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('- Bu kuponu kesfb uk1a,Jum 

VAKiT KiTAP KUPONU~ 
1 den IO a bdar 1ıtr 8IJ'a 1ııapoa tıaıp. 

la1JP ldal'elllbe pelfta o~ 
Dtın n Yann TeııclbDa )[~ fklD.. 

1 16 1 el aerl bet .Stalımr J'tbde IO elaıllı: ftaaa 1 
~--.:_/ alabUlrler. 

D 3 Moskova'da 
müzakereler 
Môakon, ıs (A.A.) - T~ ajanı;ı bildiri

yor: 
Hariciye halle komiseri Molotof, dün Fran· 

•ıı büyük elçisi Labon'u kabul etmiştir. G&
rüpne bir saatten fazla sürmüştür. 

r~unf erit sulh şayialarını 
Almanlar çıkarmış PAZAR 16 HAZiRAN 1940 * YIL: 23 • SAYI: 8058 Molotof aynı gün, İngifü: büyük elsisi Staf· 

ford Cripa" de kabul ctmi§tir. Bu görüımc bir 
saat sürmiitıtür. (l'azm .2 ncid,) tD.A.H.Z ıcvt: Anka,.. Cad.t~AN'BUl. 9Te!S?"af: VA..ICT- Po.ıa lrutu11U: •~· Trıeron: 21'15 tYuı> . 24~TO ıft1are> 

r- RU"iViiİ "'l'Almanlar Sarbrük'ün ce.-· 
i Fransaya b ~ • • · .~ 
1 teminat verdi nu unua iJ]lnovu varuı 
ll:cı::~d:.:.s:~~!:~a~I Fransa hükômeti ı Akd ·• d 
ıAın~r~ka,_g~yretınıJ B d ' t d enız e 
L·.,ın?,~~~ra~:,~.cnm-1 :~:..ır.-F~:;;.~~·,~~ :.:;~~==~:ı:=:.~ci.~. I Milli Şef l enız 
İt rreıı.i l1uzYclt, Fransa ve lngll. ı kuvveti rl ba,.'lku:..andanmm, yUk _ ukerlerl, 'Meçhul .Aakertn muan b&-
!1'-re büyük elçilerin i~ kendi ta- 1 eek F k omd& ve Nıpolyonun yattz)l Jnvaıt.. h b . i 'illeri üıerin°e kabul ctmi~tir. i ra.n&I]l um&nda heye:tllc, a. deı lbidelinde ihtiram nöbeti beki 
frt~l-:ıJcr, Huzveltle yaptıkları kon. j lm.acak · yeni tedbirler hs.klnnd3 mektcdir. Kıt,.ıarıu gtrll!nden az 80D- :9 mu a re esı 
h i'ıın5taıı sonra, ba:ı:ı noktaların l n:Uzake~atta bulunduğunu l>lldhi - ra, Alman generalleri, umumt Jıarpte i lngiliz ve Fransız elçi-
;"lidını_ntıldı~1nı fakat Amerika! yor· SabWyettar makanuıtta nzi- ölen FraUI& uktrlerint tebcil için bir 1 1 . k b ( • 
ı il rı y t mt!telıavvil olarak tel'ıltkf ~- mel"a.tm tertip et.ıntıterdlr. .Alm~ 1 erim a u attı 
ht ~ık dc,Jctlerinin nıülldikle- m~ktedlr. kıt&lan, Verny'da, ıato 6fıUnde d~ 
Jt ınutem:nlm bir l"Ordım hak· BUyUk ehemmiyeti hıı::ı: o::.n nöbet beklemektedir. Ankara. 15 (A.A.) - Mal-
pıınd~ hiçbir karanı 'orJlamadığı_ stratejik kararlarm fllmrnre oldu- ; cumhur t.met lnöııe, dOa öJledea 
i ı \bıldirmlşlcrdir. ğu, ve bunlarm belki de önUmU:: FRANSIZ HOKOMET 1 ııoara u.at ıe ela ırran..s Mytuc 
! 0Jinııton, 15 ( A.A.) - Röyter: ı deki ,irmi dört eaat ser!ında an· MERKEZi 1 elç191 MaalgHJt w 1'7 de lnailh 
t ll :.ızveır, Fransız:Jar "hürrl;ret- ı ... 1 - 1 IJ'l .... k -a..ıaı B"..- Knatdaban • • er ni _t.acagr b ldirlllyor. Halle anuım- Lıııedra, 15 (A.A.) - Colombla ......,.. .._. ...~ 
ilk' n nıüdafo:ısına" dc,·nm et. ı· da hiçbir Umit.\izmc veya panik e· BroaccuUng radyosunun verdlfl m&· Bag-eMen1 kalla1 bayurmuıtardır. 
i rı1 t"e, Amerika Birleşik devleri. marcsi olmadığı da ı ·· ·· ı•mel:tr• ıo.nıata ne.uran Fr&Jıaıs hU~meU • Ba mWAkalllU' eanumc!a ıuuid-
! ,,'11 lllüıtcfi klere tayyare ve mü· dir· merkezini Bordo':ra nakletmırtlr. ! ye ftldll ŞWaO !araçofla da 

F·'.;'.~'ı'kf6"n~~::..:k ;:~:~~r.;~. FRANSl7. HAVA NEZARETi· FRANSIZLAR GERi HATLA- 1 ._ ........._,_ 
f u Usunda"' Fransayı temin et-i . NIN TEBLICt Rl.NJ TAKViYE iLE MEŞGUL 

1: ;~~:~~~ :..~.;~-::.;::"·.: .. ::~~ 1 f :~~::~~::;:1~7.'.fn~~!.:~!~ !ı11F!2::..-.:r.:=-;:~ Fransız kabinesi Lı'l1 1\ 11... . "b b meydanında faali)·etine devam elmiı kllmektedfr. Alman zırhlı ve motörJU 
~.! 1 .. ve ~~ lrmış ,.e u gi l tir. Aıtır Te hafif ta'''-'are flJolarımıı 
'"IK:ıj- 1 1 k 1 bi e "" kıtale.n iki koldan haHket edertk Pa· Ku a d 1 . ı· k"I lit'· .. nn arı ya mı ·ongre a a - biilün c:erıhe n::erlnde. yollırııa. ıı· m n an irin I~ ıra 1 8 

demiştir. llsak noktalorındn, münakale hat- rlııten rtca.t eden kuvvetleri cevirmetc y 
n., t i • R d t bıt.k""'rlar. Fra.nsı1~a.nn mukave:ıneU ÇOk mllhı" m 't • cm nn,, enoyo )ar ım o· ı larına ,.e dbJJmın lı:olların• hll"'Unı •.;v • 

'lı •ne cc,·ahcn telgr:ına hildirll. ctml~tır. Zırhlı lroll:ır, bt>mhardımın pelc mtlildll ,.._.t Jifn .. 3"*.PdniiMta... bı"r toplantı yaptı 
f 14llr. Bu telgraf, Amerika Birle- edilmf, ,.e d.ığıtılmıttır. Muha. eLe dır. 
il~ ,<lı-T'I C'tlrrl rcbinin, Fransa Te tayyarclerimh:, hlmın ucu,ıım ATl'on'a dayanan Alman kuneUerl Fran•a. 15 _Fransız 
·ı~r 1 ere lıflyük ~lçHeri ile görüş_ ı yopmı~ Te nıuvıtffıkı:relle birçok arkadan Majlno hattmı TUnnap bak , 

ı tıfnden hlraı evnl yollanmış., muharebeler vermiştir. makta.dırlar, Ver~&ı. KeU, Bel!or nazırlar meclisi bugün 
• ır ınu.eıIMI Almanlarm han taan'usu· 
! ı· EYFEJ .. KULESiNDE ALMAN na m:ıruz kaım11tn-. Kajino hattmı Cumhurreİıİnİn batkan· 
n u~,·cıı, :o' nı umanda, ~unu ı'la 1 BA YRACI l ., 1 d J h" 
"'~Ola blldinniflir ki, Amerika Yarma#& muvaffak ola.n Alr.ıanlar lgl a tın a ÇO ( mÜ im 
'l tl Bertin, 15 (A.A.) - D.N.B. bildi· Sar mmtakumdaki Franaııı kuvvet-
'"tiı t-:,ık devletleri "askerl tccıı· r:lyor: lerinl çevirmlflerdlr. J'rammlar halen ve uzun aüren bir top-
~ ile cldç edilmiş ıraıi fr.tlıi : Alman kıtaJarmın Parfııe &irlftnl geri hatıannı takvSye ifl il• m8f1Ul- Janb yapmı•br. Mu"za. 
'll"elerini tanımı)"8CAk" lır. ı· dllrler. 'l&' anıatıı.n 'B. z. Am lııtlttq., gueteııl, k · l ba k d 

'--..... • dUn JJ&bG.h aaa.t G da Eytel kules\nden (Dtvamı 2 ncide) ere ere § Uman an 'l' Veygan, donanma ku-

lrklyenıa bidlseler kar· i:~t:~ ı!:!~:ler?ı:: 

'
ısmda tatacaı-• •ol :r:ndanı ittir&k ebnit-

" Ak§am geç vakit, ka-
binenin yann bir top. 
Jantı daha yapacağı bil
dirilmiıtir • . 

;yazan: ASIM US 1 miştir. Frana~ müdalaa cephesi cadele azmi .,. fedlll&arlıiı lııitin 
l . daha gerilere çekilmiıtir, fakat zorluldan nihayet yentıbilir. 

Kalipso ıs1mu· bir 
laglllz kravazirl 

batlnldl 
Aden uzerine yapllan İtalyan hava 

taarruzu tardedildi 
Aden, 15 (A· A·) - D~rnan 1 aarete dtl§ecekleri ~ 

tayyarelci dO.iı Aden llzeıiıie 1Jç Tayyare d.ltii b&ta.ryal&nnm mel"
akın ya.pmıelarsa. da hgUiı harb mllerinden biri Roma blnal&nndan 
tayyareleri tarafmdan tardedilmiı. birinin eepbeaine teu.dllf e~ ve 
tir· bina hafifçe halara uğra.mI§br· ' 

Üç motörlil bir İtalyan bombar- Bir ihtiyar hafifçe yaralamm§ttr· 
don&D tayyaresi alevler içinde de- Torinod& hava dafil b:ı.taryalann
nb:e d\l§müttUr· MUrette'!>atmdan dan biri bir binanm içinde patbya. 
iki kişi kurtarılarak esir edilmiş- ra.k takriben on ki§inln hafifçe ya
Ur· Diğer bir tayyare iluUne ha- ralanmrumıa aebeb olmuştur· Ce _ 
reket etmesini filpheli kılacak ka. novada dütman knıvazörlerl Uıra
dar ciddi surette ha.sara uf!'atII- fmdan atılan mermiler, birkaç bl
mıwtır· nada ha.sarat husule getirmi&ler, 

Cenupta iki küçUk ıehre kal'fl ilç ld§inin ölllmllnc, 12 )Qelnin ha
da akın yapılm11sa da hemen be - ntçe yaralanmasma eebeb olmuş-
men hfç haaar kaydedilmemiştir· tardır. Savonad& bir hava ve de.nis 

BOMA 'VZEBINE ATILAN akmı neticesinde altı kişi ölmllf 22 
BEYANNAMELER ldft YB~lfttr· lmperiada bfr 

Roma; 15 (A· A·) - Evvelki 
gece yaptıklan hava alcmlan ee
naaında dU1D1an tayyareleri Roma 
illerine :risaleler atnu,lardır- Bu 
rüıalelerde bDhuM, ltalyanlann 
mur.affer de olsalar, ma.ğlüb da ol
ll&lar aç kalacaklan, adalet ve e. 

kiti 6lmtlftür· 
ltaıyamn diğer btltUn mahalle. 

rinde aıen v8Jyaralar.ıuı olmmıış 
ve mUbim tahribat yapılanıamqtır

BtR lNGtt.tz J[B1JV A7.0B1t 
BA'l"l'J 

Londra, l~ -Amirn!hk tarafm· 
(DeDamı 2 mldt) 

h,~~ra ~be air.dild~ '"harp ne Fransa milletinin, ne de lrAh· Tiirki,..ün hadiseler lıı:arflSlll· 
~-etlen Akdeniu urayet et· nır.tanc:a ntamns müclaf .. eden da tutacaiı hattı ı..bte seliace 
~~ aonra Rusyamn alac:air ?" o'tdusunun, bütün zoriukkr.-a raf- on11a neden ibaret oldaiunu ni· 
~~ merak ~nler ç~r. Tur· men azmi ve kuneti 1ar11iınanwt· hayet birkaç ıüa içinde anlapla· 
b.."• ha~ ı~. µu, 7okaa trr. Franıanm henüz yerli ,..,.-in· CÜbr. Hüktmet muahedeler u· 
~ l.aricı vazıye~ muhafaza· ~alan deniz •tın lnrnet kar Ümt dllhilinde bu :hath hareketi 
J:'~ edecek un? . naklanndan maada büyük lngiliz tayin ettiii gibi Cumhuriyet Halk 
~ :--İlnizc:e Türkiyenin badiae· İ~atorluğu bütün meTcudiye- Partili srupu da umumf içtima· 
~ lrcıl'fıı~ • ne yapecaim.ı me- ü~~· :rardnnlan yanmdadır. Milli mda hunu tasTİp etmittir. Bu ka
~~ edenler ıçın .orulmaıı ı~ ınucad~le devrinde aenelerce en rar muhterem hükumet reisimiz 
'

1"-1 bunlar delildir. Miib1m acı itral facialan ıeçirdikten eon· Refik Saydamın a~, aarnimf. ft• 

'tıf, te7 Türkiyenin it~ ra mUTaffakıyete varan Tüic- kur .,. temkinli ıözleriyle beltri 
~al:p kalmryacağmı taym ler, Fran:nzlann maruz kaldığı bu yum hem memleket .,. millete 
!lipı._ !r" ki, bunda Ada ~enin ~~nf:~ acıl~ her mi~let~ da~ Mm de cihan efk&rı vmamiyaine 
'ti ~ olmamak üzungelır. Na· ıyı bdırler. Franıız mılle!ının mu· kartı bildirilecektir, 

Mısır, italyaya 
not.a verdi 

ili 1 Cumbunyet Halle: Partiıi- ------------------------
"~ IOıı grup içtimaıncla, umumi 
'tti 1et hakkında hükU.metin ıiya· 
~t ~vip edifa-ken mebualann 
ıııı t!6!<Jcr lehine tezahüratı bu-

Banknot emisyonu
nun vaziyeti 

lı loatermiıtir. 
~ !edeniz To Balkanlann sulhu· 
lti,._"'~aza hedefi üzerine Tür 
~ı· ~~le İngiltere '" Fraaaayı iı· 
~ ~tıe 11evkeden amiller, üçür 
l\~)'d· clun pakhnın imzaar pÜ 
' 

11ıe bUgün yine odur. Ara· 
)~t teçen zaman zarfmda maht· 
)alt bakımından deiitmit bir ıey 
\o~ tı.ıe-. Şeklen deiiımiı teYle'I' 
~ bunlar o ittifakın akdini 
~~~Yade haklı '" yerinde p· 
l' lttki -.hep terdir. Bu itıöarla 
elit· r~ müttefik devletJenı 'Yer 

~~; ~ aadık olduğu kadar bu 
~llerin beyndnülel hayatta 
ııı_l\af •e kanunu hikiın kılmaya 
~- olan harp p,.lerine kartı 
f~tiıini de tamamiyle maha· 
~ etJnektedh-. 
'~a ıtalyanın bawbe sınıı, 
•it ~Yet tarilainde nur -.e hür
~i1~t ~Ynağı olarak tamnmrı, Pa· 

• ._ 1frali vilesine te.adüf et-

• 

ROMEN· YUGOSLAV 
DOSTLUGUNDA INKiŞAF 

Ankara. 15 ( A.A.) - Tilrlclye Cum 
huriyet Merkea bankumdan tebllf 
edUmlıttr: 

15/6/19.0 akpmı fUbsrlyle banl<. 
noL J!lmlayonunun vazlyeU tudur: 

Bükn3, 16 <A· A·) - Rador a.. 
janst blldlrlyor: 

Kral Karo!, Yug09lavya bilyUk 
elçisi B· Alexandre Avakumoviç'i 
resmen kabul et.mit ve bUyWt elçi 
itimatnameWıi takdim ederken ıu 
sözleri söylemiştir: 
"- Her iki millete derin bir ını

rette nntuz etmi§ olan Romen -
Yugoslavyanm ıı.n'anevf dostluk 
politikası iı;in teşriki mc.aai edebil
diğimden dolayı bahtiyarnn. 

DUnyamn geçirmekte olduğu ıu 
bulanık 11aatlerde her iki bWrQmet 
Avnıp:ı.nm cenubu prktsinde 11ulh 
ve emniyetin ipkası ideallannc h"r 
samanklııden dahn. ziyade aadılt 
kala.c&ktır· 

Her zaman aulhU muhafaZ& et
m~k arsusundan mUlhem olan Ro. 

men - Yugo'Jl8V t.::r.rlki meNisi, Banka.Dm açılı~mda banka kanu. 
bugUn en bUyillt !nkiıafuıa vlaıl nu mucibince derubte edilen mlk· 
oluyor· tar: 1M,740.M3 lira; Banka kanunu. 

Balkan antant.mm hooenerlle nun 8-8 lncl maddelerine tevfikan 
tam bir mut.aba.kat halinde bulunan h&zlne tara.tından vaki tedlyat olup 
bu tefriki meMl, her iki milletin tedavtııcWı geri çekllmif olduğundan 

bundan tenzil olWUUJ: 19.!10.186 Ura. 
hUrrlyet n istiklllini muhafaza y ...,._ e ...... : l89.435.3G7 llra. 
etmeğe ve bUUln komtular:lle olan 
mUııaaebetJerlnl ftıkip.f ve t&kvi- Bu miktara banka "'kanunu mucJ. 
ye~·e matuf bulunmaktadır· blnce altm mukabili yıı,pıtan emlayon: 

17.000.000 lira. "'ile reeakont mukabili 
İkl müttefik kraliyetin memm ı •- 19 .... "" ooo ıı ,,apı an em ... yoa : ., . .,.,v. ra. Ye-

bulundufu aamiınl itimat hlalm, k1llı: ~1.93S.SG7 lira; UAve ohmunca 
Avrupa. cenubu ıarkt devletlerinin 15/6/19•0 tarihindeki tedavülün u· 
doetane mUnuebetlerinin irıkifa _ mum yekQnu Uç yüz elll bir milyon 
!mı temine matuf olan bu politika- dokuz yüz otuz ııeklz bin Uç yüz alt· 
nm tecelU.i için en kıymetli rehi. · mıı yedi liraya ballt olmaktadır. 
nedir.,, Bu 79kQııun 3Ul.lltl.80:1 Jlraaı yeni 

ba.rtu banknotlardan mUtebakl 3:1 
Bu nutka kr&l hararetli aör.lerlc mllyon 822.562 ııraaı da aııkl harfli 

ceva.b \•ermlıtJr· baıı.lmotl&rdan mUbe,ekldlttlr • 

Müttefiklerin isteyeceği her 
türlü yardımda bulunacak 
Roma, 15 (A.A.) - Mısır hükumeti İtalya 

hükUmetine bir nota tevdi etmittir. Notada bil
hassa §Öyle denilmektedir: 

Mısır İngiltere ile akdettiği ittifakın taahhüt
lerine riayet ederek müttefikinin talep edeceği 
her türlü yardım ve kolaylıkta bulunmak üzere 
kendi topraklarında lazım olan her ıeyi yapa· 
caktır. 

Mısır İtalya tarafından aıağıda gösterilen 
üç tekilde yapılacak taarruzlardan birine uğra· 
dığı takdirde harbe girecektir. 

1 - İtalyan askerleri Mısır toprağına bir a· 
kın yapmak te§ebbüsünde bulundukları takdir· 
de. 

~ - ltalya bombardımanlarla Mısır ıehirie· 
rini tahrip ettiği takdirde, 

3 - ltal~ Mısır askeri üslerine kar§ı hava 
akınları yapbğı takdirde. 
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Müntecit sulh. ş arı ı"fl~,~~~: 
Afrna d tarafından o.:ıe~ı::;::;:.~ 

Kısa · ... ·. ,: ... > 
· Haber·ı'* 

Resmi harp teblig~er~ ı 
. , ' 

p tanl.S tebliği: 
.,......._ U (A.A.) - Bi)'tıeı' aJılll91 ~ 
U bulrıuı tarlhll l"'raUtz febtt«1: 
Normaadi<H muharebe Luver ve E"1ö mmta\lalarıam aar~rııda 

etınektediı. • 
Pu1.e ~ orc1ular'lllUI huiMnda tteyetialll .,_.tntll 

.... tı. b~ bir ~UpmJa ı-.aı tt~cUr, 

d'M'am 

şampantede Troyes ve Ben t>izier l.lttkam4'llerlnde ~asan W1fklıu 
daba zi)'&.de ıtacıeuendirmi§tir. Pelı'-11ddetll muharebeler devam elmektedlr 

~ n Al~a dtl~$11 cepJı• ve muvuala hatlarımız üzerine ıılo

ı,.~...- lNl\IJlll\U,ıQr. 

,.~ J1 '(A-4-) ~ ~ ~ Teblltlı 
Normandlye4e ve Parlı'lin cenubunda, vaziyette defifiklik ;.ttur. 
Daba prkta. Jıası wıaurıv, RomUl7 c:lvtrm~ atn ıa~lnint .ı~mlfl~, 
ŞampanyW& dllşman, Trqfe11'den Salnt - ~yo kadar oıan mıııtaka.. 

da tazytldni atttırmıı 't'e pl'4'&ı'1armı Cbaumont lrtikametinde nerle&iaıttlr. 

Tunm arul8l ., ............. ,., ... ıl bOJ'tll M' ~ yapılmıftır. 
Ş&rkl İtalyaa .AN"· t ~ ..... 6bOr....,... ...... k8flt UÇUf" 

lan )'&{)&Q t&JYV91~ ıa.ı• ---~ ·-....... deııllll -- -
rille atmıar J&r.r-1' hecıetJ.eıe memallertııi tauı oJMflt taıabet etUTJPJı ve 
dl..,.m bir 8.YC'I ~.ınl ~QltQr, ~ ~ fMılQ,ııe 

~· 
ötıedelı .,...... bava ~ Vaglr han UuOntt boınbudıman 

~ ,..rde bqlwıaa iç ~" ~ ~ V't t.latı ..... ~r,Jta. 
.,,.tQuflardıt. Jnlttılı ~ ........... 

lt lulNıll 111.-. ..ra.,.. ıı ~ ,..,.. !ltı1J._er eü1Uln Jt•r 
ilca "-'• Gelıulla 1ra1a..- tle Aaap 1-aYa ••fdanmı •'Y111ardQJ\-.P 

etialfllırdir. 
DllflD8ll tanveıerı ıaı,um me~ Ye p.ı .. tallalarut<3 bQJ ıe· 

llblw ...... ...,. idımJan ~. 

Al1'1an febliji: , . 
......... ----.. .. ı 11 (6..a • .._ 
.... C>~ l!IP ............ t-blitiı 
Ai~ ... Ut Mis anada ...... taklblM •.uıı ,qlw>..-t..aır. 

lS!reok noktalarda, dllfmaıl ltl*ld'lerlıı p.rpqmadaa ıe.nm olmutlardrr. 
~l>tlplııuma IOll ,._,,_ atsQlnD 1el ~eti, ~ Gbııi1lf fll'kalUlft 
'Pl'I aa. ~~ wll ..,._,.., at.- Jırtaıanıan mONk-...ur, 

suatm~. 

Pa.m muba,.._ ,..ı edılmif ve .............. Utl c;Jt Al-. ıaMacl• 
ideııatmm taytn edlldlli n ı111 • Ahllan --. Jw._ tntlfAIMMI v...., 

fQaua ~- ........ ba,nlı ~. 
~ Gaı.ıbu4& dUlmlll.um&IRl --.. Gelıu pri abbmt •• rJcıat 

ameu detlltirUınlftlr. 

&t Jaallra,ıı ... b\lllı ~ 1 .. ur..,. .. ~ .. Bar etPbilllne •• 
ltaMsla ..... lQ ilkaa ~· ..... ,.,.. l!lllf!tbkilt DOk• 

, topçu ve ~ menllerlne ,ve Jlollara, batan S(ln, her p.pta bom. 
atıımq;tır. Mühim topçu kUVYetlerinin mtlzalaereU De hareket eden ordu 

'9Pkk11llerı, Jlajiııo ~ mmtal<UJM gVmlf ve ~d«& s.tllıklmlut "" 
ıtır. Garp a&r - AlbeD Jpıneat llrllll -- IU-1 t411ııdfUr. 

Verdön • Ketz • 9e1ftırd mmtaku!IMta, asker taJllİMllUerine, yoUlrdıi 
ker harel•etlerine ve demJryollara karıı muvattakJyetJt Jıan. lı~n 

pılmqı&ır, Bir çok *""""-,. '* p ~Wl tl.l1'fp .._._Ur, 
ll"rauanm gert lralan Jumteda da hava ~.._..,, tanne me,· 

-arıa.&. mUhlm demlryollarma ve ricat halinde Jatalara rnu..._,ra-ttu 
ıar J&Plalftır. 

14 hazlram H ...._ bafhYan rece, fipıılae A~aıua rarp ve ce· 
fU'k1 aıımWtalaruı& mııtad bQC\PDl&rmı ppınrı , .. ıvrl llıllcorl Jtedef. 

,.nelen bombalar atnnp. . 
Dtlfman, dün 40 tayyare kayl>etmlftir. Bunlana ll U h&u ırıuharebale· 

dOfUrWmll§, 9 unu hava dan toplan d4t,otmit§, geri kalam yerde tah· 
edllaliftlr ... Alınan ta,.,.nll\ Jrmptır. 

la lıulruda dU.-.m ta.nan ka'11Nna ıo Ulve dilmtg ve 29 a c;lk.. 
• Blalın k&~~ da ' dell ı ,-. "1).ael•Jettr. 

N&rvik mnıtakumda tlantad ve Trom~. acm gilnln sarfında muha
.,_.. ifgal edtbnftllr. 

llerlln, 15 (A.A.) - Alman ordulnn batJ<umanclanhğınm telıliğl; 

VIPdun arlllıt&bkera mevklln• yıqH!an lıtr lıtıcumda, lutalanmnı, bu sa· 
.. und h~ ı.auıı.11 Vaus kalNhli hUCurnı. .ımc,ıer n tımali prtıi 

eaiııde kAin .Marre kalesine gimılılerdlr, 1':ıtal•rımıa, Veı·dı;ın'• '104ru 
rı.melerine devam ediyorlar. 

Meuae'llıı lk1 tarafında bulunan mli.lta!ı!:ımt me\•l:i h llarm y~rılmasın 
ııanra, umumi l}:ırpte k:mlı qar•l ,ın tara JiJ!Uı• oıtn Ve:rll\tfl ıet 1 • e 

lesi, Alman lt?•ctıırı tarııtm:llın almmı .. tır. 

J"iUl~'la um.W kıı.rarıı\~r. ta (A.A.) - Alma'll or l•,:aı-ı ~~·rnma·ı

"tım• tehi•!?'· 
~rtııt. ~:ı~·:r tlf"r cfliultuada ,. 

ıttınr y11rmı lıır:11T. 

t Utvan)'a bqvekUl B • .N..-rlıdlw 

uydurulmuş bir yalandır rı;s2:~s 
ııun abık ba;tkun:ıaedaııı Qenı 

• 

~f. 3 Jll(atÖflil bir lw.t· derek demiryoUanıu w ızJWıim 
fl'n tayyami türip .,, ~ tanrı· P.fll\Yl mUeneseterlnl tah,tp et-
fe de haaara utntıl .. tır. sni9tir. 

ttaJyanJar Solum'a •• M•rrb· BiR iT AL YAN VAPURU 
1arın elinde bulunu Şega ile V~· BATIRILDI 
ka'ya " v.-.ut ........ 111tJ'ıdtqına Madrid ıs (.l\.A.) - Kuıaryı 
~z etmifkrdir. Z.yiat mil· adalan ciyarmda, 4186 toııh,ık 
bim değildir. Fortuna itınlııdekl !q.tY'n 'V3J>Q· 

MUtteUk sahil tayyarelen Ve-- runurı bir Franıız destroreri ta· 
Mıdikteki ber)zin 6epolannı boın- rafından batınlcfllı, mUrctıebıtJ
halamıt ve Franaıı donan1'tılll t· nın da kayıklarla karaya çıktık
talyan sahillerini bombardıman e· lan bildirilmektedir. 

;:uo/;la ;; us ses ıuııieıus ııılıııcı le ııcs ••=• 

Faydalı bilgiler, marakh şeyi ar 
Franuzlal'lll ltalyan hududu )tekçlte~ 

Alp kıtal-arı 

1111.aw ....., Mi'rtıw. 
• Yunan hllk~meti eknıek, ,eke< 

k,üft, ~ ....... kW'U ~ 
.. için veeika uauıtı thöaa attoı. ti · 

• Tas ~.;a..sı, '°"feUerla, btr ta
•n"US •uktunda S.wç, JardnD \a&.q: 
<le bulundlltll uberleı'bal tekzip et
ısıl&Uı·. 
~ l!oako•• ra~yoau. cSUıı ö~ uze. 

ı<>vyet • ;.ltv""1a aalapa~ıuwıO 
taafiye etild'liM 4alr tıar recınl teli 
111 ne~retmi§tir. Bu t&stlfe ııon gılJS. 
lfr wtııı.~ Jıloalcovr.cı. fakua şe4bll 
IÖ~ ..... ..,..eıı tldt efil 
qtl.'*· 

• HlUer, Amerikan gazetE'Cllerl°'" 
en v......, wınütt lıtı' miU&katta ~ 
(;Umle tunıan ııöylem~ttr: __ ,,,. 

"SiyuetlPZ 4atına 111 preDl"
takiJ> •tıııekUr: Amerika Amerl · 

111.f., ·~ ~Vl'U~lı'P\, ~ 
ıtJey'.ı, bug1brkCl AYnıp:- harbi k&rl'" 
•da~ ... Jferllu~ •ttJmetJ' 
rıl çocuk~ w ..... bıdUForulllt 
IO!luen A!Dfr!kaımı bu luı.reketıO' 
propagaıı~ ..... qJaıuttuf• 
Diğer tara..ta:ıı, Amerikaımı 111nttef11C deTtetler• 7&f4nnı wbbJ eeuoeıdJI' 
ıskıu 'Mfldle .., edeftııee. 

''Alm~ ~ Jıııtp&Jaterll" 
tumı ~" kMckttill • cteına • 
ındiı', Pla ~ UDPN'•~rJultlll' 
~ cııAtı "1&hva .cırukll7-.ıı.'1 ı.-
9tıuek ..,~ ı.~ ePl JıJI 
~ M0~•k91eıt<Slr ıee teııtJıcı"'" 
Qıa _.. ~~ llOll werroektu'" 
--~~~~~--_... ........ ._...~,...,,,.~ 

Majino hattı 
yarıldı 

(D@tuu/ı 1 lnei''' 
MUT'fEFlK ORDULARlft 

MACLOBIYETINI öNLt:MSI' 
iÇiN 

""" ..... u (.\P 4·) - AralA' ,.da btiYilk 11uaJsaııab8)'tl ift,' 
etın.ış bulwıap l>lr srııp t&nmJlllll!i 
ptuıtyetler, .Uttemı ordu! 
mr.ğlüb olınaJarlM ınhi o1m.
abl, ~~etu~ 
tı Uınlı.U taftlye etmekt.edUl•ri 
4fletk seıaetık aeu ••kl olabil" 
Mk 1tir t..anuzdNl ~"el v8rlie1'ı 
lHek bUtUn malıemenin derııal 
f61M1-riJ9.-l. l~JblM&, . ~ 
uJıiJı.ti •l.ifJat'QllSl!dıa• c;ok ,..,_ 
4vntıta enlıtti lç119 t.ydalı ·~ 
ca)t '4YY•relert. Yol~· 

MUHACIJL HAllEUTı.ıaJ 
ORDUNUN HAREKATINI 

ZORL.\ŞTIRJYOR 

'tur il (a. oJ - franıp "'-''" 
otıntJI., ''*I alblldı •uhlnıa ••• 
tAkaJar hallrutın nıuhaceretlnio ... 
ke ... har~kıi!ı hal~Jdar edr.bllecellfl 
MI frıı .... llllıGme&lnl hJberdar el 
aıltJJr, ,,. .... ...,.., .. dıtamye na-
ıırı, bazı yerlerde sh·ilterin 1oııar
da ~ırı..r,.;ni mıımıtm•lı tçill 
l~dltttter alm9"t klrartaşhrma,ı r. 

rARISIN •UKUTU ~· 
llNDA AMElllKA 

V~l.fllt"'' 1$ (._ .. ) - Ro# 
J>lld ı rlıQr: 

Parlsln şUttııtt bllUin Amerp..ır 
lan ~k ttıOteesslr eimfı,tir. P•''" 
bunun ..\roerlkan ıi:rascıll fiıerJııclf 
n~ !fll'll ltfr fteU~ •ereceJlnt s&rlt" 
nır:k tviı. •akit heaft• erbftdtr. 

Pırtı, Aınerils41al•r içln uı1tn 11ır 
UJJ!andAnbtrl "Ah, ol•JH,1,tlf, J'Pl1ff 
bir cı>k ~merf,aldar için fklqcf 'ıft 
.. aıarıdı. 

INGILU TAYYARELERi 
ALMANYA OZJRINPE 

Lontlra, fJ t A.A.) - Ha,., tffıo 
ıaretl ı,btıJI: 

ıwattellk kunetterl bkv~ .. ~ 
nı'k ilzt're dün İngiliz beYa lcu..,tl 
leri tıembardantH a.nareım ..... 
"e'in rtnubmubki Qf'11 mana.ltJl11 

ilsfiitte ~..tiltııffJertllw-. Diler ._,. 
Yareiıtr Nııımıeh•pelle yalueand' 
ll•r•ill• ısnrınt rneydaaıadeki dit 
ıne11 ıuyare ıcteomınulfftn• hif.tlll' 
11derPk 4~1r ı•Yilt ,,.rdirnıltJerdir· 
D<ıntberclt•:c\ft tan~rtJorh•iıcJtt' 
4örıjij döJtmtmitlir, 

Cittt bQmbıırdıman ta:ı;r:ııretcrl " 
mlz ~1"'aıtl·~ 'lıttln:fckl hlfumt:1· 
rı11a de\•am ~tqıl,terdlr. 

J1Hhr Ye .fttı"ı 11 e·de aııkırl il• 
d~fltN i"lbelJff viki ohuu ıu•. /. 
tn•llVllA"' eeaıabuınbltinıJf 8ıı4 
C)'l'Utt kuvnUi kı&111t &eeont ' 
tııi.tteı-i ~• tınn m11beıne ,,poı 1 

lirtrinc hir hücum ~·ıııuJııu,UT· T , • 
y11relcrir,t»:ı:rlc1t ikisi ak:;Jl>U'· 

r.u ~.,b:ıh ~ltfl l'flutlohızı, , .. " 
hım menttUp ta"'ıtttJeT" Jle~en rt 
h!'lt•nt!u h0,&1c hif MA1sen1e ıı c> " 



~ dUşUndUkçe: 

Y ~rJun bu mu? 
A iller.ikan yardımı bir kır 

'- ltlet olmasaydı, F:ranaız 
tve?tili ''Reno", en kıu-a bir 

~de "Ruzvelt" e llitap Her 
.,,.di? 

~!uün:ı. bunu bir hakikat Jibi 
'_llıı !e Yana~k iıtedikçe, kuru, 
~-~ı:ı.mlr.ra çarparak ıiipheye 
ltt ?or. Milyarlar ve milyarder 
~.iilkeainda rakamlar; aıfır ta· 
~e he:rbetlenir. ''Yardım"ın 
~r.-çek bir kıymet olmuı 4in 

J." a~ baamuı aerekti. 
~~t acınarak okUJ'UP öifeni 
~~ki Amerikanın ı"mdiye im· 
~,.. Yard.mı garp cei)hoaioin bir 
~iin:~ za::ri.-ıtını bile karıda 

I> haUe değildir. 
"- ~cbaai, •&.:er ''mukaddeaat" 
~ h teYae ona tapanların, ona 
~ ~ idare pay9'ini •«-en
~ıa bu ufwda fect.kirhfa kat· 
~~elmumi? 
'~", açık bir dil •e dik hia 
llt. Aınerikanm banu Japmasr 
~~i. Çünkü ona söre ha :rar 
~ ~t Amerikanın k•di iç· 
~ ,.. idari imanım korumak· 
ı.; '-tk. bir ı•:r deiildiı-. in.an· 
~ hlnı:a: maddi snenfutkrin 
' tQ71a hareket eden tnakine· 
'- ~zemezler. Onlann nrası 
" lote maddi men!aatlerden da 
"-fOlc kıymt verdikleri birtakım 
lıııa.."'"" törii~ e:lle tutulmaz; 
~ _ fiddetle hisa~dilir marw ıi 

·~ '!IDde)erİ de VU'dır. 
~~i. İ§te bunlardan aa· 
itl°':· Yeryüzünde ilkin birer 
~ akide, birer devlet rejimi 
~ le ıörünen ''•istem" for 
>.tı.. ınaskelerini atmıı bulunu· 

~~~:muharebe gösterdi. ki ye· 
'llf IQQ karfısında zam.:ın ve me 
~ he:nen hemen hi~e inmiıtir. 
~ "1.jino" far gibi "Okyanus'' 
~da pek giivenır.eye gclmt"z. 
'Mr ~ir ya:ıgın ilkin realdi bir 
' Cıbi gCriinse de, çok geçme 
~ 1'e korkunç bir tehlike oldu· 
,.~ duyurur. 

\"'lltçi bir Türle ata sözü: ''Ken· 
"'-deo ba~ka11na güvenen. so
~da dövünür!" hükmünü ver 
!ıij lir. Ama b~ü it ve ;ıye 
"{~ii3ii kt'.r,mnd21, tek ba§ına 
~~n c!a "dövünmek" ten 
~ ııtetic:e vereceğini zannet 

··~~ ~ _ t.--ı:arı.n Fransa, gözü pek 
\~~nm yatanın iç tamfi~ın· 
~ı~• lngiliz kıtalan.bu top· 
>...... ""1'a çıkanlırkcn, Anıerikun 
lk~rn da limanlarda yığın· 
~ı lmmdır. Sadak. olmayan 
~dun ancak bu tekilde )'apı· 

~AKKI SÜHA GEZGiN 

~ısa haberler: 
------ -- -• ~il IJa13 oda üç kerde' çocuk clert• b'1nt10 bulduklurı lıir şişenin 

4 r ı,,,~ ııtını içip zchlrlennıışlcr • 
~ toctıklardnn ıkisi iilnıilşlür. 
1 

llerslnde bulunan parti rnüfct 
li san Rc-;ld Tankut Mersın 

~~(] 1le lı:ıhc:esinde siy:ıst \:t7.iyc: 
~· lrtda lıir konfcrons yermiş, 
• e Mersinli bulunrnuştur. 
it J r>on :ranıp l\litzı kuprnş mfi 
" l~rı Dnllıonl:ır. nj:ın.ı seınJllon 
lırırnıze gclmişllr. Aıon mcınle
!'tıızc \'e Bnlltnnlar:ı Jopon kn · 

~I tı s:ıtm:ık itin sey:ıhol 3·cp. 

~ 
~ikan ekonomik kon· 
ıı~'Yİ reisimiz döndü 
tı 1 ·an birlıiıi ekonomik konsc~ ı 
tk ınıJıı bulunnınk üzere Hiden 
r'-'I h" eli reisi Hnsnn Saka ile ti-

1 ııa "'kiileti müsteşarı Nuzırn Ha. 
r 11 s:ıbah Transllvanyn ,·npurıll· 

lt~lltızc sclml~lcrdir. 
l'tjlet reisi H:ısan Snk:ı lıir mu
._: rtı•ze demiştir ki; 

J\t.Jgrntııı toplanan Dolk:ın c
~ k konse:\"irıde Türkiyeyi tem. 

t 1'. Yugoslavya, Türkb e, 110-
~ ~ ,.e \"unnnistan konse~c l~tı 
't lıler. D:ılkanlnr ar:ısındokl ti

r"' lklıstıdl milnosebctlerin in· 
,11~ 1 izımı:ıetcn k:ırnrl:ır :ılın. 

•ı '-'d lıu akşıım Ankarııyn lı~re • 
4l )orum. llclsr:ıdd:ın AlınD)ıı 

Ilı hu ust ınnhi;rcıtedlr. 

fh~~c~i ili~ca~l~rının 
~ . bir talebi 

l2l ChrımiJ:dcki ihracat tüccarla 
~ •11ta1':a ticaret müdürlüğü va· 
·a/le Ticı:ıret Vekaletine mü· 

t. ederek, üzerinde her sene 
1 ~.ınterce liralık ihracat yapr 

ıtrc:ıin İzmirdeki ihracat 
k c bağlanmasını doğru bu\· 

' larını, çünkü bu maddenin 
~!\ ~ ve Burdurda :Y•ti~r~k 
, ,,bul yoluyla ihraç edildiğini, 
~rdc:n htanbul ihracat bjrlil.:· 

en birine raptedilmesini is· 
lerdir. 

JMe:seıeıer: ı 
·~~~~~~~~~- . 

Temiz süt 
ihtiyacımız 

Bir kuç gQn 
1 evvel lJcnıir. ı 

kapıda yirmi ı 
insan siillen 
::eiıirlen e r c k 
Jıaslanelere kal 
rlırılqı. Rlr 11u· 
:ete )ıavadi.d 

. .,,.~,., . .,,.,,..,"'"""..._ olarak Qkunwı 
bil llfldlıe ıtd_ 
delle üzerinde 
durulacak bir 
meseledir. Ald. 
kadar makam. 
lar, Jıiç ıup/ıe 

i 
vok, ki talıkl. 

kul 11apma/\la
dır, ıutu .alan • 

j ce:aıını gôrecel,lir. Fakat bu kd/l 
: m~Y Sııt bir oıda olmaktan ıl11ade 
j Jıauall bir /hliuurıır ve büyükleri 
t teda11l ile kurtaran bir Jt.hirleme, 
1 küçüklerin Jıayatına malolulur. 
f Bir uel.dlet makamının mDıaa_ 
1 dui ile krndi netrlvalr arasında 
J çıkarılaıı bir kı td'pta ıu 111tırları 
: okuduk: "Çok deıa ıicuret meuda- : 1 nında ıatıları inek ıütlerl ualnı: : 
: iıuııce ııit denerek bir mahluel- ~ 
f l~dir. Sağlam bir lltekle11 ııhhl i 
! bır '".' clı~e ıuğılmı, hiluiı ıüt bul- l 
: mak ınılwıLsı:dır.,. lJu ıutırları ya. i 
: :ım kitap, memlekette çocuk da ı 
i ı•asuıın halledilmesini, rocuk ba: i 
F•ınıuıuı sılıhl ,ckilde yupılması-1 
: nı miidafau eden bir eser, bir ve : 
f kdlct ne,rlyalıdır. Bugün uü:ler: 1 
i cc, bl11lcrce nıiıılmflıi vuvru işte i 
ı bu siitlcrle beslcıımı·k ilıliyacuıdu : 
f l>uluuuvor. IJir rok ıclıirlcıu11cler, ! 
onları öldiıriıyor, f eıw, yuüsıı, 111. i 
lu sütler iıc ıayıf luiarak Jıasta ya. 
pı11or. 

lliç bir aile, uavruıuna tclrıcek 
Lemi: bir 1111 bulamıyor. I# lıiC' 
olma:.ta bu noktadan de uldıüımı: 
kavil, ııit işinin çok haylltf oldıı. 
iJunu anları:. Bfjcr ıııll nıiislahııil- ' 
leri bunu baıaramıyqrlursa, onla. : 
rı idare eden cemiyet li11a11ak ol· ~ 
sun. Hu ela olma:sa, belediye b:r ~ 
leşkilôl vücude oeı;,sin. Zira, be. f 
lcdiyenin yaptığı kontrol ue mua· : 
ııenelerln çok iyi neticeler verdi. : 
6i muhakkaktır. Fakat brı l:adorı i 

: kdfi dcğlldlr. Kdfi olmadığınr da i 
i işte lıaclisell'r isbttt~cli11M. ! ---·-····-__..... ...... _.. .............. 

Romanya tiftik ve 
yapağı ahyor 

Bunu yeni siparişler 
takip edecek 

Bükreşl«", Ronıon)'o hnkumclllr 
ticari nıüzokereler )'opm:ıkt:ı ol:ın 
hcyclirnizden selen hnherlcre göre. 
Hom:ınyo Jıüktirnetinin :ıy sonuna 
k:ıd:ır teslim rdilmek ş:ırtile bir 
ııartidc mf"ınlekctiınl:ı:ılen t HıO ton 
y:ıp:ı!< \'e liOO ton tiftik nlınok iste. 
ıli~inl blldfrmiştiı'. 

Y:ırın s:ıb:ıh tinl:ıtnıl:ı Öınerıı1ıld 
hPnıııda~i tiftik ,.c yurıa~ı hirliğın. 
de sl:ındordlz:ısyon müllürüni\n re· 
ıslil(inde bir to1ılanlı 3 opılnrak Ho 
m:ıny:ıy:ı göndcrilectl. nt"llar ıhr:ı 
eaıçıl::ır nrnmııla ınksinı cdılt'l'elc 
lır. Y:ılnıı bir kilo lifli!: \'ernırk is. 
tıyen bir tüı-C'er uynı zamıınıl:ı ikı 
~.:ılo d·ı y:ıp:ıJ< vcrmeilr mcl"lmr tu· 
lulnl":ıtctır. Jl(iylclikle elinde 3:ıpak 
lııılunnıo~·:ın ıirıik liicc:ırı mıılını 
SıJtınak lti11 plya<;:ırlnn y:ıpnk nl 
ıno1:ı nıcclıur olnC'a!, , 3·:ıp:ık rly:ıt
ları da yiik~çlcccktir. 

llomony:ılılor im ın:ıll:ırı ~<.'hri • 
mi:ı:ıle muıı:ı•ı•ne t•dcı ek tcslını ntn. 
cakl:ırdır. llu ııarllnin arl::ısıncl:ın 
reni siparişler ,·erileccf;i ıııılıışıl • 
makl:ıdır. 

Al~ın Fiy~tı 
Altın fiyatl:m ya\·aş .yavaş dü< 

meye ba~ıamı,tır. Dünkü mmı 
mele 24.SO U?:erinden olmuştur. 

3 - YAKIT JS tiAZIRAN 1MO 

~ı!!!°! ·~~ harbi~_lst!tist!~ . j .E~7l:-'i/(QNÔiTS · 
Her askere mukabıl kaç iŞÇi- - *? .. 111 25 Yqzan: EMi!İ ZOLJ,. 

... •wTen: .SMAN YENSEN/ 

nin çalışması ıazım ! M"'~n hü fi .. nlUlm d;,~~O ,.:;: bir •ftofirge dorbes;Je 111,., 

Fransa lıüyük ıı:ıüllofiki lngilterculn bütün ııunnyi şehirlerini, 
fabrikaları vcı insaıılnrilc lıetaber sc.fcl'oer ederek .kendisine nı:ılzcmc· 
nin her çeşidini lopunu, tıınkmı, tiıfeğini, t:ıyy:ırcslni gönderdlğihnlde 
h4lıi Amerikadan yurdııu istiyor. Bu, bize.. şunu gösteriyor ki, lıurp 
yalnır tnsfillır .rası11da 'Yl!Pılan :hir beRtışma değil, aynı zamand11 her 
ıı,,.ı m:ıizeml!nh• ve lı~r tyrlü ekonomi ın:ıddeJcrinin obur Jılr yi;t icisf. 
diri Ordu, "bize, mermi, toyy:ıre, tank, lırr türlü sıırıh veriniz. Hem de, 
nıümkün olduğu knd:ır ('.abuk veriniz!" dlH ekonÖml müessesesinden 
iSIMJ-ledir. ~edi, Nir laraftıııı ıne\·cut malzeme lıar~nırkef), di
ğer tarnflao, ekonomi D)'na tempo ılc yerine yenısini söndermek; mü. 
n~kıılc m:ıliinesi de, ha\'R hUcumlnrı \e scılıoın; yuzünd n ıneytlnnn ge. 
len insan ve ıunl~eme el.J;iklijiine rağmen, t;ıkvı) c isıııı ernnı)'el :ılfınıı 
sımak zoı uıı~lııdır. llilh'.lss.ı c.lu~m:ın orJusunn 'c onun harıı ekonomi· 
smc lrnti dnrhcnin ınd 1rilmc ıne ç:ılışıldıüı :ı) h:ırcl::ı, ordu ihtıyacını en 
seri ve en ıuükenınıel ş:ırtl:ır içınde knrşıl mnk h:ıyaU z:ıruretıir. 

Cihan hnrlıı rueselii Almnnl:ırn gösteı nıiş.ır ki, ıon·are, mermi, de. 
nlz:ıltı gemısl yahut nvcı tnyy:ırclcrinin eksikliği yüzünden olcluitu ko. 
dar, sivil h:ılkın :ı~g::ırt ıhtıyoçlorını teıJJln edememek :riizünden de 
h:ırp knybedilir. 1014 • 18 yılları icindc tekmil «cphelerde 2.000.000 Al. 
ınnn, ölmüştür. 750.000 kişi de tıtlıklon can \'erıni)tir. Dıiliin milletlerin 
ordularını motör ve ınnklncleşlirmesi üzerine. nteş kudreti TC hareket 
kabiliyeti kot k:ıt büyUmüş, foknt cephe ordusu küı;iilmüşlür. llıınn 
ıııuknbil hlnterl:ındda ınurııı:zam bir teknik ve ihtisas kadrosu do~muş· 
tur. 1"opıl:ın bjr hcsah:ı göre1 cephedeki bir tek ::ıskcrin ihtiyacını knr_ 
şılomnk için 17, dl~er lıe'>:ıba söre de 1~ işçinin cephe orkosınd:ı, mem
leket içinde tıılışın:ısı l~zımdır. 

Eski hıırpJerclckl "sh·il" arlık tarihe k:ırışmıştır. Bu itiborl:ı, 
"endüstri cephe~indc çalış:ın işçi" (oskcrln) ihti)•ııçl:ırını lemin e:mck 
çok büyük bir ehemmiyet koıı:onm:ıktadır. _ Rlr askeri mcr.mııa<lan -

italyadan gelenle-1 Yüksek öğretmen 
rin anrattlldarı okulu 
Balkt 1lar timdilik 

sükiinet içinde 
Bir müddet en-el Lozana gitmiş 

otun t:ıcirlf"rirnizden Cc,·ııt Atılhnn 
dünkü koııvansl~ onel ile selmiş ve 
'\eynlıati h::ıkkındn şu mnllun:ıtı ''er 
'lliı,,tlr: 

- Bütün İşviçre seferber bnlde. 
lir. Her tarufla aııker görülüyor 
!inik çok telaştnclır. 

1sviçrecten 1tnlyny:ı Avrup:ı tren 
ervi'ileri olıııadığındşn adi trenh 
ıec:ebildinı. 11 haziran ıecesl Miln· 
ııo tnyynre baskınına u~radı; bomba 
lor atıldığını duyduk. FnkAı. husor 
Qlm:ıdı!ıını öğrendim. ltolyııdn hnr
he r:ı~mcn hiı;_ bir fovk:ıltidellk gör 
ıreılim. 

Bir ~ıs1m ltal:r:ııılarla faşisllçr 
ııruındn h:ırp huauşm'ıcla lhllJıır ol. 
duğunu işittim. Avrupa treniyle 
yolculuğum hadisesiz ve r:ıhat ııeı:· 

ti. Trenimiz hiç bir müdohnle.)'f 
maruz kalm:ıd:ın geldik. Bulgaris _ 
t:ındn 1ıilh:ıso;a nskcrl foliyete şnhıl 
oldum. Bulgaı istanın Yugosl:n yn 'e 
\'unanlsl:ın hudutları elvarındo geç 
tiğimi:ı: islasyonl:ırd:ı bir çok n~ker 
ve rııbll ı;ördüın." 
INGtLTEnENJN SOFYA MATBUAT 

ATAŞESi GEi.Di 
lngillerenin Sofya elc:iliiil m:ıt

ouııt :ıtnşcsi Komond:ın Abrah:ır 
ye zevcesi de dünkü semplon eks. 
presile ~clıniştir. Atoşc, bir l)ıuhnr. 
ririmize şunları söylemiştir: 
"- A,·rup:ı treıılerilo tncnıleke • 

time f{İltnt•k imkiına kııl,nnd j:!ınd.ııı 
hurnd:ın Londrnyn dllnmek fçln hıı 
ı;ııre :ırn:nol:l:ı mc .. •ttıl ol:ıcal!ım 

nalkonl:ır i;Ok sakin hir htılrll'ıllr. 
Gul.,nrl r da sulhün cle\'amını ı .. ıı 
~· ı-l:ır." 

nir ınfi ·1 iri eHr.l ıncmle>1 <'IİI' 
ime'• ıçln A\'rııpa lrenil<' lı'1 r. 

tın lırr<.>k<'I elmıı; ohırı Ar ırrlk:ı 
im; kollcji profoc;örlcrlr.clrıı n" :ı n 

Civardak; araalar aabn 
alınıp genişletilecek 
Macırif Yekalctinin ) üksek öR 

rclmcn okulunun mevcut ıcşkilı'Hı. 
nı scnişletmck üzere tedbırler al· 
dı~ıru, 1lfı,·c pn\•yon inşa edıldiğını 
yazmıştık. Bu surelle öğretmen ye 
tiştirme imkiınl.m hasıl olac:Qklır. 

:'ıla:ırif \'ekilliğl bundıııt ba,ka 
.rüasek ösretınen okulunun yukı
nıncln bulun:ın arsolorı da satın a. 
lorak burada yeniden modern leş. 
kıl:itı havi bir ılk öğretmen okulu 
ınş:ı eltirmek tosavvurundadır. Bu 
suretle ilk ,.e yüksek öğr.etmcn o • 
kull:ırı :ıynı semt dahiJinde birleşik 
ol:ırak bulunacııklır. 

Tcşkilfıtın bazı kısımları do müş. 
tcr~k idıırç edilcceklir. 

Cam kıran kadm 
Hidayet ııdmda bir kadın dün 

akşnm kendini hilemiyecek dere • 
rede içiı> sarhoş olmuş, sonra Un
kopanında Kasımın kahvesine gi_ 
derek c.ıınlorını kırmıştır. 

Oı;üncü sulh ccz:ı in:ıhkemeslne 
\'erilen Hidnyet: 

- Kohved zengindir. Yeni cam 
t:ıktırsınl 

Demiş, fıı; snn hııpls cezıısın:ı 

mahkum edilmiştir. 

Forttik ltoly:ının Jınrbe girmesi ü _ 
zeri llt' Af.: den izdcı şi cldelleneıı ob
•uku ~ üziindcn geri dönııır.ğe mcc· 
~ur olmuş ,.e dilnkü ckspreııle gel. 
nılştir. 

Di~('r tar:ırtıın yoz tatillerini 
ınemlf'kPllcrinrle ş:eı;innek i:ı;tl)·cn 
chrlmlz icl:I tıolyanlnrc!::ın 40 klş 
on r ın'c·ı le trf'nle i\illllnoyı 111t 
ı ı .!er rr ı;uıı :ır urnsınrla mcklc• 

ı ı ~ı yn nıı 10 1t:ıly:ın rnhib 
le hıılunmn'dn<lır. 

~ ]ffi Bugün TAK sa M SiH~mssrndo ~}r• 
1 AV SEL Bataklı Damın Kızı 1 
fj l'c.nl kopya • l'enl ıılı:turkn ~'lrkılar il 
·: · Os.ı,nıllf"rde: l'Enl • \ TLVfı1K - (' \lltDJ:'J - H~71M - TALAT 1 

Ayrıca: FRAf~~<ENSTE~N'in 

mı)'arak hula olmuJIU. Sabahtan )'UTarl:nup yok olmasıydıl 
akşama kıutor bir ferlonı üzerinde Dönl:ı hıbasını görünce ~incle: 
oturuyor ve ünıitsl:ı:liğin kemirici .... Al llansl iyi rüzgar seni bu-
lesiri allan da yavoş )"avaş erl)'Or- raya gelirdi? Or.ıe üzeri beraber 
du. Aile arasına nifak sireliberl 7erlı olmaz mı? 
)'nnınn kocosile dul ıellnl Şarlot. Sonra, annesının :ıA:r suretle 
tan başka kimseyi almıyordu. Ka:. hnsta o!ıluAunu öğrenince dddlleş • 
pısını ancak, çocuklarının lıanıs· ti. \ 'e Mnl)'Gnün biltün urabat ve 
lıkları süıı ıelip kar,ısındn öpüş. tderı ualile nnlnttığı mesele) i hı-
melerl Jcin açmak btiyordu. leeanl:ı dinledi. 

Eyliılün h:ızin bir akfammda 
lt.cncllni şezlong fiştıinac pcıı ere 
kenarına sürijkJctmişli. Mat) ö onulJ 
rnıııncla oturu)·orLhı; ve iliyatl:ırı 
çe\"hilr. el f"le dur(;) orlar, konuş. 
Qıu)orJnrdı. Böyle dııkikulor ~e~·ı. 
»ordu. ~!:ıt:>v o r,ün erı~)' yorgun
du. Teessürünü gidermek icJn Mıı. 
rö' T~ l.ilhorı cjClliklerirıe kndnr 
yürüyerek sitmiştl. • Hlrdcnl>ire, 
kendi kendine sCiylenlr gibi lınrif 
$eı>le: 

- Hiç bir ,·akit mnh5ullerlmlıc 
bu kadar ntilsalt şartlar lesadfif el
mcmlfll. Or:ıdo, yayla (izerlnde t:ıt. 
bik edilen yeni ılsteınl topruğın 
kuvvellnl :ırıtırdı; fU toraflııki ba
~·ırl:ır d.ı Jervcnin açtırılıjlı son 
cetnlltr $ayesindc epey mümbit. 
leşti. Moliknne Jerve ile Klerin ~li. 
ne seı;t'liberi iki misli !lcıyınellcndi, 
ve miltemadlyen ze11ginleşiyor. ÇQ. 
lışrnanın ~alerl hudutsuzdur. 

~lııryıın: 

- Muhabbet nlmndıklan sonrn 
bunlar nen~ >·ıınır? rledl. 

- \'oh l\'ııhl \':ıh! Kardrşlerim 
böyle ehemnıi)ctsiı bir şeyi bu trn. 
dnr ileri ınl göt urdüler? Arılnsıım:ı. 
nınkt ı olıhı ;l:ır rı bili) ordum. 
IInıtl, eseıınti ınueirı olnn bir 111-
lrnll lled "o•lul:ır dn işitiyordum. 
i"ıtl ııt sen in '0 anr.emin bu işten 
ölecek kodar müteessir olııcaaınııı 
hic hııtırıma geJıncnıişti. A ! A ! Ha. 
yır, bıııın nrtık bir netice vermrk 
1."ızıııı l Hemen Amlıru:ııı bulup o. 
nunln konuşolım. Bu mesele ıırtık 
kapansın! 

ı\nten soknAındaki konafl:ı tıel
ıiiklcri z:ımnıı l\latyönfin kalbi tld
ı'lf"Ue ~ıırpıyordıı. Hayalinde, mah_ 
uın ,.e m:ıllnının, bir şezloııg Uıe
rinclc y:ıton Maryanın hatırası eon. 
landı. Du ıcşcbbü uıı neticesi •· 
kim kalırsa ııile büsbütün perita" 
olocok, '"e ınalh Mııryıın leeuu. 
rfınden hemen ölu-eklı. Faklı heı 
~ey memulün fe\·kinde bir UYl'lll· 
lukla cereyan elli. Ambnı:tz o gü:ı 
..:ok ne,eliydi. Dahuile kardeflni 
~ptükten sonrn onlnrı ohırmaQa da. 
vcı etti. Dönjz hemen me~les i •t· 
h: 

Mııt~·ö sustu. Pakat .ııcılntilcrl es- - An11emiı h•~tadır haberin 
nasmdn lınrnrlnştırdıtı gibi. ertesi nr mı '1 
gfınüpil Pııriste ge1:ireceğini ~·ntnr- _ Hasla rnı? ~esi vor? Her h•l· 
kcn Jcıırmna .söyJedl. Maryanın de ehrmmil·ctli bir şey o!mamoh. 
b~~·le bi~ ele~ içinde y:n·aş yavu - E\·eı çok hoste, ve balll leh· 
~oniip bılmesıne artık tahammül lıkeda JJ"m ı b ı· . ~.. .. ı e ı l)'.or mu$un ne 
cdllemezdı. AnlaJmayı temin icin • T:tkllleoberl? Greguar ile Jervenin 
<ıon bir gayret sarfı unırlydl. arasını bulmaklığın için sıına fi<". 

Ert~i sabah, saat onda, Mat)·ö pa· lip te &enden ıert muamele gördü. 
rlste trenden inip doAruca fabri. tü gundcnheri. 
kn)'ıı gitti. l\la'ks11dı, henüz ko,·sa- - Dende nml ııert muamele ((Ür. 
ya karışnıomıı ohm Dönlzi 8Ör- dü7 iş h•kkında koauşuyorılıık. 
mektf. Konstansın ölümllndçııber~, Belki kendi htt iş oılamı •ilıl cw
Oöniz, kansı ve üç çocuğu ile falı- v:ıp ''erdim. Öyle olacak. 
rikanııı ıpart1manana yerlefmİ§Iİ. l\faty6ye. d3nerek: 
~Oe5sese artık tamamen onun e.. Sahi mJ babn7 Annemi• hnl!f1 
lınde idi. Boşen daha bir çok se- den endl'e mi edh·onıun7 
neler ynşadı. Uıkin faorlkndn hic Ve Meı~·5 ·::ı~ır bir Jnış si\J:ı, 
bir hakkı 1taJnsa111ıftı: Su hlsaesfti'I ~ ll•et dedfıı zem:ın Am!ınt:ı; j 
muayyen bir ıclir nıukabilindc ı'ccnndon sapsnrı kesildi 
satmı~tı: Nihnyet.- bir nkşıım, met. - Al Du kn\·gıı çok u~:ıtlı ıırt ı 
reslerl.nın evinde yapılan muhte- Be11ee ~reguar haklıdır. Fok:ıt ın. 
f.em hır :ı:lyafeıten sonra di•aQ llzç. dem fd ravallı annemiz bu ıınt. 
rıne_~~şcrek ıınt bir kaJb sekt~ılinden mamaılıktnn muzt:ırip olıı,·or, h : 
öldıı~_u haber ıılınmıştı ve söylendiği men barışıp ~pllşmeJeri 1!ı~ım, I'. 
ne gorc ıhtlyarhğın da bile rocuk ki, şimdiye kadar neye hiç bir şr, 
tnhleth k:ılmış, çok yer, çok lrer, söylemediniz? Nere hu hii) nk kr 
kadınln~la artık yaşının miisnute deri iClnlzde sakladınız, baAınna: 
etmed!Aı eaıence)ere dol;ırmıf. İşte dınıı? D:ıh:ı e,·,·eJ düşünülür blr 
bu, hodbin erkr.Rln, sadakatsiz ko- çare bulunurdu. ' 
canın ıılhA)'etf, bOtün bir SO)'UD (nttHlmı uor) 

akhsfte~~ 

Değerli bir sebat örneği 
K ıymetli, fnzd üıtac11r.UZ Hak

kı Ta:-ık Ua, rı:>rıuırmı cilt· 
Jcr ve •an yıı,pr&!dır f'rMnıda 
l.ciki de mahvclmaya mahhum 
·cca bir ta:-.h knyn:ığnu rnoc!C""·ı 
ir eser halinde tedvin etm~klc 

bi7.e, o yılmak bilmeyen ve her 
el attığı mevzudan yeni b!r fay 
da çskar.uı kudretinin müke:nmel 
bir örnepni daha göstemıiı bu· 
lunuyor. 

(1293 = 1877 Mediıi Mebu· 
ıan) 1 b.ı ne.iden bir eserdi.T. 
Hakkı Tank U•'un en cazip 

-
18 6-dnuı kt'lO 

Doğum ve ölüm ilıba. 
mecburi 

Şe?ıreınınHıtl aıblılye mUdQrlyetı 

t.ııra!ından k&leıne aımarak ~Qra}1 
dcv~te göııdcrilmtı olıuı do~um \'\l 

ınum vııkuarmın mec~ıı ihbarına 
· alt ltaoun lı\;t1hası şt\myi de\ ıe:.çe 
:mbul edilmiştir. 

Pazar ı Pazartesi 
16 Haz:ı. 17 Hazı. J 

H Cema t:\ et I' ,' rmıı eı el 1 
tıı~ll ~·· il.il ''l 

ıtijjı~lıı 
dot,"ı, 12 H 4 32 it 14 4 S2 

ötıe ı:a H 4 sz 1;& ili 4 n 
lkindl 18 16 8 .sa H l8 8 38 
Ak!flUlll ıt 42 ıt ot ll 41 11 00 1 

""•• :ı 48 :1 Ol il 41 2 Ot 
lmaak 2 08 8 ıJ % 07 8 2-& 

meziyetlerinc1en biri, sebatlı bir 
tetkik ntlamı olmasındadır. Se· 
ba~lı, fakat si lcır.?i! .. Ziı:a, met· 
ııul ol .ı ::: u hir b ·• Hızi.r e arasında 

·ı t-::tk ~'eri r.. :~1 yapabild:tino 
Ye bu cibi eserleri nç va.kit l'QCJ· 
da.na koyl!.•fru~ l.ayret etmek 
lazınıı;e!ecckt.ir... Biz ise hayran 
L:alryoruz. 

Küti!ph&nesinin rafları kadar 
zihni de do!~ ve clgwı bir 14·.
siyet olan H.ıftkı Tarı&"ı hu nn n 
tuam çnlı~:m:ı!ığı, genı; toh~uü· 
mü ve ciddi vazi!~i:::asl.~ n. 
Yirmincj A .. :ı:-dan b;ıMediiimi:a: 
h:ıkfüi "mcdern insan" olarü 
tavs"f ct:ne!;te lcre~d;jt etırlye· 
rum. 

H?KME*T" MONlR 

IG.G.940 P!·.· )" 
12.!.0: P:ogınm ve meuııekct Nal 

uyan, 12.:!~ ; AJma, 12.i)O, Oı<uyıı·ı: 

Mustafa <:; ,!er, Olrnyau: .Azize Tv. 
zc:n, 13.30/ 14.30: uuzık: ırnı;Uk Or· 
!~estra, 18.00: Prognım ve mt>mleket 
ııa ! ay~rı, 18.0:5: Müzik: Kı1.r19ık 

program wı.ı 13.00: MUzik : Radyo 
cıı.z orl;cstrası, Sop:-ano Bedriye TO.. 
zünUn ı~tırG.kile, 19.~ Konu§ma, 10.ca 
Memleket saat ııJia.n, Aja~. 20.00: 
MUzlk, O!>uynn : Radil'e Erten, 20.M: 

:1/:~cım 1\1: Sanal 111el:f~lıi11de diin canlı bir mr.11l:c11 sr.rgisi lr.rtip o11111muşt11r. Sene1ll: rrılııımalarwı 
billren Sanal meklelıi taFtbderf bu .~crqlc!r 11npfılir11rı f$lel'i tııısfrı ıııiş'aılir. 

Milxlk: Halk tUr?,Uleri tSıwl Ya,·er 
Ataman), 20.4ü: Konu~ma. tTarlhtu 
&a)!alarJ, 21.00 : Mllzik, Ol•u~a:ılar; 
Musta..a çar;ıar, Azize Tözem; Azla 
ş :u;es, 21.00: Okuyan: Mustata Çal· 
l.Ar, Okuyan: Az!ze Tözem, Okuyan: 
~ıiz Şcnseıı 21.4.ı: MUzlk: Oda MU. 
zlğl (Pi.) 22.30: Memleket aat •ya· 
n, ve Ajanı baberlcrt, 22.'3: .AjaM 
çor aen1ııl, 28.00: .Mtızık: Ca&bHtl 
(PJ,) Z3.211/ 23.SO: YannkJ rl"OITU' 
ve kapanış, 



4 - VAKiT 16 HAZiRAN 1340 

._ ........................................................................................ , ... : 
: 
i 
i 
i 
: . 
i Ta.r.ihi aşı, ve ınacera hi!:ôyesi 

----·· ... ·····-··-·--········-··-................ -.................... 4 _. ...... 
Paşanın h:ış lıtr:ıfındA, tlınas İ$leme 
li siyah hir kadife h'ic içinrle 
En'amı,crif RÖziikli3•ordu. Pcnccrc
Jerin arasına sırmnlı ,.c incili kese· 
ler lonulmuşhı. Scccndcler kümı. 
len indii s.ıallcr. lıillur mnhruı::ıl:ır 
icinde pırılclı,rorrlu. Dm·:ırl3rı ınu
nzzam a!-nıılnr ~.üo;lenıektcyıli. U. 
m:ı!'> lwşııl.lıır. ipr.:.li l:nrt:ınhırl.ı <lo 
l:ıı;ıın h('llcri r.ıı•rıı~s.ı hanı:crlı içJ. 

gal:ırı. bellerlndcl.:i kemerleri ta • 
mamilr. dm~~ ol:ın ı::edık nğ;ılrırı 
bn tcı:,ı:in~ı orııoıınıtn ridrlcn in~a. 
nın bt\'nini il~ ll"tıtrnc:ık bir süste
rişlerdı. 

Fotm:ı (j'j) hıı~ rıın h•1l run hir 
:oıag.ı. hır '>Oı:ı b:ıkıl or. flİ.İrclıil.leri_ 

ne ınıınamnormu..; ~ihi Rbı:lcrini a. 
çı~ ordıı. 

Tellı~lı "e· ler fileli~ or. lı;a-.ıların· 
dan blrı: 

- Etcndlmir. ıc~rlt hu~ıı·u~or . 
l:ır, derli. 

Genç lrndın. hir on i~·in huıar:ı 
niçin ı:eldijiini, ne ö.rlirc(•cğinı u
nuırnus gıblpJi. Renk ,.c ihtişııınl-ı. 
> ıkanıın duYıırlnrda bir ıığııltıı ya • 
) ılrJ 1 :· 

- .'.le) kc a' nullah .• 
1brahim Pa~a hıı ihti5amd:m hıç 

de ·~ası kalmı)ırn lıir kıyafclle a· 
ııı· ağır ilerledi. \'erine otıınn:ırlı. 
Fatma Giilun kılı ~ısın do ıtıırclu: 

- JJileğini:ı: \"Mmı~ •• eledi. 
Fatın:ı, tılrek hir sesle :ığır :>J;ıı 

haztın kekr.Ji) erek başından gcçcn. 
lcri anlııtlı. 

İhti~·ar v•r.ir rlinliyor. rtrarln bir 
hafıf ök"iirlil.lerle P.enc kadıııın .. "r;. 
7.İinii ke5iynrdu. J-'atrna <iJil ~fü:le. 
rnıi hilirince. lbral:iın Pıış::ı: 

- Onu çok ınu set'İ~ orrnn' 
OQ·e sordu. 
Fatm·ı bir omüıfdeı <'rwnp verme

dı. se,·iyoruın demek lııhafıno gi· 
Öl\ordu. Hııl:ı,iz yaşamak onun i_ 

cın öliiındu. B:ılilin sağ olmarlığı
nı hihe bir an lereddiıt etmeı. o 
da canına kılardı. 

- Onun ı;ıir.ahı )Okttı. Ne nida .. 
S ~ olsaydı, f5lunbulda bulun!>ay_ 
ılı beni bırııkmazdı. Kimsc:;h:, yal. 
1117. kelrlıın. 

llırahiın P.ııta duşundü. Jlolili 
hıılınaı. İL in ~iinlc: ce uğra,şın:ık, 
. ~Jı\ikııı :\apınak Jhırndı. Halbuki 
11 rMn ı;oJ. mlilıirn bi.r işle me~g11l· 
·• ı. ı;u l:aıJın!J' ,·aklını k:t)•hcde. 
ı.ındi. Kıs11 kesti: 

-- Hıılili arar, Lulııruz. 
Diye ce,·arı ,·erdi. f.onra kadını 

• 1;rı ~ıkarmııları ıcııı harct ver. 
<l i. 

Fatm:ı (,fıl ruıa duı ıımauı. OniL 
nl" d.kılcn lkı ~ırrno elhiscli :ı{Uım 
onu o;:ılQnd;rn çıLerdılıır. hırahim 
Pıı~ıı. r .ııJı•nl:~ ~u 'alırl:ırı 1.ın. 
'ordu: 

"l\u! •nı.ı: ~ıırınki ı::uıı Al hey 
kari~ Mine Sİimek tı7"ı c lac;miın edip 
Mı ır h;~i 'e ocaklar ıwnline al 
i r.cr:ntJe liırek ııt!ıı :ır:ık ve t·irlıl 
ovnaı,ı:ık İı'iıı nıah.ıli ıncıbıırc \"n -
dırlar siiıH!('rdırn. ın~:\llrhli lııa:.i 
s:ıtıalı 1 ~ıı iı ıirl.ı S:rn<l:ıhiı<l,ı v:ırıp 
b.ı?.:tl<'ıklıın •onı.ı llli~rcy:,hn l:ı ı::i. 
dip Lir i' i ~1at r~lenilet·~s• rn.ılü
ınıı mill(ıl;; nelen olılukıa cnıri rer. 
m:rn ~evkt'tliı, kenımclhi, mchıı
hell.'.ı, lrntlreflü 'cllııim"tıııı efen· 
dim p11rli5~hım ha1rı-llcrinin<lir." 

Fatma Ciıil, IJcli Omr.rin ~fl
nınıı gcldi8i vnkıt hilkin bir h:ıl. 
deydi. Onıer işi ıınlı:ımışlı. Teselli 
elli: 

- Çok şi.ikiir ı;elılinlr. .• !'İ3tlr:ı • 
zam lınırc·llı:rı hiılrlctlcnir, 'icni dl' 
h:ır~cı lirrlı ili rrli. 

- l\f'~l:c li)·le bir şey yapo;;ıydı 
Ömer. Halil ohn:ıdık!:ın o:ır:ı be • 
nim irin ~aş:ımnnın nc rlel:eri 

- Ovlr demeyin ,sullanını •• 
~Y ol:ır-.~;. 

1'.ı:m• irkılıli: 

\"Hr. 

Her 

- ~\için h:ınn ~ııltıııı di)orsıın·. 
Deli Önıeı ~uliiımcı'Ji: 
- Serııh u lın dıı F.ılnıa .. Oıırj::-11 

tl.ıh:ı r.üıcl, ılnlı:ı alımlmıı. l'\ıçin 

ııll.ın olm" ,ı\ın. 
i')nıct!n ~fülori Fatın.ı C:iiliin l<>in. 

nk~ •• ıı11yor değildi. Konu~'ııkı;a o. 
mı dıha I~ i ıınll\or, d:ıh:ı f:ı1h 
'ı:ı'{l:ın:rnr. ı.:ii~r11iyorılt1. F.rı iimll. 
\İZ lıır nnıl.ı hile llt'~eo;iııi k.1~ lıd. 
ıniyen l> clı Omrr. ı·aım:ı fiiilü ıe.,.cJ. 
lı cc:ehilıyorrtıı: 

-- 1'; lıi.(r rlustıı o;ııllıınını .. Sir. lıit' 
iiriılmr) ın .. H'ln:t i'.;ı snn ir.in Yerin. 
H.ılili'l itınl hııl:ıca~ını. 

- llr-ni unııtın:ı Onı"r .. r.;ih·enım 
'en ıleclı r. 

(/)ı:tı(lnıı t•ı1r) 

D:!nizyolları bademde· 
rindcn elbise bedeli mi 

kc .. iliyor? 

Deni.ı:yoiları u:num mticiürlil· ı 
ğünUn garip b:r kararı her taraf· 
ta tces::.ürle l:Mqtliın:r.ı~trr. Bu 
!;ara·· şı.:d ·r: 

Deniıı:yol!an idar~.si hademcle 
rine verdiği elbiselerin b~delkri· 
ni rr.aa~lanndan k~.,:ncye ha~la· 
mı§ttr. Bu yü::clcn bütçeleri zaten 
otuz lira içinde olan hacleme!er 
müş'!iil l·fr v:-ziyıtc diic:mü~tiir. 
Aynı vckd.Jcte bağlı lima:1 reis· 

liği ve diğer dairelerde hademe· 
lcre ve memurlara paras;;- eı:,1 
sclcr yaptırıhrkcn Dcni:ı:yolian 
idaresinde c"e ilk defa vuk•Ja r,c· 
len b•ı hacfücnin yı::rindc l:ir l·n· 
rarla düzeltilc::cğine emin bulu· 
nuyorm: . 

---o-

Limon ihtikaı·ı yapanlar 
hakkın.daki tnhkilcat 
İtalyanın haı b: girmesi Ü?eri· 

ne limon fiyatjarı üzerinde" yapı 
lan ihti?:ar hnrei:etleri hakkında 
tahkikata baelanmıştır. 

.Eunun üzerine piyasada bir 
ha•c!:ct olr.:uş. 9 lira~a:ı 23 t:ra· 
ya Cfıl~arılmış olan bir föi!nclık li· 
mon 16 liraya <lüsJrü!mil~tiir. 
Fakat ellerinde fada limon bulu· 1 
nnral: ll'Jııları saklcıy.aniar imcn 1 
l•::ı bi•çc~ tlicc.atlı:.ra • d~~ıt:nış ı 
lar. böv:~iikle t<ıkib:ı.t!an kurt!!l 1 

mak is~cm•~'er lir. Bu iı;l::rin hep· 
si tesbit olunı lu": sııc;lııl:m:ı ad· ; 
livey:: tczlinu l<"n l.i. "ımc;~kn 
rr.uımcl:: y:rıııi.,,ı•tır. 

Ma~rif V cl;P.lotin:n 
anheS 

ADEMİ İKTiDAR ı,-= -------~...azsıızırm 
Tür:<iye Cumhuriyeti -

HORMOBIN İ Ziraat Bankas 
1 ' 

Tabletleri hır eczanede bulunur 
lPMta kuhı.u 12~!.) Gelata, laıanbul 

-----------R•_ce~ ~e _•a_~·ıır ___ --'..,,"""'-·;;;;-=-:::;;..-...::•;.;-... ·,ı:...;; 

1 
ıstanhuı Levaz ım Amırligı satmalma ı 

· !,omıs)·onu ılanıar' 
~~--

ısuı.nbuıa3n \at.ıd"k.ılıt.)oıı ~\.ı~o kılo nakll)&t Y..'PlırıJ•caklır. t•azsr 
1 ııkıa cks!flnıesı ı i, 61940 Pa%8rtc3l f:UnU !!Ut 11 de Toplıauede Uvazım 

Amırlıt;I satmrılma komısyonun03 yapılacaktır. lşhu nıı.khyata ch·erlftl mo
tcirü olan•ıırın r.ı<Jllirtin bu hl7.mnte eallo olduğuna dair \'eırlkı \'e t .. mınat· 
ıarlle belli ııaalte komfsyvmı gP.lmeleri. (l i) ı t9•0ı 

Kllıı 

.J;:,,:o;oo 
:,;.ı;oo 

,,~,.·'Jo 

r ·.rıoo 
1 i.ıiOO 

• • • 

Çııh F~~uı~·e . 
A ·nekadıo Yıu;•ıly ... 
P."trbuıı;-a Fa.sulyt. 
I~nbak. 

Adet Hlyar. 

~ 

r:.•ımeli <"'ı"'Jwic buıunıın müt:ıutcıerın yuı.:: .. rrta yıı.z•1 r r"'~ 1tR1em ~eb. I 
l~si Hl G ırn Ça~,'lml-.ı:ı ı;UnU 1!31lt H de Tophırncde V.vum1 Arnlrlij\I Sa· 
~·~nlma l:rm!...;ronııııd'l pazıırlrkla ~bılltm".31 yaprlaCAktır. Tnhm!o bedt'l' 
12,1:;5 lira 25 ku:-uştur. Jfü teminatı 910 111)1 H kU:'U!l!ıır. lstel:hll"rtn bclll 
s:ı~tte l:omlsrona g«"'rr"l·ri. O!l) H9<'3ı 

Asuı ;.~~;,~;ar.:aıın2:.:.a llomısyonu ılfın:arı l 1 

hrı-~11 '"c ?.onguJda.ktan E:~lur .. o~\lne p:;oo ton Lavemann kfönllı1lnUo 1 
t.ışıttmlmaııı k:ıpıılı urna 2 'Iemnıuz: 040 Salı gUnll raııt H de lst.Anbııld'l 

Sı:.l•punnnd'.l Asl:c-rt Falrrikalnr l"oliemll..!ındııkl Satm:ılma lıomtııyonund'l j 
ihale cüilecc-ktlr. l34 her tonuna tabmln ermen fiyııt 195 lmr.ı:tur. tetPklllertn 
ıl': tcminntı nirın 13SO. 13 Hı anı:-ı Mnlıuındı~ mekbıız-J \"CYI\ bant.<ı t"'ml.M • ! 
mel:tubu ile 2·'9l ?:o.ıı :.anu:ıun 2 n 3 t.<neü mnf.delennüekl \'t':'l.lkl hnvı 
zuflarını aynı gUn san.t 13 c kadar vermelnl, ~ar:..,ame ı~r gün komts:;on· ı 
ce görillebUlr. c 48'2 ) 

---
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~"mtl """ n ... e .. nl!,.'lıi Cıırld!! l"eya ıokaLı Xo.ın 
Hocapııf:ı. Kc.okl - Ort:a.n:ye 23-33 

ı. lfeyln Çelebi 
l\:ndı~~~mc~ı. c; ıanağa, Hııydar 

ln ıırct 
l"edikule, ilacı l'lri 

38 

ctNSt 
Mektep mahııı:ı 

Ah~ap ev I 

Ev 

...,,.~ • .ı İ.lt 

•rlı#• 
Llrıt ı,r. 

17 00 

" 00 

6 ôO 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liraaı 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mu~meleleri 

r tf d l8,800 Lıra 

ikram ive 'lerivor 
tira::!f Baııırn ... ttl'ln kuıııh111 nlı ,.c l!'ı'l:\:- !7. t<L~:vrul aı...ael 
rınrln f'ıt nz 511 lirn-.ı h•ılnntı•ılıırn .:rnı-ıle 4 df'fıt (t1kll 

l.:ııı"a ih• a.<:a~ı.lald ııl:lruı ı;oı•.: l ,ı·arnlJ c dza.;:rt.ıla!'&ktrr• 

4 

4 

l'l 

ır.o 

120 

ır.fl 

Ad~I 

.. 

ı .oon 

rrııo 

t .o 
ıon 

r.o 
411 

tO 

l.lralık 4.000 Ura 
2 1100 • 
1.000 • .. 4.000 • .. .'l.OOI • 
4J'OI • 
3.!00 • 

llt !{ J~ .\ T: Hrrn1•'" rın ! • ~I pınlar hlr ıene lc:lnde 
ıır:ırlan r~ı:ı·ı l'.!Uşııılyt nl tH l trnnııye çılttığı takdirde CJiı 
raztaslyle \•erıiec•el\llr. I< unlar Etene le 4 defa: 1 lilJ'l 
ı Blrınc-11\(ın:nı ı Mnrt ,.P ı H:•7•r"•ı '"rıı,ı,.rınrlf' t'"kllr• f'IC 

Unkapunı, Haraçı;ı - Hlsarııltı 
ı ... ına :Mehıncıt. 

30/1 
65 ıı::v {i T.iO lllm!:a:lCS~IBIRll~m!l:ıs3llUIZ:mmmf.'.'lam ........ ~ 

:!!lfv, ;:cııp:, K~ıııl: .. l, Ajııalı u&kkal 
\'el!. 

Bahı;ekııpı<'~ 4 Uncu Vakıf banın 

ı inci ka ttnd:ı. 
Bnhtckapıda 4 •:n ... U Vahı! tı.cnm 

l ine! katınr1a. 
Ba.hçckapı 4 t.incJ \·akıt hanm 

Arnna katmda • 
B:ıhçelmpıda 4 \hçU \"akrt hanın 

Atı.ı~n kat•n •R. 

ı.:~nbcr1 ta,-~\ 'ezı. ı.ımı Utıt katında 
Suitı::ucfl:n ı:a: :> Mu_)Llh&döln 

<.n111l arus.mdA 
rıtıt~:;ı::le Ril11~~mpa~a llahlteme. 
l. ıo~ iı, • .crı..<rı: ~ ptül ezel 
c;ar~ıu ı \ agt.ıkr;;.ıarda 

.'clrna.ı ... :ı.:ı Yııkupnğıı 51mll'.i 
• • .ır;,Hh 1'11.bvchcnc 
:iıl!cyıranlycde Nt1cıllıl) c hr.ı.nı lı;lnd.s 

c;elJbloğlu Allctt!n Yen.carnı 
av?.ıs :nda. 

l ;;v ~ 

12 Oda 

Od.s 

~/l Pcncerc1o!z oda 

37/l Pencerem or' 

~ 

19 

!'6 
H? 

Oıfa 

iki ô~ 

Ma~-:!l 
flül•klln 

1~9 -!li lJ....ıtk ıl 

3 Dilt-:it!n 
12 Düi-;i\llo 

:!1,:?:! l~i barrıl:a 
Aralık mal aıı: 

2 00 

:!O '° 
16 00 

9 00 

s 00 

" 00 z 00 

]'i 00 
l-0 00 

4 50 
:ı eıo 

l 00 
i 00 
~ 00 

• Yukarda ya::ılı mahaller 91\ - 11~ne'I\ Hl\yu aonuna ırad&r klnya ,·eril. 
ıne'\ llı:crt- sç:k uttlrm'l;>'t\ çı\mntmışt.ır. lil:ıleleri l~ H ı:inm 9'0 ıcııtiı ı:;ilnll 
nat on be;;~cdtr. ı"teklller ç .. nberlltıJ~ta t~tanbul \·•krflar BO!fn• dilrlU~fio· 
de Vakı! Akarlar :naıe.muıe geım,.lerı. (•74:?l 

,.._ __ 
Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

IV~emur alınacak 
l - ~vıet Dcmlryotıarı latlı.BJOJl sınıfındn lııliodnm edilmeay ~ne 

ııabek.o U~ oıtn ırıe\:tl:p ml'::unla.nnd n hareket memur na.msedl " 
ııktrı nı yspmLş ıııe ır.ctunl nndnıı ı~ıctme \"e hareket mem11n1 
alınıı.cal;tJr. 

2 - ~tuııat;:ıkaaa kıız.'lnıın orta mektep mezunıa.rma 80, ille as 
rın~ ı4 l,lro ıh.r~ı vcrllccektlr. 

a - A!ıJ.!3lJBka ımtlbııpı lise rııeı.unları lçtn :s H:s.sln.ıı Cllma .. 
meklep rne~unlaı: ıı;ın ı Temmuz Pa;~rlC!ll eünlert saat ı• de Ha 
~ilrkecı. Ankara Balıkesir. Kayseri, Malatyn, Adana, Atyon. lamlr .
~ıru01 ıı;l•.:.me rneı kezıertnde ynpıl.ıl :ıktır. MUracaatı.ır. iN lfl•tDM 
ıuklt'rı \'e lst.al!)IOn şeflıklertocc l<atıuı olunur. 

' - Mtıs:ıııal<a)a t;:;Uı-Ak ~erattı ~unıardrr: 

A - Türk Olmak 
H - F.coebt olr kJm:ıc ile evU oımnmBk 
c - ll'i )-n~ını biUn:ıl§ -.·e otıt%'Jnu goc;memls olmak "IO Y8f Hudutlarıfo ı..ı, nıı~an tıorrılerı 

~onı er<lirrn s:ıdrıırıımın ~imdi i~i 
gücJ cğıe;we tc:-tihi ıdi. h:anhuhın 
dört ıarıtfı ı:uller, liıltlcrle brrcn. 
mişli. Her hırı~:ı ı l.o lder. s:ırıı;.
hr in,3 erl,ll)Ot: h~~lar. b:ıhr-r!eor 

1,rt:ır:r .. -.:-:.Cill:~i lır.f::1an n::ti· 
ccleri \ 'C talimat:ı:ım~si ctrafav'a 
ö.,retmcr.l:dn rrUtale:Jrırım ö ;. 
r~nmet: rr.cı "sadilc bir &nket aça 
ca~tı:-

Kirli oteller 
Z·bıtı -.·e :;ı~h2t mi. frtti-ılcri 

otel!•ri, pzin:ıhn ve b~ gibi u; 
mumi yerleri tıhhi bakımdan sı· 
kı ınm:t4c kontrol etmc!;tedir 
Bil11 ı:s-:ı ot~ı;cr ü•c:-i11de <lı.:rul 
maktadır. S!ı keçi otell~::incle r:;· 
pıl::ın ko:ıt .. cıil~:- cım?.~tnda Halep 
otelinde sıhhi muayenele'ri yapıl· 
mamı!I mc nı•rkr l"alrşt1gı ı,:örill 

miiş. ralak Çllt"~fl"rı:-.ta dil bit 
bulunmuç~ur. Ot•! r-i:hürl::nmlş, 
s~hilinc ecza vcrilmi1tir. 

htıır.b l1 AıU:.e Mabl.~11).("'1 :.: lncı I r----·- -~ 
• ka ret U:tl.tt&ir.dıın: 

1 

ltr.ar Bnnkns.ı tcratından Zeyn V A K / J 
d.Jcylılne m&hkememt:ıruı 93ll/1~7 No.J: 
90 :'-"il ile ııı;ılan da~adıı mUddc-late~·ıı ;ul"t.,..:, 1; ,ır ~ıtun Htlı " 

D Orta mckt p mezunları ltln askerll~lnl yapmanllf 
ıuıknflğlnl yapmasına, en az bir sene zaaau k&lımt .. 
mezunları için de ukcrtlklcrini yap:nlf olmak. 

kurulll\or<lu. • 
1'opk:ıpı ~ııtA)ının b:ıhçc~lndc 

~ekfı a~ da kun:l ın :-aı if 1.:iifiiphP. 
neıiııı .ıt·ılmıı lll"t ·i''ıııi lı~ıylık bır 
lantana ile ;raprlmı,ıı. \"ıranr. hıtle 
tıden UIR) l.ııı t;ınıiı· clljrh or. )e
nilcrini hı. dm ın·ortlıı. J\ ııdilli 
h:ıhce'I ni ı l.,h etti. O 11r.ınnlar 
Pııdi~:ıh hıtlı"c~i ol:ııı şlmıli!d Dol· 
rnab h~e :;anı) ının c;rarını.. d:ıvar. 
h ~e\TtJel!i. S:-h:ıe kırmı11 ıuJ;t. -
ı.lıın kul~'eı \tık rlllı. Pndis:ıh ('. 
\"unciı Ahnıc, r lı ı:ı. Jıi~:,ır dü ün. 
t l''İ )'Oi.tu. \'e:-ıri l'C der c ;ı. .ı~ı -
'O". it"m d.n• 1.i\ :ıiı h 'ı : ı- ile l11r 
('amı~orrlu. lleH;n c.ı b~ u:, ~.ıiıi 

• ediııı, .ı;:.r.:ı p.ı •: hı, ı;:-ı vl'r..rinı 
O'rh ·or, ı:ıö lı-re ~··k- rı• < rı!ıı. S. 19. 

'111 r.n •·ol. hir.ın;-.·e c't.f!l 1~,,,,. e:ıin 
fı3~1ncıa ~Air:cr f'f,';,rıJi. J)ı;iır.a 7CVJ\ 
,.~ ne~e lerenniim ccl ''l ~1 irl"r, flmı 
hım PHş:ın:n ŞC\"kiııi hu,lıülıin arıırı 
:ror, !~ı::n~ul dnh:ı rıu:ı.ı 7.l'\'k, nc;c
) e ho~ılıı~ ordu. P:ı:t•lahlla herke, 
neınm:ndu. Geı;im derdi 'ok ıı ,.e 
onun icin ~::ıra:v erb\rıının c.lii"n. 
t cleri onlıra d:ı ıe' k \er;~ 01 dıı. 
J rı bu ıi <-l:len<"f'ler ı: ~jl,;ıa,ı:ı C:ı 
rağan r;~ra ındn n l~M:ııh11~cd~ 
) rıpılı)'<ırdıı. lbr:ı!ı=rn l'll,.ı , Çıro • 
{;an hahçec;ıni <'~İ hıılunmu~·n·ı renk 
r<'n k lı'\lelerle ~u~li" onlıı. Jc;t:ınbıı. 
1 ı geJere:. yabonrılıırın J\Üz!,.rini 
l.:uo:ı•lırm ı.. . pncl alıııı .nirlcrini 
l'ğ:ence ve ıe':k :'ılt-:ni ile uru,ıur. 
m:ık sfıı:el ft;t:ınlıulu hir 1 Ü~ ;t tiurı
\ UJDa çeYirmcı.. ıır::u ıı lhr:ıh::n 
Pa,nnı" ılar:1nrlıırını ) .ıL:ın lıir a. 
leşti sanki ... 

--<>
c;1;,.1·" l·----~- ....... 1:ı ...,, .. ".. . · ·'""' ,_ .. __ , :-ı .. : 

,. .. _J ·~ c." 
~lh:r:Jcki hususi mu!ıııbiri· 

mi-..-fon: KP-.a'11ıt:~a son zamnn· 
lal"cia ~erek idzrc i~lcr:ntJe, gerek 
s~ husurıı mı•hcıst"be ta1':si1.:tında 
büyük hir i~ıkitaf görü!m:hte.-lir. 
n;ıha l:öa köy i"lerinc rcr.ı bir dü· 
.re .1 verilmist:.-. 

J<a;ıo;a kn~a"k~mı B. Nail İlte 
re bu husustal:i def.erli mesaisi;ı 
cleıı d'll:-• ı 1 .. t-~bl"! \ 'i;i·ct'nrc 
i":i defa t. i::::.-. :.mc ı:ö;:ıd~r!Jmiş 
tir. . 

:i:·:·: i~1 ~r·n·n ::~:ir'..i ~·r.ı'ı1nC:a 
köy l·:ırnr;~:l::ırı i-":ı :--ı';:, !:urs· 
ta:ı 2 1•nz 1 h·i nc:i:::1:ri <le s~y· 

Zayi 
l'nc!cm" wrll •· ı •·ı 1 ! ''• '1 Ma

! !yam• ;.:ı._ ı et,ı ,ır.<Lo n, ı:ay.lnılcıı 

b'r rn~jıı.lvıı.n•n vrrftm .. ııl l akl:ınd:ı 
mUrc~:ı.:ıt •• ı. buhıtild [; ımu ııan eyle· 
r!m. 

Em .;.ıı J] ıi. L~\"ı\Zm1 Llıobıı~·"ı 

RCC('p Kcm'll O!.atı< r. (~'Z&:JO) 

ıcıd,:nln rnuw.!ıkı kauun corUleıı ta reaınıterl.c bukuku mr.hfuı<:ıuı 
lcbl ı.=c:in~ ı.:adıkôy, ?lı{oda caddesi 
Flk.r Doksk 12 No. dıı muklnı RCıt;ene 
h .. l'r ~ııpıı •• ııı!ma karar 'l.'erunıl:ı \e 
:ı;unC:rr.ıc:ı da. c:.ıyej e \"er.ı,•n trıC;inJ

t:'l.t~'ı mun ali<'~ h n m:ılıal\l m~::kOru 
terkettl~I \'O yeoi ı: . .:ı mct~~hı moj;lıııl 
bulun() ı~u 1.;ıı.. .. ırıı<l:t,ınclcn ll!'men teb
.. gnt ic. s:..'lıı karar o,;ctllG:"ek mulıa

K.ıııc Zl.t:i [ı J ta. ıh ne mUı:aı.ıl (:uına 
.,unu e:ı.nt J4 r.e bır l;:ılmı!J ve ihbar 
.Lt 1•0:1 03 m aıK6Jne daanhancııln@ 

ta:.;: cd.lt".i~I t ·Hı't mnkanıına kaim 
olr.;1k L~er~ il n ohınur. (3:!d.?5ı 

t·::ınlıuJ A :·. c :ı .a..'ı:.e:ncııl 9 unru 
llulru,. Htlltl ıllf;i:utcn: 

Da\':'cı A:·r;" Ztr~r t:ırııfrn(hn 

hmsımo.!'1 t o. L "ime gl)Jt~:.C 2ö No.da. 
.:ı.uran t..o-~ ı ı.uıe.U"l ~erer aleyh!. 
no mahkenl<.nln Wı .. , l No.111 açnuı 
oldu~ b~rn~:ı d!l\n.,ır.m yııp;h., 

.nuhaJ.:cmcıı. -r n:.ın. •: ı...s.numı med:ı. 

nlnln ıı::: lncı ıı ıı • 1 m J;i.,1occ tı\. 
.:-atların bG}o.u •• ıııı~. ına 'e mc~:.ur 

kıınunı:n H:! inci m c!dı-ııl 1'1U:ml!nr.o 
'll!id<1,.:ateyh!ıı bir r. nr m'iı'ldr.tle c\ .. 

.e .. (l.ıc .. 1c<!i:;.'3 '" ı.r.\ acı tecwır r.a!a • 

.t-.,ı ,.~ t•:nı 1n:ıt <.' na.ndan fı'!rıı~t 

"! led·ğo.ııu':l t,1 it" 111 lu !ıı:ı3 n\n rc:l-
1;nc Ye ~~J'·l~n ll _,qJ:ld1 :"il:ııt \:1) 

re-• ~ c...1•n ..la • • J ı &JllldJkl Ço. 
c J:, :ı.r ı· , .... !\ :c' '" "lln n'"l\lertnl\ \'e• j 
r!lr:;c.!. ı" :.-11 j ~.o t•'!llılnce l.anır f 
\'CrllMll o!C:-.ıtu \"C ynzı!:ın ti cm bir • 
ruıctl c rı!r-h.:tnıe <".h·ıınhancıılno tı>

llk ealld•[,-ın~t-ı m. l:ld:lslcyhln tarihi t 
il' ndn ı ı tLt rc:J o ı 1: C'J gih ı.:ır!ın6a ~ 
:eı •• "ı '-3.' :ı et: .•• ~.- ı t .. \,llıde lıJk· 

ınt.;.ı :. , l..ıt ~ • c~.ce~i 1'~ :ı c:u:111r. 
(~2G25) 

o\Bıt;\'E 1 Al-:H·'El'"I 
Mrmı•l:tı Mt'atlt! .,., 

ıc:ın ıe .ıı;ıındı. 

"·'''" v~ ua Kı 
1' ·~ tıı. ı • n 4t.l 
il •lhli ,,,\ K20 
1 yırtık ..Oll l ııJ;J • 

l'ar1t•deo Balkan Blrl!AI lc;ln oy. 
"' vlUZ 1'Uı.I} lli.ı~Jlı.ır l'uStö blrlı 
jffne ırlrm! _.,.rı y•rl"rt ayda wıtml, 
tıe~er kuru} zaınmedıln. 
• A ıonnu ı:ııyll'TI. l"JHdlrfn ml"IHııf> 

•e t~ı~raı llcıeU:ıı abone paraamıo 
('O!tlR ,çey11 hı!nl(8 il• )'nlfııma l,C:• 

retinı h1are keildt tızı?"riue aııı 
fl1tklyt'nln brr pulltll OWT),t~Udt-

\!Afi IT"a a~ J•ıılır 
"dreıo degt~tlnne UcıtU ı:ıı Krı 

11.A~ Ut'U~.EfU 

lıearet U&n'armm eantlm • u 
on son..:a::ı IUbaren ııa.n saytalıı 

r:md" 40, ıc: ~yfıılardlt M kanı,. f 
dllrdU:ıcU eeyradıı ı: tktncı ~e il· 
l"ilD"lldc 'l hlrlrırlt!e 4: hılşl:k \'&n• 
k,.•~f"~e • ıırn.~u 

Rllyılk: <;<•il c:tf. vamıı Kllfetı 
reukll ılL • ''erenıereı ayrı 11.}TI in. 
dl~t'tr v11rı 1rr ı-teınnı llAn• .. nn 
ı:u:ı:tm s.'lt:n •u kuruştuı 

l'ira1 ~ıı!'ıl..-ett,. « 1ımran 
K 't::1114 l!jnl., 

r.ır ıfctıı ~O. 11.1 ıl<'lıt:!I f>O üı; tı• 
fı.'lr ri •,. ı:~:ı "'~faeı T6 ve on d"t ası 
ıfkl kUnJ'Jtur. flc aylık llA.ıı vt'rt'D· 

·.:rln ım -ıerası tıedıl vadrr. C)lırt aıt. 
tıtı ~~er.o 1ıft.n'ar111 razıa aııtırıarı 
ı:e .. lrunırtan be=ap .edilir. 

V&!ııt tıem Joğrudan dogruyıı 
ke uı ıdarl.' >~rl:ıde, hem Ankara 
C'3ddl"~lod<' t lrha.,b('y hamndıı Ki':. 
MALC:DDIN llU·;N 111.n Bllrrnıu 
l"lt.} il' ıl~n kıı bul edet 1 n:ıronmı 
ı .. :,.f'11nu· 2M\!'.'il 

!'ı - hlıls3hakada m:.ıv:ırcak ->lı:ııı.ıarm bıl.\h.ıra idare doktorları 
dan yapılııctık ruuııycnede sıhhi dunınıııırı d~lryot lşlerhlde ftZll• 
ğ~ elo;-ert-;11 bulunmak. 

i) - MOrac:ıat lstld:ılarmıı bağlnı.acak \'Cıılltnıar ;wılardU': NGl'UI' 
da.nı, dlplomıı. veya wııdlknıı.me. alflıerlilt \'CS~ı. poHsten tadlklı IJl il 
S-:dı, çiçek aşı k~ğıdı, evli olanların c\'lcnme cUzoonı, 1 adeıt ~ 
toaı"at. 

7 - Dabıı fazla malQmat alma.le lsUyenler Jlletme mBdUrlcıcıd. 
re istl\Syon ~cnlklcrlne biuat mUrncaat ,.ctruelldlrlcr. 

8 - tr.thl:llar U•e m"z;ıını:ın için 23 Hnzirnn Sııfı ff orta möUJ 
zunıan !tin de 21 H:ulran Cumıırtcst gUnO eut 12 ye kadar Jralıal 

( %:iM. (""' 

1 ~eni~ levazım ,,;a~=:~:!J~nu i'lnlllf'I 
... 

- Tabmln edilen bedeli OOZ50) lirıı (0000) octre BuranJa 
18 H.ıı:tran 9'10 tarihine raııtlry:ın Se.h ;i}nU ııaat ı:; de puartık 

yap1lacakt:r. 
:? - tık tcm:natJ Ci6Sl Ura (73) kuru§ olup prtn3.Dlut lav aUP 

yond:ın aJml\hlllr • 
3 - lııtcl-J:Jcrln !?400 snyılı k.ı.nunda y:ı:;:Jı vc:ııı.lkle n temlDaS 

veya mektuplarııe ·blrll:~te hcl'l gUn ve .ı;a:ıtte ı:uımpll§&da lıuJunlll 

yona mUracaatıan. ~ 
• • ft ~ 

l - Ta':mln ed!Jen bo:i'lll { 12~'4\.">31 lln ol:uı :ı:; lcalem m~~ 
malzemenin 17/0 940 tArlblnP- rıu;thyan Pn.zart&t günll aat 15 .. ~ 
ps,aaa bulun:ın Deniz Levazım 8.'ıtm:ı.lma ıco;nlıyonunda ~ 
me.!I yap1l:ıcaktır. _ .;.ii 

2 - tı;c temJ:ı:ıtı cc:ıa.34l lira. olup ıa~t:ııunesl her sOn it .-U ~ 
de mezkcır ko•ni'"yon•lnn alınabilir. -14 

& - ı tclclllcr!n :?ıDl l!:l)"llı ko:ıunun l3t"dl~ \'C::lll~;Je lılrllkll a11 ,--
komisyona mOracııaUıın. ('81'>.....,. 

eme mıawww +w:n:ww:JCLWWWmta4Wc• d \---. 
S.\HIBI: .IS/Al llS Uınum ~e~riyeh 

B;nsıldı~ı )er: l '.l'KlT Mal1ıaau 


