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V AKIT KIT AP KUPONU -l'ertlb ı l ,_ 11akadarbir911'8 kupoa t.op. 
layıp ldanımbe pUtta olruJ'aculanmıi 
Ola ft Yana TerdbDe IUllll,ataua Uda· 
al ...... kl1üau 7ftlıı1e 60 ekalk ftatlı 
alUIUrleı'. _______________________ _J 

Filistindeki (talyanlar tevkif ediliy~r 
t Londra, 13 (A.A.) - Filistinde ylizlerco 
~}'l.n tebeuı tevkif edilmit ve Yafa ile TelA· 

"i\' eıirlerl muhafara altında mıntaka illn edil· 
... lblttir. 

u 
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ingilterenin 
menettiği 

mal ihrac. u 
memlekatier 

LoDdra, 13 (A.A.) - ttalyanrn harbe gir 
me.i neticesi olarak ticaret nezare:l ' 'Jgü mC"t· 
yete ıiren bir emir:ıame ncşrel~ç . Bu cmir
n~meye na.uran liaanı olmadıkça B,1ıgaristan. 
Yunanistan, Macaristan, Liec..'ıtcustc:•, RoM&n· 
ya, İsviçre, Yuat01lavya ve Karadeni:deki So'I"" 
yetlcr birliği limanlarına her ne cinsten oluna 
olıun mal ib.racı mencdilmi§tir. 

" Bu tedbiri almaktan maksat Akdeniz ve er 
var mmtakalara yapılacak ihracatın kontt'Olilna 
temin etmektir. 

l..ibya hududUnda ingiliz 
çarpıştı 

ltalganlardan' 2 zabit, 60 

-
ltalyan kıtal arı 

Şehri tahripten korumak için 

~arrns nııYdafaa 
'-- edüOmöyeCek 
İklısadt ,buhran Fransızla.r ancak Paris önünde ve 
Jeni safhada gerismde çur~ışacaklar 

PaP'fı ö1tltrl11dt bir 1'rtınıır tomı att, tdi110r I , 

Müttefikler Ameritadan top, 
tüfek, mltra_lyöz aldılu 

Yüzlerce pilot Avrupaya· gel
mek için müracaat ettiler 
'foıiltoton, 13 ( A.A.) _ A)'&n 1 müttefıklere acele 'teslim edilmek 

mcd:si, ı.tok holi~de ordu elinde ü7.ere Vaşlgtona gelmittir. 
tutulan toplıınrın AmerH:an fahri- Kongreye Yapılacak l'an~r 
kal3rt tnrafından imal edilmlt yeni . i 13 (A A ) R 111 tonlarla d 5 • 

1 
. l aı nglon, . • - • uıve n 

.- eaıtt r11mesı hakkında ült f'klere tanı maddi yardımı ko-
R~z~~llln )'OPlı#ı talebi tasvip et.. mı ·J et ı maıtıı matuf tavsh·eleri Y•-
mı$1 ı r. a) aş ır e 

kında )ı:ongreye tevdi dmealoe u. 
Nft'J'ork. 11 (A.A.) - Nevyork (Devamı .2 ncidt) 

Tayml• nazaran. elli bQcum bomli&r 
dıın&D tayyareaı daha mtltteftlı:lere 

talim edllmltUr, 
Amerika Btrleılk DevleUert tara.. 

fmdan, mUttetıkler emrbıe 800.00< 
tUfek, 40.000 mitralyöz, 800 7,8 luk 
top ve bir milyon obUI vertınu,t.tr. Bu 
bir tıql&Dgıçtır. 

J>'evyork, 13 ( A.A.) - Nevyork 
Heral.d Tlil.ıün'ün Yaşlngtondan öğ. 
ren et iline göre orduya mensup ı io 
Norıtrop bombardıman tayyaresi 

rar " az IU'llDb ile geçirebilmek 
için her ıınıf ballı tabakalı:ı:mm 
da hikUmet tarafından rapilim 
taniye n talimatlara dikkat n 
ria)'et etmek ıuretiyle ona yar 
danca olma11 Jizondwt. 
B• ta•aiye n tafümtlann lııqm 

ela iH her tabada .-mi tasarnd 
"' milli cliıiplin seldlii unutul· ............ 

Regno 
Ruzveltten daha eenit 

yardım iıtec:li 
F.-..... 11 (A.A.) - Havu: 
Re:vno Rusvelte bugUD ıu mtl&jı 

SOlıdermlf tır: 
DQpıu, Put. kapılarmdadır. I>Gt

ınaıı, Paıüe strmedell e vnl daha 
mQcadele edecekUr. lllCer l'raDl&du 
kovulursak, fi.mail Amertkaya. ıasu· 
mu takdirinde Amerlkad&kl aıulml· 
ze gldecefl.z. Bir kaç l'f1D enelkl hl.. 
tabım& aemUı bir ııurett. cen.p Yer· 
dinis. Bugt1n lllsden daha Pnll bir 
yardım 18tlyonlJ9. Amertlt& Blrtetlk 
DtYletıertnln m~ Mteıt kuv 
vet göndert1mnl z.tc. bOUlD ftsrta.. 
larla madcD yardnn"da tıuıunacatmı 
alenen bUdlrmealsl ısrarla rica ede· 
Jim. Bunu henQa nldt Colfceç olma· 
d&n y&p:n&ı\W marl& dllel1m. 

nefer esir alındı · 
Afrlkadaki birçok ltalyan 

üslerı bombalandı 

....... u (AA.) - Remil ..... 
te, bu abU, &f&lıd&kl k&ranlamefl 
nepetmlftlr: 

ltaJJUUD J'rama n !nglıtere)'t kar 
ft barbt tirmut Usertne mOcaSSele 
A.1ldem. J&Jdmll Old\llUDdu, J• 
penya bllkQmett, Jllp&Jlyanm PJri 
ıniıh&rtpqsm kararl.,urm11tır. 

....W. 11 (A.A.) - ''RMlter.,: 
lepanyanm pyrt mullutpHl mya.. 

Mıttnl tttlhu ewtme dair Qdıan ,... 
ml lt&rwDUle71 'bQtQn pseteıer Def• 
retmelc~. Bıman 7'1bndul selen 
talimat Usertne ll8fl'edUdlti tabmln 
e4Dmektedlr. 

Mezkar kararnameıdn bpenyanm 
mUtteftkle~ muhallf bir batb JlaN. 
ilet tuammun eJ1edtll tanecllleblHr. 

Okuyucularımıza 
halyadaa kllıllanrrim ıetlren 

vapur son hldiseler Qıerlne bo
laadan 1eri dönmü,tür. Bu yUı. 
den yeni ıeoebbilslerlmiain neti
ceaini ılınca)'a kadar · 81ııetemlzl, 
lımit fıbrlkaıı1nın mahdut mlk. 
taraa verdill UIJtıa idare etmek 
mecburiyetinde bulunctulumuı 

itin sahlfelerlmlzl munkhten 
ehiltmeye kanır nrmek ııtıra
rında kaldık. 

F.sas hacmimlıl 8 sahife alarak 
fiyatımııı Oç kurup indirirken 
k:'lltdın kilosunu t lıuruıtan ah • 
yorduk. Busiln bu fiyat bire Oç, Oç 
buçuk ırtmıtken hacim esasını 
üçte bir nisbelinde eksiltmenin bl. 
le bir fedaklrlıkıt oldltjunu oku;rlt. 
culanmııın takdir edecelinde Ye 
bizi mnzor tröret'ellnde şQphe el. 
mi)'oruz. Bil aı.allılmış &ahifeleri
miı içinde, pek büyük puntoları 
kllçüllerek, illnlardan fedakArlık 
ederek ,.. zaten haleti nıhlyelerl. 
milin Uiıumsuı tafsilAtıan sıkıldı
ıtına bakıp öz taranarile iktifa e. 
derek )·ine her tQrJü haber Ye her 
nevi YRFJlarırnııı nre«:eliı Ye aa
hlle ebiklllinl hbsettinnlyeceltlı. 

Yoldaki v•yı ısmırlanrnıt Ulıt. 
larımmlan iyi bir haber alınca 
Teya kendi febrlkammn yıkın 
bir zamanda bathyacatını umdu
lumaı ıenit lmılltuu lraTUtunca 
bu ururt kQıt tasarrufunu fasla. 
ııUe telAri etmek )'ine borcumuz. 
dur. J\u müddetin kısa ıOrmeslnl 
dileriz. 

benzin depo9U yakdmJf Ye bir Jaf1a 
da huara utratıımqtJr. 

ltal~ A1maa ilk Esiri• 
Kalalre, 11 (A.A.) - Kımr • Trab

lua hudunında vulrubulan bir mtıade· 
mede :tngtUa kıtaatı lkl ttalyan mı. 
bayı Ue 80 ulcert Mir etmfJlerdir. :tn
ruızıertn hiç aytab yoktur. 

Hüetiataa Haduchandtılô 
Köpiİlel' Abldı 

ClbaU, 11 <AA..) - nanms .oma. 
llal il• Habeflıtan arumdald hudut 
lcöprWerl tahrip edllmlfUr. Buracl&ld 
lutaatm \"&Sl19tlerl mOkeDUUldir. J· 

taly&Dlar, 80D Habeflat&n muharebe,. 
el eanaamd& kendileriyle beraber ı.;a

llflllll olan zengtn J11ee&d&n Ru HaL 
luJU ld&m etmi§lerdlr. · 

Londra, U ( A.A.J - Libyıda 
robruk 6ıerlne yapılan lnılllı tay. 
yare akınlın, dalp halinde gelen 
bombardıınan tayyarelerile icra e. 
dllmlf, Ye bir limanda demirli o. 
lan eıkl model bir İtalyan krun· 
ıörünün arka tarafında yangın çık. 
tılı mfipbede edllmlıtir. 

(Devamı 2 ncidt) 

Mısırın bugünkü 
siyaseti tedafüidir 
70000 italyan sıkı bir kon

trol aftn'.1da bulunuyor 
.....,._ 11 (AA.) - Kmrm ltaı- me)'danJaım& nya ıı&vlller ...... 

yaya lt&rp bal1 hurt a1,._u ıarr te.. bombalar dQfOı1lı1er•, ıı... harp L · 
d&tWdlr. l"akat burada tncuten - Kı· l&n etmek mecburl79tsnde JrıJacaktlr • 
8D' muahedesine tamamn. ri&:Jet ede.. _....,.. 11 (AA,,) - Yalım ı.ıı.. 
rek K11Irm emniyet m9"ltlerinde dertyedekl yôaunu 10 1ılne t.Jlt cılm 
tefrtld meAl Ye aakert be.hr1 w ban. Jtaıyan tebe .. •la bir neant anm.. 
tlllert temin etmek suretile Jıııtttere- dadır. Bun1arm arumda bet J1bı idil 
nln y&rdmım& pulf blr 19k1lde taıa. tnl&Jt olunmuttur. 
de bulundufun& lpnt edDmelrtedtr. nı.tlnde fQpbell qhua lt&rp aJlll 
Bu Uer tabii uklııt bedeller addedi· ı tedblıter tatbik olunmaktadır. oecıaa.. 
lecelı: n İtalyan hOeuınl&rma marm ri lflklar eDndOrillmeJrte Ye rwml 111-
kalaeaklat'dlr. l'alc&t ,.,.ı tt&Jyanlar Dalarla ulcerl bedeQer, ban. taamlll. 
Mınr topraldarma taanus ederler n- Jarma lt&rp, ..ıu bir mub&fua alta• 
ya 6s KıRr ,.bir, ple '" ta:nve dadır. - ~ - --~-- ----- -

Portsaid bombalandı 
lloelron, 11 - Kablreden plen b&berlen nuaran Portald Jtal,.._ 

t&ratmd&ıı bombardnnan edDmlftlr. JıllSlr ordmmnm Jıarebte pem..a MI' 
sOıı ınaelulcUr. 

Litvangada Dalıili· 
1 

qe nazırı istifa etti 
Yüksek idare amirler; arasında 

olacak da değişiklik 
il-. 11 (A.A.) - D.N.B.: 1 
Lltvanya d&b1Uye • nuın General 

Skuc:u. ı.tlfa etmlftlr. Usun ....S.r
denberl emniyet !f1erin1 tedvtr eden 
umum mtıdilr B. Pcmlaitla de latlta
au .,.rml§tlr. Dahlll79 rıeu.ntl lfJeri 
ne muvakkaten bqvekll b&kacaktır. 

Bu detlf1kllkler, bqvellUlıı lloüo
yadan avdetlnl mQteaklp, dtııı s~ 
yapllm1fbr. Bu detlflklllcler, Utvan.. 
yadaki Sovyet pmbıonlarmcı&kl bul 
.. kerlerin kaJdmlJııuı bldiaeleı1 il• 
altkadar olan Moakovaıım ıaııar etU. 
tl aı'S\llar ile alt.kadar bUlunmalıta · 
dır. Bu tedbirler, ezc:Omle, halen Koe
kovad& Lltvaııya hariciye nazırı B. 
Urbeya'Jn yapmakta olduğu mll&&ke
reıılrtıı devam edilmeal için elaem 
prtlan tqkil eylemektedir. Lıtvanya 
ld&reıll ytıklek Amirleri arumda dl. 
ı•r bası mUhim değtflkllkler daba 
ıntısar olunmaktadır. 

General Skucu, bundan btr Mne 
evvel dahWye nazırlıtma tayin olun. 
m&daD enel, bir çok sene Moekovada 
Utvanya ateıemmtertı:tnl yapm11tı. 

Vekiller Heyetinin 
" toplantııi 

Ankara, 13 ( A.A.J - icra vekil. 
lerl he)•eti bugün sanı 18 de D:ı'•
veklletle Bııvekll Dr. Refik Say
damın bıtlıanhlında toplınıınttır • 

ltalyamn harbe airiti 

Bulgaristanda 
nasll karşllandı? 

SofJa, 13 (A.A-) - ttaJyanm 
harbe cimıeılyle doğan yeni .a
nyet iberine Bulgar bükQmeti· 
nin resmi beyanatına intizar edil• 
memelde beraber hariciye nezu-e
ti namına aöz .&yJemcye me.l\lft 
bir nt, bUtiln Balkan memleket
lerinin ıulh ve bitaraflık politl• 
kalannda devam edeceklerini " 
M uıolini taraf mdan komtu mem
leketlere verilen teminatın Bal
garistanca Balkanlardaki emni
yeti takviye eder mahiyette teWr 
ki edildiğini beyan etmittlr. 

Dünkü Zelzele 
"Kandilli rıısathııneslncten": Dta 

s:ııt on iiçll iki daltikıı ıır.rı unı,.. 
r;cçe f iddell ice b ir zelzele karde
dilmi~tir. 

Merkeı llltü lıt~nbuldın tahini. 
nen 160 kilometre mes:ırcd~ı:ır. 
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Fransız Başvekılinin ı 
·dün- geceki nutku 

l'aru, 13 l'r;ınsız lfa \<.'kilı Po! 
nr.rno lıu nl.. .ını ı.a:ıı 0,30 ı.l:ı l'llfl. 
'o ile Fr.n ıı ııııfü ııc hil:ıp cdr
l(''k şunl .• ı ollcnıi~liı: 

:\lcmıckcliınız i11.Criııılt> lıll\ uk hıl' 
rı·!ükel huhınurkt'n bil' ııokır.:\O lf'· 

ın. s cıınck l.ızınıdır. Butiın ci iın .ı. 
''' b:ığırmnk i~tl'riın ti n-çkcrlerı. 
11111, şcrJeriıniz hii) ıi:. lıir n·,ı.rPI 

'e fedakiırlıklıı diiv;ısmü~Jcrdir. iH·. 
le ldms('Jcr görcliim ki lııınlar ~ ir. 
ıııi sGnılcnlıcrı l:ı\'' nre lılıcıııını ,.c 
her turlii tanı·ruzl.ı hir nn oJ-.1111 u· 
:\ umamıslardır. Bu :ırlnınlnl' ıııeııı

Jckclın iıkıhctınd<'n, lı:ırbin 'onun. 
dan :ısl:ı ~iiphc <'lıııcmel:leılıı lcr. 

Snhildcn Aıgon:ı k.ıcl ır uz \,ın 

lı:ırpte mcmlck<'lin ruhu olınr ,ıi.,_ 
tır. Bizim ınemlckctimlzin ıd<'.ıli 
hic bir 7.:tm:ın ulmcı. Fı. ~ız or
<lımı drınokrn~ilcrin ıleri karnkol 
'nzifcsini :\ nplı. kendini rı•ıln ('(· 
ınesıni hildı. Fnk.ıt <liişm:rn:ı da 
ınütlıiıo ı.l:ırbelcr 'urılu. lll7; hlı\11:. 
!\mcrikıın mıllclindl'kı ftlcnll hili. 
ı ıı. Rtı7.\cllkıı H·nidcn ~ar<lım •~. 
lerlinı .. lluz,·elt her t:ılehimcle Aınc. 
rilrn ~ k:ınunl.ırın.ı unııın ohırnk 

) :ırdım etli 'c hu y:ırdııııl ır Aıne
rıkı:ı milleti ı:ır:ıfından nlkışlandı .. 
Fak .ı bugun Jı:ıkiki ):ırclını+ ınu,_ 
terek h:ırckcı l.izımdır. Harp sid. 
dctlt'nmiştlr. Jnı;:iliz hn'"n lrnnr.tle. 
rinin foaliyclinc 'e clernokrnsilerin 
:vardımınn rn~nıen 'l":ttiycl rlüzcl. 

ıııi~oı'.. F •• ı .. t !ıit. clrınoı..ı ,,tfrrın 

'ıoki!;i ):ırdım!;ırını hl'kli\or "' o
uıı i1.ın urnıl cılı~nıuı. 

Jliif.;iııııeıi Tur'tı n. l.lclllk, hunu .... 
,•:ıep HHh•ı ın fll('snı hiikiınırlı 

lıerl ır ır <"dCrf•k hrr ) crılr 11)1111!(11 

ııilıı h.r kukt:ı lıfıl,ııı.ıl'I ıılc) ıl.ın ı 

:ı·llı ını ine ııı:ını rılm:ıklır. Fr. Jh,ı 
111n lıir ll'k lı{ıl,iııııcli \arılır. T:ıri

lıiı ı 'ı• ı:ıilieıııım lılr c,,:os 1111 )kd 
\'RZİ\'Cllcr ı.ıiirınlı~ıiir. \':ızi~ ı•ı ne ıı. 
ltır~:ı ol~un öniııııii7.cl('ı.. i ~ii n lerde 

Fr. n~ızl r ıtlır ırı \'rl-ıııl•'iııı 11'1. 
ııırliclırlcr. \lillC'lİll\İLİn ıııazi ... ııw 
15, ık Jı'r t•kılrlc lrnrckct cııııcll ,.,. 
yaralı ,·ııı.ının "'' ırın:ı ıoplnnnı:ılı
ılır. Fr:ın~ınııı 'ı•niıl<'n dirilme Rtı· 
niı uekccl..tir. 

Londradaki 120 bin 
çocuk naldolunuyor 
J.ondıo. t.'f ( t.4.J - l.onılrn ntı,n 

t:ılrnund:ın 120.000 cocııieun ı:ıhli • 
yrsınc lmı;iııı lıol>l ınıııışıır. Uu a_ 
mellye onümüıdeki lıeş giin 7nrrın
d,ı lk mal f'dilerckı ır. 

Heı• g(ııı otııı lr(·ı.. ~·ocuk~l"r, 
Coı ntu:ıillcs, Dc\'Oll~lıirl', Somer -
el ve Pays de Grılks lıölıtclcrin.c 

tnşım.ıkt:ıdır. 

M;rnrnnfilı, elıe\c:.ıunin lahli)c • 
lcri için kendilerini ka) dellirtııe -
nıiş lıuluııı.luğu <'ilıcllc 300.UOO ço • 
cıık Lontlrnd:ı kııhıcııkıır. 

F aydah bilgiler, meraklı şeyler 

Harp sahasmdaki şehirler 

Yukarıya ııercliğimi: lıaritada harp ınlıaurıda olup i~fmlrri sık şık g~. 
rııı ıehirlrri bulat'.akıını:. Blrind kaim çfroi ile i~arel olıımnıı:ı lıu
dut .'ılmanlar111 10 hazirana kadar ilerledikleri ıahadır. Tlıı tarilılen 

sonraki Jmım tire ile gösterllmi~tir. 

Alman kıtalan üç koklan Fari
si kuşatmaya çalı§lyorlar. Hü· 
cum hattı üzerinde birçok tl".a· 
mur kasabalar ve §ehirler vardır. 
!Apğı.daki yazrmızda bu cir.ırda 
harbin sahne olduğu 'ehirler ha'k· 
kında izahat bu1acak8ınız: 

SENLIS: Nonet ırmağı üzerin· 
de ve Uvaz huduttan içinde ibu· 
luna:: küçük bir kasabadır. Pari
se mesafesi 40 kilometTedir. Mer
kezin !}imali şarkisinde kfiindir. 
Bove'nin 52 kilometre cenubu 
t:ırkisindedir. Motör imali, on ü· 
çtincü asırdan kalma kalesi ve 
Gotik kilisesi il~ mqburdur. 
•1493 senesinde Sekizinci Şarl A· 
vuaturya imparatoru Maksimil· 
yen ile bUT~a bir müali~e imza· 
lamıştı. 

Almanların Farisi çevirmek i· 
çin yaptıkları tearrudardan biri 
Suasop • Kıonpieg hattı Uzerin· 
den Senliso doğrudur. 

Almanların diğer bir kolları da 
(ki bu kol Suasonun şarkın® Eni 
geçmi§ti.) La ferte dö Milon'dan 
Şatotieri üzerine taarruz etmek· 
tedir. 

ŞATOTlERI: Marn üztrinde 
bulunan bir kasah3.dır. Suasona 
bağlıdır. Yeni M2rn muharebesi· 
nin bu mıoıatı:ada cereyan etmesi 
beklenmelCtedir. Halen •burada 
şiddetli çarpışzmlar olmaktadır. 

Almanların harekatı inkitaf 
ettiği takdirde Marn üzerinde bu
lunan Mo'c!a §iddetli çarpıımalar 
beklc:ıebilir. Çünkü Mo Parisc 
25 kilometre mesafede oldu~u 
gibi Marn ve Mog ırmakların~:ı 
bidC§tiği hattadır. 

RETEL'dcn kopmuş bir Al· 
ma.n taarruz:u da REYl'.'IS - E· 
PERNA Y fotika:netinde uzan· 
maktadır. 

REYMS, En nchri.,in bir kolu 
olan Vesi: üzerinde kain olup 
Şalon ~ür PılP.rn'ın 43 kılometre 
ş.ma!i çarbisindooir. Bu ı:ehlrde· 
ki en mii!üm ete:- ı 3 üncü a~rrn 
ıahC"""...cri ola::ı Gotik kititedir. 

lırE'JUU\Y &1-.a garpta ve 
Mm ırmağı ft.rerlnde 'b:r vı'la· 
e~tir. 89 bi9 nüEu:m v~rdır. 

H o • Şatotieri - F~may · Şa· 

lon ıür Marn hattı, Marn ırmağı 
üzerinde mükemmel bir müdafaa 
vaziyeti ifade eder. 

Hükumetin bulunduğu 
Tur §ehri ~ 

TUR ıehri Luar ırmağı üze· 
rinde ve Parisin 236 kilometre 
cenubu garbisinde kain bir ıehir· 
dir. Burası Turen'in edci merkc· 
zidir. Şarapları~ maden suları, ku· 
ru yemişi, ipeklileri, halıları, ma· 
kine imalathaneleri ve kimyevi 
sanayii ile mCJhurdw-. 

J lt70 sencsinae bu tehir Fran· 
sız millt müdafaa hükıimctinin 
merke1!i olmuştu. Bugün de 
Fransız hükumeti bu §Chre yer
lc~mi§tir. 

1914 • 1918 umumi harbinde 
ee htikfunetin Paristen nakli ica· 
betmiş ve o 2.aıman Fransız hükrt· 
mcti Atlas Okyanusuna dökü~n 
Garden nehri üzerinde milhim • 
bir liman olan ve Parisin Si8 ki· 
lometre cenubu garbisindc bulu· 
nan Bordo ıehrine naklolunmug· 
tu. 

T orino · Cenova 
İngiliz tayyareleri tarafından 

bombardıman edilmiı olan Tori
no İtalyanın en mühim şehirle· 
rin.den b:ridir. Şimali İt~yada 
Piemon eyaleti .dahilindedir, 620 
bin nüfusu olan bu ~ehir 1864 se· 
nesine kadar Sardünya krallığının 
payitahtı olmuştu. Po nehrinin ü· 
zerinde kain bulunan bu şehir 
büyük bir sanayi ve ticaret mer· 
kezidir. 

CENOV A: İtalyanın Akdeniz 
W:erindeki mühim Jiman!an::ıdan 
biridir. I.iguryanın merkezidir. 
Nüfusu 630.000 ki;idir. Emsalsiz 
~:-ayları, zengin mü;:elc:ri olan 
bir .qehird:r. 

Lig\ırlar tarafından kurulmuş 
olan Cenova orta zamanlarda Ve
ne :ilğc rakip olmuştu. Cc.-ıov~ 
1684 sencsbdc on dördüncü Lui· 
ıün emriyle bor;nbalanmı:ıtı. 1 798 
!SCnesL'lde Liguryantn merkezi o· 
lan bu şehir 1805 ıencs:nde Fran· 
ı;ız impar~torluğu hudutlarma da· 
hil cdilmiı idi. Cenova bugün 1 · 
talyımların elindedir. 

edilnıiyecek 
:ubya hududundt. ing;liz-italyan 

l'ııri~. l~~ (.\ .. \.) - '•Rcuter,.: mukabil taarruzu, 8 lcilometrclıh 1 
Pııt11.n m .. daf.ıa ednm.y~!l re. .)İr ilericme kaydetaı'.~tir. 

!I~ tıı ... rı .. 11c~t,.d.r. Bunun m nn.ııı 

ı ynonun Ruzvelle gont.lcrdlgi r.ıuaj 
.:la ııtıyı uıgı (,,bl, ıı ranr.ızlıır ıncaı. 

P.ırls or.unde ve gerls.ndJ kcn.tıl<'rln 
.n ıd;lfan c<lr.'ceklerdlr. Bu l:ı~rar 

,.·.·ıın8t7. pa:, tnhtının açık şt':m oı.:u. 

ttınn dntr son ,>apılan be,-nnatın 

m:ıntıki bir netlc~sttllr "" şüzıl.ı !il: 
şchı in bOml :ırdırıan il• t'liırlp l'dll 
mesıne mani olıı1ak f krllP. ıu.1111.l". 

e<Jılml Cir. 

l'Jrl•. ıs (A.ı\.) - BJ ııabah bildi 
.11ı.ı ,iı11' f:Örc, Parlıı askeri kuman. 
Jıını Iloı ın". orducl 1 ınaı bir ı;umnn· 
C:nnlıgn go.:Uril:nl~ ve :> crlDP ı-encra 

ucnç ı.ı~in oıunmuıtur. 

Pııri.s hnJkma hıtaben •t l"1akl ı. 
ıan. bütiln sokaklaı·ll ynpıştırılnu-tıtlr 

"Paril! açık şehırdlr. Hatltuı cnmf 
yeti ve bc-r tUrlU la~c1>1nı tcmın için 
botun tedbııicr alınnnıtır. 

Normandiyada fngifülrr 6.000 
Eıir Verdiler 

l..opdra, 13 (A.A.) SatfıhlyettBT 

bir mcnfııdan 5Qylcndlğıne nazaran, 
flöormftddlyada b!.r tngill.% fırkasınm 
çevrllmeııi ilzcrlne esir dnjEn ukcr 
mrktarının 6000 ~ddeailldtl· olmuın. 
dan korkulmaktadır. Yeni lngltız tak· 
vlye Jutaatmın hllfp haltı llzerinde 
bulunduğu, ı;·ımuua! kumanda heyeti. 
nln emri altında l<'ransızlarla yanya· 
na harbetmekte olduğu ll!vl! edllrnelt. 
ledlr. 

Londrad~ zanne<llldlğine ıöre, 
Roucn etratmda, Selne nehri il.ı:erln.. 
deki Alman t'Uyfklnln olmcUllk hafif· 
ledlğl antaııJmaktadır. Fakat taarnı. 
zun bUyUk ,UkU Dlmdl Parla Ozerlne 
ve Relmı'den Marne'• doğru yUklen. 
mekteettı·. 

Alman bliLUn malOmata. na.uran, 
Almanlar bu muharebeye bUttln zırh· 
Jı ku\'·nUerlnJ aokmuılardır. Par:laln 
açık 17ehlr oldu~a mUtedalr beyan. 
nıı.rneye gelince, bunun mtı.ııumm, ee
hJrde aokak muharebeleri olmıyacafı 
Ye fakat clvarlarmm müdafaa edile· 
C4!ği olduğu turlb edilmektedir. 

Pariı, 13 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin söylemeye salahiyet
tar bir memuru ıunları ıöylemiı· 
tir: 

Fransız kıtaatı her yerde mu· 
kavemet etmektedir. Şampanya· 
da nazik bir nokta mevcuttur. Bu 
nokta ii.ıerinde Almanlar Majino 
ha\tmı tu tW,ai~ kttutt 
ayırmak için şiddetle gay:ret et· 
rr.ektedir. Bütün cephe üzerin<ıe, 
Almanlar 120 fırka ileri ıürmUı· 
lerdir. Bu frrk.alar, aahnet harp· 
teki mevcudun azamiai olarak te· 
liklri edilmektedir. 

Almanlar, Havr istikametinde 
garbc doğru da tazyik yaparak 
Parisi garptan prka çevirmeye 
ça.lıııyorlar. 

Almanların Reirns'i İfgal etmif 
olmaları muhtcmeldirA Çünkü Al· 
manların buradaki zırhlı vuıta· 
larla yapmıı oldukları büyük tu· 
yik, Fransızları bu bölgeyi tahli· 
ye etmeye mecQ\Ir ktlmııtı. > 

Parise 27 kilometrede bUlunan 
Persan • Beaumont'daki Franau; 

Norveçten Gel•n Kan"adalı 
Kıtalar 

J.~ndr" 13 (A.A.) - ı.utann 
da b:r in~iliz m:.ıhafıt btası bu 
lcnan Kanana k:taatı Nnrveçten 
g::ler.:k hgil.c. e; ~ i'b-:ı.~ ~dil""1iş 
tir. Bu kıtaat serian fo'ransaya 
gönderilece!<tir. 

Diğer taraftan mühim bir Bel 
çika ordusunun teşkil edilebildiği 
haber veriliycr. 

Kurıun Yağmuru 

Londra, 13 (A.A.) - Fransa· 
da bulunan İn~iliz \cıta:ıtının. 
Sen nehrini ıcçcn Alman kıtaa· 
tiyle yapmış oldukları muharebe· 
tere şahit ola bir zat. şunfım söy· 
!emektedir: 

Müteaddit c;arpı~malar esna· 
ıında. Almanlara pek ağır za.yiat 
verdirildiği hakkında. bütün su· 
bav ve erler mutabık bulunmak· 
tadır. Ağır mitralyödcrim1zin i· 
S<\betli ateşi. aureti mahııuuda 
müessir olmuıtur. 

Bir tabul')ltl tek bir balütü. 
mütemadi <!ilga halinde hücuma 
kalkan insan kütlesi üzerine 28 
bin kurşun !}'ağdımuş ve bu de· 
vamlr ateş altında dUJman eti
miıtir. 

Hava Kuvvetlerinin F'aalinti 

l;0ndra. 13 (.~.A.J - lnglliz ha. 
\":l nezareti şu tebliiti neşretmiştir: 

Ruen'Jn ş:ırk mınta'kı:nnda dllş. 
man leecmmüleri üzerine Jngiliı 
h:l\'• lcunetlerinln şiddetli oomba 
lııarnnJarı dlin billün gfin de\"lfD 
etmlftlr. Askeri tecemmüleri ve 
ıırhh araba kollan 4tddetli bom. 
bardımmnlero tuhılmu,tur. Du ha
rekit esnasında üç düJmın hom· 
barchman tanarui de dil,ürülmil~ 
tür. Bldm ü17arelerimlıden de il. 
cG zayi olmaıtur. 

Gecele)in lnıltlı hava kuvvetle. 
ri sıbllden Arden onnınlar.ına ka
dar imtt•ı eden dOşman milnaka· 
!At hatJan therlne müteaddit taar. 
n.17.larda buhınmuıtardır. Demlryol. 
farında Ti iltisak noktalarınd:ı tııh. 
rib:ıt Y•Pslmıştır. Mühimnıoı depo. 
ları t.lan• edtlmı, " :ra11111nlar ~ı
l:aqlmıJtır. • Düşnun ta)•yare me)' .. 
danlann• da turruıı edilmi• han. 
garlır Jtkdmıt .... harept rotları 
bo7.ulmuttar. BltOn tanarelerimfı 
salimeb d3amlflerdfr. 

Deniz tanareterimiı rnct6rlü Al. 
men harp ıemilerine taarruı et
miştir. Bulon:va limanında bunlar
dın fklıl batınlmıt diler lklıi de 
tahrip olonmuıtur. 

1nıfliı tayyareleri Trondbaym 
yanında Verneı ha,.a nıeydanını ve 
Derıren mllstahkem meTlcllne de 
nıu'l"artakıyelle taamıı etmi,lerdlr. 

Dün Fran11daki harp ıah11ı o. 
7.erlnde yedi Alman aYC1 ta)-yaresl 
düşürillmüttllr. lnıllis tananle. 
rlnln zayiattan yoktur. 

1 Resmi Tebliğler ! 
Fransız; tebliği: 

Pariı, 13 (~~.) - Praaıs sabah tebliği: 
Harekat, denizden Argonnc'a kadar bütün cephede aym şid· 

detle devam etmektedir. · 
Kıtalanpu.z, bilhusa. hükfunct merkezinin iki t.araiında, qağı 

S.eine Uzerinde ve Mu:ne üzerinde artmakta olan düpmn ~=yikine 
darmadan mukavemet etmektedir. 

Heyeti umumiysi itibariyle cephe ~erindeki vuiyet, dün ak· 
şamki tebliğin neırindenbcri, pelcaz ~etipüıtir. 

l'arl 1tl3 (A.A.) - Fransız 13 Carıamba. alqamı tcbli#{: 
I'ari.eln iki t.aratmda muharebe gitgide \'ua'at peyda etıruıktedlr. Yeni 

ku\~·cUer Ruen'in cenubundan taarruz elml§lerdir. Zırbh :ve mot.örlU kollar 
LU\1er, Andell ve Vemon köprü b&.Jlarmdan Parl SUr Öl", Drö Te Errö uti., 
ltametlnde geçmeğo başlan:ıl§lardır. Bu ıchlrl~r bombardıman e<lllmif ,.e bir 
muhnctr kallle.si mltralyll.t at~lne tutulmuştur. 

En ll§4ğı 12 !ırka Senlls ile Beç ara.amda taarruz etmektedir. 
Hükumet mcrke~lnln ıarkmda muııarebe geçen g1lnl~deldııden de da.ha 

oidıJeUl olınuııtur. DU,man zırhlı tırkal•n, Şato Ttyerrl'den Dermonl'a kadar 
Mam nehrini Montınıy iRUlcameUnd~ geçmlıler Te bu esnada diğer f'rrkalar 
da En'nlfı ~arkına ge~crek Şalon Sllr Mem ısUkameUnde llerlernltlcırdlr. 

Dll:ımo.nm denlz ile :Möz araamcla.harbc 10kluğu kuvvetler 100 fırkadan 
fazla tahmin eclllmektccılr. Ordularımı:r. adet ıızlrğma rağmen mUlcemmel btr 
tarzda muharebeye devam ediyorlar. 

Alman tebliği: 
Führerin umumi karargahı, 13 (A.A.) - Sen · Valcr sahilin· 

de muhasara edilmiş olan İngiliz • Fransız hatlaranm deniı:yolu ile 
kurtulmak te!ebbüsleri akiın kalmııtır. 

Harekat biltiln cephe imtidadınca seri bir terakki g&termck· 
tedir. 

M3rne nehri, bir çok noktalarda, harp edilerek, geçilmigtir. 
Şampanyada düşmanı takip etm:kte olan fırkalaramız Şaloni inal 
etmiş ve 1914 muh:.ırebesi mcydanlannı geçmiıtir. 

Argon ile Möı: arasında taarruz arazi !:azanmaya muvaf· 
fak olmuştur. 

Bu ana kadar bize gelenhaberlere göre, yenl bir harekatın 
ba~laclığı S hazirandanberi alınan uir mühim bir mılı:tara baliğ ol 
maktadtr Dü§man çok fazla mıkta:da harp mal.ıemeııi de kaybc.o;mir.: 
~r. Yalnız garp cenahır.daki iki ordu, bütün .ilihlarmın it birliği 
ıle 200 den fazra dil~man tankını tahrip etmi• veya ele ccçirmi§tir. 

oo,mnn, dlln altıııı hava muharehfllcrlnde dokuıu hnT'll dafi toplarile 
ve mUtcbskl~I Jerdı olmıık U:.erıe 19 tıı)~-are knyc)>trnl;,tlr. t Alman tayyare. 
ai kayıptır. 

kıt aiar ı çar p!ş!I 
ıncş tarnfı 1 inridrJ 

iki •lP.11i1.ılı1 U<':ıılo;i 'e huıılıırın 
>:ıı'tlı hıılunrlukl:ın rluha ımh:ı <'clıl. 
nıişll r. 

Aden Üzerine Ahın 
M:.avafüıkıyetriz OlGu 

I 01ulru, l.'I (.l .. ~.ı - ltnl~:ın ıa~·
ınrcleri Ad<'n Iİ7<'rine bir akın ıe

ıelılıu ·iınrlc ltıılıııııııu')lılr. Bulıln 
:wınh:ıl 1r ı...ıyııl:ır üzerin~ \'r.\'B de· 
nlr.e ılilştiiAiı C"ihrllc lı :;oclıhiij nkim 
'rnlmıt!ır. 

Maltadnlci Kur'Oanltıt; 
Afnlln. 1.'I f .l.A. ı - Snlı ~fınü gli 

nc-ş ha::ırkPn yapıhın hanı hrkl:nıll 

kıırlwııl:ırının re~nıi bıl&nı:o~ıı 30 
h·ll ölii 'P ::ili 111\'İI ~·e i eskrr ~·a. 

nılıılır. \'lrrui ınn :ıre l:ırnfınr:nn 

ita/yan tebl"."' ·: 

:ıpıl,•n hu hıı. ·ını t''in:ısında 2 c)U$

m:ın ın-.·, an·sı imha t'rl llıni,ı ır. 

TuJon O .. eri"'1e Düıurülen 
Tayyare 

0 7'ııfon. 1:; t.ıt •• u - nün .ını ıs.:ı 
Jn Tulon mınlakn!Otınd:ı al:'ırm İ'll' 
reli 'crllmı~ vr h:t\'a ,tan hatıır· 
l oları h:nckete gcçmıştir. nu aı&r 
nıa hır rfuşmnn t:ı:ı.0)'0rrııl ır;cbebl'' 
\'Crnıiştir. Bu ıay,-arc, :ıle' l<'r ıçlrı 
le dii$Urülmü~ıiır. 

Yakal.ıınan ltalyan Vapuru 
lln11fa. 1.1 ( A.ıt.1 - ltalyon bBO· 

ıtır:ılı 5639 ton hoc:mlnde Teke '•k 
purır ş:ırkt Akdenlzdc tuıular11. 
fl:ıyfa lınıanınıı 11etirihni n:' nı 0 

rcllch:ılı r.nlerne edilmiştir. 

ltalyan orduları unıuıni l<arargahındl'in: 13 (A.A.) - Mt:e 
karrer p!anıı tevfikan Ttalyan tayyareleri. dil§manın deniz 'e 
hava. üslerini yeniden bombardıman etmi~tcrdtr. Blıertc'e <J 

gecclt::yin Tulon'R karşı y:ıpılmış olan taa.rruz bilhassa mtıb"'; 
olmU§tlır. Bızerte'dc bliyitk yangınlar çıkmıı, bir takım tcs!SO 
hasara uğrannş \'e yerdebu1unan ta~·ynrel~e l·ft~ ,;ı isabetlt ~ 
dahtiar yapılmıştır. Bunlardan dokuzu kullanılmayacak ~a 
gelmiştir. Bütiin f;l.yyareleriruiz, hareket ilslerine dönmiişierdiı'·11 Akdenizde bir t:ıhtelbahirimiz, bir kruvazörle on bin to 
hacmında bir petrol gemisini torpillemi§tir. . 

Bingazi hududu yakınında kiin Tqbrukta. Inglliz!erin ha'' 
\'C deniz kuvvetleri tarafından bir taarruz tcsebblisü kanı., M<' 
ve deniz kuvvetlerimiz tarafından tardedilmfşt•r. 

Mayn tnrama gemilerimizden biri batırılmıştır. 
Şarki Italyan Afrikasında Asmara, Gura, Adkqri, ve agot· 

dak tayyare limanlarına katşı düsman ta:. yarelcri tarafındl:11 

akınlar yapılmış ve bu akınlar maddi hasarda ve bu Iimanıaro• 
bulunan ltalyan \"e yerliler arasında on ki§inin öJUmfine gtıC· 
biyet vcrmi§tir. 

Muahharen yapılan tahkikat neticcıdndc dün Bingazi hafa; 
sında vukua gelen muharebede avcı tayyarelerimiz tarafındı 
aıtı tnyyarenin dUşürUlmUş oldui'u a.nJaşılnP~t.ır. 

Ingiliz olmalan muhtemel olan düşman tayyareleri Y/i'1' 
Şimali ltalyanın bazı şehirleri üzerinde keeif uçuşları yapıl°"'; 
tır. Az hasarat ile sMl halk arasında bir kaç kişinin öJUınU11 

sebebiyet vermiştir. Bu hareket hakkında etraflı bir rapor ııef 
redilecektir. 

Müttefikler Amôrikadan top, 
tüfek, mitralyöz aldılar 

(Baı taralı 1 incide) 
muml;\'etle lntlııır edilmektedir. 
Müttefiklere yapıtAcak bu Anıeri. 
tan yardımına daha ~lmdUlk bir 
L:ııc mani ,·ardır. Conson kanunu 
lnliltere Te Frensanın Amerlka:ra 
umumi veya busuKI istikrazlar pil.. 
.. etmelerine, PHtmın bltıraflılı 
lıanunu dı bir Amerikan ıcmlslnin 
muharip memleketlere yolcu Te em
tia nakletmesine ,muhariplere kre
di açılmasına manidir. 

MiHteriklerln lhtlyac1 nlan yOı. 
le~e Ameriklh pilot 'H tayyare 
makinlsli ln"ilir. Te Fransız konso . .. . 
loshanelerlne mllrocaat etmekte fa. 
kat hizmete olınnm:nnokıa Te hare
ket edememektedirler. 

tt.1,a wı Almanya Kıredllttl 
B!oke Ediliyor 

1ıı'ev11ork, 13 ( A.A.) - Havas: 
Herald Ttibiln garctcslnln bilciir· 

dilline göre, Amerika Birleşik dev. 
lctlerf hükumeti, fıaly:ı ,.c ~lnııın. 

Sovyetlerin yeni 
Romanya aeiiri 

Moskova 13 (A.A.) - Roman· 
yanın Moskova elçi!!i Davidesko 
bugün öğleden sonra hariciye ko
miserliğine giderek Lavrentiev'in 
Bükre§ Sovyet elçiliğine t~yinine 
Romanya hilkfımetinin muvafa· 
katini bildirmiştir. 

Japon tayyarelerinin 
Çunkinge baskınlan 

Çunking, 13 (A.A.) - Japon 
tayyarelerinin Çin hükiımet mer
kezine karşı ~imdiye kadar görill· 
medik vüsatta yapuk'!an akın ne· 
ticeıinde bu akşam binlerce kişi 
şehri tcrketmekteciir. Japon tay
yareleri dalgalar halinde ıehrin 
üzerinden uçarak aokaldan biri
biri ardmdan yıkmışlardır. 500 
den fazla bomba atılmıııtır. Yüz· 
lerfle ö1il vardır. • 

tzmir ve Etrüsk 
geliyor 

lzn:ir, 13 (Huıuıi) - lzmir 
vapuru s.abahleyi:ı, .Mersin pos· 
tasmı yapacak olan Etrüsk vapu· 
ru öğleden sonra aldıklan emir 
üzerine htanbula döndüler. 

Bir kadın yandı 
iz.mir, 13 (Huıuııi) - Ödcmi1-

te bir yangın oldu. Raziye adıntia 
bir kadın lrurtulamıyarak diri di· 
ti yandı. 

ynnın Amcrlkodokl mecmuu sa: 
bin dolar mikınrındo kredileri"' 
lıunlann geri çekilmesinin mlltr e. 
konomh•i haleldar edeceAlni b~ 
rerck klohc edecektir. Hernld l'j. 
hfın, bunun mlh-rtre karşı hart' 
lılnı demek olduSunu bildfnnelcff' 
dir. 

AmerlkadaG Ahnaok 
l.l Deatnıyt'r 

M09kon., IS - VqtDgtaacSan f1fl' 
ted Pru muhablrlntn blldlrdlğtD• ~ 
ra Amerikan hilktımeU donan~, 
mcmup ~ destroyeri lııgiıtert ~ 
Fran.s:~sa satacaktır. ldUlte!Ut ıı;ı.U • 
yaa komisyonu Amerika.dan bl\l'P ~ 
milcri satın ıılrıımuı için muzake • 
ler yapmaktalilr. tJll' 

Harp gcmllerinln Amerikan k&n ,ı. 
ıarıt\& uygun olıın.k aatılması ıçtt> fi" 
lAlı ve ti' yyarclerde oldu~ gibi ıı:., 
ıar da ııanayicllcre eatıla.cak ve ::;,,.. 
tc!lklcr harp gemilerini sanayi 
den satın alacaklardır. ~ 

Cav a v a 
lngihz asket lerı 

çıkarıld ı mı ? · . 
~ , .. 

Tokyo, 13 (A.A.) - D . .l'',..tıı 
Tokyo Nifi - Niıi gazet~~ 
Soerabaya'dan aldığı huıuı~ ııc 
habere göre, Holanda Hindı•~c· 
makamları. Japon yaya Terilefl _..(' 
minata rağmen, İngilizlerin. Y~ 
dımını talep etmitlerdir. lk• 6' 
f ngiliz askerinin ,arki c-1,,.· 
karaya çılmuş olduktan tlS~ı.tl 
mcktf!dir. Bunhınn kaıtlpr
Neuavy köyündedir. ti' 

Holanda Hindistanı hUkuıı''dl 
nin, İngiliz kıta1annın V':_~ 
butunmasmı giz:lemesine r•ıar 
haJiae, bir tngiliz ıubaymdS" 
renitmiştir. 

HOLANDA TEKZiP EDt\"Oll • ııı' 'Ncvuorl:. J3 - Hohnda si tel" 
darl:ırı Ca,·a ada~ına fngillt 15d1ı;l 
!eri çık:ırılmış oldııAıı haklt~ ıııl• 
haberi tel:ılp etınekıecllr. ff ~JCO• 
1-"clcmcn'k Hinulslanında sıat 
nun muhııf:ızasını istemektedir• 

JAPONYA HOi.ANDA \'J pl\o1'P 
TO EDBCEK 

rıl• 
Tokyo, 13 - Bir Hol:ınd• ':ıı~t 

loyy:ıresl bir Japon tleorel ge,,. ti 
üzerine inmi' hır k:ır:ıkol ftC ,••' 
de dl~cr bir Japon gemls'fnl ıe 
cıml~ılr. ıırf1 

.Japon h6krtmetl HolAndB ~ 11ı1 
ne şiddetli bir prote!lo ~ret'e ,,. 
hareketlerin .,.e ea,-., a ,,,~nı· ıl'I' 
l:erf t·ıkarılmı, olmuınııt ne ~ff· 
irade efllAi hRkkınriR iıatıtıf fc 
<·ektir. 



• 

~up duşundokçe: f igat müra.~abe ko'misqona 1 

~~~~~,:~~~~ satış fiyatlarını tesbit ediyor 
~· ~ında 135 kiJometre Fiyat müraka'be komisyonu mııddelcrin toptancılarına yüzde 

~ ş~.~· .. ~otuz beı. dün akşam vali ve belediye reiai beş. yan toptancılarına yüzde 6, Akd · de bul .. 
'-iJu ~ obür ~· eiel' Fransız Lutfi K.ırdarın reisliğinde toplan· perakendecilerine de yüıde 15 anız lLl-
..._.._,.nın fe~kalide hallerde p.· ml§. ııda ve havaici .zaruriye kir bbul edilmcai teklif olun- •

1 
• • 

~ mucizeJerdeiı biri daha maddelerinin maliyet ve satıf fi· muştur. nan gemı arımız 
;:::ua. medeniyet merkezle· yatlannr tcabite devam etmİ§tir. Komisyon bu listeleri tetkike 

~ , ~.de en Mi~ mer1ra- Diinkü toplantıya kahve, çay ba!lamrttıt. Bugünlerde kat't ka- ça"'trıldl 
~.-~ birı olan_ "P~': ~~- ve manifatura birlikleri idare he· rannı verecek ve bu maddelerin g 
·~ ~~~ D~ya, ikincı bır yetleri, ttihafiye tüccarları ve maliyet fiyatlarına kabul edeceği 

\" dri~ "felaket~ ~!'•lncladır. bakkallar cemiyeti idare heyeti karlan il4ve ile aatıı fiyatlarını Merain eeferleri mülga 
~eı,üzünd~ butun nullel ede- de İftira.le: etmiş komisyona kendi· teı;bit edecektir. Yukarıdaki lis· 
İt!-.. tlanıaua Bur lııeldeıi, :rıık ve lcrine aattıklan maddeler üzerin· telcr esas itibariyle kabul olun· 

11 di n.~ ~~deniyet ~ıı-~ta· den ne miktar' kir btrakılması i· muf gibidir. 
~ o•diia-u Pariıte asli taı cabcttiğini gösteren listeler ver- Komisyon bugün de toplana -
~ larmdan, bnh_ mahzenler- mişlerdir. cak ve z:Ucaciye ithalitçılariyle 'tle kam ve soz ,,.tmdan, Bu listelere göre. manifatura görüşerek ham e9ya fiyatlannm 
hr lıa ehramlarından bafb bir satııtarında toptancılara yilzd~ tesbitine başhyacaktır. 
Oı _lan)'~~· dört, perakendecilere yüzde ı O, Diğer taraftan kalay fiyatla -

~ııne -~~-' fır~alann renk ha- havayici zaruri}"e ve gıda madde· rında veniden büyük bir ihtiklir 
~h., n d.öktükle~ı .. tabl?lar, her )erinin satışlarında toptancılara hareketi baıtamıştır. Akdeniz yo· 
•e • ·~·l~r ~~tün bır mermer yüz.de beJ. yarı toptançılara yüz· lunun kapandığını fırsat biJen 
~ tunç al~, ıçıne aı~J~n ze· de ıki ve perake;ıdecilere yüzd~ tüccarlar ellerindeki malları sak
ltt ve kudretı dolmuı kutüphane· 10, pirinç ve fasulye gibi zayiat 1amışlard1r. 10 büyük tüccardan 
ı. ' taklar, her feY, her teY yıkr veren maddelerin toptaoeılarına valnız ikisinde mal bulunabil· 
ol.~ yana~ak; "~" in "hiç'' yüzde beş. )'arı toptancıların;ı incktedir. Bunlar da bir hafta ev-

() 8'Un1;1 ~orcc:~iiz. • • • yüzde 6 ve perakendecilerine de vcl 345 kurut olan fiyatı 380 ku· 
b-ı dilha dca yıl once, yıne eaki bir vüu:le ı O - 12 yağ gibi fire veren ruşa çıkarmı,ıar~ır. • 

' crıiyet merkezi, bir tarih du ----·------------!..---------
ille Yeri olan ''Mat!c:-id'' için: 

- Vahi Vah! •. 
~erniftik. Oraya da!r i~ittikle 
ti!..:_ korkunç ıeylcrJi. Sonrı:ı 

:-'<11dc al:runıı rc .. i.mıer gchli 
";:l'Suz objektiflerin titrcmcd ·n 
~tf'..leri bu ma'lzar:ıbrda fe!~ 
btt- it, ıuçun, cinayet ve vahJCtin 

h.düsü vardL 1 
IL.. tf t"' J • • -~ ure e ve uy enmız urpere 

tı>ere baktık. 
,.._Ceçen gün bir telgraf, Pariı 
ı~ Rlnlardan "Sen" ırmağı ür 
~deki bütün köprülerin aabaha 
lıüc1~· ka."llı ıtıklarla boyandrğım 
<lll ırıyordu. Yalnız tayyrre bom 
~~hin tutatturduğu alevler bu 
) ~ yüksek ve kaplayıcı oluraa 
~i" rr.ilyonlarla sayılan bir 
., lı_?un, bütün toplan, tanhları 
1)- lufcklcri hep birden alev kut 
~ Q ba 1 •• '-. f aytnca, ııın neye vara· 

,/lnı kestinnek güç bir t8Y N 
lltıaz, 

t'~iç şüphe Yok, ki Paria, bir ıe. 
~ tea!im olmayacak. Orada ber 
,1 kad, bir yanar dai ağzı sibi 
~ PÜıkürecek. Şimdi oradaki 
dii lleferin göğıünde bir "Dör 
~ Hanri" nin, bir ''Bayar'' ın 
s.;ı._ ~Olan yürefi çarpmaktadır. 
lcıt ~hr le~le dolmadan, kum 
ltı.ı."-tarı makineli tüfeklerin kur· 
~~Ji. ~lburundıuı geçip erimeden. 
~ a damarlardaki ıon damla 
~ döküt:nedzn Par~ı düşmivc 
~ 1 ıan: 1r bir hü ülı fadn·· 

nzır.~,nVı.JıJ.r. 

'--. HAI~I~I SOH GEZGtr 

~ısa ha~e~ler: 
f lnımıi hıt\'R kampında fedrf5 
~llı\·eıı devnm etmektedir. Ada
~ an da 24 talebe ve Türk)mşu 
! O((rctmcni gitmişlerdir. 

t !illt'..,.indcn haber Yerildigine gö. 
lltl)enin tanınmış ailelerinden 

ile :ııt olm:ık u:-rrr• ~·rı ı 
ı .> Cıı h ~ 1 r 1 '11 ' • 

"' L:ıra l c..,C!ller, lr k • ı 
il~ n ~::.ınnsına ''esıle oın.u,,.ıır. Lm 

;ı 1 !ller!.ınde idare eden sabık Os. 
L illa vııı !erinden bıri bu paranın 
'"rı) 
~ edeki mal uhiplerine ne :rol. 

iöndcrlldiğıne dair hükumetten 
,ulan su:ıle cevap 'l"erınemiftir. 

'f ahım Abidesmin kaidesinde 
tıı 

1 
ki r sl>rtiımu,uır. Abide tamir 

, t<'ekıır. 
\nkıırııdan blldlrildlğine gört 

ı ıl ra bu. yıl senelik izin n_ 
• • h<'ektir. izin yaıfanlar da he

ıı 
r taııfelcri baJına dönecekler· 

"------~~~~---
· r ahtelbahir talimleri 
~l kör.ezinde, Zeytiı:ıbumuı:ıdan 
1 l"l: <!aireslyle Herekeden geçen 
Uaırcaı araamdaki arzan 2 mil ve 
~ 3 ıuıu.x aha aahil.inde deniz. 
~~ lllilertmlz dal!§ t.allml yapac.ık· 
~ .u.:._ _Deı:ılz va.aıtalanıwı dikkatli 

-....aıan il&n edllml§ttr. 

s~ki ~1 d ~ z eroıncı yaKa an ı 
~11ta memurlan tarafmdan Mıklı 

~ ~ı .Yıı.kaıanml§trr. Bunlar arum. 
ıJe 11 lnpll§ad& Hactbllanıv mahalle 
ıllıı •\hwct, Sadi, Yorgo, Vabram, 

b'I lamlnde bq sabıkalı vardır 

1..,
1 

Altın Fiyatı 
· 
1 

ı:tln evvel 23.86 kuruş 'llan al 
t ı anm harbe girmeal Qzerln, 

" irnru,..:ı yUksclml,ıtlr. 

----o-
Dc:ı:z:ıltı kabloları 

1 ""'. • ·ı· ı taıı ceg .. ştırı ;,yor 
l' bul Elektrik ifler1 umum mU· -:il Sarnybumu ile Sal&cak ve 
'~ Ya ile Beykoz arumc:Sald deniz:, 
ı~ C!itlrlk kablolarını de#t§Urmeğe 
'Yerrn.ııtır. Ycnl ka.blolarm ko· 

\' n& 17 Haziran gflnQ baılana· 
~ •llle!iyat '3 ıUD IUree:ekth'. 

Un.iversite talimatna
• 

mesı değişıyor 
T af ebeler dışarıda va ünıversitede 

Jıazı kayıtlara iabi. tutulacak 
Faklıltc tıılınıııtnenıclcrln<le tlt'_ 

itişme yapılat'ıığı ı!{lbl finh·ersilenfn 
umuıni talimatnamesinde <le lıezı 
ıliı\'Cler ve )enilikler yapılacokıır. 
Tolinıııtneme.re ünh-ersilcnın i(lıı
re faaliyetini arttırnııık bakımından 
rla m:ıddelcr ilave olunacak, disip_ 
Un meselesi üıeri nde es."lslı det1iş
mf'ler vücudc r<elirilecektir. Yeni 
disiplin k:ıyı!lorınıı "öre ünınrsi· 
!eliler gerek Oniver5ile TC gerckı;e 

ünh"ersile dışındaki harc'kellerln • 
rlen mesuJ olocaklardır. Du me!;uJI. 
hlln ıe~hıti için tle bir nnıraknbe 
\C kontrol teşkilatı l"ÜCUde (JCliri

Jecektir. Tallmnlnomeye a~·kırı ha· 
ı·ekct eden tnlcbclcr inzibat div~. 
nı tıırafrndon liOrguya ('ekildikten 
sonro cezalanıhrılacaktır. 

Univerıitede· sözlü 
imtihanlar 

Üniversite hukuk fakültesinin sorı 
:nırıorının sözlü imtih:ınlarıne lıa'l 
hnmıştır. ı ve 2 ori o;ınırıorın söı 
m lın lı:ınlarına da 19 hnzı r:ındaıı 
ılibaren b:ışlnnocaktır. Bu hususta 
hazırhklarn ge?cilmiştir. 

Univerıite liıan 
kurs lan 

İstanbul ilnh·ersitcı;ı )az tatili 
kurslannın faaliyet programı ıcs_ 
bit edilmiştir. Nıırslnr bir temmuz
dan itibaren foaliyt'le. gcç<'ceklir. 
Dersler haflada iki giln n s:İbııh-

·ita yad~n 
ta eb miz 

sekiz 
geldı · 

Talebeler ltalyanların 
harp istemediğini 

ıöylüyor 
. Dün sabahki konvansiyonelle 

Paristen ve ltalyadan ıehrimize 
ackiz kifilik bir Türk talebe ka· 
filesi. gelmittir. 

Nihat Yılmaz K.ankat, Mah 
mut Türkman, Baha Sunter ve 
Rifat A.zakoğlu Paristen; Can 
Çölı!eçen, Sadettin Bener, Hil 
~eyde Mayatepe ve Remzi Yük 
selt bu grupa dahildir. 

Nihat Yılmaz Kankat diln ge· 
len trenin Fransadan eelen aon 
tren pldufunu aöylemit ve yol· 
lar.da şahit olduğu vakalan fÖyle 
anlatmııtır: 

"- Gar dö Liondan trenımız 
hareke~ edeli on ~ı dakika olır.a 
mııtı kı, gann bombardıman edil· 
d)ğini duyduk. Akabinde alev 
ve dumanların çıktığını ıörclülc. 
Tren İtalya hududunda Modana 
gelince Fransız • İtalyan hududu 
kapatılmıştı. Tekrar geri dönmi· 
ye. mecbur olduk ve taviçreden 
geçe,ıek tta:ıyaya girdik. Biz ltal
yaya girdiğimiz zaman Muaolini 
nutkunu söylüyordu: İtalyanın 
harp kararı halk ara~ında tel5ş 
husule getirdi. Koşuşanlar, bağ· 
r-~""nlar r.örülüyordu. 

Bu aro:c!a harp kararını duyan 
ıki İtalyan askeri de hüngür hün· 
gür ağlamaya başladılar." 

Yolcuların anlattıklanna göre, 
h.alyan halkının Fransızlara kuv· 
vetli sempatisi vardır. Btı itibar 
la Fransızta harp etmek isteme· 
dikleri intibaı hasıl olmaktadır. 

lım s:ıal 9 d:ın 11 c kadnr verile. 
ceklir. 

Kıır~lara lknı:ıle kalan talebelerin 
devamı ihtiyari hırakılmıştır. Tnlc. 
lıe ikmal imtihanına kursa de,·nnı 
elmerlen girebilecektir. Yalnız yıl 
ıçlnde mecburi lisan saati olan 60 
saati ikmal edemlyen ve imtihana 
bu :rDıden girml:ren t:ıle~Jer, ek. 
sik saotlerlnl tomamlaynclklardır. 

ilkokullarda muvaf
. fakiyet derecesi 
tik okullarda talebenin munffıı

kı:ret miktarı ile mezun olıınforın 
miktarı mürcttişler tarafından tes· 
lıit cdilccrklir. Bu hususta h,ıızır. 
hklara batlanmıttır. 

Jler tıölııf" fspeklerf 1kmal Iınfl;. 
hanl:ırını milleak~p on be~ alin zar. 
fında hu durumu tesbit ile ne1ice
:ri m:ıorll müdürlü~üre bilcllrecek· 
tir. Hın:lran ·""nesinde mezuniyet 
mıl.tarı 550 l ~iır. lkmnl imtlh:ın 
l'lr·n f· n <c, D hu rakıınıı'l 7000 t 
n<l:ır ~ ı' ! t't•J;ı umulnıakt:ıchr. 

Mutekait öğretmenlerin 
alacaklan 

lstnnhul ori16yeti emrinde olup tıı 
ıcknüde ı;evkcdtJnılş TC 932 yılmn 
ait mesken tahsisatı Jrntmış öğn·t. 
mcnlcrr. lıu iııtihkııkl3ol'ının öcfon. 
me<;I husımıncf:ı m:ınrır nıfidürliigü 
,.il~·clle teın:ı' h:ıllndedlr. Nctlrc 
bir knc E:ilne kadır belli olacaktır. 

İhtikarı önlemek için 
bir tedbir 

lhtikdrla mlkadcle dcııam edl. 
yor: /aJ.:at yine lhlikllr var! bte. 
digirıi: kadar hıikumcle ihbar e· 
,Jfn. Fayda!ı yok. Çıinkii rürma 
nıeşh11t uapmnnı: Iİ1:ıın. Hu da 
meıoalcni: iC"nhı nıiimkün <legf/. f 
llu ihtikdr n"ktat11uz bir de lica. , 
rt'tlıanclrri11 nıtvcut eşyalarım 

• sakladı~ını lldr1t cderstnlz ,dalt. ı 
1 ı/e ~ıla.n nıadraba:lıklar ııpaıf-
1 l.fzr meudaaa cıkar. 

Biı, ,ö11k bir tedbir diJfüniiuo_ 
ru:: Bir dt.fn her ıtearethane me11 
cııt tıuasını ıqJrlayamamalıdır. 1:.·,. 
unırnı •atmak Wl!l'neuıne en aürr 
ce:rı ı•ullmelidir. Cünl."11 ıtmdl 
deyilu ileride ihllkdrr dü#inıi. 
yor demektir. Bunu temin ettik· ı 
ten ıonra mıiıtert, aldığı cıua ile l 
beraber, .atıcıdnn bir de rnakbuı ı 
nlmalıdı;. ilk babıta güç gtlen 
bu işin tatbikatta kolaglı6ı ıudur: 
Tirnrrlltane "« halli bakkal ~· 
mklarr &atılan t1Yanın btdtli ııe:. 
neye iiden(rken fiyatları ltıblt t:· 

dr.n bir pıııla ııerirlt:r. E~ua bede. 
il ııe.:ncye bu puıııla ile ödenir. İ 
Gerçi bir kağıt iua/ı olacak, f a.

1
• 

kat bu puııılalar çlf t kuilertk bf. 

1 
rint nlıC"tya ııermtk mcrburlytti İ 
konıılıırıa, hiç lılr ticarcthaııc ih • • 

! liUır ya nama:, frı:1a /İlm'n da 11u· i 
: tam-ı:. Ç:inkü lııı pu.,ıılr.lnr rlde İ 

'•ir ciirmii meşlıut ııesi/..·rıu olarak 

1 

~aklanrr: ve e/jer m111ıfeklrlc. o da. 
kil:nda meımıl olamı11rırrık 'bir ı•n· 
ılut:tte beni: bıınu murakabe. ko. 
ml,u10nl11rınn 9önrltrmtklc hrıkkr. , 
m:ı prk dld nra11nlıilir11inl:! ı 

' Münakale Vekaleti dün istan· 
bul mıııtaka liman reisliğine Ak
denizdc bulunan. 9ileplerimizin 
geri çağnlmaıı için emir vermiş
tir. İtalyanın hcı.rbe girmesi ile 
Akdcnizin birçok yerlerine mayn 
dökülmcai buradaki seyri seferi 
tehlikeli bir vaziyete sckmuı ve 
sigorta kumpanyaları da sigorta 
kabul etmemeye ba1lamı!lardır. 
Bu vaziyet üzerine alın.masr lil· 
zumlu görülen bu tedbir dün li· 
man reisliği tarafından vapur sa· 
bipleri~ bildirilmit ve Akdenir 
de bulunan altı şilebin derhal ge· 
ri dönmesi telsizle kaptan1arına 
emredilmi§tir. 

Münakale Vekfiletinin emriyle 
tstanbuldan hmire kadar olan 
linıanlar arasındaki vapur sefer· 
leri muntazaman devam edecek
tir. Yalnız Oniki ada civarına in· 
gilizler ve İtalyanlar tarafından 
mayn döküldüğünden Mersin ve 
hkenderun seferleri muvakkat 
bir uman için l4ğvedilmi§tir. 

Ruıyadan bbbi ecza 
getirtilecek 

Akdeniz yolunun kapanması ü· 
zerine Sovyet Rusyadan tıbbi ec· 
za getirilmesi için alakadarlar te· 
gebbüslere baglaınıglardır. 

Londra Univeraitesinin 
dil kurılan 

Londra tlnlveraiteal denlz&§zn mem. 
lekeUer için hazırladığı dil kurala.nnı 
bu yıl latanbul Unlveraltealnde yapa· 
caktır. Kurlllara 19 Temmuzda baflL. 
nacaktır. 

Mahkemeye intikal 
eden aşk macerası 

lımlrde bagliya:-ı, 'burada ~iten 
garip bir aşk macerası adliyeye 
intikal etmiştir. Vaka gudur: 

1zr11irde Hutusi adında bir genç 
ıyi bir aileden Güzide aclıncla biı 
k zla nişanlanmış, faicat Güzide 
bircız huysuz olduğundan az ıa 
ma.ıC:a ara!ıınnda kavga olmaya 
.>:ı.~lamıştır. 

Nihayet HulCısi bir gün Güzi
deden ayrılmaya karar vermiş, 
bu fikrini evvela Gilzidenin kız
kardeıi 14 yagmda Nesrine aç
mı§tır. Ancak iş burada değittniş. 
Nesrin birdenbire göz yaşlarına 
boğularak: 
"- Eniıtcciğim, demiştir. ben 

seni çok seviyorum, Ablamr br 
rak; beraber kaçalrm. Biz biribi 
ri:r.iz için yaratılmış iki insanız.' 

Hutnsı de zaten Nesrini giıH· 
den gizliye sevdiğinden hemen 
bir trene atlamışlar; Bandırmaya 
gitmişlerdir. 

İki genç oradan bir vapura bi· 
nerek İstanbuta gelmigler; vapur· 
da Nesrinin: 

"- Bizi ayıramamalarr ıçın 
biri birimizin olmalıyız!" gibi ıs· 
rarları Uzerine de biriblrinin ol
muılardır. 

Hulusi ile Nesrin bu vaziyet ~ 
zerine :tstanbula celir gelmez 
doğruca hukuk mahkemesine mü· 
racaat etmil!er; fevkallde vazi· 
yetleri olduğunu, hemen evlen· 
meleri için müaaade verilmesini 
iıtemiflerdir. Fakat bu ırrada 
Neırinin· ailesi alakadar makam· 
lara müracaat ederek 14 yaımda· 
ki kızlarının HuHlıi tarafından 
kaçırıldığını bitdirır.igtir; iki sev
gili de bu arada bir evde yakala· 
nara.k dün adliyeye testim olun· 
muşlardır. 

Fakat tahkikatta bazı noksan· 
tar cörilldUğUnden ikmal için e•· 
rak emniyet direktörlüğüne gön
derilmiştir. 

Nenin ite Hulüsi bugün adliye· 
ye verilecektir. 

Bir ihtikar maznunu 
beraet etti 

Evvelki giln Mahmutpaşada 
1S8 - 190 numaralı magıı..,.alan 
işleten manifaturacı Hoscb Kara· 
kaşın kumaş fiyatlan üzerinde 
ihtikar yaptığı ihbar edilmiş, bir 
cürmü meşhut ile Hoseb adliyeye 
verilmişse de asliye dördündl 
cen mahkemesinde duruımasr 
yapılan Hoaebin bir suçu görille
mediğinden beract karan •eril· 
miıtir. 

• 
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- lOS -
Pn$3nın baş tnrafın:ı, elmas işle 1;1iın lnhlcrc:... yııl:ı~a dllşmüştü. 
meli siyah bir kndife kese içinde \"e lıi\· bir hnstnlı~ı olmadığı hal· 
En'!ımışcrif ıoıükfı;ı;ordu. Pcnc:err. de gilndrn güne uiyor, sönü:ror, 
lcrin nrnsınn ıırmnlı ve incili kese- tıu~:ık clemınin lc!iirl ııltındn 'kf'. 
lcr koııulnııışıu. SC<'c.:ıclclcr k:'imi- rnirili~ordıı. Hey ynrnlıbi! Du ka
len incllf idi. Sııaller. billur mah. bil ınıydi? Se ·gilerinckn doğan. 
r:ız:ıl:ır içinde pırıldı)'Qrdu. DU\·nr- .sad.ıkAtleri içinde birleşen, ,.e kol
lıırı ınnazzam aynılar süslemekte hırı nra. ınd:ı, se\·erck Ye okşaya_ 
ldl.Elmııs kuş:ıkl3r, ipekli knft:ınlnr rnk bın ıı:ız ve nimetle büyüttükleri 
in dolaşıın belleri murass:ı 'h:ınçcl'- şıı cocukl:ırın, sc,·inç, iftih:ır Te 
il lçoğ:ılnrı, bellerindeki kemerle. znfrrlcrinin temelini tt'şkil eden ~u 
rl tnm:ımilc e]nrns (>lan gedik nıt:ı. coeuklnrııı hiribirlerine düşman 
l:ın bu tezyinat nrnsındn cidden kesılmeleri k3bil mh·dı? Demr\.: 
insanın beynini tı)·uşturncak bir aile biıyfü.lükçe nankörlük nınhsu· 
ı:ıö~terıştc idi. lünun ::ırttığmı söyliycnkr hnklı 

Fatma Qül ha~·rnn hnyrnn bir imiş! Demek bir lrısnn ölmeden o. 
s:ığa, bir fiola b:ıkı:> or, gördükleri- nun mesut ,·cra hcdb:ıht olduğu 
ne foan3ml)'OrmtıŞ Sih{ SÖzlerİnİ sôylt'llCmeznıiş! 
açıyordn. l\f.ıt\'ö, yalağın kenarın:ı oturmuş. 

TcJqşlt ı;cslrr gclİl'Or. knRnlnpn. l\lary.ının lnımmnlı elini kendi eli 
dnn biri: • içinde tutarak: ... 

-- F.rcndimiı trşrH hu~ urııyor· - Ah! diyordu. Bu kndnr ç:ılııı-
l:ır, ıledi. lnmnk, bu k:ıdar müşkülalı )'t•n. 

Gene kadın, bir an için buray.ı mek. sonund:ı bu gCinlt'rl sörmrk 
nlçın gel<llğlnl, ne söyle:>·erc/Unı 11. ıçln miydi'! Çıırc yokl Son nefr c 
nutmuş gibiydi. Renk Ye ihıişamlıı kndor s:ı,·nşm:ık J6zım. Sn:ıdel on. 
:rıknnen duvar]nrdıı bir uğultu yo_ c:ık ızlırnp ve gözyoşlon içinde 
)'ıldı: kaınnılabiliyor-. Gene çahşmnlı. 

- Aley1d nnullah.. gene ümit etmeli, gene g:ılip gelip 
İbrahim Paşa bu ihtişıımdnn hic ynşamnlıl 

le nşaJtı kalmıyan bir kırofetle :ı- .Mnrran nrtık mnll\·olmuş gibi 
itır ~ır ilerledi. \'erine oturmadı. bitkin ve mecalsiz yntı:rorclu. 
Fatma Gülün korşmnıla durdu: - Hııyır, benim sorfedeC'ck l:uv-

- Dileğiniz varmış .. eledi. Telim kalmadı. Ben m:ığ!Cıp oldum. 
Fatma, titrek bir sesle nğır oıtır, Dış3rıd:ın gelen y:ıralıın her zaman 

hııznn kekcliyerek b:ışındıın geçen. snTdırdım. Fıık:ıt bu yara kanım • 
leri ıınlnttı. dnn geliyor. Dütün eserimiz yıkıl-

Jhıiynr ,.eıir dlnllynr, ntadn bir dı. Son günde, neşe. sıhhnt Te kD'I"· 

ham okıiürüklerle Jtenc kadının sö- ,·eti mir. hayal oldu! 
zünü kesiyordu. Fntmn r.m sözle. \'e Mntyö, hu feUikclin hicranlı 
rlni bitirince, thrahiın Pa~ı: korku~una kapılıyor, l\lary:ını ölü, 

- Onu çok mu seTh·orsun? kendisini yıılnız görerek icin icio 
J>lye sordu. • ııf;Jıyordu. 
Fatma bir mliddet ce,·ııp ,.erme_ Drğlrmenle clfUik nrnsındıı bu 

dl. Seviyorum demek tuhafına gi- IE!renç ka,·ganın kopmasına Löpa_ 
diyordu.- HaJllslz yaşamak onun yürün mahut ıorJası sebebfycl \·er· 
için ölümrlü. Halilln sıııt olmadığı_ mişti. Sarmaşıklarla ürtülü, çarkı 
nı bilse bir an tereddüt etmez, o yosun baAlamış o eski romantik 
da canına kıynrdı. değirmen ortadan kaldırılalı sene. 
• - Onun günııhı yoktu. Ne oldu.. lcr olmuştu. Nihayet Greguar, ba
Sıığ olsıı~·dı, lstnnbulda bulunı;ay- basının fikirlerini tatbik ederek, 
dı beni bıraknııızdı . .Kimsesiz, yal. köhne dt~irmeni yıkmış ,.e yeriM 
nız kaldım. elektrikle f~le:rcn ,.e bir demlryolo 

XXIX ile JıınYil istasyonuna bn~lanan bir 
Aradan hlr çok seneler gecti. Mat- un fnbrikası yaptırmıştı. Şimdi b(j. 

YÖ allmış ııekiz, Maryan altmış bet tıhı hıı,•alinin bııM:ı) ları ornyıı se. 
l':ışıncfo olmuştu. JJ:ıy:ıtA lnanmn. liyor ,.e Grcgu:ırn gfü:cl bir scn·ct 
l:ınn:ı ''" hiç sıırsılm:ıyan ümitleri- temin ediyordu. Kendisi kırk l'ıt~· 
ue J>orı:lu oldukları fe)•iz ,.e ikbal J:ınnda cüsseli bir :ıd:ını olmuştu., 
içinde yaşarlarken, misli görülme- Cencll~inln patırdıctlı~ı r,eçml~, ü_ 
mlş bir fcllıket hütiln ~mcklerinl zerine düşünceli ,.c :ığırbaşlı Mr 
hoşa çıkardıktan sonra onları me adam hııli gelmişti. \'nlnız, cabuk 
~·mı ''C mnkhur mezıırn göndere: alınır, kızar, ale'l"lcnirdi. Yelmİ$ 
cek gibi oldu. ' yaşının verdiAI niifuzu her husm-

Hir nkşnm Mor)·ıın titreyerek ,.e ta kullanmnğo yeltenen k:ıyınpede
·işüycrek yota~ınıı yattı. Aile için. rl Löpayörle bozuşmasına belki yir. 
de gittikçe v:ıhinıle:jen bir nifak mi defo ram:ık kalmıştı. Sabık de· 
hüküm ır;ilrüyordu. (.:irkin YC mü- ğirmencl, bütün keh3oellerJne nL 
ı·~slf bir ihtilı\f, Greguarın elinde ' men yeni inşaııtıı mani olamadı~ı 
ıılnn deftirmenle l\ler Ye Jcrvenin h:ılde, gene kuru bir tn3nnülle, bu 
ldnre ellikleri cirtlliU hlribirlerlne işlerin sonu CC!nn o!orallını iddia e
ff'nn h.1lde çalı~lırmıştı; Tt' hakem diyordu. Her cihcttcn hayal inki
rılıırak tnyln edilen Ambnıaz. ole,·. snrına uğradığı, ''<' her gün çalı~. 
lcne?n lhllr:ısları dfi:;ünmcdr.n, liır. ınanın yeni bir mucizesine şahit 
('llr kef:ısllc işi halletmek iste!'· oldıığu hnlde bir türlü haksızh~ını 
l:cn dah:ı ziyade ateşi ürJemişti. knhul edemiyordu. işin fenalı!tı ~u 
Haltii, lcnrdeşlerinin :ınısını bul. idi ki, ecel onu lıülCin lrezimellere 
ması icin glılice ona ynh·orm~n nğrntmadnn almnk istemiyordu. 0-
ı::iden annesini adela sertlikle karşı. nu teselli eden bir tek nokta kal. 
l:ınuşıı. zn,•3llı Nar~·an, biribirlcri. mıştı: T:ırlnsının ciflli~e salılmıya
ni ycmc~e calı.şnn nankör t\"liillıı. rıığ•n:ı dair dam:ıdındnn ııldılh sö:ı. 
rınıı sör. Ret!remetli~inden inim ( Dahtr var) 

ı- cian_ü-r.--
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Farzedelim ki inandık! 
l
·wya harbe girerken 1ıviç· 1 

re, Mısrr, Yunanistan ve 
Yugoslavya ile birlikte bize de 
''te<:avüz etmiycceğine'' dair ver· 
eliği teminata, elbette ki inanmak
Jığımızı iater. 

İnandığımızı farzedetim... Te· 
minatlann kıymeti 11frra inmiş o
lan bu devirde, bir kişinin çıka· 
rak doğru söylediğini tahmin 
edelim! 

Fakat bu teminatı yerine getir· 
mele:, teminat verenin elinde mi 
bakalım!? 

Bu bir yanımdır ki çıkarması 
kolay da, sirayeti tahdit etmek 
kabil değildir... İtalya, yangınr 

Cuma ICumarte . 
14 Hazı. 15 Hazi. 
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çıkardı. Fakat alevlerine hükme· 
dccek kabiliyette midir ki, kom· 
şu evlerin görmüş geçirmiş sahip· 
!eri - velev samimiyetle olsun -
kendilerine verilen t~nata ger 
çek nazariyle bakıp hortumlannı 
hazır tutmasınlar? 

Bir arka~'llız ne kadar güul 
söyledi: "Ebedi sulh içindeymi· 
şiz gibi çalı~mak ve her an silaha 
s~rılacakmışrz gibi de hazır bu· 
lunmak mecburiyetindeyiz." 

HiKMET MONIR 

1 :I~ ·li·l 
14.6.940 Cuma 

12.!0: ProgTBın ve memleket nat 
ayan. 12 35: Ajans ,.e meteorolojl 
h:ıbcrlerl, .12.50: MU:ılk: Muhtelit 
fjllrltılar, (Pl.J lS.::OıH.00: MU%lk: 
Karışık rnl!zik (Pi.) 18.00: Prq;nm. 
\"e memleket uat ayarı, 18.0li: MU. 
zlk. Senfoni!; mtıuk (Pi.) 18.30: KU
z!k. C~bruıd ıPI.) 19.:?.0: MUzlk: 
1P 3J' ::.ı:il:-Jk: 7..cy'1clt Hıwala:-ı, 19.4:1: 
~'c.ı!lleket s:ı.at yan, Ajans, 20.00: 
~U7llt, l<"asıl h :;et!, 20.SO: KOLuşma 
20.45: Mi.lzlk, o: ... yau: Melek ToqÖZ 
21.00: li.:.zlk: JJalk ttlrkUlerl, Muza!
fer Fıratlı ve Sarı Recep, 21.10: Ko· 
nu~&, (Blblioi:Tnfya) 21.80: MQ~k: 
KUr,;Uk orkt!ltra, 22.30: :Mcmlektt Mat 
e.yarı, Ajcuıs haberleri, 22.50: MQ:dk: 
Cazband (PJ.) 23.23/23.80: Yarml<t 
program ve kapanıı:. 
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F O S F A R S O L. Kanın en hayati ln1m1 olan kırmızı yuvarla cıktan tazeliyerek ç~ğalhr. Tatlı ıttab teman ede 
Vücude deva.nlı ıençlik. dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uyk .tuzluğu giderir. Muannid inkr 

bazlxrda. barsak temb!lliiinde. Tifo. Grip, Zatürrieye:. Sıtma nekahntlerine, Bel gevıekliği \'e ademi iktidarda n 

kilo almakta ,ayani haYTf!t hı.ideler temin eder. 

FOS FAR S O L'ün diier bütün kuvvet t~rublaruıdan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETrE KAN, KUVVET, 
fŞTJHA TEMiN ETMESi ve ille kullananlarda bile tesirini derhal göıtenneıidir._ 1 KAN; KUVVET iŞTAH şurubu Sıhhat Vekt:etmm resmi musaadesını haızdir. HER ECZANEDE BULUNUR 

• ; • 1 • J.r'. ' : '"':.·. ~ "',.. • . •• • 

1 
lstanbul Levazım Amirliği sabnal:Jm 

Komısyonu il4nları ---------Sayyad romorkörUnUn makine ve gUverteal ta.mir ettlrtJeeekUr. Pazar. 
tıkla eksiltmesi 18/6/040 Salı gUnU saat ll5 de Tophanede Leva.nm J.mlrllğf 
!·atınalm:ı. komisyonunda yapılacaktır. ?ı:Iııklnenln kc§fl 5387 lira, güverte
nin kc!!fl 6456 llredır. Şartname ve ke§lnert komisyonda görU!Ur. Makinenin 
teminatı 405 lira ~ kuru~. gtlvertcnln teminatı 484 lira 20 kUru§tur. tstckli-
lcrln belli saatte vnilcalarilc komisyona gelmeleri. (15) (4899) 

J stanbul Hava Aktarma An barı Direktörlü
ğünden: 

l - 5000 adet portattf çadır diktirllecekUr. 
2 - Pazarlıkla iJlalesl 17/Gt940 Pazartesi gtlnU saat 14 de Yeşllköy Ha· 

va Aktnrma Anban Sııtınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İste clllcrin şıırtnamc \•c nilmun~yl görmek Uzere ber ı;Un, par.arlı. 

tı;a t"ireccklertn mezkQr g{lnde (56S) lira muvakkat temlnaUarilc komisyona 
müracsatlarL (4875) 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
İdaremize yfücsek, li.!e ,.e orta okul mez?Jnlarmdan mUsabalca ile memur 

alınacaktır 

Bu müsabnkala. l§tırlk lçln aranacal; \"'eSıkaların ne\"I ve mahlyetı 
her vll~yetın P. T. T. Merkez mUdUrlUklcrlnden llğ'renlllr. 

l:nUhan'ııra vıı~yet merkezlerinde, orta okul mt::unlan l~ln 3 Temmuz 
940 Çar:ııınba, llıc mezunları için 5 Temmuz 040 Cumn, yüksek okul me· 
zunlan için 8 Temmuz 9CO r.:ı~tesi gUnlcrl ııaat tanı (9) da ba~ln.nncnktır. 

Tailplerln rı,.rnkı mUsaltelerinl tamamlayıp vm.yet P. T. T. müdUrlUk· 
lcrtne mUracıınlla isim ve adreslerini kaydctlimıelcr1 ıuzumu il~ olunur. 

' C•liwl 

S p O·r 

Bu hafta yapılacak 
milli küme maçları 

ı~ıanbııl ftıtbol ajanlıyuıcla11: 
1(i {i- 9i0 ı:ırihinde )apılacak 

ıılli kuınc ınaı;ları: 

~crrf stııı.Iı: 

Be\ikto~ - Yeln (B) takımfarı 
ıt 13 h:ıkeın: Eşref Mulhı. Yan 

lu~k<'mleri F:ıhrettin, Snb:ılıattin. 

°Fenerh:ıh~·c - Yefa ~:ıal 15,l:> 
1 ıl.eın Nuri Bosut, ynn lı:ıkeınleri 

'ıımıh lhır:ınsoy, Ş:ıti Tezc:ın. 
fı:ılaln~:ırny • Bcşiktn5 snnt 1 i, 

ı. 1.em S:ırı.ıı Ac;;ıküney. Yan lı:ı· 
ı.crıılrri Nccret <iczen, Ahmet A.. 
lem. 

tai~elt'r :ı::ıt l 3 le nçıln<'aktır. 

İstanbul kömür 
stoku 

Etlbank 1stanbulda komllr stoku 
•yapma:;ıı devrun edıyor. Şimdiye ka. 
dar 3.'l<h1 lon KarnbUI\ ve Sömikok 
stok edtlml5tlr. Yirmi gündenberi de 
lııtanbul r;r.zlın.nclcrl satı~ ynpmay& 
ıak Ankarad·•n emir bel:.l<'mel:tedir· 
lcr. On be~ gUn tartmılıı da Uç bin 
lon dııha Zonguldnktan kömUr g~le. 
\ektir. letcnbuldal:I satı§ fiyatları bu 
~nl rdc trııblt <"dilerek ı:o.n oluna. 
cııklır. 

W:irnUı l~i Et.uruık tara!:nd:ın lc!a. 
rr;>e b~lnndıktan sonm yol•ına gir· 
m•§ bulunmaltladır. Bundan ııonra ııı. 
tanbuldn komUr buhranı olmıyacak. 

lrr. Ellbnnk mahrukat ıervl'llnln ıs. 

tıı.."lbul mUmcuı.ıı RaslD'ı bu hu!usta 
Cl!l.'llı br ş<'l:lldc calı~arnk mi.l\'a!fak 
olmu;ıtu ·. 

BORSAi 
- Anknra 13-6-940 -

~c.i\.Lt.!< 
l 8tcrU:ı u.ı 

100 Dol:ır 1'5.-
ICO Frc. %.9375 
100 IJrct 7.%7.5 
JOO !nlore Frc. :?9.!7:5 
100 FJorln 
ıco Rayl3nıark 
JOO Bel&"• :!.96875 
100 DrnhmJ 0.9973 
100 Len J.';'&50 
100 Ç.ek Kronu 
ıoo I'e!,~La u.ıo 
ıoo zıoıt 

100 Penbö :ıs.us 
100 Le3 G.6%5 
100 Diner 3.S6 
100 l'cn H.73 
lllO tavcı; Kr. ~l.005 
100 Rt:.!>le 

Altın 2~.61S 

' - Esham ve Tah~ilit 
Tiirk borou Jl ıqln 18.50 

J838 % ıs ikram1;>t-U 19.-

l lJ)SS •,, 5 Jhrlno taln :ıı ,8.%5 
Ergaııl 19.-

SAH!Bl: ASIM US 
Basıldı~ı ver: VAK ır· MathaJu!ı 

Umum Nf'.m-iyat1 idDre eden: 
Rf-fik A 'bmPt Şp'\'f!ngil 

İııt:ınbul Beelncl lcra Memurlufnn. 
<lan: 

{lf0/6Sl dosya Uzerlndekl ,.Mehmet 
Ziya oğlu Osman Celll~ttln Erğilnun 
tıyas ogiu Yakup Bsyara talz ve 
mıı.ıırnt bnrlcl (1000) bin be§ yuz lira 
borcu lçın blrıncl derccecıe lpotokll 
olup açık arttırma ile parnya ~vrll· 
me&ine karar \•erılen e•83.fı a:a~da 

>azılı \'e tamamı {35820) lira mu· 
Jıammen değerli Eminönü Hobyar 
mahallesindeki Yıldır. hamamı ve 
mnıtemlll'ltmın 9600 de 5~~ hlnesl 
arttırme.ya l<onulmu3lur. 
EVSAFI: 

EmlnönU yeni ı:ıı.blre borııam ~-anın. 
da 215 patla, il7 aaa, 8 parrl hamam 
ve dUltkAnlarının E 2, 2 M, 2 M, :Z M. 
2 M, 4, ;, 9, l/9 l<npr \"e i, 9, 9/l, 11 
~o. lajlı, umum ııahıun 434 metre 
murabbaı olup bundan 136 metre rou. 
rabbaı kAğlr \'e muntnzam hamam :ı 

metre murabbaı aralık \'e aydınlık. 

268 metre murabl:ı:ıı ahtsP ve kısmen 
2 ,.e kısmen bir kallı hnınam ve oda· 
larile Jokahta .,.c salt m1.ıııtcml1A~tlır. 

Cepbe kwnmda bir kahve, iki dUk· 
kln ,.e arkada marangozhane \"C lo· 
kıuıtası olduğu, hamamm ınU;1teml· 

lt\Ule mUııteclrlerl olup halen 1:,-lct:ı. 

mekte bulunduğU elcltt'rlk, tcı·koz le· 
sisatı ,.e daha fazla bilgi edinmek is. 
Uycn!erln ehllvu!<UC rapqrunu ..daire· 
de h"r l'.aman görebllceckleri, 

ı - Açık arttırmasının 22 •remnıuz 
9~0 Pazarteııl gUnU saat H - 16 ya 
kııd:ır icra dalrcslnde yapılarak mu· 
hnmmen değer1nln hlııse JtfbarUe % 
75 lnl bulursa ihalesi icra \'C bUlmnz.. 
sa en çok artlıranın peyi baki kaJ. 
mak aartlle 15 gUn daha uzatılar&k 

6/8/940 Salı gUnU aynı vakitte lktncl 
artlırmuı yapılarak en çok arttmuın 
lbale:ıt yapılacağı; 

2 - Bq'ka ipotek aahlbl alacaklar. 
la diğer allkalılar ve irtifak hakkı 
aablbl varıa. hak ve huausile fa.11; .,.e 
mıı.arafa dair olan lddlalannı ilA.nm· 
dan itibaren 20 gUn içinde evrakı 
mUıblteleı11e icra dalrealne müracaat 
etmeleri ve &1<81 halde haklan tapu 
ılclllertıo sabit olmadtkça 11.h§ l:edo· 
linin paylaımaamdan harlı; kalacak
ları; 

3 - Arttırma şartname.sinin ll!nm· 
dan IUbaren lll gUn sonra daJrede 
berkesin görebilmesi lı;ln açık bUlun. 
durulacaıı: 

4 - Arttırmaya ııtırltk edecek a. 
tanların blMC ltlbaı11e muhammen de· 
ğerlnln % 7,5 nlıbetlnde pey alcı;esl 
vtırmelerl veya mıın bir bankıidan te. 
ınlnat m~ktubu getirmeleri ınzumu 
llA.n olunur. (32:199) 

-
KAYIPLAR .,_ 
·--------. ' ) 

Beyoğlu A11kerllk şubesln6en almq 
olclufum terhlıı ves1kamı zayi eyle •. 
dlm. Yeni.sini alacağımdan e1kimnln 
hQJ-.1nQ yoktur. 

3%8 ctotumıu Ahmet oğlu ::l'..ekl 
Oi!ı:uıgir · (S%60\) . *. 

Tatbik mlihllrUmU zayi ettim. Ye· 
nJ:ılnl çıkaracatımdıın ea1d•tnln hQk
mQ yoktur. 

Bahriye earf<çı ,-u~nudan 
m8tıekalt. Mehmet Ali Şeayttz 

(32597) 
* • • 

S&hlp oldufum tek atlı yük araba. 
mm (1143) numartılı pl.\kumı n~1 

ettim. Yeııbinl ı:ıka.r&eıı#tmda.n eakl· 
s!nln bQkmQ olmadığı flAn olunur. 

Adres: Kıuq-Qmr:lllc Karacabaf 
Çrlc1na7, M~ft eolmk nUDIM'a 8 
de Mr.bn.t otfll Dalfl 

(ll%~} 

-
ıstanbul eeted iyesi 

1 1 a.n 1 a r 1 
TED!YE SIRA NO.: 

1 - 3ış H / 6 / HO Cuma 
IH - 620 15/8/940 Cwnarle!ıl 
sıı - sn ı7ısıo.ıo ra1 .. rteeı · 
848 - 1~9 18/ 6/940 Sair 

Beledly~ ~ekaUt ,.e !SkııUzlerlnin Ha.Uran 940 Uçer oylıkları yukuda g8ıı· 
terilen günlerde ve cllzdan Sira numaralarına göre verilccr,ğlnd.-n aylıl• ııa... 

hlplerinin cUz:danlariyle Ziraat Ba.nk11mıa mUracaatıan. (4911) 

"' * • 
ı-·1011,...da yeni gazinonun etrafı ile metba.llnln yaptınıması 2490 ouına. 

ralı kanunun 46 rncı maddc."ıılnln B fıkruına tevfikan pa:.arltS'a konulmuş· 
tur. Ke~I! bedeli 1347 lira ısı kuruş ve ilk teminatı 2\.12 lira 13 kurutıltır. Kc. 

0ıt ve oartnBmc zabıt ve muame!At mUdUr!Ugü kaleminde gör11lccekttr. lha· 
le 161619•0 Cumartul gUnU ııaat 11 de Daim! Encümende yapılııcaktır .• Ta· 
Upl!!rln ilk teminat makbuz .,.cya mektupları, Fen lşlt~ri ınUdUrlUğUno mu. 
racaaUa. alacalda.n fenni ebltret ve 940 yılma ıılt Tlc:ırot Odası vesll<nlnrUe 
ihale gtlnU mu.ayyen saatte Daiİnl EncUm!!nde bulunmaı&rı. (4Sri21 

Asktr, Fabrikalar Sabnalma Komisyonu ı1Anıarı , 

.600 metre mlkAbı S,50:.4X0,14: 0,13XO 025 M. eb'adında crrab çam tablası 
:ioO metre mlkdbr 3,&0: 4XO,J8X0,0!.5 M. Eb'admda çıralı ~ru t:ı.btası 
öOO metre mlkftbı S,60: 4X0,%0XO,~ M. Eb'admda ı;ıralı tnm t.:ıhtaııı 

1090 mP.t~ mlkAbı 3,GB: 4X0,21X0,0%3 M. &b'adında çıralı çam tahtaın 
%:;0 metre mlkAbt S,60: 4X0,!.3X0,0%S M. Eb'adında çualı ç~un talıtnıu 
.'!.50 metre mlltlbı 3,60: tX0,20: o,ı2X.0,03 M. Eb0admda çıralı ça.ın tnhtası. 

Tamamoo !;!ntlı çanı \'!!rnK'I< 01UmkUn olmadıtı t.aki!Jrde h('r kalemin 
nısfı 'hırlyu: Köknar olab!Ur. 

MlklAr ve cb0

adları yukarda. yaınlı altı kalem ve cem'an tıOOO metre 
mlkAbı kereste Aııkerl Jo"abrikalar umum mUdUrlUğU merkez aatınalma ko.. 
mlııyonunca 28/6/940 Cuma gllnU ııaat 15 te kapalı zar:f)a 11).ale edilecektir. 
Çıralı çamm bctıer metre mlkAbmıı. 50 llrıı. n beyaz k6knann beher metre 
mlkflbına da 46 lira br..del tahmin edllnılşUr. Şart.name C71 llra (60) kuru~ 
mukabillndc komlıyondan.. \"erlllr. Tallplt'rin muvakkat teminat (8750) lirayı 
hu1 teklll mektuplıutnı mezlror günde saat 14 de kadar komlııyona venruı· 
lerl ve kendllerlnln <le 2490 sayılı kıtnunun 2 ve 3. maddt'lerlndeJd ve:ıa.lkle 
komlııyoncu olmadıl:larına ve bu lı;le alAkadar tüccardan olduklanna dair 
Ticaret Odaaı nslkaslle mez.kılr gün ve saatte konılııyona mUracaatıan. 

{4i59) 

Maarıf Vekilliğinaen: 
ı - 2250 ıaytıı kıuiunun ta.t~lklt\e l!~lt olan tallmatha.meye sör. ilk· 

okullıı.nn 4 Uncfl ve ~ inci ıınıfları için fkl ciltten mUteşcltkll bir ·•Arltme· 
tik., kitabı yazılınur mü.:ıabakaya konulmu,tur. 

2 - UQsabaka mUddetl l / \"ll/ 19i0 dlln.baılamak ve l:S/II/1941 Cuma 
g'l.lnU at<,amı bitmek Uzere sekiz aydır. 

3 - MQsab:ıkaya l§UrAke karnr verenler 30/Xl/1940 Cumartesi gUnU 
öğleye kadar bir 

0

1.sllda llc Maarif Vekllllg'lnc mUracaal ederek bu mUsaba.. 
kaya girecekler de!tcrlne adlarını yazdını.ralt bir numara anı.c&klarçlır. 

4 - Mllııab:ıkad:ı b!rlncfllttl kazanan kitap aerlııl Uç yıl aUre ile okullarda 
okululac&k ve mueııınne her yıl için biner Ura teli! h:ı.kkı \"cı11 .. cekUr. lklncl 
çıken kitap ııerlslnl yazana bir detaya mahsu:ı olmak Uzerc blrlnclnln mU· 
eUlfinc verilenin bir yıllığı, UçUneü, d6rdUncU ve be§lncl çıkanlara da birer 
detaya mahsus olmak Uı:ere dUrder yüz lira mUk~at verllccelttlr. ı 

li - )IUnbakaya gireceklerin eserlerlnl Uçer nüsha oım~ üzere md:lne ı 
ile n k!gıtlann yalnıı; birer yUzUne yazılmlf olarak Maarlt Vekllllğl neşri 
yat mUdürlUğWıu makbuz mukabilinde verftıelerl veya göndermeleri l~ım· 
dır. Kitaba konulacak re.aım, oekll, grafikler ,·esa.ırcn?n asıllarmm yıılnız bu 1 
nüshalardan birinde ve yerlerina konulmuş olarak bulun~aaı k:Uidlr. MUaa 
takaya buılmı;ı bir kitapla girenler de klt.ıı.bm Uc nUııhasını verecek veya 

· ;;öndercceklcrdlr. 
6 - Mllııabakayn girenlerin eııer mılııvcddclerlle blrlllıle eserleri kabul 

cdlldlği takdirde eseTlcrinl llAn edilen telll hakkı mukabilinde ve ber tUrlU j 
tuarTUt hakkmdıı.n vazgeçerek Maarif Vekllllğ1iıe Uç yıllık blr devre lçln 
terketUklerlnl ve J<ltabm o devre lçlodckl her baınlı~ınııı aoıı tashlhlerlnln 
kendileri \0eya kc;ndl mcsullyeUerl altında tayin eaeceklert dlJer bir zat ta. 
rafından yapılacağmı gösterir noterlikten tuı:Ukll bir taahhüt aenedl \"erme· 
lerl d• llumdır. 

7 - Kitaplarda bulunması ~dznngelen pedagojik ve teknik vaaıflan gös 
teren prtname ile norelllğe tasdik ettirilecek taahhüt l!!nedlnln Cormuıu 
Maarif Vekilliği ne,rfyat mUdUrlUğllnden alınabilir. Mel<tupla lellyenlerln 6 
kunııluk bir poııta pulunu da birlikle göndermeleri lAztmdır. (2a99J (~Oı 

Devlet Demiryollar1. ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi. Hanlar1 

Mubıumnen bedeli (ill23J Ura olan (tiOOI Kg. amyanttı 4 ltl>§e aaıınastrı 
(24. 6. ı!H-0) puartefl gtınn uat (11) on birde Haydarpap.da gar bi. 
nası dakllindekl komt.yoıı ·tara!mdan açık okıdltme uaullle a.atm alınacak 
tlT. 

Bu f~ girmek tııt.eyenlerln (84) lira (38> kuru§luk muvakkat temi 
nat n k.ııunun tayin ett.ltl veıalkle birlikte eksiltme gUntı ıaatlne kadaı 
komlııyoca mOracaaUan lhımdrr. 

B-.ı tıe alt ıartnameler kotnls)'Ondan para~ olarak dağıtılmaktadır. 
(46141 

' 1 Dİıniz Levazım Satınalma Komisyonu i 4n 'arı 
l - Tahmln edilen bedeli (10250) lira Cli000) metre Buranda oo:ılnln 

ıs Hulran IHO tarlhlıle raıtııyan Salı gUnU aaat 11'5 de pazarlıkı eksiltmesi 
ynpılac&ktır., · 

2 - llk temlDatl (768) lira (75) kuruı olup ~tnameıl her gün komls· 
yondan almabillr. ' 

3 - lsteklileriıı 249\l n.yılı kanunda yazılı ,•esalkle \•e teminat makbuz 
voya mektuplarlle birlikte belU gün ve saatte K~mpıışada bul:ınan komi!!.. 
~·ona mQraeoatıan. (4863) . . . " 

1 - Tahmin edilen bedeli (128•'4.liO) lira ol&ıı IS6 kalem muhtelit cins 
malumenln 17/6/940 tarihine raııUaJ&n PazarnsJ &jl;ıU aaat l~ de Kaaım· 
pqacıa. bulunan Deniz Levuım Satınalma kombyonund& ~rhkla e?>allt-
mest yap::lacakt.n-. · 

2 - 1tk tomlnstı (936.34) lira olup ,artnamesl ber &Un ı, aaaU dabUln. 
de meı:kQr komiııyondan alınabilir. 

1 - tııteklllerln 2490 11ayıl1 kanunun lııtedifl ve:!alkla birlikte adı J;"eçen 
komlıyona mtlracaaUat7 <•876) 

••••m~ aw • il lf:_... 

1 ürkiye 
idare 

Büyük 
amırleri 

Mıllet Meclisi 
heyetınden 

l - Çaı.ıkayada lqa elUrJlccek altı adet memur evi fçin aı;ııa.n k•~ 
za:rt uırullyle eksiltmeye talip zuhur etmedlginden pazarlıkla yapılacaktır· 

2 - Eksiltmo 21 Haziran l9i0 Cuma gUnU ııaat on beıte BUyQk )1nıı' 
Mt'clisl idare lm1rlerl heyeti oda.sında yapılacaktır. 

8 - FennJ vo hususi ıart.namelcr Uc plAnlar bcr gUn BUyQk Millet &feC
llal daire mUdUrlUğUnden alınabWr. 

4 - Tahmln edilen bedel ıOtuz aiti bin Qç yüz on nekl.z) lira (a.Jtoıı.J) 
• kuru~lur. 

5 - Muvakkat teminat 12723) Ura 00 kuruetur. (Banka teminat dltıc. 
tubu olacaktır). 

5 - Talipler 2400 ouma.rıtlı kanunun 2 ve 3 Unca maddelerinde \'e ~ 
namede yazılı \•esikaları blrllltte geUrecekUr, (2864) (2627) 

Maarif Vekillığinden · 
l - 22S9 sayılı kn.nunun tatbikine dair olan talimatnameye JÖl'e ı:ıı· 

okulların ' ve l'i inci ıır.nıflan için iki clltten mUt.eıekldl bir "Tarih,. 1t1WI' 
yn:ıılmnsı milsabal.nyn 1'onulmuııtur. 

2 - MUsab.tıka müddeti 11VII/1Ş40 dan ba~lamak ve 28/II/19'1 cu-' 
gUnU akşanıt bitmek Uzere ııeklz aydır. 

3 - Musnbakııya ııUrA.kc karar ,·erenler 30/XI/940 Cumart.ul ~ 
öğleye kndar bir istida ile Maarlt Vekllll~nc 1%1Uracaat ederek bu muı-11' 
kaya glrcceltler dc!tcrlnc adla.nru ya.ı;dırarak bir num&ra alacaklardır. 

" - M:isabıı.knd birinciliği kazıı.nan kıtnp serisi u; yıl si.lre Ue oııulı-'°' 
da okutulacak ve ıuUclUiino b<'lr yıl iCln blnt!r lira telit b&Kkı verli~1'tJ; 
lklnci çıkan kitap aerls!nı yru:.aoa. blr aetaya nıahsuıı olmak üzere btrıııcllltıi• 
mUclllfıne vc.ıilcııııı bir yıllı~. üı;UncU, dötoUncU ve be§l.,cl çıkanlara da 

rer defaya ma.bırus olmak U:z:erc dörd'Cr yüz lira mUkG.fat verilecekUr. 

6 - Müsabakaya g•reccklcrln oserlerlnl Uçer nllııha olmak uzere ısı; 
ltine ile \-U kıl.ğıUarrn yalnız birer yUı:Une yazılmış olarak Maarif Vel<~ 
OC§riya.t mUdUrlı.lğilnc makbuz mukııbillndo vermeleri •• Veya gönde~ 
ltıZlmdır. Kltab:ı konulacak resim, harita, grafikler vcaalreniD utl t• 
yalnız bu nllııbalardan blrlndc ve yerlerine konulmuı olarak butunmut 11 

!idir. Müsabakaya buılmıı bir kitapla girenler de kitabın Uç nllıılı&alDI .,. 
rccek .,..Jya göndereceklerdir. tıııl 

6 - Müsabakaya &trenlerin C3Cl' mQsveddelcrlle birlikte eaerleri _. ı• 
edildi~ takdirde eserlerini Uin e<lllen tcllt haltkı mukablllnde ve bet l:
taı;:ırru! bıı.kkmda."'l vazgeçerek Maarif VekllJ4,'tinc Uç yıllık bir devre 
terkettUtlertnl ve kitabın o devre içindeki her bainll§ınm eon taablhl~ 
kendileri veya kendi mesullyetleri altında layln edecekleri diğer btr saf:,,. 
ratmdan yaptlacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taabhUt aenedl 
melcrl de l~rmdır. ...., 

7 - Kitaplarda bulunnuun lhtpıgele.n ped.ıı.gojlk ve teknik vaatflat'l t:;, 
teren {!Srtnamc ile Dôter116" tasdik ı:ttlrllecck taahhUt senedinin tor' f 
Maarif Vekilliği n~rlyat mUdUrIU~Unden nlınablllr. Mektupla l!Uyenlc~_,1 
kuruıluk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri ıwmdlT. <2608l (tıl""' 

~ ................................... . 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluı Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para buiktırenıere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
.,.,. 

Zlrruıt Uankasmcla kunıharah \"e lhhııt"Sız tn.sarrut blf•r 15 
rmıla en az GO llrnsı bulunanlara scııl'de 4 dera ~e"tl~ 

kur'a ile aşağıdakJ pı;nta gltrc ll~raıulyc d1tğıtıl•<·akt1t• 

4 ı\ılet 1.0<lO Llrıılık 4.600 ure 

' AOO .. 2.000 j 4 • ~ .. 1.000 
100 4.000 

, 
40 .. .. • 
ıou 60 .. 6.000 • 
1%0 41) 4.800 • 
183 .. 1.%00 

j, ~j 

1 
Dfi\KAT: llesaplarındakl paralar bir sene ıelnde ·, 

n " liradan aşağı dUşmlyeolere lkrnmlyc ı,:rktığr takdirde '.10 ı 
rnzlaslyle ,·erllccekttr. Kuralar seneJe 4 defa: J E~., • 

~Blrlnf'lkAnun . 1 Mart \'l" 1 Hazlraıı tnrlhlf'rinr1P QeJ;llP 


