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;Akdenizde lngiliz ve lfalvan 

çarpıştı '~ donanmaları 
R}orna--n-ya-da- ing-il-iz-te-. b-aa-sı-na-ç-ık-a-rll-an_m_u_· şk_ü_la-t u-· z-er-in-e 

ngiltere Romanyayı 
protesto etti 

Romen hükümeti hareketinde 
~ b serbest olduğunu bildiriyor 
~'•acar nazır arı Berllnde 

Mısır oidusu 
Silahla rını iade 

ediyor 
~ll 

lla. ınukabil daha 
ta\odern silahlar 

~ '/erilecek 
~l'a, 

~~l'llt:ı ıo - Mısır ordusuna evvel
~~ caııha ve diğer harp mal 
:~~~ lnguız kuvvetlerine lade
'l\~t ~ ll\llzaltcrcler cereyan et
lt •ııaiı~nlartn yerine daha mo 

ltı bu vcrııeccktır. şu kadar 
~;ttıe~ ıtlllzakerclerdcn dolayı bazı 
~' c lUzumauz dedikodular Çl· 

t tı1iı la, Aııaır ordwıunun silahtan 
ccc41 alSylcnmcktedlr. 

anghay imtiyazlı 
., \~~ntakasında · 

1>01.l~alılar 8 Japon 
~ıni tevkif ettiler 
t!ııtıl'aı9 Olususl) - Şangbay

lt ~l'arl!ılı trunta.kada Amerikalı
, ~ılır.iş ~n 18 Japon polisi tev

~ ~aı:ıo t\r. Bu poli8lerin iadesi 
~hbü11 ~ar tarafından yapılo.n 

tdıı-ı ... ;·lllotlkalılar tararmdan 
~Ur. 

İki Frans'z 
' 1 transatlantiği 
ti l't~iı· 

ttı~~ler tarafından 
i ı:ı~.. sa.dere olundu 
~ 'lQ 

tı l<ııuuıt- 11 dö Frans isimli 
~k Fransuı transaUnntlğl· 

~ 1-.\ı tıı~ 1ngU1% kuvvetleri ta
l~ ereaınden sonra Kana· 

' ~~u; ao.ooo tonluk PMt6r 
' lra de ınUsadcre edilml§Ur 
~ ı.~Uft.ntık kendi kendistııı 
~' tt ~tnıl§sc de daha evvel dav 

,. ~~ :ııı~~er<la {lskerıerl tmMatlanU· 
ı ,· \·ıı.l>tır \·e hare)<ele manJ olmue 
~~~ları;ta i5 ınUlmetrellk birçok 

ı bııı e lnllbiın miktarda harp 
Urıuyordu. 

Petrol hisse senet
leri yabancı 

memleketlerde 
satllmıyacak 

ilama, 10 - noman}cıdan yirmi 
'dl:irt İngiliz petrol teknisyenin ih· 
racı, Tunnya çıknn İngiliz gemile
rinin sıkı kontrola lalıi ıuııılnıaları 
ve Romanya.da ynşayan Jnglliıle.: 

<Devamı 4 ilncfideJ 

Fransız milll meclisi 
Anayasanın tadili hakkın
da konuşmalara başladı 

Bir Amerikan gazetesine göre: 

Yapılacak her değişme muvakkattir 
Cenene, ıo ·- LöbrönUn baJ • tifakla tasvip olunmuştu. 

kanlığmda topla.nnn nazırlar mec- DALADYE, RENO VE Gı\l\lLE..,... 
lisinin kararından sonra mcbusan Londra, 10 - Mebuslar mecllsL 
ve uyan meclisleri Vi.§i gazinosun.. nin dünkü toplantısında bazı me -
da bugün saat dokuzda ihzari ma- buslar siyasi ve ~kcı1 hatalardan 
hlyette olmak Uzcre bir içtima n.k- dolayı Daladye, Rcno vo Gamlenln 
detmişlerdir· muhakeme edilmelerini istemişler

Milli meclis Mare§al Petcnin o
toritesi nltında Fransız devletinin 
yeni kanunu esasi.sini bir veya bir 
kaç \'csika halinde ncşredecektir· 

Heryo, tadil keyfiyeti için mc • 
busan meclieinln fevkalildc toplan
tıya çağınldığı hakkındaki emir -
namesini dün okumuş ve kara~ it-

dir· Diğer taraftan Nevyork Tay
mis gazetesi anayasanın tadlll cL 
rafında neşrettiği bir makalede 
şöyle demektedir: 
"- Bu rejim ne devamlıdır? 

Ne de normaldir. J<~ransa şimdilik 

HiUerin mutlak emri altına girmiş 
bulunuyor!" 

(Devamı -~ iincüde) 

~l2'4tf/?1AJ 

Okganus~takl 
Amerikan filosu 

Ya in~ton, 10 (A·A·) - Donan
ma k~mandant Amiral Richardson, 
dtin Havaydan Vaşingtona gelmiş
tir· Amiral Ruzveltle uzun bir mü
lakatta bulunmuştur. Amiral Beyaz 
Saraydan çıkarken BUyük Okyanus 
filosunu Atlantlğe nakletmek t~ 
savvurunda olmadıSını beyan et -
mlştir· 

Ruzvelt, aynı zamanda Filipin a,.. 
dalarnnn mUdafaasını temine me -
mur olan deniz kuvvetlerinin ııefL 
nl de kabul etmiştir· 
Stratos ferik bir hava 

servisi açıldı 
Nevyork, 10 (A·A.) - Los An. 

celos ile Nevynrk arasında yolcu
lara mahsus olnn stratosferik bir 
bava seni.sinin ktl§at resmi mu -
vaffn.kryetle yapılmıştır. Takriben 
5000 kilometreden ibaret olan me
safe, bir rekor zamanı olnn 11 aa.. 
at 45 dakikada katedilmiş ve ben-

zin almmak üzere yalnız Kanscs 
City'e uğranılmıştır. 

l talyada çıkarılan bir 
kararname 

. 
Roma., 10 (A·A•) - Relimi cerl· 

dede intişar eden bir kararname 
mucibince dUşman devletler teba • 
asına ait olan biltUn ticari ve sınat 
mUesseseler bir sendikanın kont -
rolü altına konulmuş veya sekstro 
edilmiştir· 

Romanyadaki Polonyalı 
mülteciler 

Bilkreş, 10 ( A,.A.) - Sivil Polon· 
yalı mUıtecllerin memlekcUerlne ld&· 
desi işi bu temmuz ayında hitama e 
recekUr. 
Buğdanda, Y~ta !kamet etmekte 

olan Alman vatand~lan, yakmd& Al-
4 

manyaya sevkedlleceklerdir. 

ltalyan dPnfz lmn"C!t.IJ le !':lrpı~ıın Jngllb: Akdeniz tllosundan lıfr grup 

7 sa t süren 
harp devam 

• 

ediyor 
Mulıareheqe bir çok bombar
dıman tagqareleri iştirak etti 

ltalyan donanması sun'i sis altma çekildi 
Londrıı, J O - Akdcnlzdek.J lııgillz 

filosu b:ı§kumandanı Maltanm var
kmdıı iki zırhlı ne birçok kru\'llZÖr 
ve torpido muhrıpleıinden mürekkep 
bir tlalyan deniz ku\'vctlnc rasts-eldl· 
tini bildirmektedir. Bahriye ncztı.r6-

tine \'erilen ma!Omata göre dUşman 
8-10 pusluk toplarla mücehhez bulu· 
nuyor<lu. Fakat temasın akabinde 
derhal suni sis bulutları ne,şretnıl§ ve 
İngiliz filosile dövU!mcktcn vazgeçe
rek kaçmaya başJ:ımıştır. Rıı sırada 
lngillz saf!ıharp ı;emllerlndcn biri 
derhal ateşe başlıyanık bir ltalyao 
zrrhlısma isabetli endabUarda bulun
muştur. B:ı harekeli 1nı;lllz deniz tay 
yarelerlnln hUcumıarı takip etm~Ur. 
Temas muhafaza. olunmaktadır. 

Ticaret vekilinin lzmir
deki tetkik ve 

temasfrırı 

Türk - Alman 
ti car et 

anlaşması 
müza kereleri 

yakında bitecek 
Dünya vaziyeti karşısın · 
da dl§ ticaretimiz tanzim 

ediliyor 
(l'a:.m 2 nclde) 

Diğer laraflnn Ccbc!Uttanktan or
ta Akdenizc doğrU bir keşif hareketin 
de bulunan lngillz moau hiçbir dil§· 
man harp gemisine tesadU! etmemi§; 
fakat dört tayyare dU~UrmUı ve U· 
çUnU de Usleri ~ dönemlyecck bir hal 
de tahrip etml§Ur. 

Deniz harbi hakl<mda İtalyan tcbU· 
ğ1 de §Udur: 

Roma, 10 (ı\·A.) - Stcfani a -
janeının deniz cephesindeki muha.. 
biri telsizle bildiriyor: 

Dlin ltalyan deniz kuvvetlerile 
İngiliz deniz kuvvetleri karşılaş -
mışlardır· İngiliz deniz kuvvetleri, 
Bingazide bir limana giden bir 1 -
talyan gemi kafilesine refakat et
tikten sonra avdet etmek üzere 
bulunan İtalyan cüzUatmlıırına ta. 
arruz etmek istiyorlardı· İki mu -
hasnn taraf arasındaki çarpı§ma, 
öğleden sonra saat 14.30 da, 38 
derece arzı §imalide, 18 derece 
lulil şarkide ve Kalabriyanm mUn
tehasmda kfı.in Spartivento bur 

nunun cenubunda vukua gelm.iştir. 
Muharebe saat 21 o kadar şid -

detle devam etmiştir. Muharebeye 
birçok bombardıman tayyareleri de 
iştlnik et.mb ve bu tayyareler, bü
yilk hacimde bomba.tarla düşman 
gemilerinl 15ombardnnan etmişler. 

dir· 
Akşam olunca İngiliz donanmam 

cenuba doğru yol almağa başlamış 
ve İtalyan kuvvetleri ta.rafından 
tak.ip edilmiştir. 

Y eni Danimarka 
kabinesi 

Kopenhag. ıo (A.A.) - Son u.at
te tadllı\ta uğremış olan yeni Dazıl· 
marka kabinesi mebusan meclisi hu· 
zurunıı. çıkmt§tır. 

Hariciye nazırı Munchün yerine 
bUyUk harpte Jıariclye nazırlığında bu 
!unmuş olıın .Erik Sca veni us getiril· 
mıour. 

Bayştag yarın 
toplanıyor · 

Hitler Avrupanın yeni 
nizamırıdan bahsedecek I 

bahsedecek, daha 6onra bugünkU 

harp vaziyetile İngiltereyc yapıla· 
ca.k taarruz etrafında konuşacak 

Bertin, ıo - Alman mccfüıi 
"Rayetağ" yarın için bir toplantıya 
davetli bulunmaktndır. Bu fC\•ka • 
lllde celsede Hitler bir nutuk söy
Uyerek ağlebi ihtimal harbin ge • \"O Avrup:ı nizamı hakkındaki dü -
\:lrdlği safhalardan Ye Fransadan • şUncelerinden bahsE'dP.c'.lktir· 

• 

, 
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HAZRETİ MUHAMMED 
ı::o::::~==="=rJ<HAVATI> 

i' L K VE Si KA 
.(lbni l11hak)ın kaybolan eseri esaa tutularak 

tBNI HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmı~ 

Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
.l'ttr9'091e çevtreo; 37 Muhiddin Türk 

- Yüz1eriniz ters yüzü geri dön
!;tin! dedi. Sonra ümmetine düş

man üzerine hücum emrini verdi 
\'e onların hezimeti (Tanrı tara· 
fından), takdir olunmuştu. Tanrı 
onların qrafmdan bazılarım öldürt 
tü. Diğerlerini de esarete düşür

dü. ıO), 

KAFiRLERiN KUYUYA 
ATILMALARI 

Hz. Muhammed ki.firlerin öliile 
. rini bir kuyuya attırdı, yalnu 

lbni Halaf toprağa gömüldü. Zira 
o o kadar §ipişti ki üzerinden zır
hı bile çıkanlamadı. Onun için 
yalnız o ayrıldı. Obürleri ldmilen 
kuyuya doldunılduktan sonra Hz. 
Mubamnıed kuyunun ba§ma geldi 
vehaykmlı: 

- Ey kuyu adamlanl Bizin Rab 
örmmı 'VUdi tahakkuk etti mi? 

Benim Rabbımm vaadini ben 
Jtergek gördüm! 

o vakit esbabı: 
- Ey Tamı peygamberi! Fakat 

onlar cıııetltt delil mi? dediler. 
Hs. Muhammed DU cevabı ver 

di: 
- Ukin omar bilirler ki Rab

bın vaadi gerçıek oluqtur! 

BBDR GAZASI VZERINE 
ŞARKILAR 

Benu Abd Eddann yeti§tinnesi 
l>ir Sami olan Abdullah ibni Ezzu· 
bari, Bedrde ölenlere ,u mersiyeyi 
.>Öyledi: 

''Bedr uğruna o parıldayan yiiz" 
lerile ne necib insanlar yerlere se
rildiler! 

Onlar Rubeyhi arkada bıraktılar 
'e düşman alaylarına saldıran en 
yiğit cengaverler Münebbih ve Ra
nia oğullanru .• 

Yüzü karanlık gecelerde mehtap 
gıbi parlayan cömert Elha.risi ••• 

Metin, mükemmel, kusursuz ıbir 
mızrak gibi ElAs ibni Milnebbihi .• 
Onun kabilesi ,.e ced!eri onun sa· 
yesi.ode §anlı oldular. Ana ve baba 
kardeşleri onwı sayesinde pıı al· 
dılarI •.. Eğer bir insan ağlıyor ve 
ıstırabından feryat ediyorsa o §an" 

h serdar· Hişam oiluna allaaml 
(Deuamı varlı-

(1) H&. K11bemmed HlcretiD iJdDcl 
yılında, Ramezınm 12 JDd pil eo ı 
muh&clrlerdeıı, pr1a1 &IArdaD ml1rek 

• kep 313 eababUe lıareket •tmifU. 
:Bedr KedinedeD 80 mll :meafede bir 
köymlr k1 burada Jı.er :yJ1 bir p&Jla12Z' 
kurulurdu. 
Jııltla]llmenJar KedlııedeD 6 IÜDdıl Bed 

re gelm!fler, fakat ~rm ta· 
mamUe mllcehbez olarak d&b& ft'Tel 
gelml§ oJdukJarmı .ötramJtlerdir. 
Kurey,Wer 100 u aUvari olmak Qaen 
bin kljlydUcr. Ebu Lebebdeıı maada 
bUtUn reL!lert bu harbe fıtırak •tmfı· 
!erdir. 
Kurenın en bUyUk reaı Utbe ibnl 

Rebia Kure)'llllerin bqkuDwıdam)"dL 
Kannlller Bedre Je1d1k1ert zaman 

Ebu Sutyanuı kervanUe oradan teh
llkulzce geçtıttnı öğrenmlıler, bu· 
nım tıurine .Adiy Ye Zllhre kablleıert 
harp etmekte mana olmadıtmi ileri 
aUrmll§ler; :fakat Ebu Cehl bunu red· 
detml§, bu kabileler de llekkeye dön
mtl§lerdir. 

Kurcyılller daha evvel geldlldert 1· 

çln htkim noktaları i§ı;al etmi§lerdı. 
KUalUnıanlarm elinde tek blr au ku· 
)'USU yoktu. Bulunduklan yer ._cok 
kumluktu. 

Fakat o slt'ada yağmur yagmı,,, 

lmmıar ve tozlar yat~m.IJ. mUslUman· 
lar bol au tedarik edebilmişler. bu 
yafmurlar Kureyı taratmı bataklrfa 
döndUrmüıtUr. Bedrde ikl ordu karıı
lqtığı zaman, harlkull.de bir' lnkılA.· 

bm en ytlce ıahneli görUlmUıttı. Zira 
iki taraftaki lııaanlar, blriblrlerlr.ln 
b&b& ile evlAdı ve karde~lcrlydller, 

Kuren kumandam Utbenln karoıam· 
d& oğlu Ebu Bmeyte, Ebu Bekirin 
kUJWDda henüz mUslllmanlığı kabul 
etmemı, olan Abdurrahman vardı. 

Hz. Ömer da)'Dlllı öldUrmeye mecbur 
olmu,tu. 

Harp, Hz. Kubammedlıı evvelce 
Kureni tarusut içln a-önderdigi Ab-. 
dullah bin C&Jıt taratmdan öldQrWen 
n bQUln Kureytlıı reisi Harb lbııl 
Ummlyenln torunu olan Amr lbnl 
HadramaniD Araplarda &det oldutu 
117.ere tlatllDQ bq~ parçalayarak ve 
bqma s;amurlar sıvayarak :lnttkam 1· 
çlD feryatlar& bqlayıp • Ku.re§lllert 

, tahrik etm..Ue bql&nnı. 6nce Hadra.
mi ileri Çlkmıf, ona karp çıkan Hz. 
Omerin bir .kölalnl öldUrmu,tOr. 

Ondan 80Gr& Kuren kadınlan ara
amd& mepur Hindin babuı olan Ku· 
ren kumandanı Utbe c;ıkm11, Hz. 
Hamza ne çarpıprak ölmilf. .anra 
Utbe.Din ottu Velıd Hz. Ali De c;arplf 
mq, oda maktul dllfllıtlf, buııdaıı 90D• 

•umumi ça.rpıpıa bafl&m11tır. 
KQalflmanlar bu ilk harpte fevk&

llde bir kahramaıı.lıkla dövq,Mtl§ler, 
Utbe 'H m.,hur Ebu Ochl, Amr i'tmi 
Hlp.m, Hz. lrlubammediıı en bUyUk 
d•qımanJarmda.n Ebl Ha.laf, :Münebbih 
Ullll l!lhaecae gibi Kıan71 reı.ıert 61· 
mu,. KannW.re futur gelmff, '10 
maktul :vennlşler \·c n1hayet birer bf. 
rer eair olmağa ba.,laml§lar, mUslU· 
manl&r kendlleıiDdcn üç misli üstün 
.,. nıotcemmeı techlzatı bulunan dilf" 

mana karp pek parlak bir ı:ater ka• 
zanmı§lardtr. 

Ellrler ara.smda Hz ömeriıı amca
sı Abbu, damadı Ebu Ell.s ve dlfer 
Kunyı releıcrt vardı. 

KllllOmanlar S.c mubaolrlerden 
6, eruı~rdan 8 tane ıchlt \'ermı,ıerdir, 

Bedr mağlQbtyetiııln haberleri :Mek 
keye vardıfı zamıuı bütün lfekke 
matemler içinde kalmqtır. Harp SII'&· 

ıımda Hz. Muhammed dUşman ölUl~ 
rtn1 gömdUrUyordu. Fakat zııuıer çok 
arttığı için onlarm hepsini bOyUk bir 
çuku.-a gömdUrdU. 

(Bedr) zateri hakltmda Kuranda 
birçok lyetler na.zll olmU§lardır. EııtaJ 
aurealnde Bedr harbf §U Ayetlerle tu
vfr olunur: 

•• ... Ben klfirlerin kalbirıe korku 
aal&cagmı. Siz de onlara Aldırıp bo
)'UJllanDı VU."'UD. Onların parmaklan· 
as vurun. Çllnkli onlar .Allab& da, 
peygamberine de 1.ııyan etınıılerdlr. 

ADahma da, peygamberine de ilyan 
edenlere kar:sı All&hm uabt tlddetU
dir. Kltırter ,tıte bunu tadınız, aonra 
cehennem azabma atııınu:. Ey mllm.ln 
Jerl KMirlerle toplu olarak ~lq
tıtamt zaman onlara arkanızı çevlr
meytnlz.Her kim ya tekrar harbe &bl· 
n:ıak, yahut 1-fka bir fırkaya iltihak 
için delil de bqka bir maksatla on
lara arkasını çevirecek oluraa Allahm 
pzabma ufrar, onun r!decetf -yerce
lıeıınemdir ,.e cehennem ne fena bir 
yurttur. Onlan ılz öldtlrmed!ntz. oıı
ıan .Allah ISldUrdtl. Atan aen detfldfJı, 
Allahtr. Bu da Allahm bir lQttuydu. 
MU.mtnleri denemeli içindi. ÇtlnkU Al
lah lateylcidlr, ve bitmelidir Te blly

ledlr. Allah W1rlerln bUelerhii aldın 
kılar. 

sız tetlh ve zater iltersenlz iJte 
fetih ve zafer aize uıaıtı. Harpten 
vazıeçeneniı: bu mln için daha ha-
1U'll olur. Eter dönel'98Dlz biz: de 
döneriz. Sayınız çok oıaa. da, gene 8.1· 

la size yaramaz. ÇUnkU Allah ıııUmln· 
!erle beraberdir . .,, 

H A' E E 'R - Alt~am PO!taST 

İtalyan kara 
yoluyla ithalat 

Böylece 3 milyonluk 
'alacağımız ödenecek 
Memleketimizle ltalya ara.ıımda 

karadan mal mübadelesi temin edil· 
mlştlr. ltalyanlar bu arada kAğıt gön 
dermeğl de kabul elm!Jlerdlr. 

Muhteıır clruJ kA.ğıUardan mürek
kep bir parti bugllnlctde trenle gele
cektir. Bunlar arıı.sında 10 vagon ka
dar gazete kll.ğıdt ela bulundugu bll
dlnlmcktedir. 1talyadan karadan mal 
gelmesi ılevam edecek ve 3 milyon ll· 
ralık IL!acağtmız da yavao yav::ı.ı öde
necektir. 

Maarif vekili gitti 
Birkaç gUndcnbcrf "chrlmlzde bulu· 

nan .Maarif \•ekili Hasan Ali YUccl 
dllıı ak~amkl trenle Ankaraya gllmlf 
ve istaııyonda maarif mOdUrU ve doııt
ları tarafından ugurıanmıotır. 

Florya plajları 
•Fıorya pl&jmm lşletflmeslnl iki ae. 

ne mUddetle üzerine alan mUteahbit 
64 bln liralık temlnab vereceğlDJ 

bildlrdillnden kendlalne cuma günl\ne 
kadar mUblet verilmlftlr, Cuma günU 
temlııst veriline mukavele imzalana· 
cak ve böylece pazar a-Unllııden IU· 
baren. Florya plA.jlamıı bu mUteahhJt 
l§letecektir • 

Zincirleme ticaret 
Manifatura üze. ·. .:e 
havadan yüzbinlerce 

lira kazanılmıt 
Fiyat murakabe komlıyonu mani. 

fatura flyatJan ve kir nl.sbeUeri tıze· 
ıiDcSe tekrar ye daha eaaılı tetkiklere 
lUzum g6rmllfUlr. 

Harbin bldayeUndenberl mUtemad1 
pylalar çıkarılarak 11zertnde ilk de
fa 1htlklra bqlanan manifatura eı
yaaınm elden ele devredilerek yüz 
bbııerce llralık gayrimeşru kazançlar 
temin olundufu bUiıımektedlr. Bu su· 
retle tıyatı · yUk.ııeltllen bu eııyanm 
bug11nktl fiyat1&n Uzerinden ayrıca 

k&r mabeUert kabul olunmuı muva
fık görtllmeınektedir. ÇünkU esasen 
bugünkü saba fiyatında l!lzumundan 
çok !azla. k!r mevcut bulunmakta
dır. Bu vaziyet yeni tetlüklertıı mev· 
zuunu tqkll etmektedir. Tetkikler 
bqliıı, yarm bUecektır. · 

POLiSTE: 

Tramvay • Kamyon 
çarpı§ması 

Lüleburgazlı Abdullahm idare
sindeki 49 numaralı kam)·on G& -
latada Nccatibey caddesinde kar. 
§Idan gelen vatman Mehmcdin i -
dareaindeki EminönU - Bebek 
tramvayına ÇarpmJJlır· Tramvay 
ve kamY.on ön kısımlarından hua.
ra uğramışlardır. Şoför Abdullah 
da ellerinden yaralanm11ur. Suçlll 
yaka.Janmqbr. 

BiR OTOMOBİL DIREGE ÇARPrl 
Şoför Yqarm idareeindeki 2020 

numaralı otomobil Y~nlcami cad -
deslnden geçerken önüne birisi 
çıkmış ve §oför dfrekelyonu bir -
denbire kırmıştır. Otomobil bu su· 
retle yolunu değigtircrek caddede
ki işaret clireflnc çarpmıştır. Di -
rek iğrilmiş ve otomobil lıuara 
uğramıştır. Şoföre bir gey olma • 
mrıur. 

BİR ZEllİR SATICISI iLE BEŞ 
İŞÇİ YAKALA..'iDI 

DUn KadiköyUnde bir eroin sa
tıcmı ile beş 13~1 bir kahvede cUr
milmeşhud halinde yakalanmışlar. 
dır· 

Methur sabıkalı satıcılardan To
pal Muzafferin Kadıköy nhtum bo
yunda 66 numaralı Muatafanm kah 
ve.s.lnde gizlice min satmakta ol -
duğu haber a1mmış ve diln Hayri, 
Ahmet, Yaşar, Enver ve İlmall 
lsmlııde beı ifçlye eroin satarken 
cürrnllmefhud yapıl.mı§tır- lluzat _ 
fer memurlar{ görünce cebindeki 
eroin p&keUni yutmue, fakat Nil
mune hastanesine gönderilerek 
bunlar midesinden çıbnlnıı§tır. 

Suçlular bugUn adliyeye veril -
mişlerdir· 

Parti Grubu 
Milli emlak taksitleri 

bir müddet daha 
tecil edildi 

Ankara 9 (A.A.) - C. H. Par
tisi B. M. M. Grupu bugün (9·7-
1940) saat 15 de Reis Vekili Sey
han Hilmi Uran'ın riyasetinde 
toplandı. 

Ruznamede hazineden vaktiyle 
em!ak teferruğ etmit olanlar bor
cunun daha bir müddet tecili hak
kındaki komisyon raporu ile Ma
arif Vekilinden orta tahsil imti
hanlarından bu sene alınan neti· 
cclerin izahını isteyen bir sual 
takriri vardır. • 

~ . .filli emlak komisyonu raporu 
münakaşa edilerek kabuliyle hü
kumete arzı takarrür ctmi~ ve 
Maarif Vel:ili celsede bulunmadı· 
ğı için Maarife tealluk etlen sual 
takriri gelecek haftaki içtimaa 
tehir edilmiş ve celseye nihayet 
verilmiştir. 

----o--

Bir adam karısını 
ağır ·yaraladı 

Bu sabah .Fatihte bir adam kansı· 

nı kı.skansıık yUzündcn ölllm halinde 
yaralamıştır. 

ı.·atihte fslcender mahalleıılndc otu. 
ran ve Gurcba hll..'ltane.1lııde badana.
cılık yapan laman kanısı :MUyeaeerl 
çok kıskanmakta ve dolayılile ıUp· 
helenmcktedlr. Bu yUzden aralarında 

kavga eksik olmamaktadır. Bu .ııabıı.h 
gene bu 11eldldc kavgaya tutu~mU§lar 
ve biraz kendini kaybeden İsmail eli
ne geçirdiği bıçakla .MUyesııeri göğ

sünden \'C aol kolundan afır surette 
yaralamı:ıtır. 

l(ad~ feryadma ko;ıantar lsmalll 
ya.kalamıJ)ar ve :MUyeaser1 butaneye 
kaldırmıoıardır. 

iktisat fakültesi 
Tedris Ye imtihan 
talimatnamesinde 
tedilit yapıldı 

' f stanbul Üni'rersltcsl lktısad rıı-
küllesi tedris, lisans ,.e imlihan 
talimatnamesinde Maarif \'ckllle
tince yeni bazı tadiliit yapılmıştı. 
Yeni ~ekle göre, aşağıdaki derslerin 
imlihnnları grup halinde y:ıpıln
cakhr: 

Birinci sınırın:. lktısndl co~rafya 
Te Türkiye iktısadiyatınııı bfinyesi; 
ikinci sınıfta: lktuıad '\'C mufassal 
iklısad tedrisi; Uı;Oncü ı;ın ırta: P:ı
re, kredi, l>anka \'e iktıs:ıdi dokt. 
rinler t:ırihi fi~Onc!i ,.c dördfincQ 
sınınıırda: Okutulan clerslcrdeıı Iıi· 
riblrHe alıikııdar olanların heycU 
umumlyesl ayrıca, blrih1rile nl~k~ 
Iı olma<lıklıırı lı:ılıle mevzuları, 
umumi derslerden birinin ıncvzu
una tcm:ıs cdecnlerln imlilıanl:ırr 
nın bu umıımt dersin tınıihanlle 
mü~lereken gnıp h:ılin~c 3•npılma. 
ı;ı, profesörler meclisi t:ırnfından 
kararlaştınlabileceklir. Profesörler 
meclisi her sene ders başlangı· 
cında, umurnt iklısad imtlhanlarile 
birleştirilecek olan dersleri teshil 
ederek talebeye ilAn edeceklir. Bu 
grupların imtlh:ınları ;) nzılı olarak 
3·apılacaktır. 

Şu derslerin imUhanlıırı dn yn· 
zıh olarak yapılaeııklır: 

DirJnci sınıfta: İklısad; ikinci 
11rnıfla: Sosyoloji: üçüncii sııııftıı: 
Maliye, dör<l!incü sınıfın: Jşlelnıc 
iklısadı ,.c devlet muhasebesi, ge. 
nel iklıs:ıd imlihnnı. Bu irnlilı:ındıı 
talebe, tahsil esnasında gördiiğü bü
tün iktısad derslerinden nıesuldiir. 

Yazılı imllh:ınlardıın nşaltıdaki· 
ler eleme ınalıiyelinde olacaktır: 

Ilirinci sınıfla: lktısadl coğrııfya 
,.e Türkiye iktısadiy:ıtının •tıünye· 
r.i, iktısad; ikinci sınıfla: lklısad 
,.e murass::ı.l iklJsad teorisi, banka 
,.e ik!Jsadl doktrinler t:ırihl; dör. 
ılüncü sınırta: fştetrnc ıktısadı ,.e 
muhasebesi, genel iktısad imtihanı. 
Eleme imtihnnlarınıla nım·atrak o
lamıy:ınlar diğer imtihanlara girc
miyeceklcrdlr. 

Bakır şilebi lzmirde 
Bakır ıUebl yUzdürüldükten aonra 

dUn tahlialye refakaUnde :tzmır lima
nına gelmiştir. KömllrliııU bop.ltmak
tadır. Şileb orada biraz tamir edil· 
dikten sonra llmaıınnıza gelecektir. 

8u r11ut011 
llölloR 
qlıll>iJi'NE 
<ilJJr~~il.~11 
'rEYG G€'l. .. 
..... >tfı~oi' ... · ~ 

Bu sabahki 
· ekspresle gelenler 

Belçika ve Holandada
ki talebemiz artık 

dönmek istemiyorlar 
Bu sabahki Avrupa ekspresile 

şehrimize Ba~vckalct muhasebe 
müdürü Sadi Kıya gclmi§tir· Ken. 
disi bir mtlddct evvel Berline git. 
mişti. 

Öğrendiğimize göre. Avnıpa va
ziyeti cski!li kadar ke.rrşık değil -
clir. Talebelerimize gelince, bütün 
müşküller bertaraf edilmiştir· Kon. 
soloılnnmrz Belçika ve Holanda • -
dak! talebelerimiz ile meşgul ol
ınakt:ıdrr. f'nnı.sız otan talebeye pa
ra \'crilmektcdir. Yerleri bilinme -
:ıenlcr aranılıp bulunmuştur. Mem.. 
lekete dönmek istlyenlcre la21m:;c
len bütün kolaylıkla:- göslerilm"k
tedir. Fakat vaziyetin olduk!;a dü _ 
zclmesindcn dolayı hiçbir talebe 
m!z dönmek niyetinde değildir. 

Ekspres ile gelen diğer iki yol
cu da Riyaseticu:nhur orkestrası -
mn 5cfi ve bir Alman kurycsidir. 

Bu sabahki konvansiyonel trenı 
ile 11ebrimi.ıe Avrupadan hiç kim
se gelmemiştir· 

Silivriden mühim mi:; t:ırda yo _ 
ğurt gelm~tlr· 

----<ıı---

Zıraat seferberliği 
1 O bin kilo mahsul üç 

saatte biçildi, dövüldü 
ve kaldınldı 

Polatlı, 9 ( A.A.) - Zirut Ve
k ileti tarafından kazarnu:a gön
derilen kombina t>içcr ve döfer 
ziraat makineleri dündenberi ça
lıştırılmaya ba9laıımı1ttr. 

Baıta kaymakam olmak üzere 
blitün kazamız çiftçilmY,lc Polat· 
lılıların önünde yüz dekarlık bir 
tıtrlada faaliyete getirilen bu ma
kineler bu sahadaki m_ezruatı üç 
saat zarfında biçip dötmU9 ve 10 
bin kilo mahıu!Un böylece lnsa 
bir zamanda kaldrnimtsı milin· 
kün olabilmiştir. 

Bu rmhsul öğleden sonra da 
Po!aılıva getirilerek piyasaya ar
zotunırak kilosu 6 kuruı l O pa
rauan satılmıstır. 

Çiftçilerim~, Ziraat Vekaletin
den bu makineleri kendilerine te
ınin etmek suretiyle yaptıeğı bü· 
yUk yardımdan dolayı fevka!lde 
nıinnehardır. 

Kazamız içinde çalı~tırılacak 
olan bu makinelerin adedi yirmi· 
dir. 

"Olüm 
fozg:ıt hAklmi B. 

"'""·'·""-"'"""""Ahmet' in kardeşi 
\"c 19 sayılı lcftİJ 
komisyon rclsll
i!indcn mlilekait 
Topçu Yarbayı 
Bedri Alkılıc kıs:ı 
lıir hastalığı mfi· 
teakip V/i/940 
ulı sabahı •ren. 
dikte vefat çimiş
lir. !\lerhunı 325 
senesinde Mektebi 

Harbiyeden nco"ct etmiş, Balkan 
ve Umumi harplerde ve bllhusa 
~mır 'mikadelenln son demlerine 
kadar ntanına lıürük hizmet ,.c 
yararlıld:ır l{Ösll'rmişti. (14905) 

• Karamürselde arkodaşı ~lusfa. 
fayı öldOrerek buraya kaçan Saidln 
yak:ıl:ındı~ını dün )·azmışlık. Şait 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
11orgı1)·a çekilerek evkif olunmuş
tur. 1Cnramürselc gönderilecektir. 

ıc: Riyaselicumhur Umumi Katibi 
Kemal Ankaradan şehrimlre gel· 
mlştir. 

• Sümer Bankda Yerlimallar pır 
ıarının Beyoğlu şubesi müdllril 
Fahri Şarkta iktısadl tetkikler yap. 
malla memur cdllmittir. Mumaileyh 
bundnıı sonra Karadeniz sahilleri
ni dolaşarak Erzuruma kadar gide· 
l'ek ve yeni açılacak şubeler etra· 
fındn tetkikler yapacaktır. 

• Muallimlerin mesken bedelim 
tevzilnc başlanmıştır. 

• 250 gram çlYiyi kilosu 28 
kuru, yerine 43 kuro,tan ııattılın
dan dolayı Mflll Korunma kanunu
na muhalefetinden mahkemeye ve· 
rilen nalbul Agııpyosun mahkeme
sine ıfiln de devam edllml,tir. 

• Kayığına aldığı Yolculardan 
üçünün boltulmasınıı dikblıizlilc 
T~ tedbirsizliğe sebep olan Hasan 
dün ikinci ağır ceza mahkemesinde 
6 ay hapis ve 50 lira para cezasına 
m:ıhkl\m olmuştur. 

• Gire~ıın ln,·ynre mtyrlnnında 
orman ikici ~layı tıtrllfını1ıın nnt 
içme töreni yapılmı~t,ır. Törende 

Hl TEMMUZ 

Ticaret vekilinin I 
deki tetkik ve 

temasları 

Türk - Alma 
ticaret 

anlaşması 
müzakereleri 

y~~ ında bitec 
Dünya vaziyeti kar§ 
da dış ticaretimiz tcı 

ediliyor 
bmtr, 10 - Ticaret vekili 

Topçuoglu dUn ltbalAt ve iht 
larta uzun blr &'lirU,me yaptı. 
bu toplantıda ezcUmle §ISyle dedi 

•• - DUnya harbiyle n1uıet1er 
smda mllbadele prtlarmın ne 
zerlaştığmr blllrliııiz. Dlf ti 
harbin mUblm teslı1er1 olmuıt~ 
muml ihracatı dQ§UnOrkeo i 
da mUtalea etmek, ihracat '!' 
mız memleketlerden ne sf bl 
alaca~mm da nuarı dikkat 
IAzımdır. 

Dünyada art.ık ~yııelmUel 
kalmamqtır •• Evvelce mQ'b9~ 
ıtrbeat rekabet vardı. J11mdl u-: 
dutu halde Cenubi Amerikada~ ... 
day alamıyanJar buntııı iki ~ 
yat fazlastyle daha yakın ve 
tı emin yerlerden temin etın .. 

,..v:en memleketler çoktur. RoP' 
dan yllzde 20 !azlulyle petrol '" 
zia mU:Jayaaaı bundan ileri 
Bugün Balkanlara ve Orta 'A ,-rıı 
pamuk ııatarlten eski rai<iplerM' 
cll~e etmiyoruz.. ÇUnkU ahcı 
lbUyaçlarmı oralardan temin 
rt frukAruıır.dll'. Dış Ucnrete ııo 
Un mUdabaleaı sırf mUralcab~ -~ 
vlr makııadJyledlr. Eakl aer~r 
gun ıçın tyl bJr tıyat teınlnloe rt' 
vermez. Satılacak mallarm fi>

0
, 

hangt memleketlere tcvzJ cJ 
bUkflmetçe tenslp edJlecektJr. 8" 
zarurettir. Vesika Ucaretl. tlJ 
payı gtbl gayrl ahllkt vazlyeuıı~._ 
aaade elmlyoruz \·e etml)ec~ 
yıl komisyonculuk yapan ti IJl 
rııeatçı olamıyacal(tJr. Tufeyli 
ketlerin teczJyeal lazımdır. sıı# 
beraber ferdi te~ebbUslerc de 
olaııyacağız. > 

Hükiımet l.ıiıdcn ma}lsul i•11 

terle müıakerededlr. Müıa1'111 

yakında bitirilecek Türkl:re .,,. 
mony:ı ticaret "nla~ml!lile 

1 stokunun 5-ıı bin tonn fnıJ!r 
ıi mümkün olacaktır. uooO ,
pamuk stokunun s:ıtılm:ısı d• 11 !aydır. lthnlal eşyasına muı.ab 
memleketler bizden pamuk, ıe> 
rılı istiyorlar. Romanya, ~ 
)'&, Mat'atlstan, Rııl1tari&tın, 
da p;ımuk isteıliler. Binıe11 
sloklarımııın satılması güç otı' 
caktır. DahJll lstih!Aki sı~1 

sokmamak şartile 7-8 bin toıı 
li!'IY•lh satabllecejiı. -,1_ 

Harp devıım etsin, suU1 ols~ 
iki şekilde de ihracat mahsUJI 
zin fiyatları yükselecektir. " 
da bfr çok milletler mah 
içindedir. Buna mukabil btıcf;_ 
luk \'ardır. Bulday mahsulOJll ~ 
reieUidlr. Bulda:r maMulO ılJ'. 
ne Yunanistanda )'ilıde 30 11 
Unde noksandır. Fazla buld":df 
mızı yalnız Yunanistana sa~• 
ce~lz. Üzüm rekoltemiz bu sel 
dır. Bfittın mahsullerimizin " 
ması endişesi asla varit deJlldlf' 
tün mesele sattılımız maU•" 
'' ne alacaiımızdır. Yeni 111 
ıulümllz ıterbest dö'liıle tb~M 
lecektlr. Türk parası dünr ; 
merikan dolanndan sonra fi 
lam para obnak istidadl' 
Türkiye fmparatorhıtun 
seyyiatı olmasaydı biltlill 
için buıtln bir kuano m;;...ı 
bilirdi.,, 

Vekil •erefine bqtln Dl 
verildi. Nazmi Topcuollu ,..,,. 
dına gidecektir. 

nll Muhtar Akman, beledi 
n diler zevat hazır bold 
Bandonun çaldılh is1iklll 
törene başlanmış, müteakib~.,'!ı1 
komutanı :ıfbay Sııhri, ~w· 
askerlere hitaben bir nutut 
mi' ve ant içilmiştir. 



Baı'tık V 'e Norveç 
ahillerinde rnayn. 
~ .... -ı tarlaları 

~ ..... i .. k:ı .... ı - . •. ----
'ıır-k ıarırıye n:ızırı n. 

1
1 h:ıkkında İngiltere ile 

llfd ~~1nda hir denız anlaş. 
•t~~11una d:ıir olıın haberi 
~ ıştir, 

osıa\ "~ " 1 'li . ışr J" tıa ıı 3 c ıı:ızırı ı~-

l'l!rı·r·. B:ı<;\Ckil rl:ıhiliye ne-
• 

1 nı ''ekıilelen ıcd,·ir ede· 

ita) ... 
~ .,ır B:ırrv l>o\'İI ''e re· 

ııı 1,,~nternc t><İildil..Jeri tcey. 
'ır A . 1 1 ·ı· lııiJı • nııra , nRı ız ,.e 

iıı .elleri ara'!iındaki müna. 
ı • 1 ~ki~nfı maksııdile 1937 
.,1 <1ılrni~ olan J.ink cemiyc. 
llıı hıııunnınkııı idi. 

.~ hu~ fık cldli~i. :ı~kcr ilr 
~, ıı~erc J:ıpon3 anın AlonR 
1 11ıarıl ı:eınilcri ~önderdi· 
ı.' aki lı:ıberleri kail :ı;urct
hıaL:ıııdır. 

-sıı · 
~ ı:ı~c ' 'C ziraal n:ızırı 
• "erıliği hcyanallıı yakın. 

~1~11liiııiiıı l:ıthik cllilrreği 
~ 1,lir. Rıığdnr, el, ş:ırRp ,.c 

t, k deler ilıl i.) alı kMi ılr.llil· 
~ a tı\ırlii s:ıycsinrlc :ıı;lık· 

1 llıııı: k:ılııııyacııklır. Fakat 
l.~~~ıı ııınılılrlcr iı;in lahclicl:ıt 
.~tt)j olnc:ıklır. 

i 1. hiiııcn )t;paııyol Fl:ın· 
• 1~ 1n ıc~ekkiilüıı~ dair hlr 
t •lı:ı~ının metnini ııcşrr.1-
. ~u lrşkil:.tın hiinye!Iİ YC 

1 
aşist RÖniillii milisini 

:tdır: nıı ~rni nıii .. ellah 
~ \'117.İfe<.ıi i;,kılf!bı ınulıa. 
tınıeketin askeri hazırlı· 
~11 rınırk olacııktır. 
{" re\rııl ıı~h:ırilinrlcn 

2 ;rıc ııiirc, Sıa,·anııcr u7.e' 
~ ıtıriliz honıhardımnn ııır 

l, .\ .düşiiriildiiğii hakkında 
t ıansının \'crdili haber 

J .. 
~rı t:n-y:ıreleri Çıınıı -
1 ıJefR lıonıhar1ıman el
• lfiikiınıcl rlalrelerinin hu. 
ltıah:ılleyr. bomb11lıtr alıl· 

-.htır'dan hildiriltli~inf' ııo· 
1 

1onJıık il lli.i Frnn-; tr:ııı
~13. lrının111.d:ı Sinı:npur'da 
1 
•lıaı Mrnılıı lnJıili7. nıııka. 
1 1td:ııı rnu,.aclere edilrni~· 

J la lı:ırich·c n:ızırı ı:. A· 
~l>on lı:ırl;inin ıiçıinrü ~ ıl 
~ •ına,t'brtile "'iylrdiği hir 
b~'•ndıı lıir lıi'ıı.lise 'ulma 

11;ırlırilıııekledir. H. Arita 
Ilı 11 nı:ı'ii'iinin Çin nır ele~ı· 
'~c ~·:ı1ı,11t·aliını \'e Uzak 

~ r llıı ı \·azcnr. tc~i., cderei:ii
t tlnıi~t ir. l\lrzkı'ır Rnzete, 

llazı ·· ı · · J' '>ıı tııırn so:r. erıııın ~n-

aıisı - llr3 ıırlrn i lelciler 
ı~ ıııuıeaduit ılefnlar ihki· 

,, llığıııı :\ıtzı~·or. l'ir J:ıpo· 
~ııı l>Ö7. sih lrdiiti kiir~İİ\'e 
ttlrıueğr le~cbbii" ellisi, 

b ~ 1ho ile \crilınrkle olan 
~ k:ıç cldıı keo;ildi~i ıle 
"klrıllr. ,, 

iti anda 
hlikede,, 
'lera.'nın beyanatı 

da her türlü 
ıstilAya 

Yemet edecek 
' " ( -t~ .~.~1.) - Do Volera-
1 ltımuzda Ne\') ork Timc:s 

11 ltaroJrl Enncye ,·erdili 
~111'Jredilın iştir. 
'"tra, her ne olur'ia obun, 
Ilı' bitararJ ı lhnı muhafaza. 

~ 111~$ olıJu~unu siivleınişllr. 
tr1Ai l:ıl..rlirdc, ıŞgııl eden 

t b lnRillereye karşı ıaar
tr:ısaııı:ıl.: arayan Almanya 

\."~6e lıöyle bir l:ı:ırru111 if· 
L"lı~ ltı etnıcğe 1:alışan lngil· 

t' ltıııL:a,·emet edı•cektir. 
, :;11 rıan Nevyork Time! 
•ı rıanda tehlikede'' baş· 
~ '3inııe şöyle diyor: 
t~11trlilehilir ki hirihirini 
llıi\a l\orveç, Holandı ve 
ltı ileri, yüzlerce seneden. 

l~ arıdayı hirihirinden nı
~~ ~t~ıktarın hAlı\ mcvcudi

~lr 11 11erin niyetlerine ya· 
l~~, Şl'y olmadıltı hah~lnde 

t
. \• i~:ınrlırmıııta Jdlri ııet· 
'1a akıt heniiz geç df'iti &. 
ı ~~rla miişlrrek hir müda
~. l'tıda Jıf'Iİrmer.ler,e, her 

t ı ıJa rıek yakında müş
tna akıbete dü~ebilirler. 

Suriyedeki Fransız 
kumandanı değişti 

Rişliyö ve iskenderiyedeki Fransız 
filosu hakkında yeni malümat verilıyor 

1.onılm, 10 - ... aliı.hiycıtta.r deniz 
mahfellcıri N orvcr,tcn it ibar<'n C"

nupta ispanya sah;llcrinc karlar 
ymi mayn tarlalan mf'ydana sc -
tirilmiş olmakla beraber hunlaı ın 
adedi ve sarih yerleri ha!.kında 
mahimat vermekten ç<'':;inr.ıekte

dir· Sadece muhakkak olan bir şC'y 
val"!a Baltıktaki Alman limanlan. 
nın şarkında Norveç ~imaline \'e 
daha ~nra CC'nuba dngru imtidal 
etmE-ktcdir· Bu larlalıınn adedi ve 
kesafeti her gün arttığı ı;:ihi ı;imal 
dl'nizindeki düşman limanları ve 
nf.'hir ağızlarına htr ~lin mRyn dö
külmekte, tarlalar araıı:ındıt diiş -
man gC'çlt bulur bulmaz rıtc!li s~
ce bu geçitler derhal l:apntılmak _ 
tadır· 

Rtşı.t1·n TAllRtr t;nu.nı 

1.ondra, 10 - Amirallık Ririnci 
Lordu AIC'k<;tındC'r, A\•am KRmımı.. 
smda büyük ı.~ransız 7.ırhh~ı r..işli

yöyC' karııı yapılan hücum hakkın
da izahat \'l'rrrıi~ ve dC'mi!;fir ki: 
"- Büyük Fra.mnz zırhlı~ı •ırş. 

liyö'' ye 8 temmuzda deni7.altı bQm
balan ve hava toplarile bir hUcum 
yapılmıştır. niııliyö, halen, Dekar 
llmanında, ııancak !11.rarındnn ya -
na. yatmış ve kıçı Qlduk~a ıııu al -
tmda bir halde hulunmaktadır." 

İSKENDJ;Ra \ ' t~Dt:Kl J.'RAZ\ sız 
Ftt.osu 

l.omlra, 1 O - lskcndrrij cdcki 
Fransız fılosunun tı>sliminc ait şu 
mali'ımat \'erilmcktedir: 

Mütareke ~artlarının garahıı.tcn 

belli olusundan soara Jngiliz bah. 
riye makarnalı Orandaki filoya 
göndcrilan teklife ~ü~ablh bazı 

teklifleri l!kenderiyedcki filoya. da 
göndenn4;tir· Bunları alan Amiral 
Codfrey limandaki lngiliz zıt'.hlı 
ku\'vetlf'rini yararak denize açıl -
manrn imkansız olduğunu ı;önnüı 
ve ı;u şartlar dahilinde bir anlq
ma yapılmıştır: 

1 - Gemileri dcnizrı a.çılamıya.. 
eAk bir hale mzetml!k, (Bu ~rt 
gemilerdeki nuıhnıkat vr yRğlıırı 
ancak liman içindeki hb:mctlf're 
kifayet edecl.'k dl.'reeC'yc indirmek 
suretilC' temin olunmuştur· ) 

:? - GP.mileri siliı.htnn tl'er;d cL 
mek· (Ru şart g<'mill.'rdeki C!';lihR· 
dan bazı kısımlarını l'ahilc çıkııra
rak orada Jo'ran•m: makamntının 

kontrolü altına koymak suretile 
temin olunmuştur· l 

3 - Mürelll'bAlJ ancak gemile.. 
rin dahili hizmetlerine kifayet e • 
deeek dcrC'eeye indirmek. C Bu şart 
şimdiki halde tatbik edilmekte ve 
Fransız Amirallığınca kabul P.dil -
dlği veçhile gemilerden çıkarılan 
mürettebat bilahara Fransa~·a gön
derilmek üzere Suriycye scvkedil • 
mektcdir·) 

İngiliz hiikümcti gemilerin da. 
bili hizmetleri için bırakılan mü -
rettebatın iaşe ve maaşlarını ve 
harbin nihayetinde Fransaya nv -
detleri masraflannı deruhte et • 
1Jlişfü. 

Şimdiki halde vazivl'l bundan i • 
tıarettir· Bu şeraitin· tatbikine de -
vam edileceği ümit cdilmd:lcdir.1' 

SURtl'}:DEKt FRANSIZ 
JimlANDANI DEGIŞTt 

Berut, 10 - Surire Franeız ku
ınandanı General Mittcllıavzer ye
rine General Maniye tayin olun _ 
mu,tur. 
Diğer taraftan son defa Suriye

de bir aeyahat yapan Röytcr njan
amın hususi muhabiri şöyle demek. 
tedlr: 

Yabancı memlekt'tlerdc Suıivc 
hakkında !!aylalar denmesinin b:ış. 
hca !ebebi mütarekedenberi bu 
nıemlekette görülmemiş ,iddette 
bir san8Urün tatbik f.'dilmckte ol -
maındır· Fran!lı;o; yükııc-k komisPri 
Puaux'nun sivil klaNtılle (\rdtınıın 
askeri idaresi hftttı hareltrıtkrini 
deği.ştfrm<'ğe "'tit"mı•·ll ;;:irliııii -
yorlanıa da Gcn,.ral Vcygand ta • 
rafmdan ikna edilen M.füelhavzer 

Suriy<'de mukavı>mPtc devam irin 
verdiği ilk emri iptal etti~i ?.amım 
başlı~ an ~lddctli bir ı:rrginliğin 
tesiri ııltında bulıınma!:tadırlar· 

Vc:>y:;andın Gcn<'ra( MiltPlhav_ 
zere yaptığı ı;ahsi müraeaattr, as -
kC'ri in7.ıbat, Fransız hirliı'n lü:ı:u -
mu ve sRyısız Fransıı subayının 
henüz Almanlann iş~:ıli Altındaki 
topraklarda bulunc'ıığu delil rılarak 
ileri slirülmUştür. Dı~('r tanı.ftan 
Puaux'nun oğlu da Alm•myada e
sir hııhınuyordu· 

Runıınla bf"rabl'r Mittr.lhavıcırin 
kararı yüksf'~ rütbeli :ıub;ı,ylar L 
çin öyle müthiı; bir darbe rılmuş -
tur ki blzz:ıt kumıay rei11lnin R!I -
kcri nrzarct nllnıa a lmmasına 
mecburiyet hRSll olmuştur· Ilu SU· 

bay Mnmd:m kaçmı~tır. 
• Yabancı m"mlck"tlC're giden 
Fnmsı7. subRy \'C t'ratı mühim bir 
mikl8r tcc:kil Nmrmf"klr ise de 
bunların içind" birçok yük.sf"k riit. 
b<'li suba v \'ardır. f;{)niillil olarak 
hi%met eden AJ':ahanın oğlu da 
bunlar ara ındaclır· 

Mütareke haberi'\i duyuncR Filiıı
tine ı;itmek isteyen ıı:iyahiler ara
fltnda zorluklar çıktığı kaydcdili -
yor· ~adeco Polonyalı kıtalar ı;rup 
halinde ml'mlcl<cti tcrkctmişlerdir. 

Gcncra 1 Mil t clha v.zrr ))u sur<'tlP 
kuvvetlerini olduğu gibi mıuıun bir 
haldi" muhafaza ctmcktr., fakat ter 
hislerini ''" evlerine dönmeyi iste_ 
yen miliElcr arasında sabıı sızlık git 
tikçe artmaktadır. Bunlınla lıcrR -
bcr Suriye ı:rtmizon kuvvC'tlerinln 
ekseriyeti daima müc.'\delC'ye de -
vamı istcmiı;krdir· Bu kuv\'cller 
10 bin ı-·ı-sınım: munla7.am nskcrilc 
7 bin Suriyeliden müteşekkildir." 
lTAl,\'AN M()TAJtEKt: lllffl':Tt 

Cf'nCHf', 10 - Vişidrn bildiril
diğino gi)re Franı:ııHhı terhis lıaş -
lamııstır· E\'\'ela J 914 sınıfı terhis 
olunacaktır, Di;;<'r tnraftRn ltal -
yan mütar<'ke hcyl'ti Tulon lima -
nml\ muvasalnt ctmi.5tir· 

S'l;RAZB11R<: lt~t KRU\'A7.0R 
JlATIR:\flŞ 

Crnl'\f(", 9. (A •. \ .) -- Stcrnııi: 

Marsilyadan bildiriliyor: 
Tıılona ı::-elcn Strazlmrg ir.min

dcki Jo'ransız 1.trhlısının kumanda. 
nı Oramla yolunu kf'smcf.c çalı -
şan, hiç olm:ı1_11a iki İngiliz knıva
ıörünü batırdığını beyan etmi~lir. 
Nec:rcdilen bir Fransır. trhliğindc 
bildirildiğine göre, Frıtnsız deniz 
m!' hfellcrin<ı henüz ı~ı:cnd,·ı i~·Nie 
bulunan Fransı:ı: gemilerinin &ilah
larını teslim ettiklerine dair malü
mnt gclmf"mir::tir. lngillT.ler bu ge
milerin biliıhadisc siliıhlarını teslim 
ettil<lcrini b'Jdirml'klcdirlcr. 

J'I? \ ~ı;;ız ı•;J,ÇU.l(;L\'OEKl 

EVRAK YAKIU\'OR 
J..ondnı . 10 - Frnnsı:ı: elçiiiğin

ği memurlarının ne \'akıt dönecrk
lrri hnlli d"~ilc!ir. Sadece rnemurla.r 
dün 'blitUn gün cvrekın tasııifilc 
mrı;g•ıl olmuşlar; ve Fransaya 
götürülecPk olan en mühimlerini 
ayımıışlardır· Di~er evrak yakıL 
mıı;;tır· 

GE~l':r.AJ, GOl.'('N DONKÜ 
USTAR•:sl 

l.-0ntlra, 1 O - Dün 11.kşam rad
yoda Fransızlara hitap C'derck son 
hıld'sC'lrri tcfslr CdC'n General Dö 
Gol "zcümlf' demiştir ki: 
"- Güzel ve kuvvetli Dünlccr

kimizln, sevgili Dünkerkimi:ı:ln bir 
gün Alınan mürf'ttchııtile l ngiliz 
limanlarınt. C'czairi, K11z2blanka 
,.e,•a D:ıkan bmnhanlıman ettiğini 
;;i>nnckte11ııe şimdi Oran kıyıları
na Raplanmış görmeği tercih ede. 
rim. 

Borno hükiımcti esir rolUnii. cliiıı
man d~ Frıın~U! \'C' Jngill:ı: Yl'illetll"
rini birib'rin,.. k!liı:ı bf;ktrlmak su
rrl llc r~tjh rolfınfi O\'ntıyorlPr• ln. 
giliz mille-ti. Fr:.nc·z ru!m dil~m:ı
na tC'<:luıı f'di1rJi~i t:ıl:rJirdP :-.afrrl 
k.,~~rnamıyaı·ııf.ını hllm,..1·trclir. Jlr
nliiı: F"~rr h::ı';rr.ıınrlım ııc>rb,.ı:ıt olan 
Frnncu:lrr::ı hl':ırı N! i~,..rıım: 

Çetin bir karar ,·cm1i~krdir. Mü 

1 Dahiliye nazırının bir 
beyanatından çıkan 

,. 
mana 

Fransa 
Endüstrı meınleketi 

ohnaktan 
vazgeçıyor 

Bu suretle bir ziraat 
memleketi haline 
gelmiş olacak 

Lrırıılru, 10 - Tn.rın İ'! ~R
zetesi, tlıklatiirlcrin lc'>iı ·i 11llınd,1 
halen faşizme duğrıı dijnı;-n Fr:ın\ıı 
siyao;elınin bu ~ rııı \' cchc,ıni hahi~ 

ınc,·zıııı cdcrl'k di)or ki: 
llillcriıı Frnıı~:ı lıııkkındııki ni· 

yelleri lıah<iiııdc pek 117. şey ııcşre

rlilıli. J"akııt Pelrn k:ıhine~i 117.nsın. 

ılan lıirlsi hıı lımu,t:ı lıir ir5:ıdıı hıı. 
lıınılıı. Filhakika iş nazırı J>om:ıre. 

ııiıı hilrlirılii{ine ııfırt', yeni Frııına 

mfıfril eıııliistriynlizmini lerkerlc • 
cek \'C ~·l'niılcn hir 7.ir:ıııt nıeınlde
ti olnr:ıklır. Bıı. .\lıııany:ınııı son 
~eneler z:ırfıncl:ı. ekonomik la7.yiki 
ile llnlkıml:ır:ı kıılml etlirıııck iste. 
diği Sİ)asellir. Almanyıı, lıuııün Jlo. 
landııy:ı \'C l>:ıniınıırl..aya lln n) nı 
siyaseti zorla k:ılml cllirmck iste· 
mckleılir. 

'f:ırihin Alm:ıııl:ırra ıersirinc gö
re, f ngillcrt'nin sAh·eti, biiHin "J9 
uncu RMr ııııHdauınra, endüstlri) el 
olmıyan ııtÜ!!ötemlekrk-ri ''e denl7. 
aşırı memlckf-tleri iplitlal madde 
rncnılıaı Ye :ıyııı 7.ıtrııanrla lliya~a~ı 

olarak i~liın:ıl etmek !lurctile cliin_ 
~·anın enılii.,lrl islilı~nl nıcrkni ''il· 

ziyrliıHk lıtılıııınıuş olııınsın:ı da • 
~ııııııınktndır. 

Alın:ınl:ırın hüh·a'iı, Almıınların 

ı;ürıliiifü l:ırzrl~ ht~ ln;:iliz muv:ırfa
kıyctinl l:ıl..lit elıııeklir. Almanya, 
Avrup:ı kıtasının ınerkf'ziııde ııske_ 

rJ Ve encfü~triyeJ bii)iik de\•Jet ola. 
raktır. AYruıı:ınııı ı:cri kalıın kı~mı 
ı~c. Alın;ıny:ıyı do,urarıık miı">lem· 
leke nr:ızi~iııi tr5kil rrlccck n~ aynı 
zanııınrl:ı Alm:ııı cnrllistri iın:ılı\tına 
!lilllış ııiya~:ısı ol:ıc:ıklır. Avrupanın 
lııı kısıııına, Alın:ıııy:ı ile rekııhct e. 
dccrk ırnılıiycllc rııdiistrilcşınc mü. 
saııde 1 Yr.rilıni~·erektir. 

Norveç krah 
İstifa talebini reddetti 

T,onılro. 9 ( ,\.,-1.) - Korvet Kralı 
H:ıkon, Norveç mccli<.i ıli\'anının 
lıazı {ıznsı tnr:ıfınrl:ın lwl'çlr!d l\or 
\"Ct' sefareti rlclr.lr.lilr kcnıfüinc ya. 
pıl:ın i,lif:ı talebini dün rc;fde) lc
ıııi~lir. 

Krnl, "her şr.y l'orvec icin" ııren
sihiııi lrnlırlnlmış \"C hıı istifa tate· 
hinin :\on·t·.ri işı::ıl cılcıı Alman 
111,ık:ıııılari~ le tıiliti!Hr yııpılmış ol· 
d11ı1111111 lıildirıniştir. 

J\rnl ılrmişlir ki: 
Böyle hir kıırarın ıı~ikar ş:ırlı, 

.None~·trn rnban<"ı kU\'\'Ctlt-rin te
kilıııesiılir. 

0

Brnim i~·in e~a~ ff'o;ldlfı. 
tııııızııı ilk rrcnsiri !'\orHç mille· 
linin lıiirrb·et \'.C istiklaliılir. Bu 
prrıı\İpe ri:ıyet ediyorum \'e hiir 
hir milletin lı:ına l!lllj ıfc lenfi rt· 
lii!i \'tl7.ircvi mııh:ır:ıza etmek ı.ure· 
tile Non·e·~· ıııillr:lnin menfaatleri. 
ne en iyi hizmet eıth·orunı. 

J.oıııl;:ııhı buluna~ r\on·cç h:ıri. 
dyc nazırı n. Kohl'd:ı, Krnl ,.e 
hııkiııııcı l'\on·c1:'e diinmeılen iin<'~ 
i$ıılc ııilı:ı~et \'erilıncsi ,.e hiitiin 
Alııı:ın kıl:ıl:ırının gilmesi laıım ol· 
ıfullıınıı lıilılirınl~tir. 

carlrlP karan \'ermişlerdir-!" 
Roma, 9 (A·A·) - Ci.rornale 

d'f taly11, başmakıı lı:ısinde harbin 
ııon eafhatııe münaııcbettar olmak 
üzı>re ltA.lyanın faaliyetini tetkik 
etmPktC'dİr· 

Ga;o;ctc, bilhassa diyor ki: 
"Mih,•erin iki de\'leti, lngiltere

ye kar~ı inkh:ıafını tczrid hul\usun. 
da mutabık kRlmışlardır. lid dev
letin raaliyctleri. başka başka ve 
fakat hPmahcnkfü. 

Mih\'cr de\'lctleri, FntnAA ile o
lan mlitareken:n ma:ldclerini tat -
bi•·<t, Jririı:miırlC'rdlr· Fransa _ Jn
ıtili7. ittifakının feci inhirlamı, Fran 
sının mnzidrl<i ııiya,cti ve Atıkeıi 
harP!·iWlr mih\'"r dc\'IC'tlrrine kar 
,ı ihd~!I Ptm'l'I nlc'ıı~ıı "'" .. tl~rı tadil 
edcmf'7.· Maj:lfır. ttıılya \'P A !man
yaya ka~ı olan rütün si~·aei borç
larilc mağliıplur.'' 

1n T E M M U Z - 1~40 

Trablusgarpte 
lngiliz zırhll kuvvetleri 
100 kilometre ilerledi 

Almanya ve Norveç üze rinde şiddetli ha'CJa 
harpleri devam ediyor 

Kahire, Hl - Son 2·1 saat içinde 
yapıl:tn n\üteaddit k~if uçuşları 
neticesinde bi~ok faydalı malüm:ıt 
almmıştrr. 

Bombardıman tayyarelerimiz Di
reduaya hücum etmişler ve bur&
claki demiryolu atelyesine isabetli 
bombalar atmıışlardır. Dü§man av
cı tayyareleri, bombardıman tay -
~ arelPrimizi yakalamağa çalışmıj
lnrsa da muvaffak. olamamışlar • 
dır. 
Bombardıman tayyarelerimiz, 1-

talyan şarki Afrika.sında düşmanın 
miihim Zula üssüne hücum etmiş 
\'e m~ndirek ile ihtiyat mağazaları 
üzerine bombalar atılmışttr· 

Mıısav.,·ada bir kamp üzerine tam 
· isahctli bombalRr atılmıştır· Mühim 
hasar ika c.-dilmiljtir. 

Diğer taraftan ltalyan tebliği, 
Traclusgerp cephesinde 50 hıgiliz 
zırhlı otomobilinin tahrip edildi~i
ni bildirmekte lııe de Londra sa
lahiyettar m:ıhfeli İtalyan tebliği. 
nin bu zırhlı otomobillerin ltal -
yanlara ait arazilere, huduttan 100 
kilomelre içerde harekc>tte hulun
duklarmı l!Öylemcklen ı;ckinmck -
t~ oldu~una i~aret etmektedirler. 
Bundan ba•ka tahrip edildiği bildi. 
rilen otoml)billerin adf'di hakikatr 
uygun cieğildir· 

YapılRn harekatta, ~ngiliz zırhlı 
otomob!I kuvvetleri yalnı,; 3 veya 
i otomobil r.ııyi etmi~lerdir· . 

.\UIAX\'A Vt: XORY•:(rl'E 
HAVA HARPU:Rt 

l..ondra, 9 (A.A.) - Hava Neuı.reU 
tebll~i: 

DUn gUndUz lnı:iliz oombtırdıman 

tııyyuelerl Z\'ol, Hate. Veıt Hallonda 

kanallarında toplanmış dU;;man ıalla
rma hücum etmişlerdir. Elberg ve 
Delt r.lvannda da bir çok sallar batı· 
rılmı§, tahrip edilmiş Ye yaktlmıştır. 
Diğer bombardıman tayyareleri Danl· 
markanın Alborg limanında bir dllJ· 
man iaşe gemisini bombatamtşlardtr, 
Düşman tarafından l~;;aı edilm!§ o. 
lan Soll!on ve Dua! tayyare meydan· 
lRnna bombardıman tayyarelertm!.& 
tara!ındnn hücum edilmiştir. Tayya
reler ve nakliye v:ıaıtalan hasara uğ· 
ratılmıştır. Almanlar araınnda z.aytat 
vardır. • 

Sahil mUdaraa tayyareler! Danl... 
marka ııab111 açıklarında dU,man ke· 
ııt gcmllhtne hllcum ederek hıuıara 

uğratmıııtardır. Bütün tayyarelerimiz 
salimen Utılcrlne dönmu,ıerdir. 

Geçen gece bombardıman tayyare
lerimlz, Kici ve Vllshavcn deniz Uıle• 
rlne hUcum ederek tczg!hltırda haPr 
yapmışlar ve bir dU~man harp gemL 
ainl yakmı~lardır. Hamburg petrol 
taırıyc fabr!kalan \'c Ham·da. bir 
emtia gan haaanı. uğratılrnı,,lır. 

Valhavcn, Amsterdam ve Brtik
scldeki tayyare meydanlan da bil. 
cuma uğramışlardır. Tayyareleri
mizdcn biri üs.süne dönmemi..,tfr. 
Bu ~abah bir bombardıman tayya
re filomuz Bergene hücum etmiş 
ve bir cephane deposunu yakmı:ş 
ve bir gemi ve deniz tayyare hava
lanma lcs~atı hasara uğratmıştır. 
Diğer bir bombardıman filomuz 
Stavangerde tayyare meydanma 
aıralanmııt tayyarelere hücum et • 
mi.l}tir. Bu hücum muharebe tay • 
yarelerini ve tayyare defi batarya.
lannı faaliyete getiren dü:şmanm 
kuvvetll müdafRMma rağmen mal< 
sat9ha~ıl olmuış bir düşman tayya· 
rMI düşürülmüştür· Tayyareleri -
mizden yC'disl Ussüne dönmcmi15tir· 

Alman vc&ihalarına lranmatbuatı cevap veriyor 

iran bitaraf siyasetini 
b!rakmıyacak 

Ta/ıran. 9 ( A . .4.) - Pars ajansı 

bildiriyor: 
Fransanın Ankara büyük eltisi 

Muigli l:ırııfınd:ın Pnriıı hariciyesi. 
ne gönderilen lelıırarı:ır serisini 
mııhtc\'İ ı; numar:ılı Alman Beyaz 
kitabının ııcşrinrlcn sonra SoTyet 
ıaıelcleri lz"cstinı ,.c Pravıla mı· 
nasır. ilhamları lhth·a eder ;ıaka
leler ncşrcılerek lıit bir ııehcp ol. 
madı"ı halde ııırınlcketimi7.in bu 
pllınlAnl.ın hnlıerılar oldui;!una her. 
ke~i iıı:ınılırıııaA:ı ~·ıılı~nıışlarılır. 

lr:ın ııazeleleri im ynzıhır:ı cevap 
nrcrck hakikati lelı:ırfır. cllirmek
tedirler. 

Er.elimle l ran s:ızrle'i resmi mah· 
fillerde yaplıj:jı tnlıkik:ıllan sonra 
diyor ki: 

Son ı;ünleı de y:ılı:.ıncı ııj:ını;lar 
dünkii nıııllcfik lııınllere ile Fran
sanın Bakıi prlrol kıını'arile R:ılıı. 

mu bomlı:ırdı;ııan ı:ı~:ı,"nıruncla hu. 
Jundııl..J.ırını hıkih'r cdrn ,.c~ikat:ır 
kl'Şfl"ılilrli~ınılrn lı:ıh~r' lemişlerılir. 
En nıiilıinı ı•lıın rİlıcl. Iran hiil..ü. 
melini hıı ıııiizııkcrrlcrılen Jıphcrıl:ır 
olduı:lıınıı , ... h:ılla hu projelerin la· 
hakkııl..tı için nıiillrfikll'rle tl'"riki 

ıııesalyl dahi derpiş e~·ledillnl J.s. 
hat Jdn gayretler sarCedilmelı:le ol. 
ınasıdır. 

Gazele, vesikanın metnini ncş_ 
rettikten ve iki )'abancı deTlet ada. 
1111 arasınrlaki Rörüşmclcrin lran bl
ltarafiı~t ile hiç bir müna5ebetl ol
madıAını kaycleylediklen sonra töY. 
le de,•nnı ediyor: 

Hayretimiz bilhassa şuradan ile. 
ri geliyor: J\endlı;ile daima dosta. 
ne bir surette teşriki mc~ai ctliği

miz n snmimi münasebcllerlimiı 

hiç bir suretle lıozulmamış olan ~i
mal komşıımuz lııı \'C~ikal:ıra ehem. 
miyet atrclınckle ve lıizi ıtüriilliilü 
bir sureti(' hu işe l..nrışlırarak meı. 

kfır prcıjelere iştirakten mesul tut. 
mak isleıneklcdir. 

Gazele y:\zısını fil suretle bitiri· 
yor: 

Dünya efkarı umumiyeslnf ay
dınl:ılın:ık idn şuruını beyan ede. 
iİZ, lr:ın lıiikiımctinin bitaraflık sL 
ya~eıinc dc,·aında asla tereddüt et. 
mcmiş Ye memleketin menfaallerinc 
ıınrnn olan bu hatlı hareketlen as
la inhirar t>lmemlş "" ctmiyccek ol
dıılhınılan ('minir.. 

Uzak Şark'taki 
lngiliz menfaatleri 
Fon Ribentrop Japon 

sef irigle konuştu 
Tllf•)·o, 9 (A·A·> - Niı:.i Nişi ga- (olarak red cevabı verdiği takdirde 

~etr.sinc Berlinden gelrn bir telg - alınaeak tedbirleri hükümet erka. 
rafa nazaran ltalyada bulunan Ja- nı diin tel.kik etmişlerdir· 
po:ı ticaret heyeti reisi SRto ve Hong Kong ve Birmanya yolu i
Japonyanın Bertin sefiri ile Von hı Çan-Kay Şeke yaptlan yardıma 
Ribentrop arasında dün yapılan niha.yet verilmesi talebinde bulu -
konuşma Nmasında mü~P.addit mü. nan Japonyaya İngiltere tarafından 
him meııclelı:>r meyanında Avrupa verilen red cc\•abı hakkında, mü -
vazivetinin uzak ~arktaki Akisleri talaa yilrtil"n Asti•I gazetesi bari
ve müstakil Alman - Japon iş bir- clye nazın Aritayı lngillcreye kar 
liği hakkında müzakerede bulu • şı pek mutedil bir siyaset kullan • 
aıılmurıtur· mtş olmakla itlıam .eylemektedir· 

Tokyo, 9 (A.A·) - Stefani: 
Bazı Japon ga;o;eteleri Birman • 

ya yolu ile yapılan slli.h kaçakçı
lığına nihııyct vermek üzere Toky<> 
hükiımctinin en cnPriik tPdblrle -
ri ittihaz cdccdini mİ.ittcfikan der 
plı. evlcmektcdirler· 

hpon ~ariciye nıızırı tarafmdan 
f/.lndr'\ hiikiımelinin bu mP8tlcyi 
yen"rl<>n df'rhıl tPtkik etmeı;i 7.ıtn 

nmcla lngiiterr ~"firinf'ı eltin tekrar 
edilen teklüe lngiltere ikinci defa 

Annam İmparatoru 
öldürüldü 

Rntıl•ong 9 - l.a l.iamoise guetesl, 
Anıınm'ııı ~:ırk ~ahillnde bulunan 
Jlııe şrlırinılr. Anııam İmparatoru 
lfao • l>Rı'nin iildiirülıiü~ünft bU.. 
rlirınekleılır. Şirndi\'C kadar bu lıa
her hat.:krnılıı hichlr inil edici ma· 
Jı)mal Alınam:ııııışlır. lınparştor 27 
yo~larında bulunmaktaydı. 
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Martinik sularında vaziyet 

ı~aıinolon. 10 ( A.A.) - Stcfııni: J 
l\lathuat mümessillerini kabul e· 

den harhire n:ı7.ırı llııJ, :'ılartinik 
sul:ırına pöndcrilmiş olan Amed!rnıı 
harp gemilerinin v:ızh·etiııin inki. 
şaLnı takip iı;in cıııir alınış o!duk· 
larını beyan etmiştir. 

r.tum:ıllryh, Amerika lıiikürnrti
nin lnı;:lltere h!iklıme:inclen harp 
gemllerlni bu mııl<sııtia :'ıiıırtinik ::ı
cı~ına t:ıhşit etmiş oldu7-unu sor
duğunu ilal"c eylemiştir. 

• *. 
l-.'eııuork, 10 - Mnrtinik :ıd:ısı 

,.:ızlyeti hakkında endişe devam 
etmektedir. Bu mıntnkada bir Fr:rn· 

ı;ız tayyare ~eml'ii ile J:ın Dark 
kruvnziiı ü 'c b;r çok drniz:ıllı hu. 
Junmokt:ıdır. Dur:ıdıı JngiJiz kU\'· 

\'CllC'rl'c müsn,ıemt',re d:ıimıı lnti
z:ır cdilıııe!\leılir. 

lsv2çre::le bulunan 
F ran:nz zabitleri 

Cenevre, 10 (A·A·) - Harbiye 
nazırının bir emi:-namesl. memle · 
ketlerhi terkcderek trnçreye ilti
ca etmiş olan Fransrz :ı:ab!Uerlni 
,.e cfradınr dcrltt.I memleketlerine 
dönmeğe davet e •Jemektedlr-

~--------------------------------

Mı.sır hükGmeti şehir
leri tahliye e_diyor 

Harbe g-lrn1en1ek arzusuna ı·ağmen bütün ihtiyat 
tedbirleri alındı. Halkın fakir olanları hiikiıme.t 

tarafından köylere naklediliyor 

Mısırdan gelen bir Türk genci 
Suriyeden çok müşkülatf a geçebildı 

Kahircde otura:ı ,.c evvelltl glln 
aakerliğlni yapmak llzere ıeh."fmlze 

ı•laJı 335 teveııuuu 11ahmut lslmli 
bir \&ta.nd.aşıınız llıardakl vıızlyet. ne 
BeyahaU eanasmda. ı;tirdllkleıine dair 
dikkate degcr maıamat vermektedir. 
Pelt kUçllkken aUesUe beraber Mıarra 
giden fakat ınk sık ana,'tl.ta:ımı rlya
reto gelen Mahmut, b!!r.assa kara 
yoluyla yıı.pmaga mecbur kaldıC't son 
..yah&tınde Suriye hududunda Frıın
SIZ memurlarmın gfltte::diğl mU~klllAt 

tan fikAyet ebnekte ve ıunınn anlat-
maktadır: • 
"- 2t haziranda Yıaırdan Çlkara.k 

aym 25 inde Hıı.yCcya \."e aynı glln 
Suriye hududuna geldim. Bc.ı:ılm!e be· 
rabcr muhte!ıf milletten birçok yolcu 
dilh& l"ıırifi. Fra.taIZ hudut memurıarı 
diğer yolcuları derhal bıraktıkları 
halde be:ılm TUrk ve askerllğlınl yap 
mak iıjn TUrk;ycye gitmekte o1':.uğJ· 
ma aıılc.ymca blrt:ı!: ııorg-u ,..e .suale 
tabi tutt-Jlar. Sonra d.:ı: "Sen.! brra 
l;amayız atlterl ın.."\luı.ml:ırdan mUsa
adc almnn l!zımd::-... dediler. 
.._.-~~nc.t:ı.r,Ji!!rl:>e döncnk Kodilsc 
~ e \?'azıycu b ltoruıolomımuz 
CclC.Ie a.nlatt.-m. Berut baı ftonsolom.ı
ınuz F!krl He tetd'onla konu§UP Uı.mn 
gelen müsaadeyi aldılar. Tekrar Su· 
rıye hududuna geldim. Eu defa pasa
portumdaki budut gP.çme mılddctlnin 

bitU~lni ileri sUrerck yenldcn müfkll'· 
ıııt glisteı-dıler. B~konsolosumuzun 

mlldabaleslle nihayet Surlyeye ı;tre 

oUdlm. 1-'ıı.kat Benıtta da bir bayii 
gtlçJQlrle k&r§Ilqtmı. Yoluma de\·am 
lçln otobüse blncccglm ~man bile. dJ. 
ğer birc;:ok ecnebt yolculara bir ICY 
yapmadıkları ha.ide. bö.na ttlrtU t.Urlli 
mü~kUIAt çıl:ardılar, otobUı ınab&llirı 

de beklememe bile mani oımağa kalk
tılar. Nihayet mllfkt1lltıa Tllrklyeye 
gelebildim.,. 

Mahmut, Mısırdakl vazıyet hakkı.ıı 
da da ıunıan söylemektedir: 

"- Mısırda Türklere kar'fı bUyilk 
b!r mubabbet ve ıcvgf vardır. 
Muurlılar harbe girmek istememek· 

t.edlrler. Esasen Kahircnln bile bom· 
bardı:na.n cdlJmeslne rağmen İtalyaya 
knrııı harp ilQn edilmemi§ ulmaaı Mı· 
ııırm bs.rbe girmekten içtinap etlijiııl 
;;:'bstermekted1r. 

.Mnanın!lh Mısır hlllıQmetl ihtiyat 
tedbirleri aımal<tadrr. Kahire, 1sken
de:lye ve diğer bliyllk tır:hlrler bo~al· 
trlma)dş, 1lalk köylere nalcledllmel<· 
tcdir. HükQmel ta.ldr halkın naklini 
pa.ra.aız yapmaktııdtt. Bu yUzden gU· 
zel Mısrr §ohlrlcrl glttıkço tı!nhalq· 
mııktadır. 1 kenderlye nıüte:ıddit cle
!ıılar, Kahire iae §iıl:diyc kacl:ı.r bir 
defa b:>mbalanmıştır. 

Ask~rrt bahlsDeır: 
ıawe_, __ ... ,,._., -

Baglnkl harpten 
alınan dersler 

Zigtrtd ve :Maj1rro haUatı l.-onu,u
lurken dıılma bir au.:ıl varld olurdu: 

1ıerUyen bır orduya karfl ta?ı.klmat 
nasıl bir rol oynnyablllr? 

.Askert mftteh~lıırdan bfrtoğu 
bu auaıe men!l cevz.p verirlf':ken, bir 
çotu da url b.hklmatm bliyük şey· 
ıu ifade •Wğtni &By:emıımdtr. Harp 
te kaU neticeyi l:ıer ne lm1ar operatU 
hareilt temin edecekae de bUytlk 
masratıar b&b•«uı& yapıl&ıı urt t&h· 
klmat da ordular için bir durak Ye 
tir müdafaa. nokıaaıydı ! 

l§te bu maksatladır ki bUyllk harp 
terden aldığı derslerle Fra.nıra hUlro
meU MajinoJU iııp. etu. 

80 kilometre dertnllğinde olan bu 
hat için §imdiye lcadar nihayetsiz ma· 
lQmat caincliğl.ınizc gUpbe yoktur. Bir 
çok' reslmler, battı dola§an gazete 
muhabirlerln1n rılportajiarlle askcrt 
mUtehassıslann mUtnlealan Majinoyu 
lçerdea görmU, kadar bizi ten\.ir et
mi§Ur. Herhalde bu asrı tahkimata 
dair vcrllen teknik nu~matın inanıl 
maz mehabeti kar§ıS?:ldıı ob~k ki 
Almanlar da komrıunıarmdan a,alı 

kalmak l.stemlyerek, 1936 dan sonra 
ale!&cele Zlgtı1d hattını ~a etmete 
kalkmqlardr. 
Şu kadar var kl tarihte bu BlI1Jr 

tahkimatı yeni ckğiiı!ir. M:Usta.hkem 
mev1dlr. m!lhlm 6b'atejik tren yolta
nnr. Ucaı1 ve iktısadl ıaMiarı örten 
ve harp hıı.rekAbnı besl.lyen km"Vetli 
ka~~rdır. nııııaıı;ıa 1914 ~rbin· 
den evvel n:.Uıl!erid mlktai.lke•n mev
kilerden tllyUk ı;:cyler Um!t edilmek· 
teydl. Fııkııt b6yle bir mcvkfi:ı mu· 
kadderatı dalma sö;ıUk ka.lnış; fafk 
kuvvetler tarflfmdan r:ıutlal: ısurctte 
dU~ilrUtı:ıü,tllr. Kaldı 1:1 bu&ilnkU 
harpte mtln!erld mUstııbk4m İnevki!e
rln ehemınJyeU eıfırdır. Bunları mu
hasara eden kuvvetler belki mc,·kil 
geç sukut etUrebillrler: fa.ltat bu ara.· 
ö derinliğe giden ordu kaU neti~
~ 'bqlı:a taraflarda alrr. Nlteldm Al
._ Gl'dUll Jlelcika hududuna doğru 
kledllt m:ralarda J.Jyej fııtibkl\.mla· 
rmna 1* mtıddet dayandıfı hatırlsT
dada. Ralbald mukavemet eden bu 
m!Jııferld mbt&hlcem mevkii bir tara
fa bırakan Alman ordmu derlnlltıne 

llerlem:ık 6\lreWe Llyej lıUhklmları 
nı::ı muvaflaki~et derecesini tıertar.ır 
etn::iftlr? Yalııa: ıclıil mnstahkem 
mevk lerl hAlA ehemınlyetıerinl mu· 
hafaza. etmektedirler ki bunlar do
naıımnya Us teşkil eden blr llına.ıu 

kapatan, dona.runaya bnsl".ın yapmak 
imktuıları huır?ay:ın, ile\ kulce;t"§i yol 
ları örten lstlhkfuıılardır. Bunun fçln. 
oiaca.lctır ki Holanda, Delı;:lk& ve Fran 
ım: ııahillerinl lstilbı albna alan Al· 
manya gtmdl bllyük bir IO~Ue bu 
sahil. mmralmla.nnı ıı!Jih'andırmaya 
çalı§mamaktadır. On be~ gOn kadar 
evvel bu mmW:nlnn ıı.mlral Rlder 
teftiş ettiği ı;thl HlUe:in de ziyaret 
etUğlne lılç 1Uphe olunmamalıdır. Sa
hil mmtakalannm tesUhl ve tahkimi 
bir taraftan lngiltereye hücum plln
lan ha%1rlayan ,·e cllgcr taraftan :in· 
gıltereden gtlccek bUcun1u önlemeğe 
ı:atışan Alman erkA.nı harbiyesi için 
IUzumlu görlllmll~tur. tngllterecle bu
nu blldJğl lç!ndir ki blr hafta C\"\•el 
Norveçten lspanya ııahillerlne kadar 
uz:ın blr mıntııka.da. ant bir ba.oıkm 
h:ırcketlne geçmlı. \•e baaı yerlere as
ker ihraç etmek surctııo Alman ııahU 
tahkimatını, anlamn.ya, ve mevcut o· 
lanları tahribe gcı;rnf§tlr. lngillz res
mi mahatlll bu ihraç hareketini bfl
cllrft'ken 6Öylo demekteydi: - "Vak· 
sat bu u::un ssbllde neler yapıldılmı 
anlamak ve Almanlara böyle bir ıa
hlll eller:nde lutm:ınm ne ksdar klll
fetli oldu6ıınu ga,.,tcrmektir: .. 

HeI ao oluraa olıun bugUn ortada 
mevcut o!ıın bsl:U:at ~ııdur k1 mUst.ah 
l:em mc\h:ıer lterhanci bir takibe mu 
kıl\'emet edecek mahiyette değildir
ler. Bu mulcıı.vemet fal.:ın ve !ilAn 
ı;cbebierdcn d:ıl:ıyı blr gUn kınldığr 

taırdirde arkalarmdskl orduyu en 
mU§kiJl vaZ:yette tın-al.abil!rler. Nite· 
kim ı;erel< Finlerin urt tahklmaU 
gcttksc Çekosıo .... a!ılarm tahklınatr, 
ve bılajlno bu."lu llıbat etmektedir. 
rlnlcr tahklmaUarmı ancak Uç e.y 
kadıı:- mu·ıaf:ıa etlebllınil~~; Çekoılo 
vak tahkimatı be 10.COO ıq&klnelitll

fek kullantlmıııırca m::um olmadan 
istfltl ednııı~ ı;ıhl :'lieJlno da yarıl· 
mı,tır. Bakn!rm yarınm mUdafaa tah 
kfmo.tı şekli ne olacnlt; ve bu nni 
tahkimat yapıl&cak mı? 

logiltere Romanyayı protesto e 
<Raştorn/1 1 inride) 

rin C\"!t"rinde :ıraştırm:ılar 3·npıl
m:ı.;ı üıcrine İngiltere lıfrkümeti 
Ronı:ınyııyı proıesıo ederek bu ha
Tekellerinin iki memleket :ır:ıs111da· 
J,i rlo\tlukl:ı k:ıbili telıf ol:ımay:ıca. 
~ırıı ,.e Tunııd:ı s~yrisefer eden 
lngiliı: geınilcrinc serbesti verilıJi· 
ği gihi ln;;iliz telıa.:sınn d:ı her za. 
ınaokl lıürriyrllt'rinin indesini ta
lep etmiştir. 

Romen hiikiımeU lrııdllertnln bu 
proicstosunu reddetmiş Ye hnreke· 
lindr serhl'st olduJ;:u ccvııbını \'er. 
miştir. 
~\.~A~ NAZın.ı ... un BERUN'DE 

/lerlin. 10 - Alman lı:ırici ·e na
zırı F<1n Riilenlrop'un d ;wcti ıızt'ri· 
ne Mııc:ır lı:ışvekili Kont Telcki il~ 
h:ıridyc nazırı Kont Çnki Bcr:inC' 
gelmiş hulunm:ıkta,lır. 

:\:mrları n Bcrlin de ;\l:ıl''lr rnuln
lcb:ıtı h:ıla.ında konuşac:ıkl:ırı şüp. 
he~iulir. 

Di~cr t:ırıı:'t:ın bildfrildiAinc gıi. 
re nır:ıl'İ"l:ın on yirmi r\liı·t s:ı·ıt 
z:ırfınd;ı Honı:ın,·ııyo hlr not;ı \'ı•re

rek Trn.nsilv:ınyn ih'ilitının sulhun 
hılli orzusuntlıı olılui'.'unu bi:ıllı
ıni5tir. 

!'\:ızırJar R:ı3 şlaıfın yarınki lop. 
lıııılısrna istir:ık cdccel.kr \•e dıılıo 
e<·"t'I de Fhtlcr tıırnhnd::ın kabul 
cdilec~kll'rdir. 

XAZL'"tL \& IW!'iT ('IA.SO iLE DE 
KON UŞ,\CAKLA.B 

Budapeote, 10 CA.A.) - Stcl!uıl 
aj"'nsuıdan: 

SalMılyettar Macar mahafillnde 

Transilvanyada büyük bir inti
zamsızlık hüküm sürmektedir. 
Zabit ve mur aileleri kitle halin
de Transilvanya topraklarını ter
ketmektedir. Bu aileler, şimdiki 
kararsızlıktan ise herhangi şekil· 
Zabit ve memur aileleri kitle halin 
şayanı tercih olduğunu sövlcmek 
tedirler. Bu arazide. bilakaydü
şart yiyecek ve hayvan yemleri j 
tekalifi harbiye olarak toplan· 
ır.aktacır. 

i\!AC.1R GAZt:T.El.ECtNL~ 
XF .. ~nn·ATI 

Bültreş, 9 ( A.A.) - Rador a
ja ns1 bildiriyor: 

Birkaç r,ündenberi Budapeşte 
matbuatı. Romanyada endişe u· 
yand::-<:cak ne~riyat kampanyauı 
y<:ptT.<ı!ctadır. Du ne~riyaun baş· 
lrca mev.ı:uunu, Transilvanyadeki 
ekalliyetler mcseled te~!:il et
mekted"r. Macar matbuatı, Ro
mc:ı hüHımctinin, Macar ekalli
yetlcri i~in bir telvJit ve bir teh
like teşkil etır.ekte olduğunu mu
sırrane bir surette yazmakta, ve 
fakat hii bir zaır.an müsbet bir 
val~a zikretmtr:1ektedir. 

BunC!an ba§ka Budapeştc mat
buatı. Romen makamatı tarafın
dan Rcır.anvada bulunan Alman 
aha!i::i:-ıe l:ar§t güya yapdm<ıkta 
olan tazyik ve hasin muameleler 
hakkında keyfi hab::rler yaymak· 
tadır. Romen devletinin Alman 
devletivie bir vaklaşma politikası 

takip etmekte oldu-'iunu ilan etti· Matbuat mümessilleri· 
ği bir sırada, mezkOr kampanya duğu bir konuşmada, fi 
ve bu yeni uydurmalardan mak· nazrrr Nil.:phore Cranic, > 
sadın, Romanya ile Almanya ıra- pl!nmın tatbikatı csnasııı 
sında yeni intrikalar do~urmak dilerL-ı matbuattan u:aJı 
olduğu pek gi.izel anlaşılabilir. <'<ı.klannr beyan etmiştir" 
Zira, Almanlar. Romanyadaki Al- . YahudHer Romen gaıe 
manların ve umu:niyetle bUtün e- mUdUrlük veya muharritll) 
kalliyetlerin, Romanyada n~ ka· mıyacaklardır-
dar iyi muamele görmekte oldul:- ' Cr~nic m~tbuatı~ yeııi 
tarını pek güzel bilmektedirler. totaliter rejimle munaııe 

ması liızrmgele:ı bu deVl' 
IWlIEN RA BtNF..Sll'ffiE.." sUrUn lüzumlu bir şey o!d 

İE'ilfı"ALAR il.ive etmiştir. 
Bilkr"'f 10 - D N- B- Resmi 't'li 

bir tebliğe göre ı.iezahib ııa::rn • VUNA.ıX1STAN BİR ~:pt 
s·r:ıa istifa etmlş ve yerine gene Tt;tU,tFiNDJo~ BUJ.~ 
evvelce Demirmuhafız te~kilfı.tına So!ya, 9 (A.A.} - l). 
dahil bulunmuş olan Eudioteanu ta ajansı bildiriyor: 
yin edilmiştir. İyi maIUmat alan m 

Bundan ba..~ka öğrenildiğine gö. nen şayialara göre, 1/'J.• 
re, n:ı.zır vekili, l\"O'\.•eano ile mali- iki m~mlcket arasında '?. 
ye mlUıteşz.rı Auı;uste B'dennu ka- bclunan meselelerin ııaJ.li. 
binrdcn ıı.yrılmnğr. karar vermiş - zakcre arzusunu göstc 
!erdir. H~r ikisi de Dt>mirr.ıuhafız şayialar henüz teeyyUt 
te:§l;i!iıtma mrnsup idiler· tir. 

YAHUDİ AU.~\'JITAC.1 
J\Afü\RLAil Al..L"llOR 

Bükrcş, 10 - Röyter: Rom~n 
kabinesi, bugün bir !eri Yahudi a. 
Ieyhtarı tedbiricr üzerinde müza • 
ke!"e için toplanmı~ ve tutulacak 
battı hareketin esaslarını kabul et
miştfr. Ağ:r tahdidleri ihU\•n eden 
kanun ve n:zamlar çıkanlınasma 

lntizar olunmaktadlr. 
Ilii:<rcs. 9 (A·A·) - D- N. B· a

.iaMr bildiriyor; 

BULGAR BAŞVEl\İ 
NUTKU ~ 

Sofya. 9 (A·A.) - V· 
jansı bildiriyor: 

Başvekil Filof. Şunınıı 
zivarc~i r>snasmdıı bir :ıııı,, 
li~·erek Bulgaristanm ıııı.Iıı 
nn barış ve bitaraflık 
bıha.kkuk C1ttfrcccğini bildi 

BAşveldl, böyle oımaJt1' 
Bulgarlstanın mem!ekcfn il' 
:ıtlerini korumak için bilt 
hirleri alacağım ilave eyi 

ba§veltfl Te~ckl ile hariciye nazın 
kont Çaldoin Almnnyıı. seyahstlerinln 
!ki aydanbt!r! Alman bUkOmttl ile bl· 
ııuıu clerpl;ı edll:ııiş -ol:ı.n bir projenlll • 
ta.ha.kkuk E.:ıhasına lıall demek oldu· 
g-u beyan oıunmaktadır. lid lıl.acar 
devlet adamı, MUnlhle yUI~!• Alınan 
ricali r ;ı nokta! nazar teatisinde bu
ıunacaklar:dır. 

lngiltere ile 

Petrol 
iran arasında Dük dö Vindsortıff 

vazifesi 

ihlil8fı 
1 

Yatikan. 10 (A.A·) _.,.,' 
Uacar maha.flllndc iki Macar dev· 

lct adamının MUnlhte Berllnd~n av
cletinôe orııya uğrıyacalt olan 1talyıın 
barfdyc nazın Kont Clano l!e görU'· 
ınele:i Umldl glZlcnmemektedir. 

lngiliz ;;irketi istihsali arttıracağı yerde 
dü§ÜTmekle itham olunuyoı· 

dan bildirildiğin göre, o{1]C 
sor, Bahama adalan v 
bu adalardaki müııellab Jc • 
b:ışkumancbnlığma tayiıı 

PETROL BİS&E SENETLEr~ 
YABANCILAJ:.~ SATJ.LIUIYAOAK Tabr:ı.n, 9 (A·A·) - Pars ajansr 

RilkrcŞ.. 10 (,1.ıl.) - Stcfaui: bilclirlyor: 
Resmi hir lclıli~dc k:ıydedildiği· Geçen pazar ;ünU maliye nazırı 

ne göre dün iki !:ere toplnnmı, o- İran parllmcntosunda qağıki ra
Jan nazırl:ır ınerliı;i, cl:ılıilf ,·nziye!i poru oJ:umu§tur: 
tetkik ederek hüliin memlekette sü- "- Bir milddct evvel lran hü. 
kün "e mı:ıyişin hü!diın sürdiiğiiıı!i ki!mctiyle Anglo lranm Oil Com
nıüşnh:ı<le. ermiştir. J'l&AY şirketi arnıımC!a çıkmış olan 

Hariciye nazırı, nom:ın a'nın 
ecnebl mcmlckc.llcrlc münasebetle· ihtilaflar, uzun milza.kerelere rag
ri hakkında izalınt '·ererek yeni hü. men halledilememiştir. 
kiımelin teşekkülü üzerine şimdiye ,, Eknperlerin no:rtai nnzarlarma 
kadar memnuniyete ş:ıyıın ncllce· göre, Gatc!1saran ve Pazanon mın
lcr elde edildi~ini bel an eylemiş. takalannda kc~fcdilen yeni petrol 
ıir. tabakaları na.zarı itibara alınacak 

J\Jecli!:, petrol şirketleri hisse sc- ohınıa. !ran petrol kuyularının ka. 
netlerinin hundan sonr:ı Ct'ncbt biliyeti, imti)az sahiplmnc şimdiki 
memleketlerde salılmamasın:ı k:ıı-ar 

miktarın üı: mi8li miktarda petrol verml~lir. 
Sermayesinin hir kısmı crnebT isübııal etmek imkiimnr hchşct -

olan petrol endüstrisinin bu kıs- mektedir. 
ınıoın ecnebi ellere. ge~mcc;inc mn. Mul·avcılenamenin 12, 16 ve 21 
ni olmak üzere hu kararın llliha· iı.ci mndd('Jrui mucibince, !raıun 
nna lfrz:uın görülmii~tlir. servet kaynaklarından birlııini teş _ 

SOVYET DONANMASI VARNA· 
DA MANEVRA YAPIYOR 
Bükr~ı, 9 (A.A.) - Röytcr a

jansı bildiriy·or: 
M acaristanııı Tra nsilvaı:ıya 

1, kil eden petroliln istihsalini, şirket 
1 haddi azamisine çıkarmağa gayret 

edecektir. 

Mezkt\r truırihata rağmen, ilk dl.lrt 
sene zartmda petrol istihsali pek az 
lezıı.yQt et~ ,.e 193i• de on 11'. llyon 

tona ba.ll~ ol:nuştur ki h[füQmeUn 940 
ııcnesindo 14 milyona bnllğ olması i· 
cabcde::'di. r·a.knt hUltQnıetrn bl:1tlrinl 
takip etmi;ı olan prtestolanna r.ı.g. 

Univer!İte heyeti 
akşam gitti 

men, bu mıkt!ırlar lıer s~ne azalm.1§ Erıurumda yapılacak ~ 
ve 1039 c!a bu &.Z3.lı' blr milyon tona h:ıttıw için Unl\·eralte rel< 
baliğ oln1uıtur. DUnya memleltetlerl· 1 Bllselln rt.vuetındekl pro! 
nln pctroıa olan Acil i::ıUyatlıı.rma rl!ğ ı ycU dUn altşam AnkaTn.flJ 
meıı. ıran petrol. lsLUısalf.t.ı a.za.lmak- etmf!Jtlr. Iif')"Tt Ankarad$ 
ta bulunmaktadır. İran hfikümetinln kaldıktan sonra. Erzurunıı-

1' mUtea:Jclit protestoları l:arşısınc!a. im hafta eııiıa.smda 11 kon!e~ 
tl.>azlı gl:-ket mantrltsrz vesileler 1er- tir. 
detmi;ıtır. ıran hUlı.'1lmeU §Upheye 
dUşmUgtllr. ve_ öyle ~UrUlUr ki bu 
mesele basit \"e hususi hedeflerden 
muan-a bulunmsJ.:tadır. Bundan bq

-0----

inkişaf ediY°' 
T rakyada tav ka glrket. devletin meşru hukukunun 

tcmlninı!c mllşkuırıt göstermekle, ve 
ke,yflyct de mem!eketin menafilnl c.ld 
dJ mırctte haleldar ctınelttedlr. 

Maliye nazırı sözlerine gu •suretle 
nıhay~t vermiştir: 

Tabiidir kt Jıllkfimet, htltUn kuv\"e
tiyle icabcd"n teşebbtl!lerl yapnuştJr. 
Fa.kat meulc:ıin clıemmiyeU ve vara.
bllccc[:l neticeler ka1'?ısmda, meellae 
bu raporu vrmek faydalı bulunmak 
taydı. 

~ha.re bir to1t IJ\elıııs!Ar aöz ala· 
rak. lrıı.nm mcnfailni koruması iı;ın 
hllltClmetı te~ıik et.nıl&lerdir. ____ ...,..._ 

Trakyad:ı tavpncılık fi 
dir. Ye~tirnen ta\•şanııırtP 
den yerli fabrikalar gapk& 
dırlar. Tav~an eUcrlnin d• 
tan.ı. ihracı için teUdkler 
trı.dır. 

-o---' 

F on Papen Ank 
gitti 

Birk:ıc gün ev\'eel ;cb,\ıı* 
miş olan Almanyanın ıı. 
ylik elçisi Foc Popen d~(if· 
trenle Ankaraya dönınil$ 

hakkında ınetalibatı mescleainin 
yeniden ortaya çıktığı ve bu hu
susta b:r gerginlik mevcut bu
lunduğu söylenmektedir. 

Ecnebi memleketlerde söylenil
diğine nazaran Kont Ciano ile 
Ven Ribbentrop arasında vaki o
lan görüşme esnasında İtalyan 
hariciye nazın. Macarhtan ve 
Bulgaristanın· metaliba.tını yerine 
getirmenin zamanının gelmiJ bu
lunduğunu musırrane bir surette 
beyan etmiştir. 

Fransız Milli Meclisi 
o . 

Ankara trenİJ'ld~ 
hırsızlık 

Romen kabinesinin ııukut et· 
mcsi muhtemel değildir, fakat 
düşecek dahi olsa, yeni kabine
nin, demir muhafızlar azasından 
milteşekkil veya bir askeri hüku
met olacağı söylen:nektedir. Bu
~ün Romanyada hüküm süren 
endiıenin diğer bir sebebi de Ka
radeniz Rus donanmasının Bul
gar limanı olan Varna açıkların
da manevralar yapmakta olduğu
nu bildiren ve salahiyettar bir 
membadan gelen haberdir. Rus
ya:-:ın yeni bir mctalcbe serdet
mek arifesinde bulunduğu da söy
lenmektedir-. 

TBANSİLVA..U.A 1'AHUı·E 
EDİLİYOR 

Budapeftey 9 (A.A.) - Nim 
r"mi bir membadan bildiriliyor: 
Bilkreıten gelen malumata naza
ran, Romen merkezi hükihr.eti
nin ah.:ılisi cuma gliniin.denberi 
büyük bir asai.>iyet i~ndedir. Bu
nun sebebi de hüknmetin yakm
<la istifa edeceğine dair çıkmı1 o
lan rivayetlerdir. 

Dobruca ve Trauil~anyadaki 
bütün bankalar nakit ve kıymet
lerini Bükre~e nakletrr.i~lerdir. 
Keyfiyet büyük cndi~e uyandır· 
mı~ ve bun.dan, RomanY'nın ya
kında b3.şka arazi terkedece~ is
tihraç edilmektedir, 

fBa~tara/r 1 lnrldl'I 
TAl'M.ts, ALMAN D1PL01\IASİ· 

811'•1 NASIL Gönvı·on! 
Londra, !J (A.A·) - Tayın.Is ga

zetesinin dipolmatlk muharriri Al
manyanm diplomasisi \'O iki yiir. -
Hl politikası hakkında §unları yaz
maktadır: 

Alma.'llar diplomatik hokkabaz -
Jıktaki büyük maharctlerile Mos -
kova politik& antikomintem pakL 
lannı ya~atmaya çalr~mıtlardır. 
Şarka doğru döndtiğü zanian, 

kendini hakiki .sosyalist vo knpl -
talmt dü~anı UA.n ederek komu -
nisUerin lıüsnU ttweeeühUnU ka _ 
zanmağa çalışır- Garbe veya cenu
ba. doğru döndUğU zamnn. komu. -
nizme karşı bir kale olmakta devam 
ettiğini fü\n eder. ve bu suretle, 1 -
talya ve !s.panyanın ~Uphele:-inl u. 
yutur. Ve son gUnlerde olduğu gi
bi Pete..-ı gurubunu dıı kendine ceL 
bcder- Bugüne kadar bu iki ta!"n.flr 
oyunu menia.aUerine u'-gun bir !iP.
kiide oynadı. Esasen bu vaziyet, 
senelerce kendi dah;linde oynadığı 
bu oyun olmuştur- lgçilcra komü • 
nist olduğunu ııöyler, m~mur ve 
endilstri ealıiplerlne de menfaatle-

Dr. Hafrz Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mütehassrn. 
lstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 -----

tini her türfü teca\"ifae kar§I mUea-. 
faa. etmekte olduğunu bildirir-

Son iki 'lç hafta zartmda. Moekova 
paktının aleyhine olarak, antıkomtn
tcrn kurnazlığı Uzerlnde ısrar etml§ 
gibi ı;UrUnmemektedir. Fakat bu da 
bir manevradan. başka bir ıey değil, 
belki de, gayeleri tahakkuk edlnco 
Moakova raktrna. dönmek ic;:ln tama· 
men mııvakkıı.t m:ıhlyctte olarak kul
landığı bir taktikten ibarettir. Ut
vanyada Sovyet'garnizonlarmm takvi· 
yesi ve Besarabyanm işgali .Almanya 
için nabo:s bir hareket olarak tclAkld 
edilebilirdi. Fakat Almanya, HIUerln 
mücadele !simli kttabmm §&rl<ıı mtıtc
dair fa3tllanru tahakkuk ettfrebllece
{,1nl tahmin ettiği güne kadar kör ka· 
tacaltUr. 

V atikanın F ran~a 
hakkındaki fikri 

Ncvyork, 9 (A.A.) - Nevyork 
Taym!Jı gazetesinin Roma muhabiri
nin verdigl bir habere göre, Vatlk&· 
nm gazete.si olan Os.ac.rvatore Roma
no, .Mareşııl Petenln ve Fransıı.yı yc
nld:!n ıslah etmek için snr!ettlğl gay· 
reUertn methi ile dolu bir yazı neşret· 
ml§tir. Bu yazı mare§:ıl Pcıtene yar
dım ~en Fransrz katolik geı:çler te§· 
kUAtmm mektubun& Satlnat etmekt. 
dir. 

Gazetede mUtıılea ytlrüteıı Mır. 
Marlo Boehln, her lrıaaııdan i'a&Ia 
azminin ananelerini §&hsmda tem&l 
eden l.>i marep.ldan heyecanla bahset
mektecllr. Nevyork Taymislıı muba· 
blrlne naıa.ran Vatikanın ituhaZ etti· 
ğt harekete ~be~ başvekil devrlldıf;'i 

taltdirde müfrit sol parU azalarmm 
blr lhtilll çık&rmalan korkusudur. 

ı•~ 
Dün ı\ nkar:ıy:ı vasıl 0 ~ 

lil trende hir hırsızlık • 
hınclıı#ıı kompartım:ıod 
glyet'ek uyuyan Avıık:ı.t J>ll 
nin cebinde seksen Jirn 1 
lıiscsi çalınmıştır. Va!!0f~ıl 
rine cıknr:ık saklanmak ;,
sı1.ın yakalanması için 1 ,r 
nılmuş ise efe karan1Jk1 j 
k:ıçıp gitmiştir. Hadise 
kınlarında olmuştur. 

ASKERED..4 
Fatih Aakerllk Şu~ 
1 - Şlmdlye kadar biç SJ6 

memtı cezalı cezasız 316 _j 
doğumlu o(SUvarl) ~ 
erat aakere ıevkedlleceııı ~. 

2 - Şubede topıaıınıs 
11

.,, 
Temmuz 940 Pazarıe.1 J 
(9 dur.) tayin olunan ~_,,, 
letlerln ıubede hUir bul 
olunur. 

Son 
-piş 

Büyük hifci1' 
Yazan: r/9 

KENAN HlJt ~· 
Yeni~ 



' -~~ c.,., ..... 
itiraf I•• • ·~ 
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~ • ıı..rkadarı uyandırdım. 
be laati geldiği için fabrika· 

l'a.bcrce çıktık. Çekmeyi a
~ tla kilitlemeden bıraktım. 
~ah fabrikaya her zaman· .:r birkaç da.kika erken gider 

...._ 1 Yerine koyarun. 
· l.h Venıer! Öyle bir iyilik 
~~. Zengin ve iktidar sahibi 

· Sen de zenginllfimden 
~t edccekıdn benim ulz doe-

Qjt' 
~ Odada sofrayı bazırlıyan 

, ın 8CSf geliyordu· 
Sus, dedi. Artık bu bahsi ko

~ Yalım. 
~·afa kalktı, telefona gitti· Bir 

, l'a ~e\·lrdi ve konu.,tu: 
ı\llo... Ben Franı: Şnaydcr ... 

·~ k onu~mak istiyorum ... Evet, 
llılih ~ fın, çok.,. 
"lu, dinledi ve· 

~ 'tı . . 
· ~a lrısını mi gönderecek? dedi· 

t Çok mühim bir lıj ... Sizl le. 

~erim ki ~.ok mühim ... Gole· 
llıaenin sala.Iıiyet sahibi ol-

~ liınn. 
, ne eıı3Up dinledi· 

Öııc mi? Pek ala.. Peki, ev· 
~l.- • 
bııı"llam. Evet, evde yalnız o-

··· J\arım mı.1 Karnn mut-
-t katır.. Evet merak etme 

tı . • • 
~!J ek ala, bckUyoruın ... 
't Qfonu kapattı. Vcrner I!enze 

seale · 
l) • 

ltıı 0stum. dedi, ~emekten soo
savu;:ıuraun. Saat ylrml 

~buraya siyasi koınlser gele-

~ vt't, bizzat Her Şlagcr ••• 
ıı ciirdilğü vakit mühim de· 

~onu aldalm&dığunı anlıya· 
;:ııg(n olmanın yolunu tul-
~ .. tum. Binlerce dolar kaza. 

~ da.kiJra sonra, bor :a.11anki 

~lburtan Frederika ilo bera
~ arkada.~ sofraya oturdular. 

t Ucuza çıkmı~. fakat besle
t lezzetli olmu6tU· l<'rn.nçın 

~idareli bir ev kadını oldu· 
1 İli yemek pialrmesini de 

'ıııtk esnasında az koııuııtu· 
8orradan kalkar kalkmaz 

~ ~~ &endilca.smm bir fçtlma
~banc edip gitti. 

~ koca yalnrı kaldıktan za... 
~Yder karısına: 
•Utacığnn, dedi. 
~e var? 

~t yirınl birde biri gelip 
'oıııcak. Ben odamda olaca-
0~aya getirirsin, fakat ken

~~l'lnet gö~termek lılzım. BI· 
\ ısetin erkinından3ır. 

Odaya getirince ııen mut· 
\ ti(ıer ve orada kalırsm. 81-:fin eUpheaine dfiememem 

l1e yapmalı. Bu i§ gWi 
hUniyetim ve hattl ha. 

~ile tehlikeye girebilir· Fa
kaldığı takdirde zengin ol

lllUhaJikaktır· Anladm mı 

'l'd ? 
er öyJc bir tavırla konu5u· 

~I kadın bunun tesiri altm· 

~akat mutad bedbinliği
() ekten de kendisini ala • 
t., ltı.Uz silkerek: 

et, dedi, her zamanki gibi 

ll 01-cafız, değil mi'! 

~~~r. Bu sefer her zamanki 
• tok mUhlm... ÇllnkU 

!erime mukabil veı:-ıneğl 
~eeeğim ~eyler nr. Rika· 

~ca ederim, bana inan ... 
lcendiainden pek emin 

l'ol'du. Frederika Jtiınat 1:ös 

llıU.ııasib gördü. Kocaıma 
\ dl· 11 • 
~ alt. Sana inanıyorum· 
~~ bu sefer de aldalmt§· 

l'?tı da dilnkU \'C bugilnkU 

~U devam ederac ı::rtık ta· 
tıı kalmaz. Baıırmı alıp 

' •enden aynlırım. Haberin 

~il 
'8cfcr sukutu hayale ut 

ısın Frcderika, görecek-

' rlııı Öpmek i.ııtedi· Frcdcrika 

~-\a Yaptığı gibi çekil~edi, 
lllanan Q'lki arluyl:ı bu ö. 

~. 1lldc bile elti· 

' ~:t.ıına döndü· Kadın da 

yemek odasmt toplamağa koyul

du. Mühim zat geldiği zaman or
talığı karmakarqıık görmemeliydi. 
ÇUnkU Françın odasına ~ımek i· 
çin yemek odumdan geçmek icab 

ediyordu· 

Golfrld Şlager rande\ruauna da • 
ldkası dakikasına geldi· Saat tam 

;}irmi birde kapı çalındı· 
Kapıyı açan Frederika önünde 

bir ldşi de,"il, biri erkek ve biri 

kadın iki kili iÖrdÜ· İkisi de çok 

ı:ı· gi;inm~lerdi· 

Erkek: 
- :M. • ~. dedi, M· Franç 

Şnayderle göril1'mek istiyorduk· 

- Buyrun efendim, 
Yol ı;vsterdi· Françm karıısını 

\'nrdu. Kapı derhal açıldı· F'ranç 
kenara çekilerek karııımın söyledi

ğini tekr:ırladı: 

- Buyrun dendim. 
Kadın önden, Şlagcr arkadan l. 

çeri girdiler. :Frcderika mutfağa 
çekildikten sonra Franç kapıyı ka

padı. Gelen kadını, bir eylul ge • 
cesf "Viyana bitahane!I,. nde 
gördUğU için tanımıştı, Hilda Keyn 

havcr olduğunu biliyordu· Eakat 
takdim edilmeıni~ olduğu için i$· 

mini bilir görUnmek istemedi· 

- Liıtfen oturmaz mısmız efen· 
dlm· Sizi bu odada kabul clliı'.;rim 

i<;.ln beni mazur görmenizi rica e. 

der!m. Burada karandan daha u

zak oluruz diye 6ü!JilndUm· Cün· 
kü o benim l5lerimi bilmiyor. Mıı· 

amafih ona mut.raktan çıkmaması
ıu emrettim, Emirlerimi dinleme. 

ğe al~kmdır· 

Bu son cümle hakikati 
0

iCo.de et

miyordu· Fakat Şlagcr buna o • 
hemmiyet bile \'ermiyordu· Şn:ıy· 
der aralıınuda seviye farkı o' ··u

ğunu <lerhal hatırlatacak tavrrl:ır 

aldı. Ne o, ne Hllda ôturmadılar. 
Yıılnız Şlagcr eve girerken çıkar. 

dığı şapka:tmı masanın fuıtilne 

·~oydu· Sert bir tavtrla: 

- Zamanını kıymetlidir Franc; 
Şnaydcr, dedi· Yalım: 111ıumlu ~ey 
leri konu~ahm · Ne söylemek isti
yordun? 

Bu sert tavır üzerine şa.5ıran 

banka memuru kekeledi: 
- Fakat ... Ayakta mr kon~a· 

cağlz; oturmaz mıamız? 

- IJUzumu yok. Haydi çabuk 

söyleyin, ne , ·ar? 
Şnayder, muha.tablarmı ha.zırla· 

nıakmzm ~i birdenblre haber ve 

tuek ant b!r te&ir yapır.a.k iltcdi· 

Verneri"' getirdiği zarlı aldı, için
dckflcıi çkıır:ırnk :na43n:ıı ttsUlııe 
yaydı •-e m:ığrur bir :. ·.ufa: 

- t~t", d<".ii. azle: 011; tl'.,'fik va· 
taoı::.ıı:: Almanyay:ı b~: !::.. naçiz 

hediyı•m .ı .. bu: 

~ı:s;er masaya eğildi· 1'fltıtlan 

birer birer telkik dtl· 
Bu iş dakikalarca sUrdil. Bu 

mUddct zarfında dn Frımç Şnayder 

80fukk,anlılığır.ı \.ekrar kazandı. 

ÇUnkU siyasi komiseıın çehresinde 
bliyllk blr aiikmıın U'ac'iesinj oku

maktaydı· 

Şlager dof;rulrluğıı u.man giilUm 

sllyordu: 

- Çok güzel, dedi, te brik ede. 
rim· Sizin için i~i bir baılan;ıc
Ta.bil bu kadarla iktifa etmiyerek 
çalı;fmakta devam edeceksiniz ta
bu ... 

Yeniden masaya eğildi. PlAnları 

topladı· Katlayıp ceb:ne koydu. 

Sonra ı;apkaamı alı.lr· 

Franç t1apsan kesildi vo hiddet· 

le bağırdı: 

- Eh! Hepsi bu kadar mı? 
Şia.ger ka§lannı c.;atarak ona 

baktı : 

- Ne demek istiyorsunuz? An
lamadım. 

Hiddeti artan Franı,ı söylendi: 

- Hepsi kuru bir te~ekkürden 

mi ibaret 7 Bana bir ~Y vermlye. 
cek misiniz? 

- Ne \'ermemi ıstiyorıunuz? 
Frans kendl!Ini tutamıyarak b:ı· 

~, rdı : 

- Para: 

( Devann var) 

H A G R R - Akşam Postası 

iSARETLER: 

Ha l;em derdi 
Hakemlik kalitemizin yük
selmesi ıçın ne lazımdır ? 
!tirat elmek •nccb'Uıiyetludeyiır; ki 

blzde tam manaalle bir bokem bub· 
ranı vardır. Akalni isbat için bana 
dllzllnelcrce hakem lamı saymanız M.· 
ti değildir. Çünkil bizde hakem buh· 
raru vardır derken, yalnız bir spor 
ıubeslnin hakemlerlnl kudetmlyo
rum, 

Futbolde hakemimiz kıtur, atletizm 
de hakemlik mcselesınln ne kadar 
halledllmemı~ bir şekilde olduğunu, 
alman derecelerin tenkidinde yUldln 
hakemler üzerine yUkletilmış olmasile 
görUyoruz. Kronometre yanlıomış, 
hakem işinin ehli değ"llml§, bllmem 
!alanca hakem hayatmda hiçbir ke· 
re kro:ıometre kullanmamı§mıo vesa
ire ... 

Hakem buhranı her yenle, her spor 
ıubesinde kendlnt göstcrmel<tcdir. 

Nereden mi anlıyoruz? Gayet ba· 
ılL Falanca futbol hakemi, falan 
deniz yarışlannda gene hakem ola· 
rak karşmıza çıkıyor. Dııhaeı var: 
Yarın öbürgün, at yarışlarına gene 
aynı hakeme rutlapanız biç hayret 
etmeyiniz. Aynı hakeme voleybol, 
bllıketbol, hatuı. battA boka maçların 
da bile rutlama.nm gayrimümkün oı· 
duğUna ılZi khn temin edebilir? 

Eh sorarım size: Bir insan hem 

Grup birincilikleri
. nın natıceleri 

Ankara, 9 (A.A.J - Heden terbi. 
)'tsi genel dircklörlülıiindcn bildi. 
ritm iştir: 

Başlamış olan grup btrincHlkle
rine bu hafta cumartesi, pazar ve 
pazarlc.sl !?Ünleri devAm olunmuş. 
hır. Cumartesi yapılnn mQsabaka
Jardn ~lerıin Urfayı 7-0, Dlyarba. 
kır l\fardini 2-1, pazar günkü kar. 
fıl:ı~ınadrı ~falatya Hatayı 2-0, A. 
dana Çankırıyı 6-0. par.artcsl giln· 
kü müsabakalarda da Mersin Vi
yarbakırı 6-0, Malnlyn Adanayı 
ı-ı yendiler. 

:Final müsabakası Mersin •e Ma. 
Jaıya arasında çnr~:ımba günQ ya. 
pılacaktır. 

BEDEN TERBtYESt DlREKTORtl'· 
NtJX l'ETKtKLERI 

Zonguldak, 10 - Reden Terbiye· 
si Genel Direktörü Genernl Cemil 
Taner, ''all, parti reisi, ' 'e refnkn· 
Undcki 1entla Ereğliye gidilerek 
ıençllk klüplerl te~klll için topla. 
nan kaza istişare heyetinin 1oplan. 
tısınn iştirak eylemiştir. Kaz:ı mer· 
kezlylc iki nahiye ve bir köyde 
derhal gençlik klühü açılmıştır. 
Beden Terbiyesi Genel ·Direktörü 
Kozlu ve Ereğli ];ömürleri mınta· 
blarında telkikatt:ı bulunmuştur. 

baytar, hem dahiliye rnütchasımıı 

hem hariciye, hem dllJ tabibi, hem 
lllvta, hem çocuk dolttoru olabilir mi? 

Kendi.si pyct oldu~'Uilu iddia eder· 
ııe, hangi §Ubede mUtehaesı.ı olduğuna 
nasıl iman edebilirsiniz? 

Bu, §U demektir ki: Mezkur doktor 
saydığı oubelerden hlçbfrlstnde ~inin 
ehlı deı?lldir. Belki birinde , usta 61a
bllir. Fakat hnn~lsinde? Bunu tecrU· 
beyle anlanıağa kalkmanın ne kadar 
müşkül ~ey oıuuğunu izaha lüzum 
yok .. 
Karaımızdaki hakem de~ alda gelen 

her spor şubesinde hakemlik yaptığını 
iddia derse, evvell kendi hakemllk 
sevlye.'!ini tehlikeye atmış aayılır, 

Bizde (i)1 hakem) azlığına sebeb 
l§te bu her şubede kendJnl hakem 
zanneden hakemlerin mevcudJyeUdir. 

Her hakem, en ziyade ihUsuı Ol· 
dugu §Ube)1 tercih ederek hakemlik 
kalitemizi yükseltebilir. 

Yoksa, futbol mevalml kapanınca 

deniz yanşlarma, o da bitince at ya
rI§lanna, onun da mevsJmt geçince, 
atleUzm mUsabakalarma koııan ha· 
kem, bakemllğ:lmlz tc;ın muzır 9ahıl· 

yettir. 
Saclt TufrUl OO&T 

Bu halta yapılacak 

Enternasyonel 
Atletizm müsabakaları 

İfü karoı.lafmalan 1938 de yapılnuf 
olan enternasyonal aUetizm müsaba.
kalarma önümüzdeki pazar, günü 
bql•nacaktır. 

lınkA.n bulup d& selebUdlklerl tak· 
dJrde birçok ecnebt aUetıerln if Uralc 
edecekleri mtıııabakalarda. bu HDe 

her zamankinden dah& ku\-vetll olan 
aUeUerlmlzln iyi dereceler alacağı U• 

mulmaktadır. 

Mtı.sabıı.kalar için davet edilen ec· 
nebl mtı.sabıklardan bıı..zılan gelmt8e 
dıı.hl, mtı.sabakala.r yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan sonra istirahat 
devi'eshıe çekilecek atJetıertmla, ata. 
t.oı b&§larmda. tekrar çalıpıağ& bq· 
lıyaca.klardır. 

Bir Yugoalav takımı 
Jatanbula gelmek istiyor 

Yugoslavların VoyvOdlva tıdmll 
futbol klübll l!'enerbahçeye mtır&Ca&t.
Ia. temmuz ve ağtut09 ay]annda bot 
olduklarmı bildirmişlerdir. 

Memleketlmlzde :raP&C&kl&n 3 
rnao için bin lira :lltlyen Yu1091&1' 
takımı, l9•0·(1 aeneaJ zartmd& d& 
S&n • LAclvertlller1 aynı 19ra1Ue Yu· 
goslavyaya. davet edeceklerin\ blldll" 
mielerdJr. 

Fenerıııer bu talebi tetkik.le me,. 
guldUrler. 

Erzurum Defterdarlığından : 
l - İspir kazasında yeniden yapılmakta olan hUkrunet konağmm 

(203:?2) lira (o9) kuruıı ke§lf bedeli ikmali ln}aatz kapalı zart usuIU• 10.7· 
IMO gününden itibaren (20) gün müddetle eksiltmeye çlkarılıntıtJr. 

2 - Eksiltme 29·7·9i0 pazartesi sUnU aaat on dörtte (14) vtıAyet hU
kdmet konağı içinde defterdarlık oda.smda toplanan komisyon taratmda.n 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (l!IU) lira {22) kuruııtur. 

' - İsteklilerin eksiltmeye glrebllmclerl lçln ihale günUnden es) gün 
eV'\'el vilılyet m:ıkamm& 1.ttldn ile müracaat edip komlıyonu mahauaunda.D 
ehliyet vesikaları aımalnn I!Uımdır. 

5 - lsteklllerln bu i~e alt blh1mum fenni evrakı defterdarlıkla veya u.· 
tıa mUdllrlüğünde okuyabilirler. 

6 - !ateklllerln yul<nrd:ı yazılı ı;Un ve saatte komlııyona mUracaatıan 
UAn olunur. (5901) 

İstanbul Fiyat Müral:a be Komisyonundan: 
(il numaralı llAn: 
ı temmuz 194.0 tariblnden iUbarcn lktısat vekAletince çimento tlyaUan 

15 liradan 17 liraya çıkarılmıg olduğundan tUccann ellerinde bulunup da 1 
temmuzdan ev'\·cı ve e.slti flyaUarla almmııı olan çimentoların mlktarmı 13 
temmuz cumartesi gllnU saat on Uçc !tadar bir beyanname ile bildirmeleri 
ıuzumu :?9 Xo.Iı :milli Itorunma kararr.amesinc istinaden il!n olunur. Beyan
nameler Sirkecide Liman banmda. lktısat mUdUrlUğUne verilecekllr. (5917) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

.Muhammen bedeli 132101 llnı ola.n 8000 Kg-, Potaı!kosUk (25.7.9-lO) per. 
şembe g1.lnil ıtaat ( 10.30) on buçukta Haydarpa,ada ıar blnuı dab111ndekJ 
komisyon tarafından açık eksiltme ueulile n~m alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiycnlerln (2401 lirıı. li5> kurUJlUk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin etUğl vesalkle birlikte ekılltme gtınu· aaatlne kadar ko
misyon& mUraca.a.Uarı llzımdrr. Bu lJ& alt ıartnameıer komisyondan parasız 
olarak dağıtılmalttadır. (5775) 

l/J • :/o 
llulıammen bedeli (6159) lira <•Q> kurutı olan 5 kalemden ibaret mUhte· 

Ut ebalta 92000 metre bakır lzole tel t:>:GA) 2:S.7.940 pereembe gUnU aa.at 
(15.30) on be~ bu~kta Heydarp~a gar blna.ın dahilindeki komlıyon ta.rafın 
dan kapalı zar! usullle satın alınacaktır. 

Bu l~e girmek lsUytnlerin (401) lira (9o) kuru3luk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği ve~ikelarla tekllfierlnl muhtevi zartıarmı aynı ıtın saat 
(14.30) on dört buçuğa kadar komisyon!\ reisliğine vermeleri llzımdrr. 

Uu işe alt §arlnameler komisyondan parnaız olarak dağıtılmaktadır. 
{15929), 

Hacı Nine 
( ..... l l'asabanın lokııntocılık 

yapan Tahir Baba, !facı ~inenin 
çiftliği kapısında atını durdurdu. 
Ilayqını p:ırmnklığ:ı halflaynrnk ;. 
çeri girli. 

Tnhir Babanın hayatla bir tek 
armsu vardı: Jl:ıcı Xineııin çirtıi 
ğini salın alm:ık. Fakat ihtivar 
kadın : • 

- Ben hıırnda ıloğdum, l.ıurada 
öleceğim. diyor ,.e Tahir Babanın 
i~te/;ini yerine getirmekten k1ıcını· 
yordu. 

Tahir Haha Hacı .Xi~ıcyi. nlıııla 
ı;oi(an ayıklarken buldu. lki lıük
liiın kanbur Mrtıııı okşay:ır:ık y:ını. 
n:ı olururkcn sordu: 

- Hacı Nine iyi!t.in ya iıış:ıall:ıh 
- Eh fena dc~ilim Tahir. Sen 

n:ısılsın bakalım? 
- Y:ıllahi ufak ıefek dertler ol· 

mııs:ı ben de iyi olacağım oma. 
- llnydi haydi ıızatrnn, peküt:i· 

sın. Koz:ıncın '\'e keyfin yerinde 
daha ne istersin. .., 

- Sen onu bunu bır:ık. Bu 'çiftli· 
ği bana hala s:ılmayac:ık mısm? .. 

- Oo, yine mi hu? S:ınn kaç ke. 
re söyledim, yauunı, liizumsm: 
yere çeneni yoruyorsun. 

- İ):i oma, ben her ikimiz için 
tle fnyd:ıh bir hol çaresi buldum. 

- Neymiş o? 
- B:ık anlatayım. Sana her ay 

çil çil elll lira ''erece~inı. Anl:ıyor 
musun. Her ny elli lira. Bun:ı mu. 
k:ıhll burada hiç bir ~eyin değiş· 
ıniyecek. Sen yine burada kalacak· 
sın TO işin hoş tarafı bana h9rçlu 
da olmayacaksın. Senin lıuişle.ki 
zahmetin ay başlarında yalnız lıen· 
den para çekmek. Nasıl işine gcli. 
yor ınu? 

- Tabii gelir. Fakat sen çifllik. 
ten bir ~ey almayacak mmn? 

- Bunu düşilnme. Sen sat olduk· 
ca burada l'apyacaksın. cmu~ı 
yine malın silıi kullanacaksın. Yal· 
nız kasabay:ı giderek çiftli§in sen 
öldükten sonra b:ın:ı kalac:ıijına da· 
ir bir ki\ğıt yaptıracaksın. Haydi 
düşünme Hacı NJne.. Çocuklann 
yok ki onlara miras bırakm:ıyaca. 
,Gım diye kedcrlelle'Sin. Bu, senin 
için knçınlmaz bir fırsat. 

- TekliCin pek te fena bir teY 
.değil :ıınıı b:ın:ı birkaç gün müsao. 
de et do düşllneyim. Geleceek hafta 
buradan geçersen kat'l cvaebıroı 
bildiririm. 

Lokantacı T:İhir Baba çiftlikten 
ayrıldıktan sonra Hacı Nine deerin 
derin dQşiJnmeğe başladı. :BJr tıırlü 
karar 't'cremiyordu. Ertesi gü.nii 
köyün en ablh adamı muhtara «i· 
deret akıl danıştı. Muhtar elli lira· 
Yı l\Z buJ.du. Altmış lira verdili 
takdirde istediAinl yapabilece~ini 
ısöyledi. 

Bir hafla .sonra T:ıhir Baba çirt· 
liğlne gelince Hacı Nine sözlerini 
na'kJettf ve bu ya~lı mllşterh·l k:ı. 
çırmamalı: için blitün t:ıllık:ıtlnl top 
)atarak dil döktü. 

- Tabfr otlum. dedi. Ben Jıı.ın· 
dan sonra yaşasam ya1osam daha 
be,, nihayet allı !'.enr ya5:ırım. Yet· 
mlş iic )'aşındayım. Dünyaya kn· 
ıık knkm:ı~ıı gelmedim :ra, tabii 
ôleceııım, hatta uınneitiyorıım ki 
bu kadar beklemeğe bile lüzum 
lı:almıyacak. Gecen akşam az kalsın 
ıidfyordum. Baygınlık geldi, bura. 
yn taıtlann üstnne düşüvermlşim. 

- Haydi haydi, cami direği gibi 
sapasağlamsın maşallah.. Ferah 
frrah on seenc daha yaşarsın. E 
kuzum, dünra hıı. nmnmc.z ki belki 
beni sen gömersin. 

:'llünak:ışa akşama kadar uzadı. 
Nihnyl't kn~:ıba~·a gitmeye ,.e kiı~ı
dı :raptırmRya karar ''erdiler. 'J'n· 
hir U:ıha, ilk aylığı, ne olur ne ol· 
nııız. cayıvcrir diye hemencecik 
ödedi. 

••• 
Aradan tam yedi sene geçmişli. 

Hnc:ı Nine, ihtiyar cadaloz bu uı
maıı içinde nezle bile olmamıştı. 
Tahir her ay altmış Jirn:rı teslim 
ederktn Hacı Ninenin üzerine atı
lıp parmaklarını boğazına geçirme. 
mek için kendisini süc tutuyordu. 

~ihayet uzun uzun dfişlindilklen 
~ııra bir sabah erkenden cifllljle 
gitti. Hacı Nineyi buldu ve ona: 

- Kasabadan geçerken neden Jo· 
kanlama uğramıyorsun. Kuzum, 
yoksa b:ına. 'kinin mi Yar? Senin im 
hareketinden :ulcta miltecssir o1u
yorum. Gel Te bir yemek ye. Me
rak etme s:ına beş pnra mnsraf et. 
tirmenı. <loslluğumuzun şerefine 
bir de~il bin yemek feda olsun. 

. Hacı Nine hu \:Arlı teklifin tek
rar edilmesine fırsat vermedi. Er
tesi pazar soluıtu Tahir Bııbanın 
lokantasında aldı. 

Lokantacı da sofraya olurmuş 
yemekten lince biraz cakıştırmakla 
meşguldü. Yeme~nl henüz yeme· 
mişll. Hacı Neneyi bilyüt bir hüs.. 
nil kabulle yanına' oturttu. Berabt'r
ce sofraya oturdalar. 

- Ne o ... Çakı~tırıyor muydun 
Tahir7 

- Evet Hacı Xine ... Ne yapalım 
can sıkıntm ... Yemek yiyemiyonım 
da iştah ar.ar diye .. 

Nakleden : Baki BAŞAK 
- Bircbırdir IJ:ıc ı ~ine .. lnan

ınnzsan lılr katlehcik :ıl. Günahı be· 
nim hovnumıı • 

ilacı ·~'ine olmaz diyemedi. Bir 
kndehcik aldı. Kendisi hoş sohbet 
birkııdmdı z:ııen. Dir kadeh 
ıkram etti ' ' C bunn ikinci, üçüncü, 
dördüncü kadehler takip elli. 
lloşlnnmıştı da Tahir Baba: 

- Bu süt ·kndar \'Ücuda faydalı .. 
dır, dedi eminol ne başa, ne mide
ye zerre kadar dokunmaz. Bu daha 
ılil üstündeyken ucar, gickr, ma. 
dem ki sen hundan bu kadar hoş· 
landın. Ben de dostluğumuzun lıa
lırı için s:ına kendi elirrtle ccktiğinı 
hıı rakıdan hediye edeceğim. 

Ertesi giln Tnhir Baba "ast cıtilU 
r:ıkıyı Hacı Ninenin ciftl!Ainc gö. 
tıirclü. lki ihtiyar bu şerefe de 
derhal kadehlere sarıldılar. Bir s:ı.
:ıt sonrn Tahir Baba çirıtikten ay. 
rılırken Hacı Xinc adamakıllı 
s:ırhoş olmuşıu. 

• •• 
Arad:ın çok geçmeden bir ı:ün 

kasabndo aRızdıın oğııa dolaşan bir 
şayin Tnhir Rabanın \:ufağına kadar 
geldi: 

• - Hac.ı Nine gece gündüz içiyor. 
muş. Allahın günü onu ya çiftlik 
yolunda, ;yahut da kapının öniinde 
ı;ızmış Ye yere serilmiş buluyorbr
mış. 

Bu haberi Tahir Babaya ::reti~li· 
ren :ıdam bu sÖ7.lerden sonra: 

- Fena itiyat fena akıbetler ha
zırlar dedi, zavallı ihtiyarın ansı
zın nalları dikecrğlnden korkUl'O· 
rum. 

••• 
Aradan bir üç ay ya geçmiş ya 

gecmemifli. Hacı Nineyi !.:arlı bir 
kı~ gününde cifUiğiniıı avlusunda 
ölü lıuldular. Çirtll~etevarüs eden 
Tahir JJahn ihtiyar kadının bahsi 
acılırıcn söze Şll kelimelerle karışı· 
yordu: • 

- Kndıııcağız çok kmeseydi dt. 
ha on beş sene yaşayacaAma babae 
girerdim. Yazık kendi kendine 
etti. 

--.. 
10.7.940 Çar§amba 

12.30: Program n memleket 
aaat ayan, 12.M: Kflzlk: Ko,tenk 
farkı ve aemailer, Okuyanlar: Kuzat. 
ter tıkar, Necmi Rlza. Alulkaıı, Sadi 
Hoııses. 12.ISO: Ajans haberleri, 13.05 
MUz!k: Halk ttırkUlerf, 13.20/1'.00: 
>ılllzlk: Radyo aaıon orlceatraar, 18.00 • 
J'ropam, · 18.03: Ktıznc: CUbucS 
IPl.) 18.40: KUztk: Faaıl heyeU, 19.lG 
Konu.,mıı (Dış politika hldiselert), 
J9.30: MUzlk, Okuyan: Melek TOkgöz, 
19.415: Memleket eaat ayan, ve Ajans 
20 OO· MUzlk· Okuyan - Radife Er
ten, 20.115: Konu§ma, 20.30: MUzl.k: 
VirtUozlar (Pi.) 20.l50: Ktlz1k: Su 
eserleri, 21.115: l41lz1k: TıUımnııf ope· 
ret parçalan (Pi.) 21.30: Konuoma 
(flııdyo gazctcai), 21.~: MO&l.k: R!· 
yase~cumbur bando.su, 22,SO: Kemle.. 
ket saat ayan, Ajans, 22.45: KOiik: 
Cazband (Pi.) 23.23/.23.30: Yann.ld 
program ve ke.panı~. 

Ertuğrul-Sadi Teli 
Bu Gece: BD~1lkdere Aile· Ballçelllnde 

{KARMA KABIŞIK) 
Yann Ccce: Bostane{ lakelo Gazino. 

aundıı: (SAÇLARINDAN t71'AN) 

RAŞIT Rl7.A TlYATBOSU 
Bu akşam Üsküdar, Doğancılarda 

Aypa.rkta 
''\"ELINlN çocuou .. 

Vodvil 3 perde 
Heyd ht'r rarpmba alqamı 11aktl· 

darcl&dır. 

Sütlüce 
Madeni eşya fabrikası 

Kcromlk dairesinde ~enik yap· 
mak üzere A \'rupoda tahsil etmiş, 

Bir Toprak Mühendisine ı 

1 
ihtiyaç \'ardır. Şeraitini İstanbul 
10 No.lu posta kutusuna bildirınesl 

Satıhk fevkalade 
nezaretli bir arsa 

Cihangirde S118AD1 sokajmc!a 
%0 Duma.ralı yedi yUz altm.Jt ~ 
re mnrabbunda ve Kamrahl 110e 

kalma da aynca 14 metre J8zl 
olaa han.111 güzel ,.e denhe fev. 
kalldo nezaretli arsa satılıktır· 
Cihangirde Gline&ll sokak No- '4 
Ye§flp8.lu aparbmn bt ! c1e Ba· 
ha,ttin Kıh«:<'re miiracut· 

1 

- ur .. lştnh nçar diye rakı mı ·~,-------------·. 
iefllr? 

• 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici askeri k;~tı ılanlatı J )•~ M Aç K A 0 A aard 
-s·w·~-h·M-b.lr.ıı·~·e•rl·~-3·A•7•1•~·W-k·~-~·z·~·ı•n•e•~~nu•n•d~e~t-aı•~-tımk•m•a•d•~·m•----A•ş•ag•ı•da-c•~·s·,·~·m•l•k•ta•r·~·n-y,u••d•ı•m•e•v•~-h·~-~-·d•a•~-·1·~-n-ff_a_~ KUÇUK ~FTLiK PAR~Nm 

dan kapalı znrf1a tokrnr ek8l!tmesl 26·7·940 cuma gunü .!!&al 15 le Ağrıda ıerde kap:ılr zar(Ja satın alınacaktır. şartnameleri koıııtayonda görülür.Tek , A 
askert satınalnın komisyonunda yapılacaktır. Tahmtn bedeli SS,718 lira so lif mektupları ihale saatlerinden birer aa.at evvel Ialahlyede aakert eatmai· 13 Temmuı Cumartesi Akşamı . . .. _..~ 
kuru~ ilk teminatı 2904 lıradır. 'fek.lif mektupları saat H de kadar kabul e· macıln<Osml l3yonmunlkatavnerilml~tuotalmrasıı lAzıtemmdılrna. t(ı235) (1h56aJ9el) '"'"Ü ve ıaau M u·. n •. r N u r e t t •. n 'r" 
clıllr. Şartn'.lme:ıl kolordunUD tekmil garnlzonloırmda görülür. (254) <5546) 6 - I' 

kilo lira lira il- .. :(o 

42 lon sığır eti pazarlıkla salın :ıııııo.caklır. Pazarlığı 12·7·!lıt0 cuma sü· 
nU :ı:ıat l4 te yıı.pılacaktır. Vermeğe tahp olanların teminatlarlle blrllkte 
mezkQr günde Vizede askeri satınalma komisyonuna gelmeleri. l273) t:i934) 

~. ~ 

13·7-940 cumartesi gUnU !!&at 10 da ZO ton yeşil mcrclmek., l~.7.910 pa
zartesı günU 30 ton sabun. 40 ton kuru fnsulye. 10 ton pirinç. 20 ton kuru 
Uzllm. 16-7-940 salı gUnU 10 ton şehriye. 10 ton yeşil merclmek. 2CI lo:ı kuru 
fasulye. 17-7-940 ÇIU"§amba günU 20 ton sadeyağı. 15 ton ~ehliye Pı:ı.zarlık· 

ıa a3tm alınacaktır. 1ateklilerln Çanakkalede aııkert aatınalma komJsyonuna 1 

gelmeleri. (2il) (5932\ 
.y •• .y, 

• 120 ton toz §ekerln pazarlığına talip ı;ıkmadığmdan tekrar pazarlıkla. 

eksiltmesi 15·7·940 ı;ünU Laat H tc Ankarada Lv. Amirliği ııatınaıma komJs· 
yo.ııunda yapılacaktır. Muhammen bejelJ 45.600' lira ilk temill3b 31~ llradır. 
Şartnamesi 228 kunı11a komil!yondan alınır. lsleklilcrln kanuni ve ticaret o
d3sl vcslkalarlle komisyonda bulunmaları. (2:'i2) (58-&4) . ,,. . 

~a~da miktarı yazılı odunlar 26·7·1HO cuma gUnU hizalarında yazılı 
saatlerde kapalı zarfla ek:ılltmelcıi yapılacaktır. tstcklilerln Edlrnede La· 
lapaşa askerl .satınıılma komisyonuna ihale saatlerinden bir saat evvel ka
nunJ Ycslkalarllo teldlC mektuplarını \"ermeleri. Şartname.ııi komisyonda gö
rillUr. (270) (5931) 

Mıktan 

kilo 
3.26:S.OOO 
LOiS.000 
l.26MOO 
2.4~.000 

tutarı 

lira 
52.2(0 
16.288 

:!0.240 
29.280 

teminatı 

lira 
3862 
1.222 
1018.50 
2196 

••• 

ihale ııaati 

10 ... 11.15 
l:S 
6.5 

100.000 kilo ınğır eU kapalı zarll\ ekslltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 2:S.OOO Ura ilk teminatı 1875 liradır. 1hale31 22·7 -9(0 pazartesi gUnU 
aaat 10,30 ela yapılacaktır. lsteklllerln me~ı:Qr gUnde kanuni VC31kala.rile 
birlikte za.rflarmı Tokatta ukerr aatmıılma komlayonuna vermeleri. 

(188 )(5534) 

• • • 
2.000,000 kllo odun kapalı zartla. eksiltmeye konmu.,tur. thaleal 27·7· 

940 cumartesi günü aaat 11 de Erzinca.nda. tUmen aatmalma komlıyonunda 

yapilacaktir. Tahmin bedeli 40.000 Ura ilk LCl\llnatı 3000 Hrııdır. Şartnamesi 
komisyonda görülUt. Teklif mektuplarm.m ekslltme saatinden blr aaat evvel 
komfsyona verllmeaf. J272), (Ci9SS) 

·~· .Afağıda yazılı mevad hlzalarmda yazılı gün ve 83.&tlerde kapalı zarfla 
ekalltmeye konmUJtur. llıalelerl Kırklarellnde uk~rt aatmalma komlsyon110· 
d& yapılacaktır. btekllleı1n belli gün ve aa.aUerdcn bir aaat evvel kanuni ve
ııalk ve tekli! mektuplarmı komisyona vermeleri. Şartnaır.elerl Ankara, :ta
tanbul Lv. Am.lrllkleri ve Kırklarellnde ukert aatmalma komlayonunda gö· 
rWllr. (278) (G9Sll)J 
CiD8i mlktan 

kilo 
Yulaf. 3.600.000 
Odun. 1.950.ooo 
Arpa. e.•oo.ooo 
Saman. 7.008.000 

tutan 
Lr. Kr. 

8.110 
1.115 
T.76 
1.80 

teminatı 

Lr. 
17.270 
2~.5S 

XOl50 
7.GGT.20 

... . ... 
ihale gtlnll ve eaati 

26/7/9'0 cuma 18 
27/7/1140 cumartesi 11.30 
27/7/940 cumart891 11 

2617 /940 cuma 17 

300 • 700 beygirlik bir adet Dizel moUSril pazarlıkla aatm almacald.ır. 
Muhammen bedeli 38.000 Ura katı temtnatr a700 liradır. thalul 17-7-lliO 
ı:arıamba gllDU saat 11 de Ankara.da ıı. ıı. V. Ha,·a eatmalın.a komlsyo. 
nunda yapllacaktir. Şartnamesi 190 kurUp. komisyondan almır. btıkllle.. 
rln katı teminat ve kanwıl belgelerOe komlayona gelmeleri (232) (!5738). . . .. . 

Kqlt bedeli 459.2!5:S lira olan 100 Met ahıap baraka tnıaatı kapalı zarf· 
la. ekalltmeye konmUflur. Eksiltmeal 19·7·940 cuma günU ıaat 115 tedJr, llk 
teminatı 34" llra 42 kurUJtur. Şartnameıı 230 kurup. komi.iyondan ataur. 
Taliplerin urnarmı ihale aaat1nden blr saat evveline kadar A.nkar~a K.JıL 
V. aatmalma komisyonuna vermeleri. (203) (15!589) . :(. 

Ke,if bedeli 21,886 llra 67 kuruı olan blr adet anbar !.qaatı kapalı zart. 
la ekalltmeye ko&mu§tur. Eksiltmesi 19-7-940 cuma gUnU ııaat 11 dedirı. I1k 
teminatı 160-i liradır. Şarµıameat 107 kuruşa koml.syond:ın almır. Tallplerhı 
zar!larmı ihale aaaUnden blr saat evveline kadar A.nkarada H.M.V. aatmal· 
ma komLlyonuna vermeleri, (2015), '(151591)1 

• • • 
60.000 ldlo koyun eti kapalı zam& ekal.ltmeye konmUftur. !halesi 

:?2-7-940 pazartul gUnU aaat :Kde Çorluda Kor .atmaıına komt.yonun. 
da yapılacaktır. T&hmln bedeli 26,000 lira ilk teminatı 111~ liradır. EVut 
ve ıarlnameai Ankara ve İstanbul Lv. A..mirllkleri ııatmalma komlayonuu
<1& g6rülllr. lsteklllerln kanunun 2 ve 3 cU maddelerindeki belgelcrlle beUJ 
gUn ihale saatinden bir saat en·eı teklif mektuplarını komlayona \'erme. 
lıri. (228) {15732) 

• * • 
Beheri.ne tahmin edilen fiyatı 800 kuru§ olan 5000 adet kllim puarlJkl& 

satm alınacaktır. lhalesl 12·7·940 cuma günU ıaat 11 dedır, Teınlnatı 22:50 
liradır. Şartnamesi komlayonda g6rWUr. tateklilerln kanuni velfkalarile l.h&· 

le aaaUnde Ankarada M..M.V. Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(237) (Ci788) 

. * * • 
68.000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. lhai..S llM· 

940 pazartesi gll.cU saat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutan 68.000 lira 
llk teminatı 4650 liradır, Şarlnaıneat Aıık&ra ve lıtanbul Lv. Amirllklert aa· 
t.malma koml.ayonlarmda görUIUr. Taliplerin tekil! mektuplarmı ekalltme 
aaaUnden bir saat evveline kadar Diyarbakır Kor aatınaıma komlıyonwıa 
vermeleri. (149> (5330) 

• • • 
600.000 klto arpa kapalı urfla aalın alınacaktır. Mubamnırn bedeli 

36.7:W Ura Uk teminatı 2756 lira 25 kuruştur. Ekaıltme.si 12·7 9(0 cuma gtınü 
ıaat 9,30 da yapılacaktır. Şartııame31 komisyonda görilltir. lateklllırla bellJ 
gUnde eulltme saatinden bir saat evvel kanunun tarifleri dahilinde teklif 
mcktuplannı E14zığda tümen satmaıma komisyonuna vermeleri. ( 151) (~332) 

.\'. lt'l 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı ıco kuru~ olan 2:S.OOO kilo ldro!U pa· 
muk 12 temmuz 940 cuma gilnU sa.at 15 te Ank&rada M.M..V. satmalma ko. 
da pazarlıkla aatmalmacağmdan tsteldllerfn 67'0 liralık katı temlaatıarlle 
bfrllkte pazarlık b"Ün ve saatinde mezkQr Ko. da bulunmaları. (131) (52i4) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen Cıyatı 28 lira olan 500 kllo Plramldon 12·7· 

9t0 cuma günU ııaat 11 de Anknrada M.M.V. satına ima komlayonunda pazar
lıkla aatm alınacaktır. lııtel:lllcıin 2100 liralık katı temlnatıarlle blrJlkte An· 
karada komisyonda bulunmaları. 11351 (5278) 

:r • :t-

A e ağıda yazılı mevad &)Ti ayn kapat{ %4l'fla ekalltmeye konmu~tur. I· 
haleleri hlzalarmda yazılı ı;1ln ve saatlerde :Merainde ukerl satınalma ko
m!Byonunda yapılacaktır. Şartnameleri Ankara. lataııbul Lv. Amlrllklert \'e 
:Meraınde a3ker1 aatmalma koıulsyonlnnnda ı;örUlUr. (203) (5678) 

Cinsi miktarı tut.an teminatı ihale ~nu ve ıaatl 
kilo lira lira 

Sıftr, koywı 

nya keçf eti 144.000 21.600 J6:?0 17/i/ll'O 11 
Un 240.000 28.SOO 2HIO 23/7/9{0 12 
Butday ve 

ü#UtUlmcal 270.000 27.000 2025 23/7/PiO llS 

t:ıı. 

Un. 
463.000 62.712 4386 

Un. 
U:ı. 

164,000 
321.000 
1!12.000 

Sadeyağı. 30.500 
Sadeyağı 24.000 
Sadeyağı. 13.000 
Sığır eU. 138.000 
Sığır eU. 97 .200 
Kuru ot. ~0(.000 

22.5!50 
43.(92 
26.400 
34,922 
2i.600 
111.210 
29,6i0 
20.898 
18.900 

1691 
3232 
1980 
2619 
2070 
1141 
222:) 
1567 
1418 

• • • 

24/7/940 
2'4/7/940 
24/7/940 
24/7/940 
25/7/940 
25/7/910 
2:S/7/940 
2:S/7/940 
26/7/9{0 
26/7/940 

il 
ll 
l4 
16 

9 
ll 
14 
16 

9 

lt 

2;:; ton otomobil ~zial pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
&2.12:'i lira katı teminatı 11.513 liradır. Pazarlığı 13·7-940 cumartesi günU 
aant 10 da Ankarada M.M.V. hava aatmalma ko~tayonunda yapılacaktrr. 

Şartnameal 461 kuruşa komtsyondr>Jl almır lııtekUlertn muayyen vakitte ka· 
nuoi \"e!alk ve kaU temlnaUarllc komlayona gelmeleri. ( 221) ( :>637) 

:(. .. 
A§a:ıda yazılı kuru otlar 22· 7 .940 pazartesi gUnU aaat 11,30 dadır. 

Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar L Ueburgazda aa
kerl Htınayna komisyonuna \erilmesi. Şartnamesi koml!lyonda ı;'örUIUr. Her 
parti ayrı ayrı ihale edilecektir. (182J (5530) 

Mlktarı .rutarı Teminatı 

ldlo lira lira 
620.000 40.C.OO 3075 

1.110.000 55.ôOO 4025 
1.110.000 55.WO 402:S 
l.110.000 M.!500 40:?15 
1.150.000 57.CiOO 4125 

t20.001) 21.000 1575 . :(.. 
1980 ton buğdayın değirmenlerde övUtUlmeai kapalı zarna ekalltıneye 

konmuotur, İhalesi 19 7·940 cuma gUnO saat 16 dR Eaklşthlr Kor aatınalma 
komlsyonunclıı yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görWUr. Tahmin bede-
il 39.600 lira tik teminatı 2970 liradır. Iatek!Uerln kanunda yazılı vesaik ve 
temlnat makbuzlarını havı tekilt mektuplarını belli gllnde saat 1:5 e kadar 
komisyona vermeleri. ( 183) ( Ci531) . "'. 40.000 kilo a:ıdeyağı kapalı zarna eksiltmeye konmu~tur. thalesl 20·7·9-IO 
cumartesi gllnU aaat 12 de Eakt~ehlrde Kor aatınalma komisyonunda yapıla
caktrr. Evaat ve ıartnameal komisyonda görUIUr. Tahmin bedeli 44.000 Ura 
llk teminatı 3300 llradır. tatekJllerl.n kanunda yuıh veııalk ve teminat mak· 
bu::larmı havi teklif mektuplarmı mezkQr ~n ve aaatten bir aaat evveline 
kadar komlııyona vermelerL (184) <(55321 

"' . "' • 
lkl depo kapalı, zar!la eksiltmeye konmuııtur. Ke~lt' bedeli 39.991 lira 68 

kunlf ilk teminatı 3000 liradır. llı&leal 26·7-940 cuma B"lliıU saat ıı de An
karada M.M.V. hava. aatmalma komlayonund& yapılacaktır. Keşif evrakı 200 
kuruşa komisyondan alınır. Iateklllerl.n kanunun 2 Ye 3 Uncü bıaddelerlode 
ya.zıh ,·eaaJk \·e ilk teminatlarile teklit mektuplarını muayyen aaatten blr 
aaat evnl komisyona. vermelerl (2i4) (~935) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ı lAn 'arı 1 
1 -T&h.min edilen bedell <3733) lira olan (10.000) .kilo sabunun, 12 tem 

muz 940 t&rihlne raaUıyan cuma gtlnU ııaat 16 da pazarlıkla ekalltme.I yapı 
ıacakur. 

2 - Katı teminatı 15!59 lir& ll:S kuruı olup oarlnamesl hergUn komlayon· 
dan alm&billr. ' 

8 - tateklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ve temlnat makbuz 
veya mektuplarile birlikte belli gün ve ııaatte Ka.ııımpa§ada bulunan komis
yona mUracaaUan. (158715) 

• •• 
1 - Tahmin edilen bedell (8718) Ura olan (10000) kilo toz oekerf.tı 12 

temmua 940 tarihbıe ruUıyan cuma gUnU saat 16.80 da pazarlıkla ekalltme
at yapılacakb:r, 

2 - Katı temln&tı (1557) lira (70) kuruş olup oartnamesl hergün komis
yondan atmır. 

8 - tateklilerln 2490 ayılı kanunda yazılı veaaik ve teminat makbuz 
veya mektuplarını belll gtln ve saatte Ka.ınmpaoada bulunan komisyona mU· 
racaatıan. ,(5819). 

10000 kilo k&ıele 
7000 kilo valceta 

• • 

50000 dea1metre murabba Amerlka.l' 
vidalan 

" 
Tahmin edilen 

bedeli 
25750.00 : 
18H6.00 : 
4125.00 

48621.00 

Teminatı 

Lira I-ı:r. 

1 - Yukarda cin.9 ve mlktan yazılı Uç kalem malzcmenlıı 13 temmuz 
NO cumarte.at günU puarlıkla cksııtmeat yapılacaktır. 

2 - NUmune ve şartnamesini görmek ,.e ııJmak fsllycnlerln hergUn ve 
pazarlığa 1.§Urak edeceklerin de belli gUn ve 11aatte Kasımpa~ada bulunan 
komlayona muracaatıa.n. (15806) 

• •• 
1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli (.~700) lira olan 

(3001)0) metre Amerikan bezinin 11-7·940 tarıhlne rutııyan per,embe gUnU 
saat 16 da Kumıpaııada bulunan deniz levazım aatınalma komisyonunda 
pazarlıkla ek.siltmest yapılacaktır. 

2 - KaU teminatı (8Ci5) lira olup §arlnameat hergtln ıo aa.atı dahilinde 
mezkQr komlayondan bedelsiz: almablltr. 

3 - hteklllerin 2490 1&)1lr kanunun tatedl~l \'Cllikalarla birlikte adı ı;e· 
çen komisyona müracaatları. (5916) 

• • • 
6000 odet büyük ) aldızb düğme 
6000 adet kütUk yaldızlı düfme 

4 Roda 3 hurra tahk çelik tel halat 
Yukarda cins \'e miktarı yazılı 3 kalem e~yıı_ pazarlıkla alınacnl<tır. la· 

teklllcrln 15 temmuz 940 pazartesi ak,,amına kadar Kasımpaşada, bulunan 
komiııyona müracaatları. (ri909) 

Aıkert liselere öğretmen yeU~Urllmel< üzere talebe alınacak: 
1 - >--l•ert llaelere asker1 ötretmen yeU~tlrllmek Uzere Harp okulu 

kadrosuna altı talebe almacaktrr. 
2 - Bu talebeler, harp okulu ta.lebeııl olarak Ankarada Dll·Tarlh·Col:· 

rafya takWtealnde yabancı dil tahsili a;örccek u aaker1 öğretmen 
yetlştfrlleceklerdir. 

S - Kabul oartlan. 
A - Harp okuluna g"lrlo §Srtıarını tamamen htılı olmak. 
B -"Ltae Olgunluk imtlbanlarını vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak. 
4 - lateklllerinden seçllmek ıurctUe alınacak talebeler lngtllzce. fran 

ıızca, almanca bran§lanna taksim ve takUJtenlD 9(0·9fl tedrf:ıatı· 
na iştirak etUrlleceklerdJr. 

1 - bteklllerin evrak ve vuikalarlle Harp okulu komutanlı~Llll\ ''t 

fazla talaillt almak lıttyenıerln de ukert !ileler mtitetUı:llğloe mU· 
racaat etmeleri 111.n olunur. (5470), 

l\lenıimin ilk konseri: 

Ayr1ea K A O 1 N Ç 1 G AN ORKESTRA Si 

ve Zengin Varyete Programı 

, 
Doktorlarım ızın ve halkımızın 

nazarı dikkatine : 
Laboratuann de~lşmcsi üzerine birkaç zamandır plyıı.aada mevcudu --~ 
mıyan ve en gtızel ,.e lMi! bir §eklldc imal edilip içlmJ gııyct kolııS 

lezzetli olan: 

(P0RGOL1N) Gazozlu müshil limonataları 
Her eczanede mUşteıilerlmlzln emirlerine Amadedir. 

Toptan satı, de-posu 

CAN LABOR ATUAR I 

1~-
ı, Bankası arkasında No. 15 btanbul 

'fl•lcf~n: 219S!) - Telgraf ASlPROCAN 

j ısıanbul Komutanlığı Salınalma KomısyonundaP 
liı.imU.,1tSuyu ha.ın.arıesuıın 4· ı-tı40 gtınU yapılan 45 ton koyun etine 

edUeu fiyat gali görUJdUğunden pazarlığı 12·7·940 gUnU 6'1:ıt ll5 e b 

mıııtır . .Muhammen bedeli 21600 ve ilk teminatı 1620 uradır. şıırtnanı-' 
nıir, Ankara levıı.zım AnurllkJerl ve lstanbulda komutanlık satuıaım& 1' 
yonunda goıillebillr. lateklllerln belli gUn ve saatte Fındıklıda Konıtı 

satınalma komisyonu.na gelmeler!. (5821 ı 
il- •• 

Komutanlık ihtiyacı için beş bin palas:Ca kayışı beş bin ~!ek kt.)1' 
beş bin aş kabı 13·7·940 günU aaat 11 de pazarlıkla ısa.tın almacaktır. 

lstekllle~ evııaf ve şartnamesinl görmek üzere hergün pazarıır 
rak lçl.n de belU gUn ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma kO 

nuna gelmeleri. üç kalem teçhizat maddesi ay11 ayn ta.Jiplere de lhsl• 
iebil1r. l5817) . ~ . ~ 

Komutanlık anbarı için 11·7·010 günU saat 16 da pazarlıkla on toll-oıt 
ve beş ton kesme ~eker alınacaktır. Evııaf ve şartnameai hergUn kdmlll 
görilleblllr. lateklilerln belli gtla \'e saatte katı temlnııt paralarile tıl 
li''ındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. (6859) 

~. ~ 

Komulanlık birlikleri için 13·7·940 gUnU saat 10 da pazarlıkla 100 
kuru ot sııtın alınacaktır. şartnıı.meslnl görmek !çm hergun ,.e pazarı~ 
Urak için du yüzde on beş katı teminat pıı.rası ile belli gUn ve aaalte l' 
lıda komutanlık ıatmalmı& komiayonuruı. gelmeleri. (~951) . "' . 

GUmtıııauyu ha.etane:ıı için 3-7·940 da pazarlığı yapılM 3 ton ko)'\JIS 
ne ,·erılen !lyat pahalı görU!dUğUndcn yeniden pazarlığı 11·7·940 günU 
11 de yapılacakt.Jr. lsteklllerin belli gUn ve saatte ı.~ındıklıda koıuu 

satmalma komlsyonunıı gelmeleri. (:i954) 
• il- • 

Komutanlık kıtaatı h&)"\'1lnları için pazarlıkla almacak kırk beş toO 
manm fiyatı konıutanlıkça pahalı görllldügilndco yeniden pazarlıg-ı 11.1 
per;ıembe gUnU saat 16.30 da yapılacaktır. lşlne gelenlerm mezkılr 
komisyona müracaatları. (5913) 

• • • 
IVi-940 gUnü satın alınacağı 11!!.n edilen 400 lon dikenli, 300 ton 

n!zli dUz telin pazarlı~ ı~.7.940 gUnU saat ıı de yapılmak Uzcrc te!llt 
mlştlr. Muhammen bedeli :;oo bln.Jlra olup Uk teminatı l:i.750 Urııdır. lıl lı 
illerin belli gUn \'e saatte Fındıklıda l<omutanlık satınalma komlsyonuıı
mclerl. (..ı!Jl4 ı 

• • • 
Komutanlı!< birlikleri için 28116 tQn odun !!9·7-910 gtınU aaat 17 do!"~ 

zarf usulile sntın alınacaktır. Muhammen bedel! ~1948 llra olup ilk tenl1 

3547 lira kırk l:uruı1tur. Şartnamesi lzmlr Ankara levaztm Am!rllkleri ~c 
tanbulda komutanlık &atınaıma ltomlsyonunda her lıı günU görtllebiJlt·I. 
teklllcr!n belli gtındc ihale saatinden bir 11nal llnceye kadar teklif meıctllı/; 
rını makbuz l:all'ılığı Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna \·eŞ: 
!eri. Scllmlyc \'e Kııradenlz bo~a.zı od11nları ayrı ayn taliple:e lhnle edil" 

( 58!.:2) 
• lf. • 

I~omutanlık blrlllclcri için ıı~!;'ltla c!ns ,.o ıniktarıan yıızıh rnut•~ 
19-i·9<:0 gUnU saat J6 da pazarlıkla. ıı:ıtın al.:ıacaltl:r. Evsaf ,.e ı:ıı.rtn~ıll • .ı' 
herı;ün konılsyonda g6rUlebil!r. Bu malzemenin her b;rı ayrı ~)'.Ti uııl~ 
de ihale cdllcblllr. tateklllerln belli gUn ve s:ı.ııtte knU temınat pa:ııııu-tıe 
ilkte lfındıklıdıı komutanlık satınıılma komisyonuna gelmeleri. C5SS01 

cır.si adet 
Ta\·la halatı ıoo 

Zincir yular rıapı 
ş:ıptı yutar ba~lığı 
KU;;Uk ycnı torbası 
KUçUk çul 
BUyUk çul 

. • • * 

!!i>OO 
1000 
2000 
300 
200 

Komutanlı!< ııarnç_ !.akımı !çln 16 7·910 gUnll saat 12 Je 1500 ııralll< >°' r 
kôselc satın alınacaktır. E\"aat' ve şartnameyi görmek için lıer.;-Un ye J'~ 
lığa iştirak için de belli gün ve saatte yUzdc on be§ teminat parası ııc 
ilkte Fındıklıda komutanlık satınalma komiayonuna gelmeleri. (:>952) 

"' • :ııı. 
GUmflşsuyu hastanesinin iki bin adet ta\-uk Ye bin adet plllç muzıa1'~ 

sına talip zuhur etmediğinden mezkfır mevad l:S-7·910 gllnU aaat on 111r~ 
pazarlıkla satın alınııcııktır. Muhammen bedel! bin dokuz yüz Ura olUJ' ~ 
teminatı iki yüz ııel!ııcn bc;ı liradır. Şartnamc)1 görmek için hergün , .. 
zarlık için de belli glln \'e saatte Fındıklıda komutanlık aatınatma kolllllf" 
nuna gelmeleri. (59:i3ı 

ıstanbut Belediyesi 
ilanı arı 

Beyoğlunda BUytikpa~akkapı sok~nda taksi durağınm Mis ao1'•1"' 
naklinin uyı;ııa görUldUğU daimi encllmenln 21.6·940 T. lf tçtımamdıı I<~ 
laşt.ınlmıştır. 11A.n olunur. (15046) _./ 

Sümerbank pamuk İpliği ve dokuma fabrikal,ıt 
müessesesinden : ~ 

Fnhrlktı.lanmızm (;'llmrUk tahmil, tahllye ve nakliye işleri kapa'ı 't,tf 
la 1 sene ltln mUnakııaaya konulncaklır. el 

lııtcklilerl.n bu l~e alt §artnameyl, Bahçekapıda, 1 inci vakı!hatı :1 iP 
kattaki mUcsııeso ticaret servisinden &labileceklert UA.n olunur. (5940) 


