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_ VAKiT KlTAP KUPONU 
l ER ER K· · ingiltereye gelen: F~ansız 

harp gemıle rı 
1 den 23 e kadar bJr ara kupon top. 

- layıp tdarenduı ptl!'eD Olm..TDt!Ularmiı:z 
- DUn ve rann Terclbue Ktwlyatmm üçün. 

ctı eert bet kltabnu yllzcte 60 eksik fiyatlı L- _ alabilirler. 
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NovyorJr. 2 - General Dö Gol tarafından 
Fransız lcjiyonu donanma ve hava kuvvetl~ri 
kumandanlığına getirilen Vis Amiral Müsel 
bugiln Londrada g~neral Dö Gol ile uzun bir 
görü§me yapmıştır. Via Amiralm idaresindeki 
harp gemilerinin hemen hepsi İngiliz limanla· 
rma gelmişlcr.:fü . 

Gen~ra 1 Gol aleyhinde da va 
bildi 

~drıt. 2 (A..A.) - D. N. IB. A~'.Alsı· 
nycr: 
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Depeş Dö Tulur gazetesi, 17 nc.i askeri 

~~ka ~arp divanmm general Dö Gol'e kar~ı 
.. -ı·r~.·.a~1ı-~.m~e.e;t~ti~l~in:i~b;il;d;~~e;!;a;e;d;~~·----~-~~A~R~E~E~n~:.A~n~k~e·n-C•a•d-m.T_A_N~B~ın--•~~~~~· ~~~~=~~~=~U(~l-~ro,~ttl -
Şanghaydaki imtiyazlı ! Romen Hariciye Nazırı 

( 

diyor ki: 
lngiliz mıntakası Dış siyasetir11izde 

Japonla.r tara- yeni ·safha · açılıyor 
fından işgal Almanya ve italyaya bağlr bir Si,yaset kuracagv ız 

ed.ildi Reis:cumhurun 
vatandaşlara teşekkürü 

An' 

1

. j(Clra, 2 ( A.A.) - Ri rase-
ticumhur Umumi KA t' 1· - ; . den: . a ıp ıg.n 

Reisicumhur İsmet tnönü 
k.<:1:ot~~ın Türk bayrağına geç: 
tıg~ gunün yıldönümü münase
bctile yurdun her tarafından al
dıkları ve vatanda ... lann samimi 
d . " uygu sevınçlerini bildiren teJ-
graflardan pek mütehassis ol
muşlar ve memnuniyet ve te
şe~kürlerinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmi~lerdir. 

Sulh ve harp 
Hıtlerın elinde 

Yazan: A SIM US 
A ''rUJ>ada bir ıulh rejimi ku

rulınak için mutlaka Almnnyanın 
yah:.ıt _ln:;iltereden birinin yıkıl
~&ı lazım mıdır? Bu iki devle
bn her ikiıi de ayakta olduiu 
htılde bir a.nlaıma zemini buluna. 
t:uı"? nu? • , 

. Eıki lngiliz Ba•Yekili ve !İm-
<'ık· ı ·ı· h 'S 1 Dg'I JZ tt"p kabineıİnde mu-
~ ,af az.akaı- Partinin mü.mesaili o-
an Çemberlayn'in •on nutkunu 
oku~k~ inaanrn kendi kenc!ine bu 
au:ıh •0nnamaıı mümkün olma
YCT. 

Ç~mber]ayn 'in sözleri arasında 
en "ııyade dikkate çarpan cümle 
fUclur: 

'•lngilterc nui tahakkümü al-
tm · a B"ınnektense çarpı;:ı çarpııa 
tnahV:ohnayı tcı:cih eder." 

1 
E~kı lngiliz Başvekilinin bu söz 
~~nJ~ çok scwınimi olduğunda hiç 
~uphe etmeyiz. Ve bu ıözler ha
kikatin tanı bir ifadesidir. lhti
rnal1ki F ranaanın ıimal sahillerine rer Cfen Almanlar havadan Bri-
~rya adalarını abluka ederek lnr· izleri aç bırakarak, yahut baı
an laan.-uzlan ile ada ahaliıi:ıi 
~ce Ye gündüz daima rahatsız 
~~r:k harpten UU\Jdırmak. ln
~ılt~ı:_ede mevcut idıu-e ıiıtemini 
a~ıl, rnannuniyetaizlikle devire

l:'e lh h.er ne palu111na oluraa olmn 
•u •ı~eyen bir hükumeti İfbetı· 
~ relinne!c ümidini beılemekte
ı:· Bu ını.luatla Düyük mikyasta 

E~lık Yaptıklar.ı anlatılıyor. 
lük ~~r l ngilterede bir diktatör
üm';} l.t"esi buhınüydı bu türlü 
tt~bu~ dü~mek doğnı olabilirdi. 
a·eain· lngiltere demokraıi ida· 
d:C. ~n. karakteri buna man.i
d~i~~nya adası üzerine gerek 
cak t • gerek havadan yapıla
gibi ;::azlar lngiltereyi Fransa 
ınedik rnen. İ9gal n~tice.ıi ve

1
r

' tur ~ "":"' ki, huna ımkan y~~ 
liği hı!.ngdte\"e milletinin hupçi-
"~ ~ .denm huıuıundahi 
de ~ıılrnayecek, b:lô.kiı gün-B g~~e artaeclıtır. 
'leyau :!1rla lngili:z kabinesinde 
lığı c ıılerinde hrı:-p taraEtar· 
ikil~e 1~l'httrlığı tck1inde bir 
karı.. ı ~'' b~klenmez. Fakat 
lup ed Vl'upassnda Fransayı mağ· 
fınd~ en ~nıanya ve İtalya tara.
bir aut~; k~~ ~artlar daireıinc3~ 
cihan etk· if edilir ve bu teklif 
ha.13 A 11~kıurnuıniyeıinde. bil· 
lnailbl!' nı~:.1k~c!a tasvip ıöriirsc, 
lUlh teklif u. Utnetinin böyle bir 
ra gel- ını redc!etıneıi de hatı-... e~. 

Deııtıelc • • 
harb1'....: h 1~hYoruz ki Avrupa ... n ':I .. ' 
be de"a gun.ıij Hfh-l:smda bar· 
m-ı, ı .. 1~b~~.-;k, :rahı.:t aulh yap-

{ 
"linded'r. Çuz.u ıadcce Hitlerin 
ln;:füer~ue enıA~dnyn'in M>zleri 

n t1nanya10 h~bu· 

Şangbay, 2 (A.A.) - DNB. 
bildiriyor: 

Honglw.·ı, Yar.gtcpo J'"pon 
müdafaa mmtakalarınm garbinde 
bulunan Şaghay beynelmilel im• 
tiyazh İngiliz mmtakas.ı bugün 
Japon kıtaatı tara.fuıdan i;gal e
dilmiştir. İngiliz kıtaatı mukave
met göstermemiş, fakat nöbetçi
ler eski mevkilerini muhafaza 
etmişlerdir. Hadis.atın inkişafı 
büyük bir alaka ile beklenmekte
dir. 

Bi.iku~, 2 - Romanya ht1riciye 
nazın bugün ınccli:ıiin har iciye ko
misyonunda SO\·yet - Romen si. 
Jahııız muhasamatı hakkında i1.ahat 
vermiştir. Naıır Jlusl·anın '\"errti~i 
notadan Ye bunu takibeıı Romen ve 
Sovlcl hiikumelleri ar:ısıoda cere
:ran eden muh:ıbernttan bahsettik-

' ~ · 

len sonra, Besarabya ve ~imall Bu. 
kovinanın harp edilmeksixin tesli
mi sebeplerini şu şekilde jzah et. 
li: 

Böyle ezici bir kuvvete karşı 
kol mamrza imkan yoktu. Askeri 
müdahale belki ordumuzun fla fe. 
h'ıkelini ı:ı111cip olurdu. Bütün diğer 

hudutlarımızda emniyet meYcut 
değilken bizden kal kat üstün bir 
kuvvetle çarpışmamııın imkansn:· 
lığını gördük ve şartları tahrif ede. 
bilmek ümidile müınkere teklif et· 
tik, fakat Sovye\ler bunu da kabul 
etmediler .. Biz harp etmeme~e ka. 
rar vrrıliğimiz gibi, dosllarıroız da 

Ruslarla bi r silahlı harbe girifIIle
memiıi tavsiye eltiler, ve biz de 
Anupanın hu köşesini de ateşe sar,. 
maktansa Rus teklifini kabul ettik. 

Çünkü hariçten hiç bir yardım 
göremiyeceğimiz muhakkaktı, bu 
yardım olmadan da harp 'Ve muka• 
vemet edemezdik. .. 

Dün Macar meclisinde tezahür oldu 
Haric;:iye nazın sözlerini şöyle 

bitirmiştir : 
Arkadaşlar; 

Romen hülolınetinin dış siya. 
setinde yeni bir safha acılıyor. Hü· 
kl\metimiz 13 nisan 1939 tarihli ln .. 
giliz - Fransız garantisini reddet· 
mişlir. DosHarımıza bağlı olarak ye. 
ni bir siyaset kuracağı z .. 

Manilla, 2 (A.A.) - Manil 
b3hrl ına.kamatı Manilleden ha
re~e~ edeı1 Amerikan destroycr
Jerının Hongkong istikametine 
gitmekte oldukları hakkında ve
rilen haberlerin yanlış oJ.ciuğunu 
\'C eğer ba~!:1 har-p gemileri 
Hongkong'a doğru gitmişlerse 
bunlar Çin filosundan tefrik edil-

T~~:~~lv;nY~daki- M~~a;ıa;~n - Ya
kında himayeye alınacağı bildirildi Romen halkı· bu en acı ve bel. 

ki en haksız felAketi sükQneUe ka
.(Devamı 2 ncide); 

~~~~~~~~~~~_;,,~~~~~~~~~~---'~--

~ Budapeıte, 2 - Bugün hükfı· 
met partisi grupun.da yapılmı~ 
olan toplantıda başvekil Kont 
Teleki bir nutuk söyliyerek dış 
siyasete temas etmiş, gittikçe 
gerginleşen nazik vaziyet k~ı
SU\da hükumetin hazır ve mute
yakkız bulunduğunu ve vaziye~ 
memleketin menafiine en nafı 
olacak ttekildc tecelli ettirebilmek 
üıerc dikkatle ve yakından ta
kip ettiğini beyan etmiştir. 

ı 

1 
Yeni bir Balkan Amerika sürat-

. '1 t m1ş gemı er olacagınt bildirmek-
tedir. G-eç~n hafta 6 büyük deni
zaltısı Çıne hareket etmişlerdi. 
Fakat bunlar Manil' e dönen 6 es
ki model dcnizaltıs.ının yerine 
göderilmişlerdi. · 

Hongkong. 2 (A.A.) - Honı:· 
kong'u, adedi mütemadiyen ço
ğalan Çinliler kendi arzularile 
terketınektcdir. tngilz kadın ve 
çocuktan da şehri tcrketmekte· 
dir. Bir çok Çin bankaJan kapa
lıdı r. 

Ba,vekilin nutkunu müteakip 
bir mebus, Romanyadaki emni· 
yctsizliktcn dolayı Transilvanya-
9daki Macarların büyük bir tehli
keye maru.ı: bulunduklarını beyan 
ederek hükUnıetin müdahalesini 
istemi§, kendisine verilen cevap-

< IJevamı ı net de) 

ı · kont eransı 
Romanya, Almany~ya 

i müracaat etmiş 

I
• ·liBvyorlı:, ı - Bom~ b.Ulı;W'ıletl, 

.Rornada yeni bir Balkan J.confenn· 
ımm toplanmasını temin için Al· 

manyaya. mUracaatt& bulunmll§tur. 

1 

Bu toplantıda Şa.rkl A vrupo. mese
leıılnin katı surette kara.rlqtrnlma. 
!t istenmektedir. Alman~·a. bu hu· 

.~~~ .. ~~~~.~~~~~ .. :::::~ .. ~~.~~: .. 
Parti Meclis 

Grupu toplandı laglllz tayyarele· 
Hariciye Vekili· rlaln B.lyele akını 
iniz izahat Verdi Kızakta buliınan Şarnh.ort 

Ankara 2 C•.A.) - C. H. Par
tisi Meclis Grupu bugün (2. 7 -
1940) saat 15 de reis vekili Trab
zon Mebusu Haean Saka'nın ri
yasetinde toplandı. 

Ruznamede mim emlak taksit
lerinin uzahlm~:u hakkında ev
velce te1ekkül etmiş olan Parti 
Grupu komisyonunun raporu var
dı. 

Bundan evvel söz alan Harici
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, son 
haftanın ıiyasi ahval ve hadisatı 
hakkında Parti Gnıpuna uzun ve 
etraflı irahat vermiş ve birçok 
hatiplerin aynı mevzu etrafında
ki mütalealarr dinlenmiş ve soru
lan suallere Hariciye Vekili tara
fından cevap verilerek Hariciye 
Vekilinin beyanatı müttefikan 
tasvip olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye ge
çilmi~se de vaktin geci.knıesi do· 
layısiyle içtimaın yalnız b!J n:~v
.ıua münhastr kalm3.3t ve dı~e~ 
maddenin gelecek celseye t~kı 
kabul c-lunarak toplantıya niha
yet verildi. 

Amerika General 
Gol 'ü tanıdı 

\'n,ıngton, ı (A.A.) - D.N.B. bil· 
diriyor: 

Kordel Ilul'Un bllclirdiğioe gtıre 
Franııadakl Amerikan ısefirl Bullt, 
yeni Franııız. hUkt)meline gttmek üze. 
re emir almı~tır. 

gi ıckilde bir sulh tcldifi yapsbnı· 
yacağmı göstermi9tir. ~l~ya 
A ,'t'1lpa üzerinde makul bır muva· 
z~e t~siaine müıait sulh prt18n 
teklif edinceye kadar harbe devam 
edec-!ktir • 

• 

zırhlısı tahrip edildi . . 
J,ondra, 2 (.Li.) - Kiye! üzeri- l yareıuit üslerine dönmemiştir. 

ne yapılan ha\•a hücumu ec;nasında Afrlkada.kl Harekllt 
Alman Şarnhort zırhlısının ağır su. 
retle bombardıman edildiği resmen 
bildirlhnektedir. 

Şarnbort, tamirde bulunuyordu. 

Hücum, bir stirpriz olmuştur. Sa
bih dok üzerine bir bomba Ye zırh. 
lt boyunca da diAer bir çok bom
ba dilşmüştür. tngiliı ba\·a kuv
vetlerine ıııen .,up bir tayyare, 
Şarnhort ve doka atlı~ı on b ir bom. 
badan dördünün tam suretle isabet 
ettiği ni bildirmiştir. Dilter bir tay
yare de zırhlı üzerine ne ağır bom. 
ha atmış ve gemide yangınlar çı
karılmıştır. 

Londra, 2 (.-L!..) - İngiliz baya 
nezaretinin tebliği : 

Dombardıman tayyareleri, Ham. 
burgta petrol tasfiye fabrikasına, 
Ham köprüsüne, Duisberg cb·arın· 
da mühim bir hedefe '\"e Mayderih_ 
te bir yüksek ' fırına hücum etmiş
lerdir. 

Brenıcn'in cenubu şarklsinde 
Dayhhane11'de tayyare Cabrikuı, 

dün akşam, bombardıman tayyare. 
!erimiz tarafından bir kere daha 
hücuma maruz tutulmuştur. Fabri
kaya YC yakınındaki tayyare mey
danına hasarlar yapılmıştır. 

Köln ve \'elno tayyare meydan
ları ile Teksel deniz tayyareler! üs. 
sü dP. müessir suretle hücuma ma
ruz bırakılmıştır. 

Donnnmaya mensup tayrarelerL 
miz, dün akşam, Roterdam civarın
da manevralara ' 'e nak1iyata hücum 
etmiştir. Bir balıkçı gem isi berha. 
va olmuş -çe nakliyatta bü:rük her
cümerç ,-ukua getirilmiştir. 

Bütün harekattan yalnu: dört tay 

Kahire, 2 (A .. 1.) - İngiliz bava 
kunetleri kuman danlığın111 teb. 
liği: 

Azoıo Ye llabeşislanda Gardar 
Üzerlerine dün muvaffakıyetli bir 
hilcum icr:\ edilmiştir. Arazi üze
rinde dağılmış bulunan tayyareler 

(Devamı 2 ncide) 

iki demir 
muhtekiri 

Para; surgün ceza
larına mahkOm oldu 

Demir üzerinde lhtikA.r yapma.k su· 
çundan ıuıllye .sek\zinct ceza. mahke
mesi taratmda.n. tevkif olunan demir 
tUccula.nndan Kantarcııarde. Prodro
mos Yustfldta Ue Garo Mehterya.nm 
dUn muhakemeleri bitirtlmi§tir. 

DU111Jına sonunda ihtlklr suçlaruu 
sıı.btt gören mahkeme, her ikl muhte. 
klrlıı Milll Korunma Ka.rıununa göre 
be§er yUz Ura para cez.uı ödemeleri· 
ne, Ga.ro Mebteryanm KUtahyada, 
Prodromos Yusıfidisin de Uoakta iki· 
ıer sene rsUrgUn yaşı.masmda, dUk· 
kA.ı:ı.larmd& mevcut dBrnlrlerin mUBa.. 
deresine, bedeli kendilerinden almmak 
üzere ka.rarm gazetelerle neırine ve 
hükU.ın Jcesbl katiyet edilinceye lt&· 
dar serbest bıralalmala.nııa karar 
vermlttır. , 

le Silô.hla~ıgor 
Şimali Atlantikteki lngiliz 
kontrolüne yardım edilecek 

Vaşington, 2 (,i.A.) - Reisicum. 
hur, 19-' 1 malt senesi içinde kabul 
edilen 5 milyarın toplanması için 
harp endüstrileri vergilerinin ted
ricen arttırılmasını kongreye tavsi
ye etmiştir. 

Dahriye nezareti 4;J harp gemisi. 
nin inşasına karar vermiştir. Bu 
gemiler 414 milyon dolara mal ola
caktı!'. İn$a edilecek gemiler 20 des. 
troyer, 13 . denizaltı Ye 12 kru,•cı. 

ıör<len ibarettir. 
Ru~velt, bund :ı n maada ordunun 

makineleşmesini tacil için 5 mil -
Yar istemek tasav.·urundadır. 

"eneral Skol, beyanatla buluna. 
rak Amerikanın 18 ay içinde lama
mile molörleştirilmi~ 12 fırkası, 
4.800 silahlı kamyonu, 4.800 tankı, 
10.000 silahlı moto5ikleti, 7.500 oto. 
mobili olacağını söylemiştir. Her 
fırkanın 400 tankı, 400 silahlı kam
yomı Ye 1200 muhtelif arab:ısı ola
caktır. 

Nevyork, 2 ( A.A.) - Amerika 
ordu Ye donanmasına alt mühiruınıı. 
tın genelkutmaylarca Amerilrnn mü
dafaasına. hakikaten laz.ım olmadıifı 
teshil edilmeden satılmasını mene_ 

elen kanunu B, Ruıvell imza •l· 
miştir. -

AmerUaı.n Harbiye Nazmıım. 
Beyanatı 

Nevyork, ı - Amerikan ukert ko .. 
miteıılııde 1%&h&t veren harbiye nam:ı 
Stimaon Amerikanm vaztyeU hak.km• 
da . şunları llÖylemiftlr; 

- Amerika kendiline ta&mız edil
ıne.tiııi bekledlğl. takdirde UlA teıı.u .. 
keden Jcurtu1a,maz.. Tehlike bugttı:J. 
Amerika)'& her uıı:ıankSnden faSla 
ya.klapna.kt:!dır. Bugün yapılsa bile 
bir topal, alil l!Ulh dünyayı ret~ 
kavutturamaz. Bu aulh yine Jma ve 
aonu fel&.ketll olacaktır. Amerllt& 
o!mdtllk muuzaın bk .uwaııma. pıa. .. 
nmt t.a.hakkuk ettfımektedir. Anıert• 
ka.ıım emniyette kalman lçln tııgilt&o 
reııJn kuvvetll donaı:ımuı aa.yeslnde 
muha!aza etmekt.e olduJu Şimall At· 
ıantl.k kontrolUnUn mUeulr bir ıekU.. 
de devamı llmndı:r. Bu kontrolün de• 
vamı için Amerika !ngiltereye her ıe• 
kilde yardim edecektir. 
Diğer tan.tıan bahrlye nazın Knoktı 

da Şimall Atla.ntikte !nglltz kontro .. 
ıtıntın devamım temin Sçln tngUtera 
donıuımumayardmld&bwunuıacafı
nı beyan etmifllr. Bahri;vede mecburi 
ukerUğin t&tbllan& bql.amıU§tır. 

Dünya şaheserlerini yüzde 
50 tenzilatla veriyoruz 
G ncı tertib kuponlarınİ dün neşre başladık 
Okuyueula~ yüzde elli tenzllltla kit&b verme §eklindeki bızın.e· 

tJmız bUyUlt rağbet gördüğünden dünya p.heeerlerinden ''l>tbı ve Yamı,, 
TercUme KWliya.tmm Uçll.neU beı:ıer kitabını da altıncı tertib olarak 
vereceğiz. 

Buı:ıun için dUnden itibaren n~re ~l&dıfıınız 2:i kuponu topla
mak kAfld.ir. Yüzde em tenzUA.tla vereceğimiz dllllya §3.heııerleri fUilla.':'dn': 

1 - DeliliP.in Psikolojisi: Dr. B. H. Hart - Dr. 
t. Şadan. 2 - ilkbahar Selleri: Türı;?enief -
Sami zade Süreyya. 3 - Enırerek Düğümü: 
F. Moriak - Peyami Safa. 4- Rasin Külli· 
vatı (3 üncü): H. Nazun. (Bu kite.hın birincisi· 
ni dördüncü ve il<lndsini de be~inci tertibde 
vermistik). 5 - Samimi. Sag}et: Tolstoy- ls· 

mail H.Aldg AJ!::o=.n. ............ ...;;~~~.;;;;.;;;.. ............... ,, 
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araç ~ıu ı e 
opof arasına 

Ankara, 2 ( ~A.) - Orta elci Kria. 
to!'un vefatı mUnasebeUyle, ŞUkrU 
Saraçoğlu ve !Bulgar hariciye nazırı 
Popo! arnsmda nıa~ıdaki telgraflar 
teati edilml:,ıtlr: 

Muhterem Kollcg ve dostumuz orta 
elçi Krlstof'un vefatı haberini dı.;rin 
hır tccssllrle aldım. Seciyesinin dil· 
rUstıUğü, mancv1 vşsıtıan vnzi!eslnJ 
itada gösterdiği maharet ve memlc
keUerlınlz arnsmdal:i dostluğun lnkl
şafmdakl hizmetleri daimn batırala. 
nnuzda. baki kalıı.cn.ktır. lştc bu his
si~ atla me;ıbu olarak size çok mUhey
yıç taziyetlerimi nrzederim. 

şthmU SAltAÇOGı.u 

Matemimizcı çolt hararctu b r su
rctto .i§tlr(Lltlnizden derin bir surette 
mutehass!s ol:ırait, 1!1Cmleketlerimlz 
rasmd:ı muknrenctin c:ı hararetli 

Amillerinden biri olmuş olan zavallı 

dost ve kolleğim B. •reodor lJ-lstofun 
olUmU mUnasebeUyle vald taziyeUe. 
rlnlzden dolayı samimi te;:ekkUrlcrl
mln knbulUnU Ekseltm.sınızdnn rica 
ederim. 

İ\'. POPOF'.F 

<e tyada ·ıal anlar 

Nişi, Nişi gazetesine 
·göre: 

aµonya haro en 
asla çekinmez 

,".\foskovn, 2 - J;:ıpon Nişi Nişi 
gazetesi Amerikan donanmasının 
birdenbire Havai üslerine gitmi~ 
olmasının Japon mahfellerinde 
Japonya aleyhine bir hareket o
larak telakki edildiğini yazmak· 
tadır. Nişi Nişi şöyle devam edi
yor: 

Eğer $Drki Asya nizamında 
Japonya ile İngiltere - Amerika 
arasında bir anlaşmamazlık husu
le gelirse Japon .donanması çar
pışmal:ta asla tereddüt etmiye
cektir. Donanma karar vermiş 
bir halde sükunetle beklemekte
dir. Japonyanın Amerika ile harp 
etmesine mahal olmadığı hakkln
da uydurulan beyanatlar asılsız
dır. Amerikan donanmasının Pa
sifik denizinde ve bilhassa Ha· 
vai 2l.ialannda bulunması Japon 
b:ıhri mahafilini hiddetlendirmiş
tir. Japonya Uı.ak Şarktaki hare
katına ve cenuba doğru yayyma
sına mani olmak istiyenlerle 
harp etmekten asla çekinmiye
cektir. 

omen aric"ye nazmnm beyanatı ~~rcı_!!.a~erleri:_ • 

(Boştarafı 1 irıcide) ·ı miW matem günU addedilmesine ktı.- Memurlara senehk 
bul etmektedir. Cc!\nretimi:r.i kay. rn.r vem1l§tlr. . • ı b · ı k 
lırlmeden. ecdadımız gibi s:ıbrede- 8000 •~omtlıiliıt Te\1dt FA.ildi ızın verı e 1 8CA 
!im \C ı;olışnlım .• Birlbirimizc y:ı. llUkrcş, 2 (A.A.) - Röyter blldL U 
kın olarak, ve .kralımız ctrnfınd:ı rlyor: Aoktırn. 2 (Bmusl) - Fevkalade 

. l'oliıı Romanynda 3000 komünist 

ktop1 l:ıııar:ık ycnıden kalkınmaya e:ı. tcvklf ederek Eesarabyaya gönder- ah-.·ııllll icabatmdan olar.alt bu scnt 
:ı ım resmi dairelerde çalışan bUtün mc· 

~ ml§Ur. murla.ra senellk lzln verllnıtycceğl l Jforiclye nazırının h:ahatını mü- Kdnııtn İlı)'nn rulon Amalelcr 
1 • ha.bert alakadar ma.Jıafll taratmd~n te:ı .ıp söz olan Dnş,·ekll Tatııresko BUkn-:ş, 2 (A.A.) - Rador Ajansı 

h 1 • tekzip edilmektedir. Yalnız senrııı. 
eyne ınılel vaziyet hakkında izıı. bildiri'-'or: " izin haddi asgariye tndlrtlecck. lzliı 

lı:ıt vermiş \'C Honınnynnııı hü) fık Pazar gUnU Kalaala cereyan eden Jer işlere sekte vermlyecek §Cl,lldt'' 
kuvyel Jrnrşısınd:ı, nuıı tekliflerini hAdlseler hakkında Dablllye nezareti- otscaktır. 
kııbul ettiğini, Besnralıy:ının daima nln tıc§rcttlğ{ bir tebliğ a:,ı:ığıdald 
bir Homen eyaleti olarak kal:ıcnğı- lz:ılıatı "crıncktedlr: Karoseri imalatha ne· 
nı söyleyerek vatandaşları birliğe Arzulariyle BCMrabyaya gitmek U- 1 • • f' • 
ve kr111a hııHhlığa dn\'el etmiştir. Z()re muhafız aekerleriı:ı ncz:ı.relt al_ erının mua ·ıyetı 

Bunu müteakip Besarabyo. ve Bu- tmdtı 30 Haziran akşamı Knlaata bek· Ankara, 2 (Umıuıi) - Teşviki ııa-
ko~1na mebusları mUheyylç birer !emekte oıı\n ıı.1 bin l:l§fllk amele nayi lmnunu mucibince ikinci sınıf 
deklarasyonda bulunmu. lardır. grupu, trenin geçiltmesfne isyan ede· muafiyet nıhsatnameSlnl haiz bulu. 

Xevyork, 2 - Romnnyanm fngilh: relc lmçmıı.jja te;icbbUs etmişler ve nan knmyon, kamyonet \'C karoseri 
ga.r:ıntlsin! reddetml;ı olması Berlln "Dur!,, emrine at.e~le mukabele et- , lmalAtl:uınclerlnden lcaroscrl l~ln!n 
gnzetclerlnde, cenubu şarltt Avrupa.da. mişterdlr. Elr çok Jdşl ölmU§ ve ya. tahta, dcmlr, .saç, boya ''e Jöşenıc, 
tngmz tesirinin kalmadığı geklinde ra.lanmışqr. Bir çok kimseler de tcv· miltelerrl lmıuatı tam olnrıı.k yapan· 
tetıılr olunmaktadır. kit edllmi5Ur . .Muhafızlardan iki aıı- lardan bu 1;,e tabslıı ettikleri bln!ll&ı 

t,gnl Trunı:unlnndı lcer ve polis ölmUgtUr .intizam sürat- için tahnltltuk ettlrllm~ bina vergf-
llloslto\1l, 2 (A.A.) - (Röyter: le tesis cdllml§Ur. Besarabyadan ge. lcrl "ille ııened~ iktl.s:ıdt taydalım im· 
Tas Ajansının verdiği haberlere len muhacirleri koymak için gar bo· lıul cdlldi{;'1 tnrllıl tııldp eden tal~slt. 

nar.aran Besarabya ve Bukovinıınm faltJlmıştır. Prosrama te\·m:an tah- ten itibaren mUteahip scnclt>rde Je 
işgali bu ır:ıbah tamamlanmıştır, llye ameliyesine devnm edilmektedir '11U8flyet ruhsatnamelerinin bilkm!J 

Romanynnm .!llilli ~latem GUnü Yardım \·e ibate servisleri durmadan dernm ettlğt tft;kdımc., muafiyet ruh· 
Bllkreıı. 2 (A.A.) - HlfüOmet, Ro. çall§maktadırlar. Yerıe;ıtırrne mer- catnamc3inln ibl'azında terktı:ı odllc· 

men kıtalarmrn son unsurlarmm Be· kezlerine gelmı, olanla.rrn hcpai ibate ~ektir. 
sa.rabya ve ı;imall Bokovtna. topraltla· cuilmişler \'e kenclllerlne ID.zım gc!tn 
rmı tet.kcttikleri 3 Temmuz tarihinin mua\•enet ynpılmıştır. 

Hadiseıerm hallr.attıkları : 

Gömlek teşbıhı 
Cevdet Kerim lı:ı• 

ccdayr'.ıım Ankıı.tıı 

balkeviı:ıde verdıfo 
ıcon!erana \'ate O 

- Juygurnw: ve mU· 
dafa& ıızmimiz lçiJl 
yenl ve cs.nlı bit 
,fadc vaa.ıt.uı oldıı 

Jhnsaa bir tcşbi· 
ınin dilden d!lt 

ınllkal cttl.ğınl go· 
rcrek mUtehaasli 

-. • • _ .. eruu oluyoruz.. 
1ııoeda)1 &yın Slno;> mr.· 

busu dem~U ı.ı: 
"Türk vatnnı TUrlt milleti için en dar 
lcuınaotruı blçi!ınt, bir gömlektir; bu· 
nuu kinuıcye b!r parça bile yııma \'e· 
recek yerl yoktur ve kııJmamı~tu· .. 
ııo yıl evvel 'de vatanı bir "camc. 

ye bcn:ı:ctcnler olnıu~; lıunu Ke1.ea .. ıt· 
de .b:ict Mollanın HcbıU:evvel 124• 
tarihli bir 11ylhasmdn oltuyon:z. 
Y~ı benzemesin, devir, Moray:ı lırt

Uynz \'ermclc, vermemek cllıctierfnill 
mUnıı.h:o..,a edllc!lğl bir devir. 

tzzct MoUc.nın lAjihnsı bu mlins· 
ka&ayı tesblt ederek buna dair dll;ıUn. 
cctcı·inl ıılSylcr. Orada ıunlan ol:uruı: 

kendi_ müfreze- İngiliz tayyareleri
! ~im~. (~.A.~ş R!~.~'!!~ nin Kiyele akını 

Eden'in Avam kaınarasındaki nutku 

" Polonya ve Çek ordulau 
ingiltereye . gelmiştir,, 

Damga rcr.minden 
muaf evra k 

Anlmrn, 2 (Hu u'I) - Bu:;Un res. 
mi gazetede çılmn bir kararn güre 
~~lk partisi tıe menafii umumiyeye 
lıic!lm eenılyetıerln her tUrlO muamc· 
te.lcıinGe tanzim olunacalt evralt ve 
senctle:-le !llınlnr damga re.smindcn 
muo!tır. Buncl.'.uı b3§ka. I'nrtlnin tir 
kolı. olan hnlkevlcrlnin \'er~ees·ı bnlo 
müsamere, temsil \"C eğlencelere al• 
Julıuıtye biletleri -ve <.!aveUycler dı 

Oamgn resıntndc>n ınu:ıftır. 

"RmıyaLı'nun m<"ın.'ıllld m:ıt:ru-a· 

<lan şlındlJO lcad;ır nldığı rn h:ıllff 

ı,eııar tı auc.•I lslAmiyrdc ulın ığla :\10' 
nı. nınddtı5i wılarn Qlaklı olruııyub ı:;ır 

Oamr1'ııln ck'i nmhtA.'nk olsn o mıt·· 
dıtr nınhcıJll ka.tolıııııırl\k f!>tlnl!ıl otıl• 

nablllr. ~!url\ m:ıclıleat g1rll ıı:nı.ıd:.ı.•t 
muht-trl\I olmu1 nı:lhal gibi otmat•~1 

ltabill tAnılr olanı:ı~ ıı.t•.ağı, •.•• 
"Came,. Farı.;cauır, ~·uıııe cı;;tc:ı 

ş~y .. demektir. Vatnnıı:l slluı.e~e te:· 
blhl, cameyc te=blh!nden elbcLte d;:hıl 
gü?el, daha nıunls, daha bağra bas•· 
,:ı.btılr, daim eano. yakın! . 

rf umumt k.arargrut taratmdan: ( Baştarafı 1 incide) 
Geçen Cunuı. §o.fakla beraber, Ken

yanm fima1 kısmında bir müstahkem bonıbnrdıınnn erlilıniştir. flir bom. 
hudut köyU ol:ıra.k Moynlo civarında b:nıdımnn tayyare i yakılmış 1''e df· 
ltaıynn k~it kıtaab, yerlilerden mu- (Cer be ştanesi ciddi sıırclle lın~nra 
teşekkll bir İtalyan keşif kolunu ln.. uğrntılmıştır. Civarda bulunan bi. 
ı;lllz ıuıkerlcri Z8.llllederck ilzerlerlne .nnlarln lınng:ırlnr:ı tanı isabetler vn
ateş otı:Qişlerdir. Birçok yerll ölmll§ ki olmuş ve y:ıngınlar çıkmıştı!'.. 

ve ynro1anml§tır. Yerliler muknbele Bir cade üzerinde de bir tam is:ı. 
edlnco f~IBtler de zaylo.t" verınl§leı-
dlr. Hatanın tarkma vanJ.masmı mil- hel kaydedilmiştir •. 

l.ondrn, :! (•\w\.) - Rüyter: 
lngmz harbiye nazın Eden, Avam 

K4rnarnundıı. Polonya ve Çek lejyon. 
ları hakltında. §U beyanatta bulun· 
mu§ tur: 

Bir Fransız muhar-
Sinema, Uyatro \'C bunlara roillllli 

eli yerlerden alınacak re.s!mlerle DA· 
ı llliccze bls.;csl hal:kında ayrı bUklim 
ter ohluğundnn bu gibi yerlertn Dam. 
ga resminden muaf tutulamıyr:ca~ 
d ı karar mey.anındadır. 

l:$akılınııı. gönılek u~ze ~öre ı!eö_il· 
lıl.z gömlc:te göreyiz. Onun bir teH:ııt 
göz•koyanlıınn gtS=ü kör ol8unı 

Bu senekı af yanlar 
tenklp ltaıynnlar toparlanm.ca, mit
rnly6zlcrlnl ve toplarını vadinin 6bUr 
tarafında Fort Haningtondaki lnglllz 
ıcn.nucoıuna çevirerek hınçlarını alınA.. 
ğa k&lkmışlarclır. Bu hilcumlan aka
meto u~lır. Hasar ve zayiat 
yoktur. 

Roma, 2 (A.A.>, - lt'den 30 Ha
zirana kadar :düşman hücumları 

neUccsirulc ölen sivilleri~ re ml 
J isJcsi neşredilmektedir. 

Bu listeye göre 7i'si düşman bom
hafanndan, 4'ü de tayyare darii hn.. 
IJryalarmın mermilerinin pnrçala
rındnn, S'i deniz hartktıh neticesin. 
de Ye ikisi düşman topçusu tarafın. 
dan-Cflifüık üzere cemnn !H kişi öl
•nüştür. Ynrruanaolar 392 • kişidir. 
Bunlardan 339'u düşman bombala. 
Jnrile, 23'ü tsn·nre dafii bataryala· 
rınm mermilerinin parçaların.dan, 

29'u düşmıının deniz lıareketlcrl 
neticesinde ve biri düşman topçusu 
l:ırafından ynralanmı~tır. 

Hava müd:ıfna toplarmın sıkı ıı
teşine ra~ınen lbn hücum hüsnüsıı
retlc neticelenmiştir. llic z:ıyiatı .. 
ruız yoktur. 

Sieil:r:ının şark s:ıhiliııde lıulu

nnn Augusta'da l>ir saz tasfiye fıılı. 
rikıı Jle g:ıı depoları iizerine bir 
bÔmbardıman tayyare filotill!ı.mız 
hücnmlar yapmıştır. Alçaktan y:ı. 

pılan :bu hücum neti~e;;i tasfiye 
fabrikasında yangın çıkmıştır. ıl 
4 !dakika sonra derece büyük kara 
duman bululları görillmüştür. Bü
tün tnr:rarcleriıııiz salinırn n·,•dct 
etmlştll'. 

Nairobl, 2 ( A.A.) - Dün akş:ım 
neşredilen bir tebliğe nazaran ll:ı_ 
beş hududund:ı lngiliı l\lol:ıye'si 
dün iki clera hücuma maruz kalmış
tır. F:ıkat her ikisi de dıırdunılmıış_ 
tur. Birinci hücumd:ın en·el sid
rle,tlt bir honıh:ırllım:ın \'e topç~ a
teşi yapılmıştır. İngiliz zayiatı :ız. 
dır. 

Faydalı Bilgiler, ~araklı şeyler ........... =-....... 

muahedesi 

r-- Polonya ve Çek ordularma. men· 
sup bazı eUzUtaınlar, lngiltcreye gel; 
mtşlcr<llr ve yeniden tcşkllltıan<lml. 

maktadır. Ha.len bu hu.euata da.ha go· 
nı, iT..a.hııt vercnıem .. Fa.kat ıunu ady· 
li>-eblllrim ki bu cllzUtamların. mOıı· 
terek dU1mnnn karıı :mUcadclernlze 
t1UrAk1erl dalma ş~ı memnum. 
yettir. 

1':ucn, 1rlıınil:ınm mUdaransı halt· 
kında da §unları aöylcmlştir: 

- şımaıt 1r1Mda<lakl Garııhoıı, en 
lyi atra.tejlk vaı.lyeti temin edecek 
surette :§lmdiden :ıuungelen yerlere 
dagıtılmqp bulunmaktadır. 

L>IS~r tarattan, Jiııı.tvekU ..ı:ı;ıuavlnt 

AUe, diğer bir suale ap.fıdnltl cevabı 
verml§Ur: 

- İnJ:"lllZ lıOkümeU, mücadeleye 
ı.Ie,·am etmcğe multtcdlr bulunan ve 
mucadeleye devamı an;u eden bUtUn 
Fransız kuvvetlerini mUmlcUn olduğU 
!tadar tcııvik etmenin ehemmiyetini 
tnmamlle mUurlktir. HUkı'.lmet, bu 
mesele He mUıtaeel bir surette me§· 
gut olmaktadır. 

Macar meclisinde 
tezahürler 

. . 
Ziraat Bankası 

A dliye Vekili d öndü tarafından nlına.ca!t 
Ankııro, 2 (Uusıı:ıı) - Tetkikl<"rdt Ankcra, 2 (A.A.) - 1940 ı;l.'!h' 

bulunmak uz .. re 7.,1,nguldn.~n gitmı sulü afyo11lar, geçen sene olduğıJ 

rrr,nın şayanı 

dil<kat yaz ısı 
Borda, 2 (A.A.) - Jurnal gnzct.e otan Artl\yc \'ekili Ankaraya dön g:bi Toprak Mahsulleri Ofisi lıc-

ainde harlıln BC\'k ve 1dnremnden mUştUr. Yakmda Bolu ıstikametiı:ıdı sabır.a Ziraat B:mkası va!ıtasiyle 
bahseden B. Pfyer Do:ninlk eliyor lti. tetklka çıkneaklır. :;.;tın alınacaktır. 

Şayet harp istemiyorsak \·eya harp Bu &eneki fiyatlar geçen sene· 
edemiyecekdlysck Polonyaya ı;arantı 1-lariciyede yeni ~cinden yUzde 50 fazla olar a:( tes· 
vermemeli vo 1939 eylil.lilnde ın:;s ey tey::ıf er o lacak bit edilmiştir, Yani ince afycr.!a-
IUlUnde Ye 1939 martında oldu~ gibi rın beher morfın' dcr .. ceoı'ne 60 
hareket etmeliydik. 1''akat garantı ,\11!;ara, !! (llııımlJ - Il:ıriciyl' " .. 
oyunu oynamyorduysa onu esaslı ou \'cki'lll'Iİ !J:ı1oı elçi \'C orta elçiler a. kurlıŞ ve kaba afyonlann beher 
relto ve Almnny:ı bir taraftan Poloıı rasıııılıı yeni birı lııyln liste~i h:ı morfin derecesine de 45 kurll~ 
yada mC§&JlJff!1 JU'J!Q.ınak gerekti. ıırtıyqnı~ J]~~\·c~:ıJctc \"Cr.ıu/~llr. 11verileç,elttir. Soft afyonların f:ya-

Eğcr mutlaka hal'p o1ınaq Jüıum tı d:ı kilo itibariyle en ~ok 'c'lôkuZ 
ıu acldcdili~·ordurs:ı • ,.e e~·lıiltle Uç tohum Üretme liradır. 
harp edcce.k h:ılıle idi;rsck 1940 ha- iztasyonu kuruluyor Bu sene, ilk tcselliimde mUs-
harında ~00 lngiliı ,.e Fransız fır. ı\tık<ıra:.! (lluımslJ _ Zlra:ıt \"cl.ıi. tnhsite verilecek avans miktarı 
kası ,.c ona güre lcvoımı hazır ula- "' da <!e,.en seneye nazaran 'i'Uzce lcti im sene Mlııpaz:.:rı, ı cşll!töy, b ~ 
bilecek şl!kilde tcr!lılr :ılııııııalı 'e l\nt:ıl,pıcl::ki tohum ısl:ılı isıa"~·on elli arttırılmıştır. Seydişehir. J{ü-
1911 den evvel lınrhc lı:ııır o:nıııı. . ta1 hya, Nallıhan, Err:et, Be,,"?:ehir. l:ırırırı ilı: lnlıuııı fırl'lınc istıı.,yonıı ; • 
~acoğıınız avaı. :ı,·:ıı h:ıykılrıl:ırak k · T 1 Go"rdcs, Konya merkezi, 'I'av .. aıı-· ıııımıy.ı kıırıır \"eı ·mı~lır. o ıııın ,. 
Jliin edilmemeli iıli. lek">iri ılc\'lcl büt~·c~me yiik ulı•ı:ı lı, Simav, Çivril , Aydın nuntak:ı· 

Alm:ın:ra al.ıluku~n ıılınnııştı, fa. ılıın lıurnlarl!nn iıl:ırc e<llJecrl:lir. Janrv:Ja ycti!;en ince topla:ım: 
knl stol,lnrı nırdı . C:aycrtli bir nıe· afyo:-ıl<:nn b:her kilosuna 525 t:ı.ı-
s:ıideıı sonra parliyi kııhi l oldıı~u ruş ve kaba toplanmı, afyonlarııt 
sürallc oyıııımış, 1911 de y:ı\'aş y:ı_ K.oz&.nt' .. Bic~d Yurdu "beher kilcsuna da 375 kuruş a-
,·n-ı. hrızırl:ınnıııkt:ı o!rın kısımlıırını s . . d" 1 kt o·öer ~rgısı vans te ıye o una ca • rr. 10 

sür:ılle geçmiş ,.c lııı ııskt•rt ıle~il, k ı d · · 1 ı 
/{o:.an, (//.•ı.~usı") _ l'c.:rı'ııiev,·el mınu a ar a yetışen ınce top.aı • 

siynsi, crk:inı lıarhiyenin dı·liil hü. • .. r 1 b h k'l a 
(/luşlarufı J incirle) :ınııclıı rc~ıul•·et kcshedcn biı;ki ,.e mış a yon ann e er ı osun 

künıetin bir zaferi olmuştur. .. 600 k k ı ı ı n 
ta, Macar hükumetinin R oman- ıiikiş yurı!u tale!ıclrriniıı iıntilı:ın. uru,, a.ıa top anmış 0 a • 

Birkaç gün evvel Alınarilar delerine göre, Bulgaristanın 20 yada Macar halkın himayesini 'arı ııcticc:~nıli. On iiı: ınewn ver lann beher kilosuna da 4so ku-
Fransada Nöyi şehrine girdikleri bin muntazam asker, 10 bin jan- deruhte edeceği ve bun a Maca- Sofyadaki Arncrikn du. BlrindliAi Ali Perik kızı tcıAı nış avans verilecektir. 
zaman So!yadaki Alman ataşemi- darma ve 3 bin hudut muhafızı ·ristanm büyUk dostları İtalya ve sefirinin oğlu Perik knıandı. Fransadaki 
literi Bulgar propaganda nezare· olmak üzere ceman 33 bin ki§i- Almanyanın da müzahir oldukta- So/ua. 2 {ı\.A.) - Röyler: T:ılchcnin i-:leriııi s;östereıı biı talebelerimiz 
tine bir mektup göndererek Nö- lik bir askeri kuvvet bulundur- rı ve Macaristar.a her türlü yar- İngiliz hava ku\'\'cllcrinc gönüllü ser,:i aı;ılını~lır. Ser~inin a~ılnıa. 
Y

ide .,; .... ..1: A'-'--- lbayragrnv ın .. ,\ nkara, % (A.A.) - Pııristen F"rsll• 
~ umuı masına musaade cdilmekteyd·. dım vaad ettikleri cevabı veril- yazılmak niyelinılc olan .\mcrlkıı ~ındn ka'.\,ııakam, şube rtisi beledi aanın diğer mahallerinden Bordoya 

dalgalandığını bildirdi. Bu suret- Bahriyeye taalluk eden mad<leye miştir. Toplantı sonunda milli nın Bul~:ıri~lnn ~cfirinin oğl•ı Jio. \"C rC'i'ii Maarif memuru . Ye bir çuk gelmi11 bulunan talebemizin mıltarekO 
le ataşc.militer Bul~r milletine gelince, kendilerine dört torpido marşlar çalınmış ve Bulgaristana vard b:ıha'.';ının hıısusl kfıtipli~lndcn da"etll h:ızır bıılunuyorc!ıı. Tak<lir- hUküınlerlne na.znrnn {!igal mır.takası 
garip bir ikazda bulunmak istedi. muhribi ve altı motcrbot bırakıl- karşı <lostluk tezahUrleri gösteri- istifa ctıniş:lr. Erle mükrınmel bir il' k:ırşılan:ın hu ı;ergiyl iki gilııde haricinde kBlan BcrlglS şehrine sevi< 

1919 senesi teşrinisanisinin 27 mrştr. !erek m~lis dağı1nu§tır. pilottur. 1500 ki~.i zi)•nrcı clınişlir. ve orada lı;kfm odlldiklerine dl\lr Hn-

sinde Stamboliskinin Bulgaristan ı•---------1111111-=ıı-----=-nıı--------------=---ııma. .. mıl:lllım_m::ı ... .-. .. "='--ıı:ıs:ım--ım:-m:ıonı ___ m:ırb rlc!ye V~kAletln~ resmi malQmat gtL 
namına imza ettiği bu muahcdey· KUçUk hikAya mı,ur. Talebe mll!cttışt bunların 
le Bulgaristan: Cenubi Dobruca· E cnebi nrtisUer lstanhulu ter· Defteri kap:ıdı ,.e yine Hııyrlar:ı b3glamıdadır. 
yı Romanyaya, Garpta Çanbrod ketmcdcn enci, Ali Il:ıydar , d it '"erdi. ----c----
ve Strumca'yı Yu.goslavya'ya bunlar arasından bir kadın sev. a ı•a e e• ~·o~:~·;ıar ıııer:ıklııı1 nııştı. lsr:ır edi . Y e§İl sahalarda İn~aat 
kaybetmiş oluyordu. Keza Cenup- nıişll. J{adın ~l:ıc:ırdı. Adı İlonka! lfl il meselesi 
ta, - Balkan muharebesinde ka- Ali Hıı:r<lar, lıııbn<lan ı..•uınıa cm- - Sö:,·lc Alltıh ıışl:ına. Dininin 
uındrgvı - Make.dony.a arazisini l:ikten iki büyücei{ini sııtarnk 11on. Yazan: Hikmet M;inir ı 1şkına söyle!. Benim için satırlara lmar planında gösterilen yeşil es· 

•-moımı:ııı:m_ .. ___ .. mı __________ ı:m•ı-a:n11mıı:zm1C11L ti ıJ ı.l ıt'J ·1 .... dl ? halara 1.ı:ı,aat yapmak beledJyccc me. 
Yunanı'stana terektmiş ve Eg.-e ku ile birlikle pıırasını yediler. - .ıı n ın e ... ı mı ••· ne yor 

- J 1 nedllmt.ııtı. Bu hullUBta Dahiliye \'('· 
mahreci ~Jma:nıştır. lonka lstanbııldan gitti. Geldi_ linl çıkıırarak IJaydara yadigar o. nin de lıir Macar k:ıdını ile seYİŞ· _ \'ok canım, bir şey deııil! k~leUnden belediyeye yent bi r emlr 

Nöyi muahedesi, 1920 senesi ~inden pek farklı -0!:ır:ık kürklerle, l:ırıık \'ermişti. ti§ini, diınyadn hiç kimsenin bu _ All:ıh aşkına söyle diyorum. geımı,ur. Bıµıda belediye tarafından 
ağustosunun dol:uzunda meriye- mficevherlcrlc, füulııpe5tecleki :ın- Hnyılar o kağıdı hatıra defteri kadar lezzetle se\'işnıcıliklerini .Söy)(' •.• füık, sonr:ı burada lçllkle- bir 1ıene ln§e.&t ynpılamıyacaktır. Ye· 
te girmiştir. nesine bir çok kıy:mclll hediyeler. için<.', macnrc:ı :razıların arasına ballandırn ballandıra anl:ıtıyorclu: rinin parasını ,.ermem. Skondı:ıt ııı naha!arda lneaat.a rnUsande edil· 

Bu muahede esas itibariyle A- le gitti. Dalın önceden de oravıı koymuş ,.c o defleri beraberinde - Ah, diyordu. Şu gün şuraya çıkarırım. Senin buradan çıkmana meal, ancak burada bina yapa.calt o_ 
vusturya ile clctedilen muahedeyi yardım mahiyetinde bir h~yli ı~ıı~ taşıyordu, •• _ gitmiş, lıııgiln bura~ gitmiştik!... sebep olurum belki,.. s5yle c!iyo. !anlardan noterlikçe senet alınması 
andırıyordu. Fnl:at kara ve deniz r:ı göndermişti. llaydnr lıu yazıl:ırı lıayr:ınlıkln O ne güzel kndındı! Kirpikleri dev- nını. D:ırılınıyac:ı~ım. Fena şeyler bildlrllrni§Ur. .,,,, 
kuvvetlerine temas eden madde- Ali II:ıydnr, elinde, lıir kaç bin seyrediyordu. llonk:ının kar lopu riın devrim, saçları allın gibi itli. de ol~a, söylet 
ıer=-~e "ynı zamanda tazmı·nat lira n:ıkit servet \'C bir lı:ıtıra der gibi elinin, o sahifeler Ozerinde bir no:rnu henıbe•·azdı . .Elleri SÜ\'Crcin Ho.andada 

uv... .. t ıı 1 • " ~f:ıcar kadını bu karlar tehdit ve 
ve m:üiye meselelerinde farklar ern c ya nı7. y:ışıyor. • güvercin :1cvimliliğilc :Yumuk ~·ıı. gibi idi... ısrar lrnrcısınd:ı, daha fazla dıı • 
..... rdı 11 hatıra defteri, llonka'ya ait- muk kımıldııyarak o yazıları ya1. Haydar bu sırada, cebinden l!on- ' 
y.. t' H ı b rnklanıaoın manasız. olacağını an- Köylere de vesikayla Nöyi muahedesinin a~keri mad- 1

• a:n ar u hatırn defterini, dıüını dOşiinürdO. Sonra her birini kaya tıll lıııtırıı ılr.flerini çıkardı. 
llonkaya ~l'Zdirmcden ':ılmıştı. nıı öperı.li. J.;Qçiik Uğıt par~·:ısı iiıe. :\lııcnr knılınınn gusterdi. llonkanın l:ıdı: yiyecek veriliyor 

Nazif Erkin Uçüncü· 
umun1i rnüfetti~ oldu 

Tuhsln ö::crln vcfatiyle ınUnhnl 
kalan ÜçU:ıcU umumi mUCcttişliğe 
Dciılllyo \: l Aleti mUste:ınrr Nazil 
J!:rgln, Dtlhl} yo mUst.c§:ı.rlığt.ı.?..o d-ı. lz· 
mir \'llllsi Ethem Aykut tayin o!un
mu:rtur. 

Dempsey galip 
Atlnn!;\ .,Gcorı;lc,,: 2 (A.A.) 

Re. .1~ a~ :ıiklc~ rnmplyo:ıu Jru. 
De~ psoy ı:ı senelik JeUrnhntten son· 
ra r n:;<~ ycnld:?n görllnmUş ve Klıı
rtı.k Ltltrell (Te?te:ıslı) ikinci rnvund· 
~ nakıı.vt ctmiatır. Dcmp:ıey 45 ya. 
ındadır • 

· ı· h k - Fena şeyler de olsa, darılmı . 
sız ı are c!c neden lfixum gördli. rindeki kırmızı durlak izleri ile a~.ıının Junnıxı kopyasını gösterdi. Louclra, % (A.A.) - Röyter Aj 
r.- " k d' ı 11 yac:ıksın ya? '"'unu en ı < e ı lmiyorrlıı ... ~:Cti_ beraber öperdi, .., Yaıılnrı f:tÖstcrılı. Acaha bu yıızıl:ır bildiriyor: 

ı 11 .. h - lfayırl ceu~. on .. n, n!rnı defterini k:n·- Bir gün lıu yazıların esrarını ne diyordu!? Hollandadıın alınan malQmatn na 
belllğine kani olmuş ve hlr ha);li öljrenecek lıirlni buldu: Ilir okşam '.\f:ıc:ır kııdını, linnk:ının derterL :\lacıır kadını, defteri yeniden ne., zanuı halkın gıda vaziyeti o kıı.do .. ··ı · ... lı. O yıııırnğı buldu. 
ıızu nıcsıne r:ı 1ııncn, h:idisc unu:uı_ hir Bnrcla otunıyordıı. Yntıt başın. ni eline nldı. Yoıılnra aü:z: rrzdirıli. da.rnlmı§tır ki yalnız eltme(!ln vcıılk.ı 

n " - Ü_ylc ise okuyonım . dedi. muşlu: tlaki masrıda iki kadındrın lıirlnin Her birine bir manıı veriyor, ki . ya blnmest degıı, kedi ''O köpekler 
I• k 1 • Jin,_·ı!nr başlnn nşn:"lı dikkat ke· i ki ri ı ı bil ıı ıu th ıı ·at ııı lınlır:ı defteri Jinnlo ecnebi şh"esile tjirl:ce koııuştıığıınıı "{llinin Jılr masr:ıf lislc:.I kinıiıılıı " Y yece e ç n e ves ta usu 

1 • 1 ' · • silmişti. '.\I:ıc:ır krııl:nı okııılu: dl\Sına lüzum göril.lmUştllr U:ah' rın ıer nn ıçin lonk:ıyı nnnıasına işitmişti. Alitkntlıır oldu. Du ecnc, gezintilere :ıit notlar oldııi(unıı s\iy· · • ' 
c;ı>hep oluyor. lçeri!!lnde Jfonknnın hi şivesile türkçc konuşan kadının lcyerek ıı:rer lıircr tercfime etli. "Haydar adında birile tanı•tım... ıtoklan azalmakta ve un da pe 
1 r cüzl miktarda aatılmnktadtr. M..n 

e .razısile ınacarcn yazılmış blr ta- h:ıkikatte bir l\lacar olup, iki sene yonlu. 1\ e11tlisinden :er re lmtlnr ho~ıanmı. 
k " ınııhrukat ve yağ stoklan Alınanl:ı. 
ıın yazılar \ar. Ye ayrıca bir kiL evn!I lıir Türkle mlener<.>k Tlirk JI:ıydnrın kn:hi, yırlılııcak clbi uomm ... Faka/ parmır çok bir adam. tara!mdan tl!Men müsadere edllml 

tii'> kfığıt parı;a~ı ... Kı'ığıt rııırç:ısı. lnb!iyctinc geçmiş bııhındu~umı hcrecanhy<lı ... Ah, her h:ılde bu ya- T111gii11e kadar benim irin on bin bulunuyordu. 
nın uzcrindc kırmızı lılr çift du- ö~rcndi. Şimdi bur:ıdn "konsom:ıs. zıl:ır ora:ııudn kcncliı;ine. alt te bir liraya 11ukın p<ıra harcadı. Ayrıca Uayvanatın tnk\1yeal ıcın ttzı 
dnk lekesi ... 1Jonk:ı nyrılma<l:ııı c'·· yo11" ynpm:ı.ktaymış... sııtır lıulunac:ıl.lı. llıınu sorrua~a bir çok nakil parasını aldım, •• llu l"cle.n yemlik ms.ddeler ithal edilcm 
'·el, bir snlınh rlmln):larını iyice bo. Tlnydar kndını m:ıı;asınıı çağırılı. 1:.izum kalnıudnn .Mncar kadını, lıir ulttljjinıl: 11crcle [;öyle bir ı•e.ya bir dfğl cihetle, Danlmarlcl\da hf).yvanla. 
Y:ırıp hu kiiiht p:ırçnc;ı üurine b:ıs- On:ı islerliği içkiden ısmarladı. O. sahifenin yazılnrı üzerinde bir knf kiıciui hıılmasaııdık· bi::im hail- rın büyük bir kısmı kesilecektir. Da 
tırmış Ye l.ü~ük, güzel :ıl;zmın şek. na tlerdıni :ınlaıtı. Ynkti)e kendisi. nıiktnr ılıırarak yfüiinii buruşturdu. mı.:: ne ol11r<l11'l..... nımarkada l~lcr gltukcc kıtalmaltta 
aııı:ııı~~ııırsmııır=ır:ma111:1N-.:.ııns..-~ı:ımım:n._.ıam._mm ..... .-._._.,.~=--ıı:mıımaı .................................... _.• dır. 



?ll~ika: 1 

n9ı ltere mütareke 
isteyebilir mi? 
f hına.a nıüblnıkeainaen ıon

enbı ... ~İnsanlar Jnıilte-
de rnütareq • t • • 

llnchI.ı-. Hatta hAıa •• eyeceğmı 
. l~ ,.._ ~.u ~t~e 
ız iıtihbarat :;ır. N~tdci~ lnıı
•rold Nieol ~zaretı muste§M'I 
t&tı.ıJcta IOft aöylediii bir 
edir: !il e...ı.n ileri aürmek-

"llcr vatan~ .. ft 

anıa.. ve b~ın ~azifesi d~ş
evi pro asa düımanın ıki 

cttnekti Pagandaal ile mikadele 
r. llurııan b' · · · A rnanyanın ~ n ınncıaı ı-

sı, ikinciı'~~lup edilemez olma
'°ilSat ıın~a e Alınan zaferinden 
nnıztari ol mensup olanların 
lnfi~ 8ınrya~~ı iddiasıdır." ltıÜnferid h' &fvekili de radyoda 

hunun .k!Jınan - lqiliz aul
lattı 'Ve zaf ~ olaırnyacajnu an-
1\lıt.11 la erın ımıtlaka lcazanıl-

Her ~ ıeldiiini tekrarladı. 
dell ön 

1 1 
Fnutkun hedefi her ~y-

.ı ce rıuı.. -"~--k .. 
•11>bTduğq hıll • ....'!~. eıllllft 
(:.... kald •ti l'\ıhiyeyı orta-
1ngiJt~1~.~~lcbr. AYnı zamanda 
ku h -...uumtndan bu iki nut· 
. ? lnu t~vası büyük b k'k tl 

rı lıfade etnıdı:ted~.. a ı • e· 
n ·ı ... 

- · gı terenin bu harbi kaybetti m zaman er d -
Şl"'.;ler Fr ın ~n gidecek olan 
JerniyeceL: an~a ıle mukayese edi-

F hır derecededir. 
l'Un:~n~~tn kendi varlığım ko· 
he);_ .. •ç:n tnü~are1teye rağmen 

• C U1'.r.Jt tt • - • • ki ya • e U'!nı buntla:ı cvvel-
ınişti~:· ;ırnrztl~ 1.usm:n iz~!ı e_!· 
tarek ranaa ıçın rnunfent mu 
tılnın~ Yaparak lngiltereden ay-
lak .~n~ır.en hayali de olsa bir 
nıa'ı~ ~t kapılannı açık bırak· 
r.ı " a • Fnkl\t lngilterenin AJ 
, •nya taleplerini kabul etmesi 

<iCtnek İtn l - • l 'l ' li . parator ugun derhal ın• 
.ı ı nı kabul etmek, tasfiyesini 

:r~1ı. ıır:ak ve düny• yüzündeki tn
:tı :z:lr..,.• d" l '· 1 un yanın en ıefil unıur-
arı haline sokmak demektir 

Filbıkil<a bazı memleketlet 
\·a.~dır, orndl\ bir mağlubiye~ bir 
r.ıutarcke, bil' muahede memle· 
l.et içinde bnzı zümrelerin men· 
foatlerini haleldar eder. lı bu ka· 
<l~da kalır. Meseli. bir müıteım
lt,cenin terki, bir hudut tashihi 
Libi ••• 

lnc-iherenin karşı!tnda •bulun
<"::~~-~· tehlike lngiliz cemiyetinin 
h;.ı.-.ı.n tahaka!al'ını sarsacak rn&..'1i. 
Y':'U-?d:r. • · 

939 d~ ba;ılayan harp vakıası· 
r-! naz.rınyrlerin rcnkJi gö:zlükle· 
ı·~yb _C.:~~il <!e, binat hayatın şart-
1« ·ı ır,ııHl" tetkı'k ede ı ·· .. ! . ~ · n er gorur 
e~ kı lnailteredc Yl\~ayanlar ister 
m·ıito!-rat, iıter orta sınıf istet 
t ile ••• l. ' 

sıı ·amı <ıraya VCTen insanla1 
()lıam hepsi, hep birden nfahla 
rını,. hayat ş<rtlannı, lrurulmuf O · 

~ton ımparator1uk makinesinin iyi 
ı:lr.~es:ne b::ırçll'!durlar. lngilte
rcde vast-ti hayat seviyesini ifade 
ed<'!l l'::ıkamlara can veren, asgari 
sev~;·eyi yul:anda tutan amil §ÜP· 
lunz k' t ., · . .. ı nga.tere aclalannın değıl 
ltTl:->:lr~tcı·luRun hünyesidir. 

1 
lrı.~ılteredo orta amıfa menıup 

o.a.ı.ann ka-zançları hatt• l ·ı . te . • • • , a ngı 
Ye · ~:ıunın hayat seviyesi kara 

•;.W!.!P7sınd:ın, ve difrer kıtalar
( ~n fotldı.hr. Niçin? Cünkü ln. 
~·l:e~enin İm!'aratorhılc bünyesi 
• 1.~:sıne ~e. n":"ta ımıfına da, hij. 
l, uk ~~ı·ıuvr.larına da dünya için 
o~. ı:ımr.taz bir hüviyet bahıet · 
ın· ~tır. 

Y •::ulan hücum bu refaha bu 
~P. ·iyeyedir. ' 

Denizlere hakim olnnyan kolG 
n~ • ' 
l ı.~rı ye chminyonlan ile irtibab 
i::ılnry<'ln bir lngiltet"ede ancak 
~er<:fot hüküm aürer. Velevki bu 
-n~ıl:ere müstakil bEr hüviyet o
l~r::ik rnuhnfaza edilse bile.. ln
mlter~nin giri~tiği mücadelede 
h·ı!riin'-" h • • • uha ( ' Klt ay:ıt SeVıyeaınJ m · 
e.z e<' ebihnek içm kam Avrupa 

ııncı."' Y:ı~ıyan Franıa gibi düşün· 
tn~:: "P. trıi'!.!ltıkan in-.!dn yoktur. 
,. Ba'.ıusus açık denizler henüı. 

' ·•n Joe i~en ve abluka hattmı mü· 
t;ı :-n" el. ak imk. h: ' ı .,.en ıılıhştınn anma 

... ) bol ıah'p ikon mütaTCk~re, 
•tdha Yann~ınu1 bilh!!ua lngilte
~?- ~~:n brilıtc emsali olmıyan bir 
~ il •11 e5arcti ol•,... Bu ıebet>t~, 
~ 11rrıhct'enin m:ığlup bir mütareke 
lttey v• • 

ecegını sanmıyoruz. 

--- SADRt ERTEM 

Alhn Fiyatı 
1 >ıın 

ntııa. :ıJJın 2250 kuruş üzerlnılcıı 
ıncıe ı..töı müştür. 

. At Y ar:şları 
\ ıırı 

t c ı·ı· ' ıstnh encümeni tarafından 
ı rı (' ı·ı 

lııı Tl 1 ı <.>n İstanbul nt yRrışlerı 
lı~:ı<':~ar \'~Iiefondi ç:ıyırınfla baş. 
r1~ı:ır -hl". f\ hcırt:ı sflrecek olan ya-

ı171ıı3 ~fllıdiye kadar ~O ha~"\"'an 
":ın1 

11 '~1ır. Yarın da kayıtlarn de. 
ed ı lccelttı r. 

• 
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1 
·Yugoslav ordusu' 1 FEKOND/ltli 

111111111 
1 11 t 11ttı 11ıuınu111 ut • .... , .... t111111111111111111111111u111111111uf 

~~--;"'Yazan: EMiLE" ZOLA. 
Çewren: 0.SMAN YENSENİ 

Balkanlarda 
Hazırlıklı 
biri de 

bulunan 
Yugoslav 

ordulardan 
ordusudur 

Ballı:an °hAdiseleri arasında bu. 
gün gözlerin çenild iiti memleket• 
lerden biri de ~ugoslavyadır; TC 

Yugoslavya daima huırlıklı yaşa. 
maya mecbur olan devletlerden bi
ridir. Hele Adriyatik denizini sa
dece kendine mahsus bir iç deniz 
soyan İtalyanın Arnavutluğu işga. 
Unden sonra, Yugoslavya, bu ba. 
ıırltfını daha ~iddetlendlnndc 
mecbur kaldı. Nitekim bir taraftan 
asker yeliştirmeAe ve techizatmı 
venilemeğe çah~ırken diAer taraf
tan Son·ct Rusya He uzloştı; ve bu 
~urelle komşusu ltaJyaya karşı Sov_ 
)'etlerin bir nevi garantisini almış 
'oldu • 

Yuııoslav~·o mesahası itibarh le 
Fran~anın yarısından ar. daha kü. 
çükliir; \'C niUunı 15 milyona var· . 
maktadır. Seferber erle!Jileceğl as • 
ker bu iliharla 3 milyona inhisar 
eder, bunlnrın 1.200.000 i mühm-. 
ntelen talim görmüşlür. 

A\keri hizmet 21 le 50 ya~ ara~ 
-;ıncla her erkek için mecburkllr ve 
bayrnk altında hizmet müddeti 18 
aydır. 

Nızamt ordu 15 pıyad~ tümeni, 
iki süv:ıri Hıınt·ni, bir nıulınrız tü. 
meni, nı bir hudut muhafaza kokır· 
ılusunı.lı.n mürcltltcptir. Yekun iti. 
harile asker nıe,·cudu 13:>.00U aclu
mı bulur. 1!l39 dn, verilen rakam. 
lara RÖre, l.ıu mevcut ~u S\lretle in. 
J.:ıc;:ını ediyordu: 9.21!3 zabit, 10.076 
kilçük zabit 

0

'\"'e 12:1.317 nefer. Buna 
9 nlaydnn ( 4600 zabit, 4 .050 küçük 
r.uhit, l 1.000 jafülamın:ı) mürekkep 
jıındarma km·,•ellerinl de i!are et
mek hizımdır. 

Memleket topr:ıkl:ırı beş asker'i 
mı rttcıkııya böHlnmüştür ki bunln. 
rın merkezleri Nensatz, Saray Bos
na, Üsklip, Za~rep ,.e Niş'lir .. nu 

Yabancı mem.leket
lerdeki talebeye 

Verilecek ücret miktarı 
tesbit edildi .... 

HükC\nıel hesıılnna S·abancı mcm
leketlercle tahsile gönderilen talc 
bell're, her memleket hayat şartlar; 
r,öz önünde tululnnk ' 'erilecek tah· 
-.f•nt için yeni bir cetvel tanzim e. 
ıl i lmi5 ve tntbik ınevkiine konmuş 

• •ur. Bu ce!\·ele göre; tnh-ıisat ruik. 
t :ırı Almanya ve Belçikad:ı 94,50-
120, l\l:ıc.arlst:ın ve Fr:ın<;nda 105-
t 25, Paris, ve ltalyada 115,50-130, 
ln{(ilterede 147-180, hviçrcde 126, 
Amerik:ı<ln 115-200, cenubi Arri
k :ıd:ı 174,50-250 liradır. Yeni ders 
\'Ilı tııhsll ücreti bu 'ckilde ödene. 
cektir. 

Okull '3.rr" yaz faaliyeti 
Bu~tlnden itibaren şehirdeki ilk, 

ort:ı, ,.e liseler pazartesi ve per· 
, embe glin'eri köy okulları da yal
nız pozıırtesi günü açık buluna_ 
raktır. Okul direktörleri ile yardi . 
rektörler on beşer (lÜnden fazla o_ 
kuldan ayrılamıyacaklardır. 

Orb. tedrisatta z.::..:' : 
Orlo tedrisat öğretmenlerinden 

33 n 20 liradan 25 liraya, 403 Ü 25 
liradan 30 liraya terfi clmişlerdlr. 
Zam gören öğretmenlerin arllnrı bü 
tün okullara bildirilmiştir. Dıı zam. 
Jnr ge~·en yıla aillir. 
~ 

inhisarlar Vekili 
Şehrimizde bulunan si.imrük ,.e 

İnhisarlar \'ekili Raif Karatleni1 
cllin sahalı Pnşnhahçe ispirto fab_ 
rikasnıcl:> tetkikler yapmış, öğleden 
sonra lnhlsnrlnrdn meşgul olmuş. 
tur. Harp '\'aziyeli yüzlinden güm 
rük varidatının azalmış olmnsınıı 

ra~men memur '\'e ınüstıılıdeınin 
1tııdrohırında tensikat yapılması 
k:ıliy<'n mev11111 bahio; cle!tildir • 

ordu mıntakalarının her biri üt~ ve_ 
ya dört tümen bölgesine ayrılır. 

Her ordu mıntaknst üç piyade 
tümeni, bir topçu alnyı ve muhte. 
IiC idare uzuvlarını ihliva eder; :pi
yade tümenin üç ,·eyıı dört piyade 
alayı, iki topçu alayı ve muayyen 
bir miktar diğer gruplar vardır. 

Süvari tilmeni iki alaylı iki liva. 
dan, bir topçu gnıpundan ve bir 
bisiklerli taburdan mürekkeptir. 

Piyade tümeninin tiP.i kliisiktir, 
fakat da~ alayı dört taburdan, bir 
keşif bölüğünden, bir teknik bölü
ğilnden, bir topçu refakat batarya. 
sından terekküp etmektedir. 

Topçu kuvvetleri 52 sahra lopçu 
alayından, beş. ağır topçu alayın_ 

d:m, bir ı .. tlhkôm alayından, iki 
dağ !Jntaryasından ve iki havaya 
karşı müdafaa alayından mürek
keptir. 

Bundan başka, bir muhafız tü
meni, dört isi ihkarn alayı, bir de
miryolu al:ıyı, bir makinist ve nak_ 
liye aloyı vardır. 

Hava kuvvetlerinde takriben 24 
fiJoya dört nlaya ve iki livaya ay. 
rılmış 500 kadar tan·are vardır. 
Deniz tııyyareleri do 7 rilo 120 tay. 
y:ı reJcn mürekkeptir. Umumiyet 
iti113rilc m:ıteryeller iy i foknt men. 
şe itiLarile muhteliftir. 
' Buna mukabil donanma daha 
zayıftır. Mevcudu 583 zabit, 2.507 
küçük znbit, ,.e 4.650 neferden iba
rettir. Gemi olarak, bir süratll 
muhribi, dört sahil <len izaltı sı ve 
18i0 tonluk b ir tayyare gemisi var. 
dır; bütün Lu üniteler 1928 den 
sonra hizmete girmişlcrtlir. Yugo<;_ 
J:ı,·yaıı111 bunlardan başka 2500 ton· 
ltık eski bir hafif kruvazörli ' ' C 

harp zamanında ln~:ı edilmiş 300 
tonluk sekiz torpidosu vardır. · 

Jandarmalardan 
kaçan katil 

Bir otel kapısınc!a 
yakalandı 

Bir müddet en-el katilden mab. 
kum bulunduğu Üsküdar hapisane· 
sinden kaçan Mehmet Kiıınil y:ık:ı. 
lanmış ve eroin müptelası olduğun .. 
dan tctlavi için Bakırküy emrazı 
akliye hastanesine yatırılmıştı; 

Hastanede tedavisi biten Meh· 
met l\amil, geriye kalan 1,5 sene
lik mahkümiyetini ikm:ıl için dün 
miiddeiumuıniliğe getirilmiş, aı't 
k:ılta jandarmaya teslim edilirken 
birdenbire kacmıştır. Kapıdan cnıL 
deye fırlayan mahkum kal:ıbalıktıın 
isti!ode ile yan lernftaki bir ole. 
lln kapısına gizlenmiş, fakat aka· 
hında arkasından koşuşan polis ve 
jandarma tarafından yakalarlmıştır. 

T ak:i ücretlerine yüzde 
1: zam y~pıldı ' 

Ilelecliye otobüs komisyonu dün 
loplanmış, laksl licretlcrlne yüzde 
on beş nisbetinde zam yapılmasına 
karar vcrrnişlir. Bu karar tasdik e 
ılilmek üzere belediye daimt eneli. 
menino gönderilmiştir. Encümen -
den cıkınca tnthik mevkiine kona. 
ı:aktır. Bu 7.am hem antre ücretine 
ve hem de kilometre üzerinden yn-
11l:ın rnlktnra olacaktır. Taksi sa . 
allerinin üzerindeki yazıların de_ 
~iştirilmesl malzeme noksanlığın
dan mümkün olamıyaceğından s:ı. 

aller eski şekle göre yazmakta de
vam edecek, müşteri yazılan raku. 
mı yilıde on beş il!ıve ederek ödt'. 
VCC<>J..tir. • 

Yüz kuruştan aşağı miktardn mü5 
•,.rilerln giiçliik çt"kn•cmclrri içiıı 

tıer otoın11bi!in iı,;i ne kus•ırata yn 
Hlnn znmları gö5lcren bi··c t;s: 
:ısıl:ır:ı '·:ır. 

.................................................. - 119 -

1 1 
.Müthiş bir alkış fırlm~sı içinde Kimi günler güneşin kızgınlığı al. 

MeseOeDe1r. ' genç ncf;ım belki yiiz ılef:ı öpiildü. l ı ncla kıpkırmızı olduğu,·e bazı ık~ 

1- • . Matyö beşuş l.J i r tavırla emirJcr '"<'- fahır da miHhiş fırtınnlnr ynptıAt 
! y k ı d ı i rhordıı . ı:rvrünür. Fakat haYtıl:ır s:ıkln oldu • 

1 
aya a trım arı ı . - Onun tabağını şuray~. -~kim!· ğu 1am:ın f{ecclerinin sii7:elliği em· 
• • • J zı~ J;ar~\sına koynuz. O, buyuk hı r s:ıisizcli r ... Hele Nijer oyaları, o ko-• kım•er ıçındrr ? ı hlıkuntcl_in elçlsiılir. Dü~ün iinüz k i, caman dev in tle\•i'ı sa kızı! Ah! Gör. 

i t • ! o, annesıle ~abasınd:ın b:ı,ı.:a dokuı sen iz ne \•üsat, ne geniş bir ufuk! 
i . . . . . J erkekle yedı kız k:ırde~in i ye a)r t. O b:ı ki r topraklarda milyonlıırc11 
l Ş~hrınıı.7ı~ ~:ızı cad.delerının ca dört çor.uğunu temsil ediyor... i nsanı besliyecck kadar buğday ye. 
f darlıgınr duşunursek, yaya kal- lfaydi oğlum, olur ve ) ·emekler tişebilir ! • 

ı 
dırxmına varmcaya kadar sey~ gelsin! Fakat Benjamen onu dinlemeğe 
yar satxc.r.Jarl~ _d_olmuş o!mas~ Yemekler fevkal:lde bir şenlik doyamıyorclu. 
mazur gorcbılmz. Fakat gcruş içinde yendi. Yerdeki çimenlerden - Oraya nasıl yerleştiniz? ~uıl 

ı 
~.ddelerc ne diyelim? Evvelki nerts bir koku :riikseliyordu. Sanki yaşıyorsunu1. '? Geçinme n ç:ılı~ma 
gun T~r~abaşınrn o pek rahat t:ıbiat bile o güzel barrarnın saa. tarzınız nasıldır? • 
c~ddesının yaya kaldırımı Uzc-, detine iştirak ediyordu. Bey:ıı, si-
rınde, sedye ile meyva satan ynh ve snrı saçların allmdn büliin Dominik meraklı gözlerle nğ1,ının 
kimselere rastladık. Yalnrz yü- yiizler gülüyor, bütün gözler ne~e i,·ine bakan yüzlerce nkrabasırıı ne 
ru"yu··p gec ı · · ·H lik d ·ı ld · ~üyük bir hayrete kaptırdı~ını f!Ö· .se er ıyı ... uste ur- ı e parı ıyordu. Fakat bu sakrak e 
muşlar, oldukları yerde bir ne- cıvıltılar ort:ısmda , ikide bir~le Af- r crnk gülnıcğe başladı. Yavn<; ~·a· 
vi sergi kurm~2ıardı. Gelen ge- rika elçi~i Doınlnike iM ahhyor, vu~, kadmlar ve ihtiyarlar ona da
çcn arasında şikayet edenlere de onun ur.ak yerlerde nasıl y:ı5adık· Jıa yakın olmak için yerlerlndcıı 

• "f ı k k. ı kalkıyorlardı . Çocuklar bile tatil i ~ az ~ ~ı ıntı çc ıyorsanız a'§a- · arını anlalmasi merakla isteni_ bir masal anlatılıyormuş gibi onun 

1 
gıya ınıo. Oradan yürüyün!" yordu. ~ihnyet, J.ahveler içilmek 
d. k 1 ·· ~ etrafını ku,atmışlardı. ıye a ı ogretmcyc cür'et edi- ı üzere iken, cifllik hakkında ne dü_ 
yorlardı. . . i ~~ndüğünii ı.oran Ambruaza Domi- - Her azası müşterek eser iç in 

Yaya kaldırımı kımındir? Ya-1 nık cev' verdi: talışmakla mükellef bir kabjle lıa. 
i ya halkın mı,_yokaa diinya ka-i - Ah! ('.ok korkuyorum ki, eğer Jinde ~·aşarıı. Her ailenin muhtelif 
i dar takım taklavatiyle seyyar! düşüntli.\klerimi samimt olarak sö~·- sanatla ameleler l ,·ardır. Yapıhuı 

i
• satıcıların mı? 1 lersem hoşunur.a gilmiyece~im. Hiç i~lerin zarifliğinden ziy11de temin 

Bu hususa alakadarların dik- şüphesiz, burada ziraat başJı başı· eiliklerl istifadeye bak3r1z. Fnk:ıt 
katini celbetmcyi faydalı bulu- na bir sanattır. Bu ihtiyar toprak_ babam mükemmel bir mimıırd ı r. 

i yoruz.· ı lardan bala maltsul alabilmek için Oraya ayak bastıitı znman ilk inşa. 
f ................................... : ............ , fennt usuller kullanmak Te pek bü_ alt kendi yaptı. Şimdiki halde çift_ 

Oğretmenler ıçin 
yeni kayıtlar 

Fiş vermiyen öğretmen
lerin maaşları kesilecek 

Devlet /ıi%meline, öAretmcnli-ğe 
girecekler önceden bir tercümeihal 
fişi Yermek mecburiyetindcdil' • .Ptfn
arif Vekilliği bu fişler için 
yeniden bnzt esaslar tanzim etmiş. 
lir. Bu esaslara göre; terfi, kıdem 
ve maaş bağlanma işlerinde esas 
sicildir. Binaenaleyh şimdiye ka. 
dar tercümeihal Uğıtlarını verme· 
yenlerin ayrıca islizanc mahal kaJ
m:ıksızm maaşları tevkif olunacak. 
tır. { . 

Daimi ücreUi ;nemurlar da (yar
dımcı öğretmenler paıı sh·oıı me
murları haric) mndde hükmüne 
tabi oldukları sfü öni.ln<le tutula. 
caktır. 

Memurin kanununun 12 nci mad
desi mucibince ahi)\:ıdarlartn sicil 
do~yarında bulunması screken fo
toğraflarının tla lercümeihallerile 
birlikte gönderilmesi. 

Tercümeihal kağıtlarına yazıla. 
cak doğum tarihleri ile adların nü· 
fus kığıtl:ırında yazılı doAum tari
hi ncJlnrın aynı olmasına dikkat 
olunmasını ,.e tercümeihal ile be. 
rnber gönderilmesi Hızım gelen nü. 
fus tezkereleri suretlerin in de ası 1· 
!arının altındaki tarihlere ,.e asıl-

larının 1 alındığı nüfus dairelerinin 
rcsmt mühürlerine kadar aynen C1. 
kRrılııcaktır. 

Yerlerinin değişmeleri veyahut 
ilgilerinin kesilmeleri sebcbile n .• 
zifelerinden nyrılanlann ayrılmala
rını müteakip evvelce bulundukları 
müessese veya okulda gecen hiz
metlerini muhtevi müddeti hizmet 
~eh·ellcri gönderilecektir. 

Herhangi bir suretle vazifelerin_ 
den ayrılanların ayrıldı klan yer. , 
!erden mazbata ''eyahut ihtiyaca 
~olih vesika alınacaktır. 

Tercümeihal \•ermeyen memurla 
rımızın durumlorı anlaşılmak üze
re bundan böyle müseccel memur_ 
lar hııkkın<la yazılacak yazılarda 
kendilerine vekilllkçe Yerilen sicil 
num.nralnrı da birlikte y:.ııılacakhr. 

Tekaüde sevkedilen öğ · 
retmenlerin mesken 

b~delleri 
fsl:mlml vİ!:i!-·cti cm~incle ~alışan 

V<' çalım:ı nı üt!ılellt'rlnl lkm:ıl cık. 
rl'1{ !C'k ııöt ohn ö;!rC'tmerı.lerin Hl3'' 
'ılır. :ı :ıil MM'·r.n h,,rlcllcrl cliin ı ' c" 
11 ·ı, r ,., h ı , 

yük gnyreller sarretmek lazım oldu- li~imiz küçük bir köydür. EYienen 
ğuna kaniim. Çok çalışıyorsunuz ve her kardeş imin ayn b ir evi nr· 
mucizeler yapıyorsunuz... Fakat dır ... 

(De.vamı var) muhitiniz ne dar! Dört tarafınız 
ba,ka çiftliklerle sarılı. Biraz yayıl. 
mak is~.esenh: imkAnt yok. Burası 

1 
# 

bana kucnk bir .kafes gibi görünü· • 1 W ~ { ] 
Y~r ••• Hey gidi Niier ovalan beyi t j 1 t ,,1 • 
Bır de orasını görseniz. Orada bi. 1 l-ııti' .. lllıllll .. ıll111• .. ••••I 
zirn icin hudut talan yoktur. 

BenJamen bn sözleri derin bir 3. 7 .940 Çarşamba 
holecnnla dinleml~tf. Büyük suln. 
rın ''e b:ı~ka bir güneşin bu gür
büoı evl~dım ~Ölünden ayırmıyor. 
du. Yıl!ıırc:i kalbinde mahpus kalan 
emeller birdenbire -galeyana gel
mişti. Ye Dorrilnikin bu söyledik_ 
terini işitince :Yerinden kalkarak o 
nun yanına gitti. • 

- Nlje~ nehri. sonsuz ovalar ... 
Bir.e o miitbiş yerlerden bahset.. 

Dom inik devamla: 
- Koca Nijerf Oradt. hepimizin 

babo.sı odur! ·nen henliı sekiı ya
şında iken annemle babam yeni 
;verler fethetmek emeliJe Senegal. 
den kalkıp Sudana yerıc,tiler. BL 
ılın çiftlik Senluiden epey uzakla_ 
dır. Oraya, dağlar, orrnanf;ır ,.e ne· 
lıirlcr aşarak gilnlerce ~·ürüdiiklen 
sonra varılır ... Nijcr bir deniz ka
dar geniştir. Üzerinde bir tek köp. 
rü göremezsiniz. Hem de, 5tılannın 
rıkışı gayet ağır ve tatlıdır Üstün 
de kücük küçük adalar ye;n otlar
la ö:.tülü şube ko~lnn ~ardır. tein? 
de kume küme iri balıkların kolay
ca Yüzdükleri derin yerler çoktur. 

7,30: Progra:m, ve memleket aaat 
ayan, 7,85: lıftizlk: Hafi! orkestra 
eserleri (Pl,) 8,00: Ajana haberleri, 
8,10: Ev kadmı • Yemek llsteaı. 8,80, 
lıftl.zf.k: Rina Ketty'nln plAklan. 12,SO 
Prograrn, \l'e memleket saat ayarı, 
12,35: Mtlztk, Okuyaıı: S&dl. Hog'les 
12,150: Ajana hl.bezleri, 18,0:S: Mtlzlk : 
Okuyan • Batıye Tokay, 13,20/14,00 
MllziR: Radyo ll&lon orkeatruı, 18,0-0: 
Program ve meınleket A&t ayan. 
18,01'.i : M:Uzlk: Dana mtlztti (Pl.1 
18,40: Mtl.zik: 19,16: Konu§ma 
CDıt politika. ba.vadialeri) 19,30 MU· 
zlk: Faşıi Heyeti 19,!5 lıılemlektı 
ıaat ayan, ve ajana haberler! 20,00 
MUzik: Faaıl Hey'etl programmm 
devamı 20,1& Konuı:ıma. 20,80 Mllzik: 
Havayen Gitar Solo'lan (Siret Ta~·. 
tur t&ratmdan) 20,ISO Kll.z1k: Geçit 
Konııerl 21,1& MUzik: Arjantln Tan. 
golan {Pl.) 21,80 Konu§tlla (Radyo 
Gazetesi) 21,50 MUzik: Rlyuetlcunı· 
bur ba.ııdoau Şef: truıan KUnçer, 22,80 
memleket ııaat ayarı, ajana haberleri, 
ziraat, Esham • Tabvlllt, Kambiyo • 
Nukut Borsası o(FiyAt). 22,45 Mtlz.ik: 
Cazba.nd (Pl.) 23,26/23,30 Yımnkl 

program ve kap~. 

'rv'VVVVVVVVVVV'VVV'~~~ 
Bir modadır tutturmuşuz! 

cezbedip bir kere, üç kere, "' 
kere fazla ınaırafa solanakla 
mcıgul. 

O cereyan sÖnınÜ§tür. Harp 
devam ettiği müddetçe sönük ve 
ehemmiyetsiz kalmaya mahkUm
dur. Harbin modan olsa olsa 
"tase:ın-uf modası" olmak lizım
gelir. Aklınmı baıumza alalnn. ' 
Ve :zamanın ciddiyetine göre ıi
yinelim. HiKMET MUNlR 

:ıı _.,. . ~,.,..,,. 

_,....,;,_4';~~~-~~"-""-· ZJ~ .......... ~{,;,J.. 
otel kapısın'd11 ycıl:a lcrnnn l:rıfil ııe evutlkf oiirıldi siklon 

• 

l
a 
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7 beri u.r..ıIU tedris \'C muva!Ialdyetıe tanmmı§. (<;eDlberlltaş tramvay durağı U 

/arı tesbl, t 0
,. un du kar,1ısmda Yabancı. Diller ve Riyaziye, kız. erkek Okulu) birkaç derste 

l:.imon ıat!cıları kar niıbetinden şikayet c n .... 
l\lurakebc l\ omis~·onu dün 

akş;.m üzeri toplanmış, ma. 
nifaıuracı, bal.kal ,.e ya~ mey"'\'a ,.e 

~ehzecileri dınlemişlir. Yerli ma. 
nifatura ile lplil.:lcrin salış fi)atla. 
ı·ı teshil ohınmuşlur. ~chrin mub· 
telif ~erlerinde me~'Ta \'e sebze sa. 

tıınlar için kabul etlilccek 11.yrı 11.y
rı Ur nishetlcri de bugünlerde ka. 
l"arla.ştırılac:ı klır. 

Dı~er lnraflan ikinci el liınon sa. 
lıcıları diın komi'l\ona miıracaalJa 
kehdllerfnln İimon. satışlarında na· 
zarı itibara alınmamış oldu"klarını, 
hıılbuki limonları perakendccflere 
ithalatçıların değil kendilerinin 
ıe,-ıi elliklerini söylemişlerdir. Yi. 
ııe bildirdiklerine göre, ilhalAlçılaı
ancaı. bir muta,·assıttan ba~l.:a bir 
şey değildirler. 

İstanbula 300 ton buğ
day verilecek 

Topra.k mah.ııulleri ofi.sl btaubula 
her gtln 800 ton buğday vermeye 
bql&mlftrr . .Bunun yüzde attmı,ı art 
yilzde krrlcı yumu,,ak buğdaydıl'. İl· 
t&nbul mülhak kazalarm:ı da &'(lııde 

• ::.o ton buğday verilmeye ba§lanmtıtır. 

Atatürk Bulvarı 
üzerinde iıtimli.k 

.Atatürk Bulvarmm açılman için 
iıtlhl&ke bqlanmuı kararJqmıftır. 
Akaraydan Unkapanma kadar otan 
lalı& üzerinde htimllk edilecek bina
nın adedi binden fazladır. 

Kıhnalı talebeler 
müşkül vaziyette 

Kıbrıs ile vapur ~eferlerinin ,ke
silmesi üzerine memleketimizde 
laluil eden Kıbrıslı Türk talebe 
müş\:µI bir nıiyeıte kılmıştır. Bun 
ltt J\ıbrıstalı:i ailelerinden para 
gelirtemefükleri icin :tıüld'imete mü. 
racaat ederek bu yolda kolaylıklar 
teminini isteyeceklerdir. 

Bakır Şilebi. 
Midilli ile Dababurnu arasında 

karı) a oturan BaJur ~iJebinin ıe. 
çlrdi~l kıu~ay1 fab1U1; etmek Uıere 
bir fen heyeti şehrimiıden hare· 
ket etmiştir. Şilebin bir an evvel Te 
muhakkak surette kurtarılması itin 
Saroz lahllsf)·esi ıde lı:aza lerine 
~önderilmiştir. İki tahlisiye npuru 
kurtarmasa talı~neaktır. 

Dün gelen haberlere göre npu. 
run 9 derecelik meyli 8 dereceye 
indtıilebilmi~tir. 

Çay Ziyafeti ,, 
Türkiye ve latanbuld& buluuan kız 

ve erkek sanat mekteplerinden bu ... 
ne ve geçen. yıilarda mezun otanıa.rm 
ıere.f1erine TUrkiye sanat mektepleri 
mezunla.rı cemtyeU taratmdan 8ul.. 
t.anaımıette l:rkek anat okulunda 
CUmarteııt ıtınn aaat 17 de bir çay 
ziyateU -.emecektir. , 

\ 

VAKiT 
Gazeteele çık.aıı tı1itUD .J'U1 u 
rulmlerin builuku maıı.toaduı 

ABO:..-ı; fA&lFESI 
Meınlektt a.temlekel 

içinde dışmda 
Ayldı •s iM ILr. 
1 aylı.k !110 U3 
fJ aylık •-: 5 ll!O 
1 ,rıllı k !Hl O l liOO 

1'arlteden Balkan Blrlltf için ay. 
da otuz kuruı dlifü!Ur. Posta blrıt. 
tıne Sfrmiyen :re:-lere ayda yetmır 
beter kuru~ ummedillr. 

Atıoııa kaydını bildiren mektup 
qe teıgrat Ucretlnl 11bo1ıe paraamın 
poıta \·eya tıaııu ile yollama ı..c 
retinl idare kendi ıızerlne alır 
l'Grkl,.f'aln tırr po•ta ıntrk"r.lnd .. 

\'ıı\IUT'll ııbıı•ı" 3·u:1Jır. 

Adre_, deıttıllrme llcı tll ~~ Kr, 

11.A;\' UCKE'll.ERI 

Ticaret llAn'arınıtı aanUm • ef\. 
mı ıondaı:ı ltlbarea IJ~D llJ(ala 
rmda 40, ıı: ııayraıard' :ıo kuru.,. 
(lördüncO tayfada l: lkinct , . ., tı. 
~Uncllde 2 hlrınclde 4: hqlık \'an· 
keıımece • ıır~tııı 

BUytik~ <;'1k t!ı vıımlı. ~·ı~!!fl 
renkll llA,ı verıonıe re ayrı Ryrı ırı . 
dlrme:er yaµılır Keaml tıanıa rm 
mantım ıııtırı 40 l\uruştur 

fic-A•I ~Ja~ l}ettt' c lmı,ıııı 
f\üçlUc lJAnlar 

Bir dera 30: tk1 dPta.sı 50 uı,: C:e 
faııı 8~. dört defası i5 H OD defUI 

100 kuru,tur. no aylık llA:ı ,·eren 
l-'rln hir 1efaııı beda ndır ı llirt ;SK . 

trn geçen ııa.nıarm raz•a u tırlar. 
beş kt!ruşt11n tıeaap edJJır . 

rr.kıt b~m ;jo:rudan doğruy11 
keudı idare yerinde, tıem Ankar;t 
caade.!lııde Orhanbey hanında KE. 
MALEDDtN tRE~ lll.n BürOIU 
f'lıyle 11b kllbul edtr. ( Btlroaıuı 
tel,.fnnu : fn!53). 

• 
•.· . v - f'\'"-•• 1'.: .... -.:-

• llalbulı.i ikfol'i el olar.ıl.: J tan
bulda yüz.lar<".e tüc<"ar 'ardır; Ye 
hunlıır limonları lı: !lrsız sa lrnağa 
mecbur tuıulruuşlarclır. Uiğer t:ıraL 
tan ithaliıtı;ı lar c·kiılen ) iiz<!e dört 
beş karla rn:ıllannı ikinci ele dH. 
redcrlrr~en, J.:omisyon kfır rnlkıa· 

rını .nizrle rirnıiye {"ıkarmı,ıır. 
lkincl el tiicı·arları bu miktarın 

~ok -oldu~ınu \e J':ırısının l.eııdile. 
rine bırakılmasını ılcri · sfirnıü~lcr
dir. 

Dün ltal.rad:ıo trenle ılk olaraı. 
dürt Tagon limon gelınlşllr • . l>cnlz. 
)OJuyla sanılığı 8 lir:ı)a mal ol:ııı 
bu limonlar trenle l:l liraya mal ol. 
ıııuşı ur. Bıı l üıden lıom i-;~ onun ~''· 
teke leslıit elmiş ohhıt\u fi):ıtı 1 ar· 
lırması lslenml'(lir. llund~ sonra 
rı;ı.ra ile karadan ticari miin:rn.~. 
bet yııpılacağı an!ası~maktadır. 

Kısa haberler· 
* Kutamoaunun A~ğıyuva kb· 

yünden Mahir, araalrmdaki bir kadro 
rneeeleei yüzU.iıden ayni köyden yine 
Jlahlr a.dlı koınşuaunu öldUrmll.ş, bu· 
raya kaçmıştır • .Mahir dUn yakalan. 
ınJf, birinci aulh cecada ıorguya çe· 
lilldikten ıonra mevkufen Kaatamo
nuya ı-önderilmeaine karar nrilml1· 
tir. 

* Karnn Göle ınmtakut GilınUı 
tilkl yetı,Urm• mmta.kuı itUbaz o. 
lunmuıtı.ır. Vekllet bu il için b1r mU· 
tehuma g6nderdifi gibi "Kürk hay
vanlan parkı,. ite "Tersu mevkii., te· 
a1li için 10.000 lira da vermlftir. Te. 
atat Göle kın.atomdaki ormanlarda 
kunilacaktır. 

* Karı vUlyeUnde Uk tahlil çafm· 
d& 702M çocuk teabit edilmftt!r. Btiıı· 
larm. 31711 rl ka, diğer kıamı erkek· 
tir. 1 * Guino ve emaall yerlerin beledi. 
yece amıtıara taklimi ifi biUrilrnlı. 
bunların tudiki dalmt encümene veril 
mlftlr. • 

* Bof&Sk ... nd• l ı 1 numaralı dQk· 
kem tatonde oturan Saıt AU evvel· 
ki gece aut üçte uy&nmlf, bir lipr& 
Jakrnlf, *>ı:ıra. eltnde lipra oldutu 
halde uyu,.a kalmııtır. Slpra yatalı 
YaJmu., dunwıları aok.ak bekçlıl gö· 
rua ~tf&lyt)1 baberdar etmı,tir. Salt 
All ~cbnlmlf, yan1111 .ırayet et. 
..s.a~. 

Deniz:ciler için 
haatahane 

·Münakale Yekileli lıüliin dcniı 
mliesseselerl memurları , .e den izci. 
ler itin şehrimiıde tam ıe,lı:ilAth 
büyük bir ha~lane kurmaı. için tet· 
kiL:.ler yapmaı.tadır. · 

Şehir Meclisinin bui\in· 
kü fevkalade toplanbaı 
Şehir Kecllid bug11n tevk.allde top· 

laııtımıı ıyaparak Uık1ldar tramvay. 
ıarmm tuflyeli lfinl görüJecekttr. 
Vali rabatmz oldufu lçln toplantıya 
vali nya belediye rei.8 .rnuavi°nle· 
rinden biri rlyuet echcektir. 

ZAYi 
Fatih JlalmUdUrlllğünden aldığım 

ınll&f beratımı ve tütün ikramiye det· 
terini ' zayi ettim; Yenısıni çıkara~ 
fundan eakialnin hUkmU yoktur. 

Faik ottu lnet El~ <m87) 

IAaabol Ullye altıncı llakok lllklıu 
Uflllden : 

l!M0/ 128 
J:yübte GiimU,auj"U cadde.sinde 

No: O evde mUklnıe .MUhııine taratın 
dan kocuı, ikametgahı mecbul Meb 
med Dinar aleyb:ntt acılan bo§anma 
davumm icra kılman m\!ha.kemesi 
aonunda: 'faranar aruında fl(Jdetli 
geçlm.tzıik oldufU aaırtt olduırtından 1 
bo,1anmalarma re kabahatli müddei· 
ıleyb Mehmed Dlııarm bir ttn• mUd 1, 
detle tıa,,kasiyle nlenmemeeine · Ye 

masari!i r.nUhakemenln mUddeialeyhe 
tabmlllne kabili temyız olmak Uzere 
ittihaz olunan hUknıün mllddeialeyh 
l[ehmed Dinarın 1kametgthmm meı;. 
bul bulunmuı haaebiylı illm auret.I. 
nln mahkeme dıvanhaneaine talikine 
ve keytıyetin on b'4 gUıı müddetle g& 
aete ile illnma karar venldlğlnden 
milddeiale,ylı Mehmed Dinar on beş 
gUn za r!mda mel!kCır hill<mU uıillen 
tem.rrz etmediği takdirde kubi kati. i 
yet etml~ ııayıl:ı.cağı tebıtğ yerıne 1 
geçmek üzere ilin olU!lur. 1 

htanbul & Oneil icra memu:ıu ~.-.ı:ı. 
dan: • 

9111/:!0C l 
Bir borçtan dolaj·ı mahc;uz olup P:l 

raya te\Tllmulne ka:-ar \'erilen -t:; 
lira. kıymetinde b r adet maa.::omya 
iki kl,51llk nikel karyola 20 lira kıy. 
m~tlnde l:.iı at!~t g-ardrop ~ lira kıy 
metinde ye:tı parça kadire oda takır:ıı 
ııs lira kıymetinde iki adet zedlr som· 
ya 6/i/19t0 tarihine raatlay:uı O.ı· 
marteal gUnü ıaat 12 den ltibarc:ı 
Pangaltıda Feriköy cadee:ılnde 5'l I 
ı-:o.ıı 11.partıma::ı ör.llnd.. c'lt:.!aCtı.~1n. l 
de.n tl\lip:ern me.";kftr gün 'e s~ı ~:.:ı 
mnhalllnde ham b~lut.ı•ı~la:-ı l!t.rı 
olunur. 

Sahibi: ASHI US 
Rıı~ılrh~ı yer: \.'AKIT ltfnlhnrm 
L'munı nc~rıyalı ic1:ıre eden: 

Refik Alırrıet Sevenait 

mil,killlcri.olzi ,1derir. Smıtta kalmak korkusu da btra.kma.z. 

MUdür! ztv A ÇETtNKA YA 

1 
es lan bu · Levazım Amirliği sat1nalma ~ 

KOQlısyonu ıl4nları __...__........____..___. __ 
hihı 

100 
100 
2~ 

Tatlı badem yağt. 
Terpln. 
Klora!. 

5 Karbon tetra klorür, 
5 Atofan Sinonim. 

T'ukarda yaztlı beO kAlem ilaç atınacakbr. Pazarlıkla ekıiltmeıi 1017 I 
940 Çar~amba glınU saat 14,30 da Tophanede Levaznn Amirliği Satmalma 
l\omısyonunda yapılacakur. Talımln ~de!l 900 lira, kaU temi.nalı 135 liradır. 
Isteklılertn ıtanunt \'Ulkalarile komisyona. gelme.le~. (66) <~H) . "' . 

On ad't Bullt marka taMlyon biçme llett almac,kt.Ir. Pazarlıkla ekallt· 
meal 10/i/910 Çar~amba gUnıl aut 15 de Tophanede Levazım AmJrlltf Sa· 
tmalma Komısyonund11. :raptlacaktir. Tahmin bedell SOO lira, katl teminatı 
4~ liradır. lateklllf'rtn belli ıaat~e komlııyontl gelmt>lerl. (67) (5U~) . "". . 

on t>q bi~ adet )-.tak c:arıatı almacaktır. puarlıkla eıuntme11f 10/71 
940 Çar§&.nıba gUnU aa.at u: de Tophanede latanbul Levazrm Amlrllği Sa. 
tmalma. komlıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli yirmi aeklz bln beı y\12 
llra, ilk ter.ılnatı 2137 lira 50 kuru§lur. Nümune ve prtnamul komisyonda 
gorUllır. latek.lilerlıı ı..anunt vesikalarlle be!U sıuı.tte komiayoaa gelmeleri. 

' 
(69) (:5-ili) 

• • • 
ıooo ton t~tu:turma odunu alma.caktn'. Kapah zartı& ekııiltmeııi 13/7/ 

94.0 Puarteiıt günü aaat 15,30 da Tophılnede Levumı Amlrli#t Satmalma 
Komuyonunda yapıJacaktır.'Tahmin bedeli 12,200 lira, tık temlnatt 915 Jt. 
radır. Şartname& komlııyonda görül'lr. llteklUerin kanunt veslkalartle bera;. 
ber tekil! mektuplarmı ekailtme aae.t1nden bir aaat evveline kadar komla 
yona "ermele!'.L (63) ' ~IJ'13) 

••• 
Adet 

(31) Karavana tA.mlri. 

143 Çaydanlık t.lml\1. 
a Bllyük k.Uan& t4.mirl ve dip reçmeıd, 
5 • • Helva.ne ı&mlrl. 

Yukarda yu:ıh dört kalem balur maızemeııt tA.mlr ettirilecektir. PU&t'· 
lıkla ekliltmeat •ıum Perrembe süııU saat 115,3-0 da Tophanede Levazın; 
..lmtrl!ği Satmaııiıa Komlayoııunda yapılacaktır • .Bakırlar Sirkecide Demtr· 
kapıda Lenzmı Amtrllfl yiyecek anbannda görtllür. Iııteklllerln temln•t. 
lar1le belli saatte komiayona gelmeleri. (71) {M69) 

• • • 
Rıımelt et.beti Anadolu Ciheti 

.:., 

80,000 kilo 40,000 Patlıcan. 

23,000 ,. 12,000 Bamya. 
52,000 ,, 24,000 Kırmızı domates. 

6,000 ,, 8,600 Dolmalık bUber. 
6,000 demet 1,400 Maydanoz. 

;.%\Jkud& cı.u n mikta,J:J .y&&JJJ ..- kalem...Mbzo.A~a.lttlt-EauJ:lıkla 

alo.ıUtnıea1 •ıil~O Perıembt aUnO eaat 1',30 da Tophanede Levnıın Amir· 
lftl "8ıtrıWrtJa•Jll)Ubyouuııda ,..pdaoak'tır:-Ru:omt rltıetudn ttk · bsmtnatı &38 
lira H kunıf, Anadolu ciheUnln ilk teminatı 296 lira 25 kunııtur. tatekllle· 
rUı kanun! ••afkalartl• beW aaatte kornJayona gelmeleri. !52i ('5316) 

••• 
166,420 adet llm012 aımacaktir. Pazarlıkla ekııUtmesl 4/1/940 Per~embc 

ı-UnU ıaa.t U. de Tophanede Leva..zım Anılrlttı Satınaıma komlıyonunda ya. 
pılacaktır. Talın:ıln bedeli 4692 lira 60 ~. ll_k teminatı 351 Ura 93 kuruş. 
tur. ~artnameat konıiayonda ıörWUr. lateklllerlıı belli saatte komisyona gel· 
, . . . ~ 

Metre 
11,000 27 mlllmetre tıuııı rerlt. 
20.000 n •• dilı " 
26,000 21 düz .. 
21,100 M ., ıerıt. 

1 
r 7,200 80 ,. 

'fultard& miktarı yazılı beş kalem terit almaca.ktır. Pazarlrkla ekallt 
mul 4/7/HO Pertembe gtlnU aaat 15 de Tophaqede Iatanbııl Levazım Amir· 
llği 8atmalma komisyonunda yapılncaktır. Hepatnin tahmin bedeli 20.494 
lira, ilk teminatı 1537 Ura 5 kuruştur. NUmwıe ve· eartna.meel kom1syond• 
gllrillflr. leteklUeriD kanwıl vesikatar11e belli sutte komlııyona gelmeleri, 

• ' (68) !5416) 

Askeri, Fabrikalar Satmalma Komisyonu ılAnıarı 

41 Kalem Muhtelif Ebatta Demir Malzeme t\lıucak 
Tahmin edilen bedeli (75932> lira (30) kuru, olan 41 kalem mubteJIJ 

ebatta demir malzeme Aık!!rf Fabrikalar Umum MUdür!Uğü Merkez Satın 
almıı. komisyonunca 16/i /940 Salı günü ıaa.t 15 te kapalı zartla ihale edile· 
cektlr. şart.name (3) llra (801 kuruş mukabilinde komlayondan verilir. Ta. 
llplerin muvakkat t eminat olan 15046) lira (63) kuru~ havi tekil! mektup· 
ıa.r;xıı m.ezkQr ~de saat H de kadar komkl.S'ona vermeleri ve kr"nı.lllcrtntn de 
::.too aayılı kıiıunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaJkle komll'yoncu olmadık· 
ıarma , .• t;u ıııe al~kadar. tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika· 
ile u~uk~r gUn ve saatte komisyona mUracaaUarı. (5407) 

+ • • 

16 Kalem Demir Malzeme alınacak. 
rahmin edı: .. n beueıı ı :.ıc>w7 ı lira (M) kuruş olan 16 kalem demir mal 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira•ı 

Şube ve Ajana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mu::-meleleri 

~ara b1riktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
t.lraat Bankııs1111Ja kıınıhıualt ~e : .' · t:ı: tasarruf besapl .. 
rmda en a-ı 1)0 lirası huluııaıılara •enede 4 defa çekllece• 

kur'a ile B'):lğıılukJ ı ı lftrıa göre lkramJyo flıığrulal·aktır. 
• Adet l.000 LlraWc' U)OO Llnı 

• • • 
• 

• 
• 

!.000 

LOOO 
• 
• 

ın • ıoo .. '-000 • 
100 • 60 • 5.000 • 

t!O • C0 • fJ!OO • 
ı Rfl .. ıo • ı1.ıoo .. 

DfIO<AT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde l'ıl1 

lıradau aşağı dUşmtyenlere ikramiye ~ıktığı takdirde % 2111 
tazlaslyle ~ertlecektlr. Kuralar senede 4 defa : ı EylOI 
t Blrlnr-lktınun. 1 Mart ve 1 Haziran tnrlhlninrtf> ~ekil" • r> ktıf 
~ ww2" 

' 

istanbul Belediyesi 
ı ı a n ı a. r ı 

Boğaziı;indo Bebekte yeni Hamam ııoka~mda. 12 kapı numaralı b;nıı ıı.n 
kuı 1&tllınak Uzer.e.AC;Ur artırmaya konulmu~tur. Tahmin bedeli :roo ııra ,e 
ilk teminatı 37 lira 50 kuruştı.ır. 

Şartname Zabıt ve MÜıı.melAt llil.dUrlUğU kaleı ıtnde görllleccl~tlr. 
!bale 18/7/ 040 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende ynpr ncıılı:

tır. ~aliplerln Hk teminat makbuz veya mcktupl&rJle ilııılo gUnı.i n."l!ay;cıı 
.saatte Daimi EncUmende bulunmalan. \ C345 J 

Tahmin 

bedeli 

fj,jQ,00 

9!>0,00 

!110,00 
~i6:.!,00 

2J4:>,oo 
:!621,30 

3::?00,00 

46(0,01) 

• • • 
• lil< 

wınlmıt 

41,:?5 Zeynep Ki.mil Doğumevi iı,:ln aımncak 500 lıllo tdrofil 
pamuğu. 

ii,25 

70.50 
61,65 

153,6~ 

195,60 

::ıo.co 

34S,OO 

latanbul, Beyoğlu ve Usküdar Sarı hastalıklar mtıco.d::le 
merkezleri lc;ln alınıicak 60 ton kı1ple ma.dc:n kömUrU. 
Haseki hruıtahaneal için alınacak mutfak ve hasta ıcvıızınıt 
lt!aiyo mUdUrlUğü için alınacak 260 kilo Kösele 
Taksim gazinosu için alınacak hasır koltuklar. 
Kaza muhasebeclliklerilo tahakkuk ve tahsil şııbeler1Jldt' 
mevcut defterlerin tAmlr ve teclldl. 
Karaağaç mUoaseaatı için alınacak 2!50 ton L!lve mıı.dcD 
kömtirU. 

P.elcdiye, daire, §Ube ve mevkllerilc hastahane ve diğer 
sıhhi te§ekkUller ve mUlhak bUtı,:e ile idare olunan mUcese· 
selere alınacak Kok komUrtlnUn depolardan n:ıklJ tçJ. 

Tahmin l>edl'lleri ile ilk teminat miktarları yuksrda yazılı ~l:!r ayn ayrı 
nı;;ık ekıı!Jtmcyc konulmu§tur. Şartnameler Zabrt ve M ıamel.it mlldUrl[ğU 
kalenılndc görUl~ektir. lbale 18/7/940 Pergembe gUnil saat u de De.imi 
Encümende ynp:lncnktll'. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplan ve 
910 yılma 'ıllt Ticaret Odaaı vesikala.rile ihale g1lnU muayyen aıı.atte natmJ 
Encümende bulunmal:ın. ' ' {5642) 

• • • 
Taksim gazinosu l.;tn yn ptırılacak 8 k:üem mobUyıı a~ıl~ ek•' lt:ıır·'t' l: -:ı · 

nulmuştur. Tahmin bedell ::s:;o l!ra 2'.J kuru~ ,.e ilk tcml:ıntı ~12 ı rcı ::J ku 
ru,tur. Şartname Zabıt ve Muamel~t l\IUdürlUğfl knlemlnd~ tö~:•,.c,.•:tır 
lhale 6/i/940 Cumart(!ei gUnü anat H ·de Daimi Encümcmlc ~·epılscal;tır. 
Tallplcrtn illi tcmlnnt makbuz veya mektupları, lhc.lc tnrlhindcn s Si'n cvnl 
F~n !§lerl mUdUrlUğUne mUracaatıa alaca klan fc:ınl ehliyet \'C 9 :.o yılın3. r t 
Tıcaret OdMı \'eslkalnrlle ihale gUııü muayyen tnntto D.ılml Enc~mcnôe 
bulunma Hırı. 

ı z ı::aı 

• • • zeme Askeri Fabrıkaıar•Umum nıUdllrlU~ merkez aatmalma koml..lyonunca 
ı0/.8/ 9t'l Cumartetl gUnU aaat 11 de kapalı zarfla ibate edilecektir. Şartna. 
nıe parasız olarak komlııyondan verU!r. Taliplerin muvakkat teminat Ollılll 

ı ı~-:aı lira lil kurJ,u havi tekli! mektupıımnı mez:..Qr gUDdt> eaat 10 a ka· 
d1r kon-;1ııyona vermeleri ve kendilerlnln de 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 
ınaı!<!t-l"!rintekl veı3.lkle komlıyoncu olmadıklarına ''e bu işle allkadar tile· 
<:l".'.l.•:ı olduk!anrtA <!alr Tıcarel Odaaı veslkaatJe mezkQr gUn ve saatte ko. 

Yalova IVJpJıcalarındakl Vail ktı,ktinün tAmlri aı;;ık ekslltmc:re konut. 
muştur. KeJlt bedeli 633 ltra 10 kuruş ve tik teminatı 47 lira 4S kuMJ·tıır. 
Keşlt ' \'e ~artname Zabıt ve Muameltıt Mlldür!UğU kaleminde görülecek.Ur. 

1 
. İhale 18/7 /940 Pcr,emb<! gUnU saat 14 do Daimi Encümende )'Bpılaca!· 

tır. Tallplerln ilk teminat mal<buz veya mektuplan ve ihale tarihinden gekl?. 
gUn evvel Nafia MUdtirlüğünc mUracaa.tla alacakları tennl ehliyet ,.e 94::1 y 1• ın!ıy u mUrı ::aaUarı. (5182) 

Gelibolu Belediyesinden: 

C•:ı,; Mikları Bedeli muhammeni t;ô 7,5 Teminatı 
(. i . .. LI. 

1.8\'en.arln ~öınürü 200 lon 3t00 2i>5 
Makine yajh 1700 liilo 391 29.32 
s:ıinuir 3 a~ı 200 " ijO 56.25 

1 - GPlibolu clel.lrik santralın ın bir senelik ihliyacı olen yukarnl:ı 
r ı n, ve mlkl:ırı yazı lı üç !.:alem eşya (20) gün müddelle acık eksillnıe. 
J e l;onulmu$lur. 

: - Ellslltme t 6-7-!UO tarihine rasllayan salı sfinll ~aat 16 da fıe
lıbolu belediye encbmenl huıunında yapılacaktır. 

:1 - Talip?rrln tayin ediJen gı1n t'e saatle belediye daire!-iııde bu. 
luııma!arı ıl·~·.tle malunıaı almak isteyenlerin Gelibolu bcledi)e rirJı. 

~etıııc nıu :ıcaatları Ulı:ı olunur. (5255) 

ima alt Ticaret Odası veslkalar1le ihale günü muayyen saatte Dalmt Eneli· 
menda bulunmaları. • ( :J648) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme ·umum idaresi ilan lan 

l 

Muhnmmcn bedeli lls.i lira olan 'l.100 I<ğ. Briket .Muıtane:, 400 Kğ. 
Briket Slliayum, 200 Kğ. Briket Fosfor ve ::so Kğ. Briket Kronı (19.i.1940) 
Cuma gUnU sa.at ( 11) on birde Haydarpa,ada Gar blnuı dahillndekJ komis
yon taratmdan a.çık eksiltme uıullle aa.tm alınacaktfl'. 

D11 L,c girmek latJyenlerin 87 lira 30 l:a nııluk muvakkat teminat ve k&.. 
nunun tayin etUtf veaalkle birlikte ekalltme gUnU aaa.Uııe kadar komiayoca 
mUracaatJarı l&ıımdır .• 

Eu iı:e a!t §&rtnaınelcr komi3yotıdan para.sız olarak datıtıımakt&dır. 

' (M32) . 


