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Yugoslavya, Almanya il 
dost kalmak arzusund 

Sofy~ 22 - Yugoslavya Başvekili bir 
m3fı gazetecisine verdiği beyanatta, Yugosla 
nın bütün koDl§ulariyle dost geçinmek ve 
manya ile mevcut iyi dostluk münasebet! 
devamt arzusunda bulunduğunu bildirmiftir 

• 

Bulgaristan, 
menfaatlerinin 
temini için te· 

·şebbüslere 
girişmiş! 

ltaı1a ile de mltareke yapıldıktan · sonra 
~ansı~· Alman· ltalyaa harbi duracak 

Bulgar Başvekili, 
şayanı dıkkat 

beyanatta bulundu 

Romanyanın vaziyeti Fransız murahhas 
(l"a:rıı ! ncide) 

Harp felaketine 
katılan açhk 

tehlikesi 

• 
Bir Macar q.aızetesı : 

"Veraay muahedeailc milyonla»~a ekalliyeti 
işgali . altına alarak büyümüı olan Romanyanın 
vaziyeti devam edemez!,, 

diyor 
Nevyork, 22 Kompiyen'de bulunan A· 

medkan muhabirleri, Fransız: murahhaslarının 
bugün Nevyork saatiyle 13.5 da, Fra.naı.ı .aatiy· 
le .18.5 da (Türkiye saatiyle 19.50) mütareke· 

Budapeıte, 22 (A.A.) - Yan ı kişafını beklerken gösterdiği sü· yi imzalamrı olduğunu bildirmektedir. 
resmi bir surette bildiriliyor: künct en açık tarihi vekialara ma Murahhas heyet reisleri, Alman crkinrhar 

Pester Loyd gazetesi "Roman· · kfuı bir mana vermek hususunda biye reisi General Keytel ile Fransız heyeti reisi 
yanın hataları" ba•hğı altında bir kısım Romen matbuatının Orgeneral Hutzingcr birkaç ıöz ıöylcmitierdir. 

Y aun: ASIM US ncıttylediği baı:nakaled~ Ro- yaptıe~ürtilti lü -v-e 1lit4l~ı gay-' BlitÜn meraaiın iki dakika: sürmüı•ür. 
ıa...~lnanlar sulh ve mütareke manyanın hattı hareketile i§tigal retterle garip bir tezad tC§kil et· Miltarekcnin imralanmasmı milteakıp 
aQ11-nnı f ranıızJara bildirdiler; etmektedir. mektedir. Bütün bu cümlelerin Fransız murahhasları tayyare ile derhal Romaya 
~ •ayr·ahk yer iı&al eden bu Gazete diyor ki: arkasında, Trianon sisteminin ar· hareket ctmiılerdir. 

}andıktan 6 saat sonra muhasamat duracaktır. 
Mütareke ıartlan hakkında henüz: bir gey bi 

linmemektedir. Şartlar, İtalya ile de mlitarek 
imza olunduktan sonra veyahut daha geç öğre 
nilecektir. 

Londra, 22 (Saat 23) - Fransız murahh 
heyetinin mütarekeyi imza etmit olduğu N 
yorktan öğrcnilmi§tir. Bu huıuata henüz Lon· 
dr~a resmi bir ma1Q.'?ı2t s;elmiJ değildir. 

Franıız MUl'ahhaılan Romada 

Nevyork, 22 - Fransız murahhas! 
Romaya varmıJ olduklan haberi Ncvyorka gel· 11/t ~rın teCcrrUatı haklunda hc· ı "Macaristanın vaziyetinin in· tık tamamen maziye karı§maıı Aynı heyet İtalya ile de mütareke müzake· 

.:~ ır.atumat yoksa da üç madde- korkusunu görmek güç bir şey ~ releri yapacaktır. İtalya ile de mütareke imza· 
değildir. (Devam r 2 11ci de) SAA~.JV1vvvvvvv...rv..""'"""',..,.~~~vvvvvv'V\o·""'"""',.,,.~"""vvvv"'°'--"""l'>A""-"""vvvv""'--"""'' 

mi~tir. (Deuamı 2 nclde) 

~-~ - İngiltere tarafından keo 1 4 mılyonluk b•r ~ lSl r u u un a 
~~t:,:;!"".!:"bi.":.!-;:; ordu hazırlı ~- İ ' ., , · 
~*-'~~=~k~~~~: ı bilecek y ı muh ~rebelec oluvo 
b.....:. teaa11 açın luzumlu ı;>.ıclıı.ı f Panamerikan k f~. 1 ~ 
"""lltc-ı l:urmak. • on ~ : 

~~]i~:§~ ı :~:::~~~~~;:;p_j Mısır blkimetl, badattaki kıtaları 
'-i~ııta,;ı " olarak kulla~mak ve g;J~~. h~bcrlcre gorc, .. Hariciye! birkaç ··ııometre geri çe•·tı ı.....~Ya aclaJarmı tehdıt etmek, \ ekılı Kordcl Hul lıug~n bc~·n _ .. A 
~lQda Fransadan geçerek ta- nntta bulunmu~. Amcrıkan Lum. 
~ol ordulan ile birlikte Cebe- huriyetlcri~i~ P:ınnmerikan kon • 

~;~en.:::ıctf":.::.::,~ ~~:":ı'(~l~kl~~:~~kyek~~~r~:ınr!~ıa~!~ B ·, r ., ta 1 yan r t e ~ a Dil <C a V/ a lr 
~tGn hayat ve kuvvet kaynakla· ta Avrupa harbinin doğu.rduttu r--, ~ I!:==' o O 
ı.~dtın İıtifade ederek ltalya ve neticeler karşısında Amerıkanın - U ~ 
~r. ile birlikte Akdeniz haki· ne "aıiyct alması JıiıımsaJdiğinin d · ı t · 
~'lİtıi de clae etmek ve ondan konuşul:ıc:ıl}ını bcynn etmiştir. en 1 z a 1s1 ~ ~ o ~ 

§-:5!;~::;: 1,2;E;0~~tı'.ff i~7ı;.~ Aden körfezinde bir lQJ © lfifh ID c§1 ~ lfi1 gı O 
~s~;:-~.:. Ff .• ~~;::.k~:.~:i~!~'..:~~~~~ı ingiliz balıkçı ge- 26 bin tonlult bir Alman zırhlısı hasara uğratıld 
t sQ}h ve mütareke teklifi silAh ,.e mühimm:ıl im:ıl olun:ı _ · • t ı · ld 
.!'"'-nın istediği sulh ve mütıı· cakhr. . miS!ne es ın1 o u (,ondr:ı, 2:! (A.A.? - Reuter: Al· ıuna hUcum yapnuotır. İki düşman 1 Amcrikadan alınacak tayyarel« 
~ değildir· fakat harp saha MECBURJ ASKER::JR man tayyareclleri dıln gece- İngiltere· gemisi bntmlmılJ ve bir avcı tayyare- \'a~lngt{)n, 22 (A.A.) - MUtte!ık 
L~ nıücadde bbili.,etini ııa..- 70 lngı·ıı·z tayyaresı· Mı·. nlp şimali §&rkl ve cenubu §arkı mın. si imha edllmi§tlr. terin aatm alma komisyonunun bildir 

" &loakova, 22 - Amcrilrnua mec o ı den kUçUk d ı ı d' ö hafta 1500 d f h.; bir Fransa için bu teklifi }" takası :ı:er n · 8 gn at ha· Kolonya tncilizler tarafından ·tine S" re geçen en a 
·~detmek ti . d ,:ı:.; tirmİ burl askerliğin ihdası hakkınuakı ano civarındaki sanayi llnde ı;cçmekle Urkek hUcuınlar tak· b b:ıJ d J:ı. Amerikan tayyaresi ı>atm alınmıı 
~ ne ceyı e11•I 1 kanun projesi Amerikan mnhfel • k l • • b b tığlnl kullanmı~l~dır. DUl}man tay· . . . ~ an 1 ııı ı;ın ye:ı( mukMclelcr lm:ı:ııl 

il' cakt,J1'. !erinde müsbel bir akis bulmu~ • mer ez erlDI OID :ır- ya teri ~a!ak sdkmedcn ltaybcılmuş Kolon3R, 22 (A.A.) - D.N.B. A· ını<.tır Bu sureUc Amerika Blrleş1 
'i.... l'tııamn her suretle teslim tur. Bu kanuna göre, mecburi dıman e~ti ıa:;ır. ingillz a\·cı tayyareleri, bunla: 3aı1Bı blldlrlyoı: De~·ıctlcrlne §lmd

1

lyc kadar ısmarla 
~· Almanlann ve İtalyanla· askerlik sekiz ay sürecek ,.c Ame- İ rı takip ctmı,, ,.a hava d:ı.:I batarya. J{olonyu şehrine 18 Ha~rıuı gecesi nan tayyarelerin adedi on bini geç 
L ~ ~atlannı istihsale kifi ge- J Zllrlh, 2ı (A.A.) - Reuter: !arı da tınraj ateşi açmıştır. İnt;iltc· l11I:lll:ı:ler tamfınClan bom :ılarln ya. nıişUr. Bunların 2500 U tcııtlm cdllml 
~le tnidir? Bu cihet ayn bir me- rlka derhal ' milyonluk bir ordu • İtalyan hududundan alınan haber· renin varit kı:ımında, alArın l~aretı pılıın taarru:ı:li!.r esnasında şehrin or- bulunmaktadır. 
~dl.-. Bilhassa Franaız donan hazırlıyabilecektir. Nevyork Tay. J ıere göre, dUn, yetm~ İnglllz tayya. verilmeden biraz evvel şiddetli infl. taama '.11lı bomba dUş~Uştllr. Attı ~e\Jork, 22 (A.A.) - NeV}'or 
\~ı ~e Fransız bava kuvvetim mis gazetesi bu mevzua Wısrctli· ı rc.sı, M119.ı:ıo civarında Lecco ve Bal. lı\lılar l§ttıımlştir. Şimali şarkt mın s!"vllin öldU(:U ,.cı 14 ~l\·ılln yarall\11dı- Tlmcs gazetesi, Blrle§lk Amerika o 
lctı.ı.. • • ile ltal a ·a ifi makalesinde yeni harbiye na- i leda endlliıtri merkczlerlnl rnuva1'ta tal:ast sal:lnlerinln bildirdiklerine CÔ· ğt blldlrllmcktedlr. Keza şehri hedef dusuna mensup Northrop tipinde 
~~ ıı~ı A~ya Y !.e ıırı Sllmsonun bu kanunun lehin • • iı klyetıe bombardıman etmiştir. Mlitte· re, Alma.nlann askeri "e cndUetriyel tutarak ntılmı:,i olan 11 bo~tba şchrln bombardıman tayyarcsl.niıı N<!vyor 
~beı·· edılmedikçe lıpany~ de olduAunu yazmaktadır.- İ tik bombardıman tayyarelerinin V&- hedeneri ıce~Ccdebltmek için çok az drıına düı;ın~tUr. Hasar 'ulnıbulma.- yalclnlnde bulunan Mltchcll meyda 
t.... Uttank yolundan Afrikaya l'a•lnglon, 22 (A.A.) _ J.._,·an nedik clvarmda bUyUk benzin depo. 1 1 tur Ç:UnkU tayyare. mıştır. Bir civar mahalleye 8 patla. nından kalkarak Ha.lifax'a gclml•tlr 
:"'iete'- Akd . L~t.! • •=-. al r zama."1 an o mu§ . b ba 11 it bo bası " ' • esıız na&1mıyeuuı · ve mebusan meclisleri muhtelit i ıannı tahrip etmtı oldukları d:ı. ay· ıcr hemen derhal bava dafl batarya. yıcı :>m e 8 1 yruıgm m Bunlar buradan lnglltercye gldece 

\' kolay bir it değildir. encümeni, bir milyar dolarlık rıca bildirilmektedir. !arının §lddetll ateşllo karşıla§mııılar· ı utıtmıştır. Diğer bir ch·ar mahalleye tlr. 
ı....« 4'lııız timdiki halde muhale- Kah" .. . d l ... B U ri birltar. bomba a- de atıı:ın bombalardan ikl kl;ıl ölmllıı Ul"'cr 38 tnyyarcllk bir bombardı· 
"le I müdafaa '\'ergisi "kanun projesin. ıre uzenn o talyan u.&l". unun ze ne. " ,. dlğ ikl k'ni ı • B 0 

..._ 0 lQ ey Franaanm teslim ol· d r ı k• 
1 

il 1 d 
1 

t 1 • tarak seri kaçmışlardır. Bomb:ılarm e er "' yarn anmış:.ır. u man grupu Ne\'yorl<tnn lngiltereye 
·•aiyle A h b" • bitmesi en, ııı a ur ar zer n en a ı • ayyare en k rl'll kırlnr:ı dU•mu~uır. rnııhallcyo ael:iz patlayıcı bomba, 3~ gÖnderilmlşUr. 
~~ h vrupa ar ının · nacnk ,·crgiye derhııl zam kr:ı~ı KahJre, 22 (A.A.) - MulıarebeDln e se > " de yangın bombaııı atılmı;ıtı Evlerde 
~le3rbin Akdeniı:e ııirayct etme· hakkında Ayan tarafınd:ın ilave e. • bldayetlndenberl, llk de.ta olarak Ka- lngil;z tayyarelerinin faaliyeti bnzı maddi lıııııarlar \•ul:

0

ubulmuş- Berlin civan bombala:ıc!ı 
~ ~ yoldan Avrupa kıt.uma dilen fıkrayı kaldırmış ve yerine 1 hlredc al~ l&ıareti verilmiştir. Dil;· Londr:ı, 22 (A.A.) - Ha\'a nezarc· tur. Eprcnfeld mahallesine ısekl:ı: pat· lk'rlln, 22 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 
~)\ çten gele.n yi>:ece~ ~ıya nak· h:ırbin llAnı ile merlyet mevkllne m:ın tayyare1eıi bomba atmamı~lar. tı tebll~ ediyor: !ayıcı bomba, 22 de yan;ın bombao'!ı bildiriyor: 
ıı, tının keııılmeıı, butun Avru· girecek :rliksek Yergileri muhtevi drr. Atllrm 3 110.at aevam etmıııtır. Donenrna ve s:ıh1tler kumandnnlı~. atılmıttır. Pek nz hasar w\rdır. 21 Hazlranı 22 Hoz:lrana ibağlıyan 
'ı~ hıillet1erinin harp devam etti· • Hava müdafaa toplarının blr obUsU 4 n:\ mensup tayynrc!er. Holle.:ıdada. Askeri olmıynn hedefler Uze:'1no ::-ece bir knç dUşmnn tayyarr.31 Ber-
' başk:ı bfr slsı~ın ikame etmiştir. ı ı ti n lnudde•çe kendi topraklarının ı kl§I yaralanıı§tır. \'111enıaoord'da dU,mnn gemilerine, ccm:ı.n 31 patıo.yıcı bomba, 7• yangın lin civarlarına kadar gelm ı r. 1 

• (Deuamı 2 ncid~).. nııı111111111111111111111111vı 111 111 11111100 J.Devaım 2 ncide).. dok \'e antrepolanna ve bir gaz depo-\ bombası aWmıgt:ır. 1 {Devamı 2 m:i it) 



2 - VAKll 23 HAZiRAN 1940 

Bulgar Başvekilinin dik~ jsenede 2 

k .J . .ırl · ·" ·b .J ! bin pilot! 
aıe u eger evanaıl. IBrit~nyad~v~eti· 

1 Mısır hududunda I "Menfaatlerimizin temini iç;n ımn pılot yetıştırm 
.._ ,. ransız tebtıgı 
Bordo, 22 (,t.,1.) - Fransız tebliği: 
Loire'in cenubunda ezcümle .l\fontcontour, Ligeuil ve Chatillon -

Sur • lndrc rle ve aynı zamanda Saint ... Eticnne ve Roanne'de mevzii 
\'arpışmalar olmuştur. 

Rhone üzerinde Andıınce'tl:ı bir sipahi müfrezesi, bir tabur p]ya. 
de Te tanklardan mürekkep düşman unsurlDrınt, şiddetli bir çarpışma-
dan sonra, püskürlmiiştür. , 

0 

Alplarda İlnlyanlar, bazı mevzi! hücumlara teşebbüs etmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. 

.- İngiliz tebliği 
Kahire, 22 (ı\.~U - İngiliz umwni karargahından tebliğ eılilmiştir: 
Kenyanın şimal hududunda rle\'riyc vazifesi sören kuvvetlerimiz 

faaliyetlerine dernm etmişlerdir. Bu kuvvetler mevkileri Nnirobi'den 
bildirilen büyük diişman tahaşşüdlcrine tesadüf etmişlerdir. Askerleri. 
ınhden mürekkep küçük bir kol bir İtalyan hudut karakoluna hücum 
ederek düşmanın muk:ı\"enıe(iııi kırmış ve karakolu işgal elmişUr. 

Kıtalarımıı mühim i:ışe ve mühimmat ihtiyatlarını ihtiva cclen 
İtalyan kışl:ılarının tahrip işini ikmal ederken, düşm:ın ciYarda ihtiyat 
bıılundurduğu daha mühim kıtalar YC zırhlı nr:ıh:ılarla muk:ıbll hücum· 
ela lıulunmu~tur. J\ılaalınıızın ktıçük bir müfrezesi dü~ınanı yaklaştır. 
mamı, ,.e bu suretle ltalyan k::ırakoll.:ırının tahribini tamamlamıştır. 

Hedefine bu surcllc varan küçük kı1amız, Jıu 1tnJyon karakolunu 
dumanlar içinde Lir harabe halinde lıırnk::ırak çekilmiştir. Askerleri. 
miz arnsınıla biri nı:tır olmak üzere yalnız dört yaralı v:ırdır. Düşm~nın 
zayiatı !Jelli deitildir. 

Alman tebliği 
Fiiltrerin umumi kararglilu, 22 ( A.A.) - Alman ordul:ırı başkıı~ 

mandan lığının tebURi: 
Bretagne'de mühim limanlar olan Saint Malo ve l'Orienl zaptcdil· 

miştir. Aşıığı Loirc üzerinde köprü başları genişletilmiştir. Thonars 
iş~al edilmiştir. Lorrainc'de ve Yosges'deki hücumlarımızın neticesi 
olarak tevrilmiş olan dığcr düşman kıtaatı dFığılmıştır. Gcrardmcr ıap. 
\edilmiştir. Son günlerde bu bölgede alınan esirlerin miktarı 200 bini 
geçm.iştir. Bunlar meyanında başlıcn tnm Jıir sipnlıi livası me,·cuttur. 
Diğer bölgelerde de üsera adedi ruiltemadiyen çoğalmaktadır. Bu e~ir'. 
ler meyanında şimal deniz kuvvetleri kumandnnile diEier amiraller, bir 
orı;fencrnl ve mülead<lil generaller mevcuııur. 

Büyük silıilı ve her tiirlü harp malzemesi ganaimindcn maada, bir 
cnk tayyare meydanının işgalini müteakip 260 tayyare elimize cliiş_ 

mfişlür. Bombardıman tayyarelerilc pike ~eklinde hücumlar yapan 
JJOmbardıman tayyarelerimiz Strasburgun cenubunda, Visııenburgun 

cenubu şarkisinde -ve Loire'ın cenubunda düşman müst:ıhkem me\"ki· 
lerini kıtaat tahşidah ve nakliye kollarını bombardıman etmiştir. 

Gironde ve lJoirre nehirlerinin ağımda 8000 tonluk bir tüccar ge. 
misi batırılmış, 4000 tonluk bir gemi hMara uğratılmış ,.e iki deniz 
tayyaresi imha edilmiştir. 

lngilterenin şark sahilinde askeri bedeClcre karşı ve bilhassa Bil
Jingh::ım silAh fabrikası üzerine lam muvaffıılu:~;etli bombnrdımanlar 

yapıJmıştır. _ ,, 
Öğleden sonra Holiindıı adalarının civarında kısa bir hava muha. 

rehesini müteakip allı düşman tayyaresinden ücü düşüriilmüş ,.e mtilc
haki üçü de geri dönmeğe icbar edilmiştir. 

İngiliz bombardıman ve torpil atan tayyareleri bir Alman safharp 
ı:ıemisinc muvaffakıyetsiz hücumlar ;ı.·apmışl:ırdır. Geminin hava mlida_ 
fan topları 6 düşman tayyaresini düşürmüştür. nu muharebeye iştirak 
eden Alman 11\'Cı tayyareleri ele ayrıca yedi diişnıan tnrynresi diişür
müştür. 21 haziran tarihinde düşm:ının hav:ıdaki zayintı ceman 2;; tay_ 
":\ areye baliğ olmuştur. Bunların 11 i ha-ça rnuh:ırebeleri esnasınclıı 6 sı 
hava müdafaa topları, diğer 6 sı harp gemileri lıa\•a müdafaa loplarile 
ve mütebakisi de yerde imha edilmiştir. Bir Alman tayyaresi eksiktir. 

., Hil:ihnra gelen mnhimnta nazaran, 4 hazirnnclan !!O ha7Jrann kad:ır eY· 
'elce zikrolunnnlard'lln maada 63 düşman tayyaresi imha edilmi;tir. 
Jhı müddet zarfında düşmanın z::ıyiat yekunu iGJ layy:ırc lıaliA ol· 
,maktadır. Garp taarruzunun bicln:retindenberi 15 hnıiran::ı kadar h:ıTa 
müdafaa toplnrı taarfından imha edilmiş oln düsmon tanıırelcrlnin 
adedi 854 c varmıştır. Almanyaya avdet eden bir cİcniınllı gemisi 42682 
.'düşman toni15tosunun ziyamı haber vermekttdir. Diğer bir denizaltı 
gemisi takriben 11 bin tonluk Etırfoh lnı:ıiliz nnklil'e gemisini torpille. 
meğ~ muva~fa~ olmuştur. Diğer bir deniznltı gemisi büyük bir İngiliz 
Jlaklıye kaftlesıne muvarfnkı:rctle hücum etmiştir. 

.. 21 : 22 haziran ~ecesi, rHişman fnyy:ıreleri şimali ve garbi .\iman. 
. \ a uıerınde uçarak ilk <lefa ol:ırak l3erlin civarına Jıiicumlnr vapmıs
Jurdır. Hep şimdiye kadar olduğu gibi bombalar gayri askeri h~clcfle;e 
hnsar:ıt yapmıştır. Fnkııt bir miktar sivil ölmüş ,.e ~·arafanmı.şlır. 

Romanyanın vaziyeti ve Macaristan. 
(Baştarafı 1 incille) 1 merak e?ilmeye layık bir şeydir. 

.• Macaristan 20 senedir Alman· Bu tak~~r~c ınkisarmın sebebini 
ya ile birlikte Trianon diktasının anlıyabılınz. Zira, Alman zaferi 
~ağırlığı altında istlrap çekti, fa· Romen hudu~Iarının Tizsa nehri
kat Romanya bütün bu devre zar ne k~d~ geru;ıc;m~i ümidini su· 
frnda Versay sistemini muhafaza ya duşurmektedır. 
etmek isteyen devletlerin yanı· . Almanyada Rornany.a lehinde 
başında sarsılmaz bir surette kal· hır.cereyan husule getırmek gay
.,dı. Bugün, Avrupa milletlerinin retı ıboşunadır. Almanyada ve 
!trıÜJtcrek hayatını zehirleyen bu İtalyada her~es ~<:z:nanyanın Av· 
sistemin kat'i surette çöktüğünü rnpada temsil ett~gı prensipi an· 
~herkes açık bir surette görmek· l~ak,~dır. H~tın en mahir 
ted;.r. Romen matbuatının mü· bır şeKJlde talınfı ı!e c!ahi umumi· 

'1cerrer tahriklerine rağmen, Ma· yetle malum ola~ bir hakikat giz· 
"c::ıristan mukabele etmemeyi ter· le?emez. Bu haki~at ~~rr.a.nyanın 
rcih eylemiştir. Zira, Macaristan mılyonlarca ~~a.~Jı;:~tı ı~ali altı· 
:Avrupada vaziyetin hassaten na- n:ı al~ak1a ·b~yumu&. ve Vcrsay 
zik ve Avrupanın bu kısmında ba- sı~t:mı .sayesınd~ hır _kuvvet a-

l rışı idame etmek lazım olduğunu mılı. 'alın~ gelmış oldug~dur. Bu 
anlamıştır. Fakat sükutumuzun, vazıyet ı:n~ver. devletle!1 ta:af~?· 
:Romen matbuatının gürültülü ve <lan yenı hır nızam tesı» cdıldııt· 

'mülhem olduiTu görülen aayretle· ten sonra devam e.deınez. 
t:ı,:iyle muta'bık"' olduğumu; manası- . B~nda.:1 b~şka Ro~anya klfü:iY: 
na .gelt.ii<Yini zannetmek hata olur hır sıyası cınayetler rr.emleketı 

b • haline girmiştir. Macaristanm, 
Romen matbuatında bazı ses- Hitler ve Musolini'nin kararlan· 

ler ~omen hudutlarının geni§le· na csa:; teşkil edecek olan hak ve 
tilmesini isteyecek kadar ileri adalete tam itimadr vardır. Ro
gidiyorlar. Halbuki Romen siya- men rr.atbuatı tar::ıfınd<:n ortaya 
seti bütün delilleriyle mihver dev atılan şayiak.r, Rcmanyanın Ver· 
!etlerini övmektedir. Harpten ::ay sisteminin pilrça parça edile· 
biraz eYvel İngiltere ve F:an:::.::ı cef.i hakkındaki korkusunu ifacle 
ile aktedilmiş olan garanti mua· etmektedir. 
hedelerinin Romen hudutlarının Hic b:r yanh!\ matbıı~t delili, 
tevsü hak~ında vaatları ihtiva e· eski Avnıpanın Inra:;.::l:ri fü:crh· 
dip etmediği ve Roınanya;nn bu de ye:1i Av;upavı ku:·mak üzer:: 
rnuahe.delero gizlite sarılmasınm olan adaietin yiirii:nesini .dur<lu
bur:dan mfüe\ ellit clup ol'Ttadı ~ ı ran:az.,, 

muharebE 1 Jr oluyor I bb.. 1 y 1 ~.""'P.~~~~~mınrı~"" 
I•••'"'"'' l ln••d<J eşe us er yaptık 1 79 d<'l<llnln pilot yeliotfrro' 

Maltaya yapılan hücumllll' 1nograını bugiınku harpte gııtilı:. 

11aıı., ı2 (A.A.) - M'.alta üzerlne p f •• B ""'d F·ı f 1 db• 
dün altı !tava hücumu olmuııtur, Aı ro esor ug an 1 o ' a ınan te ır• ~:e:.~~I~~: bir ehemmiyet kesbot. 
kert hede.fler hiç haaara uğro.manııı, 
...... bl ki öl mJ tir B bal 1 h • · · f ' hanadad:ı G7 antrenman mek • 
:~rfar Uze::: vem;k Jet~ ol~:ıc ~~ erın ma ıyetını 1 şa etm~yor lelıi, 40 hin kışilik personelı: 
Malta civarında küçük bir ada olan _ • 1 ınahsU'; mckteplcrı ihth-a eden ,·e 
G<>zo üzerine dUşmüııtUr. Ne Marta- Sof ya, 22 - llulgar Başvekili Profesör Uoğtlan Fılof gnıelccilcre (aal bir bale l1:lirilmcsi ınukıır· 
da ne de Gozo'da hiç bir aBkert,.hedcf verdiği beyanatta harici siyaset hakkında demişlır ki: rer bulunan 111 teşekl:üldcn 81 a.. 
mevcut değildir. "- Garbl Avrupnda inkişaf etmekle olnn hfıdıseleri dikkat ve ala· dedi faaliyette lrnlunmaktadır· 

İlkenderiyede alarm ka ile takip cdıyoruz. Dıı hıidiselerın bugilnc k::ıdnr olan siyasetimizcle .rnlan 30 teşekkülün de faaliyelC 
İakenderlye, !?2 (A.A.) - DUn ge- bir dejlişiklik husule f{elirmesi beklenemez. Hiç şiiphesiz ki hak~ızlık- ı geçmesi icin Jılıım gelen tetıbır. 

ce lskenderiyede Uç alllrm tıareti ve. lan tashih etmesi beklenen bir sullıün tahakkukunu memnuniyetle kar. 1er alınmıştır. 
rllmlıstir. Saat 1180 da dllşman tay şılırncoğız. Jtli~umet bugün her zamandan cJ:ıh] zi'-•rıdc hııricl siyasetle ~imdiye kadar 25 lıın Kanad:ıll 
}'&releri bombalar atmqı ve bava mu " 
cla!aa topları taaı.tyete geçmiştir. meşgul olmakta TC menfaatlerimizi korumak için bfiylc anlarda yapıl~ ı\.ıınndanın muhtelif kayıt btiroJ•• 
sna.t 3 de bu topla.r yine faaliyete nıa<;ı lazım ve miimkün olıın her şeyi yapmaktadır. Bu hmusta alınan rına nıüracnat elmiş TC bunlardan 
geçmiştir. üçüncü al'1rm işareti sa.at tcclbirlerin mahiyeti h:.ıkkında ifşaatta bulunmanın dol:ru olm:ıdı~ını beş bini ihzari anlrcnınanl:.ırs 
6 da. oımuıı, ylne toplarla mukabele takdir edersiniz. l.ıikin dcdii{im gilıi nıenfııallerimiıin temini için icap .Ja~laınak üzere d::ıvcl edilnıi~lir. , 
edilm~tlr. eden tcı:ebbiıslerin yapıldığma şüphe erlilıncm~lidir. R11lgari\lnn A\"ru· . Kara ordusu için asker knl·dl ! 

pada bak ve adaleli hiıkim kılacak sulhün hir :ın cv"\'el taahkkuk etme- da devam etmekte ye hafladu tak• f 
Büyük Bir ltalyan Denizalbsı d sini beklemekte fr. rilıcn 300 kişi kaydedilnıeklcdit", 

Teıs!ime ı!..Yecbur FJTaloldı ı ı..o11.u.\, ::~ (•ı..A.) _ Bahrıye Ne. .\ntrenmıın nıektcplerindeki ö+t. ! 
zareti tebliği: Berıı·n c· b b ı · d .rcınıenlerc :\-'ardım clınek iiıe~fj 

BUyük bir lt&.lyan denizaltıaI Aden ı varı . om a an 1 71 7.:lbİt YC 200 mütehassıs fngiJıtı 
körfezinde keşit seyri yapmakta olan . pilotu Kan:u.laya gönderilnıişlir. ı 
Moonatone isrnlndekl İngiliz balı\tçı Avustrnlyada 84 bin gönüllİİ J 
gemJsine teslim olmU§tur. Dalını§ o. (Başlarajı 1 inc[(le) l\tosltoya, 2'? - Mc.drld<len gelen lk:ıydcdiJnıişlir. Dunlıırın H tıinı 
olan bir denizaltı perlııkopu gören ba· haberlere göre Fran31.: donanması ha\':ı kuneilcrinde, iO bini ele kı:ı. 

tayya.l'e Bertin clvanna blrka~ patla· be d ı tl hkçı gemisi derhal bombalarla hücu· yıcı bomba ıle yangın b:>mlıaları a.t hnr e\'ama t&.rar vermi~ r. ra oı dusunu:ı istihdam e<lılme)I 
ma. geçmlı ve dll.fman gem.1aini deni· mrQtır. 5..,. s· F • li talcp "tıııiştir. Karu ordu~uo:ı 
zin sathına çıkınag-a mecbur etml§. " v ın •::anı;;ı;ı; as.,cri tes ili ,.. 

Askcrt oımıyB.11 hedefler ve ezcUm oldu 331i0 ı kabili edilmiş ve lıunJnrııı 
tir. le bir hastahane Uzertne bombalar i üçte ikısi \'azifeye bu~laın:şıır. 1 

Denizaltt bütün vasıtalarla yani a. r: wh t J. ·ı 22 1 . ı 
torplllerlle 3 pW!?uk ilci ve da!ııı utak ·ı 

atııı:n.,.ttr. Ha!'lar azdır. 1.Jç erltcl<, 3 ı • u rcriıı ıırımm mrar{ICI il, ~urası rfa s.a.,·nnı kın.·ıtıır ki, .\ 

1 ·k:tdın ve bir çocuk y:ıraıanmrştır. (,\..-1.) - Orclu yil!,sc!; kumantl:ın _ l'·tıslrlıl,·ıı lliı"ku· nıeı·ı, toplannn :ı« 
çaptaki toplatile baltkc;ı gcmi.<ıine hü· J 

cum etml~tir. Gemi ~ pusluk topu Ue Bir Alman ZırMıaı lıt\"t bilt:iriyor: J,r,r miktarının mart 1910 dO ı 
ve Lerois mltralyiSzU ile muka~lede Ah:::s Loreı1dc ım:lıasara allmda f>7 l73 kişiye Lallğ olnı :ısıııı k:ır::ır. J 
bulunmuş ve denlzaltrya •pusluk bir Hasara Uğrabldı lıuluna.ı Fraıısı.: orclul:ırı lc:;J;ııı 0 L f la5tınııışlı. Uıınl:ırııı Hl:JO ü pı. i 
obUs isabet ettirmJştır. Bwıun üzeri· Londnı, 22 (A.A.) - lngillz bnhri. mu~J,wdır. fıO bin Fr:ııı~ız a·.kcri f lot Jlil73 ü genu mürl'llC'h.ıtı '·el! 
ne denizaltı teslim olmuş Ye harp ga- ye hava nezareUerinclen resmen teb- Alınan ;, ıta:ı<ıııa lcsliııı olrııu)lUr. J 27 lıi ni J.;,ır:ı ıı<>l-eri oln rak ıcslııl, 

, 6 " c ı ını~tır. un arııı in ımı ı~ın ., • nimeti olara.k Aden'e getirilmiştir. """ edilmil'tir: Aşağı ,\l:;as Loreııde :\lajino hııll ı· I d"I . . n 1 1 . "h 1 
Almanyanın 26 bin tonlul< Schn.r- nın b:ın kı<;ımlnrında ,.e \'osr,e"Jer- !'11.rn:.ten, tesis erlilcr"ktir. l, 

Tok"Uk Ozetine Yapılan d b · 'b •· nhorst zırhını deniz ve hava kuvvet- e ııhm:ın ırl.ı ntı .-esilmi'j miif • ı Yı~ni 7,rliıncl.ıcln h:ı' :ı :ınlrrnııııı· j 
Hücumlar !erimizin hücumu neticeıJinJe mUlıim rt>ı:cleı- Juilıi ınııkan•mcr l'lrnektcdir. ı h'alıire, 22 (Ji.A.) _İngiliz !{m·- nı için ta:.rilıcıı ~ hin kiı;i k:n· e i 

hn..sa.rnta m&rtız kalmıştır. lcr. ı!ilıııi$ '<' l ı unl:ırın 1100 iı l;ıı:J:ı': 
velleri umumi karargalll aşağıdaki "iman Ask<'ri HC<l~f:eri 
lelılii?i neşretmiştir: Fransız H arp Gemilerinden J Bombalandı cd:lmı~tir. Hl40 seııesi qih:ıyctiıı. ! 

İngiliz Jıava kunclleriniıı faali. Bir Kısmı İngiliz Limanlannd lele lııı dominyon ~encdc !lllO pil:I' j 
yeli dün akşnm TobruJC üıednclc Lon 1ra, 2Z (,• •. \.) - 1nl!il!z h!'ıva yetişi irecek vaziyetle ol:ıl':ık:ır· ı 
lekfısüf etmiştir. Fecirle, Blenheim Nevyork, ::z - Asosıate<1 Pret/ mu.: n~z&retincıe l lcblı~ cdllmtşt.tr: .. Bun larcl::ın h:ırir, son pilot 1 :;oO ! 

ha birinin Vaşingtoııdo.n bildirdiğine İilf,iliı tsyy( cl ıi dün gtınO-.ız .Al· ı ı 
tipindeki tnyynreler bir :ıkın ynp _ l nı~ıt "" rnnkineli tüfekçi nnfrell·ı· göre İngiltere birc;oh: Fran:mı; harp mqn;,·ııum ba.tı 'ŞLm.llnde ıstikoat1s.r. 
mıştır. Hücumdnn sonra, o.~kerl le· gemllerini a.lmı~tır. Bunlar bazı ya· da bultı:ımuş ve llü tcnzin tu:ıflyc mnnl:ırını ikmal için Knn:ııfaY~ 
sisatın üzerine kesif bir cluman ta. ralar alarak Frar.s13 limanlarında fabrikasını bombarıln.an ctmi)erdir. : gönderilecektir. llu suretle mcv • ! 
lıaka'll yayıldığı görlilmüştiir. Bi _ duran harp gemileri idi. Bu gemUcr Bı.lllın tayl arclerlmlz salimen dön- f zui>nhsolıın lıer ~ene. 2 lıin pil•

11 J 
zint hücum teşekküllerine iki dü~. FrıtMada kalmx~ olsa !eliler de hiçbir ı:nurıerdir. i ,.e: :~O bin mtirelleb:ıt efradı ın~Y· f 
man t:ın·aresi hücum ctmi~se ek, işe yaramıyacaklardı. Bunlar lni;'lliz I>l\n gece bombnrdman la:yynrele i dıınıı ı:etirc:hilcccl: kalıiliyl•lle o • ! 
bombardıman tnrrarclerimiıin mti- limanlarında duracaltlar ve tamir gö- ı riıniz ı;irııal ve l;at1 Almanya~ı rızeıin- i lncnklır. : 
tekfısif ateşleri karşısında geri dön. rcccklerdlr. Bu harp gemileri en az de c:a.ı,:ı. gımiş bir lıö!ffO üzı;>:-inde lıa.. i.,..,. ,,,, .... ., __ ......... ...._ ... __.-: 
mc;\·e mecbur k:ılmı~lıırtlır. Dönen bir ay ııonra hizmete gircbllirlar. Bu rek•t:a t:•ılımı.r::ı'.t ço!;: cher.mı:j·etıt 
tayyareler 0 k:ıdar has:ıra uğramış. hl\l>eri Va!i'ingtondaltl lı'r<ın~ız konso- askni hct!c-dcrc lıUcum et:niilerılir. 

lo1u da teyid etmi§tir. Amerika bu Cki t:ıryaremlz dönmcmiıtir. 
lır ki, üslerine :ıvclet cclcbilılikleri 

t:ıhınin cdilmemekledlr . 

Mısır Hudu~unda Muharebeler 
l'ılmr lıruludu, 22 (.~.ıL) - D. N. 

B. bildiri:yor: 
ilhsırla Garp Trablusu arasındaki 

hudulla cereyan eden muh:ırebelcr 
garip ah\'al '"e şerait içinde ecre • 
l'an etmektedir. Bu muharebeler 
Mısır hududunda cereyan <'lmekle 
beraber, l\11sır bunlara Jştirak et • 
·miyor. Hali! )fısır diin huduttaki 
kıtalarını İlaJyanlarla t'arpı~m:ıktnn 
içtinap için birkaç kilometre geri 
cekmiştir. Diğer taraftan ltalya da 
Mısır kıtal:ırile Mısırdaki İngiliz i5. 
g:ıl ordusu ar:ı~ında sarih bir tefrik 
yapmaktadır. 

Askcrl bakımdnn da çölde bulu _ 
nan hu hudut garip bir şekil arzcı_ 
mcktedir. nir t:ınrruz ancak iki nok 
ladan t:ısaHur edilebilir: Sollum 
yakıııında sahilden ,-ey:ıhut 100 ki. 
Iometrc daha cenupta Si\·a Yah::ısı 
He Sarabul :ırasında hu nokt:ılnrl~ı 
Sivnnın cenulm :ıı-asıııdaki m:ılıal • 
lcr ::ırasında kain arazi geçilmez çöl. 
)erdir. Hudut bir dikenli telden ilıa. 
rettir. 

1talJIU1 Iluchı<luııa Yapılan 
· f'fiU!sız Ta.ıırruw 

Moskova. 22 - Alman ordusunun 
bir lınyli ilerlemesine rnfımcn ftnl·. 
yan kar:ı km·,·ctleri hiılii ı\ lt>l:ırcla 
harekele ~eçmi~ def.illerdir. Bıın:ı 
l)ııık:ıbil Fran~ı7.lar lt:ıJ~·an lıııılıı _ 
clıınıl:ı bir ı~arruz y:ıpmı')l:ır ,.e 1 • 
tuly:ı n toprakla rın<la hazı mc\ kiler 
işgal elıni~lcrclir. 

Sovyet ajansın ın 
tekzıbi 

Mo"ko,·n, 22 (A.A.) - Tass ı:j:tıııoı 
Battı!;: m"mle!<etlcrindeki Sovyct gar 
nlzonlann rııe\·cudıını·n bazı ynb·•n<:ı 
gavte!crdc bildirildiği gibi HIO fırkı> 

dcKil 18 il!l 20 fırk:ı. 011•.ı~nu bHl!lr
m~:ttedir. 

Ayni membalıum idd.uı hilH·r:ı n. 
JR.ralt şu fırkalar /-.lnuın huüuli;.ı bo
yunc:ı. t<thı>id c1i:mi~ dc~il. Uç c<ım· 

lıuriyet da.h:tindc cla~tı4mıs' rdıt. \ 'c
oralaruı ki nız'lc!eri Almanya ilz~rı. 
ne bir' tazyik icrast olm:iyıp S•ıv_;.?L 
ı .. 

vaziyetten !evkalf~de memnundur. Kc, il tnyyarclcriın;zcıen biri huıün 
Ç\lnkU Almnnyanm donanmasını talı_ !jinıal deniz!mle dll:;manın bUyük bir 
viyc etmek imkanları ortadan l:alk :ruıe gcn•i.,lne hücum etmi~tir. 
mr~ttr. 

Alman - Fransız 
mütarekes ~ 

(/Jo., ıuwı I J CltClUC) 

Fübrer'ln umumtf kcı-.ır;;OJu, 2:! (A . 
A.) Alman - Fraruıı.z mtit:.>rcl: csı bu. 
gUn ımat 18.60 de I\:onıpiycn orma
nında. qada.ki zcva t t:traf1:1Llan ıınz ı 
edilmiştir: 

Almanya. tarafından F'üiırcr ve or. 
du yükselt kumııucla.nlığı nanuna. Ge· 
neral Keitel, Franı:a t:u·almdan, I•'ı·au· 
sız hülalmeti namma Gcncr:ıl Ilut
zingcr. 

MUt9.rekenin lmz.a.ııı muhasamu tın 
durmastllt şimdilik to.znmmun etme. 
mcl..:tedlr. !Uulıa11a.ınat, İtalyan • I<"ra:J 
srz mtitarcke muahedcsin;n ektedilıll· 
ğ"lnl ltntynn hUl{(ımetı tnra.!rnJan Al· 
mıın yültııek kum:ındnnlığlna ihbar 
edildikten Ei s:ıat sonra duraca1ttır . 
MIHa.rcl:e mualıede.~lniıı metni hflk. 
kında. hentiz hiç bir §c;y· tel:Uğ edile· 
mcz-. 

/ 
Nf',york, 2'? (A.A.) - Miitnrcl•c 

protol:olunu gen"; al lluntzinger ıı·ran 
sa nıtmına, Cencr:ıl Kcl teı Almanya 
namına imza ctmi~leı-dir: Miltealdben 
Gener<>I Kcitel tir mıtuk süyle:ni'j ve 
l:l'ramıız Ye Al:nan öJUleri:lin .ı;cnuını 
yapmı~tır. A:neril;ada. bu ııut..ık ilk 
teskin h~rckctl olarak tPlllkkl <>dil· 
rrıc~;tedi:. 11Iur:ıhlı:ı~ıar ı,u r.a benzer 
müz2ke~ata b:l§l:ımak Uzerc hava yo
l'J ile ltnl')•:ı.yu. müt<:vccciheıı hare. 
krt etm · !erdir. "..\tea l:cs emri lt:tl· 
ya ile P';:ın!Ja anı3mı.ln mUtarekc i.n· 
za cdllc:il~H • .Al:ııan)•aya bi!diri.ldiğin· 

de~ı 6 saat sonra verilecektir. Alnı:ın. 
ya llc y:ı.p.l:ın mütr.rl'l:" ~s.rt!arx hnlc
l:ımla hiç bir ~:::?il:il hcı!UZ neired;~ 1 
mcn1iştir. 

arasmchl:i yar~t·m p.1lttınm tatUl·:lni 
::ımım a!trnıı. almn.k.tr. 

'"i'a.~s ııjaar.ı Almı:.n;;a ile Sovy:ıtıe,. 

Birliği a ;.·tıı«mclrt mevcut is: kvm;ıulu:• 
ınünas11bntmx t~·id ~tmoltte '~ i!tl 
tn"iTil<.lrnthı ı:aıDllıl~lt Me"fO."ti e~.ı.ct
r a cls.yan:ın hu nıUn•ırbetı~rın ynnıq 
şa.~1alr.ırlıı. l.ıozulıımryacağ"ınt !;ildir 

Harp felakei!ne 
kaiıian aç~ık 

teı1hkes ı 
( EJ11.~tııruf ı 1 inriıfr J 

mabGulle!·i ile ) a~n'..:ık mecburi· 
ye~~, .. <.: ü ım::?si, <!ahCl <lc.~.-usu bu 
güı.k' L!rnumi hm·p t1!li°\ketine bir 
de ;ıı,:~rlt faci:lsı l.:ıı\ :l:mş olması
chr. 

/~vı-ut>a baTbi geçen sene eylül 
de !nş:ar.h; bu~üne kadar hnrp 
içinC:e olan m~mleketler asla zi· 
ı·.:ı:lt s:lhnsın<la İ!fhsal iş:ne ba 
karr.",'.'ı. Haı p lııı.ricinda veya bi· 
lzr:..f kılr.n merr-lcketlcr C:e hcır 
Wrlü tehlike ihtimallcrjne kaı·şı 
sık ede atkcri tedbiı· almak zaru· 
rctinde k;-hiı. Eu itiba,..la Anuoa 
n•emle:çctlerinden ~imdiye k:ıdar 
zh·ni i}a·acnt yap;mlnr b;le bu se· 
nelo:i m:ıhf;ulkr~i He kendifo~·ini zo,.. 
gccindirccek hddcdir. B3yle bir 
va7İ.yea.e t:?gfüz ccnz.nmnsın~n 
koyduğu ni>luka i!e l:ıar:çten yi
yecek nlnmaya.., bir A vrupamn ö 
nl,;mü:ı:acki l<t1 irin<ie ne büyük 
bir açh!t derdin• uiJ:rayacağı ko
lo.:,•ca tahmin edilebilir. 
Orduları brp mcydanlaı·ında 

muzaffer olan m;;.m !elcd!er bdkı 
silah kuvvetiyfo b:ışita mem:efo~t
l.1::n İ:;tİhı.ralforini alara!ı: yaşa· 
mıık çarelerini dii~ü::ı~bifüler; fa· 
kat A ·rruon k:tası:a h:ıı:tan ba~a 
s;u·a::a:: obn adrl< tehlikesi bh-
1.ı::re t•mu~:ıi n:~e.mt bo:-nca~: olul·
sn b•J St!;'~tle r.ıeyda.,a flClec~k 
i~timai 4:Zbt.ld~ı·fo yd.:m:darı ' a
r•a•r.d-:ı c:.:.~: :.i·1 a1kr.~lınan z~fcr de 
k~ybe:hp gid':?cektir. 

Acab:ı h-.· zün b:raz daha y:ık
la~!r2;1 p,örülc.n bu ~mun~i fo15kc· 
le bını1 ;::-cl-;:b:J-:-.~ek iı;in l'-nt-p eden 
r-."'!~m~e? '!~l~a· ~!':t~tn<"a r i1 

.. nyE»t in· 
t'·L"ı~l:'• ;.'·ıl ve ~uunı ~:-1~~ e:le 
celi ~i ~:ı? 

Gizli celsede r.c!eı 
~Di."Ü§tü? 

Stokholm, 22 (A.,\.) - IfariciYe 
nez.'lreti nnnıına sö:-; söylemeze saı~· 
hlyettrır bir zat, eltin l\ll,f;am, ıını·lll• 
mcntonun gi3li celsesi lı~ltltında tıl 
stizt,..ri ı::öyıcnıl~~ır: 

"Krnl Gtıst:ıt't!l parl~mcııtonun g-ıı 
li ccie-:sinde olmıınn nıes;;ı.jı 1 \'CC ııı 
tı:ı.ricl ııiynııe>ti im l;kır.d:ı bir dl·l~l. r:ıS• 
yonu liıti\"a l'dlror \"C 'bu ıııeSC'lC! U:& • 
rinde mılnal;'.l.ça ynp.lmıısm::ı mııır.ııı. 
de e-yliyordu. Io'Jlha1t!lrn, J\"on•cc; ıJ< 
M•ıhnsem!l.tm nlhayete errr.eti, ls't 
çin Ntırveı:;ıe "ve ~j'orveçi i~ı:ı-:ıl u ı u~ıd~ 
bu!unduı·au nıcaılcl<etlc olan ıntin•· 
se~t!cıinde değı lklikler vUc..'UC:t gr· 
tırm~5Ur 

Bu beyanl\tı jup n zn .. ayrıc:ı. l•: 
ve'; Ue so·.;yctkr birliıl"f ar:::ımıda tı .. 
cıırct mUza...:erelerl hariç, hı:ılen n;ı, 1 
ka hl~ mtiznkere cereyan ctmed•tf.11 
de llıl ve e~•ltımiştlr. 

:t· SoYyet hill•l1ır.eti, f'cıfya ele; ııCl· 
ne Lnvdı:;cv'I loyin ctmi~tlr. 1 

'·' Fransanın yc..nı ı.ıosl<o"a. ctc:l51 
Labon, riün 1-:aıenıne Hlmatnaırıeşlll 
vermi~tir. 

'~ Yeni Le:lony:ı hükOmeti ıınttız; 
siyasi r.ıalıin'm~nr haJil,ındıı. ı.ır:1unır 
af il!i.n etml!,;t!r. Aft::n b;.n Jtl!G~ 
ll'alıltüm iııtltadc edcc~lt~!r. 

~· .Alcezirıı'da itimada şayıuı b~ 
mcnbadan alınan bir h::ı.beı-<' sö 1 
rJ;Jııdcnberi ln° iliz vtıpurları 1,paııY0 
yU!t g'Cmi:erlnl durJurmııktn. \"C ko!l· 
trol utlilmck ü:ı:cre bıı vnrurıu.rr ccV.· 
IUttank'n scvkctr:ıcl.Ü'''ir!cr. 

* OLto de Hab."lbar.; ile ııta ıJtl!1 
ıı:ı.ba.lı Porteldz hu1udı.nu a?:ıro.1;: 1;ıı 
:X,na gltml~lcrdir. 



_, 

t_ontıka: .ı 
Zat~r hastalığı 

111• lbtiyar ~ Peten, yine 
ij~tine faciadan bldısetti, dedi . 
L. ••22 seue evvelkinden daha az 
~etli idik. Aynı zamanda da
~ dostlanımz, daha u ord'r 

~· daha az müttefiklerimiz var
b"dl\iağIUbiyetimizin sebebi iıte 
.. lt?'," 

, ~İl' nıill.etia tarihini deği§tİ 
~bir gün içinde galip iken onu 
i~up haline koyan hadisenin 
"e ne b.ic'. nutuktu, ne de bir 
~'Ya ~biı-kaç cilt kitabın havsalasr 
bİll •t&ar. Fakat geçen büyük har 
t~ı Ra~i .. Peten elle tutulacak, 
flhh e gonılecek kadar canlı, mü-

f' aı hakikatleri reşmetti. 
l\rı tansa 22 sene evvelk.itıe naza· 

l:l rıiı;:in daha az. kuvvetliydi? 
ttrt •na ~'!'a Fran~yı aibirle
tıı. • ~ lerını, kollannı bağlayan, 
~1bır harabe haline koyan düı· 
~k <rıı:ının karşısına beyaz bay· 
ltJc la . dize geJmiı vaz.iyete ıokan 

hır düıüncedir. 
~il düşünce tanktan, tayyare· 
'bütün teknik vasıtalardan 
~ kuvvetli olarak Franaanın 
~ llnq sarım,, hudutlarını açık, 
lltıı "nlanru lakayt bir hale koy· 

Uur. 
~i~ll dütünce, albn<:ı koldan ve 
tı . el' taarruzlermdan daha mü· al' olmu§tur. 
ıı1 il düşünce 918 galibi Fransa· 
~~''nihai zaferi" eldo etmiı ol· 

:Una inanmasıdır. · 
h~ 18 danberi Fransız pıikilojiıl\ 
\ı:" hadise önünde 918 de elde 
~·en zaferin nihai olduğu ve 
ıııeiun ehedile§tiği kanaatini te· 
llıi ,Yaparak tezahürler göster 
~ !tı.-. Bu psikolojiye göre Fran· 
qf •on zaferi kazanmıtlır• Artık 
~ trd<?n sonra tlünyaya yeni bir 
i~ :~ ~ukadder değildir; diye dü· 
llelltı}ı.iyordu. Bu düıünce 22 ıe· 
bet bı.. milletin ruhunu bir beda· 

0 
halinde ıardı. 

~ 18 senesinde mütarekeye ka· 
ıa.:_ olan askcd hareketler zaferi 
~~lamış, Veraay muahedesi 
~ ;.!::le edilen zaferi ebedileştir· 

l.ı. 

btr~nıa 918 mütarekesini ica· 
~lıten sebepleri sadece kendi 
~~ ~~ınclan mütalea etti, Mütare· 
te l'ı takip eden muahede ile her 
~ oMu, bitti ııandı. 
~ıs ~;.feri psikoloji bakannr 
~ld milletçe bir hatanın sebebi 
~e .1• Realite bir tarafa bırakıldı 
la ıdealize edilen sulh şartkı:ı or· 
~l:dllc!a dünyanın artık kemalin~ 

Uğu bi:r h::!dkat sanıldı. 

ı~: r.~nsa niçin ı\llajino ile kapr 
~ onünde beton ve çelik kalo· 

lı4~ Y~ptı da, kom§u kapısını basit 
~ıı çıUe muhaf a.za etmek istedi. 
tU lczadı bugün bizim akhmız 
t~S kabul eder. Fakat Fransa bu 
bıııadı 22 sene görmeye imkin 

a.ınadı 
f' .,,. • . •t.. • h 

~- • ... n.:a y uu sene yeru aıp 

ç. e in~ nı :?'1 1.7.kayt kalc!l? •• 
" !: · · r · k 'h ~·~ .;ı n , .?l. z.a en az.a?an %1 • 

~~';.~t L:(!:ıa.sının her fCYl tamam 
l'ı:ı ~lf!ından emindi; onun naza· 
'di.t:a her yeni hareket bir Bidat 

~.~,tnrısada hakim olan bu ruh 
t~ tınca bir te§hia koymak la 
-ı~ce:irse ona "Zafer hastalığı,, 

"•11<!\• 
~.c ço!t yerinde olur. 

••jı\l'!1' hali 1870 galibi Almanya 
.ı~ ~e mütalen etmek mümkün· 

~~r:.} ıtd~im Almanya 1871 - 1918 
ı~\" ında mide tevessüü gibi irade~ 
ı~, ~:üiine uframııtı. 1918 mağ· 
;ıı 1 .i'~tj se'bep]eri aranırken bu 
~v-"h ruhiye derhAI insanların 
l,. ... ~rsına çıkmıştı. Almanyada 
1 'l 2!aferinin gururuyla dünya· 

ı 4adece kendi tasaV\•urlarmdan 
ı 11~<:t bi:- çamur kütlesi aarunıştı. 

c' at rnuhaı·ebe Almanyanm ha· 
~ 1 ~1' •C müthiş ve kuvvetli bir re· 
~~:n mevcut bulunduğunu is· 
tıtnişti ! 

'a l\}'nı ruhi dalaleti bugün Fran 
ı~ t'tıağ}(ıhiyeti dolayısiyla mü· 

r;-'de ediyoruz. 
ı~~ t<ınranın cihanı, bilhassa hsırp 
~1 l~ae, clünyasını idrakteki ac· 
\ı :"tı lb·lü ti.:rlü vesilelerle ortaya 

(! 1ı>trr, 
~lı:-ı 1.tıun sebebi sadece bütiin 

1 ~a~. olduğu gibi değil, istem 
·1 Cı!lj tasavvur etmek ve işler 

t1 • 8ahasına çıkbğı zaman dünya 
'il ,•~tcdiği gibi nizaır.a koyama 

<lrr 
,~ağ'lt'.lbiyetler çok ~efn fertler 
1\ olc:ıuğu gibi cemiyetler için 

~ ,tı'!fiıı .muhasebe5ini yapan,a· 
ır, kendini ve alemi objektif 
~ekilde mütalea edememekten 

"ı ,. 
'" ge,ıyor. 

~ıı'rlaretaı Peten'in "daha az 
\"\retli idik" sözüt bence bütün 

~\rayı bah edecek bir blsnndn-. 

ı~clığı di!?er sebepler bir hiç de-
• 3 b'I -tı ı e topu ateş ettirmeyen 
l'utsuıt~kian anora gelen dok· 

1 .... · · · · • ................ , ........ \ ................ , ................................................ . i Bu harpta henüz kullantlmayan bir silah: 

L ........... !. .. 4.~.~ n ·ta n.~l~.~ ......... ...ı 
Suyun 
• 

alhnda 
yeni bir 

karada hareket 
bulunabilecek 

ve 
tank 

edebilecek 
mi? 

Yüzen tanklar fJkri hemen he. kalın yüzen 
men kara tank.larile aynı ıaman- dilml,Ur. 

bir tank daha imal c· teknik bakımındnn h:ıiz olacağı 

da başlar. Bıı tankların imali pro. Bu tankların hepsinde muhnrrjk 
jeleri lng!Jtere, Frnnsa, Japonya, kuvvet, suda :rüıebiJmek için, di. 
Birleşik Amerika, ve diğer meınle· ifer tanklar gibi ınotörlere ua,·e e. 
ketlerde birden zuhur etmiştir. dilen hususi nıek:ıııizmalarile te _ 

Yüzen tankların klüsik tipi ln _ miıı ediliyordu. 
gilterede 1931 de imal edilmiş olan Gazetelerin yazdıklarına göre, 
Karden-Loyd tankıdır. Bu lan)cm lnglliz, Fransız ve Japon orduh • 
nğ}rlığı 2, 3 tondur. İçinde bir ma. rmda yüzen tanklar "ardır. Alınan 
kinelilüfek ve Uti kişilik mlirette. mecmua.larinda bizııat Alman za • 
bnt için yer bulunuyordu. Siirali bitlerinin yazdıkları m:ıkalelerc 
karada sa:ılte 45 _ 60 kilometre idi. göre, Alm:ınJnrın da yüzen tankla .. 
Zırhının kalınlığı da :ızaml 9 mili _ rn sahip olduklarını kabul etmek 
metreydi. ltızımdır. 

1!>3·i yılında Japonyada da bir Mevcut yüzen tanklar, makinele-
yüzen tank yapıldı. Bll tankın da riniu ve r.ırhlıırınlll hnfü olması 
lngilterede yapılandan pek büyük iliLurile harple çok mühim rol oy. 
fark! yoktu, Amerikalı mühendis nı3'ncak kalıili.retıe değildirler. A
Krisfin inşa et!iiti yüzen tank da ğır siHıhJarla kalın ve mukavim 
6,3 ton ağırlığında ,.e suda yüzer. zırhlarla mücetıhez yü:z:ticü bir tank 
ken saatle tl kilometre sürallndey- inşasında birçok tezatlarla karşı .. 
di. Silahları ve zırhı itibarile insi.. Juşılmaktadır. 
lizlerinkinden farklı değildi, Bun- Zira makine aksamının Plan sik· 
dan on sene kadar evvel Fransadn leli suya nazaran d:ılıa ağırdır, Bu 
da on tonluk, 4 milrıılyö:ıle. nıliceh • • da tan~ııı suyun yüzünde durnbil _ 
bez ve ıırhları 15 milimetre k:ıdar mcsi imkanını kaldırmaktadır. Tek 

Ticaret Vekilinin 
yeni beyanatı 

Mevcut tiftikler için 
ihraç yerleri aranıyor 

nik J1akımd:ın sadece hafif tanklar 
yüıeb!lmekledir. Tanklartn sikleli
ııi azaltmak ancak tankın içinde 
boşluk bırakmak surelile mümkün 
olnlıilir. Halbuki bu teknik ve tak_ 
tik b:ık1mından doğru değildır. 

Zira, bu tanklar sadece suda ~·üz· 
mek rnzifeı;ıJe mükellef olmakla kal 
mıızl:ır; aynı zamanda kar:-1da da 
müessir bir sil!ıh olabilecek \'azi • 
yeıte bulunurlıır, 

II:ılilıazır tanklarının taktik ve 

ha~hca şart onların ağır silahlara 
t.ahip, kalın, mukavim :ı:ırblarla 

mücehhez olmasıtlır, 
Ilirkac sene en-el Alman ma"um. 

alında tanklara hususi bir terli -
halla nisbchler iliiYesile mekaniz -
masını suda :rüzınr.ğe elverişli blr 
hale gctJrmek meselesi mevıubahs 
olmuştu. Prensip ililınrile doğru o. 
lan bu fikrin l:ıtlılkat b:ıkımındıın 
akı;rı:ı,'\Jn turarııırı pek çoktur. Son. 
radan cklenect>k bu lerlibatın to. -
kılması için . bin:ok külfetlere kat. 
lanmak icap ccler. Halbuki hunun 
için. de tankın içinde ı;alı~nn in _ 
sanların dışnnyn çıkmalnrı icap 
eder ki, emniyetleri bnkımından 
çok tehlikeli bir iştir. Bu tecrübe. 

0 

ler hafif İsveç tanklarında tatbik 
edilmiştir. tf'akat tecrübelerde müs· 
bet bir JJetice alınıunamışlır. 

Fransa<la ve daha diller bar.ı 
memleketlerde ytiıen tankların ıs. 
Jahı için birçok ıecritbeler yaptJ. 
mışsa cln fazla bir tekilmiil elde e. 
dilememiştir. Bu tecriibelcr tank ~ 

Jarda Stıl'Un üstünde yüzme~i de~il 
de suyun altında hareket etmeleri_ 
ni istihdaf ediyorlardı. Alman as_ 
kert muharrirler) şu kanaate var· 
mış b11lunmaklııdır: Hafif tankl:ırı 
yüzüc:il tnnk; orta ve ağır trınkları 
da suyun altında hareket eriebileıı 
tanklar olarak imal etmelidir. 

Şimdiki harpte yfiıücü tanklar 
ne Almonlar ne de müttefikler ta • 
rafından benüx kullanılmış değil • • 
dir. 

Şehrimizde bulunan Ticaret Ve
kili Nazmi Topçuo!ılu dün sabah 
leşkilllllandırma dairesine selmiş; 
oradıı me~gul olmuştur. 
Topcuoğlu, kendisini zi~·aret e _ 

den bir muharrirlmiıe şu bey:ıont. 
la bulunmuştur: 

Dün gelen Avrupa yol cularırun anlattıkları 

"- Romanyada ~·npılan ticaret 
müzakerelerinin mtisbet bir netice· 
ye iktiran ettiği n bu suretle ta.k. 
rihen 3000 ton yapağı ile 20 bin 
balya kadar tiftik lnı memlekete 
satılmış bulunduğu mal<ımdur. Ata. 
kalı birlik llilumt heyeti üç gün -
clenberi yav.Lığı nıülea~dit toplan _ 
tılarda bu işin teferrüatını tesbit 
etmiş bulunuyor. Sutışm heyelf ıı.. 

mumiyesi 11tok ve ihracatçılık Ya -
sıflarile ölcdeııberi yapak ve tif _ 
lik ihrnc eden kimselerden mUte _ 
şekki! birlik azası arasında mille· 
nasilıcıı taksim edilmiş; herkes his_ 
sesine düşen kısmı l:ıahhfit etmiş. 
tir. • 

Yeııi rekoltenin ilk sünlerinde 
\'Ukubulan hu satış bilhassa ahvali 
hazıra dolayısile zayıfl'amış bulu -
ııaıı ic piyasalarımıza çok iyi tesir 
y:rpmış~ dnha şimdiden Anadolu _ 
claki müstahsiller ellerindeki tiftik. 
lere münasip fiyatlar ödeyen miiş· 
teriler bulmoğa başlamışlardır. E 
l'mizde k:ıl:ın mütebaki tiftikler i. 
. in ihraı: ve sarf Yerleri nranın:ı'iı 
hususund:ıkı mesaiye devanı olun
maktadır.'' • 

Vekil, daha birkn(' gün şrhrinıiz. 
de kalorak tetkiklerine devam cıle 
cektlr. 

Dahiliye Vekili 
Şchrjmiıde bulunan Dahiliye Ve· 

kili Fnik ôzlrak dlln '"ilfıyctlc Yali 
Lütfi Kırdarı :ı:lyoret etmiş; nnıh 
telif fşJer etrafında kendilc;indc~ 
·İzahat :ılıuıştır. Kenclnerini eski "C~ 
kilierc!cn Doktor Adıııın, polis nıü
clürli Mu,.affer Ak:ılın, ı}chir mrclisl 
ve ticaret odası :ız:ısıııclan bazıları 
ziyaret etmiştir. Faik Özlrn~ hir 
müddet son r:ı Porti::re gidrrl'l{ nnr· 
ti b:ışkanı Fikret Sılayla görüşmüş. 
tür 

\;ekil, salı günü Ankar:ıya clöne . 
ccklir: 

Hollanda Elçimiz 
Almanlar tarafından işgal crlilen 

memleketlerdeki el~llerimiz mrın . 
lekele ıliinmek için emir :ılıııışl:ır. 
ciır. JioHinda elçlmiz Yııkup Kadri
nin hlrkoç güne kacl:ır gelmesi ınuh 
temeldir. • 

Polonyalı mültedler 
Polonynnın işg:ı1indrn soıır:ı Dal 

';anl:ıra illica eden Polonv:ılıl:ırd:ın 
64 kişilik bir kafile dün °şehrimize 
ı:telmişlfr. 

Şehrin sıhhati için 
iyi bir teşehhüs 

Belediye Sıhhat f şlcri J\liidiirlli 
~ü yeni bir sıhhat teşkili\l ı proje· 
si vficude getirmiştir. Bn tcşkil:"ıt 19 
nahhede tatbik ec111creklir. Tcşki. 
li'ılta belediye doktorl:ırı iki kısm:ı 

oynlmışlrırdır. Bir kısmı teftişlerle 

bir kısml da hasta munycnesile 
meşgul otncaklardır. 

san dokuz sebepten birkaçıdır. 
Fakat asıl ıebep ''nefis müraka
besi" nin ortadan kalkmış olma· 
ıu:hr. 

SADRlERTEM 

İtalyan şehirleri her 
gün bombalanıyor 

Ft'tinsada bulunan tale
belerimiz J spangaya geçti 

ltalyacra rnühendi:ı;Hk tahsillerini 
yapan Türk tebaası mu:o;cvl talebe_ 
!erden Elyaıar Yürekli ve Balrnr 
Yako dünkü konvansiyonel treni 
ile ıncmleketlmlze dönmUşlerdir. 

E. Yürekli sey.:ıh.ati esnasında gör 
dü(lü dikkate değer noktalar hakkın 
dn bir ıııuhnrririm ize şu mnliiımıtı 
\"Crnııştir: 

"- 1tn1ya bomb:ırdınnmd:ın nele 
la oturulmaz bale gelmiştir. T:ıhsil 
için bulunduAumuz Piza şehri ve et 
varı sık sık bomlıarcl ı ın:ııı edilen 
yerler nrasıııdndır, Şehrin ta:r:rnre 
ueyd:ı nı bombalanmış ve lıir k:ı1: 

ıayyııre lınr:ıp olmuştur. Pizaya on 
lıeş kilometre mesafede meşhur l,i
vcrnodaki as1erl üsler ~iddeUı boın 
b:ırdııunn neticesinue· cbemmiyefli 
surette ha:ı;aro uğramış. tayyore 
meydanı tahrip edllmiş, benzin de_ 
polorındn yongm ~ıkımştır. nom. 
borclım:ın esn:rsında r.h·crno lima_ 
nınd:ı bulunan h:ırp (lcınllerine ııc 

olchıi{unu giirnıeclen knçmaya ınec· 
bur olclum. Miliino konsolo~lu~tmııı. 
zn gittiğim ımman bir. fabrikanın 
bomlıalanmış olduğunu, iki ııuıele 

\.ildiii;ünü işittim. Tahsilimiıi alelii. 
rcle bitirerek ll\'det etm<"yi mmafık 
gi)rdilk. 
Dönüşte lt:ılynnın Yuf{oslııvya hu. 

clııdunr!a mühim nskeri tahşid:ıt 

Riirdük. Tam techizntlr hinlerrc n$· 
kt'r, yüzlcr<'c tank ,.e top yiiklü bir 
çok trenlere tcsndiif ettik. 

YtıRoslav hududu boyunda mcv~ 
cııt 1talynn t-elıirlerinin halkı tah~ 
lin' edilmrktedir. 

• Yol<ln böyle ycrlerin<\cn ııynlmış 
hnlkla dolu trenlerin menııekclin ic 
lnrnrıarın:ı sevkedildiğine şnhil oL 
duk. 

lhıclurlun \'u~oslav dlıelincll'n ge
ce gc~·fii{inıiz için hiç bir askeri lııı 
r~kct gönııeıJ:k. ltalynıl:ı geçim 'c 
bılh:ıssn l'iYe<'ek sıkıntısı giltik~·e 
arlm~klndır. !larp h:.ıy:ıl hnhnlılığı. 
nı Y.uzr.le i5 nisbetinclc ıırtırını5tır. 

GıyeC'ekten haşkn lırr sev Yesikn
ra t:"ıhi tutuluyor. Hnftncİa. dört cll'. 
f:ı et yoktur. Ekınck bile vesika ile 
:ıJııınbiliyor. Hele ktıh,·r pek mıclir
leşmiştir. Ayda 70 Rrnmdıın ftızla 
,·crilmi)·or, 

Dalk:ınlardn en 7İynctc asker! f:ı 
:ıliyct Dulgnristonrla ııözc çnrpıyor~ 
5ofy:ıd:ı lıilhns-;:ı Yunan hududunu 
,.e İnulıteJif istikametlere sc,·kedi. 
len bir çolt asker vardı." 

Diifor taraftan Pnri'>IC bulunan 
Aram adlı Türk tebe:ı" bir Erme. 

\ ni talebe ... ı de ltalyıırlan Semplon 
ek~presile v,elmiş ;e Yeşilkö:re in • 
miştir. 

Diğer Lıırart:ın i~gal esnasırıd:ı 

Fransadu kalan tnlelıelcrimiz h:ık. 
kında, hiıkfımetimi7.in rle,·amlı :ıl:i

ka ve teşebbüsleri nclicesincle yeni 
rt'lnl(ıınal alınmıştır. 

Jfariciy~ Vekalt>linclen öğrendiği. 
ınize güre. Fransııcla bulunnn t:ılc

belcrimiz iyi '·az:iyelledir. 
fslll:'iyı tııkibcıı lıaşlaynıı mulıa_ 

cerct dolayısile Pnrisleıı ayrılan 20 
k:ıdar Türk talebesi salimen Bordo 
y:ı vnrmışlardır. 

Gerek lıunlıır, R<'rek Fraqsnnın 
diğer tarnfl::ırıncta ıııe\·cuı talP.beleri 
ruiz t~pnnynya ı;eçirileceklrr ,.e o. 
rarlan il!> v:ısıtn lle mrmleketlmlze 

· ~elirilcı·cklerdir. Hül,umetimizio 
kararı l.ıudur. 

Piyasa durgun 
Dün de pek az ihracat 

yapıldı 
Arpn flyntl:ırınd:ıki c1üşukliık de. 

'\'aın etmektedir. Bu seneki malı -
sulüH raıla olu~u ,.e ilır:ıcnt ynP.ı 

laınaııınsı buna sclıcp olnıu~llır. 
Ticnrel Vekaleti 1.ıankııl:ıt:ı köy 

lürkn mlilınya:ı y:ıplırmuta \"C höy 
lelikle fiyatların rl:ılıa ziyade dü' -
mesine nıfoi olrn:ığ:ı korıır "Crnıı, 
tir. nij!cr t:ır:ı1ııın hıığrTay fiynlları 
rl:ı. clü~ınckle ve ihr:ıcalııııızclı1ki 
<lurguıılıı!< dcrnıu ctıuckledir. Dün 
ancak 8 lıin lira kıymetinde ihra _ 
c:ıt y:ııııl:ıbilmişllr. 

Çckyııya ü:"> parça mal, Hoıuan • 
yqy:ı ;3 fıçı zertiııyağı. nuı~arlsta· 
na 92 çm·al ceviz gönderilnıişUr. 

Köprünün tamiri 
Yanıı<lan illbaren l\i>prüni.in ta. 

mir cılilccek olnn uyağı k:ıl<lırıla. 
caklır. Nakil v:ısıtnları yeni yapı -
lan köprüden geçeceklerdir. J\öp_ 
rüııiin tamiri kısa bir miiclclet zar_ 
fmd:ı ikmnl cdi!E.'cektir. Simrlilik 
beş lonclrın ağır Yesait de köprüden 
geçıniyeceklir. 

Nikah töreni 
Cuııılıııriyel fln7.elcsinin yaıı iş· 

!eri ınlirliirü gliziıle muharrir Feı·i_ 
<lun O~nuın fltenteşeoğlu ile Bay 
Mahmul ŞereHinin kızı H:ıyıın Ded. 
riyenin nikiilı törenleri dün Em[nö. 
nü evlrnme m~murlıığu dniresiııde 
:rapıln115 ve iki t~rarın aile erkanı 
\"C dostl:ırile m:ıtbuat mensupları 
hazır hulullarak ~·eni yuyayı kull:ı
ınışlnrdır. 

G:ızelcmiı: de, kendilerine s:ıa • 
defler diler. 
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Maryan bu sözlerden hnfifce tit
redi: 

- Hayır, hayır, l'BYnım ! Yöz. 
den başka nehir, Lilbon korusun. 
elan başka orman, Janvil glineşin
den haşkıı güneş yoktur ... Gel be. 
ni bir kere dahu öp. Birbirimizi 
birer kere daha öpelim, O ı:ıman 

Fiat mürakabe komis
yonu toplantılan 

Fiyat murnknbe komls)•onu yn _ 
rın toplanacak, kafay lüccnrlal'ını 
ı·ajJırarıık satış fiyatını ve tüce:-11· _ 
larll bırakılacıık Urlnrı tesblt ectc. 
cektir. 

Onilnıüıdcki hafla Jcindc mnni _ 
fatura, hırdavat, ıüccnciye eşyası, 
ÇU\'al, kanaviçe maddelerinin safış 
fiyallal'J n satıcıl:ırınıı. bırakıla _ 
cak kurlar teshil olunarak ilh etli. 
lecektir. 

Tali:! edilecek 
öe-retmenler 

İlkokullarda ve ortaokullarda bir 
yıl muvdfnkıyetlc cnlışmış; rev _ 
k:ı!Ade bn~:ırı göslermi~ olan bfrknç 
öğretrılJne n}'nı ııımanda nokdl mü. 
kMat \•erllınesi de uygun gürül _ 
milştür. 

nıı · karar m. ol.arak AnkRra 1\fa
arif Müdiirlüğü tarafından tatbik e_ 
dilmiştir. Aynı kararı vilayetimiz 
Maarif MüdürlüAü de tnlbik ede _ 
rektir. 

Al-::rlenizde bulunan 
vapurlarımız 

Akdenizrleki gemilerimizden dün 
de bir h4ıcr gelmemiştir. Fakat 
bu '·nzJyet alılkadarlar tarafından 
l11bi! "örülmektr.dir. Fransızlara ki. 
rnl:mmış olan hu vapurlrır eşya ta. 
şıdıkları ""e Frans:ı ile tı:ıJy:ı :ıra _ 
~ınd:ı d:ı hnrp h:ı1i meYcnl oldu -
ğundaıı yerleri gizli tululmakladır. 

Yüklerini boşaltır boşaltmaz.mem 
tekele dönmeleri beklenmektedir. 

Kısa haberler: 
* Eti B&nk şehrin her t:ırafınA 

ucıız ve muntazıım kömiir nakle _ 
dilmesini trmin için J<uruçeşme 
ve Kııd1kö~·ünrle iki :ı.·eni kömUr de· 
pcı~u nı;nı:ığa knrar \•ermiştir. 
* Hnriciyc Yekaleti katibi umu 

mbi Numan Rif:ıt Menemencioğl~ 
diin ı\nknr:ıdıın şehrimize gelmiş • 
lir. 

* Plajlardan ın:ı:ıdn acık }'erler· 
de deni:ıc girmek isteyen halkı leh. 
rikcdcn koruınnk için lıclediye bu_ 
rıılarıı "deniıe girmek yıısnktır!" 
şeklinde levlıalnr koymıya kıır:ır 
,·rrmi~ir. 

-::· İlkokullard:ı ikmal imlilı::ınl:ı • 
rırı:ı diinılen itibaren baı;l:ınnıışlır. 
lnıtihnııl.:ır aynı 21i ıncı glinünc ka· 
dnr devanı edecektir. 

hen iyileşeceğim Ye artık hiç, hiç 
:ıyrılık olmıyncak ! 
Kucnklnşmalarla lıerab~r tekrar 

ı:ıülmelt>r başladı. Pek büyük bir 
gün oldu. Aile, kendisini mah-çet· 
mek istiyen nifakın onune ieç • 
mekle zaferlerin en şanlısını kıı_ 

znnmı5 Lulunuyordu. Şimc!i arlık 
zaptı imkansız bir k:ıle gibl kllv
velli olmuştu. 

Akş:ım, güneş batarken, Malyö 
ile !\faryım, bir KÜn evvelki gibi 
pencere kımarınclu elele vermiş 
oluruyorlRrdı. Önlerinde, malikii. 
nenin güzel rnanıara'lı ufuklara 
kadar uzamyordu. Fnkııt bu sRf 
eylül akşamı bir eHclkinden ne 
kadar fnrklı idi! Ye karı kor.anın 
kalpleri lıu ak~am ne büyUk bir 
saadet ve inşirah jçinde çarpıyor· 
dul 

- Kendinde bir iyilik hissedi
yor musun? Knllıinin sıkıkhltı ııec 
ti mi? J\uv-çetin yerine geliyor 
mu? 

- Ah! Azizim, adeta Sll'l'dığımı 
hissediyorum. Reni kemiren ıstı _ 
raptı. Yarın eskisi ~ibi dine ola
cağım. 

O zaman M:ılyö, lıatmakta olan 
güneşin son 15ıklarile aydınlaırnıı 

hudutsuz malikant>si önünde de. 
rin tahayyüllere daldı. Deyninde 
birçok hnlıralur uyandı. Dundan 
kırk sene e\·vel, bir sahalı, orman 
bnşındaki küçük paviyonda :\Iar
yanla çocuklarını bir buçuk frank. 
la bıraktığını hatırladı. O vakit_ 
ler borç yaparnk geçinirlerdi. Fa
kat birbirlerine olan ~evgileri ve 
hayata inanmaJ:ırı sayesinde, el. 
raflarını çoluk çocuk sarmış oldu· 
lju halde, daima şen, daima neşe
li ve gayyur y:ışarldı. Sonra, bir 
akşam, cebinde üç ~· üz frankla e\'e 
dönerken Parisle görüşlüifü kimse. 
lerin hodbin fikirlerile zehirlene
rek :\'aplı~ı hesapları ec Jrnpı1dı~ı 
miskin endişeleri hatırladı. Biri· 
cik oğulJarı l\forisi bir müstııkbcl 
prens gibi büyülen fabrika Mhibi 
Boşenter, ona, karısına ve süriı 
ile ç9cukl:ırınn koyu bir sdakl 
içinde ölmeğc mahkum oJduklnrr 
nı söyHlyor ,.e mutantan konnkln 
rında, güzide e~yal:ırı ortasmrl 
Jrnrulup bir o~Ianla l>ir kızcinıı 
b:ı~ka evlat i~terniyen Segenlr• 
onları alaylı ncımaları nlhnda c1i 
~·ordu. O zavallı l\foranjlıır bil~ 
Rene şaşaalı bir çeyiz verecek!<• 
rinuen babsedcrt:cn kendi l\enıl ı 
)erini yoksulluğa düşüren kalalın 
l;k ailelere istihfafla hakıyorlnrdı 
Su değirmenci Löp:ryörler ele, sü ! 
ve yumurta bedelinden on iki 
frank borrlu kalan im Parisfö<' 
emniyel!>iziiklc Jıakı)•or, bu knd:ır 
cocuklu Jıir nd:ımm borcunu ödf'. 
yebilceeğindeıı şüphe cdi)·orl:ırdı. 

( D~uam1 ııar) 

..., ..., .......... ..,. v " .... ,.,.. -'V\.l'V'.,,....,.V'V'V\.,...,...J'V'V'v...,... 

Sıra sulh şartlarında 
O RMANDA mütareke tart· 

Jarı ileri sürüldükten son
reı sıra ıulh t•rtlanna geliyor 
demektir. 

Mütar.-ekc ~in1 neden ikinci d~ 
fa olarak bir orman seçildiği baş· 
lı h<lşma bir me5-eledir ya... Fa· 
kat biz. onunla uğraşnnyacaifız. 
nu garip t~kerrürün neticesi ola· 
rak, dünyaclat y~ııiden bir Onnan 
Kanu::tunun hüküm aÜl'mUİn~; 
sene)~:-co rahatsızlık, ıstırap ve 
aefaJet duymaya, herkes kadar 
Almanynntn da cönlü razı ohm· 
yac8ğı umulur. 
Şimdi sıra sulha geliyor, Fran· 

sa ile aktcdHmesi cüıünül~ sulh 

- Ah, hele şu İnek bir ölse! 
diye beddua edermi~. 

Bir gün bu bedduayı duyan bi
risi: 

- Canım, bundan senin ne is· 
lifaden olur? Niiin böyle söylü· 
yor3un? diye sormu~. 

Kadın c.ıvap vcrrr.iş: 
- Komşunun i;-;eltıiz kaldı~ı

nı görmek, bir bar<lC.:r süaen çek 
hayırlıdır! 

Acaba Alrr:anya hımgi nokt:ıi 
naztrı besliyor!? .. Bir ltardak ye 
rine birkaç bardıık veya bir &ii· 
früm süt mii; yoksa mooıbaı:ı it· 
l.ifı mı?? 

HlKMET MONIR 
---------------

muai1edcsi hıı.!dmıda da, aynı r.ik· [ 

biniyj gösteribilir miyiz? ı ~IJıı:•~:ı ] Dcla7ısiyle hatırımıza bir fıkra t t • 
geldi: Bir kadının sütlü ineğe s:ı·! 
hip bir kom~usu varmış. Bu kom
~u, o kadına het" gün bit' bardnk 
süt verirmi~. Fakat kza!ın kendi 
kendine: 

Pazar j Pazartesi! 
23 Hazı. ı 24 Han ( 

!6 C:cma .e1rc l I' · ı erıı~ cvr.I ı 
hızıı · ~ hız ıı ., 

Ubneıtıı 
dOJ:°'l• 4 29 8 4t 4, 29 8 4~ 

Öf le 
1klndi 
Altı,am 

\'at'!ı 

ltn!!ak 

12 16 4 51 1! 16 4 31 
JR 17 8 S2 JR 17 8 82 
19 4~ ıı 0-0 19 4/S u 00 
U .ı9 2 Ol 21 f9 Z o.ı 1 

2 08 G 25 ~ 09 6 !?t 

23.6.940 Pazar 

12.80: Program Ye mcmlcl;:ct F.:ıat 

ayarı, 12.35: Ajamı, 12.50: Müzik. 0-
lfuyıırı ; ~.ıuz:ıf:eı· İlk:ı::-, JS.30/ıt.30 : 
Müzil:: KUçlllc orkestra, 18.00: Pro· 
grnm ve memleket snı:.t ayarı, 18.0:S: 
Milzik: Cazband (Pi.) 18.30: Milzik: 
@perctl<'r (Pl.) 18.50: MUzik: Ra.dyo 
caz orkcstrc.sı, Soprıuıe Uedriye Tü. 
zün'Un iştii'ı\kılc, 19.25: Konuşına 
19.45 : 'Memleket . saat ayarı, Ajans 
2u,OO: Milzik: Seçilmiş eserler, 20.2;; 
Okuyan: Müzeyyen Senar, !?0.4.G: Kı.>· 
nuşmıı t 1'arihtcn ııayfaları, :ıı.oo: 
MUzlk: Saz eserleri, 21.l!i: Müzik : 
Okuyan: Nebile Ra!r, 21.80: Konu~r 
ma. (Rad):o gazetesi), 21,i5: MUıik . 

Oda. müziği {Pl.) 22.30: Memtelıet 

ı;aat ayarr, ve Ajans haberleri, 22.45" 
Ajans spor servisi, 23.00: Mu?ilt: 
Ca.zb:ınd (Pi .) 23.25/ 23.30: Ynm;kl 
program ve kapa.nrş. 
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- O katlar kıymelli nıi lrn Os. 
man?. 

- Benim için bir değeri ~·ok .. 
Karısı arıyor .. 

- Kim karısı? .• 
Deli Ömer, macerayı helki yii_ 

ıüncü defa bir nefc,ıe nnlatlı 'C': 
- Şimdi clcc..li ne yapııcağııııı 

bilmiyorum.. (iiılip ne diyeyi:n 
Fatma Güle .. 

Yabancılardan biri !>eli Omerin 
son cümlesini ulnlcnıeınl~ti. Biraz 
daha yaklaş! ı. Omeriıı oııı uım111l.ı n 
tutnr3k sarstı~ 

- Demek bıı Fatma (iiil dedı~in 
hatun, Farına sultana çot.. benıer. 

- Kendisi öyle anlattı. Padişah 
bile kızı sanmış. f:ıtma diye ç:ığır
mış ... 

- Çok, çok ıyı .. Eğer sfüleriıı 
,doğrn ise, llalili hulınak işlen bile 
deAll .. Yalnız Fatma ftiilii bi7. <iP 
görmC'liriz .. D:ı!;:ılttn sahitlcn :-.ulla. 
na benziyor mu?. 

Deli Ömer bundan bir şey anl:i. 
yamamıştı. F11kal Halili lmlma 
Yaacliniıı se,·inci ilC': 

- Hay, h:ıy.. dedi. Eğer vııkli· 
niz '·arsa, ~imdi gidip görürüz. 
FATMA GCI, - F.\.nt.\ SCLTA.N 

Fatma Sullatı, ııllı çifte pırıl pı
nl kayı;::ı ile Kahtane cleresindcn 
ilerliyordu. Tallı, 5erin bir rüzgfır 
çiçek kokuları ile dolu idi. Genç 
Sultan, inre tül yaşmağının altın . 
dan zaman 1arn:ın ar:mıyor '\"e rle. 
rin derin nde!! alıyordu. Bir ara
lık başında ayakla duran birini !ş::ı
retle )"anına ~·ağırdı '"C ı::~ycl hııfir 
bir sesle; 

- Yap:ımıy:ıc:ığım ıtalib:ı .• dedi. 
Ad:ım· kaşlarını ç:ıll ı: 
- Mahvoluruz .. 
\'e sonra ilave etti: 
- İ)le gcl<lik.. Yalnız c:ok ko. 

nıı~ma .. 
İmrahor kasrını geçmi~lcrdi. Mey 

danda sırma elbiseli sar:ıy adam_ 
ları dola,ıyordu. Sultan J.:ayı!,;tan 

cıktı. Biraz c ·el konıı~fıığıı ada
mın i5aretleriııe ~öı ucu ile baka. 
rak ilerledi. yliriidü. 

L&Ie çimen t:.ırlırarı ara~rntl:ı pa
rli1ahın mi~~ıfir olrluğu kasra rtoğru 
ilerliyorlardı. lhıha önden koşan 
haberciler, Sultan Ahmede kızının 
ieldii(in i haber vcıınişlerdl, 

naha kıtı n kım,;ıla~maııı çok he. 
yecanh oldu. Sullan Ahmet epey
rliı- kızını görmemi~ti. Onu kııcak
ladı. Nasıl olduğunu sordu. Faı"ma 
Sultan çok heyecanlı idi, Sesi tit
riyordu: 

- Yolda sandalımız büyük bir 
tehlike geçirdi. Batıyorrluk.. clcd i 
''e ba~ında dur:ın aclam ı işaret eıle_ 
rek kendisini kurtadıltın1 söyledi. 
Onu mü kafa llandırmasmı rica el
ti. 

Üçüncü Ahmet, kızının hayalını 
kurtaran adamı büyük bir şefkatle 
siir.erek: 

- Ne dilersin .. di1·e sordu .. 
Adam yerlere kapandı. Padişahın 

ayaklarmı öptü. Levent olduğmn1 
:ı.öylerli .. ö~·ıe olmııs:ıydı, denizde 
t·ok tehlikeli bir vaziyetle sultanı 
lrnrtarmasınıt imkan olnutdığını na. 
,.e elli \'e tersane 7.İndanında kol
lıa~ılık verilmesi ricasmrla bulun_ 
'du. 

Tersane 1indanının ldireğe kon
muş nı3h!\üınlan arasınıl.ı ~C'tıi kol
başı daire daire dolaşıyor ve yük
ı;ck &C'~ le: 

- Aranızda Halil adlı olanınız 
'ar mı? 

Diye soru) orılıı. 
Jier rl:ıirrde bir kaç Halil çıkı. 

~·or ve folb:ı,ı hepsini ayırıyordu. 
Haliller bir hayli olmuştu. Bu işi 
hitrdikten sonra hızla dışan cıktı. 
.S'lhile indi. Uzaklara hakarak bek
lcmeğe ha~1a~ı. 

Biraz so:ıra hafit bir kiirek hı
'ı rlısı ve bir s:ındaJ karaltısı liÖ· 

, l·ülılii . ofilbaşı heyecanlı idi. Sc.__ 
len ılı: 

- P.ıı tarafa .. 
J\:ı) ısın icinclen ilk Ön<'e rıkan 

lıir ı;:eııı; delikanlı idi, rısıllı lır:lin· 
'de sordıı: 

- Bulundtı mu?. 
• - Hıılunrlu sant)·orum .. 

- Allah, Allahtm ... 
' - Sus şimdi .. ürle pAtırrlı ~ nn
mağa ~e1mez .. TI::ıycli dü~ öniıme .. 

Geri döndü : 
- Ömer, dedi sen bekle .. Dir.ı1 

(fan scli:roru7 .. 
Delikanlı ile koltıaşı ilerlediler. 

:Biı·az eHel loplauon IlaJillerin o. 
fdasına girdelr. Delikanlı nere~ ne_ 
fese dolıışıyor, mahkumların ~·iizle
'rinc bakıyordn. Bir · yerde durd11. 
lnler ~ihi ~esl~r çıkarrtıağa l>a~!rı. 
'dı. Dızlerin in titrediği Lc!li <>İl·· 
~;orrlu. Fazla cluram:.ıdı. nltden yı. 
kılır :;ibi mah'.:tlm• J'U]and1. KoL 
ba~ı vaziyeti kavramı,ıı. SOı-atle 
C'l:elikanlı:rı koltmıan yakal•dl. Son· 
ra mnhkamu yMalı>d• bultuıanlnro. 
!.~arel edere!,c ~11. Kendi <.ıc .. ~!1_ 
n~ ~ölilrrıtl. 
Yarım ı;a•f <:•,ıı rı !P:uJal dört ki

li jle 1:1:1kı,.~·~·~rJu. Kolha~ı r'!ıı :ırzı -

l<ırınd;ı ıdi 1\ürek~·ı: 

- ?'\asıl SüJianım.. 6ÖZÜl1 ay. 
ı.1111 diyordu. Kolbaşı: 

- Ueli Oıııcr .. Konuşmanın ıa
nı:ını ı..icğiJ .. İ~clıekleri ~·C'k .. diye 
~C'rt ~crı hağı rdı. 

Okuyucııl:ır, anl:ımışlarrlır, ki De. 
Jı Uıner, Falımı Gülıln sadık aclanıı
rlır 'C genç delikanlı da Fatm:ı Cü. 
luıı la J,endı~idir. C~iılll'Ü Alıme_ 
rliıı lıuzuruna kııı diye çıkarak 
'::ı r:ı J>:ı,·utu tcrs:ıııcye kolbaşı yap-
1 lraıı suhlc Fatma Sultan .. Bütün 
hunları Kar:ı Davul düşünmiiş. o 
lıa~arnıışh. Jlalil ise heniiz hiç bir 
~ey nnl:rniıyordu. Ayhırdır tcr~ane 
zind:ınında çektiği ızlırap 'i"e Fat_ 
ınasııırıı aşkı ile bitkin bir hule 
gcltııi}ti. Scv~ılı k:;rısına inle bu 
erke!,: kıy:ıfcli içi.Hle garip garip 
lıak ı)·or, sorulan snalleri ccrnpsı1 

· bırakıyordu. 
S:ındnl, Cilıali ~ahillerind<' kara

ya yan:ı~mı,ıı. Yıldız:;ıı bir gece 
idi. Kolbaşı Ümere: • 

- Jl:ıycl i dedi, ~en götiir bunl:ırı 
evleri nt> .. Ben rliiııiiyorıını. 

:&:ğcr mesele duyulmazsa kolbQ§Ilı· 
ğm faydasını görUrUz. Duyulursa., el· 
bat bir yolunu bulup kaçarım. cuma 
günU gı.iril~Ur, ölıUr işleri konu§lf.ıru.z. 

* * * 
Deli Ömer, .Fatma GUJ ve Hali 

bızh adİmlarlıı. YedJkule surları dışı 
na gidıyortudı. Halit hep ııevglU ka· 
rısmın yanında yürüyordu. Fırsat 

ıiuldukça konu§uyordu: 
- Yeniçeri a.ğa.sm.m kelleıılni ben 

uçurmak isterim. Daha birkaç baiıı 
var. leimlerlnl bilmem. Hepslni bulup 
köpekler gibı geberteceğim. 

Yedlkule surlarının hemen yanı ba· 
şmda on, on be~ çadır kufUJmuştu. 

Uörünü§te bir KJptl g<!l;UnU andıran 
bu çadırlarm içinde pala bıyıklı blr 
suru l.ıı!Jan oturuyordu. 

Hava kararmıştı. Çadırların en bü· 
rUğünde ı(Snilk bir ka.ııdll yanıyordu 
Yeni misa!lrle;o kalabalığa kan~tılar. 
Ortada oturan yag-ız bir adam sert ve 
hiddetli · bir seaıe konuşuyordu. 

- Pıı.di§ah zevkinde, veziri zavkin· 
de, oarap i§u nu§ Aleminde.. llk.tıa.. 
har gelince Karaağaç, yahut Tenrane 
kasrı, EyUp yalıın sllslenlr, ı;lçeklenlr. 
LA.le mevsiminde Beaikta.ş ııırayı, 
SaadAba.t cemıete döner. Bizi klmııe 
dll§ilnm-ez. I!§ yapamayız. Elbette 
bwıl&nn çanma ot tıkamak gerek ..• 

Bu sözleri söyllycn, tarlhtn me~hu1' 
Patrona. Hallli idi. Fatma. GWiln genç 
kocasr Halile döndü; parmağı ile o:ıu 
1.§aret etti: 

- t:te bu levend, dedi onların zul
müne 1.0ğradı. Aylarca. zindanlarda in· 
ledi. Hiç bir günahı yoktu. 

Sonra Halile döndU: 
- .Ayağa kalk; yoldllflarına b~a 

geleni anıat.. eledi. 
Halil Mili. kendine gelemehıtştl. 

Nasıl yakala.ndığnu, nasıl hapsedildi· 
ğini anlattı. Hazır bulunanlar ıvını. 
uanıyor, dl§lerini g:ıcırci~tı~·o.ıaruı. 

• O gece, karar verildı: Padi§ah için 
intikam alınacaktı. Patrona Halil, her 
~eyl hazırlayacak ve onlara hai:ıer 

verecekti. Yolda§lann yapacakları t§ 
kendilerine tebliğ edlldl. 

Herkes dağıldıktan sonra genç bir 
delikanlı kıya(etınde Halılin yanında 

oturan Fatma Gllle yanaşan Patı·ona: 
- Bacı, dedi. Bize çok yardımın O· 

lacak. Fatma Sultana ı,;ok benzcnnl§· 
sl:ı. Pıı.d~h bile tanrmazmış. Yann 
gene Fatma Sultan oJaeakam .• 

Fatma Glll tit.fed1. Bir defa Fatma 
Sultan klyafetinde tı.çUncU Ahmedin 
huzuruna Çiktmş, halecanda.n dU~üp 
ölecek hale gelmifti. Fakat onu Hali· 
llne kavuı:rnnl;. için yapabtlııı1§tl. Şiın.. 
di böyle bir ıeye cesaret etme.sine im· 
kdn yoktu, 

Su çıkarmadı. Kocumın gözlerine 
baktı. Halil, intikam almaga karar 
\•ermlt bir lnaandı. Hatta. Patrona. 
dan daha fazla :saraya dU§man kesil· 
ıntşti. 

- Elbette 14.znn olan t~lert hep be
raber yapacağız. Diye kansının te· 
reddUnU önledi. O \'akit Patrona ça
dmn bir kö~sinden bUyUk bir bohça 
ÇJkard1: 

- Bu dedi, Sultıınrn yeni elbi.sele· 
tinden biridır. Yarın sabah bu elbise. 
yl giyeceksin. SUsJU . bir arabaya bi-

l nlp ıstanbulun hf'r tRratmt gezecek
ı1in .. Bazan ıı.rabR.dan ltııp sokaklan 
gezecek~ln. Beyazıdda kocan Hauı 

bekiı:,•ccek, yabancı biri imiş glbi du· 
ra,cak, een Gna yan yan baktıktan 
sonra gızlt yapıyormu§ gibi onu ara. 
bana alacaksın .. 

Bu süı:"e.td"n mı Halil, ne de Fat
ma Cül b r ~ey anlamamışlardı. Fa
kat ta:ı:la SQrAmodılar, 

Halil Fatronaya: 
BaşllsWne.. Hepsini yapanz.. 

•dedi. Aynlarlar. 

* * .. 
Bir haft..ı ııonra İstanbul altüst o· 

luyordu. Fdma. Sultanın rezııletlerl 
1 anlatr,a anlatıla. bitirilemiyordu. Tu. • j hu ... ı, hemen iki gUnde bir Fatma Sul-
tanın şehir lt;indeki hareketlerinin te· 
kenilr etmesi idi, 

El&Ilu İbrahim Pa~a da duymuş, 
evvel!\ 1Danmam1ş, sonra ~phelenm1~ 
ve BUlt&nt tıı kip için arkasına adanı· 

istanbul B e lediyes i 
' ila nl a rı 

HutallaneJerle Sıhhi mtieıısesatın yıllık ihtiyacı için lilzur.ıu ·o!an kuru 
üzüm; ka:,.ıs~. ür:;ani eriği. zerclall açı!( eksiltmeye konulmu~tur. Mccmuunun 
tahmin bedeli 3630 lira ' ve ilk teminatı 272 lira 2~ kuru§tur. Şartname zabıt 
ve muamelat müdtirlti~U kalemimle görülecektir. Iha.le 8/7 /940 Pazarteııi gü.. 
nU saat l4 (le daimi cncUırtend<ı yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
\"eya mektupları; 9'10 yılma ait ticaret odaııt veStkalarile lhale.günU muayyen 
saatta daimf enctimende bulunınaıarı. <52251 

l----l-St·a-nbm·u_._· L_e_v_a_zı•m--~-m-ır-li-ğ0ı .·.s_a_h_na-l1m •• ~ __ ... ·.1 Kom~syonu ılanıarı 

KunwU c1hett 

80.000 K<'IO 

23,000 1 
,, 

52,000' .. 
6t000 •• •, 
6.000 Demet 

ı\ nadolu clbetı 
40.000 l'atırcall. · 

Bamya. 12,00~ 

24,000 
3,600 
l,(00 

KtrmlZl domates. 
Dolmalık büber, 
Maydanoz. 

'lukanda c\ns ve miktarları yazılı beş kalem sebze.almaeaktrr 'Pazar· 
Hl(la ekelJlmesl 24--6-040 pazartesi günü saat 14,30 Tophanede Lv: Amir. 
llğl ııatınaıma komisyonunda yapıta.caktır. RumeU cihetinin Uk . teıninatı 
638 Ura 34 kuru,. Anadolu cihetinin 296 lira !?5 kuruştur. l3tekllleıin ka. 
cunf vesil>alarile belli saatte komisyona gelmeleri. (231 (5016) 

• • • 
Tophanede Merkez K. Blnaımım arkumdai:ı aıma.rak Sahpaza.nnda. yoL 

la.ma Md. nhtımına 700 tot kadar aakerl eşya nak.lettlrelecektlr. Pazarlıkla 
eksiltmesi 24/6/940 Pazartes1 gUnU Mil.t 15,SO da. Tophanede Levazım A.mir· 
liğt Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Ietylilertn katı teıntnatıarlle 
belli saatte ko.mlııyona gelm~lert. ' (88) ( 517) 

• * • 
'l'aJımln nau 

Miktarı CiNSi Kum~ Sa. 

15,800 Ktlo Çalı Fasulyesi 6 
S7,800 l .. At§eka.dm Faaulye 9 25 
63,500 Barbunya Fasulye. 9 25 
Ş&,000 .. . T~ Kabak. " 25 
17,800 Adet Hlyar . l 

Rumeli cihetinde bulunan mlleseeseJer içiıı yukarda miktar ve tabmiD 
fiatl yazılı beı kaleuı aebzenin ~azarlıkla eksiltmesi ' 2{16/94.0 Pazartesi gU. 
nü saat' 11 de Tophanede Leva~ .Amirliği Sa.tınaima Komisyonunda ·yapı. 
ıacakttr. Tahmin bedetı 12,876 lira 25 kuruş, Uk temiııatı 965 llra 72 kuruı· 
"tur. Şartnameal komlııyonda görülür. lsteklilertıı belli saatte komisyona. gel· 
melerl. · · · 1 l'O> (5175) · 

• ••• 
300 ton yulaf alınacaktır. Paza· ··l{ıa eksiltmesi 2(/6/940 Pazartesi 

gUnU saat 15 de Tophanede !et. L.,.. Anilrlltf 11atm alma komisyonunda 
yapılacaktrr. tateklllerin katl temınatıarile belli saatte komlıyona gelmeleri. 

• '9AJ ...... 

1 •• 

Adet 

6 

• 2 
:z 

(24) 5003) 

• 
32XS iç ~e dl§ 14.tıUk, 
SOX5 iç ve clıf 1A8tık • 
ıotuon. 
Kl&.kaon dllfme. 

Yukarda yazılı dört kalem maızemenln pazarlıkla eniltmeat 26/6/ 910 

Ç&rpmba ı;Untı saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satmalma koınls. · 
yonunda yapılacaktır. bteklilerin tenıınatıartıo belll saatte komisyona gel. 
tneleri, · (3~) (5128) 

* • ... • • • 
7000 kilo tıbbt alçı almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26/6/940 Çaream-

ba gU.OU sa.at H,30 da. Tophanede Levazım Amirliği Satmalma komisyonun· 
da yaprlacaktır. Tahmin bedeli 2450 Ura, ilk teminatı 183 Ura. 71S kuru§tur. 
Şartnamesi komlsyond& görülür. tateklUerin kanunL vesikala.rUe belli Baatte 
ltomlsyona gelmeler!, (36) (5128) 

ilin Tashihi ' · 
Gazetemizin 13 Haziran 940 tarihli nüshaamm 6 net aayta.ıımm ı nci 5Ü· 

tununda intişar eden Beyoğlu tahsUa.t mlidUrlüğUne alt Hasan Fe~minin em. 
ıa.k sa.tıııı hakkmdakl llA.nmda. 251 zira yazı~acağı yerde sehven 251 Ura yazıl. 
dığı görülmll§tUr. Keyfiyet ta.ııhihan UA.n olunur. 

• . . . 
Fatih Btrlnı~I Sulh Hukuk Mahke-1 . • ZAY [ · ' 

meel Satııt Memurluğundan: 927 ııene&l.nde suıeymanlye asker. 

Uabmut oğlu Ati Tunca ile RıHtem ilk §Ubesinden aldığım askerlik tez
kızl ro"-zlyenln uhdelerlnde bulunan kereml z:a.Yt ettim. Yenisini alacağun-
Hoc:ııhayrettln mahallesinde Malta 110. ı:l.8.n eskl.ıılnbl hUkmU yoktur. 
kağmda. 33 kapu numaralı Harameynl Cldenln: .Mel!M'lt köytlııden 316 do, 
MUl1teremej'D$ mUl.bak kasap ba11 ea. fumlu lllehmet oğlu l\l ehmet. 
ıeyytdillhaç Mehmet Aganm cami ıe. (32684) 
rlt ve mektep ve çe§meııi vakıflann. 
dan bir taralı bllrekci HUseytn Aganın 
dUkkı\.nı bir tarafı Haııan efendi hane. 
si ve Tarafeyn\ Tarik !le Mahdut otu. 
rakcl gediğinden milnkallp halen (10. 
39) terblindeki muhterik ha.ne &rBa!l L 
zalel ğuyu zımnrnda a.çtk artırma su- · 
retile aUdekl§artıar dairesinde aatı 

lacaktır. 

l~bu gajTI menkuliln !evziyeye ait 
rusıt hlııısesi 3978 kuruş 20 paramuka 
bilinde eytam aandığma"vetacn met. 
ruğudur. Ananın mUhammen kıymeti 
10 i liradır. 111< arttırma 26/7 / 940 ta. 
rihlne mUsadit Cuma günti ııaat ıo 
dan 11 e kadar rıı-ı:: kcıııe :.a, katibinin 
odasında :.rp i.ıca!< · \e muhammen 
kıy .netin yüzJ.e yetmiş be~lnl buldu. 
ğu ve rUçhanlr alacak temiıı edildiği 
takdirde o günU ihale yapılacaktır 
akııl ta.kdhde e:ı çok artlırantn taalı
hUdU ba.kl kalmalt ~artile 10/8/910 
tarlhine musadit Cumartts1 gtinU ay. 
nl eantte ve ııyni mahalde ikin· 
ci arttırmR yapıl1trak en çok arttı
nı.na. ihale ecmeuk ve aynl za. 
mandcı rUçhanlı ıı.Lıcınm alacağı te. 
ın1n edllnıesl şarttır. 

l - lşbu gayri menkulde m.lliıec

cel ve ga.}Ti mUsecccl bak sıı..ılpJert. 

nin tarihi ll~ndan ltlbartn 20 gUn zar· 
tuıd'l. veılknlarlle blrlll>te mUra.caaL 
lan lAznndrr. Altsl takdirde hakları 
tapu ııiclllle s:ıl:it o!mıy:ı.nlar payl:ış.• 
ınadan hariç lıalırla.r. 

2 - Arttırnı'\ bedelinin taril.li ihıı.· 
leden lti"Jaren i gün içinde verllmeııl 
ııartdır. 

3 - &deli ihale mtıldmda verilrn~z
se ihale feshedilerek g•a.yrt menkul ye. 
nidan arttrrmaya çıkanlır ve en çok 
arttrrana ihale e111erek iki lltale ara. 

r - , 1.,ul·uk llekımı 

Dr. Ahmet Akkoyunıu 
raksim • falımhaıte Pala! No. 4 

Pazardan maada heT gOo, 
'a:ıı 17> den ~onra. l'f'lelun: 4ll12i . ............... .. 

ikmale ka~anlar 
Orta nıckft>f!lt> riyaziye, fizik, 

khııy:ı ılersleıiııt..len ikmale k:ıl:ın 
ıalelıeJerl en eh\·e.n fiyall:ı yetişti. 
ririm. Den Yerecek münasip bir ye
rim )·ok. Deniz aşırı olmıyan her 
yere istenilen saatte gidebilirim. 

Atlres: Ka-;ı4pa$:ı, Pazar l"er! 85 

Sahibi: ASIM US 
Basıldıih yer: VAKiT Matbaası 
Umum ne,riyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevcngil 

~--- --Or. Hafız Cemal 
LO ~MA N H E KiM 

l)ahiliye . miHehassısı. 
htanbul Divanyolu. 
No. l04 . i'tl: 2239ı:l 

i'"::ıı m1m::ııı:ııamama m •••••IE'!lni 
taliye ile 20 senelik taviz bedeli mUş. 
terlye ıı.itdir. • 

5 - Arttırma.ya girecekler % 7,5 
pey ve•ecekler · 

ıa:- ko:;-m:ı,tu. 

F:...tm ı Gtil, sahte 
I rc:a:ıdc::ı mntiı:,,. ı:::-

smdaki fark \·e zarar bil~ hUkUm 
Fatma Sultan mu,teriden alınır. 

6 - Şartname herkesin gllrebilece. 
ği surette bugünden itibaren açıl:d1r 
fazla malQ.mat lstil•enlerin 1~3 ti!ltış 

numı-ro ile memuriyeUml:ıe müraca 
atları l~zımdır. 

c::a du·."llyordu. • . 
• 4 - İhale tnihin~ ka.da.r vergılE'r 

(Ve.Damı var), 1 ve oorçlar bissedarlara ve % 2,5 deL 1 (3268%) 

_____ ô ani d .· -.-111111 
Herk~ bilhassa çocuklar tarafından alınması gaye 

kolay müessir bir \ müstahzardır. 

Barsak Soluc·anlanna 
karşı gayet teşirlidir. Barşak s~lucanlarının büyüklerde ve Küçüklerd 
sebeb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklarındl\ bun 

kullanmalan faydalıdır. 

Hek;mıerimlze ve halkımıza t avs iye edilen bu 
müst ahzar h~r eczanede bulunur. 

2 0 kuruştur.' 

? _,. __________ ............... iiiiiiiiiiiil~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Zira·at Bankası 
Kuruluş f ~rihi: 1888 

Sermaye si: 100,000 ,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adec!i: 265 

Zirai ve t~c~ ,..; f'-e~ ne":Tİ b"' ~1..ç_..., mu- meleler1 

P-ara bırıktıren~ere 28,800 . L1ra 
ikrartıi ve V8rivor 

Z) raat Rankn.ı-ouıda kuuıhru·alı \ 'C ı: :.,-... ,1. '"°'"arrut he!'!apl 
rmda en aı l'iO lirası bıılıııınıılara scn<>ıle 4 ılefıı <;ekilc,·c 

kur'o ile a~aı;uJl\lil plti.ııa gııre tıu:ınıiyc <in ~ıtrlnı·n!itır. 
t Adeı ı.oou Llrıdıll •.oııo t.ıra 

• • 600 .. ..ı.ooıı ~ 

' - , ıao • 1.000 • 

40 .. ıon .. 4.ooo • 
lOO • 60 • 5.000 • 

120 • . 40 • 4.800 .. 

• ' 160 ıo • ts.200 .. 

DiKKAT: Heııatıl:uındakl ·paralar hır sene lç\ode 6 
liradan aŞağı dllşııılyenlere ı:namiye ı,:ıktığı talHllrde c;~, :.ı 
tazlaslyle verllecelttir. ·g ura.tar sene.le 4 deta: 1 Eylıl 
1 Blrlnclka.nun, 1 Mart ve ı Haziran tar.ihlArinrle <;ekllerf'ktı 

- - - d*' ' .... .. 

ADEMİ İKTİDAR 
. v e OIEL&EVO l!K L i Gl N t: .. 

H.Cl:RMOBIN 
Tabletleri he r eczaned e bulunur 

ıPoıta kutusu 1255) Calata, bt.aobul 
Reçete ile şatıtır 

Dev1et Demiryollan ve Limanları 
iŞletme. Umum idaresi ilanlan 

IV~emur ah nacak 
ı - Devıet Oemfryoııarı istasyon aınüında lsUbdam edllmek o.zere #1 t 

ııabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi ve aal'e 
tiklerini yapınııı 11..ııe aıezunlal"lndan işletme ve ba.reket memuru ataJiY' 
alınacaktır. 

:.ı - MUııabakada ~azaJıan orta mektep mezunlarına 60, ilse mezuı:ıl 
rma 7' Ura Ucret verilecektir, 

s - MUsabaka lmtlbanı lise mezunları lçln 28 Ha.ziran Cuma ve or 
mektep mezunları lçl.D 1 Temmuz Pazartesi günleri saat 14 ·de Hay 
Slrkecı. Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya., Adana, Afyon. Izmlr f9 Ut 
zurum l§letme merl<ezlednde yapılııcıı.ktır. Müracaatlar bu l§Jetme r:ııUd 
IUklerl ve l.ııtaııyon §efllkleriııce kabul olunur. 

f - Mll.sabako.ya l§tlrl\k şcrattJ ~u.nlardır : , 
A - TUrk olmak , 
B - Ecnebi bir klmııe ile evli olmamak cfa.bl1 
c - 18 yll§mı bltlrmiş ve otuzunu geçmemiş olmak "30 yaı 
D - Orta mektep mezunle.rı için askerliğini yapmamış oıa.nta 

askerliğini yapmasına, en az bir sene zaman kal.mIO ve 
mezunları tı;I n de· a.skerll.k lerfnl yapmış olmak. 

5 - .MUııabakoda muvaffak oıantnrm bUı\hara idare doktorları taraf 
dan yapılacak muayenede 81.bbI durumları demlryol iııteriııde vazife (örlli 
ge elveri§ll buıunmak. cUf.-

6 - MUracaat lstidatarma bağla.nacak \"eşikalar ıuntardrr: Ni>tı.J8 ıı~· 
danı, diploma veya tasdikname. ·a.skerllk vealkasr, poll.sten tsdlklt fyf huy '°' 
ğldı, çiçek aşı kAğıd.ı, evli oıanlarm evlenme cUzda.oı, 8 adet vesiJ<alı1' 
toğraf. ~ 

7 - Daha tazıa maıQmıı.t aımal< lstiyenler lııletme müdUr1w.ıer1Jl• 
ya istasyon ışenlklerine bizzat mUracaat etmelidirler. ,. 

il - tsttdalar lise mezunlan için 215 Haziran Salı ve orta mektep JJl:JJ' 

runıarı için de 21 Haziran cum&rteıd günU aaat 12 ye kadar kabıtl oluJI 
(2:154) <"-8') 


