
,... __ Ba kuponu keltb saklayuuz --.... 

V AKIT KIT AP KUPONU ) 
~ r- 1 dm U e kadaJ' bir 111"& kupon top 

~ fdattıaJiı.e ~ OkoJ'QcWarnnu 
Dttn Te ı·ann 7'e-cUme Klllll;ratmm Oçtin. 

dl 9el'I bet ldtabmı yib;de şO ek81k fiyatın 
alablllrler. 

----------------------~ 
Batan ltalyan destroyeri 

-- -----=-----"'.;.·---- =-- - ---

f~1areşal Grazyani 
Afrika kumandanı 

Roına. 1 (A.A.) - Roma radyosu tara· 
iından neşredilen bir İtalyan tebliğinde rna· 
Teşal Grazyani'nin tayyare ile Libyaya giderek 

... ~' 1_ (A.A.) - İtalyan r~mi tebliği, 
Uaııune donmıyen Espero destroyerinin ziyaınt 
kabul ve teslim etmektedir. 
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• timali Afrikadaki İtalyan kuvvetlerinin kuman· 
dasını deruhte: eylediğini bildirmektedir. 

tuARF.: gvt: Anknnt Cad. TSTA~mut.•7elgrat: VAKIT• Poırta h-utu!u: 46•Telefon: 2Hl3 (YazTl _ 243i0 cidarel -
Macar -Romen, Bulgar

çarpışmalar 
Romeiı 

udutların·da oldu 
------~~~~----------~--=~-------~-=-~ 

~irk_a9 gün evveı tahliye edilen 30 Macar askeri öldü 
Mi\ifi~takü- -ungrCI B~lgarlar htıd~segı . . teyit, 

O ü ~ c§.\ cctf @l g ©l lf' 0 Macarlar tekz.ıp edıgorla~ 
Şimali Bukovi- Macarı~tan Roman.ya· 

n 
~ı a arı tara- nanm işgali ya bır nota verdı 

8 şga ed ı· ı dı9 tamamlandı Rükrc~. t (A.A.) - Slefo.ni: ~aka ı1·0mkınaldaak:~~u~~tt 2~;::k~~:.a~~: an nir Homen menbaındnn verilen u 

lınherlere göre en·elki gece Macor craarmı':1tuı·rr.rc.:\~:ıce:;n~~r~~~~;:ı:iun~n~t: 

. alip ve mağiöY 
gozetn11 yen b r sul 

Bulin, 1 ( A.A.) - D.!li.B. bildi 
riyor: 

nesey ve Jer e.) ntlalarına Almanl:ı· 
rın asker ihrn~·l:ırı yııpınış olduElıı 

nu re!imr.n tıilrlirınektedir. 

- Romen ve Bulgar - Romen hu· ., 

Du•• n bı· nlerce mu·· ı. dullarında bazı hadiseler cereyan mitralyöz \"e top kullanmışlardır • 
etmiştir. Jiolmeu ile Sighet ar:ı~ın- (Devamı .2 nclde) 

o abıhr ınJ ? 
Yazan: A iM t; 

Marcıal Peten tclaar bir nu. 
tuk daha söyledi ve bu nutukta 
FrllnMnın hnrpte mağlubiyetini 
ıntaç eden sebcpl·.,.· ·--L d k .. 1 .... , l'4U e er en 
ıoy e <>cdi: 

b ''.~Icr 17yden evvel şu ciheti te-
. aruz. <:tti~ek lazımdır: Fransa 
ıl~ mUttcfıkleri kendilerinin haki-
~ı::ık~~i ku~eUeri, iktıı>adi harp 

~ Almon havo bı'M"cllcriııe ıncnsuıı 
·uzütnm?ar, hır lınskın hareketi ilP 
!:ınş!o kıiin lnsiliz Gucrnsey ada 
nı ışgnl etmi<şlerdir. 

Ra hareket csnıı<.ınd:a bir bavıı 
.uh:ırebesinde bir Alnıon keşif ta' 
ıre,i, Drislo1 - B111nha\"m tıpind~ 

ki İngiliz h b • . ~ _ .. _ ınu ııre e tayyaresını 
~u~urmuştur. Yine Manş denizinrle 
klın Jers~y adası da aynı tarz: ılıı 
olınmışhr. 

londra, 1 (.4 ... t) - Röyter Gu~r· 

istihbarat nezareti diyor ki, eY. 
\'elce blldirihlıAi gibi lnı::ılıı l\or. 
mnn :ıdnlnrı g::ıyriaıtkf'rl hale gclı· 
ri!mi ti. Şimıli iilırenildiğine göre. 
o zam:ındnnberi Jerscy ile Gucrııe
-ıey ııılal:ırın:ı dü mnn asker lhrnç. 
lnrı ~ :ıpılmıştır. Telefon ,.e tehırııl 
ile nıuhahf're kr.ııllmiş hıılunınakla. 
dır. Halen lıu hıı~usıa hic bir mıı. 
'uınat mevcut ıieğildir, 

Surıyedeki Fransız ordusunun mu
hasamat• tatil etmesine rağmen : 

tecı Bükreşe geldi 
Mos!<ovn, 1 (A.A.) - Tas A

jansı bildiriyor: 
Şimali Bukovinada Sovyct kt· 

taları varifelerini bitirmi~ler ve 
Romanya ile tesis edilen hududa 
vanmslardtr. 

Bcs~rabyacla Sovyet kıtaatı ye
ni Romanya hududuna yani Tunp 

(l>evamı 2 nridf.) 

ı k 
1 e d~ruz &crbesti&inin ab· 

u a~ın cll · · ' 
k • enndeki servet ve 

uvve .. l: 
t . • :aynaktannın ehemmiye-
t vem· • h ue sıriyeti hakkında fazla 
ki;~e kapılmışlardır. Hiç bir va· 
. 1 rp yalnız altın ve ilk madde 
ı e ka::-n 1 

Suriye ve Lübnanın iş-
k .. 1 aınaz. Harpte zafer ÇI· 
ar.hın asl:erin ve sirabların mik· 

~t~ına .ve keyfiyetine, bunların 
s 1

1maiı gartlanna ba~ghdır. Hadi· 
ae er ·· M go:tcrdi ki Alın:mya 1940 
fa~ı~ınoa bu sal1ahırda ezici bir 
n~ • } ete: malik bulunuyordu; bu-

. ka.r~ı harp başladığı zaman bi· 
~ tarafta orduya cesaret ve Ü· 
~t vermek için bo1 laf söylcmek
Fn başka bir §ey yapılamıyordu. 
1;.:n:~a?ın ve müttefiklerinin mağ 
tak~.c~ı buhun neticesidir. Bu 
ğ' • .ıreıe ana vatanda kaybetti· 
~~:: bu harbe rnüstcmlekeleri
bcn c devam etmeli miyiz? Eğer 
bilrniharp ~c mücadele şartlarını 
1 Yen bırkaç Franınzm arzu· 

galine tevessül edilirse 
lnglltere bana asla misa
. ade etmlyeceğlnl bildirdi 

/:;t1 .;erine getirmek için daha 
zı ~ ransız kanını akıtmaya ra
ba 0 saydım Fransız milletinin 
~~bulunmaya layik olmaz· 

s.,5::f;-naız harp ~bineaindc 
daıi 81noJa naavın olan, on
letiııi ~ da bütiia Fnuuız mil
kah~lunadını haiz bir milli 
••lh lcab~ ·~·~Jlc mütareke ve 
Pi ~ tnesını teıkil eden M.are-

.. eteıı'in L._ •• 1 ... •- .... 
nu1or lci F ~ •oz en oy""! goru-
~ F l'allaa dahilinde olduğu 
t--ıe1ceıt'aaaa. haricinde ve müa· 
~ ba elde de tesirini göster· 
k~t! '.~tbr. Fransız bava 
ıilt--. .erı ilo doaanrnaıınm 1 n
...,. ~· Ceau·aı G ı•·· t ...L uus11 ~ o un eı~--

·~ 'Dili" le ne. t~kil edilen Fran
~İi ~ıtesinin emri altına 
etın--.. ~>"ellerinin teeyyiid 
delQ p.._~ ""1ndan aonra Suriye
ne sız kuvvetlerinin de Jİ· 
laat •ttne.· r~ten hükumetine i-

l uu noktadan dikkate 
~• < l>eı•flmı 2 nrld~ > 
&Y!\İbl "' 

İl I ~ekeye ragınen 
a Yanlar Marsil-

Y~yı bombaladılar 
lt.a ~Ol'\. 1 

lhJı ba,.,. - Mlltarek•ye raımen 
~nı.nı \a ~ kuv-.·eue"ı Mandl)·a ıı· 
lılhJerdir. H ~mu bombardıman et· 
lanrııı.tır. 0 iıl§t ölınno a kip yara-

Londra, ı (.\..A.) - R6yter aj:wsı 

bildiriyor: 
Bu akşam Londrada a,oatJda.kl dek 

ıarasyon ne§redllmlitir: 
Blrle~lk K'rııllık bUkOn1etl i&km 

Şarktaki Fransız "rdusu kumandanı 
general Mltelhav.zerin 6uıiyedekl mu 
huamt.ta nihayet verdiğini ıııuı etUği 
nı öğrenml§tlr. 

1ngillz bUkOmeU, l}U zanda.dır ki, ge-

bUs ederlerse, Fransız ordusunun böyl• ı ke§e dU,,mcsini kabul edemez. tngUı:z. 
bir tqebbUsc mukavemet etmlyecefin.1 hUkOmeU, bu glbl ahvalde kend! men· 
kaııdeylemekledlr. Maamllflh her nere· faati için lllzumlu tel!kkt edeceği her
de olursa olsun bu huausta hO.ll kala. tUrlU tedbirleri almak hakkını muha.. 
bilecek şllpbeleri te.ııkin mnkaadlle ln· faza eder. Bu deklarasyon mucibince 1 
glliz: bUkQmetl beyan eder kl, 1ı:ıgillz lngilt.z hUkQnıettnln muhtemel ola.rak 
hUltOmetl ve Suriye ve LUbnanın her· yapmak mecburiyetinde kalacağı hare· 
hangi bir d~man devletı taratmdan ket halen Fransız mandıuıı altmda bu· 
ı~gal edilme.sine bu arazının Yakın lunan arazinin m\lat&kbel atatUsUne 
Şarkta tngiltz hUkQmettııln müdafaa. hiçbir halel getirmeyecektir. 

neral Mltelhavzer bu llAnt ile denlzler. 
de tngtllz h A k 1 m i y e t l n e 
rağmen A ı m a n ı a r veya 
but ttalyanlar Suriyeyi i§gale tegeb-

BIDJ taahhUd ettlğl memleketlere hU· 
cum tçin Ua bfzmeU görmelerini, niha
yet ne de tnı arazinin bu memleketler 
için btr tehlike hail alabilecek keıme. 

~ünya şaheserlerini yüzdel 
50 tenzilatla veriyoruz 

6 ncı tertib kuponlarını bugün neıre başlo.dık 

k cuıa.rnnıza yüzde e111 tenzllltıa kltab verme tekllndeld blmıo· 
tJ.rrıJ~ b~~~k rağbet görd\lğünden dUnya §aheserlerinden "DUn ve Yana,, 
Tercu.me KUIJlyatuıın Uı;UncU b&§Cr kitabını da. altmcı terUb ol:ırak 

ve~ceğlz. 
Bunun için bucUndaD itibaren neore bqlodıtımız 2~ kuponu topla 

mak Wldlr. yQzde elli umllltıa verecettmız dUnya gabeaerleri ıunıardır: 

ı _ Deliliiin Ps;Jmlo;iBİ: Dr. B. H. Hart - Dr. 
t Sadan. 2-llkbahar Selleri: Türrrenief -
Sami zade Süreyya. 3 - En~eTek Düiümü: 
F. Moriak - Pev~i Safa. 4 7 Rcıain. !'ü!l~
.,,...,# (3 ;ınCül: H. N"~m. <Bu..kiı..buı. h1nnr.1~1-
,,._,, •. r ·~ • • • _1 • L _ • • •L_.t • d .. ,.a1•nd1 v,. • ncııw...,.,.P. n-.. ·""r.1 temn ~ 
Dl 

0
• t•ı ) ~ _ Samiıni.Sudet ~ T .... J 1Jtov - İfl· 

verm~~ ı < • " 
rnail H&kk• ~ 

ti 
'-------------.----~~------...... 

Hamburgda petrol 
depoları yakıldı 
Loıadrıı, ı (A-A.) - Hava nezareti· 

nln tebliği: 
DUn gece fena rUyet ıeraltlnc rağ 

men bombardıman tayyarelerinin At· 
manya.da uket1 hedeflere ııucumla.rı 
na devam etmıılerdlr. 

Hamburg'da petrol depolanna laa. 
betler vaki olmUJ ve bu depolar ya· 
kılml§tır. Dan.stadt mmtakaamda bir 
çok hedenere bUcum edilerek yaııgm 
lar çıka.rıımıı, inflll.klara sebebiyet ve. 
rllmlıtır. Hamm ve Oımabruck demir· 
yolu lsta,.,yonlıı.n yeniden t>ombardı 
man edllmlf ve bUyUk yangınlar çı 

karılmııtrr. Weuel'ln prkında Dul· 
men demlryolu lltlaak nokta.amda atı. 
lan bombalar ınrnıucıar yapmtJlır. 
Norderney adumdakt tayyare mey· 
danlan ile Bremen'in garbında Hont 
ıom ve Dolmund tayy&re meydanlar 
ye.nlden bombardıman edJ!mtıtır. 

Tayyarelerim.lzlD hepli U.Slerine dön 
muttUr. 

Londra, 1 - Bu gece geç vakii 
Alman bombudıman tayyareleri 
,ımall garp aablllerimlıl aştılar .. 
lskocyaya bombalar atılmak sureli
le taarruı edildi. Bir ,ehirde allı 
tı,ınin öldllğil 'Ve on altı kişinin 
yaralanmı, olduAu tahakkuk elti. 
ti<I Alman tayyaresi dllştırlildil. 

F ransada Nasyonal 
işçi kabinesi kuruluyor 

Pariamento Vişi'ye yerleşiyor 
Mo1;koua, 1 - l\cn·ork Tayms 

gazclesi muh~birinin llordodan bil. 
dirdiğine göre Fransada yeni bir 
nasyonal işçi kabinesi kurulmak ü. 
zeredir. Bu kabine tamamen nıısyo· 
nal i'çi partisi mensuplarından te
şekkül edecektir. LavoJ, l\l:ırlıe ve 
rskl muhnriplcrden Pers:ıno ve Pf. 
şo bu kabinede yer nlncaktardır •• 
lllılen da Marke ,.e J.:wnl Pclcin hü. 
kOınelinde en mühim rolü oynn • 
mnktndırlar. Yeni kabinede I.ıw:ıl 
hariciye Hkiılelini deruhte edecek, 
M:ırke de dahiH kalkınma işi~·ıe uğ
raşornktır. 

Mnrsel I.ea'nın da propaganda 
nıızırı olması kun·etıe muhtemel • 
dir. 
Klermoıı Ferrand, 1 (ı1.A.) -

llaYns bildi;iyor: 
Hükümetin Klermon•cla ve ch·nr 

şehirlerde yerle~mesinc dün sürat. 

le devam edilmiştir. Dairelerin bır 
çoğu dün sabah mesaiye linşlam 1 

ğa hazır bir halde idiler. Lebröıı 
Royat'da bulunmaktadır. Fakat, no
ıırlnr heyetine riyaset etmek üze. 
re Ktermon _ Ferrand'a gidecektir. 

Mareşal Petene reis vek.Ulerı 
Kaınpl Şotan n Pher Lnval'e ve 
dahilil·e nazın Marke'ye bağlı dai. 
reler J\lennon - F'l!rrand'da çab~:ı
cakl:ırdır. Diğer daireler de Kler
nıon Ferrand'ın muhtelif binala. 
rınn - yerleştirilecektir. HilkQmeli 
takiben gelen nezaretler mensubini 
ve gazetelerle dolu ve muvıı.kkat mer 
kezi hiikumt sırasına yiikselmiş o
lan Kelnnon'da büyük bir hareket 
göze ~arpmaktadır. Parliımenıo bu· 
radn ,.c Vişi'dc yerleşecektir, Ne
zaretler daireleri Royat, Boubonl, 
Ui Mondor ve Şatel Güiyon'da bu. 
lunscnklardır. 

Denizciler Bayramı 

Dtnl: brıyramı miinnsebetlle uapılan diinl.a mera&lm tafsildlı llrlinca 
sahif enıi:ılcdir. Geceleyin linwııclu ıicnıirll bulıunıı lznıir vapııruııdcr do 
bir suvare verilmiş, lıunda lılıınakalcil müsteşarı Naki, mebuslar?a~ lla11. 
dar Çerril, Sndelli11 Ura:, .4bidin Davcr, ııali mumıiııi llfıdaı Earata_ 
ban, ocneral Seyfi, emniyet miıdürü Mu:af{er Akalın, dtflerdar Sevkel 

ve diner bir çok oü:ide :eoat ailelerile birlikle balunmaılardır. 



Par iste hayat ~~~.~~~~:~~.~~.!~!.!~~;~~.~~~~=~~:~~~~~~ 1 
dan bazılarını tcrketnıişlcr, hazıla- aularının tehlikeli mıntaka ol<lu
rını mulınfoza ve hazılannı istirdat ğunu <bildirmi~ ve haber verilmek 
etmişlerdir. sizin kara sularına girecek olan 
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Çiftçiye dağıtılan orak ı _ _ 

makineleri ' ffadiseıerm hahr.ata!1thlrl 
Ankara, t (llrwısf} - Ciltçiye 

mnkıne ile yapılacak , .. rdııu işle. Hu··soyı·n Cahı·d v 
rhıi idare etın.rk için nıcnı:ı!l,ct ı>c· ~ 
klz hl~gcyc n~·rılnıı~lır. Bıır:ılnrtlo 

Hitler Napolyonun meza
. ziyaret etti rını 

Bordo, 1 - Havas b.ildiriyor: f elan sonra Alman polisleri geçen· 
Muharrir Ceo Londonun verdiği I !ere, sadece evlerine gitmelerini 
malUınata göre Pariste mağaza- tavsiye etmektedir. 
lar kapılarım açmcikta, daha doğ· Pazar sabahı pnsölre Bitler 
rusu aralıklamaktadır. Halka yi- habersizce Pariee gelmiş, İnva
yecck satan dükkanlara tehacüm lidesi, Napolyonun mezarını ve 
etmektedir. Are de Triomphe'daki meçhul as-

Vesaiti nakliyeye ender tesa- kerin mezarını ziyaret etmiştir. 
düf edilmekte ise de Alman za- Pariste Alman krtaatr çok .değil
bitlerinin bindikleri arablarla hi- dir. •Zabitan iizerlerinde Gamcli 
dematı amme nakil vasıtaları çok· haçlı bayraklar temevvüç cıden 
tur. Sokaklarda acyrlsefer pek büyük otellerde oturmaktadırlar. 
kesü değil ve metro i§lemektc- Paris halkr hususi ikametgah
dir. Birçok halk, polisleri nazarı tarını bıraktıkları gibi ve fakat 
iti.hare almaksızın bisikletle so- bir paarça tozlu bir halde bula
kaklarcla dolaşmalctadrr. caklarclır. Krtaat, evvelce Pariste 

Polisler, kısmen Alman poliı- ikamet etmiı olan zabitanın emri 
terinin refakatiyle seyrueferi te- altında yerleştirilmi§tir. Asayif 
min etmektedir. Işık söndürme Alman kumandanlığı ile irtibat 
ip.reti, Alınan saatiyle onda, ya- halinde bulunan Paris polisi ta
ni saat 9 da verilmektedir. Bun- rafından temin edilmektedir. 

Balbonun 
, deki 

ölümün-! Şimall Bukovinanın 
esrar işgali tamamlandı 

.Neıvyork, 1 - Rom.adan bildfrildfğt· 
ne ,w-e Jıtarqa1 Balbonun aınınn ae
bebl. lı&r aıt hallnde k&lını§tır. M:ı.rqa. 
ım ~ İngiliz tayyarelerlnl.D 
mitraıy6z Jturıunfylo dellkdcşlk oldu· 
ğu g?!rtllmU, Jae de b1llmUnUn bu ııckll· 
de husule gelmediği anla.şılnu,,tır. 
~bonun ölllm aebebl meçhuldür. 
:tta1yanJar evvelA bu hAdiseyt .sakla
~& cabfnııllar, faka.t muvaf!ak ola. 
mam,.tardır. 

Bolboaun ~ 

~ 1 - Harp 88.haaında ölen İlL 
lo Balbo ve arknda.§lan tayyare ile 
Kutel Ben!to'ya :nakledilml§lerdfr. GlS
mUlmt m8ra81mlerinin yapılacağı gün 
resmen ilAıı. edilın~ olmakla bera
ber, mer&91mlıı 8 temmuz çupmba 
günU yapıJmaıa kuTI'eUc muhtemeldir. 

Mareplin ölllm ııebebl lnglllz tay
yarelerinln mitralyözle yaptıkları ha· 
'a taarruzudur. Mareşal tayyare)1 
bizzat idare etmekteydi. 

F ranaız donanmasının 
Y~ni kumandanı 

ı~ondra, 1 (A.A.) - Jlöyter; ln
gılteredeki Fransız gönüllüleri lcj
~ onu kumandanı gcrıcral dö Gol, 
ıu akşam resmi lJeyıınaııa bulunnr:ıl.: 
hür Fransızların deniı ve hava 
kuvvelteri l:ıımnndıınlığına \'İs:ımi-

( IJoşfnra/ı 1 incide) 

ve Prut'a doğru ilerlemelerini ik
mal etmektedirler. Jaasy şehri 
karşısında ve Prutun sol sahilin
de bulunan Ungeny şimendifer 
istasyonu motorize cüzütamlar 
tarafından iJgal edilmiştir. Tank
lar ve motorize piyade kuvvetle
ri Tuna ve Prut üzerinde bulunan 
Kagoul şehrine girmişlerdir. Tu
na üzerinde hmailiye şehri para· 
ıütist cüzütamlar tarafından iş
gal edilmiştir. Sovyet kıta.atının 
hareketi her taratfa intizamla ve 
hadisesiz olarak devam etmekte
dir, 

Sofya, 1 (A.A.) - Bükre!tcn 
alınan tcl~ra!lara n:ızar:ın Bcsa. 
rabya ve Şimali Bukovinamn talı· 
liycsi, §imendif erler, gemiler ve 
kayıklarla yapılmaktadır. Terke· 
dilen mıntakalardaki Romen me
murları Moldavyada toplannu2-
lardır. Moldavyaya mııhacirlerle 
dolu trenler de gelmiştir. 

r:ıl Müseli'yi tayin etmiş o!dul,'Unu 
lıildirmi~tir. 

Dir çok harp gemisi ,.e t:ıyynre 
grupları şimdiden visamiralin ku
mandast :ıllında bıılıınmnklndır. 

Faydalı Bilgiler, meraklı şeyler 
......... -=ııııim ..... 

Triyanon muahedesi 

Söylendiğine ıöre Macaı l:ırdan gemilerin akıbeti hakkmda me· 
30 kadar ölü ve y:ınılı ,·ardır. Ro- sutiyet kahul olunmıyacaf;ını bil· 
men nskerlcdnd~n bir kaçı ka~,P- dinnişlerdir. 
tır. lllacnristl\lltn tekY.ilJI 

Sant 22 de Tuitur:ıi:ı - Husçıık nmlapcşlc, 1 - l\lııcar - Romen 
~·olunda bir Bulgar hudut karakolu ve ~lııcar - Bulgar hududunda hiı
Hoınenlcre ateş açmıştır. Müsadc. diseler ı·en•y:ıı1 etmiş ,.e :ıo ~lncar 
nıe bir müddet devam etmiştir. Dul- askcrıııin ölmü5 oldur;ıı h kkınıhı 
gar hududu ch·nrmdn kilin Yenirı·~ Amerikan memhıılarının vermekte 
köy knsnbası komitecilerden mii - olclukl:ırı hnbeı ler ıısılsnılır. Bnl1. 
rekkcp bir çeten in t:ıarru:mn:ı u~rn. si geçen lıııdııll:ırılıı hiç lıir lı!ııllsc 
mı5tır. ccrry:ın el111i5 rlcğildir. 
Honıen mahfillerinde bcynn cdıl. Uonıa. 1 - Homl'n nazırlar ınec. 

di{jine göre lıu ta:ırruılnr her ıki hu- ll<ii bugün lçlinın l':mi'5 '"" ıoplmı. 
dultil da hemen ornı .,u:ııtc Yuku tıd:ın ~onrıı bryaıı:ıııa lıuluııon B:ış. 
bıılmu~tur. Fnkııt bunların hiç bır ,·ekil Romnny:ının 13 nis.ııı 1!139 
netice \"C.rmiyccck olan miınfcrıt tarihli ı~rnnsız, lnr.lliz g:ır:ıııtisini 
''akalardnn ilıarel oldııllıı zımnedil- redılctrncklc oldııilıınıı ,.c hırgiinl:ii 
rneklerlir. Şimdiki lısltlc bu hıiıli c. topl:ınlırla nom:ın~ aııın ) eni dış 
lerin mc..-%ii addcdilıııc~i ı:ızım gc_ sb:ısctinın ka'rtırl::ı,lınlmış olılu~u-
lecegi ınnnolunınakt:ıdır. nu bc)an clmi~lir. 

Se"·york, ı - Macar · Romen hu· /ı'onıa, 1- Bıı'ır:ır n:ızırl'.lr ıııer.-
dudunda geçen ht\.dlselcr dolnyıslylo lisi de lıuglin ic.;tinıo <'ılerck. cenu. 
Macar hUkömeti Romen hıırlciyc ne. 
zaretiıle bir nota tevdi etmtı;tlr. Va· 
%!yetin gergfaliğl karşu;md:ı. bir Mıt· 

bu ş:ı rki ,\ Hııpa 'azirelini lelkik 
cim işlerdir. 

car kolorduau &eterbcr edllml§tlr. Peş. G 
1
. ~ 

teden gelen haberlere göre Mncnr po- a 1 p ve m 111 g, ,I\ ı1 
tisi bugün öi'ılcdcn sonra bUUln umumi 1 ~ Ut' 
yerlerde ve bilhassa. ecnebtlerin yaşn· •• 

1 dıklan mnhallerde ara;;t.ırmalar ynp- gozetınıuen bır su h 
mı§tır. Macariatanda bllh3asıı Fro.nsız· J 
lar .ırulzan altındadrrlar. M'ııcartstnnda 1 b" I• ? 
um~m1 ııeterberllk ynptlcı.cnğı hakı:ı.da o a 1 ır ını 
fayınlar do}Sf?Daktadır. Ancak Macar • 
hUkOmetı hentız böyle bir karar ne~- <llu~lrırt./ı ı ııwf•l<!) 

retmi§ değildir. değer birer hadiıedir. ihtimal ki 
Lonclra. l - Dün Romen • Macar 

hududunda bazı çarpışmalar oımu§tur. Birle~ik Amcrikllllın da fngi!tcre· 
tık hAdi&edc sivil halktan tıç ı:tşl öl· nin münasel:etini kesmesine r.:ığ· 
müş, bunu takiben lkincl bir çarpışma men Mattıal Pcten h\Wumelini 
vukuagclmlı. Macarlar otuz ölil bırak· t.".llnnaar, serbest Franaayı ve 
mıııardır. Romen kıtalarr Macar hu. Fransanrn imparatorluk akaem.ı· 
llutıanııı aştıll§l&rdır. nı temsil etmek dHaaiyle ortl\ya 

Bulgar Harıbiye Nezaretinin çıkan ve yine lnciltcrc tarafından 
Tebliği o aıfatJa tanınan Londradaki 

Sofya, 1 - Geçe geç vakit har- . Fransız miUi komitesini bilakis 
biye nezaretinden tebliğ edilmiş- tanonaktan istinki.f etmesi bun-
tir: dandır, 

Bir Bulgar çetesinin Romen Vakıa Amerika yalnız ba~ma 

1000 kad:ır orak makinesi gnıp \e• ( kuvvet ) 
)a m!infcril ol:ırıık köylülere bir 
nıcniınllk ul· ı .ık GO lir;t)ll kiraya 
\·erilınışlr. Aırıeril.aılaıı .reni gelen 
hu makineler birer grup lımiri cm. 
ı intlc 15-211 traktör ''" bııııl~r:ı 
nıünı:ısil ılığcr nıakinclcnlt·n miı. 
rel.kcp 10 grup tc5l,l1 ulunmıı~luı. 

Her grupta 4-5 traktörden mürl.'k. 
kep dörd~r ekip çalışııı:ıktııdır. llt:r 
ı?kip bn~ınd:ı muktedir birer zir:ı:ıı 
nıııkiıılsli bıılunıı~or. 

Du gruplardnn ikisi Anknrnya, 

(llııyntı Ual;;lt.İ) I' 

&nhnelerl) muhar 
rirl, t-Jç bir zaıUBr 
km vetln hnl< ~ 
t\ il etnıı ine t:ı 

ruftıır olma.ını~tJr 

Ut.un 7.arn:ınJar 

mekteplerin Kı 

mat l.ıt:ıbl:trın:ı 

en güzel p:U'Çalıst" 
darı biri ola111" 
gtn•n ıu fıkranııı 

lıir l:ıncsi ı:sldşclıirc-, lıir ıurıesi :uızılııt tarihi us· 
Afyon lsparı:ı, Burdur mıntnkasıno tilnden tam 4u 
ikisi l\oııyaya, lıiri J\ıı~ı;eri)·e, lıirı Hilllf'\ln Oalılt ;ı. ıl .geçnıl bulu 
Çoruınn. lılri Aıno.s~·oy;ı, hiri Si\"a· l'ı::pııı nuyor: 
~a 'erilmiştir. Kuvvet 

Çocuk ve kadınlar Yolun ustUndcltl bir cami, avlusun 
hakktndnld karar dnn her aı~am geçUkçc göı Urdürn 

Ankara, ı (llusu5i) _ Sanayiden • bir silrı\ çocuk forlil tUrlU oyunl:ırla. 
ııayılan işlerde 16 ya,ınd:ı.n yukan hayl~hld&.rla meııgul oluılar, ıı.rae~ 
yaı1tn kıı: , .0 erkek çocukl"rla ht'r llaf;TJşırlar, kavga ederlerdi. 
yn;t.ıı ltııdın i§ı;l'er!n <:altştııılmalıırı lllr akştını ~lno gcçlyordunı. Oytitı 
oıı. dair 17/GJ!HO l:mhine kadar n yoltlu; Jlmdl çocuklar yine halim ol 
rllen Jz:ln bir :ıy daha temdıt cdll ı11uş blı ~Y scy:-.:dlyorlardı Pek tu 
ınlştlr. hat. pek cğlcncell bir te:nfl§a kar~ı 

Ş • l' be smtla bulunuyorlar gibi hepsi mUte· 
arap im& l &er &t betslmdı. Kemtı.l.i ZC\'kle seyretllkleıi 

bırakılacak manzara ıııumnlkJ her gUn gördUI< 
!eri bir hıildı. Oradni<ılcrw hcpslnr!cn 

Ankıı.rıı, 1 (limıuısi) - Şarap ima 
linin Berbcst bırnkılmıuıı Uzerlnd,.kı bUyUk blr çocuk, ı\cietA blr t;enç adam, 

Uzc. iı:e saldıran kUçUk bir çocuA"U 
dövtıyor, gn:ız JAlurdıla.rlıı. yanmd:ııı 

itiyordu. l<'al:::ıt beril<!, her tokııt yiyl· 
şinlle yeni bır feryat ile haykırarak. 
btl.tln ~'ilzU göz,! yere dCş~p kalı.: 

tetkll<lcr aona cımck Uzercct:ır. Karnı 
mevkii t.ııtblka konulduktan sonra her. 
kca şarap yapahılecek. Ancak prap 
satrşr kontroln tabi tutulacnktır. An 
kara bira fabı1kaıımın <la gr..nl~letll 

mosl tetkikleri nerlemcktedlr. 

ihracı menedilen pamuk 
Anlaırıı, J (ffuııu~i) - Bn.n:t ve 

mevaddı in!ıla.kiye lmallnde ı:uııanıfnn 
llners pamuğunun ihracının meııedll 
mesfnc Velt!ller Heyetince kar.ır ve 
rllmişUr. 

Valimizin sıhhati 
Bir lmz:ı. geçiren vnll ve belediye 

reisimiz Dr. Lutfl Kırdıu· ur.ha on 
gün kadar c~·inderı çıltamn:, :ıcaktır 
Doktorlarm ço.lr~mıım:ısınr tavsiye el· 
mclertnc rağmen vallmlz cvlnclc ıı.ll 

kadar §etlerle her gUn temns cderel< 
emirler vcrmc!:tedfr. Dr. L1lt!i Krr 
darın sıhhnU iytdlr. 

Üsküdar tramvaylarını 
İstanbul ti."~m~ay idare· 

ni alacak 

Clll i<tan yerlere, guzyaşlıırma h.>lJ.?J" 
mı~ olduğu 11nlde yine lto.r§uıındo.kl· 
ı.ıln Uz.crl:ıe atılıyor: 

• Bnnlmdlr o, ver! 
.A \'nzcsiylcı blı' l:nmçıyı almak, istir

ıla t etmek istiyordu. \'e böylo ııer, 

taleb·I muhıkkıne knrrı bir lo'<at. 
bir t •kme yiycrclt gerileyor: ağla· 

maktan, bnğlrmaktan usl clonmuf• 
kınılnıı 1 tir halde, llciz ,.c 7.ayır, oı:ıı 

\"crmemeye çalrşarak kamı;ıama doğ' 
ru fırlıym-du. 

hududuna taarruz ile bir Romen kalmq olsa dahi harpte ıonuna 
köyünü işgal etmi~ olduğuna da· kadaır devam etmeye karar ,·eren 
ir yayılan haberler asrlsırdır. An- lngiltereye silah tedariki nokta· 
cak dün gece geç va.kit Romen sındaıı yardım ediyor ve fakat bu 
• Bulgar hududu üzerin.de gayri tekildeki yardmu hiç bir zaman 
tabü hadiseler cereyan ~tmiştir. fiilen harbe müdahale edecek ka· 
Bcyaı ı,ıklı tenvir fişeği ile ha- dar ileriye r:ötürmeyeceği.ni ıulh

Nihayet bir cı.~ta.cmda hMn bir to· 
ka~ ile !ifddetll bir tokme yedi; bir 
daha kalkmaya :z::ı\'allr vUcudun<l:ı 
kuv\•et buıamadı: oraya, tozlarm lçi· 
uc ;} ın·arlnndı. Ac?.lnln, ;;Atının bU· 
tün blçıırcllklorile olduf!u yerde içini 
çekerek, bağırarak nğ~arlcen öteki. 
zorlcı aldığı l:amçıyt mllll.ehlrane 
snl!ay:ır.ık etrafındaki çocukların. 

kuV\ ete kıırıı mildahe..'1Cyl bilen bu 
kUçUk mahlôklarm kahkahaları, al· 
kışları arasında a•ı.luııp gidiyordı.ı. 

vaya ateı eden Bulgar askerleri- cu Fransa ile harpçı Fransaya Şehir ınccıısı yarın fevl<ııllU!a blı 
ne Romen hudut muhafızları a· kartı aldığı aon vaziyr.tiyle c!e lcttnıa y:ıpnral! Üfkildar tnunvayla 

- . rınm taslJyo knraTILI verecektir Amer·ıka t"" açmnt\at<hr. HAdise >bu-ekil•· goatcrıycc-. -ıı - ·ıı ır Aynı zamanda ldnrenin malzeme vı, 
de kapanmış ve sabah olunca Ro- Bununla beraber Almanya ta- vesaıtınc kıymet koymak Uzcre blı y "d 5 h • • 

af d ~· ı· F h'JI enı en O arp gemısı men hudut kuvvetlerinin saf ha- r 111 an "'ıma 1 ranıa sa ı C· de takdiri kıymet komisyonu scçlle 
lin<le gerilerden geldikleri görül- c-inc!en Britanya adalanna yapıla- eektlr. Kıynıet konma işi blttıkten daha yapacak 
mii§tÜr. Bu vaziyete göre Romen cak büyük hava taarruzlan veya sonra bunlar satılığa çıkarılacal~. Xcı•york, t _ Asosiated Pres mu. 
krtalarınm gece cereyan eden ha· ihraç teıebbüsleri ile lngilterenin ağlebi ihtlnını !stanbul tramvay lda habirinin \'a~ingtondan bllı.Jirdiği. 
diseden ıonra gerilemiş ve aa- aulba mecbur edilebileceği iddia resi bUtUn m:ıızemc ve vcsattt satnı ne güre ko~rcyc bu sene ynı t:ıti· 
bahleyin takviye edilmiş bir ıe· edilemez, Nitkim Almanya ile c.tııcak üsltUdar da Istnnbul tramvay li \'crilıııeıuişlir. Şimdilik kongre -
kilde tekrar huduttaki karakol sulh trc-aftan olduğu söylenen es· ınn bir idare to.raı.mdan l§letııccek nirı gaJrimıınyyen hir müddet icin 
mevkilerine gelmiş oldukları an- ki İngiliz Ba,evkili Çembt?rlaynin tir. Cn:ılıyetinc dcvnml lüzumlu görül-
laşılmı§tır. Her iki taraf da biri- radyoda söylediği bir •nutukla Tophanede iki otomobil miıştür. Rıızvelt bugün yeniden !ıO 
birinin hududunu geçmiı değil· bu rivayetleri en kat'i aurette tek- çarpıştı, 5 kişi yaralandı harp gemisi iıışıısı hnkkında h!r k:ı_ 
dir. Romenlerin atC§ine mukabil zip elmİf, İngiliz millet.inin Al- Hv\clkl gece saat 23 le Topb:ınc. nuıı projesi hnı.ırl:ıtınışlır. nahriyc 

~~lann Triyanon muahe- .• bo k taraftan ateş aç.ılımı değildir. ma.n tahakküımü altrn~a kalmak- t!c bir otomobil kozası olmu~. beş encümeni de yeniden on bir krm·n. 
deeiııi mevzubahiı ederek büyük ıın~ zma demek olacağı neti- Besarabya ve şimali Bukovina- tansa dövü,e dövü,c yıkılmayı kişi rnııhlelif yerlerinden yaralan· ~ör, 20 lorpiılo ınuhribf, 20 deniı· 
harpten evvel sahip oldukları a- ccaıne vardr. nın işgali arrasrnda da bazı hadi· ter

8
cih ettiğini aöylentlttir. ıntşl:ırrlır. :ıltı ,.e eJll torpıdo ınş:ısı hakkında 

rad ~de Alınanyanın nazarı N~~ye: sulh muahedesi 1920 selerin cereyan ettiği kat'i suret- öyle bir mücadelenin sonuna Alinin idare~indekl 51 g numnr:ılı bir rıroJe hnzırlnnı:ıktadır • 
..ı!LL-.-.. : 1-l.!'-l senesı azıranının dördüncii gü- te anla•ılmıştır. Sovyet tank kol- kadar devamı muharip o!an her hususi otomobil Boi"razkescn ,.okıı· Kongrenin d:tnkü mesaisi 
Ullliı&A~ ~ .. wı: erini ve hatta nü T · d M :r ·k· f b A b • " " , . ı to ı (A A > K bU Romenle:rl • nyanon a acar murahhas ları tarafından çevrilmek tehlike· ı ı tara ın, atta ütün cıünyanın şundan süratle inerken Tophaıw aş ng n, · · - ongre, 

e mevzii çarprF?Wara heyeti tarafmdan ı'mzalandı ve . k R 1 WIAbi t' d k ol Ş hald oabah harp kazançtannın tahdidi ve ı.... .. 1 .. clıkla........ okumuısunuzdur. sıne maruz alan omen artçı an marı u Je ı eme ur. u e caddesinden seı:cn şoför Musıarn 
~ .... u ayn · t '3- d bah' lan f lan askeri mUkellet'lyet i§lerinl tetkike de· 
M ---..: ..... __ bug ı senenın emmuzun\.!41 Macar ailihla mukabelede bulun.mu•· orta a mevzu ıı o a ve- nın kullnndıı.ı 1nı0 ıtunıaralı t.:ık. 
_ .••A.u • .._~ ünkü toprakları ı a ~ 8 il 

0 vam etmı;ıur. 
Jçinde otunnaya icbar eden Tri- par amentosu tarafından tasdik !ardır. Bir kmm Romen askerle- ya· filin memleketin lu:ırpte ka· siye çnrpm15 Ye snrleuıenin şiılıl<'. A~·en mecllıf, BU.Ytll< Okyp.nua ve 
yanozı muahedesi fllıdur• cdil

1
dik, kMi bu muahede ile 16 mil- rinin Macar hududunu geçmit ol- z~cr değil de Avrupa medeniye

1
- linılcıı taksi mühim ııırette hasıır:ı Atıantik deniz kuvveUerinin yüzde 76 

H .ı..:: • yon u acaristanrn nüfuau yedi dukları ö~renilmiıttir. tının kat'i bir inkırazdan kurt.an · UHrnnııştır. T;ıksl<le hıılunnn '-"Oi"ıı- nlııbeUnde arltırılmasınl\ dair mebu-
aruı umumiden sonra 1920 rniJ • • ~ l" d ., " " seneaı ... · kanun. uaanialııin • ....ı;,.,,.; yona ınıyor: ve nüfusun yarı- Yahudiler Hicret Ediyorlar maaı ise bugü mücadele ha ın e lard:ın Leon ve llyadl adında iki s:ı.n mccllsinco kabul edilen kanunu 

:~• u_ r·..,_- aından fazlası Çekoalovakya, Ro- Sofya, 1 - Beıara""•adan hic- olan memleketlerin bir gün galip gençle Anjel \"I? \~silik! atll:ırındıı tasdik edecektir. 
g"'n& .ı.naeanıtanın •ulh he~ti y v:1 1 . ·1 

hol. K ; • manya ve ug09lavyaya verili- ret eden Yahudiler Romanya hu· ve mağ Üp zıhniyeti yerine mı iki kadın ve şomr Mııst:ıfn mııhle- Xevyork. 1 (,t.A.) - Aınerlknn 
mun aaaıı oınt Abrt Appon- d ı da • • • · d yor u. dutları irine kabul edilmemekte Jet er arasm hak ve adalet esas- lir yerlt•rincfen _,·nrnlanmışlar, der donanmasının llıl\ny adalarına :!\"• 
yımıı nyaactin e olaraJc Parisc ı ıı . · Kin . ıte Macarlar fimdi terkettik- ve bunlar bir köyde toplanmak· lan ile kuvvetler arasındıı makul h:ıl Bf'Yo3Jıı h:ıstane~ine ı;ıötürü:c. deli dol::ıyısile donanmanın harp 
gıtti. unuaanınin 00 betinde leri bu hakkın iadesi için Alman- tadırlar • bir müvazene ·gayesine müıtenid re!.: lcılı:wl edilmişlerdir. lluıfüe hnllni tf'ımll erten nıane,·rnl:ıra fı;. 
ittifak dcvlteleri tarafından tan- ' . 

di · ,__ yanın nazarı dikkatini eelbetmek. Sofya, 1 - Romanya kara su· bir sulh yolu bulacakltırı ümıt lı:ıkkındft tahkikata de,·:ım eılll. tirnk etmek iizcrr. gi1.ll emirlerle 
zim c imi§ o.uuı aulh ...... 11 n ed" 1 • US 1 ı 
'--.2!, • _.._:1d. ~ u t ır er. larını maynlemictir. Romen bah- edilir. ASIJ.\iı mcklecllr. ı:ırc :et etll~i lıildir1Jmcktcdlr . 
.ıu::11uiaenne n;ıu ı. Buprtlara.l• .................................................... ~ .............. mııımaı~._ ............ u.ımııı ................................................ ... 
Macar heyeti tubatın 27 sinde u-
zun bir mWıtıra teklinde c~ .................. K~"~"._./,~'ç' .. ""'u!~~·k~· ....... H ........ , .... k .... " .. a!.. .... y ....... e .................. M'.f.i 

vt-r.diler, Cevabın Terllmesi a. u : 
nında murahhas heyeti reiainiıı .. -------------~· 

. Sarışın Kalinka 
cc yaşattım. Faknt 'ertesi gün sen 
gelecektin. 

Uolayı.sile köye erken dönmek 
liıı.ıınılı. S:ıbahlerin onu uynndır. 
m:ıılan yataktan fırladım, soluAu 
kö~ de ııldım. An ncııı 1 çoktıın uyan
mış buldum. 

irat ettiği nutkun bir sureti de 
muhtıraya bağlı bulunuyordu. 

Muhtırada ittifak devletlerinin 
kendilerine tahmil ettiği sulh 
şartlanrun gayri adiline olduğu 
ve ilerde felaketli neticeler doğu
rabileceği anlatılıyordu. 

Fakat ıulh konferanaınm baJlr· 
ca azalan bir plebiait yapılma
sına itiraz ediyorlardı. 

Bununla beraber, Macar mu· 
rahhaa heyeti, davalannı, konfe
rans heyeti önünde daha iyi bir 
muvaffakıyetle §erhedebildiler ve 
aza üzerinde müsait bir tesir ha· 
srl ettiler. 

Bunun üzerine M. 1'4ilra.'l iti· 
15.f devletleri namına, Macar mu
rahhaslanna vaatta bulunarak ye 
ni Macar hudutlannın ekonomik 
ve etnik haksızlıklar görülen yer
lerine dair, "Milletler Cemiyeti" 
ne müracaat edilebileceği yolun· 
ôa "Hudut komisyonları" na ta
limat verileceğini söyledi. 

Biz Jehrin, baJkalarınca en kü. 
lilstlir, bizce en ucuz ve glizel mey. oramıza . k~r~$mı,tı. tik defa aynı 
hanesinde fçcqdik. Her akşam ka. , mas:ıda ıç~ığ.ımi.z akşam. hnnn: 
dınlı erkekli on beş, yirmi kişi, bol - Se~ n·ı bı~ ~rke~c be.nzıyor. 
bir sigara dumanı içinde, gülüp eğ. sun. ~zlzım. demı~tı. Çok g!ızel rn
lenerek - arn sıra J.;:ıvga da e. k! ~çıyorsun._ Ah, rakı ne giizel iı:· 
derdik - büyük bir lın7. lclnde yu_ kıdır. R:ıkı ıle sarhoş olmnk; Ye 
Yarlıınırdık. Çoğumuz gençtik. A- sonra da hovardıılık etmek! 
romııda meşhur $air ,.e ressamlar Onn sorııyonını: 
da vnrılı Fakat meclisin en ho' ta- - ~eredc oıururorsun Kntink:ı'?. 
rafı güzel ,.e hQvarda kadınlardı. nen daha senin kim olduğunu bil
Aramızn kanJnn hu kndınların en mlyorum. Nereden geldin?. 
iyi tarııfı rl:ı paray:ı metelik ''er. 
memeleri idi. 

- Adam ~on ı!e! kim olduğumu 
nnsıl bilmiyor~ıın. Knlinknyım, iş. 

le, sadece Knlinkn ! 
\'e Kııtinka gittikçe snrho1 olu-

lOrdıı. 

nın p:ırasını \'f'rcnıedl, heniııı od:ı_ Oınıızlan ve duüııklnrı güzel<li. 
ya göç etti nen allı J.:ntlı bir npnr. KüyiimOze en ynkııı kasnlıanın gıı
tımuııın c~ üst katında tek bir o. zıııo~ııııd:ı ,ark1 ~üylfiyordu. O ş:ır-
dad:ı oıııruyorduın. l\atinka, od:ı - kı söylerken genç kızl:ır elleı ile • • 
rnı hiç y:ıdırgomııdı. :En•elce bir yüreklerini bastırırl:ırdı. Ben de A}·aklerımın dibinde ölü yatıyor. 
çok tıc.::clcrini çünkü lıurııda gc- knlbimi bnstmlını. \'e lıir ııüıı \':ı_ dıın imha. Annemde delirme alA-
çirıniştl. silisku bnna gfilUmsedi. İşle, on. nı~tlcri ''ardı. 

Bütün eşyııı;ı bir ha,·ulılcn ih:ı. d:ın sonra her şey değişti. Yolun kenorınıla annemle seni, 
retli. Bir giin odııın:ı ılonınfı~liinı. \'asiliskıı rlaıı sonr:ı Ad:ıkaleli es. bckltyıwdnk. Ynklaştıkç:ı snnkl nf(ır. 
O, d.ılıu selıneıııi~ti. Bu,·u lıı acıklı. mer bir Türk delikanlısı, ondan hışan otomobiline el sallı,·orduk. 
1tindc cnmnşırlar Ye hir defler gö. sonrn sarışın bir sporcu, sonra... Nihayet geldin, Olomobılcle~ iner. 
riiHi;rorılıı. Ml•r .. 'dnnmıştıın. Dcrıcri \'nslllskııyıı ilk giirılügüm k:ısa- kcn şaşırdın, sarardın. Sonra hlc 
ııldıııı. l~nryol.ını:ı uznıınrnk snlıl. lıa seyy:ıhl:ırııı uğrnüı idi. Oro.nııı hir şey silylcnıcden önümüze can
felerl ı;-cvirıllm. nu, Katinknnın h:ı- otelci!>I ile nnlnşınışlık. Ben or:ıyn 111. )'ıkıldm. 
h:ısın:ı hll:ıben yazdığı h:ıtırn der- u~raynn misafirleri a"lıyor, otelde Ak~:ım seninle )'almıştık bab:ı ..... 
teri idi. lkılı:ısın:ı lıilr.p ediyor, hı. hır J;nç gün knlmıılarını temin c. Defleri knı>qclım. O sır:ıda Kııtln. 

Gençliğimizin domarlardn :ıı koş 
lurduğu seneler. <iiiz<'} kndınların 
ayak bilekleri, diz knpal.lıırı, ense. 
teri, dudnklnrı için çıldırdığımız 
seneler. Hoş onlnrın dn bizden ge_ 
ri kıılan laraflnrı yoktu yıı. noynu
muza sarılnn 'kolları kolay kolny 
~özülmck bilmiyordu. Onlar da gene 
lilcr. Ah, gençlik ne güzel şeydir. 

kat "Bu defteri sen asla okııynmı. diyor, ka:ı:sıııçtan yüzdemi :.ılıyor. ka odııyn gelmişti. Benim dr.ttcrı 
• • • cnksın hab:ıcıAıırı., eli) orılu. Sahi. duuı. okudu{:umu görünce hiç blr şey 

o gcccdl'n ı;onra J\atlnkn ile :ır- relerde hüyiik sırrı gizli idi: • • • ıöylcmcnılş, dışarısıııı seyre dal-
lık dost olmuştuk. Fnknl hlılil ger. "Hnhneığını, \'asiliı1lm'nun oınıız. Bir gün !llonra sen gelecektin !Jn. mışlı. Pencerenin önlinı!cn ayrıldı 
miş hııyalı hııkkmdn bir şey hilınl. Jnrı ,.e dud:ı!,l:ırı çok güıcldl. Sen b:ı. On allı sene DYl'ıhktnu sonra )"anımıı geldi: 
yordıım. fyi kadındı. Ynlıın söyle. heni köyde minimini hırnkıp Rİl- snnn kavuş:ıcaktıjc. Annem telgrafı- - Bitti mi? diye sordu. 
mcsini bilmiyor, sevgi:ri ve nrzuyu liilln 7.nmnnrl:mlıcri seneler seci!. nı gözynşlarile ıslatmıştı. Faka!; - Bitli Katinka, dedlnı. Ddteri 
biriblrlne kıırışlırnııyordu. Yalnız Ben bliyüdüm. Büyüduğüınli onla. hir şün evvel, otelci kliye bir uar. aldı. Un-vula ko;rdu. Sonra b:ı"ulunu 

Size b:ıhsl'tınck i'ilcdiğiın kadın· bir derdi '"ardı. Anl:ıy:ım:ıdılhm dı!ını zam:ın içim \'ııs.iliskunun du. :.on yolln:rarnk beni çağırı:ı. Zen. alarak: 
Kalinka, bizim ıneylınnedckıleri~ bir dereli. Sarhoş ölmadrğı zaman. daklarını çckml~ll bııbacığım. Zaten 1ıln bir nıfişleri hckliyormıı~. bıı - All:ıhn ısmarladık szh:im, kıs. 
en guzeli idi. lncc, uzun boylu, sa- larda hep bir ,ey düşündiiğünü beni öpen ilk eri.ek o oldu. Ah, ne Jcacırılın:ızclı. Hemen knsııh:ıva in- met hu kadnrmış .. 

Fakat "Sefirler Konferansı" rı~ın dol sibi bir Romen kadını o. lnrkcdiyordum. Nihayet :körc!üğüm güzel öpüyordu. Onu kızlığımın dlm. Zcnıdn müşteri yn~lı j,ır n. - Kalinka, diye sesJendii'.!im za-
hudutlar.da yapılacak herhangi lnn Kntinka hir Rece tcklifslı te ç3züldil. Keşke çfüülmez olaydı. m:ıh\"olm:ısm:ı rağmen aHedh·o. dıımdı. Onu çohuk yukoladıru. A- nıan o kapıyı roklan t:ıpıımıştı. 
bir değişikliğin - en küçük mik· kl'llüfsiiz hiz.im meyhaneye gcimııı:· Bir gün, Katinka oturdu"u odıı- nını. Güzel \'ası'lı'skıı.. r. k 
yasta bile olsa _ sulh mıı;ıhP.ri~- ______________ •• ____________ l'l ___________________ ı;.•ı•ın•a .. ı•n•·•ıl•m•ı•ştl'lı•. •O•ı•ıa-n•e•fi•s-b•ir-r{•e•.-•_ .. __ ı:m_•/1ı~~-•D~e~v~r~im~J 
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örUp "~nd&kçe: 

Beklenen ses 
R Al>YOLAR " telaraflar, 
• ton hata iPıade aiatemli 

1 
llhria !U nokta iiatüude • 1 

.... F= .. ' ... 'lnsilizler arasında da ~~lli 
A ı.._ ..... ~- Ba ekaeriyet 
. ---ıı bbmeaıne bdar Pmiı

• Ç~laJn bile bunun atqli 
•vanlerinclen Wri olmuıtur.·• 
H.;::.:..elen ~ler verdiler. 

atefinin,•a:..-;. ~ 
karlam.J., en olmaz 

ylere bel bailancak Wr -L a-
lı .. de .--

Usan~,~- amarJar. 
ulh ~ hemen her ta

•anua. ~Jdıpm, propapn-
1 ~ lsawvetinclen, sü-
h 

•t JIPnd.a zİJade, itte hu 
_...tunaa -•=-=- A l ebep lladur. ·--U,7 ll&o Si 

. Çünkü ...... it bir ambakmw, 
ıç delilse, lnailiz buıff:alarma 
~laJll" in t-1 obımıyaca-
• nı anlabrda. Fabi dedim, ya 
~.~ zibWer yeiıle, teliıla 

UMIQIDJfb. Heyecan, kaEalann 
s~nı ltomlaıtu. 
~u UDan bozKUDu içinde habe

e ınananJar oldu. Haber:d Ber-
ın mal bi uı, 1 r Pl"OPaganda balonu 
•ltluğunu bilenler, keatirenlel" iae 
ınmadıJ•.. On • • d ' ... • un z.nıan ıçın e 
ıatlaınasını beklediler. 

1 
Nihayet dün, ve bugünkü harp 

:ab~esinin bir rüknü ol-.ı eski 
lngılı:ı: ~atvekili ÇemberJayn rad-

1· Cıda hır nutuk aöyliyerek yalan 
onunu patlatb. Nutkunu. 

"~c:lalanm.z İflal edilse • bile 
engınlcre açılarak harbe dev~ 

r ' cckceğiz. Ya dütman yere aerile

hi~/t bi:ı: ınahvolacağı:ı:I" diye 

d Bugün yeryüzünü ateıe ve,·en 
.:flan!". ·~~ çizgilerini, asıl he-

. ennı gorenler, zaten baıka 
bar fey de bekleyemezler. 

Ortada Be.arabya, Bukovina, 
Dalmaçya gibi binr avuç top
l"akla tıkanacak gedikler değil 
~iri.birinin kanana auaamıı iki n:_ 
Jımın uçurumları var. Bu uçurum 

ncalc 1"r tarafın tııütün Tarlı·' -
e dolclufUlabilir. gıy 

Gece ile ıGncfüz arzı paylatmıı-
lardır. Fakat demokrasi ile nazi· 
liğin böyle b:W. uzlaımaya varma. 
81 beklenemez. Çünkü bunlu ay
~1 ~~da, aynı yerde, aynı ik
lun ıçınde hükumraıı olmak isti
yorlar. 

Dava, lngilizleri, adalardan hic
rete bile katlandın-'- b" " 
d-.ı· .._.. ır onem-
ı:uır. Evvela denizde aonra kı· 

)"ada, havada, çarpııa~klar son
~a ıeha:-lerin hudutlannda, ;okak. 
boar~a, evlerde, odalarda kıyasıya 

R'Utacaklar. 

1 
l.n.ıiliz adalan nasıl İ§Kal edi

eb~l~r? Paratütçülerin rolü ne o
~~bı~ır? Bunlara cevap vermek, 
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Denizciler hayranı 
Dün yapılan merasim sırasında 

l:f aliç atelyeleri ve 
yolcu salonu açıldı 

l 

1 Temmuz denizciler bayramı \ renlerile b:ışlanmıştır. 
dün bllyiik merasimle kutlulanmı,. Bundan sonra abideye muhtelif 
ıır. Bayram mllnasebclile bütnn teşckkiillc: n:ımınn çelenkler_ ~n
deniz müesseseleri ve denizdeki muştur! Nutuklardan sonra lıuyuk
merakip ıilndüz ba)Taldarla gece e. lcrimiı.e çekilecek tel yn7.ılurı okun
lektriklerle don:mmışlıırdır. l\lera- muş Ye alay A)·aspnşa. yoluyla ne_ 
simde Münııkale \'ekAletl müsteşarı şlktıış:ı hareket elm15; hurndan 
Bay Naki ile donnnmt\ kumandanı Hn~.haro~un kal>r~n~ ~i~ilerek bii. 
anairal Okan ve Harp Aakademlııi tn) ıık Turk denızcısının hatırası 
kumandanı general Ali ı:uat bulun- t:ıziı olunnıuşıur. 
mu"lardır. Öğleden sonra saat l:i te Orta. 

l\lernsime sabah saııt tı de Tok. köydeki yüksek Deniz Ticaret Mek
sim abidesine çelenk koyma Jle tebinde diploma tevzii merasimi 
ba,ıanmışhr. Biltün denizciler ve y:ıpılmıştır. Mektep müdürü Sürurl 
Deniz Ticaret Mektebi talebeleri Devrimer lıir nutukla talebeleri 
saııt 10,30 d:ı Galatasaray lisesi hah. tebril\ elmiş \'e müslı•şar torofınılnn 
çesinde toplanmışlar; 10,40 ta bu. mektebi birinci Ye ikin~llikl~ bili. 
radan Taksime doğru hareket et- renlere mükfıf:ıllar verılm.lş~ır. Bu 
mişlerdir )'d mezun taleb<.'ler 12 kişıdır. 
Alayın· Galatasaraydıın hareketi Sant ' 16 dn liman işletme~eri u. 

sırasında verilen işaretle limanda mum miiıHirlüğü tnrnfınrlnn ınşa "
bulunan bütün ,·apurlor selüm dil· dilen Haliçteki atelyeler n saat 
dükleri çalmışlardır. li,30 da da Galata rıhtımındaki ye. 

Alay saat 10,55 ıe Taksim mey_ ni yolcu salonunun a('ılı~ mernslm_ 
danııııı vannış ve 1 ı de merasime leri ynpılınıştır. 
lsUklıil Marşı ,.e bayrak çekme tö- Gece her taraf donanmıştır? 

Dünkü hortum 

Demir şilebi 
Kurtarılmak ihtimali 

çoğalıyor 
Zonı:ıuldnl;tnn nldı§ı iOOO ton kö

mür ile lzmire giderken Mi<lilli ile 
B:ıbnburnu nrnsınlla deniz içinde 
hir koynya tarparnk delinen Te bat. 
maınak i('in kıırnyn oturtulan Sos
yete Şilebin Demir şilebi lı:ıkkıntlıı 
diin olfıkndnrlnra yeni malüınnt geL 
mi~tir. Geminin asıl bllyük yara ı 

1 nuınnrah ambarla knznnın altın
dadır. Aınhor u ile dolmuştur. ~la. 
kine dairesi ile knz:ın daire!>inlle 
fazla su yoktur. 

Teknenin kıç tarafına do{iru da 
hnsnrat oldn~ıı bildirilmektedir. 

Alcıudnr tahlisiye gemi i '·oka 
yerine gilmiş ,.e derhal kıftt:ırma 
işine hıı-ılamıı;lır. Gelen telsize şıö. 
re. şilebin lmrtarılacnğı ümit cdlL 
mektedlr. 

Şehrimize gelecek 
Romen hey' eti 

Son siyası vaziyet üzerine, bin. 
dikler! Homnnya nıpunı geri çev. 
rilen Romen ticaret heyetini )'arın 
\'cya öbilrı:ün trenle şehrlmiıe gel
mesi hcklenmektedlr. Heyetin mü. 
bnyoa edeceği tiftik Te yapa#ılor 
hnzırl:mm:ıktadır. 

Albn fiyatı 
Altın fiyatı bir kac gündenberi 

a:rnı seviyeyi muhafaz.a etnıekte. 

dir. Dün de 2250 kuruştan muame_ 
le g5rmüştür. 

izcilik teıkili.b için 

Boğaziçi, Marmara ve kurtuluşta Ankara!~1t:!!~~~~ kuruı. 
nadl·r 90 .. ru" lu'" f bı'r ha" dı"se oldu tayın:ı Jştirnk etmek ü:zere. Ankara_ 

ya giden şehrimiz delegeleri dön-
müşlerdir. Maarif Yekilliği me,·cut 

Bugün ·~ıeden sonra • 0 at 13,30 da aıcak ~e ....ıı...ır Jıanuım lıirdenblrt ı•· kll·~t t f d 1 b' va -- • ... ,.~ izcil " teş ~ ı e ra ın a -ren ır 
lst..nnbul halkı ııeblrde pek nadlr gö· kartıl3flllUUldaD llerl &ellr. IUı4lııe talimatname hazırlamaAa karar ver. 
rUlen bir hAdlaeye phlt olmuştur. Bu tcbrlrııl&de eklerlya Haliç, Bopzlçl mlştir. İstanbul delegeleri de bu 
hAdlse ıudur: ve Marmara ountakalarmm blrle,tl~ husustaki mlltnle:ılannı bir raporla 

DUn a.k§amdanbcrl hafif bulutlu gl· 'Ctk.Udar a91kl&rmdükl aabada Ollll'. Vekilli~e bildireceklerdir. 
den havanm gittikçe ınkmtıh bir hat BuglinkU bAdlıw de bu ııekltde wkuu Orta tedrisat direktörle
aldığı bir sırada {imal tara!mdan kc- ıetml~r. Balkın yUılerce metre yllk· 
al! bir bulut kUUeaı ıehrin Uzertne aeklUde 11an1uttı. rüqiU'lann kiınlAI' rinin toplanbaı 
~elmlt ve aynı dakikalar Umanda cıan allrllkleylp getirdiği ve hortumun Orta okul direktörlerinin •l•lık 

Maryan da. tapındığı koen. 
. ına iyi bir nrk:ıd:ı:ş, f)'l bir 
t'Ş. ,.e çocuklanna iyi bir ana ol. 
maktıın ba,kR emel sütmemişti. \'o 
l>öylc<".e, her yeni dol}nn çocuk on. 
farı hlribirlcrine ynklııştırıı )'aklaş. 
tıra hpkı aynı ruhla yaşıyıın ikı 

vücuda henzetıni~ti. Sıhhat onlnr, 
kuv\'et onlar n idrlk te onlardı. 
Engeller ~e güzyatları ortasında 
dalma nmıaffer kalmalarını hep 
lıu iyi anlııJmaya Ye her ıiln tnz"
leneıı ınuhabbellerlne borclıı idi_ 
!er. ScYgi. onların elrnfını yeniL 
nıcı bır ~ırh!a çevirmişti. \'c bu. 
ııünkü feyı: \'e ikballeri kun-clli 
\'ahdetlt9rlnin tabi! bir netkeslycli. 

Yemek daAılılmağa bıışlamışlı. 

Dlitün çiftlik hademeleri bu işe 
vakfedilmişti. Dışarıdan kimseyi 
almak htcmemişlerdl.Heınen de hr.p 
!;j çiftlikle büymüf, adeta ailenin 
birer uzvu olmuşlardı. Hizmetleri· 
ni gördükten sonra kendilerine 
tahsis edilen masaya ıeccrck eğ_ 
leneceklerdi. 

\'e neteli gülmeler ve şakalaşma. 
tar ortasında yemekler daAıtıhr· 
ken birdenbire se"l! durdu. Derin 
bir ııilkün hUkllm sürdü. Beklenil
mlyen bir hldise vukua ıelmişti. 
Hiç kimsenin tanımadıjı bir genç 
adam, at nalı teklinde olan mau
nın iki kolundan içeri girerek Mat. 
yö ile Maryanın önüne kadar iler. 
ledl. 
Ku,·nuı bir sesle .,e sWümıeye

rek: 
- Bonjur. bii)•ük baha 1 Bonjur 

hü)·ük_ annel Bu masaya bir takım 
daha komalı 1 Çllnkü hen de bay. 
rama iştirak etmde geldim. 

Herkes büyük bir hayretle dinli· 
yordu. Bu ıenç adam böyle ansı. 
zın nereden çıkmıştı? Herhalde a. 
Heden olmıyacaktı. Çünkli onun is
mini bilen, yüzünü tanıyan yoktu. 
Öyle ise niçin Matyö ile Maryana 
blbiik anne •e bllyük l>aba diyfl' hl. 
tap ediyordu? Fakat ıenit nulyea.l 
•• aydınbk ıö&Jerile Matyöye oe 
kadar benziyordu! 

Matyö hafttce 1ltrl7erek •nt
kalkıı. 

- J\inı otdujfunu söy!tr mısın 
ÇO<"UittJm'1. 

Halbuki )\aryan t:ıtlı uth ınm
Yordu. Herkesten e,·,·el o anl:ımış 

bUyUk bir hortum (siklon) haaıl ol- yWuelttltf toz topraktır. Bizim de- loplnnhJ:ırı dün yııpılmı~hr. Okul 
mu,tur. Hortum UakUdar açıklarmda nlz.lerimlzdekt boıillmlar sulan bir dlrekt5rleri imtihan neticeleri "Te 
Hallç, Boğaziçl ve Marmara sulan· kaç metreden f:u.lnyıı yükllelt.e:neı.; önümüzdeki ders yıh ihtiyaı;lnn 
nm blrlcaUA1 !labada meydana gel- ancak sandal ve motör gibi kUçUk va- elrafında M:ı~rif \'ekilliiU ile gö
ınlşttr. Sahillerden ve ıehrtn yükaek ııılAlara zarar \-ereblllr. lllr vapur 1· riişmüşlerdir. 
mevkilerinden yllzlerce metre trtt!a.- c1D t.ıebllke yoktur. Bu eekllde bortUDI l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

tı. 

Gene adam: 

misin'! Çocukların vır 

m\1 
- Senegnlde doğmu~ bir Fran. 

sızla c,ıendim; ve bugiln, kendi e
limle tu~l:ıd:ın yaptığım evcegiıde 
Afrikanın kızgın güneşi altında 
dört cocuRunı bilyllyüp serpilmek
tedir. 

- Kerıleşlerln de nr mı'! 
- Babamın on sekiz evladı ol· 

ıhı. Fakat ild<ıi öldü. Şimdi dokuzu 
cı ·kck \'e yedisi kız olmak üzere on 
:ıllı lrnrdeşiz. 

Mntyö, oğlu ?\!kolanın kendinden 
daha ç:ılışkan çıktığını düşfinerek 
tılildii . :ıI:ıryano baktı. O da neşe 
ile süliiınsiiyordu. • 

- O halde gel bizlere sarıl o@. 
hım. Şimdi musııya bir takım daha 
koyarlnr \'C sen de bayrama dahil 
9lursun. 

Bu güzel sürpri7.I Ambruaz ha
:r.ırlamı-;tı. Bazı ihraca\ işleri hak
kında görüşmek \'c bir k:ıç ıiraal 
m:ıkinesi almak için lıalıası tara
fından Parise gönderilen Domlnl. 
ki bir hafla evinde saklamı,tı. \'e 
Dominik, :Malyö ile Maryana sarı. 

hoca etrafta gene fevkallde bir ne· 
şe ·ve heyecın uyandı. 

( De1'0mı oor J 

~ Fransızca ders 
Orta mektep Tiı liselerde ikmale 

kalanlara n Fnuısııcaıını llerlet· 
mek lst..-yenlere mllsait şerattıe 
rransııca ders vermr. 

Arı:u edenler Valnt matbaasuada, 
••Fransızca Ölretmeni" ismine ff· 
rahen veya tahriren mllracaat 
edeblllrler. 

I' KA YIPLAH ) 

' ----------------------Büyükçe km c e e llkokulunda.D 932 • 
983 ııeııealnde aldığım phadetname. 
yl kaybettim. ~eDialnl aıa.caaımdan 
eaklalnin lıUkmll yoktur. .... .,..&ifa 

(11872) 

••• 
Kasımpap .antik pbMIDdall al· 

mlf oldufum. terhflı tezkeremi say.! 
etWmo Yenl8lnl çıkartae&tnndan e.ki· 
Binlll hUkml1 kalmadt#ı illD olunur. 
K.umıpap. aakerllk §UbeJdnden ta. 

mail Kuammer otıu AQı.t Galip 
3H 

da görUlen ve deniz •ularmı mUUıif bir w bl•h.... ovalarda yani ~ı. 'l"ddınmdıuı lılr adam wa 
surette kabarı.m hortum S.Burnu ve nn en ,ok kaqılaft.atı yerlerde olur... Saat 16 da Kmalıad&da Hamam mo· 
Kadıköye doğru uzıyarak Adalar hl· HORTUMDAN SONRA YAGMUR kağmda b&m&mm babQUIDde hamam 

cı Ermeni Yafes tk1 TUrk arkadqile 
zumdan KUçUkçekmece tarana.rına Diğer taraftan aaat 15,30 da hor- otururken yağmur gelmekte oldutwıu 

- Ben Arrikada yaşıyan ollunuı 
Nikolanın en bOyllk cocuiluyum. 
ismim Domini'ktlr. 

(12711) 
••• 

Şile ukuUk tu'bulnde ka)'ltlı bu· 
hman ukerUk teakereml kqbetum. 
Yem.tnl çıkartacatmıd&n eak1tdnlo 
hllkmU yoktur. uzakla§llltştır. Hortum bir mra üakU- tumu ıiddeW bir yafmur takip et· görmllşlerdlr. arkadqlan bu vaziyet 

dar sahillerine çok yakmlqmıı ve saı- ını,ur. Yarını saat kadar devam eden k&r§tmnda hamama kaçlDJflar, ken· 
hlldekl halk ve buralardaki evlerde ya~'Il'lur fehrin bazı çukur yerlerlnl disl ise ağacın altmd& kalm14tır. 
oturanlar bUyUll: korku geçlrml§le.r- lsUll etml§ae de maddl bir haaar ol- Biraz aonra ağaca yıldınm dll§mllf, 
dlr. ın&DU§tır. Ha.va &kp.m Uzerl açmıe- Yateain beyııine laabet ederek derhııl 

Bazı kadınlar feryat ederek kaçış· tır. ölllmllnesebep olmuftur. 
mıelardır. Bu sırada köprUden üskU· f ---------------------------

- Kaç :raJındasın? 
- On0mllrt1ekl A.~stos ayında 

bizim Nijer nehrinin nafi sulıırı 

tarlalnrnııızı örtme#e gelecekleri 
vakit yirmi l'eıll ya,ında olacatım. 

Ştıe: Uluperit k!Syt)nden 309 dotOm· 
ıu Huan otlu Ahmet 

32171) 

ır ihtisas iıidil". Bize düımez. 
y alnı:ı: akıJ için yol bin de olsa, 
en kısası Yine b!r.dir. Ve bu kısa 
)"ol .. • 

:~u':e~=!d~~rUn~~k;~~::~: Veka" let umum m u .. te11işleri dün 
ğtştırmlş, geri d6nmUıtUr. Hortum 
15 dakika kadar devam etmiştir. 

Bir ara çok yüksek ve ucu buluUar 
içinde kaybolan hortum orta1tndnn l· 
kiye ayrılmı§ ,.e yukardakJ kısım blr 
daha görUlmemigtlr • 

bir· toplantı yaptı 
Yaz saati 

li C_?S~er.JJ', ki denizlerden lngi· 
z .hakinııyetini kaldıracak kuv· 

veti d'· unya henüz tannnayor. 
.. Havadan İ§Kal ise bu kadAr sık 

~ufuslu bir ülkede ' saldıranlann 
b u~n Yekununu mtınnaktan 
~ a netice vel'mez. 
°Çeınbcrlayn" beklenen sesini 

~.Jkardı. Ar-bk ''ateı yanmayan 
Ytrde duman ohnar1 diyenler de 
suıacaldardır. 

- HAKKI SOHA GEZGiN 

Ankara da 
Satıhk emlak 

h A~ en iyi bir yerinde 
rıale~ geliri olan ve daha ya
b~ a b~ inıaata müsait 
P unan iki ev ve bir depo iki 
lı~~el~e birden ve ayrı ayrı satı· 
ler· r.b.craca takdir olunan bedel· 
(l~ 

0 
1rine (8.600), ikincisine 

ıcrlıı OO) liradır. Almak iıteyen
ltlak ıo Tenımuza kadar anlaş
lcut ~ere 214 · numaralı posta 
"•ı:.'k"' arsa rumuzile mektup 
--.: nıUracaatlan. 

Şl.nldlye kadar §4!hriınlzde bu kadar 
bUyUk bir hortum vukuu görUlmeml§
tl. Bu tabii hldl.le denizde zararsız 

atıatılm~. takat karada bazı hasara· 
ta sebeb olmuştur. 
Kurtuluşta Yeni ı.st.a.syon 6nUndekl 

tramvay teline yıldınm dUşmU!J, tel 
kopmuştur. Gene aynı sırada yıldırı
mm dllştllğU caddenin kar§ısında de
ğirmen sokağında Tanq imılnlle bl· 
rine alt iki kUçilk ev birdenbire yıkıl· 
ml§lardır. BUyük bir ağaç da evlerin 
Uzerine devrllml_ştir. Evler parça par 
ça olmuş, içerde kimse bulunmadığın 
dan nUfwıça zayiat kaydedllmemlştlr 

ıcvlerln yıkılmıı.111 ve yıldırım dUJ
mea\ sırasında civarda bulunanlar 
ani bir rllzgAr çıktığm.ı görınU§lerdlr. 

Yere dll§en tramvay tel\ de bir ka· 
zaya ııebcb olmamı~. derhal gelen 
tamir otomobili teli yerine koymuş· 
tur. 

Bu tabii .hldiae bl\ltkmd& kendlsile 
g!Sru,tllğllmllz Rasathane mUdUrU U. 
tad FaUn §U malO.matı vermiıUr: 

••- Ba ,eklldl'kl hortumlar loc10& 
ne poyraz rüzgATlarınm ve dolayull~ 

Lise ve orta okullann ikmal imtihanları, paraıız 
yatılı talebe alınması, yeni talebe kaydı ve ders

lere başlama zamanlan teabit edildi 
M:ıariC \'ekllliği orta tedrisat luk imtihanları 28 cyliılde bitmiş 

müessese\erinin ikmal imtih:ınları, ol:ıcaklır. , 
yeni talebe kaydı ''e derse başlama Dcr~ler biltün müesseseJcrde bir 
ıamanlannı teshil ederek bir ta- teşrinievvel sah sünil başlaya. 
mimle bütün okullara bildirmiştir. caktır. 
Bu tamime göre yeni talebe knydile Pornsı7. ynlılı olarak orta okut ve 
ikmal imtihanlarınn 28 ağustos sa. füelere kabu ]edilecek talebe im. 
Iı gününden itibnren b(lşl:ınacak- tihnnlarına (2) eylülde başlanacak 
tır. Orta okulların ikmal imtihan_ ve (5) cylOle kadar ikmal edile
lnr1 21 eyliıldc tamamlanacaktır. cektir. 
Son sınıflann eleme imtihanlarına 
7 eylçlde t:ıbii)·e, 10 eyltllde mate
matik imtihanı ynpılncak ve 10 ey. 
JCılclc neticeler talebeye bildirile -
cektir. 

Söılil imtih:ınlara 14 eylül cu. 
martcsi bıışlnnacak 24 eylul nkşıı
mınıı kadar tnmamlanacaklır. 

Lise bitirme imtihanları 5 eyl(ıl. 
de başlıyacnk 19 eyH\lde tamamla. 
nac:ıktır. ı 

Olgunluk imlihnnl:ırınn da 23 ey_ 
lül p:ı.zarte!ii h:ışlnnncaktır. Olgun-

HAZiRAN DEVRESiNDE 
!ılUVAFFAKIYET . 

Liselerin haziran devre~nde ede
biyat kolundan imtihana 78~ talebe 
iştirak etmiş 329 u muvdfnk ot_ 
muştur. Fen kolundan da 329 tale
beden 175 i mm·aHak olmu~tur. 

Dün umum müfelli~ler okulların 
randıman vaziyeti ilzerin~e veklle
lc verilttek raporlar etrafında ko. 
nuşmak üzere bir torılnntı ~·apmı,
lnrdır. 

Y AZ saatin.in tatbiki dolayı
IİJle ~ seee ,.anaın· 

dan itilaaren, ,..ılcovanlar, hir aaat 
ileri alındı. 8ö7lece, llirçok kim
••ler, nzifeleri haıma btt ı za· 
mankinclen lnr aut evvel varma· 
ilin zeftini tatblar. 

Bu zevk, tnellüdü Wr yat yu
karı yazılmıı olmakla beraber, 
hakikatte lıir pt ldiçiik olmanın 
aevincine benzer. 

nununuz... Ve bir aene içinde 
neler ppalmaz? Bir ...e içinde 
insan zenıin olur. Mesut olur • 
Bilmediii birkaç 181 daha öire
nerek, gelecek yıllann İlllİJabna 
er-kenden bir illve yapa. 

Bir senenin abkoamuı .-P
iinclen, Mitüa hir ha,.atm t.klif 
edilmit talibini fıtkırtmak la&il
dir. 

Bir saatten de öyle ••• 
Bu pli taaarnıfu ha1alen itile 

temin edebilmekte aevk ve fayda 
vardır. 

HiKMET MONIR 

Bir nı küçük olmak... Bu ne 
kadar güzel ve imklnlarla dolu 
hn- ıe1dir. Hayattan hir sene ka· 
zanmak demektir. Bafkalannm 
bitti zannettiti mr yıl ~ ] 

U.0o~~~dabala· l :ıJ •}~,. 
Yamı yıl euvelkı Va/ut - • --- - -

0 
- - - •wıV°- • j 2.7.940 Sah 

~ Tenınıu: 1920 1 7.30: Program ve memleket saat 
Adliyede harıı- tarifesi ayan, 7.35: :Mnz.lk: Hatıt aoıo p~.a: 

'Y lan (Pl.) 8.00: Ajau ıaaberlert, 8.10. 
Adllye VekAletl hare: tarıteaını: 1 Ev kadım _ Yemek u.ıeat. 8.20/8.30 

değlfUrUmeafie yeniden zam yapı· [ MUzllt: Çigan havaıan. {Pl.) 12.30: 
ınutna kal'ftr vennttUr. Bundan aonr& Pro ram ve memleket saat ayan, 
mabkemel,rden alınmakta olan dörtte 12 ~· JıIUznt· )luhtelit §&I'ktlar (Pi.) 
bir harçlarmm nıatf olarak aımmu~- 12'50: Ajana 'baberlerl, 13.05: lııftıslk: 
na ve bUtUn adliye <dairelerine ven· lıl~ht~llf §arkılar (Pi.) ıS.20/H: MU· 
lecek lıUdalardan oa kuruş kaydiye zlk· Kanoık program <Pl.l 18.00: 
han:ı &lmmaın karar IUUıaz edUml,, Pr~ m ve nıemleket aaat ayan, 
fakirlerden kaydiye a?mrnıyacaktır. 18.0';:' MUztk: Racıyo Svlng Trio'au 

Sah IÇarıamb 
2 Tem. ~ Tem. 

18.SO: ÇOCUk aaatı, 19,00: lılUçlk: Ço. 
cuklar ıçıı:ı (Pl.) 19.lG: Mllzlk: Faaıl 
P."JcU, ııı.t5: Memleket saat ayan, 
\ e. Ajans, 20,00. ı .. nu.:ııı:a (Çi!tçlJıiD 
~ıı.-ı~ , 20 15: MU~ik: Çlftçlnln ısa.atı: 

1 c: ı el :.o sc MUzilc A"ll. ra radyoııu kUm• 
_,ıı 'l:e :-.z h • t, 21.Hi · KonU§lll&. 

" l 30' Konuım"'I. (Radyo pzetellll. 
21 .tı:ı M~.ı:llt: n.adyo Alon orkeatruı. 

ı,, \ • , ,. , 1 • ıııı• 22.30: Memleket aaat ayan, Aj&U \ ok .... , wutı -.ı.anı _.,_ 
haberleri, 2!,45: M:Uzlk: Radyo ....,.. 

.Uınetln 

.lotuflı 

O~-te 
tıctndl 
Akpnı 

l'a.teı 

imsak 

orkestrası progranıının devamı, 23.00 
ı sı 8 .ıs u ss s 49 MU:ı:ik: Cazband lPl. ı 23•2:s~.so: 
ıs 18 ol u ıs ıs "•as Ya.rmld program ve kap&QJf. 
11 18 8 1-1 11 18 8 "' 
'90 46 12 00 ıo '~ 12 00 
ıı 47 ı oı n n 2 02 

S JS 6 21 S 14 e 29 

Halk Opereti 

Bu ak§am Betlktat Hqun Bey 
bahçesinde ıeı: ytldıZl 
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T. iş Bankası ı adet 2000 u.ra. - :aooo.-ura 
1 • 1000 • • aooo.- • 
e • l500 • - aooo.-. 

12 • 2GO • - aooo-. 
1940 Küçült Cari '° 100 • - cooo.-. 

" • DO • - atııo-. 

He.aplar 
110 • 2& • - 15280.- .. 

1C.9tideler: t Şahat, 1 ML 

ikramiye ~linı 1 J11. t Apltot, 1 lldnd~rin 
tariWerinde yapılır. 

ıstanbul Belad iyesi 
ııanıarı 

lstanbul vilayet idare heyetince umumi menraatıer namına istimhlki. 
ne 8-a-940 8'1in ve li6,83 sayılı karar verilen ve Tili)·ct yilkstlc mıı. 
kamınca aynı tarihte onaylanan ve daimi encümen tarafından takdiri 
kı)roet komlıyonunca kıymet takdirine 27-5-9~0 gün ve 4583 sayılı 
;.arar verilen ve haritası ve tebliil Taraka:ııı da beraber olmak üzere biri 
ınahalllndeki bostan kapısma ve bir dilleri Eyüp ka)-ı1ı:ıkam ve brledi)e 
§Ubel idariye binasına ve üçüncüsil de Eyüp Emniyet başkomiserliği 
lılnasına talik ve ayrıca da gazetelerle ilAn olunan ve harita~n üzerinde 
iıtimlAk mahalli, sahibinin isimleri ve miktarı mesabası ve bedeli yım
lı bulunan Eyüpte kAln Dli~ıneciler bo~tanlarından stad yapılmak için 
imar müdürlüaünce mahalli teııbit ve tahdit edilmit olan mlnhaysilmec
mu takriben 19539.115 metre marabbaı araıiden hariluında mavi tara. 
malı kısma ait ve Düıtmeciler yolu üzerine müsadif 924.88 metre mu. 
rnbbaının beher metre murabbama 50 kunı~ ve mütebald:ı;i 18614.77 mel. 
re murabbaı ara7.lnln beher metre nıurabbaına 32 kuruş Tc bu sahai 
umumiyenln içindeki milsmlr ve ıayri müsmir aiatların hehcrinc 20 
şer kıınış Te mavi, sarı, kırmızı Te mor renkli istimlak kısmı üıcrtnıle 
ınevılm mahsulôlındnn olarak r.eredilmlş bulunan sebzenin lstimtrık 

·muamelesfnin 1e.kemmillüne kadar tarladan kaldınlaca~ı mütale:ı kılın. 
mış ise de mez}ulr dört kısım mahsulltın heyeti umum iyesi ne 300 
lira kıymet takdir edUdi~i 1295 tarihli btimllt karamame~inin 8 inci 
maddesine tevfikan 8 gün müddetle teblll makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. (5607) 

Gayrimenkul satlş ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdürlügUnden: 

Luize ile ölQ Boıosun 21362 hesap No .sile Sandığımızdan aldıiı 
(<ıOO) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu \"er· 
ınedilinden hakkındı yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 
cı maddesıııin m:ıturu 40 cı maddesine ıöre satılması icap eden Be10t. 
!unda Pangnl!ıda bü>iik Pangaltı mahallesinin Edna Te Çimen soka. 
Amda eski 12 yeni 223 No. lıı kAsir evin tamaıuı bir buçuk ay müddetle 
aoık arttırmaya konmuştur. Sata, tapu slcll k•>·dına ııöre yapılmaktadır. 
Awttırmara girmek isteyen (187) lira pey akçesi Yerecektir. Milll ban. 
ı.aı.ımııdan bilinin teminat mektubu da kabul olunar. Biriltmlt blHün 
,·ersilerle belediye resimleri n ultıf lcaresl Tt! tilTlz bedeli ve tellA
liye rüsumu bortlu)·a aittir. Arttırma '8rtnamesi 8--7-9'0 tarihinden 
itıbaren tetkik etmek blcyenlere sandık hukuk iperi servisinde açık 
bulundurulacaktır, Tapu sicil kardı "'' ıair lüzumlu izahat ta prtna· 
ınede Te takip dos:-ı•asında vardır. Arttırma)·a ~rmiş olanlar, bun1arı 
tetkik ederek satılıita çılı:arıl:m ııayrimenknl hakkında her ~eyi ötren. 
mi:J ad \"e itibar olunur. Birinci arttırma 18-S-940 tarihine müsadlr 
pazartesi ıünü Ca~alcA.lunda kain sandtlhmııda Mat 10 dan 12 ye ka. 
dar yapılacaktır. :Muvakkat ihale yapılabilme.oıi için kllf edilecek be. 
delin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mfl lyellerile Sandtk 
•lacatını tamamen geçmiş olması tarttır. Akııi tak e s'ön arttıranın 
taahhtıdil lıaki katmak ş:ırtile 3-9-940 tarihine m adif sah snnn ay
nı mahalde Ye a) nı saatte son arttırması l'apılacafıtır. Bu arttırmada 
gayrimenkul en çok arttıranın ü~tilnde bırakllac:ıktır. Hakları tapu si· 
cillerile sabit olmıyın alAkadarlar \"e irtifak hakkı sahiplerinin bu hak. 
lannı Te hususile raiz ve masarife 'dair iddialarını ilan tarihinden illbı. 
ren 20 ıün içinde evrakı mü~bitelcrile beraber dalrenılze bildirmeleri 
lbınıdır. Ba suretle haklarını bildirmemi, olanlarla hakları tapu -slciL 
lerile sabit olmı)"anlar satıf bedelinin J>arlaıruasından hariç kalırlar. 
Daha fazla malumat almak lste>·enlerin 938/3i0 dosya No. sile sandı
lnnıı hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
• 

DİKKAT 

P.m•h·et ~andılı: Sandıktan alınan ıayrimenku1il ipotek ıösler· 
mek I" ~Jenlere muhamminlerimizin koymu, oldulu kıymetin 9' 40 ni 
tecnöz etmemek üzere ihale bedellnin yansına kadar borç nrmek su. 
relile kolaylık 1ı6stermektedlr. (Hl2) 

.. 

Levazım Amirliği satınalma ı j, ,.._ 
, ____ Ko_m_ıs_yo_nu_i_ıa_nıa..ııır'----

1 
Türkiye Cumhuriyeti 

ıstanbuı 

918,000 .ıcuo fınn odunu aımaca.ktır. Kapalı U.rfla ekat.ltmeaı tj/'//!lt(J zı· ra· at Bank ası 
Puarteal gUnU u.at 13,80 ela Tophan~d• Levazım Amlrllği 8atınaıma ko. • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmlıı bedeli 11.'7~ Ura, ilk teminatı &60 lira 
62 Jnüıııtur. Şartname•! komJayoııda görUIUr. htekJfleriıı kaııunl Yestkala 
rUe beraber t.ekllf mektuplarmı ekllltme uatlndeıı btr Aat evvel komlayo· 
na vermeleri. (39) l:Sl14) 

• • • 
Tabmln bedeli tnc temi.nah Miktarı 

Ura Ura Kr. Kllo l1ıa te Sa:ıtf Cinsi 

---
200 Sotyom bezı.17.&t. 
800 Borat. 
S-00 UJpoaul!it 

3050 228 73 6000 13.30 .. Sllllat. 
2000 lliO 1000 u Jo;ter Slllfilik. 
2~0 193 :;o 2000 ıuo Klorat dö pot:uı. 

100 Permanganat c!G p;,tu. 
500 Vazelin. 

g20 81 :;o 100 13 l.Anolin. 
100 Glikoz. 

HM 10~ 76 60 1:1.30 Jeloz. 

• 
Y,ukarıda yazılı eczalar 9-7-9•0 ulı günü hiulartnda yarıh !'a:ıt. 

!erde rııııarlıkları Tophanede l.v. Amirliği şatın olma komlsyonıınt:la )8· 

pılacaktır. isteklilerin Jı;:ınun! vesika Te temlnRthırile belli "n:ıllc komts. 
yona gelmeleri. lti-l) (5388) 

• • • 
K.Uo 

2000 Sııft 

2000 Talk. 
1000 Okıııt d~ zetık. 

Yukarda mlkt&n yazılı Oç kaltm eaa almac&ktır. Pazarlıkla ekstıtmest 
S/7/9f0 Çarpmba güııU saat 14,30 da Tophanede Le\ .. ztm Amirliği S&tm. 
alma komt.yonunda yapılacaktJT. Tahmln bedell 2700 Ura, ilk teminatı 202 
lira 60 kuruttur. Şa.rtnanıeat komayonda ıörWür. lateklllerlıl !:-elli aaatte 
komllj'Ona selmelert (MI (Ml9) 

• • • 
190 adet karyola tAmtr ettt.rtlccektlr. Pu&rlıkla ekafltmut S/7/940 

Çarpmba gQnU aat UI de Tophanede Levurm AmJrUit Batmalma komt.· 
yoounda yapıl&cakbr. Karyolalu Beylerbeyinde Sıhhiye trana1t d~unda 
görUIUr. Tahmin bedeli 2280 lira, tık teminatı 111 llradn'. Şartname91 koml•· 
yanda sörWtır. ı.teklllerln belli eutte komisyona seımelerf. -(37) (15320) 

• • • 
Adet 

2000 Btıyilk demlr alkke. 
4000 ' KüçUk demir alkke . 

Yukarda mllctan yasalı 8000 adet demlr sikke almacaktır. Pazarlıl<la 
Pksilt.meaf S/7/HO ~ba g11n0 saat 115.30 da Tophanede Levazım Amlr
ııtt eaıuı.ıma komtayonunda yapılacaktJT. T11hmln bedelt •4-00 Ut'&, Ok te. 
mloatı 830 liradır. NUmunelerl komi.lyond& görtllUr. T&Upler de ntımune ge· 
tireblllrleT. l.at.eklllerllı k&Jlun! vemlcalarlle bie\:aber belit aa.atte komisyona 
ceımeJeri. (~) (3321) ... 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 
U Tea ANp l*bwlu AJmaeall 

Tahm1D edilen bedeli ( 115.'iGO) Ura olan •ı toa Arap abWlu A•k•rt J'ab
rlkalar umum mlldtlrlUğU morke.ı: sıı.tmalma komfeyoı:ıunea 115/7/940 Paıar-
lell i{hiıı -.at' :ta ti ~ı>aıı 'üiııi Uılie eaueee1''fu:-' .w " " ...... 

Şart.name par&lllJI olarak komlayond&D verllir. T&Jiplerln mu\"akkat te· 
mtnat olan (1181) Ura (23) kuMlfU havi tekUf bıektupla.nıu mezk6.r g11nde 
.aat H ele kadar komt.l;>vna vermeleri ve kendllert.ııin de 249Q numaralı ka. 
nunwı 2. ve 3. maddelerlndelcl veaalkle konwyooeu olmadıklarma ve bu tflt' 
al&kadar tOce&rdan oJduklaruıa dair Ticaret Odam nırikutle mezkGr g\lrı 

ve aaatte komlayon& mUracaatıan, (G333) 

••• 
!O ıon ferro krom allnacalr 

Tahmin edilen bedeli (200.000) llrı olan 20 ıoa rerro krom ao;kl'rl 
fabrikalar umum müdürlüto merkez salın alma komh>·onunc:t 12-14-
9.&0 pa:zarteal günü saat t~ le qpah faı:la ihale edilttektır. Sartnamr 
(10) lira mukablllnde komisyondan verUir. Taliplerin muwakbt temt. 
nal olap (11250). lirayı hnl teklif mektuplarını medür ıünde saat U 
de kadar komisyona vermrlerl ve kendl1ert11de 2490 .. yılı kanunun 2 
,.e 3. maddelerindeki ve!lalkle komls:roncu Qlmadıklarına ve bu ışle aJ;\. 
kadar tnccardan olduklarına dair ticaret odası Tesikulle nıeıku r güo 
te saatte komlsyoıuı müracaaUan. (5244) ..... 

600 - 1000 ton 11~rll linl~rı pomula alınacak 
Tahmin edilen bedelt (280.00CH lira 600 - 1000 ton yerli llntel"!I 

pamuttı ukert fabrikalar umum mOdOrftiCil mer~eı ıuılınalma konıis. 
yonunca 11-7-940 perşembe ıllnü ~•at 15 de kapalı ı:ırrıa ihale edile· 
ceklir. Sartname <10 lira mukabilinde ko:nlsYondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (14.950) Jlrayı havt teklif mektoplarını mtzkt"ır 
lfinde saat 14 de kadar komisyona Termelert ve kendilerinin ele 2490 
numaralı kanunun 2 H 3 maddelerindeki Te"olkle knml~~·onru olmR. 
dıklanna \"e bu 1$1e alılkodar tOccardan olduklanna dair tlrnreı odası 
Yeslkasile meıkur ıftn ,.e saatte konıl~vona mFiracaAtları. (5131 J 

••• 
41.000 metre lpek lnımaf almaco.11 

Tahmin edilen bedeli ''121.000" lira olan 40000 nıelre ipek tumaıs 
asker! fabrikalar umum mOılürlüı:tü merkez s:ıtın 0111111 komlsyonunrı 
12-7-DCO cuma gOnQ AHI ıs te kapalı ıarna ihale edilecektir. Sarına. 
me "fi"° Ura ~O .. kurıış mukabilinde komisyondan verilir. 

Tıllpluln muvakkat teminat olan (7'30) lif'ayı bııTf teklif roek. 
tupfannı me:zkclr gftnde saat 1 C de J,;nmlsynna Terrnelerl ,.e bndHeri· 
nin de 2COO numaralı kanunun 2 •e 3 nı:ıdılrlerlndekl veulkle komls. 
~·oncu otmadıklannı •e ha ı,ıe alAkadıır Uiccarrlao olduklarına dair 
licıret odaın TeslkasUe meıkCır ıon ve saatte komls:rona mihıtra•tlan. 

rs2.cı;) 

Ankara Jandarma genel komutanlığı aatınalma 

~· 
komu yonun dan 

~liktarı --..-·5·· Cinsi Tahmin bedeli t:k teminatı 
metre Lira Lira 
"60,000" J\ı~Jık elbi~I"' kuma, "186,00-0" ''10,550" 

1 - Cinııi, miktnn, tılhmln bedeli Te ilk teminatı ),ı!innda )"azılı 
altmı, bin metre kışhk elbiselik kumaş !7 Temmuz 940 çarşamba 1fL 
nü saat 15 Ankara J. Genel K. binasındaki J. satın alma komiıı:ronuo. 
ca kapalı ıarr e~s!Umeslle alınacaktır. 

2 - Sarlname (930) kiı.nıt bedel mukablli lstanbulda Jandarma 
muayene komiı)·onunda '"e Ankarada J. genel K. satın alma komfı· 
yonundan .ıuıabfJir. Nümune her giin adı geçen komls:ronlarda 16. 
rü'ebllir. 

3 - Kanuni •artları haiz isteklilerin ''2400" say&J1 kanunda )'•• 
zıh tuifata ı&n tanıim edeeeklerl tekllf mektu1*,rını ihale lfini) sa. 
at 011 dörde tadır makbus kutıhlnıda koml_syonumun •ermeleri. 

(3'89) (5!\05) 

S:ıhlbl: ASIM US 
Rasıldıtı yer: VAKiT llaıbaaıı 

Umum neşriyatı idare f'clcn: 
Rt./lk Ahmet St.ouıgil 

Kurulu, farihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liraaı 

Şube ve Ajanı adedi: 265 
7.irai ve ticar; her nevi banka muamelelen 

t'ara bırıktırenlere 28,800 Lıra 
ikramiye Veriyor 

ıtlraat Hankaıcmda kurubarah ve 1!. • ··- ız ta..'4arruf he!Ulft 
rıuda en u 50 llra~ı hulunnnlara senoot 4 defa tekli 

kur'a ite a~ağrdakl pifınu &öre ikramiye dağrtJla<·aktır. 
t Adfıl l .OtıO Unddl t .000 Un 
t , • ' 6110 • Z.f)OO • 
• • 130 • ı.noo • 
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D~l<KAT: Hcsa ıı !arınd:ıkl rı:ıralar bır sene tçln'1e 1 
lıradıtn aşağı dUşnılyeolere ikramiye tıktığı takdirde 'f5ı 2 
fazlas1yl e verlle~ektlr. Kuralar st>oede 4 defa: ı EylO 
1 RfrlnC'lld\nua. 1 Mart VE' 1 HaılrAn t:lrlh1Princ1P. etkUf!('pktl 

.1 •• , • • " ~ • t .. • ..... ' •• • • 

Dev1et Oemiryoltarı ve Lim8nları 
işletme Umum idaresi illnlar1 
Mulıa'ınnn~tı rıet!ç11t:rıre ınıktuı ~e vusıtı.uı &$Clf(ıda yazılı t~ı g 

malzeme her grup a)"rı lll'M ihale edilmek üzere (J 1. 7. 1140) pert' 
be tıilnıi hizalarında yazılı ~:ıtlı•rde Haydarpaıada Gar bintısı ı'lahlrt 
dekı koınıı>:\'On tarafından açık ekslllme nsulile satın alınacaktır • 

Bu ı,e 11ırmek l!lteycnlerin her grup hiza!lınd11 yazıtı muvakkat 
min:ıt ,·e kanunun tayın etıılt ,.e,aikJr. birlil.:lP. ebiltme günO uaıı 
kaılnr komiı;yona müral':ıatları liizınulır. 

Bu İşt' ait $arlnameler komi!lyonıl:ın paraıııı olarak daltıtılnıAktsdl 
Muhammen Muvakkat Eiı:!lill 

Mal1cıne Mıktrırı beıleli lemi nah saoti 
- Siiperflllks kaynak 250 1-\g. 775 lira 511,13 lira 10,30 

101.11 

~ - !\luhtelif ebatta 1790 Kg. 1521,~0 ,, 114,12 .. lt\,45 
otojen klll n:ıj}ı itin 
rliikıne denıir cuhuk 

:ı - :\hıhtclir dnıı "e :rn:ıo Ka. 4:i83,H ,, 313,77 ., ı ı,oo 
rholhı çe:ik elek. 
lroıJ (lyı cins). 

(5260) 

• ••• 
MııhıımmPn t>f'cleli 2Jr.af\ lıra olıın Atpulhı ""' Cr.rkeııkl>yde birer 

hazını: çe su kulesi ile romımcı bınaııı iıışaıı işi l.:apııh ıarr usulıle tk
sillnıeyft tıkorılmıştır. :\lünak~..a 10 -7-9•0 ca~mba aııno ınot 11 dli 
Slrkecrılt 9 l~ll•lnıt lılno'iınılıı A. E, knnıl!iyonıı lararıı:ıdan yapdacaJV 
tır. t~teklilerın lerııinat ve kanuni \"eııalkl llıtlva edecek, kapalı nrC~ 
rını ııynı glin "lıı:ıt ro • ka<fıır konıiı.yona verm~Jerl IAzımdır. S:ırın-. 
ıııeler 108 kuruş nıukıtl11tıncle Sirkeci veznesinden lemin edilir. (SJ03) 

••• 
Ot\kuzuncu ltletmenfn Sirkeci rıhUnıuıa bir ııene &artında gelecett &slr 

mtn edilen 21.000 ton maden kömOrUnden Sirkeci depoauna mGrettep ol&ll" 
lannm vagondan yere tahllyealle laUti ve tahminen 20.000 toa JdSJm1rt1il aı1' 
depodan \"agon veya makJnelere tahmnı işi kapalı zarf usuWe 11111n&kuayf 
Clkanlmıtt.ır. Beher ton köınUrtın talıUy .. l 2' " tabmlli 20 IEunıt mub&IO". 
men bed•lldfr. uıınakııaa ı3n ı&to cuman..ı .aau -.at ıı' de ~ 
9 uncu lfletıne A. E. Koınls)'ODU t&ral'md&Ja yapılae&lctır. laieklUerla 183.'Jf 
Ura temlnat ve kanun! veaalkl lhUva edecek olan k&plU arfl&ı'mı •J'IU rD' 
aaat 10 a kadar komlayona vermeleri ll&ımdır. "8artııamelv par'NSS olanl 
komlayoudan YJrilmektedlr. (l540I) 

••• 
Metre mik&bt muh:ımm~n bedeli (30) otuz ıtra oian takriben 2000 

metre nıikılbı çam tomruk 17. 7. ın•o rarll!mba günü sHt 13 de kapa
lı zarr usulil ile Ankara<!:.ı idare binasında satın. alın,cııktJr. 

Du işe girmek isteyenlerin <•2SO) dört bin lkl yflı elti llnb' mu· 
'"akL:at temhıat ile k._nunun l•>in cttlAI vesikaları ve t•kllnertnl •711• 
ıiln saat U e kadar komlsYon r.eı~ııııne Tennelerl lbnndJr. 

Şartnnmeler (300) üç yüz l."Uruşn Ankata ve Haydarpap T41ınele.. 
rinde saıılmaktadır. (5510) 

1 Oeniz le.vazım Salınalma Komisyonu ilAnlan 

ı - Tahmin edUen bedeli (2000) lira oı.. bir &det ~ f Teaı. 
mus 940 tariblDe ra.lla7&1S PerJembe sema aut ıo.ao da puubll ~ 
yapııacakbr. 

2 - ıc.u temmatı <800) Ura ohap ~ .-.ıc .,. ~ ..,. 
J"Dlerbl ber lilD T.• puarhta lft1r&k edecelderla c1e lıaS - ... IUttıa ft
uUl n temlll&UarUe birlikte Kuunpa,ad& tıııılvMJ11colnllJoa• mlrMl•tJu'r. 

1 (ltll) 

• • • 
ı - Tahmin ecmea 1ıedeU 9100 Ura oJall ıooo edet .... V ı'\F a ••-• 

940 cuma. g11Dtı mt 11 de puarldda aba"C8lltll\ 
2 - KaU teminatı (1':56) Un oıap ~ a&'mlJı w allMlı 1111• 

:'l'elllertıı ıaerson ve puar!Jla tfUrü edecek1erba • balU llD w w 
att.e Ka.mnp&f&d& bubılWl le~ teminat mallbu .,.,a mele
tupl&rile mOracaatJan. <~>. 


