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Yukarıda mah:ılle ve sokak evsafı yazılı gayri menkuller hizalarında 
Yazılı muhammen kıymetler üzerinden on gün müddetle müza-yOOeye çı
karılmıştır. 

İhalesi 18/6 941 Pazartesi A'\İllÜ saat ondadır. Talip)eiıin Vakıflar 
dare.'line mbracaatları. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Talebeçayırında Araphasan ~ımesi mevkiinde idaı'ei lıusuaiyei vilAye

te ait tamamlanmamış mektep binası önünde ınevcud beheri 20 lira mu
~n bedeli mermer hala taşlariyle beher tuhl 15 lira muhammen be
delli mermer basamakl,,Lr ve gene ayni binada enkaz haliode bulunan hor. 
da ve eski tuğlalar mahallinde teşekkül edecek komisyon marifetiyle ve 
lnUzayede suretiyle satılmak üzere 7 6 941 tarihinden 23/6/941 tarihine 
kadar 15 gün müdclet. açı, nrtıı m. ~ ı. ·ık:ırıımıştır. Satış şartlarını görüp 
Okumak istiyenlerin n ı ~u.ı ... Htıw... ı tw..ıuı;.y munurıyeti Varıdat ka
lernine 'e müzayedcl • ı. ı ., '" ı . ı. 1.) ı.t: ı uı <lt! < ',u c.lepozi LO mak-
, ; .• u ıyle birlikte satıt tarihi olan 23 6 941 pazartesi günü saat 15 de 

lhahafünde teşekkül e<ıecek satış komı~yonuna müracaatları: (2115) 

Galverize oluldu saç aJuıacak 
D. Dl!:MIRYOLLANI ~ne J.)ı~ı:..., ıtı. ,~ •.• 11~ .. v.-.u.vv..-1.,: 
lıluh&mJl\eD bedetı tl>U~u) ı. ; "·· .ı .. 1.1 ''-' ı..ıu ıııuHL~ı.f t;ıı.ıı..ta ı.ullaıııl-

nıış oluklu saç kapalı zarf wmii~·le '41macaktır. 1hal~si 26/61941 günü 
&aat 16 da Alsancakta lşletme bınasrnda. komisyonumuzca yapılacaktır. 

lsteklılerin (451.50) ıırahk M. teminatlariyle kapalı zarflarııu ayni 
tün saat 15 e kadar komısyon reislıgıne vermeleri lazımdır. Şannamesi 
!tletme kaleminde gortiJebııır. 10 12 15 19 (2124) 

LJ. DEltllRYOLLAUİ7;icı. 1ŞL;,,7Mı-4· l\.0111İ~o1' UivDAN :
B~r sene zarfında H. paşa deposuııa gelecek olan tahminen elli bın 

ton kömürün vagonlardan yere ve l rden makineye tahmıl tahıiye işı 
kapaJı zarf usuıu ıle ek~ıltmeye koıı lılmuştur. ~ksiltme 27 .6.~ l '1' •. 11 

c.unıa güniı saat on bırde 11. paşada ışıetme komısyonunda yapılacaktı~·. 
Muhammen bedel ton başına tahmıı içın 25 ve t-alihye için yıne 25 ku

ruştur. :Muvakkat temınatı om dokuz yuz yetmış altı ııraaır. lsteKlilerm 
~siltme günü ~aat ona kadar kapaıı zarflarmı vermış olmaları •a -
~~d~. , 

Hu hususta fazl-a tafsılat ve şartname almak istiyenlerin işletme kale- . 
Jlline müracaatları. ıo J.4 rn 26 2117 \ 
-....... - .............. .ı.......- - - ..... ....... ., .............. 

(ANAD~l.U) 

m müdürlOiOn-

l - Şartnamesi mucibince l-Q-008 icğ. Hublon kapalı zarf ueuliy)e 
satın alınacaktır. 

2 - Mahammea bt<İılli sif 500 lira <1' "/,& muvakkat teminat 
1381,50 liradır. 

3 - Eksiltme 1 7 941 salı günü saat 15 de Kabataşta Levazı!tl n• 
müba~::ıat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnanııa iÖ}Ü ~n şube veznesinden 92 kuruşa alınabilir. 
5 - Münakasaya gftt-l''1,Jcr mlihütli: teklif mektuplarım kaınuni 

vesaikle % 7,5 güvenme paraı;ı makzunu n~ya Banka teminat mektupları
m ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale giinü eksiltme saatinden bir saat 
t:\'\'<?line kadar mezkur komi:s,ron B:ıı;k:rnlığrna makbuz mukabilinde ver-
meleri Jizımdır. 10 14 18 22 (2092) 

1 
lstanbUI belediyesinden: 

1 

ı~tanbul şehri çöplerinin 1 B. kanun 941 tarihine kadar devam edecek 
müddet iç:n denize dökülmek suretiyle imhası işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 1 B. kinun 941 den sonra Belediye altı ay müd
dete kadar taahhüdü temdid edebilecektir. Aylık tahmin bedeli 5.000 lira 
ve ilk teminat miktarı 4250 liradır. 

Umumi ve hususi şartname ve buna muteferri diğer evrak 160 kuruş 
mukabilinde Belediye temizlik işleri müdiirlüğünden Terilecektir. 

ihale 25 6 941 Çarşamba günü saat 15 de Daimi encümende yapıln
_:ı.ıctır. 

Taliplerin m. t"mir.nt makbuz ''e m ·kluplariyle 941 mali yılına ait ti
ca~et oda:;ı •esikahm imzalı şartname vesaire ile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tC'ldif' mektuplrım :h:ıle gi.inü saat 14 
ele kadar Daimi encümene v~rilmel ri H\zımdır. 10 14 18 21 (2091) 

Söke belediye riyasetinden: 
Şaryo uzunluğu 41 _ 48 santimet.relik bir adet yazı makinesi satın alı

nataktır. Taliplerin katalog ve son tA!klif mektuplannı 16/6/941 tarihine 
kadar Belediyemize srönôermeleri ilin olunur. 29 2 6 10 (1944) 

lstaribul belediyesinden : 
Keşif 
bedeli 

tlk 
teminat 

-
64872,87 3993,65 

Şartname 
vesair bedeli 

(74) Kasımpaşa - Habcıoğlu yolunun top
rak tesviyesi, '1akadam O*, kal
dırım, duvar vesaire inşaatı. 

S.7alaattea avclet ettigimi v~ çar- Belediyemız varidat servisine ma-
lanba günücdeıı itibaren k-abul ede- kıne ile seri yazı yazmasııu bilen bir 83496,00 2512,20 (167) Alayköşkü - Türbe. Sultaııahmed 

meydanı ve Babçekapu Şehinşah 
Pehlevi caddelerindeki Tretuarların ~imi muhterem hastalanma biıcl.:- daktilo müsabaka ile elınacağınd~n 

K · teı1· dd · N 8 . ., ,,. tab"b" oıta mektep mezunlannda askerlık es ı ca esı .ı: o. ~ .uış : ı . . . . . . . . · 
Makbule Süren ulı nızmetinı bıtirmıı vıe 35 Yatını -... _____ IL-&M geçmemi§ olanlardan isteklilerin ev- 19835,00 1487,62 

mn rakı müsbıteleriyle birlikte ımtiha.n 

(100) T akaiın lnöaü .aezaiai y.ollannın 
'fretuar, Beton Bordur vesaire in· 
şaatı. 

Emekli subayı.ar cemiyetinin kong günü olan 9-6-941 tUihine müsadif 
l'e&i 18-6·941 teribine müsadif çarşaıı pazartesı gunu ogleden ~onra saat 
b~ günü saat dokuzda ~cra. edı~e~e : l. de rıyaseı makamına ~üı'ac\atları 1 
~nelen bilumum emeklılenn akın<' ı . _ 
beyler so.kaiJnda 41 numaradaki daı- ılan o~unuı·. .. ıOba, .. 
t•ye tepif eJTlemelıeri rca. olWlur. l - Utobus ışletllle ıdar~:;ıne ~ 

wn motor y~ 8Mni •lmauuı. yaaı 
MUHASiP IRAllYOR ışıen müdbNtifUıİde.ltl prınamesı 

. . . . ,. veçhıle açık eksııtmeye Konul.muş • 
Bır tıcarethanede muhasıpluc. J ap- tur-. .M uh-ammen bedeti 4HOO lıra, 

Ke,if bedelkri.) lP ilk teminat miktarları yukarıda ~·azılı işle~ ayrı, ay
rı kapalı zarf usuli) le eksiltmeye konulmuştur. :Mukavele, eksılt~. Ba
nndırhk i~k!ı-i genel, hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulisa
-:>ivl' buna müteferri diğer enak yukarıda hizalarında gösterilen bedel
tei· iiz. rinrlcn I•'en işleri miidürlliğundeıı veı·ileeektir. lhale!eri ~3/~. 941 
Cuma aiuii .aaat 1.0 de ~mi enc~mende yapılacaktır. Talıplerın ılk te
min:ı t makbuz veya mektuplan. dhale tarihJnden 8 trtln ev:ftl .Belediye 
Fen işleı; müdürliij\lne müracaatla alacaklan mnJ ehliyet. 941 ~ima 
dt Ticaret odası v ilu~;n, imzalı şartname veflflir. ~wak ile 2490 !1umar~ı 

1ianunun tnrif:ıtı çevrcı-inde hazırlıyacnkları teklıf mektuplarını ıhale gu-
nii 1 ı dr knc.l •• r Daimi enciimenç vermeleri lfiıımdır. 

2!l 2 G 10 (4048 1911) 

inak üzere muhas~beye vakıf, l!san-:ı muvakkat teminatı ;i6U ııradır. 'la -
llfiııa ve ticart bti.tün kuy~da~ ve m~.v uplerin temınatı öğleden evvel ış 
ıuata vukufu olan isteklılerın tcrcu- bankaısına yatırarak. ma .... buzıarıyle 
lnei halleriyle beraber şartlarını po~- ıhaic tarıhi oıan 2o-t;.11'41 cuma gü-
ta kutusu 273 adresine _bildirm~l~rı. nü sa-at )6 da eııcümene mlir.tc~ıat- J L AA N 
İzmir ulire ikin& hukuk hakamıi- ıarı. 

iiı.clen: 2 - la72. sayılı sokakta 25 incı • 
Davacı İzmirde 1226 ıncı sokak adanın a~4,60 metre muraooaınd&h.ı ru·· rk·ıye Palamutçulan aRonm 

3o No. lu evde llyas kızı Şefika t-.ı- 5 sayıfi arsanın satışı, yazı 1:-ııerı 
tafındMn .kocası lzmiı·de llılalde )0

4.;· muuıırıliguıuıe.ıu şartname& veç!ıııe • k tinden• 
tıi Çeıme sokak 3~ No: lu evde Şerıf açık arttırmaya .konulmuşı~·· ..\'lu Şlr e , 
Oglu Şakir aleyhine açılan boşanma hammen oedeli 3845 1iıa, muvakkatj s· k t• • . 2., m:ı~ ı~ rn4 ı tarihinde akdi mukarrer fevkalade 
davasın-a mütadair dava ar~uhal su- temınatı 2~ij lıı·a 40 kuru~tur. 'l'anp- "'.ırh e 

1~1~~1;ıaı~tısı~da niı::abı ekseriyet hasıl olmadığından ic;tim1l 
teti ile davetiye varakası müddeilcy- ıerm temınatı ogleden evvel iş ban- ~mu1mı eye . t·caret kantın.u mucibince i"timaın 27 haziran 941 cu-
ı,.,_ "k "h h l" f b' atır r k kb J ·ı l ) apı amamış .,. e 1 

-r l •1111 ı ametgi ının meç u ıye ıne ı- kasıtıa Y a a ma uzıary e 11a e .. U • t 16 da lzmiı· ticaret "\:e s-anayi odası salonunda yapı ması 
naen bili teblii iade edilmesi üzer.- tarıhi oıan 20-6-1941 cuma gu - mt ak gun :staa. t• • 
" k f" 1-- di · l · d .. t t lö" d il u··r t a ·arrur e mış ır. • o.ı:e ey ıyet ıı..en sme ~!!ur ~ mun e nü saa a ~ne mene m acaa -f Ticaret kanunu mucibince bu ikinci içti1:11~da sermayen~n R!::garı 
lir Ana~olu gazetesmııı .21 may:s ları. . ,. . . ·üzde ellisinin hazıı, bulunmn~ı lilzım geldığınden ~ayın hıssedarların 
~41 tarih ve 8634 sayılı nüsbas: ı.c 3 - 13' 4 ncu sokakta 25 ncı a ~ tim .. ü d gün evvel"ne kadnr şirket idaresine müracaatla 
ılanen tebliğ ~dildii!. h11lde müddei - danın 769 metre murabba~nda.ki _6 ~ h ~· gu~ ~ :nsıo;lmaları ila~ olunur. 
aleyh tayin olunan gwı ve saatta mah :Ja)ılı arsanın satışı, yazı ışlerı mu- u u ıye "\:ara a 
ltemede hazar bulunmadığındah gı - dürlüğündeki şartnamesi veçhile ka- ,,. 
l'ap kararının dahi ;binen tebliğine pah zarflı arttumaya konulmuştu.r. 
\>e muhakemenin 30-6-941 pazartesi 

1 
Muhammen bedeli 7690 lira, mu -

dnü saat ona t-.ılikine karar verile- vakkat teminatı 676 lira 75 kuruştur. 
l'ek usulen tanzim kılınan gıyap ka- İhalesi 20-6-1941 . cuma günü saat 
tarı tebliğnameai mahkeme divanha- 16,80 dad!l°; 2490 sayılı kanunun t~-

idare meclisi 

nesine asılmış olduğundan mUddeı - rifatı dahılınde hazırlanmış teklıf 
aleyhin tayin olunan gün ve saatta mektuplan ihale günU. azami saat 
nı-ahkemede bizzat hazır bulunması (1&,30) a kadar encümen riyaseti
\•eya bir vekil göndermesi aksi tai - ne venlir. 
<lirde biı- daha mahkemeye kabul - 4 - Dr. Behçet Uz caddesinde 
t\ilmJyerek gıy,abmda hüküm Yerile- 25 nci adanın 819,50 metre murab
Ceği tebliğ makamına kaim olmak ü- baındaki 7 sayılı arsanın Batışı, yazı 
ıeı-c ilin olunur. işleri müdürHliU.ndeki eartnamesi 

· veçbile kapalı zarfıl arttırmaya ko
nulmuştur . .Muhammen bedeli 8195 
Jira, muvakkat teminatı 614 lira 66 ALSANCAK 

fıtaaJOft karıuında yeni açdao kuruştur. lh-alesi 20-6·1941 cuma gfl
Q.ii s~~..l.6,l9.ılajlµ-. 2490 sayılı ka
nun ta'?!ta'ti 't!lbtthf~e hazırtanıme 
teklif mektuplan ihale günü azaıııi 
saat 15,80 a kadar encümen riysse

EGE 
l11JS~Sİ H~t~haıtesi 

Sahibi: DOKTOR Off6RATÖR 

ADIL BiR 

tine verilir. 
5 - Dr. Behçet Uz caddesinde 25 

nci adanın 717,50 metre muı abbaın
daki 33 ila 37 sayılı arsalarının satı
şı, yazı işler~ müdürlüğündeki şart.. 
namesi veçhıle kapalı zarflı arttır -
maya konulmuştur. Muhammen be
deli 7176 lira muvakkat teminatı 
538 liı a 13 kuruştur. İtfklesi 20-6-
1941 cuma günü saat 16,30 dadır. 
2490 savıh kanunun tarifatı dahilin
de h11zıı:lunınış teklif mektuplan iha
le glinü nıamj saat 16,80 a kadar 
encümen riyasetine verilir. 

6 10 14 18 2070 
DÜZELTME 

Gazetemizin 6 haziran 941 taı ih 
8550 sayılı nüshasının üçüncü ~ahi -
fesi beşinci ve altıncı sütunlarında 

Her .... ,. ahi hutalar kalMal " mi- neıredllen belediye ilanlaı'l sütu -
t.huıAr'ın ....,.... tedaYi .. Bir. nundakl dö~ancU ve b .e 11 i n c i 

fıkralar bırinci satınndakı cadde 
Mieuesed..-ber zaman isimleri Dr. Behçet Uz olarak yazıl· 

L -1 .... T 1 "°18 man icap ederkıen sehven Dr. Hult· doktor uwllDurı e 67 11 bey denndftir. Tubih olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
Şirketin esns mukavelesinin aşağıdaki şe~il.lerde .~irinci madde~~

ne .son bir fıkra ilih·esi, 30 ve 41 inci maddelerının tadıh hakkında mu-
zakere icrasiyle kararlar alınması. · 

1 - Bininci maddenin Ronuna ilavesi 
teklif edilen fıkra: 

Şirketin palamut ıibi Ma, Sumak 
Çamkabuiu vesair tanenli madde
lerin gayri mamul ve mamulünün 
Ticaret ve sanayii ile dahi iştigal 
edebilir. Depo ve yazıhane jçin ar
sa ve bina satın alabilir ve~ :l inşa 
ettirebilir. 

2 - 30 un~u maddenin ilk fık- : 30 uncu maddenin tadili teklif e-
rasının bu.rOnldl f8ltı : dilen tekli: 
Heyeti umwniYe her sene ni
san ayı zarf.ında firketin meı~ 
kezinde sureti adiyede akti 
içtima eder. 

3 - 41 inci maddenin birinci ? 

mnddeeinin bugünkü şekli : 

Şirketin senei maliyesi mart 
iı>tidasmda becl ile ıpbatın 
ı:onuncu günü hitam bulur. 

Heyeti umumiye her sem~ temmuz 
ayı içinde şirke.tin merkezinde su
reti adiycde toplanır. 

41 inci maddenin tadili teklif edi. 
len şekli : 

Şirketin ticaret ) ılı Haziran ipti
clasmda başlayıp ?tf ayıs sonunda 
biter. 

27-10 .._._ ......... """ .... ..,_ ............ .__._. .... .-.... ._ .... ..,_ __ .;;.o. ___ ... ..._ __ .... _ 

Vilayet daimi encümeninden: 
ldnrei tıususiyei vilayct.e :ıil o L p her türlü sıhhi tertibatı havi Bergama 

kazasında kain otel v~ gazino demirbaş eşyasiyle birlikte ve senevt 200 
'ira kira bedeli ü~rinden bir yıl :ı 0 iiddetle kiraya \erilecektir. 

Kira şartl:.rını öğrenmek istiyeı.;:erin her gün muhuebei hususiye mü
:iüriyeti varidat kalemine ve mezkur otel ve gazinonun ihale tarihi olan 
19/6/941 pertenbe ,U.nfi saat 11 de yüzde yedi bRçuk depozito makbuz

lariylo b,k11kte vllAyet daimt eııcomeniue müracaatlan ilin olunur. 
6 8 10 ZO&l 

(S4\Hlff. 3) 

~-ı;;;;;;-;ı;;ırii;i""jid;ı;;~ 
. -ıı:......,. ..... •o ,,.._.., .... ., • ., .................... , .... ~ • ...,.._.wcwuaııwne•••1•11•M..._ ... •r••• .. ••: 

lmair ı-amm unirliii satın alma komiqon.anclan: 
1 - 50 şer bin liralık dok.uz parti ve 30 zar bin liralık üç parti 

ayaktan sığır ,·eya ciheti askeriyenin göstereceği yerde t0-;i~ 
edil~ek basit sahra mezbahane inde teslim şartiyle ve p<ızaı
lıklarla ve ayrı ayn olmak üzere .!uğır eti alınacaktır. 

2 - Bunlardan bir kaç p-artiye \·eya hep~ine birden temina1"l!Jrrnı 
yatırarak talip çıkabilir. 

3 - ihalelerin ıs· haziran 941 çarşamba günü -saat in birde Topkn 
pı Maltepesindeki asken satın alma komisvonunda ba!;Jana-
caktır. • 

4 - Evsaf ve şartnaın-eleri her gün mezkur komisyonda görüle
bilir. 

5 - Muvakkat teminat her 50 bin liralık parti için 3750 H .. n 30 
bin liralıklar için 2250 liradır. 

6 - İstekliler ihale günü -ayaktan ve sahra mezbahanesine te lim 
şartlarından her birine ayn ayrı fiyatlar teklif edecekl •r Ye 
uygun görülıeni ihaJ.e edilecektir. 

l:s•w Le•azna Amirliii Satın Alma KomıiQaaandaat 
l - Beherine 275- kurus fiyat tahmin edilen 30 bin adet kMmlu 

tüylü koyun derisi alınacaktır. 
2 - Müteahhit nam ve hesabma pazarlıkla eksiltmesi 13 haziran 

941 cuma günü saat on dörtte Tophanede t tanbul lev:ız.rn 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 5375 liradır. 
4 - Numune 'c Ş"artnamesi komisyonda görülcbiJir. 
5 - Taliplerin belli vakitte komisyona müracaatları .. 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve heqire yetiştirmek üzere Ankara'da 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene dj' 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valıliğine, kaymakamlığına veya askerlik ıube
lcı·ine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu haetah&ne
Jerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara a.yda bet 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asit maaş. 
dan başlam~ üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaıte, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 16 Eylul 1941 de U!drisata başlıyacaktır. 
• 7 - Okula kayıt ve kabul ıartlan tunlardır: 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu
lunmak. 

b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife aörmete 
müsait bulunmak (bunu her ha~i bir hastahane sıhhi bey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak llzımdır.) 

c - Okunın yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yub.rı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - :Hıı u orta okul tahsilini bitirmif olmak (eleme imtibanlarmda 

muvaffak olmak prttır.) veya bu derecede tahsil aıGrdGll 18bat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı buıunmamak (evvelce evlenip l>opnanlarla ko
cası ölmü.ş olanlar kaoul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza ekleneeektir. 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiii, ev
lenme sureti ıile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkanldıiı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
:.ebeblt:r dışıııda oluı ılan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep ımı raflarını tamamen ödej eceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğunn dair ... · oterlikten tasdikli ve kef ılli bir taahhOdname 
verecektir. 

S - Yukardaki şera-iti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenle~ 
dcıı, \' ıla.} et, 'eya kaza, merkezlerinde oturanlar bu ·makamha.r veya uk6l'· 
tık şubeleri i·a~ılaı!il ıe evraklarını dojrudan dofru7a ADkara Merw 
Hastahanesi Baş 'failibi ve okul mldD.r lOiOne gönderileceJderctir 
10 - MuracaatJann Ağuat:os 1941 nihayetine kadar 80ll& entirilmesi 

lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri a_yni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - K:ılıul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 
oknlcı:ı tekı :u l apılacak sıhhi muayene neticesi hastalık.lan tebeyyün eden. 
terin rıt~ ml~k tlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 
:ı.it ohıcaktır. 

Ankara Mn-kez Ha.8talıanesi 80f Tabibi 
tıe Okul Müdürü AUMı, 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
1 i 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 Haziran 
ı 4 7 ıo 13 16 19 22 2:i 28 Temmuz 1 4 7 10 ıs 16 19 
~~ 2; 28 ~o Ağustos 941 (1804) 
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(SAHIF.E 4) "(ANADOLU) 

Italya Afrika da 
Vaziyeti dikkatle takip 

Cevizli bahçe 
Orlıa11 Ralmıi GÖKÇE Bcrlin, 9 

sından: 
Ynznn: J\(.'mnl .llilbaşnr. ; 1tnlyn mahafili, iııgilizlcrin Suriy~-

ediyor 
(A.A.) - D. N. B. :ıjan-

ınailiz hava ıaaliuıti va 
ueni aıınan esirler inhisarlar Vekilinin beyanatı 

Basıldığı yeı·: Yniyol basıme\'İ. ye girmelerin<' .kaı·şı biiyük lıir rılakn 
]i"iati 50 kuruş, 13G Anhif e.. gö tcrmekle beraber, çok ihtiyatkar 
Anadolu karilerinin hiç de yabnncı;:;ı dnvranmnktndır. Ve bu mahafile göre, 

Derne, Bingazide de 
büyük tahribat var 

olmıyan Kemal Bilbaşar, memleket hi- İngilizler ve Dögol kuvvetleri geri pü:;_ 
kayeciliği m rdivmılerini sürntle tır- kilrtülme.li ,.c miisfakbel inkişaf bek- Kahire, 9 (A.A.) _ lngili7. lıava 
manmağa başladı. Onu cvvelfı, hu gazcı- l<'nmclidir. . kuvV'ıetleri Ort:ı Şark knra'!'gfıhın -

Memurların hak ve tekaüdiyeleri ve fabrika 
işçilerine verilecek yemek ' 

tenin siltunlarmcl!l okuduk ve bir :mı- ooo dan: 
IJ~ Ahize ilk. e.seri ~lar~k ~A,!ladolud~n /ki Alman gemisi daha Liby-ada: 7-8 haziran gecc.-ıi fayya- · • • • •• •• •• ... • • 
hıkuyeler) J~ı ~·erdı. Şıınd! Kemal . Bıl: • • J relerimiz Dcrnc, Gambot \"C Kaput- Rakı şışelerının buyultulecegı hakkındakı haberler asılsızdır , 
?~şndrı (ACe\'dızlıı bahçcı·t) ~ın çdertçıvkes 1 /ngı/ızler tara/ınuan zoya şiddetli hUcumlaı- yapmışlar. İstanbul 9 (Teldonln) Bi•· haf lar Bu kev:fiyet bizim için mlihim- lcr bnrem derecelerine intibak et· 
ı!(ın e, nn o u ren ı esme a e a a- b ld llingazi'-'e de hilcum ·unpılmıo. .. ır . ' ' - 1 , , . w • , • , ur 
lemle değil di{tlnğa bağlı bir modern atırı ı D • d .J br .. ~k 1 :,; • k ··-·. • tadan beri şehrimizde bulunan nhi- eli. mektedn·. Endişemiz, açıkta meJ?l 
sapanla saldırmıs olnrak görüHiyor 1 . . . . e~~e. e IJ u yangın nr :ı. ~ış "e ~arlar Vekili Raif Karadeniz dün ak- İstenilmediği znmnn kolunclnn tu- knlmnmn~ı idi. Buna çok dikkat et· 

Kc~nı, bu hikayelerinde kime ben- Lon_<lrn! ~ (A.A:!,.:- ngılız Amırnl- ı~fılaklar. olm~şt~r .. Asgarı ıkı t~:- şam Anka.raya hareketinden C>vvcl tulup atüabilecck ol:ın bir me.~n~ ile tik. Kanun mıeriyetc girince h?snbe 
ziyor kimi hatırlatıyor dh·e dlişün- hk ~nıre ınrn teblıgı · . . . are tahrıp edıl~.ış~ır. Gambot ~ana muhtelif meseleler h:ıkkıncla şunları muayyen v.e knnuııi sebeplere ıshnn.i 102 memurun açıkta kalması ıcap c
rlüm.' ~ ' ~ ~ ı mnrk zı!h.lısının ~cmızlenmec;;ı ıle ı·~ m.e.r~anı~da b~ytik hasarlar :k~ e- söylenıi'?tir: etmedikçe vazüesinden cıknrılamıya diyordu. Fakat miinhallere tavinlt'· 

(Cevizli bnhçe) den (Kııdırgn) yn n~ t ıcele~en hı.tdı;c;;ed~~ s?n~a. 6 lıat'i~an- dıl~ı.ştır. Bıngazıde mer.kcz ve ka. - - Te~kilfit knnunu lııhisarlar idn- cnk olan bir memurun fnnliyet! ve yapmak sul'et~yle buv adedi otu~ d~ 
geçtim. (Kelimamın fesleri) ni karı;:;- cl.ı ~nhıı_p~ e~}Jdıkleıı bıldı~~ı.en 3 ı~e ~eclrn.! rıhtırnın:ın?~ yangınlar ~ıktı re faaliyeUni tnmamcri esnsh ve hu- mesaisi armııncla <>hcmmiyetli fark kuza k'!tdar duşOmıcge mm·nffak 0 

brdım, (Tandır) n girdim (. Hiftilnün \ l' bır rı;ııseU.\h. balıkcı g~1!1ı:-;mden baş_ ~ı. m~~t~.akı?e~. ınfıluklar vuku h~ı.du- kuki çerçeve içine almıştır. Bu ka- vardır. Hakl"tın tanınmış Ye nE>lcr - duk. Açıktaki bu memmlnr da ;p,c· 
hüllesi) ne dalıp çıktım. (Bir tren yol. kn 2 cıu;man ınşe gcmı~ı daha y:ıkn_- gu goı:ulmüştur. Avcılarımız ~ıbya- nun 5'adc>ccı kadrolnrı değil, i<1nrc O"· elen ibaret bulunduğu tcsbit ~ .. dilmie kilil.t .kanununa ilave oLıman bir ,,.ııd 
culuğu C'Snasm<la) beni uzun düşlin- lanmış 'c batırılmıştır. ~\ k~~ıf 1u.~uş{.~rına d~va~ ~tm~\~:l- g:m \'C şubelerinin t!ışra te kilatında olan bir memurdan vnzifesini iyi ve d e- lıiikmiinc göre, nçıkta knklıklıt; 
<liirdü. (lrgatlnııın öfkc;:;i) ni yaı:ındım. • 000 ,a .~ç >ıı c u~mnn . -av.L uv~e 1nc ki memuı·iyetlerin v~1zifıc ve salfLhi - mükemmel ynpabilmesini iı>temck ve mlidd<'tç-e maaşlnı1nı fam alacA~l t 
Kemal bu yecJi hikitye içinde, yekdiğeri Surıye Fransızlarına tc~clt~: ~t~en;~şlcr~ı~. . . A, t ~·~tlerini de göstermektedir. nu ka- onu beklemek bizim de hakkımızch. \'c dcr~<'-elcrhıc. uy~tm bir 1!'emu,.11r. 
ile hiç münasebeti olmıvan fnknt bize 3 b d h ~ urı) cc c a)) ?re eı ımı7. \e ~ tıı::. - ııun ile hnllcclilen belli lrnşh işlc!·clen Ru bnkımdan da teşkilftt kanunu <.'S.'\S al ılınca oraya ~·enadcn tayın pl!.ın5 
ynşndığımız realitenin ·ı::.i~cliye kadar eyanname a a ·ı:lya tayyareler~ lnt~~arımı~.ın .. nre- hirisi idare memurkı.rının ı;:imdi~·c bir mt!sclcyi halletmiş bulunuyor. \'~ cnklardır. Ilunn görC', bu memurı.~rı: 
an'atkfır gözünden knçabilmiş bir çok - Ba.ttarfı ı nci Sahifede _ kuh_nf ~~~·.amlı bır ~ekılde muznhnret kndnı· ne ol.dtığ'u nnlaşılamıyan hak- süylediği~den. b.:ışlrn faydası ola l)ilc- :ınzın nçık~n ~ahı:ıl~rı ~adro tatbı~:. 
parçalarım \'e etrafımızda vnsavıp tes- , . . ~ . ctmış m . 11 • • • • larının teqbıt edilmiı:ı olmasıdır. :Dn cek mlilıım hli.kümler ele vardır. tı • ıın znruı ı l.ıır netıccsı olmuştu. l\. 
hislerini ~ apamndığımız G):rı .. a;-rı uP- 1 rnm.:ız ask~rJcrıne h~ia~.n aşagıchıkı .. 7 hazır~n gcce:ı.ı .i\faltay"l ':nkı ~1t hustrn1 nki ei-l:tslnrn göre. inhisarlar Kanunun tntbibtmn b:ışl:ı<lı'k. Pu. n~~rını da a~acnklan~a ve imkf!.n tı~ 
Jeri ve biribirine hiç benzcmiyen p. i- 1 ~n~nnme~ ~ ~~~retmıştıık .1 ,. r· ~luşman hilcu~un~~ hasa.r~t '\: ~. zn~ ·- memurları devlet memurları için ta- mın niznmname Jayihnl:mnı luı7.1 1· - ~uhınd~ ~~e.nulcn tayınleri yapılııc!i. 
kolojik vnkınlnrı önümüze atıyor. .. ı ansızlaı · ın11sız ... ncı. e~ cı l, c un- '.~ ?1m~mı~ hı;. foı.v at !n) ~ nreı-ı <lü. - ıunm~ hcı salındaki ha1darı t(>ca - lıyoruz. Diğer tnraftnn k-a<lroru cl:ı gına gore ne maddeten , ne dn rn:ı 

Kemalin en büyilk hususiyeti. belki ku muharebe .a;kadnşl ... rı, .} arının zn- su~tllı:ıus, .. k~şılık .mur~tte~~tı e"~?' \•Uz etm.iyen ve onlarla muadil snyJ- tatbik el tik. Bu k:ıdro ile inhisar me- nen mutazarrır olm1yacaklnrdır.. , 
de hnkiJrntte brısit olup cl:ı top:ırlnna- f r Hrkndnşlaıı... v r ılılmış. mocl:lı. t<;:.:ıbıt. e~lılemı~ eıı hır l:"ıhilcc:e-k haklıw:ı snhi.p olmaktada·· mıırlarınm almnkta olcluklnrı iicret- 1nhi.uırl:ır memurlnnnın teknilt 

1 mıyım Vt> biribirinc eklenemh·en h:tl- Muh Lfnza ~tmckt~ . -0lchtı.ıt1.ııuz hu tn:v~a.ı·<' cl.e duşOrulmüşhlr. A . Hiklcri hakkındn ela Vekil şnnl&t 
k, 1 ,, 1.ı kem 1 k lı'ı h 20• 1 .1 1 .. t pra1dnra gırmek ı<(ın emır rılclık. Nmrobı, !} (A.A.) - Resmt b ır teh M• il M ı e • d sö\•lemiştir: 

•1 "' ' u mc om ık· n aı :ı. m B h · k t b t 'ki ·ı Al · n ı·w l 1 ·11· 'ld .• · " ll b · t ' t · 1 r nrnyn g<>tirişinde bnşlıyı>r. Onda mcv- ll nıe e , u op~a fil A mnn ış~. - IJ!( c J~ (arı ıgı~c g~re a cc:ıo ?11- 1 e ec ısın e - llnlen mer'i olnn bir tekaüt e 
:m. sağlam bir büUlndCir. lı'aknt bu bil- 1 rıtlen korumak ıçı_n. y;ganc. çare?ı_r. c~n ~nrkı v~ gnrbı Afrikn kıtalar.ı ılc- k'!ınunu vardır. Bu kanunun mnğdur 
tün tin, nyrı ayrı yaşıyan parçnları, ha- ··:uka\•emct etmeyınız ... ~hlletı~ız~ıı ı-ı .. h:ı.rc.l~c! ınc d;va~ etl!-1cktcdırle". luraktığı bazı memurları rnağduri • 
dise ''c "tipleri <le vnrdıı· ,.c bunlnı· d·ı 1.: nına susmm~ ?lan dUşmnn~ kaı şı Dun gctırılen dört bın esırden bn k:ı. • vdt<:n kurtarmak \'e 0 '.kanunda l 
asıl o hütüniin ınnharetl' hnzıl'lanmı~ b ... ze,/n~·~ı.m cdınız. MunZ7.am bıı·. k~cl- rl~lrn 200 Avrupalı ve 10~~ _Eritr<'li Almanya, Italya ve Romanya ile olan tıcaret .zumlu ve fnydnh gördüğümüz b!I~ 
daha kUçUk av~ırda bütünleri<lir 1. tL gJı~ oruz. Tnrafınızdnn heı tur- e ır alınmıştır. 20 kamyon ıgtınnm c- • • • •• • • • • • hiikiiml-Ori ilave eylemek üzere bi.- t.i 

KemaJ Bilba~ b · · 'a· k' iti ınukaveın~t.be):h~~de ?laca~{~1 ~·. K~~- dilmiştir. ışlerının muzakereSl bıtırlldt dil projemiz vardır. Ve tetkik ,.dil' 
,.ar, unun ıçm ır 1

• r mnnlar "'101 dÖ\'uşebılccegınızı bılı ş· d' h d f c· d . 11 P 
başkalarına hiç benzemiyor.. ·• Fnk0 t lı ,1 •· .... .. ·t . 1 · · ;m 1 c e ımma ır. Ankara. 9 (AA ) _ Büviik ~lillet rnının uzatılması hu~mmndnki nota- mektedır. Yakındn bunu, • fıec 

(A d l h•kA l .) ·1 (0 . ı· \ Ol'llZ. • a u '\IOVU~me umı sız o a- kahiı·e 9 (A A r İngiliz Ortn . . • . t kl'f" . . H t• v k'l dl'. 
na o u ı ·a~e erı ı e evız ı aktır. Ymıwıııa ynptığımız muharebe. k • 1 k .. rh t bl'v ...• :\,Ieclisi bugl\nkü toplantısında Posta, ların ve Romanya ile §ubat 941 de c ~.ı ı ıçm eye ı e ı eye mzc 

bahçe) arasınclnkı znmrın ve mesafe · . . . . ~r . umum arnrg.t mm e ıgı · telgraf ve t.elefon umum müdlirlügy ii- . . d'kl . h k cegız. ·~ 
l·,.1·nd" Knm""l B'lb d h k d tı · !erde şeref kclımesının Fransız nskerı Lıbvnda: Vazivcttc hi" bir rlel/iqiJc . 1938 h b k ,. ~ "h , .. akdedılen muahede.nın tas ı erı a - \Tekı"" dah"' sonr" rakı ... \ı:.cleritı 
l< .... " a ,ı aşar a a u re l . • 'f d u•v. . .. v . b l . . ... ,, .., nün . esa ı ·nt ı Javı a~ının mu- '• ... ... . ~"'l 
bir hale gelmiş ve Cevizli bahçeye va- ı~ ıı~ 11" ı a e e ıgını ogrenmış u unu- Jik yoktur: IInbe.şistaı:ıda kıta!nrımız zakere.sini bitirmi~ ve lftyih~yı kabul k:n~a~i. Jfıy!haların il~i~ci mü.zakere:~- b_ir litreye kadar yükseltilmıPsi lınb• 
rmca dahu derinlere dalmış, dalın \'i- ' 0~~ız. 

1
k 1 k ki d . Omc nc,?rı gnrbı~d~ ılcrlc~~gc ,1,., - etmi~tir. )Ieclis · mutcakiben Alman- rını bıtırm1ş ve hepsını tasv.Jp ctmış- rıne t<:m:ısla demiştir ki: . , 

~ıminliyi, <laha özlüyli bulmuştur. 1\Iu. .un~. e e eme n ımız nn geçme \rnm ,edıyorlnr. ~cnıden cs~rte:· :'1m- yava ihraç edilecek mallarımıza mukn- tir. - Bir gnzcte verdiği havadıst: 
hakkak ki, Koemal Bilbaşnr karşımıza, meGkledıı.1 ,, . 

120 
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1 
Al mıştır. Irnkin. her şey ıınkıncl ır. biİ Almanların klering hes:tıplarındn . lkinci mü;m.kereleri bitirilen k.-ınun bundan sonra rnkılarm bir Jitrel~ 

1 k t hil\A T... 1 enera CV\C sencene mnn- x 1A "h 1 d . k~ k şi ı . · d ti - . t p,t1• 
!11em e ·et: ı.;~ıye~1ı.~gı~:n dmonb?t?n 

1
u- larn Jrnrşı elde edilen müttefik ıaferi- r..J /k k l .. 

1 
~•apılacak değişikliklere ve mukabil ayı a arı ardasd ı~ ~ Jtas ·da:ı1 . hankuknudnuk~ p~c.fr bçın e sa ~ag~~ı ışa~c .., 11 , 

gunu yır nn l m J ecı er en ırı o a- ni hatırlattıktan sonra beyannnmeSİ· na Ve as er er mu -

1 

ihrac:ıtn ait olmak iizere teati . ~dilen a~9 .uncu ma esının . ı ı a ·ın a ·ı ' ) e .ır şey. yo . r. ıyasa a •• ııl 
rnk çıkmış bulunmaktadır. . " 1 bT kt a·.. J•k b. k notalarla Türkivıe _ ltalya tıcarct layıhn da vardır. :\Ieclıs gel~rek cu- len me'icut şışelerrn satışına de\1• 

Kemale bu Iayık olduğu mevkii ve. nı ~~/ f ı r111t e ~ .h VIA l te l ferle ırleşme tel ·ınla~ma deniz '.sevriseferleri ahki. ma glinU toplanacaktır. edeceğiz. Eskiden 10 santilitrelik~. 
rirkeJ)~ ~nu.nla olaıı şahsi do tluğumuz y:i ~ nrı oır ·ere a 3 mng up ete. _ B:ıstar:ıfı 1 inci sahifede _ • • ' · · · şeler yar~ı .. Onları ~a~ilen .ıc8:ıdıtr 
herhangı hır noktadan harekete gel- ceg 7.. • •• " • • •. A 9 d k dık. Şımdı pıyasadakı şışelenmız l 
medi . Kahıre, 9 (A:.A.) - H~r Fransanm bu muknvemetın del'<!cesı ı:teçhuldu;.. /mangaya hava y&CJD 8 Bf • 21i _ GO _ 100 santilitrcliktir. . 

Sadakatli olmağa çalışan :ıyni göriiş ;:;~fi genera_! Doş-oı, S.urıye o!·dnsuna Fransız kaynakları.na ~ö~e, lngılıı '.C' Rrakıların alkol dıereceleı·ini <t• 
esası içinde şimdi de kısaca Kemalin hı~a~en aşagıdnkı beynnnameyı neşr<ıt- \'<! Fransız kuvvetlerı •1 JSlıkametten akınları d k t•ı• şiirmek hususunda yaptığımız tec:~ 

A • , • mı. tır. ahil bo~nca. Raya'ka dogru ve Irak- e• a 1 1 b i . . rd n· j,.tı~ 
:hat~ı .b~le bıle- Hl.~nyd ve zay~~ kald1- cSuriyc ve Liibıı:tndaki Fransız su- tan ilerlemekte-dider. Londr:ı, 9 (A.A.) - Hava nczare- 'S' ~ . yı n;tıcc ~~ i: ~nı:eMleyh .• t' 
gı bır ıkı noktaya ışaret edecegız.. bm· erbaş n~ker bahriyeli ve tayra- Londra bu haberlerin bir tecrübe tinin tebliği: • lstanbul, 9 (Telefonla) - Eyüpte ~~JJ: le hır tecrube ıle ışhgal elmı) ~" 

Kemal, tekn!ğe eh~mmi~et vermi- reciİeri ! . . . ' . balonu oJtluğuna. k~1idir. Vişi tarafta- Bombardıman servi!:dne mensup fay- 9 yaşında lsmail namında bir çocuk, ?°ız. Rakıyı haJen 1:1.alfim derece ;. 
yor, Kemal usluptn dıkkntsız knlmak- Fransamn kurtarılması için muhare rı kuvvetle!', ı:ıüphesiz müttefik koUa- yarel-erimiz, gece garbi Almanyadaki oyun esnasında kendisine karşı sert ıl\muha_fa~a. e'!_ec.egız. ~adece r11P11 
ta musırdı~. . b '\"e tckrnr bm:ılnmağa karnr v.ercHm: rından bir ikisi ile temas fomin edel.ıil- hedeflere hücum etmişlerdir. Harekat davranan ( !) 2,5 yaşında kardeşi ~~gımız ış ıstıhla~ı ta~mın e~e.bıl~ ... 

Kemal Bıl?~ar tah~ıye tarzına kar- General Katru;·u mümessil ve Suri- mişlerdir. Şimdi, bask temaslar ~lup büyük mikyasta yapılmamış olmakla Ömeri tabanca kurşuniyle öldürmUş. ı~m mev~ut tcd_bırlerın tatbıkme 
şı da omu~ sılkmektedır •. ~fov7:u; sade_ \ e ve LübnR11daki Fransız kuvvetleri-! olmadığı, varsa bunun hangi istika- beraber bilhassa F.sdende ve diğer bir tlir. rnn:da!1 ı?ar~ettır. . . il r 
ce mm·z~ ... Bu, ~a~ı hıkuy~cıler ara- nin başkumandanı tayin et.tim Onun 1 metten ilcrliven kuvvetlerle vapıldığl. noktada iyi neticel-er alınmıştır. Büyiik G• •dd \ ~kı~, ı~hısar f~brıkakmndn ç d 
sın<l~ ~elırcıı yenı bır nokt~ı .nnz?rdır. "mirlerine itaat etmek mecburij;~tinde- nı öğrenmek. istemektedirler. l .\·~ngınlar çıkarılmıştır. Tayyareleri- 1rJ e şan ışçıl~~ın gı~n. ısleri hakkınc:l~ 
Olab_ılır: fal~~lt ge!1e denebı.lır k}, _her iniz. Bu defa düşmanı lnağlfip edece. Bütün Almanların Suriyeden çekil- mizin hep"i salimen üslerine dönmil~· • • • şunları .s~ylem.ıştır: . . 11 
eserın asıl bu.~yesı, onun mı~rnrı: ışle- V,iz. Ve Fransa harbi kazn.nacaktw. dikleri ve ancak 4 harap tayyare bırak- !erdir. Kaybedılen lngıhz kru• -. B.ızım mile.sse:;el~rımızde ~r. ıı 
me tarzına gor.e daha zengın bır şe- Sizinle >ek vakında bulmıacaw z > tıkları hakkında v· . v Al 1 ta- B •• d . ' • ş~n ışc_ıler ekse~ıy~ mucı;sesey<ı uı 
kil?e ~e ana ~atlarını da?~ iyi .teb~r~z Kahi:e, n· (A.A.) _ den~~ı 'Kutru rafından çıkarJlan ~~be~ler ı;::~ş~q~nda eş vapur musa eresı vazör ve destroyerlerı bulunnr_ı .ıeyler!11d~n g~lme~te ve ~ 
~tetdıreoıelsk mejdann çdıkabıllır. Hız, hkı.ka1 - Suriye. ve Lübnanda bulunan Fransız şıı cihet hatırlatılmalıdır ki, Almt.ınlnı-, Moskova, 9 (A.A.)- Bir Danimarkn Londra, 9 (A.A.) - Amiralhk dai- nes'cseksele~ıç~çıdn ch">lcfrıifne dköncmı;etckktc! 
~ e un, romnn a o sun, ma a f'I b • •n erbnşları h"t be b' . 1 . . 1 k . . . d"kte te . .. be D . k • . . . . . , • . . ı ın e a ve uru ) eme. /. 
ve fıkralarda olsun. l.ıir teknik ve us- ~u. n) "'.~de l· ,~ .. ns;. ı a .. n ·tır t~- ı~ga. ı_çın r~. araz~ı~e gı~ \ ln tqon- ~a~eş·t~ık~ore t' ş tn~mnr ~ v~pu- resı Gırıddekı ~1c at haE~atı es~:ısı.n. le iktifa etmektedirler. Bunu <Fi~~ 
lfip endişesinin; mutlaka bir ehemmi- :-.nJ ne1şı?, . re~. ışıSnm. em.1 ıne. ı an h~. - ı a ~~) anıd uhzun

1 
ıhu a

1 
atr ta~ a aş ır~- u1ı .'I ~ ıt. · rne ı tara ın an m sn ere da tayynre ?afı krovazoru HnlkiQa ıle ll<'l'ek, inhisarlar umum müdürHiğO 

. t' h . 1 . tfğ" k .. meme cı mı \e • urıye~e gıren ur ma}ınca. er a ar<He c mııJ ve ası- ec ı mış ır. 2 destroyerm de batırılmış oldukhırı- f b "k t 1 'b'. 1 • 1 ·nd 
' je ı .. mz 0 musı. ıcap e 1 1?e. ~nıız. Frnn~ız kuvvetlerinin yolunu kesme- feri fona vaziyette bırakmışlardır. Eğer -- ııı bildirmektedir n rı a, uz -:ı gı ı ış e~e. ~ ~r erı 

. 1\1~ kemmel bır uslUp ve ıyı .~ur fok- melcrinL talep eylemiştir. Lıinnetice, onların elediği gibi, Almmıl:ı. dirmiştir. ihracı vnpnn deniz ku\•veti- l k d • · b 1 1 topl~ı ol~rak calış~ırdıgı ışçılerc. ~ 
~~~ _ıie açılm_ış Y?ll~~ın, ka.rıı. dnha General diyor ki: rın Suriyeyi de tcrkcttiklcri doğru iı:ı.e, ııin bir zırhlı, 2 k·ruvazör ve 5 torpido S en erıye oşa h ıyor 11.ştıg.ı gıl~l~r?c b.~r defn. yemek uı 
~~tk~r?n~a ~~l~d~}~ an~~) ışln, ~~.: c: Hür Fransız kun·etleri sizr. kar- .\imanların iyi bir müttefik oldukları muhribinden mürekkep olduğunu ve Kahire, 9 (A.A.) - lskcnderiye sa- :~r:ııme~ı. ıçın d~utç.~ ~~n~~ıı~·Jlt 

. a nv _.ı~ı. 1:A ıgr no :-~.a go ~: ı değil, Almrınl~r~ kal'ŞI. ~arp .ecl!yor- söyleneıneı. ihraç edilen kuvvetlerin hemen 41~İr kin l)il' gece geçirmiştir. Manmafih, ~e!1 ır mn c. J e u.r ~·~Ô 
r~bıleceg!nı ınka~ ctmem~.h) ız. Tek hır. Ve sizinle dovuşmek ıc;ın gelmıyor- Visiden gelen bir haber, İngiliz ge- alındığını bildiren Ofi :•jansı; ~h·illerin tahlivesi de\·tım etmektedir. i\f eclısı~den me:ımnı~_et a.Jdık. "\~ 
nık, 1 ta~':ır, h~ah;.ı.re ve u~I~~· l:~zı lnr. HUr Fransız kuwe~leri düşma~la milerinin sahile kuvvet çıkar<lığmı, fa-ı - lngilizler ve Dfigol taraftarı müf- $imdiye kadar~40 bin kişi tahliy<ı olun. bu ;~ıtt~atl~ m1eşguh~z. "Ytk~fd~iı e ~r erınıns '.~ . ır znm~n c egıı:ımı~ 'i!- dövüşmek ve şerefsiz bır. anlnsma ıl~ kat esir edildiklerini bildirmektedir. reze1cr, top<;u ateşi himayesinde Sul'i- muştur. DUn bir ~ok hususi ve mec- ı~u •• ı 1• a nş ıyacagız: şc;ı erı k' 
ce1k asıl t~n B~{~·11 rn.ıl&ı:ul~~:, t , t l· k Suriy~de Almnnlarn vcrılen ycr!eı:ı I..cındrn ~alahiyetli mahfillerinde, snhil ~·ede Şama giden yoldan taarruz etmiş. cani trenler kalkmıştır. Bugün de talı- ~~I~ e~erk ta-:rı "~.refek, ~f e'b~k mı~ i 
k" . ~~a k ·~kaıb ud l t) a "? k~ ·~.- t-ıhrar nlmak için geliyorlar. Şeflerım- boyunca herhangi bir ihrnç hnbcri alın- terdir. Bu misli göriilmemiş hilcum tiye işi deram etmiştir. Hükumet hal- t 1 ·~. c ~.n ı erml en ç ır ~e~ 
.ı:ıınl )!r~ aı ~ . un an .soııı a 1 •- z.n karşı giriştiğiniz t.:ınlıh üdlerclen he. mndığı kaydedilmektedir. kar~ısında gafil avJanmıyan kıtal.arı- in K11hineyc vey:ı iç vilayetlere gitme- .emıJ. ecegıı. 

kay? ~~ıncc !>·~~ tnol~~~ı ntnznr:;r1- pinizi ibr3 ediyorum. Tarafını~dan Suriye Arapların<laki rıksiilamcllcri nıız cesaretle vazifelerini yapmnktn- ğe teşvik etmektedir. Fnkirlcr meecn- I k 
1
- --x . 

za ? a -:ış~ag~ ır ecru e. c. ~~ 1 ır. mıılmveınf!t gösrerilmcsini meııcclıyor nnlninnk için vakit hcniiı erkendir. $u dırlar. nen faşrnmnktadır. ra , tal ya de müna" 
Kazanaca_k ol.m ~cm J~e.n.d~!clıt.'· hem ve silah ve k'chizatmızla hakiki muha- cihet mnlUmclur ki. Diirzüler Fransız Vişi, 9 (A.A.) - Ofi aJansındnn: IInvn. akınlarının şiddet.ine rnğmen b k . 1 

ele m~~~.kct .. EF •• sta. bı~l.}~ru7. kı, Ke- !'"be meydanındaki yerlerinizi nl~nya aleyhtarı ve İngiliz nrnhibbidirlcr. Suriyede Frnnsız ordusu karargn. halk snkiııdir. Tahliye devamdadır. se atanı estı 
~alanı •1sar, ~o~ .8~f.c ~~~~ .~n.1en!e- hazır ?lmnnızı emrediyorum. Be-nı ta- Ha~~ç.i ve mükemmel askerdirler. hının tebliği: Umumi ~crvisler ııorm:ı.l f:ı:tliyetlc- Bnğclad, 9 (A.A.) _Irak hükO 
dess b. Yd~ en l1\ \ e 1 ı a) ecı erın- kip edıni7..~ .. \ ışı, 9 (A.A. ) -1\Jadriddeki Fran_ Diişmnnın gere· ha\'n, gerek knra rine <lcvam ctmek~dir. ti Jtaıva ile diplomatik münasebetle 

en ırı . .1~:.. • • . A • Knhire, 9 (A.A.) - G~ncral Knt- !(anın büyJik elçisi. dün lngiliz bilyOk ve denizden vaki her tiirlU taarruzu, ROMANYADA YENi TEDBiRLER ni kesİnM.ir. ltalvanlar 24 sruıtte ~ 
Bıı 

1 
mutahnzalaı ~mı .hı~rny.:?lcrm. - rıı. Suriye ve Liil.ınnndaki Frnn.sız- elçisi Sir S:ımucl Hoar:ı İngiliz kuv\·eL her t:ıraftn önlenmiştir. Ve b."l.zı nok- leketi te:koo-cceklerdir 

denk ~~~mdı~ pa~çaklatro 01s+"'"ı'~al d h~td+~r - 1 .ra hitaben biı· beyanname nc5rf't - !erinin Suriye arnzisini ihlali hakkın- tnlnrda tarafımızdrın mukabil taarruz- Bükreş, 9 (A.A.) - Dündenberi M b k · d 
me. 2~~r ı~. 1 a a g .. n ~ '.. .u ıse- mie ve demiştiı· ki: da Fransa hükfımetinin bir not~ı::ını lar yapılmıştır. Romanya demiryolları ~cbekelerinde ısır aş uman anı 
lerın, uzun bır ya~ıyı li~sbutun g~ze-ı cHür Fransız kU\"'Vetlcı·i, cliişmnnı \'Cl'miştir. Düşmnnın dört tayyaresini düşür- 16!l tren kadro harici edilmiştir. Bun- Londr:ı, !) (A.A.) _ G<meral )fi 
1~dcn taşuıp dev.rmesınclcn çekm ·ı kovmak ve Vişinin hicabınver tesli- Vişi, 9 (A.A.) - Ofi Fransız ajm1- clıık, 2 tan-are kaybettik. Surun şim:ı- l:ırdnn 6 sı sürat knt.arı, 12 si ckspr"s, sal Konovclin Ortn şark başkumand 
clım. nıiyetini te,mizlemek için Sm·iye ve sı, İngiliz hnrp gemilerinin dün sabah linde <lestroyerler imizdcn ikisinin par- 62 si ornnibiis katarıdır. Sebeb ol:ırak in Veyv<-.lin idaresinde Mısırdaki f 

Orhan Rahıni GÖKÇE I.übnaıın giı iyorlar. Iliz zaferin btt- P. yrutun cenubunda Lübnnn sahille- lnk hnrekfitı neticesinde iki lngiliz re:mi mnh:ıfilde, birinci derecede, eko_ giliz kıt:ıları bnşkurnandanlığına ts1 
----- lunduğu taraftayız. İngiltere \'e Amc rinde bir noktaya seri ateşli tiifeklerle harp gemisi nğır surette hasara uğra- nomik nrıkliyat. .vnpm:ık mecburiyeti edilmistir. 

Alman teblig" İ rika bizimle beraberdiı·. miiceh~z mlifrezeler çıkardığını bil· tılmıştır. gösterilmektedir. R s B I . .-
- omanya • u j!'arısta•· 

Berlln, 9 (A.A.) - Alman tebliği: 1 

1 

E beş neferle beraber geldi ve iptidai d f "b 
Denizaltılarım1z, 35500 tonilatoluk Tefriknmızın son iki giin lük • d • it l t.nhkikntn mübaşerot e~ti. lki saııt arasın E. erı ot 

düşman gemisi bntırmışlardır. 7 _ 8 kısmında bazı yanlışlıklar oldu. srarengız enıza 1 ar sonra da jandarma komutanı. sulh Sofya, 9 (A.A.) - Dün sabah 
haziran gcce~i hava kuvv.etleı·imiı İs-il Bilmccburiye, tashih ve tl'krar hakimi Don Pikerez ile hadise mahnl- na ilzerinde Bulgar - Rumen demir 
kendcriyedeki deniz iissüne mliessir ediyoruz. Özür dileriz. Aşk, harp, dehşet ve macera . !ine geldiler. Jnrı arasmda ilk defa olnrak Rusç~ 
bir hücum ynpmışlarclır. Liman tesfaa_ Hırsızlık derhnl halk ıara~ındn ~:l- Yerköy feribot servisi :ı.~ılmıştır. 
tı ve tezgahlarma ağır çapta bombn- - Evet. evet, haberim var. K:y - - 19 ri olmuı; v~ dedikodu alıp vcrmeğe ribot Alınanyada imal edilmiştir. 1J 
lar isabet etmi..5tir. Askeri bakımdan metli bir makine milhendisi imiı, di- di bu genç namusunu kurt-::ırmak için di. Fakat akşamdan dikkatle knpat- başlamıştı. gar ve Run~n şnhsiyet ve nnzırl 
mühim tesisatta büyük yangınlar çık.I yarlar. Amerika harp gcmill!rinin bu parayı azami yirmi dört saat zar- mış olduğu pençerenin açık dul'duğn- Ra7.ı kimseler; 111ernsimde bulunmuştur. 
mıshr. makinelerinde tadilat ynpacağ'ıı:ı tın<ln tediye etmek zaruretindedir. nu hayretle gördü. Derhal para k-a- - Ifobnhat p:ı.trondadır -djyorl:ır- 000 

Gece ~nvrış trıyy:ırelcrhniz, 7 bin to- ve bilhns a tahtelbahirlerin -:ilr:!tini Amerika 'konsolo. u, Alman kon - sasına bir bakış fırlattı. K!ısn, aksi- dı- hırITTzlığı zenci garsonlnr ynpmış- M 
nilfıtoluk 2 vapur bntırınıs, İngiltere- ve dalı~ vaziycllerini ~mırnC'nk çare- solosunun mnkahil cevabını beki(} - jcnle açılmı~tı ve içindeki paral:ı.r, tır. o siyah ndamlnrn iş vermek hn- ısır gazeteleri 
nin ~mıhı. ıınrki limnn)nrına znr.ırlar Jer üzeı·inde çnlıştığını bir çok kıymet meden nyağn ka l ktı \"<l bozuk hir n- uçmustu. · tnlı bir harckflt d~ğil mi snnki.. -Baı tarafı t Del eahifecLt-' 
vermıslerchr. li snhı ·lnrclan isitiim. Acaba doğru snb!'!1 gazinodan :ıyrıldı. Buna rağmen metanetini knyhct- Bnzı kimseler <le zencileri miida- ortn şark harbinde miihim ve ye 

Tob1·ukfa topçularımız, düşn1nn top- mu? Amerikan milhendisi Smith!n Asor medi. V,azi\·e1i hali hbiisinrle bırak- fa:ı ederek: bir safha teşkil -<ıttiğini. çünkü bu 
cu km•,·eUeriııi ''e bu hnwılicleki tahkL - Ben, fomıi alakadar eden ı u:u- annlarındn bulmımnsı ve mesleğine tı ve zahıtaya telefonla haber Yerdi. retle çok ihtilaflı nol"i.alarm ha!!c~ 
matı bombardıman ıetmişlerdir. Diin sat hnkkında kafi derecede nıalfımnt •akısmwan hallerde bulunması A - - Yazihanemde sabah saat brc;t" - Zenciler. c:ıhildir -clivorlardı- leceğini, Mısır müdafsa~ı bakımı<t 
gece İngiliz tayyareleri. münförid ~- \'<ırmek hususunda doğrusu fıci;~inı. merikn kon olosunun nsabını hozu- pençe~eleri. dikkatle knpadını. kaım- 1 ', ·,ızlık yaparlarsa bile kaba b:r şe- dan bu suretle Mısırın şark hududıl 
kilde şimali garbi Almanyaya yaptık- Fakat yüksek fen alimleri bu rren- \'orchı. ları kıtledım ve a,\·rılrlım. l 1".·ıtrnat • 1 ilde _r'T;ltınrlnr ve derhal ~;akayı ele ela ki tehlikenin kalkacağını, ayni ı 
Jnı·ı hl'cumlnrdn bir kaQ ölü ve miilead- cin istikbalinden iinıifrar oldukları- * için iki sant uğraştım. Uy"ku f.'Ö"İf'ri- \·cıirler. Halbuki kasa sanatkihan~ mmıdn Türkiye - Irak mllnaseha'tl11 

clid y. r:ıhlar vardır. Hiç bir askeri nı tam bir .k~naatlc ünde etmekt,.dir Sabah snn't y~di.. ıne g'innedi. Şimdi yazıhanemi açtım, bir şekilde açılmıs. Bu itib:ırla hırsızı )rnlnylaşacağını yazdıkhn sonra af 
müesseseye i. abet yoktur. 4 _ 8 haziı·an ~e~·· :\Iaam~fıh .. oyun oynama~a el.ah~ Sahil gazinosu müdiiL·ii, o g0ce hiç pençereyi açık buldum. Ayni znmaıı- Atlnntik ha\•a ve ynhucl Zeplin kum ,de\•letlerinin istiklallerinin temin 

.. ırı olur. Çunku bu aksam müthıı:ı bır uyumamıştı. Akşamdan fazla ~am - da kasa oksijen yardımiyle meçhul panynl::trının adamları arnsındn nr:ı- dileceğini ve tanınacağı hakkındn 
ar~s~ndn <lu~ma? 10 tayyare ka~·bet- para kaybetmiştir. Bu itibnı la hem panya içmiş, içkiye midesi tahammül eller tnrafmdan açılmış ve i:;indeki mnlı. denin nutkunu hatırlatmakta ve' Lı 
nııştır. Aym müddet zarfında bız d2 mevcut parasını kaybetmiş, hem de edememişti. paralar n.~ırılmıştır. tün Araplann bunu. bir başlan 
D tııyyare kaybettik, 500 lnıiliz lirası borçlanmıetır. Şim- Gazino n1Cidiirll yazıhanesine glr- Be~ dakika geçmeden bir onbaşı, - SONU VAR - tclnkki ettiklerini kaydeyJcmekted 


