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Japon kıtaları Hindi
çini hududunda 

Belçika kralmın çocukları 
JhU.oft, Si - KaDtA:md&zı bılldlrildfltne gÖN Ol°' 

maıteııl ıuıı.11 Şlvana.'ya çıkan Japm kuvvetlen B1dıt 

~ JıududaDda şunqmı•u w Ymm&D demlryolumı fi. 
pl etmi§lerdir. Jaiıoıı kıt.alan B1Dd1çiD1 hududul:laAe 

dırlar. Tayyareler muttuıı hudut bo)'UDe& ucmaldadlr. b. •• M.clrid, 23 (A.A.) - A. B. C. guete.ainin 
~diğine göre, Belçika Kral.mm çocuJrlan, 

....., ... ıen lspıinyada bal~rr. 
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f:ransu~ · muralhl.lhasal Londra'da 
laru R o m aya göttöDerr Bir rraaıız •IW 

ltalyamamlt&elle ,aroan komitesi kani~• Japonya ve 
Am·erika 

14') Yazan: ASIM US 
L~nnm. Alımnya 781Q1lda 
~ airmeeİDdea Te majJUp 0-

IL. Pr.nwnın aalh ve mütareke 
~inden M>l1l JapoJa ile A· 
~aı vazi1etleri hersiin bi· 
. ~ .-.. ftl&Uh ile cleiitiyor. Ja. 
~ fimctiye kadar Çin. harbi i
lııı... ~ iken Avrupa illerine 
~tan çekiniyordu, Ameri
~ da Fnuua ve 1qil~ 
.,. t&rlü ~ an1aı.n- nj-
~ ,... Mrbin aira)'9ti daire -
~ makta blmW: istiyordu; 
~Fnneemnlııa"b..,~ 
~ "'! •arette Alman:va ~~ 
'"~ Japon:vada Hmdiçı· 
C ~ etmek uzulannı bir 
~ alevlendinniıtir; hu it. 
~ bndiai için de tehlike sö-
~- ile .. türtü mü.da· 

~em::-...::..:: 
biuetmittir. 

~~--...on ........ 
ı.,: °.1le anlıyoruz ki, Japonlar 
~ iht.arlarma peJE kulak 
~""le istemiyorlar. Bütün Ja
~ haeteleri Hincliçini mesele
" '-brik etmekte müttefiktir. s-haeteler lııir taraftan Japon· 
~.! l1.ıc Şata Fruıtamn en 
t~ ili.. ftriai prüyorlar. Di .. ._.,tan Hincli~ininin Çan
-..~ he.ahına aili.b " harp 
-. ~i bçakçıbiı için yeıa· 
""-~ bpı olduiana ileriye aü· 
~-J~yum anniyeti nok. 
~ da buu bir hak olarak 
~ediyorlar. Hatti 1&labatçı 
~ ı.rti · ba Tekil Y onava ... t . . •• 
~ Wr muhtıra ile Hıncliçını-
-.ı:.~ yoldan iıplini ba1e iıto· 
~. Bancl.n ._tka Japon hü· 
'~ aefirleri n.aıtasile Roma 
~ ~- hiikUmetltrino Hindiçi. 
\i ~inden dolayı cmdiıele-

., ~ etmiıtir. 
~tanın he7nelınilel ıiyuet 
~ da bir imil olmilktan çık· 
' ile Japonyada meydana ıe· 
'-._ ~ yeni ıiyaai cereyan Al. 
~ ~ n _ ltalyanm dikkatin· 
~.~; bunan için Berlin 1-:.., hükllmetleri lngiltere •· 
'1.~ Japonyayı dt&lcazanmak 
~Tokyoda deriıal dipler 
il~ aaliyete pçmiflerdir. Bu 
.. ~ n iatilaımeti hakkında bir 
S ~uıııek için Japon:va vazL 
-ı ~daki Roma haberleri. 
~tle okumak kafi sGlit-. 

~~liv.-•yetlere söre. Japonya-
..... ~ hadiseler vukubulmak 
~ • : Pek yakında Japonya • 
~ '-Jci. tipteki IİJUİ partileri 
~~ onlahn yerine Totıılr: 
~~Ji... esası kabul olunacakmış. 
~~da Japonyanın har~ci 
4ı:ti tamamen deli§ecelonif. 
L...~)'a, ltaJya ve Japonya 

l..;t ~. lnıili~ lmparatorlujunu 
.~ -nllC paylqmak için bir itti
~ ~PılınNı daha ATI"Upa har
~<da,.. çdı:mazdan evvel neı· 
~ ~m~ a1k a•k miinaka. :S: .~ teıttil eden bir me 
~ dt. B~ aralık ideoloji esa

bu iiç memleket artısında 
(Deoamt 2 ncidcJ 

18 30 d I• dil ..1 11111 Franaanın müstemleke lnıooetlai hMbe i:leuam . a .... ··-··· ver edeceklerini lngilfaeye bildirdiler 

Romo. ! _ F"'""' mutohhulan mensup ve timdi ihtiyat ••biti hu- hmkel elmiJl1'. • • Fransız h Ü k u. met i I n gi 1-
Qç Alman toyyaresile bugün saat lunan iki memur tanare meydanı.. Roma, 23 (A.A.) -Bugün öğ. t • 
on beşte Roma han meydanına in. na gelmişlerdi. Sellmlaşmatı müte- ledenaonra Roma.ya ıele.n Fran. t ere g i protesto et l 
mlşlerdir. ak!,,, mütareke kombyonu, iiç oto. arz murahbae)an, dün geceyi Mü 
Fransız he)•etini karşılamak üze- mobile binerek bir saat ıonra ltaı. nihte geçinniJlerclir. Fransız mu 

re harbiye nezaretinden iki yObek ya ile mütareke müzakeJerlnln baş- rahhaalarmın hava meydanına 
rütbeli zabitle hariciye nez,rtelne Janacalı henfb meçhul bir •tfülya (Devamı 2 ncide) 

Dün hir ltalgan tialıtelha• 
hiri · dalıa 6iıtırıldı 

Cebelüttarık boğazından 
seyrüsefer menedildi 

Hoeko.-, U - İtalyan bomb&rdı· Loa.,_, D (A.A..) - :B&hrlye ne-
man tayyareleri lskeııderlye Umanm.. zaretlDin tıebllği: 
dald İngll1s dnnanm111JU yeniden Şarki Htndlatan bqkumaıı.dam em. 
bombardnnan etmı.,Ur. Bir ltalyan rinde buhman 1nıfila hant kuvveUert 
tayyareal dütUrtllmllftür. tarafmdan bir İtalyan denizaltm be.· 

JKoekova, :ZS - Birkaç gUn lc;ln Ce- tmlml§trr. 
belUtta.rık boğazında aeyrlae!er me- Clbutl ıs (A.~.) - ClbuU 11.r.eriİıde 
nedilmlıtır. (Devamı 2 ncide), 

Sanıatyada . 
55 yaşmda bir kadm boğazı 

kesilerek öldürüldü 
325 doğumlu ll•hlmt o:ıu RUatem 

Adll isminde blr manav dün &'tce Sa
matyada Hacı HUareY mahallulnde 
Küçüketendl aokağmda. 11 numaralı 
evde oturan 5:1 yqmd& Ayte Lmılnde 
blr kadını boğazından keaerek öldür • 
müştür, Katıl bununla da hirmu y .. 
nemJyerck bıçağmı kadmrn muhteıit 
yerlerine llOkup çıkarmlfbr. 

Manav Rllateın birkaç gün evvel 

Anadolud&n gelmlf, Rumell Kavatm
da oturan Ayıea:ıiıı oğlu lbrahtmtaı ya.
nma inlaafir inml§tlr. Rllatom dUn 
öğleden aonra latanbula geçmı,, bir 
mOddet deniz kenarında dolaftıkta.n 
aonra saat ona doğhl AYJenln evine 
gitm!ı, cinayeti ıoıem!ftir. Katil ya. 
kal&nmııtır. 

ClıiayeU neden işlediği aııcak bu· 
gUn anlqılabllecekUr. 

Dünkü spor hareketleri 
Milli Küme maçlarında F enerbahçe Beşiktaıı 

2 • 1, Galatasaray Vefayı 3 • O yendiler 
---~-~----....-........ - --

Dc#ktaş • Fener maçwdan Lir görünüş (Yamı 3 ünciide) 

( 

Yeni Romen elçisi 
dun geldi 

·cYı111sr 3 ünciidc) 
1 

Kral Faruk 
Kabinenin istif asını 

· kabul etti 
' Kalıirc, 23 ( A.A.J - Rü.rter: Kral 

Faruk kabinenin istifasını knbul et. 
mi~tir. Yenisinin te,ekkülüne kadar 
kahine '·azifcsirıc dc\':ım cılcccktir. 

Kahir~. 2.~ ( A.A.) - Hö.rter: Sa • 
nıldı,Rına göre, 1\lısır'da bir milli Je
merküz: kabinc~i te<;kll o:unac3klır. 

Milli miidafua nazırı, Mı~ır ordu_ 
suna aşaftıdaki parolayı lıildirmi,. 

lir: "Allah, Vatan, J\ral" • 

Tas Ajansının 
bir tekzibi 

Moakova, 23 - Ta.a ajanu teb. 
liğ ediyor: 

Bazı ecnebi gazetelerde Sovyct 
Rusya ile Türkiye arasında mU -
zakereler bathyacağı ve bu it i
çin Türkiye Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlunun yakında Mosko. 
vaya müteveccihen hareket ede -
ceği hakkında neşrolunan ha.ber • 
terin asılsız ve her türlü esastan 
uzak olduğunu bildirmc!c Taa a
jansı mezundur. 

Lorulra, 23 (A.A.) - Röyter: 
Bu akşam general Dö Gol tara • 

tından radyoda aöylenen nutku mü· 
teakip, lnıilis hükftmetinin Fran. 
ıızca olarak aşalıdakl deklarasyo
na neşredllmlıtir: 

lnıiliz hQkılmeli fU fikirdedir ki 
müttefik hükflmeUer araaında 
müaalı:it reaınl aalafmaJarıt. muba. 
lif olarak imıalanan mütareke f&l'l-
lan, Bordo hüldmıetini C!iitmanın 
tam hAkimlyeU altına koymakta Te 

bu h!ikılılıetten bütün hllrrlyeti ve 
hür Fransız vatandaşlannı her tfir
lü temsil hakk•nı nezeylemektedir. 

Buna binaen. bugün, lngiliı hüka 
roetl, bundan böyle Bordo hütame
llne mllstakil bir memleket hilkö .. 

meli olarak bakamıyacalını lıel'&JI 
eder. 

lnsiliz hilkt\meu. müatabil ~ 
ıız unsurlannı tam aurette tem.İil 
eden ve Fransanın enternasyond 
taahhDUerinl yerine ıetirerek ~ 
be iinama ume7lemlf ~ 
munlckat bir Fransız mll1l komita. 
si teşkili leklifinaen °icllJ'dt ~ 
mat eyler. !qllfs hltQmetf. ~ 
bir Fransı:ı: mlW komittalnl tam. 
yacalını ye bıı komite mllştertk 
düşmanla mllca'deleye azimklr till
tiln Fransu unsurlarını lemall il• 
melde ktenm. eyledlii mtlddel!QI 
harbin ldambi hakkında btltGD. • 
seleleri bu komite ile mantenı i
deceJinl lieJ&D. eyler. 

'(De'OOmı J Jldat~ 

Fransız hükOmetinin kabul 
ettiği mütareke şartlan 

l.ondra, %S (,\.A.) - Reutcr bildiriyor: 
Sallbiyettar menbad&n h&ber alıııd.Jtıııa sere. ~ tanllDdı&ZI 

Fraı:ıaaya teklif olunan ve Peten hUkQmeti t.ar&fmdan heyeti umumi)'Ul 
ile kabul edilen mOt.areke ıartıan fU wreUe htll&a edllebillnir: 

Almanya, Franıanm bütün garp aahlllerint ve Tur Ua Cenevre arum
dakl hattın ııtmallnde klln araziyi ifr&l altında tutacaktır. Bu 1tplm mu
rafr, Franaaya alt olacaktır. 

Fransu mlllelllh kuvveUeri, aillhtan tecrit edilerek t.erhla olunacakLır. 
Franaanm, iııgal altmd& olmryaıı aka&mmd& küçtlk bir kuvvet bulıınm.uı C.
iZdir. Fakat bu kuvvetin mllnttebatı m.lktan .Almanya ve ltaıya tar&tmda 
teıblt edilecekUr. Almanya, bütiln toplamı, tankların, tayyarelerin ve mO. 
htmm'.atm teallmlni talep edeblllr. 

Hiçbir Fransız kuvveti, F.r&n..ız topratmdan bqka bir yere aevkoluna
maz. Hiç blr harp matzemeal, lngiltereye gönderilemez. Hiçbir ticaret ,.. 
mlıl. Fraıms limanlarından aynlmak l&llhiyetını hals değildir. DlfUdt ba• 
Junan ııe!aln lae, derhal Franaaya dant edilecekUr. Büttııı aakert müeue.. 
aeler ve •toklar, zarar görmemif btr halde, A1ma.nyaya teallm edilecektir. 
Limanlar, UıtlhkA.mlar, teraazıeler, demlryolları, ve mtıııakale va.uta.ıan d& 
aynı ahkAma t.lb1dir. 

topl altmda bulunmıyan Fran.m: araziaiııdeld blltllıı teı.b 11taÇ'ODla
n susacaktR'. 

P'ranaıız hUkQmeU, Almanya lle lta.lya arumda emtia nakUyat.ım tuhl1 
edecektir. BUtlln Alman harp ealrlerl derhal tahliye edilecek, FraDam ulr
lerl lM aulh muabedul.nln fmzamıa k&dar eearette kalacaktır. 

Fransı:z: donanmaaı, Fransız kara ıularma davet edilerek, Alman ve ltal• 
yan kontrolü altında .Almanya ve ttaıyanm mllnulp göreceli ıımaıılarda 
al.lAhtan tecrit edilecekUr. FraMız menfaatlerini mU.temlekelerde mllda• 
faa edebilmek için, Alman \'e ltalyan bUkQmeUerlnln tefrik edecekleri bir 
miktar harp ae!lneal aerbeat bırakılacaktır. 

MUtareke, Franea hllkQmeU, ltaıya bükQmetl De buna mU,ablh bir iU· 
W akteder etmez merlyet mevkUne girecektir. Mütareke, llUllı muahedem· 
nın im.zuma kadar muteberdir. Fakat Fransa hllkCımeU, bu pra1tl it& et
mezae her hangi bir anda Almanya taratmdan fuholunablllr. 

Nevyort<. %S - Son dakikada Londradan l5trenlldlğtne g6re, Almaııl&.. 
rm sulh prUan arumda, Fraımzlann Fransadakl müdafaa teslaatıan Ue, 
denl&lerde ve lngııtereye alt müdafaa va.aıtalan hakkmdııı Franaad& ı:ıe 
kadar malQmat vara. bunlar d& Almanyaya verllecekUr. 

Fransız kıtaları 
Alman. ve i~alyan kuvvet
lerile hala çarpışıyor o·azm, ncltle). 
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Amerika mümessiller meclisi /F1~~~R!::;:~~:f·llngilter~, Paten ~ükU-1 Baltak ~amlek 
Muazzam donanma pro- ....... ...ıa:::;::-::..ı matın tanımıyor 20R~~r~!var 

• • • kabul ettı• müsaadeyi ha.iz .zevat bulunmuı- (Ba#tll'afr 1 incide) au, Franıız büktimetinin, Pnnsa Jlodcoiııı, JJ (A.AJ -Taa JeSlnl tur. XJA bir ..ıam taatisindcn Oeaeral e aona Nutku haricinde bulunan Franaı:slara tn.. bildirtror: 
eoma. Franaıs mur8hhuları, er General Dö Gol, tnsillı radyo. giltere ile birlik olmalan için yap Sovyet lulaatının Baltık de.: 

'l'i eniden 15000 deniz tayyareıi yapılacak 
Nevuork, 23 - :Vaşingtondan 

bildlrWUiioe söre miimeuiller 
meclisi muazzam bir donanma ya_ 
pılması hakkındaki kanun projealnl 
kabul etmifUr. Bu pkilde me7dllaa 
gelecek olan donanma De AUantit 
va Pulflk OQ.nualannda tam hl
klmiıet tesis olunacak n sadece 
Amerika delil, fakat btlltln IU'P nı
sıf kftresl mldafaa ve mabafua o. 
lunacaktır. 

)"cniden 200 harp gemisi in~a o
lunacak ve bu şekilde donanmanın 
mecmu tonajı bir milyon 480 bin 
ton artacaktır. Bu proJe yedi aene. 
de tnn•mlHacaktır. 

Bu iş içla d8rt milpr dolarlık 
tahsisat kabul olWUDUftur. 

Amerikan donaam•una mensup 
deniz tayyarelerine daha 15000 tay 
yarenin ilavesi knrarlaşmıştır. Bu 5' icin de yirmi beş milyon dolar
lık munzam tahsisat konmuştur. 
Enelce 10,000 ta)')'al'enin imali ka· 
rarla,rnıftı. 

Va,t1111ton, 23 ( .A.A.)' - l\febusnn 
ve ban meclisleri, adi biltoeye alt 
bir eok projelerle btlzı fnkallde 
proJelerl tamp etml"ir. 

Konıre. bir milyar 767 milyon 
'dolarlık fnklllde mun mldafaa 
tablbab proJellnl btl auntte b.. 
kul etmiştir. Du kredi ile, 67 harp 
gemisi inşa olunacak, ftc bin aste
rl tan'are ve no hln Pollsroyc9 mo. 

törü satın alınacak, bundan bat'ka 
blr çok tank n diler uked le•a. 
zım da yaptırılacaktır. 

Diller taraftım Ayan meclisi, tas
vip eltili bir kanan projdl ile, 
dalgalı borçJann ~ haddlnl, 41 
milyardan 49 milyara çıkarmiftır. 
Bu ltanun proJell. Qnea, ailAıııan.. 
ma programının tabakkakmıa aar
fedllmek fizen. hlk6mete, MDe'fl 
bir milyar dolarlık vergi matrahla. 
rı göstermektedir. 

Hariciye nazırlan 
toplantw 

V.ap,..ıon, IJI ( A.A.J. - D. N • ıs. 
aJ•nsı blldiri70I': 

Harfcl)'8 nearer.J. bOtiiD Amerl· 
lan MUDburiyatlerinla, ~ blr 
baricl79 11uırl•n hnfenım toıt. 
lamnasına müledalr davete, artık 
icabet etmiş bulunduklnnnı bugün 
beyan etmiştir. 

BQtün cev.plarm prensip itiba
rlrle müabet oldalu, w ancak ma. 
b.ı n tuth letimaıa heab teshil 
edilmemiş oldulG bildirilmektedir. 
lçtbnaua mahal ~e tarihine 11Un. 
ce, reis Jlunell, Nevyor)la 28 ha
z.lranda toplanılmasını fstemit ise 
de, tarih çok r~n oldutu için tek. 
ur bbut ıdlbnemlftlr. Allkıdar 
ınabaflle nnaran, hnfennıın tem
muzun ilk mftas1nda toplanmaın 

muhtemeldir. MezkCtr konreransın 
rmnanıeal henib nqrediJmemJtUr. 

f ransadaki lı.arp 
Jloekova, 11 - J'ra.n.u, O. .Alm.aıl· ı Lfıonun şimalinde ile!rleyen Al· 

ya aruı:nda mtıtarete ımzaıanm11 ol- manlar Ron Tldialnde ilerlemekte 
muma rağmen Frauad& harp de- ve Fransıı müslemJeke Jutaları ta
vairl etmektedir. l"nnd kıtalan ca.. rafından bibilk mukuemet 86rerek 
l11IP ve cenubu p.rk mmtakalarmda zayiat vermektedirler. 
~ tabk1m etmıaktedlrler. 
Frum alp lata1an c:emım. CeJdllııleo Daha aarpta Almanlar Caron ır. 
te ,munft.ak oıaıı kunetler ile Afrl· malı Jstlkametine dolru ilerlemek
kadaıa Plmlt oıaıı aau.temlekıl ıa. tedlrler. Hedefierl Roıfordur. 
ıaı171e mqdaDa plmlf ıenı 1a1r or.ıu Alman tayyareleri Bordoy• ka.. 
ıa taJm.19 Mnmıııardlr. dar blittlD atlantik sahlllnl l>ombar-
.BusUıı numı.ma Alp oep'l·t... dmwa elmekled.lr. 

ıo. la tırka1ık kuvveuert meYCUttur. 
una mukabil 1~ kuvveti 
eli piyade brkulJ1• birçok m.ot6rl0 

nıvnt!erden 1bal"ettlr. Cenubu pr1d 
r ramada Alman Jata1&n ttaı;rm hu· 
luchma varmak ıı.recılrler. 

.Alma ubqtaıiDde ~ 
Aı.u W LonDdılJd lataJanma telUm 
ldaklan lıUdlrilmelllDe nı- bq 
kıt.alarm mukavemet ettlkleıt w lıll• 
haaa Matı LonDdeld mukavemetin 
feYkal&de ,ıddeW o1dtalU ~ 
tir. l'Nmalar Vojlarda da Jlllltldf 
btr mukavemet göstermektedlrler. 

lıılutzıs kaleetıı'a de AJmapJar ta.. 
rafmdan lfra.U1Se Strubarl'daJd lıCl• 
ttlD mfUıta»em JllHkller Almaalem 

elflle geçml§Ur. 

Nevyork, 23 - !taban Jutalan 
Alp cephesinde dilnkil Franıı& ta· 
arrusana busfln bir mukabil tur. 
raı ıapmıtlardır. Montekarlodan 
plea haberler. aGre bulfin ilk de· 
fa olmak Olere Alp hududunda ha. 
klkt bir harp bqlamıtlır. Monte • 
karlodan top sesleri duyulmaktadır. 
lki tlal7art keıif tayyaresi ile bq 
ltaııaa bombardıman tanareal ce
nup sahilleri nzerinde ucmuş, fal'. 
yare daft toplarının mülhlt muka
belealae mann kabaca biç bir n. 
re bomba atmadan prl d6nmilf
lerdir. 

Resmi harp tebliğleri 

~iman TeWijl 
FiJhrer'ln ıınmmt hna pdlaı, 21 .< A.A.). - Alman orduJaft btıh. 

mandanlılıoın leblfll: 
Ayn bir teblliı ile bildlrlldili libi, Abu-Loren'dekl muharebe mu

hasarada bulunan Frannz kuvvellerinin teslim oluşu Ue 22 hulranda 
.bitmltUr. Şiddetli muharebelerden sonra Jutalanmıı Fransız ordUlu
nun, bQUin muknemetinl muhafua eden aoa anıpunu maf16p etmlt. 
lerdlr. Aralarmda llçOncQ, beşinci •e sekizinci ordular Jnımandanlan 
ve diler generaller de olan 500 binden fasla esir \'e ktllHyeW ılllh -n 
her nevi harp mııl:zemesi elimize düşmüşUlr. 

HlJA mukavemet eden yalnıı Alsu'ta 'Ye Loren'de MaJino batbnın 
bazı kısımlan ile vonarda lrtlbab kesilmiş mllfreıeterdlr. 

AUanUk sahillerinde, seyyar mllfrezeler Rosel mınlakaaına kadar 
ilerlemişlerdir. Sen-Naı~r harp limanı ltıal edilmiştir. Terkedilen kül
JiycUI ganaim arasmda Tapurlara tahmil edilmek Qıere olan tanklar 
da nrdır. 

Ru vadisinde Lfyondan ve LJyonun şarkından hareket eden bta
lenmıı cenuba doltru llerleyiılerlade devam etmişlerdir. 

Sen..Nazer ile Jlrud nehri arasında Fraaııa sahilleri açıklannda 
yapılan bir keşif hareketi esnasında, tayyarelerimiz, 3000 ile 10,000 ton 
ansında beş, 10,000 tonluk bir ve •OOO tonluk .blr diler nakll19 ıemi
si batırmışlardır. 

22 Haziranda düımanın hava uyiatı '9 tanaredir. Bunı.rcSH 6 
sı han düelJosunda düşürülmüş, kalanlan yerde imha edilmiıUr. 4 Al
man tayyaresi üslerine dönmemiıtlr. 

Bir deniznltımız bir kame ile seyirde bulunan 16.000 tonlak bir 
petrol ıemiaini batırmıştır. -

Franaız tebliği 
Bordo, 23 (A.A.) - 23 haziran a]qam teblilf: 
Heyeti umumi)•esl itibarile vazh•ette mabs<ks deiitiklik yoktur. 

Yalnız allanllk sablll boyunca Almanlar Roşefort. Senle ve Kojnak iıU. 
'.kametinde terakkilerine devam elmekledir. 

Alpler cephesinde, İtalyan iJedeme teşebbllsleri devam eylemlttir. 
Heyeti umumiyesi itibarile, ileri menilrimizl dalma tutuyoruz. 

Jngiliz bombardıman tayyarelerinin faaliyeti 
ı.oacı..-, 2S (A.A.) - Hava neza

nUııln blldirdilfııe s&re, lngilt. bom 
bardmıan tayyareleri, dUn, Lme'la 
garbindc llervUle'de Ainıanlarm !t
gall altmda bulunan btr bava meyde 
nma hOcma etmlflerdfr. Hava daft 
bataryalanıun ateflne ratmen. han· 

garlara ve yerde bulunan tanareme 
bir 8ert hOcum JaPllmlltır. 

DOn, tngtlls ·~ı tanareıerl. bir 
lleaerınn!dt dQfOrmO§ler ve pelıc muh 
temel olarak aynca altı K--.mdlU 
de tahrtp etmlfterdlr. 

Ycll kendilerine tahaiı edilen a. sunda bu akşam qaiı.dakl nutku tığı hitaptan dolayı 1ngi1i% hWdi· lerine gtrmesl üzerine, Alm• 
partmanlara &it.m1flerdir. Bir sa- &öylemişlir: metini protesto eden bir beyana· Litvanya hududu üzerine, yQı 
at IOnra, sut 16 da mil.zakerele- Bordo huk'1metinin <kabul ettllt bru neıreylemiıtir. ti yüz elli Sovyet fırkasının 
re bqlanmıftır. Müıakerelerin mlltareke, bir tesllmlyeltlr. Bu tes- Mtıat.emıeke KuY'ftll;lerl BarW edildi~i şnyinları mebıulen 3· 
ç.ıbak bir neticeye varmuı için limiyet, Fransayı tnnıamile esarete Devam ICdıleıık maktadır. Bu Sovyet kıtalnrı ta 
H--elcn biltiin teknik teni • atmakta Ye Rordo hllkuınctini Al· daluıın da, Almaaılano p 
-a İ ) Londra. JJ (A.A.) - Jl6;rter: • ff'-L. -"1--f d n-bat enelden aJmmıı bulunuyor • manların ve ta yanlann dolnıdaa maYa .aaJınAM" n ea, -yaaııa • 1 ..... __ ._ Bu sabah Loadrada aalAhlıettar rl .__,_ .. _ ••-ı du. J'ranm m••-s.1. .... ,__ Bordo doğruya emrı a tına _y, .... tadır. memnan .....uuınUllD .,.. 

--.. ..._ d ı haJ lNr mellMd•n - . be7llllat 711pıl. ---. a b ile telefon .,. tellis muh9bercal Bu seucplen o a11. en, ana_ nııttır: •- il, Abaaa - _.,,,.~ muaaae a 

Y2 -bllmektedir. vatan ı-·ransasında, Franunın ve ıerslnlfllal ifade etllJI, Al 
-r- L ' ı r tle l l h i Fransıa hük'Ameti tarafından mi- ·-r1 .......... __ .. Re.mi mlhfellu, müzakerele. ...-r:ınsız arın men aa r n ar ce ...,. ne _.,... yap.- p 

rln yapılacaX.r mahal, aüreceg'"'i karşı müdafna edebil~cek mnstakil t.ananln !mıan, Franttz lnrnet. 10111111 de ~enmektedir. 
• b' h " k" t ._..... m t d li' I Jerinin .Fransada ' 'apmakla olduk- il ..,._ ...::. A ·k müddet ve ~an hakkında ke- ır u ume .-ua evcu l'e• - J em• _... euD, merı ·an, 

d . !arı munıa:zaın mukavemetin aona l ili F T" k e tumiyet muhafaza etmektedir. ır. pon, ng :z, ransız, ur " 
Buna blnaeDo nallcblr ııebep dolayı- ermeilftl intaç edecektir, vec ga:zeteıerlade, bu şayinlafı 

Jtalyan prttan JaildirilcB eile, l!ıl'lllz hlkameU ile anıaıma ha.. DunanJa beraber, müa&emleu çok •Aifikllklerle tekrar 
•- ( ' Unde b1r mllll J'rauıa komi'-1 tıeı- lmparalorltılunda. daha dinç blr tedir. 
--. 23 A.A.) - 1~ kil edllecektir. Ba mUll lrııımlte, va.- dfi~llailfla hlJWa buJa.adaCua Tu IJamı, alnasc!ııeta:llll" 

mütareke prtlan, bu akpm Fraıı tanın ve vataad"flarm mentutıerhıl emareler nrdır. ŞariyedekJ Fraa- keadflillndea tebarüz' eden 
ırs deleceJedııe bildtrllmittir. tem.sil eyllyecektır, ·Bıı komite, ftıuı. 11& kmnandanı poeral Jılillelbıwter, ba ..,ıaıana, btlJen baklkatı 
..!!!~: qapa.ld teblii aanm alll11f qldulG taa!ablltlere -.dik Franaıs kuvvetJerlllia rnlcadeleıe Talak 0 1-.a.a. •• beyua _.__.. 
....,..___,_ kalarak ve :mlltt.ılklalıl llla,tcek ._.__... -

"P -:ı .. ·· 
19 30 da İ zatere kadar harp gayretlerine bUtUn devam irin verdlll kararı Jlin et. mndur. 

..ar 6...uu, aaat • • mı· .. ur. Hakikatte, Baltık memleketle 
tal abh--•-- n- · kuvvetiyle yardım ederek vatımm Is· v 

yan mur ~,, .IMIUI& cıva.. Ukla.ıiDl ldameye uımedeoektlr. Hiodiçinlde, umumi nU, .. nea- ile, ne J'b ne de )'fn elli SO 
nnd.a bir mevkide, Franaı.z mu • Bu mlllt komitenin ta~ teııekkOlil, ;tını indirmiyecelini beyan etmi~. . rırkası vardır. Aocalt, AlmaaJS 
rahhulanna mütareke prtlanıu pek ,akmd& netroh&Dac&Jdır. tir. LitYanya Jıadllda boJunca tab 
tevdi etmlflerdlr. l'ruı.m milli komlt.ı, bir mepu Tunuata, Fransa fnblAde •• dlJmemit olaa •nml 18-10 fı 

Bu toplantıda, ltalya adına ha- ve mOeuM J'raD8JZ h0k1>.ılleU Jnırulıır rahhası, mücadeleye deYUn tanı- meTcaıtur. Mezktr fırkalar, B 
riciye na.an Kont Clyano, !tal - kurulmaz bu hUktlmete veyahut hll· rında nıusirdır. cumhuriyetlerinin muhtelif mı 
yan ordulan geıaelkarmay baş • rlJet. vek&r ve emniyet _aartlan lçln.. FHl•, Seneplde, Kameruada, cı_ kalannda buJUDUP. •ayelerl. 
kanı MantaJ Badotllyo. donan • de taplanm•m mllmldlD olur Olmaz buUde aakert "' sivil makamla~ manya üzerine bir "ta~ 
ma kurmay INIManz amiral Ca- mllleUn mt.l,meılslllerille, harekltmdall .tmek dexiı, Ruayanın bu 

· ha '-•--'- ı. •• Jca h.-.p verecektir. dan aadakatıe yardım edUecellne s 
•aınen, .,. •'"umy U-T nı P'raulS mllll komitesi, lngillz ara- dair teminat alınmıştır. ketlerle nkdelmit oldulu müt 
general Pricolo ve ordu genel - zialnde bulunan bUtUn i'rauıa vatan· JngiJiz hü.kömeti, Fraua milstem. bil yardım paktının tathiklııi 
kurmay bqkan muavini general daflann• lla1da kasaar aıtma alacalı leke 1mparatorıaıanua Tallfealni ranll etmekten ibarettir. 
Roatta, ll'ranu adına i1a ıeneral Ye SqlUS toprpıarmda bukman \-ef& ifa edebilmesi için lhım olan mali Sovyet mesai mabafW, ba 
Huntdcer, bU:yUk elçi Noel, ge. bu topra!clar& gelecek olan btttOn u. anJaşmalan yapmaila hazırdır. nasıı şayialann )"ayılmaaıaa, 
neral Pariao~ viı amiral Leluc kerl ve idari WL1Urlarm Jda.reslnl der· Başvekilin bildirdfli llbi, lnctl- man - Sovyct müoasebatının 
n hria ıenerali Berpret buır ubte •1~· 1'ramm mWl u. terenin pyul, Fransa anavatanının sulması icln llldtıan hund ııı 
~ftUt· mitell, kelıdlaine ifUrllt etmeıerlDI Ye deıılıı •tın uallalnln tehar ta· sallara afetmettedir. 
R- 23 (A.A.) - Salihi-t- talep tçfD ba makamlaıta temua P- Bu lfbl nn• sizli •nulannı, ----, , - mamile ihyasıdır. ., 

tar bir ·menbadaıı. bildirildiğine Çect'.lcUr. Londra. 23 ( A.A.) _ Rayter: kikat olarak ıöstermek istem 
l öre, Franaıs murahbulan, Vla Harp k&ybolm&mı§tır. Vatan 6lme· dirlcr. Yapılan tnrlü Ulrlil ••yl _,_.,_ .... mit u-ıt ._.._ __ ,_ ... _ y....... Sudyedeld Franıız -'"sek komi. ...-
Cuaiada n.. muhtelif villlda mi- ._w.. u - ......... .._"". -...-- .,..... veya aclı propagandalarla, ad 

uy mı .ırranaa. seri, bugQn öile iberf, Be)'nıttan 
aafir edilmlflerdir. Bu villllar - ,. ___ 1 ..I!.! Gol --•-..1i1dı" • radyo ile beyanatta bulunarak de- lecntıı paktının akdi dolayı 
dan birill .nıt Mansocıtdlr. MU. ~ra au ~ nıişUr kJ: Sovyetıer •e Almanya arasında 1 

tareke prttan, Romadan yinni Bordo, 23 (A.A.) - Franaız Suriyedeld başkumandan genent sOs eden fyl JcomşuJulc mOna 
kilometre meaafede bir mahalde radyosunun bildirdiğine ğöre, bu Millelhauaer. Suriıede Fransanın lının iblll edllemlyecentnl a 
Franau murabhaalanna tevdi e • sabah LebrUnUn rlv:ıı..,.tinde top. maktan Aclı bulunduktan an ,_ •aziresine de•am• ft Surt:rede ı;, .. 
clı"1-ı•tir. Mer•·ı- yalnız e.ıart • lanan nazırlar h~yeti, düh ak!l21n maktıdrr. "L-il'I bu mfinasebah, • 

"&OU&9 .-u., ~ .....,... Fransaaın ~ererfnf ve aane•lını 
Jann tevdiine 'lııııı.U eylem.ittir. İngiliz radyosuda aöylcdiii nutuk 1önktnrler Ozerlne mOslenlt ıe 

Bir it'lyan tahtel
bahiri daha baltrlldı 

( Ba.ılal'O/ı 1 incide) 
dQa yapılan hı:.va hOcumlan enamı
da ... daft baw,..Jan tarümdan 
Uc1 eapront 'bombardıman tayy&re91 
dQftlrtllmllftUr. Bunlardan bir18lnla 
mürettebatı ealr edUJnlfUr. Ctbutlde 
u zarar ...ardır. tıd AYrUpall hafif 
)'U'alaDmlltır. 

~ ss (A.A.) - Reut.r blldl
ri1W: BaTa ~ tıelılll edil.. 
1111fUr, 

DOn IQ motarlU bir ltalyan 
ta1)'Ufti, Malta açıklannda bir 
ıaarp taJ7arembin hücumuna ut· 
r&mlftu'· flddttli bir muharebe • 
den IOma İtalyan tanareal ild-
1• bölUnmUf ye denlse dUpnUı -
tUr. 

ltaı,a prld Afrikur u..lnde 
muftffalayetll latilrpflar ,.,.ıa
rak kıymetli malOmat ekle edil -

t..,. karp ~ hG 
cumcla mnsller GUrliıde tam 
isabetler ,.,.,,,,.,.. 

...... ~ • tayyarelerlmi.I 
Dioidaftdaıd ta,,are ~ 
hüeum ederek bir tayyare yak • 
mıflar, bir dlferini de hasara uğ
ratmlflardır. 

Sudanda muhtelil han hücum 
lan JIPılımftlr. 

Hllbetiltanda AIOlada lakerl 
tecemmillere hücmn edilmit ve 
hava dafi ba~nnm fiddetli 
atetiu rafmen bir bflaya bUytik 
sararlar verilmiıtir. 

Biltün bu hUcumlar bir tek tn.. 
aili% tayyaresl uyl edilmeden 
yapıJauıtar. 

Dün elir edildifi bildirilen 
İtalyan denizaltlll saptedilirken 
Aden kumanda tayyareleri bahri
ye kunetlle munf falayetll it bir 
lifinde balumnuıtur. 

Malta, 23 (AA) - Diln ıece 
Malta Uscrine yapılan bir hava 
bUcumu eınuında bir İtalyan 
bombardıman tayyaresi dU1Urül -
mUttUr. iki ltalyan esir edilmit -
tir. Tayyarenin milretteb&tmdan 
diğer bq ki•i Blmüttilr. İngilizler 
tarafmdan hiçbir kayıp yoktur. 

Kral Zoco Franaadan 
çıkıyor 

!ladrtd, • (AA.) - Reuter: 
l'ramadan alma haberlere gGre. 

Kral 2.ogo, Flamadan Qlkmak tızere 
vize almlflır. 

J"ranm makamları, balen, 1aııus. 
Yalıudl ulındaıı Fraııaıs tebeaama 
puo.port vermektecUr. Kaamaflb, 
muhacir ka!Ueat, Portekize gitmek tl. 
zere durmadan bpan70l hududutıu 
~tedlr. 

tan do~ General d5 Golü ulet- sarsılmaz bir enerji Ue mtldalaara sebeplere delil, n fakat, So 
mittir. kı:ırar vermiflir. Bea de ~eadld ile Almanya de.Jetlerinin bayati 

DentzcUen Yapılan ."l'eblll' fam mutabakat halinde buJunuyo_ faaUerl Oıerfne fstlnat etmekte 
l'Md.~ '2J - Bu -~ b'unu!a rum. 

neşrolunan bir tcbli~ ile bÜr deniz
clJerJn, halen açık denizlerde ve. 
ya Fransu Jimanlarındı:ı bulunan 
bütün Fransız Ucar8l _Bemlletlrtin 
hürriyet düşmanına Alet olmamak 
üzere derhal İngiltere linıanlarıoa 
\'eyahut lnıiltet"ealn dominyon Ye 

müslemlekelerinc s&Ammalnrı n 
Fransız, Holand:ı, DeJçika, Norveç 
•e Danimarka ıemilerialn ıerek 
lngjltere ve gerekse domio]r'On li
manlarında aynı mlsafirper,·erlllde 
brşıl!,_nacaklnn bildirilmiştir. 

ln,ms Zlçlsl Londraya Çc!ın14ı 

Nevyork, %S - Bordo hllkOmeU nez 
dindeki İııgtllz elc;Lll lngiltereye ç:ı· 
frnlmııtır. Setır ve aefaret erkAn ve 
memurlan lıugtlD bir 1DgWs torpido 
muhribi Ue 1ngUtere79 gecmlllerdlr 
l'ramadaki tqpla tebeul da lna11-
tereye geçmektedir. 

Peten hiikimetinin p-oteatoau 
Bordo, 23 (A.A.) - Muept 

Peten Pranau radyosunda bir m• 
tuk aöyliyerek, Çörçiliıı dün ak -
pmld beyanatıııı flddctle tenkit 
etmiıtir. 

Diğer taraftan Fransız radyo 

Japonya ve 
Amerika 

(8a$[artJ.fı 1 lncldt) 
ilin edilen anlaımenıa uaJ hede
fini ha noktada ara;ralar çoktu. 
Y alna Çüa me.eloai içinde adeta 
kaybolmuı aibi sörünen J•poaya 
bu yolda Ahmnra " ltal,a ta
rafmct.ıı yapılan tahrildft"e bpıL 
madı. A vrupe haıWaia ilk Mfba 
unda bütün teıvildere raimlll hir 
kenarda kaJmaiı terdh etti. 

Fakat timdi Fnnauua harp 
aabaaında fmMımea ailinmeai, ln
ıilterenüı nlma kalnw11 Alman
ya ve ltalyaya Japo,a,.. kendi ar 
aıflanu kezaamek için rmi L 
mitler YWIDİftZ. Hindiçint mne
lesincle Japoniarm ıöaterdildtri 
faaliyet de bu ümitlere bTYet .-. 
recek bir mahiyettedir. 

Onun için Ameribda dmnolı • 
ratlann Camhurniai olan Ru • 
veltin Jı.hiye.,. mlırif9 ... • 
retlerine camlauriJetıci Wr mmr 
intiha:> edel'ek ... mani.atin ta. 
rihinde ilk defa oı.ak Wr Koa ·
liayon kahineai luı.--.ma A.,.,... 
harbine müdahale ....... ...
ziyade Uzak Şarktüi Japaa bh
t:kesinin Wr neticesi .. teliktd 
etmek daha doina olar. 

Göriiliiyor ki, Anapa ı..rM 
bütün manaaile bir cihan harbi 
olmak yolundadır. 

.\SiM US 

~~in sözleri 
Londra, 23 (A.A.) - tngili.z 

Baıvekili Vinaton Çörçil, cliln ıır 
tanı qağıdaki beyanatta bulun -
muıtur: 

inıillz bükUmeti, Bordodaki 
Franau bilkCimetinin Almanya ta 
rafından dikte edilen tartları ka
bul ettiğini büyük blr kederle •• 
hayretle öğrenmiftlr. 

ln.gilb hilkQ.meti. b8yle •e bu· 
na müpbih tartlann, hilrriyetl -
ne, l!:tikllline ve meırut! otorite
sine sahip herhangi bir Franaı.z 
hükfuneti tarafından kabul edile· 
bilmesine inanama.z. ~yle prtlar 
bütün Fransı.zlar tarafından kaba1 
olunursa, yam Fransa Ala-.an ve 
İtalyan diktatarterinin keyfine 
n emrine ttbi olmakla blmıya· 
calr, yalnız Fransı.z milleti esaret 
aJtmda tutUlarak mtltteftkine kar 
11 carpıflll&la icbar edilmiyecek, 
yalnız Franaa toprafr, Bordo hU
kılmetinin taavibile, Franaanm 
milttcfikiııe hücum için kullanıl· 
nuyacak fakat ay,m aımnda Fra'n 
ıız imparatorluğunun ve Fransız 
bahriyelinin, bütün kaynaklan 
aUratle dU9manm eline geçecek 
ve hedefinin latihaline yaraya -
calrtır. 

tnılliz hükQmetl, her ne oJı.ır • 
sa olsun, mücadeleyi kabeden 
her yer.de, deni.zde, karada •e ha 
valarda devam ettirebileceiine Ye 

mesut bir neticeye varabileceği • 
ne katiyetle kanidir. 

tnptere, bir kere muzaffer 
olunca, Bordo laUkGmetinin ha -
reketine rağmen, Fransız mille • 
tinJn davuml eline alacaktır. 

Fransız milletinin bilyüldilfU
nün ve hOrrlyttlnln yeniden teai
ai imktnının yeılne Omldl, lncll· 
terenin Aferindedir. 

Bunun içindir ki, tnıWz bllkO
meti. dilfman tuyild haricinde 
bulunan biltün Franııslan, bu i
tin bqanlmuında kendJsine yar. 
dun etmele n bunun en emin ve 
en aed bir surette iltihuUnl te· 
min eylemeie daYet eder. tncilh 
hük<lmeti, her nerede bulunUJ"ll 
bulumuıılar. bCltttn Jl'rauulan, 
mücadeleyi safere bdu attar • 
melı: için biltOıı kunetlerile ~ 
cUtert;J8 )'Udmm talmr· 

Toph 2 

ı.-.... • (A.A.) - !acUJa 1sarp 
ka'blMlll, bq •bü. &püllet dalre
Blnde feYkall.cle lair toplutl J&pmll
tar. Bu toplmıtıda, IUddılma ır6n. 
halen Londrada l!ğrenllmiı olan Fran.. 
mz • .Alman mütareke prtlan tetllllc 
oıunmuotur. T01>l:ı.ntı lkl buçuk aat 
Mllrmo,tUr. 

Fin • Rua müzakerel 
M~ 23 (AA.)

llndiya ve SoyYetler arasında 
tıaadi mUzakerata ıirifmek 
re bugün öileden aonra, F. 
dlya -ekonomik deleıuyonu il 
kovaya ıelmiftir. 

Amerikac:laki ecnebil 
rin ib.nnak izleri 

alınacak 
Vqlna1oa. U (AA.) - Ame 

kODgt"e81, Blrleflk Amerlkada bul 
bUtlln ecnebilerbı bir l1ate.l 
rak parmak lzlerüdn almmuı 
kmd&Jd :aııua llyllı&IDU kabul 
Ur. 

Hatay valiıi geldi 
Hatay Valiai ŞWail salı:md~ 

er diln ubalıki trenle fl!!h.riiJlll"I 

t:elmlttir. Bir müddet ~111111IWl""ı 
iıtirahat edecektir • 

iki mütecaviz hapte 
nıahkUm oldu 

Bulprlataıı muhaclrıertDdeıı 

Ue bel•d41• yol ar:ıeleehıden 
enelld gece Kll;Ukpuarda 
dm caddesinde 10 Dumanlı t\'de 
raıı beledf79 oısp mQtaahbldl 
evine taarruzla Saldha metnaıl 
de11 ölUmle telıdlt •tmfllerdlr· 
m1ltec&vta dOa ~ aıtmcı 
mahkeınealnde albpr &7 ~ 
kam olmllflar '"' bemea tnJdt 
mı,Jerdlr. 

Bir genç aiır yaral 
Beyuatta ÇaJmata 

Cami ~ 18 llamanlı • .
turu mYaCS uatuı Nmt oJlıı 
dtm .abala ~ Ordu ....... ......-: .. 
den pgerkeD lalr mQddet metrtl 
ralt ,..adJll LQUl)'enlıı otlu ~_.. 
l'Utplmlf, aralarmd& kavp ~~ 

~ınan~ ~~ y-~araJl··--_4...-0ll6 
rallpqa haatalwı..tne JraJdınlllPIF 
Cemil~. 

Uç ev yandı 
Dil Panpıbıda öıcek ............ ' 

Klrkorun 111Utuamf. -nar rJIP':.. 
Jalmı mUltec:lr buluaddtU ıol • ,r 
ra1r •Ylla ..... bltufmUf, ~
tl§lktekl iki ••• 4e .ıra,et '=:..ır 
Ber tıc eYila dahlU tamamea ,._.-p 
::. ~e=ka~== ~ 
l1D çdmuf, .clndOrllmOftnr, 

Ağaca çarpan oto~ 
Kemal lnı.blde bir ata ~t "

aumanJı BQyQkdere • TalrP ~ 
.o dlla atledeıı .ama ~ .,,,,.. 
bir ataca carpımf, d6rt yoJ:U as .ı
ıu yerlerinden yaralanarak tedafl 
tına allDDUfhrdlr. 



~up d~şB•dOkçe: !Ticaret Vekilinin dün-1 
Şımdıden karşlla- k .. •• b• b. l 
~!~~~!~ u mu ım eyana ı 

laDID ..U.. olllfile IÖzcle 111111111 ır... 11111111111 t• .. , ................ . t: oluyor. Hakikatte harp, !ıtanbul için yeni bir elanek çetniıi hazırlandı· Bu sene hububat çolil 
felibtleile iN topnkla - bereketli. ltalyadan alacağımız üç milyon liranın tasfiyesi için mümcs· 

~-. öaüaribdeki lıir, ·~ içiMe wlki ba musibet. ıiller bekliyoruz. 
~ nwınl llir IZbnp olanık l...B.i191r_m_ll..,ddet-..,l•;.n .. be .. ri-.. febrl--m .. lı .. d .. e_d .. e .. ie

191
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191
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191
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191
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191
a
191

1U..-.. ke•re-..ıt .. e,"'m-a--....... ~ltal ... :rai•~ .... -A~1acım-•,_••.----
c:Ms fakat kat baflulcea Uballt, Uıneat ıGccularJJe mubte- den dinil ve 1e1Ulloı nrdır... .,_ lıaın ile aramızdaki ulat-

Holiaclıa, l)en' ••rlra. ...... ~ w ilan••-· - ma eaulanndan biri, ticari aht "-

• 

_ L-L-- LL _..._ ... _ Ut temular ~apaa ve diler bir ~k -
- ----. _. ...- - yeJıllet tf)erlle meflQI olan Tica- ··- Ba )'11 mab9uJ ... ı,.umıı riflerde nadaki rark 1,1 •llJOll 

........... .....,._ ret VeklJJmlı Naaml Top('uoJlu tel· çok t71dlr. Bilhassa bahabat ~k llraJI ıeetfll uman bir muhteUl 
-ı.ı.. t...!!a.::._ =--- L-..L....a. klklerlnl bltirmiıtlr. Bu aahah An. bereUtlidir. kmalıyon kurularak Ta&lyetln tu. 
,,......, -~- - ~ karaya diSnecektir. AkdeDls .ulıeH lberl• lbnea. ffJllfDI Amirdir. ltal,.adan alaca. 
harp hazırbiı •ıınıltti. Nami Topfuollu diln bir mu. tamıs bn JO!Qla "balbaJan .. .... otH 1 nalJY011 · 1traaa luft. 

Yerec:ıek .. .-., • .. barrlrimlsle görllşerek ıerek tel- rnerlred Avrupa memleketlerine ,..t tein ltalyan bllt6aaetlae IDln. 
nnb. Sapealar Wr lfltere kiklerial Te gerekse muhtelif Uca- )'8pılmüladtr. ihracat menfml ol- e11t •tmlt bulanu70rus. Budaler.: 

f, çapalar, beller, ......,iv ret işleri üzerinde fU mOhim be. manauıu nlmen barice HvketU- de ondan mOmeastU.r blk.._..te-
\ aiper knnwkta lml1a•d•t• ~ita bu1unmuftur: ftimlı maddelerin mlktan bÜ mev· 1ıı. 

,._ • llıllk&rla llOeadele iti s imin icap •ttlrdJlladen u dellL Geldikleri saman W mabte-
ı.;,.__.._ya n Amerika... ..... .._ lstanbuldül tetklkleriml la- dlr. Eaa ihracat mevsimine iki Gç Ut bmls1on tepi Jolaqecak '"bu 
~_ıa-Mt lair PWDIW.tta memen bitirmit bulunuyorum. Bu ay vardır. Vaziyetin alacalı tekille alacalımızın taın,..ıne ılrlflle. 
~ ~ kaWI ........... tetkikler, fiyat murakabe komlsyo- re 16re lbracatnnııı aormal tekti- cekUr. Şimdilik ltllJa ile llearl 
~ a.da•u• Pili sJftP natnun çalıf111Aııt, tstanbuJun yeni de devam etlkebllmek leJn ilam mbuebellerimls lı•ıMı• ftr. 

llil9 ... ftlddd ~ • ekmek ~nlsl n Romanyaya ihraç plen tedbirler aJaealıL,. mufhır ... 
L-~ ..... plı..-dılar. edllecek malların ibr:ıcntçılar ara-

L ~ Irak •• tna silııi ancak sında taksimi meseleleri Ozerlnde 
~il~e lizım olanan ,.tİftİ• olmuıtar. Bundan ba,.ka ihracatçı. 
~ iilkelm-dea medot amale. lanmı'lın muhtelif dilekleri Ue de 
~ aJAkadar olarak kendilerJle ı&rüş. 
~onya" 11111 airadıiı ~ kı- tüm. 
~ :ruın. belki bugünhr tzıri • Jo'ikat murakabe komisyonunun 

~:"!'IG en hüyilk &ciua o1uaJr a • rolışrnası glllikçe genişlemekte ve 
• L.......-. LL ıhtlkılrla milcadele iıf kuvvetlen· L.. - tır. _,..... ..... :rur 

.,. lftÜthİJ malaaretieain aiırhit mektedir. lç ticaret umum mlldürO 
lfr "nıızlarmda tlıprkesa • onJan Cahil lstrınlıulda kalarak bu yolda· 
~nrı etmcaini beklemek mina· ki tetkiklerine devam edeceklir. 
~ olur. Korlnuıç hakikat ıu, iki Murakabe komisyonu tarafından 
:'I •7 aoı:ını IMitfin i.tili eclileft oıatış fiyallan •e saltcılanna bıra. 
......_ -~ •--- kıJııcak kAr nisbellerf tesbft oluno. 
~l:r üstandea açhiıa ıuwh rak llAn edilecek olan maddelerin 
~ ııcçccek. Baidal' .-ıen · kabul edilen nlsbeUerden fazlaya '-bu ZHalh memleketlerdeki satılmamasını temia için piyasayı 
~~~da~~~ daimi kontroller altında· bulundu
~ .. - . ,,............, racak otan tetkik bllro1an )'akın. 
.. ~n haki- eliae ~ii da kurulacaktır. lsıanbul, Jzmir ve hac ~u"'~e!idw. 

~
IQ WcJa_ ... --"-- ve D-- Ankara gibi bü)·iik it yerlerinde il-

-. ,..._._. ._.,,.. cet tane lnlJUDı&cak olan bD bllrola-
h ~c'' l:lrmı seferber edtınk rın tahsisatı hakkındaki muamele 
'~aa. it-1..:ı... - b-ltia ötelü •--:- --r- .... buıtınJerde ikmal edllnıif olacak.. 
~a m::ml::ketlerdo yar~nn 111 - tır._ 

tiri, ıtf evl:ri, in:arethancler 
~lı ve Qfıtma iıinl, öz ••-
~n et?erile )-aptınıiaiıclır. 

11~!' ıeyde ceç kahıtdı. Ban 
~ için olaun bunda secı'Jcil • 
.. --.... Artık dakika lrayWi)Dıe
t. ıelmcz. Denizlerdeki İqilia 
~car.a.ı böyle insani bir )rı: .tıft.
~'ııa asli seci çekmi,ecektir. 
IM»~bu enel daiıtma itine •er• 
L'flD eheuwıüyetin bir sebebi de 
'f:' _ bu altluka yiziinclendi. 
~G lngı1ere, kendi ean di1t • 
-~ın eline ~k, omm kuv· 
~"İ artırael\k bir ıeyi el!M!~te kö 
ı~:=ı:--l~e ~eç:remez. Ba yiyecclL
~ zavallı aç imanh"."a •~e -
~~ onlan inandırmak prek -

... ~:r bu, yapılmazsa, f11D11 Wl-
~ ki top tankm, laanı ......... 

-.ıtalarll• .. lrmlmnç Wr 
~=--n yapaadafan birkaç 
~-- selecek .. kıt ~ 
~· Halda saı. GEZGiN 

eni Roman ssf iri 
geldi 

!tonı.nyanm yeıü Ankara bO.. 
çisi M. Raclu Kruçesku re

beraber, dOn aabah eks -
BOkreften piırimise ıet· 

'~dan eneJ Romanyamn Ber 
1çi9İ olan il. Radu Sirkeci 
4a Romanya bqkıamol01u, 

~et Ye· koaaolOlluk erkini tL •dan ~· Kendi • 
~ ~ .. refikama mbteaddit bu· 

•eriJmlttir· !mayondan 
~Oloiıhaneye pdeıı etçi bir 

• . .. beyanatta bu • 
.. tur: 
- Türkiye Reiaicumhuruna 

tnameml takdim etmek YC 

vuifeme bqJamak üzere 
'kpm Ankaraya ptiyorum. 

yeyi çoculdutumdanberi ta
"~olr enerim. SO sene 1-

..,_-:_ Türkiyeyi 20 defa turiat 
C1'le dyaret ettim Ye ber ~ • 
~ Tilrklere daha ziyade 
1'11.;dıfnm hiaettim. iki mem
't tt araamdaki milnuebederi 
~ heraberlill her abada daha d-

~ 1n:::;:ı:imm;:: 
~ii' bir vazife olacaktır. Bu f· 
~-lba milletin kmtnr m6naıe
~trile de ehemmi)'etU a~te 
~ ~olacağım. Bu aahada da-
M.. ~tJade müşterek meaat lm -
~ bulacağmaa eminim." 
-._ 'tent elçl dUn akpm Ankara· 
1ııı... li~r. Propoganda nanr 
.~~e Qyin edilen eski el
ııı... ltoyq da evvelki akısm Ro • 
.:."Y• 'lapurile K&te~e)'e- ha • 
~ etmitth'· 

............ Yeld J3QDell 
"- Umumi ahYBlJD busilnkü 

n&lyell karıma da lsı..nbul 
için yeni bir ekmek çeıniıl hazır
lanması lüzumlu sörfilmüştür. Bü.,.., 
tün cenup vi!Ayetlerimiıin daima 
sert bu;vdaidan yapı1mıf ekmek Y•· 
dıııı mal6mdur. Allkadorlarla bu 
hususta yAptılımız görüıme ve 
tecrbbelerde bu nevi ekmelin ga
yet musaddl olduJnnu tesblt eL 
Ut. 

S~ylendlll gibi bu ekmelin ren
gi de esmer delil haftf krem ren
ri nde ol:ıcakhr. Bu teşnl lmalAta 
loıtsnbuhln ne Tnklt başlıınacnAı hal, 
kında Ankarada karar vcrilec.ekllr. 
Burada elde etttltfmfz n,uceyt ko. 
ordlnasyon heretl tnnumt Htibl 
IIAzlm Atıf ile Ziraat n Maliye ve
killerinden mDrekkep bir heyet tet
kik edecek ve katı karan vere. 
cektlr. 

lstanbulda bu şekilde elnnek ı. 
malltının ne kadar dnma eC!ece
il umumi abnllD alacala tekle ve 
mahsul TUiyetlne balhdır.., ._..,.ile IJ'kaM Olds 1e11 

.. _ BDkref\ekl Ucaret heyetimiz 
mtbakerelere "'devam etmektedir. 
Bu 16r01meler, maJQm olduRu ille. 
re )'elll bir llcar .. t anlatmasa >'SP
mak için delil, mevcut ınlaıma
nın iki tarafın menfuUerlne uy. 
llU1l olarak tatbikini temin için
dir. Bu )'Oldan olarak memJekeU
mbden Romanyaya tiftik, )'apaAı 
116ndernaek ve mukabilinde petrol, 
benıln ve motorin ılmü "hususun. 
da husud hır anlafmı 0Jnn11tur. 
Bundan bafka iki terafın biribirle
rlne \"ereceği diler m,addeler Oze
rinde raOzakerelere devam edil 
melrledlr. Bugünlerde tam bir an. 
hışma ile ıörllşmelerln nihayet bu
lııciljlını ümit ediyorum. Romanya_ 
dan almak lttedllimlı diler mad-

Bir kiracı 
Ev aahlbini ağır aurette 

yaraladı 
Balatta Arakiyecl camüterif ao· 

kapnm kal'f!Smdald anaila dün 
tanlı bir kavca olmuttar. !han 
lamind• birial para ftnDe191i ki
raclai Sabri ile knpya mtawmu1 
•e sorba kiracı para 'ftl'lllecUkteı 
~eline c~ird!ll bir ~pa ile 
ihsanı bapndan alır auretı. ,.. 
ratamııtrr. Kanlar içinde' yere 
yıltlan Ihsan baygın bir halde 
lıir kamyonla Balat lluaevi haa. 
t&naİ.De kaldmlmıf, 9UçlU yaka • 
Janarak tahkikata bqlanmiftrr. 

Maliye Vekili 
ıehrimizde 

Maliye Vekili Fuat Ağralı diln 
sabah ıehrimln rehnlftir. Vekil, 
Pendikte trenden inerek Erenkö· 
yün.deki evine citmiftlr. Bir lki 
gün iatirabat cclecektir. 

<~I~"E21~> 
Dünkü spor harel<etleri 

Milli Küme ınaçlarmda Fenerbabçe Betiktatı 
2. 1, Galatasaray Vefayı 3 • O yendiler 

Galatuaray • Vefa 
Mllll Kftme maçlarına dOn Fener 

bahçe stadında deYam edildi. MO
u.baka saatine kadar aahayı sekiz 
bine yakın bir seyirci doldurmuş. 
lu. Günün birinci milsabakasını 
hıkem Tarık Orerenıln idaresln. 
de Galatasaray - Vefa takımlara 
,-aptılnr. Her iki elfp sabaya &fil· 
ftıdaki eksil: kadrolarla çıknuşlar· 
da: 

GalaltUal'flll: Oıman - Faruk, 
'l!ıfak - llıua. Bn11er, Cddl -
SQle11man, Ce11tll. Gündtu. Soldllırt_ 
tin, Bedii. 

... vefa: Aıat - Va1ıil, Sül~11man -
Sere(, Dülc"4 Golo - Neelp. Ab. 
dÜf, Ilaydar, Mehmet, ZühtlJ. 

Galatasarayın akını ile başlayan 
o)'Unun ilk anlan mOtevo.ıin ıeel
>'°"· Ba anda v .. ahJarm bir kaç 
htGhfra fırsat lraçırdıldan 16rilldb. 
IO unca dakikada 0.Jatasarayblar 
bir gol altllarsa da ofsayt. Niha
)'et ıs fnci dakikada Silleymanın 
ortaladılı topa Y,etlşen SalAhattin 
GalatauraYJn llk soUlnft attı. Mil. 
sabüa bu golden aonr.a GaJatasan. 
yın hlkimlyetl altına lf rdl. Cok 
ııkıştırıyort:ır, f:ıkat bir tDrUl gol 
('°ıkar:ıruıyorlar. 0) un vezksiz Ye a
lır oluyor. 40 ncı dakikada Galata· 
urayhlar bir korner atışında Ce. 
mllin bir kara TUl'UfD ile ikinci 
ıollerinl de çıkardılar •e blrinct 
devre bu teklJdı 2--0 Galatasara)' 
lehine neticelendi. 

lKlNCI DEVRE: 
Vefanın sert bir akını ile baştı. 

)'an O)'UD bir kaç dakika Mnra Jf· 
ne Galatasaray hlkfml7etf altına 
ılrdJ. Fakat bir netice , alamı10r • 
lar. Oy0n yine birinci devredeki 
:an1taıı1ıaıni muhafaza ediyor. 33 
lacı dakikada GilndQz blltOn ,.efa 
mOdaftlerlnl atlatıılı halde topu 
kalecJnfn eline vererek en mühim 
bir 88)'1 fınatı kaçırdı.• Akabanda 
Galatasaray lehine ıtılan bir kor. 
ner de ailzeJ bir kafa ,-uru~u ya
pon Gündilz takımının üçüiıcll u. 
J'lıını da çıkardı ve müsabaka 3-.0 
Galatasaray lehine aeUceleııdl. 

F enerbahçe. Betiktat 
Günüa ikinci '+'e mOblm mlWıba. 

kası Ahmet Adenı idaresinde Fe-

nerbahçe - Befiktat taumlan ara. 
sında )'apıldı. Takımlar fil kadro. 
larla tıkmıflardı: 
Fcnerbalıre: Clhal - Jlıuaffer, 

Lcblp - Omcr, Elal, Fikret - KIJ
çük Fikrcl, Ba11i, lltlih, l\'acl. Re. 
bil. 

Bcıiktaı: lılehmet Ali - raci, 
llüsnü - lbrahlm, Rifal, HD.H
gln - Ha11all. llaltkı, lbralıim, Se· 
ref, Eıref. 

FenerJUertn seri bir bftcumu ile 
brıfh)'an oyunun ilk daklkabnnd:a 
Beşlklaf kalesi sanJlclnrtlller ta. 
rafından •nldı, OJUD çok atini· 
Ji ve 9"kJJ OIQW. 

Fenerllleriıı ÜQ .... 4d1ph1r lılr 
Mklm..l,.uertnden 8Dlll'& lletlktqlılal' 
da d~lıılr oyun oynamap ba§la
dılar. ıa tlncU dakikada Hakla topu 
lld-metttıdm qarr :atarak ~kb 
bU pUWc ,._ta .... 4:~r.-* .eiatll ""9 ....... &AllM.,.. 
Cl1W. Biru *-la JııleWl de .,... ... 
kilde mllkNDmel Mr tınü llaçırdı. 
NUıayet 20 lDc:t d•kntada Beflkl&f 

hlkJmlyeUnde. Dakllc& 28. Ybıe Rebi· 
iden ıuzeı bir paa alan Bur1 FeneriD 
ilk golll.nll attı. Oyun :yiDe tı'enerlD 

hllimiJetrnde. Dakik& 28. ~ ReU.. 
den gbel btr pU alan kQ~ l"lkret 
ıt~aeYl bulan gUzel lılr ftltJe renertn 
Udlacl golUnQ de yapb,, Devrenin bun· 
dan ~ lmlıil nnerm lılkbni1e
u &ltmda ..,..ıc lılrtnol Jama 1 • o 
l'ener leblDe Detioelelldl, 

IKDrCl D&Vası 
Bu devreye Bepliblfm bir ..... 

ıe bqlaııdr. o,.un .aram cıııu,ar. Br 
llkblfldar Dk akmdaıa itibara ~ 
bumala bqladJl&r. l'ener k&le9l oJ. 
dulaQa tehlikeli TUl7•~ stri10r
Nlbqet tlçtlncO dakikada bir Beflk· 
bit &lrmmda tbnblm Hakkwtu &1dı. 
il lılr pul& Bellkt&fm ,..... .,.. . 
81111 QIJrardr. Ba pi Blfllltqldari 
bOHGtun Jaareır.te ptaı& J'alrat ısa. 
l• &abde-........ ~. re. 
nerll1er de lılrgoll Sol tınatı Ugm,. 
yorlar. Devn ..una kadar ba ıekll· 
de ıoı.oz pçU ve mG8abaka da 2. 1 
Fenerin pllbl)'C!Uyle neticelendi. 

iL& 

Fener B. • Bqiktaş B. 
Dnn KWl ktlme maçlarmdu evvel 

Fener at&dında Beflkt&f • l'eııerba!ı. 
çe B ta.kımlan buauat bir mllAbalca 
yapımılar 'H m~ FenerUlerln 3 • • 
plllııl,etl,Jle neUcelenmlfUr. 

ilk yüzme hazırlık musabakal.arında 
Galataaaraylılar birincilikleri kazandılar 

1NO ..- ,amıe flUDP17cıD&m ba.o 1 1,ıt, a - Badu!Wı Toılunotlu lliaT 
arlık m~ dibi B07nkcle.. darpap) 1,14,2, 4 - Kebınet {G.8.) 
rede Beyu Park gaziDOıau )'Uzme ba 1,11,f, G - Kemal (G. OUllanpq&) 

vu::l&nDd& ba§landl. ı,11, Orball yarıp terltetmı,ur. 
Bilyllk bir aeylrcl kUUesl &ıilnde 100 JıU:TWll Slln'VSTOı 

yapılall bu Y&rlflua Cal&t.aaarııylıla Bu Y&nf& Uç atlet iftlrlk etU. Bir
rm eııtye )'l.k1n mUsab.k ne gt~lklert çok aeneıer Türkiye blrinciai oımuı, 
bu Jaf'Jflar& geçen r.neytlmıe pmpl luymeut pmplyonlanmızdaaı G&l&ta
yonu olan Beykoz kltıbU. ancak dört sıı.raylı Suat ~rler atıuı ve ralı&t bir 
bet y&nfÇJ ile 1fUr&k etU. Yllam«: YUiutı• tılı1llcWjl ka•nmaJrta l11ç. 
aporl&rmda yeııl olmum& ratmeıı ıilk çekmedi. 
Beflktqb ytlzUctUerln ayın bile ~ ı - Suat l:rter (O.&) 1,14,4, 2 -
n • ldya.bJıl&n geçiyordu. Adllaıı (Beflktat) 1,U,13. 3 - lakea· 

Bedea Terblye.t pııet dlrektörHl· rlcr (P&q&ltı Llaul) 1,64.2. 
fQDden plen emir u..rtne ,.usmeıere 
mektepWer de lftlrt.k edebilecek. Ul· 100 llETU ll'D'B&\GALUIAı 
cak aidatı derece meldcbllehlne olL Dört 71ldcUDl1n lfUrlll •ıttll bu 
cak, puvanmdan klUbtı tatlf&de ede y::ırı~ta Beykozlu Yuauf yeni Ttırldye 
llliyecekUr. rekoru yaptı. 

B"yüld 1 - Ywruf (BeJkoa) ı.u. .. 9k1 

100 HllTJU!: r:!vuaT~r rekor 1,26 11• Bey~ Keklıl'e &lttL 
2 - ReFt (G.S.> ı.an.a. a - ı.tav-

Altı G&la~h mDablkm lfU· (K lej) ı.ae.ı. 6 _ tskU1der 
r&k •Wll bu yanıta. )'llkanda da ro 0 

1671tdl1lmi• stbl bu 1&111Cılarm bir (Panpltı) 2,T,J. 
m &18 llCHm'J': 

k11m m talebe o1mua bwlılJle • DOrt QalatuaraJb m8ııalılm p: 
recelerl JdOplerl lehine detll. mektllp. dlıtt bu )'&nft&. 
lerl lehlııe 1ti9terllm1fltr. 1 - SaıılUll&b oıcun (6,20,I) 2 -
ı - Mahmut (Rayd&rpa§a) l,3. • 

ı - x.maı (Buna llrkek u.at> (Dalomı • incide) 
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O ıamanlar kendi de hat:ısını anlı- neden fazla l":ışadılr. Mat16 dok. 
)'Or, onun hh;IJir ,-:ıkit J)e fabrika. u n, Mar)·nn sch cn yedi ı~ındıı 
ıı, ne konalı ve ne de bir dclUr • olmu~tu. Bu milnnsebctle, Dônlı. 
meni olıua)·acalını hissediyordu. Amhru:n: "e Jen·e, ailenin bütün 
D•tkalarının her teYl var, kendiıöi. aı:ılımnı çifUlf:e rln,·eı edip &na• 
nln bic bir teYi yokıur. Ah! bu ne babııl:ırının C\"h liklcrlnln yelmlfin
kadar dotru idi! Başkaları, zen. ci yıldöııümünu kullamayı karar. 
ılnler, ailelerini ooiJaUmamak du. l:ıftırınıtl:ırdı . 
rHdlflilial ıöaterlrken, o, fakir Bu iı pek basit tle~ılıli. Da,•etll. 
oldtılu halde durmayıp aırtını fO- lerin listesini yaptakları zaman 
cuk )'itkilyle doldanıyordu. Bu de- dördüncü nesilden bazı kftçlikleri 
recesl artlk delilikti ı hesaba katmakınzın, çocuk, tonın 

Fakat itte. o deJilik kırk 1ene n ikinci torun itibarile yelnnı Mat
soıan akıllıhk oJ1PUştul Fakirin )"Ö ile Maryıındnn do!ma yOz elli 
ıaneti, zenginin basiretine salebe sekiz k işi buldulnr. Evlenmeler do
çılmaftl. btikbald.n emin olarak layı sile akrabıılıs:ı girenleri de liı .. 
tohumunu açık elle serpen tlCtçi, leye ilüve ellikleri saman :rek6n 
mab$ollail tamam ahnıtlL B111nn, lic yüze çıktı. Bayram iki haxirana 
Setenia · konalı, Botenln fabrikası diilüyordu, Onun için maaayı, eski 
,.. L6payör0n dellnnenl, otullan pavyona kartı. etrafı llirıenlerle 
YHıtasife hep ODUD olmUflUi ve artülü bü)•fik tlmenlik üstünde 
•imdi bunlar eskisinden daha zen. kurmaya karar '+'erdiler. 
ırla, daha mamur Ti daha müterak. < Deı10mı 'IKl1' J 
ki Jdl. Ote taraftan aanllı llorani- J n 1. 
lar mütbit bir kan seli içimle yu. rO ıste: 
nrlanıp ııtmlf)erdl. Dahıı bir çok 
insan sOprOntnleri de cirkefe dil. 
tllP kaJ'bolmutlardı. lnsanlıla fay. 
dau olmı71n Serafln, aefabeünin 
aleJlnde kanulmut. fen• bir mu· 
hilln teslrUe zehirlenen Muanolar 
birer tarafı datıbp mabvolmuııar. 
dı. Ve ba bayat aanfından yatn12 
Maty& muuffer çıkabllmtıtt. Sim. 
dl, kansının yanında ayakta duru.. 
70r. ıOJlleslnl temadi ettirecek o
lan çocuklanna dnrettlll çlftlfili 
seyrediyordu. ller taraftan ufukla. 
ra kadar maun bu )'efil tarlalar. 
bu alaçlar, bu binalar, bu hayvan.. 
lar bep ODllll ae..aek bbill79U. p,. 
lıtmü, ~ara~ n Jıtemek .kad
reli ııayeslndd ortaya çıkmıı bir e
aerdl. 

Btlle bitin balan lfiıtererelr: 
- Baki Bati .Hanların hepsi bt. 

zlmdlr. Ve bantann her nman ,.._ 
f.'lmasa için blrlblrlmlıl dalma aeT· 
memlz, dalma mesut olmamız il. 
11111dar. 

llal')'an 1iil&l1DMyorek: 
- BOiia ıile biribirl•• aanldık. 

lan sonra bu eser tablatlle raıı,._ 
calıtll', dedi. 

Bu, katabalılr ailenln •nrl •• 
tabii ıaferJ idi! Kalabalık aile sa· 
)'esinde, her oeyi r.aptetmek, her 
~ ••ilk olmıat •elJ•fH var. 
111 ......... Oilıiit ili~ bit ... ,...; 
nllmlJeD en bttytlt flltlbt!. 

Ve ba netice keadillliadea hani 
olmufta. OD• u dlflnmlt ve ne 
de ~nb. Oaa Mteak 
banea HDellk ikdım q aadaltat
lerine ve ıaJTtlll çalıpnalanna 

hortla idiler. Ve o anda, ·hayatın 
ezeli .. n,ıan •e esen afizyaşJan 
içinde felüete ı61fls sererek vut. 
relerini t11Dam yapmıt. iyilikten 
aynlmamıt. dlla)'8) .. çok nqe, çok 
ııhbal 'H ook imli pUrmJf W pa. 
h bbruaa lil»1 el ele vemılf, • 
serlerhd temap ediyorlardı • 

xxx 
llat71 Ilı llaeyan dda ~rml se. 

8 metreden 
sokağa duştu 

Papbahçede iapirto fabrika -
undaki inşaatta çalıpn amele 
Mustafa 8 metre yükackliktın ao.. 
kaia düpnüı, bqmdan •e mm.
telif yerlerinden ajır aarette ya.. 
ralanarak Haydarpqa hutaneai
ne kaldmtmııtır. 

Dut aiacmdaa düten çocak -
Bqiktafta Ortabayır IOlralm· 
da 2 numaralı evde oturan Ah -
medin 12 )'apndald oflu çıktılı 
dut ağacından dUpniif, muhtelif 
yerlerinden yaralanmqtır. 

Çarpıfblar - Şoför Süreyya.. 
nın idaresindeki 2347 numaralı 
otomobil ile 3 7 55 numarala araba 
çarplfllU!lard&r. Ootomobilin arka 
lmılıi baura ufrmmı. araba bey-
liri de ,araJ&nmıttır. 

Posta ._.,,_a prptr - Şofar 
Sabrinin idaresindeki 188 numa -
ra1ı posta kamyonu Sirkecide 
caddenlıı bir tarafından dl fer ta . 
rafına geçmek isteyen Galatad• 
Rua manastırında oturan Musta· 
faya çarpımı bac~ ytra. 
lmqtır. 

; M'otwiWet çl1lb - D~üdarda 
Nubkuyusunda 54 numaralı evde 
otunn Galip dün motosikleti ile 
giderken Kıaıklrda Umraniyede 
oturan bet yatında Necmettlne 
çarpmqtır. Muhtelif yerlerinden 
yaralanan çocuk hastaneye kal • 
dırılmıı, suçlu yakalanmııtır. 
&taboı barakılaa iaek - Eren.. 

köyiln<le Hatboyu caddesinde 14 
numaralı evde oturan celep Sab
rioin baflbot bıraktıit ineli o ci
varda oturan Ktnm Tunçel la • 
minde birine hücum etmlt n 1lof 
nmfarile belinden Ye bacakJaraL. 
dan yanlamıttır. tnek sahibi ~ 
kında Uiıkikat yapılmaktadll'. 

izmir sergisi ve dikkat ! 
B EYNELMlLEL ....,a.r, Ju bir koetroi kOJldlftur. Api 

a.. nım.u- lrüneellfta dilcbtia, bu aabap da t.pail 
'--••ha. ,... 0L-. Eaaaen .... _ eclilecefiaden eminiz. 
- ... --. •• ılll'. uu Ticaretimizin beynelmilel sa· 
ımbada laıralmaıtar. Batta 1-il· hada inkipfma utmz. Fakat ai
li, tiad menfaat o1ımk üzere, ya&etimizin lmnılu nizamını, her 
~;!,.tl~ıelaetlr zaman için, birinci ehuımi7et 

B.,..ımilel bmir Serıiıi de derecesinde tutmak ıaiiyle. 
..._ 'd b' • •---'·br HiKMET MUNIR -Mftenll'let'llO-· 
Flllcat ta .....,..,., her milletten 1 
plip ıfdecelden dikkat etme u· 
mmuchr. 

SersiJi zi,.aret MhaD"i:rfe 
hal münuehetaizlerin de mea.
lebte airmek pnkinmı •attır 
1D1U1 iJatimal hariciade delildir. 

Hildbnetimizia sözi açıktır. 
Nltehlrn m·ıht 'it l·ıyuet •e hü
,iyd altında Yapurıa. trenle, y~· 
na veva zn·:ı 'halinde Tua::ki)'C'y .. 
gelm k, yeı-teşmek "I' 1wt bm-n
d01n g~mek i.tcyenle:-a 1.ı'ırş1 ıı 

Pazartesi ı Sah 
24 Haz1. 25 Hazı. 

17 Cetna.noel l'lj • cma evel 
tırzn !\'• tııım ~ t 

Geılltla 
_,...ı:tı f29 IU 411 146 

o,.. ult cn1111 en 
lldDl9 ıı 11 ı a u 11 ı • 
~ 11au11uau• 
Y.._ S1'8 IMllG 1-M 
lımü IOI iM 2109 IH 

(:t1·l1·] 
24.6.940 Pazartesi 

12.30: Pro;ram ve memleket saat 
ayan, 12.23: .A.jaaa, 12.IO: ima 

_,; liwıtcı.! ıarawcr (l.' l . ) la.30/ 
Jt.00: Milzlk: Kanıık hafll mGııdll 
(Pl.) ıs.oo: Pro;r:ını "e memleket 
;ı.at ayan, 18.C~: Mllclk: Koro Eller· 

lcrl, lP l.> ıS.30: MUzik : Radyo C&JI 

A Str3Sı, ıo.ıo: MUSlk: Okuyan: 
Uuataf& Çağlar, OkU1811: AztR Te
zem, 19.45: Jılemleket aut ayan. w 
Ajau, 20.00: KUzik: FaaJl btyeti. 
:0.30: KonupD&: (Umumi terlılJe w 
tıedeıı t.erlılyent. 20.'5: Kllalk: Zer 
bek havalan, 21 OCk )ıl\lslk: o;ıuşaa: 

Safiye Toka)', 2UO: Barbut iM& 
2uu: Koııuıma ı Radyu cueıe.t) 
21.'6: Kon.ser Takdimi: HalU Bedii 
Yönetken: ve mtl21k: Radyo orU.. 
tra8r. 22.30: Memleket aaat ayan. .A.· 
jaDa. 22.150: :U:lizlk: Casbaııd (Pi.) 
23.D,128.80: Yarmkl program .,. bo ,.,... 

SahJbt: ASlll VS 
8ast1dılı yer: V AKIT Jlatbaaır 
Umum neırtyab idare eden : 

Reftt Allmıt s~ı 



4'.- V AK'IT 24 HAZiRAN 194~ /1 UU®Ot@!ltWi!ln.~s:ıınıt 4ZANAilMS"Mm W!lltZ?2nrnı 

J Türkiye Cumhuriyeti 

YakAla.nnaktan, haltA. ımımden bUc 
korllmtyordu. Fakat r.uıl, ne ka1ptıı 
bir ka.d:ıı oldutınıu bllmodlği bnktkl 
Fatma Sulta!l& tenıılık yapağmdM 

Uz'tllüyor, aleyhlndcı eö~"le-nen ati.den 
duydUkça ter dökUyordu. E.r geccı ko. 
c~: 

- Halil, t'!cdi. Aı;;ıkçn..c;ı bu ı,ten Ur· 
kt\~·orımı. EUy'Jk Ltr fen&? k y11pı;:o 

rw:. 
11ım ka:&: 
- Ke demek dı,re b&;;trdı. KAn.!I· 

r:m y-.l~e ant sert 1:r.l.n&l:: 
:.._ Atı:ı)·oııı.::ıı, ki artık l.1::ni eı;l<b. 

kadar &\'mlyoı'tl"Jn i'. ~-er sev~ tdu:ı, 
benim fl!tcdltim blr 1~1 de L~e seve 
yap!l.rdm. 

F'.ıı.tma Glll: 
._ Kı:'.ma Ham. dedi. Sc.ııl U\'fYO· 

rutn, Senin )>apmak iııtewlô'.lı!rin1 ö. 
l!Uıceye kadar yapacağım. Be.."'l Fatml\ 
&.ı:tana. ııcıyoru~ı. Onun ne t:iınıhı 
''A:', 

u· m hiddetle hıı/!'trdı: 
- &draumm ksnl!l .. Her §ey} ya. 

puı .ıradraz:am değil mi ! .. 
~ Ne yapıyor 112clra::a.m .. 
He.Ulln yUı;Qnü bir kan da l,gn3ı kap. 

lllmlJ, ~kı:i korh.-unc tir ha!e gel· 
~~l. ~lur gibi: 

- Defol .. Diyebildi. 
Fatma. Gül beyninden vuruı.mu,a 

dondil. :Ku!aklar:ma tna.narı1ad.t. Bu 
ııd.ı1;1 He.mı rol söy1llyordu, 

Halil, l:arıımım bu blnılııl a.ııta.mı§ 
gibi tekrarladı: 

- De.tol~ ~e g~Um~ •• 
Fatma cu.ı. oda.cm& r;eklldi ve ıa. 

beh aJ?armc&ya kadar h6ng11r höngilr 
a~Jailı. CanmdAn ~k .ııcV"dlği Halile 
ne oımuıtu? .. *. * lki btiklüm, U!til b3.§r yırtık bir ka-
dm, ayak dl!'em!f: 

- Sult&.ılı ı;~lın .. di7ordu. 
Kapıczlnr kovamadılar, dayaktan 

korfunadaıı: · 
- öıncm gitmem .. Ke.adi!!ne aöyle· 

:yin,. I"°nupcaklıı.rnn '\"ar,. Myordu. 
TeaadUt :ra:dnn etti Te Fatma. SW· 

tan, kö:IiUnDn penu?'C.'11.ndeu bU p. 
rlp ktygtaut kadmt g6rc1U. Çağırttı. 

J3cıt bUktık, n m bap J'fl'bk, peJ
l'llDTde lap.telli kadm, P'atma ouınn 
ta kendl.!i ldi .Fatma Sultanm bunı· 
nm!. ÇJkınca, beli dofruldu, Gözleri 
tD1ldaılt: 

- Sultaıum, d&dt. Klaurenl.ıı olma
:"Caııtnı b·terlm.. Çok gtzll konuJai:a.. 
?· • r e.ıl. 

ı • rt a. S;.ı!an ı;illU~yerek: 

- I~im9'?ler :;ok, istedltlııW eöyle· 
yln .. cc,·a.b:nı verdi, 

Fıı.lnıa. GUI o va.kit l!trl bir hare· 
ketle ti.ıtUndckl cuıı~n attl ve tam 
btr Fatma Sultan olıuak baldı'\.! ııul· 
tanın luı..rpmda clurdu. 

'Fatma Sultan biran içinde -ıa'1r
mı:: 

- Allabııu.. di;ye baykırnuıstL 
sonra dı?rln derın dU.JtlndQ. Gözleri 

d&ldı. Ağır adrmlarla biru daha. ya.k· 
IA~arak Fatma O!llO yanmdA.ıı allzdU: 

- Benden C!nbıı. G'tizel, bendo:ı daha 
ttnı;sln.. Sultanlı;. 11ana 18.yılıünıı .. 
diye m.rnldıındJ. Artık hayret ve ı~· 
kınlığı geçmtotl: 

- Bir dileğin mi var .. diye aordu 
Fa.tına. GCI: 
- Benim d'l adım h tma, dedi. 
- YL. <(Qk 1yj.. zaten blrblrlmlze 

pek çok berı.z1yoru%. 

- Ke:ltl bcn;;emesc;rdlm Sultanını .. 
Barut. kötıı ie!cr yaplrr&lar. Size te
nllı4tlar yııpt.un,. Ama. Allalı bilir ki, 
istemlyerc4':.. Zorladılar. 

Fatma Sultan aülrliııeUe dlnllyordu. 
/.Uu örtfilerıe 6tlıı!l.l ICdirt g&iterdl: 

- Oturu.lrm .. dedi. 
!<'atma ~uı, Sultana llyık ihtiramı 

yaptyWdu. Ii'akat ~~il su.lbLn ıarar 
etı.t. Hatlt. zorla onu 1;edin oturttu. 

B:ı hl<: baıttenmiye.ıı karıtlama. l".'ıı.t. 
ma GillU ~ırtmıotr. Ganp bir til"klln· 
tü ve korku 11• etnstma bakmdı. Fat· 
ma Sultan, genı; kadmm UrkUntUsUnü 
ae.zm~ti: 

- F.ahat oturım .. dedi. Çekinmeden 
a5yleytn.. 

Fatma GUl: 
- DJr oeyden çekiııHydhn buraya 

;etmezdim. Size her L!O)i a.n.ıat.acag-un. 
Soıira beni ne )'apmak :bte?B8111z ya
pmıs. later <SldürtliDUz, later hıpaed.I.. 
nl.ı:. 

Fatmtı. Clll artılc Sultanm yU%Une 
baknnyordu. Gör:lerlnl öuUne dlkm1f, 
$Öy1tlyor, .SylÜ70rdu. Jü.Ulle nfUlll •· 
~ttğinl, onun ıcm rıuıl yamp tub1~· 
tuaıınu urun ur.un anlattı. Na111l sah· 
te ırultanlıp ruı olduğunun WM.yı .. 
mı l de sa kl&m.adt. SOn olarak: 

- ı,te dedi. Şlmdt ~rce ina&n, 
ıılıln bu tahtmtzr mahV"etmek tııUyor. 
l'eieıerdedirler, ne yapıyorlar, b!iml· 
7onım. 

Fatma Sultan ay&gıa. kalktı. Se\°gi 
v• f"!lı:at dolu bir ecıle: 

(Dtvamı vur) 

Z -r~ al Ban ası 
Kurulu1 farihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi b::1.n~<a mu~meleleri 

tJara bırıktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
~lraa.t Han.ka!'ltnda kuuıbarah \le u.:., ... ..,ız tasarruf he,.,ııpta.. 
rmda en a~ ~ Ura.q bulunanlara sene-'le 4 defa c:okJle<:ek 

kur'a ne a,ağıdnkJ ptAna çüre lkrarntye dnğıtıl~aktır. 
4 Ad~t ı.ooo Llnhk 4.000 u,. 
' • 601) • ı.ooet • 
t • ıııu • l.OGO • 

40 
100 
l:!O 
18(\ 

.. 
• 

ıoe 

(il) 
• 
• 

4..000 
(i.fl()Q 

• 
• 

.. 40 • 4JllOI) .. 

.. to .. 1.:110 • 

OTKl\AT: Resaplarında'kl paralar t>lr sene l~lndP. fi!J 
Ura<1an a~a~ı dUşmtyenl2re ikramiye çıktığı takdirde •,J. ::!t• 
fazlal5iyle verllec~ktir. ı'uralar 8eoede 4 defa: J EyHil. 
l mrlnC"tl>~oun. ' Mart \"'el Hazlrnn tal'ltılerinı1P çck!Jr,.ektlı 

istanbul l.:evazım Amirliği satrnalma ı 
Komisyonu ilanları -D1r adet AUu marka monte kUndurıı. maklne l l!lınac:tktır. Pazarlıkla 

eksl?tb1~/Gro;o sırt gtmll ı:ruıt"'ll,30 Totı~ette ~ A:nftll&I 
S&tnıalma kom.Lsyonunda yapılaca.kbr. lıt.eklllerlıı katı tenılDaUa.rlle belll yüzme hazırhk mus~bakalarında 

(Be.~ iaraf ı 3 üncüdd 1 a:e\'klt ve heyecanlı oldu. P..u yan;ı:arı 
llib-r.!!!. 6 ~9. ı: - Kemal (7,1,S), 4 - Cla. bUyUı..Jım!e olduğu gibi hemen hep. 

• aıuattc kemlıyona gelmcl•rl. · (3:!) (:SQiG> 

• .s~~Ho (; ,ır.) . . . ılııt Ge.Jatuara)'tı. geneler kazandı. 

At, l Billııuıza lOO metre serbest fld eer1 
ıama ar Uzmnden yapıldı. 

OalJ.tıuıar&ylı ;{f.mal ~:;;;o, Bey. 191.) acne.sl ~· mllaabakalarmı 
ko~u ·'ra.l.U. 51,30, Beyko,.Ju Jinl:'kı mu·.-a!faklyetle o.çan su sporlnrr •.fa· 
H,i::?, Galata~rnylı llehmct 4.3,JO :ru· nma 9Cy1.rcilerin rahat , .• ııılınmadan 
varı almfDlardrr. mlt'mbn.kaları ıreyredeblhnelerlr!l t"· 
CtOO BA~RAK: nıhı husummd:ıı. yan, yerlnl lntthabın-

Bu mllnbakaya. Gıı.!ale.ııa.raylı 3 ilan, ve yan~arın inlb::tımmr kaybl?t. 
takım, Bqlltta;1 klttbll de blr takım me~cn icnmu te;nin eden ha.k•mlerl· 
ile iştlrlk cttt. Neticede: mltıe de tqeltkUr eder, loqıı.nlar dl· 
ı - lfatımut. Ve-41.t, Ali, Sadullah len::. 

cq,:;.) <,fT,l, 2 - Kemal, Vedat, H. T. K. DUlDAO ~· 

Fenerbahçe • Kurh:luş 
atletizm mü&abakaaı 

Kemal, Re,'Jll (GJ3.) ~.32,3, Bedri, Te· 
kin, Kemal, Hllanetten mUtqckkll 
Beİ§1kt.a.§ ta.kmu ~.33 ile UçtıncU oldu. 

Uçilııdl Galataaaray t•Jmnmm aon 
yU~ıicUıstl yan,,ı b:raktJğmdan takım 
derece atamadı. 

Bu m\ln.bakalaTdAJı sonl"& au topu 
arıtnııınııntarı da yapılmı,br. 

l'üçükler 
Ktıçlikler ap·.smd& ya.pıtn.n 100 met

re ııcrbe:;t, mrtilJtll, k:.ırbağa.lnma vo 
400 metre :ııe:-but y:ı.~ları da ço~ 

D ü n Fenerbalıee &tadın.ıh 
Kurtulu~ atleUeri. ile" Fenerbabço 
atletleri anumıda • sene<lenbcrf 
devam edilen atletimı müsnbak:ı. 
lnnnın dördünc.üsa ya.\)'lnu tır· 

Kalabalık meraklı bir ae);rcl 
klitıetl tarafmdan alnkA ile twp 
edilen nıUsabıı.kaJar n~Uce!Iİ!lde, 
Fenerli atletler k~~malarda. 
8G puvan kazar.~l3r. buna mu. 
kabil 39 l'U'·an kaybetmi~lerdlr· 

GUr.ün b:nncile::d ~unlardır: 

• • 
On altı bin Uc: yUz otuz kilo tercyaAı aımııcaktır. Pazarlıkla ekal!tmesı 

25/6/&•o Çar§dmt.ıa glliıU aııat 14 de Topbe.nede lııt;anbul Levazım Amirliği 
Satmalmn komisyonunda yapılııcıı.ktır. Beher kUoırunun !latı ı ı:ı k'ıruş oıup 
Uk t.amlnatt 1'08 llrıı ~ ku~tur. Şıı.rtnıı.me,ı komlııyo:ıda görll!Ur. hıtek· 

illerin ko.nunJ vvılkalırlle bcUI sr.atte k.onıbyonıı. gelmeleri. ( 33) 16071) 

• • •• <lS,000 kilo patates alınacaktır. Pa.zarııı.ıa elmltmest :?5/6 191~ Salı gU. 
nU uat 18 de Tophanede vvuım Amlrltğ1 Satmaım~ koml::yon•ında yapı 
lue&ktır. Ta'1mln bedeli :tJGO tl:'ıı, 11k teminatı 232 liradır. ı-;artumtısl ~o· 

ml.!yomıa görUlllr. ııstekUlerlD kanuni ~'eSikalarila t;eraber ~tıl 8'"\Alte ko 
miııyona ıcımcıeıL (:!;)) (~J~) 

Ml!tre 

15:-.0 Nefti Çuha 
l o~o U.clvert Çuha. 
l~O Mavi Çuha. 

, 1110 G r1 Çuhft. • , 
Yukarda reıı'klerl ya.zıJı 3000 metre yaka ~utıa.aı alınecakt.Ir. Faı:arlıkln 

&kıılllmeırl 25/6/ IHn Salı ı;nnu sant 15,:10 da Topbsııedo Le•·~ım Amlrlı;'!i 
Satmalma komlııyonı.ınd3 yapılaca.ktır. Tahmin lx>dcll 13,800 tlrn, ilk teml
u11.tı lOM liradır. NUmun~lert kot:Usyonda gl5rtılllr. lateklllerin ı.:anunt vesl-
kal:ırile btlll ı:ıatte komisyona ı;-eım~ı~rl. • (3.'S) l5127)' 

* * • 
Adet 

4C-O l'Uıskot tebtı:ı1ı. 

SAF ve NORMAL GiDA .. i!i ...... . . ·-··· ... ······ ··········· 

/e 
~' 

rfl ı 1 . . 
i~ 
fü1 P~rinç unu - r~erdmc!~ · Bczelya • Yulaf, 

~ CAP J:~1ARK0~~~~Ü.~TAHZARA Ti il U. r\;rf Çapa KamJut tarihi t9111 
.._ .................................. _.a::::~r.m=···-s····x:ı ................. ,ı·:ım~n ... :!:::::::::;:::::::::::::ue::~ z: ::::~::::::::::::::::::::::n::::::ıii:r..s:t= . 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara~ 
tıuhammcn bedeli ı 1300• Ura olan bir adet yag temlzlemo maldıl: 

ı :1/7 /1940) Çaroamba gll!ıU aaat (10,30) on buçukta Haydarp8.§&d& Gar 
naııı dahllind•kl komisyon tarafmdnn açık ek.SUtme ueulile satm aımac:A)u'• 

Bu l~e girmek lstlyenlertn 197) ıtra (:50) kuru"luk muvakkat terııwtJ 
ve kıınunıın tayin etti~ vesıı.ll<le blrl!ktı ekıdltme gürıU aaaUne had-.· ııo' 
mlayona hlUrad:ıtbrı llnmc'lır. 

Bu l~c n!t §artna.mel~r komiayond&n paruız: ola.nık dıığltıim&ktad:T• 
U93l) 

• * • • 
Uuhıır.lmen bedeli 3~G10 Ura. oınn 300 ton. motorin 2n ıo~o SaJı ~ 

sut 15 de kapall zarf usuıu Ue Ank&reda idare bl.ııaıımda aatm almacaırttf• 
Ou l~e girmek lstlyeıtlerln f2«~.7:5) llrs.lık muvakkat temlDat lle ıısıııl' 

oun tayin etti!! veeikalan ve teklltlerln.I aynı gUn ııaat U de kadar kaos!" 
ron retsııgL,e , vemıe!erl Jbımdır. 

~artnamcler 163 kuruos Ank&ra ve Haydarp..'§a ve;ııeltrinC:e aauııııP 
tadır. (•0'3) 

----....-------:--------------~ 

Ev yüzünden 
clöğüıtüler 

F.yUpte Takyecl maballenb:~e ~ı;· 
me aokı.ğn:da lO numar.alı e\•dc otu
ran Ri!at özel, karı.sı MUzcyyen, ny. 
r.l yerde ottıran llatııe, d:ın1adı Beb· 
cat, nü:tU ojlu Hayri Dalyan, klnı.cı 
Fethiye, Hafi::ıetıin kızı I'crlhan ev 
mesc!eıi:2dc.ıı kavgay:ı. tı,tu.."lnu,ınr. 

blrbfrlarlııl sopa ve tqlarıa. ağrr ııu· 
rette y11.rafa ınıslıırdtr. F.l!nt Ue B:ı1ı· 

<'f.t ağır yaralı c:dukl!.rmdJ.rı Cerrıı.lı. 

100 metrede Melih. SJO de Rt
;ı. ).inr"ut, ~ 00 metrede Anco3, 
W~ r.ıetre marıirıd:.\ N~r.mn.'1, 1 
ınildo R:"a Mf!kımt. 

ı. lfamur Tekncsl. 
Davııtpa,a ttrtnı lı;ln yu~arda ;raz1lı hamur taht3 vı tııkn si &lınııc:ık. 1 :=:==::::;:=:=:= 

trr. Pu:ı.rlıkla ek!utme~ 2j/Q/DIO Per:embo gllnU sut H de fapllııncde a ---·

p~ay& kr.ldtrılmırlr.rdrr. c 

~00 nıetrcde .Atlne2.1, '=eki~ at 
roada l:r.:z:ct. gUllede Ate~. d~tc 
Ifayri, yüksekte Mehmet, mı:.:ta 
Vicnrc'Ptılo!. cirit!e Hellh, uzunda 
c"~~indur· 

lOOd ba:r.k !'Rttqrndn hlrincl 
l<'ener tr:l:!n'lt olruuth:r. 

Asker; Fabrikalar Satmalma Komisyonu i!Anları 

no Ton ~~ktrnlıt 1 utya l\.taı~c.-ık 

Tahmin ıdHe;ı bedeli (110.:ıOOı Hrn o:an 110 ton f;ıeı:trollt t11ty11 Aı;~.crl 

Fa.brikalıı.r Cmunı mtı:fürlOta merku satmıılmı. komlayonu..-ıea J /S/!ltO 
f'er:.embe ı;ünU sırat ı~ da ~tR;"ın!ı ur.1:ıı lilııte ecıllccektir. Şartname <il> ıt:ı1 

<;13> ~ mulıeb inde kornl!yout:aıı verilir. TeJ.plerln muvakkat 'eıulnaı 
olan (67i:I) lirayı ha\'I teı.:ı;r ı:net.;taplarmr mc:ılı{tr g1lnde saat 1:1 ~t li;a<Ja.ı· 

kOmisyona v•rmtUıri •e kcndrıerinln de 2<00 ı.-.ıy.11 k .. nuaun 2 9>! 3 ır..adde

letfııdekl ftS&.ilde tcomlayonc:.ı olrıı:ı.tııkl:'ınnıı. Ye bu f~!c ı:lll:ıı.dıı.r ttl~carcan 

olduklarma dair Tfca~t ojuı vuikaırile ttıe:ı:ktır gı!."I n n.alte l<oml!ıycr.ıa 
m.tlraı:aaUan. (49:?~) 

500 T(Y.f E!ektıont l~r Alın!luk 
ı ahm1n edilen bed~ll (C.00 tıa~ı llrn cıa:ı M-0 tor. e,el:Lrollt co.krr As1<er1 

F~bnkııJ r l.iınum lllldDrlUğil Muku S&tcclına koınlsj·onunca 1/8/B-lCJ 
I'c: ~mbt ırünü sut 16 te kapBlı zarfia !lı&le edUeeekUr. $3rt:uurle (~) lira 
r(lukııbflind• l:omlayondaD ı-eriltr. TaUplerfıı muvakk&t temtııat olan (Z3.760J 
lıra'ı bavl tekllt mektuplannı ınea:kOr glh\dcı Mat B de kadar komterona 
''erraelcrl ve kendilertnln de 2490 numıır&lr lronun:.ırı 2 u ı. m&ddelerindek1 
\•e.saflda komlııymıeu ol.ı:ıldık.lıırma ve bu ıı:ıe a1Akad3r tnccarGA.n oldukJa. 
rma. dair Tlc.llYt Oduı "mku11e mu'!..-Cr ~n ,.. eaatt.c komisyona mora. 
"""l:luı. ( (~24) 

~vıu:ıı:n Amirliği Sntı..-ııılm:ı komlııyonur.u ~aıııncaktır. Tabmln L(!ıfcll 650 ı 
lira, tll{ temlnatı ın liradır. Şartnsme l'O nU::ıwıclcr! komlsyood • :örlllilr 
lstcklller!n 1-."Bllunt ve3lkalartıe koml~ona gelmctcr1. (37) (5l:?Ol 1 

• • • 1 

ı:ıo ton aadeyrığı aımacaktır. razarlıklıı e;cıdltmc:.i 28/619.so OUma ı;Unü l 
oat l5 de Tqp~an<ıde h.ta:ıb;:ıJ Lcvum1 An:lrllll Sa:.tnal::na kom!syonunda 
yn.pilaca~trr. Tı!lnnln bed"li ytız kırk 'okuz: bin be' yü:; l!ra, ilk teminat. 
S7:?:5 liradır. Şart.nnıucsl ;47 kunıaa ı:om1:ıyon<1ruı n.im:r. tstcklUcrin kanun• 
\'es\knlar:ıc bt:-aber belli ıııattc komls:;ona gelmeleri: (42) (52:>8> 

~ * ~ 1 

:>i:S ımtu komprime Ocrre.nan &lınaC31:tır. Prız :'IT:ıkla r-k•l:tmc3f 2;;s;nıc 1 
l"crlicmbe (l'Qr.U :ıant 11'1 de Tophanede IAvaztm .Arnfrıı,..ı Sr.lmat."lla komla. 

1 
yonunJa yııpılacakttr. Talır.1l.:ı ber.lc!I ~EiZ lira 50 kım.ış, ktı.U tr.minatı 3:;4 
lira. 38 kuru,tıır. lıteklilerln b\?111 anatte korotııyon~ geJmclcti. ı 42) ı GZO:>ı 

l'YI. '!tf. V. Satınalma homi~yor:unrlcn : 
, tca.bmC!ıı. u7yar b~r bale ı;-ecccell tarıG!l l;ı:rın; vey:ı takas usuıu ile 

:S:IJ beygir tıı~a:.tndc mll!!takll tablolu, '.11.nld)·ede mevcut muhtellt ~:?hlr ce· 
reyanl:ırmo. göre ayar edilebilen nevM~n :>0:70 adet ve b~n~n motörU ile mil· 
eehbu neviden liO:i3 aciet elektro motör dl:ca.mo gr.ıbu nı.mae:ıktır. 'I'tıllı:; 

olanların mufa.uaı r.artnıımelcrl ile bereber mu!H:Jal tek:ınerlnl 30 Hıu:lrıuı 
IHO tarthlne kad:ır Anknr:ı.ı!:ı 11. M. \'ekAli!tl Hıirbtye llalreııltıe \'ermeleri 

,iJiftüZZZ t:==: - -~ 

Dr. NECAETTIN 1 

ATASAGUN 
1 Snhablan 8,30 a kadar. Ak· 

11

1:unl:m 17 den P.orıra Ldlelf Tay. · 
·ru-e Ap. Daire 2: No. 17 de 

ha.stıııanrıı kııbuJ eder. ırı 
~e!Pf<>n: %ZO~ ~ 
ıııae ~- 25 • g 

(6~) (43:;q) 

lh'"lllale kalanlar 
Orta mekteple rlyaıf~·e, fızik. 

kimya derslerinden ikmale ı.ııl:ıo 
tnlchclcrl en ehven fiyatla .\'C:ıştı. 
rirlm. Der~ ,·erecek münasip hir ~·e· 
rlm yok. Deniz aşırı olmıyan hı·ı 
;>'erP. istenilen şn::ıtıe gidebilirim. 

Adres: Ka:sımı;ıa,a, Paz:ar ~nı 8~ 

-----
-------ı 

T. iş Bank·ası 
1940 Küçüh Cari 

1-lesaplar 

ikramiye Planı 

l adet 2000 Ura .• :.'000.-'ı.ır
ı . .. 1000 • - 8000. ..... 
~ • 6{10 .. - 3000 ...... 

12 • 2!>0 .. - 8000.' • 
fO .. 100 • - cooo.-. 
T3 ~ M .. .. ~760.-. 

210 • 23 • • :J2M.- .. 

K ~şidclcr: 1 Şub.'lt, ı M~· ı 
Yt•• 1 At;ustoı, 1 lkincittınn 
tarihlerinde vep:l:r. ~ 


