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V AKIT KIT AP KUPONU 
Terüb 1 den 16 a kadar bir ama kupon t.op. 

a l&JIP idaremize ıetltta okuyuculanam 
Din n 'fann 'hrcllme KWllyatmm Udn· 

22 el lert bet kltabau ytlzde 60 ekalk natı. 
L: a1a1ı111raer. d 

Almanyadan çıkarılan Ameri
kah gazeteciler 

CUMARTESi 22 Haziran 1940 

• I 

YIL: 23 * SAYI: 8064 

Suriyede vaziyet sakin 

ffeım , !1 ( A.A.) - Surlyede vufyet tama· 
· miyle sakindir. Ynkrn Şark ·kuvvetleri kuman· 
danı General }(littelhauser, halka hitaben ncş· 
ı-ettiği bir mesajda, nizam ve as:ı.yi~i idame 
etmeye ve her türlü kargaşalık çıkarmal: teşeb
büslerini kat'i surette kırmaya azmetmiş bu· 
lunduğunu bildirmiştir. Her t arafta sıkı ted· 
birler ahnmı§tır. 

Berlin, 21 (A.A.) - Amerikan gazetecilerin· 
den Ralph Bameı ve Roııel Hill 24 aaat zarfın· 
da Alman topraklarını terketmeye davet edil· 
rrıişlerdir. l OARE Evt : Ankara Cad. İSTANBl1I. •Telgraf: \'AKIT• Poata kutusu: 46*Tclefon: :?1413 (Yazıl • 243i0 Cldarel 

.... .-........................................ ._ ........................ --.... ,,... ........ .... 

Alman yanın sulh. şartları Kom
bildirildi • 

pıyen ormanında. 
Eritredeki ltalyan kuv- Şartların aynen kabul 
\retlerine baskın yapıldı veya reddi istendi 

r ............ Şartlar: ............. ... 
.......__ ltalyaa zayiatı ağır 

1 

1 •• Mücadelenin yeniden ba,ıamasma mani olmak. . J 

2 lngiltere tarafrndan kendisine tahmil edilen harbin devamı 
Avrupa muvazene- Venedik bataryaları 3 italyan 
sınde müsbet ve tayyaresi düşürdü , 

için Almanyaya tam emniyet vermek. 

1 
3 .... Esasmı· A.lm~n devJetine. c~~i~le yapılan .h~ksızhk~arı~ t~miri.~i 

Kahire, 21 (A.A.) - Hartum· muhtelif mevzilere yerleımitt 

menfl a" mille dan bildiriliyor: benziyordu. B ir ingiliz ke~if ko· 
1 r Umumi karargahın bültenine lu İtalya zabitlerinin idaresinde 

• teşkıl edecek yem bır sulhun tesısı ıçm· ıuzumlu ıplldaı şartları kurmıl(: . 
Sıur '" 11111111 111111ıuı11111ııı11111ı1111111uu ı ı ı 1111111111111111ııı111111 ... •H1Au11111Muı•••iu111ı j ı1\1U11uı••h••1111ıu lil 111• 

Roma, 21 - Kompien orman· 
Jarında yapılan tarihi müzakere· 
ter a§ağıdaki ıekild~ cereyan et· 

Yazan •
• ASIM US nazaran İngiliz Sudandaki moto· bir düş:r.a;ı piyade taburu ile kar· 

rize cüzitamları, büyük bir mu· ~da§mrıtır. Bu karşılaşmayı ta· 
vaffakıyetle arka arkaya baskın· kip eden muhare!Je şiddetli ol· 
lar yapmt~lardır. İngiliz kuvvet· muı ve dü~mamn firariyle netice· 
leri Eritre hududunu ıeçmi~ler lenmiştir. İtalylnlar tamamiyle 
ve kuvvetli düşman kıtaatı te· bir baskına uframı~lar Vf'. çok za· 
ccmmülcri tefhis eylemişl:rdir. yiat vermişl :rdir. Aralannda bir 
Dü~man kuvvetli mitralyüz kuv· miktar İtalya:t da bulunan birçok 

ı D~hillye Vekili' ~shrimizde· it ~'ln.nyanın Franaada kazandr 
~ıldır.m zaferi çok geçmeden 
L._~t. teairlerini aöıtermeye 
~ı; ·~•tal Peten'in Hitler
. terelli bir ıulh için mütareke 
~_diii duyulur duyulma;: l\!a<'.a 
~ ile Bulıariıtaa fİmdiyc ka· 
' arkaama aaklandıklan ihtiyat· 
~ ıiyaaeti bcnkarak doğnıdan 
~)'a mihver devletleri yanın· 

\taziyet aldılar: Macarlar Tri· 
~. Bıilıarlar Nöyi muahede· 
~ ~jinılmaımı, yani bu mu· 
~ k.allila;,,ı1. ---. 
ti, 'la terlerin pri ffrilmeeini i•· 
~; icabeclerse bu maksat ü· 

~ele Almanya n 1 talya ile bir 
S'lı • harekete geçecelclerini de a· 

Ç4ı aöyleyorlar. 

8- hadiae Garbi A vnıpada bo· 
~ aıkeri müvazenenin Tuna .._ar ile Balkanlarda husule 
~i muhtemel aarsınlılıtı:ın 
~cıcı aayılabilir. Zira bu va· 
~ !İmdiye kadar ıulh yolu ile 
~qyon iıteyen bu iki memleke
'-ti ... tık ıilihlı bir revizyon ıiya· 

hıttuklannı ıöstermektedir. 

~ Y.ıcta henüz Franaa ve lnailte· 
it de hesaplannı bit:r.memh o::ın 
~--aya ile ltalranı" Ma~ri.ı· 
~ ile Bulgariıtanın habn ıçın 
iL; di zararbnna Tuna havzaıı 
i..,._llalkanlan kanıtıracaklanna 
~~·Fakat tim~ilik !',• ıi· 
~ llllıitaflara doğru ııdecega bel· 
1...._ ol111ıyan hadiseler rr.aamda en 
·~ ihtimalleri sözönüne almak 
~ '-ı İki memleket il.e onlara 
~ olan devletlerdekı hareket· 
L.. __ ; her- vakitkinden ziyade dik· 
~ ~ alika ile takip etmek la· 
~r. 

W:Y.~İyet bu noktadan tetkik 
~ce her te)'den evvel Ro
~Jada bitaraflıktan Berline 
~la.naya doiru incizibl ıöst~· 
~ ._. deiiıildik buluyonn; dr 
iL .. ~tan Romanyadaki bu de· 
~iin son zamanlarda M~sko
~ile yeni ınünasebetler tesıa e· 
~ Y11goılayYaya ıirayet etmesi 
~i de nrit ıörüyoruz. 
~ l'una han.aıı ile Balkanların 
ı.; aiyaıi manzarası yeni bidiıe
Lı. ile daha eauh teh.avvüllerc 
~ aidebilir; fakat bunun için 
h... iter; harp aahaaında daha zi· 
~ mukavemet edemiyeceği an· 
~ Fnnaa ile IMr taraftan Al· 
~ Ye 1 talyanlar, diğer taraf· 
h..:. lapltere anuınclaki çok ka· 
.;:- \'Uİyetin alacatı kat'i tekli 
'iu'-a hidiıeain eski ve yeni dün· 
~ husule ıetireceii akisleri 
~~e ihtiyaç nrclır. Birke
' l'lınaada Mare .. 1 Petenin iı· 
~ ~i, y~C'İne Lavalin rİyafeti 
~ da yeni bir kal.ine ıeleceği 
.ı..:~y«; sonra Amerikada ~id· 
~ fatizm ve nazizm aleyhtıın 
~htlel'den olan cumhuriyetçi 
~1 Knolu'an bahriye neza· 
~~ ve )'İne cumhuriyetçi Mr. 
~·uıı da harbiye nezaretine 
-~cliii, bu ıcc-etle Ruzveltin 

(Devamı 2 nclde). 

vetlcriyle müdafaa edilmekte olan (Dr. ııunıı 2 nci<lr) 

Bulgaristan Macar istaola iktısadi 

R•d•"''''· ., ~Ol~j~~ J~~!!~!'b ıı ...... ,, ~· 
hnrıa lpt id ıı sın rl :ı Bulgari ~tıın ile halalar tashih olunacaktır. Maca. 
Macaristan arası.nda ikttsadl ın iiza. ristıın Tri~ anon muahedesi meehu. 
kereler haşlır;ı<':ık lır. Tlıılgıı r nı iizakc riycllcri nılcıı kıırtulncaklır. Bulga. 
rl' he~ eti ne l'el ıd ri) a' ct cıl el'Ck · ~isl:ın ı l :ı Xöyi ınııalıeılesi çeınlıcri . 
ti r. nl kınn:ık Mc~ektc ılir. 

Hu anlaşma neticesinde Macar. Büy ük l\l :ıcarist:ııı. ~lııc:ır olan 
l:ı r Bulgıırl :ı ra bir çok madde lhraç to praklara k :ını•ıııok arzusun ıl a dır. 
eılt> ı-ek lerdir. Transih an) :111.ı her nıman l\l:ı ı-n r 

llııdnptşle, 21 - Avrııpa ıı ın ka- rlu~lluğu tez:ıhiirlcri ya pılmak tadır. 

mittir : 
Jiitler yanın.da maiyeti olduğu 

halde ıaat 15.15 de tarihi vago· 
nurt bulunduğu yere ıelmittir. 
Zabıta tefi Himler, Ditrich, 
Kanvers ve daha birçok zevatla 
ıjllh arkadatları da Hitlerin ya· 
nında bulunuyorlardı. 

Bir çok Alman ve ecnebi rue· 
teciler de hazırdılar. 

Hitler şeref kıtasını teftiJ et· 
tikten sonra tarilii vagona bin· 
mi~tir--. 

Fran11z murahh.. heyeti uat 
15.20 de vagona girmi~lerdir. He· 
yet girince H itler ve yanında bu· 
lunanlar derhal ayağa kalkmıı· 
lar ve heyeti sağ elleriyle nazi u 
sulü selimlamışlardır. 

Vagonun ort:ısında dört kötc 
bir maaa bulunmakta idi . 
' Bitler masanın tam ortasına o· 

(T>r.ıınmı 2 ncicfr J 

Nofus ve tahrirat katipleri gibi küçük 
~aaşh memurlara zam yapllıyor 

Mahalle bekçileı·i:ıc 10 liradan 50 liraya icada:· 
aylık verilecek · -

Anıerika 4 milyonluk 
bir ord~ hazırlıyor 

Vaşingtondaki Alman konsolos-lıngiliz tayyareleri-
luğunda bombalar patladı L·~~ a~.'~~.~~!. kuv· 

nalıiliyt:. l'tldli btlrdiyeclr :an:rtrrilerlc giiril~ıiuor 
(Yazm 3 üncüde) 

RomanVada ·siyasi 
gruplar bir~9ştirildi 

N@VJ'ork, 21 - Vatingtondan bildi· temaruı.u bulunduğu ıekllnde tetılr vetlerine menıup bcmbardıman 
rildiğtne göre Ruzveıt kabinesine ohınmaktadır. · tayyareleri bugün Amsterdam ya· ' ' M h • • 1 • 
halkçr ve Amerlkanm Avrupa lılerlne önUmUzdckl hafta Amerikan kon. nıncfa Şi.pol hava meydanına ta~r Utte ıt partı adını a an yenı 
kaU surette müdahale etmeıl taraf greııl "mühim bir fçtlma aktedP.CekUr. ruz etmı•ler ve yerde duran hır· • ' ' • 
tan bulunan Stlm.son ile Knokı'un Eski harbiye ve bahriye nazırıan- :r t kk 1 D . M f r 1 • . glrmeeı Amerikan li)'aat mahaflllnde nın lstlfalannı daha baıka lıtitaların ~!ı!~7:." tayyaresini tıh ip et· teşe u e emrr uha iZ ar aa gırtyor 
Amerlkanııı Avrupa itlerine kart§tna ( /)t rıanıı 2 nriılt) :r 

~imali garbi Atmanyadak.i ~s· lliil:uş, 21 (,\..t.J - Rom:ıny:ıdıı. ı· Milli röncs:ıns cephesine• iltihak 

l•hıı•kar yap n •kı d • tu"ccarı kerı .hedeflere ~e .taarruz edılmış, 1 ki lıfıtii n siynlii grııpl:ır, kr:ıl Koro· etmemiş olıın eski demir muhafıza 1 1 em 1 r demıryolları, ıltıaak noktaları, lün yük<ıck irfnrcsi ve ":\lültehit l:ır teşl"ili'ıtı Ye milli köylfi partisi 
~a.rlar, .t~enler bo~bal~nmıştı.r. Parti,, n amı :ıltmd:ı lıirleşınişler. nz:ıl:ırı lııı ~urctlc yeni milll par ti. 

• 1 t~ı lng.ıl~z tayyaresı do~memış· <lir. ~e girmiş lıulunac:ıkl?ırdır. 

tev~ ıt olundu tır. ingılız hava kuvvetlen Eısen, Bu münasebetle kr:ıl Karol yarın n Ham, Oılokfel, Lupinhavel, ve saa t 21 de rnrh·o ile millete bc1·:ı- Romanyada umumi af 
Pavl üzerinde uçarak askeri be· nalla bulıınaeakt ır. ~lüttehil pa;·tl. nul:rrş, 21 (ıl. \.) _ J\ral, ,·aıa-

• Prod Romos ile Garo ftııldf haneye giilürülürktn 
(Yum 2 ine.ide) 

defle .. ri bombar. dıman e.tm. işlerdi.r. ııin teşkilin i bildi ren kararname 
D d b 

na hl) nnel \'C <'~'>llsluk cürümlerı 
un gece !Ptnal denızın e ır bu akşam neşred ilmiştir. l\anırna . 

Hel.nkel Alman t esı· du"ıu·· ru·· 1 h:ı rlr, bütfııı diı'!cr ~urlara ~tmil ayyar · me memleketin hülün siyasi unsur- ' ~ ' 
müıtür. Kale civarında Alman !a rını yeni p:ırt l elrafın d:ı toplaya. olmak üzere genis :ıir siy:ısi affı ı.:-

f Dtoamı 2 neide) c:ıklır. ınıııni k:ırarnnmcsini imz:ılnmıştır. 

Japonya ~ransız Hindiı;i
·nis.ini işgafe hazırlanıyoı~ 
Haynan adası civar.ına Japon harp gemileri demirledi 

ııı:ı l zemcsi lli n d ıçinideıı transit ohı. ı tekli~ ctıiğı Jıilıi transitleri n Japon 
rak Çine geçmişti r. mnretıişleri tnrofınclnıı kontrolunn 

Tok110. 21 - Japonya Çine giden 
harp malzemesi , -e mülı i ınmalın 
Fransız Hinrliçinisinden transit o
larak geçmesi işiyle. ya kın ıla n ala
kadardır. Nisan ayı zarfında 4 bin 
mayıs zarfında ise 20 bin ton harp 

Jııp,pn hüköıneti lliııdiçi :ı! 7.İ · : · ~• c..1 . ' :ıkl:- rını hi!climıişlcrdir. 
mnmdarlarınd:ın izahat istemiş, i,•ın .i.w~ n )·a ıı ı ıı J\•)mn .. ıci-;: hli! i. 
lor ise böyle bi r halin "uku lııı l _ r.a·lltn ııl~ :;ı la lımı ı Oıt r1"" : 
madılını beyan ile Japoııyatı:n (1Jeramr ~ r: .., 'ıu 

• 



2 - VAKl1 22 HAZiRAN 1940 • 

Eritr.edeki İtalyan 
kuvvetlerine baskın • 

1 Sulh müzakerelerine rağmen 
harp devam ediyor 

• 

Almanyanm sulh şartları 
Kompiyen ormamnda bildirildi 

(Baş tarafı 1 incide)" 
esirler almmııtır. Bundan başka 
birçok tüfek de elde edilmiştir. 

İngilizlerin zayiatı yoktur. 
Bir 1 ta)yan Generali Esir 

Loudn, 21 (A.A.) - Lybyada 
vukubulan bir müsademe esna
sında İngiliz kuvvetleri, İtalyan 
Generali B. Lastucci'yi. esir et
miştir. MezkQr general, Lybyada 
bulunan 10 uncu İtalyan ordusu· 
nun başmühendisidir. Mumaileyh 
İtalyan seferi kuvvetleri başmü
hendisi sıfatiyle İspanya harbine 
iştirak etmiştir. 
Habeıistana Hava Taa'l"ruzlan 

Kahire, 21 (AıaA.) - İngiliz 
hava nezareti tebliğinin bildirdi
ğine göre, Habe§istanda Direda
va üzerinde iki hücum yapılmış
tır. Bir timendifer ga(I ve bir fab· 
rikaya tam isabet kaydCJ:lilmiştir. 
Hava meydanına da hücum edile· 
rek yangın çıkarılmıştır.• Bütün 
tayyarelerimiz üsler}ne dönmüı
tiir. 

Bir İtalyan bombardıman tay· 
yaresi garp çölündeki hatlarmu· 
za düşürülmüş ve altı kişiden 
mürekkep mürettebatı eıoir edil
miıtir. 

Tayyarelerimizin · dün gece 
Trablusgacpta Elguebi ve Ala· 
dem üzerine tam iaabetli hücum
lar yaptığı kaydedilmiştir. Bü
tün tayyarelerimiz üslerine dön· 
mii§lerdir. 

lTALl.'ANL.~ GöBJ: 

bava taamızları müsbet neticeler 
vcrmJııtir. 

BugUn Akdenizde İtalyan torpido 
ve mubrlplerl iki dU§JDan denl.zalt.aı.. 

nı batmn!§lardır. 

Venedlk bataryaları S ltalyan 
tayynreıl dUtUrdU 

Londnl, 21 - İtalya.nm harbe gir. 
meslnl müteakip İngiliz bombardmııuı 
tayyar_!!leri Onaaldo, Fi&t, Pronl ve 
Bred ttıyYare fabrlkalannı bombardı.. 
man etml§lerdir. 

Be§ ltalyan zabiti tayyare dafi top
larlyle mUealr bir mukabelede bu
lunamadıkları Jçln kurıuna dlzflm~. 
lerdir. • 

\'enedlğe, taarruz tebllkeal korkusu 
o kadar bllyOktllr ki ttalyan tayyatt 
dafi bataryaları §agkmlıkla Venedik 
Uzerlnde uçan Uç İtalyan tayyaresini 
dll§Urmil&ılerdlr. 

MoskoT&, %1 - MUtar:ıke mUzake· 
relerine rağmen Franısada harp ayni 
flddeUe devam etmektedir. 

Almanlar cenpbu ıark, cenubu garp 
ve §imali gafll istikametlerinde taar
ruzlar yapmaktadırlar. 

Cenubu ~rktfı Llonu geçml3 olan 
Alman krt&tan Ski kolda ilerlemekte· 

hl~ bir mukavemet göstermektcdlrll'ı 
Bordo ııebri yeniden dc!ıılarca bom-
bardıman edllmlıtır. · 

Mo~koııcr, 21 - Frnn~nyı baştan· 
h:ışa kateden Asosiftted Preı; ınuha. 
birinin müşahedelerine göre Fran
sa şerefli bir ~uıh ~·opanınıtığı tıık. 
ılirde, on binlerce Fransız konl:ırı. dlrler. Bunlardan blrJnln hedefi Von. 

taban ve Tuluz'dur. Diğer kol tsv1ç- nın .son danılıısını okıtınrnya k:ı.· 
re hududuna. gitmektedir. Bclgat if· d?r h.orp .edere·k.lerdir. ~yııı muhn. 
gal olunınuııtur. Tur fchri de kahra· hır ~ım:ılı Afrıkodan hır çok kılo 
manca ve kanlı bir müdafaadan son. 1 ,.c ta~·yarclrrin C<>ntıhl Fr:ıMııyn 
ra dUşmU§tllr. Bir Alman motJrıu kı- geçerek müd:ıfn:wa h:ııırlnııdıklnrı
tuı Sen Etlen UzeriM yUrtımektedlr. nı bildirmektedir. 

Şimali gnrbldc Sen Nazan \ 'C Re Neııuork, 21 - Ilordodan gelen 
tel iggal olunmuştur. Naut §ehrl t.eh. haberlere göre Lu:ır ye Löfcr hat 
ilkededir. İsviçre hududunda Majino lon fizerlnde biiyük bir değişiklik 
hııttı bUyUk btr mukavemet gf.Sıtcr. mevcut ueğilıllr. \"ojda ı-·ransızlar 
mektcdir. #llaa Loren'de Jl'ranSJZ 0 r· şiddetli bir muknveıneı göstermek_ 
duıu bUyUk bir r;lddctle dövUşmekte· ledirler. Klcrınonferon , .e ı.ı"on 
diı. .. Eplnal'da Frnnmz krtıı.lorı çevril- . · 

1 1 1 Al berini Almanlar ınrafındnn ışııal olunmuş· m ş o ma arma ve men çe:n n 
• • gittikçe daralmasına ratmen. milt. lur. . . _ .. 

1 •ı• t · 1 • Li~·onun ı,galı bıı~ıık bir sli\;Cl _ 
ngı iZ ayyare erı A net içindt" Cl."reynn etmi-,tir. vrupa muvazene- ,\'cı•york, 21 - llilornf nıembn-

(Baştaraf ı 1 incide) lnrıl:m ~elen h :ıb:?rkrc r,iirn :'l::ıji. 

bataryaları ~uv~ff:'1'ıyetJe ~om: sı"nde mu••sbet ve 1 nodnn cenu~.A çe.~il~ekle ~lnn Frıııı 
bardunan edılmı!Jtır. Son• yırmı sız kıt:ıları uc f(ıınc.eıı berı luırrı eı_ 
dört saat zarfında Almanların • • mekıe '"e Almnnlnra lıüyük zayiat 
Rolf hava meydanı üç kere bom- menfi amıller l"Crdirmektedlrler. 
balanmıştır. Meydana 400 bomba Fransızl:ırııı ,\ip •e Jiirn kU\"'l"el· 
atılmıttır. (lkıJtara/ı 1 ıncitle) leri yeniden tanzim ohın11111ş "l"C Li. 

Bu sa:bah ingilterenin cenup aemohat partiıi ile cumhuriyet· )'Onun cenubu şarkından ilerleyen 
aahillerine bir Alman tayyareıi çiierin milli müdafaa itlerinde ve Almnıı kılolarım eenclı'I dıırdurmn, 
taarruz etmiş. bir şehir üzerine harici ıiyasette tamamiyle bir- sonr:ı da püskürtmeğc mU\·arrnk 
mitralyöz ateıi açml§, derhal ha· leıtiii görülüyor. Daha sonra Tu· olmu5tıır. 
valanan İngiliz hücum tayyarele- na havzası ile Balkanlarda hadi- --------------
ri ve rarekete ii:eçmiı tayyare da selerin inkitafı üzerine Alman Japonya 
fi topları Alman tayyaresini ka - Sovyet münasebetlerinin ay.-ıca 

( lJaş tarafı 1 incide) 

turdu. Sağında Göring, Amiral 
Rider ve hariciye nazın Ribcn· 
trop yer aldılar, solunda sıra ile 

. erkinıharbiye reisi Keytel, Gene· 
ral Broçiç ve Hea oturmuılardı. 

Fransız heyeti de geldi, tam 
Hitlerin kar~ısına Orgeıltral Hut· 
zinger oturdu. Sağında MösylS 
Noel, hava nazın Berjöre ve ao· 
!unda da Visamiral Lölük yer al· 
dılır. 

Keytel derhal ayağa kalkıp kı· 
sa nutkunu okudu. Hitler 15.42 
de vagondan ayrıldt ve arkadaş
ları ile birlikte hareket etti. 

Keytel vagonda murahht.slarla 
birHkte kalarah kendilerine sulh 
şartlarını hi1'::lirdi. 

Lo-,<lrıı, !!1 - Saat 19 da Ge
neral Keytel ile Fransız mümcs· 
silkri ar.:ısında müzakereler cere
yan etmekteydi. 

Ç <ıdıra çekilen 
mm·ahhaslar 

Kompiııen. 21 (A .. \.) - l>S.H. 
ajan:: ı orıa A"rupa s:ıatlle ıs:ı:ıt 20 

j de ' 'l'riror : 

lıuıgıcmdan 2:> 8ene .anra, tngtıteıi 
ve Fransa, hiç bir sobop oımactaJlo 
Almanyaya yenlde:a 1ıarp tl1n etuıer 

Şimdi, meSt>leyi alllhlar halletU. 
Fransa, mağlQp oldu. I•'ransıa hUlCO" 
metı, bir mUtareke için Alman prt· 
ıarmın btldtrilmeııtnt Alman bükdlD" 
tinden rica etti. Bu vartlann blldiriJ. 
meal için taribi Komplnyl o~ 
aeçlldi lsc, bu, Fraua. ~ t.atibuıil' 
ıcrelll bir saytumı tqlrll e~ 
Alman m111eti Sçln de bUtUn samaJI' 
lr.rm en bUyllk .zilleti gibi tet.\kkl O' 

lunan bir hatıranın, baksızlığ: tAJXl11 

edici bir adalet hareketi ııe ueıebfO 
sllmek için yapılmt§tır. 

Fransa, blr tek sert kanlı çarpıııısl 
!arda l<ahrnmanca mukavemettell 
sonra, mıığ!Qp olmuı ve yıkıtınııtsı'· 
Alnµuıya, mUUlrelce ııartıarın'.'.l ye{;ı 
mU.zakerelerlnc, bu derece ıecl 

1 h:ı.ama karıı tahkir edicl blr mabl.Y' 
vcnnek niyctlndo deg"Ud!r. 

Alman talepleri §U hedefleri stl'
mekt~ır: 

l - M.Uca.delenln yeniden 1:ıqıaıor 
sına ınanl olma.le, 

2 - tngııtere tAra.fmdan kend1ti11' 

t:Uımll edilen harbin devamı için /J' 
manyaya tam emniyet vermek, 

3 - Elasmı Alrı:ıan devletlne cebir' 
le yapılan haksı.zlıkların tamirini tef
kll edecek yeni bir sulhUn tesisi ıçll1 
lUzuınlu iptidai ıarUar:ı kurmak. 

Bu muka1demeuln kıraatini ınotr 
akıp, Fllbrer, Alman mllll ına111 rıd 
melen aral!lDda vegonu t.erketınt.ştll 

Peten aulh şartlarmı 
kabul edecek 

Rom:ı, 21 - lngllizlerln Afrikadakl 
faallyetıerl <ehemmıyetalr:dlr. Bi~rta. 
Tunus, Kora!ka '''C lılaltaya yapılan 

çrmuılardır. • tesir edecefini de söylemeye ha· h • 
Bir kur!un posta binasına isa- ret yoktur. Zira Pariıi iıgal eden azırıanıyor 

bet etmi! ve bir binada yangın Almanlann aaj cenaha mensup 
çıkmııtır. • olan (Matia) "• (Victoire) gaze

------------------------------ tclerinin İntİf8nna müsaade et· 

F vadah . Bilgiler, merakh şevler ;;:~: !:~";..~r;::-:;t R':!: 
([Ja1~ıarafı 1 iuridc) 

ponyanın Hin<lkini nıe elesindcki 
battı lı:ıre~;etiııi lt:ıl~an hül,ünıeti. 
ne bildjı mi,tir. 

Fiihrl'r maiyeti! ... , ı~ompiyrn or. 
maııını tcrkcltikteıı ve gcncr:ıl Ki· 
le) ı:rsnsız murahhaslarına ş:ırlla. 

rını bildirdikten sonra ~a:ıt 16,25 
le .Frnn<;ı:t murnhhoslon ornlarıııdn 
müzakere e : ıııek üz~re kcnr.!ilcı i 
ir,;in hnıırlnnınış olan çadıra çekil. 
mişler \"e Borılo Jıiil:iınıelilc sörlı1-
nıii~lımliı'. $ani ıs de ~l'niılt'ıı vır_ 
ııona dönmu,for ve Führerin mü· 
mcs,ili ordu h:ı:,.lrnrn:ınclnnı ııcnt. 

r:ıl J\liel ile ft"kr:ır ll•ma; f'lmcyc 
de,·;: rn cylemİ'jlerdir. ~füınkcrl' ele-' 
mm elmck:eılir. 

N'eT')'or"", :ı - B?n:ooan gP.terı ıııı· 
t ~rl'r" gtt ·e Fnınm::: br.,,·eJctll ){arf 
ili Pel~"l J, JM!'ltıyanm S'IJlh ~ 
kabul cdc~k~lr. Lon'1nı.•hn da tıll ' 
r'ldlğ'nc göre hU!ı:Cımct Bcrdnyu ıct· 
ketmiş degil<!!r. • 

1 NC\"5ork, %1 - to me~uı nordod
11 toplaııaral~ l:UJı Dnedn verC"Cegi bUtll 

l.a.!'ulan k'ltul etmelt hususu:ıd3 !11
11

' 

tabılı l~ıı1mtf·rrdn·. 
----------------------• ya ile Almanya araımda tnndi· 

B 1 t k •d 1 1 • e den bir siyaset farkı tobu-üzü a 1 e V e 1- er 1 kendini •Öttermeye ba,Iamııtır; 
lıl,, bu farlı zaman ile daha mühim in· 

.... 
~ ... 

Sovyet Ruıyanın ve Baltık dev
letlerinin vaziyetini aöıterir 

harita 

Sovyet Rusya orduları Litvan
vanya ve Lctonyayr itgal ettiler. 
Bu devletler, Rusya çarlığının in· 
hilali üzerine kurulmuşlardı. Es· 
tonlar, 1917 yılı 28 ikinciteşrin 
günü bir kararname ile hakimi
yet hakkının münhasıran Eaton· 
lara ait olacağını ilin etmişlerdi. 
Fakat Sovyet Rusya, meclis inti
habında kazanacağını utnuyooou. 
Zira Estonyada bir hayli Rus as· 
l<~ri vardı. Bu askerler, her taz
yiki yapabileceklerdi. 

Estonyalılar, hiç bir t:a.zyikten 
yılmıyarak reylerini milli birlik 
lehinde kullandılar ve intihap ta· 
rnamlyle Estonlar lehinde netice· 
lendi. 

Müdahale etmek isteyen Sov
vet askerlerinin sili.hları toplan· 
dı ve 1918 yılı 24 nisanında Es
tony~nın cumhuriyet hükümeti 
olarak te§ekkül ettiği ilin olun
dt:. Bu esnada harp devam edi· 
yor, Ruslarla Almanlar çarpışı
yordu. Ruslar, müşkül vaziyet 
kar111mda kaldıktan için Estcm
yadaki hftkimiyetlerinden vazgeç· 
tileri Buraya Alman askeri fırka· 
laıının yerleşmesine razı oldular. 
Asayişi mtihafaza maksadiyle Es· 
tonyaya giren Alman as.kert.eri 
bir mild.det sonra ~ideta Alman 
diktatörlüğünti kunnu§lardı. Es
ton askerleri silahtan tecrid edil· 
miş ve evlerine dağıhıuşlardı. 
Hükfımet makamları, Alman za
deganlannın elinde idi. Alman· 
Jar, bu muvaffakıyetlerden sonra 
Estonyayı Almanyaya ilhak et· 
ınek istediler. Bunun icin Eston· 
Jarın muvafakatini almak husu
sunda birçok çarelere başvurdu· 
lar. Fakat Estonlar bu teklifleri 
fıiddetlc reddediyorlardı. Lonöra, 
Paris ve Romıya murahhaslar 
gönderip Alman işgalini.şiddetle 
p rotestoda bulundul:r. Bu t e· 
şcbgüslerden ziyade tali Esto:ı· 
tara yardıın etti. Almanların 
f:ı:ırp cephesinde mağlllp olması 

üzerine Estonyadaki Aiman kuv· 
vetleri de FAton topraklarını ter· 
ketmek emrini aldılar. 1918 yılı 
20 ikinci kinununda yeniden Es
ton milli ıürası toplandı ve mu
vakkat hükCtmet ite bqladı. Bu, 
Eatonya devletinin teıekkülü de
mekti. 

Yalnıı Troski, lıala Estonya· 
nın muhakkak surette fetih ve il· ~ 
hak edilm•i taraftan idi. Şubat 
ayı içinde 60 bin kifililıc bir kuv
veti' Ecton hudutlanna gönderdi. 
Eıton millt kuvvetleri, kahra

manca çarpııtılar. Fin gönüllüle· 
ri, komtu devletin istiliya uğu· 
maman için en tehlikeli cephele
re bile atılmaktan çekinmiyorlar· 
dı. 60 bin kifilik Rus kuvveti hiç 
bir muvaffakıyet kazanamadan 
mağlQp oldu. 

1920 yılı 20 ıubatında Soryet 
Rusya - FAtonya sulhu imzalan· 
dr. 

47.500 kilometre murabbaı bir 
ıaha işgal eden Estonyada 1 mil· 
yon 800 bin kadar nüfus vardır. 

LITVANYA - Letonyanın 
cenubunda ve Lehistanrn şima
linde"lci Litvanya da yeni kurulan 
devletlerdendir. Fant mücadele· 
leri 19 uncu asrın sonlamıda baş· 
lamıııtır. 1865 yılın.da Rusya çar 
lığı Litvanyadan Latin harfini 
menediyor, yerine Rus harflerini 
ikame ediyordu. Bu ıeneler, Le
histanın Ruayadan müthiş bir taz· 
yik gördüğü senelerdir, Litvanya
J, lar, Leh medeniyetinin ve inki· 
~afır.ın tesiri altında olduğundan 
Ruslar, Lehiıtanla bera.ber Lit· 
vanyayr da tazyik ediyorlardı. 
Fakat bu tazyik Litvanyanın me· 
deni inkişafrnt öldüreoıiyordu. 

• Umumi lıarbin başlangıcında 
ise Litvanya Alman istilasına uğ
radı. Halk Rusya islerine kaç· 
mıştı. Almanlar her şeye rağmen 
istiklallerini ilan için çalışan Lit· 
vanyahları kendi taraflarına çek· 
mek arzusunu beslediklerinden 
L itvanyamn istiklalini ilan etti· 
lrr. Fakat bu istiklal, ancak Al· 
mar hakimiyeti le kaim olacaktı, 
ki Litvanyalılar, buna hiç bir su· 
rede razı olamazlardı. 

Almanların garp cephesinde 
bozulması üzerine bu hakimiye· 
~inc!e manasl kalmamıştı. Ancilk 
bu sefer Leh tazyil:i başla '.lı .. 

Litvanya ile Lchistanın arası 
.açılmı§: Leh kuvvetleri, Litvanya 
toprağına t aarruza başlamı~lardl. 
Diğer taraftan S ovy ct Rusya ile 
mücadele bütün şiddetiyle devam 
ediyordu. Litvanya halkı, her ne 
pahasına olursa olsun btiklai ka· 
zamr.al: için seferber lomuştu. 

1919 yılı yazında Bolşevik kuv· 
vet!eri, bütün topraklardan uia:t· 
laştmldı ve 1920 yılı tcmmm:un· 
da bir sulh muahedesi imzalanC:t. 
Litvanya, bütün mücadelelerinin 
semeresini kazanmıştı. 

kiıaf tafhalarÔıa ıirebllir. 
Hüliaa Franıanın malum ıe· 

kilde mailUbiyetinden ıonna tn· 
gilterenin vaziyeti zorlaımıt ol.: 
maJda buabcr ~·bin çok uzun 
sürmesi ihtimali kartıımda de
cizlerden abluka içinde olan Al· 
ınanyanm, bilhaıaa müttefiki !tal· 
yanın uirayacaiı zorluklar nir 
hctcn daha büyüle olac.l!dır. Onun 
için Almanya ile İtalyanın hakiki 
'Vll7İyt'ti ıörerek tnıiltereyi de 
sulha kazanacak bir anlatma yo
lunu tutrnal.nı imkan haricinde 
değildir. 

ASIM US 

Amerikanın hazır
ladığı ordu 

( Boştarnf ı 1 incide) 
da takip edeceği beklenml~ lııe de bu 
ane kadar b~ka hiç kimse tstlfıwnı 
vermi1' değlldlr. 

KC!:lVt;LTtN GAZETECİLERE 
BEYANATI 

• 1"'1-ÇJ·ork, 21 (A.A.) - B. Ruzvelt 
gazeteciler toptanU..nda, ı•anamerl

ken, iktmıdl te§rlld mcsat programı· 
nm, uker1 müdafaa programı mu. 
temmiml olarak bir iktısadl tnüdaf'aa 
proır,mı tazammun ettiğini beyan et. 
m.1, ve lttlhaır dU,UnUlen tedbirler, 
nısı! kUrreml% ııulhunun munzam bir 
korucusu olmaya JnAtut' ve mU\"at:c· 
neııi bozulmu~ beynelmilel vaziyetin 
teııiratına k&rft bizim ve diğer Ame. 
rlk& cumhuriyetlerinin iktısadiyatmı 
himaye etmek !~in bir vuııtadır. • 
\"qlnı;-ton, %l - lfilll mUdaCaıı.ya 

ait fabrikalarda ı.;nlı:;an !~iter itin 
22 mUyoi 590 bin dolarlık bir kredi 
kabul olunmu,tur. 

Asosiatcd Pres muhabiri 21 _ 43 
yaş arasında olan bütün Amcrikal:la
nn mecburi ukerhk bir.metlerini ya· 
pac:ıkl:umr ve dört milyon kt,ilik bir 
Ameril:an orduııanun teQkll olun:ıc:ı. 
~ını bildirmektedir. 
KANADA DO:Ut:a·o~~LARI~D.\ 

SEFEr.BERLlK 
Oltovnc.lan Assonntc(J Pres muhabi

rinin bildlrdt~ine g·üre Knn:ı.dtı. ba§\'e
ldll M.:ıl:enzl:ln buöUn, J\'.nruıda do· 
rnlnyonlarında askeri ve iktıs3d1 ııe. 
:erbcı"lik yapılması hakkrnd:ı.ld knnu 
nun l:abul olunduğunu blldlrmltıtlr. 
Mecbul"i ıuıkerllğ 'n hedefi milli mllda
f'aadır. Il:lı·ıcc yardım için gö:ıüHU kı· 
talardan is<ıi:ıdc edilccı:lttlr. 

ı\meril•adaki J\lm.: .ı ı~·m:o; >lo~l : ı ;, ıırıd:t 
Bomba l'atladı 

!'lie,·yorl.:, Zl - Va:fngtondon t lldl· 
rildl~inc gore Alman l:onııo:o:;luk bl. 
naı:ınd:ı. \ 'C l.omU:'list p:ırtısl n:ı.~:rı 

cfk~n olnn Dcyll Vötcr gazetcııl ld:ı 
rchnne.slndJ bomba patıamı:ştır. 9 ya 
mlı \•nrdır. 

Konsoloııluk crl;An ve mıımurl:ı.rrn
dıın hir. kimseye bir 6CY olm:unı~lır. 
.nıentR.\D.\ ı s J:t!.\" T .\ lTA!!E 

\'APU..:\C,\K 
Moskova, 21 - tinited Pres Tl"ııh:ı· 

bMnin Vaşinı:tondan bilclirdlttine ı;ö · 
re, Amerikan b:ı.hriyc l!"z>artmıınr 16 
bin cleni;: tayyaresi yap lma:r. h::.l:~.m

daki projeyi lrnt'ul ctm~tir., Askı:rl 

l 'itçeye daha mühim tıı.hsi:ı:ı.tlar lıo. 

nacaktır. 

JAPO~ ll.\RP r.ırntı.ERI HA\':\:\:\ 
ADı\Sl~D.\ 

Afosl.oı•rı, 21 - ~ir çok .Japon 
harp gemileri n hir tıyy:ı.re srmi· 
ı.i Jlnynan aılau açıklanndn hulun. 
makt:ıdır. Dunlıır Fr:.ırıs:ı l:ı.rıı ı. meıı 
teslim olur olm:l7. Fnınsıı Jlindiçi
nisini işgal işine haşl:ıyocaklardır • 

'ı.'nngçede de i~g:ıl Jıazırlıklorl 
y:ıpılm:ıktaıiı r. JI:ırn:uT' ndao;mıb 
ttl0,000 .lııpun O'ikcri huhınm:ıkıa. 
dır. 

1\l:'ınm:ıfih Tokyodan uelen h:ızı 
lrn herler, Hin cliçlnt zim:rnı d :ı rl :ın. 
nın~ine giden silôhlorı \e kom
yon~rı tr:ınsit olarnk RC\:irml'ği 
bhul etmeleri üzerine gcı~ginlimn 
zail olduğunu hildirıneklcılirler. 
F:ıkat her şeye r:ı8rııen J:ıııony:ı 
nıulınkknk ki Hiııtli<;iniyi sB:tlt'. 
mekledir. 

KABİNE TOPLA:STJSISDA 
SÖl"LENı:N SÜZLER. 

Tokyo, ~l (A.A.) - MUıtemlelte 
nazrn General Kolııo, buırtın lcnblnc 
toplantısında, Fnı.nsız Hlndiçinlııl 
meselesinin halli lc;ln, artık Japonya 
nın kuvvet tıtlmRI etmesi mi 11\zrm· 
gelect'!ğt sualini, kl'ndi kendine aor· 
makta oldu~unu beyan etmiştir. 

Hollanda Hlndiltanı mcıreleııine gc. 
lince, .statilkonun muhafaza.•'! ıfbııtl· 
ka.srna riayet edilmtdlği takcllrde, 
Japonyanrn burada. dıı. icabına göre 
tedbirler alması lt.7.ımgl'ldlı'tiı}! blldir
miştir. 

Maliye nuırr, Holl:ınd:t lllodl.st3nı 
·•· ı Franmz Htndl Çinisi mue.lclerl 
hakkında, htlkQrrıeUn ıc:ıbeden tedbir 
leri nlmasmı beldecliğlnl s5ylemlljt.lr. 

Dük dö Vindtör 
İsp:.nyada 

" Bıırt't'lon, 21 CA.ı\.) - D.N.n:: Dlik 
de VlndaQr, kanın. sekreteri \'O ref'a· 
kıttindekl diğer zevat dün nkş11.~ lia11.t 
20 e do:ru buraya gelml~lt.rdir. DUk, 
Fran.srz _ lııpanyol hududunu Junltc. 
rnd:ın ges;mi§tlr. 

Dlik'Un sekreteri, Dük de Vinilııöriln 
Cuma gilnü Haracloncta l:a lacatını, 
Cumartesi &UnU M:ıdrid'e lınrel:et e· 

•lect"flni ve orııclıı r..ondrııdan talimat 
alacağını bildirmiştir. lnı;illercye Liz. 
bon yolu ile n'·det cdll~cclctlr. 

Limanımızda bandırası· 
nı deği~tiren Fransız 

gemileri 
BU.;1lkdere T:ıhllslyc ,ırl:ellnln bu. 

lunc1u!tu limıında mevcut sayıları be,, 
attryı bulan l:Uçük Fran"t:: hUkftm,.t 

•gemileri arın .ııaat altıya kadl\r Fran· 
ıı:z bandıruı lıAmll oldul<lıırı hnlde bu 
sıı ntten .::on•ıı tn,,.il'z bıındıruı çel•· 
til;Jerf görtıtmilştOr. 

Aynen red veya 
kabr:l 

Lonılra. 21 fA.ı\.) - Alman şe. 
r.ılliııi lel.ıliğ eclih:iklerl E:il•i a) nen 
knbııl 'c~n reıJdetnıele;i Frnn:.ıı 
nıur.ılıha..,l:ırınılaıı rica cdilôiğı öit 
rrııllmiştir. 

'i"arihz va:;cn Be1·l!ne 
naklediliyor 

Fiilırerlıı 11mız:nt /:rrar_qll/11, !1 
r A ... 4.> - Kompiycn Mıii5elrrin_ 
uen sonra ;ı!>:ıl<ıılnki ı•nıirlt"rİ ,·er. 
n iştiı: 

r.·:ı l:-ıe\'e'.:il r-c.v:ıl da t.rpınntır: 
l :;U~: ctr'li:ı , .c hcr:·er:fn ycrll"df' ıc; 
r.~as.."!lm d·)ğnt o!d•Jt:.ıın·ı d i.}1l:-e:-e,, 
•·mo.'ll~el:e~ten Mc.~~ ctn1e'lde yr.:-ı 

kurt:ınlt nı~ .. d~mı:ıUr. ııı:ı 
Bordo, :ı (A.A.J - B. F.e~ııo 

tabab Maroı:ıl I'eten·i rytrct etııı!f 
tir. 

ihtik4r yapan iki 
dam!r tüccarı . ı ........:. ~rariM Tıı~crr. h:ıtım taşı ,.e 

prıl 7.:ı rc~r anıhn~ı ncrline ıı :ı klrd l-
krrl;tir, Ali lTh·i isminde bir deıWreınlf 

2 -· 11.:i trenin hatıra pliıl.:l:ın. ihharı 'üzerine zabıta diln fi)'ntı p 
nııı buluoılu~u yerler tahrip ed :lt'. kumş olan demiri 35 te 38 kurtlt' 
cektir. l:ın s:ıtan iki demir tllC.:"' 

ti" :ı - :II:ırcşol Fos abiılc i oldıı~u rını ynknl:ıyıp :ıdliycye tesllııı 
glhi mııha::ızn eıllleç<'klir. nıi~lir. Bu muhtekirler Küçük~ 

z:ırıl:ı Kıhleçcşme~i olm~ınd:ı. ı 
Mütareke şartlan ntlmar:ıd:ı demir taciri Prod Ro"1~ 

ı.:omplnJi Omıam, 21 (A.A.) - Yııo;lfidis ile Unkapanında Kanılt0 
D.N.B.: Fuhrcr v:: bıı§kumnndıuı, ya. arka5ında 22 mımnrnd:ı demir t•• 
nındn muhtelif ordular ~cClcri, ordu <'iri Garo l\lchteryandır. • 
başkumandanlığı ı;cfl, hariciye nazırı Müddeiumumilik rloııyarı tetkfcl 
ve FUlırer mu:ı.vint olduğu halde, ile mnınunları derhal uliye 8 ill 
Frarımzfhcyctlni, mUtareke şartıarmı ceı.:ı rn:lh!:emc~ine sevketmişıir. 
\·erme~ üzere kabul etmı,tır. :.fl'hakcme struınıfa ('firmii 11,r,. 

ı ·r.ınsız lıcycU, n:.a~ıC:altl Zt"vattan hnılun ~u !fl'kilde tertip C'l)undıd" 
milr1. k kept1: YUkıı::k hıırı> ııırasr Az.a· 
ı:mdıın oq;cneral Hu:ıulgor, hnm ge. 11ıııa,1lmı,tır : ·4 

ncrall Bergcrct, \'Ü!&nılral Lcluc ve Reşat ve Sait i~minde iki pol•d 
Iı"rnnıa bUyUk el~l.sl Noel. esnaf 1.:ıyametine girip cn·clıi pro 

F'Ulırer, 1"ranı;;z dcleg.ılerlne, ıart· Romosım rlükkAnına gllml~lrr fC 

larr, Koınplnyi ormanında, 11 Teş· pıııarlıja girişmişlerdir. Prod 1'0• 

r'ıııien·cı llH8 dv Marc,şal Foeh'ın nıos d~miri 3J den aşn~ı)'a \'Crrıı~· 
tezlll edici mütareke prtıarı.nt Al miş, nıcmurlor da 500 kilo delll' 
maa murahbaslanna dikte ettiği ay. tnrtıırıp aralıar:ı yüklemişler '"' 
nl ''ago::ıdıı blldtrml,Ur. paruınl ,·ererek fatur:ısınt kesllf• 

Bu;;un Komplnyl ormanında "'1.1.. dilı:tcn sonra cürmü meşhut r•J'°' 
kun gelen bu va1ta, \"ıll.tlyte Alman raı.: zuLıt \'araka!lı ınnzim eııııft· 
ordulannm ~rcflne kartı yapılan lcrılir, 
h:ıl•arctı ~i!:nı; tlr. Şerefiyle nıng'!Qp Ru sır:ıda Prod Romosıın ır•dt• 
olmuş tir harnıa kar§r bu \'akadB <r 
r;öııterilcn \'ekar. Gaulola adiliğinin sinde lırn bunl:ırı J;ı l;unışn (iıır 
Atmıın ordusunu tıı.hktr 'ettlfinl bn dnn ııhw.ırum (!emesi üzerine. (ı-· 
m:lh:tldr, eb~dl bir itin el:me~·t' matııt ro iııimİi ıJe-mir tnccarınn tt·ıcf011 
olarak dıl:ılcn Abidelerle bilytlk bir t•ltirere:.: ıJemiri bulunup 1>ulııfl• 
t.cz:ı.t lCfkil etmeırudlr. nıodığını sormuşlar ,.e mfü;bet c;; 

1'"ührer adına, ordular bqkuman· \"l'lP nlınc:t tiııronun dükklnın• l 
d:'lnh~ı cerı s-cncrol Kcıteı. tnlltarekc s i<lerek kilosu 3:> 1.urıı~tnn t7S I • 
§:.trtl :ırmın ll§ağıdrJd mukaddcmcılnl r:ılılc demir tarttırrnışJar \"e (aturtı• 
oltumu;.:lur: srnı 'kestirdikten t:onn zabıt ~-· 
Fü!:ırcr ,.e Alm'.!.n orduları bsıku· rnka,1 t:ı.n zim etmişlerdir. 

mo.ndanı nuın:ı, sı.z·cre B§:ı~·ds.ld mu. p d r. ·ı G d "n .~· 
kııtıdemcyi bildtnnckle kesbl;ercC ey. ro .omos rlı e :ıro1nı:_n ul rlll-
ıcr· n1 . 1 J:ını ı:ereynn e en mu tn1'cme e . t 

1 • • 1 (' p rl ' 'ııı Almıınynya, Amerika Birleşik o, v. < e u nro rod Romosun L:en ı . 
!etleri reisi \"il.son laraf'ındnn '"erilen lele fon dn: t 
ve mUtte!!k devletler taratmdan te· - Sen otuz lıeşlen vrr hfz ) ııı 
yit olun:ı:ı teml:la.ta itimat etmıı o. hc,:ılıı r inni brşten görürüz .. 
lan Alman orduııu, l1 Te1J'lnievvel Dediğini ilrriye silrcrek muraı:ı; 
Hll8 de all~hla:-mı bıralnnı~tı. Bu. ne ılı bir ':ızh et ilıdns clnıtk ısıcfll' 
Alr.ıı.n milletinin ne de Alman bükQ- ise de ıcl efon nıuhaH•rc~i polİJt: 
me~lnln arzu ctmemif ol~u~-u \'e mu- riıı :ınr.ınd:ı crrcyan ctmi<; nld~. 
baııımlann, ez.le! !alklyettne rağmen ~ımc!.ın Jıu ifndcııfn ll\ll~ııl•ltı rnc. 
Alı\.ı:uı kara, deniz ve han kuvvetle· tlnna ctkıııı~ \'e hAdl~c ıınbil ,rı, 

'-rhll kaU ma5lQbıyete u-"'ratamalı"'ı .. 1 .. ıü • 6 6 ~ ru nıu~ r. 
bir .harbin sonu olmU§tur. Mütareke. , 1 .. 1

·
11 

• 
1 1 

nıiJll 
yi imza a<!ecek olan Alman hf')"cttnln · ıa eııımum m:ı7.nun nrıll ı1 • 

ZA Yl mu\'asal~tt Anından itibaren, bu dev. lcrınıı:m:ı kıınununıın ırn nc:ı. m•~. 
· .Mu:ımelc vergisi h:ıkkınd:ı k:ııııı. !etler, resmen \•ermiş olduktan temi- dı•,inc ~öre tcYldflcrinf hıeııt1'' ~ır 
ıı cn 'erilıneı;i kap eden ,.c Türki. n:ıtıcn :ı :ı !:.t etmete b&§lAm:~ıardır. k i ın mıı::nıınl:ırın lt'l'kirJcrlne ktı ·~, 
ye imar bıınl.asındnıı J7- 7- !l37 Alman mflletlnln bUtlln lzdlrapl:ırmın ,·errr,·k mnhullcn la•şir y~pılnı;_. 
tnrih ve 'ii!l9 ~o. ile nlııı:ın iki hln başlangıcı bu \'ngondadır. Bir millet~ rn dcflerle rin telldkl tein mıı -e 
llrnlı '.- teminat nıektubımım 11nkır· t:ı.hmtl edilC:.lkcek tahkir ve tezl!l kcnıeyi 27-G-!HO perfemlıt' 
köy malmüdiırliıiliine te,·di edildi- edlcl her ~ey. mad:1l \'e mane\1 lıU· l ~Jik elmişlir. .__/ 

lUn utıraplar, bu mahalde dolmuş. 
ltinc d:ı.ir 27 - i - 937 t:ırlh ,.e 1 / 4H tiır. OOrt ııcne ıınren kahraman bl r 
~:ıyıh mu,·:ıklrnt makbuz kn) hol. nmlcanmetten ııo:ıra. yeglne d!ı, 
mu ş olduğuııdnn bir hükmü olmadı. demol<rat ,devlet adaml:ırmın n141e· 
ğı il:iıı o!ıı:ııır. r·:ı .. ır.ı:: n 1ılk olmu, b'•lµuın ' h1r mil· 

llu:11crlıır lrrjla afıoş trı~:a.~ı ı •r t ·letc l:ar~ ı ve:il"Jn sözicr \'e yeminler 
l.irrnıil fııbri/;u/nn ıı ı • ld:-cı· r rn!;_ c!en dunUlmıl~tUr. 
lrırt Unıilcl ;;iı !:rti. ( :1:!(i7!lJ 3 F;ylül rn::rı d:ı, t;Uyiık harb!n ba~. 

iki Irak nazıfl 
Ank<.a.rnya geliyor ııo 

n-ı.tant, 21 · ı .\.A.) - ırak bti rı. 
r.1?t!nh he: iciyl! \'e adliye n~z.nlllli;ı· 
nı Anl:ar3.ya re-.ml 't:lr ,·:ızifC ile ' 
derece~ ! blldirilmcl•ted':.-. 



P dllşUndUkçe : 

fırıldak ımanlar 1 f 16 .~lJaşından iti~areiı : ~. 1 FEKÔNoJTi 
Her Turk gencı paraşut _,.Vl,,ln: g~;.",:/!/l!sf/l',f;• 

al 

.. -~~millet, knmıu' hikCinwtin 
• ftç çahrcblarla devrilctiibu 
"iii halde: 

;;:~iki ben lrurtulunam? 
""'lya;oiyle uunuyor. Kurt.a· 
~lunan, her teYi ıaze almak 

nden ıeçtiiini bir türlü 
1aınayanlar var. Yana ban· 
da denı1ip ezildiklftini acö-
· ı. Ayakta, yalnız öl6mi sö-

"-ıar, ölümle kucalrlaımalr 
~nrneyenler laılacalr. Zor 
~illan meale ba dimdik ..... 

önünde kmbp ,Wbr. 
.. tün inıanbk kanunlannın 

dili. hak diye ortada h~ 
~ kalmacbiı rünlerde ''iki 
~ ... içindir!" clüatana J.ü...... 
~b istemek bqka, dövüı bq· 

" tonra da kıyu17a Wl'Uf" 
1\.., a..tkadır. . . 
:-~ çarpac:aiı 11nırda sıra 

andıran erkek aaflannm 
. tini bilirse, ölçüp biçme· 

"t "-iye atılamaz. 
lhldak iman" lar bir mem 
' düşmanın to:>undan, tan 
• " tayyaresinden daha ~v-
~int!yip geçer. 

HAKKI -SOHA CEZG'N 

J.tac:ı.riatana tütün 
gönderdik ' 

~rı Mac:ırlslana TUiün l.imllct 
~ttl lararınd:ın 95 bin lira kır. 

1tıde 70 bin kilo tiitün gönderil. 
1"· Diller hütOn lhrııcııtımız 20 

bıliradır. «!er tııraftan bazı ihracat işle. 
lisan~ ı<e1mf!!ll ,;t-elktiğindr.n 

1'1:trı ıı;onrıı müstacel ''aziıJ•etler-
11'•ret mOdürlOklerine füans sıı
>"ett verilecektir. 

()'Oıtıanyadaki ticaret 
ıL hey~t:.""Diz 
~anyad:ı ticaret müzakereler~ 

it heyelimizin dün gelecdı 
lııtıit f:ıkııl heyet azaları Kös. 

~den tcclcn \'apurdan cılmıamış· 
.... ffeyetin ancak bir hafla s?n

tceti haber alınmıştır. 

~ tkapreale gel eriler 
il Selen Seınploıı ek!'p1'ı.inden 

ı.,>oıcu çıkmıştır. Dunlarda ıı biri 
~11l'nlı bir Yahudidir. lıalyııdıı 

't lıt çokıanheri harbe hazırlan· 
'ldu~unu ~öylcnıiştir. 

~ta~allan 
lıj çıbnlacc 1c 
1 l'asacta çu,·aı sıkın im görüldü 
,~lıı bir mildclct en·el tuz lı:ııııu 
~ l<aradeıılzde L>:ıt:ın Zongul · 

111'"•ı>urunclaki L>inlerce tuz çu-

l ııı çıkıırılıııasıııa karar ,·eril. 
11', • 

n· b. · • ır ırınc ·:ı vuşan 

ı._ sevgililer 
!Sarı Caıışeıı ııdında hlr genç 

ıı'::ddetlenheri Se\'İ'Jtiiti Ttirkı\n 
1 . bir .rene kızı dün kaçırmış, :•n şik6yeti iiztrine her iki. 
~- ::l:ın:ırak ııdlh e~ c teslim c
-,lerdir. ... 
1 ncı sulh ruabkemc~lne veri. 

1~f se,·glli. Hnclelerinde. lılrl· 

kullarimayı öğrenecek 
raı ı ı ı 1•111111111111111111111111111,11111111111 

Yeni paraşüt ku
leleri inşasına 

, başlandı 
Ha?a ldrumu kongresi münasP.· 

beUle memleketJmlzde baucılık 
aalıyetfnJ arttırmak &zere esaslı 

kararlar alınmıtbr. Ba kararlara 
töre 18 J'8tından tılharen ber ıenç 
blJA Jslfsna 1>1raşilld reHtlirlle
oektlr. Bu nesil tamamile cumburi. 
yet devrinde dotrnuı olan bir nesil 
.olacaktır. ParatOtçfl retlıllrmek 
ıilere muhtelif vilbetlerde TGrk
Uııu tubeleri tarafından kapmlar 
ı?Urulacnktır. 

Bugün vilAyelJerde açılan bet 
TOrkkuıu tubesl faall>·et halinde. 
dlr. Bu miktar ilk plAnda mllmkfln 
oMırğu ~ad1r çoğaltılacak, bil)'iık 
,.,ı;ılell~de yeni şubeler de oçıln
cııl.:tıı-. 

Kongrenin verdil!i ikinci mülııın 
bir karar da paraşütçll kulelerinin 
.. nraııe inpsıdır. Bu hususta büt
çeye tahsisat llı\ve edilmiştir. fa·. 
veli; Ankara, lstanbul ve lımir vi. 
IA~·f'tlerlnde kuleler Jnp ,edilecek. 
tir. 

MODEL UÇAKÇIJ.IK KURSU 
Geçenlerde uçak se"rgisini artır • 

ınak mak•adile ı:; temmuzda haş
lamnk ve 15 o~u .. tosa kadar de,·am 
etmek üzere Bilyükçekmecede bir 
model uçakçılık kursu açılmasına 
da karar .,·,.rilmiştir. 

Kun. talebe ka>·dına başlanmı,_ 
lır. Halka konferanslar da Yerfle
cektir. 

Oğretmenlik imtihanı 
Orta okullerda ötretmen mwı•inl 

olmak isteyenlere eylQlde fininr
sllede bir ehliyetname lrntlhanı a. 
çılacaktır. Bu yıl tarih coirafya ve 
tilrkçe imtihanı bu k111mlarda öl· 
retmene itltlyaç olmadıltndan kal
clırıJroı~t~r~ trp.y~aol~r y:ılplf firn.. 
zi)·e • ..ı.wk ~i~a va liiaııda,n ltl)pJ. 
lncaktır. 

ikmal imtihanİan 
ilk okııllnrda ikrnııl imlihanlarına 

bugünden itibaren başlanacaktır. 

lmtih::nl:ır 26 hazirana kadar biti. 
rllecektir. 

Mersin a-:ferlerinin h:- '-' 
lamak ihtimali var 

Mersinden •e bu yolla şork vece· 
nup villyetlerlnden ,.apurla telıri
mize yapılan nakliyat Akdeniz M'. 

ferlerinin durması yiiründen kara 
yoluna çe"rrlJmt,tır. Fakat tren ,.a. 
pura nazaran coy pahalı oldııAun. 
dan buralardan ıelen mndıklerin 
maliyetlerinde yükselme gôrtilmck
tedir. 

Bu yüzclen nakliyat itin Mersin 
seferlerinin tckrtU' 11cılınuı üzerin
de AltıkRclarlar tetkıke ırcmlşler. 
dlr. 

Köstence : lstanbul 
ac~crleri 

Rom('n hüldım;ti Alı:dcnizcle kol. 
rlırdıAı \•apur 1ieferlerinl Kö~len<'e 
ile lstanhul erusıncl:t tekrar l~let. 
mel(e k:ırıır ,·ernıişlir. 

Tiirkl.·ıııırı 1.-rrmplnrındn tnllm giiren Tıirl: rocuk1orı 

l 1GARiP BiR=-fEsADOF 1 

F ransanın imzala· 
gacağı mütareke 

Versay muahedesinın ylldö
nümüne mi tesadüf edecek? 

1914-1918 harbinde Almanyanın maddesi adı ile şöhret bulan pren
mağlQbiyellni te,·sik eden Versay slplerlnin tahakkuk etmesini isti. 
munheyrı.i 28 haziran 1919 tnrihin- yorclu. l\filJeller Cemiyeti bu mak. 
de imzalanmıştı. Bugün haziranın salla kuruldu. 
22 si oldıı#una ıöre Hiller Alman- Sulh masa11nda blltOn bu mO. 
yanın zaferini te,·slk eden yeni bir hlm meseleler üzerinde bilim olan 
muahedeyi bir hafta sonra idrak · nyler dört kişide toplanıyor
edilecek olan Versay muahedesinin du: Klemanso, Vilson, Loyd Corc, 
22 nci yıldönümfi günü belki Fran· Orlando. 
sız murahhaslarına imza ettire- Dörtler meclisi Romanyalılar. 
L>Ulr. Banat'ı, Tnnsllnnyayı, BukoThta-

19 U harbinden sonra murahhas. yı, Besnrabyayı verdi. Yunanislıın 
lar \'ersıı~·ctıı sulh nuı~ası etrafında Trakya ile adaları ıılch. Avrupada 
ıoplandıkları zam:.ın . galip de\"let- yen[j=eni lilr Çô'r kWttik 'deV\eller 
lel'fa nzf)-ell tq Jdl: m•Y:'Jt!M _,çıkh: fJ~iYJ'lya, l!d'fPIC 
' ı-·raıısa 1,400,000 Fransız nskeri. yn. Letonya, J41h·anya, Polonya, 
nin ölilmllne sebep olan bu harbin Çekoslovakya, Yugoslavya, Erme. 
bir daha tekerrür etmemesi için nlstan ve Arap devletleri. 
garanti arıyordu. Harp zararlarının Jtıılya Fi:rumeyl istiyordu. Buna 
tamir edilmesini istiyordu. lngilte- Amerikalılar mnnl oldu. Almnn)·ıı. 
re ise daha ziyade işlerin açılması nın bülün müstemlekeleri alındı. 
meselesıne ehemmiyet ,-eriyor ve :'\lillellcr Cemiyeti kanalı ile galip 
kendi emniyelıni A,·rupa devletle- ılcYlctler :ırasınılıı tııksim olundu. 
ri arnsınılıı bir muv:ızcne tesisinde .ı\lııflüp Almanya h:ırbi çık:ırmnk 
hıılıırordu. lııılya Adriyatikte M. mesuliyetlnin kendine alt olduğu
kimıyet davası peşinde dola,ıyor. nu kabul etmi~ti. Zararların tıımi
lu. Japonya Çindekı meYkiini tah rini ta:ıhlıüt elli. ' Almanya aı;ker. 

kim etmek istiyordu. Vilııon kendİ tikten tecrit olundu. Ordusu yüz 
meınleketi Jı;in hiç bir hu~usl men. bine indirildi. Hava kuvvellcri ta. 
faal aramadı. O sadece Yilsoııuıı 14 mamile kaldınldı. 

Dahiliye Vekili şehrimizde 
Nuf us v~ tahrirat katıplerı gibi koçuk 

maaşlı memurlara zam yapıhyor 
D:ıhilire \'ekı?i Faik Öztrak dün 

sabahki trenle Ankar:ıdnn şehrimi
ze· gelm işllr. \'ekli lla:rdarpnş:ı is.· 
l:ıs~'Onunda voli, v:ıli ,·e beledi.Ye 
reis mıı:l\'lnlcrilc emniyet nıüdiir!i 

lnr:ıfından istikbaJ edilmiştir S:ı
halıleyin Yila~·cıte, ö~leden sonra 
heledırcde ınc~gnl ol:ın Paik Oı. 
Irak bir mulı:ırririnıize şunları söy. 
IPmişlir: 

Beşirlde petrol 
araştırmaları 

Yen iden iki lcugu açılıgo'r 

- Jstanhıılun umnrnl işlerini 
gürden ı;eçirmek üzere gclıiim. Bir 
harıa knd:ır kıılaca~ım. Dii)'!ik )liJ. 
let l\fecllsinde dahiliyenln il;I mü. 
hlın kıınun layihası vardır. Bunlnr
dnn biri dahiJi)·e teşkilat kıınunu. 
dur. Bütçe cncilm~nlnde tetkik e. 
dllmektedir. Bununla nüfus ve tah
rirat katipleri gibi az maaıh kllçük 
memurlar terfih eltirilecektir. 

ikincisi de mahalle ve çarşı bek. 
çileri kanunudur. Bu kanun cıkıu
ca bekçiler ubıtaya bağlı olacak, 
beke! ayl.rkları hususi idarelercr 
her ay halktau lahsil olunup bek. 

Ankara. ( lla111ıl Jluha,,lrimi:
denJ - Petrol Aranı:ı işleri için 
M.T .. \ biUceslnı!en a~-rılnn l,:l mil. 
yo:ı liralık lahııl5at vrrilmlştfr. 

Du itibarla Ht•şirf mınt:ıkusmda 
\":ıpıl:rn 5ondajt:ı acıJmış 01:10 kuyu 
civarında yeniden iki kuyu cl:ılıa 
açılnhilec,.ktir. 

{ln kııyulnrı nça<'nk sonrl:ıj nı:ıkl· 
nelcrinılen hiri Ad:madan diAt'rİ 
lskenderundnn Relirllnıişlir. Uuıı. 
d:ııı lıaftrn yeniden M>n tip sondaj 
makineleri de alınacaktır. 

Resmimiz De~irldcki Raman ifn
l(ında yapılon ilk sontlııj ameliye. 
r.lni gö!ltermektedlr. Yeniden atı. 
laeak iki kuyunun yerleri ( X) iş&• 
relile gösterilmiştir. 

Ki.ğıt Dövizi 

, çilere verileeektir. Bekçilerin ay. 
lıkl:ırı 10 liradan 50 liraya kadar 
ol:ıcaktır. Halktan alınacak miktnr 
·ınlfık nrgisine muayyen bir niı
lıellc kesri munzam şeklinde llAve 
olunacaktır. 

llu kanunla bekçilerin aylıklann. 
l:ıki nisbelsizlik ortadan kalkacak-

Ticaret Vekili 

nl ııevdiklf'rini, kız da Hur.n 

1 ne kendi!linin k:tçtıRını söy-) Ankara (/111ıuıl mulıabirimt:. 
1'- her ildıii de serbest bırakıl. 1 ''"") - DaınUlet bilhassa rnatbu
lltuır. atta 1'cndini gösteren kılğıt buhra. 

nının 6nüne geçmek mııksadile ha. 
zı memleketlerden kiığrt ithnli için 
bir miktar dö,·iz vermeyi münasip 

gönnilştür. 

Şehrimizde bulunan Ticaret Ve. 
kili Nazmi Topçuollu dün sabah 
Galatadaki teşkiliUandırma müdür. 
lüAünde meşgul olmuş petrol limitet 
müdürünü, takas şirketi müdürünü, 
tlftlk Te yapalı tOccarlarlle diler 
ihracatçıları kabul edip görilşmilş. 
tür. Vekil pazartesi ıünil Ankarıı;)·a 
döneeektlr. 

112 -
O, daimi bir hayal içinde, irhal'n 

edemedili bir an;u ile dolu olarak 
büyümOtUL 

Elfnde Te yakınında o ima. 
)'an meçhul şeylere karşı ken. 
dinde bir tnclzap duyuyordu. Hiç 
bir meslele bnes etmedill gibi ey. 
lenmeAe de pek bahltkAr benzeme. 
dili için Mat>·ıi ile Maryan onu ken
dllerJoe aakl11ma11 tuarlamı~llrdı. 
Öteki evliUannı tamamen dalıt. 
rııamışlar mıydı 7 Bir tek çoc\1111 da, 
hiç bir işe koymayarak, hJç Hlen
dlnniyerek, aırf onu aevmek n o-

Kısa haberler: 
• Jş kazaları, mesleki hastalıklar 

,.e nnalık sigortalan kanun lllyiha
sını bilkOmet meclise TermiıUr. 

• Villlret hususi fdarelerİle bele. 
dlyelerde çalışan sıhhat memurla. 
rlle ebelerin de barem kanununun 
şümulü dahiline alınmaları karar. 
laşm14hr. 

• Bir buçuk sene evvel lzmlrin 
Tepecik mahallesinde Jkl kadını 

öldilrdü1'ten sonra biltnn muhake_ 
mesl esnasında deli taklidi yapan 
ve tek bir .keiıme söylemJyen Ali 
Osman isimli bir suçlunun son eel· 
sede dili çöziUmntnr. Aynca ta· 
val parçalan11a sanlı olarak ıelen 
Osmanın bu defa mahkemeye pek 
'Şık çıktılı bildirilmektedir. 

• Bu yıl .Yaş haddini ikmal eden 
jandarma subayları daha iki yıl is
tihdam edileceklerdir. 

• Mah:ılle 'Ye çarşı bekçileri ka
nun projesi meclise sevkolunmuf. 
tur. 

• Marı;ll~·nda bulunan Demir şile. 
binin battığı etrafındaki tayfalar 
do~ru deAildlr. Şilep hntfttıleslnf 
boşnlltıktan sonra gelecektir. 

• Ilu)gıırJsıan tariklle Jimammı. 
za selen Yahudi muhacirler Filisti
c1te cloğru hareket etmişlerdir. 

• Uzun müddettenberi Sovyet 
Rusyanın Karadeniz sahillerinde 
yerleşmiş bulunan Türklerden 82 
kişilik bir kafile ıfehrimize ıel
miştlr. 

• Deniryolları idaresi hmir hat. 
tına bir il4ve poııta koymıata karar 
vermiıtir. İstanbul - lzmir aefer. 

.1eri de haftada birden ikiye çıkan. 
caktır. 
,. BDtün esnafın seneıtk muayene 

<'ilrdanl:ırının de~işlirilmesl işi bu 
a)' sonunda bilecektir. 

• Çocuk Esirgeme Kurumunun te· 
sis cimi şolduAu çocuk kü(üpbane
sin<le diln saat on yedide bir llriL 
samere tertip edilmiştir. Miisame. 
reye l:illot1phaneden istirade eden 
Ye orta ollul:ı seçen ilk okul me. 
zunlan işlirak etmiştir. 

nun tararından sevilmek için ken_ 
lerine, yalnııı: kendilerine aaklama
lan mazur ıörlilemez miydi? lb. 
tiyorlıkl:ırının hulyası hu idi. Her 
şeyi verdiill gibi her şeyi alan ba
yat Jçincle, bu kadar çocuk retit
lirmenin mükafatı olarak kendile.. 
rine a)·ırm:ık istedikleri pay bu 
idi! 
Ambnıaz birdenbire : 
- Baksana Benjamen, aen NJ

kolanın ahvaline alakadar olunun. 
Sana ondan havadis vereyim mi? 
Geçen gün kentlisinden mektup al. 
dım.. Hem de onu biraz yldetme
miz münasip olur. Aramızda bulu
namıyan bir o var. 

Benjamen merakla: 
- SahJ mit Sana meklup mu 

)'azdı? Nasılmış? Ne yapıyormut? 
Nikolanın Senegale ıittili gQnlln 

hatırası dimağından hali silinme _ 
mişli. O zaman on iki yaşında idi, 
ve aradan dokuz sene geçmişti; fa
kat o ebedi aynlış, zaman ve ümi. 
din ~nsuzhığuna doğru açılan o 
kanallar, Benjamenin kalbinde dai
ma laze kalan derin bir tesir bırak. 
mıştı. 

Ambruu anlatmala devam etti. 
- Nikola ile llcarl münasebetle. 

rimiz vardır. Milstemlekelerimirde 
onun gibi akıllı ve gayyur bir kaç 
adamımız olsa oralarda henüz el 
sürülmemiş zenginlikleri çarçabuk 
kürekle toplardık.. Bizim Nikoka, 
kansı LiıbeUe ilköoce Seneple 
yerleşerek bir malaza açmıf]ardı; 
işleri iyi gldiy,ı>rdu. Fakat o saha
nın Nikolaya dar geldllini, ktrı 
kocanın hulyası daha serbest ve 
daha meçhul yerlerin fethine ıil. 
mek olduğunu anlıyordum... Niha
yet bir ıün Nikola bana Sudanda 
Nijer havallalne taşındılını haber 
verdi. Kanslle dört çocuğunu a
lıp orada yerlefllliş .•• Ben bu ha. 
herden biraz afalladım, çünkü bu 
artık çılgınlıktı. Mumafib Nikola 
becerikli ve cabbar olduju için 
ondan korkulmaz. Bir de o vahşl 
diyarlan ıapb altına alarak nü
fuılaodıracaJından öyle bir kı
naalle bahsediyor ki, bana da bt 
raz şevk seldi. 

Bir silkQt oldu. Büyük bir nef
ha, oradaki hadulsuz bAldr O\"o. 
lann esrarengiz nefhası genif o
da içinde d:ılgalandı. Bir an, bü. 
ton zihinler, uzaklarda, sahraların 
arkasında ~·eni bir insanlık nii. 
vesi kurmaAa gitmiş olan karde
Şile meşgul oldu. 

Benjamcn Rilzel iri gllzlerfnl 
labassfirle ufuklara dikerek: 

- Ah l Başka nehirler, baıb or. 
mıınlar, başka 11ilneşler görmek 
ne saadet! diye mırıldandı. 

(Devamı rxır}. 

'~~WWWVV"~~ 
Metelik eder bir ~üşünce 

V ENi çıkaa pirinç tanesi si· 
bi metelilderden de, çan· 

tama on tane kadar koyarak tranı
vaya binelim. Biletçi ıcc-ana aıüç-
1 ük çekmiyeyim, hazırbklı bulu· 
nayım diyordum. 

Akıiliie bakın ki o ıün akta· 
ma kadar üç defa tramvaya bin· 
diiim halde, üçünde de biletçi 
benden bozuk para istemedi; ne 
verclimae bozdu; en küçük cüzü· 
ne laıclar tamamı tamamına iade 
etti. • 

Ekseriyetle böyle ·deiil midir? 
Huırlanıramız da tedbirinize ih
tiyaç olmaz. En müıkül bahisleri 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
- 1-1 1-- --- ~ -

22 Haziran 1920 

Sanatoryomlar 
Veremlllerin tedavisi için Bursa 

civ•nnda Keşişdalı etelinde bir 
sanatoryom yapılması takarrür et
miştir. Sıhhiye mildliriyeti bastalı
ih ilerlemiş olanlar için Heybelide 
çam limanında bir hastane de yap_ 
tırmak tasavvurundadır. 

:E -> 
· ~ 
..,..: 

16CemLevel116 Ccma.cvel 

bızır 48 hızır 19 
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belli,.. imtihana siıwünb; 
Olllan lct'llft lııalUJl'IUIZ En .-. 
hediyeyi alıp sötüriinüniiz; ka
nnızın ten bir :aınwnma rastlar, 
melcbule seçmez... Climmla sö
rünen itleri hazırlannm; patrcr 
nunuz ıelip IS'&ftDmaz. 

Fakat ha emekler, ba hazırhlc
lar bota sider mi? Aıla!... Sea 
liznnpleni yap da, ona ihtiyaç 
olmaaın. Cün gelir olac:aiı tatar. 
ECER FRANSA DA BUNU 
HESAP ETSEYDi BöYLE OL· 
MAZDI. 

Bu yazdığım, metelik etmez 
bir düıünce değildir. 

HiKMET MONIR 

l:IJ·l1·] 
22.6.940 Cumarteai 

13.30 Program, ve memleket aat 
"yan, 13.~ Ajana ve meteoroloji ha
berleri. 13.60 Mllzlk Okuyan: Kllzey· 
yen SeDar Okuyan: Nebile Raif. lt.20 
Mllzlk: Halle tUrkUlerl (Aziz şeıı.a 
ve San Recep), 14.30 JılUzlk: Rlya
setlcumtur bandosu, lll.lll/lll.SO KO
zik: cazband (PL.), 18.00 Program. 
re memleket saat ayan, 18.05 KO. 
ztk: Hafif MUzlk •(PL.) 1830 KUzlk: 
Radyo caz orkeatrur. 19.00 KonQfDUL. 
19.15 Mtlzik: eecıımı, eaerler, 19.66 
Kemleket aaat ayarı, ajam, 20.00 
KUzlk: Piyua f&l'lul&n Okuyan: Kll • 
zeyyeıı Senar, 20,ŞO Koııupııa: (GD. 
nUD mea'elelerl), 20.ISO Ktızllr., 21.20 
KUzlk: KllçUk ork•tra. 22.20 Serbeıt 
saat, 22.80 Memleket saat ayan, a. 
jaDa haberleri: 2UO KmlUfUI& (Ecne· 
lıl dlll~ - yabuz kıa - dalga poıa· 
taalle), 22.60 KUzlk: Cub&Dcl, 2&.21/ 
28.30 Yarınki procram. ft kapanıf. 

Halk Opereti 

1 
Bn akşam Taksim Altıntepe ba~-._ ___________ ..,.. çeslnde (Zırdeliler) 
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Belçikadaki talebelerimiz. 
Pek yakında toplu biı 

halde gelecek 
Almanların sarp ccplıesinılckı 

lıü~·ük 1a:ırruzu b:ışlndığı günden. 
beri talebe :ıilc!crinin bfiyük bir 
merak içinde memlekete düıımclc· 
rinl beklerlikleri Helçik:ıd:ı k:ıl:ııı 

Lalebelerimizden l\lıız:ıtrc:· h;ı{'ı ,.l. 
Recep Ali Snfoğlu dilnkü konv:rn
sıyonel trenile ,.e Alm:ınyn )olıı)·l:ı 

gelmişlerdir. 

Talebeler vnzi~·cı etrafıncl:ı şu 
malüm:ıtı ,·crnıcktt:dir: 

"- Belçikadn kulan talelıcml7. 
çok iyi vaziyettedir.' Merak edile. 
ı:ck hir hal yoktur. 1,goldcn sonr:ı 
Hclcikad:ı 35 kıııl:ır ıalclıcnıiz k:ıJ. · 
n11ştı. Bunl:ırın 12 si I.iycjdc, üst 

nerrrr Ali ~a{nıi/11 rır Mıı:rıf/tr 
/\açı 

larnfı Brükseldeyui. Biz de Liyejdc seyah:ıllen sonra memlekete a\ det 
bulunuyorduk. iki talebemizin ne. cdetıildik. 

rede oldl!$unu lıenuı öğrenemedik; Am crs konsolosumuz ı:riiksclde 
Fransaya geçmiş olmaları çok muh- l:ılchelerimizlc meşgul olnınkt:ırlır. 
lemelrlir. Alın:ınl:ır, J.iyej şehrini l.l~·ejde Alm:ın işgali c~n:ısındıı y:ıJ. 

silklınelle i~;.:al elmiş bir miiddet ııız hir J.:P.ı:c lıoınb:ırılınııın:ı m:ınız 
sonra bütün eğlence yerlerini cınir_ l;:ıldık. Fakat ehl·mıııiyr.tli talırilı:ıı 
le :ıçtırmışlardır. 'l'nlehrlerinıizın olmadı. H:ıtıı.1 tnvyo.relt'l'İ11 h:ıııgi 

panshonlarda istirahnll temin o. larara ait uldu r.11 bile nnl:ışılamıı. 
lunmuştur. ~ dı. Alnı:ınl:ır Tiirklcrc dii;er ccne-

Uzun müddet lıekleyi~imiz, bütün bilerden ayrı hir muamele yapmı. 
n:ıkıl Yasıt:ılarının askeri idare e. 
linde olmn~ınclan Ye yolların k:ı. 
panmao;ınd:ın ileri gelmiştir. 

.. ·ihayet geçen cıımıı rtesi günii 
yoll:ır ncılılı; "imanlar lsletli~imiz 
seyahat müsaadesini ''r.rdiler. Yol. 
culuğıımuıun 10 J kilometre lulıııı 

Belrika kısmını \iman askeri k:ıın. 
yonl:ırı ile yaptık. Almnnlnr bu hu. 
susta mü~kiiltıt cıknrnındılar: hilii
kis miimkün olrltığu ~nrl:ır kolaylık 
sösterdiler. Alman:nı hududıın::ı etL 
rince tren hıılchık ve allı gün siiren 

yorl:ır .. , 

Y okle.maya davet 
Yerli limiııöııii As . .<;. sideıı: 
E\'\'clce y:ıpıl:ın ilan ınucilıiııce 

30 JJ:ızimn 9W nihayetine kadar 
~·okl:ıınny:ı müracaat etmiycnlcrin 
mürac:ınlı kati.ren kalıul oluıımıya. 
cnih sil.ıi lıakl:ırıncla lOili :\o. lıı 
kanunun 10. uncu nındılcsinin para 
cezası lotbik olunacağı ilan olu
nur. 

ıstanbul Belediyesi 
i la n ı arı 

\.'ıllık l1k t.eminatı 
lilraaı (1) IM!nf'llk 

. 

ıso,oo 13,50 BUyUkadada Kumsalda Otnir. banyo yeri. 
ıso,oo 13.5-0 Florynda çgr§ı sokağında kA!n s No. Dilkk!n. 
170,00 12.15 Floryada çar:ı JK>kağmda 1 klln 2:5 No. Dükkln. 
54,00 4,05 UakUdarda Karacaahmet Cad. 79/81 No. DUkkAn. 

Yıllılc kira muhammenleri ile ıtk teminat mlktarlan yuk:ı.rda yazılı 

ı:-ay.ri menkuller l 111. 3 sene mUddetıe kiraya verilmek Uzere ayn ayrı açık 
arttırmaya konl.llmuıtur. Şartnameler Zabıt ve Muametlt MUrJUrlUğtl kale· 
mlnde görilleceli:Ur. lhale 8/7 /940 Pazarteııi gUnU taııt Jf de Daimi EncU· 
mende yapılacaktır. Taliplerin hizalannda göstcıilcn mlkt.'\rda ilk teminat 
makbuz:. veya mektuplarlle ihale günU muayyen ııantte Dalml EneUmende 
bulunmaları. (5194) 

istanbul Defterdarhğından: 
1 - Muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı ınUcsscse sahibi ile bir

likte be,;ı geçmiyen ve yalmz bir mUşteri hel'lll.bma lmallt yapmı)·an aınat 
mUesseııcler yeni kanun mucibince muamele vergisinden muaftır. Blııııenıı· 

leyh bu mükellefler namma; yeni kanun merlyet mnkline glnneder. evvel 
19(0 maU yılı lçtn tarhedllml§ olan vtrg{ler terkin olunacaktır. 

2 - Yuknrdakl fıkrada yazılı aartıarı hal% ol8alar dahi Amillnın ~·eyıı 

!ahlbinln markasını havi flıse, kutu veaalr ambalAj maddeleri içinde satışa 
çıkanlan mamulleri yapan smat mUe.ueeler, trikotaj, mücevherat. pl!atık 
c~ya., lAııtlk ayakkabı, kundura kalıbı, ökçe, çamal}ır mıındalı lnın.I eden, her 
ı:ıevl maden kaplaması, bqyama, apre, kasarlama 1,leri yapan, ı:.ın'I \'eya ta· 
bil ipek, ipek mensucat, ipek çorap, kese kAğıdı, karbon klCıdı, terazi, bas· 
kUl imal eden amat mUesııcseler ve debagat mUeııscsclerl yeni kanu:ıdakl mu. 

, afiyetten i.stlfade edemez. 
Bunlardan yeni kanunun merlycte glrdll;i tarihten evvel 3535 ı:ıyılı ka· 

nunla maktu -Fcrglye tlbi tutulmu~ olanların UHO malt yılı \ ~rgllerl, yeni 
kanunun muvakkat bc:ıncl maddesi mucibince, yine maktu olarak alınacak. 
1.rr. Yeni kanunun, :'.!i inci madrJesl hUkmllne, ı;örc bu mUcııııcsclcr nakltmd;l 
maktulyet uaulil tatbi:C edllemiyeceğ1nden, 19U mali yılından itibaren bun
larm 1mallt ve muamele defteri tutmaları ve vergllerml aylık beyanname· 
!erine mllsteniden ödemeleri lı\zımdır. Ye bunun için de l Haziran 19U tart· 
hine kadar defterlerini tasdik ettirmeleri lcabcder. 

3 - Yukankı ı ve 2 No.da yazılı olanlar haricinde kalıp da muharrik 
kuvveti ~~ b:3ygiri ve l~çl :ıayısı mUes.ı:csc sahibi ile birlikte onu ı;eçmlycn 
aınal müesseselerden, yeni J,anunun merlyete girdiği tarihe kadar maktul. 
yet unılUnde vergi verenlerin 19i0 mali yılı vergileri l:ezalik yeni kanunun 
muvakkat te§incl nıaddcsl mucibince, yine maı:tu olarak alıtıacalttır. Bun
lardan 19U malt yılında. da. ınaktulyet u.sulllndc vergi vermel• 1st\ycnlcr, ye
ni kanunun 27 inci maddesi mucibince 31 KAnunucvveı 19t0 tarihine ke.cl:ır 
bu 1.!teklerln1 istida ile muamele ve ütihtAl• vergileri merkez §Ubcsl t:ıhak· 

kuk ıefiiğine lılldlrmek mecburiyetindedirler. ":-fezkfır tarihe kadar bu ıs. 
telderlnl blldirenlcr 19a mali yılından ltibarc:ı ihl sc:ıc müddetle maktu 
vergiye tı\bi tutulurlar. Bu suretle talepte bulunanlar larbedlten vergiyi ka· 
bul ederlerse iki yıldan eV\ el taleplerinden di.inemez!er. lkl senenin hita
mında maktu!yetten çıkmak lııtlyenler, isteklerini ayni ııuretıo ve i::ıncl malt 
yılm hululünden ewel gelen ta:"·ım yılı başına kndıır yapmalıı.rı lA.tımdır. 
Yapmazlarııa nıUteak;.."l iki yıl iı;ın maktulycti kabul etmiş sayılırlar. 

31 KAnunuc\"\'el 19{0 tarihine kadar mattulyeti lstedı.l:lerlnl bildlrml· 
yenler Haziran 19U tarihinden itibaren defter tutmağa ve her ay yaptık. 
!arı muameleleri beyanname ile bildirmek ıuretllcrf vergileri ödemeğe mec· 
burdurlar. 

" - Mubarı ıl< kuwetl be~ be:·glrl ve l:çl ~yr ı or.u ccçmemeklc bera. 
ber §imdiye kadar beyannnme usuııı; vergiye ttı.t,i o:ıır.J:ır yukarrltl ikinci 
fıkrada yazılı sanatlnrı yapmıyorlarsa, bun.ıı.r d:ı y.:ınl kanun htiltmUne göre 
maktulyet ~.ıaınu latemek hal:kmı haizdirler. Boyle lıir talepte buh.nmak 
f.aUyenler, keyfiyeti 31 I'Onunucvvcl 1940 tıırih'n" kadar merlteı: lalıııkkuk 
§Ubcl!ll §ctllğiıie lsUda ile h1!dlrmelidlrler. B ı m:retıe talepte bulunanlar 1941 
mali yılından ftlbaren iki sene mUddetıc mn1-:tu vergiye ~bl tutulurlar. Bu 
ıureUe talepte bulunanlu tarhedllecek maktu vcrgl;>1 kabul ederler J&e iki 
yıldan evvel talep~erlnden dönemeı:ler. l kl yılın &:>nı.:nd:ı beyan:ıame usulü· 
ne dönmek l!:tlyenler, keyfiyeti ıklnci malt yılın h:ılUliln~len C\"V'el gele:ı tnk. 
vim yılı başrna kadar bildirerek de!terlerlnl tudik ettlrmeğe mccb:ırdu:-Jar. 

Bu fıkrada yazılı mllkell6!lcr; maktuiyet usulUnU ıııtemezler llıe ,ımdl· 
ye kadar olduğu gibi de!ter tutmak Ye her ay beyanname \'ermek suı:ctlle 
vergi ~de?tlekte devam ederler. Maktulyet usulUnU istediklerJnı,aı KD.nunu
evvel 1940 tArlhJne kadar bildirirler ise 1941 mali yılından ltlbnrc:ı maktu· 
lyet usuıune tAbl olacaklarından o tarihe kadar )ine dc:ter tutmakta ve te. 
yannanı• vermekt.& devam edeceklerdir. 

AlAka.ltlnrca bilinmek ~ere illn olunur. (:il&~) 

ı 1 
ıstanbui Levazım AmırJigı satınaı~j J,-------------·-~--.. 

Komısyonu ılAnıarı ~ 1 Türkiye· Cumhuriyeti 
. 165,420 adet Limon almacaktır. A:;ık eksiltmesi 24/6/940 Pazarteal gU 

nU .saat H de Tophanede Levazım Amirliği Satmaıma komisyonunda yapı 
tacaktır. Tahmin bedeli 3128 lira 40 kuru§, ilk temJıuttı 234 lira 63 kunış 
tur. Şartnamesi komisyonda görülUr • .tatek!Uerln kanuni Ve3ikalarite beli , 
aaatte koı:nUyona ıelmelerl. (:5) ( 4696) . 

• • • 
On altı bin Uç J.1lıo: otuz: kilo tereyağı aımacaktrr. Pazarlıkla eksiltmesı 

!016/IHO Çarşamba gUnU ıaat H dıı Tophanede 111-nbul Levazım Amhllğl 
• tınalma komlııyonunda yapılacaktır. Beher kilo.sunun !latı 115 kuruş olu 
l< temlnııtı HO!I lira 46 kuru~tur. Şartname.31 komlayonda görtililr. lstek 

p 

.ıerin kanuni vesikalarile belll saatte komisyona gelmeleri. (33) (M77l 

• • • 
. 
. 

•8.000 kllo patatea almacaktır. Pazarlıkla ekalltmesl 25/6/940 Salı gtı 

ıı.I ıısat 16 de Tophanede Lcvıunn Amirliği Satmalma komiııyonwıda yapı 
ıacaktır. Tııbmln bedeli 3360 lira, ilk teminatı 2:52 liradır. Şartnamesi ko 
mlayondı göriUUr. 1ıtekltlerln kanuni \•eaikalarlle beraber belli ~'latte ko 
ııılsyona gelmeleri. .. (25) (M'l41 

• ııı • 
. 

. 

Tophanede Merkez K. Blnumm arkıuımdan alınarak Sıılıpazarmda yol 
lama Md. nhtımına 700 ton kadar askeri eşya naklettirelecektir. Pazarlıkla 
eksiltmesi 24/6/ !!40 PazartesJ gUnU aaat 16,30 da Tophanede Levazım Amir 
litf Satmalma KomiJ!yonunda yaprlacaktrr. 1ateklllerln katı temlnattıırll e 
belli saatte komisyona gelmeleri. (38) (:ili) 

• * ı • 

!Uiktnrı CJlNSl 
Tahmin rıat 

Kuru, Sa. 
1 

l:S,800 Kilo Ç'.alı Fasıılyesi 6 
3'; ,800 Ayşekadın l<~aııulye ıı 2.5 
63,500 Barbunya Fuulye. 9 . 25 
56,000 Tu.e Kabak. 4 :!:5 
ı •.soo Adet Hiyar ı 

. 

. 

. 

. 

Rumeli cihetinde bulunan milCJıseRler için yukarda. miktar ve tahmin 
Clnti yazılı beş luılem sebzenin pazarlıkla eksiltmesi 2f/6ı9•0 Pazartesi gü 
nU saat 11 de Tophanede I.evazım Amirliği Sa.tmalma Komiııyonunda. yapı 
lacaktır. Tahmın bedeli 12,876 lira 23 kuru§. ilk teminatı 983 lira i2 kuru, 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. lsteklilerin belli saatte komisyona gel 
melerf. ( 4.0) (51';5) 

l"oııırı Tahıııln bedeli 
kilo · lira 

• • • 
ilk teminatı 
J.lra Kr. 

83,100 16,620 1246 150 tııtanbul ıur dahili. 
12,9SO 2,690 194 2:5 !stanbul sur harici. 
21,.500 4,300 322 ıso Anadolu clbeti. 

. . 

. 

Yukarda miktarı yıt.z.ılı yogurt 8/7/940 Pazartesi gtinti J!aat ıs de Top 
hanede Levazım Amlrlilli Satmalma komisyonunda kapalı zarfla almacak 
tır. Şartnamesi komisyonda' gorUIUr. lstekJUerln kanunt vulkaJarııe bcra 
ber tekli! mektuplarını ekailtme aaatinden bir saat evvel komisyona ver -
meleri. (29) (5073) 

• • • 
. 

ıns,ooo kilo fırın odunu alınacaktır. Kapalı zarfla ekııiltmeııi 8/7 /940 
Pa7.artesl gUnU saat 15,30 dıı. Tophanede Lcvalflm Amirliği Satınıtlma ko 
mlıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,475 lira, ill< teminatı 860 !ıra 
6.2 kuru,tur. Şartnameai koınlayonda t"örülür. lıteklılerin kanuni veııikala 
rile beraber teklif mektuplarını ekııııtme natinden bir saat ev-vel komlıyo-

. 
na ''ermeleri. ' . ( 39 ı ( :ı174 ı 

1 Askerı Fabrikalar Satınalma Komisyonu ılan ıarı 
Ereğli ve Zongı.ıldlıkun Baktrköyüne 9300 ton Ul\'emarfn komUrün 

ta~ıttırılmaaı kapalı zar!la .2 Temmuz 940 Sah günU aaat 14 de Istıulbulda 
Salıpazarında Asker! Fabrikalar Yollamumdakl Satınalma komUıyonunda 
ihale edll'!cektlr. Beher tonun& tahmin lklllen ttyat 19!1 kuruştur.' Iatekltler1n 
ili> teminatı olan 1360.13 llranm Malıandığı makbul'!u veya banka temlna 
mektubu ile 2-l90 No.lı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki veııalkl hav 
z:ı.r!larını aynı gün uat 13 e kadar verinelerl, ıartname 'ıer gUn komtıyon-

t 
1 

da görU!ebllir. (48~8) . . " 
Ekmek · ilanı 

'l'abmin edilen bedeli 3382,G ltra olan 33000 kilo ekmek rophane :saııpa 
urı Aıker1 Fabrikalar yollamaaındakl Satmaıma komlıyonunca 2'116/940 
Cuma rUnü saat . H de açık 'keiltme Ue ihale edlıecekUr. Taliplerin tik te· 
minatı otan (263) ·Ura (69) kuruıu berbangl bir' mal müdUrlUğUne yatıra· 
rak alacakları m:ıkbuz ve 2~90 u.yılı kanunun 2 ve S Uncu maddelerlndekı 
vesaikle birlikte mezk~r gün ve ıaatte ko'ınlayonda bulunmaları HA.o olunur 
~artname ber gün komisyonda görUteblllr. (4S2GJ 

• • • 
"luteahhlt nam ve hesabına l 18G7S kllo elektrolit ı.ıor alm.ualı 
Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira olan 118673 kilo elektrolit bakn 

müteahhit nam \'e heaabına Aıkert Fabrikalar Umum MlldUrlUğil merkez 
Satınalma komısyonunca l-S-1940 perıenıbe runu aaat 14 de kapaıı 

zarfla ihale edilecektir. Şartname l 4 > Ura 16 kuruş mukablllnde komisyon
dan vorif.lr. Taliplerin muvakkat teminat olan 6403 lira (~) kuruşu havı 
tekli! mektuplarını mezk(lr günde saat 13 e kadar komlsyon•vermeıert \'l' 

kend!Jerlntn de 2490 numaralı kanunun 2 \'e3 maddelerindeki vesalkle ko 
mlı!yoncu olnıadıklan:na ve bu l~le allkadar tUccardan oldukl&nna dal; 
Ticaret Oduı \'eslkaalle mezkQr gün ve saatte komiııyona mUracaatlan 

(t993) 

* * * l ,\ det buhar kazanı ile l adet Turbo • Generatö r alma.cak 
Şartnamesindeki değiolklik dolayısile tahmin ed11en bedell "32.400' 

lira olan bir adet buhar kazanı Ue ı adet TurbÔ - Generatör As:>ert Fabrı 
kalar Vmum MUdUrlüğti merkez ıatmalma kQmisyonıırıca 3 Temmuz 94(; 
Ç&flamb~ gilnU nat 15 do kapalı zarflıt ilıa'e edilecektir. Şartname ı Ura 
62 kuru~ mukabilinde komlayonclan vcrlliı. Taliplerin muvakkat teminat 
olan "!?f:lO" lirayı ha\·i telcllt' nıel;tuptarını mezk()r gUnde saat 14 de kadar 
komisyona \'c ı nıetcri ve . kendlterintn de 24.90 numn.raıı kanunun 2 \'e 3 
Oncü macldeleıinClckl vesalkle komisyoncu olmadıklanna \'e bu işle ıt.Jı\ka· 

da.r tüccardan olduklarına datr Ticaret Odası vesikaslle mezktlr gUn ~f! 
saatte komi.ayona mUracaatlan. ( (9H) 

l(I • * 
200000 .Metre Torbalık ~ Ahnl\<'4k 

Tahmin edilen bedeli '(80.000) Ura olan 200000 metre torbalık bez Aı· 
kert Fabrikalar Umum MUdUr!UfU Merkez: Satmalma Komlıyonunca 8/i/940 
Pazartesi gUnU 1aat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) lira 
mukabtllnde komisyondan verilir. ... 

Taliplerin mu\'akkat teminat olan (:S2:;Q) lirayı havi tcklit mektupla. 
rmı mezkl'.lr gUnde saat H de kadar kom!syona verml'terl ve · kendlltrintn de 
2•00 numaralı kanunun 2 ve 3.maddelerindekl vc,,alkle ltomlsyoneu olmadık· 
!arma ve bu l§le a!O.kadar tUccardan olduktarma dair Ticaret Odıuıı vesflta. 
sile me:ı:kOr gtln \'e .saatte komlsyona mOracaatıan. (5037) 

l stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğunden : 
n~mUdllrlük, Galata yolcu salonu, Sirkeci, paket, Mtıf, Haydarp8.§a 

\'e ihracat gUmrük mUdUrlUklerlnde bulunan 212 lira 7:S kunılJ muhammen 
kıy:mettndel:i 3:;:s a<let demJrbo.t e§ya •fi/940 Per1Jembe gUnU ımat l:l de 
mUzayede ile ııatılacakta. Taliplerin % 7,5 pey akçealle blrllkte başmildUr-
li.lk •atıı komJsyonuna mUracaatıan flbn olunur. ( :5H 1) 

• ... • ~ ' • • • < ~.- - • • • " 
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Sahibi: ASBI US 
nasılılığı yer: \'AKTT Malbarm 

Umum nesrlyatı idare cılcn: 
Reftk Alımet Stl'tn!Til 

1 

1 

·ziraa t Bankası 
Kuruluş I'arihi: 1 88~ 

Sermayesi: 100,0 00,000 Türk Lirası 
Şube ve A jans adedi: 265 

Zirai ve ti""'""; hPr ""'~'i hanka mu:"'meleleri 

ı-..ıa ra bırıKtıreniere 28,800 L1ra, 
ikramiye ·verivor 

t.iraat Hanku~ınrlıt kuınh11rnh ve ı·1·ı"""ız tasarrur h~apU•· 
rımla en az :;o lirusı hulıııınrılaı·n ~cncde 4 dcfıı c:ckllcce• 

kur'a IJe a~a;;ıtıaki pli'uıu goı·c i:nauı!)C dagıtılacnktır. 

' !\det ı.ouo Llrıtlık 4.000 Llr11 

• ' 600 .. t.0110 .. 
4 • ı.lO ,. 1.0011 • 

UI ,. IOO • t.000 • 
100 • 60 .. 15.000 • 
1!!0 • 40 .. 4.800 • 
itil' ~ • ~wo • 

DtKl\.AT: flesaplarındnkl pnraıa·r bir sene tclnde 6~ 
liradan aşağ"ı dtişnılyenlere fkraru\ye çıktığı takdirde Ç°o ı 
fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 dera: ı Eyl01 

· ı- Hlrtn('llıftnun . 1 Mut ve ı Hnziran tarihlerinde <:cklle<'ekt1' 
... l&Slll .... 1:1 .. ~'•l*lallEPS•c•a§liEl:iff!EIW!!i!IW~E~§~-.. ·~fittıa:'~tilltlZ& .......... ~ ..... ~~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme lJmum idaresi ilanlara ~ 

• vemur alınacak 

l 

,. 
ı - pevıet Öemlryollan latasyon ıınırttıila lııtlhdam edilmek U%e~~ 

tabaka lle orta mektep mezunlanndan hareket memur namzedi ve ~lı 
lklerinl yapmış l18e mezunlanndan t~ıetmc ve hareket memuru ııtaJlr" 
alınacaktır. 

ı - ~Uaat-.akada kazanan orı. mektep mezunlarma 60, lise meflll"' 
rına 74 lira. Ueret verilecektir 

8 - Müsabaka tmtlbaİıı l
0

lse me:ı:untan lc;;ln 28 Haziran Cuma ve ot' 
mektep mezu.aları lc;;in l Temmuz Pazarteııl gUnlerl saat 14 de HaycJ&~ 
Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, lzmlr v• ıJfl' 
zurum işletıno merkezlerinde yapılacaktır. MUracaatıar b\1 1,şlet.me ıııO 
Uklerl ve lıtaayon tefllklerinee kabul olunur. 1 

4 - MU.'labakaya tvtırAk oeraltl ~unlardır : 
A - TUrk olmak 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak "' 
C - Us Y&§ını bltlrmt~ ve otuzunu geçmemi§ olmak "30 yaı cjtll,ı' 
D - Orta mektep mezunları tc;;ln askerliğini yapmamı~ oıaııl.; 

a.skerllğtnl yapmaaına, en az bir eene zaman katmıo <1• 
ınezunlan için de a.akerllklerfnJ yapml§ olmak. 

G - Müsabakada muva!tak olanlann blltlbara tdare doktorıan ~ 
an yapılacak muayenede eıhht durumlan demlryol l§lerlnde \'Ul!e ,r># 
e eıverl;ll buJun111ak. 

d 
g 

G - MUı;:ıcaat laUd:ılanna bağlaı.acak vesikalar §Unlarıtır: NllfUI ~ 
anı, dlploma veya tasdikname, askerlik vesikası, polisten udlkli lyt bu1 fi' 
ıdı, çiçek qı kAğıdJ, evli olanların evlenme cUzdanı, 6 adet vwkalıll 

d 

ı 
t.oğrat. 

y 

ı 

&ıntl \"8 nuhalleııl C~de ,·eya ııok~ı !'\o,ııı 

s llh·rikapı, I<araba§ Veli Aynalı l 
Bakkal 

ahçekapıda • Uncu Vakıf ban Kat 1 B 12 
u ., tt 14: 

Bahçekapıda 4 ncU Vakıf han asma kat 8/1 
Bahçekapıda 4 ncU Vakıf han asma kat 37/1 

ultansellm Hatip Muslahaddln Cami 10 s 
arsasında 

CL"i'S( 

Ev 

Oda 
Oda 
Penceresiz oda. 
Penceresiz oda 
!ki oda 

2 

20 
16 

9 
g 
! 

T 
c 

ahtakale, Rllstemp8.§a. Mahkeme 26 Mağaza ıll 
lbali, Seferlkoz AptUl'ezeı 112 DUkkln 10 

s ekbanba~ı Yakup ağıı. Simitçi 3 DUkkAn 6 
ç llrftda Kahvehııne 12 DUkkl\fl ' J 
s Uleymaniyede Naauhlyc hanı içinde 21 \'C 22 lkl baraka 1 
c; elebtosıu AIAettın Yenlcamt Aralıkınahalll ' 

avlusunda ~ 

m 
Yukarda yıızılı mahaller 941 - senesi Mayıs sonuna kadar ki~5"3 ~ .-'' 

elt Uzere arttırmaları uzatılmı~ta. lba.lcJerl 25 Haziran 9t0 Snlı ,unu .;ı• 
n b<ı~tedJr. lstP.klller Çcnbellttaıta lstanbul Yakıtlar Da§mUdUrıu$i111cje o 

kı t Akarlar kalemine gelmeleri. ~ 

l stanbul Defteı·darlığından : c1· 

Hocapnşa maliyo §ubesi mUke11efierindcn Hocapll§a mahalleil Vtf>r 
m il çıkmazı 4-6 No. da Ballrisetlt oteli mllsteclri Ali McmduhİY°• ~ J? 

930 • 031 ve 932 mnıt yılı vcrgilcrlnlz:ı iso lira kazanç ve o6 llı·\,ttrl 
zıı. oısrak tadil eden 22/8/938 gUn ve 36156 sayıh itiraz komuc'Onu ce 

fU bece temyiz edilml§tlr. 
Keyfiyet tebliğ yerine geçmek Uzere ilAn olunur. \(ıst50l 


