
izmir mıntıkasında Uç 
şUphall ıahıs yakalanm 

...... (A.A.) - a...-...m 
sin CuawotMmm Galc81r1er mmtakaamda 
hel ftdyette dolaftıldan a&GJen 3 p1m 
Jammttar. YakaJananlar Hara1amboa otlu 
mu, Mullittin ollu Jlihıi w Bal*eslrU Yugoslavyada devlet 

ISlahalı görUşUIUyor 
(Ya;ıaı 2 ncldeJ 
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otlu Huu Hlanettir. Vaziyetleri ciddt lllPIMlll 
uyandıran bu phmlar, hilviye\lerinl telblt 
cek ..Ut ibras edememiflel'dir. Twhkflrata 
vam olunımlnadır. !DA.RID &VI: Anlm'a oad. ltlTANBUL.,...,,..,: VAID"r- Polıta ımı-ı .. Telefoe: IHtl (Tun • 2'8'70 <lduel 

ı~ıer lngiliz hükUmefi, Fransı 
tme dilndU, • · • . 

~-==~'8 Aniillerını abluka · ef f ı 
e=:~ Bedeı. oradalll l'rwaz delllz ve llava 
~~~ llanetterbdll apd111aıma mm oilaakt.r 
bilaı takip .._ otomobWmle 

:::s....+~ Oran'dan kurtulan 
~~-=ş~ Fransız filosu Tulonda ! ~ M•'Phzmt'v. .A1maD sabltul 
,...... ........ tesabtlrat J&JIU ------------, '""'· 
Fransa ingiltereve •taassiglı'nin mek
harp ilan ederse.. tubu karşısında 

Ya•n: A$1M us Alman ajansı , ................... ;,.. = Ala ı,_ w l1a1,.,. 1m1ı ... ,_._..tols ... 
r1p111r._.-..~müt-

. ........... wW.W.·AI-__,. .. , ......... ..... 
• .... w ],. ... .. 
liL M tlılı lıW ı•mki ... ..,..., ..... ,... ... 
plıc• Mil iwlan içia hü)'iik 
IJir ... " hqnt lirll.Mıclır. 

ı.::= :.~-~il =· ................ ı= 
wı-.••af•••f'l'Wm 4o
sı ••••......,......._ ..... 
'!111 ._. ft L•lnı• C••al 
Gal • •I fhtlu- tetldl et....... ..._ ....._ .. ..... ...... ... ....... 
Pır a ........ •ikilaeti 
.. ..... alri ..-..w 
~I ._krslili tmlalinle in· 
.... ,. .......... liai .... 
61,e. bisllls laGWimeti ---
• - •• • A._.. ..... ...,.... 
'-..... •ıuıls olaa Fransa 
~~, 7 . 1 - .... ..., .... kul· 
h 1 ' ............ . 

.. ..... ... teAiri ..... , •. 

.............. pr.nFna
f0.1HU111 1 rld~) 

tada 
mer 

ın.ntere, Amerikaya 20 
milyon lnsiliz liralık aİ· 

lih ve mühimmat 
ıamarlayor 

.... l'lcJ, 8 ( A· A·) - Alman '9 
janaı bUcllrtyor: 

DUn CebeHlttan'-
0 

• ···-·'ııı" 
bombardıman taarrmu lalMlb • 
leyin a:ıt altıda vukubalmuttur. 

Daha enrel •'bableyln 1,80 da 
fD~Hmı t nclde) 

llalyan donan-
masına 

yeni tahsisat 
İtalyanlar Şarki 
Af rikada-Kassa
lan' ı işgal ettiler 
Roma. • (A.A.) - ·-- ~ 

llıd bu at.la ,,....,...,.... ...... 
topJaııauftır. lleolla manpl CJrulı&e 
lllDIA Ub7& 1IDlQlld ftUUtlae ..... 
- dair lluataDaD kaDmı Jl.1QIİlll .. 
doDanma:ya alt taJer tcıa 281 _.,.. 
tahU edUmektedlr • 

Bafk• blr kana l&ylbuı ile .,,_ 
ten sarar SÖDi'eDJllN tMmlat ftdl.
mektedlr. 
eeı.nın 80Duna doln& llUIOlld 

IUl'ef&l Balbomllı ~ oea
mlbaden baUederek hatnUla'I ıulal .. 
etmlftlr. 

1T.U.1'AJI muoa 
ltai)'ada bir mabal. • (A.A.) -

ltal7aD umumi JEararl*bmm 21 .....,: 
maralı teblftl: 

(De11tn1H t nclıld 

Almanya veltaly 
Romanya ile komşulan arasmdaki arazi ihtilat·nd 

hakem olacaklar 
Sal,a. • - BWtrntea ıelen AJmanyanm Btlkreı elçisi bu hu

habetlere 18te Almanya ile ltal- IUlta aldığı talimat mucibince 
ya Rom=n • llacar ve ROmen RQmcn hllkitmetlyle temua geç· 
- Bulpr ihtiWJanam ıulb yolu 'ldf ve Romanya ile komıulan •· 
U. baUl ve bu auretle Ballraüına rulndald arui ihtiWlannda Al· 
barp uhneai olmak tebllkalnia man ve lt.alyan hakemlilinl teklif 
IDllll• ceçilmell yolumla meul ebalftlr. Romen hUkOmetinln de 
mfetmektedider. Birkat sGa it'• ... itibariyle bu teklifi kabal 
..ı !lerlinden danmot WmllD ettill ı:annolmmütadır. 
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Yugoslavva'da devlet Romanya için 
hazırlanan tif tıkler 

ıslahatı gôrüşülüvor 
R~men ticaret :: ::;. -~:n
den h~nüz bir haber yek 
Romanyay:ı. sevkedilıııek üzern lıa 

ıı rlanan mallar son hfıdiseler ılıe -
rine Romanyalıfar t:m:ıfmdnn he • 
nüz teslim alınmıınn~tır! llı: lbul,:i 
Romanyalılnr bu malları muhakkak 
ı;urelle lıazir:.ın sonuna kadar al • 
mak istemişler: tüccarlarımızın 
\'aklin az olduğunu ileri sürmcle;-i 
lizerine teslim müıldclini 15 temınıı 
ı:.a kadar uzatmışlardır. Romen fahri 
kaları mümeso;illerinıten miirekkep 
hey~tln bugünlerde gelereğinc d:'lir 
de resmt bir haber ~·oktur. 

Başvekilv~muavininin lngiliz hükllmeli Fransız 
Prens Pol ıletemasları Antille~ini abluka etti 

Belgrat, 6 (A.A.) - D. N· S. Ajaruu bildiriyor: 
Gazeteler miltesavver devlet islihatı meselesi etra.fmda mütaıa.a 

yüıiltnıekted.irler. Başvekil :& Svetcovitch ile başvekil muavini Dok
tor Matcheıt. cuma gUnil Veldes'de Naib Prens Pa.ul ile yaptıkları 
mtllAkau müteakip bu mesele hnkkmda uzun müzakerede bulunmuş· 
lardır. 

B- Svetcovitch tarafmdan teessüs eylemiş olan Radikal Birliği 
Amele te3kilatmm merkez orgaru "Jougoslavensk Radnid" gazetesi, 
nihai gayesi çalışmak olan korparatif bir rejimin Yugoşlavya. için en 
iyi bal sureti olan "Obzer" iş korparatif bir sistemin kolayca Yu
goslavya.ya sokula.Dll}·acağr noktai nİızarmdadır. 

Alman ajansına göre Cebeluttarığa 
Fransız tayyareleri hücum etmiş 1 

(Baştaratı 1 incide) 1 66.587. ton batırdığını ~ildirmlşli.~. 
istikş.ı.f uçuı:ılarr yapılmıştı. İngiliz. \ :.~~ hır seferde k:ydedıten en bu
ler hava dafj toplarile ~k şiddetli :ı uı~ muvarrakıyettır. Alman harp 
bir mukabelede bulunmuşla.rdır· tayyareleri, cüzütamlan cenubl \'e 

Umumiyetle zannedildiğine gö _ ~erkezi lngillerede _:reniden tay._ 
re, Cebelüttank'a hücum edenler :ı nre meydanfannı, Jınıan ,.e demır· 
Fransız tayyarelerldir yolu tesisatını ve benzin depoları_ 

Fransa Jngiltereyle Harp nı bombardıman etmişlerdir. Petrol 
Halinde! depolarında yangın çıkarılmış ve 

Cenevre: 6 (A.A.) _ D.N.B. infilaklar kııYdedilmiştir. 
ajansı bildiriyor: .lng~liz ba~p semilerile ticaret ge-

Fransız radyosu Fransız: Ami- xı:~ıenne karşı· da muvaffakıyetli 
rallığmrn bir tebliğini neşretmek- hucumlnr yapılmıştır. 
tcdir. B tebliğe nazaran iki Şiın.:ıl denizinin şimalinde ''Ab:ı
Fransrz d~ tayyare filosu Ce- d? 19~" tipind?ki tayyarelerimiz 
bcltank'a hücum etmişlerdir. Li· hır ~uşn~~n ,d<;mı:ıaltısını batırmağa 
mand bul in ·tiz emil . 'l'C bır dıgerını de ciddi surette ha· 

a unan gı g enne - -
b bala · bet ettiv• "şahed sara ugratmııga muvaffak olmuşlar_ o:n . .r lSa gı mu e dır. Manş denizinde 8 - 10 bin ton-

c~ANFtLOSU NIÇ1N luk bi~ ~üşm~n n.akliy~si ~·atırılmış-
METI>ANA ÇIKMJYORT hr. İk~sı l~riben .sekır; hın ton ge_ 

Londr&, 6 (A· A·) _ Yarr resmi len iki gemı de cıddl surette basa. 
kaynaktan tebliğ edilmiştir: ra uğratılmıştır: 

"Bil""" ttaı fil dUn Düşman Belçıka -re Holand:ı sa _ 
'"'~ u·' ...... " Iediy~gib' o

0
sununh, hillerine ve şimali ve garbi Alman· 

vvl'Ç ın suy gı ı, ra.n e.re- . ü · b b 
katı: esnasm.da ahuz fhti tlı bir 1a zerıne om alar atmıştır. :P.Iad. 
ıU"ette bir ~a çe~ k8.lın.a- ~! zarar ·yoktur. Sivil ahali ölmuş. 

yrp ayni zamanda şimal Afrika.anı- ur. . .. 
da bulunan Fran"""' ,_n rin' b•- Alınaıı aveı tay:rarclerı beş duş-

..,u.. gl:.UWe ı u. m t - d'" - .. t" Si ı zat 2';ıpta teşebbUs suretile İngiliz an ~yyare~t ~şurmuş ur. esl" f{· 

babriyesln.in i tnı '1 • , __ ._ lfolsteın ıımhıllerınde gcc-e zarfında, 
craa a, mı:ı.nı ouıuu. ha ild f r ı dl- "k' için de hiçbir harekette bulunma va m a aa op arı ger ı -ı t:ı~·-

ınış olması Londranm sallhiyetÜ yare .d~ha dfişürmii~.tür. Harp bab. 
mahfillerinde mnnida ~rül· ekt - riyesının hava mudara:ı topları 

r go m e II dl P · · d t · 1 · dir. an ey - ag hpın e >ır nı;ıllz 

Buradaki kanaate göre, bunun tayyaresi düşürmüştü~. .. .. .. 
sebebi mihver devletlerinin. bu 1n- Bi~ ~lmnn taYy:ıre~t ussuııe dun-
giliz hareketinde tamamile gafil memış~r. . 
nvlanmıs olmnlandır. Bua" Ber • Nt?Vl'o"', G - önllmilzdeki hıı!ta 
linde ~ 0~ :z:o.rfmda. İngiltere hükQmeU Ameri. 

e V C U t h ı d d e t kaya 20 milyon lnglliz lirası (100 mil-
bunu gösterdiği gibi İtalyan ba.h· yon dolar) kıymetinde silruı ve mU
riyesinln pek mahdut bir hale gc. hlmmat mmarlayaeaktır. Bu hususta
len vo hükumetinin emrile en k1 kontratlar imzalanmıştır. 
müşkül bir vaziyete sokulmu,., olan Londradan blldirildiği.no göre ya.. 
Fransız filosn ka.rşısmda. bala kor- rmde.n itibaren bir ha!ta. zarfında ln· 
ku 1?Östermesi de buna deJildir., gilterede yeniden üç yUz bin kl .;ü sl
lNGILTERETE HA\'A TAARRUzu llh altına almacaktır. Bunlar 1911) 

Londrn, 6 (A.A.) _ Dün aqam sınıfıdır. Bu suretle tnpliz _ o~dusu 
!ııgilterenin doğu cenup §ehlrlerindfn mevcudu 3 milyon iki ytip ellı bın ki· 
biri il.zerine s bomba a~.sa da pek ot olacak ve bu ay sonunda bu yekQn 
az Jın8ar vukubUlm tu 4 milyonu bulacaktır. 

U§ r. DJfer bir Dtlnkerk Harp Gmıilll bombaJand1 
şehir harbin bldayethıdenberi ilk de· Londra, 6 - fnsiliı bahriye ne -
fa. olarak bombardıman erın .... ıaur t" 0 d h lı · k ıı· 1n te CD1n b ~ • :rare ı, ran a nr e gırmeycce - ır 

gil r atı cenubunda bir ve· lınle gelrrıjş olan Dünkerk Frıınsıı 
hlr ilzerine il~ infilak bomb ttl ' · aııı a - z1rhlısının bu sabah tekrnr homb:ır. 
me'terenin d ğu dıma.n edildiğini bildirmektedir. 

'"'ti" Gall 0 §lm.Bll ve doğu Zırhlıya G isabet olmuştur. 
cenubu ile es Uzerinde de mUn!e-
r1t b1r kac dlljman tayyaresi gözU.k
m~r. Birkaç yııralı vardır. 
ALMANYA t)ZEB1NE YAPIL.~ 

HA\'A HtiomD.Aru 
Londra, 6 (A.A.) - Ha\.<ı. nezareti 

ist.l.hbarat servisi, nezaret tebll~de 
b~ttfğl Kil ve diğer mU.him nok· 
talar üzerine yapılan hava hUcumla.n 
hakkında n§ağtdaki tatsllAtı vermek
tedir; 

BuluUu bir hava.da İngiliz bombar· 
dıman tayyareleri tayyare datl topla.· 
rmm §lddetll ate~ne rağmen Kil sa· 
bih dokuna h!lcumlar yapmrıılarclır. 

Ham.burgcla, doklara atılan bombalar 
patıamıa ve petrol depola.rııuı isabet 
Jer olmuştur. Şiddetli bir inflllk bU
tUn semayı aydmlatmıştır. Emmerica 
de bilyük depolar hasara uğratılmış 
Ostermoorda depoların Kil kanalı 

rıhtnnlarma giden borular pntlatıı· 
m~tıl', Hava mlldafaa bataryalarmm 
kuvvetli m!ldafa.asma rağmen VJl· 
hclmshııvin fls ve dokJan Uzerine tanı 
isabetler kaydedilnıi~tir. Hucum bir 
saatten fazla sUrmUştıır. 
Diğer boınbardıman ta.yyarelı?rl 

Bremende Fochevulf tayya.ro fabrika
sına hUcum etmı~ıer ve yangın çıkar 
mışlardrr. Vebzendorf tayyare fabrJ-

asmrt. ve Sylt adası ch•armdaki lk! 
:ı.yyarc meydanına. da hücum edil· 
iştir. 

Alman Tebliği 
Rerl/11, G (A.ıl.) - Ordn lıaşku 
:rn<lıınltğı tebliğ c-diyor: 

Massigli'nin mek
tubu karşısında 
Alman ajansı 

(Başlara/ı ı indur) 
üzerinden geçmeleri mü.ıııı.adesini iste
memiş fakat telgra!mda Tilrklyo ha
riciye nazırının aldığı ''aziyete naza· 
ran lXSyle bir talebe JUzum olmadığını 
beyan ebni§tll'. FUhakUuı., B. Ma.s3ig. 
linin raporundan anla§lldığma göre, 
"modern bombardıman tayyarelerinin 
BakQya kadar gidebilmeleri için TUrk 
vo 1ran topraklan üzerinden gcçmele· 
rl ıa.znndır,, dediği zaman, Türkiye 
hariciye nazın sa.dece kendi.sinden, l
raıım muhalefet etmesinden mt kork· 
tuğunu eormu,,tur. Sa~oğlunun bu 
cevabı hıı.k.kmda, B. Massigll l4ı Mnrt 
tarihli telgra!mda. çok muhik bir i!ı. 
tarda bulunmuııtur. 

1'~Iüşkilıi.hn Türkiye larafından 
çıkmıyacasını dal1a açık bir smct. 
te bildircmczdi" diYor. 

J\1.asigli, Türkiye hariciye nazırı _ 
nın bu beyanatının ehemmiyetini 
tamnmile müdrik bulunuyordu. Çiin 
kü raporunrlu Fransa hariciye nn
zırının nazarı dikkatini btt ehem. 
miyct üzerine çeki'yordu. 

Sefir :\lasigli. Anadolu Ajamı lıı. 

rnfından neşredilen be:rnnotında, 11 
mart tarihili ınporıında tesadiifcn 
vcrilcnmnliımııtıan ve .;:ıh'i bazı fa. 

biday~tindeııberi eııkl müttefikimizle 
Qlan nıUna.sebetıerimlz,. Unvanı a.ıtın. 
da. yapılan beyanat hakkında Londra 
ietihbara.t ner;areti ıunıart bildirmek 
tedil': 

nüz hali harpte olan devletlerin Ju~yon ağır zırhlıları da harp saha. 
hizmetinde olarak bu devletlere sına ftİlrnişlerdJr. 
kar§t harp ctmiyeccklerini taah- Jngilizler Frans1ı: donAnma~1na 
hüt etmiş bulunduğunu hatırlat- karşı hare.kete ge~~tikleri ı:ıman 
makta.dır. Bunwı hilafında hare- Fransız donanmasının ücfe birini 
ket edenler, ölüm ve ebedi kürek ellerinde lutuyorla.rdı. Oran ela do _ 

• cezasiylc tecziye edileceklerdir. . nanmıının diğer üçte biri, hkendc. 
Boduaı:ı tarafından matbu~ta yapı· ~nıın: Antlllerl Abluka EdildJ rlycrle altıda biri ve Kazııblan!tarl:ı 

l.11n beyanııt hayreUe kıı.rşılanmı~tır. Nevyork, 6 - Birçok m~balardan da altıda biri vardı. 
Bordo hUklllueU, müttefik! ln6fl· gelen haberler Fransız deruz ve hava. 4 Fransız Gazetecinin Tefkifİ 

te k 
1 

kuvvetıerlnJn Ma.rtlnlkten aynlınası E dild' 
reye arıt ' an kıı.U taabhUdUn na manl olmak için Fro.nsız AntUle: mre 1 

tlillfma olarak Alma:ıya ve ltalyaya rınin İnglliz deniz ve ha\'a. kuvvetleri Lon~a, 6 (A.A.) - Alma.n 
teslim olduğu zaman, o andan Jabarcn tara!mdan tamamen abluka echlmi§ kontrolu altında bulunan Pans 
bu lki devletin tabii haline gelmiştir olduğunu bildirmektedir. radyosuna nazaran tanınmış dört 
Şimdi Boduan tarn!ında.n veya.but hil lnglliz amlrallığı ta.rarından verilen gazeteci hakkında tevkif emri ve
ktlmetJnin dJğer herhangi bir azası bir emre blnnen bundan böyle İngiliz rilıni§tir. Bunlar, Pertinax, Ma
t&ra!mdan yapılan herhangi bir be· ve Norveç ticaret gemileri Fransız rJam Gcnevieve Tabouis. Kcrillis 
yanalın muteber olup 9lmadığmı anla.! Antillerine uğı:'~yacaklardır. Amer~- ve En•ile Bure'dir. Tevkif için 
mak fevkaJA.de zorlaşmaktadır. Fa.- nlkan Uca.ret gemıleri mutu.t servlıılerı. göslerilen ~ebep, yan1rş haber 

. muntazaman ifa etmektcdJrler 'd' · 
kat, bu şerefeJZ beyanatın kendiııi ta· Amerika, Antmerdekl lfildl!lf'forl ne~rı .ır. •·· .. . . 
ra!mdan yapıldığı tanedilııe dabt.. Di.kkatlo Ta.kip Jl'Alyor Sp.ıtcr, c..rı rt. ga~c,ecının de so, 
bunun ancak Bordo hüklımeUııln Al- Nol·york, 6 _ Amerlkaıı hıı clclye za".'anl~r?a. ~ lngılt<':e~c hareke~ 
mao ve ttalyan efendileri tarafından oazm Kordel Hul bugiin gazetecllcre ettıklennı ılave etn;u~tır. 
muvafakat edildikten sonra neşrt. ··ı beyanatta. bulunaral< kongrenin ilk 
r.ıiş olduğunu hatırlatmak l!.ztmdtr içUmaını.la. Cenubi Ameıikada. bava 

· 11.ssll tesisi meselesinin görüşilleccğinl 

Vicby, 6 (A.A.) - Milli mü- bildirmiştir. 
dafaanın yapmış olduğu bir telr İ•'ranııız Antlllerinln lngUtere tara
liğ, mütareke itilifnamesi mu- fmda.n ablul<a edildiği haberleri etra· 

. tında .ı:<:ordel Hu! Amerikanın bu hu. 
cibınce Fransız hükumetinin, susta henUz resmt hiç bir malümata 
Fransız tabiyetindc bulunan kim. sahip bulunmadığını, Almanlnrııı bu 
sclcrin Almanya ve İtalya ile he· fırsatla. Fransız AnUUeri.ne müdaha-

ı•llllllltttllllttllttUltllllU .. Mlllttt• ....... • 

! . : 

1 Japonlar j 
l Çan-kay-çeke yapılan i 
J yardımı durdurdular ~ 

Tol,yo, 6 (A .. \.) - Fransız Hindl
ı;inl~inden Çunktng'e efya. nakliyatı 
t:mıanıiyle durmuştur. Japonlar Çan· 
kayÇf)k'in Jdaresi altında bulunan Çine 
yapılan nakllyatm büyUk bir kumu 
için lrnllantlan yollal'l tutmuılar ve 
her türlü nakliyata mani olmu;,lar· 
dır. 

leye kalkmalıı.rt Jıa l lndc Amerikanın 

bu işle yakından alakadar olaca.ğmı 
~ylemiş, henUz tefsirde bulu.nmanm 
valtti olmadığını beyan etmi~Ur. 

Fra.mur.Kıuııınu Y,~islntn 

Tıldlli GörU,Uldil 
\'ichy, 6 (,1.A.) - Daşvekil mua 

vini Piyer J.aul bugün öğleden :ııon 
ra Vichydn toplnnan mebusl :ı rl:ı, ka 
nunu es.'lsinin !adili h:ıkkmda görü' 
miiştiir. 

Bu görüşmeyi takibcdel) miu:a -
kere ncl i ceı.iııdc yeni siyasi sta -
lüyii canlaııılıracak vrcn~ipler i.ııe· 
rinıle parl:iınenıo :u:alarile mutabık 
lıu!l.lnuldııl!ıı aııl:ı~ılnııştıı·. Yeni 5l:ı_ 
tüye naza r:ııı dcYlel olori ıc~i. İ°i' 'e 

Haiphong'da Japon ha.va serviıılert. hakların himaye~i. sıilenln korun • 
nin mtiınessilleri Ue Fransız makam· 
ıan arasında bir ltilA.f aktedUml§tir. ması, milletin laalisi yeniden le > i~ 
Japon Ticaret. tayyareleri bundan ,cuilerek Fransaya :ı'cni ,-:ızire~inin 
sonra Hindiçinide Hanoi'de duracak· istikametini bulmak rn~ıtaları temin 
lardır. cclileceklir. 

8lr K1ı;m1 Franıı:ı Hıtrp Gemileri 
Çin Harbinin 3 üncü Yıldönümü 1 Tulon'•la. 

Chun ... _Kin 6 (A.\..) ç· h Cerıevre, 6 ( \ .. U - D. '.'\. Il. lıil-
- - . " g, . - --: m a.r. diri)or: · 

bıoın üçüncll .ııeneı devriyesı ari!e.ııln· .• , . . . . . _. 
de Çan.Kay-Çek a,ağıdaki beyanatta .. l r,11~sır. Rtıtctelerııı ı ıı bıldınl ıgınc 
bulunmu~tur: gure. Slı aslmrg srıffıh:ırp zırhlısı i:e 

" - Çin mukavemeti, Japonya t<ı 
cavtlz eiynııctıoe nihayet verinceye v~ 
Japon ordusu Çini terkeillnceye k!'.· 
dar devam edecektir .. , 

General, Çin milletinin maneviyatı· 
nın, azminin, fednkllrlık fikrinin ve 
vahdetinin Çini !etht"tmesini iatihda1' 
eden Japon plılıılarmı alt i.l.st ettiğini ı 

ve Japonyayı .son hadde getırd.iğini l 
il~ve etmiştir. 

General, Sovyetıer Birliğini ve A .. 
merikayı Çine yardmı etıneğe, müte
reddit ve nıWıamahalı bir tavır takın
manıağa davet etmiş, llukden hadise
sinden sonra talunılan böyle bir tavn 
hareketin dünyanın bugünkü kan~•k_ 
Jrğmıı. sebebiyet verdiğini söyliyerek 
müşterelc emniyeti temine matu! bey· 
nelmllel kuvvetll bir teı,ltUO.t yapı1-
maııı temennislle sözlerine nlhayet 
vermiştir. 

licorjer Lcnıııes sınırınıtan reeli • 
şer bin tonluk 5 krm·:ııör nıuhlclir 
torpido muhripleri, ıorpiuulıır rn 
dcnizallıl:ırı perşembe akşamı Tıı _ 
lon limaııııı:ı gelmişlerdi r. 

1ııkenderiycdeki Ft'ansız 
Donanması 

lakenderiye, 6 (A.A.) - Röy· 
ter: İskenderiyede bulunan Fran· 
sız donanmasına mensup cüzitam 
larm vaziycti~e ait h~nüz tafoi
l~t a!ıııamamıst•r. Fakat dün 
i<ransız bahriy~lileri ge:nilerinde 
kalm::ık talimatım almıslarken 
ciün akşam şehir Fransız v~e İngi· 
liı bahriyelileri ile doluydu. 

Akdenizdeki. Fransız üsleri 

Bostancıda bir 
köşk y~ndı 

Dün g;lce ıı:ı.at 2ı <le Bosta.ııcıda 
Küçllkya.l:ı1a bir yangın otmu~. Ah
ınct \'e hemşltesi Nahtde:re ait Uç 
katlı olı,ap köşk tamamen yanınıştır. 
Köşk, Ankaı-a;ı"a gıden sahipleri ta. 

rdından bir bckç.ye bırakılmt~ bulu
nuyordu. Yangının ıse\:ıebi l:ıenü.Z aıı· 
laşılamaDl.lştır. Polisç:e tahkik edll· 
mektedir. 

:f. Yine dün gece 21,2~ te Cibali tU. 
tün Iabri~asmi1a. bir yanım başlan• 
gıc1 olmu~ fa.kat tabrikanm itfaiye 
teşkll<ltı tarafından d~rlıal 6'ÖlldUı·UL· 
mllştUr. 

:f. Saat ~Z de (,'lfte:oı:ırsylar bah-;e 
Mn,.r:ıasmdıı. da !llmler tutu:muş ve 
s\:lndüı-Ulmüştür. 

Florya plajları 
Bu sene belediye tara~ 
f ından idare edilecek 
Fl<.>rya plAjl:ınnm Ha::;tranm 20 

sinde belediye tarafındıın ihale olun
duğu malCımdur. ö;>;rcııdiğimlze göre 
müteahhit bugtine l>adar taabhUdilnü 
ifaya teşebbüs etmediginden muka. 
vele bozulmuştur. ı.ıory:ı plAjlannı 

bu ıı:enc belediye !etere edcc4:'ktlr. 

Buğday satış şekli 
değişti 

Ticaret \'ekı\letlnln yaptığı tctl-.lk· 
ler sonunda hüh!ııuet mühim bir ka. 
rar \ erml,: toprak mahırulleri ofisinin 
buğdayr badtmııL do~rudan do~ruy~ 
değirmenciye satnıuınt muvafık ı:ör· 
m~tüı-. Şlmcllye kadar Ofü bu~dayı 
kırmacı denilen bir takını mutaYM· 
sıtıa:-a v~riyor ve bunlar alc!ılı;lan 

buğdayları ekruel<. çeşn!.ııılne göre ııa.
zırlayarn k dcğirm!nciye denediyor. 
l:ırdı. 

F ransaya satılan 
tütünlerimiz 

İnhisarlar lıl:ıre5i larafınd:rn bir 
miiddet en·el Fran'iızlara ~atılmış 
ol:ııı 2.:l milyon lirahk tiitiln he • 
nüz ıe,linı cdihncmiştir. Fransanın 
secirdii(i son slrosl hactiselcr iln·
rine bu -;atı~ın ne şe1\ilde hnllrdilc. 
c-cı;ti m:ılüm değildir. 

Bununla bcrobcr, hu ·;aziYl.'t ~ a
pagı piyıısasına tesir elmcın i~tir. 
Çünkü yerli fabrikalar ,.e ıirıı :ıl 

bankası· mühim miktnı·d:ı•müb:ıyrıaı 

yapmaktadır. Romen he~·eıiııin gel 
nıcsi ıtecikirsc Ziraat R:ınkr.ısı tiftik 
üzerinde de mübayaata ba~lıv:ırrı ı, 

ve bilh:ıs'ia Romany:ıya se\'k kin 
hazırlannn malları nlarıık lÜ•'rarln. 
rın zarara uğramasına mani o!rı -
caktır. 

Fransa ingiltereye 
harp ilan ederse .. 

( Ba;ı torntı 1 in<"ııieJ 

ıanm harp ilanı tüpheıi:ı: addedi· 
lebilir. Bu takdirde İngiltere kar
ıısında Fransa dahi Almanya ile 
ltalyanrn vaziyetine geçecektia·; 
Fransa topraklarındaki Alman 
ve ltalyan istila ve işgal Ol'duları 
teklen ve fiilen bu memlel:etin 
müttefiki olacakhrt 

ihtimal ki Mare,al Petcn He 
General Veygand lngiltere:,;c 
karşı eski dost ve müttefik vazi· 
retini bu·akarak bird«:'nbire düıı
man tavr1 olman harp rruığlubi. 
yetinin :ı:ıırarlannt sadece f r...,.il
tcre iiı::erine yijldemek emE'lind~n 
ileri geliyor; ihtimal ki Afmnn
ya ile ltalya Fransızlann kulı-k
larma fuıldadıkfo.l'l gizli vaatfor
la bu hususta teminat C:a veriyor. 
Bu ıul'etle Hitlcı:" ve .V.usollni tn
giltereyi mağlüp edebilmek İçiıı 
mütareke şartlan ile ellerini \'e 
aya'<lannı ba&lndrkları Fr.ıtn',ıa} 1 

da kcnli heiaplarma ku~'a--m.'lk 
muvaif akryetini elde ediyor. 
Eğer Fransız donımmallnın 

büyük kumı daha evvel tn~ifüler 
tH·afından ele geçiriJmemi~ ol'"Y· 
dı. Fro.nıatntl İnJJiltere aleyhine 
dönmesi hiç JÜpheııiz netice üu
rine büyük te~irlcr yııpardr; fo.1 
kat Franıa meydan muharc!,,cs=n· ' 
do Almanlara karşı mağlup ohm 
Franıtz orduzıunu yeniden ıe~er
ber ecfo"."ek bu defo İng'İltereye 
karı1 harp etmek ı:.rbk kclay de
ğildir. 

Kı:Uandınrş olsa bile böyle bir 
ordudan deniz a~ın olan Dritan
ya adalarına karşı yapılacak ıc· 
ferde mühim bir fayda istihtali 
mümkiAn değildir. Almanl.:-ı-ın da 
böyle bir orduyu kendi saflal'm· 
da bu1urıdunnak huıusunda İti
mat göıterip gCisteremiyeceklcl'i, 
ayn bir meseledir. Bu itibarla b.u. 
ıı;ün için Fransamn lngiJtcı·cye 
kı r·:iı ilim ccfoceği haı-p daha zİ· 
yade nazari bir harp o!ncaktır. 

Ancak bu nazari hın-p Fran11~ 
milletince benimsendiği takdirde 
Avrupanm iıtikbal tarihi için ye
ni bir iııtiknmet açacak bil' ha~İ· 
se mahiyetini alır. 

Bir de Fıt"ansız hülı:U.mcti lngil. 
tereye h:ırp ilan eder ve Frar.sı:ı
nın Afrikadaki müstemJc!teleri de 
bu katara iştirak c:ylcl'SC Ceza:ı-, . 
Fas, Tunus, Suriye gibi Frn:-ı11v: 
idzıresi altında olan yerlerin ln
giltereye karıı vaziyetleri ~·c de· 
iiımit olRcakttr. Bu vaziyetin. 

Japonyada lüks e§ya imali yasak 
Tokyo, 6 ( A.A.) - EndUııtl'i, tlct>.• 

ret ve ziraat nezaretleri millt 1!1eC~r

berlik kanununu tatbik ederek lükı:. 

C§;'ı'a. imaıa.tmı pazartesi gün.llııden 1· 
libaren menctmeğe karar vermi§lf'r· 
dir. lma.li menedilecek e~ya. arunıd~ 
bilhassa lüks kumaşlar, mtice,·berat 
''e fildişi eş:;•a \'ardır. 

Xcvuork, 6 - '.\larrşal Pet<'n hii. 
kiımeli ,\lm:rnyn Ye tıaJy:ı hüldı -
nıclleri ııezdintle trş<'bbüste bulu • 
narak miil:ı rekc ahkiimmclan b:ızıla_ 
rının· tnlhikinin ı:ıa~·rimu:ıyycn hir 
miİddet için tehirini talep elmiştir. 

• Ru talepler Akdeniıdeki Fransız 
deniz üsleri Tulıın, Oran, Bizerta, 
Ojaksiyo ,.e Merselkebirin gaHi as
keri mmta.ka haline konmasrnın ye 
Fransız donnnm:ısmın silahlarından 
tecridi meselesinin g:ıni muan•eıı 
bir müddet için Mıiridir.' 

1 d 
deği~ıi.dir ki ;-aruri olarak Ak· ·ita yan onanma- ~e~iz; m~vaz~eaini. terniı:. ~.d:~1 
amıller uzcnnde hır clegışı.:lı', 

lıihlirdifii btı ner! faraziyelere mü~ 
rac.:ıaı cıntcge mecbur de~ildlr. Çün 
kü işaret etıiğimiz gibi raporunun 
metni arada neşredilmiş bulunmak. 
tadır. HMızasını tazelemek için, ra. 
por ~I:ı~iglinin emrine iimrıdeuir. 

S:ı:-;ct, sefir '.\lac;iıdi, Bakuya kar
<;J S:ır:ıcoğlunttn hiçbir "aki-t yapı_ 
lacıık bir harekele mutabık kalmı
y:ıc:ıj(ını c;ok iyi bildirdiğini iddia 
ctliYorsa bu irlcliası e·;velki bcy:ı • 
n:ıtile nak~edilmekledir. M:ıslgli, bu 
hususı:ı. Türkirenin mü5kil&.t çıkar. 
mıyacai(ını Sar;ıcoğlunun lıiirük bir 
sarahatle -kentliı;inc ::ınlattığıııı be • 
~·::ın etmişti. Xctice şudur ki. ?lfasi~
linin -:;imdiki lıeyanalı aksinin Lii. 
fiin 11elillcrine rn~(rneıı. kendisi Ye 
beli\i <le TürkiyC'yi irlarc rden 7C _ 

v:ıtı:ın bazıları irin miidlinı rı':ın 
·ı· i sten c kma - i .-n \ a .ırl a_ 

fıııly:ın "\'e Alman hükumetleri mü 
t:ırcke şnrllarını n bu husustaki mnd
cle'erinin l:ılbikinin ~iru<lilik tehi• 
riııi k:ılıul etmişler \'C hu kararı Vi~i 
lıiikiımctine bildirmişlerdir. Bu ted 
birlerin heılefi fnı.ıiliz donanm~m. 
nın müsoit hnrekfttına karşı mii -
essir bil' ~ekilde mukabele edebil -
mektir. 
hkenderiyeıleki Fı:-ansız Filoıuna 

Ültimatom 

Xcvuork. fi - İıı~'iJiz Amir:ıllığı 
hkenderiyede bulunan Fran<;ız de. 
n iz km·Tetlcri kumandanına J,ısn 

bir mühlet vrrerck hallı h:ır<'kefi 
h:tkknıdn k:ır.ır Yermc"ini istemi'> 
lir. · -

İngiliz - Fransız Deniz Harbi 
Dcva':TI Ediyoı-

.ll osl:oı>n, ı; - Aktll'ııiıılc lıuıiliı _ 
T"ran,ız cleniz h:ırhi hiitiin şiıl<lrtilc 
ılc,·:ıın l'fmcklccl ir. Cchcliillarıkt:ı 

sına yeni tahsisat huaule getirebilir. ASI~ U=5 

ş;maıı ..,n •• !::~-::,!,'::'::~. ..' J~W ;\7;1 
l!U\"Vetlerl faaliyette buJu.nm.u§?&rdtl". ~ llıll'llıi-... !ılJ ...... A.ı .• -.~ j~1-rll-t:ı.111~flt, 
DUgınanm Capuzzo ve bir Slenıa,-ı 7. 7. 940 pazar . 

sahra istilıkAmlarm& yaptığı Jkl ku\.
\•etll taarruz tardedilml§tir. Avcı tııy· 
;ratolertmlzden 4 U üslerine dönme
mll}lerdlt. 

Şarkt Afrikada ı-:auaıanm ı~rall 

sağlamlqtmlmrgttr. 

Di.l~manm Lugh • Ferrarıdl Uzerirıe 
• yaptığı bir ha.va. akım hiçbir hasarı 

mucip olmalD.J§tır. 
lngilizlerin Aug115ta ilıısllne yaptık· 

lan bir haYa akmı tayyarelerin vıı 
tayyare dafl bataryalarmm seri mil· 
dabalesi netlce~inde akim kalmr~ \e . 
dil,man tayyareleri hareketlerin~en 

vazgeçmi~lerdir. 

DUşruan tayyar~leri Catania ha \"a 
meydanına birltaç bombıı ııtmı~l<ır

dır. Bo~ bir hangarsı. bır bomba isa
bet ederek kamp per,.;onelir.d(?n bir:.,... 

7.35; MUzik: UYertürler tPI.) <:. ,Oiı 
Ajans haberleri, R.10: Ev ı.r cı.nı. 

8.20/8,30: 12.35: Milzilı:: Oyun lı.ı,·:ı · 

tarı, 12.:ıo: Ajans haberleri, ı:uı:; · 

Müzik, Okuyan: ::-lecml nıza Abı~ ko.n 

13.25/14.30: MU::ik; R::vlyo Salon ,,r_ 
keııtrasr, 18,0:.i: MUzlk: Cp.zra arynl:ı · 
rı (Pl.) 18.23: MUz!:•: Sofütler ı ~' !. ) 
18.4'5: MUz:k: Ra<lyo caz or~e~.rr:;ı , 

Soprano Bedriye TUzün'ı.:n İitlr ~!tl' I.'!, 

19.30: ı .. mzlk: o:-u:;a:ı - :.rc 
lek Tokgöz, 10.45: .U~m- ~·;ct saat 
ayan. \'e Ajan:ı, ::!0.00: Mtlzllc ~IU~

terek ,.c Solo §arkıln:·, ~0.4;)· T'oaıı ~. 

ma, 2l.OO: Mllzik : Hali: o~·ıın haHı · 

Jıırr, :n.ıo: Mtizik: Ol< ıran - s.,<.li 
Jio~~es, 21.30: 1\l.llzik: ı~ahlr tılr op~ra 
(Fa.wıt Operasrı 22.30: ı..tcmlek"t ı;:ı . 

at ay.:ırı. ve Ajans, 22 4~: !'"por scı -
\'i~i. ~3.00: MUzi.k: 23.2:; 23.30: Yel. 
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['"KORSAN TAHTELBAHiR" l cnn.verrsütede 
merrasnm 

400 gen~ mezun oldu 
Milli Şef ve 

hUkOmat namına 
Maarif Vekili bir nutuk

la 1rençleri tebrik etti 
lstanbtıl "Oniversltesl bqtln rcdf 

yaıanda bulunuyor. Bu mflnaselJelle 
Oniverııile ilk mezunlannı da bu 
yıl nrmektedlr. Yeni mezunları teb 
rik etmek 'fe onlara muvaffakıyet
ler dUemek makaadile dftn Oniver -
sitede merulm yapalnuıttr. ?dera -
simde ?daarff Vekill Hasan Ali '\il. 
cel, Oni•erslle nktöril, dekanlar. 
profesörler, talebeler ve davetlller 
hazır bulunmuşlardır. 

Merulme saat 10 da Şehlr Ban. 
dosunun çaldılı !stiklll martüe 
baflanmışbr. BllAhara rektör Cemil 
Bilsel Uk açı' nutkunu Tennit ve 
s6ılerlne f(iyle ba,lamııtır: 

. 
Jlera•lmde mezun talebelerden biri lhll•aıtlarını anlatırken 

J.'Ddrrt, ftuilet ve hakikat dola ııık- eder. ller iyi ftY yurt muhabbetin. 
lnrınr, memleket uf uklarrna 1/tlllma. den çıkar. Si::ler, bu bakımdan d" 
ğa htuır birer varlık olarak ifil - Türk vatanının"aaadetiliniıl 
lıar{a Jll anda temaıa eltl;Jlmlz ba,. Türk gençliğini, milli varlı;Jın, 

Rektörün T.lrdirleri larinı::ı ve hakikalen hegecan veri. a;Jz bir rüknü olal'd daima •~v -
C"i bir manzarayı parın vatan gök. miı, daima·ona ihtimam ve emeğini 

Delerll Vekil, uyın hocalanmız. lerinl a11dınlalacak, bir 7ıldıı kafi- vermlı bulunan Milli Şefimiz, Cum. 
azlı pnç arlıadatlar; ı.... l 1 .,_ /ılanbul Vnlvlr•ltul 7 ncl led halinde 11ör1J11orum. Si=ler he. 4uul'ei•imi.:, mıet nönü ıl::e mıı. 
11ılının ilk mt::unlarını m•mlekelı pimi: irin ümld, itimad ve iıtikbal- habbellerlni, ltbrikltrinl, uenl ha. 
oermtı bulunu11or. Bn devrede bu~ aini:. 11atını=da mu,,a/f ak olma dilekleri· 
ların aaum"Tıbda 110, Hızlaıkla BB, Turk oençliğini Ebedi Sef ve ııi gönderdiler. (ŞiddetU ve ıilrd:li 
Edeblpatta :J!I, rende 38, fktııatta milli varlığın yaratrcm en büyük alkışlar) Kı11metlnl biltceğini:t e. 
ı•, Ec:acıtla 23, Dlı 'l'oblbl melde. Türk. AlaUJrkün iiı evlatları olarak min olduğum bıı armağanı ılılerc 
binde 8 olmak aıere tam ~O dar. dalma lnkıldba ıadık, inkılabın mil. •unu11orunı. 
Tıbda en az allı gıl, diler dört letimi:e verdiği glikıek ideallere Sayın Ba111eklllmiz Dr. Refik 

fakiJlledt en a.: d6rl ~ıl. •rkı bir ra- ballı oörmek buolln ve 11arrn tein Saydam brı f/;rende brılunmaJt ve 
lııma ile Oniverıile mezunu olmot en bü11ilk tmnlgd ka11nağı oluyor. aun aurı •lzltrl ltullamalc armaıınıı 
ltakkını ltmanan bllgttl oe kanıltlll'. irfanın, nar/% bir hlzmtlkdrı ırfa- i:lıar ttmlılerdl. Ankaradan tıltrl• 

11 .OO gencimizi VnlPtrıfle adına tile •izi ve meruızp olduğıınus blf. • nln coklujju doltaıılle aprılamawı,. 
buolln takdirle anar, her birini ltb- uıik Tllrk guırlltilni, takdir ede • lart bu ar.ıuuıı uerlne gellrmefe 
rlk ederim. rim, tebcil ederim. Hakikat gibi, mdni oldu. Baıotldllm adına dtı ıl. 
• D~rt 11aı mezun ueli,tiren lJnl • nıemleket davalarında da kud&al :i tekrar tekrar tebrik ederim. (Al. 
verıltenln dlim proftaörlerlne de, du111ularla dolu olan 11üreklerlni% kıılar). Her :aman bahti11ar olun. 
bunları lltliılirmek için aarf ellik • milli serhadlarımuın /ethedilmeı ııt milleliniıl bahti11ar edin gene 
Jerl emekten dolayı, Oni11eraltenin kaleleridir. Jlilltllerin kudretleri ·arlcad'lllarım." 
ıiknınlarını ar:edcrlm. 11ençlerl~in g~nüllerlnde dolar. Maarif Vekilinin nutkundan son. 

Gaz devre•lne bırakılanlar Tıbda Sonra büyük kutleue 11tı7ılıp lnki,«f ra merasime son verilmiştir. 128, Hukukta 6t, lktııalta 18. Diıcı • _ _ _________ __:_.:.__ ________ __;;...... __ 

mektebinde 13, Eczacı mektebinde Bu nasıl. şaka ? 
12· dlr. Edtbiynt ve Ftn fakültele. 
rimi::de •trlifika dıulü cari oldu • 

ıundan ltatf Rıbirft viH'lemtf. V& fd Bir çOpcllitl 1 ••• kulledtn ve bunlara ballı iki mek· • 
tıpten me:anigtl nlıbıtl 11tude 12 
brıculctur. Bu memnanlget oerlcl 

ltı11mellerl hültdmete H 111.,,,leltıte il .. 
takdim etmekle iftihar tdlyonı:." 

İngiltere adaları istila edilebilir mi ? 
.. KonanDoyl ....,,.,. 

Sesimdeki iknakir kuvvet kralın 
nazarı dikkatini üzerime celbettJ: 

- Kepten Slriıesl Siz nefsinize 
pek güveniyorsunuz. 

- Bunda hiç şUphcnt Yok efen
dimiz. 

- O halde planın nedir? 
- Efendimiz, tekmil filo Blenıt. 

berg istlbkAmlnrının himayesinde 
toplanmalı ve limanın lleren ve k:ı. 
zıklardan yapılacak manilerle bir 
hiicumdan muhafazasına çahıılmn
lı thr. Bu ıemller, harp bitinceye ka
d:ır ornda kalabilir, sekiz tahtelbıı 
hirc gelince bunları istedilim gibi 
kııllnnmak üzere kumandanın tevdi 
bu)'urunuz .. 

- O tnhtelbahirlerle lngiliı harp 
gemilerine mi hücum edeceksiniz1. 

- Hiç bir lnıiliz zırhlısına so
kulruıyacağım efendimiz. 

- 'Ey, niçin,, 
- Haşmetpenah, onlar beni tah-

rip ederler. 
- Ne? Hem blr bahriyeli olmak, 

hem de korkmaU. 
- Efendimiz, hayatım bence hiç 

ve yalnız vatana aittir. LAkln sekiz 
tahtelbahir' lıte billOn emellerimiz 
buna lsUnııt ediyor: Bn sebeplen 
onlan tehlike,.., atamam. Ric bir 
teY onlan muharebeye sevketmek 
için beni icbar edemez. 

- O halde ne YRPacaksın' 
- Arzedeyim efendimiz, dedim: 

Te tnsaY\'ltrlanmı s3Yledim. Bu 
manızat yanm saat denm etti. VA. 
ııh, knnm "" katt söylllyordmn. 
CDnkn cnelce, bn pJAnın tafsilAl 

,.e teferrualını yalnız d~ünmekle 
saatler ıeçfrmişlim. .Kral, gözleri. 
ni benden ayırmıyor n hariciye 
nazırı da taş kesilmiş ıibl doıu • 
lordu. Kral: 

- nu yapacaklarınıza emiD misi-
niz?. dıye tekrar sordu. 

- Tamamile, dedim. 
Ayailn kalktı ve: 
- Ultimatoma hiç bir eenp nr

mi.)·eccksfniz, dedi. 
Mebusan \e ayana da bUdiriniz 

ki bütün tehditlere ıöltls ıereee. 
ğiz_, Amiral Homi ! Kepten Slrl. 
ıesln plinını tatbik için lbım se
len her hususu temin ediniz. Kep.. 
ten Sirlges, meydan aenlndir; ileri 
atıl ve dediklerini )•ap. MilteweWr 
kalan bir kralın sizi ne yolda mli· 
kıllaUandıracajını ıörilnfiniı.-

Blenberg müdafaalannı nMie.. 
derek sözil uzatmak istemem; çllnkü 
berkesin mal6mudur. JslJhklmlırla 
beraber billün filomuz, harbin ili. 
nından itibaren bir hafta lçlnd• 
lnılllzler tarafından tabri.P edil
miştL Ben Yalnız, o derece kati ,.. 
muhteşem neticeler veren kendi 
plAnıma geçiyorum: 

Alfa, Beta, Gama, Teta, Zella, Ep. 
ııilon, Yula ve Kapa adlı tabtelba· 
blrlerlmin şöhreti öyle feYkallde 
bir suretle pyi olmuıtn, ki ba pmi. 
!erin şekil ve kabiliyetlerinde bir 
başkalık bolundulu sanıbyordu. Ha. 
ldkat fsc b6rle delildJ. Zelta, Epsi
lon, Yuta ve Kapa son sistem ıe
milerdi. 

(Dtoamı 'll01') 

Manifatura fiyatları 
Halka yapılacak ilin g~ri bırakıldı 

Harpten evvel gelen mal-
lar ucuza satılacak 

Fıyal murakabe komisyonu tara -
l111dan bil olarak kararlaşan ma _ 
nifatura fiyatlarının ilanı tt,Jıir e
dilmiş, bu fi)·alların, piyasadaki 
m:ıl stokların111 te5bitlni müteakip 
Jı.~ıa bildirilmesi munCık &örül -
müıtnr. Çünkü harp baılamadan ev 
evl selen mallar sonradan gelen 
mallardan çok ucuza malolmuştur. 

Bunların )ine eski ucuz fiyat • 
larla satılmasını temin için harpten 
ev,·el ve sonra gehnr, malların her 

lllccardaki miktarlannı tesblt et • 
mek anıreti .basıl olmqtur. Bu su
retle harpten enel aelmiı mallann 
pahalıyı saWmamalan kolayca kon. 
trol edilecektir. 

Bundan bıı§ka fiyaOan tesbit od.i• 
len manifatura efyalanndan ipeklı 
kumaşlar istisna edilmiştir. Cünkü 
bugün hepsi )'erli olan ipekliler, 
yeril manifatura etYalarile birlikte 
aynca fi) atlandırılacutır. bir nelictdir. Bl: 11eli1llrdljlmlı bu ····-· atdaa rdaa 

m!':,!~?~a:~::;rnd~n~;::ı::.~ Zavallı ameleyi birçok yerlerinden ısırdı . 
be süz alarak duydukları heyecanı 
ınlatmıflardır. 

Diliıhara Cn1veraile umumt klllbi 
Ferid ZllbUt, her fakillteden mesun 
olan ıençlerin adlannı okumuı ve 
talebeler şlddeUe alkıılanmıılardır. 
Mezunlar falclUle sıraslle Vekilin 
ve profesürlerln önünden ıecerek 
Vekihn ''e profesörlerin ellerini sık· 

Dün fen\ bir '8ka aı kalaın za • 
vallı çöpçüniln hayatını mal ola. 
caktı. 

Bakkallık )apan Ahmet adında hl. 
rlsi, dün sokakta bir )'tlan yakala· 
mış ve bnnn o sırada Tıl> Talebe 
Yurdunun çöplerini alıp ıiden çöp. 

malanna karşı ııilkran duyıutarım çü S:ıdıllın arabasının kapağını a
ifade etmiflerdir. çanak içine atmıştır. Çöpçil araba. 

En son olarak Maarif \'eklll Ha. 
san Ali Yilcel klirsOYe ıelerek bir 
16yleT Termı,ur. 

Vekilia SW-i 
l•lanbul l'nlvtr•lleılnln dtlerll 

muıınları: 
.,_ Taluil devrenlriıı •ona er -

muini t~renlt11tn Nr1lı bir flflndt 
t11Gnııda 111 ıamlml lunHınr:da. bu. 
lıınmaktan blil1Ak bir :eok 111 ıeref 
dapooram. lıtanbul DarlU/lmınu
lllln :amanca u:aiını:da luılmıı bir 
lalebul, fal'tll ruh Pe fikirce ll:e 
rakın bir ajabe11lnlz olarak hepi • 
nld lıbrlk elmtk benim için ba,lı 
baııno bl-r bahllgarlık olul/01'0 

Arl'tldaılarım: 
iman dolu flOÜÜılerlnlıln IJıtQndt 

meldapta ileri ıüril• uvaiana 
..... tahMlnak etmİf ...... 
pteamelrtedir. Bu JUIÜ .. ı 
cmalua Almanya ile yapalecak 
.. Urpl• Atmaa,. .. .,.... ba
t.at elmi1eceli bildirilmekteydi. 
ıVakalu bu mektultua 111ahtevi-
,. .... ,.._ Olmadalam isltat et · 
11. aı:a .. lçia sat eeaaı. ıol fikir
kri ~de hutnmak içia J•· 
pılacak .......... fimdidea p 
lriilli ... aD11Ütathr. 

Konibh Napol""un emrinde 
oldaiu 11Di yine .-ceraperest 
Wr ,.._anın kamandumda 
Şam An11pa 10Hanna Wr lskea· 
eler crdmu alacahiı ile dölriile
bilir. Çünkü sat cenah Wiyük 
harp .., .. raımdanberi tereli IMr 
"Ehli Salip" seefrincle ya ıazi,· 
yı ~ehit olmakta arunaktacbT. 

Volterin, Oıü11 Kontun, Mon
teakiyonun memleketinde akli M
lim intihar etınite benziyor. 

AkclenizcM yapıJ.n muharebe
ler Fnnıamn yeni m~ 
huırlandıiun ıöstennektecbr. 

SADRI ERTEM 

)'a ne koydutunu Ahmelten aormuı. 
Abmet )>ir feY atmadıtını söyleyin•· 
ce merak tderek kapnih acmış; fa_ 
ltnt bu smıdn arabanın kinden bO
ylllc bir yılan fırlamı,ıır. Yılan So
dılın Ozerine atlamış, zavallı)'t bir
çok )"erlertnden ısırmıştır. 

Sadık hemen Cerrabpap hnsta • 
nesine kaldlnlmış. vaka mOddeiu
mumili;:ie haber nrilmi:Jtlr. 

Bakkal Ahmet l\akkıada takibat 
yapılmaktadır. 

Suçlu ıtrıyatçı 
tahliye edildi 

Terıqos ibtikAn sucundan yaka • 
lanan ıtriyatçı Jqzef Kaslro alllncı 
asliye ceza mahkemesi tarafından 
2 sene snrsnn 500 lira para cezası 
ve karar temyiz tarafından tasdik 
olanuncara kadar mevkut kalmata 
mahkftm edilmlJtlr. 

Kaslro temyiz mabkenıealnce ka
rar tasdik olununcaya kadar ser _ 
besi bırakılması için milracaat et
mif Te temyiz muvafık liolarak tah-
11.) e edilmesini dün telgrafla hlldlr
ıniştir. 

Kastro ıimıllllk serbest bırakıl _ 
mı,hr. 

Belediye ve deniz hamamlan 
B UNDAN bir müddet evvel, 

l stanbulda Tifo ıalıuıı laaı 
aöıtenniıti. Tifoyu muup oWN
lec:ek bütiia Ç•tmeler bpabldl. 
aynı zamanda mecralarm apldıiı 
Jerlerdeki deniz ha1111ımlan b· .. z
dUl'll)clu. 

Bu tedbir pek siiMldi. Fakat 
l~t.bul haıtanbllıa lu11 ıehri
clir. Eber yerlerinde, yenİdl'tl 
aıhhi ve fenni deaia hanwmlan 
kunnaya müsait koylar, kamsal
lar tarchr. Ve iliz, deaimliii, de
niz 'Pttanu tetvike mecJiar IMr 
milletiz. Her iatecliiimia 
me .. ıa Kumkapıclan aım:Ffc:: 

Turkkuıu talebe· 
leri geren lıa/la 
Çorluya gittiler; o· 
rncla birçok ta. 
llmlerdt bulunarak 
bilhaua paraıiil 
lecrilbeleri yaptı. 

Itır. llu lecriibeler. 
drn rok iyi 11elice • 
ll'r nlınmı#ır. Rt• 
,,imde paraıat ta • 
limlerincle kullanı-
11111 tayyare, para. 
şlil lalimlnt l1tirak 
eden genrler, ha::ır 
lıulıı ıaıı •ubtı11larla 

lıalk ve pa"'flllle 
illtn bir TQrk ıtn• 
el 11öriilmekltdlr. 

yaya, S-Jenaja, ,.ıwt 4=ddo
hiaanna, wya YüriibliJ'e sit-
ye nktimiz, parumz, t.•dmi• 
müsait midir? 

SaJJD Vali " Beledi,. a.Ui 
Dr. Kırdar, telürde ....... "Hdı 
hamamlan" Y'!Pmank ...._ 18-
mizliiini temine .....,..._, f8 
civcivli yaz mıevaimiacle ciar cle
niz hamamlannı da ~ ta
ıebbüa ederek, .......... it• 
çıkbktan aonra, - batta uWS.. 
"iD qe baflamam - U para ile, 
çok 1a1u11 temin eclecek Wr 
tanda latanbul ahaliıiae ,..i 'llir 
apor ve sıhhat vesilesi ica.._ 
muvaffak oluna, ciciden -
olacaitz. 

HiKMET MUNIR 

Yirmi yıl evvelki Vokıt __ .. ~---

7 Temmu% 19'10 

Frengi reami 
Frtngi miıc:ıdeleslne sarCedilmek 

üzere eillence Yerlerinden resim ı. 
lınması düşilnülmettedlr. Bu hu -
susta bir layiha hazırlanmaktadır. 
Sıhhı)e mıidüriyellnln ve bazı a
tnkadarlıırın mııldmatına nıllraca • 
atlan sonrıı karar lltihH edilecek _ 
tir. 

Pazar iP azar teai 
7 Tem. 8 Tem. 

ı Cema lhır 12 ,·ema llnr 

hızı r ı . ı. r tl4 . 
Vakl&ler Vwıaıl &uaı \--.ti t:ullt 

ülDefln ' S8 • u ' .. • il dolap 

öt1-o il 11 ' il 1J .. ' il 
bdadl 11 11 • il 11 11 •• 
Ak..- 11 " u .. 11 "u • 
Yata tl U 1 81 Sl M 1 •1 
ı.- tıa IH 119 ı• 

. 
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ilkokullardaki Yoksul Çocuklara 
Yardım Cemiyeti 

Nizamnamesi 
Cemiyetin maksadı: 

" l - İlkmeltteplcrde okuyan yoksul ı:ocuklua yardım ve b11t"1lan hima
ye maksadile İslanbulda {Beyo:ıu ) , (Balurköy), (Kadıköy). (Knrtaıı , (SJ · 
llvri). (Çatalca). (Yalova), !Adalar), ışnc) lrnzaları dahilinde bu nb:amna· 
me hllkUmlerl c'ı lrcsindo bir cemiyet teı;kll cclllml,tır. 

Cemiyetin adı ve merkezi: 
2 - Cemlyet.n adı tEcyoğlu). lB:ı.kırkö~). 11'adıko:n. <Kartalı, (Sı 

Jivrl), (Çatalca), (Yalo•.ıa), (Adalar), (~ile). llkokullanndahl yo!•sul çoc~'<· 

lara yardım cemi~ etidir. 
Merkezi: Cumhuriyet Halk partisi (~yoğlu), (Bakırköy), CKadıköy : . 

(Kartal), (Silivri). (Çatalca), Yalova), (Adalar), !Şile) kaı;ıı merkezir.de 
kllndir. 

Cemiyetin müesıialeri: 
3 - Cemlyethl mUessisl'"ri: 

Beyoğlu kazasında: Mchm<-t Ali lfa,.nırt L~e m·ı !llnı!, Et~m Tel E•"Y"l· 
Kaarif memuru, l\lııst:t!a Hsl.kı, SillcOtl Keteci Dolttor h~t. Fev7i Cin 
Eczacı, Ycbbl Erten Mu lllm. 
Bakırköy kazaaında: Halim Alan:epe Ziraatı:! Eakırklly Aamnlıyalı S. 62 

No. Bedri Öymen Maarif memuru, Bakırk:Sy Ko.rtaltepe !:a!11 s. 8 No., nıı
un Sez Banka memuru Bakırköy mektep ar-kası S. 8. Xo. Sern Altuğ Ec· 
zacı Bakırköy Ce\•l.zlik Hamam sokak <5 No. Firdc,·A l'ıu.anınn Ev kadıı ! 

Bakırköy AJımalıaakız S. 22 No. l<":ıhrl Ardalı Mütekait :E:ıkırköy Kartal.~· 
pe Karakol S. l No. Zübtü Atasoy Askeri tckaUt Bakırköy Sakızatacı Bar.· 
)'Olar Cad. 10 No. 

Kacbk6y kazumda: \'eysi MUte!<alt Kadıköy .Moda, Sıdaka Atasagun 
lluaD1m Kadıkl5y talimhane Sadık Apt. M. Emin Rnraali Memur Cevlzıl.c 
~n'ldbey sokak 10 No., Zcld A!emdar Muallim G<iztepe Bağdat Cad. Kad·ı· 
-ıa 20 No. Fuad !britlm Muallim Mı>da Ru§•n aoknl> Arltpa,:ı. apt. l .. dll< 
~ Avukat Kadıköy MUhllrdar cad. 91 No . .M. Ali Bezmez Maaril m'· 
ıtnuru. 

Kartal kazumda: Şerafettin Özer A3ker1 mütekait I<artnı .Anl<ara cad
Aesi 102 No, Şerafettın Süzer Belediye doktoru Kartal hUkOmet Cnd. 9 Nrı. 
Nedim tTru Maarif memuru Bağlarbaıı Çamlıca Cad. 2J No. Melek KaTan 
Ku•Utm ErenklSy Kav:tall sokak 1 No. Aalye Eralp Ev kadını I-\artaı Har· 
maııh1ı: m&ballesf 41 No. Rru E~ H'a.rtaı CUm. cad. l~/16 ttıaan Atusyar 
1>enız mütekaidi Kartal Ankara cad. 8 No. 

SDlvrl kanımda: Halit Tonccl Askeri mütekait Silivride mukim, Ma· 
ammer KÖlleataç Maarif memuru Silh'ride mukim, Bahtiyar SJm öfretmen 
Swvrtde mukim, Balda Tana Öğretmen Slllvrlde mukim, Saime tıttt o:
retmen Slllvrfde mukim, Zalllcle AJıe.r Öğretmen SIUvrfde mukim, 

Çatalca ltazasında: tu.et El'tln MUtekalt Çatalcada mukim, Cemal Aral 
Kaarlf memuru Çatalcada. muldm, Abidin Oırı:r, Poata aen. Çatalcada mu. 
kim, Rıza Özden lıluall1m, Ça~c&da mukim, Osman Kuy~ Bakkal, Çatal· 
tada mukim. 

Yalova kazaamdıı.: Ömer ~ Umum.1 meclis azaJıı Yalova SUleyman· 
:bey nıabnllesi, Ttn'fik Ergene Yalova lılaaril memuru Ya!o\"a Süleymant,f'y 
mahallesi, Hüııe3in Ödürk Yalovada tırmcı Yalova cumhuriyet ca!fdesi, 
llılelnnet Kızıll<ısya Yalova SUleymanbe:y mahallesi, Kemal Yıldırım Yalova
d&,Jlllun Çam Bakkal Yalovada 8We1JD&Dbey mahaıİesl. 

Adalar ka:o:asında: Sıuhk Gbel-- PIAJ sahibi Heybeliada plAjı it.ti• 
Alinde, Sllleyman Narl Oa Kaaı1t memuru BUyUkada YelüfUrdü ııokak 3 
No. Fuat Eldner Eml&k AbUıl ~ ~u eo~k 8 No. A"nll GlrPa 
"l'ilccar Büyilkada Ad& camll a>bk 10 lto, ~ Tamltz Seyabat acentaın 
Me. Heybelladada muldm, ~ llanlletfa TUccal' BüyUkadaHamlacr '()• 
kak ' No. !ılalllcldla Oaderotfa mtıtekalt (bahriyedtn) Heybelladada mu
kim. 

Şile k•ncmd&: il...._. Gül, Faik :mıtıln, Omıa11 Böyal, AIJ Ozlf'r, A· 
tiz GWer, ım.,tD Bafraldal', l'eUtUa Ostq, 

Küe.ıs1er blrhıcl .eneat için cemiyetin idare heyeti unyanmı alırlar. Ve 
idare heyethle ait TUlfeleri ita ve ıallhyetıeri iıtimaı ederler. 

Cemiyetin azası: 
• - (Beyoğlu),(Balarköy), (Kadıköy),,(Kartal), (Slllvri),Çatalca).(Ya'cr 

va) (Adalar), (Şile) ,kazası dahilinde ikametgAh veya Iı sahibi olan cerrj. 
yete her ay en ıı.z beş kuru, '"ermeyi taahhllt eı!en n medeni haklara sahip 
ve 18 yqmı biUrmJş bulunan her yurtta, cemiyete aza olabilir. Her Aza e 
ay evvel ihbar etmek §artilc f.stlfa edeblleceıt gibi tımuint heyet kararUo 
cemiyetten çıkabilir. Bu scııellk taahhUdünU mazerctaiz ,.e ııeebbsiz olanı!: 
venn.lyen aza umumi heyet karartle cemiyetten çıkanlabllir. 

Cemiyetin idaresi: 
:S - Cemiyetin idare heyeU umumi heyet fçtımamda bir sene müddet. 

le aeçilecek azadan terekkUp eder. Bunlardan birinin Cumhuriyet Halk Par. 
tisi kaza idare heyeU a.za.mıdan, blrin1n kaza maarlt memuru, UçUncUsUnUn 
Hlkc\I sosyal yardım kolu azamıdaD, dördUncUsUnUn Kwlay Cemiyeti ka. 
za idare heyeti azumdan ve bc~lnclalnln Çocuk Esirgeme Kurumu kaza 
idare beyeUnden bulunmuı llzmıdır. Diğer iki aza cemiyete dahil znat 
arumdan seçilir. İdare heyetine Cumhuriyet Halk Partisi kaza idare heye 
tinden seçilecek zat riyaset eder. • 

Uaa..-tr memuru reis vek1111:!l va;:i!csinl ita eder. ldare heyeti ar:aBJ a-
rasından blr muhasip, bir k!'ıtıp \·c bir vemedar seçer. · 

lılare heyeti en az ayda dört defa topl:ınır. MOzakere reis veya reiı ve
kili taralmd:ın idare olunur. Kararlar bir deftere yazılarak altı toplaııtıda 
hazır bulun:ın aza tarntmdan lrrızslan:r. lc!ıı.rı heyeti kararlannın tatbik 
,.e infazı, C miyet!n IJaresl ve temam idare heyeti retsl ve bulunmadığı za 
man1arda re s veklll tarafından icra "lunur. idare heyetf reis, reiJı vekili .,.; 
azaları 1ahrt olarak c:rıtıftı lar. Cemlycaen Ucret , huzur hakkı ,·eya saire 
bir nam ile ve hiç bir suretle p:ır:ı r.lamazlar. 

Umumi heye~: 
~ - Cemiyeti umumi heyeti her sene bazlran ::;'1 lı;Jnde cemiyetin mer· 

kezinde veya il~nd:ı glfaterllece!< dıgcr bir nıa:1al<!e toplanır. Top!antmm 
yeri, gilnU ve saati en az bir hafta e\'\"CllDl1en gazete ile ıı~ olunur. Azayı. 
aynca d vetnarr" gönderllm!'z. Cemiyete ı·n)'lt!ı olan \'C aylılc taahhUtlen. 
nl Öd d .• ne d r n u ,ayycd bulun .u': J ~l)eJ n \'erilm'ş ve:ıtkayı htlnıll 
o!an her R2a um ımı he,ı.r t top•antı.sında hulunmnk ve rey \'erme~ hakkını 
haizdır. t•munıı h .;et l?~lar.tl!lnı idare heyeti relsl vera rc.1 \'el:lll ac;ar. 
Umu:nt h yet n:n ı aıa r.d'ln b•r re s. bir re , \"el:I i \e l!:I ı:~tlp seçtıır. 
1dlluı.!..erc)i reis ' :ı r Is ,·eı. ,ıı h!a <' l'~l!r Zlbıt \'e y.:ı:-:ı l!}lerlnl kf.tlpler 
yapar. Umumi ht' et idare he; eUnl;ı Lir ı..:~ 1 k faaliyet ,.e mesaisine alt 
olan raporu. h-- ap mure:.U{llerl raporunu tct ;dk ve mUzakere ve kabtıl!l 
t.akdlrtnde idare heyetini lbr:ı e:, !er. Gelecek yıla alt btitçe.;i tetkik ile taa 
dik için tcıkll edılecek birlik idare heyetino gunderlr. ld:ıre heyetine n.ı aza: 
Skl lıeap mU!et:.. f ı .1U?ıap e"ler 'c ru:ı;namede bı:luna:ı d ğer hu"us!an mu. 
zakere eder ve ı r rn ba~l:ır. Vm•1ml he~ et kaı arı rl toplantıya l§tirnk 
eden azanın m ;Ur: : eluıerij·c' I ıle ıttıhaz (;lun:ır. Toplantıya alt zabıtlar ve 
kararlar; rel.!. rcıı \'Cldll. ,·e kiı.t:pll'r tara!ından ım::4lanır \'e ida:-e heyeti 
tarafmdan B<l' !anır İdare heyeti lm zab:t ve kararların suret:ıırinl §U'b!:le· 
re tebltf eder. Sıı.klanan umumi heyet zab:t ,.e kararları a:::ı ve &IC.kadar 
lar tara!mdan lstenllı!ı~I zıı.ıı~;tn tet'>'k ea lnH~k U::ere hazır bulundurulur: 
Bu suretle kararl:ır azaya lehli! ecl.tmlş a.:ıdolunur. Umumt herct içtlmaın· 
da cemiyete bağlı her şube ic;::ln o şub!ye kayıtlı az:a ara.smdan :ube idare 
heyetine Uç zat il• teı'kll edilecek birlik umumt heyetine fştiral< edecek Uç 
mUmessll seç.lir. 

Cemiyetin şubeleri: 
7 - Cem yeUn kurulduğu kaza nımtakıuı ıc;::i:ıde mevcut veya Uerde 

a.çda:ak ber ilk mektebin bulundutu mahalde cemlyeUn bir §Ubeal tegkll 
olunur. Kaz& maarıt memurunun baımua1llmllk ,.azıteatnı t!a eyleditf 
me~"tc!>la bulunduğu mahaldeki 17ube cemlyetın merkez ıubc31 ııammı alır. 

Subelcrin idaresi: 
"1 ! - Ş be idare heyetleri ıu~nin tıutundu:U nıahaldeki cemiyete men_ 

Ask Er• f abrıkalar Satın alma Komısyonu ilaniara 

4 ı b.ıılMJ l\IWıtellf Cbatta Dt>,ır.lr l\lalıerne Alınacak 

1'aiımln cdılen bedeli !1:>9321 llrn (501 !<uru~ olan 41 kalf.'m mubtelU 
ebatta demir malzeme Askeri Fabrtkaıor Umum MUdUrlUğU Merkez Satın 
alma komisyonunca lGıi /940 Salı gUnU saat ı~ te kapalı zarfla \bale edUe· 
cektlr. Ş:ırtnnnıc c~) llra ısoı kuru~ mukabilinde komtsyoı:dan verilir. Ta. 
tıpler1n muvakkat temlnat olan (0046 ı lira (63 ı kuruşu lıavl teklJf mektup
larını mezkflr gtinde saat H de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2190 s:ıyılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve~alkle komisyoncu olmadık· 
ıarına "e bu işle aJ~kadar tUccardan olduklanna dair Ticaret Odası veııika· 
aile mer.kilr ı:Un ve santte komisyona mUracaatlan. (M07 ı 

Ankara Jandarma genel komutanlığı ıatmalma 
• komisyonundan 

Mikt.ırı Cinsi Tahmin bııdeli ilk teminatı 
mcİrc l.ira l.irn 
"6ıl,U00'' Kışlık rllıisclik lrnmns "186,000''' "10.a:>o•• 

l - Cin .. ı, nııkl:ırı, lolıınin Lıedcli ,·e ilk teminatı yukarıda yaı:ılı 

nllımş hin mctn· kışlık elhisclik kıının~ 17 Temmuz 940 ç:ırş'arnha gü. 
nü saat ı:ı ,\nk.1ro J. <icnel K. lıln:ısındaki J. satın alma komlsyonuıı
c·ıı k:ıp:ılı :ı:nrf eksıllmc'iıll! nlıııac:ıktır. 

:! - :j:ırlnıımc (!)30) kuruş hede! muk:ıhıli 1st:ınbul(la jandarma 
muayene lwıııis~·oııunda ve Ankaracla J. genel K. s:ılın alma komis· 
~onundan nlınıılıilir. 2'\iinmnc her giln adı geçen komisyonlarda ,;ö. 
rü'chilir. 

3 - f\;ınunl ~:trll:ırı h:ıiz htcklilerin "2.f!JO'' sayılı kanunda ~·a. 
:ı:ılı t:ırifala ı.:öre tıınzirn edercklrri" teklif mektuplarını ihale günli sa. 
at on clördc k:ırl:ır ın:ıkhıız karşılığında komh~·onumuza ,·ermeleri. 

(3269) (5505) 

Gelibolu Belediyesinden: 
Cln:r.i l\lıktarı Bedeli muhammen! % 7,5 Teminatı 

1.1. 1.1. 
Lıneınarin kömürü 200 ton 3.fOO 255 
Makine yağı ,. 1700 kilo 391 29.32 
Silindir ~·nJlı 200 ,. 750 Mi.!!5 

J - f.eliholıı elektrik soııtnlının hlr senelilc lhtl~·acı olan '.\'Ukarıda 
cin'.\ YC nılkl:ırı )azılı üç kalem eşya (20) gün müddetle açık ck!'iillme. 
ye konıılnııışlur. 

2 - Eksiltme 16-7-940 larlhfne rastlayan sah gilnO saat 16 da Ge
liboltı beleıllye encumenl htmınında yapılacaktır. 

3 - Taliplerın l:ıyin erlllen gün ve 11aatte he!P.dlye d.ılre~lnde bu. 
lunmnları clefalle malt1mat aimak isteyenlerin Gelibolu belecllye riya. 
11etine miiracaııll:ırı fl:ln olunur. (52.l:i) 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
Kuleli, Maltepe, Bursa a:ıkert llaelerlnln blrtnci anunarma l.stekll -ve bü· 

tlln girme ıartıarmı haiz olan namaUertn aeçme amavıan 10 temmuz 940 
&'\lnü mezkQr liselerde yapılaca]<tır. NamzeUerin en geç 10 temmuz 9f0 aa~ 
hı aaat aeklzde mUrekkepll kalemlerile veya hokka, kalemlerile ltbu Uaelerde 
bulunmalan llln olunur. (22"4) (G690) 

aup ilk mektep muaııımıert taratmdan aralarmdan seçilecek lk1 zat Ue 
cemiyet umumi heyeti toplantıamda §Ubeye keyrtlt aza arasmdan eeçlle., 
cek Uç zattan ibaret olmak Uzere beJ kişiden mUte,ekklldir. 

Şube idare heyeti azasından bir reia, bfr reis \'eklll, bir -veznedar, bir 
muhasip \'e blr klUp seçer. Şubenin bulunduğu mahalde klJn Ukmektebln 
bqmualllml reisliğe seçilmediği takdirde ikinci reislik vazlfutnl lfa eyler. 

Şube idare heyeti en az ayda dört defa toplanır. Jıı[Uzakerelertn lda 
rul, zabıt, kararların icrası ve ıu~nin idare ve tem•ill huauslarmdaıı Dl· 
z&mna.menln 5. lncl maddesi hUkQmlerl tatbik qlunur. 

O - Cemiyetin merkez ve tubelerln4e c.mly'etıer kanununun 8. eı 
maddesinde yazılı defterlerin tutulması ve varidat ve ııar!iyat henplan:nm 
bu maddenin D. fıkrum& uygun olarak lcruı prttır. 

Cemiyetin varidab: 
10 - Cemiyetin varidatı sz•nnm Gdeyeceklerl ta&hhüUerde, gerek 

cemiyet azaaı ve rerek dlfe!' haldld htlkmt p.hlılar taratmdan 'Vlkl olacak 
her nevi yardım, teberr11 ve batlflamal&rdan ve tetkll edilecek birllk idare 
heyetinin mUaaadeıdle ve cem'i Sanat nlzamnameİıine tevtlkan tertip olu_ 
nacak müsamere, balo ve gezinti gibi tepbbil.Gertn huılatmd&D ibarettir. 
Aza taa.bhUUeriyle nakld, teberrWar cemiyetin veya cemiyetin iltihak e· 
deccğt blrllfln maktu laymeU haiz makbuzlan mukabUlnde tah.all olunur:· 
10 lirayı ap.n yaldmı ve tebemılar cemiyetin reli ve vezneda~ ve mıı. 
lıalibinln imzalarını tapyan veme makbuzu ile taMll edilll', Diler pkflde 
vlld olan tebemı ve yardnnlar ayıılyat makbuzu mukabilinde almır. 

Fahri aza: 
ıı - Cemiyete en az elit lira veren hakiki p.hlSlarla 200 Ura veren 

hllkmt ıah18lara. te§kll edilecek birlik idare heyeti karan ile fahri aza un. 
vanı verilir. ' 

Yardım tekilleri: 
12 - Cemiyet ve ıubelerl llkmekteplerde o~.uyan yolmıl çocuklarm 

gıduıt kalmamalarmı temin etmeye, bunlan giydirmeye, kitap ve defter 
gibi kendilerinin muhtaç olduklan okuma vanta.ıaruu tedarike ufr&frr. 

13 - Şube idare heyetleri sene ba§mda tanztm ve cemiyet idare "beye. 
tlnln tudiklnden geçirecekleri bütçeye tevftka.n ve bu nlzamneme htlkUm· 
lerl dairesinde llkmekteplerdekl yoksul çocuklara yardım ederler. Şube 

idare heyetleri ıubelerlnde kayıUı azadan tahall edecekleri taalıhUtler Ue 
dlfer her nevi Varidatı bU maksada tahsil Ve sart etmeye Sallhlyettardıl'. 
Ancak cemiyet idare heyeti zaruri ahvalde ıu~ler ara.amda yardım vazı 
yetini tevzin ,.e himaye faaliyeti geri kalan ıubeleri kUV\'eUendirmek mak· 
aadlle eube nrldatmm yüzde ~ ini tecavüz etmemek Ozere mllnutp göre. 
ceği kısmmı cemiyet emrine tab.aiı etUreblllr. 

Şubelerin mürakabesi: 
H - Cemiyet idare heyeti §Ubelerin faaliyetin! varidat ve muratnu 

ber zaman tetkik ve mUrakabeye ve bu hususlarla yardım ve himayenin 
şekil hakkında. kendllerine talimat vermeye saJAhlyetlldlr. Şube idare he. 
yelleri her aya alt \'artdat ve masranarmı o ay zartmda yapmış oldukları 
rardmıı müteakip ayın ilk hattaaı içinde cemiyet idare heyetine bildirir. 

Birlik teşkili: 
15 - C'mlyet ıruıre heyeti aynı maksatla mülefekkll diğer cemiyet.. 

terle blr'~~crcl< cemiyetler kanununun 7. inci m&cıdealne te\'fikan birlik 
\ilcuda ge~lreblllrler. Bu takdirde cemiyetin faaliyeti bll'llk nlzamnameııtn
de yazılı eıs:ı.slara tevfikan kendi ntzamnamelindekl hllkümlel' dalrealnde 
cereyan eyler. Ve cemiyet idare heyeti vücuda getirilerek bll'Uğin daimi 
masrdlanna karıılık olmak üzere ıubelcr varidatmm aynca yllzde beıl. 
Dl birllfe verir. 

Müteferrik hükümler: 
lG - Cemiyet idare heyeti cemiyetin makMdma ve faallyet mevzuu. 

rıa dahil faydalı gördUğll hususların icrası için azumm veya aza olnuyan 
'te\·atı:ı iştirakiyle encümenler le§kll edebilir. 

14 - Cemiyet ı,ıcrtn!n rrllrlllmesi lç1n G. inci maddenin son fıkrası 
hUkınU mahfuz katma!' §tlrtiyle idare heyeti z:arurt abY&lde ve cemiyete 
bağlı :ubelerln varidat yekllı1unun ytızde be§ini tecavüz etmemek '8itlyle 
Ucret ve maııra! verebilir. Bu mlkdafdan tazla Ucret \'e murat itam teJ. 
kil edilecek birlik idare heyetinin kararma bağlıdır. 

ıs - Fahr1 aza unvanmın '·erilmesi ıo. cu maddede yazılı tekilde te. 
b"rruda bulunanlara cemiyetin takdir ve !jlikranmın lfe.deal mablyetlnde 
olduğundan bu unvanı alanlar b:ıklkl aza mfatmı ~ umuml heyete iftlrak 
hııkkmı lktl'!flp etmezler. Ve isimleri aza defterine kaydolıınmaz. 

19 - Cemiyet ıubelertnln me.rkez:lnde elll liradan fazla para bulundu
ruım:u:. Paranm !:ızlaaı mllll bankalardan birinde açtmıacak faizli cari 1. 
hcııaba yatırılır. 

20 - Cemiyet. ccmlyetıer ka.nu'1unun 27. et maddesi hükümler! daire· 
aln<Ae kendini resbe !<arar vercblllr. Bu takdirde emt>al ve me,·cudatı Hal 
kevlne de,•lr \'e tt"s?lm olunur. 

(Bu nJzamnatmı \'akıt \'e Haber zazetekrfnln 1 Temmuz: rn lO tıırih11 
•yılarmda ilin olunmuıtur. 

------------------~~~------~~~----------------- ---
Devlet Demiryoltan ve Limanları 
· işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli :.!200 lira olan 2 adet Motopomp <Elektrllrle müte. 
harrlk yağ tulumbuı) l~/7 /1940 Pazarteal gUnU aaat l 15) on bqte Ha)'' 
darpaşaııa Gar bınası dahilindeki Komisyon tarafmd&D kapalı zarf uauııı• 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstlyenlerln 16~ liralık mu'\'akkat teminat, kanunun ta• 
ytn etUğl vesikalarla tekll!lertnl muhte\•I zarflarını aynı &'tın aaat (H) oo 
dörde kadar Komıayon Reisliğine vennelert l~zımdır, 

Bu tşe alt oa.ruıameler nomisyondan parasız olarak dal'ıtılmaktadır. 
(M32) 

• :/#.. 

l\luhammcn hcclellerile miktıır ve vasınarı aşnAıda yaııh (3) ıruP 
malzeme her grup ayrı oyrı ıha le edilmek nzere U 1. 7. 1940) perşell1. 
he günu hlıııl:ırınc'lıı yazılı sr.:ıllerde lfayclarpıışada Gar blna•ı dahiJln. 
c.Jcki komı'.'iycın ıar11fından acık cksillme usulile salın alınacaktır. 

Bu işıı ıdrınek ı.-.:eyeıı!erln her ~rup lıiz:ıo;ında yazılı muvakkat te• 
nılnııi ve kanunun tayin etıiAI ,·esııikle birlikte ebillme günll saatin• 
kadar kom!svona mürar:ın!ları llizımılır. 

llu işe a li şarlname~er konıİ'iyonrlım JUlrHı7 olarak daftılılmalclJufır. 
Muhammen Muvakkat f;icsiJlme 

M::ılzcnıc Miktarı heclell lemlnatı uatl 
1 - SunerClük~ k:ıynnk :!GO l\g. 7i5• lira r.8,13 Ura 10,30 

loıu 

2 - Muhlclıf eball:ı 1790 Kg. 1;>21,50 " tU,12 ,. 10,45 
o!ojen kuynnğı için 
rlöl<me demir rııhuk 

3 - Mııhlelir cııı" \I! :JG90 l\g. 4jSJ,n .. 343,77 ,. 1J,fl0 
eb:ılla çeiik elek 
troıl ı fyi rin~). (5260) 

Oev1et Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

İdaremizde açık bulunan gemi tabipliklerine doktor lllm~ktır. 
Talip olanlann §eraltı öğrenmek Uzere evrakı reamlyelerlle blrUlct• • 

Umum MüdUrltiğümUz Zat l§lerl MüdUrlUğUne müracaat etmeleri ıtmımu 
t1A.n olunur. (6i4i) 

lıtanbul VçüncU lcra Mt'nıurlu. ı 
ğundaıı: 9ıQ/91i2 

Mukaddema Beyoğtuııda ıı:urtulU§· 
ta Slnemköy E§re! Efendi soknk 203 
numaralı hs.ne~e mukim llten halen 
bll!hara Amerlkaya gidip mezkQr 
mahaldeki ikametgah adresi meçhul 
bulunan Alcko Kctıi§oğluna. 

Marya Keıl§oğhınun Beyoğlu ikinci 
noterlltfnden tanzim ktlmıı olan 
1/7/939 tarih ve 2172 suret ve 
6461/277 No.lı resen senetle zlmmeU. 
Dizde alacağı olduğu iddia eylediği 

10000 liranın mo.fıı.iz ve yUzde on Uc. 
rett vek~et haciz yollle tahsili hak· 
kmda alacaklıya izafeten dalren:!ze 
müracaat eden anı .. at Vahan HUdlı.. 
verdl tara!ından talep edilmesi üzeri· 
ne bu auretıe tebliğ kılınmak üzere 
tatafmıza gönderilen icra emri ika· 
metc&Jıı hazırmız:m meçhullyeU haae· 
bUe t.eblll kdmmameeuıa ve bu IU.. 
barla tebUğatm bir &)' mUddeUe ll~ 
nen fcrasnıa icra MkJmllğlnce karar 
verflm~ olmasına binaen tarihi ua.. 
nmdaD itibaren ve 9•0/962 dosya nu
mara.sile meztror müddet zartmda 
müteakip cebrt lcFa aureUle hukuki , 

ZAYi ŞAHADETNA1.1E 

1333 senesi;ıde mUlğa Darllttedrl• 
rıııtıyeslnden ald.ı.ğım ,ahadet.name)oi 
zayi ettim. Yenlsiul alacağtmjaıı eli" 
kfslnm hUkmU olmadığını illın ecle· 
rlm. 

Süleyma.nlye Fetva caddeııl 
No. H AU Yekta Çakm. 

(328:Jl) 

borcunuzu vermediğiniz veya lcranıO 
tehiri haklcında tetkik mercUnden ve.. 
ya tem;>iz mahkemesinden veyahut 
iadel r.ıa.hkeme yoliyle alt olduğıl 
mahkemeden bir karar getırmedlğlniJ 
\'e yine mezkW- mUddet zarımda tc~ 
lflA.s kanununun bu husu:ıtakl madde 
sine tevfikan mal beyanı bulunmadll' 
veya hakikate muhallt beyanda. bu• 
lunduğwıuz takdirde muayyen ..,ıaJI 
yukarda )'Ullı mUddeUn hltamıııs 
ve cezai kanumyeye teveutıı ktlınmal' 
suretile muamele ifa kılmacağı maıo· 
munua olmak ve icra emrtn1n tara!' 
DiZ& teb~ makamma kaim bu1Ul2" 
mak Ozere keyfiyet UA.nen teblfl 1'1-
lmır. • ( 32829) 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

Kuruluı f arihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lircuı 

Şube ve Ajana adedi: 265 
7.irai ve ticari her nevi banka mu-meleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye· Veriyor 

t.lraat Uankasmda kumbaralı •e :· · · · ,z ~rruf hesapla. 
rıncla en a~ 00 liraıın bulunanlara aenede t defa çeldlecelıı 

kur'a lle aşağıdakJ ııl!lna ıöro lkramJ10 dağlUlacaktır. 
• Adea ı.ooo Uraı.11 uıoo Ur• 
' • 600 • l.800 • 
• • ı~o • ı.ooo • 

&O • 100 • '-000 11 

tOO • 60 • 6.000 11 

1%0 • CO • l.800 • 
ili(' • ı o • 1.%00 • 

UIKKAT: llesaplarındakl paralar bh sene içinde 60 
llradao aşağı dUşnılyenlere ikramiye çıktıtı takdirde 411 SO 
Cazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı Eyl01. 
ı Rlrinr-lkanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarlhlerfnda ~ekllerPkllr 

e" ·- ?!!" 
S3hibi: ASIM US 

BasıJdt#'ı yer: VAKiT Jlatbaaıı 
Umum neşrfyalı idare edeo: 

Refik Ahmet Saengll 


