal
kanlann inhilili, Balkanların ye
niden top!mımesı ihadisekıi tar.i
ht ıeyir içinde müta:lea edilecek 
oluna bilhasıı.a Balkanlıların t'e· 

fnh 11cviyelcrinin mertebesi gözö· 
nüne almırsa İnınnın vereceği 
hüküm şudur: , 

Balkanlar tek kuvvet halinde 
iken kendilerini müdafaa etmiş· 
lcrdir. Bu müdafaa zamanına ya 
bir İmparatorluk şeklinde olmuı
tur. 

Filip'in Makedonya krallığın· 
dan başlayarak. Osmanlı imparn· 
tcduğuna kadar Balkanlar kendi· 
lerini Tunada müdafaa etmişler
dir. Bugiin de bu müaafaa yine 
Tuna boyunda milletler vahdeti 
halinde olabilecektir. Balkanlann 
coğrafyası istiklil müdafaasını bu 
§Ckilde zaruri kıldığı gibi, ikbaa 
di bünyesini de yine aynı sebep 
le ancak ve vnhdet yoluyla isti• 
lale kavutturabilecektir. 

Balkanlann tarihi A vruparun 
ve Şarkın tarihi iJe birlikte müta· 
lea edilmedik~ onu anlamaya ve 
dertlcainc dennan bulmaya im· 
kan yoktur. 
Avrupanın tatnn, coıan ıenna· 

ye hareketi Şarka doğru akın e· 
derken Balkanlan kendiıine bir 
menzil tetak'ki etmiştir. Balkan 
lann ikhıadi karakteri ile Şarka 
akın eden Avrupa sennayeıi ara· 
&ında böyle b:ı: fark, böyle bir 
cinı ayrılığı vardır. 

Balkanlar 19 uncu aann büyük 
akınları önünde Avrupanın ikb· 
sadi ve mali tabii haline cirmiı
tir. Bugün dahi bu ti\biyetten 
kurtulmaya çalı§ma!da beraber 
kendini bu mücadelede zııyıf :gör 
mektedir. 

Avrupa büyük bir mücadele İ· 
~indedir. Bu miicadclmin netice· 
si hakkında şimdiden bir fiki.r 
söylemek mümkün değildir. Fn· 
kat Balkanların iktuadi istiklal 
yolwıda yapabilecekleri bazı ha
reketler ve bu hareketlere Ö.'1cÜ 
olabilecek imkanları vardır. 

Balkan ekonomik konseyinin 
i~timalannda biz Bal!lanm ik· 
tıaadi ıistiklili hesabına bazı ıı· 
drmJar ablnuJ olduğuna inanıyo· 
ruz. Ba:lkanlano bir plan da!li· 
linde sınayi{qmcleri, birihrleri
nin pazarı halini almaları bu !uu· 
ru takviye edecektir. 

SADRiERTEM 

Faydalı bilgiler, meraklı şeyi! 
Akdeniz Havalisinde 

İngiliz, Fransız ve İtal
yan deniz ~uvvetlerı 
~.1:.dcnizdeki !kuvvet müvazene· ı Jııcak ''llzi~ctıe btilunan e)aleUer, 

; dair en yeni olarak elde etti· tı~~ı Sen, Sentuaz (Seine-el .. Oiı;c) , 
,:. "l·z malQmat şudur: Ör (Eure), Sentcııınrn (Sc.ine-cı~ 

f n .. i:iz delıiz kuvvetleri: Marne) dır. 

15 Büyük zıriılı 
6 Tayyare gemisi 

15 Kruvazör 
43 Hafif kruvazör 

179 Destroyer 
57 Denizaltı gemisi 
.26 Motör torpido bot 

Fransız deniz kuvvetleri: 

7 ıBüyük :zırhlr 
l "Xayyare gimisı 
7 Kruvazör 

ı 2 Hafif kruvuör 
59 Destı'oyer 
7 S DeRizaltı g-elllisi 
12 ToqJido bot 
ı Motör torpido bot 

hal yan cJelıiz kuvvetleri: 

6 Büyük zırhlı 
7 Kruvazör 

l 'r Hafi! krova30c 
61 Destroyer 

100 Denizaltı 
70 Torpido bot 
i 2 Motör torpido bot 

Harp haberlerinde rast
ladığımız isimler 

Bu e)nlcilcr P.aris :ıskcri mınla
kn ı lıudullan dnhilindedir. 

V.ER:\ON {Ycrnon): Ycrnoıı, Sen 
nehri üzcnnde bulıınnn ,.c Ör e:ra. 
Jetine tnbi lmlunan kfıcük bir şe
hirdir. 

P0l'\'1TA7. tPontoisc): Seııleu:ız 
hudullan dahilinde ve l"nz ırmağı 
iiıcrinde kain kiiçiik bir şehirdir. 
Ver )1n 35 kilometre şiın:ıliııc le. 
snduf eder. 

l\IAR~ (Marnc): Marn tarihinde 
hii:riik bir nıını ,_n:ı:nnmış olan bir 

ırmnktır. Sen nehri ne <Jökiiliir. Bu 
ırmak ismini ıır depnrtmmıa ver
miştir. ~larn dcporımanı Sıunpnn
ynnın bir kısmını teşkil <'llcr .. ~lnr. 

nın tarihi bir kı~ meli uırclır. Ge. 
~·en t:mumi Harple Frnn~ız kumnn. 
dnnı general Jofr i(larcsincfok, lmv
-;eller Mnrn liz~rindc Hlıll 1914 te 
Alın:ıııl:ırı büyiik hır nın~liıhiyt·lt· 
ducnı dm.işle.reli.. Biliıhara 1918 
en~si temmuzıındn dıı ener;ıJ Fo5 
tarafından kurıınncl:ı rdilt•n Frıın • 
sız kıtnl:ırı :\hırııdn \lını:ınlıırı lıii. 

~ nk bir mağJf.ıbi) ele ıığnıtnıı lnrdı. 

Şehir Tiyatrosuna eter 
göndereceklere 

•:,.YR <Hıı.vre): lia•r Freo.aııuın 
'4Sr ıaChi.m bıaıınltrındıın biri4fr. 
İlaq iaeriade ve S.n uehritıin 
uada .. u, naıı bu Hmon Prıuı>e ıle lstacltuJ Şehir Tjyntro&u Mü· 

" ' dür]Ügvünden: nuıtt Ameriiayı btıflııyH mütıinı 
dıı. Pa.rfse mesıt!ut ~2! ki Tiyatromuza piyes göndermek 
dlr. Parisin fim•U gcrblii . isteven muharrir ve mütercimle· 

~- anlar ı m\ılblm H. rin "eserlerini ve tercii;;r:e olanlar 
boıaıbBl'lkl&mı eıa&ş ofıiukb- a9Hlviylc berabeı- te:-cümclerini 

bılber ve<TIMlrtecltriu Şehir Tiyatrosu Dra:natôrlüğüne 
•- ,.:öndcnn~leri ! .-.,.. ~· e): S- 803 ~l.DıutJU r 

1 
~4ı •'- !bat t!wn~• t Kabul v,e tem!il ettılcn telif e 
............ Mt' 'F,...u, •ehri . Hrl~n safi ha& }attan yüzde on. 
.tJr. .. ....., lwrinch tııwıtmıaıı .. , urcfunclerc vuzde bcs .. ·erilmek 
~...-- Nırr11 sa.lt'M'At olmıu nn • 1 tediı 

Pi !J asa Orta tedrisat müess:selerin~ 

oaziqeti 2000 meccanz leylı 
ıtalya ile ticaret talebe alınacak 

fiyat murakabe 
komisyonu dun 

de toplandı 
Havayiçi zaruriy-

fiat tesbiti devam ediy" 
Balkanl~r tari
kile yapılacak 

lıalynnın harbe girmesinden soı. 
ııı Akdenizdc lınsıl olnn '·nziyct Ü 

ı zerine bir çok tüccnrlar hu mem_ 
lekele ewelre ynptıklan slparlşler
rlen ümitlerini kesmlşlerı!ir. 

Akdenizdcki müttefik kontrolu 
ltnlynya da teşmil edildiğinden de. 
niz larikilc mnl miihndclesiııc dt• 
imkan kalmamıştır. Maamofib Bol· 
knnlnr \"e Knrndenlı tnrikile Jtnl~ıı 
ve diğer memlekctlcrlr iş ynpıl:ıbi 
leceği umit edilmektedir. 

Diğer tnrn ftan 1tnlynnın lıorh 
gırmesi :l'iiıündcn lirclin düşmesi 

lıekJcnmcktc.dir. !Faknı Pnris borsn. 
''"'" hnlcn nakledilmekte olmn~ı 
yüzünden bu lıusust:ı koli bir rn
kom öğreııllcıııcrııi~tir. 

Bu hususta nncak bir iki sUne 
kndıır mııliım:ıt nlın:ıbileccktir. Do_ 
lar tekrar yiikselmeğc lınşlamışlır. 

Diin nkş:ım lııı yükselişin 154 ku
ruşn kndor çıklığı anlnşılmıştır. 
Dün muhtelif memleketlere ancak 
43 bin liralık ihrncnl muamelesi 
knydcdilnıi tir. Bu ihrncot meye • 
nıııdn lıal~"ll)'D yıımurın. fngiltcn•_ 
re kcnrlir, Hoımın~"ll'"n pamuk r.:iin
derllmistir. 

ltıılrn kliriğinde Tiirlı:i~enin Lıi_ 
rikm.iş olan 3,5 milyon Jirnlık ola· 
rıığının l:ı-;fi~ esi hu wmndn buınin. 
lcrde mü7.n'keı't'lerc lnı~lannınsı 

muhtemeldir. lııılyndıın kanı h1ttli. 
it· ııınl ilh:ıl <'dilmcsiııc ralışıln
('Oklır. 

Tahliye edilen 
oalto hırstzı 

.~imdi zabıtaca aranıyor 

Üniversiteden 24 palto çalan 
ve mevkufen ikinci :&ulh ceza 
mahkemesinde muhakeme olunan 
Hataylı Hüseyin adındaki genç 
yanlışlıkla tahliye olunmuştur: 

Hüseyin hakkında biri dördün· 
cü sorgu, birisi de ikinci sulh ce· 
za mahkemesi tarafından olmak 
üzere iki tevkif kararı 5ıkanlmış, 
bilahare mahkeme yalnız sorgu 
hakimliğinin kararını kafi bula· 
rak kendisininkini refetmiştir. 

Tevkifhane de bu vuiyet üze· 
rine Hüseyjni tabliye edilmiJ zan· 
nederek serbest bırakrnı~tır. Şim· 
di Hüseyin aranmaktadır. 

Kalay ihtikarı 
Bir şirket müdürü, bir 

tüccar mahkemeye 
verildi 

Kalay üzerinde ihtikar yapan 
Anadolu konto.dar limited şirke· 
ti müdürü Joz;ef NaUın hakkında 
poliı; tarafından yapılan Uhkikat 
bitirilmiş, dün adliyeye teslim o· 
lunmuştur. 

Jozef Naum birinci sorgu ha· 
kimliğinae &orguya ~ekilmiş ve 
hakkındaki tahkikatın serbest o· 
iarak devamına karar verilmiştir. 

Diğer taraftan Sultanhama· 
mında manifaturacılık yaparken 
kalay ticaretinden bir hayli para 
vuran ve hakkında takibata giri
şildiğini öğrenir öğrenmez Bur· 
uya giden Serkis de Bursadan 
getirilerek adliyeye teslim olun· 
-:nuştur. 

Ruhsatsız Radyo 

Kapalıçarşıdaki dükkanında 
ruhsauız Olarak radyo çalan 1 
Mustafa Erol adında birisi, ikinci 'ı 
su1h ceT.a mabkc.rncıinde 25 lira 
;para cezasına mahkum edilmiş 
tir. 

VA .. 8Ta 
a~ono 

OftUlnlY~ 

Orta tedrisat müesseıelerine 
bu yıl da me«anileyli talebe alı
naca'ktır. Bu hususta hazırlıklara 
başlanmIJtır. 

Meccani alınacak talebe milt· 
tan 2000 dir. İmtihan soruları 
Maarif Vekaletinden gönderile 
:ektir • 

Ec:neiti vo ekalliyet okulu 
öğretmenlerinin kıdem zammı 
Ecnebi ve ekalliyet okulların 

la vazife gören öğretmenlere de 
kıdem zammı verilmesi hususun
da maarif müdürlü~ünün yaptığı 
teklif vek&.let tarafından tetkik 
edilmektedir. 

öğretmenlerin lehine bir 'karar 
verilecektir. Bu okulların gelir 
kaynaklanndan bu hususta tah· 
sisat ayrılması imkanları araıtı· 
rılrnaktafur. 

Orta okul öğretmenlerinden 
300 ü zam görüyor 

Orta '!tedrisat müesseselerin· 
de bu yıl zam görmeye hak 
kazanmış olan öğretmenle • 
rin teftişleri tamamlanmıştır. 
Öğretmen talim sicilleri de tetkik 
edildı"ktcn smıra listeler tanzim 
edilerek alakadarlara bildirilecek· 
tir. Zam görecek öğretmenlerin 
sayısı 300 kadardır. 

Kn eğitmen de yetiştirilecek 
Eğitmen kurslarında faaliyet 

~eçen ay.dan itibaren başlamıştır. 
Su ytl eğitmen kurslarından iki· 
si lm: ıe_ği~lcre aittir. 1lk ola· 
rak bu yıl eğitmen kursları kız 
eğitmen mezunu verecektir. 

Kurslara 300 bin Jiralık effa 
alınmıştır. Sevk muamelesi bir 
iki güne kadar tamamlanacaktır. 

Fiyat mürakahe komisyonu ~ 
vali muavini Haliik Nihatı:n rtt' 
seti altında toplanmıştır. 

Komisyona evveli sanayi tid' 
ret erbabından iki aza seçil~ 
tir. Müteakıben gıda mad.delerif 
le bazı ha\iayici zaruriye nıad~ 
[erinin fiyat ve kar .nisbetlt"': 
tesbit için aHikadarlarla te~ 
lar yapılnuştır. Komisyon bi~~ 
maddelerin fiyatını 10 ha%1 •. 
tarihindeki satış fiyattan liJdi!'I'. 
den kabul etmiştir. !Buna göre~~ 
kimse Akdeniz ticaret.inin ka~ 
masmı bir ihtikSr vesilesi oJarl 
telakki edemiyecek ve fü.-a.tl 
arttxrarmyacaktrr 

Şehir ptanıanmn tanziminde 
tatbik edilmek üzere 

Fiyat murakabe komıs)'c 
toptancı, yarı toptancı ve ~r 
kendecilerle yaptığı temu1a:ı. 
'kısa bir müddet zarfın.da bıt 
cektir. Manifaturacılardan sç 

I" attariye ve zücaciye satış 
lan da kararlı!nırrı:.~- 1'"" 

Bu satışlar da mallar.o u .. -··1; ne etiket konuhna&ı, cins -ye 1*Soı 
tesi yazı 1masr şarttır. .XO-if1 tı; 
ticaret erbabiyle te~larıntla"'ı 
tirinceye k2,A:ı .. bcr .gün tap 
caktır. 

JI' 

Genel Kurmay Başkanhğı tarafından 
hazırlanan nizamname neşredildi 

Bir tehdit "~.n\ .l.r AnkKa, 11 (Huwai) - Genel 
kurmay başkanlığı tarafından ha· 
zırlanan şehir plinlannın tanzi· 
minde ve mühim bina yerlerinin 
tayininde tatbi.k edilecek nizam
name neşredilmi tir: 

ı - Korunma mecburiyeti o· 
lan yerlerde ikametgaha tahsis 
edilen binalar.ın iKal edeceği sa· 
ha mecmuunun umum sahaya 
niS'bcti yüzde otuzu geçmiyeeck· 
tir. 

2 - Huıı\MÜ "·aziyctinc, büyük· 
Jük ve küsüklüğüne, nüfus mik· 
tarına \'e iktısadi durumuna göre 
~ehir bir takım b51gelere ayrıla· 
~ak, bunların arasında, birinden 
çıkac:ık yangının diğerlerine geç· 
mesine meydan vermemek için 
kargir binalar arasmdal:i yeşil 
sahanın asgari 10 metre ve ahşap 
binalar arasındaki ye~il sahanın 
da 30 metre olmasına itina edile· 
cektir. 

3 - Ara.ıi itibariyle genitle· 
meye müsait olan şehir ve kasa· 
balarda yaptlar mümkün olduğu 
kadar az katlı olacaktrr. 

4 - Yülı:sek binaların bulun· 
duğu yerlerde karşılıklı iki bina 
arasındaki açıklık yüzde 7 5 i 
geçmiyecektir. 

5 - Ehemmiyetli binaların ke· 
sif bulunduğu b<ilgelerde cadde· 
ler mümkün olduğu kadar hakim 
ı üzgarlar i~t1kametinde aÇlla· 
caktır. 

6 - Sanayi müesseseleri yeni· 
den inşa ve tcsialerinde mümkün 
olduğu kadar göze çarpmıyacak 
şekilde tertip ve tanzim edilecek 
~e bu hususta t~oğrafik vazi· 
yetlet".den ve ağ~landırma ted· 
birlerinden azami dertcede istifa· 
de edilecektir. 

7 - Ana caddeler tanziminde 
hava korunma bakımından fay· 
dalı olan şekillu gözönünde tutu· 
lacak, sığınU: yapmak .bakımın· 
dan topoğrafik ve jeolojik im 
kanlardan istifade edilecektir. 

8 - Umumi ve hususi büyük 
binaların tegbitinde: 

A - Bunların i>i arada toplu 
olarak bulundurulmamalarına. 

B - Herhangi bir sebeple bir 
arada bulundurulmaaı zaruri .gö· 
rüldüğii takdirde aularında en 
az l 00 metre açıklık bırakılması
na. 

C - Bombardıman hedefi ola 
r..ak askeri tuislerden, istasyon· 
!ar.dan Ye t.E.yy.ue mcvdanların· 
dan uzak bulundurulmasına dik· 
ltat edilecektir. 

santrallann mümkün olduğu ka· 
dar gizlenmesi çarelerine müra· 
caat edilecektir. Şehir caddeleri -
nin altından ve üstünden geçen 
mulıabere cereyanlariylc temiz 
ve kirli ~u kanallarının esas ana 
hatlan arasında yer yer yan kol· 
lara bağlanmak suretiyle herlian· 
gi Lir ana 'hattın tahribi halinde 
yan kollardan verilecek cereyan· 
larla bes1enmesi temin edilecek· 
tir. 

1 O - Şehrin temizlik ve içme 
suyuna itina ile dikkat edilecek· 
tir. 

Şehir planları kat'i seklini al· 
madan evvel bu nizamname esns· 
lar.ına uygı.ınluk derecesi Dahili· 
ye, Nafıa vekaletlerinin alakalı 
daireleriyle hava müdafaa genel 
komutanlığından seçilen birer a· 
:zadan mürekkep komizyonda tet· 
kik edilecektir. 

Nafla Vekaletinoe tasdik edi· 
len bu nizamname yarından :iti· 
haren tatbik mevkiine girecektir. 

K umkapula kıskançlık 
yüzünden cinayet 

E,•,·etki gece !Kunık.ıpıda kıskıınç 
Jık ) üzünt1en hir cin:ıyct islenmiş. 
tır. Hadise şöyle olmuştur: 

Kumknpıdıı Tültıentı:i ınııhnlle 

sinde me) 'n kubzımnllnnnd:ın 0-;. 
nıanın on sekiz y:ı~ınd:ılıi ı,uı Pe. 
rfüan hundan hir mlıddct c\"\"t>l Sa
dık adındn bir dairede v:uıfcdnr 
lı1r gençle nişnnlanrııı~lır. Fnkot 
SBdık çok kıskançtır. Hu yüzdt-n :ı. 

r.ılarındn münnknşnlıır ''C geçim
siz.tikler olnınkt:ıdır. Sadığın Jııı 

Jıuysuzluklun dol:ıl ısilc Perıhnnııı 

aile i de miıtctesslrdir 'c kızlnrmı 
Sadısn "·erıııeklt•n \"uzı;eçmc/H dıL 

şüıınıckledir. 

ıl' 
Kunikapı.da oturan Ha~ r' 

karısı Efim'i biribideriyle be. 
ber yaşarlarsa öldüreceğini sii[ı 
liyerek tehdit eden Cemal ad•~~ 
birisinin ikinci sulh ceza :rnı:hi<· 
mesinde sorgusu yapılmı§ttr · 

Bir karı kocanın müşterek ;: 
yatlarına müdahale eden btı -,,s· 
rip suçlunun suçu sulh ceza ~pi' 
kemesinin salahiyeti hari~k( 
görülmüş, jş asliye ceza rnJI" 
mesine havale edilmiştir. 

---0---

Toprak Ofiııiniıa 
vereceği buğday 

ti' 
Toprnk mahsuller ofisinin ıst;j< 

bul miılhı:ı'k knr.alı:ınn;ı drı ''"' 511 
,-crmr~i isıcnmişti. Of.is f!wndt if• 
ton bul'ldny \'ermeyi kabul etli' ı· 
tir. Ahenk hunun fiyııtı 1stanlı" 
d:ın hirnz fozJny:ı olııcalctır. 

-<>-

Sümerbank kömiir 
stoku yapıyor 

"Jl;Ll~ 
Siııncr H.ııık J tnnbuld:ı sü~t 

sto:cu l ;ıpmııyn hnşl3nııştır. 1 
konıiirlt'r l\unıçcşmede bnn1'111\ 
deposun un loplnnnrnktadır. 5;ıııP 
lclk ik lıcn•linılen !Ekrl'ın iki g\11' 
enci şclırjnıiz.c r.ıclınis, hcJcdi)C 

1 

fiy:.t ıızeri ıırlc Roriişmclerılc Jıtl, 
lunnıuı;ıur. I'.kr,.m l nrın Ankıı~; 
fonc·eck, ııerukcndc Jiynt orı 
~oııra :IC'slııt c l•lcccl.Lir. 

Yeni Ad~rn ,. 
Yeni Aıfanı'ın 285 mci "tO" 

lolırnn 1ıir ~ ~.ilde çıktı. '\en\,, 
<lam'ı lmtun ol.uyı.ıcu1:ırımıııı 

Sl)'C "!'dl'lıt. _/ ______ __,, 

_l._ir_m_i -~-ıl_~_v_:__l~ 
12 Ha:ı:lra•, 

Giltıkçe ıısnbi~ellnı :ırUır:ın $a. 
dık .d ıın gece JLİşanlısıııın cı·ine gC'l
m iş, nnnc'\ilc lı:ıhnsırıı nrnımşsıı d•ı 

onl:ınıı dı5;u·ıd11 buluııduklnrını lig_ 
.renıııiştir. 11.i nısıııılı t'\ de oturnr
ken Pt·rih:ıu, Sııdıgııı oı ııı.. nnnt'\İ. 

ni ~·c hnlınsmı <lınlcıniycrek i'll di. Ekme!c Mc:;e!esİ 
ı!i 11·crc lıcrulıcrce ~dtml'lcri lt•klifi. ıııtfl 
11 i ırl'ddctnıcı.i uzeriııc ııııınııkrışo~ n Haber aldı• ımıza gore bir ~ J;if' 
b:ışl. nıı,ı:ırılır. Bu sır:ıdıı Sadık C"e. t'ln r1rk ti, mcmlekctimlzd" cl~4 
d>intlc c;okl dı.ğı s:ıl<lımı:ı,·ı çe'kerfk moı' .ne 'ile dc~I. nynkln yoğllı:ıttJ" 

~ "ı•n;,ı r.a:::an IUbc.re alarak clf' -" 
B'eıilumın ıizerire :ılılrnıo; "<: ~erl• ' -11!ffj yo,'?Umn fırm1nr lnçruıı iç _n rı•~ 
\'tıl ııtlıj:iı 1uzı ılo1'm: ~crinrll-n ni;!ır ::ı'~ etrı:;"tir. ~ 
ıstırette ••:ırnl:ımış Yl' l"\'<l<'n çıl.ııı ~ 1 
J:ıtmiştir. Perih 111111 fen ntl rın.ı 4

1 
c- ı-. L. lp ıecnD 

~ r.ıişcn koııışuı .r kızı•auııı b Hrııı z yarşam ·ı. eı 

tıir' halde 1t o;ı>J..i lı:ı<.1. ııt ~ine k:ıl· > 1 'l Haz•. ! '3 1-Jıı•· 
ıiırmıslardır. Hnsınncı c ılerhnl a. 
ıııeli~ .ıı ~ ı ınlııw;Lır. Sıhhi ':ızı~ <'lı ~- 1 < ca' 1:1-t .- :ı ( ma C\ el ıı .... 
trblikcli. /akaı u•ııit' ıırdır. ~nclık "'-L. ~ .. 

L- h 7' 1 • 
lun sab(ll-ı snJ 1 mıiıJh cvi~1dc ınl.ıı. ıı r.ır 'l ~f 

1·1 ı.ırRfıııılıın ')11!.nl. nmı~tır. 

\ ·'·'"'"' \ 11.Mlff ··"""' ~ .,.-ıı ~ 
8625 çuv~l ~re.h.ve 

'Sinema. eğlence yerlerin<ien 
bazılıırının sinemacı arzu ettiği 
takdirde mıtluılli hava koru"'lr.a 
komisyonunca 1crunp olundı.ı1;u 
takdirde icabında sığınak olarak ı 
kulhırult'\1.a·ı: üzere hi.i1·emct vr. ıGümrükl•r .:!c ı.ık'l"'n s~ 

u 1 ! 14 ·-.. • ı 
btledi ·elerc.c mi!-nkiin cıla:ı kc· , bıhvcl~den 165ZS çuvr.1 ı.:ı!ıvc hı. 
layhklcır r.:öcterilece\ı:tir. 1 gü-ı piyll'"<?va c•1<ıır l,.,c;ı1·tır. El• 1 

Q - Telefon. elektrik, ıhava ga kahv 'er t:; rcvi ol iundar 
zı santrallan terditııtn ver altında j bu~l:-ra 129. 129,20 ve 130 ku 1 
yapılacak. aksi ta.kciirde mezkur ru~ fiyat tesbit edılmiştir. 
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~eDe8eır: 

YYar satıcıların 
~ . kontrolü 
~~e talimatnamesi, halkın 
~, . '-t ını sekteye uğratan sey-
~ıc,Jarın takip edilmesini' 
.. -.. 'lltıi yerlerc!e satıı yapma· 
lt~ llıen'ini emreder. Beledi· 

taınun sıkı takiplerine 
bu satıcılar kald·c-ılama· 

~l'tıları dörtyol ağızlarında 
... l\ bir çoğuna rastlımz. Bi· 
~a bilhassa işaret etmek 

. , seyyar sucu ve ter· 
,dir. Hiçbir sıhhi kayıt ve 
~Yet etmedikleri ilk bakı~
Ctd't 

' en bu seyyar şerbetçi· 
ı ~· tniyle kaldınnak, yahut 
:ı I' formül bularak o hale 
,~ekilde satmalarını temin 

tı ~nndır. 
ı e teneke bir kapla, 
~ kli araba içine konmuş 

Si • damacanalarla yapılan 
~k hem şehrin nezafet ve 

tiıı e, hem de §ehirlinin 
L· uygun değildir. Bunl'1", 

k r yekun tuttuğuna &'Öre 
.ı. kaimalan muvafık gö· 
~takdirde bir nizam ve in· 

it il trııa alınmalan zaruridir. 
~i "e ~arta tabi olmadıkları 

t, ~ ~ırinin ,erbetini mu.aye-
tıaı lil etmeye imkan yoktur. 

ilrın şu veya bu su diye 
kuyu suları, aynı şekil-

~ 1 edilerr.::cımc'dedir. Bu 
.llnı~c-'t tedbir, halkın 
kot'Uyaca:..tır. 

t-~i rY!eclis · Grupu 
tc~!andı 

• it (.\.A.) - C. H. Partı .. ı 
J buı;Un "l l / G 940,, saat 

v .J.i !Jeyhan mebusu Hil· 
11 ı lsliğinde toplandı 

1 n Parti Milli Emla.k ko. 
l&rurından tanzim edilip 
l°lll heyetinin geçen ha!tı-ı 
11 e dahil odluğu halde Ma 

~:\in huzuru ile müzakere e 
ıı re bu haftaya tehir edil 
IJta;ı:>r, bu hafta ela gene Mn 

lt:ı1:ı:ı bulunamaması dolayısi 
~~--e mevzu itllhaz ellllme· 
ı .... <ıatnedc başka madde ol. 

f.n rıyasetı;e celseyo nJhayet 

~~al Asım Gün
\iz Ankarada 

ti 11 (BU8Ull) - Bir müd. 
~Uriyeye gitmlf olan Orge
~ GUndUz maiyeti ile bir

Ya dönmüştür. 

-- «> 
t iıelçikadaki 
llebelerimiz 

bıu 11 (A.A.) - Elyevm Bel. 
IJtıı ll!ıaı:ı talebemizin !ilimleri 
Cltı edllml§tı. İsimleri aş.:ığı· 
e eıı talebemizin de halen 

•thhatte bulunduklarına 
Cil'e VekAletlne malQr.ıat 

~l'ram, Nejat Aybenı, HU. 
'l'ur"ıan Tapman, H&lük 

Frrıı:s ı ıır• l!ıtl!!n11111 .~rıı l; ı•r 911rp . ll.-clcni:ı'ııılr nwlı'T: rı rdııT.- 1rrrr ıis1rrı' n<>.~ferir harita 

Amerika müftefıklere ne şekilde yardım edecek? 

Alman ve ltalyan 
denizaltıları 

Amer~kanın demokrasılere 
dıma mani olabilir 

Henll'n :\lus~oliııinin ııııtkııııılan 

sonra ,\ıııerika C'ııııılııırı·ı• İ \İ Hııı. 

vcll tc ı~ir ııııı uk ~iirln·cn·k 1 t;,li y:ı
nın lı·ıtıı lıarckl'liııi ı.ıl.lıilı \ c .\. 
ıııcri rnn111 ılıtıııokrıı~ılcrc I.aı şı dııy,. 
clıığıı st•ıııpatickıı h:ılıst•ck•rt•k oııln

ra en acl'lt• ) ı rılıııılı:ınıı y:ıpıl:ıc:ı_ 

ğıııı siiylcdi. ll:ıtırı. Hıızvelt, ) :ıpı
l:ıl'ıık hıı y:ırclııııl:ır:ı k:ır~ ı \lııı : ııı. 
Y'l ve lı:ılynnııı ııı:ıııi ıılıııak i~ti~e
cdlini lı:ıtırl:ıl~r:ık lıu ııı:ıııiiıı k:ıli 

surt'lle iz:ılcsiı:t• ~·:ılı5ıl:ıc:ığıııı dn 
ili" t' etti. 

Alın:ıııyn ve ltnl,\ıııı:ıı ılcııizallı 
kıın·etkriııiıı )nnılrnsınd:ı, Ameri
ka ılcnıokr:ısilcre ne st·kilılc pr_ 
ılım crlchiJccek. 

!)üplıcsiı ki J\lııı:ııı)a ve lıalya 
ıloııaıını:ılarilc hıı y:ırdınıııı oııune 
ı.ıcçehilecc!• lıir vrıziyt·lle ılc;{ilclir
lcr. ~u hıılılı• im mnııi aıırak ılcniz 
altılarl::ı ynpılıııa!' islcncC'cklir. A
e:ıh:ı Alnı:ın)a \C ltalyıı lıu hare. 
kcllt·riııde ne clt·rcc·t•yc k.ıdar ıııu
rnffak ohıcJkl:ırdır! 

Denizaltılara karşı' Müttcfiltlerln 
Atlas Okyanusunda tedbirler aldı~ına 
şüphe Yoktur. 

Nakliyatm emniyete alınması harbi 
umumide nıuva!fakiyet:e tatbik edll
cliğl üzere n::ık!lye gcmılc.mdEn ka. 
fileler te;ıkll ederek bunları harp 
gemilerinin h'mayeJinde sevketmekle 
mUmkUndUr. Kafilenin heyeti umumı. 
yesine Convoy namı verllir. Convoy 
halinde gemiler bir sırada dört ilA be~ 
gemi olmak Uzcre milteac!d. t sıralar
dan teşkil edilir ve bir Convoyı.Jı.ı 

15 - 30 nakl!ye gemisi bulunur. Bu 
gemilerin hepsi topla milsell:\htır. 
Açık denizde kruvazör ve yardımcı 
kruvazörler Convoyun etrafını kuşa· 
tarak muhafaza altına alırlar. 

Convoy Fransa ,.e !ngııtere .~ahllle
rine 400 mil Yaklaşınca himayesi tor
pido muhriplerile takviye edilir. De· 
nizaJWann en ziyade faaliyet göste. 
recekleri mmtaka sahilden takriben 
400 millik mesafe dahilindedir. Bu 
tehlikeli rnıntakada her Convoya 
8 • 10 muhrip ve müteaddit mUsellAh 
~alıkc;ı gemileri refakat eder. Deniz. 

.. ıtıtaı·ın l:ıo.} . L ıııkı emniyete alınmı~ 
Convoylara taarruz edere le gem! ba · 
lı~ ıbilıııeleri çok müşlüil ve şan::ıa 

bağlıdır. Çunk ü den izaltı gemisi ir;in 
en büyük tehlilie pereliklibtınuıt gö 
rünmesidlr. Müliacını dcnlza.ltı gemi. 
teri Convoyu kuşatan muhripleıi at
latarak bunlarm aralarını.lan geçme!{ 
mecburiyetindedirler. Buna muvaffak 
olmak ekııeri ahvalde mümkün değil. 
dir. 

Denizaltı gemisinln emniyet muh· 
riplerini atlatıp Convoya yaklaştığını 
kabul etsek bı.c gemi kalabalığı için· 
de kalan su altmdalü kaplumbağa yU. 
rUyüşlU c!cniznltı gemisi hedefini ek
seı iya kaçırır. Umumi harpte Alınan 
ı.Jenlzaltıları İngilizlerin Convoy nak. 
liyatını tatbikten sonra ciddi bir iş 

göremedil~r. Halbuki bugUn Convoy
lar havadan da tayyarelerle himaye 
edil ece ki erdir. 

Convoy s:stcminin kabulU lngııte· 

redeki a!Akadar rnalcamat arasında o 
zaman uzun uzadıya mUnalmşatla 

vakit geçirilmeseydi umumi harbin 
ilk yıllarındaki gemi zayiatı bittabi o 
kadar fazla olmazdı, 

Büyük harpte Almanların Amerika 
nakliyatına manı olmak için denizde 
en fazla bulundurabildlklerl denizaltı 

gem:JI miktarı 60 adet idi. Huı pte bir 
lıalırlyc mevcut denizaltılarının ancak 
1lçttı birini cep~cye sevkeı:lebilrceğine 

göre o zaman Almanların ellııı.Jc tak. 
rlben 180 denizaltı gemisi bulunmak· 
ta ıdl. Bugün İtalyanların 100 ve Al. 
manların 60 denizaltı gemileri oldu
ğuna nazaran demokrasilerin Ameri 
kadan yapacakları nakliyata mAnl ol. 
mak için totaliterlerin atıantıkte 
60 • 70 denizaltı gemisini d~v:ım it su. 
rette bulunduracakları tahmin edile
bilir. Maamafih Japonların yardımlle 
bundan fazla denizaltı çıkarsalar bile 
Cı,nvoy teşkllıltmın mUdafaa sistemi 
karşısında nakliyata iras edecekleri 
zarar en fazla yüz gemide iki gemi 
batırmak suretile vaki olabilir. Hal· 
buki demokrasilerin gemi tezg!hları 
için yeni inşaatıe bu zayiatı telA:i et. 
mek alelAde bir iştir. 
Amerikanın demokrasilere askerı 

..., 
apacagı yar-
mi? 

kuvvetle yardımı mevzuu bahsolduğu 
takdirde yeni dUnyadan Avrupaya 
taşmacalc ordular için yüksek sUratli 
transa tlantikler liullanaca ktır ve bu 
ebım seyrUJaeyir gemilerle denizaltı. 
lal'a karşı ayni Cônvoy te§kUAtı tat
bik ed1lccektir. 

Anıerikadan İng-iltereye yapılacak 
nakliyat için harbi umumide olduğu 
b1bi şu Convoy mevzuu bahsolabillr. 

A. Convoyu: Kanada ve şimali A
ınenka limanlarından kalkacak 20.24 
gemiden müteşekkil olarak her dört 
günde bir 1nglliz limanlarına gelmek 
üzere. 

B. Convoyu: Amerikanın orta ve 
cenup kısmındaki limanlardan hare. 
ket edecek 16 - 20 gemiden mürekkep 
olarak her dört günde bir İngiliz li
manlarına gelmek üzere. 

C. Convoyu: Cenubt Amerika ve 
Avustralya limanlarından kalkacak 
16 gemiden ibaret olarak her dört 
t~ünpe bir İngiliz limanlarına gelmek 
üzere hamil oldukları harp malzeme· 
sini İngiliz limanlarına boşalttıktan 

sonra Amerikaya dönecek gemiler de 
ayni Convoy teşki!A.tı altında muhrip 
ve kruvazörlerle himaye edilerek At. 
ıantiğe açılacaklardır. Denizaltıların 
Amerika sularına giderek Convoyla. 
rın yollarını kesmeğe teşebbüs etme
leri muhtemel ille de o sularda mah
fuz ve milsaiat üsleri olmadıkça bu· 
nun bir plA.n tahtında idamesi imkAn. 
sızdır. 

Harbi umumide Alman denizaltıla. 
rıhın Amerikadan yapılan Convoy ha
tinaekl nakliyata verdikleri zarar res
mi vesalke istinaden yüz gemide an
cak bir gemidir. Yani beheri 15 ge. 
miden mürekkep yedi Convoydan bir 
gemi batırılmış, altı Convoy hiç bir 
zayiata uğramadan !ngiltereye geL 
mlştir. Convoy te§kil edecek bugUnUn 
motörlü şilepleri harbi umumideki 
şileplerden daha sUratlldir. Sürat art. 
tıkça denizaltıların hücum imklnı 
azalır. Çünkü 'imdlk1 denl.Zaltılann 
su altı sUratleri ve harp kifayetleri 
lı:ırl.;i umumidenberi mahsus bir te
rak!d gö3teremem!ştlr. 

Sovyet- Romen 
münasebatı 

Yakında normal bir 
hale girecek 

l/iilm·ş. (.\.ı\.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

Jyi ııııılfınıat alan malıııfil, Sov
) el - Hoıııen miinıısebatının ya_ 
kında ııoı nıııl lıir hale f( i recegını 

'tahmin ctıııckledir. Hiikreş elçiliği 
{iki ı;encdcn f:ızl::ı lıir z:ımnn bir 
fıiıaslah:ıtgiiz:ır ınua\'iııi lar:ıfından 
[id_are edildikten sonr:ı, Moskovanm 
}13.ükreşc yeni hir elçi gündermeğe 
karar verdiği bildiriliyor. 

Sof.~a s:ılıık cl~·isi Lavrentieffin 
Biikrt'~c layin Nmeceği söyleniyor. 

J~oııı:ıııy:ı ıla ;\loskO\·:ıy:ı yeni bir 
elçi Rönderecekfir. Sabık harlch•e 
nazırı n. Gııfenkonnn sıhhi sebc.p
lerılcn ılolayı hu v:ıziycfi rcdc!ct_ 
!iği lıilılirilnıcklrdir. 15 nazırı B. 
Ynle:ı nııınzet olarak telakki edil. 
mcktcclir. 

Panamada 
Dört Alman profesöre 

yol verildi 
Panama, 11 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Maari! nezaret!, Alman tebeaam.. 

dan olduklarını bahane ederek unt
verslteden dört profeı::or ç karmı,fu-. 
Hakikatte bunlar mıh., ir olup Al • 
man Yahudisidlr. E\'\ • ' de birkaç 
defa, yUksek rUtbeli m murlar, Al· 
manyadan gelme Yahudı diyerek ani 
bir surette azledilmişlerdir. 

Norveç Kralı 
Londrada 

Londra, 11 ( A.A.) - Norn~ç krr. 
Jı HAkon ile veliııht prens Ol::ıf d ü r 
s:ı::ıt 21,55 te Loııdr:ı istıı<;yo11ur.:· 
gelmişlerdir. Jııgillere kr::ılı "kendi
lerini hluyonıia kıırşılıımış ve o. 
t-0mobillerlc Huking:ım s:ıra~·mn 
h:ıreket eclilmişlir. 

Norveç BRşvekili Yohan ~iı;.ı::ırcls
vold He hükCımt"l erkanı ve bazı 
zahitler de Londraya ge]mişlerrlir. 

~ GöROP DOŞONDOKÇE ~ 

Kurtuluş110 yolu 
"Büyük harp", arbk ancak 

tarihe bu sıfatla geçtiği 

için ona büyük diyoruz. Y eryü· 
; zünde bir devir başlangıcı ol· 
muştu. 

Onun ikiye biçtiği dünya, eski 
f alemden bambaşka bir varlığa 
t büıründü. Siyaseti, kanunlan, in· 
sanlık telakkileri, sanab, edebi· 
yatı, mimarisi, musikisi, hülaaa 
h<'ı: şeyi ... 
Doğrusu tu, ki bu deiiten tey

lerin hiç biri botumuza gitmi
yordu. 

Hele sanat sahasında doğurdu· 
ğu §eylerin kimi, bir his ve ha
yal soytarısı, kimi fikir acubesi 
sayılacak nevidendi. 

Siyasete ıelince, büyük harp, 
1918 de bitmiu fakat yalnız ki· 
ğıt üstünde, yeıil masa batında 
bitmitti. 

Hakikatte hudutlar, bila için 
için yanıyor, parlamaJ, için bir 
kapının açılmasmı, bir hadise 
panceresinin sürülmesini bekli
yordu. 

Nitekim çok geçmeden, turada 
burada alevler yükseldi. Bir yan
da Çin - Japon kav&'ası, ispanya 
bopzlatmaıı. Kan ve atetle, di· 

i~r tarafta Sar, Rur, 0-iaı, 
Çiıkoalovak, hudutlarında, ~e 
hazır bir siyasetle çallmnıp 8'[ii. 
Nihayet "Polonya'' me.tlai 
1939 u bir tek kıvılcımla ıif4 
ııonbahanna bailaclı ! 

Yarın, a't'aya yıllann ~ 
havası girdikten sonra, y~ 
bir tarih muhasebesinde ıu ilü 
harp arası zamanın çok fena not 
alacağı şüphe.izdir. 

Dütünün, ki her millet, yirmi 
bet yıldan.beri bütÜn zekasuU, 
bütün ilmini, olanca fennini bir 
"Mefisto" uğurıuzluğuyla hep 
fenalığa harcadı. 

Kanser, verem, 11tma, {o:-engi 
ve daha bilmem hanri insanlık 
dertleri için yalnız mümere cel
seleri açılıp kapanırken, bu me· 
tum ''Mefisto" ruhu, ilaç falıwilra· 
lanna bile zehirli gaz, mikrop 
bombası yapbnyordu. 

Musikiye yamyam ahengini. ar 
tiren de yine o habis ruhtur. Me· 
deni dünyayı yamyarnlattırmak 
"Mefiato" yu sevinç delisi ecti
ycr:. "Sanat", bizzat ''Mefiato"
nun kendisi oldu. Cemiyetlerin iç 
ve dıtını yıkmaya çahtb, durdu. 

Yıllar süren bu sinsi emekler
den sonra i,te timdi de asıl bü
yük kıyametin içindeyiz, Böyle 
aşağılık bir hazrrlanıttan sonra 
gelen harbin seciyesi itte ortada. 
Bir engerek nasıl bisııiz sokar, 
bir boğa nasıl zevkle boğar, hılr 
kaplan nasıl titremeden pı;r.'.ılar 
sil, timdiki insanlar ~a bpkı böy· 
le yapıyorlar. 

Artık bu devrin de kapanması, 
ye;ıi ve gerçe:C bir inaa::ılık çağı· 
nın açılması lazım. 

Devletlerin, insan hük\ımetle
rin tek tek güçleri yetmezse, IMı 
uiurd, "haçlılar'' gibi, bir ''ur 
snnlar" seferinin bayrağı al....ıa 
toplanılacaktır ıamy('t:'Uft'l. Dtin· 
ya kurtuh:funun yolu, itte liu 
bayra~1n altında.., 
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Son bir hafta zarfında 

İngiliz ticaret filo
sunun zayiatı 

1.ondra, ll (A.A.) - Amirallik dL 
fre81DlD bildlrd!Sine göre, 2 Haziran· 
da biten ba!t.a zartmda du,man faa. 
llyeU neticesinde batan :tngiliz Ucaret 
gemt>crtnln mecmuu tonll4.toau, '1 
bin i'll:S dlr. ~akat bunlardan 24 bln 
l:bnUAtosu Dun'kerk et.rafındaki kom· 
bine bartkA.t esnamnd!. bat.mı§tır ve 
bu we~pten tam mA.na.style ticaret 
gemlAt telAkki oluna.tnaz. 
Tanı iSUl'ette ticaret donanması 

kaybı te!Akkf edDebnecek kayıplar 
~la.rdır: 

547ıtS tonllAto mecmu hacminde ll 
İngiliz gemW, l i913 meanu tontlA.to 
hacnıtnde dört müttefik vapuru. 7923 
t1no1Ato hacmlnde llC bitaraf vapuru. 
O man sos:ıı tonll!to hacınlrıde ı 
vapur. 

DUnkerk hartkltı cs:ıamnaakl ka. 
yıpla.r bö} le bır b~kete göre çok 
h&tlt teıAkkl edilmclldlr. 

Japon hariciye 
müstqarı 

Harbin uzak şar-. 
ka sirayet 

ettirdmemesini 
.ltalyan maslahatgüza

rına tebliğ etti 
Tokyo, 11 ( A.A.) - Harich-e n:ı. 

zın bu sabah, hariciye mü~teşan 
Ttıni'nin, ltol~ an mnslnhatslh:nrınn 
Japon hiililm linin ltah'11nm föti
lli.fı uzak şarJ.:a teşmil edecek ma. 
hi)e!te her türlü hfıd1seden içtinap 
etmesini ~ddeUe arzu etmekte ol. 
duğunu bildirdi~inf bcl·.an etmiş
tir. 

;y unanistanda 934 
sınıfı çağınldı 

Atina, 11 (A.A)- Mev'lcut bir 
talime çağnlmı§ olan 1935 sınıfı 
terhis edilmiş 1934 sınıfı snah 
altına çağrılmı§tır. 

İngilterenin Moskova 
sefiri Sofyadan ayrıldı 

Sofya, 11 (A.A) - İngiltere· 
nin yeni Moskova büyük ~lsisi 
Sir Stafford Krip bu sabah lbir 
Soyyet tayyaresile Sofyadan Mos 
kovaya hareket etmiştir. 

Tevkif edilen 
itatyanlar 

(Baştara/ı 1 incide) 
Londranın İtalyan .mahallesi o 

lan Soho'da polis iki veya il,Ç ne
ferlik postalarla nöbet beklemek· 
tedir. 
Loadracla, 1 talyan mahallesinde 

arbede 
Londra, 11 (A.A.) - Londra· 

run Soho mahallesinde Yunanlr 
ia.r.la İtalyanlar arasmda çikan 
bir arbede ~nasında baztı lokan
talann camlan ıktn'ltmş, fakat si· 
ilih atılmamıştır. 

Marn meydan mu
harebesine doğru .. 

(lla1 tarafı ı ilncldd ı aydınlatıcı fuzenin düıtüğü gö· 
l>aris, U ( A.A.) - lnsiliz cJare.. rülmüştür ki bunlann bir Fransız 

li Pari~ tcrketmişllr. Paris banb- ı tayyaresine bombardımandan te· 
luı ~çık bulunmaktadır. Birlcşfk vellüd eden hasarları anlamak im 
mcrıka serafctl elıin Par.i~cdir. kamru vermek i~n atıldığı zanne 
F.ransada bir malıaf, 11 (A.A.) dilmcktedir. 

- Ha\·ııs: Lonclrt. lt (A..A.) - Londra· 
'uırlar meclisi, bugün ô#leden nm ul5.hiycttar :mahfilleri, Al· 

sonr:r toplanmıştır. Ordular mın- manyanın bugünkü muh:attbeyc 
taka ında bulunan Baş,·ekilin ~eri. kuvai külliyelerini sürdüklerini 
~e, lopln:ıtı;ra Şnton rly:ısl'J ctmi$- ve bu suntlc muharebeyi kaybet· 
lır. menin Almanya için harbin kay 

FRANSIZ TOPÇUSUNUN bcdilmesini intaç edeceğini bil· 
ŞIDDETLt ATIŞLARI hassa kaydetmektedider. 

Bale, U (A.A.) - Röytcr a· Diğer ta.raftan iyi malumat a· 
jansr bildiriyor: lan mahfiller, üç dört gün ur 

Maginot hattının cenuhundaki fında çok şiddetli bir Alman tu· 
Fransız topçusu Rhin'in öbür ikı· yikine intizar edilmesi icabcdcce· 
yısında.ki Alman mevzilerini bu ğini .zannediyorlar. Düşman Rct
sahah erkenden tekrar şiddetle her boigcsindc bilhassa tank iti· 
bombardıman etmiştir. Mitral· bariyle müthiş zayiat vcrmiıtir. 
yöz ateşlerine dört bombardm-..an İngiliz ıradyosu, ric.at emri ve
kan§mıştır. Müteakıbcn Alman· rildiği uman İngiliz kıtutrtun 
yada biri çok büyük olmak üzere ve mühendislerin gcı;idc kalarak 
iki yanglnın alevleri görülmiiJtür. köprüleri berhava ettiğini bildir 
Alman hatları üzerinde on 1bcş mektedir. 

1 Resmi Tebliğler! 
,. .. ransı.z ı eotığleri 

Paria, il (A.A.,) - 11 Ha.ziran taribll sabah tebllti: 
Deniz ile Uvaz arumda dQ.§ma.nm Sen ındniııin 1ta:ıF )'&kuma datnı 

yapUğı ilerleme tcşcbbUslerlnln durdunılduğtı teeyyüt etmektedir. 
Uvaz ile Urk ar8Slllda dU~an gece yeni mevzllmmizle temasa geçme

ğo çabşınr§Ur. En ve Jnaz Uzerindc m'Uhlm bir şey olıııaml§tır. 
Alp C(!pbeslncle ycnı mevzflcrlne yerl~mi§ olan ltıtalanmıza taar.ruz 

edilmemiştir. 

llıu''-. U (A.A..} - Fransız Akşam Tebliği : 

Muharebe cepheslnln heyeti umuınlycsi üzerinde, düşman, kararı zorla.. 
mak !stiyor. 

Uvu'm 4;&rbmda. dUjlnan, Rucn ile Vcron arasında SCD'i geçmek 11,in 
gayretlerini iki mlsllmı çıkarmıştır. DU~an, sunt bulutlar altmtla, ıııe!ıir 

ill%er1nClc 'k.5prUler kurmay& '\"e cenup sahlllne tanklar çıkarmaya tcşebblls 
etmiştir. 

Kıtalarımız, durmadan mukabil lıUcumda bulunarak, düşmanı tutmaya 
catı§maktadır. 

Uvaz'm §arkında, 'Ferte Milona,ı.n la Fere en Tarden"l'1L'ya kadar Urk 
:U'l'llağı boyunca hareket eden d~man fırkaları, bir çok tanlclann nıUzahere
tnc ycn1den bUcum etmt~lerdir. Bunlar, karşılarında. yalnız dlimdarlarımızı 
bulmu:1ıı.rdır. Zira, fırkalamnızm 'kısmı ltQlltsl, :rnukavemeU .Mam'.in ce.uu· 
buna nakletmek emrtnı almI§larôır. 

Şarkta, c'lU§man, go.rptır'.l ve cenubu garbtdcn Rems'I geçmek içln, Vesi 
ve Ardr vadUc.rinde ağır tank kUtlclerlnl sahaya eUrmU.Ştur. 

Şampanyada, dUşman gece, Iiıı"ln cenubun& .yeni .fırkalar gcı;lrml§Ur. 
Ç&rpl§JD&lar, ıpfakla bera~r. bUtU.u 1..areturn ırmıı.ğı boyunca yenide.o 

lbailanı~tır. l.J&return'4n .geç1tlerlnCic' tılddeUi Ç8.ll'.qma.lar olmaktadır. Kıta. 
lArıma, .AtU~1'nhı cenubUôda m'Uteaddit :mWta.bil ılırQcamlnrt!a ~ 

ve 4tı,şmanı clddl ~·lata utra~lardır. 

En ıile l!öz arasmda, dllJmanm blltttn hUcumlan g-eri lJÜl!rlh'tUlmtl§tU:r. 
Ha.va. ikuvvetlerimtz. :Maıınhebn. Nöstad. Frankfort mcyaıınınrmı ve 

VOJ.klhıgen yüks~ fttmlarmı bomb:ırdıınan etmi§lerdir. 
Dctıız hava dcuvvctle:rble mensup bir filo, Xoutok ci'Mllnlda Hemkel tay

yare fabrlkalarmı bombardıman etmı~ vn kısmen ya'kmıF. 

Alman T ebl.iği 
l•ührcr'ln umumi karnrgfihı, 11 ( .4.) - sa:tı Tebliği~ • 
Manş aen1z.1 ile Möz arasında bUyUk mliharebe bUtnn şid®tfle devam 

ctmekt.caır. Sağ cenahta ve merkezde, mat'!Qp otan Fransız ordtilıı.rmın ta. 
kibi fasılasız dev,am ediyor. 

Relın ve ~on ıara.smdn §iddetll, !akat sc.mercli muharebeler cereyaD 
ıetmek'tediT. Birkaç yerde "'1maıı latıı.lan mUhim dtl.§man lrnvvctlerl cevlr
:ml§lcrdlr ve bunlan tahrip edeceklerdtr. Yerdiği ciddi ve ~anlı .zayiat \'e .mU. 

l;ılm miktarda esir ve lca.ybettlğl ım~emeden dolayı dUsma.nuı muka,,-emet 
ıkllvveU giWkce azalmaktadır. 

Muharebe tayyıı.rclcrlndcn mUlC!Jekkil mllfn!zcler 'Ravr liınllnını ve nb· 
umlnnnı tekrar 'bombardıman ederek Ekllli1eri tahrlp etml~ blr torpido 
muhribi batırmış ,.e İıralannda 'blr destroyerle 10.000 tonluk iki .nakliye ge
misi bulunan diğer bazı gc.mDcr .ae basara uğrıımı§lardır. 

Alma.ıı lıaTa kuvvetleri 'kaçan cUJIDo.tı zıriılı kollarını, nakllycıcr.ı. kıta
at tahaşştnleı:lnl ve batarya.lan bom'bardıma.n etm~crdir. Bundan başka 

aa$ Uvaz De a,a.ğ"ı Marn~aa blrkaı: !köprü bom'bardım:ın \'e kısmen tahrip 
edilml§Ur ki, lıu tnbrlp dUşnıanm .rıcnU ·,ın mllhim bir engel .t.qşkU etmek. 
tedlr. 

Gece dilşma.n tayyareleri Almanyaıım Jlmali '~ batıSJ llzt'rine bombalar 
atmı§lar<tır. 

'Dlln dll~an 29 tayyare ltaybe'tm~Ur. Bunun 19 %1l hava mııbarebelcrln· 
de, 6 sı defi bataryalan tarafmd:uı ve müTh'bnkısi yerde tahrip etıılmtşttr. 
Bundan ba.Jkn Oç bara] balonu düşllrlilmtıştUr . 

Sc'kiz Alman 'tayyat"e!ii 'Uslerlne donmemlştlr. 

Liverpol'da İtalyanlara .ait m· 
nalarda mühim ha.sarat husule 
gctin1mi.ştir. Takrilıen 70 !tal· 
y.an tevkif c::lilmiştir~ 1ta1)Qtl ~o
kantalar.a bulunan. diğer bazı şe
hirlerde de karga§alıklnr vuku
bulduğu bildirilmektedir . .Bilhas· 
aa edim.bourg'da İtalya aleyhinde 
y;q:ıılan nuı:nayi,Şler esnasında bir 
kaç ki§i yaralanmış ve J.00 kişi 
.kadar da tevkıf edilmiştir. Polis 
ıaopalarla müdahale etmek mec· 
bariyetin.de kalm.r§tır. 

Manilyadaki tevkif at A • k b · t f ı v 

u:::~io ~!aı~~~~crit k=~ m er 1 a n 1 n 1 a r a 1 g 1 
Jarma sevkedilmiştir. Bunlar. <Baş tarafı 1 iurid~J ı tin nutkunan ciddi rette duşün-
§Üphcli eşhas olarak çoktanberi· Mussolini, milletini HiUerin tank ı· durcce'k mnhi~'ette o1[Jııf:unu. zirıı 
dir nezaret altında bulunmakt2y· larma koşmuştur. Bıı hiirri)°f!! icın bu söılcrin şiiplıesiz hir bl1araT ~62 
dılar. mücııdeleye dc\'nm etmekle olıınlıı· I itti ~lmnkln 1ber:ı1rer tonunun bir 
Avustralyacla 27 bin ltalyan var ra, climizdcn ıgclen maddi yardınu l muharip tona o1tlırğuıııı bildirmiş· 

Kamben-a, 11 (A.A.) - Polis ynpalıiliriz. Kendimiz tlr, 8:J)r:İ kn. lir. 

ve müdafu nıakamatı, Avustral· hl1! ıictin:ıp ~lan ~·nr.ıı~rn ln.~r..:ı~~- Aım:R!Kii\.,. TAYYARE mı.cm:;:L. 
ya.da ikamet etmekte olan şüphe· lcsıne brşı ~oymak •~n. ınumkun NtN SIRRI İ?l."GtLtZLERE 
li bütün İta1yanlann. kütle halin- olduğu .kadar süraUe ,.c taın:ımile VERtl.JYOR 
de tevkifine başlamıştır. hıız.ırlsınmalı~·ız. 

Resmi rakamlara .nazaran tak 1 \'AADl tXGll T ·P.EDE 
riben 27 bin ltalyan Avustralya· 1 \'ATIDI:\f • ' h • • 
ela ikamet etmekte ve bunların 14 l\IID.11\"0\-ıYET t;"t·A.ffilRDJ 

bini Avustralya tebeasına ge,s;miş ı.ondr.a.. ti (.\-~.~ - Ruzvclthı 
bulunmaktadır. nutJ.:und.a., Amerikanın rı:nıttdik•~ 
Kam'berra'da 1000 ltalyanın tev· müm\."im h! bdnr ')'ılrdll't:'da 
ki.f edilmiş olduğu tahmin edil- bulunııea)'ııu tıildinncsi 1Asme~ 
melrtedir. hltlük lbtr ınenmmıiyet uyandırmış.. 

Kanada'da IJr. S1ras'I ım.hafil bu !aNlutuıı 
Ottava, U (A.A.) - Bütün mümkün oldulu bdar ~buk olıı

kanada dahilinde polis malcamatı. c:ığı '\"e ba }'"lrdurun mu'\".a?:C'neyi 
yüzlerce İtalyanı tecrit kampları- müttefikler lehrne te~ bn•· 
Jd sevketmi~tir. Dört bin tonluk •!indedir. 
·~li ltalyan vapuru, Mont· 

'dan harcketindenbcri Kana· 
La Cow A.1&V1 ,ıcmi.ai tara· 

tatip eır~ııq olduğu ci· 
Ja~ .~·.ua, la.-: lwi>hu 
.:'\.-!iıjf ... ...-: : • .zııa.n. :tıe, ..... 
:...at~ ~BmOftn 

•;ı.JT'KUN ro~11 ML'lllRIP 
TO~u"I> iR 

''ırıiJllf'İW:. U (A..IA.J - RVslcum 
ltıur 1eç.i9: i(lıı ıenmtıurıiyetci 1>2r~ 
tisi HmıH ıaamıetH~ınl iko'\"!lnhır. 
ılıuı B. Th1Jmaı l>rme;r. :S. Iluz\'el 

Londra, 11 - Amerikanın mlllte_ 
flklcrc ya,p~n kııro.r ı:crmJı olduk. 
lan ~lan:ı e. ~crtndezı bJ. 
iri de A m~rlka:rı bom'budmılll ıtay,y.a 
releri \"lz&'°1eri?J lı:ıgllız t:ayy.l.t'C ~ 
de ta:ıalmalt lkannca. Bu t*f1 
~~m ıeıı~ 
"Sttın ıo'la.n \'it~ • liiter Clt
is'W'adtı ~tır. 

Bg ~ :sooa ~edeıı lrıUes!ı!r 
lblr ıeeldl4e taa.ınılda ıt.hmmü: nılba
'k\tlı o1acakUr. 

~.uo SlLA.H YERtul~t,1 
~ı..nuı. 1:.Til 

l~ ır - Rıu:\'dıın, ımuHt-_ 
fik'lett dcrtraı '!>l°llh "'e muh1mııuı1 
"<~rihın!si luktlnda'ti t lifı bu. 
~n 5Cmltodıı biiyül: lh "r ıcı.~nyet.. 
le knlml olunmuştur. IBin!cree i
lih dcrlınl yolıı çılrnnlııcnktır. 

Şu kadar 'ftl' ki düaya nizama· 
nua pç.irdiii aanıntı üad-•• 
tibi olmayan hadi.eler dolara· 
lbilir Ye uZlllc yakın manaral.r 
,-ann daha hafka §dölkre p.r 
:bilir; her yeni manRraya kartı 
Türkiyenin - be~ tM1a 
bütler İ~ncle - milli emni,)'et w 
istiklal cayeaindea mülhem ola· 
nk vaziyet uacajl ıta'biiclir. 

Türkiye 1914 • 1918 h.rlııin 
dea Mllllnl diiıtiiiii en afır tut
lu- ve imkinvzhldar içiade laile. 
milli anniyet ve istildil pyr 
ünden en küçük bir fedak:irtlk 
yçmanuıtır. İstanbul n Boiar 
lec- lwiıta Olar-ak memleketin atra 
tcjik ehemmiyeti olan lııeı- köfUi 
ecnebi iiıpıi .Jbna .ge?ftİı OICla· 
ğu halde ,7İne •İ1i.ba sanlaralc M"" 

ndercıe mücadele etmekten çe· 
lrinmenliıtir "Ye l..ı mücadeleler 
Lozaa aullıu ile t.aı bir ınnrnıffa· 
llayete ıvanruıtır. 

Mütareke sene1enacle e'liııııcleki 
hütüa siliblarr 'bi.reı- birer ÜD· 
clıktan sonra hile, ınilli Wlanm 
.aiti ve h!'nait ile müCWu edea 
Tiirlıt milleti ve Tidöıoe Cumb•· 
nyeti. yıllarca uirapınlk ordala
rıaı ea modem siliN.da leçlaiz 
ettikten, baha111s Atatürktem 
SOG1'a milli miicadele tarihinin en 
1Ny:iik bl.Nmllnl Olan ismet in· 
öniiaün e'trafmc1a llir çelik kale 
rialCla cetirdiktaı sonra milli 
emniyet ve istildiliain masuni
yeti daima müemmen kalacaktT. 

Tarih sahasında yatayabilerı 
milletler ancak haklarını kuvvet· 
le .müdafaa edebilenlerdir. Onun 
icin oacli.derin .buhı-anlı temev
v'üçteri arasında Türk milleti her 
ihtimale kartı dimc!ik ayaktadır. 

ASIM US 

Atli 'nin Avam ka
m arasındaki 

beyanatı 
<Hoş roro/t 1 lnc.idt) 

- Bu derece .:ız baban~li hir ._a. 
rar bulmak nadirdir. İngiliz \'C 

Fransız huk6uıclleri,. maruı kaldık. 
lan mütcnıadi ıhokarellrre rağmen 
sabırlııouı ~aı fllflili~rdifıu 

J.'lus!'.~1ın'liı'i. ıı..-..ı:,ır.ı, odemo'ltr•sl-
fentlch 1rnunı;-lnr lcmi11 ~mtk iirni
di ile mnddi ,.e ııl~ak döşuncıcle. 
rln mairsnlüdür. 

hslytı, şimdiden. müıtclıkler:in 
rlcrıiı kudretini tııttnrşhr. 14 ltal
yan ı.:erııisi ıııiisarkr<.> edilıııi5tir. 

C" ltaJyan f.:Cmisj kendi ta)faSJ in. 
rnfrndan hahrıimış'lır. Diğer on l
t:ıl~ an scnıisi müttefik limanların· 
dadır. 

B. Alli, Jıundaıı sonra Jl. Ruz\el_ 
Lin be)·anatrnı rnc.-thctmiş ,.e demiş. 
tir ıld: 

Bu heyauatt.'ln, <lünyadaki hür 
ıııillellcr illının ıılmalıclırlar. B. Ruz. 
\'eltin ıııiitlcfiklere tcslirnııllıı hulu
nnı-nl,'1 lııı1dnntlıı '-crr:li~i lem'innııı. 

yol ne kadar uzun "c 'Zor olnrsa ol
sun. medeniyet dD\'D'>ının nihnycl 
gallp .ge]eceğıni uıu1rıılı:'kıık lıir hnlc 
soknıaklntlır. 

ital ya 12 ada ya 
mayn döktü 

Londra, Jl (A .. \.) - AmlraUıl 
daircs'l, mnyn dô1tmek suretlle, ltaı 
ya.ıı karasuıannda tebllkell bir hıı.le 
sokulan on mıntnkanın hudutlarını 
blldirmckteifü. 

Blr1tıcl mın'taka, \"etıedik lktir!cZi ::r 
lktnd mayrı tarJıuıı. t:uarncro 'kör

fctiDCe \'e '\•eııcıınt lkBrfcı!nCI~ mayn 
tn:rıasmm §imali §11.rkl no1ttaS".na. ka
dar Chcrso ve L.ussiana a~a1a.n etra.. 
ı.ıme:ı.kl sularCladrr. 

ÜçilncU ~'.D tarhı.aı, Brlııcll6l \'C 

Ba.r:i 1 i.m3.ıll&n m.u: takasıııdadır. 

Db'Tt:lllncu :rnuıt.aım. Tarant kör.c
zlndedlr ve "I'arant ve l.titta,pantt> mtt
hlm limanlarının tsnlcrlne 'kadar va· 
mn bulııtımnktaiht'. 

Brı,.~nci ·may.n ta.rluı, S!c!ly.atm 
:ıt • mc:n ~~ v. bııı 

Ult&. ıasm a.ma:ıda ucsımı. ~ 
nıtın eyı mt'kted!r. 

~ ~".il ıtvluı, ~ •• 
duıım.u al e:ı ~ 
'\"e (k'ild ada Sl."'a'?lrn~ 'IA~ 1 

ae ~ dmü IUıııeft ~ ._ 
mek'tedir. 

mıa;,-ıet A.~ ~ ll!Qt'lal 
Annı.wUult b.rasu1anmn da ~ 
doiayml.yle teblılteli olchlğmıu ~ 

mektedlr. 

Libya ve Af rikadaki italya 
hava üsleri bombalandı 

(Baftarafı ı ~) 
bmplannm eberisi, alçaktan u· 
çarU bombalannup. Lıöyada 
yapılan bombardımanlard&n bq· 
b, İtalyan tarld Afrikumda, ez· 
cümle Aamaradaki hava meydan· 
lan da bombardıman cdilmiftir. 

Lcmdl-a. il (A.A.} - ınınu 
radyoları bu akpm ıu haberi ver 
miJtir: 

Bu sabah erkenden İngiliz ha· 
va kuvvetleri, Lı"byadalci ttalyuı 
üslerini büyük mun.ffaktyetle 
bombardıman etmiflerdir. 

Yeni düıman pfil avlanmqtır. 
Tayyare meydanları: bom'bardı· 
man edilmiş, mühimmat depolan· 
na hücum edilerek bmalarcla yan· 
&mlar çılcardmııtu. Havadafi ba· 
tllyaian. İngiliz bombardıman 
tayyarelerine •tef açmqtır. Fa· 
kat umumiyet itibariyle İncili& 
tayyareleri. u mub.nmetle kar 
plamqlardır. :Oç İnciliz tayaresi 
üssüne dönmemiftir. 

MALTAYA. TAARRUZ 
.... .., il (AA.) - Harp ili· 

m habe.ri. burada büyük bir w· 
kllnetle lt&rJdanmıftD'. )(alt.ada 
dört defa alarm ipreti 'Verilmir 
tir. 

ltaıyuilar •.so de ıo taypre 
ile Maltaya t:umu ctmiJlerdir. 
Gündüzün bu taarruzlar devam 
etmiştir. Zayiat ehcmmiyetsizdir. 
Birkaç ki§i ölmüştür. 

İtalyan kuvvetleri ıbagün l\ı
nus. Fas ve Korsikaya taarruz et· 
mişlerdir. Cebclüttarıkta sükunet 
vardır. Denizler üzerinde harp 
ccrcy.n edip etmediği katı su· 
rette anJaıılamanuıtır. 

Paris, 1 l (A.A.} - ttalyan kı
talarının Fransız Riviera'sına gir· 
diği bir ecnebi membadan bildi· 
n,miıtir. Bu haber tamamiyle a· 
sılsızdır. Cote d'azurde tam bir 
sükunet hüküm sü?1"Mktdeir. 
JJ'.ALY.A.."\ JUULI~I!\' BEYA~KA. 

MESt 
:Roma, 11 (11.A.) - Er.at - ıimpn

r:ıtor. harekat mıntakasında'ki nı6. 
M!llab JLJyan ku\'\'Cllerine hitap c
dea '.8şıılıda'ki beyannameyi neş. 

rellirmiştir: 
Bütün kara, den iz ,.c ha\11 lmv

\"Ctlcrınin bıışlcumanıiom !iıfatilc 
,.e li'll'llııll!lıllltfhl1\ nnıiitıe le\"fjkan 
bunCJan ylrmi beş st'ne evvel tıldo
#n gibi yine ıırımızdald mc~iimi 
alıyorum. nütün ccp'belerde 'icrayı 
horelcfıt eden 'kıtnııtın komıındanlı. 
ğını fnşir.rnin Duçes1 "\'e 'imparator. 
Juğan 'bir:inci mareşali olan hfikt't. 
met reisine te\"cli cdiyornm. 

l\IUSSOLINlXlN E.\tHtYE\')llSt 
Boma. 11 (A· A·) - Musolini 

müsellih ltalyan kuvvetlerine hi
taben ibir ıcmri~'C\'Dll ııeşretmİltir· 
Bu emri~"l!\'Dlide ezcüml& :şöyloe de
nilmek teclir: 

'"Kral - f mpuat.orun karvile bu 
~den itibaren bUtün cephelerde 
ictıı~'l lıareltlt eden lututm Jku· 
ma:ndMlığmı deruhte ediyorum. 
Umumi erkbıharbiye reisi Mare
şal Badoglio'yu vulfesiıade iPb 
ediyorum. 'Bmıda.n başka Mareşal 
Badoglio'nun emrine tflbi olmalı: U
zerc :mareşal Gra.ziani'~i ordu er
ki.ııilııı.rbiye reisliğinde, amiral 
Cavagnari'yi donanma erk&ıılhar
blye Ntlsliğinde ve general Prico· 
lo'~"'lil. hava er.klnrna.rlı'iy.e reiSliğin
d ipka ediyorum.., 

Rema, l1 (A-1'·) - D·N·B· 11-

jnnst bı1clirl.yor: 
Resmi malmnntn nazaran, askeri 

kumantianh~r. genel '.kurmaya lTil!.r
but subay'u)a .niilll :mlldafaa ncza· 
retlrrine mcnsub suba~·Jnr. merkc-
7.İ ıhil!dımeti lc:.k ile d\ğe.r mahal
lere ~trni~crdir· 

K:\BL1'EXJ~ FE\'JU.f.ADE 
~IL~~m. 

Homa. :11 (.4 . .iU - D.X.B. JI. 
t:ıh'nn nru:ırlnra ımeo!i~. Uur;ıeutn 
ı-.i)"eieıtlnde.. hu!;iin fo,i:tdadc bi'r 
to:PJ::ınu }<Jıptıtn'k lknmdu ıtıemıiŞlir-

Dntf!ni'ft te'klifi lit:ı.."l"i11c tflmımıı 

\'eY'll \:ısını t'fillhi 1'1ü~ 'l'l~ı. 
l!!r tebnnı;ımı nn hli1 un 1!ın'l!ik nıu. 

'mtıc~ edilct'ckli"r. 
Aıllb·e no7.ırının blr tc\1ıfi iızr

rınc harp hnlinrlen h'lifndc ctme'k 
sıarclile .j k-~c~cl ucJ:ır hol.kınlln. 
ki ttU!Jı:r ık.ı ml.'t,]uıe '("2'ktı.nlnıı$'1ır. 

Btıntlı:n b~ hnı ~1 f~ 
'~r ıde hd11~ t'ılan.ıtnı l.lT. 

'l"E.'.."J ~"'DA BA:RP 
tı.ıl..~ E1"'ll'l 

Va~ U (AA.) - Blr.ıtt1dl 
l'l:tser ~ ~ ~ 'mt'.m. 
~ aatt •:a'l lftııb dılJı Nlıa:rcn 
~ i1e taaqı cilfaQIGD .be-

:s:uı ·~· saı.a.., 11 (AA.) - Hı.s.ta:ı 'UUIU· 

'Qlia.~De~~ıcı:ı
fttamınllı~. 
~ .AFIUEA. 

BIRLJCtNDB 
......... il ( l - o.üll Atr:I. 

b. Btrl~ ~ Mrı» Db «.ti-
1!~-

Sall.11tyettu ma!ıfillerde .- ~et 
t.cbarllz ettirilmektedir ki Ce1lub1 Af· 

Madrit, 11 ( A.AJ_ -:-Atd 
limanında kendisini ba'D'-.. 
Ital~·an vapuru 10,000 W'SO 
deki Chelina \"apUrudur. 
tayf asile iki yolcu 
lı;panyada klin Laruea'Y' 
lardır. . 

tki bin ton hacmi~ ı 
bo1ia adındaki diğer bir. 
şilepi de Cebelüttank 1 
k-endisini batırnuştır. ~ 
yansı sandallarla t;atinr' 
mağa :muvaffak olmu~ıardS'_: 
yarısı !ngiliz vaporlar1 
ec;ir ~~tir. 

OUava, U. (A.A..) - ~-
tnıa.114aıı. balUet eden~ .... 
:ronDe VÇUnl Gvebecıe ,_, 
:mea.lede Sa!ııt - La\U't!Dt 
tevkif ve :zaptedilmlftir. I 
vapuru ya'kmak iatemlpfl ? 
mayn geınlleri valı:tınae nıil 
ıdi§'lerdir. 

ITAU
0

ANlN :KUV\'~' 
Lonclra, tt (A.A.) - J 

jaıısı bi1diıiyGr: i l'J 
İtalyanın harbe Ri~ 1",J 

sile husule gelen askeri , ~ 
reUerİ tahlil -eden Londrtııtl ,, 
hiyl'ttar mıılıarili. Jıaıraı11:1" ~ 
nllındn 'bnlunan ııskcrt k~ ııit 
ıtin 70 ilıi 80 lf.ır.kn, ·yan•.~ ,1 
r;uk milyon asker, ve k11:.,.a1"'• 
donanma .ile tıınare 1'11 ~ıl'~ 
ılen ibaret ald~nu ııııüŞ11ııe ı?""J 
~cır. BunJıınn d11 tnbiJıtile e ' 
kav,·elumnc lJih-ut "bir .ill" 
C'Uiğitıi il!i~ ~diyor. ıı '"J 

ltniyaıı ordusn, ~1mnnlıı11eıı'ır., 
rih: hnrcı.t:t mlctt>kUr. Bı"ll11ro•" 
Jınrbi mrromi ı'hı !tlllyrın 1'11 ıı. d 
ile baııekcl cn(Ai z<llnaııd~c-"1 
L'Ok Ianl bir .surete l;uU$1l ..ıf 
beklemek JazımUır. --~~ 
1tıüyan ordusuııun J<u~ ~ 

ğl .blritaç .hcôcf dcr,pI,, '1(1~~ 
Cotll D':Azur dahli oıma'k ııı 1" J 
ııikn, Malta, l\:ıbrıs bunııı~te~ 
dadır. T.wıwın gelince, l~~ 
tcwatiyc ~ r.-ı.nıın ~ ~J 
yadaki lta"l~:u kıtaaıt.ıaa ~-ol' ' 
~:et ctme'k'tc lıUyii'k .bir :2 
duyar::ı.k'larihr. __ ,,ıllJlııı 
Xısrr. ~1tllln'bcrl ::ıtlP"'"' .ı,o11 

l'ttl~I lj1r y~raır. Frllrat rtrt9. 
kanaate n!U';IJ.rn.n, ~ J6lO!tl sıtııt1 l 
suz bir çöl, bu mf!vııunıl';,.sı ~../ 
nt lçtn gl'~ nı~ ıJj • ,fJ 
nt lC'şkll etmektedir. ~;·o 
\'<' Ethiopit!"ttıı ':i0.000 _ .:.::: f;O' 
mcvcuttnr. 'Bunlarm !f'l"l"',,- ./ 
lMnin ~~ 1ı'tan dcıı!Z 
um ihml?Sttı~ ba#ltt!rr· • 

Cebelüttank t-1 
devam ec:liY !J>/ 

afrid. U (A.A.) - D·• p J 
sı bıtdırlyor: 1 dt',ıı't"A. CcbdUttarık'ın tabll.)'t'll 1;'~ ~ 
vam ~clctctllr. cııınn ~~ 
ı soo 'kt§i FınmMz ,-asma ce ':t 
hen Hm.a."l\hn n3nltn1fU"~ 
nk ~ m9l n. ~ır 
lanh~ mı:n-an'ıt etın•;ı- · 
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ı Ne var. 1 M e lr a k o D lb Ü lr ! İtalyanın harbe gTfi-ŞI 
t....___N!_!_~_k? - Ü ~ t a t n ~ t Ü lk 1 U le • 

Ameril:aan J-::ıpılan bir ista1i stiğc n:ız:ırnn orndnki knılınlnr vnsntl l k l l .• r:--S--a··--·-·b--··-t-··e--·--·-s-··-··u---1-l-a n"l olarak altmış beş sene l"aş:arl:ır, 2G )aşında C\'lenirlcr. Dünyay.ı ilk s c_ e el er e !il ası tirdikleri ,ç0C1ığun 5ıklcti 5&0 gram olur, kendileri 1 ın. 62 bo)und:ıdır. 
üO kilo sıkletinde bulunur1ar. Senede otuz .kere sinem:ıya sitlerlcr. Yir. 

ı ı l1lİ altı sene 'Uyurlar; hayatları müddetince sekiz ~ne ev i~i gurürlcr, 

i t dıJlerini 28,000 defa fırçalnrlar. Bfıtiin hnyatlnrı müddetince üstüS\e k l d ? l Tarihi a sk ve macera hikaye&İ aJt1 gün süzellik ar.arlar ve :sekiz ene ikonuşurJar. 
i ~ 9 Sekiz 5ene .•• Bu kadın l(C\'CZ<'liği lı:ıkkmtla şirndire l:aclar bizim arş l an l 
·•-... ........... _ ..................... ·-·-·-... .... _...... • ---- bildiklerimizin tamomilc h:ıricindc.dir. Fa'kal kim bilir belki bn Ame- 9 
ı-·ııtm:ı Gülün şe i 'lilri~orclu: ~mdi Fatımı sultanı görmek arz.o- rlkada b6yledir. Ejer bium nıc.mlekctimizdc de iılbtislik :rııpıln<.'nk o-

\ ....... ı · ·;:· l1ııtırlnlm" ''" gcldı'nı sıınıı dU'-'du. Sahiden J;endisine 
uu( ını . ı . .... .. - .. )ursa her halde bayanl:ırımızın biiliiıı (imürlerj zarfmda üst üste he...ap. 

kii'Ua~ Ben Aks:ırayd:ın nldı~ımr. henzi:ror muydu?.. }anacak <>!ur.sa seJ..iz seneden ı;ok daha faı.l:ı se,'UrJik cttiL:lerl meydana 
adınıtn.. Evet. en iyi tare buydu. Fatma 

1 çıkac:ıktır. k-- Hnnı;ı 'kadın .• Ben tirle bir sııltnnı bıılııc:ık, l·a varacak, koc:ı-
l lı:ııırl:ıyaınıyorum.. . sını .buldııracakt ı. Oç harpte de :yün .ören bir lq-iliz kadını 

Ilı - Hüsc) in Puşn y:ılm için nl. 'tınit ve sc,·inçlc dı~arı fırladı. 
rı ı,ştınız )a. llalili sorm;ıj;:ı geldim. fkinl!i üstü idi: Mis :Elizabcl isminde yüz ~11şım geçkin bir kadın dünya ! üzündc 
Prı dönuncc serbest hır9kncaktı- - Akş:ım oloı:ıdan sııllnna Yllr - kadınlar ..arasında askt"rlere ~·ün örme :rekorunu :kırmıştır. 

llız.. nıaln·ım .. diyordu. F:ıkat kt'ndisi- Mis Eli~abet henfil gene bir lm:c:ığukc:n 1854 tc :Kırım muharcb~ 
b \t'.niçcrı:ıijnsı göbeğini ornntarak ne hlr yol FtÖ~lereni olmalı idi. Gi>- sine 8iclcn .askerler jçln yün önncğe lınşlamış 1691) da Bocr 'hnrbinc i . 
tr kah?.nha attı. Sonrn: ıüne kestirdiği birini )"nknl:ıyacnk. tirak eden n'SkerJerc de aynı şekilde yün 6rgült'r ~·etiştinniştir. 19N te 
- Ben JJC llaJill ianırıru, ne de bir kese akçe vcrU> ontlan ı·:ırdıın Umnmt 'Harp cıL.-tı{tı :zamnn artık cok ihtiyar bir Jl..-ndın olmasm:ı. :rn~-
~ 1-faydı var işine, buralarda islQ ccekti. men linc cepheye giden nskcrlcri kışın soğnğunclnn mnhnfauı :iı;.ln ·ıin 

f.ı!t,.a dolaşma.. Şehıarlebaşındn, F.~ki odalar kar_ örgüler yapmıştır. 
f' lm:ı Gül. oracıkta düşüf) öle- -sısınd:ı bfr k:ıl:ı.balık 1opJanmışlı. , Fnknt i'iin en enlcres:ın tarafı 1939 harbinde ~·üı yn5101 ı:tcck'in ol-
~ lıllıi idı. Dir.Jcri titriyor, süı. Fatma Gül de onJRra knnştı. Bura. rnmuna r~mcn libt iy:ır parmnklorile ve iht iy:ır .göılcrilc .bll :kadının l"i. 
trı karnnyor, bnşı donuyordu: <le bir cami Te bir medrese yapı- ne iş başına ~ecmesi vc 3·inc yün örgüler l"npm:ısıdır. 
; Aı;am... lı_yordu. Jlall\ ustnlar.ı 5Cyr:edbor. nüliin knılın cemiyrlleri bu iht iyar ?ılis'ıe ayr.ı, ~'.)Tl t:ıkdir]crfoi 
<'nıçeri6ı!:ısı ~ ürünıüştu. l'c.ni- du. lıildirnılşlerclir. 

trı er St:Ilt" lrndımn önüne 11eçli.. Fatma, sözüne 'keı;tirdili birine 
r. 1 lcrindeıı bırl: )aklaı.tı: 

C - Ilır daha burııl:ırda görünme.. - !Kardeş dedi, b'811:ı bir :rarrlı-
«'ı. ı::orursün ••. di) c ııasilıat ıcıtı. mı n olur mu '1 .. 

~ , F'aını:ı Gül Jıaşını on üne . e-:ı_mıiş 
•14r Üstü başı temiz olmamalda .berıı.. 

Ulordu. Fakol nere) e gıd yor-
tı her burma hıyJklarile bir heybcı • ıı • Octe) c gidecekti? .. bilmiyordu. 
lılij z ~ıı~ım:ık onun 1~n ölüm- :ırzcden ·yabııncı, tuha r tuhaf genr 
ıı. 'l" ~- kadına haktı: 

"- m e .. i l oktu; kım'.'ieyi tnıınnı. 
r.ı.. - Benden ne istersiniz'! diye 
""'· Halil, onu üç sene eYnl e-

r P zarından atın nlruı.;tı. O sordu. 
Fatma, onu lıiraz daha ken:ını 

enberi Aks:ıra~ ılııki en ,gir. çekti. Sonra l>ir keseyi usulca ell~ 
Jer '\'C hiribirlcrini gördiıklcri rine sıkıştırdı: 

11 ha~lıyıın b:ığlıh'k "\"C et"gıJe- - Beni Fatma 3Ultanın :ır.a~,na 

'

!!un Scçtıkçe artmış, hiiy'tiwüştii. .. .. d 1 ı 1 gol ur.. cdi. 1 kuhr:ım :ı ıı, cesur ve suzcl Adam .düşünür ıtibi ,yaptı. Sonra: 
b r Crkckti. Fntınu is~ lıer 11iinlu 

: lı kışta lutu~'lur:ıcak hir y:ır:ıclı
lfüzcl. Yüzii knd:ır sesinin de 

111k olııı:ısı, Alln hın sc' mck için 
ıı. '"attığı s:ınıl:ın Hn1fti sıııki hüyii_ 

1 it. Gene delikanlının h:ılıasııı-
11 k:ılnıış lıir:ız ser,·cti \'ardı. flii. 

11 unıcri, Aks:ırayın bu tcnlı:ı 
h llcsındc keneli :"ılcmledıııle gc· 

, >oı-du. Fotma Gül h:ızan :ınası-
111 'ktı<":ığındnn nasıl alınıp k:ıçı. 
~ 1Aın1, esir tüccarJ:ırının )'aptılv

t1 h:ışın muameleleri nnl:ıtır. H:ı_ 
f lııı; srs çıka rnıar.lu ıı 01111 ılin1cr· 

Bıııan Halil b:ıb:ısı Yeniçeri Os
~ llııı hnyalıııdn yı:ıptı~ı kahınmqn~ 
~11-rı hır m:ıs:ıl gibi :Fnlnıara din-

td· l ı. 
~ 8lnıa GiiJ, Etmeyıl:ınının önün. 
~ stcçerken hunları, HaJili n:ısıl 
t~ ~de hulac:ığını diişiinfiyordu. 
tt:!lınıını isteyecek, dcrdiri döke
~~ kını.,csi yo'ktu. Mııhalle komşu. 
ttJ 1"d:ın bılc uzak lrnlmışl:ı", ohbnp 

111ll:ıemişlcrdi. Hnlil : 
tıJ tiden y:ırclım gclml'ı .• F.ırsnl 
~ :ıl:ır gözümüzü oyarlar •. dıyor, 
~ e kim•c:ri uğrntnııyıırdu. Bu 
kdcn kendileri için lıir h:ıyli dı•_ 
ııt1u da olmus, irtir:ıl:>ra uğr:ı-
1~tdı. 

"'"1kı1 lıir s:ız sesi ile kendine se
l S:;ıtn:ın, bir kol1"cnin o_nuncle 

ı ~lllıdutunu fıırketti. Çard11gın al
hasırl:ınnı scrrui" bir lı::ıç ~ol. 

ı . " 
~ r il.Şık destanları okuyor, sıız çııL 
~)Otlardı. 

1111lln Gul: 
IIalili bulınnk için kendime 

lo)cJ:ış bulnııılı:rını. Yalnız Iı:ışı
hıç bir şe~· ynıınınıyocuğını. 
~ du~ündü. E\·ine gitti. Kapıyı 

- Onun sarnyları çok •• Her sn
rny Fatma sultanın, ncaba nereye 
gilsek ki ... 

(Daha ııarJ 

c: p o r -· - -
Sipahi ocağı · 
konkurları 

Cumartesi günü 
yapılıyor 

Sipahi ocağı tıırafınclnn tertip e. 
61ilmektc olan müsııbal..-n'.lnra bu ay 
da dc\'am edilc"ek \'C cumartesi 
günii saat Ji de ocaJiın açık manej. 
krfocle icr.a edik'Cektir. Program· 
dn 3 ii m:ıni ntlaına, 3 ü dres:ıj ol. 
mnn üzere fi müsn.bnkn '"ardır. 'l·a1_ 
nız mıınj allamıılnr jçjn l 7 .biııiş 
knyıtlıdır. Bu mcy:ında zati ntlar Ye 
nccnıi RIJnr Jcin tı:rn rıarkurl:ır ter,_ 
Up cdilııtl~tir. Oc:ık binicileri nt
l:ırla 1Jcrıı1ırr hu :rnz mevsimini B
ren köy ch·arında gccireccldcri için 
hu müsab:ı'l.alnr lıu tarafta ) npıl:ın
l:ırın sonun<.'ıı ~n olacak. bundnn 
soılTn'kilerc Göz1cpc;._cle Tnnzimııl 
sukaRındnn kiralanıın :r:ızlık 1oknlrle 
,.e snhnd:ı <'IC\·onı crlilccelitir. Bu iti. 
barla lıuzi r:ın mffi;:ıbnka ları \;Ok 1ı e-
}cc:ınlı olncaktır. 

' leıı komşu evlerden başl:ır u_ 
r ~'hır, F:ıtın:ı\I siiziil·orl:ırılı. 

ııc kec.Jın, hcrk~in l;endinc giil- 12.6.940 Çar§&lllba 
111\ ~ · r. · • l2.3" 1 k t k u, kendini :istihkar cııı,,;ını v: Program ve me.m c e eaat 
ı !arından ıınlıvorclu. ayarı, 12.35: Ajans '-e meteoroloji ha· 

h • herler!, 12.50: Müzik: .Muhtelif oar 
:ıı lıle lıır defıı lıile puı .ısını sor- kılar !Pi.) 13.80/H.00: MUzik: Ru. 

1 ~1ı. ilk defa kocnsının csyn. çUk orkestra, 18.00 Program ve mem 

1 
1 korıştırıyordıı. ilk eline se- lcket saat ayan, 18.05: Müzik: Ca~ 
llıcşın bir ıorlrnnın iç'inclı' yfiz. band CPJ.) 18.30: .MUzlk: Faaıl heye. 

~ k:ıd:ır :ıl;çc Iıulmuştıı. Gözleri ti, 19,00: Ronu§ma, cDıJ politika hA
r tı1ı_ l'atınn Gül nR!n·orcltı. Yıl. dlsclcrlı, 19.20: Müzik, Okuyon : 'Mu. 
~ ,. ı . • JI -ıaffcr !lkar, J9.f5: Memleket saat 
l 

.t-,.tıği ıztırubı ununur:ın n-
rı aynrı, Ajaıın, 20.00: .Müzik, Katım 

~ıı, rtılnrını lıöylc mi harc:ır:ı · g-eçlt konser i, 20.35: Temsil, 21.35: 

l Memleket haberleri ( 
1 ı _______________________ ~----------1 

Bir adam kardeşini vurdu 
1::111ir, fHuırııf) - :Buc:ı<la müt

hiş bir cinayet ıolmuş\ur. Yeni mıı. 
hallede 18 sarılı eTdc oturan bele. 
cUyc ıcm iz.lik amclcsindcn Adııpa
znrlı lbr:ıhim ve kardeşi 30 yaşın

da Mitntln birlikte şarap içmişler, 

sarhoş olmuşl ıırdır. 
K:ıf:ıl:ır til1sülcndiktcn sonrn iki 

kardc.ş kıı;.·g:ıya beşlıım ışlanhr. 1ş 
,.e p:ırn nıe~elcsi <>rla)':l atılınca iki 
kardeş a ltıı lla , üstüste dö,.iişmiiş

lcrdir . l brahim bir aralık hıçnğın ı 
çekerek ~itnım kıı.lbine saplam ış 

,.c k:ırıl eş ini ağır ~urellc yarıılunıış_ 
tır. ni raz sonra 1\litat ölmüştür. 

Zab1ta kat ili yakalamış, hakkın_ 
dn tevkif kararı Yerilmiştir. 

Bir Türk müverrihinin 
mezar:ı aranıyor 

K. A k60r au (Hıuuıl) - Aksaray 
gencliJ;indcn üç !kişilik bir grup, 
prk )'akınua, tetkikler jçin Selime 
köyüne gidecektir. (Aksarayi Scl
çuknnmcsi) nin meşhur miivcrrihi 
lın 'köyde metfun ol<'lu~unr1nn me
zarı uran:ıcaklır. Neznr huhındu

ğıı tnkclirdc, gençliğin bir şükran 
nişanesi olmahüzerc mü'\"errih kin 
riliide dikilecektir , 

( Kalci S:ılime) edıy}3 ıınılan 

(Salime kalesi) üzerinde de tetkik. 

BORSAi 
- Ankara ı 1~940 -

ı-- <_'E KLER--
1 8&erllo 

ıee 0o1ar 
. .. Fn'. 
JOO Liret 
l 00 ltvtçre Frc. 
Jto .,orln 
J OCI Jlayifmar" 
JOO Be.lga 
100 Drahmi 
JOO Leva 
l 00 Çek Kronu 
JOO ~ta 
JOO ZJoU 
llM ~ 
100 Le1 
100 Dinar 
ıJOO l"~n 

JOO ln-eç Kr. 
ıoo au1ı1e 

Altm 

5.21 
J~.

:.e&n 
:ı.ı:rn~ 

:s&.%'725 

2.96875 
0.9975 
1.7,&71i 

H .453 

23.3775 
0.625 
U%:S 

S7.1475 
SJ.to:S 

ler yap ı lataktır. Hu köy<le yatnn ve 
Selçuki ailesinden Sıılinıc hatunn 
:ıit olduğu f.Öylenilcn tarihi hır 

kiinbel le gözden scçirileceklir. 
Aksara11, (llusus(} - füıy,·an 

ponayırı açılıııışlır. Bu yıl, sııt1.5 

dalın h:ırarctliı.lir • .Sürülerle hay _ 
'\:ın gelmektedir. Pnıı:ıyır hir ııy ıde
\•nm edr<'cktir. 

• Ceyhan köpriisünün s::ı~ sııhi· 
!indeki uyak inş:ı:ılının ilı::ılc-;i Na. 
fı:ı miidiirlüğiinde yapılmış 24480 
liraya miiten hhit D:ıvul Caka üze. 
rinde k:ılnı ıştı r. 

Kısa Memle· 
ket Haberleri: 

• Yeni d e nizli '"nlisi O,;naın 'Nıari 
Tekeli idnrclcri gezerek memur· 
lıırdnn Yazifelerine dafr malumat 
nlmış ve işe hnşlanıışlır. 

• flt"n izli Yilüyetinin her lardın
dıı sürekli yağmurlar yıı~ıyor. Hu_ 
bub:ıt henüz biçilip harman edil. 
mcmişlir. 

• hmitln fümcti)•e köyünde lıe
yclı1n görülmüştür. 

• Edirnedc zehirli gazdan korun
mn için kurslar açılmıştır. Binler. 
re kişi kursn iştirnk e tmektedir. 

ingiliz ordusunun 
çocuğu 

Flandr cephesinde İngiliz kı· 
taları yanında on iki yaşlannda 
küçük bir çocuk da harp etmiş ve 
yine İngiliz kıtalariyle birlikte 
Dünkerk'e çekilmiş; oradan da 
İngiltereye geçmi.§tir. Flandr 
cephesinde harp. eden İngiliz or
dusu askerleri bu çocuğu kabul 
etnıiılcrdir. 

Çocuk balk arasında panik h u· 
sule gelir gelmez .annesi ve kar
deılcriylc beraber oturmakta ol
duğu Şimali Fra naadaki küçük 
kasabadan ayrılmış ve i~eriye 
doğru kaçmaya batlamıştı. 

lltıj Serbe3t saat, 21.~5: ldUzik: RJyaseU· 
a lıın lıir l.en:ınncln Hıılilin :ı. cumhur bandosu. 22.30: Memleket ıaa· - Eıbam ve Tab~i!At 

~a S!rnı.t:ı kcvlflennıck i ~in içti~ı at ayarı, Ajans, 22.50: JdürJk: caz. 

Fakat panik esnasında yolda 
annesi ve kardeşlerini kaybetmiş. 

yol kenarında oturarak bekleme· 
ye koyulmuştu. Askerler çocuğu 
bu yolun kenarında bulmuşlardır. tı .1estioı;ini . gördü. Ha1ilin: band (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki pro. 

• J\~deriıııiz ~ok nnıa o1sn dn lııı grıı.m ve kapıuıış. 
~kil Rıılcrır.. <lerliğlni lıntırl:ıılı 13.6.940 PerJLPmbe 

- lıın k ı ı· J • ,. ~-ır . 1 y:ı .. ·~~1 ın~rc 1 "r p:ır,n 12.30: Program ve memleket .saat 
ı. 1 t"1

1 rı111 duşuııccs ılr 1111•1 snnl- ayarı. 12.35: Ajans '\"l! meteoroloji 
ıı 1

• '.\'1.tdunı ymhnıı, M>n dıını. haberleri. 12~0: .MUzlk: Okuyan: 
f.• 1 "-1llnr icti. Mtızeyyen Scnar, 13.SO/H.OO: MUzik : 
t lıt.rn:ı Gül, ilk defo s.ıı·lıoş olu j Karı§lk hafif müzik (Pi.) 18.00: Pro. 
1 1 1.ı 1,:ışı dönnıüştü. Fukrıt zilını gram ''e memleket saat ayan, JS.05: 
lıııt~· t!iışiiııcbiliyordıı. h\' flnı· l\IUzlk: Solo'lar !Pi.> 18,'80: ?.f'Uıdk: 
t~ c h:ı5lonıı~tı. l)ıs:ırı çıkn<>:ıl:, "Radyo cnz orkestrası !Şc.f: lbrahlm 
•I c Olursn ohun llalıli hul:ı. 1 Özgllrl. Soprano Bedriye TüzUn'Un 
\ '· tşt.inı.klylc. 19.lD: MUzik, Okuyan · 

Tllrk borcu 1 ,ııetln 

l 
l 9S8 3 ~ lkıamlyell 
Ergani 

l9S8 % 5 hazine tah\"lll 

J8.60 

19.-

•&ı'.-

Leon Şu1t ismindeki bu çocuk 
§imdilik bir mülteci :banndırma 
kom itesine tevdi olunmuştur. 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Boma. ll (A.A.) - D. N . B . A
jansı bildirtyor: 

Popolo dl .Roma gazetesi, ltalyanın 
harbe girmesi mUnasebeUyle yazdığı 
makalede Akdenlzdekl lnglliz - Frnn. 
sız kuvvcUeılnln henüz olduğu gibi 
durduğunuJ ltaıyanm çetin ibır vazife 
.kar§ımıda bulunduğunu zira Tunus, 
Fa.s ve .Kor.sika 1wvvetlerlnln hcnUz 
muharebelere girmemi§ olduğunu ha
:ntlatmnkta ı.-e takat ltalyanın vazi
fesini :l!a kabillyeUndc olacağ"Uıı bil. 
di.nnektedir. , 

Gazete, J.lusolinln ltomııu memlc. 
keUe.ri harbe .atırtlklemek istemediği 

.hakkındaki beyanatını bUhassa kay
detmel.."'tcdlr. Bu devletlerin kendi 
men!aatlcrinl .Polonya, Norveç, Hol
J&nda ve .Bclçikadan daha iyi koru· 
,yup lkoru:ramıyacnklan görlllcccktir. 

Regtme FasciSta, Musollni taratın. 
dan ıısayılan devletlere, ltalya düş. 
.manlannın, top:ııı.klarmdan deniz ve 
.hava il.MU olarak isti!ade ctmclerlnc 
mani olmalar.mı tavsiye etmekte, ak
aı .takdirde ltalya.nm pmdiye ltadar
kl battı :hareketini değiştirmek mec· 
buriyeUndc kalacağını bildirmektedir. 
lNGlLTERE HARP KARARII\"1 SO-

CUKKAt\LIUK VE NEFRETLE 
KARŞILADI 

Lon~. 11 (A.A.) - Reuter Ajan. 
ar bildiriyor: 
ltaıyamn harbe girmesi lngUlz mat 

buatmda pckaz SUrpriz hasıl eunlştir. 
MatbuatJn en ziyade :nauırı dikkatini 
celbeden cihet, Düçe'nln ileri sUrdllğü 
ızavallı mazereUerdir. Bu mazeretler, 
iStihf'af JılBleri uyandiralğl glb1, diğer 
taraftan da, lidc.rl tarafından iğfnl c
dilmlı olan .l talynn mılletınin kısmı 
lzamınm ~cccği ıtzaplıır içln de le· 
eaııOrler uyandırmaktadır. 

Tayınla gazetesi. Ita1yan tccavUzU· 
ınü •'lııfilll ctnıı.yct,, dlyel'\"k tnvslf et. 
tikten sonra 19SS tarihli lnglliz _ llal· 
yan dosUuk muahedesinden bahsede
rek, tıöylece devam ediyor: 

BeynelmUeJ ~erde, bir millet için, 
soymak nlyeUndc bulunduğu diğer 

bir m!llctlc doaUuk muahedesi imza 
etmek kadar büyUk bir ihanet ola· 
maz. 

1TAL'l"AlUN Jl[OllŞUüdtINA 
VDU>l Ot TEKl.NAT 

l.oııdra, J ı (A.A. ) - Havas Ajan-
111 lblldlriyor: 

Balkan .ıncmlekeUc-rinln tamamiye
tine riayet edileceğine dair dün 'Mu. 
solini tarafından verilen teminat;. Al
manya tarafmdan verilecek olan ga
rantiler ka.dıır az ciddi ıtel!kkl edil-
mt~tlr. 

Bıı.zı adalarının lştiallnden korka.· 
mlt, Yunanistan birçok askeri ve 
2>alır1 tedbirler almıştır. Yugoslavya 
birs;ok smı!ı slltüı e.ltma çağ1nnıştır. 

Ingntz radyosu, mUtte!ik donıınma. 
nın Akdcnlzde devriye yapmat<ta ol
dllğUnu bildiriyor. 

ROMANYA HAYRET İÇİNDE 

Bül<reş, 11 (A· A·} - ltnlynnm 
ilanı harb etmesi Romnnyadn. de
rin bir hayret uyandırmıştır. Ro· 
manynda son dakikaya kadar İtal
yanın harb harici kalacağı zanne
dilmekteydi. Şimdiye kadar resmt 
hiçbir aksüiamel olmamıştır· Yeni 
hiçbir askeri tedbir almınaml§sa 

da, ıiht~"llt cfrad bakiyesinin dünkü 
~ğnlması Romen ordusunu sefer
berHk kadrosuna iblağ cbniştir· 

Burada ilk sorulan sual şudur : 
Rusyanm '\·aziyeti ne olacaktır? 

Umu miyetle dü§Untilen şey, fıili 
bir müdahaleye kadar gitmek da
hi lcab etse. Rusyanm politikası 
Balkanlarda sulbü korumak olaca· 
ğıdır· 

Burada ikamet etmekte olnn İ
talyanlar Musolininin beyanatına 
karşı açıkça istikrnhlarmı iliın ct
mcırtea.ir· 

AT.lNA ENDİŞELİ 
A tlna, 11 (A.A.) - Havns: 
ltalyanm harbe girdiği hakkındald 

haber mu1ıtellf mahfillerde büyük bir 
endişe hasıl etmiştir. Bu mahfiller 
Akdeni%de seyrUsefalnln hQrlyct 'e 
emnlyeUnln Yunanistan için hayati 

şıl.ımışlır. Dııçc tarafındıın koru ,. tı 
deniz kom5ulann:ı Yerılcn teminat 
hurtıdn ynlışlırıcı bir tesir hnsıl et. 
mişlir. 

Peslcr l.lo~ d s nzeles . yarı res· 
mi ıııahiycıtc bir ma\::olede l\laca
ristanın A\TllP!l doğu - ccnuhundn • 
ki siliıhlı ilıtiliıfııı luıricınclc kel • 
ınak için elındcn geleni ~ ap:ıcağını 
hildirnıekledir. 

1SV1ÇHE IT.\l.Y \ •• TE'.\11N \. 
'fl!\D \:o\ :\11:~ . ;-cN 

Zılrilı, 11 (.1. . ı.J -4talraııııı har. 
he gimıesi lı:ı kkınd:ı ı diye kadar 
bıır:ıdn h ic b ir resmi mutale:ı ser_ 
deı!ilınem işlir. 

B. l\lussolininin fc;,fçrc de cl:ıhil 
olın:ık ilzcrc, tliğl'r mılleHcri harbe 
surükJcmck nh elinde olnıJdığııın 
dair bcvnn:ıtı, cıııııi)et :1}15 telakki 
cdilım·ktcdir. M, anı :ıfih ıs, icrcnin 
\•azi} eti dnlı:ı ııaz i kJcşmıştir. Çiin
kü şimdi t:ımaıncn mulınriplcrlc 
ihaln edilmiş bulunmaktadır. 

Müttefiki er 
Amerikadan toroi
do muhribi ahyor 

Ne"'york, 1 l (A.A. ) - Asso· 
siated Presin Vaşi..-ıgton muhabi
rinin iyi haber alan mahfillerden 
öğrendiğine göre, İngiltere ve 
Kanada, Amerika Birleşik Dev
letlerinden torpido muhribi satın 
almak imkfuılarmı tetkik etmek
tedir. Satın alınmak istenen tor 
pido muhripleri, Amerika Birle
şik De"'letleri donanmasında ha· 
len kullanılmakta olan umumi 
harpten kalma bazı gemilerdir. 

Vaşington deniz mahfillerine 
gelen haberlere göre, Almanlar 
.alta torpido alan ?e 1600 kilo
metre hareket kutnı olan 250 to· 
nilatoluk küçük denizaltı gemile
ri inşasına çalışmaktadır. Sanıl
dığına göre bunların bir kısmı, 
sahilde montajı yapılmak üzere 
Almanya dahilinde parca parça 
imal edilmiştir. Almanyamn bu 
denizaltılardan ay.da 12 ili 20 
adet yapmakta olduğu sanılmak
tadır. 

. .... ç . ;; . : ' '- . ~·- \ ' ·. 

FEKONDITE 
Tckrikamız, yazımızın çoklu

ğundcn konamamı§tır. Özür di
leriz. 

,.. 
- .it • i. .... ., . 4 ·' .... ' .... 

VAK/ 1 
GazctedE' çıkan bUtUn yazı ve 
resimlerin bukuku mahfuzdur 

ı\BONE TAJUf'"E!-'J 
Mr>mlcket Memleket 

tc;lnde dışınd3 
Aylık tlj iM lir. 
s uylık ı:no 42S 
6 oylıtı 4 ~5 820 
J yı.llıli UOO JGOO 

.. 
Tarifeden Balkan Birliği için ay. 

da otuz kuruş dllşülUr. Posta birli . 
ğlne ıgirmi ~·en yerlere ayda )'etmtı 
beşer kuruş :rommcdlllr. 

A l>0ne kaydını blldll'C'D mektup 
wı telgraf ücretini abone paramım 
posta \•cya banka Ue yollama t.c· 
reUnl idare kendi !\zerine alır. 
Türklycnln bcr poııta mcrkolııde 

\ 'AKl1"a oho•ıc yazılır. 

Adre!! değfşUrme t\creU 2fı KTJ. 
i l.AN lll'HETU!:RI 

bir <'hemmlyctı haiz olduğunu bildir· Ticaret UAnlarınm aantim • sa.-
mektedirler. urı sondan itibaren ıııı.n aayfala. 
nCL<iAR1STANDA HAY'TlET YOK... rında 40, tı; snyfnlardn 50 kuruş, 

Sofua. 11 0 \.A.) - Hü)1cr: 1tnl· d!lrdUncıı sayfada 1: 1klncl ve tl· 
yonın harbe J;irmcsi Bulg ... rı stnn da çUncllde 2; tılrlncıde 4; ba~lık yanı 

kc.sm<.'ee ,. llrndrr. 
lın;)TCl uynnclınnıımıı;; tır. Mrmlrht BUyUI<: ~ok devamlı, kll§ell, 
sliki'ıııc:i rnulıafoza ctıncl,ted i r. 1in. renkli IJA..ı verenlere ayn ayrı m. 
heri lıu'ins1 niislınl:ırındıı \'ert•n g:ı. dlrmcıer yapılır. Hesml flArıJı.rın 
zete!cı·, Balkan siynseliııiıı hilar:.ıf- santim satın 40 lrnruştur. 
lıL: -0lmnl..ts berdC'\•anı lııılunrhığunu rır.:ı-ı Mıılıhct1e <. lnııyan 

h :i~uk U.'lı.tar knydeôi~·oılar. t•ınumt intıba So" . 
lCllcr Birliğinin doğu - cenup A\'. .c:r de!a .:.:>. ı::ı • '~ııı t.O, Uç de. 

t:ı~ı (i.'i, dlH C:•f•sı 7., \e O:J defası ~(ic:-cri:ıJ'.'.! Jı; ı ile s:ırayn ~irdijli Me!ba.ret Sağnak. 19.30: .MUzlk: Halk 
ı...· k:ırşıl:ışlılh Pn<lişnh 'f'1:iincii ttlrkUleri, (Sarı Recepı, U:46: Mem-
"flt>.ı Rü - - . .. • . . Ukct saat ayan. Ajans, 20.00: MU. 

rup:ı~ıııda barışın ıııuhnfnzu~ı iç:ıı 100 ı.;-.:ı~··: t~ .. j1&. 11An \'f!:'!:ı· 
.Muhammen bedeli ( 1600) lira olan (100) adet vagon :tathiratmaa •~ulla sirlılclle çalışmak in ohlu~u mt•rh. •erir. l '• :~~ ... , t'""1an6ıt. ··rt !;'iL. 

nılma'k üzere sırtta l.a§ınır ko~le .PUh"arlzıı.t6r (!:8.6 .940) Cuma gtınU :saat "'İ ndedir. ' Ll11 , ..... ~J. lAl.J •. rtr. f~-ı :ıııatır\a.n tuı zunun öııunc scımışlı: ak • .20.880: Konuıma, 20.45: MU&ik: 
ı,,e nı:ı. . . . Fasıl heyeti, 21.10: Konuşma <Sıhhat 
~1 e .. ı h!ıl:i kııl.ıklnrıııd:ı ıdl .saaU), 2l.30: llllzil:: Rad)"O orkeıı. 
~ llt traııı, ı Şe! : Dr . .E. Praetorluıı ) , 22.20 

:ı il;ı,·r clıni -; l i: MUzUt • Lucienne Boycr'tn pllkları, 
1 " 'Dkıl ıteldin -s:ır:ı,:ı .. 22.30: :Memleket saat ayan, :Ajana, , .. tı.. tıudı.,ııh. ı, ( nılic;lni kır.ınn J 22.'50: :MU:ıffk : Cazbn.nd (Pl.l 23.Zti/ 

ınıo;, ııldnn11115t1. Fııtııı.ı \ıul, 2~.30: Yarınki progrum ve kapan~. 

( 11) on birde HaydarpB.fada Gar binası dnb.lllndeki komlsy'm tarafında:ı 'l \C \H l$TA!\' l\lFMKl'N \ ' E H.•. m• : !of!~ -.·ın.~t4-ı t ••op ,.JJ.Jı.r • 
açık eksiltme uırullle satm alınacaktır. H!Jl!Cl !f\Al. t\K An7l-~l'='fo\ 

1 
;e.a: • N.rı:ı ~·daı:. ~ 

ı; ... -:e.ı ı~e )''~ıı•·. ,..._ ~ Bu tıe girmek istlyenlerln (120J Jlralık muvakkat teminat 1·e k~mn:ur. flııılııpc~le, 11 ( A. ~ ) - ll.):,H. ! . ! ,. <"to •:- ·r..: .. orhuı'-J o'='"dıa .._ 
taytn ettiği "\'esalkle birlikte eksiltme &'Ünü aaaUne kadar kornıayona mil· ı ;.1nsı hılıli thor: t \CAU°":'fl::-: JJtıı:K l!A!t ..._.ı 
nıcaatlan 1Aumdır. ! .Snbıı'ı JW7.r!<'i~r:. tt a !Wıtıı:ı Al! ıS :-ıı: ·e ~ · · ı : "ııı .. 1 .. :.,·. (9=9,..,.nnıı C! 

Bu işe ait §artnartıeler komisyonuan parasız ollU't\ iı datıtılın'!li<tA~lır . / ııınn,·nııın :l"llr.ı rn~ım:!ıı •ıııı!-..ıır.•l;t~t Jf .. ı.r "1·: %,_..•:•. \ 
l-48'4) · 11irnıuiııi :oı.ılı;;1·1~ \C ı-c .nrı ... ıı ik ku l-------------
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, 

6 se~ebi 
ıo cazlb renk, hep .. ! de son Pa

rls modası, bunlan kutunun ortasın· 
dakl d<'likten görebilirsiniz. 

2 - E\·velce mUmkUn olduğu zan· 
nedilmlyen daha ince ve daha hafif •. 
Bu pudra "Havalandınlmı§,. tır. 

3 - Yeni nefis b1r koku, Adeta 
Frıınıııının Midl havaliıılndekl çiçek· 
!erin kokusunu hlsııetmlş olaeakııınız. 

4 - BUtUn gün sabit kalır. Zira 
terkibinde •'Krema kopUtU.. vardır. 

ıs - GUzel "Flnlmat,. çUnkü ne ruz. 
g!r \'e yaC-murdan, ne de fazla terle
meden kat'iyyen mUteesıılr olmaz. 

6 - Gayet kıymetli yeni ve zarit 
"BU;,iik Model , kutular. 

KAYIPLAR ' ) Arapkir Askerlik §Ubeıılnden aldı. 

tım askerlik vesikamı kaybettim 
lllkmU yoktur. 

Ömer Cı-mAI otlu Halll 

* ., * 

ıniiş"Ulpe!ientlerl de uahll eıduiu halde her ••••I tütün 
t:n tir3 cakislnl memnun etmek. azmında b~lunan 

Gözlepeclekı meadud Amerikan ko.. 
lejınden 9 uncu sınıftan almış oldu 
ğum tasdıknameml kaybettim. Yeni· 
ini alacağımdan hUkmU yoktur. 

Refet otlu \ '-f 
(32576) 

NHİSARLAR IDARES_I • 
. -ı I ,.e uçsuz GEi.iNCiK siğarasll<", 

in~ k~ı·ı·c pi~·a~aya larz~~t~~.=~=rabcr mc,·cut ne"ilerden d:ıba 
ıt: .1111 t~ th 'e koku u o ince bir sltarn arayan tir-

il tın 
940/171 

yaki zDmreslnl tatmine ça· 

Eyüp Sulh Hukuk ıtıahkemeslnde11 
Balatta Molla A;ıkı mah31les ndı. 

Hakiki Zade sokağında 13 No.lı ha. 
nede oturan ~evgehirll Ahmet oğlu 
Mustafaya kansı Haticcnin vasi tayı 
nine kabili itiraz ve i'tizar olmak Uze 
re yedi gUn müddetle nan olunur. 

hşmıştır. 
fiu evsaa, bilhassa ba· 

~ yanlar taralın~a~ aranll· 
~ dığı h;ln GELiNCiK, aynı 

zamanda onlarında ~lğa· 
rası olacaktır.._ 

(32531) 

Avcılar nizamne.me
ainde te.dilat 

Avcılar ve Atıcılar Cemiyetin· 
den: 

Nizamnamede bazı maddelerin 
tadili için 9 - 6 • 940 tarihinde: 
yapılan umumi heyet toplantısın 
da ekseriyet hasıl olmaclığından 
3512 savdı kanunun rna!,su& 
maddesi buyruğunca ikinci ve son 
toplantı 16 · 6 • 940 p.ızar günü 
saat 14 de yapılacağından üyele· 
rin Alemdar caddesi Alay köş· 
kündeki cemiyet merkezinde bu 
lunmaları rica olunur. 
= ıuo=-•ua =-= w 

SAHiBi· ASIM lJS 
Sasıldı~ı ••er: VAK iT 1\1etbaa!' 
Umum Neşriyatı ıdare eden. 

Refik A hmPt ~vent?il __________________________________ ....... ~--------~ 

Askm Fabrıkalar Satııalma tlomisyonu ıldnıarı 1 1 

Ekmek ılanı 
Talunln edılen bedeli 3382 5 lira olan 33000 kılo ekmek Tophane Salıpa· 

zarı A11ker1 Fabrikalar yollamasırıdaki Satmalma komı:syonunca 28/6/940 
Cuma gunU ııe.at 14 de açıK cks itme ile ihale eclllec .ttlr. Tahplerin Uk te· 
mınatı olan (258) lıra 69) kuru11u herhangi bir mal mildilrluğılne yatıra
rak alacakları makbuz ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu m:ulclelerindeltl 
\ esalkle birhkt-e mezkur gün ve saatte komi yonda bu!u.ımalnrı lll.n olunur. 
Şartname her gUn koml:ıyonda gorUlebJhr. 14826) 

* ljC * 
500 metre mlMr.llc 8,58: 4X9,U: O,UXO 02.> M. eb'adua.Ja çıralı ÇllRI tahtaııı 
üOO metre .ukAbl S,H: 4X0,18XO,O%;; M. Eb0nJınd:ı çıralı <;.a.m talıtası 

öOO meı.r. Dllk~ 8..;o: 4X0,%0X0,02~ l'tl. Eb'a.J;nJa ç.ır"h çıun t:ıJ ta ı 

ooe metn ..,..bl 8,.lO: at,ızxo,oı.; .H. PJ~·acı ıı.ıa çınıh çıuu tahtası 
'!30 ......, 1111Ud1M 8,IO: U8,2.lX9,026 M. F.b'adıA:ia ~mılı ı:ıun tahtuı 
!H ...en mlkMM 8,SO: 4X8,20: O,ZZXO,OS M. P.:b'ad.ında çıralı ça.."n tahta111, 

'J'e- • i)mü.ı cam '--" ntümkin ohna4ıfı takdirde IK'r kalemin 
ıı1'1t ~ IWaar ol&MMr. 

Kiktar •• elt'adları y\lkarea yazılı allı kalem ve cem'an 3000 metre 
m klbl lrereete A*eı1 Faltrtkatar uın111D mUdUrlUğil merkez rıatınalma ko. 
ıeyonunca 28,18 9H Cuma gt\nU aaat t:> ti' kıtplllı 7.&rfla ihale eôlleeektlr. 

inhisarlar umumi 
müdOrlüQünden: 

l - ?dnremlzln Ferlköy bira fabr!kaaında Haziran 940 tarihinden .Ma. 
yı.s 941 aonuna kadar günde lSOO kilo ll::erinden bir 11ene zarfında birikecek 
takriben 180 toıı kömUr curufu pazarlıkla ımtılacaktır. 

1J - Pazarlık 15/VI/940 Cumartesi gUnU saat ıo da Kabatnşta Leva. 
zım ve MQb6yıı.at şuhestndel<I Alım Satı§ı komisyonunda yapılacaktır. 

lII - NUmune aöaU geçen tabrlkada gtlrüleb lir. 
iV - lsteklllerln pazarlık lçfa tayin olunan gUn ve saatte teklif ede· 

ceklerl flat üzerlnclen % ı:ı teminat paralarile birlikte mezkftr komisyona 
mUracaallnn ilAn olunur. 14:S73l 

Çıralı çamın beher metre mlkAbma 50 lira ve beyaz köknarın beher metre 
mlkl'ıbmn da 46 ıra bedel tahmin edllml,tır. Şartname (7) lira (50) kuruı 

mukabilinde komisyondan \'erilir. Taliplerin muvakkat teµıinat (8750) lirayı 
ha\'I teldi mektupln:ını mezkQr gtlnde aaat 14 de kadar komisyona verme· 

!eri ve kendiler nln d" 2190 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vea&lkle 
komisyoncu c-' • '1 Jll~larmrı \'e bu işle nlı'.1.kaı!Rr tUc<.'ardan olduklarına dair 
Ticaret Odası vesll.asUe mez:ccır gün ve saatte komisyona n-ı'..lracaatıa:-ı. 

<47159) 

Bayanlanmızm gizli tuvaletlerinde kullanaca 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak i.det bezleridir. 

He,. ve?."de FEMtl. ve RACLARlNl arayınıS• 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayeai: 100,000,000 T~rk Lircuı 

Şube ve Ajana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelele,.i 

rara b1rıktırenıere 28,188 Lıra 

ikramiye Verivor 
.iraat Hankasmda kumbarah ve ih'laMnz taıfarruf heS~ 
.-ınc1a en az 60 Urua buluqıyılaM senede .a defa tekll_,..

kur'a ile ~ıdakJ pllna ıöre lkraml7e datrtılacaktft 

i . 4 
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DIKl<AT: Hesaplarınclakl paralar bir sene lc;lnd' t 
liradan aşağı dUşnüyen le re tk ramiye çıktığı ta ildi rdt "ıol 
razlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı fD1 11r 
ı RlrlnclkAnun. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde c:eklteırPll 

--~ ............................... --~ 

1 
Levazım Amırli~ı satınalnıa' J 
Komısyonu ılAnıar. 

,--l•56•,4•2•0-adlle&t...1L•l•m•o•n-al•m•a•C(&lt-•tı•r ... A•c;•ılt ... ewksi-it•m•e•a
111
1 •2,•/•6•/ •94()• P~ f 

nU saat H de Topllanede Leya.zım AmtrliıJi Satmal:ııa komisyon~ 
ıaca~tır. Tahmi~ ~deli 3128 liı'a •O kurtı§. ilk tenailı.f\tı 23• lir& eş 
tur. Şartnamesi komlayoııda g"brWtlr) lateklilerln kanuııt velılkatarı.-
saatte komisyQna gelmeleri. • '6) t•69f) 

... 1 

Kilo 

15,&~ Çalı fasulye. 
37.SOO Aypkadın Jl'aaUl)'e. 
63.500 Barbunya fuulye. 
66,000 Kabak. 
17 ,800 adet Hlyar. 

Rumeli cihetinde bulunan mne-.eterin yu~arda yazılı ~ kaleD' 
si 14/6/940 Cuma günU aat 15,30 t\fl Tophapede Levazım A.mlrUği 

1 ima komisyonunda paarlıkla atm ıı.ımacaktır. 'fahmln ~a u,18 
o kuruı. ilk temınatı 88• lira 6 kunJJtur. Şartnameal .komlsyonC:a J 
teklllerin belli matte komisyona gelmeleri. (12) (f.8~) 

* • * 
Nakliye ve motörlU birlikler okulunun elektrik tealaalı 18/6/HO Sal' 

ıU saat H,30 da Tophanede Levazım Amlrllği Salmalına Komıa.ıell s 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Kefif bedeli 1991 un: 30 kUl'Uf, tik t.emıoaıı 
Ura 35 kuraıtur. Şart.name ve ketfl komisyonda görülür. lsteklUerill 
aatte komisyona ~elmelerl. (13) <fB4&1 

. • vl. 
On altı bin Uc yt1& otuz kilo tereyağı alınacaktır. Pa&arlıkla ell,I~ 

18/6/940 Salı gUnU aaat 14 de Tophanede tstanbul Levazım AmlrUJi 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin dokus yU' 
mıı Uç lira, ilk teminatı bln Uç ytız kırk yedi lira 22 kuru~tur. şaruı~ 
komisyonda görü!Ur. lsteklllerin kanuni veaikalariyle belli autta ıco 
na gelmeleri. ( 10 J (4ıf1.f%) 

• • • ı• 
latanbuldan Çanakkaleye 11 ton nakliyat yaptınlacaktır. puarull ti 

Jiltmeıl 13/6/940 Perıembe günU aaat H de Tophanede Leva31Jll ~ 
Satınalma komisyonunda yapılacaktrk'. Bu nakliyata alt terıılt kO 

görü!Ur. İsteklllerln bu lıe elverifll motoru olduklanna dair veaııc.ı~~ 
ilkte komisyona retmelerl. • ~ 

) Jeniz Levazım Satuıalnıa K11ıııtsr11u i A~ •~ 
l - Tahmin edllen be4ell (10.8151) lira olan (3900) ınett'e ıaıe• 

kumaı;m 18 Haziran HO tartblneraatayan Sah g1lnU saat 11 de ._,ali 
mUnakua.sı yapılacktır. .,/-

2 - llk tenılntı (813) lira (83) kmtlf olup prtnamem Mr ılD 
yondan paraarz olarak almatriUr. ~ 

3 - lıııteklilerin 2"90 sayılı kaaU11un tarifatı d&bllmde tadfm e ~ti' 
kapalı teklif mektuplarmı belit stln ve .. tten btr 8Ut evvellP• ka, 
aımpapda bulunan kombyona makbu mukabtltnde -nrmeleri. ( 


