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VAKiT KiTAP KUPONU 
1 dM 10 • kadar. bir ara kupon tap. · 

Jayıp ldaftmU.e ,retJıoea otmyuetıı.nnm 

D8a" l'um Tercttme JttllUJ111ımn Odn· 
d .at bet kitabım J'bde ao eJmUı ftatla 
alalıılUrler. 

Finlandiyada kabine buhranı 

* . 

UR iktısadl abluka Fransa ya 
da tatbik ediliyor 

Londn, 26 (A.A.) - öğrenildiğine göre 
-; Jl'ransa, Almanya ve İtalya ile mütareke imza 
ettiği için müttefiklerin ekonomik ablukası ~im
di işgal altındaki. Fransa mmtakasına da tatbilc 
edilecektir. 

İapanyol ve Portekiz limanlarına giden ti• 
caret vapurları mütad ~ekilde tevkif edilcıbile
ceklerdir . 

Helain~ 26 (A.A.) - Finlandiya bir kahine 
ihtıhranr tehlikesine ma.tU%dur. Bunun aebibi 
Finlandiya partilerintn ıen mühimi olan çift~ 

.,, partisinde 'Y'Uku bulan tahrikattır. tr:...AP.E EV!: Ankara Cad. 1STA?ÇBU'L•Telgnt: V AKlT• Poet& kutulU: "•Telefon: 21413 (Yu:ı) _ 2t3i0 (Idare) 

' 

Başvekilin in g i 1 iz kuvvetleri 
bevanatı No1-Veçten ISpa~ya lıllduduna 

T" k' · · kadar bütün sahillere 
ur ıye gayrimuhariplik vazi· 81_ ,_8111 ta~rraza yapbl•• 
yetini mu haf aza etmektedir .. - • -
Askeri hazırlıklarımıza devam ediyoruz 

rı_ Ankıı~ !S (A.A.) - B. M. Meclieinin bugUnkU içtimıutıd& MUeatakil 
'"lllp ReiE' \'tktll Ali Rana. Tarhan tarafından verilen apğıdakt aual takriri 

Birçok noktalara a~ker 
0~muştur: • ·ihr~ç edildi 

' 

'J-., - S~n ııiy~ blldbeler üı~riue, hUkQmetJmiz;in harici ıl~ıeU hakkmda 
''U'klye B. M. ı.ı:ccltslnl tenvir buyurmalarını muhterem B~-ekl1ııe11 rica 
~~trıın. 

b\ıı K:.Ur..Uye gelen Ba.7'·eklt Doktor Refik Sftyuıım, a§ağıclaki ~yanatta 
Unrnuştur : Almanlar zayiat ve~di 

"Muhterem arkadaşlarını, 
Sa}ruı arkad~ım Rana Tarhan hükUmetin si

)-ıeti hakkında malumat istiyor. Kendilerine ıu 
Ctvabı veriyorum : 

ltal)·anm harbe girmeısi üzerine hadis olan 
"aziyeti Cumhuriyet HülWmeti etrafiyle tetkik 
tt111iş ve üçlü muahedenin cüzü mütemmimi olan 
~ rıumaralı protokol hükmünü tatbika karar \·e· 
f·~ek icabeden tebliffat~ yapııştır. Buna nazaran 
,! 'llrkiye hali hazırdaki gayri muhariplik vaziye. 
"ltİ mu..'ı"-faza etmektedir. 
~· Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için, 
tr taraftan n.slteri hazırlıklanmıza devam et. 
~alde beraber, diğer taraftan her zamanl<lnden 
l~la uyanık durmak mecburiyetindeyiz. (Bravo 
'ta!'.?rİ). 

fier tür.Jji tahrikten içtina? eden bu diL--1.atli 
l>a.r.iyetimizin tnemleketimiz için .olduğu kadar 
~lta.fimız için de sulhün muhafazasına hi.dim 
ti-cağını ümit etmekteyiz. (Bravo sesleri, sürek· 
l ~lkişlar.) u 

\'AKrr: lld :numaralı protoliölun mevzuuball.S metni ~udur : 
ş ''ll 'ı uabede mucibince Türkiye tar:ı.ftndan alınmı~ olan ta.e.hhUtıer bu 

•i.it!uteketln Sovyet Sosyalist CumhuriyeUerl ittihadı ile mtl4elltıh bir ilıtltlta 
~ l'llktenmestni intaç veya mucip ol3c:ık bir hartketo onu icbar ede. 

l'et:eıcttr ... 

(Devamı 2 ncide) 

Londra, 26 (A. A.] •• Röyter : . · 
Londrada haber verildiğine · göre müttefik de

niz va kara kuvvetleri, lngiliz h~va kİıvvet
lerile iş birliği halinde dUşmanm muhtelif. sahil 
mmtakalarmda muvaffakıyetli keşafler: yap·. · c •• 

mışlardtr. Birçok noktalara asker ihraç : 
edilmiş ve Alman kıtaları ile te~ 
masa geçilmiştir •• Düşmana insanca 
zayiat vartfirilmi,tir. Bazı ölU· • 
ler mattsfiklerin elin~e .. kal· 
mışttr. Bµ taarruz keşfi 
esnasmda birçok müfit 
malOmat elde edil· 
mişlir. Müttefik 
kuvvetler hiç 
bir kayıp kay· 
deyleme 
miştir. 
DeYamı 
2 ncide 

Londra, 26 (A.A.) - General 
dö Gol bu ak~am Londra radyo
nunda Mareşal Peten'e aıağıdaki 
mesajı ol<umu~tur: 

Deniz üz:erind~n ö.algalarla ti• 
ze bir Fransız as.keri cevap vere• 
cektir. 

Dün iyi tanrdığım sesinizi duy
dum ve yaptı~ınıı:ı haklr gö&ter· 
mek için Fri.n~ı~Jara söylediğiniz: 
,eyleri hey~canla dinl~dim. Hc.ri
metimizin sebebi olan askeri d\in 

vaziyetimizi tavsif ettiniz. Sonra 
ümitsiz bir vaziyet önünde düt
manlarımızda.n ~erefli ~ir mütare
ke istihsali için iktldan ele aldı-
ğınızı ıöylediniz. · . 
Müttakıben ileri ıürülen tart

lar önünde ya Bordoda kalarak 
kabul etmek •veyahut reddederek 
harbe devam için · imparatorluğa 
geçmek şıklarından ba§ka bir şık 
m~vc.ut olmadığını ve sizin Bor-

( Devamı 2 ncide) 

Amerikan donanması dün m9ç
hul· bir istikamete hareket, etti . 

.~~.~a~.!. ~~-".:!~ .. m~.:P.~ .. ~,~~.1 :~. 1 · Japon harp 
janşı muhabirinin Houoluluda.n ver- rak donllI!rnanın mefgul bulundutu ' 
dlği bir habere nazaran bugtin Ame. ilert sürtllmektedJr. • ı • 
rikıın donanmaımııt nıeıısup birçok Nın~ork, 26 - Amerika B1rleıtik u em 1 er 1 
harp gemileri meçhul blr 1stıl<smete Devleti orciuau Pana.n:ıl!I. kana.lmm iki 
doğru hıı.reket ctmiılerdlr. Havai tarafmı maynlanu~ n AtlanUk ta.· 

adalan civarına Amerlkanm 30 harp billertne ağır topçu batıı.rya.Jan getir- Hı.ndı·çı·nı sul,. rina 
gemisi gelmiıllr. Dona.nmaıım n~eye ml~ttr. Ariıerlkanm donanma.mım ..Mı· ~ 
gitmlf olduğu bakkmda &ıyaz Saray· tll denizinde bUlunm&k tlzere Ha· ~ · · 
da büy\lk bir ketQmiyet mubafan o- nl'dan hareket ettııi ;a~1aiırr1 dolaf. gı"rdı• 
ıu.nmasına rağmen bu gcmllerin Pa· maktadır. • 
nama kanalına mUtevecclban yola Panama kanalı erkA.nı harbiye re!· 
çıktık.lan rnuh~lif menbal.a.rdan öğ. li General Jakob l'tiSyter AJıı.n.atnm Japonya Peten 
renllml§tır. bit sualine, ILl!kert bıı.rekAtın manevra h .. kUm til l t 

Ayni muhabirin Boyneı Ayres'den malıJyetJnde bulunduğunu söylemi~ vcı U e e an aş l 
bildirdiğine göre Arjantlnln kurtulu· ..<IökUlen maynlarm sahici ot<!ul<Jamu Tokyo, 26 - Hindiçini vasrta:.. 
ıu münMebeUyle 9 Temmuzda yapı- ve bil!lıara da ka.ldırılrı:uyaeağıı:ıı 116.· siyle Çine ıil!h nakli meseJetıinde 
lacak olan ukert meramme donanma ve etnıiıtir. _ (Deva.mı 2 ncide) 

~ 

ingilizlerin 

. LOjiyo~u' . : kuruluyor 
\, 

F ransanı~ londra· elçisi istifa etti 
.l'tla..d.riı1, %6 (A.A.) - lspıµıyol 

Ajanamm Frsmuz hududundan aldığı 
maıomııta nazaran Peten hUkQmeti 
hilkOmtt merkezini bu hafta sonuna 
doğru Klermon-Ferrand'a nakledecek. 
Ur. 

Lı>ndra, 26 (A.A.) - İngiliz gaze. 
telerl, sabık Fransrz bıı.,vekUlerinden 
Blum, He.ryo ve Pol Bonkor'un lng'il· 
terede bulundufwlu bildirmektedir. 

Lcııdra, '8 (A.A.) - Röyter Ajan· 
smm diplomatik muhabirinin öğ'l'en· 
dtğine göre, J'AnlDZ bijyUk elçisi 

Korbin, Franıll!'! hükumetine lstife.srnr 
vermi§tir. Korbln, bu s:ıboh I.ıord 
H&ll!akııla uzun blr mUlA.katlıı. bulun. 
'muştur. 

Bordo, 23 (A..A.) - Frznsu: bari· 
ciye tı&Ztl'ı Boduln, I.ıondra bUyUk el· 
çl.si Korbin'ln i.8Ufa. ettiğini tc}1t e;;-
lcm.l§tır. ' 

Londra, 28 (A.A.) - General dö 
Gol'Uil İngllter'cde Çfüçil ve tnglliz 
b.UkQmeti il" mutabık olarak bir 
Fransız gönUllü lejyonu teokU edece.. 
fl lıildirllmelctedlr. 

Büyükadada 12 evle 
11 dükkan yandı 

Dün Büyükadada bir yangın 
olmu~. l 2 ev, 11 dükkan kamilen 
yanmı§tır. Yaptığımız: tahkikata 
göre, dün · gaat 14.50 de Adanın 
Balıkçılık caddesinde Kumsal so
kağında 8 numaralı aşçı dükka· 
nm damından b:rdenbire alevler 
yükselmi~tir. Yangın görülünce 
derhal Ada itfaiyesine haber ve
rfünit. biraz: aonra Ada grupu 
yangın yerine ycti§mi'jtir. Bu sı
rada alevler bitişikteki düklı:!.nla
rı da sarmr§ bulunuyordu. 

Bu vaziyet karşısında Heybe· 
1i grupu, biraz: sonra da İstinye 
deniı: itfaiyesi yetitmiş, söndür· 
mr: iıine yardıma başlamışlar.dır. 

Fakat rüzgar etmekte olduğun· 
dan ve binalar da ah§ap olduğun
dan yangın &ittikçe ~ büyümüJ, 
ancak saat 16.50 de önü alnımı§• 
tır. Yangmm a.§Çl tlyamn ocağın· 
dan çtka::ı kıvılcımlar yüzünden 
zuhur ettiği alaşılmıştır. 

ilyanm dükkanı ile Koçonun 
dükkaru. De:;pinaya ait iki kat
lı evle dükkan, Sofidiye ait üç 
katlı evle dükkan, bakkal Bayra
ma ait dük!(an yananlcır arasın· 
dadır. 

Yangının büyüyece~i endişesi 
kar_şısınc.1a civardaki b~nahır tah· 
liye edilmi~. Adalılar büyük bir 
korku g~irmişlcrdir. 
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lngiliz kuvvetleri 
(Baş tarafı 1 ıtırlJic) 

1,or:dra, 26 ( A.A .) - Ruyter a
jansının askeri ınuhabiıi )tızıyor: 

füıtefikler tarafından düşman 
tarnfından işgal edilmekte ol:ın rn. 
hil boyunca mııhlelff noktııl:ır:ı y:ı
pılan ilıraçl:ır \ 'C Alman .kıtaları ile 
tesis edilen temaslar isbat etmekle· 
dir J.:i, AlınanlDr şimal burnundan 
Fransız - İspanyol hududuna k:ı. 
dar bütün kıta s:ıhllini tutmn~ıı te
şebbüs clme.klc geniş hir ıncsııliyet 
ılenıhte etmişlerdir. Bu mıntaka 
.Korvec, l>animarkıı, Almanya, Jlo· 
Janda, Belçika ve .Fransa snhilJeri 
dir ki, Almanl:ır bu geniş sahill 
müttefık donanm:ılnriylc yapılrın 
muharebeler esnasında zayıflayan 
deniz kuvvetleriyle tulni:ıijn yelten
mi~lerdir. Bu geniş s:ılıiJ h:ıttJ bo
'unca muhtelif noktal:ırda ve bil. 
hassa şimali Fransa sahillerinde 
müstahkem tesisat ve nefsi Jiınnn 
tesisatları Alınan işgalinden ev\'el 
müttefikler tarafından tahrip edil
miıtir. Almanlar yalnız müdafaa 
hatlarının bu zayıf noktalarını tak
viye dc~il, aynı zam:ında lıfıkim 
İngiliz deniz kuvYellerinin yapabi. 
lecekleri baskın teblikelerlni karsı
Iamak iciıı binlerce kilometre u~a
nan sahilin bütün uzunluğunca mü 
him miktarda kıfaııt bulundurmak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Eden'in Nutku 
l.oncıra, !6 (A.A.J - Harbiye nUI· 

n B. Eden bu akşam radyoda bir nu· 
tuk 86ylemi§tir. Nazır demlıtır ki: 

- BUyUk Britanya, dÜ§DıaD& 1'ena 
d&klJralar yap.tacak olan !evkalAde 
lautreW blr hava kuvvetine mallktır. 
DUpıan, hllın ve aükQneue oturma
.fan ft mukabele etmeden bombudı.. 
mu edilmenin !ngWs mfllet.tnln ta· 
biati lkUzaamdan olmadıfmı pek ya
kmi1& lltrenecektır ... 

Dapn•nm yakmda hUniyettn bqlı.. 
ca. blelertne yapacatJ hllcumlardan 
hthleda lCden demı,tfr ki: 

-Bu hOcumlar defedUecekttr. Buna 
JJUdEabf1 biz, dOpam Jrendl mem.ıe. 
ketinde deYamlı ve a#Ir hava taarruz· 
1.,_. maruz bulunduracaım, DOfma· 
:mn detodileoeğtne kanaAAtmtz '.Va!lo 
dır.,, . 
Dtınbrk'ln tahll7ut e.mumda ln. 
~ ta.Y7&n1lerinln bir gQııde 70 .Al· 
man tayyaresi dllftlrdOIQnU hatJrJa. 
tan nazır !ngWz tayyarecflwlnln ken· 
dl. g6klerinde harbederken bundan 
daha iyfainl yapacaklarmı aöyleıni§ 
ve &özlerine §U sureUe devam etml§. 
Ur: 

- HflrrfyeU muhafaza ve tekrar 
teels ve daha aonra da bu h11rrtyetııı 
bUdutıannı. tev81 ey'lemck için ya1na 
bulUiımak 1ngWs :fmparatorıutu fçtn 
btr iıiıtıyudır. 

F&t1hln demir tekerlekleri üzerle· 
rbıden gecen ki.ınleler ü.mJUerlnl za
ferimize baglıyorlar. Biz bunda Jru. 
iur etmtyecetız. 

Şimdi, taarruza ablmak zıı.maru 
geUnclye kadar, bir kaleyiz. ..-Sadece 
bu adalar Uzerinde hUcumian deteL 
mek kltl deglldir. Hiçbir muharebe 
sadece müdafaa vaziyetinde kalarak 
ve hatt4 sadece muvatfaldyeW muka· 
bU hücumlar yaparak kazanılamaz. 
Şarbl nerede olursa cilllm du,tnana 
karp sevkcdeceğfıııt.z dakika geldiği 
.zaman - k1 muhakkak gelecektir -
bunu bUtün kuvveUerimlzle yapacağı
ınızdan em1n olablllralnlz. Daha fim· 
diden dünyanın 'bqka kmmlarmda 
taarrua harekl.Uarmda muvatl&ldyet. 
Jer elde ediyoruz. Yakin Şarktaıa 
kuvveUerlnı1zl snrlh bir surette ilham 
•den ruh bu taarruz ruhudur. Bu va.· 
zlyet taUkbal için ~bayırdır. 

Londra, 28 - lnglliz hava, kara ve 
deniz kuvvetlerinin hareketi Norveç 
flmallnde Narvikten, 1.spanyol budu· 
duna kadar uzayan aahlll0 rde taar
ruzlarda bulunmuotur. Taarruzlar ne.. 
tlcesl baklanda fazla ma.JQmat veri· 
lcmiyecckUr. 

Mukabil hava 
taarruzları 

• Londra. 26 (A.AJ.. - Hava tebli
ji: 

Dün akşam İl\_SiliZ boınbardı· 
taan tayyareleri düşmanın llolan. 
dada ve şimnl..b:ılı Almanyasındnkl 
tayyare meyd:ınlnriyle münakale 
yollarını ve diğer askeri hedefleri. 
ni bombardım:m etmişlerdir. Arn
hem, Dorkum ve Lingen tnn·are 
meydanları üzerine ağır tqnrruzl:ır 
}aptlmış \'e demiryolu tahrip edil. 
mişlir," Ham demil'yolu iltisak nok. 
tasında lınsnrat ''C Rulır'un şimalin
de Dorsten demiryolu boyunca yan 
ıunlar vuku:ı getirilmiştir. · 

Ruhr'dn Ostcrfeld'de bir tayyare 
g,1rı Jıasarn uğratılmıştır. Nonb:ıym

dc lıir benzin ta:ıfh e fnbıikasıaa 
ciddi hasarnl yapılmıştır. 

Bremen'deki tayyare fnlırlkasına 
lmv\etll dnrbcler indirilmiş ve bom 
balar Kolonyadaki kimyevi mnmu
IAt f:ılırikasında infilı'ıklar ,·ukua 
ıelirmlşlir. 

HeligoJand'da bir mühimmat de. 
J>O'IU lıerhnva <'dilmiştir, 

1 nglliz hava ku\'vetlcri, dıı5man 
tarafından işsal edilmi; buiur:nn 
Roterdıım ynkınındaki Ynlbr.clcn 
tnn11rc meydanına hücum etmiş 

.., :: 1a:n·are:Ierın hcı>~i s:ılimen dün 
muştur. 

Bu s:ılrnh erkenden bombnrdı
man tayyarelerimiz, inşnsı henüz 
ikmal cdilmi~ olan Bcrgen ch·arın· 
da ki Doıuocn t:ı) yare merdanına 

hücum etmiştir. 'l'ayynrelcrinıiz bil. 
yük Jıasarat husule gctırmi, ve hcı>. 
si üslcriııc dönmüştür. 

llulin, 26 - S:ılı secesi Yescr • 
Ems ,·ilôyeti hemen hemen baştan· 
b:ı~:ı düşman t:ıyy:ırclcrinin taarru. 
zun:ı uğramıştır. 

Bir sİ\'fl ölmüştür. 
i\lacldl hasarat cüzidir. Ç:ır,amba 

gecesi Bremne lekrıır J>omba,rdıman 
edilmiştir. 

İngiltereye yapılan 
ha va taarruzu ' 

.Edlmburı, 28 (A.A.) - Bil gece 
sabaha klll'fl, lakoçyanm cenubu p.l°" 
klslııe bir lıAva hücumu yapılmıat.ır. 
U'c düşman tayyarem dU§tlrUlmU§tUr. 
Başkaca lki veya tıo tayyarenin, 

üslerine dönemiyecek l<adar ağır su
rette h1111:ıra uRT&dıft •anılmaktadır. 

J.ondra 28 - .Alman son malClmata 
göre, bu aabah iatakla İngiltere Uıı:e. 
rinde yaptl&n haft Jııkum.lan una· 
smdıı. a.sgaı1 5 dU§man bombardıman 
tayyaresi dll§UrlllmUııtUr. Bunlard•n 
3 taneııJ İskoçyada yere fadirilmJıtır. 

Hücumlar, blrçOk mmlakalar Uze
rinde, ezcümle lngllterenln merkez, 
ıımall p.rkl ve cenup mıntakaların
da, lskoçyanm §imali ıµu-kt mmtaka. 
ınnda ve Gal eyaletinde olmuştur. 

Londn, H - Diln geceki hava ta· 
arruzwıun gece yarLS1I1da. b&§l&yzp 30 
daklka atırdUIU reemen b!ldirilmcık
tedlr. 

Jtalyanlarm zayiatı 
Roma, • - Rumen bildlrlldifine 

göre, Pazar gOnU mUttetlkleriıı Pa· 
lermo :Oserfııe )'&pbklan hava lıUeu· 
mu ecıumda 28 k1fl aımu,, ıes ld§l 
yara.lanmqtır. 

Trapanl Userine yapılan İngU1z ha
va ta&mısunda da 20 kfıt ölmOı ve 
26kif1~. 

Japon harp gemileri 
(Baıtaratı 1 incide) 

Franau; sefiriyle tam bir anlat
maya varJlmıt ve Hindiçint aula
rma harp canileri ve Hindiçinl· 
ye tayyare ile yirmi mlifettit sön· 
dcrilmittir. Bu tdd(de bir anlq
maya VanJmq olduiu halde ]•· 
pon orduau cenup Honckonc'da 
harekete geçmif ve sillh kaçakçı· 
hima .Pt't aurctte bir son veril· 
me'Jc üzere ayın yirmi dördiiııde 
sa.at 18 de Ninlgi işgal etmıı ve 
hilabace 13 ıilometre cenubt gar· 
bide Tillo Şier'e vannır·ır. 

Japon kıtalatı hilen Roçen mm 
takasında bulunmaktadırlar. 

Hoabal' Tedbir Alıyor 
Hcıeglrıoa.g 26 (A.A.) - Japon 

gazetelerinin aldıiı hattı hareket 
üzerine, ~kong'da ihtiyati 
tedbirler !ttibaz edi1miftir. Alı· 
nan tedbirlerin, taımmiyle teda
füt mahiyette bulunduiu bildiril
mektedir. Bu tedbirlere göre, ez
cümle, hudut civanndaki ırmak 
üzerindeki iki köpril tllhrip edile
cek ve hudut ileri karakolları tak· 
viye olunacaktır. 

Tokyo, 26 - Domei ajanauun 
Honıkong'dan bildircliiine göre, 
Japon tayyarelerinin bir bombar· 
dnnan sıraaın.da Çankayçek'in 
villası tahrip olmufbır. 

TokJ'o, 26 - Hariciye nezare· 
ti namına söz: söylemeye salilıi
yettar bir zat gazetecilere bcya· 
natta bulunarak Japon hüldimeti
nin Petm kabinesini Fraıısanm 
yegane ınc§ru hükUmcti addetti· 
ğini ve Fransız Hindiçin!ai mese
lesi hakkında Peten hilkimıctiylc 
mutabık kalınmış olduğunu, Ja
pon sefaretinin Bordoda kalacağı
nı beyan etmiştir. 

iran kabinesi 
istifa etti 

TaJıran, 26 ,(A.A.). - Pars ajanın 
bildiriyor: 

Doktor Daft.ari sıhhi sebeplerden 
dolayı istifa etmif \'c Şehinşah ta. 
rafından yeni kabinenin te§kiline 
cndfistri nazın B. Ali Mansur me. 
mur edilmiştir. Yeni kabine bu ok
fnm saat 19 da Şehinşaba. takdim 
edilmişUr: 

Mansur: Başvekil ve endüstri na. 
zırı, Muz.affcr Atam: Hariciye, Rı· 
za Goli Huırevt: l\ltıliyc, balen Ka
bil elçisi oloh SU heyli: Dahlllyo, 
doktor Sac:ıddi: Milnakalôt, hmıı. 
il Merııt: Maarif, İbrahim Alam: 
P.T.T., 11enenıl Ahmet Nnhçevan: 
''ekAleten harbiye, Sadek Vaslhi: 
vckAleten ticaret, Muhammed Sunı
rl; TekrıJeten adliye, Ahmet Ram: 
Ziraat umumi müdürü. 

Kabine pazar günlı parHi.nıento. 

.ıun önüne çıkacaktır. 

Sofyada grevler bitti 
Sofya, 26 (A.A.) - D.N.B.: Grev

ler n:haJ cıt bulmuş ·ve memleketin bU· 
tUn !ab::J;alıı.rmda 18 tekrar bafla
r~ştır .. R:içbir hldbc vukubulmamıı. 
tır. 

Rusyada işçi ça- (Fransız-Alman mü-
hşma saatleri tarekesinin giz.li 

t lluş/aruı ı I ıtırttleJ th 1 ? 
Bu beyanamede şöyle denili- sa a arı mı var. 

yor: 
Yeni dünya harbi, kapitalist 

dünyasmı sarsıyor. İkinci emper
yalist harp, mahrelri içine §imdi· 
den diinya halkının yarısından 
fazllsrnı almıştır. 1\vrupada, As
yada, Amerikada, Afrikada, A
vuıtralyada, bütün kapitalist 
dünyasında endüstri, nakliyat ve 
ziraat, tamamiyle harp menfaat· 
!erine tabi tutulmu§tur. Kapita
list istismarı ile, amele, günde on, 
on iki saat, ıhatta daha fazla ça
lışmaktadır ve pazar ve bayram 
günleri tatilleri kaldınlmış bulWl 
maktadır. Böyle topyekun \>ir as
kerileftirme }'9)u ile, emperyalist 
devletler ekoaomisi, her nevi si
lih istihsalini muazzam surette 
arttırmııtır. . 

Bu suretle harp tehlikesi, mem 
leketimiz için de: artmııtır. En
temuyonal va.dyet,.birçok nime· 
ınullcrle doludur. Bu ıeraittc, 
memleketimiz, sulh siyasetine aa
dık olarak, Sqvyetler !birliği mil
letlerinin menfaatleri icabı, mü
dafaa kuvvetini ve ekonomik 
kuvvetini daha ziyade arttırmak 
aaruretindedir. Memleketimiz, si
llh ve diğer lüzumlu eıya istih· 
salinde. kapitaliıt memleketler
den daha az hazırlıklr olamaz: 
Her ıuretle bütüiı imtihanlara 
ha.zrr olabilmek için, kuvvetleri
mizi fazlalqtırmak mecburiye· 
tindeyiz. Gerek ekonomi ve ge
rek askerlik bakımından daha sok 
kuvvetli bir memleket olmamu 

lizımdtr. "' 
Sovyet merkez sendiblan he· 

yeti, devlet ve umumi müeasese 
ve kooperatifleri, i.ıinıiz terlceden 
memur ve amelenin mahkemeye 
tevdi edilmeleri ve hapta edilmele 
ri lizrmgeldiği kanaatindedir. 

Mucretaiz vazüe<lc bulunma· 
mü cilrmiinü i§leyen Jrimscler, 
bulundukları müesscsclqde bir 
teriıilye mesaisine titbi tutulacak· 
lai" Te bu müddet zarfında nok
san pdetik alac:aldardır. 

Sovyet mcrku sendikaları be
ye~ it gilniinün 8 uatc iblağı 
ve yedi ıilnlük haf tanın altı gün
lük haf taya ircaı, ve memur ve 
amelelerin jzinıiz müeueselerini 
terketmemeleri bakkn'Claki teklif· 
leri 8o9yet htllrOmetine w yWıt

eelc Scwyet rneclW riyuet diva· 
nma teTdi etmittir. Hük<imet ve 
yükeek Sovyet mccliai riyaset di
vanı bu teklifleri kabul etmit
lerdir. 

Mareşal Peten'e 

OJoııtarofı 1 irıriıll'l 

icabe<ler4c mütarekeyi bir b.'.lhn· 
ne ile: fe.shederek ve bu c:lonanma· 
yı doğrudan doğl'uya kendi elle
rine alarak İngiltere aleyhine 
kullanacaklarını düıünemiyecek 
kadar blısit muhakemeli nıidir? 
Yoksa Almanlar ve Jtalyanlar 
Frıınıız donanması kendi emirle
rine terkedi!c!iği takdirde bu va
ı.-ıta ile tngilterenin nJ!tğlup edi
leceğini dütünerek ve Fransız hü
k.jmetine gizli vnatlarda buluna
rak onu iknaa muvaffak mı ol
mu~lardır? 

Vaziyet bu ıekilde mütalea edi
lince lngiliz Baıveki:inin endişe· 
lere ve tereddütlere düımekteki 
hakkını teslim etmek llıımgelir. 
Fakat JıSdiselcri bir de fU tarzda 
tetkik etmek mümkündür: Fran· 
sız donanması Franıız limanı.. 
nnda Alman ve lngiliz kontrolü 
altına ıirecek; Almanlar ve ltal
yanlar Fransa ile berab<r Jngil· 
tereye de A vnıpa müvazeneaini 
bozmıyacak ~ide sulh Şa)'tlan 
teklif edecek; bu suretle kısa bir 
zamanda umwni bir sulh yapı!mış 
olacak. Akai takdirde Franıa top
raktan tamamen istila edilse dahi 
Franaız donanması yine Jngiliz 
limanlarına girerek ve İngiliz do
nanması ile birleterek harbe de
Yam eyliyeedr... Acaba arada bu 
ta'l"Zda gizli bir anla,ma mı var
dır? 

Biz hadiseleri fiiliyat .ab.asında 
ol111n bir hale geldikten sonra 
görüyorıız; hadiselerin gizli olan 
hazırlık ıafhalan hakkında ancak 
tahminler yürütebiliyoruz. Eier 
Fransızlar ile Almanln ve hal
yan)ar araaında cereyan eden mü
tareke ve sulh müzakerelerinin 
Rİzli bir hazırlık Saflıa11 buluna
bileceğini farzederıek yubndaki 
mütaluYJ da bir ihtimal olarak 
kabul etmek bbii olul'. 

MareJal Peten Fransa için mil
li bir kahramandır; ~aiz bir 
ıulha .imza koymaktansa ölümü 
tercih edecek bir karakter sahibi 
oldaiuec:Lm fİİpiıe etmek istemi
yoruz. BilluusaAvnıJJ"daki Fran· 
sız anavatanı i.tiJiya uirua bile 
henüz bütiin kuvvetleı-i yerinde 
olan Fnnam ~ı ile deniz 
•tın Fran~~ ~torluk akıa
mımn harbe devam etmelerinde 
t:'ramanm mevcudiyeti n iıtik
Wi için kuvvetli bir ümit "Yar· 
ken buna muhaleht aibi hir sün 
kendi hakkında milletine hiyanet 
kararı verdirecek bir lıanlceti 
havsalaya ııjmaz. 

Onun için biz aplığı İJibariy. 
le her türlü tahmin hudutlamu cevap •tan mütareke, daha doğrusu tes-

<J1aı tarafı 1 incide) limiyet tartlaırma bakarak ıimdi-
doda kalmağı tercih ettiğinizi bil· Iik bir hüküm vennelcte acele el· 
dl'rdinı"z. • mİ)'Ol'US. Hiç o)mazsa lngiliz 8<>ı;· 

vekili Çörçil gibi birkaç ıün daha 
B. Mareıal, beki' --'- F d 
Bu hicap dakikalarında, bir ıyca-m1; ranıız onanımaaıwn 

nerede oldu~u ve ne olac:aiT 
Fra.namn aize cnap vennek için -la•ılıncaya ı-dar L..:ı.ı-ı 
sesini yakseltmeti lizllDdır. Bu -· s - -..---... ~ 
acı benim sesim olauktır. daha doğru buluyoruz. 

Filhakika, aakcd dQn vaziyeti- Hülasa bugünkü vaziyetin a-
miz tahakkuk etmittit. Fakat bu nahtan Fransız donanmumcladır. 
variyet neden ileri geliyordu? Bu donanma Peten hükumetinin 
Fena bir as.kert aiatemdcn Fraıı· emrine itaat ediyor mu? Ebniyor 
sayı Almanyarun ordu mevcudu mu? itaat ediyorsa Almanya ve 
deiil, dUımanın mütcfcvvik cesa- İtalya tarafından lngiltereyi de 
reti de değil, münhaaıran me.Jca. sulha rau edecek bir sulh temini· 
nilc taarruı ve manevra kuvveti ne yardım edebilir. Çünkü Fren· 
yıldırım gibi çarpauıtır. Bunu sız donanması saffrh:arı>ten çekil· 
bütUn muharipler biliyorlar. ' diii takdirde lnailterenin deniz. 
Fransanın bu mekanik ku\'vt!li lere hakimiyeti tehlikeye düfCI'. 

olmamış, kendisine bir müdafaa or. lngiliz donanmasına iltihakı tak
dusu, bir siper ordusu lıaıırlanmıf dirinde denizlere hakimiyeti mu· 
ise hata kimindir? ~afaza eder. 

ASIM US B. MaJeral, 
Siz ki 1914-1918 harbinden son-

ra, Jo'ransanın askeri organizasyo
nuna riyaset ettiniz, siz ki 1932 ye 
kadar Fransız ordusunun başkuman 
danlığını yaptınız, siz ki 1935 te 
barbiye,nuırı oldunuz, siz ki mem
lekelimlıln en büyük nskerl ~:ıhsL 
yeıt idiniz, bu fena sistemin elzem 
ıslnhmı hiç bir znman müdafaa 
eltiniz, istediniz, iltizam e)•lediniı 
mi? 
Düşmandan mütareke fıılemek 

mesuliyelini üzerinize aldınız. Sizi, 
B. Mareıal, sizin gibi bü)tük bir as· 
ker tarafından yine askerlerden,is. 
tcnen bu miilarekcnin Frnnsa iciıı 
ferem olacalına inandırdılar, Şim
di bunun b6yle olup olmadıl{ını 

ö~ı-cnmlş ol:ıcnıtınızı zannediyo_ 
rum. 

Franıız arazisinin ilçte ikisi düş
mana teslim edildi. Hem .de nasıl 
bir düşmana ..• Bütün ordumuz ter· 
his olundu. Bütün esir askerlerimiz 
şimdi mevkurtur. Donanmamız, tay 
yarelcrimiz, tanklarımız, sillhları. 
mız, düşman tarafından milttefiki
mlze korşı kullanılabilmek üzere 
olduAu gibi teslim edilecektir. Vn. 
lan, hükQmet Te biızat sir., B. Ma
reşal, kölenin menıilesiııe indiril 
diniz. 

Ah •• böyle bir kölelilH kabul için, 
8. l\laşcral, size. Verdun galibine 
ihtiyııç yoktu. Herhangi bir kimse 
kfıfj, idi. 

Te8ll.ın cdflmi§ Fransayı, soyuıınuı, 
yağma edilml§ köle hnllno konulmuş 
Fransayı, yine ayni Ahenkle, B. Ma
repl, 1Jiıle gtleUııe tekr r bafl,amata. 
kendinl toparlamıı.ğa. davet ettiniz. 
Fıı.kat Fraruıanm hangi hıı.va içfnde 
kendini top:ulamaaınr, Alman çlzme
ııl TC İtalya.o lskarplnt altında hangi 
nama. kalkrnrnaanıı ıattyor~uz? 

Evet Fransa kalkınacaktır. H!lriyet 
içinde, zafer içinde kalkınacaktır. lm. 
paratorlukta, dUnyad:ı, hattA burada, 
Fr&Il3IZ kuvvetleri teşekkül etmekte 
\'O organize olmaktadır. Uzaklarda 
ta.vıanan ve fakat keskin bir hale ko· 
nan sillblıı.rımızm mUttefikleriml.zln 
yaptıkları slll\.hlıırn ve belki de daha 
ba,katariylo blrle§erek mllll toprak
lam muzaffer bir surette dıineceklerl 
giln gelecektir. İ§te o zaman, evet, 
Fransayı tekrar meydana getireceğiz. 

LOndra, 28 (A.A.) - General dö 
G<il'iln ııuUtundan aoDra radyoda 
Franaız dona.nınasma bltal:ıon bir be
yanname okunmU§tUr. Bcy{l.llname, 
bUtün Fransız gemilerini derhal ser. 
beat lJlr Fransız limanına. veya mut· 
tetik limıınc. harekete davet etmek
tedir. 

Mecliste 
Küçük memurların 

tcrfihi kanunu 
kabul_ edildi 

Arıl:ara. 26 ft1.A.J - Büyük Mil. 
lct ~!celbi lııır,iin Seıuscıtln GOnel· 
ta~··rn hnşknnlı~ıııda birihirirıl ıa. 

kiben iki cclse nktetmiştir. Birinci 
celsenin a~ılışını ıniile:ıkip dc\'kl 
mcnıurlnrı eylıkl:ırının lc\'hil \'C 

tcadülünc d:ıir knııuna lı:ığlı lıir 
numaralı cch·cldc de(li~iklik ~·:ıpıl. 

:nasın:ı dair kanun llıyih:ısmın nıü
r.:ıkcreslne &ıçilmi§tir. 

nu miinascbetlc sör. al:ın Refik 
Şe\·hct Ufanls:ı), mevzuu müıııke. 
re kanun liıyilınsiyle bir rıumıır:ılt 
cct,·clde y:ıpılan de~i~iklikler üze· 
rinde durmuş, bunlardan Dahiliye 
\'ckiıletinc alt dejişlkliklerle Mali. 
yı: \'l·kalcti merkez muhasebe kıııl. 
rosıındnld ilıh'eJcrin bütçede yapı1-~ 
ınası lfizumu tasrih edilmiş olan 
tııs:ırr:u( ilo telif edilemiyeceJinl 
ilerf ıdinnfif \•c bunların tayyını is. 
temiştif. 

Teklil edilen taıfillerin esbabı 
etrafında bütçe encümeni tarafın
dan verilen izahattan sonra ~öz a. 
lan Dahiliye \'ekili Faik Oztrıık, 
Dnlıiliyc Vel<Aletine ait cclveldeki 
ctcijişikliğin esasının ,imdiye ka. 
dar bütün diller \'ckı'iletlerin t:ışnı 
teşkilatları tnüil cı1ilınlş olmasına 
mul:al>il vektıletin ta~ra lefkilAtına 
dokııııulmaıııış olması neticesi bu
radaki küçiik memurların terfihinc 
imkAn bulunamadığını, üzerinde 
görüşülen mc'>elenin esıısını bu sı. 
nı r mernurlarııı terfihini i tihdnf 
eylediAini tebarüz etlirnıis ve ~öz. 
lcrini bitirirken de demiŞtir ki: 

- Arkadaşlar, her giln devlet 
\'azifesi mütemndiyen ıiyadeıe,. 
mektedir. Bur:ıda çıkardıi:ıımız ka. 
nunlann kısmı azamı idare memur
larının va.ılrcleriol arttırmıktıdır 
Tcşkil:it yerinde dunır, m:ıa., .Ye~ 
rinde durur fakat vazife miltcma· 
diyen artarsa ve ben bu vazifelerin 
iyi görfıldüğünü söylent'ın elbette 
siz inanmazsınız. Onun için çok ri
ca ediyorum -ve 2:annedlyorum ki 
bu izahatım yilksek heyetinltl tor. 
min etmiştir, hu .küçük memurların 
maaşlarına yapılmış • olen küçfik 
zamlara iJiımiyelim. Ru surellc 
zaten bunlan di~cr devlet teşkflıi
tında çalışan memurl:ırın vaziyeti. 
ne yaklaştırmış oluyoruz. Başka 

Misahr Irak 
N_azırıarı şeref ~ne 

Irak Setıri b:r 
ziya {et vereli 

~nknra, 2G (A.A.) - Ş.hrlr 

bulunmakla olan Jıak Ha .;t• • 
ı.m Nuri Paı::ı ile Irak AJ f~ • ,:~" 
fjevl~et N:ıeı Bey oercflcrlnc .ır~. L 

!Jiai Ki.mil GeylCUıt taratm\'!1.1n n 
ce bir zt) afet \"crdm.;Ur. ...!• ~h" 
Ba,.-vel:ll Doktor Re.llt & yd.ı ..ı ı.~ 

riciye VeklU Ştlknl Sara.çor; u, Ad' ) 
Vekili Fcthl Okye r, Mlllı HilJnı .. • 
VekJH Doktor Hu!Clsi AlaLA~. c. a. 
Paı tU:l Genci &kretcrl Lo.ittor 1• ıkı1 
Ttizer, B. ?ti. lııf1.:e!.sl H.ar.clye cn.ıı• 
meni ıelal Mu&aıfcr Gökccr llc ln •' 
bUyuk elçisi S!r Kuatchbull·.1u·,e- ~ıı. 
A.!ganlst.tuı bU]ilk elçl.;t li e;z l'!J 
bammed Han, .Mısır elçisi Abı:. .. rrıı.tı. 
man Hakkı, H:ı.rlc.ye vekaleti erl: ~ 
rellkalarlle lıirlllttc ha7JT bu.\lnrııU"i 
l&rc1Jr. 

ft1ünakalat Va'·ih 
ızmirda 

İzmit, (Jluauai) - ?.:azı.:.kal!'.t \"C 

klll Ali Çetinkaya, bugUn r;aat ıı.: t 
da Afyon • Jtarnkuyu hntt1 llc ı;:~h·l· 
ırlize gelm~ ve Alaancak LıtıısyJ.ıı.:11 
da vali, müstahkem mevkl :korııutant. 
bele<ilye relııl ve parti vıJl\yct. J(.ııı• 
heyeti reisi, emniyet mUdUrU. vHA)C 
ve bclcdıye parti erkt.nı ılo r .. s.<crl cr6 
kln ve rnUna\>alAt \"ektlcUııo J.;af,11 

mneascsat \"C dc\·nlr rUesn:n lnrtu 
dan karaıtnnmıştır. 

Antalya ve Afyon mebuı;ıa.ruıdnıl 
bazı uvat ile dcvl.? demfr.ı. oıı rı u 
mum mUdllrU ve nıwıvini, I:.luta al 
Vekllim!.zo refakat etmcktedl lcr. 

Vekil All Çetlnlcıı.ya gazctcuıe:f 
beyanatta bulunmu§, 80 sene ev~-el 
yapılan bUyUk ve kUçUk Azi::ıye t 
nellerinden artık bUyük vac;onl:ı. 

da geçUAinJ, bu ifo bir blı~uk mllY 
llraya yalmı p:ıra harcandığını, 
varyant yapıldığını, deınlryoıııı.nnıl" 
zm bu aurcue mllhlm bir Aru3d• 
kurtulduğunu aöylemlştlr. 

Yekli lstanlJul ne An!;ara arnsınd 
elektrlkll tren mevzuu balı3olma 
nı söylemlıtır. 

bir şey )·apnuyonıı. (Çok doAnı 27 G 940 p b 
sesleri) . • • erıem e 

Dahili ·e \'ekillni takiben ,kü~ll-- ~ .... 12 30 p mı k 
l M . . . . : rograın ve me e et. • 

ye ge en alıye Vekıli Fuat Ağrı. ayan, l!?.~: Ajans haberleri, 12.50 
lı, \"eUiet mer.kez muhasebesi kad. KUzlk, ıa.10: J40zik: DüğUn tUrkUl 
rosuna yapılıın illl'Cleri icap etti- rf, kadm okuyucular ve Sadi Ya\' 
ren lilzum ve zaruretleri iısh eyle. Ataman. 13.30/14.00: MUzik karı§ıll 
miştir. ha!tt mUzlk (Pl.) 18.00: Program .t 

Bu izahatı nıiltcakip diijer mad· memleket. aut. ayan, 18.05: M:üzilt: 
delerin müzakeresiQe geçilmiş ve Soliatıer (Pl.) 18.80: KUzlk! ııad)-O 
kanun heyeti umumiyesinin ikinci caz orkeıtnw Soprano Bedriye 
müzakeresi yopılmışlır. ziln'tln lJUrlkllo, 19.10: MUzll': 19 

Dundan sonra devlet demiryol- MUzlk: Halk tUrkUlerl :c ka,ık U-j 
ı:ırl l·~tfml"k .k - 1 valar:r, San Recep v. Alı Erbn§. JD.• • "' ı. ·an ununa muzey"e "' Memleket anat ayan ,.e Ajans 20. 
ka~una hl~ nıodde eklenmesine alt Müzik, 20.30: Konuı~. 20.i5: ':wusill 
lılyılınnın ıklncl mür.nkeresi yapıl Fud JieyeU, 21.10: Konupna tsııı»f 
mış \"e cel~ye nihayet verilmiştir. aaati), 21.25: Serbest saat), 21.3<>• 

~feclisln ikinci celsesi açıldığı Konutma (Rııdyo ru•teeiJ. 21 • .ıf 
zaman cumhuri~·et halle partisi MUzik: Radyo orkestraaı, 22.SO: >&ersi 
Meclis müstakil srupu reis vekili Rı leket anat ayan, Ajam, !:2.50: 14uzilt: 
na Tarhan umumi vaziyet hakkın. Cazband (PL) 23.25/23.80: Y 
daki sual t:ıkrirlne Baş,·ekil Doktor program ve kap&m§. 
Refik Saydam cevap vermiş ve sü· 
rekJi nlkı~larla karşılanan hu be • 
:ranatlan <1onra ruznameye ıeçile. 
rek ceza evleri inşasına ait kanu. 
nun birinci milzakeresi yapılmıı. 
lır. 

Meclis, önfimfizdeki carş:ımlıa gü
nü toplanacaktır. 

Dikilide yeni zelzele 
/:mir, 26 (A.A.) - DJkilide dün 

:yeniden zelzeleler olmuştur. Du ze( 
zelelerln ilki 4.25 de olmu, n 15 
saniye sürmüştür. nııerleri 4,45 te 
10 saniye 4,46 da 5 saniye, 5,15 te 
l'İne 5 saniye sünnü~tür. Yeni ha
sar yoktur. Zelzeleler ortn şiddette 
hissedilmiştir. 

Trakyada paraıütle 
atlama gösterileri 

Tüı"kkuşu tayyareleri tarafından 

bugün Trak;vanın muhteJiC yerle· 
rinde J>nraşillle allama sösterileri 
Ylı>ılacaktır. 

Ankaıada 
Satıhk emlak 
An.karanın en iyi bir ye · 

halen iyi geliri olan ve daha Y~ 
nn daha büyük infaata m~ 
bulıınan iki ev ve bir depo ı 
panelde birden ve ayn ayrı sa 
liktır. İcraca takdir olunan bede 
lerl birine (8.600), ikincis" 
(11.000) liradır. Almak iıtey 
terin 10 Temıuu.ıa kadar 
mak üzere 2144 numaralı 
kutusuna arsa rumuzile melet 
yazarak milracaatlan. 

Cebir ve Hendese 
dersleri veriliyor · 

Beyoflu .BalkAtnden: 
Ortame1<t.ebln son 11tıııfmda bUıtıı,. 

ıemeğe kalan talebeler :için ceblt ~ 
hendese deralert verilecektir. 
edenlerin derhal Ev'lnilze m~ 
ederek kaydoluDmalan. 

İstanbul Defterdarhğında~ teblij 
olunmuştur. 

1 Haziran 9~0 tarihinde meri)·et mevkilne girmiş bulunan 38'3 
sa)'llı muamele vergisi kanununun bazı hükümleri kartısında teıed· 
dilde düşülmekte olduğu alı\kadarların tc,·oli eden ınüracaatlarınrl80 
anla~ılmakladır. 

Her hangi yanlış bir telıl"kkl ile hareket edilerek ileride J.;apunl 
bir muamele karşısında kahnmamak içlıı alAkadarlanıı, Galata ~hk· 
pazarınd:ı Muamele Te btlhlı\k vergileri müdürlüiüne ve)·ahut ısıan .. 

• bulda defterdarlık binasında fhdu edilınif olan bilroya mn11cna• 
ederek iktiza eden malQmat ve izahatı almaları lüzumu rica ownur· 

.. (539~) 
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Askerı fabrikalar Satmalma Komisyonu lllnlara ontıka: [Birlikler dışında bufu-JS~la~ımızdaki b~ş 1 
•ııaız .. İngiliz ittifa- • k.. . . k . . 

1 
lngthz V8pUrU 

lrınıiçindenllıozan nan UÇU tucoar ar Bunlann hükUmetimize 
sebepler satılacağı söyleniyor 

Latl·n bı·rı·10-•1 GumrUklerde birikmiş mallarının umA~~~ö~a~ ~=~a.::r~~; 
l • lngUiz vapuru k:ılmıştır. Bu vapurla'!" 

çıkarılmasına müsaade ıstedıler ~~~:~~:~~&:::::::::~~ d~::~~: ""Pt.a.ız mü....U.i imzalandı; 
.. '-&t.lrebnln fiutJan ilia .mı- İthalltlan pek az oldutu için Tt 

cant Veklletl tat'atmdan Jrunalatı 

btrllklenı gtremtyeıı blrçak tUeearJar 
veklJete mUracaat ederek birliklerin 
tetakkUlUnden evvel lıartcc aipano 
etUklerl ve f{mdl gtlınrQklere gelen 
mallamwı çıkanlmuma mUuade .ı.. 
temlflerdir. lUı.alAt blrlllderine gir
mlyen ttlcoarlara lthalAt hakkı veril-

mcdiğinden bu tUccarlarm mUlılnı 
miktarda gUmrUklerde mallan birik 
mifUr. Piyasada da bu mallara lhtt. 
yaç oldu~ndan \'ck4JcUn mllnade 
vereceği lahmln olunmaktadır. 

Küçük tüccarlar blrıtte girerken 
verilen duhuliyenin çok !azla oluşu 
yüzünden birliklere girememektedir· 
Jer. 

~"' ~ bizim İçin ıe.ka~ laic .. lnac1de yolmar. Çin
~ ... 9!8 miiblrekelerinden a
' • t bir kop~a diyebiliriz. Hat
~~.- mltaaae istediiini 
~ ~ orta,a ~Qk 
~ ...._ bir tekilde ola
~ ~mw. tek ... ta.ay. 

~~=~:E Vil8-yet okullarının 
.-... ....... ~ ba:Ji'aıiı 

~=~= teftı.şlerr· ~·-- Wri de .. nııital~. s.,.n,- ~ •ila'htan ~~ bir adalet mikyaaı ortaya .Kubt.ıit tillyet,ıerdekl o1'ullarm 
~ya kadar harpleri böyle imWıan \"aziyetıerlni t.e!tiı eden Ma
"'~kelıer takip edecek Ye artı VekUlift umum mU!etUllerl te!· 
,,.'"'rl -•a.ı:.-ı-" ..:-:: L-r -. Uılcrlnden dörunuııerdlr. Tefti' netL 
... - .....-- -u 11e ·-- celerl etTa!J:nd& §ehrtmlzde bulunan 
ı-. Sik-. ~dalar, clofan sinet· heyeti tetttııye rebl Bay Ce\-ada iza
t&!. ..a.. .......... , .... ris· bat •ermıı. raporlarını VekAlete nr
-;"' cibi tekrarlMuımlsbr. mek 11zenı hazırlamaıa bmflanuflar
~ İJih sistemi haki kaldıkça •· ı 
L • "-stalıima tutulanlar mütare- Mürakabe komiıyonu 
... ~ TarUJ.cakbr. 

kırta.aiyecileri ·dinledi 
~enin kabul ettiji, murah- Fiyat murakabe komisyonu dün 
~ nın imzaladıjı mütareke- mıntaka ticaret miidOrJütünde lop_ 
ld... \aıka türlü olmaama, harbin Jannıı« \·e züccnci)·e ile kırtasi:re 
le~ b:-•t ihtiyar -•~••in I 1ı. l - ....... ~ eır.yalarının :.alış fiyatlarını teshil ~bilız" Baıveki1:-:_ .;;.vı...a::ı:.ı· ., 
i~ • &U1111 ... ,, .._. e~mek için bu madde tüccarJarıııı 
~ de cereyan ettiiine söre im- diolemittir. Uenil:ı kati karar ve
\P ~ mıydı? Buna mü.bet ce. rilmemioıir. Komisyon iki limon 
~Y• imkan ,J'Oktur. tOccarını da dinleyerek limon fi~ 

p~t ukeri hadiselerin bu ıe- :\':tll:ırı üzerinde fikirlerini :ılnıış_ 
~ cereyanına raimen Franaa- ur. 
"-.~tik faaliyet aoıa haftalar 

.. ~ anmi inki..n- aöam- Tırhan lzmire iıliyecek 
inlôpllar Wr taraftan ltu- • 

, iaıütareke7e yol aÇQ aebep-
ia.Jı ettiii l'lı.i yannki Av

alacaiı tekil hakkında ela 
.,. -.releri ihtiva etmektedir. 
"tanaa mütarekeyi niçia iste-

1' .Mbep fÜ.,ı...iz ordUDUa 
. ma mukavemet eclemmne· 

L' Fakat Fnnaanın mütareke 
~ile birlicte tqilttn ile ara
~ haaıJ olaa ft tan...,.. ikh· 
~~politik mahiyette olan ih
t et. aıeyU. tıktı. 

• · '-aa; bube . taraftar olan 
,.,_ hiikiimetini icleta tehditle 
~ kaldırdı ve yerine Peten 
~_-eıj kuruldu. 

\...~ hükUmeti yalnız harbe 
~ değil, 117Df zamanda in-

ile ittihat tanftan idi. An
~ •iına ah Franaada lnıil
Sj İle ittihat fikri, Almanya ve 
~~ ile h..-be devamdan daha 
"'!'llceli röriilclü. 
k.~ı.ti,_ ~ tcıblikelerden 
~ hnib ~ düıünc:e, 

Uzun müddeltenberi tamirde bu. 
lunan dcniz;yollarının en eski va. 
purlaruıclan Bursa vapuru ·diln ha. 
vuzdan çıkmış ' 'e tecrilbcleri yapıl_ 
mıştır. \'apur buaün .selcrJerlne 
başhyacaklır. Tırhan vapuru da 
paur ıününden itibaren İstanbul 
- fımir arasında sürat J>o&tası 
yııpmağa başlıyacaktır. İzmir hıır
hnın salı günleri :rnpılacak il:\vc 
eeferlerine J\onra vapuru lııh~is 
ediJmiştir. 

IC'ocataı ıuyu meselesi 
Deniz yollan koopera tUlıı1 •~ııeler. 

denbert zarara uğratan ve nihayet 
kira mukaveleal borulmak tçtn Nec
metttn MoI!;ı. ile teıebbualere giri§Ucn 
Kocata, ııu ve ~::ıı tabrlkumm , •• 
ha ikt sene mUC!detle kooperatif tara· 
tmdan lıleUlmeat mecburiyeti basıl 
olmuıtur. ÇUnkU fabrika sahibi Nec. 
metun Molla mukavelcnln !cshlnl kıı· 
bul etmemlftlr. 

bitti 
dır. MUfetti~lerı YilAyctıerin okul ve 
öjretmen ihtıyaçlan Uzerinde de e. 
aaıılı eurette durmU§lur. 

lmtthanlar lstanbula naznran \11ll.· 
yetıerde daha UıtUn neticeler vermı, 
ve muva!Cakiyet nlıbctl de 

0

yllzd~ 
eo _ 70 arasında yUkselmlıtır. 

• 
Romanyadan gelen 

müm,uiller 
Romanyay& satılan U!Uk ve yapa. 

ğıları teallm alacak olan Romanya 
fabrik&lan mUmeıısil ve ekJlperıerln· 
den iki ki,ıntn geldiğini yazm11tık. 
Romanya devlet fabrikaları ınUmeı. 
aill olan K&n&I ve eksper Sürn .._ 
mlnde olan bil Od kıfl dUn de ptyua
da tetkikler yapmlfl&r Tt tüecarıarta 
tema.!llardıı. bulunarak depolan dolaş· 
hırşlardır. 

DugUnlcrde Romanyadan gelecek 
dığer lld mUmcssil llc heyet dört kiıt 
oladakı.ır. Heyet plyaa&dakl tılerfnl 
blUrdıkten ııonra Ankaraya gidecek 
n bllkQm,Ue yeni slpariılcr Uzerin. 
de görilpcekUr. 

Okulların açık buluna· 
cağı zamaplar 

Ya7. müna.,ebclile lise ,.e orta o
kullarla şehir ilk okııll:ırı p:ızulesi 
\•e perşembe ı:ınnleri olmak Ü7.ere 
iki ıün, köy okulları yıılnı7. pazRr_ 
lesi Jıilnleri olmık Ü7.ere bir ,g!ln 
açık bulunacaklardır. 

' o 
Köylirsiprasr 
kaçın)'Ordu 

Gümrük muı.tua menıulian Ha
liçte bir takip net!ceeiDde bk .ada· 
lın içinde 800 pır.ket kaçak köyltt at.. 
gara.aı yakalamqlardrr. Fakat slga.
raların aahlbi yakalanacağan anla
yınca kaçm~ ve tutulamamııtır. 

Sandalm asıl aahlb!nin.-.e bu kaçak. 
cıııkt.1111 habePI Ol1111tdltr ata~ 

.~eye talip olclu.. 
-...."tiıtere ile clnlet birleıtir
~ fikrinin muzlr sörilmeai M
"'i "edir? 
~ '1Gt.rekenin azametli ve müt
tL~leri arumda hu nokta 
-..~enberi ihmal edilat thti
~ ~n b& de-nede ba nokta ü
~ tefkilder neıredilmiye-

Moskovadaki Buroar sefiri 

~~iz • f,.... de'liet Wrler 
\~• _ muanz blanknn anam
\.._~ Fransız k-bineıinde yer 
"~ olan l.Anlin de bulunduğu 
~ur. 
"-'"-1 ötedeabed Fran,. ile 1-

_..unda bir ıiınliıtmaJa ta
C~ lta1yanm 1:11ıtiet .-nle
~ (İtmesini tanip eden bu 
~cı fqiat ltalya ile ıala bir 
~ ille ıiyaaeti talcip ftıDlk ,. 
~ eliıa sadıktır. Nitekim daha 
~ ay evvelcleıiberi , Fnnaadıı 
~erit bir ıulh ~ lıilıık• 
~ileri aürLilee :müt.I..ıan 'h ... deFadı ~müta ~itinin nmaız ..-umeaı • 
\ !&rtJmrma ~ .. .., 
~ ~.let birliği fikrini recldetmif 
\ ..._.,.., • .w. ffk ~tik 
L Selıre aöatea..- ......... 
:"it bulunmaktadır. 

B IR gazete Bu~ariataıun 
Moabn Sefirinin Moako

"f1lClan, ''fİmclİ,.. Jaıdar bir ecne
bi müme11il~ sö.t~" 
hir meruimle ·~lank Sefyaya 
ı.r.at ettiiiai :Jazdr. 

Era.i sün Anadolu AJaftftnln 
bir ı..a.eri, bu ha•adaai tekzip 
etmek töYle duraun, -Bulıe~sta
DID Moallova Sefirinin öLDO
CUNU VE KENDlaiNE PAR
LAK. BiR CENAZE MERAsl
Ml yapıldığım bildirdi. 

Demek oluyor ki, Bulgar Sefi-

ün~ fertl.ı. .-naıelerini da
ha biirik fedakkbldara ....... 
celdir ....... --~ ... 
cek bir harpte aerm&Je .... iphıri 
zararla o&.rak çıUak oı--.. 
her halde pbaen k&t'h taT~ 
c:aldanLı-1 v .._ ki aıilletleria 

iıtildili ....... ~-.ol• Wlel 

rinin merasimle tıeıyi •dil~ini 
bildiren sazete muhahiri, yapıl
makta olan meruimia Ge:Ji itant 
ettiğini pek keıti,...m,. Kala
ba!- ğa iyi aokulamıyuı Becerik 
aia, .elam verilen ,phıiyetin can· 
lı hevWlinit mJ, ;allla ••-111 c• 
nue;: ne mi yapıldığını söremo
'iniş ve 117daı:mu1t yazm•ı! 

Müteveffa Bulpr Sefiri Teo
J.,ı Hristof, daha ÖDee Anka..
aefirdi. Kendiıiyle bir ~U.. Ga
zetemiz nmnme ıöriifmit n ifa
de•indeki inceliğe hayran lrabnrr 
hm 

Hri&tof'un ayftl zamancı.. bir 
taİr olduğunu aö7lüy_..,._ 

Moıkovadaki vazifeli eanaaın~ 
da Balkanlann ialhana faydası 
dnku,,acak bir ..er yaratmakla 
Jnefaul idiyıe., ölümii, hakikaten 
bir kayıp telikki edilebilir. 

HiKMET MUNIR 

Halk Qpcreti 
Bu akşam Narlılcapı Bahçesinde: 

(Kadaılann ~~nıllA'I) 

ceği ha!dcmüa blr ~ayla vardır. He 
nUz tahkik edemedlfımlz halde bu ge. 
miler ticaret filomuzun btlytık bir 
ııoluanlrfrnı tamamlamrı olacaktır. 

Bu gemncr yeni ve çok güzel tak. 
nelerdir. Bu haber bütün denlJ:cller 
arasında bilyUk memnuniyet uyan
dırmıştır. 

Gümrük varidatı 
tamamen durdu 

Akdeııiz vaziyeti llzerine limanımı· 
za hiç ,·apur g-clmemete ba3lamrı v~ 
bu yUzden gümrük varldAtı hemen 
hemen tamamen durmuıtur. Yalnm 
evvelce gtlmrl1klerc gelml§ olan mal. 
lar çekilın~kle ve muameleler buna 
lDhiaı· etmektedir. 

-0---

Gazi Terbiye Enatitüıü
ne talebe alınacak 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cazı 
Terbiye Elll!tltUsUnUn TUrkçe - Ede
bJyat, Tarih • Coğratya, Pe~oJI, 
Tabliye, Rlyuıye, RestmJı. :beden Ter 
blyeat ve Mtızık ıubelertııe talebe ah. 
nac.ıctır: lla&Hf Vekuutt bu huMJa
ta bUtlln maarl! mUdUr:Wdertne bCrer 
tamim &'Öllderuıi§tlr. lnıWıana gire
cekler .30 Temmus Salt aktamına ~ 
dar EnaUtU mllclilrlUkle~ .maarif 
mUdürlilgü ,yolile mllracaat, edecc4(1er
dir, Yazılı imtihan vilAyet maarif 
mUdUrlUklerinde yapılacak; ıl!abl im· 
Uhanlar da Alikaida olscaktır. 

Şltaht lmtthanla.r, Pedagoji ve Ede. 
bJ,yat. ı A3Wtoata, Tabliye n Riya
ziye 2 AtuaLoeta, Tarih .. Cotratya 
ve Beden Terbiye.it i Afuatoıta, mü 
.aik 30 l!::tlOl<le Ankar&da EnaUlllde 
yııprl nca~ tır~ 

Oiretmenlerin 
yaz tatili 

Tatil mUnaaebctfyte ıieyalıat etmek 
a.tlyen ~tretmerıler ae;rabaUerhıl ah. 
vall huıra dolay1aly)9 lti(ı )'il ;rabnz 
yurt clablıtnde y&pacaklllftllr. Avru
pa 8eyahatıeri için lzfn nrumq.ce1t. 
Ur. D!ğer tal'aftaıa OCnl.ıaeaJer ad· 
realerüıi okula bır&kmalL ~le lk. 
mal fmUhanlarma kadar me.mııdu.r. 
Okul direktörleri ancak okulun kaydı 
kabutQlıden on beş giln evnl okulda 
hazır bul~lırdır. l;•fteriDe okul 
öfretnıenlerlrideb bhinl vekil r~r
mek mecbuıi)'etındedider. 

life-l1\tlhllll6'n~ 

Liselerin eon 1111i1Jarının kamp. 
lın buırlan8tl talimatname hilkim. 
Jerine ıöre bir 1emmuıdan Jtibtı. 
ren yapılrnai{a baolınacaktır. Kamp 
diler sııunardı oldulu sibl bu 
sınırın da nehar1 <ılacakJır. \"alnız 
hususi okullar arzu ettikl~ri takdir
de t:ıdır;ı kamp kyrabileceklerdir. 
Kamplara i~tirnk ,tınlren tpl,be. 
ter iknınl imUhaalanna ka1nl edil· 

İpekli kaçıra'ft kadın 
Evvelki gün trenle YWlallfatanda.n 

gelen HUbeccel isminde bir kadJDm 
vu!ycUndeQ fUpbelenen rnemurlar 
Qzerlnde arama y&pDUflar n vtıcqdu
na aanJmq olarak iki kilo • kaçak 
ipekli kumq bulmuılaritrr. KUbecceı 
&dllyeye testim edllmfltfr. 

Kahvehahelerde 
temızlik 

Anadolud~ kahvehane, .halkın 
lıir miyarıdır. .Mae1' Kayseride 
knl1' chane hemen l"Oklur. CDnkü 
lınlkı çalışkan(iır; '\"e pinckleye_ 
cck, h:ırcıyacak boş zamanları 
bulunmaz! 

Batka bir. vila:rette •dım bafnı
dn bir k:ılwc. Orada herkes ten. 
bel. 

Hundan s:ırfınuar bütün Tür
ki:redc kah,·eJı:lue Orlazaman <le. 
koııından ;kurlulamam11tır. Bazı 
"ilA3 eı:erim l:r:de \aııt oyuna )"a. 
!;ak ellHmiJ ve pek le isabeUl ol· 

i:',IDanzara ~ ifade ederl 
~tbamara diin,_ ha C... 
\,.~ Pan lılavpm &'iDİ cere
~ aai cenah uaalll'lata ta
~~ dünyada jeniden l'eY8Cft 

~~Wrsamba F.,.... 
~ "Lkia lairliji" euama dofra 
f'~ ltalya ve Pranaanm "U
.~ -.;.tireler'' birliğini vücuda 

111 - Jnailtıere ile ppılacak 
ün:ron hir zaman aonra, Fransa: 
ıun lel'IDal'e, tiearet ft ..... yı 
h11reketlerini nüfuzu altma ala
c:8ktır. Halbuki ltalya Be yapıla 
cak bir ittihatta bilalcia 'Franm 
tcnnayeıi d-Juı hildm bir rol Of• 
nayacak Ye aalaa pa11nı Franaat 
sermaye ........ elde edecelılenlir. 

ı muştur. F"k ll 'u btaobulun koh. 
ı vchrınclcrj "iddrn acınacak bir 

:----,ı------.-----rl J h:ı lcle. Tahtakale cinrı, \'ediku_ 
~ Per~eabel Cqma ·le, S:ım:ıt)·:ı, ""' d:ıha bir çok şemt· 

e pyret etmeıi akla se-
t . 
~ l'anaız aamayedarlan bu bir
~ lnlİltere ile telı bir devlet 
~ ebnelıten daha sempatik 
~·Çünkü: 

- 'tarihi ve aa'anevi müna
~IP1ımrmndn lltiıı millet

M-.ıltdl'lld.iakbilar daha aem
lı IÖtiinür. 

- lerilter• ile yapılacak 

S.it .cenah Fra.,....,. miin& 
rit aulba icbar eden clütince ba• 
dur. 

Aym zamanda İtalya doıtluğu 
bir taraftan 'ıulb yoluyla Alman 
tazyikini durduracağı hakkında 
bir ümit de •ttebilir. Hatta litin 
mubayyelesincle müatalı:bel bir J. 
talya. Franıa itbirlili ve daha 
sonra litin ittihadı Cermen seli
ne knfı bir mania diye ele taaav
"11' olunabilir: 

lıte Franıa - lagiliz ittifakını 
içinden bozan sebepler! 

SADRI ERTEM 

- f !erin ha7.ı m:ıhıılle k:ıh\•chancleri > 27 Haıı. r 28 Hoıı ~ sı'hlıt bir terooe tabı turuıur!ll 
~ ~ derhal kapatılmak fent> eder. \'e 
c:{ 21 Cemıı.tvcı 121 ' ·em:ı eveı 1 hiç 'ilpne yok yerinde bir hare. 
~ hıı.ır !ili h17.ır « t \:er •lur. Jşıksır, hova.sıı, kirli Tc 

sinek hücumu iefnde geçen snat· 
ler, halkın sıhhntlnl zehlrlf:yor. 

\'akitler \'asati Esaai \'._ıı Er.anı Bunun önüne gecmek lcfn lcah. 

''° 845 taı 8'8 

uu •nttn •n t• 11 s as 18 ;ıs s as 
ıt 46 ı: Of) 19 •~ ıı ao 
Sl ı48 2 \CS il 411 2 O!' 
•ı• eıı:; · 2 ıo 6 z5 

\"elf'rin tabi olacakları lanllar 
teshil edilımli 'Te riayet etmlnn. 
ler . derhal ctzalandınlmahdır. 
J\im~tnia. h:ılkı ::r:ehirlem•Ae halc
'· ı olrr.:ıc! ~, E:i'1i, hi-; Virn~enln 

l h"lhııssa hfıv'c znm1ıı':ırtlıı Ta'·tlnı "ldiirmf'"c h:'l!·': ı yol-tur. ı 
•• 111 1111111ı'ı111111111111111111111111111111111 ı 

2(1 ıon f uro krom al111arak 

'J'ahınin crlılcn bedeli (200.000) lira ol:ın 20 ton ferro krom askeri 
l:ıhriL:ıı.lnr umum rııüdjiı1iıiü merkez s:ıtın nlnt:ı komisyonunca 12-8.-
940 p:ız:ırlcsi günü saat 1& le kaı>ah faı:la lh:ıle edilecektir. Şartname 
(JOJ lira mıı~uhiJindc komis.rondıın "erilir. Taliplerin muvakkat temi. 
naı olnn (l 1250) lirayı ha\"'l teklif mektupl:ırını mezkür &ünde uat l4 
de katlar komisyona ,·ermeleri ve kendılerinde 2490 sayıh kanunun 2 
ve 3. maddclcrindd;ı ,·csıikle komisyoncu olın:ı<lıkl:ırma •• bu itle aJA. 
kadar tÜC'cardun uldukl:ırına dair tic:ırcı odası \'csikasile mezktr tün 
\"'e saatle komi'\)'Ona mür:ıcaatlorı. (52U) . .. . 

200000 Metre TOl'balık Bez Alınacak 

'fahmin edilen bedeli (80.000) Ura olan 200000 metre torbabk aıu As
keri Fabrikalar Umum MildilrUlğtl Merkez S&t:nalma KomJl)'OD1lllC& 1/1/840 
Pazartul stıntı aaat 15 te kapa.lı zarfla ih&le edilecektir. Şartılama (l) Ura 
mukabilinde komlayorıdan verlllr. 

Taliplerin muvakkat temlııat olan (6230) Ura~ bavi takUf mektupla. 
tmı mezkQr ~cıe aaal 1' cıe kadar komlayona vermeler' ve keDdi1edDfD de 
1!490 numaralı kanwıwı 2 ve 3.maddele.rindekl '\·eaalkle komı.,a.aq Oll'lıdrk
lanna \'e bu ı,Ie •"kadar tüccardan olduklarma dair Ticaret OdUI ftlllk&.. 
aile me&Jmr gün .,.e ıaatte komisyona mUracaallan. (af) 

• .ıı:. 

600 - 1000 ton yerli /inler., pamuğll alınacak 
Tahın.ia edilen bedeli (280.000) lira 600 - 1000 toa :rel'll linıen 

pamuğu as~erl fabrikalar umum mücliirlülü merkez satıubu komi~. 
)'onunca U-7-916 per~mbe sünQ saat 15 de kapııh zarfla ihale edile
t'ektir. Şartname ( 14) lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
nıııvakkot teminat olan (14.950) lirayı ha~ı tekli! mektuplarını mezkılr 
l{liııcle saat l4 de knıl:ır komis)·ona \•ermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ,.e 3 maddelerindeki 'Tesaikle komll}'Oneu olma_ 
dıklarına u bu işle alılkıdır IQccardan olduklarına dair ticaret odası 
nsikasile mezkür ffiiıı Ye s:ıalle komisyona müracaatları. (6181) • ••• 

ü.(KlO metre I~ kumq aluıacak 
Tahmin edOen Jıedelı ''124.0oO" lira olan 40000 metre ipek kunı:ış 

ası.crl f:ıhrikalar umum müdürlüı:tii ıncl'lıez satın alına· komis)onunra 
1:!-7-9-10 cııma günü sa:ıl 15 le k:ıp:ılı zarffa ihale edilecektir. Sartna. 
nıe "G"' Jir-a "20,. kıırıış mukabilincle komisyo11d.1n verilir. 

Taliplerin mU\ akkal teminat olan (7450) lirayı havi teklif mek.. 
tuplarını rnezkür günde sa:ıt 14 de komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 ' 'C 3 maddelerindeki nsafkle koml5. 
)'onru olmadıklarına ve bu işle nlı\kadur tüccardan oldaklanna dair 
ticaret odası vcsikR:\i!e mezkClr gilıı ,.c saatte komisyona mtiracaalları. 

(5246) 

lakenderun belediye reisliğinden 
Belediyemiıce münasip görülecek yere kurulup teslim edilmek •r

tile elektrikle 1$1er bürülc tipte ve uı:ıli: mcs:ıfolerdcn sellini iptU~U .. 
ce1' eTSarta münakasa ile bir adet t'anavar düdüuü salın aJan.caklır. Kr. 
tir bedeli r.oo liradır. l\fünnkasn müddeti ı:; ıüıı olup ihale C,.....7-t4t 
carşamba 11ünn saat 15 de belediye cncilnıeninde yapılacaktır. tsa.kli
lcrin 43 liralık muvnkkut teınioallırl.le birllkte encümende hazır bulan. 
nıaları ,.e muhasebeden de her an izahat isteyebilecekleri UAn oluaur. 

(3075) (5233) 

Yoqat Memleket Ha.talıanai BQffa6ipli· 
.... " wın en: 

1 - Hastahanemize 30 zar lira ayh'k ftcrelli iki hastabakıcr. 
2 - 50 lira aylık ücretli amelll·nthane fşlerlnden anhyan bonstr 

Tisli bir hpstahakıcı. 
3 - 40 lira aylık ücrelli bir aşçıbaşı alınıcathr. AııtelJ>ıııaıa a 

ınnda. bir iklncJ aşcı Tc bir de bal3,ıkcı vardır. 
' - f:'·sar Te .şeraiti haiz olanların bonsenis Te hüanö bal kiiıt. 

ıarrnı islidnlarına raptederek baıtnbfplijc müracaatlın flAn olunur. 
(5381) 

l atanbul V aliliiirulen : 
Arn.avulk6~ Onfıle tra:nvay caddesinde Amerikan kolleJI llliıalinde 

t'C Amerikan kollejlne ail bulun(ln Misurl konn~ı uaınile maruf bina 
mlişlemilihle birlikte ve 20 bin lira bedellı ilk okula tahsis edilmek nze
re 1295 tarihli k:ırarnnmcye tevCiknn islimldk olunmaktadır. Usulen ta. 
lik nıuıımelesi de yapılmış olnn bu yere takdir edilen hedel mkkında 
nıal ıalılplerinin bir diyecekleri Tarsa sekiz ııün zarfında dilekçe ile 
bildirmeleri llıln cfüınur. (5317>: 

latanbııl A911ye 1 ancu Hukuk Jl&. I 
kfılıllttacim: 

to/37G Yuzme teşvik 
müsabakaları 

atanbul Su SporJ&n ~: 
l - lklncl yüzme tepik mQ•!ıe

kuı 30/G/940 Pazar gUnf1 ~ 
re Beyaz Park yllmne !ıawmada JS
pılacaktrr. 

2 - l40aabakalara .. ı H ~ lıaf
lanaçaktır. 

3 - Hakemler: Rı:aa 8Uerl, Bakir 
Nacur, Nevin Haaan. SıtJa ıı:r,,ar, 

Tevtlk Böke, Nuri Boeul, HDamettlD 
GUrell, Hikmet UatUJıdal. 

Yukarda islmlerl yasılı lıakem ar
kada§lann muayyen uatte mDl&"lı&.. 
l<a mahalllnde buJımmalan rica olu· 
nur. 

----------------------

Naareddfn taratmdan Beyotıu Tar
IUaşı Yafhane aokak 30, '31 'No. da 
oturan Muzaffer aleyhine açmıı Ol· 
du&u evllt reddi davumm yapılan 
muhakemeal. eonunda: lılerlyet kanu· 
n111ıun blrinct maddNt muctbUı.ce bA. 
dl8en1n vuku tarthındekl &hkt.nı& tAb1 
oldu~dan eaki ~m muclblnee 
zbladan ooğan çoc~ neaebl bir 
kblıseye neıep edllmiyecelfne \•e 
menyet kanununun u tınctı madde
alDln son fıkrasında yazıldığı veçhile 
kanunu medeninin meriyetlnden llOtı• 
r& ve bU kaınm'IUl bQkmU da1realnde 
davacı tarafından dllhi tanmmamııı 
bulunmasına binaen mUd<:ealeyha 
IGazatterln davacı Nasreddinin sulbU 
•*dı olduğuna mUteallik nU!us kay· 
dJDm iptallııe 19/6/ 940 t:ırihlnde ka. 

KAYIPLAR 
rar verllmll ve yazılan il&ııda nullıke· I' 
ma divanhanesine talik edllmı, oldu· ' 
tandan ilAn tarihinden lUbarcn 15 ------------

) 
rlb ~ JD~ xaaıter D28 - 929 oeneainda O..._ V... 
temytzl dan etmediği takdirde hUk- ranlye köylliıde Millet mektebalden 
mUn Juıabi .k&U,)"ct. ıe<ıeceıı lehli# ma. '"1dıA-.m pbadctnam•yf •Ji ewa 
kallUlla-Calm olmak Uare llln olunur. Y8DJslnl çıkaraca&ımdan ejlkl""ll 

~32116) bWunU ) 'Oktur. 

tatanbuı Crtıncü ı~ra •emrıutuaıı: 
39/36~ 

ınr aıaeaıın taliliUf !Cln bıi~c!tllp 
paraya Çf)\Tilmealne kara: \"erilen ev 
eıyaıan ,Beyoğlu Cthaııı.rdc Karadut 
caddesinde 60 N 0.h ap:ı.rtımanm 4 
No.lr ü:ıire.slnde ~ı'i/910 Snlı gUnll 
Baat 9 da birinci aı; k arttmna ile sn 
blacaktır. İş bugUn kıymet ytlzde 
yetmto beşini bulmadığı takdirde Per
oembe ıanu aJ1U 11&&t~ '/'1/HO tart· 
hinde &Jftl m&b&lde ikinci arttırma 
11\lrctile atılacağı 11An olunur.(327181 

Fransızca ders 
Orta mektep -re liselerde ikmale 

kalanlara ve Frnnsızcasını ilerlet
mek bkyPnJere mflsait şera :tJt> 
frnnsı1ra ders nrflir. 

Arld ed~Jer Vakıt mıtbH!lında. 
''Fransızca Öğrrt:neni'' ismine ~I · 
fahen Te)'a tahriren milracaal 
edebilirler. 

Csküdar: Umraalye ki,u.19 
Slıtçü aokak 38 No. llumı .._. 

(l;till) 

* * * . 
9•0/1139 numarah liman dWdanımı 
y1 ettJn. Yenisini çdral'a~ 

• A lirn:ı ı u nU yoktur. 
ı; ılw:u u.1ıo.ıuııda afefll JI«' ıı 

(12712) 

••• 
lııtanbul bcledlyeaincSen alnuf olcl\l· 

ğum 352!5 sayılı pllkayı ka7btttlııııl. 
Yenlslııl alacağnnd&n Hlrhılntn idik. 
nıU yoktur. Emla a

(8271') 

ikmale kalanlar 
Orta mektepte rl:rul7e, illik. 

kimya derslerinden ikmale talan 
talebeleri en ehven n,.ua ,.Utu. 
rırim. Den; verecek ...... ıp 1111' .. 
rim yok. Deniz aşın olmı11n her 
)ere lslenılen saatte lfdeblHrfnı. 

Adres: Kasımpaıa, Pmr reri 8Cı 
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4 - VAKiT 21 HAZfRAN 1940 

Ko~ Fiyatlar.• 
ETtBANK ERECLt KöMOR iŞLETMELERi 

:ı.:"'\,.. MOESSESEStNOEN :' • 

2112889 No. Ju Hey'eti Vekile karuile taMlik edilen S No. 
lu K.oo.rdi~~syon H_ey'eti ~raı: m~eibi.nee kok kömürii itlerinin 
tanzımı muesıeaemıze tevdı edilnuı olduğundan. Ankara, f ıt&n· 
buJ, frınir ve diğer ıehirter için teıbft edilen a.ıt11 fiyatlariyle 
umumi aıtış tcraiti a14ğ1da bildirÜmiştir: · 

l - FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
aynı fiyat.) 

a) ANKARA 

için 
TMU 
T.L. 

- Aapri bir vaıon, hamule senedi üzerin.deki D. D. 
Yollan tartı11 mucibince olmak üzere milenese1nizin 
veya müeueıemiz feraitinde çalrpcak olup Beledi· 
Y~e gösterilecek tali depolınn aatı, fiyatı. 23.30 

- Müessesemizin merkeri depolarlyle vukanda tavzih 
edilen tekildeki tali depoJarda müfterinin veaaitine 
teslim • Satııt fiyatı (Gazhane dep<>1u merkezi depo· 
muı mahiyetindedir.) · 24.-

b) iSTANBUL 

- Müe11aemizin ve yine müe.aeaemir ,~&itin.de alı· 
.-cak olup keza Belediyece gösterilecek talt depÔ aa· 
hiplerinin depolarında Ye ga.zlwıeleı-de müfterinin 
veaitine tnlim. 21 _ 

c) fZMfR ' 

Al.'!'a~ak'd~ Beledi~e gaıhanesinde müfterinin ye. 
~ttne :esl!m: (fzmır kok satış itleri lriırir Belediye.. 
aıne verilmıJtir.) 24 

d) DtGER .ŞEHtı~LER ; .-

Bu tehirlere Banka tarafınd,ın aatıf}ar anea.k (Fob) 
yapılabü«:c~nden fiyatlar §Syleair: 

- Fob Zonguldak 
- Fob Karabük 

NOT: 

Sömikok Karabük 

1&.10 -.-
. 

21.60 
11.SO 

. B~ te~rler~e ~k almak iıteyan satıcılar. eitt o fdıir Be· 
ledıyeaı .Eti1?8nk ı bir bayi göstermemipe kendi naınlanna atr• 
~ llp.tl'Jt verebilerltt. Ankara, İlt.anbut, İzmir haricindeki 
ı~e.rl maka~lar Yeya sanayi müeeaeaeleri ihtiyacı için kok trö
mürit al~k ıstcyenler Ankara'yı Etibank'ı milrıcaat ederler 
~u tebirlerdeki 'teahin koku utıı fiyatı yukarıda Fob fiyata nak: 
Hye ve ton bqma muayyen bir klnn Dbe.iyle mahalıt Beledi· 
yelttce t~bit edilecektir. 

Yubnda ıaevzuubahlı ukerf m~larm n kıtaatın ta. 
lepl~i müteahhitlere 'ınulrneteleri mulsteri,.tma ıöre teslim 
edilir. 

f stanbuJ, İzmir n Ank~!8~da Etibank merkez! depolariyle, 
&:-•haneler ve Etibank teraıttnde çıJrpcatc, yani onunla aynı 
firattan Utıf yapacak olup Belediyece ıöatnileee'k taU depo
lar haricinde .kalacak semt depolan kua Belediyelerce ıöeterilir 
'"' banlann satıı flyatlan mahalıt Belediyelerce tayin otunar. 

2 - MURACAAT YERLERi ı Telefon No. 

ANKARA: Ktibmk Uaıum Müdtidtlttl 
Ticaret Şubai S006 
1STANBUL: EREöLt KÖMURLERt İŞLETMESi 
KOK SERVtSt (Toplıane iskele caddesi No. 28) 447°67 
ZONGULDAK : Ereğli Kömürleri İtlet· 
:meai Xok Suviıi 145 
DfOER SEHIRT.ER : Etibank Umum 
MüdürlUğü Ticaret Şuhe.i • Ankara SOG6 

3 - TALI DEPOLAR : Tal! depo adresleri Belediyeler 
tarafından ilin edilecektir. 

4 - TEDlY AT : Kolıc bedelleri tamamen pefin olarak tedi· 
ye edilecektir. 

5 - TESLUIAT : 
Resmt devair ve müesusattn derhal bağiantılarmı yap

maları ve ihtiyaçlarını azami 31·10-1940 tarihine kadar tesellüm 
etmeleri mecburidir. Aksi takdirde müea•ne taleplerinicı n1rti 
ıamanite is'af editmemeainden mee'al butunmıyacaktır. • 

Ankara ve lstanbutda kalörifer tcıisatı bulunan huıutt bi· 
na aahipleri ihtiya)lannr mabalıt Belediyeler vuıtasiyle en ıeç 
15·7·940 tarihine bdar mües•esemize bildirecektir. 

6 - KOK Cf NSLERt : 
Ankara. htanbul, bmir i~in her cir.a kok kömürü için 

tele satış fiyatı kabul edil.mit olduğundan bont.rm aureti tenH 
ha1rkında tamim edilmif talimatname mucibince tevziat yapıla· 
calrtır. Hu~si tevzi şartları &§Clğıda ıöstuilmiftir: 

, - Kalöriferi ol.ın resmi devair Ye müftaeut, apıartnnan 
veuir binılaT Karabük .,. . bir kınm Gazhane koku 
kutlanacak, mütebaki Guharıe koklan Gazhanenin bu· 
l~~d!liu semtin i~ti>:~~ına tanajs edtlmittir. 
Sorrt!kok, tmlep edıldıgı Ye ~~ole vaziyeti mü.uit otdutu 
takdırde, ıobadı yıkılmak uure mübayu edeceklere 
verilecektir. 

7 - STOK: 

Allkara, İstanbul ve 1mıi.r'de talepleri lrarplayauk 
.toklar tMis edilmiş olduğund~ illti.raglam mruiyle Jra'l'fila.n· 
ml\..~f kin slM:aıfarların ~ı.1k:ıtı'i~l;i etlrr~•rf' mUracutl!rr. 

--------·---------------.,.-------
ıstanbul Belediyesi 

1 ııanıarı 
'J'ak&lm g:ızinosu ofilllfnde lesiı edilecek bnaıazı oeakbn ile 15· 

!.ıralık1arı lesisalı açık cksillme~c ı.onulmuştur. J\tı~if bedeli 2i00 Jira 
"Te ilk teminatı 202 liı'a 50 ı..urıı~ııır. Jo\eşif u ~artname ubıt n moıı. 
melit müdiirlüğü kaleminde 1ıöı ii!ecektir. İhale 4-7-IHO J)er:,ıembe 
günü saat 14 de rJairnl enciiınende yapıhıcaktır. 

Taliplerin ilk teminat mıılihuz nya ınel>lurl3rr, ihale ı3rfhlnden 
8 rin ev-re] fen ışlıri mürliirliijüne rııliracutla alacaktan fenni ehliye! 
''e. NO 3'1lına ait ticaret ot.a~ı <re5ika1arlle ibate gilnft muayyen gaalle 
daiftıt encümende bulunmaları. (505!)) 

• .1#. 

• Feııcrrle Mollaa~ı nıahııllcsinin \'atağ.en hıımıns ~.l..akınciı ıs Xo. 
lı haı-a!' ve maili inhidam bina sahiplerinin adresleri me(:hul oldu}u 
ııntaşılclılından 15 «ün zarfında balei mahıor ettirilmesi. abl takdir· 
de yapı Yollar kanununun 44 üncü maddesine teTfikan We•iııcee yık. 1 
hnlaca~ teblilat makamına bım olmak ft2r.rfl ilAıt olnntrl\ (f.190) 

Sahibi: ASIM US Cmun1 DStftJStl ichrt ..ren: J 
llaııldı~ yu: l')'/r/r Jlatbt.Nı Be/ilt A,_.t Sft••lf.l/ll 

Deniz Levazım Sat1nalma Komısjonu ı rAn :ari 

1 - Deniz ordusu ihtiracı kfo alınacak olan 26 kalı:ıu ıuu1t.crır 
cins nı~lıoroenin :!S~-9f0 tarlblae rutlayaıı cİ.ınıa ionfi. saat 15 de 
Kasımpaşada ~ulunılıı deniz le,·aıını satın.alma komıs~ onuııdı 'ad! pa. 
ıarlıit yapılacaUır · 

:4 - btc.klilcri~ mezl.-lir ~omisyona rnüracaaUarı. l53e!5) 

• • • 
J - 'J'ııhmln edılen bedeli (.4830.30) lira olu 1 kakın m.alremcain 

:!1>~~9ıo t;ırihine ra!lilııyan curoaı lesi .Unu saat ıı de Kaaımpa~ada 
bulunan deniz lc~a nnı sıılınalma komis~·onuniia ı>aıarhkJa eksillmesj 
yapılacaldır. · • . 

:l -, Kati ternin'alı (i~4.;}8) lira olup şartnanınt her ıtta i' saati 
dahlllııde meıt.Cır lonılsyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - f stelı:lilerin 2.ttO Hl"llı bnuııuıı istediii nsıi~le adı ıtC-~ 
lı:omisyona möracaatlaJ't. (3302) 

••• • 
1 - f•hmin eiiilcn bedeli ((411) lira·olan 11 hltm nnıhtelif· efos 

roalıemenin 28-6-9'0 tarihine ra:stla~an euQııa ıftnü nıt 14,30 dıı f\~. 
sınıpa~:ıda bulunan deniz Jevaı:ım satınalma ı.omlıı3·onunda pararhkfa 
elı:sıtımesl ~·apılaca!.;tır. · , 
1 2 - l\att teminatı (672.15) lira olup şartnamesi her ıün j' saatJ 
dahilinde meıkdr komisyondan bedelsiz ahnıbilir. • 

3 - fstekUlerin 2490 .sayılı klllaı:uıa istedlji ~enl1de hirlikte ıdı 
'~en komil'l·otıı roüracaattarı. (~300 "' . ·• . 

~ Ahnaaaldlr. 
2ıt Huir~n 9'0 cunıartesl Silnü saa(12 de pazulılı;Ja hintyalt ılına. 

caktır. fstelı:Jılerin her g(jn Kasımpaşada bu!tmın komisyona nfimune 
ve nsınartle ntüracaıtJarı: (5~0 

t .• * • 
• ı • 

1 - Tahmin e~ilen bedeli (t i7J) lira .olan H kalem mllhtelıf dns 
maJıemeniıı 28--6-940 tarihine rastla~·an-euma ,una; saat 14 de •K•· 
sımı>aııda deniz lnaıun sah11ılma konıisyonund• pazarlıkla ebıJt 
rueıi yapılıcal.:tır. . • • 

2 - Kati teminatı <265.93) lira olup ·,artnaroeııi ı.r ılln iş .saı~i 
dahllfnde mesk'1r komisyondan 0eılelsiz ahneblllr. 

3 - isteklilerin 2400 ·sayılı kananun fstedlii naaikle .birlikte ıdı 
ı~n koınfaJ'ODa mOracaıUırı. (5303) · 

••• 
1 - Telnuin e~lilen bedeH 8287.50). Ura oln 1303 tane karn tat 

~uının 2'-3-940 t1rihine rHUa~·an cuıtt~rtest ıilnll saat tı.30 d; 
J\aaımpışada bulu'ftan deniı levuıra saha alnıı kornlaYononda pırar. 
lılı:.la eksiltmesi yapılacaı.tır. . 

-~ - Kati tendnelı (12'3.1S> lira oh.ip ftrlnımesi her atiin iş ıuU 
dahılınde medcCır komis)·ondan bedelsiz alınabilir. ' 

3 - fsteklllerin 2'90 aayıh ' kanonaa istedili 'fesaikle birlikte adı 
seçen komisyona mtiracaaUarı. ı . , (53&5) . 

• • • 
1 - TUımin edilen bedeİl (5800) ı{~ olan h1r ıdel ı.:am,.-onun 

2 Temmuz 940 tarihin• ra~Ua:raıı sah sıtaü saat U,86 da puarlılıla ek. 
ıntmesl yapılacaktır. 

2 - l\atl teminatı (840) lirı . olop "8-rlııameıi 'her ıiin . kornfsyoıı.' 
dan ıJınıhlJir, • 

S - h~klilerin 2490 sayılı kanaııda yazılı Y:saikle birlikte• belCl 
tün Te aaatte Kesampa,.da bulunan kotui~~na m8nıcntları. (5307~ 

. Mubamnıe11 bedeli 21851 lira olan AlpoUa -.. terleaköyu biru n -
baı:ıoe ,.. m kölaf il• pompacı binası tnpıı (fi kapalı nrf usulile ek 
si.ltme:)·e çıkarılra1ş~. Mtiaakasa 1&-"-7--HD carpnık •ıftnl saat ıı d; 
Sır.kecfde 9 ı1tletme bfD&nnda,,,A. E. konılıJ'Qftu tıntındaa "8Pitacak. 
tır. tstekliJert~ teminat ~ .kamınt !es•B:l ilttf'~a edecek, hpab Hrtıa.. 
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