
··-~ •1l:emmuzJan iti-
baren 6 ncı tertibi,,_ 
kuponlarını verme. 
ğe başlayacağı~ · -

MERYER 3 KURUŞ 
• 

Besarabvada tesbitedilen ha 
ueçen Sovveı kıfaları çekildı 
lnglllZ bava kanetlerl Bolgrad şehri paraşütlerle inen 
ımanya, Belçika, Holanda ve Fransadaki bir kıtalar tarafından işgal edildi 

ÇDk 3SKBrİ hedefleri bombardıman ettiler •j;::::;~Y:',ı~::~~.:::: Dun Ro~anyada 200000 kip 
da. Sovye~ . kıtaatının ilerlemesi sılah altına ahndı 

Baıkanlarda 
notş .. ıı vaz, yat 

Y azan : ASIM US 
by .. ile •imnli Bukovina. 

"sara ... s .. • T • 
:ıl etnı:~le Sovye.lenn • u 

g -:a~ında ve Bal~anla~c1akı 
ri tan\Bmen tot:mn eddmıı 

'> 1'foskovadan gelen 
:ı1' mu. " .. bet 

L b ... lcr bu ıuale muı . 
ı;a wr .. 'ttır 

te cevap v,erıneY• D!usaıald; 
t Berlin b'.!ltt• oldu~u h 
· W. kaynakl:ır, Rornan:i: 
ınean tam bir mutana 
1 edilen R\:ı taJıbinİn bun • 

• mellere ıoro a dııha genıt. e 
1 u yürümek için bır baş an • 

lduiunu hiısetf• -cc:k haber: 
e~rinde ısrar ediyor. Meseli 
B. ajansı Sovyetlerin Be$a
l ve Bakovinayı itıalden 
a Köıstenc:e U. Tuna ajanda 

i .. te gandeca -Walet'1D•tİr· 
et r.otıısmda bu üıler mue
n bulunrnachiı anlqıldı. An
r ns ajanıı D. N. B. ajansmm 
ki rnalumatb açık ol...u 
p de etmedi. O halde yan 
i kaynaklardan gelen o ha • 
rde hir hakikat hiıseıi vıır 
? Yani Moekova bükumeti
~e131'9l>Y• ile Bukovinaya 
ıtikten sonra yeniden bazı 
büılere girmesi ihtimal da. 
o mid:r:? 
ına havzuı ile Balkanlan L 

.:1r e den bicliaelerin inkitaf 
lan arasında bu noktanın 
leri iıgal etıneai tabiidir. 
cim Sovyetlel'İn 51ovakya
~acariatana geçen Rutenya 
ında bir nota verdiğinden 
ıgünlcrde ıı:t ıık bah$edifi · 
Fakat bu haberlCt" Pcşteden 
p edilm3kle beraber Sovyet 
fili sakin kahyer. 
ğer .taraf tan Besarabya me. 

in halli dolaynile Maca -
ada ve Bulrarir:tanda müra· 
edilen aıkerl tedbirler he • 
,eyrini kaybetmit cleiild1t'. 
n ve Roma hükUınetlerinin 
ıde ve Sofyada yaptıklan 
lcı- aulhün mubavazuma 

f ıöriinmeıine rağmen Ma -
e Bulaar .Ekin umumiye -
ıahrik ec1Umekte41ir. 
ana ·ıvanya ve Dobruca me -
tri bu tekilde ıüngülcc:- ara • 

münaka'8 e~ildikçe T u°:" 
ısı ile Balk• .,larcla harp fu. 
ıatlamamıt ol.. 1ııiJe. artık 
an bahsetmek mlaua oL 
mı? 

lk • l • j • t • k p~an mucıbıntc devam etmekte. 

l ngl l Z a-n Z d~r. Bugün kıtaat, 1imali Buko · Lipkony istasyonlarını iıgal et _ Kichcnevin 80 ki1.emftre p-a 
v~nad~ Strojinctz ve Hertzo şe - mişlerdir. garbisinde de Boq ~yetine 
~ırlt-.rınc girmiştir. Prut nehri Motorize kıtaat Mogilevpodc1s gelmiıtir. Cenubi Beurab~ 

Er''trede 2 ı·talyan su•• varı· uzcrınde · ve Kholine şehrinin ce. kinin 55 kilometre cenubu şarki. Pnıt ve Tuna nehirlesinkı blrJet. 
nubunda bulunan Novosseletz ve sinde Prut nehrine varmıııttrr. (D • l' .. .d ::ı evcımı • M ••,ı 

~~~ ~P~~k~~-u~~--~-ı-~-- -,-e-1 _~-a~l~-B~a~l-b-o~.~,a~ 
nezaretinin tebliği: lenmtz Dortmund·Ems kanalina, tı..- ~ .T i 

Dün öğleden sonra 1ngiliz. Zoest'deki ~imendifer manevra 
bombardıman tayyarelcrindtn hatlarına Şvcrt, Ham ve Grems- 'k ltl 
mürekkep bir filo· Abevil tayyare burg ve B::d mıntakasıtıda ve Ce- ~ u l a ~ı 111 l va Dl ı 
meydanına bir baskın yap:nıştrr. nubi Belçikada Şimay ormanında J .J • 
4 düşman tayyaresi yakJlmr, ve askeri hedeflere, Holanda ~ordc-
diğcrlcri hasara uğratılmıştır ney, Borkum ve ŞipoJ tayyare 

!~~Ün tayyarelerimiz. c!önmüş ~=~:a~a~:an;tee;i":eA1~::~: İngiliz pil ·otları Mareşal'ın tayyare• 
Geçen gece bomb:ırdıman tay ı' Mcrvil tayyare meydanlarına ta • 

yarclerimiz Şıt kimya fabrikası • arruzlarda bulunmuştur. Biltün 

......... ...... kbu fab~•·r· ·- "'"'""" ! """'' sin i d üş ü r m e d i k 1 erini sö y 1 ü Y- --·-' 
C!"'Eer!:Yn~ '!d10?.:_~i beJJ!"-~ • . 
Nazi tahakkümünü kabul etmek- Sunyedekı 

tense yıkılmayı teı cih ederiz P~lonya livası 

1 ı:oma, SO (A.A.) - Ajanı Stefa- tııgtliz h&\"& kuvvet 
nl"1Uı t rd fln" gl:irr, l!'al'eff(l n 1.. Jotı:ırdan h1{o bir! ';;liliii 
bo'nun sukut. eden tayyaresinde on t.ayyarcsinl dil§Urmllf' ... ...-ı .. .lılı...._IMI 
kl~l mevcut bulunmakta idi. Bun- aememektedirler. 
lar meyanında ınarc§alln ycR'ent ile '.Blldlrlldifine g6re, O- p 
kny:ın biraderi ve Tunustakl ltalyan Tobruk hücumuna t.uıak edin tDct 
bnş konsoıo:u bulunmakta idi. Tay· llz hava kuV\'etleri snpa ~ 

ikimizden biri mahvolunca ya kad a r her 
yerde çar pışacağız 

Londra SO (A.A.) - Rö~cr : 
Bir mUddettenberi giıyn sulh tek 

ıınerınlfc · bulundufUna dıılr etrafında 
uydurma §aylalar dönen s:ı.bı l< b:ışve. 
ktl Çemberlayn bu aJ.§tlm radyoda 
l'ıiuat beyanatta bulunarak Alman· 

• ıarın tabakktım teşebbU.SUnc ltıırfı, 
sonuna kadar mukavemet etme!: için 
İngiliz kablnealnln D1Uttchlt olduğunu 
soyleml§tir. 

Radyo tarafmdtlrı bu nutuk, lngH 
tere, Jngtltere imparatorluğtı Ye §1. 
mali Amerika için n~rechlml,1Ur. 

çemtıcrlayn demııu. ki: 
- Sl%e söylemek Uıtedlğim İli< §ey. 

b&rP kabinesi lzalo.nnuı tam bir 
Mıenk ,.e mutabal<&Ua birlikte çalrl'J· 
tıklandır. Aramızda tesanUtatızlUk 

iddia eden masalları dlnllyerck Alman 
propagandasına kananlar \'cya ıçı. 
ınlzden her hanı;! birinin dllşmanıa 
ıuJh mUZakereslne gtriımeğ'e muvata 
kal edecc~rrıl tahmin edenler ancak 
nazllerln oyununa Alet olmaktadırlar. 

Nazi tahakkUmUnll lmbul etmek. 
•~ l< ımn...., tercih cc!en ı:a$ınm ...,.lSe yı l l:r" 

t bil bir mlllet1:z:. Ba!Jvcklllr. 
ve mUt e 
idaresi altında dUşmınt:ırıtnıza taar-

tu l Onıann taarruzuna bD· 
z ctmeğ \'e 

)'Ult bir mnıete bU oııı.n r:ıUcadelcci 

bir nıh ve azimle k(U"§ı koym:ı.k rıl • . 
llndeytz. )<: 

Her ne kndar hUrrlyct \'e medeni 
yeli rnUdafırs için yalnız bırakılnuı: 
sal• da ceaur erkekler \'e kadınlar ev. 
ve!ce de ,yııptığımız gibi zaten bekle· 
mek için §imdi yalnız kendimize gU. 
vencbileceğlmt=t bilmekte ancak daha 
ıJyade kuv\'etlcneceklerdlr. 

Gittikçe bUyDycn donanmamız, Al· 
man filosuna c;ok faiktir. Denizden 
aakledılccek bir ihraç h:ırckctınln 
rapılabilmesl için Aın1anlıı.rm donan. 
m:ı.mız arasından aızmıısı veya onu 
mağllıp etmesi tAzımdır. Şunu ı1a u· 
autmayıııız ki tngııtcrcyc bir heyoU 
seferiye ihraç edilse bile onu ia§e eL 
mek gerekUr. 

Çembl!rlayn İngiliz ordu ve hava 
kun·etıcrinln maneviyat ve malzeme· 
sine itimadı oJduğ\Jntı blldirml' ve şu 
sözleri llA\•e etmiştir: 

...- DUşmımın 1uraya buraya nUCuz 
edebllmcsi mUmkUndUr. Bu takdirde 
onlar \'eya biz lldmlzdcn biri tama· 
mlylc mah\"oluncaya !:adar dUşmaola 
her yolda, her köyde, her c\•de çarpı· 
9acağız. Yalnız yllrt'ği zayıf olanlar 
muvnttak olacat:rnı.zdan §llpllc edebi. 

llrler . ., 

Bütün teçhizatile 
Filistine geçti 

yarenin .sukutu ile hepat 6lmU~tUr. tayyaresine benzer ~ 1ılr ~ 
Kab.ltt, 30 (A.A.) - R6yter· layyarmnc rutıam....,.., Oma 10 
Romıı'da ncgredllc.n tcbll~d~ her ı:ıU yanmakta olan bir teıJJue ..... 

ne kııdar Balbo'nun tayyarealnln mUşac de akfbett lıll~lltldll:. 
Trnblusı:arp'de Tobruk üzerinde ce. Şimdiye kadar hlı; bir J11ot JllRıo
reyan eden bir dUŞlllan" hava hUcu. , nun tayyareaine teaaat ~ 1111-
munda düşUrUidUğU blldlrllml§ac de dlrmemııur. 

Londra, 30 (A.A.} - Röytcr: 1 
Polonya hükümeti, Suriycdeki 

Polonya Jivasının Filistindeki ln. 
giliz kuvvetlerine iltihak ettiği -
ni bildirmiştir. 

General Mittelhauser'in Bordo 
hUkumeti emrine girdiği tebey • 
yün cAintc, Polonya müscllih 
kuvvetleri başkumandanı General 
Sikorski, Suriyedeki Polonya li -
vasına Filittindeki tngiliz ordu -
suna iltihak etmek emrini ver -
mİ§tir. 

Dün alınan haberlere göre, al· 
tı bin Polonya askeri Lam techi -
zatlı:ı.rla birlikte, liva kumandanı 
Gen~ral Kopariskynin emrinde 
hu.1udu geçmişlerdir. 

General Sikorskinin emri tam 
bir intizam icrinde icra edilmİJtir .. 
Bu Sl:rctıc Polonya Jivasr silahla
~-'".! teslim etmek mecburiyetinin 
or.une geçilmiştir. 

-co 
60 

100 
i5 

100 

lıçl Sınıfı UıtlWL Lenin, Haydar JU!at. 
Jtubi Hayatta LlftUur. Yung, Pr!. Hayrullah. 

4 hfahana. Dofru. P. LoU. liman Hakkı All§lln. 
Raaln KlllJlyatı (2 inci) . <Birinci kltab d6rdUııcll ...._~.._ 

mi§Ur. H. NAzım. 
Goryo Baba. BaJz.ak - Hııydar Rlfat. 

Hakiki !iyalları 395 kuru§ olan bti .dUnya pbeserlerlnl ..... ...a...'lı.a.ı-.. 
tirmiş olı:ın okuyuculanmrzıı yüzde elli tenzille yanl 191,5 lalt1mılrwe._._ 
#iz. Okuyucuı:ınmız bugünden itibaren Vakıt Ku.tUphanellDe elMil• 
kitablarınr alabilirler. Ta,radan aldırmak JsUyenlcr a~ clT.MiıHııiııl .. 
P9sta Ucretı UAveatyle 225 kunıı göndermelidirler 

Milli küme maçlarında Fener Vefayı 4-0, 
nama kanall Galatasaray Beşil<taşı 9-2 yendiler 
ıarla ka·patıldı -~- -·-

Alttncı tertib kitab kuponları 
dan itibaren neşre başla 

nanma Panama 
su~ar ında ilS 

kuracak 
par::ı~~ 

.nr.m:ı, 30 (A.A.) - eıni. 
hnm i!;i ucu den!~tı !ıarla 
: karşı ır.t:dafaa ıçın • ğlır 
afa~:ı eôile~t:l..~r. Bu :orıU· 
allenfc sahil bOyunc:a ıeş · 

jc- 'llnda yerlerine ytr ,,,et· 
tel.tir. ICan:ıhn pasifıtc idcl 

< IJcl'lmu 2 ne ı 

Okuyucuıanmıza yUzdc elll tenzl!Atıa kltab verm• ıc:ll:kllDlliplı'lllılilillSll.al•~• 
timiz bUyUk rağbet gördUğllndcn dUnya pheserlerinden • ._.. 
Tercüme Külliyatının UçUııcU be§er kltabmı da altıncı, ~ 
\'ereceğiz. 

Bunun fçin yımndan 1Ubarcn neşre başlıyacağımız 2:. ~ ~ 
mak krı.Cldır. Yüzde elli tenzlltltla vereceğimiz dUnya §llbesederl ••'*':. 
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Fransız hükUmeti A1·ada bir: 

Bir Bu!gar ressamın:.:-- Bordo'yu terkettı• 
bayağı karikatürü 

KOMŞUMUZ olan Bulgaris - llortio, 30 ( ,\.ıU _ ııarn <ı bildi- , silmek kararını ~crnıi~lir. • ı 
tanda bazı gazetelerin rr:ıı ' riYor.: Fakat hımd:ın böyle devlet mer. 

aıra nc§t"Cttiklcri kc:rikatürlerdcn ·~hıvakkalen rııerkr.zi Fı·a nsad:ı kcıi lılr ,ehrtn imti).·•11 olmıyacıik
zaman zaman şikayet edilmekte. Hrleı;mekıe olan hüküınclin Bordo ıır. Bir ~el.tirde l'laıırlar dl~er iki 
dir. 29 Haziran tarihli Utl'o gaze- ~l::n ;,~Tılı~ı hakkında Püti Jirond ~ehirue de pıtdamento bulunacak
teııinde yine hiçbir cspirisi olmı-· nşai(ıdnl:i t n r~ıırıtı verıncktcılir: tardır. Paı-lılmentonun faaliyetinin 
yan bir karikati:ı:- gözümü:.:e ''Hiikiınıcı merkezinin biJahaı-a tahdit edilmcsl, memleketin mıme
!tarph. Bundn, Türk poturlu, lap. P:ırisc nakli uıenuu Vishaden mü- ,-i blkınma.,1 ve İ'ie koyulması ,-e 
çinli, fesli bir tip olarak gösteri- tareke komissonuııdft e.,11sen mu- \"alanıt asil ve mağrur yeni bir ruh 
liyor. k:ıdrlem;ıt knhilinden ıctl.;i\: edil. yaraımast için liıım gelen himmet 

Karikatürün delalet ettiği ma· mişti. Hükumet te>;killı.tınm flonlo. 'l"C seı-beo;tinin '"atanın mukadılera. 
naya· gelince; bu da, bayağının yu terki .. e mııhlcJi( ser\·islerin lınıı rfar~t eden büyük F"ransııa 
bayağısı .•• Bu karilcatürü iz.ah taksimi nazırlar heyetinin miizake· bıral.:ılması aklı eliminin gösterile
edecek değiliz. Yalnız §Unu kay. releri ııelicc~inde knrarla~lınlmtŞ. r.eği rrnlıtemeldir. 
cledelim ki, Türk ,u veya bu ha· ıır. Rern, 3 0(.~.A.> - D.X.R. ajan-
diseden korkup ağaca trr.manacak Devlet reisi Bordoyu cuma al.şıı- sı bildiri~ or: 
yaradılı§ta değildir. Eğer böyle mı tcrı.eımi~tir. Cumaı1csi sabahı Rei'licumhur J.ebrön ile hnkümct 
bir korku içimizde ol&aydı, bu • aynı şer:ıil allınd:ı, Bordoda\.:i iş erklnmın Rordoya terketıikl~ri "re 
günkü hür ve müstııkil Türkiyeyi birliğine devam erkn nazırlar Te Klermon·Ferrand ~elırine ıitmele. 
yaratamazdık. pıırtamenlo a1al:ırı umn bir kernn ri ihtfm;ıli olduğıı haber ahnmıottr. 

Biz, herkesle doıtuz ve dost haLinıle Ponpiyer"den h:ıreket ede. Viıba~ 30 (A.A.) - D. N. 
kahnak istiyoruz ve bu arzumuı;- rek Libıım "re Montforl Siirliıl is. B. bildiyor: 
da &amimi olduğumuzu da hi~i" tiknmeline le\'eccült · etmi,ıerdir. Bugün MassauerhoH otelinde 

. milJelin aleyhinde kc::r.-ikatür ·neı:- l\lilli lrnlkınınanın rehine"i n 1-'ran bütün Alman ve Fransız murah -
retmemekliğimizle sabittir. H;I )>anın ya5:ım:ısınııt lüzumlu şartı o- haslarının iıtirakile müt.areke ko. 
bö'yle iken cu Bulgar resıanu .. ı- hın bu İ~ffal giınii arifesinde Bordo . L! • • • .:-a. kt -:c .. .. mısyonunun oınn.ct ıç .... ..,, a e--
sık sık aleyhimizde çiza1 çizme&İ. halkı hu ha~\.:eli seyrediyordu. Hü d'l . ti' 

.,. kümetin. merkezi Fransnd:ı ne kn- 1 mı-ı r. 
ni neye atfetmcli? dıır hl:ıc:ığı belli delildir. Fakat General •on Stuelpna.aefin ri· 

Bulgar ressama so:ı defa ihtar \'isb:ıden miitıtreke komisyonunda, yaset ettiği Alman heyeti tam 
cd.elim ki, elimız· ı" kolumuzu \:.ı<T- •"'at 11 de fT•lmı'•tı"r Az •on"'a "' general Hutır.iııger Parise ıt\'!lcl nıe- - .... ıı • • • 
layan yol<lul'. Y. ~- sele~ini aynı zamanda da işıml al. Alman heyetini müteakip Gene -

1 k tın cla bulunmı)·ac:ak ~chirlerin • .\\. ral Huntzigerirı riyasetindeki ra adlı"ye nazırı F h t' 1 · t. Ko · m:ınlar larafıoıl:ln tahtiı;i4esini t>a- ransu: e~ ı ıe mı' ır. mıı. 
şehrimizde his mc,·zuıı ermiştir. yonda ktrka yatcnı va vardrr. 

Bir müddettenberi Ankarada Dordo, 3() (A .. <i .) - HaHs bildi. Celseyi a~n General von Stu· 
hükUmet erkanumzla temaslarda r.iyor~ elpnaıet aıağıdald beyanatta bu. 
bulunan Ir~ Adliye Nazm Naci Jur Eko ılö Pari'ııin bilcliıdigine lunmuttur: 
Şevket ve Irak Elçisi Kamil Gey- nozımı11 . .\iman lmnellcrinin mıı· Mütareke komisyonunun vazi. 
}ani ile beraber dün sabah şeh ~ hafıız:ısı :ııtınd:ı knlmnk i~tcıniyen fesi, miltareke muahedesinde tes· 
rimize gelmi§tir. Parkoseıe inen hiilılımt'!t nordo\'U lerkelmekledir. bit cdil~n ~rtlann tatbikini aynı 
nazır şehrimizde birkaç: gün ka ~ fşgal mınlaka~ı;ı:ı rlahil Bordo ar_ zamanda tatbik edilecek abka • 
larak Bağdada dönecektir. Mısr tık Frnnsıının mtmıkk:ıt • lıü'Hııııet mırı İtalyan mütareke muahede _ 
nn Ankara sefareti askeri ataşe- merkezi de~ildil'. ~fare~::ı l Pcten bu sindeki hükümlere de uygun düş· 
si AMürrahman da .dünkü trenle şrhri terkcıierek merkezi Fransay:ı mesine itina etmektir. 

, 
HAdiselerfo hatır.~~Y1(la 1 

1293 ele zarım 
yap n yo ır (dl u aı Y 

Besarabyada tesbit edilen hatfl 
geçen Sovyet kıtalan çekildi 

Bugün <!tn17: b:ı 

(Ha,ıarllfr 1 trıcfd~I Biitün nnkliye v:ısıla!'>t aııkerlere ı.ınınıı 

tiii mmtakada ve Reni ~ehrinin 11)hsiı; <ılunmu5 gihidir. munı mUdu. ı.: · 
birkaç kilometre r.alnntnda buJu. Slvilltrin trenle ı.cy:ı_h:ıl etmeleri nün tert.p tt. 

ı d h . "'tl 1 lmk:'ın:.ızdır. tü:ıınlcrle ·, n(:t nan Bo gra şe rı, paraşu er e ı:ırın._ı 'I uı 1< bu 
· h k t t t f ndan i•gal fü:slnrın ic«:ıl hareketlerinin hii_ ıntn ava t aa l ar~ ı ır ,., " ralclarına hasreo 
edilmistir. dbesi:ı cereyan etmediği t:ıh:ıkkuk • eliği gUnil h~lu. 

B,~ 30 (A A ) Er"-::nı etmi~.tir. Ancak bu hidiselere ,-ahu uw:~ı. . . - ıuı. - J yoruz. Yeni y~. 
harbiyenin tebliği: dilerin sebebiyet Yermi~ oldukları da lan f:ıbrilcaları 

Sovyet hük\ı:neti tarafından anl:ışılmı~tır. Kisinev bt'lediye reisi yarct 00;yoru 
verilen .ültimatomun kabulü Ü • kurşuna dizilmiş ,.e o mıntnl;:ı ku. (l293 Mecı;:ı- i ... 
zerine Sovyet kıtaatı 28 ha.ziran mandanı yirmi dört saat mevkur buııanı) na cıc 
sabahı Besarabyaya &irmişlerclir. tutulmnştur. JHS Medlstnde Hakkı 'rarık u1o:.ıl 

R k taat t hl. e Romen parlamentosu çıırşmnha ır··Jeb -·b'uı.u c;ıl<ardt,ğı yeni 
Aynı gün ,omen ·ı ı a ıy u. ·~~ 

l C günü içtima edecektir. Sah güniı Nafi (l'a~fl) ser de bize 1 !.f 
ameliyatına başlamış ar ve lfb - hariciye encümeni toptantmnda yıs 1877 de bır \ 
nautsi, Tsinau, C,edapea ve a h . j t . .saııc zi,·nrdlnin VC31kıızını 'eı1' eri • arıc :re nazın umum Tazı~·et Te " ' 
tehirlerini tnlim etmiıJerdır. Be<ıarnbr• BukoTina mc~ele'li h:ık- 63 yıl evvel. (NusraUyycı ı'lrkatcyrı 

29 hazira.n saat 12 ye kadar, bümıwununıı kendi tersanemiz.de, J;ci-/ 
kında i1:lhot n:rccektir. " 

Berhomet Cernauts; Romanca - eli mUhcndlslerimlz ve !;endi nme.I , ~ Roman~·ada m~nıleket rlahili ha-
utsi, Floresti, Orhei, Ueııit, Tsi- mlzle kt>ndi çıl{ardığmıız 

n seft'rlerl bir iki gii ııe kadar b:ı5_ u • ı 
nau' ,.._usani, Lacul, Alibei umu- yapıyormuşuz. marı~ c,;o.- geç : .. 

"""- tırr.ctıktır. D · F. ı -• k mi hattına kadar olan arazi ter - ıııru:, cnu: .ayrarn arımızun u •. 
kedilmiştir, larJ(Cn 63 yıl CVYClld muı·8.fi&1' ırc. , Panama kanalı ereriz Ye yıııma llyık geniş 5.ı;lisi.c Tahliye ameliyatı program ·mu 
cibince devam etmektedir. Naklettiğimiz ya1.ı. o z:ınuın J • 

leb rueo'u:ıu olun :Nafi Efendln.n f:' 
•· 30 (AA) Jl pa" ın ( flo~ lıırııfı t ıııuıtt/ Büı:rtş, • · - ro "' • 7.ct.elere yoılııdıı;ı b:r mektu1ıtur. 

da naıırı Sidot'h·\ci, matbuat mü. halinde bu ağlar vuedilmit bu - Nafi Efendi ıııos ı.1ccl~lnde de l\ 
me:c;:c.i!lırine be~·anatta bulunarak lunrnaktadrr. Alınan tedbirlerle, Pa,,"ll ohrnk ouıunnıuş~ur . 
lJugün öjile i.i1eri Homnnyanın So,·. önümüzdeki cuma güü Birle§ik " ... Tnh:ıis lıuyurulan il:I kıt'a \" 
l·ctler Birliği tarafından talep cui- Amerika donanmasmm Hanoi'den purda. liman kµnı:uı.ıanı ınır-lirn ıı:ıı, 
len ara1inin terki işini tamamladı- Panama kanalı mıntakasına ge - ndctın Ha.san Paşa. ile blrliJ.;te ra.ı 
j:lıııı bilcliı·mişlir. leceğine dair verilen haberler a - f l)('n falırikal:ınn tııııunduJu mo.ıall 

Romen halkının tahliyesi en·el- rasında bir münasebet mevcut lakclcs!ne gidilerek n·ı•(?lcmlrrl;! ıu 
cc hazırl:maıı pli111 mucibi ncc de. olduğu za;ınedilmektcclir. Donan iy? l.aymakıımı Ali beycfcndinln :-1 
Tam ctmcl:tedir. • manın Atlantik denizine gçerek rltctlylc dokuz yüz beygir kuvvetın 

l\idorivici, bundan ~onra So'\'yct_ Panama berzaht su~rında üs te - clarnk havu.::d~ deı:d<?ııt'l hı,a <.ıl 
lel·ı' n J'omeıı hu"' kı"ınclı'ııden Tnna . d - . d l 1 tad Nu~ratıyye zırntı fırıcateyn-1 h\!"11 , " sıs e ecegı e zanno unma c ır. c·· 1 . 1 1 f ' t u ~ 

l .. . .. . yu;ıu sure ı nşa.cııy e :ey ıyc - ın 

"e J\aradcnizde iblcr ve liman ar Kanaıı:ı but~ yolla:~ uze~mc, bAdi-! imali se)·redilm!ş ve btit 
istediğine dair vcrılcn haberi tek. herltesın gorebılecegı şekılde, a.mcl•tıi ouruauıı mrat-t <:'elllesiol nıı. 
zip etmiştir. hava müdafaa topları yerle~tiril - eCra.;dun Lulundu~u .,,. bunun cem 

~azır, Rorııan:ranın diğer hudut- miştir. Birle§ik Amerika ordu!a- l<!vaz.imat·i hndıdiyycm memallk 
l:.ın üzerinde hatfüclrr ccrc:rıın et- rına mensup zabitan, bu tedbir - .Qı;manlyye madenlerlndeıı alına 
tiğine dair ecnelıi ınemle'-:eller<le terin sadece askeri antrenınınla - yine terııane·1 fi.mire fabrikalnrın 
dolaşan sayiaları da kati:_\·ctle tek_ nn şümullendirilmesinden ibaret lmal edildiği re·y.el-ayn gtiruımu, 
.ıip etmiştir. olduğunu söylemektedirler. aıııa11ı1mış olmnı.mdan n~i her bl. 

Diğer bir membadan öğrenildi. V · 30 (AA) N ratze r.:ıcsrurlyet ve mahzuzlyct · . ı k •tıngtdl, • ' .- a - verdt""lni roUteaklb fabrikalat' mildi 

1 · ı · h k ti • "ine göre, Sovyctler bir yaıılış ı . ,.. h A n''-- sula & n g 1 1 Z ava U V Ve e r 1 e zır .morgent au, me ""n - l'A an barlı 11Uvartııi HUmü Beycfend 1 
şehrimize gelmiştir. 

neticesinde Herl:ı~·" k:ıdıır ilerleyen d p k ) d bulu· "" .rm a ve anama ana ın a marlfetıyıe kıu:ganlıane ve imaıa.t 
SO\"vel kıtalarınm bu harekelini b" il 'd hi b' 1· - nan ecne ı gem en en 'i ır • r;adide ve tamirat ve haddchnııe ' 

tır. üc motörl!l bir dürm:ın tayyaresi taı-hıh ederek km·yetlerini ~Iolotof nin maliye nezaretinden müsaade t'lkiç ve baktrhaııc ve dökQmhnrtl 
dllJUrW~Uştur. taralından ıesbit edilen h:ıtta lı:a. almadıkça hareket etmemesini tabı-Jkalarlyle atik dem!rhııoe vo rı1~ 

Şalakla btta.ber. 1ııglliz han kuv. dar ı;eri ı;ckıuişleıdir. emretmiştir. \raravaro ,.e aalr makineler birer b 

Artistler Suriyede de iş 
bulamadılar 
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Suriye hükfunetinin bar, kaba. 
re ve diğer eğlence yerlerini !ita.. 
patması üzerine şehrimizden ve 
diğer yerlerden Suriyeye gitmiş 
olan artistler geriye dönmeğe ve 
başka yerlere gitmeğe başlamış -
lardır. Dün bir artist kafilesi va
J?,ltrla ,Şehrimize gelmiştir. Ayru 
vapurda b-Jlunan Macar artistle -
rLde Y.ımanistana .. çıkmışlardır. 
Diğer artistler de memleketlerine 

( /Jn~tnra/ l 1 i nr.ide) 
bu hecleilerde tahribat yapılmış
tır. Tayyarelcrimirin üçü dön~ 
miştir. 

Bu sabah bombardmı;oın tayya -
relerimizden mürekkep bit' filo 
tekrar Mervil tayyare meydanı _ 
na hiicum etmiş ve toprak üze -
rinde duran dü~man tayyareleri· 
ne bombalar atmıştır. Tayyarcle
rimizden Uçü geri gelmemiştir. 

v~tıer!~ mensup bombarchman tay. Trıuıslh'an~I ~nçlerin Maliye nezareti, bir deniz tica- rer görUlUb esna-l temaşada. her fa 
yareleri Trablusgarpte J.Jl Gubb! üz~· ıeraıa Bağ'lıhkları ret şuheıi ihdas etmi~tir. Bu fU • rlka ~e makinelerin kuvvet \'e eb'al • ı 
tine yeni bir hUcuro yaparak askeri llıikre .• ~ . :JO (.ı.ıU _ fl.ador ajan- b b" .. ,_ ileı-' · la bir dına dair te!hlınnt·i 111.zlme ve ameli~ ~ 

dönmektedirler. 
W--0-

Urla ve Dikilide dolu 
tahtibatı 

lzmir, 30 (A.A.) - Urladan 
gelen haberlere nazaran, Kupa -
lak ve Karapınar ve civarına ev
velki gün yağan şiddetli yağmur 
ve doludan husule gelen hasar 
ve zarar büyüktür. Dolunun bü -
yüklüğü fındık kadar vardr. Bağ 
bahçe ve 2eytinliklcP çok harap 
olmuştur. Ana&on mahsulünün 
gördüğü zarar da çoktur. Yağ -
ınur esnasında düşen yıldırımlar 
bir eşek ve bir koyunu öldürmü~ 
tür. Dikiliden de bildirildiğine 
göre, son yağmurlar esnasmda 
Dikiliye ceviz biiyüklüğünde do· 
ltı düşmüş ve biçilmiş ekinlfl'le 
tütün mahshlü çok zarar görmüş
tür. 

Harp tayyarelerimizdcn mü _ 
rekkep bir de·;rlye kolu da Mant 
sahilleri üzerinde bir miktar Al -
man Metoerşmitlerile harbe tutuı 
mu~ ve bunlarda.-ı birini düıür -
müştür. 

Bugün öğleden sonra .da oom -
bardıman tayyarelerimiz Abevi _ 
lin şimalinde Vinysu Kıırda ba • 
raj yollarını ve marşandiz istas
yonlarını bombatamııttr. Vagon
lar ate§ alrru!tır. Dönüşte tayya • 
relerimiz 109 tipindeki Meger -
çmitlerden mürekkep bir filonun 
taarruzuna uğramı§hr Derhal 
İngiliz harp tayyareleri müclaha-
1: etmişler ve bunlard&n dör -
clünü diifürmüflerdir. Bütiin tay
yarelerimiz salimen dönmüştür. 

Kahire.. 30 (A..\,) - tngiliz bava 
nezaretinin te~lit;i : 

DU.,mıın hava kun-etıerl tanfnı

dan Sudan limanm& yap1lan iki hü
cum bt~ bit' maddi hllla1" yapmamtı· 

Fa ydah Bilgiler, merakh şeyle~ 
.................. 

Vilki kimdir? 

hedetıerl mühim !uıaara uğTatmı~lnr- e eene l yu~ gem mı s.ı )'ıtt-1 !enniyelerlne mUtealltk r1al{I· 
~ı hilditiyor: surette kontcola tabi tutmakta - ınııt-i mükemmele mUdlr-l mumaue)'ll 

dır. Milli Ron1eıı partisinin yiıbek d 
Muhtelit keşi! hıtrel<etıeri muvat. ır. Hllanü ve mirally Ali Beyıerle bill-

raı.ıyette neticclcndirilm\ştlr. reisi ol:ın ~ral 1'ıırol Transllnmp bap Arif ve Adil '\"C Mustafa. beyli' 
Knht~. !9 (t\ .. \.) - Rö; ter bildi· ,-c l'a..nalla oturan bir ~·ok genç en- Figaro diyor hi: ,.e diğer zabl.tan-1 askeri t..araflarif 

riyoı-,; teJektiiel gı:ııpları n_ın imzımnı taşı. ('lan pek güzel bir aurette' lfa ediıııJ 
mırtum'dan aJmım ve K:thiredekı l ':ln bir ınrktup almıştır. nu mck_ Avrupanın ikı· ve cesamet Ye sı!atb.rı ve tıa.t ve eM' 

urnuınl kanrg!h tan.!mdan ne§redt· llıpta mnl\ür ınıplar milli partiye t•atıan hayret.bah~·i ukul olan ti' 
len gayrı reıml bir rapora göre, keııt tamamile ,.e samimi olarak iltihak ef endı"sı· olamaz me.ldnelerln ekserisi asak!r-1 b:ı.lıri1' 
han•ketinde bulunan 1ogilla motorize ettiklerini bildiriyorlar. Bu mck- ye-1 §ahane büyUk zabltlcriııin hlJJI< 
cü.ziltamıan Eritre hududu cıvarmda· tupta eıcüınle deniliyor ki:. rnet-l üatadA.neleriyle yeni ye~mi' ~ 
ki <lü:man teccmmul:tnna..dumı&ô::ı.n ~filll hürriyetlerden ancak 20 sc- llorclo, 30 (:\.A.) - Fig'aro saze- l\tneliyat \'e nuarlyat-l hendesıyye. 
muvnffa!<i)·etU baskml:ır yapmakta. ncdcnberi müttehit Jlomen deYIC- ıeı.i A\"nıpn rnm·:ızencsinden bahse. hikemlyyeye bituı.kkın keab-l vukıı' 
drrlar. tinin ,içinde istifade eden bit Tran tlcrek cli:ror ki: etmiJ olan model muallimi NccmcddJ' 

llu mpordll denili)'Or k!: Avnınnnın bugünkü Tazi'-·etlndc ve hcndeec dah'CAi memuru ressıJ 
Hudut civarında. Ka.s!ai:ı. mmtaka- silvanyalı ,-e Hnnatlı geneler bu an_ '' " kol ağan Ahmed Efendiler n bunl~ 

1 n ln nl lD n,:ın1l·ı· anlt'''•ru7. bı' ribirinc J.::ır~ı koyabilecek ... ·egfıııc • ., ımd1' •nzalt bir toprakta ikl hafif arın ı ' ası • " .,v ·· gibi 8air genç zıı.biUerln mahareU 

'

• t 1·11 t' · · u''k~ck "a 1· • - ı· "o;kcrl kuvvet Ru~'-·a ,.e Alman-Ztrhlt ot.oınoblliıniz ü:ıerlerine dotı·u c va an sc a e ını en ~ ,, "' • " " " \le terııane·l dmlrece husule gclm 
gelen 1200 kişilik lki dü9man ıü\•arl nun oldullu saatinin çalmış bulun- yadır. Bunlar da dost YC müttefik · ve bu fabrikalarda. tıleycn amele ~ 
gntpuııa ra..Uaımttıı·. Otomobilleri- du8unu hıliyoruz. Kollektlf ve c- bulıınu)orlar. Fakat bunlarılun her tabur nae.kir.l Osma.nlyye ne tebeıa: 
miz mitralyöz atet1 açmrııardır. Dilş lirn bir lınilc yaşıyoruz. ItuhJnn- biri hü:rüdükçc lm dostluk zayıOar. Osnı.anıyycden olmak uzere beı af 
nıan aramıds. panılt olmuş ve ırfivarL mıı Illl)lem içinclcdir. J\endilerin. AJnıanya ile yaplığımu harbi Sta. yüz neterdm \"e akpmlan deratcrlıl' 
ler dsğılarak civar tepelere barmnırt- ı.ıen muvakkaten a} rılmak mccbu. lin öyle düşündü ki eğer Almanya çallfınaıt ve gündllZleri okudukla~ 
tar ve 00 ö1U blrakDU§lardır. riyetinde oh1ırAuınu1 kardeşleri- '.\·apmasnydı kendisi yapmağa mcc- '!leraıertn ruııyatmı görmek ve hl 
Aynı mmtak:ıda, ktlçUk müfreı:ele· miıden yese düşmemelerini ri<:a e- bur olacaktı. lşte İngiliz - Fransız birerleri bir bUrluı-i ctız'iyyeden aontf 

rlmiz n::titeeddlt defahr Er1tıe top· deriz. Bir milletin ruhu imha cdi- - Rus müzakerelerinin akim kal- tayc-i şahanede bir ü.stad-i mUke~ 
raktaruı& g1rml§ler ve tesaGU! ettik. lemez. Ve onun deha-;ı k~)·hol~ıız. nıası bundan ileri geldi. Rusyanm tnel olmak ü.ıere bir kaç yUz mekt 
leıi dllfman kefil kollarm& z.ayiat MilU adaletin :zaferi ul!.Tunda miL menfaati Almanyayı ablukanın al. ta.klrdamndan ibaret ve en ufak am 
,-erdJmıiflerdır. Zayiatımız oJmıımq· tında çôktürmemekti. Uyatta müstahdem be~, altı adt am 
trr. cl•dele edenBve kaıanao lıiz Tran. Rus"anın ~i··ar~tı' Avrupayı 3-,P- le·i ecneb1yyeden kinayet olarak 
~liıl, 16 - SO Ha:rıran geee!l, ~ h'aayıı ,-e anat geçleri bunu her- ~ " "" Cihet, yani ecnebt rnuaUim ve ameli 

bombar4mıu toan-ar•Jerimiz, !ncilte- \>esten daha iyi biliriz. ralacak bir muhasara harbinin ol- nln 1110.tahdem olınamuı mu'eıe.9\ 
rede , .• tıkoç)'ad& Jlma.olar& ve mü· Bo,aUma MU4~ Uzatddr masıyd1. Almauyaya büyük bir ih_ her bir !erd·l Omıanl !çin b&§k~ 
hlmmat f&brik&larma hUcum etnıfı. Roma, 30 - Odc.~ada müzaker~ tiratla l'ardım etti. Çünkü Sovyet- nıedar_ı mecaır-ü mc!haret addedill 
ıerdir. Bir Qök yerlerde infUlklar ve de bulunan So\'yet ' 'C Romen he· fer :\lmanyanın muzaffer olmasını aezt bulunmuıı ve gayet cesim, b 
yangınlar mü,abede edilmlftlr. Bil· )'Ctleri hu mıntakaların botaltılma değil harbi idame ettirmesini isti. kaç bin kıyyo a.fırlığında bir haıf 
busa Cardif n Brltold& mubtellf \'e işgal müddetlerini iki gün u. yorlardı. I~tc bunun içindir ki Al- demirin ne aurelle oca.ga. atılıb ma~ 
petrol depolan a.teılenmlft1r. z:ıtmak kararını vcrmi~lerdir. Bu manyanın fütuhatından her birine mayi glbl erldilerek ınevcud mnl~ln( 

"Adiıababada fekflde Rusların işgal edecekleri Sovyellerin aı külfetle b:ışka bir ler vamta.aıyle ve be§ on dakika zat 
mıntakolar altı gün zarfında l>opl- yerde diğer (ütuhııtla mukabele et- fmdg istenilen kad ve lcallbda kestıı• 

bulupcağız,, tılacaktır. Bu teklifi yapan Romen tiği görüldü. Almanlann sarpta Y&Ptldığmd&n heptmız mutehayyir '" 
Amerikada se~im mücadeleleri Yeni namzet infı'-d sı·~·eti .__ J · ı;.· • d r la mllftehlr ye tarz ve cesa.metıerin~ d' İk' b •• J- Xrrirobi. 30 ( .4.A.) - Cibulid~ki h~yeti harp malzemesini geri çeke. m:lk de tahmin ettieımıı en az: 

ba .. 'amak üzere ır. ı üyuk taraftarı degı~'lcür. İngiltereye a -r r. '· • . ı- .. .. k"fi 1 i me"""'' bul•ı11dukl"rı bı'r sırada lavli! ve tati!l mUatahlLDMmkü ~ C ml · ı·ran<ııt kun·etleri kumandanı gc- u\lmek ıçın c ort gunun ·,. ı sem - -,e.... , .. ~ 
partiden, acaba u ıurıyetçiler zamı yardım !araftarıdı-.•• ve ttp- 1 . n h j R b. t k Olan bu fabrikaların mUlkUru 

ka - neral I.ö Jantiyom, ~ark1 • .\frfka n. ~·eceğ'ini beyan clnıış, u<ı e3·et myanın gemtpta ır a ·1m set_ 1 ti mi, yoksa Demokratlar mı za.- kı Rurvelti'n son zamanlarda yap- 1 b b I d - vücudu ile ber&bcr bunların s m "ilit. kumandanı ıenen.l Dickin- de hu teklifi kabul cim ştir. • estce bareket)erde u un uguna ı in bt .... , htmm' Un .ı. nacak? tıg~ ı O'lbi Amerikayı azamt -·rette ., h . ç ecne u ....... arın , e o mv 
il . b ·· k ı:.· .... son'un selAm telgrafına şo ceTabı Bugün Romanyada bir cok ihli- şahit oluyoruı. Şu veya u nctıce. racaattan vareste olduğumuzdan hq\' 

Cumnuriyetç erın ugune a - teslih etmek istemektedir. tıtc vermiştir: ~t'at sınıflar silah altına ahnmu,lat_ l'i istihraç etmek nazik bir mese. birimiz mnteıekklr bir halde kalrolf 
dar en kuvvetli namzetleri Nev .- seçim Cinaıında, eğer namzetliği- Bir gün Adisasababada buluşaCA. dır. 'Ru ihli;r:ılların mccmuıı 200 bin ledir Ancak söylenilcbllecek bir olmakla bundan sonra Aynalt Kavaf 
york müddeiumumisi Devey<lı. ni koyarsa, Buı:velt bu it adamile fınu:n iirnil ederim. Hepimize hi kişicllr. Romanyad:ı. seferberlik: de- şey ,~arsn o da Anupada ili efen· ~1 hllinayununa gidilerek bir aıJı 
Deveyin şahsında ailesine düşkün çarpışacaktır. ,anslıır. ..-ıun etmektedir. dinin bulunamıyacalıdır. kadar istirahat ... ,. 
natuk ve dürüst bir Amerikan ti. ı----------"----------------------------------:-------------------------------, 
;~~~~;.or~;!c;e ;;~ı il::ims~;.~ 1 f'"""KüÇö'j("'R'ii<'Aye ....... f , ~:i,~~:~~!8~e~~k:~;:çd%~::J ihtiyatkardı. Mesela Demokrat - t ................................................ ı G, a ri p b i r Diri 1 m e itil(ammr almak için hannnmm ölUsU' 
lann lideri Ruzvelte karşı doğru. •• LDÜKTEN sonra tekrar dirL ne bir 8ille aşketmekten kendini aııı• 
da d - h · Q ..... ,,._._, m&mq. lıte m4clze o zaman kenduıl n ogruya arckete geçemı - lcnlere ait birçok hiktyeler - Hutaıu nuıl doktor! dı.,. 110r. .ı:nl§ler. Hem kanmıı, hem dG bekledi. maaıarm. kl}ıneUi e,,..um ...........,. -ı 
yor; ancak bugünkü nizam altın· duk: ği yavnısunu k1,ybetınekten , eoın de· duymut ve aklmdan pyet kllttı bir g&te~: Böyle §iddeUl bir sille) 
da gördüğü ban yolsuzlukları anlatılabilir. İyi kötil, bunlar blm· - JCbemmtyetU bir ICY deJU, dedi. re~ mtıteesmr otan kocıı, karımıa rıeY geç1rml§: el ayak çıeklldlklen IOll. Yeyince Baronne de Panat uyarunıg: I 
teşrih etmek suretile bunların se- lum korku hlklyeleridlr ki, bir mec- Gebe k&dmlarm ebeı11hıde g6rtiteı:ı. mükellef btr cenaze merulml yaptır- r• mezarlığ& lfdecek. hanmımm me- onun içini çekerek kımıtdadıA'mı hlf' V 
bebini demokrat partisinin idare 11.ııte konU§ulurıa herkeııl allka:1ar haller... mıtk lstemiJ ve kadmcafıza. pyet ?.arım ~acak Te ne bulurııa çalacak· Beden ha.inler bu lşl Allllhaı kendi!~ 

eder. Bir dakika durdu: . &i dirllmea! i t m rine btr mUcazatı sawnıııat. a.zavln 
şekline yüklüyordu. Her neyse .. G""en kı• doktor :N'ebili gUzel bir dbiH y n emre ~ ıı. çıktığı kadar bağtrarak ka~ağa. bn~ 

~,. y - Bakauz, dedi; Pariate tahırilitn1 mtı. Tabut& en ağır kumaı1aı<tan Bittabi bu ifi gece, herkeeler uyu.-
Halbuki ajans haberlerinden bclclediğinu; br ııra. telefon <:tldı; 1-aptıfım •ratar bu bbU ~ebe k&drrı· yaııtıkiar konulmut, ölllnUn arkasına duktan eonra. :rapmak icabedlyortnUf. lanıl§lar. Onlann çığlıktan bUttın ısa· 

Cumhuriyet- partisinin Deveyi de doktor bir konsolta.wyonda oıcıu;:tunu lara alt dinled1flm bir hlld.yeyi &ftl&- en gilzel elbı.eai giydirUmif, bo7Jluıı& Ilem de vakit geçirmek dofru değil: to halkmı uyandırmı§. Her tıırartnft 
ğil, ismi şimdiye kadar Amerika ve geç gclcceğiııi '9i:iyledl. Sonra dıı : taY'Jm aift: kotıarma en klymettl otmastan taıuı. Aradan blr iki etin geçenıe toprak kO§UŞtna.lar, mezar ba!Jlll& gelip kad 
dışın.da hiç bilinmeyen Vilkinin - Garil' bir letar)i vııkası; dedi. '•Baromıe de Puat, IV üncü Renrl llllf. Bond&n aoor& da B&ronne, ta- mertıe,ir, çabuk açtlı:na.ı:; ölU de çUriL ru kurtarm11ıar. Branne sekiz gUI) 
namzet gösterildiğini öğreniyo _ ·Hani b:l%ı kereler fnaaıı lıayıirrı de- nmarund& Xontpellier Civarında, a&vvur ed~gıı:ın gibi herke.tin göz meta baflar, çıkan koku imanı ra- aonra blr oğlan. çocuk dünya.ya ge. 

rin bir uykuya dalar öyle btı- \'aka... çlttlifüı<le oturan bir kadmcatunuı. ya,ıarı arumda. mctaml& götUrtll hatsız eder ... t,te bwııın içtndSr ld o Urmlf. Çocuk büy1lmUş, babasının yt' ruz. 
Vilki lbir iş adamıdır. 1892 de 

ldiana vilayetinde doğmuştur. 
1923 senesine kadar avukatlık et 
miştir. Bugün iki büyük hidro 
elektrik müessesesi ile bazı en -
diistri kumpanyalannın reisidir. 

" idare ettiği bu kumpanyanın en 
az sermayesi iki milyar dolardır. 

Bunun ilur!.ne, doktor gtlinctye • 
kadar, öldllktcn l'Onn. dirlltnle.rf' ait 
bir yıtın >-~lkAyclcr ıtnlatıp durduk. 

• 
nununln beraber btitUn nıecla~ki· 

ler'.n bu bah!e dnlr aöyled!ğf hik~yt
tuJn en tyl:ıint yine Dokto1" Nebil 
söyledi. Konaoıtuyondan gelir J'el-
ınez hemen etrafını aldık: 

~be lmlf, dıofurma nktl de yaklq· mOf. h.m UJakla l<anaı Jıeaıen o gece, her- rtne ~mıı: fakat köy ahalisi ondsfl 
.u • ne zaman b&~t.eıer: DoğmaOııf 

mı~ ... GUnlerden blr -.. keman ifti. Fakat raut •atoıaınun hlzmetklr· J:ea matem .1a ... ett olarak oda.ma - •- " -..-- mcu.ra giren baron, derlermiı. ha He pniç :terke blr kemik yutnıuı. lan arhlnda ikili, blr Ufakta kşrıat, çekilir ~klhneı:. Mta maU&tlarmı i· 
hütaıatnp )'&tal& dilpıOf, Ne oınıuı herkea &iM bu ite kederlenmemffler. faya karar vermıııer. lld aaa.t ça'b&... l~en pek meraklı bbi 50rdu: 
nuıt !.aller JeçtrmSf Bapnd& delU· Baronne, ..,lrfmda oldukça fld&tll ltıdıktan Klllr& tabutu meydana cık&r• - Ya hizmetçi ile kanaı ne olmuf 
dlm, bUmiyonım; her Jlf! hal ln, kalbl bir kadınmış, hizmetinde olaııJara e. ınııtar. Kape.ft açmak uzun aQrme- lar? 
blt'denbire dıırmq. Bitta.ııt berku o- peyce hakaret ed~rmiı. Bahsettlli- rnif. Sonro. vahf{ce bir ceaaret göste· - Oıılarm ne olduğunu ne bileyim 
nu öl\1 iaamıf ve iki J{l1l aonra hiçbir mıs k&dın bunun için aevinıtıif; koca• rip ceeedi çıkarnııtlar, yf1%ükleriııf, Belltl kaçm.qfar, belkl de yaka~n 
ti.Ut kabnaymea ıömmefe l<anr ver- ama gelince o da tabuta konulan el- bil"tiklerinl, gerdanlıklarmı çekmi§. cezalarmt g3mı<Şlerdir?. ö .. it. 
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rr::·,~bekıedi_ı Dünkü spOr hadiseleri 1 

ği hürriyet kuŞu 
p ETEN hükürnetinin Larlci· 

1'D nazın Boduin gazeteci
lerle konuıurk~ F--aan ' ~ 

ti• • 1815 • ..... rn "Y1l.Zı. 

Milli küme maçlarında Fener Vefayı 4-0, 
Gal~tasaray Beşiktaşı 9-2 yendiler 

.?ıfilll küme müs~bakalarınıı diin Ilu müsab
1

ak::ıya Fenerliler şu •ad· O.runa Fenerlilerin ı11k; hir hü. ye nı aeneaindeki 
Y• beıuctınekted' F manzara.. • · ır. ranıız Ha .. 
ncıye Nannnın rnantıiına bakim 

Şeref slodındo ı<lc,·ıım. edildi. Han. ro ile çıkmışlnrılı: curuu ile bıı~landı. rüııarı da ır. 

olan eaaaJardan hazı1-- filL-'•-~•--
1815 hadi . IArl ~ 

•elerme beıızemekt CUr 
1815 de Fransa ınaı1· le • 
A l'l"Upa • up o muı, 
d ~eru eıaalara ~öre yeni w 

nın sıcıık '\"C fiyollımn da pahalı Ciltal _ Mu:nf/tr, ı .. ebip, <Jmer, kalarııHl alan :-.arı lfıciHrtliler (k· 
olması stada nncak 1500 kadar bir E.~al, Fikret _ Küçiik Fikret, Yo. sik Vefa kadrosu J.:ar.~ısınua lıiıld. 
seyirci toplayal>ilmişti. Güniin bi_ ~r. Melih, ~acl, Rebil. ıni)·etlerini derhal kurdular. ~ite-
rincI müsnh:ıkası hakem .Snmi A- •. d 1 kim daha yedinci daki\.;aıla h.ilçük 

Yefalılnr dn mut:ıt " 11 r<ı arından Fikret bütün Ycra müılnfilerini 
çıköney Jdarcsinde Fencrbah"e - bir k:ıt eksik oyuncu ile ~aharla yer en tcnıık olunmuıtu. Bundan 

aonra gelecek bir aulh ela Avr 
tmnm Ymiden tanzimi • • ~.: 
ır.ııcakta-. MGtabebet bu 

1f:: ~ 
l:' lçat Napolyon ---1...·-L-~ .. • : 

\ " allat:ırnk takımının hirind s:ı:rı~ı. 
·era takımlon ıırasında o~ nandı. :ılmt~lartlı. nı çıkRrdı. Flıı ı;ol Fenerliltrin b:ı~ 

f . ed unMl~-•nı 
t~ş ıye en v._e Awupaya yeni bir 

i::n' ''~rmed !~•-· çalıpn Viyana 
~ın e --.ını olan ruh ya • 

nnkı Avrupa sulhuna h::.ı...: l 
cak h ~rn oa• 
Çün~: tan tamamen farklıdır. 

"Bakır,, şilebi kayalara 
bi·ndirerek delindi 

nl~i~ana konırcaindc hi\kim rol Kaptan ve mürettebat kurtuldu 
·ı vruPa kovalisycnu d l &ı tere bu k . Y u. n. 

ye 1 ovalaıyonun ba§lnda 
ı·u~ .. " rnıl ıtr. lnailtere olıun Av 

,... 0 •unlinitr ' • lnrına ·· L. ıyet deVl".inin icap-
Kore nareket tm w• b" ruret sayıy d e ~gı ır za-

İrtica harer u •. ~vrupacfa 1815 
~İn birtak etltı:inı bastırmak i. 
i{e muvaff~~ esaılar ileri ıünne. 
l:endisi 0 J:arn:f"!u.ıaa da bizzat 
otnn "nıilli" h ~ ıçın Yeni bir tez 
nisbi bir kt~ .;tı:ır pre:ıaipini 

Vi:,·nna ı e e. kabul ctıniıti. 
t 

• ongrcsı her ,... w 

men nı::ıltcren· • ı ,..-ye rag-
zu altındaydı i" ı~colojilı niifu . 
rinde iıe fibc~aınf~!7re bu. dev ~ 
rrn en \'erimli • Juva nızamı. 
buki buuü çagındaydı. Hal 

ı . lco·-•·n Yapı!:ıcalt bir sulhta 
~ır vıuı!yon L-1... 
w•ı •:r Dik•- 01CVZU1'ft!l!I de-
• 1 c. . "" csnat n· 
eo) h gal" ır. ı:-ı:ıenn. 
ey ıp. ''C ttıu.uılfer olıuı 

tek kuv\'ct ıatcdi'iini i~ted" - . • e. , .. ıgı ıe. 

Sosyete Silr.lıin llnkır ~ilchl Zon. 
guldantnn Eti Bank için ) üklcdiği 
iOOO ıon .kömürle hnıire tıiderkco 
Midilli ile Hnlrnlıurnu ııra-ıındoki 
l.odosburnu oçıklarındn C\"\'clki· ge
ce s:ını JJ i 10 ı:eçe <!eniz ı~·inrle 
lmhın:ı ,.e ı.;iiriinmeyen lıir ko~·nvn 

ı::ırpınış 'e delinmiştir. \'npnr k:ı11-
l:mı nçıloıı J:ırııdıın sul:ır dolrn:ığa 

hn5lndığını görünce ı;enıi) i lı:ı~ınn 
k:ır:ı l"tmcı. için sulıill' <loğrn bü. 
liin sür:ıt ile l\CYk(.ımlş \'C n ilı:ı~·et 
sııhilc )ÜZ metre kalıı gcıul itine 
dol:ın sulnrla iskele tnr:ıfın:ı yun 
yul:ırıık k:ılnııştrr. Süv:ıriııin nlit 
knd:ırlara ,:ıiiııtlcrıliği telsize plıu', 

ı.ıeminin l.Jir nnrnnr::dı nmh:ırı ile 
mrıkiııe d:tire"i ı;ularl:ı ılolnıııştuı. 

31 l~işiıieıı rııfirckkep lıüliin mürel 
lch:ıt :ıınlıile çılrnrnl\ kurtulmu~lnr 
dır. 

;\Jürellelınl E:c·miyi kıç larııfındaıı 
l:ildc cmpoJc edecektir. Bu nok· 
tndan Avrull:\ ııullıunun 1815 Vi- Poliste: 
Yana l<o:ıgrc.ai hnvaıı iç.inde ce • 
l·e)•nll ~tm~sı,:ı~ naı-bin tarzı ve 
t:ctic<.""..ı .manıdır. 1815 Viyana 
~cngre'ır..de ~r~.nsa mağlup ol . 
'laJ J b:ıkc kuçuk arjll:tlct"in ha· 
)·~lı. bl'k~ı ve hürriyeti prensip· 
i:r:ruı jstınat ederek kendisi icio 
• 

1ıo.-,~: 1e chcmmi:,•ctli b!i mc;In 
ış?;_, .. n:ıişti. F nbıt ·· ·· ·· -d '-· ~ulh . . o:ıumu ... e.ı 
~t ;çın böyle bir imkan mev. 
rnıu~ C)~k ~dır? Sulh kctıfe • 
hon ı ~erkıp cdec1'k l'uht~n 1815 

~ıı havaıını C4t:-"""-· • \·e nı.ı -1• .. ~gını 
., oli.J g u.ı;> Fransanın müı:ı\kc"c 
~ e eal b" • ., 
\~yl J 1 ını ıt:nn ederde bir 
<ur. e~ c de ctme&inc imkan ybk -
şu no&c ncak Fransamn ümitleri 

1 talarda temerküz: edebilir: 
ltflra '"-A lnı;iltercclen ayn olr.rnk 
/\1 ... vru;lasınm mukodd::ı·atr, 
trn~';~Ynnı.n nüfuz ve tesiri al -

JI nnzırn İ§İnc iıtirak etr.1ek. 
n:üca~ı~!tnanyanın 1nı;i1tere ile 
<~ım cd ıandc Almanyaya ynr. 
ır~~ h ~k mücacleJcyi hnfiflet. 
1ıi18~ nln:ı 1

mulmbiI sulhta bir 
ili rnnk. 

<la l&t:- Almanynnın emri nltrn
lek~l!:; (lta!ya, ttpanya) mcm
rcl :nu'"fmddac ıltt;sadi, dini, lcültü. 

ı.:~ • ·r trsndj b' .__n ıstı nde ederek ik. 
iV ~r -lltınma temi!! etmek. 

ile rnücadcAl~nynnın hıgiltere 
ç.İn ı. lcsıoı tamamlamak i -
ı.ı.:lh ~a Avr.-upnaınd::ı adil bir 

~ .. Pma· 
lt$n\•,·ur .~a mecbur olduğunu 

F euuck. 
1 1'nsanrn bür· b •ri esaala b. un u düıündük· 
l»rr.atilc bi: 1~. tnüza.kerenin, dip. 
de~ği f drnucadclcnin temin e. 

il ay alar ı:? <i"td· • Unlar t }' Col ır. 

Elektrik cereyan111-
dan öldü 

Knsınıp:ı~ııdu Bıılı. ı) c lUJı:lc~ııı 
de

1 
b.ır kol~vC':.dc ~mıl..lık ı.:tlcn Oııı\.~ 

e ını yuıunu ~ ıkcıyoı ak :\ ntkc.ı~ı 
sıra'.lıı. nem.li r 11crile elektrik düğ. 
rucsını çevırnı ·! f:ıknt hird<!nlıirc 
çıplak lıir telden seçen ··ercvan il 

damctı~ııı künınr hnline seİirnıiş: 
lir • .zo,·allıııın cc·sedi muayene c
di!ıniş ,.c Riimülmesınl! iı:in \'eril. 
miştir. Talıkiknt ynpılmııkta<.lır. 
rıırJmlVEX JiA YlNC.\ - Aııesti 

ısıııiııdc lıir ka<lın <Hin Arnnvut
l:oy l:ollejinde temizlik yopnrken 
çıknıı-; olduğu merılh·enln koym:ısı 
ile YC'!"C <ilişerek kohııırlan yor:ıl:ın. 
mıştır. Be~oğlu hastanesine k:ıhlı
rılını~lır. 

ı\ Y:\GINI M.\Kl.:\E'ı'E KAPTlRl>l 
- Sııllnıı:ılııııcllc Ycreb:ıtdn cııdılc
sinıJe 38 ınmı:ırnlı t.!nlı- c)lıırnn Talı 

taknledc !\uman çornp fıılırlknsınıl;· 
ç:ılışaıı l;iilhıılı:ır rıyuijıııı rn:ıkine. 

~c k:ıptır mı~tır. Y:ır:ılı nınclc h:ıo;_ 

taneye kolı.lırılrıııştır. 

TRA:'ıl\'1''ı'D .\:\ l>t'ŞTO - K:ırı•
si otdinde otur:ııı 1fı )aşıııd:ı n:ı· 
hkcsirli Sudi Emlnönünde tram. 
'·:ı.y:ı :ıllarken ılüşnıiiş mııhıcıır 
~·crledndrn l :ır:ıl:ın:ır:ıl\ ted:ı,·i al. 
tın:ı alınmıştır. 

Tl1hl\1\'A Y TEl.f KOP1'C - lHin 
salı3lı saat on bire d~ru Sirkecide 
trnm,·ay trJlerinden biri kopmuş. 
lııı ~ üzrlen seyriıseffor hir mürlileı 
inkıtnn ııltrom ıştır. 

lck~tin ol es un ~lmuş bir mem·. 
1
1
>ct. İYt.bil~~c'!.1.=a ~tıfet kahilinder. t;.oza.nda hava kuru .. .J 
~r: Öyle • &ı nune lerdir. Bun• • • 

nıınetlc d" k. 1 seç?mı 
Y• oln--az Carb· r rr ı, ya o ur, Ko.·nn, fllııw.~/) - Türk hnv:İ 
Zl:tuna :. 1 ın emrine ve ar _ 
~Ylcrdi~.or:tıt!'_hakku~ .edcbilccdt ıırumu Koznn şu. ('c;İ Y<'ni it!nr\' 
nlrniı ol " n:t kabılınden ~ • heyeti seçimini, sayın k:ıymaknm 
duğu İçi an f':Yler bir taraflı ol Hifnt Er<lnlın ,.e parti rC'isi Zr:kı 
hlÜrr.kün~·~crı alınniası da daima Akçelinhı hu'1.urile rnph. Yeni h<'
d~ atıfet ur. Halbuki bir muahe·. he:ret fn:ı.1 :ırkndnşl:ırıl:ın seçildi. 
tarafın hü~ıın:ı dayanmaz. lki Rcisli{ie l\t'mnli Arık:ın, ikind re· 
l8J5 de N·•Yetıne iıtinad eder:. isliğe posta, t('}grnf şefi Hakkı f1iin. 

isyan e·L apolyon tahakkümüne sür. f:ıhrt nıurnkipliğe ınnlnıüclü-
B. "CJ1 taı:e L· A rü ,·el:ni llırrıhim Tosnn Berk sc. 

IZZat F uır vrupa vardL 
)"etçilen ranıa Napolyonun !iki • 
tıtrınki auf.ıra~ın~ydı. Halbuki 
Jıtnin ter k ~lı~ıyarlanuş bir re.. 
,.,..._ e caını ta • • • • b 
ır- .. c:akt:t-. n21m ııuıı a· 

lıu itibarı F 
Nnıuıın ... kb~ ransız Hariciye 
n ... - •d ın an""t ı· . ..... ,lh<lk rn.. .. u a aalnnna i . 
h!nı te.r Un\kun değildir. SilB.. 
bır adam~ r;!en kollArı zincirli 
konaa da n ltna hürriyet kuşu 
l~ir deiilidrnu yakalaınağa muk. . . 
Ş SADRI ERTFM 
e.darı tilebi d.. d.. -

.Akdenlıd . on u 
lllııdcn ş dac bulunan şilepleri • 
dö a n d'" nınu1tUr un limanımıza 
~ıı \>a.puıı:._~ranıızlara kiralan • 
•ı 1ı. ' -d -man dalı dö" lar ~ eniıde bul a rt tane. 

sahile l.ııı[il:ımışlardır. Alemdar lah· 
lisiyesi <lün sahalı Yaka :yerine lıa. 
rekct clıııiştir. 
Bakır şilebi 7300 tonluktur. Şi. 

lcplerirrıizılen en yenisi ve en hü. 
yüi{iıüiir. 93S yılı martında Sosye
te ' ilep tıırııf\nrl:ın Demir ve Krom 
~ileplcrile beraber 1nı;illereden 300 
ı.:ü~ür .hin lir:ıyıı nlınmıştır. 

'ierli şirktllere salın alındığı 
kı~·met İİ7erinckn ıı;iştortalıdır. Fn; 
~ııt ,.;eminin lnıgünkit kırmcti hir 
milyon lir:ıtlnn fazladır. Krmmın 

:sebebi Jıclli değihli. 
Vııpıırun kıırlnr:ı1ıp kurtarı-

lıınııync.._[fı c'la tahlisiye tarafın 
dım mahrıilinıl• ~apılac:ılc tetkikler. 
ılcn sr.ııra nııln<>ılarnktır. 

C.ı•ıııinin :suvarisi Hnyılar Yılılı1-
a1p, ikınci kaptanı Mıı~ı:ıra Demir 
\·e miiliızım lmpl:mı do Bcrlri Er
nurdur. 

Yaz saati 
Karar alakadarlara 

tebliğ edildi 
Hükumet tara(mdan verilen 

k:ıra.r r l"trfoıe yaz saatinin tatbi -
kine dün gece r.aat 24 den itiba -
re.ı h;;.şlanmıitır. Bütün saatlerin 
bir saat ileri alınması hakkındaki 
kararnam<: dün ,bütün resmi dai -
relere telıliğ edilmiştir. Fakat 
bütün yapyıı tau1 ilzennae mü· 
him değifiklik yapa~k olan böy· 
le büyük bir hidiaenin tatbik gü. 
nüne pek az zaman kaldıiı valut 
tebliğ olunması ve J:>ilhaHa ıü -
nün pa:ıar olması yü.riinden bu 
sabah tatbikatta gUçlilkler ve ka· 
rışıklıklar olacağı muhakkak gö
rülmektedir. Bunun önüne geç -
mck üzere dün Vali muavinliği 
ta.rafından polise vazifeler verit • 
miştir. Fakat bütün bunlara rağ
men bilhassa bazı memurların 
bu sabah dairelerine eski saat Ü· 
:zerinden yola çıkarak bir saat geç 
gelmeleri muhtemeldir. 

Bu sabahtan itibaren tatbik e. 
dilecek olan yeni saatle vesaiti 
nakliye tarifeleri saatlerinde hiç 
bir değişiklik olmıyacaktlr. Yeni 
saatin tatbikinden gaye umumi 
hayatın her gün bir ıaat evvel 
başlamasını tem.in etmektir. 

Açık devlet şurası 
azalığı 

Adliye "e Dahiliye encümenle· 
rinden miirrkkrp muhtelit enciimen 
Devlet Ş\ır:ısınıla nçık hıılunnn iki 
rızalık için hükiııııctin tel·lif etliğı 
on z:ıı :ırnsınd.rn altısının umuml 
lıcwtc teklifine k:ır:ır ,·erıniştir. Bıı 
alt~ zat, tklı~:ıt \'ek5leli lı:ışmüfct 
lişi BB. Fnzi Ercin, Ordıı nlisi 
Mil:ıt Saylam, De,·ltt Şurası ba~mn. 
3\"interinden lh~an Ak!üreı, Çanla
rı ~ır ceza reisi Tahsin Turuth:uı, 
htımbııl id:ırc heyeti ımmndan ,.e 
eski '\"Alilerden Pernıh Yımcıofllu, 
mondin umum müdün1 Kem:ıl Gn. 
tip Bnlknrdır. 

• Tan, tnaı UlUnaktad.lr. Bun 
letınır. Ay • Mete, Demir §ilep. 
0 f Cllilnu!tir~§ında gelecekleri 

Bursa, (Tlıısml mıı1ıabirimi:,]en ) - Tiril11e Dlc;ki vr. 
bu .~elle elli iki Jalcbe mezun ı•crmi§ foli Kııraltayrn 
scrg(dç Calcbcnln cliJlcri icJlılr olunmıı,tur. 

açılan 

kısım bfi:ı;bütün artır<lr, :rn fn<'i itıı 

l.:!hda :\;ıd. 3fi ncı dakiknıla ::'\fe: 
llh 'C Jıir dakik:ı sonra rl:ı 'ia,ar 
birer gol ;raptılar l'C birinci rJc, re 
bu şekilde 4-0 Fcncrlınhçenln ga. 
tihiyeti ile bitti. 

fJ\t~Cl DEVRE: 
nu deneye Yl'folıl:ır birinci rJe,·-

reııiıı yarışından itibaren O)uııu 
lerkeılen Hakkınd:ın nıahruıu 10 L;i 

şilik hir kadro ile çıktılar. Dene: 
nin ekseri zaııınnları Fenerliler 
hakim OJnamalarmn rnı{men gol 
çıkaram:ıdıl:tr, Yefalılnr da savı 
yapamadılar ,.e ınii~obak:ı n~tl~e 
tleğişıneılen .ı-u Fen<'rlilerin ga. 
libiyeti iltt bitli. 

GAL.\T.\S.\RA \' - DF.ŞIKTAS 
Günün ık.iıu·i mÜ<ıabal.;ası Gal;~a. ı 

r:l)' - Beşıklaş arao;mdn h:ıkcm 
Ahmet Auemin ltl:ırcsindc oynan. 
ılı. ::'\lü,;:ıbakayn ll~~İk!Rşlılar. ek<.ik 
bir k:ıriro ile çıknıışlnrdı, Gnlıııa. 
'iıırnylıl:ırda yal01z mildafAııları 
Aflnon eksik. 

El..sik Bc~ıktn, knrlrosu k:ırşısın
da G:ılata~:1r:ı;)·lılar <>)·nıı:ı haşlıır 
lla5lnmrız bariz bir üstünlük kur 
dular, fokal hu fi-;tüııliikleri ı:ok 
'1e,·:ım edemeıll. Hatta hu arnda 
lleşiktaşlılar bü)·ük bit" fırsat ıa k:ı 
cırdılnr. • 

15 inci d:ı~ikııd:ı d:ı Eşrt!fln bir 
o()rl:ıs1ndn, o~manın )'anlı, bir çı. 
kı~ı Beşikt:ı~:ı lıit'lnci J!OHİnli ka
rant!ır.dı. Bu golden sonr~ o}'tın 
rnüle,·alin bir cere)'an ald1, ild 
tarar ta bir çCJ'I.: fırsatbır bcırdı_ 
13r. Nihayet •o ıncı dakikada Gün. 
<lüı kornerden gelme topa süze! 
bir k:ı.fa nırarak GolatasaraJ"ın• be
raht'rlik golünü yaptı ve birinci 
dc\'l"e bu ~ddlcfe 1-l beraberlikle 
neticelendi. 

1K1NCl DEVRE: 
Jlu de:vrm·~ . BeGiktaşııı ıhir hü. 

cumile haşlandı. ~lukabil akından 
sonra GıılataSAra;\·lılıır bari~ bn· füı· 
liinlül.: lrnrı.ltılaı• ,.c bu Jıllö;mh et 
devre sonuna kadar de\"am etli. 
Bu arnda dördiincü dakibda Sü. 
leyman ikinci, 10 uncu dakikada 
yine Süle;)1na11 fıcüncii, Jj inci kıı. 
kikida Gündüz Galıılasarayın dör· 
düncU gollerini )"aptılor. Rir=ız son. 
r• :}erer güzel bir Yole ile ~it•· 
taşın ikinci sayısını da yaptı. Bu 
ı;oldcn sonra oyunda lıir tcl'azün 
h:ısıJ oldu ise de G:ı.toıasar.ı)'lıl:ır 
hrraı ~onra h:"ıkimi)•etlerjni yine 
kunlulnr. 2!1 llll<'U ,.e 30 ııncıı ıln~ 
kil.:alard:ı Gündüz G:ılııtıı:.:ır:ıyın tu.•_ 
şinci ve altıncı gollerini, sır:ı.;iJe 
Süleyman )·edinci, Cemil seki1in
ci: Gündüz. dokuzuncu Galıh1<1aray 
göllerini de altılar 'l"e mü~abAL:a bu 
şekilde 9-2 Gal:ıtnsaray lehine ne. 
ticelendi. 

••• 
Galatasaray B - Vefa B 

l>ün '.\liJH küme rn:ıçlanmlan c,·. 
l'C! Şeref ~tadınıfa Gnlnta5aray -
\"efa B takımları hu~usl bir 
mü~abaka yapmı .. ıar. birinci dev. 
re 3-t Galalasa~v lehl~e netice. 
lenmiştir. -

İkinci denrde Vefanın bir ıolii
ne mukabil iki J(ol dahil çıkaran 
Gıılatas:ıroylılnr miisabakıı::n !>-2 
mıJip lıitirrnfşlerdir. 

Yüzme müsabakaları 
\. 

Dün Düyükdcre Deykoz Park l üz
me lıavu7Unda yapılan mcv imin 
ikind l'Üzrue ıcş\·ik milsııba\u,sı 
hüriik bir muvnCCakn·eı itinde cc. 
reyıın etrni5tir. Jılüs;b:ı.l:ııy:ı G. S. 
Ilerko7., n. "J. 1\., ,.e muhtelit mck· 
lcplr.rdcn i9 yiizllcü girmiştir. G.S. 
:ıtahmut 1/)0 metre sırt ü'tünde 5 
senedir kırılamıynn rrkoru yenile. 
mi5lir. \"eni rekor t.21.t <lir. Eski 
rekor 1.22 ile Beykozlu Agalıa aitti. 

Atletizm müsabakaları 
t~iil kupası mÜ<•nbalrnsı cliin Fe: 

ııerlı:ı.hçe sl:ıdında ~·apıldt ve neti· 
rede Fencrbnlıce lıirinci, Galaı:ı • 
saray ikinci, Deşiktnş 3 iiııcli ol
ılulnr. Her sene lıunıü:.:ıuakalıırda 
birinciliği kaınnnn G:ılnt:ı ara;rlılar 
hıı sene nerlcnse bu müs:ıhalrnlıırn 

garip lıir diişiınce ne " atletle f~ll. 
rnl.: etmişler '\"e böyle oldu~ıı hal. 
de ikinci olmuşlardır. 

l\rüsabakolorın nelice~inde Fener • 
bahçe 42 puvanla birinci, Golofa. 
c;ar:ıy 21 pll\·:ı.nln ikinci olmu~lar-
dır. 
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llütün nıaıi ı<özleri iiniinde can. 

lanmıştı. Ru !,'('){'Uaıı, 11rknı:mtlan '() 
lıııd.ır a~lanan öt<>ld Rornn hatıra. , 
ım ka'.'·betmemek için R01.: ilmıi 

'l"trilmişti. Ye bu hmin içinde ne. 
ler ''arılı nell'r! :-iic-e sevine Ye s:ı.. 
adet! :\ice Jıicran Ye elem! 

- Ahı RornmU7.! Howınm ! 
Tiununla beraber, Roz, kocııınan 

buketi kiiçüciik elleri iı:inıle tııta
r:oık ilerlemi)ti. On beş gilndenbeTi 
gayet gü:r.el bir mcthlJ e m:bcrk. 
mekle idi. Daha o sahll.h bir tek 

unuttu. i\f:ı:ım:ıfıh hiç tt>lilş ı;öı;ter. 

ıncdi. Dl'rhnl buketi .. bırak:ır:ık ?>illi. 
yö He M:ın·ıımn boynuna :ırJldı, 
,.e diirlük .gibi 'tiz bir ~le: 

- Bii;r!ilL anne, biiyfik ba'bn, si. 
'7in bnyromınızitır. Size ufıllln .km·. 
''clhnle sarılıyorum. 

<;:ıyel lıoş bir s:ıhne oldu. Bnıtiı 
hunu methiyeden ele <doh:ı iyi lıul. 
dul:ır. Yeniden ı::ül~nc1er, e1 çırp
rnnl:ır , .c nlkı l:ır oldu. ~c <Jerh'ııl 

masaya <0lrır-ulfüı. 

yanlış!'!>: olarak :ınncsine ol.umuş_ h! Mnt~·ö :ile 1ıllll'b:an ·ı;in.nc par. 
tu. Fakat Kendini o kadar L:ıılabıı- J:ık ihlr zafer da.kik:m .olmuştu! RöJ 
hk itinde .görüuı:e hepsini birdcn ıılc bir şey ıgönbilcceklcrJ hi.c IJ:ıir 

. 1 .z:muın lıatırlar1na hile ,gelmemişti. 
Miinakali.t müsteşarı ~~nid ha)at, on:ı. .karşı öster<Uk1fri r lllmlldl, YC onun ~]mnsı .uğnın. 

ge ıyor d:ı s:ırıettikleri s:ı,·reti müld'ifntlan. 
Münakalat müsteşan Naki, bu ıllrnınk htcnıiş. ,.~ eserlerinin söz 

sabah Ankar.ad~n §Chrimize ge - 'knmııştırıcı inkişafını gfir<"bilnıc. 
lecek ve denızetler bayramt me - !eri ıçın ömürlerini mııt:ıt tıudut_ 
ruimlerinde bulunacaktır. Bu ak lnrın hnricinc '.kednr 111:rtın1ş'tı. Bii
§Anl Ankara radyosunda kabotaj liin çif!lik, ,-c içind<' yorntıııış oı_ 
hakimiyetimiz hakkında verilecek duklnrı ,faydalı ,.e gii2cl şeylerin 
konferansı bizzat Münakalat Ve· hepsi hu mesut lınyrnm:ı Jştirnk 
kili Ali Çetinkaya aöyliyecektir. ediyorou. Bala'klıldıır üzcrinar~ fel. 

Bugün denizciler 
bayramı 

l Temmuz denizciler bayramı 
bugtin biiyilk merasimle kutlana. 
caktrr. Bütün deniz vasıt.alan ve 
müeaseacleri donanacak, &abalı 
Mat 11 .de Taksimde ve onu mü· 
teakip Beşiktaşta Barbaros tür
besinde merasim yapılacaktır. 

Ö~leden ıon.ra Ortaköy Denir 
Tkaret Mektebinde diploma tev. 
zii merasimi ve Haliçteki atelye • 
lerle yeni yolcu salonunun rea • 
mi küşadları yapılacaktır. 

Gece de denizde fener alayları 
vardır. 

Matbuat tekniıyenlcr 
birliğinin kongresi 

'J'ıirk matbuat teknisyenler birli. 
ğt senelik topl•ntm dün l-Atıinünü 
halkevi ulonlarında ıakledilmi~ Te 
içtimaı birlik rei:d Selim Tonl"eli 
bir nutukla açmıt. birli.Sin Lir se
nelik fa"ali:yeti hakkında aıaya iza. 
hal rermiştir. Biliihara heyeti umu
mb·e tarafından he)·eti idare rapo. 
t ıı ~e hilAnto tetkik edilerek idare 
he'.\·eti ibnı edilmiştir, 

Yeni idare heyetine şu :ıeyal se
çfhniştir: 

!)el!m, ~CT'l'f, ~erir, S:.bri, ~em~I, 
fle..o;tnmi. Şükrü. Hamdi •• ~li, hı~. 
tııfa, \'edat, Bedri, Tevfik, Dr. Ha
fız Cemal. 

.\1iz, Sami, Osman, CQhit, '.fallit, 
Hikmet, Şefi!.: te ·yedek aınhklarıı 
seçilmişlerdir. 

hedilen tarlnlnrdan müstnltbcl be
reketli mohsnllcrin geniş ncJh:ılo. 

rı, ve uzııktardn, !korulnr ort:ısınd!!. 
'-; meraUırd:ın sayısız dava-rJorın 
sıcak nelcsıcri ~ li.vordu: kn}n:ık. 
laro ~h·eller yapınakl:ı mümbllleş. 
!irilen \'C şimdi bereketli mebsuL 
terle don:ı.nmı~ btilunao kumlu nra. 
ziden suların toUı pkır.tılan nk e. 
diyordu. İçtimai vnzife yapılmış, 
ltııru toprakların hitliAindcn yi;re. 
cek şeyler çıkarılarak bayat 1-ııza. 
nılnuştı. 

Ye ~fat:r6 ile !.ltıryıın1n, tn bil
yu'k, <!n güzel, en :ı>arlak ufcrleri 
~·etmi~ sene 'birib'irltrinc tapınma. 
1ıın w bilA fil ıgünü !kadar se'fiş. 
melel1' l'l~ilmiydi? Y1:tmiş scne 
ynnyans, lkollrol:ı yüriimiişlcrdi, n 
anlanncla ne bir sad:ikats'iililt 'e 
ne de bir ik&Tgıl olmuşlo. Du 'tadar 
uzun bir yo{dan geldikleri itin •
bii pek lbüyijk feUketıcre mımz 
kalmıŞJardı. ı!\ncak o fellketlu h~'P 
ıdışarıdın Rlmlşti; ve hazan allıı • 
mışJarsa da acılarının mtişteret ol. 
dutunu g6rerek :nıntesclli olmuş
lard1. Beya:ı !'i:lçlarının altında, ke. 
naat ve itminınl:m ~'lnni yaşındıı 
cld°*o «ibi kalm1şh. E\·Jenrlikleri 
giin .bi~n kalbliii bir saniye bi
le biribirinden a)Tılmamışıı. Onlıı. 
ı ın böyle u:nrun bir cilt teşkil t-t. 
meleı·inc ~ebep, ikisinin de se,·. 
mCk 0

'\"C çalışmak hassalannın aynı ,. 
derecede münkeşif elmasıydı. Mat. 
;rö, kansına brp !beslediği derin 
Jnnb:ı.hbet itinde, bütün saadetini, 
yaratmak is1ediği ve yarnllığı ese. 
re nkfctmiş. 

(Devamı var), 

Vatandaş Türkçe konuşuyor! 
EPEY zamandır Türk valen· 

daılrınna milli dilimizi ko
nu,turmak emelimiz olmuıtu. 
Hayli propaganda yapıldL Ya • 
vaı Y•Tilf tesiri de &ÖrÜlmektey. 
eli. 

Lakin ıon bir sene iç.inGe. umu· 
mi yerlerde hemen ltiJaiıtima 
her1'eain tüı-kçe konuıtupnv İ!i• 
diyorum. 

Rum, Ermeni ve l:ıilbaısa Mu. 
sevi ntandnılanınız, ,;izel bir 
dikkatle, bir kelime yabnncıya 
kaçm:ık11ızın 'umumi yerlerde 
liirkç~ konuıuyorln:t'. 

Milli· vahdet, aynı zamanda 

Yirmi yrl evvelki V akıt 
.-.. ~ ... 3-11 ._. - -

1 Temnw: 1!120 

Bulgar çeteleri 
C.nılıi Tr:ıky:ı.ııın nulg:ır h!ıkimi. 

Yelinde '"°kolan kıs01ındn Uulgar :ko. 
miteeileri lıüküm ürcrck num sc-
1-rncsine ennı zulüm :rnıımııkın. 
dır. 

K:ırrı:ığ:ıcn y:ıkın Tnşköprüd~ bir 
Bulgar deniyci nskcriyesi görül .. 
nıü5tiir. 

~ Pazartesi Salı -> 1 Tem. 2 Tem. 
~ 
< .24 Cemı.ueı 12\ ' cnııı c' el 

t- hıı~ıı C.7 ınz•• 

\'akitler \ uati t.T.anı \ .ır<atı 1:7.:ın.' 
Oilllf'tln 
dofulo 4 ~% 47 4 3S 8 48 

Öftf! U l'7 4 il 11 18 4 Si 
ikindi 18 11 • il 11 JI • u 
Akf&m 19 '5 1% 00 19 43 12 00 
Yat.ı 2l 41 . 2 0% !!l 4'7 :! 02 
imsak 2 12 6 2'7 2 U 6 28 

----------------------------· 

kültür vahdeti demektir. Her. 
hangi faıi1eclen olursa olsa, Ji • 
sannmzı konutan t.itün ntan -
da,ı.nn 1M.t -ca,-retini takdir etmek 
lazımdır. Bazı a~dqlann yap • 
tıiı ıibi: "Kötü konup7cırlar; 
hiç konvımaaalar dana iyi eHr • 
in" demiyeceğim. 

Ancak bu gayretin, rahat :ıa -
mantarda hiç bir valnt akıldan 
RePrmeJİp, bat ııkıya dütünce 
Allaha aanlmak nevinden bir ted· 
tür ol~r.ama11nı temenni ederim. 

HiKMET MONIR 

l:lJll·l 
1. 7 .940 Pazartesi 

7,30: Program ,.e memleket saat 
aynrr, 7,3l'i: lltızl.lt: Hant· par~1ar 
(Pi.) 8.00: Ajans haberleri, 8.10: Ev 
kadını - Yemek Llsl.esl. 8.20/8.SO: 
l4UUk, 12.30: Program ve memleket 
saııt ayan, 12.s6: :Milzik, 12.50: .Ajana 
haberleri, ıs.os: Mllzlk: Saz eserleri, 
13.20/ 14.00: J411Z1k: Knn§tk program 
(Pi.) 18.00: Program ,.e memleket 
sant ayarı, 18.05: Milzilt: Oda m11&1fl 
(Pi.) ıs.so: MUzik: Radyo caz orkeıı. 
trMI (lbrahlm özgür idareBlnde) • 
19.lO: :MUzik, Oku3an: Necmi Rıın 
Abtskan, Oltuyan: Radife Erten, 19.46 
Ajans haberleri, 20.00: l111%lk: :ı-·aıııl 
heyeti, 20.30: Konuısma, 20.41S: )fil· 
zilt: I>inleyicl dilekleri, 21.00: l4l1%i'k: 
Tllrk nıUzlk blrllgi korosunun kame· 
rl (Şc.!: Ahmet Adnan), 21,30: Ko
n~mn. (Radyo gazetest). 21.45: .Mıl. 
zik: Radyo orkeıılraıır, 22.BO: Memle· 
ket ıınat ayan, Ajanı haberleri. 22.415 
Mllzlk: Cazband (Pl.) 28.25/28.SC: 
Yarmkt prograın n k&pBJUf. 

Raşit Riza Tiyatroıu 
1 temmuz pazartesi gilnü nkşamı 

1 
ncşiktns Aile haht"esinclc "Knrmn. 
.kıırı~ık,, vodl'il 3 perde. 



~ 
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Kok Fiyatları 
ETIBANK ERECLt KöMUR 1ŞLETMELERt 

MUESSESEStNDEN: 

2/12889 No. lu Hey'eti Vekile kararile tasdik edilen 5 No. 
Ju Koor.dinzsyou Hey'eti kararı mucibince kok kömürü işlerinin 
tanzimi müessesemize tevdi editmi~ oldu-ğundan, Ankara, İstan
bul, İzmir ve a·~er şc.hitler için tesbit edilen satış fiyatlariyle 
umumi satış şeraiti aşağıda bildirilmi~tir: 

a) 

1 - FİYATLAR (Karabük Gazhane Sömikok 
aynı fiyat.) 

ANKARA 

için 
Tonu 
T. L. 

Asgari bir vagon. hamule senedi üzerindeki D. D. 
Yo1lart tartısr mucibince olmak üzere müessesemizin 
veya müessesemiz şeraitinde çalışacak olup Beledi-
yece göı;terilecek tali depoların satış fiyatı. 23.20 
Müessesemizin merkezi depolariyle vukanda tavzih 
edilen şekildeki tali depolarda müşterinin vesaitine 
teslim • Satış fiyatı (Gazhane deposu merkezi depo-
muz mahiyetindedir.) 24.-

b) 1STANBUL 

c) 

el) 

Müessesemizin ve yine müessesemiz şeriJ.İtinde çalı
şacak olup keza Belediyece gösterilecek tali depo sa
hiplerinin depolarında ve gazhanelerde müşterinin 
vesaitine teslim. 21.-
i ZM1R 

Alsancak'da Belediye gazhanesinde mü§terinin ve
s.aitine teslim. (İzmir kok :atış işleri İzmir Belediye-
sine verilmiştir.) 24.-
DiGER SEHiRLER • 
Bu şehirlere Banka tarafından satışlar ancak (Fob) 
yapılabileceğinden fiyatlar 'şöyledir: 

Fob Zonguldak 
Rob Karabük 
NOT: 

Sömikok Karabük 

16.10 
-.-

21.60 
18.50 

Bu sehir1erde kok almak isteyen satıcılar, eğer o şehir Be
lediyesi Etibank'a bir bayi göstermemişse kendi namlarına ser· 
bestçe sipariş verebilerler. Ankara, İstanbul, İzmir haricindeki 
askeri makamlar veya sanayi müesseseleri ihtiyacı için kok kö
mürü almak isteyenler Ankara'ya Etibank'a müracaat ederler. 
Bu şehirlerdeki teshin koku satış fiyatı yukarıdaki Fob fiyata nak
liye ve ton başına muayyeR bir karın ilavesiyle mahalli Beledi· 
yelcrce tesbit edilece·ktir. , 

Yukarıda mevzuubahis askeri makamların ve kıtaatın ta
lepleri müteahhitlere mukaveleleri muhteviyatına göre teslim 
edilir; 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da Etibank merkezi dep<>lariyle. 
gazhaneler ve Etibank şeraitinde <;alışacak, yani onunla aynı 
fiyattan satış yapacak olup Belediyece gösterilecek tali depo
lar haricinde kalacak semt depolan keza Belediyelerce gösterilir 
ve bunların satış fiyatları mahalli Belediyelerce tayin olunur. 

t 2 - MÜRACAAT YERLERİ: Telefon No 

:A.NKARA : Etibank Umum Müdürlüğü 

Ticaret Subesi · · 3006 
tSTANBUL : EREGLt KÖMÜRLER! İŞLETMESİ 
KOK SERViSt (':t'ophane iskele caddesi No. 28). 44767 
ZONGULDAK~ Ereğli Kömürleri İşlet· 
mesi Kok Servisi 14 5 
DİGER SEHİRLER : Etibank Umum 
Miidürlüğü Ticaret Şubesi • Ankara 3006 

3 - TALI DEPOLAR : Tali depo adresleri Belediyeler 
tarafından ilan edilecektir. 

4 - TEDİYAT : Kok bedelleri tamamen peşin olarak tedi
ye edilecektir. 

5 - TESLiMAT : 
Resmi devair ve müessesatın derhal bağlantılarını yap· 

malan ve ihtiyaclarını azami 31-10·1940 tarihine kadar tesellüm 
etmeleri nıecbu;idir. Aksi takdirde müessese taleplerinin vakti 
zamanile is'af edilmemesinden mes'ul bulunmıyacaktır. 

Ankara ve !stanbulda kalörifer tçsisatt bulunan hususi bi· 
na sahipleri ihtiyaçlannr mahalli Belediyeler vasıtasiyle en geç 
15-7-940 tarihine kadar müessesemize bildirecektir. 

6 - KOK CİNSLERİ: 
Ankara, İstanbul, İzmir için her cins kok kömi:rü için 

tek satış fiyatı kabul edilmiş olduğun<lan bunların sureti tevzii 
hakkında tanzim edilmis talimatname mucibince tevziat yapila· 
caktxr. Husu5i tevzi şartİarı a§ağrda gösterilmiştir: 

- Kali:irifcri olan resmi devair ve müessesat, apartıman 
vesair binalar Karabük ve bir kısım Gaıhane koku 
kullanacak, mütebaki Gazhane koklan Gazhanenin bu· 
lunduğu semtin ihtiyacına tahsis edilmiştir. 

- Sömi)cok, talep e.dildiği ve stok \•aziyeti müsait olduğu 
takdirde, sobada yakılmak üzere mübayaa edeceklere 
verilecektir. ' 

7 ~STOK: 

Ankara, İstanbul ve İzmir'dc talepleri karşılayacak 
stoklar tesis edilmiş olduf;undan ihti)1açların sıra.!'liyle k::rşılcıı 
ffi""I irin al:ik'.ldaılnrm · ··;'.~:::-:~ ;: ':! ~~re: le re mil. r.cnatlan. 
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lskend~::-u:ı belcd~ye reisliğinden 
Bclediyenıiıcc nıiinasıp g(iriılcrck Yt'rc kurulup te.sliıfı cuilnıl'k ~ar· 

lilc clek lriklc ışlcr Lıüyıik tiple ve uzak ınc~areıerdcn scc;ıni işitlirehi:e. 
cek evs::ırt:ı nıüııak::ısa ile lıir ::ıclet c::ınnrnı dücJiiğu s:ıtııı nlın::ıcaklır. K<·. 
şif bedeli (iOO liradır. Müıınknsa rnülldcli 15 gün olup ih:ılc 5-7-91tJ 
c:arş:ıml.ıa giiııu saat 1;; ele lıclcı.lıye cıtc:.iıııcnintle yupılacaktır. htcl..lı

lcriıı 45 lır:ılık mll\:ıkknı ıemın:ıll:ırile hırlikle cıu·iinıcııılc lı:ızır lııılı:ıı. 
•ın:ıhırı ve ıııulıasl·lıcılcn de lıcr :ın İ7.Jlrnl i.sle~chıleceklcri ilıin o:umıl'. 

c:ıo;:» ı;:ı2:ı:n 

JindıkoJ' ri~zası Tapu Sicil r,fu!ı afrzhğıncl::ın: 

Kadıltöyiln.l Cafcrağa mnhallc:.i•!skelc caddesinde ltAln c:;ki 40, ·12 yeni 
:::o, 30/1 kapı num ralı T. c. T. dan Niko!a oğlu So~:rat uhde:ılnde bulunan 
iki dUkkl'lnm defa tiri mlldev\C.-c knydında HOi num:ı rasilc bir haciz 1taydı 
mevcut ise de hangi daireden ve kaç numıı.ralı ve tarlhile gclm'ş bir haciz 
olduğu malum olmadığı gibi alacaklı ve borçlu ıaml ele yaztlı o!madtğından 
ı;-<'luı 1 mı:.!mm ile nlsc:ıklmı nuııum o1mayan mezltCır hac!z hük:lmsUz adde. 
dilerek tapu Ye kado.:>tro umum mildUrltiğUnlin 10 :Eylül 1333 tarihll tahri
r:ıtT umumiyc1!.'rl muciblnee terkin edileceğinden mc.>zkiır haciz ile ala.kadar 
oıduklıırını iddia eden b:.ılunduğu tıı.kdird~clinclekl vesaik ile blr!lktc bir a.y 
zarfın.la. suıto.nahmctte Kadıköy tapu ııic!l muhafızlığına 1940/85 hı(ız nu· 
mııro.sile mUrııcaatları illn olunur. 

~Jhıhi: ASIM US 
noc;ılılıg ı yer: l'A_l\IT Afrıtbrum 

l"ınum nl!şriyatı idare cdeıı: 
Uc!ik Alımct Seucngil 

ıstanbuı Levaz1m Amırligı satmalmeı i 
Koınısyonu ılanları 

·-~---Uç yuz on sekiz bin .ıort yuz yiı·mı b~ş Kilo itoyun ell uıınacaı..1..r. hll 

palı zar na ekslltmeı.i 12/7 /940 Cuma gUoti saat ı:>,30 da Tophanede lstan· 
bul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. ·rahmin bedelı 
ytiz kırk Uç bin iki yüz doksan bir lira yirmi beş kuruş, llk teminatı 84H 

ilra 56 kuruştur. Şıırtnamesi 716 kul'U~a komisyondan alınır. lsteklilerln ka· 
aunl veslkalarlle beraber teklif mektuplarını e;:ksıltme saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. lfıO) t5313) 

• • • 
Uç yüz krrk altı bin altı yUz ltllo STğır eti alınacaktır. Kapalı zarfla ek· 

siltm.esi 12/7/940 Cuma günli ııaat 15 de Tophanede lstanbul LevaZlm 
Amirllği Satınalma. komi,..yonunda yapılacal,tn·. Tahmin bedeU yUz yirmı 

bir bin lıç yüz on lira, ilk lemlnııtı 7315 lira 50 kuruştur. Şa~tnamesl 606 
lmruşa komisyondan alınır. lsteltlll~rin kanuni yeslkalarile berab<-r tekllt 
mektuplarını eksıltme saatinden bir saat evvel komisypna vermeleri. 

• (51), (5314) 

l\lc.>tre 
J 1.000 
20,000 
26,000 
21.100 

.. 7,200 

• • 
27 mllimetre fit!llt şerit. 
27 ~ düz .. 
21 
M 
80 

" 
düz .. 
şerit. 

!'uırnrda miktarı yazılı be§ kalem şerit alınacaktır. Paz:ırlrklıı ek~iıt 

meJi 4/ i i 910 Perşembg gUnU saat 15 de Tophanede lstanbul ı .. ın·azım Amir· 
· tığı Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Hepalnln tahmin be~eli 20 491 
lira, ilk teminatı 1537 lira ıs kuru~tur. NUmune ve şartnamesi komisyond"' 
görtililr. İsteklilerin kanuni veslkalarile belli saatte komisyona. gelmı>lerı. 

(68) (5416) 

* 

,, . 

GENÇ'··~ 
Görünmek 

misiniz? 

:woo aılcl kar c:iizlüğii alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi :!-7-!HO 
ı.alı ı:;üııli ı;aaı· 15 de Toplı:ıncclc Lv. :inıirliği s:ıtın alına koı,;isyonuııd:ı 

~ ' yapılac:ıkl ı r. Tahmin l>rrlel i 1000 firıı ilk leminol ı i5 liradır! Niirnune. 
si koml.syonrl:ı ı;:öriillir. r ı H <:i2fi:1) 

MUHil\1 BIR KEŞiF 
saycsh.ıcle 

Buruşuklrı!~lara Ni/ıayet 
VerUiyor 

1 

Bu tacrüb:?yi yap!nnz. 

bu lttymctıı unsuru r.ıas edip ber.Jcrıt• 
ı:ek ve her sahah lrnlktığmızda cildi" 
oiz, dnha r f, daha tar:e görUııecc~ 
ve gençle<;ecektlr. 

1 

1 

1 

- ~=11111w1111111mı•m-... ME'.şhur bir cild miltehassı!;ı tara. 
' fmdan kesif ve genç hayvanların 

Glindüzıe~ı. l•eyaz (ya~.zı To!·' 
ı~n kremi J;uJJ::.nmız . Ter:;ibL'ld '" 
bcyazlatrcı ve ku"vcllendirkl ıın:;ur 
lar. d1lı11" ntlfı!z edere!;; ı;+zJ i gayr 
rnf ma<!dcteıt lhrnr; ve siyah ~o~;t 
!arı iz:ılc <'der. Açı:.t m"'s.:ı.mr·lcri sı~ 
laştırır Yr. bu ııurP.tte cildin'zl beyjl$' 
latrp yumu~ntacr.ktır. E:ı basit tedbl1 
sayesinde her kadın birkaç sen:: geııC· 
leşetJ!lir ve gcoç ı:ızlarrn bile gıP~ 1 

cdece~i şayonr hayret bir c"ld ve bır 
l'cnc malik ol::ıbilir:-i ·L. 

Tu .. rkı·ye Cumhurı·yetı . · cild hilcey;eıcrlndc.>n kemali iti;ıa ile 
t lstih::;al e.dllen ve bir .,;enç kızın t:.ıze 

• · ve saf cildini:ı uoftırlaıına ınUşııbih 

Zı• ra" at Bil n k as 1 olan ''BİOCEL", ta.bir edll;n ktymetl1 - ' ve yeni cevher halih<ızırda. cild un. 
suru olan pembe renkte Tcıkalon kre-

1 

Kuruluş l'arihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 ... 
Zirai ve ticari her nevi banka mU""'meleJer1 

fara bıriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
tuıuıl llankasınc.la kuruhıır~lı ,·e i:.:: '"" ::1. tasarl'ltf lte:saııı,._ ;ı 
rıcıda en az 50 Ura~o hulunnnla.ru scrıc:le 4 dcra çckilcl·cl• 

kur'u ile aşağtdtıkJ p1:1nn göre lkt:ııullo ffaf;ıtılıı<'ıı!ctır. 
' Adc& 1.000 Liralık 4.000 Llrıı 

' • 600 .. 2.000 • 
' • ı:sn • ı.ooo • 

rn • ıoo .. ~ .ooo • 
ı oo • 60 • s.ouo • 
ı:rn • 40 • •.xoo .. 
ıso ıo .. :l.200 .. 

DlKKAT: Hesaplarındnltl paralar tıi r sene lc;:lnıte 51J 
liradan aşağı düşnıiyenlere lkranılye c;:ıktığı tal;dirde q, 201 
fazı asiyle verilecek tir. I< uralar sene 1e 4 rıera: ı Eylfll, 
ı Birlnc·ikfınua. 1 Mart ve 1 Haziran t:ırihlPrinr1 o <.;1.'ltılPı·flktlr 

~· ıewg - *GEM'WS-i4' MSWW1M•AWKWWWt 

İstanbul Asliye Mahkemesi l> uncu Hukuk Hlllı.lm.liğinden : 
40/123 
BcyQğlunda Kocaag·a sokak Trak apartuİıanındn 2 No.da mukim Yor

glya Stcfanı vekili avukat Ekrem Atakul tarafından Bcyoğlunda Nane so· 
kağında 9 No. da mukim kocasr Harr~ Turhalaki aleyhine açmış olduğu 
boşanma davasının yapılan muhakemesinde : M.alcyllin adresi meçhul ol
makla dava arzuhali sureti ve davetiye ve gıyap l<arıı.rı mahkeme divanha. 
nesine Uılik \·e gazeteler ile de il~nat icra. cdildilti halde gelmediğinden grya. 
bında cereyan eden muhakemede da\'acmın gösterdl~i şahitlerin istimaı ile 
M.aleyh Harri Turhalakhıin IUzum.suz yere karısını kıskanması yUzUnden 
arala.rmda ~iddetll geçimaizlik ba::;gösterülğl ve bu geçimsizll1t çekilmez bir 
hale gclcliği ve mumaileyh sekiz senedir karısını terk ile gittiği dcrccei su· 
buta vc.sıl ve mnh!tcmcce de kanaat hasıl oldu:'.iıJndıın K. M. 134 Uncu mad
<!csi mucibince taı:affarın bo;;anmal:ırma \'e mezkur kanunun 142 incl mad. 
<lesi muc!bince da \'a. olun:ınrn p;r sene· müdJctl~ evlenmemesine ve 4 lira 
lllm ve ild lira ~uret ve 10 kuruş tebliğ hrırçları ile 2087 kuruş .muhakeme 
ma::>rafınm dava olunanı.lan tahııllinc karar v~llcll~i ilam makamına l<alm 
olma.!;: üzere il!n olunur. 

1\.c:ir 

ist~nbul Beled ıvesı 
i~anıaa-u 

bedeli T~mlnnt 

1999,00 299,85 Taksim Gazi:ıosuna bit!~lk talon tııvanmın tezyini. 
10ii3.0ll '.:0~.3.:i Tnksim Gazi;ıoııuna blti~ik salonun döşeme inşaatı, 

Kc:lf bedelleri ile teminat miktar:arı yukarda y:ızılt i~lcr 2190 nunınr:ııı 
l;:anunun 46 mcı maddesinin B fıkrasına gore ve ayrı ayn pazarırl\ surctile 
yaptrrıtacaktrr. Şartnameler ZAbıt ,;c .M:uamelılt Müdürlüğü kaleminde gö-

mi terkibine kanştırllmıştır. Bu ak· 
şnm, yatmadan evY~l tUrllnilz. U:ı-,ı· 
duğunuz her c!ı:klka zart:mda cildiniz. 

1 
&WW eM WiW14i2 w .ıtmw •wn=•ı 

Asl<Erı Fabrikalar Saiına!ma l{orr.ısyonu ılanıarı 
*P 'S:WM u .._.,._ as; ff" ... 

16 Kalem Dcm:r Mal;:.emc a:macah. . 
rahmıo edilo?ıı lıt!.ıeıı ı~O:>uı ı ııra li>i'ı) lmru~ oı n lu ı:nlem demir ?11al 

:ı:eme Askeri Fııbrikaıar Uı:num mtidürlU[;ti merkez r;atın:ılma komlııyo:ıiuucıı. 
10/8/ 940 Cuma. tesl gUnU saat 11 de kapuJı zarfla ihale edilecekllr. Şartı:ıa· 
me paras1z olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakltat teminat o!ufl 
115381 lira (71 kuruşu hııvl teklif mektupJHrını mezkcır günue saat 10 a ıt:ı · 
dar konıtsyonn vermeleri ve kerıdilerinln de 2490 sayılı kanunun 2 ve ~. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıktarıno. ve bu işle alakadaT uı~· 

ı;o. 
cardan olduldarına dair Ticaret Odası ves!kasile mezkCır ı;Un ve saatte. 
misyona mtirncaatla.rı. (5182) 

• )fi • 

Ereğli ve ZonguJdaktan Bakırköyüne 9300 ton La\·emıırln kBmUrtııı: 
taşıttırılması kapalı zarfla 2 Temmuz 940 Sah günü saat 14 de tstanbU1dş 
Salıpazarında Asken Fabrikalar YoUamasındakl Satınatma komisyoouıı ~ 
thale edllecektir. Beher tonuna tahmin edilen fiyat 19S kuruştur. lsteıtıUerl 1 • ·ıı• ılk temınatı olan 1360.13 liranın Mıılsandığı makbuzu veya banka teını ~ 

mektubu ile 24.90 No.lı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindekl vesaiki Dl', 
zarflarıoı ayru gUn saat 13 e kadar vermeleri, şartname 'er gUn komisyon 
da görUlebillr. 148<:8) 

• • • 
41 Kalem t'tluhtelif Ebatta Dı>mlr Malzeme Alınacak f 

Tahmin edilen bedeli (75932) lira (:SO) kuruş olan 41 kalem muhtel! 
ebatta demir malzeme Askeri Fabrikalar Umum l\tUd:lrlUğU Merkez ss!T~· 
alma kombyonunca 16/7/940 Salı gUnU sa.at Hl to kapalı zarfla ihale edlW 
cektir. Şartname (3) lira (80) kuru5 mukabilinde komisyondan verlllr. 'f~ 
!iplerin muvakkat teminat olan (5046) lira (63) kuruşu havi tekllt mektııP' 
Jnıını me::kQr ı;Unde !'Sat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kend!ieriniıl (!O 

2400 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesnikle komisyoncu olmadıl'" 
Jarma ve bu işle alakadar tUccardıın oldulrJarma dnlr Ticaret Odası w.sil>~' 
sile mezkür gUn ve s:ıa.tte koml.syona :oıQnı.caatıarı. (!5-107) 

. 
Dev1et . Denizyollan 
umum ·müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

1 T emmuzda:r 8 T emrnuza kadar mu ı~clif ha.i:· 
lara kalkacak vapurl:-ı.ruı foimleıi, kalkıf! gün 

ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Kara deniz ııattm:ı - Salı 12 de (Cumhuriyet), Perşembo 12 de (l:::mirl 

ve Pazar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından). 
• Bartın hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). Sirkcc; 

rıhtımından. 

İznılt hattm:ı - Salı, Pcr:;cmbe ,.e Po.~r 9.30 da (üğur). Tophct:C 
nhtınımdno. • ' 

Mutlruıya lı:ıthn:L - Paz:ırtesi 13, Salı 9.50, Çarşamba, Perşembe, Cuma 
16 da \"e Pazar 8.lü de (Trak). Ayrıca Cumartesi 14 de ,.e 
PJzar 19 drı (Marakazı .• Galata Rıhtımından . 

B:ı.ııdırm.'L tı:ıttına - Pazartesi, Çarşamba ve Cumo. 8.Ui de (Maral:ıız). 

Galata rıht1mmdan. Ayrıca. Çarşamba 20 de {Antalya.), Cu 
mnrtesi 20 de (Bursa). Tophane rıbtımınd::m, 

Kamblga b:ıttın!l. - Solı YC Cuma 19 da (Seyyarı. Tophane rıhtımmasn. 
tmroz ıuıttrn:ı. - Pazar 9 da (Tayyarı. Tophane rıhtımından. 1 

1 Ayvuhk battma - Çar~amba Hi de (KcmU), Cumartc.!l 13 de (Bartın) 
Sirl;eci rıhtımından. 

Jzmir ısürat lınttma - f'a;;ar 11 de ,Tırhan). Galata rıhtımından. 
İzmir ııralıl> postası - S:ılı 19 da (Konya). Tophane rıhtımından. 

NOT: 

\ "np!Ir Sf>fcrleri haklunda hf'r türl\i mıılüınat n5nğul:ı telefon num:ı
raları yazdı l\centelcı·;mı;ı;uen öğrenilebilir. 

' 

Galata Baş Acenteliği - Galata Rıhtımı, Limanlar timum 
MUdUrlüğü binası altmdıı 

Galata Şube Accntell~i - G:ılata Rrhtımr, Mmtaka Liman 
Reisliği binası altında. 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu ııalonu. 

4:?362 

40133 , 
22i40 

(5536) 

rtilec:cı;t_ir. 1hnle 2/ i / !HO Salt günü l!la&t 14 de Daiml EncUnienden yapıla. 
cakt:r. Taliplerle teminat ma.kbuz ve~ mektupları, l•"en tşleri :MUdUrlUğtlne 
müracaatla. alacakları fenni ehliyet ve 940 ,yılına alt Ticaret Oda.ar ve.ııUV.· 
larile ihale günü muayyen saatte Dalml ,EncUrnendc bulunmaları.· (5502) 


