
SON HAVADiSLE R 

KURUŞ 

Sene : 9 - SAYI: 3021 11 " TEMMUZ- 1940 PER Ş EMB E iLAN İŞLER!: Tel. 20335 

Mman Parti 
/~ 

Grupunun bugünkü içtimaında 
ı ajansımn 1 
! ''vesika,, lan ı 

111 

111 

1 
il 

il 

Si ! 1' ahrif edilerek ll 
l 11etrolunduğu 

"' ltt anla,ıldı 
't,tt 

1 
~"B.'nln :n:ı&rUeU: Tahrif ... 

!'tlceaı, toi; Hem öyle bir t&hr:it ki, 
~ •eııtlerı:U uınu karagllzılerde atılan 

r1t dcıetı r köklc§en blr Sovyet • 
)\ ~lfnı U!'unu baltalamak; yıkma

'l'llı:tr ak . ., vazı 
l'4 ~hı barız ınevcudiyeU böyle· 
:11.ııı.ı.reııuçıktna.dan da, TUrk efkA.nu-
llaYl efk e beraber, haklkaU bUen 
~ ~ l)lrıumumıyemıın büytlk blı 
i;,.fftfJ. etu:·B.'nln, günlerdir ne§rlnc 

Uutu Vesikaların atiğlam blr 
:.~ııı~zar ve açık Türk slyuetl
:-""llyet~ la bırakmaya uvaşır ı 
~I. l)~!dur.-unu o.nlamaktan uz~ · 
~!aı.ııııı 

1 
.B.'ntn hareketi, Fran8lz 

~ buı§&rttue buglln luıklkt notu 
~ unuyor. 

~~_6nder~tla1 Maatgll'nln bükömell· 
cı·~ltnı &'i raporlardnn baZıları , 
llı.ıerı kıta "Beyaz kltab,. adını ver 
l1te bu Pta bulunmaktaymııı ... 
l3u rap0rıuın mahlycll. 

~~' gi~Pot~ D. N. B nin bildir
,~ • 'l'Urk cfkarıumu.mh esine 
'~tınıı .Aııadolu ajansı, u;,hrUin 
'lııhı }f ~et eden Fransız clrl
llıe\1-... lticiyo Vekili.m.i.zc ynzdı~ 

•ııp 8() • ' 
nuna. bir do not kcwrl'" 

CDe \'aJl11 4 tincü!Jr > 

1 
Ben~in istihlakinde tasarruf için 
Qksiler birer gün 

'llöbetle çalışacak 
lren ve tramvay işleyen noktalara 

otobüs saf erleri kaldırılıyor 
{ fornı ~ ncidı). 

Dr. Saydamın beyanatı 
ve alkışlarla 

ittifakla tasvip 
1 

edildi 
Başvekilin yarın Mecliste de 

beyanatta bulunması muhtemel.. 
Aııkllra,l I ( Hususi muhal>lrlnı17.den 1 bareme bağlı kadro cetveller lnin lıi.~ihn, orman umum müdürlüğü 

s.-ıeronla) - Cumhuriyet Halk Parti· Maarif VekAleline ai t kısmında ba ~kilatınm tevsiine dalr kanun 
aı Meclis Gnıpu huglln saat lO da re- zı dcğlııikUkler yapılmacıı hakkın- · • · t .,tikl"J H · ,. 
Is veklli ı•rabzon mcbuı;u H:uıan Sa· proJCSJ \C " a arbı malülLrl-
kanın r~lsli~indc loplıı.nmıttır. daki kanun projeııl, l 940 mnli y1. ne verilecek para müka.fatı hak _ 

11!< olarak kürsüye ı;clcn Ba şYehiı lı umumi muvazene kanununa ek krnde.ki kanun projesi \'ardır· 
Dr. n c:ik Saydam son günlPrın rlyıı.m 

Vt.l: \".C '\\ldl.ffl 1 h l;:.k nd:ı il:l.\Ul 

boylu izahat \'erml~. hunu hetırw~rın 
birçok be;raııatıarı takip ctnıı,stı•. So· 
nılan suallere Bll{velul tarafından \'C· 

rilen cevaplar alkı§larla tas\ip olun· 
mu,t:u. 

• • • 

Londra Jl - So,·yeUerın Ankara 
bUyUlt elçlsf TerenUev Moskovaya 
\'armı§ltr. Terenllev bugün Stalln l&· 
rafmdan kabul edilecektir . 

Bulgar Başvekili 
İtalyan elçisile görüştü 

Sofya, J I (A.,\ .) - Ba~vekU ı Buarabyanın i5gall, Macarların 
Filov. dün İtalyan gefiri Kont Ma- mubayyeleleri ve milli gururları i -
gistratiyi kabul etmiş ve kend~ile çln bir nevi kamçı darbesi olmuş. 
uzun ve sa.mimi bir görlişmc )·ap • tur. Hakikat haldB zaman pek ıu: 
mt§tır. mUsalt tir· Bunun da sebebi mih,·er 

M .. 'h M • devletlerinin eski Avrupanın şek • 
unı le acarıstana lini değiştirmeği ve ortaya yeni bir 
"bekle,, denildiği Avrupa çıknrmağı istihdaf eden bir 
tahakkuk ediyor harbe girişmiş olmalarıdır· 

Umuma. 1 (A .A·) _ Telgrafo Fakat Macarlar, bu ane alt hu~u-
gazetesi, direktörü Giova.nni An • al blrtakan sebeplerden dola:rı sut. 

hUn muhafaza edilmesine ıahit ol
saldonun Berlinden göndermiş ol -
duğu bir ,nektubu, "Münib diplo _ malda kendileri için bir menfaat 
matık mülakatının esas maddesi" görmektedirler· Macar şeflerin 
Unvanı altında ne~rctmektedir· Bu dahili vaziyeti ve memleketlerinden 
makalede ezcümle §Öyle denilmek. millf mutaleb:ıtm derhal tatmini i
ledir: çin f ikirlerde hUkilm silrmekte o -

"Bir müddettenberi Macar bil • lan gerginliği izah ve te~rlh etlik. 
kQ.meti, vaziyeti mihver devletleri- t en sonra Almanya ve ltalyanm 
nin siyaset 2danllarr Ue doğrudan Ha.car milletinin milll mutalebatmJ 
doğruya tetkik etmek amumıu iyice anlam!§ olduklan \'e Mac& • 
izhar ve bunda uıra.r etmekte~ (DeYaını ' ·ttııctae), 

Münihte verilen karar 
Transllvaaya ve 
Dobraca lbtllilı· 

DID balll 
Harbin sonuna bırakılmış · 

f ovyet Rusya ileri gitmezse 
Macarislan harekete geçmiyecek 

Romen kralının tahtından feragat edeceği ve 
Almanyanın yalnız Demirmuhafızlardan kuru· 

lucak bir lıabineye müzaheret göstereceii 
rivayetleri var fl'azı.sı • n ncü4e.)1 

Serbest lrlaada 
Çok tehlikeli vaziyetine rağmen 

lnglltere ile iş 
birliği yapmıyor 

ıngiltere bu vaziyette mukabil 
tedbirler almak lüzumunu hissetti 
Londra, 11 (A.A . ) - ll.öyterın dıp 

ıonuı.tık muhıı.bırinln bildirdiğine göre, 
aerbeıt l rlanda. devletinin vaziyeti, 
Alman istl l A.ııı lınkA.nları dolayıslle 
l ngtllz parlA.mcnto u.aaını alA.kndar 
etmektedir. lngUlz hllkfJmeU ııerbcııt 
lrlında baovektll De Valera ile bir 
anlqmaya \'arıunamı~ ' 'e muzakere· 
ter, ae.r beat İrlanda devletinin her tUr· 
lU ıeraltte bltarallığını muhafaza e· 
deceğl hakkında yeni bir 1rlaııda bU· 
kOmcU teyidi Ue neUcelenml§tlr. De 
Valeranm battı hareketi, Serbest lr· 
landa devleti (•..erinde dolapn tehdit 
karımnda her tllrlU ifbirllgi 1mkAnt· 
nı lu.le etmlıtlr. 

De Valera. yalnız blt&ra!lık lehlııde 
bulunmakla kalmamıı. fakat ayııı 
a,manda ıtmall ,.e cenubt ~ 
'bbtepneainl vo t imall 

G'ayrimuho.ripllğinln ! erini bltaranı

ğa lerketmesiol talep etmi§Ur. ParlA.· 
mentonun ilkrl, böyle bir blrleımentı; 
lmkA.nııır. t- ulunduğu merkezindedir. 
Eğer De \'alera lngmerenlo yanmda 
mUcadele ctmeğl kabul ederse, lrlan· 
danın arazı bakımmdıı.n lltiye ayni· 
mı§ bulunması meselesi nihayet bir 
hal auretlne raptoıunabllecektlr. 

lnkl§allara lnttzarcn, vaziyet dik· 
kaUc takip edilmektedir. Zira lrlan· 
daya yapılacak bir hUcum, dUomana, 
lngutereye karıı harekat itin yeni U... 

ler verebilecektir. Bu keyfiyet lle ln· 
gUtuenln mukabil tedbirler aımumc 
lcap etltrmektedir. LUzumu. takdirlıı· 
de mUe.ulr BUrctte mukavemet için, 
~ lrlandada bütün tedb!rler alm
lixl..-J*Jlunmakl&dır. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
<HAVATll 

i L K VESiKA 
(/bni lshak)ın kaybolan aeri eaaa tutularak 

tBNI HiŞAM 
taTalından 1200 yıl evvel yazılmq 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
ftrllıoeJe ......... 38 Muhiddin Türk 

Tanrı, ey bütün mahl\ıkatın ya· 
ratıcıst! V elidin babasına ve onun 
nesline selim et ve onları mağfıre
tinle mümtu et!.,, 
Hıssan ibni Slbit (1) ~ mıs

ralarla mukabele etti: 
"Ağla! gözlerin her tükendikçe 

yeniden fışkıran kanlı yaşlar dök" 
sün!.. Hissizlikle biribirlerile ya· 
npnlara ne allıYorsun? 

Bizim kahramanlarmmın asıl 
yiğitliklerini, değeri bütan, o atıt· 
gan, o eefkatli, o §C!Caat ve cömert-• Jiğin muhibbi, o tedbirde bütün 
başbuğların en yücesi Tann resu· 
lünü hatırlamıyor musun? Yalnız 
onun gibiler ve onun inaanlara teb 
şir ettiği §eYlerdir ki hakkile teb· 
ciltere layıktır!,, 

Ebu Bekir Şeddad da şu mersi
yeyi söyledi: 

"Sen sil.alılanacaksm, ey Beki· 
rin anası! Fakat benim için kav
mimin bu kayıplamıdan sonra ar 
tık tıelAmet var mı? Bir zamanlar 
o Bedr ne mugaımiyelerin, ne asıl 
işi nOş yaranının seyranlar yeriy-
d· ı ı. 

Bir zamanlar o Bedr pa.narmda· 
ki taş levhalar ne deve börgilç1e
rile taçlanırdılar! Ne sürü sürü 
develer Bedr suyundan sularurlar; 
ne bayraltl.ar, ne bilyOk levhaJar, 
ne mert yürekli, ne bol elli yaran, 
ne asil can ve sohbet ehilleri 
kaynaşırdı! O Akilin babasını ve 
kavi develerin sahiplerini görsey
din, onların a~ azabından 
§aşkın dip develer gibi aıçrardml 

Sağt bize diyor k1 blZ ya~ 
ğız! Fakat intikam aşkile haylmr 
§an bayk\Şar ve kuşlar için yap 
mak mı olur? .• , 

KUREYŞULERIN UH.UD DA
CINDA iNTiKAM CENGiNE 

ÇIKMASI 

Kureyşliler müttefiklerile ve Be
nu Kinandan ve Tehame ahalisin
den kendilerine iltihak edenlerle 
birlikte, bütün kudret ve kuvvet.le
rile §ehirden çıktılar. Hattı, daha 
cesur savapalan ve firar ede
memeleri için kanlan dahi kendi· 
lerine refakat ediyordu. 
Kumandanları Ebu Sufyan, Ut· 

benin kızı Hindi beraber al.ımştı. 
Hind, Vahşinin önünden her geç 
tikçe ona : 

- Ey Ebu Dec!ne! (ona bu 
nam verilmişti.) yaramızı onart!. 
Kendi kalbine de şifa yarat!.. di· 
yordu. 

Kurey§liler Medinenin karşısın· 
da, vadinin kenarmda, Kanatta 
Sabah vadisinde daldaki iki su 
kaynalına kadar ilerlemişlerdi. 

Hı. MUHAMMEDiN RUY ASI 

Hı. Muhammed \"e esbabı Ku
rey~lerin nerede kararg!h kurduk 
larmı öğrendikleri zaman l:lz. Mu· 
hanned: 

- Vallah, dedi; .bir sadık rüya 
gördüm! Rüyamda boğalar ve kr 
hamın ağzında bir yenik yeri gör 
düm! Aym zamanda da elimi, be-

(1) l sldm 1airi 

nim tlbirimce Medineyi temsil 
eden muhkem bir mha soktum. 

Hı. Muhammed sonra illve etti· 
- Medinede kalın ve düparu 

mevziinde bırakın! Şayet düpan 
orada kalırsa fena bir istinat nok· 
tasında bulunmuş olacaktır.. Şa· 

yet bizıe buraya hücum ederse o 
vakit dQ~a şehrin içinde harp 
ederiz! 

Ubeyyi ibni Abdullah da (2) 
Hı. Muhammedin bu reyine itti 
rak etti. 
Hı. Muhammedin kendisi dilş" 

mana karşı çıkmağa istekli değildi. 
Fakat Bedr gazasına iştirak etme 
mit olan bazı milslimler ve Tann· 
11111 Uhudde azaplı ölüm'e ölmele· 
rini takdir ettikleri ve dilerlerl: 

- Ey Tanrı Resulü! dediler. 
Bırak diipmına karp çıkahml bize 
aciz ve korkak demesinler! 

Abdullah Hz. Muhammede ken
disinin Medinede kalması için rica . 
etti: • 

Hı. Mııbamnwi dedi ki: 
- Biz, hiçbir ~. onlar ta· 

rafından öldürülmeyi göze alma
dıkça bir düpana karp çıkmadık! 
Nasıl ki henüz hiç kimse bizim 
şehrimize hüpım etmemiştir ki he 
zimetle ıeri püskürtülmemia olsun! 
Onun için blrakm onlan, orada 
kalsın! O vakit kötü. mahsur vazi· 
yette olacaklar! Şehre girmeye kal 
kıprlarsa, o \ııkit erkeklerimiz on
lara hücum ederlerken kadın ve 
çocuklanmu: da ü.ıerlerine tepeden 
taelar yımıriadarl ve onlar aeı· 
dikleri gtf>l ~n&! h10tfla ytıı
geri ıiderterl"' 

Fakat cenge susamıı olanlar Hı. 
Mnba~ o kadar ısrar ve ib· 
ramda bulundular ki nihayet Hz. 
Muhammed kalkıp evine gitti ve 
mhmı giydi. 

Vakit bir cuma günü, namazdan 
sonraydı. Hı. Muhammed sonra o 
gün ölmüş olan sehabe Ennaddar 
oğullarından Mfilik ibni Amnn 
namamıı kıldı; müteakiben ha
rekete hazırlanmı~ taburlara ilti· 
hak etti. 

Fakat o an onlar yaptıklanna 

nadim oldular ''e: 
- Hz. Muhammede lüzum ıör 

memeliydik! •• dediler. 
Bizzat Hz. Muhammedin kendi· 

sine: 
- Biz senin vücuduna lüzum 

gördük! Bu dolnı değildir! ister
sen sen burada kal, Tann sana ina 
yet eylesin! dediler. 

Hz. Muhammed şu cevabı ver 
di: 

- Bir peygambere, bir defa zır· 
hını giydikten sonra cenk etmeden 
çıkarmak yarapaz! ve akabinde 
bin kişiden mürekkep eshabile ha· 
reket etti. 

MVNAFIKLARIN GER! 
DONMELERI 

Medine ile Uhud arasındaki 
Şavt denilen yere geldikleri zaman 
Abdullah Hz. Muhammedin esha· 
bından ii~te biriyle birlikte arrıl· 

dılar. Abdullah: 
( Devmrm nr) 

(2) Mtdintdtlti 
reisi. 

miirıafıklartn 

Gazete sayfaları 
tahdıt ediliyor 

Koordinasyon heyeti 
· · karan 5 g-ün sonra 

tatbik ediliyor 
Ankara, 11 - Memlekette kAğrt 

stokunun ualmuı ve hariçten it
hal imUnlannm daralmaaı karp. 
anıda gazete aayfalannm tahdidi 
bakkmdald koordinaayon heyet! • 
nin karan ncşred11mi3tlr-

Bu karar ıudur: 
ı - lıllln konmma kanununun 

21 inci maddesindeki aallhfyete 
müsteniden. reamJ gazete milstes. 
na olmak üzere, günlük gazetele -
rin aayfa adetleri BJJ&ğrdaki ıekll
de tahdit olunmuftur: 

A - Bir sayfanın ebadı 0-68 X 
0.42 metre, yani 1athr 0·2438 metre 
murabbaı ve daha büyük olan ga
leteler günde dört eayfadan raz. 
la intişar edemealer-

B - Blr eayf'aamın ebadı, (A) 
paragrafındaki miktarlardan az o
lanlar gilnde altı sayfadan ful& 
ne~rolunamazıar. 

Şu kadar lı:l, tabı makineleri 6 
sayfa basmafa mUaait olmıyan r~ 
zeteler, haftada dört gUn dörder 
ve i1ç ~de sekizer sayfa intipr 
edeblllrier. 

2 - ınu gazeteaf. reamt tebli
pt ve flblarm çok yer ffgal ey. 
lediği günler sekiz sayfa olarak 
çıkabilir. 

3 - Bqveület Matbuat Umum 
ırudilrıutu bu tahdidin tatbfklnl 
kontrol eder. 

Bu karar. bel gün sonra meriye
te girecektir· 

Romen hey' eti 
dun geldi 

Piyasa ile temasa ve 
mallan muayeneye 

başladılar 

Romanya bandıralı Sulina file. 
bl dlln Köstenceden Jhnınnnn:a 
~tlr· llemlek~ tlft9t 
l.e yapağı mübayaa edecek olan 
Romanya !abrikalan mllmeaaillerf 
de fileple gelmişlerdir. Bunlar 
derhal piyasa ile temua geçmieler 
ve burada teslim alacaklan mal -
lan muayeneye bqlamıı;lardır· Bu 
mallar Sulina şilebine yUldenecek
tir· Heyetin bir kımm azur Anka
raya gklerek yeni mUbayaalarda 
bulunmak için hWdkmetimlzle te _ 
mular yapacalı:tJr. Romanyalılarm 
alacalı:lan 1lk putl 3000 ton yapa
fı ve 1850 ton tl!tiktlr· 

ihtikar 
Medeni qya ve yedek 

parçalar üzerinde 
artb 

Madeni cıya ve otomobil yedek 
malzemeai tl7.erfndeki lhtitlr faz -
lalqmıetır. Teneke buhranı yUzlln
den konaerve fabrikaları faallyeL 
!erini durdurmak tehlikeaiDde bu -
lunmaktadrrJar. 

Akdeniz vuiyetl yüzünden A -
merikadan artık otomobil yedek ak
samı ve liltiği gelmesine imUn 
kalmam11tır· Vaziyet böyle devam 
ettifi takdirde birçok otomoblllerin 
mecburen faaliyetten çekllecelı:leri 
anlqılmaktadır-

Ellerinde bazı yedek otomobil 
aksamı bulunanlar da bunlan çok 
yüksek fiyatla satmağa b~lamııı. 
!ardır· 

Benzin istihlakinde tasarruf jçin 

.1 aksiler birer gün 
nöbetle çalışacak 
Tren ve tramvay işleyen noktalara 

otobüs $&ferleri kaldırıhyor 
.blııandan ,.erllea ma16ma&a lire, memleket ..,.... ...,,......., 

taaarnf temin eylemek malnıMlle lleazhl wflJ'Mmm tUdldl brar
lapnqtır· llazU'lanan projeye Clrc. ta.bide çahtua arabalar birer 
gün münavebe ile çahşablleeelderdlr. Husul otomoblllere haftada 
muayyen miktarda benzla Yerllecektlr· Tek namarah tabiler bir, çift 
DllllUlnh taksiler he ertesi günll ~allfACaklardır· 

Dtğer taraftan tehrlmbde meveat otobüs hatlaratda ,. ...... ~ 
ferlerin ekaertslnln buginlerde tadil edllecelt -~ Tren 
ve tram,·ay &ld• mmtakalara otobla ı,leWmlyecielrtlr- Bu 91lretle 
hem benzin ve makine yallan istlbWdadcn tuamaf tevıln oluuak, 
laem de makinelerin eskime ve JIPru•• .. n &aleamlt halaıuııealdlr-

Bagtta şelU'lmlsdeJ,j of'lhflslerfıı J:tınde ne kadar benzin n saire 
latlhlak ettllderl belediyece tetkik , . ., t~blt olanmaktadır· 

Büyü"· Millet. Mecliaintle ı Kayseri de yıkılan 
Denız müsadere evler yapılıyor 
hukukuna daır Aakere gidenlerin evleri 

kanun müstacelen ve ekinleri köylü 
• tarafmdan kaldınlacak 

kabul ·edildi 
Devlet Şuraama intihap 
yapıldı, askerlik kanu
nuna bir madde ilave 

edildi 
Ankara, 11 - BU)'Wt Klllet 

KecU.S dllD toplanarak 1931 
mail yılı hazine heaabl wnl111118ia, 
p<19ta, telgraf ve teıeton umum mO
dQrHltll 19S7 mali )'Ilı heabı katial· 
ne ait mazbataıarla Erslncaıı ve Er. 
zurum yer aanımtwııdan mQteeatr 
olan mıntakaya )'&l'dnD için yapılan 
ve yapılacak her Devi nakliyattan aır 
nacak Ocretıere ait kanun lt.ythumı 
Jll"fıA~ ,. kabuJ •:rlemlftlr. 

"l1M ba toplantıda, aakea'llk --
nıwm ceza !u1ma bJr madde illweal· 
ne, ecnebilerin Ttlrkfyede ikamet w 
aeyahatıert hakkmdakl kanunun 16 
mcı maddutne bir fıkra Ulvealne alt 
kanmıl&nn da birinci mOzakerelert 
yapdıqttr. 

Keclll, denli ml1a&dere hukukuna 
dair kanun Jlylbunu da KllU KUda. 
ıaa VekAlettnln talebi Uzerine milat&· 
cellyetıe mOakere .,. kabul ederek 
toplw!tıem• DlhaJet verınlftir. 

Kecllstn dlllıkU toplanlwnda DeTlet 
ŞOruında mllnbal ikl az&lık için :ya· 
pJ!an aeçlmde bu azalıklara lktısat 
veklleU bqmutetUfi Fevzi Ergin, 
DeTlet ŞOraaı bqmuavlnlerinden lh· 
aan AktUrel intfhap oluıımuıtardır. 

Vali Y alovaya gitti 
Bir mQddettenberl evinde rahatarz 

bulunan vali •e beledJye reı.t LOtfl 
Kırdar doktorlarm mllsaadeııi üzeri· 
ne dUn aktam Yalovaya gitmlıtır. 

Havuz buhranı 
Armatörİer Münakalat 

vekaletine müracaat 
ediyorlar 

Bazı gcnıilerimlzln kazaya uğ -
ramalan veya tamire ihtiyaç gös
tererek havuzlarda uzun müddet 
kalmalın ytlzUnden bir havuz sı -
kmtısr batı&termlştir. Havuzlan.. 

llaperl. 10 (A..A.) - VaUmfz ya
nmda •ıhhat, ztraat ve nafta nıtıdllr
lert olduğu halde Develi kazuma rt· 
derek 79r aıuımıtıamdan yılulan kGy
lertn yeniden yapılacajı köy yerleri· 
ol, köylilDUD b&zırbj'ırn tetkik etmış. 
tir. Bu tnpat için da:Xtılacak olan 
kerestelerin tevali rekll de teaplt 0-

lunmuıtur. KöyWler bu evleri, blrtblr 
lerbıe yardım etmek ıureWe yapacak 
lardır. Aakerde bulwwıların evleri 
de köy emeceaı ile yapılac&ktır. 

V&ll bu tetkikleri eaııamıda k~ 
Dm nahiye ve köylerine de ekinlerin 
b1Çllmeal .,. bu mmtakaya ayrılan 
orak maklııelerlDtn lfleWmeat işini 
rtszdeD ceçlrmlf " bu arada köylü
den aalcen gideıılerin eklnlcrlnJıı köy-
111 taratmd&D b1ollmeat ve bu iflerlD 
~ '* ~ tabi ıaıt.uım.m 1Qla 
kararlar almt,tır. 

NilıtiS" ~csylerüıın muhlarlarf1.İe. 
parti ocak relllerlDtn lfUraldle yapı
lan bir toplantıda vali, kö,ltıye, dtm
ya h&dlaelort k&rfWDdakl dunımumu• 
zu aııl&tmq ve bQkOmetln ber ttltltl 
tedbiri almıı oldutunu aö7lemlf n 
b&lka dUJen vazlfelm anlatarak ekin
lerin elbtrUtt Ue lralcSınlmumı ebem• 
ınfyetıe taYatye eylemlftlr • -----
Şırketi Hayriye 

Boğazda yeni eğlence 
yerleri açmaiı 

dütünüyor 
Boğazın gllıelleımtel\ ve eaki 

rağbetini buJması için Şirketi Hay
riye bilhassa A'Dadolu sahilinde 
yeni eğlence yerleri açmak tuav
vurunda bulunmaktadır. Geçen yıl 
infa edilen Kft~lrsu plljı da hal
km daha istifade edebileceği bir 
tekilde aı;ılmıı,tır. Plijm bllyük 
ıazinosunda hergiin caz bulundu. 
rulmuma rağmen fiyatlar ucuz
latılm11tır. 

Köprüden ve blitiln lakelele!"den 
hergiln sık sık plAja vapurlar kon 
mut. birinci mevki vapur ve plij
da kabine dahil olduğıı halde gidip 
gelme 33 kuruşa .kombine biletler 
lhdu edllmi4tir· 

ll· T E-MM-0' Z- 1 

.......... ···-·-···· .. -.... ". 
Doğru 

Değil mi_ 
Şehrimizde tuhaf 

bir VGJ'yete 

Eeaehl ardatler &ittik 
lataabul ..Uelertal yeril • ..tıı.ıll'laı:ı 
ria doldardağu ..Wümdru. t 
da OJUIDIŞorlal'o Aaeak 
arumda teeadllfea blJ'lal go 
ki, Y&l'1etednln nev'i her 
dejlıtirllmelldlr· Zira kumea 
yaal mi.ıaalar ifade edeblldljl 
bl, Jmmea de llalkın lr ve 
blaleriae dolnuuuaktadır. 
Şöyle ki, Beyoğlua1111 catpll. 

yanla J'lrlerlndee birinde 
bubkla, taklitle ,.e eUadeld 
bir kuklayı _ kammdaa koa 
»areUle • koa'!:19yor lfbl :&ı 
rek \ıuatıflOKlalda gec;lnea 
var·.· Admın ne oldnğadu pek 
rıyamadık· Fakat oyanl&n 
daadaI 

F.n-ell ha kakla ,.a. h:ı l luft 
MID3 g1dtıre?( birtakım bÖ 

yaptıracağı yerde, dünya l'O 

~mın nt" ı;lbi ,eldUcr aldrjf 
nı.fmda mllphem \"C mlnatın 
takan ~atar &a\"UnJul;tı 
taklit namına ('ılcardığı ~imctl 
fer sadalaril~ de halklD ) U» 

l lozıu1.lbaldadır· 1'1ettel1 blr Fransız l!lmea 

I• taklidi \V ki, telkin ettlp 
banda ifadeden çekhılris· 

l .ıllmu pmepdfferhıln taJ.:Udi 
siyui terblşemlı~ uymıyaa 
mab_..lan lhUva etmekte4ho 

1 
Bunun ardmtlan fül TüJlı 

mendlf~rl· taklidi yapıbyo1"' 

1 
ban!:ırdan birinde yapılan pf I' 
ierllf! tamir edllmlı MIUll) 

J da ı.eyredealeria fena halde 
l 1an ınkıldıf.ma r:Uphe yoı.tur· 

i Ba \"l.l')'eteyl tadil nya 
men hazfetmek pek mUnulP 
İlm kanaatindeyiz: \·anıa "" 
1 yerli sanatklr, başkaea nedll dl' 

1 maralar bularak lerayı unat. 
, ..... edip ~ı • 
1 Doğru değil trd· ,_ .. ___________ .................. 

Tan ıilebi seldi 
Jı"ran.stzlara kiralanmıı o!an 

ıllebi dUn Akdenlzden Uman 
ırelmJ.,Ur· Vapur Mhibi ıiJebiP 
kclesinde bir kurban kes~tır. 

Akdeniz v~tyetinin kılr~ttğl ~ 
rada Ma.rsityada bulu."UUl Tan 
kame ile yola ~llllŞ ve oran ~ 
manma gölürUlınl1ştür· lçiıı~ 
hamule orada OOı,altılmtt ve t 
2 temlDuzda orandan bnrekct ~ ~..dıı 
miltir· Bir müddet aonra bir ;;· 
Us bombardıman tayyareaile fi' 
Uyett meçhul diğer bir tayy:ıre ır 
ra ile !)Ucbin ilzerinde uc;nıu"'--1 
kat Türk bayrağını glh1blco ~ 
lfllllllllardır. Gemi badiaesiz o~ 
8 günde Orandan limanımıza ı ... 
miştir-

ma ve muayene muddetıeri gelen r KU~ :HABE~LER f Bir tıb talebesinin e~ 
bfr çok gemiler yer olmamuı yU - t 
zUnden havuzlara. glrememelrJ.e ve ---..ı.~_;..~;..;;;...;.;;~;._.1 de 3 sandık kaçak et1" 
haftalarca muattal olarak be!de - • Bu yıl ~luila \·e ~lanaaris'Jn bulundu _.ti/ 

Askerliğe davet meğe mecbur kalmaktadırlar· Sigala yalı rekoltesi 40 bin, defne çcı:"_ 
Bu vaziyet hem nakUvata ve yapraJtı 500 bin, ('am kabui)u l'C" BUyUk Ayasotyada Soıuk Si' 

F .u... k rllk Ş-... -'-d hem de arma~"rlere zarar•ı.olmak- k 1 · " ·ı caddeaincle 8 numarada oturan tıt'._ıı1 aun As e .- en: "' , o tesı de elli bin kilodur. ~ crı en le be.sinden Hataylı Mehmet Fabflll"". 
1 - Şimdiye kadar hlç askerlik tadır· Diğer taraftan havuzlar i _ rakamlara göre vilAyet dahillnde Uç ay kadar e\"Vel Hataydan gell~,. 
etm~ cezalı cezasız 316 - 334 darcsi sırası gelen gemileri de 24 de 800 bin kllsur bat sığır, keçi, gllmrtlk kaç&ğt 3 sandık eıya ~..:;. 
(dahil) doğumlu (sUnri) smıfma saatten fazla havuzda bırakmamak- koyun ve manda '·ardır. dili haber alinmıı ,.e evinde stM:.S 
mensup erat askere sevkedilecek - tadJr. Bu gemiler tamire muhtaç "" Spor böJgc~i tarafından ~hı1;la- ma yapılacak tıbbi ecza, trq )19"'.;_ 
lerdir. dahi olsalar müddet gelince çıka- da bir alıcıJık poJlıonu hazırlan. ve fırçaları, ampul veaalreden 1'. 

maktadır. Tesisatı bitmek üzere o- uoıP 
2 - Şubede toplanma gilnil llS rılmaktadır. Tekne tein ye<!ek saç lan bu poligon on gilne kadar açı. rekkep olıuı 3 sandık mal bul 111 Temmuz 940 pazartesi aa.bah saat bulunamamMı yU:Unden tamiratta tur. Bu mallar Halayın IUı•Jcdl-lacakt ır. ,.-(9 dur.) ta ... in olunan gUnde mU. m11·"Uli.t "ekilmektedir. Armat"r- evvel buraya ırtlmrUklila cirmlf :_,.. ., '69A .,, u • Aksarayda Saadet adında bir pr·, 

kelleflerin ıubede hazır bulunma- ler Münakale Vekiletinc müracaat kızın yilzilnü Jiletle kesen Denli m mallan olcfulu ve buraya da 
lan ili.o olunur. etmeğc karar \•ermişlerdir· Tauıtln adında bir ıenç sekizinci aUle gOmrllkaUz gellritdltl lçlll 

---------------------_;_ ____ __;:._ ____ :______ rUk kaçağı addedilmekte , . ., JI _1r 

asliye mahkemesinde 11 ay 20 gün Fahri lıakkmda takibat yapılJll-
hapse mahk6m olmu,tur. dır. 

• Halk şarkılarını toplayıp pl:f#a 
almak üıere Maarif \"ckiıletince 
kurulan bir hty'cı Konyaya gitmiş· 
lir. Oradan Hataya gidecektir. 

• Lise ''e ilkokullar teırinlevvelln 
birinci gUnU tedrisata ba~lıyacaklar· 
dır. 

• Krom l§letmelerl lstihu.litmm 
ihracı lc;in mevzu 300 bin lira 11er· 
maye 'ek iller heye ti kararlle bir mil· 
yona lblt'lğ cdllnı'ştlr. 

• Ziraat i~letmcl.-ri kurumuna ve
klller heyeti karnrile 400 blo lira tk· 
rıız cdllmlDlir. 

Belçikadaki talebe 
.fol•ora, 10 ( A •. U - JJarl' 

Yeka'elfndcn bihiirilmltlir: ttd' 
Belçilmdaki taleM-ıniz hak1'1;;,.a 

buıüo ,.ckilete gelen nıklıl 
aşalıdadır: 

Behzat Balka;>a, \"edat Od' 
Fjkri Tuncer. 

Rrüksclde: l\lahnml kinırı. \l~: 
da : Kemal 1\<?"l"Jli~ri. nıarJcrtl1 

Atam KPllC:>ıın, Pa!i - De • cııl 
de ~thhAlladırlar. 
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m~ ~ u~- @ m ~, ~ ·· ın - ~ u. H ~ -~- ~ ='11-® _ 
lliıııiiliil ................ ~~:L.lı?:aı&.ı.fSC~·~~ . -

Almanlar lngiliz 

l·man Ajansı ''vesi- adalarına 
,,. · • · . . • saldıracaklarını? a 1 a r 1 ta h r 1 f . • et r r ı 1 ş Almanlarm lngıllere ad&lanr.., ~- men saatte 100 kllometTe ı;üraUe ha· 

. rac; tqebbUsU gayel mUhlm bir hA.dı· reket ederlt'r. lngı1tere de geçen yaz 
• tıı .. c:ır. Tarihte ~nzerl yoktur. On bi· AmertkadBn bu bllcumbotll!rmdan ıtl• 

Q lı.ııkarada 

ır fabrikatör 
kayboldu 

~Jı 
' 8ah - fiaç,lanı;ıç mııran~uz 

ıı l'irrıı 1hi Mehmet Ba§langıç 
btııt? i ı::Un kad11r enet hususı 
>.t/1 400 lira alacağını tahsıl 

\ ~1fli e Çankırıya gitmiş MIA 
tı~•r,~· Alehmedln o ı;tııı \,;ankı· 
~lııııı huausı muhasebeden pa· 

'""1ılıtr cttıg; ve treni kaçırdığı , · ~, .::a. dönemedıği l1!11pıt edil· 
~ lldan aoorMı anlaşılama· 
lı. t hır 

bl'ıle adam olarak lruıınmış o· 
'~ıı ~irı. kendi lsteS"iyle bu ka

llıtı Uddet işinden uzak kala· 
lı.~r~aı verııınedlğınden bir el 

1, 11 titUtl zannolılnmakta. 

'IL _lllltı 
"lllt_ b nı.Uracaali Uzcıine zabıta 

~ l~ On e 
"lltlş -

13UYük hiki\ye 
l\1:;N Vıız~n: 
~HULUSi 

Yeni çıktı ,.,._ 

A k d k 
• F 1 • • h . f rlnci aaırd" Normanlardan ba§ka ln· ~ak htemi§U. Alıp almadık! mal(lm 

n ara a 1 ra n S 1 Z e Ç 1S1 ta r 1 
~iliz 11dalarıııa hiçbir d~man ayak drğild!r. Bu ftri boUarm her birl )Ü· 

• ~::~1~a:~~~İi1~80:a::;ee~7:eh~:~;!· ::i~:~ı:m ı.~;~~ed:ı~~~:~. C:::O~~~~ 

d 
• k b • . . olarak kalmı§tı. llerkcllln bllyUk bir rıı. ve tayyarelerden atılacak bomba· 

e 11 e n n O ta 1 a r 1 11 d 1 r d 1 
merak \'e ala.ka ile bekh~diği bu hfl· lara karşı iyi birer hedef olmıya.cak· 

. . ılis.: ne kadar ehemmiyetli lııe ele oııa tarı için ihraç hareketlerinde ınühlm 
dair ~imdiden hlr ~ey soylcmck im· l!'lcr görmclerıne lmkttn vardır. 

Satirin· raııorundaki n1ühin1 cüı11lelerin tamarnile aksi 
manayı ıfade edecek şekılde değiştirildiği ortaya çıktl 

Ankara, 10 (A.A.) - D. N. B. Ajanın muhlelır 
Frıınııız ılyut §llhslyetlerlne at!edllcıı ''emkalar acriııl· 
nl neıre devam etmektedır. 

Fran.!!anm .Ankara büyük elçi.si Maııigllye at!edi· 
le.n dlf;'cr bir telgrafı 1t;<Jatıya dercediyoruz: 

. Frımsanın Ankara hUyUl< eıc;:w Ma.ıılgli'nln l NI. 
un 1940 da Daladyeye çeklığ'I telgraf altıncı .ı\lmıın 

Beyaz KHabmuı 23 numaralı vcsika.mıı tc~kll etmek· 
ledlr. 

ljasit;ll diyor ki: , 
" - 26 Martta lnJ:'iltero hariciye nezaretJ, mlltte

fik dc\"letler tarafından Rak1'ı'yl\ bir taunız yııııılıiı· 

~ takdirde Türk hilkCımeUnln muhtemtl hRrC'kcti nG 

olacağını Jngilız se!irlndcn ıııormuııtur. Selir S.ir l!ughe 
Knııçbul Uugeacn mezun bulunduğundan bu tebliğe 27 
Martta mulah'ltgUuır hUllııatan qağıdakl aeklldc er. 
vap \"ermlııtlr: 

ı - 'filrk hllkOmcUnin hattı hareketinde Sovyet· 
ler Birtlğtne kar§ı bir taarruz harbt imk!nını derpiş 
barunnde bir terakki mevcuttur. Fak.ıı.t mezkCır hUkCı· 
met mOtte.fiklerle henüz böyle bfı: taarruz: hazırlıkla· 
nnı müzakereye· Amilde değildir. 

2 - Türkiye, ltalyaya karşı bir h&rp lmk!nı hak. 
kmda müttefiklerle mutabık kalma.dm önce, Rusyaya 
kareı blr harp projesi haklunda mQukerede bulunmr 
yacakt.ır. 

8 - :=:onbahar bitmeden Tür~·& Rusyaya kar:ıı 
harbe '1rP.miyectktlr. \"e bunu anc l.k mUttefiklcrden 
e.n gt'nl§ bir müzaheret aldığı t&kdiı ıe yapabllectkUr. 

4 - Buna biııal!n Türklyenin nıUtte!lklerln .BakO· 
}'& k&r~ı pek yakin bir taarruz hareketine ıetirAkten 
lmtlna eylediğini \"C böyle ı>ir hareket için TUrk mllll 
aramlnl kullandığı takdirde bun& §iddctıe mııhaldct 
edece~l derpiş etmek IAzımdır. HattA TUrk1ycnln 
mllll topraklarından lstl!adc etmlycrek yapılacak bir 
hücumun dahJ neticelerinden endlıe' etllğinl farzetmek 
1cabeder. 

5 - ltilttefiklcrin haıırlıklan lı!tUğl ve İtalyan 
projeler! mUltefiklerlnklle mutabakat:. haline- konuldu· 
fu zaman Türkiye mllttetlkler t&rn!mdan lran mllll 
toprakları UJ:crindcn B11lcOy-a yapılacak bir taarnıza 
na:r.l&nmadan l§tirAk cdecekUr. Bununla beraber Tür_ 
kiye literindcn uçuşu tevlit edecek bir taarruzun blda· 
yetinden e\'vcl Türkiye hUk(lmetlnln muvafakati sorul· 
malt ve isUhsal edilmek lcabeyliyiıcekUr. 

lngillz noktal nazarları 661 numaralı telg~a!ımda
kl fikirlere geniş mikyasta uymaktadır. TUrklyen!ıı 

httrbe glrmeğe amade olacatı tatiho dalr olan Uç nu. 
maralı fıkradaki noktıı.I nazar, &teıem.Ulterlm tara· 
fmdan pek bedbin bir ~ekllde telA.kkl edilmektedir. Dl· 
ğer taraftAn mesai arkac!ıışrmm :rtkrlne muhalif nla· 
ra.k, ancak kUçUk bir Türle araı:lll tl%erinden uçmağı 
tazammun eden bir hareket için Ankara hOkQmeUnln 
sarih mu' Atnkatini istemenin bir tabiye halaı:ıı teşkil 
edeceği Cll<rinde ııırıır ediyorum. Ttır1dye bUkCımet!nln 
bundıı.n rcmnen haberdar edilmesi kifayet etmek 
lt'.ıı.bedcr ... 

f-H \ N~J7. F,J,çL ·~as l\fl';KTTJ»U 

Anl..ııra, ın ( .\.A.) - Fransa bllyük e11:lsl Maslglı 
lalı'Cından Hariciye Vekilimize n.ıağıdakl mektup 
1;onderilml~Ur: 

f'..kıııelAn• ŞukrU Samı;ofhı 

Türkiye JlarielJ'G \"eklll 
ASK,\Rı\. 

Ar.iz VckiHm, 
' D.N.R. Aj3.nsının bann atfetmek guretlle ıo Tr.m. 

muz tarlhinde rıeşrclm[tı olduğıı bir n~rkanm mev$ıı 
klyeU hakkmda ne dü;ünmek lcabe~tiğlnl benden 
11ordunuz. 

Gr.çcn bir Niaan tıı.rihinda hUkClmetime bır rııpor 
gönderml~ oldu~nıu vı onun ml'tnl ile Alman ııJ11nsı 
"tıı.raCından neırolunan metin aruında bir yakınlık 
mevcut oldu~u hiçbir mü~kUlata uğramsdsn 11ze 
bildirebilirim. Bir ya.kınlık diyorum, çünltü bu vesikayı 
yalnız Anadolu Ajanın tıı.raCmdan verilen Franl!llzca 
;ekli ile gördüm ve onun Almanca metinden tercllme 
cdllml~ olduğunu tahmin ediyorum. 

Fakıı.t vealkanm ~lını bııgUn nc~rolunan metin 
Ihı mukAycsa etllğtın vakit., ~ekle alt bir çok mllhsuıı 
tarldn.rdan başka. ınAnaaını derin bir .surette deği§tl· 
ren e.ıııuıa alt f&r:dar da gördüm. 

A - D.N.B. ban& 'J.'tlrk hük~metlnln Sovyet Ru11. 
yaya karıı bfr ta.a.m.ız harbi lmk!nlarmı uamakta ol
duğunu ''e takat mtıtteflklerle henUz böyle bir taarrul: 
hazırlıkla.nnı mUzakereye Amade olmadığmı söyle
mektedir. Ben raporumda TUrk hükQ.metlnln Sovyet 
nuııyaya karıı hll' m ttda.faa hısrbl ihtlmallerlni nıtzarı 
dikkate aldıtım ,., takat taarruz barblnln ih%armı mü
zakereye lınade olmadığmı ıöylemtıtım ki, D.N.B. ta_ 
rafından yapıllUl iddianın tam ak.sidir. 

B - Vea1lra:ı.m. bir tıkrumda müttefiklerin pek 
yakın bir taa.rrıızlan mevzuu baheedllmlıtlr. 

Halbuki ant n&kada ve ancak !arazi bir surette 
olarak yakm blr taarruzdan bahl8 vardır. 

C - D.N.B, nin metnine nıı.zaraıı Türldye bul ih: 
Umallcr dahJll.ndcı, ınUttet1kler tanıtmdan yapılacak 

hir ta.am.n:.a ~Ur1Jt edecektir. Asıl metı..nde ve bunun 
tam mukabili olun tıkrada TUrklyenln böyle bir taar· 
ruz kllr§uımd& 11CJ1rd lrala<-afr yazılıdır. 

Bu ml8aller1e. iktlta ediyorum, çUnkU bunlar k&r· 
§ll!lnda ta.zla teftlre lüzum kalmamıı.ktadır. 

I•'alk lhUramat n .samımı doııUuk hl.!ıleriml lt\ttın 

kabul buyunınux aziz yeJdllrn. 
lmza: MA8SlGU 

TAJlRİF. EDiLEN NOKTALAR 

Aru\dolıı Ajea.ltnm Notu: 
Ucr ııeyden nnl D.N.B. tarafından yayılmı, olan 

m .. tnın burada Fra.n.sızca.ya tercüme edilmedlğtııl n 
Berllnden Fraımzca ol&rak çekıımı, bulunduğUnu kay. 
da lUzum görüyoruz. 

Diğer tarattan aradaki mühim tarkl11.nn tebarta 
etmeal için D.N.B. tarıı.fmdan V'rilen ihtuA.flı Uç cUm· 
leyi aynen lktıbıuı ettikten sonra her blrln1.n altma a yni 
cUmlelert Fransa bUyllk elçi.si taratmdan ırae edllcn 
~ekllde yeniden dercedlyoruz: 

A - D.N.B. n1n metni: TUrk hllkCımetınln battı 
hareketinde SovyeUer birllğ'lne ka~ı bir taarruz hıı.rbl 
lmkllnını derp~ bahBinde bir terakki me\'cuttur. Fakat 
mczlcQr hükQmet, mUttetlklcrle henUz böyle bir ta.ar· 
ruz hazırlıklarmı müzakereye Amade değildir. 

Maııigllnln metni: Türk hül<Cımetlnin hattı hareke· 
tinde So''Yeller blrllğlne karıı bir müdafaa hıı.rbl im· 
kAnını derpiş bahsinde bir terakki mevcuttur. Fakat 
mezkOr hUkOmet, mllttefiklerle henüz bir taıı.rruz ha.
zırlıklarmı mll7.akereye Amade değildir. 

R - D.N.B. nln metni: Runa binaen 1'llrklyenln 
müttefiklerin BakCıya kar§ı pek yakın bir taarruz ha· 
rekctlnc iştirakten imtina eyledı~inl, UAh ... 

Maııigllnln metni: Buna binaen Türklycnln mUlte· 
tiklerin BakOya karşı yakın bir taarruz h:uekeline i~ 
tırakten imtina eylediğini, UAh. 

C - D.N.B. nln metni: Türkiye, müttefikler tıırA· 
Cmdnn lran mllıt toprakları üzerinden Bakılya yapıta · 
cak bir taarnıza nazlanmadan iştirak edecektir. 

Maııiglinin metni: Türkiye, müttefikler t4rllfınd~n 
lran mlllt topraklan Uzerinden BakQya yapılacak bir 
taarruza. karşı 11oyircl kalacaktır. 

Al ıoi\ l r•WWW~W!lfl 

~ KADIKÖ Y iNCi Gazinosunda 

Beyoğlu birinci EUlh hukuk Mklm· 
llğınden: 

940/ 46 
Dlmltrl Voridi Ksyyumıı ıwukıll 

Franko tara!ırıdan mahkememizin 
940/46 numarııımıa kayd!!n ıtçılıı.n I· 
1.aleyışuyıı dın-ıısının ı; 7·1MO r,ilnlü 
ceıııes!nde gelmlycn milddt"İllf~yhlere 
ehlivukuf raponınıın okunduğıın<lan 

b&hlıile g-ıyap kararı ll!bllğ"ıne karar 
,·crilml§ mUddclaleyhlcrdtn Dlmostı:n 

o~lıı Dlmitrı ve Niko Voridi Kurluhış 
tl\ Kurtulu~ tramny caddesinde 2!!• 
numaralı evdeki lkametgAhl:ırı~dn 

hulıınRmadıklanndıın bıı iki kl!ii ht1lı· 
larındRki ~ıyap kararının 20 gün mUd 
dt'tlC ilAnrn teblif;ınc karar '"eri lmı ~ 
c•ldıı::ıındıın m11hl<cnı.c ı:"ilnıi olıın r •. ~ 
Sl40 l!!rihindc mııhkrm .. yc bl:ı:1.ı1t \ "C· 

ya hil\"Ck~lc ı::0lmenl:: muameleli ı:;ı 

yap karanna kaim olmak lızere ıl~n 

olunur. 

Hırsız çöpçü mahkum 
oldu 

ı'unıkapıda hekcliyenln tcmizlık 
aı ıelt'sl ko\'uşunua oturıın çôpı;ü Ne· 
rıp <;r.lik. ı::rco ııyıırkP.n !lrkıı.clıışı Şn·· 

kelın cebiııden 1 jn ıırııııını ı;11 lrııı~ \'e 
dlln Sullıınabmet bırlncl ı;ulh c;e:;a 

mahkenH·sınrlg aııı;unu itiraf ed-::rek 
6 11.y hap~e mahkOm olmuetur. 

kAnı yoktur. Almanların uzun nam· Al h , k ll 1 
lulıı topları Kale ile l)uvr 11 •IMınrJıı man R\'t\ un·c erı nglltcrenln 
de:ıizc hl\kim olacaklardır. Fal>at Jn. her tarafına lskoçyayn sık, ıı;ık k~lf 

uçu;ılan yapıyor ,.e bombalar atıyor-
ı:;ili1Jcrın de ağır sahıl bataryaları ile 
dli~ınan ı;r.mllcrinin yanıı.~ınalanna 

~lddetıc mani ol11eaklarına da hiç ;ıUp 
he edilemez. Almanlar hava yolu,yla 
ı;önderdlklcrl askerler marl!elilc 
l<"ranııanın şimıılı garbll!ındr. Kanal a· 
dnıarından bazılıı. rmı :r.aptetmlşlerdır. 
Almanların bu 11.daları 1nı;lll,,reye kar 
fi yapmak ı~tedikleri harekat için bir 
Us olsrak kullanmak fstlyeceklcri J;"a· 
yet tahıidlr. İt.'\lyan donanması da 
harbe iştirak etmeuıe iki tarar. do· 
nanmalan araııında ku,·,·ctc;:e beraber
ilk mevzuubaluı olamaT.. Fa kat ;Al· 
manların yeni yaptırdıkları hücum 
botları herhalde mühim roller oynıya
caklardır. 1nti~11r edrn havadislere 
nazar1Ln bu hücumbotlarının torpido· 
!ardaki gibi iki topu, makinelltU· 
tekleri vardır. Bıı techlzl\tlannll rağ· 

lar. 1n~llizler do .Almanyanın en mU• 
hlm cndllstri mcrkczlerlnl plAnlı bir 
şekilde bombardıman etmek surct!Jo 
OM. mukabele etmcktedlrlt'r. Bu u
çu~ \'e bombardımanlardan elde cdl· 
len muvat.nkiyetlerln l'!erccc.!! trsblt 
edilememektedir. Zira bunu ancak 7.C• 

rar gören taraf blllr ki onun ela ll!o 
etmiyeceği gayet tabiidir. 

BlltUn dUnya ı:-clccek olan bıı hAdl· 
aeyl dört gozlo beklemektedir. Alman· 
!arın evvel.\ Balkanlara ı;aldırae<: ~' 
hakkındaki komblnuyonlara hizlm ı· 

çln \'il bilhassa askerlik nokta! naza.. 
rmdan inanmak lmkAnı yoktur. Zır.l 
bu hususta fazla \'akit kaybetmek ln· 
gHizlerln vıulyetlerlnl tahkim ede· 
bilmelerinden ba§k& bir ı:ıeye yaramı· 
yacaktır. ı 

ingiltereye yapılan 
dünkü bombardıman 
İngiliz tayyareleri de Aln1anyada 

bir çok askeri tesisatı boınbaladılar 
J..onclra, 11 - Alman t.Ayyarele. 

ri diln lnhiJterenin muhtelif mın. • 
tııkalarında bombardnnan t"eb • 
biialerlnde öulunmuıılardır· 

Bristol limanında. bazı huarlar 
olmuştur. Birkaç ölü ·ve yaralı var
dır- Maııs sahilinde iki ıehir -.:,. bh
köy bombardanan edilmJ3tir· Bu -
ralarda hiçbir aııkert hedefa isabet 
yoktur. İnsanca. ha.fi! zayiat kay -
dedilmi§tir. Cenup salıillnde do b~ 
kaç kişi ölmilttilr· 

HUcuma. otuT. Alman bombe.rdı • 
man t.Ryyaresi iştirak &tmletir0 

Bunlardan en az onu d~llrtllmüş· 
tür. Evvelki gUnkU hlicumda. da 
dokuz Alman tayyaresi dilşürül • 
müttür. 

tNGtLtZ TAYYARl~I.ERtNİN 
F.ı\ALh'J•;Tt 

Röyter ajansının resmt mah!el
lerden öğrendiğine ;:-öre, tngllb 
bombArdıman tAyyarel~ri tarafın -
dan evvelki sabah erken Almım de
niz üslerile doklarına yapılan bas -
kmlar ~l!lnasmda hafif krU\·azör 
veya torpido olduğu zannedilen 
iki Alman harp gemisi bombardı _ 
marı roilmiş ve yakılmı§tır- Vil -
helmshaven'in earkında 4 gemiden 
müteşekkil bir gnıpa dahil bulu • 
nan bu iki gemiyi kısmen .sia giz
lemekte \•e bataryalar himaye et • 
mektcydi· 

Kiycldc doklarm hangarları ve 

ku.aklan hasara uğratJlmrnln-· 
notta çıkan bir yangını üs.süne 
c'!ıönmekte olan bir pilotumuz on da
ki?-" Mnra. görmUatllr· 

Briiksd tayyare meydanı ve 
Hambur~da. benzin ta.~fiye fabri • 
kaları da bombardıman edilin.iş ve 
Danimarka .sahili açıklarında. sahil 
müdafaa tayyarelerimiz ta.ra!mdan 
dü;;man gcmUcrine hUcum cdilm~ -
tir. Faaliydtc bulunan iki büyUk 
marn ~c.ıms.ı bombardıman edil • 
mistlr. Bir ia.ee G't?Jllisl bombardı -
man edilmiş ve arka. tarafından 
batmağa bqlamıştir· Diğer bir g~. 
mi de boİnbardrman edildikten son
ra bulut dumanlan c;ıkarmağa ba.s. 
lamıştır. 

:wALTAl'A H'OCl'H TEŞEBBtlSÜ 
İtalyan tayyareleri de diln Malta 

:V" hücum etmislcrdir. Bir İtalyan 
tayyaresi bomba atamadan denize 
dilfürfilm üştfir. 
HABEŞ - SUDAX IIUDUDIP.\DA 

Somali ve Kenya garp çölilnde 
iş'ara değer bir 118.dise olmamıştır. 

Sudan • Habeı! hududunda tay -
yare \'e topçu ile takviye edilen \'e 
300 müstemleke askeri tahmin c. 
dilen İtalyan kuweU Kurmuk po
lis mevkiini 7 temmuzda ~gal et • 
mi§tİr· Burada bulunan küçilk.,Su
dan polL~i garnizonu ltaıyinlita 
50 kadar zayiat verdirdikten sonra 
çekilmiştir. 

Fransada kanunu esasinin tadili 
l.011ılra. 11 - Frans11 hiikiımcıi. 

nin ınakarrı \'i~icfcn Almnn aj:ınsı 
l:ırarınclıın vrrilcn lınherlerc ~öre, 
Fransıı milli meclisi, yeni hir k:ı· 
nmuı esasi lıazırl3nıak için lam 
sıılRhlyct 'l't'ren kanun nroıcsını 
kaimi rtıniştir. ()çüncii cıımhuriyc· 
tin son narliimcnlosu hu tasvin· 
n ırnıc ile bC'ralıer tstifasını ılR im. 
:rnlıun15 o:uyor. l\lrlrn~Jarın çoğu 
hnı-ekct hazırlığında bulunmakt:ı
ılır. 

~ms·uı.umıN 
cı·~ZALAllil>J::n.111,\SI 

Senatonun içliınııı <'~nnsııııla R<'i· 
lıcl, harbin çıkarılmasında. \Csııi · 
tin L.ifaycbizlij!indc. h:ırckiılın idA· 
rt'"inrle, ıı,kt?rt 5eflerin iın'kiinsız 
ııördükleri 1ı:maıırl:ı muh:ı~nmalın 
dconunrbki bütün ınesuliyetlerin 
arıı.nrn:ı~ilr. <'ez:ılandırılması hak. 
kında hükumeti lakih:ıla cfa,•et e. 
eden bir knra,r 'i\lreli tekli r etmiş· 
tir. Bıı teklif millt müdııfaa f'nCÜ· 
meni lararınıl:ln trtkik edilr.<"eklir. 

Rt!'iJ)}:.'°BURG YE PETF..N .. • 
:tö~ ltrin rlinlomıılik muhabiri· 

nin · YA7.rlıjhnıı ı;:ciı·e, \'ichy'cleki 
Frıınsı'r. parllimento5ıınun ~apmnk
ta olcfııiiıı rnii1.ııkrrelt'rin şimcliki 
'a:ı:h'c-tint' nımırnn, lnııili:r. resmt 
mah.:ıfilinrlc-ki :ıki~lcrinin neden 
ilı:ır<'I oldıı~ıınıı siııırlirlen !ayin 
clım.·I.: miimkiin de~ilrlir. 

Bununla bP.r;ıber, Fransır. parla. 
menlor.ıınun l1art-kelİlP., Hiller i\;ti · 
dar meTkiine Jteı;tiAi zaman Alman· 

~ ad:ı ınr.yıl:ınn ı:clcn lıitcliseler nrn• 
~ındn bir mukayese y:ıpmn'kl:ın se
ri l :n lıııınnıııaklndır. O tarihte ım. 
ler lr.hcfillc k:ırışık müılahalelcrle 
m:ıhdııl hir müddet için kendisine 
tam s:ıliılıiyet nrilmesi için Raf"Ş· 
l:ı!!'ı iknn etıııi~li. F:ıkof, s:ılAlıiytt• 
ter hiçbir zaın:ın lerkedilmedi. Hn
tırlnrdad ı r ki Ilillr.r'in de arkasın. 
da ya5Jı ,.r. nıııhlcrcın \"C iyi bit 
şöhret sahihi bir m:ıreşal bulunu· 
yortlu~ 

A~U:RlJ\ \ U.\ AKI. J.ER 
J>iı'.":rr ııirarı:ın Vichy hükumeti· 

nin fnınlilrr sisleme doğru dön• 
ıııc~i. ,\ııırrikalılıır !ı:iıı ıniithiş bir 
darhc o'rnıı~lur. Aın<'rilrnlıl:ır, Jlür" 
riycl, i\liic;ay:ıt ve l'htı\"\'Cl prcn. 
siplerinin ort:ııl:ııı krılk:ıc:ığına ı:üı;
lüklr inanııhilmcktcılirlrr. Ameri. 
kalıların nıCilnl:"ı::mn:ı ı:i)rc bu prcn
'.'iinlrr Fransı 7.ların rulıııııa o J,;odıır 
lsll'miştir ki Frnnc;:ının uzıın müd· 
elet hıınl:ırct:ın sarfın:ıın.· etmesine 
imkftn yoklıır. 

Xevyork Tiıncc; dirnr ki: 
"Fronsız millrlin<' l:ıh;:ııına ta· 

mamilc y:ıhnıırı "" cl:ıimt Faşist 
kanunu cs:ıı;isi J,;ıy:ıfrti şeklini crh. 
ren k:ıhul rltirınrl, i•'in huı.:iiıı ya. 
pılan leşrhh iic; is~nl allınd:ı hulun· 
mnran P'ran,:ıııııı. isı:·ıl nllınrJ:ı lnı 
lıınan Fr:ın~:ı k:ıcl:ır ;\lınnn lııha!..-
1.iiıııii ııllınılı• nlılııi:ıııııı ı:ii.,Icrır. 
Rıı lrnnıınıı !'s:ı~i l'ran :mı rı tn <le. 
rin ma!!ltıhh eti :ınııııh l>ılc Fraıı
sır nıillelinin ir:ıdc~ıni tem ı1 
edemez." 
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Münihte Macaristana ''bekle .. 
denildiği f ahakkuk ediyor 

(/Jo~larufı J iııride J 
l'ista41ın aillh patla.tına.malı aureti. 
le ihtiyar etmif olduıiu fecıü4rlıjı 
t.&kdJJ' etnıelct. bulıındııaı.n Jıak ) 
Gida yemden teıntnat a1m11 o1 _ 
malan muhtemeldir. 

S. teminata tbndlki Balkan eta .. 
tWroauıum bosalın!yacafı •e Maca.
rtltanıa !lnlVlllkat f~ 
h!c kimaenin ve evlevfy~le Dalkan 
devletlerinlıı menfaatine hAdfm ol
mıyaeafı temlnatınm UAve edilmit 
obnur muhtemel libidir· 

Mektup muharriri, netice olarak, 
~ya ile !taıyanın meydana 
ptirenık iaere olduktan yenJ A.v. 
~· MAca.riıtaıun Jıahramana • 
p anaııesine ve mane\1 ehenmıiyet 
111 kıyJlıetlJıe uygun ıerefli blr ınev 
ide -..b!p ol~ı YNmaktadır· 

lrtllffla adliye ncızl1'ı 
deiiıti 

~ ll (A·A.) - Para a • 
"- M14iriyer: 

Vl.Jeat4t ~. lıabık milna .. 
aı&t 'l'lllirl Kecid Ahiyi, adffye ve. 
*1lifne taytn ~ 

ltolyan mütarelie 
lıomuyonu 

llMIO, it (A.AJ - Haber Teril
Hlline ıöre Fransızlarla mütar~ke 
üklmını tatbik etmek icin bir 
ltJltf Ja•sbftine memur 1tel7an nıft· 
tareke ~nu l'oalse'a vaıl 
ııalm11Ştur. 

'Afrika müatemlekele • 
riıul• htz,p 

Nttlrobi '(lnglll:ı. Kenuaaı) 11 ( A.A) 
- RMmen bildlrlldlihte ıöre, la. 
cUU Moıalfat•l• ctaub1111da ktill bu 
Iaua tıa!JU tanareJeriafn hemha 
Ti Wtr.ııfıJe )'IPl~ları bir Jüieu· 
JN .._.ıotır. Şekle!J bo111t>ı ·~ 
mıttır. Fakat hiçbir maddi hasar 
yokllµ' ve Jıııanc• da )dçbir 111Jat 
mncat delfldlr. 

ISü Hbıh, tlUJl1''flJ, 1nıı'1ı )foH•· 
Jeai'ni $ld~tle hombırdımırı et· 
mit n biJthare Jnılli7. k1tHl1rırıı 
huçıım tYlemJ~llr. He ııi)ıı m üll'm. 
mjın ••f~ılit •lıoıınıtmttlır, nn~
ınan tayyartJerj de bu mıntekıııhı 
fııUyttt• b11l1.1nınuılardır. 

Taırkına mıntıkuında mühım 
mjktırde !nıiliı a .. kerı e\ir alındı· 
iı hıkkındıki lııl)·an ııldıuı, ya. 
Janhırımakladır. 

ltalyatla otomobil 
radyoları aölıüldü 

Rama, tt f.4.4.' - 1'Hmt J!A7.f'' 

tenin ne,retmi'i nı~uıtu bir karar. 
namf!, dO,"'an memleketlerle 'eyı· 
hut bu memleketlerden trenııft su
retlle telıraf teatl11in l menetmekle
dir. D06t 'nya bilnrar devtelll'!rlf 
veyahut Krallık ve tıol~ nn mil~tem· 
lehleri dahilinde teali etllltt~k 
husual tel«ranarın ltalyann Te a. 
eık btr lisanla ya111mtsı ,.e sansüre 
lrae edflraeme!il ınuktezldir. 
~ebl memleketlerle hudut -.e 

ıakert hırelcAt nnntakalorile hu
ıusl telefon muhavereleri )"•fnlmı 
11 memnutlur. Bu ılbl muh•vereleı 
leJn hu&Uıl raeıunlyet ıhnm111 ı• · 
ıımdır. 

Hu11uıl telırıır emisyon makine. 
!erile otomobillerin re5t'ptôr nııkl· 
neleri çödllerek zabıtan teslim e -
dllecektir. • 

S.pekil Uni••nite 
heyetini kabul etti 

:Anl."Oıy, 10 ( A.A.) - Rektör Ce
ml llt1stl'in r.inntJ •ltında 11teın• 
WIM claltilinde •ır tetkit ıae,.auti. 
ne çıkan ve Erzurum haftasını aça· 
c.tk olen, Jstanbul rniverıite~i 
ıw.fea6rhr beyetl buQn Bıfnklı· 
!ette Baıvelıil Doktor Refik Saydam 
a.rafntdan bbUl edilmişJtc" u ktıa. 
dUerilf blr ... , kadar ııü...-ı bir ko
nuıma yapmı,Jardır. Ru konuşma 

au•nıdı MuriC Yekill H"an Ali 
Yücel •• l>ulunmuşlur. 

Bir italyan zırhlısma 38 lik 
mermi isabet etti 

.... 11 (4.4,) - ı ..... ..... _... ~ ..ı- blf ..._ mıma,e. 
"" ..._. ı~ o:.t.e dl ca· 
'flOW' ... GıuUo c..eı. •lllduma 
--- a ~ır. ...aıtdA .. 
- ... ~" turlJa ~ dlr. !taJyan ve %nsUı. 11&\~ p· 
mDerl arumd& vuku& pJea muııare-
1'1. 11 dülb dnun ıtmift!r. <• * MI' 2nlilb ~ ıaa-r. 
""'1U ı~ ........ balafdaa 
_... olıNll •ullte...ıdlr. Koa'9 di 
-.vur mblm ile ~ ç... _,.. 
1ıllın ..uı. 1* de u IU' ıı.n ~ 
•· 1111 ....ma ,apılımflana 41. 
........ ~.4-
.., ..,..,. ..... tue u Wdlr.. ... 
•u.tJl.acur.) 

...... u - Akdeldlde oenJUl 
... ... ........ ı~ 
..... ı.oıa ~la .ıtı ... UUc 

-~-~ ~ •Qultp ~ '"1YQt ıUsıe~. 
ı.aa. ~ fk*W blı aı.t ı;

"lfı M IUI Nr aenDl blı' 1tal71A aırb 
~ ı.abet ederek mUhim uar yap 
ıqtsr. Bir l&alnD t.orpldo mUUOd &. 
le bir lt&l)'Ul tah~ b&tlnlmJI 
tır, :911' JtllJl.D kru~ aoı,ıu.a. 
~ a.ua ta.na• lı..JJU ..-u· 
1tlt .... • 1"ıhltl&n arkeamda ttaJ.. 
;pa aMDerlne dotru tam yolla lerle-
....... " ~ fahU "1arfalan· 
111a ~ uaıo. •tmlelercUr. UA· 
dtll•a ft..t •• AaUnUtbat Mkı· 
...-~ ayı.ti :yoktur. s.rtk&t .. ..,. ıuıuı ...... se~ 
...... ~ ~·· ı~ narp 
~ tü!N pldiade calaUıltur, 

- Unk&U.111PlttNIU& .... -llu& C.NJQttulJI elU bir ıaıuı- fUoo 
.. ~ 4ll4eıttM dotna Mnk•t 
UlfUr. JSQ lt\lvvet dfrt !ı.!1&11 ta~ 
~tahrip edUdflbll, 7 a4t41UI JW-1.....,_ vt bQalardq Qv tanuı· 
Bla taı•ııı.UltJmal merke&lerlne -e· 
~ JMJde olctuldannı blldimılıUr. 
aa ~ı .. N'Qlda laıWı :tilon 
~ ltalJU behrt lulvvetıııe W.. 
dVıtme~. 

..\JıdenlılD dlfer bir bll&Mbtde de 
bir ıı..cutz taııtelba!ılı1 ~ lte.11u 
tahtelb1Qlı1ul tofl'lllemlftir • 
lTALYAN llAŞKVJIANDtUrUGI· 

N1N naı.tGl 
htJ3-.da blJ' awaaı. ıo ( A.ft..) -

!ta.1yan ordulan umumi ~SluAm 
telıUğl: 

!Seldz Telllıaua JUnQ kqlf ta.Y.Yaı"e· 
1vı Uç ııu'U~ aynlmlf ve l>UlıUM 
laftı b4l'p ve ta~ ıcıııııertıı<2eu 
•Uı'e~ tnısıt.z deQLI kuV\·eUerla.lD 
<Hrtt adalı Uı flılıan 4tl'flca •ra.aınd& 
PJlıe doC"I Qerledtklertnl büor ver. 
~. BSr tahten..hlrbım blWıa· 
" "' Jaaberl te.Ytt •taılftk. au tüf.el .. 
büSr dUpQ muhriplerıı:.• 1*\ld 
~ batu1Qıftır. ~·rt· 
• 4'1"-1 Qııl~ Jıanketıe dQa. 
~ pmSJerm1 bQtQn .-1~ 
.,. mae.tr surette bombudmıa.D et· 
~. DQfmaD ıemlleıiılden bam-

1anu. la&beUer vaki olarıall llJr b&
..,. ~· ... pıo.Qerde 
~ ~ Jörtlla~. Bir• 
ldıııiD Y• ~ bir Uı~ bir l&fo 
taıq ~ Mıt.ııı ıaua<lllmek. 
te41r. BUWD tanarelertZRl; u.ı•rtoe 
döıunU,lercUr. Yalnız bir tane.1 'fu· 
nu topr&kJarma inmeye mecbur ol· 
mqtul'. IUNttebatı aiai ve l&llındir. 
He.rp semllwt &ayı1l&ınlf olmaluma 
~~devaıae~. 
.. .-nema deı:a!adea .,. k&r&du 
•W. ahJl JQtrkellvlınlldea ~nııe 
turrUI ·~ lçbı orta Akdaladt 
1ü &luD yaplQ&k LltedtlUerl aaAM4U 
1Mlste411'. Bıı IUbarl& btı te,ebbüat 
qaqS a&k lçla !t.ıı.lnn ft10IU1'UD 1110 
!aba Jı\l'n'etlm deatse ~. 

Dolnıll ,..... __ ...... adaJarı. 
.... ...,u..,.. feq&Jılı, ı.. .. k.,U. 
lerta1 ~Unıılf alJNtma ~ 
tuoau. ruuıı delll•'* dlpnanla 
te .... IDUT&tt&k olmuıtur. KWdm 
llikt&* ... ta)'JaftleıWlı ..... 
~ barek&ta lftlrtk ı~lel'dlr. ~ 
ıuıı JuM n fiddeW bir a.teıtası IOIP'& 
~delıllea ,,......ll cıeeu'Ma ..,... 
Jdye doğnı rtcat etDllfUr. Deniz blı .. 
~ aneall bir t~ ı.. 
Mt "1d eıaaııttur. au sectsıtıa raı.. 
neleri birkaç ~e kadar tamir edile· 
bllecekUr. 
Kutıuebe aeUcellJıde b.ıbrtyelllert. 

mıaa il kifl ölmUt. 89 k1f1 yaral&D· 
Qllftlr. 

4 H&va lnanetıvıaua pek flddeW o. 
... ha"- deli -tuyalU'IDlD atefhıe 
ratmu dUfmUa Jslç durmacıu stıaUD 
80D aat.lerlB• 1ıada.r taJlip ederek lıa 
zı pmllue bUytlk çapta bombalar L 
..-ı ettirılliflndlr. 

"tefllro., aa1U'11ıılmta batm1t iM • 
ıatlNttQatl ~. Taht.ltıahh1ert· 
mlsdea biri Uset>.ae dönmanılıtır. 

!ekiz T•lftaltıa ıtlnll CebelUttarık· 
taıı hareket eden a.ıım bJr IDOHz tı· 
lOIUaU fbMU ıuld t.Uk&mlUDdl L 
lerlMllf ~ber aba11U1t•r, 

1XCllLTSUYS KAÇAN L&ll 
u:MU.ı:aı 

Londrt1, tO ( A.A.) - Afrlkadaki 
Fnn•ız Jlmanlerındıın kumanı'tan
ları nın cesurane kararlle keçmıt
nıQTıtfak olan t~f Leh harp ıemtsf 
tnıUtere)e ıelmlş1erdir. Praasıı 
mat,mılJ bu ıemllerln ikisini de 
deniz• ecıbaatıtın menetmltll. Dl· 
ku'da buluqen biriaclsi Slatovıı 
Volı Un,anın4'nd3ki Fraaua PN>. 
JöktörJerinh\ ıiya huımetindtn ko
runarak deniNJhlıra hrp kuru. 
lan •IJarın llılilndH «e('mlttir. ~.,_ 
nalcrl'de bulunan ı\:ınelst, Pulukl, 
le llmanden ıeee " ııahf1 batarya
larının aıeılııduı urnr f6rmecten 
kı~mışhr. Sirodi her iı.tsf de !ngf. 
Ilı lfmantırındı hulunuı ıenıtterlll 
kaptanları, !ncillz deniz makamah 
tereflndın tebrik edilmişlerdir. 

lrlanda 
Yeni taarruzda 

Hedef mi 
Harbe girmemiş olan İr· 
landa tehlikeyi ıezerel< 
fevkalade tedbirler aldı 

Dublln, 10 <A·A·) ~ Rad~eı Ut 
n~§rcdilen bir nutıık eöyJiyen :ırıü. 
himmat ve levazım nrtıırı SPan Le 
naıs, ilnüm~zdclti meydan m·ıhare
beelnin belki de serbost lrla nda 
devleti arıızlsl U:ı:erlndP n"'tice a • 
lacatz bildırilmit ve demiştir k i : 

- Biz, harp mıntahı..o;mdR bulu. 
nııyoruz. Vakın b!tara flı"'·mızı iliın 

ettik ve bıtaraflığunızı son nf'ferl~ 
nılu )tadar müdafaa umlnde ~lrlu
ğumllsu bildirdik. Fa.kat, bunlar 
bizl bir hücuma uğratma.ktıın .kur
taramaz. 

Yapılacak bir ıstill,::a mııkave~ 

met edilecelrtlr. Bi.T.iın kendi gay~ 
retlerimlz dışrnda, hö\'le blr ialill, 
lklncl bir iltillya seb0 biyet vereb1-

ltcPktir Bunun üzerine arazimbıe 
kati neticeye ka<la:-, önUmüzdeki 
meydan muharebe!ine Mhne ttı • 
kil eyliyecektir·" 

ALDfAN TEDBtltf O 
Londra, 18 CA·A·) - Röyler: 
Gazeteler, ıerbest İrllnd•nm 

mtıdafauma bllyt!k ~hemmlyet at. 
fetmekte&r: Bu aradA Deytl Telr· 
raf pzetealn!n Dublin muhabiri 
diyor ki~ 

Serbetıt lrtindıı. dfl!\•Jetitıin b'r b. 
tiliyı reddetmek bwauaundaki plb. 
lan maha1111 terakkiler kaydeyle • 
mittir· ?.ek yakında hqka mühJın 
tedbirler de ahnacakllr· Ordu mü
him miktarda fulalqtınlJWflır· 
Ve halen ytu bin kifivi bulmufttur. 
Sahil mUd:ıfaalan lak\'!yı .edilınit 
vo .1anıldıima iöre, pek yakında 
sahilin bazı kısımlanna mavn dökll 
lecekUr· t>ö Valeranm ı:önUllü k:ıy. 
dı talebi il.zerine 80 bin kiti müra
caat eQnifUr. Bu &öntlllUlerin bir 
Qlmı, mahallf müdafu İflerinde 
kylhıtıJlaca.kt.ır· 1.ff'Mlel<ett,. bUvük 
miktarda mUhhnmat sto~:lan bu -
lunduğu muhakkak addedilmekte -
&r. SahWP.rl nezaret attmaa butun 
durmağa memur sen ·is'nr yeniden 
twkillU....cbrılDlJftıl'· Bu eervialer, 
haleıs pyanı !QeJIUlqnlyet bh' auret 
te iflemektedir· Yollar ve p11jlar, 
mütecavizlere karşı müdafaa olu. 
nur bir hale konmU§lUr· DUfll\an 
tayyarelerinin inebileceği ~·erlere 
m!nialar yerleıtirilmiştir· Serbeet 
İrllncla devleti aruj.,i dahilinde 
maynlar imal olunmakta ve bunlar 
sahilin mUhim noktalarma kon -
maktadtr· 

Tasviri Efkar ve 
Şişlide yıkllan 

duvar 
"Eıhabı Kehf,. bile 

böyleaini 
dütünememittir ! 

Bug-UJıkU Tuvlrl Efklr su.tdl, 
Şl§Ude H.ı&lklrıazı caddulDde tn· 
kıU.p müzılt ittihaz ~nın bLDanm 
yanı başında kıımen yıkılmıı bir dJ
varm koakoca iki rumlnl koyarak al· 
tına da "~8 gilndenberi hl~blr 'beledl
yectnln ayak tıa.lnladığı blr 90kak,. 
serlevhaeıle aynen ıöyle yum11tır: 

"Bu mezbele, yd<tk dı,'llr, moloz 
yığınlan Beyotluııwa en ıııuı H 11ıjı 
bol B•'faktrıaat eıaddell tıaerincledlr • 

(X) l1&rtıtU blıw lalWAp mUzeeldlr. 
O•rlnde •ı-~turk vaıaam lnu'W· 
tu,anu iDii ... eaı.da bu ev41e lbaul'· 
ladı .. dl) e bir de levha vardır. \ tı bo 
&arihJ diye kıymet verdltbPla 1ltuam 
,JUJ ..... da ıunlitblls güMI maır 
sara tem 11 sQMlalıert bu aefta(l) 
UJIRl N1111&faza ...... ktıecllr.,. 

Bu aabah beltdlyedtn aldığımız 

malQınat ve hakikat 111 ıudur: 
!hı dıvar, ı3 ıtın evvel değil, bir 

batta enel yalan ılddetli yağmurlar· 
da ark&fJD& Y'tılJIUf olan kumısrua 
tuylldııe dayanamryarak yrktlnırıtıT. 

Buııu derhal haber alan beledi~ be· 
meıı faaliyete ıeçarek dıva.nn yeııiden 
ve aaglanı olarak ın..,.. için muktul 
malzemeyi mubayaa etmiş ve bUtUJı 
tormallt.yt bitirerek dllllckn tUbaren 
dıvarın ln§asına ba§lam11tır. 

Ortada "mezbele' ' ve ayrıca 
"moloı Yliuılan" da :-oktur- Kal
dırım üzerine tafmif b1r miktar 
teınU kumla yıkllan duvarm taşla
n vardır· lnkılip Müzesi ise ıch
rhl en fllek ve bi.rmef sınıf bir cad
desi Uzertndedlr. "23 giln belediye
ci ayalı bwnad~·· ve bir "aokak" 
olduJu iddia edilen ba cadde her 
gün aüpUrt.11.lınekte ve Ustelik )1 • 
kattm!ına.kWiır· 

"Esbabı Kehf" bile böyle bir id
diada bulunamazdı! 

T·ransilvanya ve Dob
ruca ihtilafının halli 

İngiliz harici 
müatetan diyor 

Avrupa 
yeni ihtila 

LoıuJra, 11 - J.1ilnihte Hitler, 
Kont Ç ) 11.n(), Mac'lr Başvekili •e 
Mac:ır H3rıciye Nazırı arasında 
yapılan gönişmeler rnna ennjştir· 

üç devleUn mümeullleri arum -
daki görü(?me Uç aaat ı;ünnUıtür· 

REd)lf n;m,tG 
MUnihte neşrdilen resmi tebliğ 

ıudur : 
"Führ!'r. hı !a.bah MUnlhte, y:ı. 

nmda Von Rlbentrop ve Alman hil
kfımetiniJı da\•eti Uı,.riM paıar gil. 
nUndenb1>rl Alman~":t~a bulunan 
Kont Çlyano oliuğu halde. Alm:ın 
hükümeUnin daveti üzerine MUnibt 
..,.l.,n Macaristan B.'.1°" kili Kont 
Teleld ile .Macari~tan Hariciye Na
ı:ırı Kont r.a~i .•·i kabul "tmlfUr· 
GörilıJme. Uç devl~t arıt~ında mf!v -
cut anan evi dostane mUna.aebetler 
havası i~lndP. 1;crcyan etml~tlr·" 

Mü11ihte neya karar verildlli 
~men malüm d"ğildir· Fakat A· 
merikan mPnbalarından gelen ha. -
berlere ıör<>, Almanlar, Balkan • 
larıh arazi mutalebatı dermeyan 
etmek zamanının gelmedif.lni' Ma • 
car ricaline beyan etmişlerdir. 

Bu meseielerin halli ı.arbin so -
nuna bırakılac:ıJrtJr. Dobruca me _ 
'el~l hakkmda da aynı mahiyette 
b'r karar verilmi3t ir. 

BVImF.ST.f': El\'l>f~E \'E 
MVTALAALAR 

SUkreı aiyast mah!~lle:i. c1Un 
.fünlhte yapılen \'A Uç au.t ıUreıı 
toplantıyı bUyUk bir dikkat ve en· 
dişe ile takip f't.mişlerdir. 
Aynı m!Lhfeller, Alman ve ttaı • 

V\n devlet rlcali t .. ~fmdan Macar 
taleplerl:\e karşı gösteri!e'l alt-.ka
dan dolayı kati~·en memnun kalma. 
m11lnrdır· 

Bu mUnuebelle ıu nokta bilhu-
1& tebarüz ettirilmektedir ki, Bal
kanlarda ve ctnııbu ıarkt Avrupa
da SovyeUerin re~i olma.Umn h~ 
bir karar verilemez. Sovyetler 1ae 
Macar t&leplerinden haberdar edil-
memliJerdir. / Piier taraftan BUkreFtekl yeni 
Sovrct sdiri Lavr~ntie'ril'I diln İn
giliz sefirini ziyaret ettifi haber 
verUetektedir· 
ı\J,MA n'A ANCAK DEMIBM'U· 

HAFTZLAR KABİNESİNE 
MVZAHERET EDECEK 

Londraya ı:elen haberlere gött, 
Romen kabinesinde yeni defişflrllk 
yapıhnıuıt muhtemeldir. Almanya, 
ancak klmllen demJrmuhdmı.r 
tarafmdan kunıl&l'alc bir kabineye 
mUzahenıt edeceğini blldlnnlıtir. 
Almanya, tendi istedifl ıetllde bir 
kabine teeekfıUl ettiği takdirde 
Tranıilvanya meseleatnhl Romu .. 
ya i~n daha milııait 19kDde halllnl 
teınin edecelrtir· 
KRALIN 8AL'J'ANATrAN n;at
GAT EDECEGt RtvAYJCILEJtl 

Romanya Kralmm tahtından fe •• 

POLiSTE: 

Dıvar üzerinde rüya 
aörürken kendini yerde 

buldu 
Dllıı ıece Yedikulede garip bir hl· 

dlae oımuıtur. Ferlköyünde Ortanca 
aokakta a numaralı evde oturan Mu
bltthı ıeeeyt namazhaneııin yaıımda.. 
ld dıvmrlann üzerinde geçirmek late· 
q .,. tlw't.1a gıkarak yatıp U)'WBUf" 

tur. J'aka.t herUlde korkulu bir rQ. 
,_ ıörmQf olacak ki gecayan11 uyku· 
IUDU11 arutnda blrdeoblre dıvar4U 
~ 1'lftrl&Dmlftır. Kendine gele• 
meCSen vtıcudund& mUtbJf aml&I' hla
aeden Muhldl!inln feryadına 'bekçiler 
yetlpılfttr. Belinden ve ~ 
yaz&lanan Kuhlddtn tedavi altlDa a· 
imıDlfta'. 

BlB EROiN K.tÇASÇISI 
ı· ı\KALA.NDI 

Dün akpm Zeyrekte sabıkalı btr 
eroin aatıcw yalralanJP!ff 11'- KUl't 
Mehmet isminde olan bu zehir ka. 
çakçııı kendisini memurlarm t.Ulp 
ettiğini glSrUnce hemen Zeyrelr ea. 
miinin helblna ko~muştur· lııle -
murlar iı;f anlamı§lar \'e derhal 
baskın yaparak MeluneGl ceblnd .. 
ki eroin pa\ctlerinl bellya atar • 
ken ya.kalam11,lardır· 

BiR ÇOOtJK UU 
DUVARINDAN DCŞTtJ 

Cib&lide Şerofiye sokakta. 19 llU• 
maralı evde oturan Şakirin oilu 
12 yqmda Fanık kale duvarına 
çıknua ,ve oynarken ft\uvazeoeeini 
kaybederek apğı yu\'arlaıun~tır· 
Sat kolu lnnlan va muhwtf yer. 
!erinden -yaralanan c:ocut CeıTah· 
pa§& hastanesine katdınt,m11trr· 

PENCEREVt AÇARKgN, .. 
Salmatomnıkta A vcıbe)I nselıal • 

lesinde 2G numarada oturan Seyfi 
sıcak dolayısile odumın pencere· 
slnl açm&k l.ateml,, fakat. bu aırar. 
da çerçeve lunlaralc bUyllk bir par
ça cam elleri Uzerine dilferek da. 
marlarmı keem1f tir. Yaralı huta
neye kaldmlmlltır. 

ragatfnln bU. Almanya tarafından 
~tenlldiğt rivayet ediliyor ve Bof
yadan bu mealde haberler geliyor· 
Hatta Kral ferngatname11ini yu . 
1ll1' v~ saltanat ınec11sbıe vennlpc 
d• bir karar a)ınmam,ıştn-. Rnnutn
ya hanl'dan meclisinin dün ~·apma
şı muka~r içtima başka bir gü
ne bıralulın!Jtır. 

Dl:ter tarıırtıın Dem ir Muharızla. 
rın haşlı ca lirleri ş:ı yıl:ın ve son 
umıına kııd:ır mev kur bulunan etk i 
b:ıhriye naıırı General Anlotıeı.ko, 
diın serht>s l bıı nkilın ışlır. Anlones· 
ko hiç bir sl~·as1 faaliyette bulun· 
mıyıc:ığını dair ı1öz yerm iştir. 

Bııııılan bıı ,ka Rom:ı n)anın !\! il
letler Cemi)·etinden cekilmeğe ka· 
rar verıliAI de bild irilm~kledir. 

TRANSILVANYADA 80K0N 
Bükr~ı. 1 J - Tran~il~aıı~ ıııla 

karışıklık hOklim ıürdüiüne, hclkın 
karlle hııHnde hicret tılliğine da ir 
l\111:Br ınenahlinden çık3n haberler 
asılsızdır. Romen mohafill hunu 
tekzip etmekte, Tran"il1vanyada sü· 
ki'ın hüküm sürdüğünü lıildirmek 
tedir. 

VAMA ONt)NDS H.ANEVRA 
YAPILl\rLUIJŞ 

Sofya, 11 - Sovyet donanması. 
nın \'arna önünde ınanevra yaptı· 
tına dair cıkan pylalar asılsızdır. 
SıılAhlyellar Bulgar mahafili bunu 
tebip etmektedir. 
80\'YETLER b.ERI Gtı'MEZLEKSE 

MACAalST.\N HAREKETE 
GICÇllllYZClm 

Budapefle, tO ( A.A.) - A:ıı1cerl 
haıırhkların rlev•m etmesine ve 
n hayli Uerlemif bulunmasına raA· 
men Romanyadaki vnlyet . aaraho. 
len endiıe verici olmadıjı takdirde 
Macar hükl\mıtinln dolrudaıı do~· 
rııya bir harekele te:Jebbü:>te bulun. 
mayat"ağını zannetmek için bir çok 
nbepleT vudır. 
1\omanyıda bir çok kan~ıklıldar 

bllhıııısa komQnillt kıırıftkhklırı, 
oldulu hakkındaki IJIYİ•laro biiyük 
bir eheommiyel nrmele temayüller 
olmasına nlmen iyi haber alan 
nıahafiJde Sovyel hükılmttinin si· 
)'aşelindekl 3eni merhalelerden 
memnun bulıındutu. şiındiJlk Heri 
ıilmek niyetinde olmııdııtı muhil'· 
mel trörQlmekll'dlr. Bfldirllıfllılne 
ıöre, bu takdirde )IJcaristan hare. 
1ıete ,eçm,~e.-Mr. 

CıiANo Te JIAOil NAZIBL.Ul 
DONPtn.aa 

JliJnllt, 1t ( A.A.J - DOn 511eden 
1JOnra Kont Çly:ıno, B. Fon IUbent· 
rop, Kont T<'lekl ve Kont CsakJ 
Ue birlikte Salzburı'u ıiyaret ti. 
mittir. 

Aksam üzeri halyen hariciye na· 
ım, huıu•l trenle lıaı~·•3•a müte
''eccihen hareket ıtmi~ ve ista<11-
yonda 8. Fon Ribentrop ile ltaı· 
3·anın Berlln sefiri ve ıehrin baılı
ca erklnı tararrncian teni edilmiş· 
tir. 

Macar h~·etl de birkaç dakika 
sonra Budapeştere hareket etml~· 
Ur. 

13-15 yaf arasında 

Yedi kız 
yakalandı 

Ahlllc zabltuı meınurl&n dlln ak
pm Beyctıu ch•arıııds yaptıklan bir 
kontrolde bir kısmı evlerde ve bazıla 
n da tenha aokaklar lçiQ<le olmak U
sere yedi tan!I 13·15 ::vat arumd& kıZ 
yalcaJ&DU§lardrr. Bunlar bu ııabah elD• 

Dlyet mUdUrlUğilne rettrtlmlf ve or-. 
dan muayeneye aevlledllmiflefdlr. Ktl· 
çt1k Jcıalan bqtan çıkaran bir Jcadm· 
da :rüalUlJIUltll'. Adli,e,e verilecek· 
Ur. 

lqilterede fqiat 
partisi dajıbldı 

Loudra 10 - Sir Osvald :Moa
ley t.uaf~dan 1932 aeneainde ku -
rulmuı olan b.rilis fqilt pa.rtl5i 
bUkılmelin karartl• d~lmtt\br. 

Partinin mtı.-ı o.vald lloeley 
ve diğer ileri relen uuı, bir mlid
clet evvel tevklf ec!lhnJflerdJ. 

Partfnln, hel'hanri yeni bir ısım 
altında tekrar kurubnuı nıenMU. 
mit Ur· 

Fransızca tatanbul 
kapabldı 

ı,.brbnı.de çıkan tranaızca utatar 
bul.. sa.ıetul bu alqa.mdan ltiba.reıı 
Vıkuter HeyeU kan.rlle kap,tıımıı· 
bl'. 

!naif terenin 
dikkati çekeb' 

Londra, 10 (A.A.) -
Jıayllyen harlclye mustcP" 
Avrupa ıahnellnde lo ld~ 
lhUllltlar fu:er!.mlzden d ~.,. 
kat nazarını çekebllır. J4a>p 
timiz azimk&r ve sarih ol 
de bu lhtilt.tlar daha enıbl 
tnklfa! edebfllr. TablyeUerl 
ren mUleUerln çıkarac 

mel mQşkWAttan ~ka. 

devletler e.raımıdakl eııkl 
karp koymak nlecburfY 
eaklardrr. Balkanlar h 
yanm wı SovycUerln ken 
aua noktal ııuarlan; 
din• hu anane ve gururu 

Çanakkale hakkında 
görüşler bulunacaktır. 
bir r.ok sesler yüksel 
kuvvelll ses harp fflomu~ 
toplarının ı;ıkardıitı ses tJ, 
Avrupa k ılru.ını ve cihl 
kiJmü elhna almak iste 
devlet olur-;:ı ol'5un ona 
ıelecek kad:ı r ihtılAUer 

fnandıAımız şeyi kurt• 
dl ıayrellerimizle ve öıt 
tehlikeye karşı ko~ acdl 
dost kazıınacıjız. Mcydeıt 
ancak heyecanlı ıııçrayıtl 
selehili r :z. A nupıının öııil 
nu:roruı. 

\'a tnnlarındıın sürülenle 
bilecekleri en son memlt 
pıra lorJuAıımuzun !'eri 
yıız. Bize ümitlerini baAl• 
lara karşı h:ıta elmcmeliYJlı 
yiz. 

· Alman aians 
''vesika" la 

( Baıtarafı 1 
ve o. N· B nfıa A.nadolıJ 
tahrif edilen nsika>, f 
1arak verdiiinl bil · 
d&n anlıyoruz ki, Bir 
i'ranaız lefiri raporunu 
yaz.dığuıa göre, Alman aı 
verdiği framıızca metin 
fark vardır. Bu neden ? 
janıı. hakiki metni nede11 
dl! S~bebi maldm. ÇUnkil 
metinde tahrifat arananı-' 
sızca asıldan istedikleri 
dirilebilmek için almaııca)°' 
mancad:uı da ulma mUrl 
zum görillmeden fransısc 
rilirse ve dilnya e!kAnuJll 
ne .Ma:ıiglinin J't'n~ru b 
vari}jne böyle olur· 

Suiniyetle yaptı~1 nro 
ların %ararrru D. N . B Jc 
iter ve !ete böyle yı-Jan~ 
yataıya kadar yanar! 

Varm, bundım sonl'l'l 11' 
il ''esikalarm a.slma alı 

(Mfi\'ZUha~s \ e!ilka.bl' ~ 
mektubu 3 ünrU sayf 

Konvansiyoneli' 
aıelenler 

Bu Mbabki koDTul,JOlle11f 
mile YwıaııJıtendan birıcaG 
mfftir. Bualar Suriyeyı 
lk1 !nıtıız hariciye memuı'll ııP' 
çtn Svenııka pzetesl mu~ 
aan da konvanalyonel yoJc 
mıd& bulunmaktadır. 

ltalyada bütün 
lar hükUmete t 

edilecek 
" 

Or. Hafız Cemal Dr. Murat R. A ~ 
L O K M A N H E K 1 M Beyoğlu • PanmkbP't 

Dahlliyı mUt~ sokak No: 2. Tel: a 
btanbul Di•anyohı. Muayene •• her türluı~ 

laıveliyab fıbra için P::....ııı 
Nn. 104. Tth D39~ ;!" 

...................... ~ ••1mm11mımaam1m111:11aa ... ~ 
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~ bU.kt~ yüzüııll fF b tm doğrudan doğnıya eokağ& ~ 

'la? u: kan ayn bfr merdiveni ,.. ltapıın 
• ~ Deıtnek •iz ı>ara için bu vardır· 
• diye? Ben8e vatan& hJzmet R~nar bUtUn isUnta.k ınehareti
ır llt Yaptıtuı.ızı aanm.ıştım. ne ~en, uldn. ve mUeebeellm 

lç ~hın~ gibi olsun. duran birahane patronundan ful& 
bir b deıı c117.danmı çtka.rd?, malümat koparamadı· Nihayet: 
•~ •n.ltııot ae..+; iki - Pek All, dedi· Gidip doktor 
"lltııp ııı~ parma-

lXıasanın üzerine bırak- Kusellı:ı bUrosuııu ve U:ıt katm 
-.... İft.e.. diğer odalarmı bir gözden ge~ire· 

t Ş~l·ıt • ~ Bq üstüne efendim. Ane&k, 
lıJı bı7 ~ kaptı. Bu elli do- doktor K~lin reisi bulunduğu 

bir 8 • ottu. Şa.,ırdJ, bo • cemi'-·et Amerika. hilk~etince res ...._ este · ~ 
~ l-ie? d •. men meşru olarak tanmmıo bir te-

htı ~~ edi. Elli dolar h&? Hep- aekkUldU.r. Bin& aahlbt olmak dol&· 
Cott aı- nu' 

l'fd şıa · ymllc eizl Ust kR.ta bırakabilmem 1-
. lrı ger muhata.bnun göz. çin elinlıde bir tahaniyat emri o· 

'ataıc • ;e tehd.ltklr bir naurla lup olmadığını &0rmak mecburiye
~! el!Jnclerini tarta tal'ta tind• .... -. 

e- ...._ li' e ctu: ' ·~J·.uu 
tane;~ - Hakkınrz var. 

lltıı ..inayder, mzi !ıtal :m&- '-" -ıı 
• d ~rna C\b:danmı açıp lı;inden bir MS 

a LlıUk ithal ediyorum. çıkardı, katlarmı açtı ve elinden 
annen olarak elli dolar bmı.kmaksızm patron.'\ gfuıterdi. 

t tare brı. lib::ınetinl.zin derecesi· Muhatabr hafl!çe Barardı· Fakc.t 
de <>I una tnUkifat ilAve edildi· kend15ini topladı· Hilrmetle: 

P bıç~Caktır. Fakat bu mUkafat· - Bal' UatUne, dedi, buyurun 
~ t t:ı.nı lcc(Ur an yüz doları geç- gidelim· 

~er ~tan Dördll de yukan kata çıktılar 
'~ Dntz Almanyaya hlz. ve taharriyat hemen başladı· EV" 

~~ltrıı lyle ve menfaat göz.et· vell doktor Kastıelin yazıhanesine 
la Ça.Jı&nı.1~ olsaydmtz kah· girildi· Dosya dolapl&.ıa. çekmeler 

at~~Yık olduğu ekilde hep açıldı· MUhim hiçbir eey bu
(1 rı:lUnUz. Fakat ma- lunamadı. Bulunanlar bir hayır ve 
UııJı~a,ra i~in çalL,zyo~unuz; yardmı cemlyetlnln evrakından 

~:tt~ ~blt ediyonıın. !arklı eeyler değildi. B ulunan pro· 
'li tı, gcV'§eklik "° toı:nbcl " pazanda broılirlerl iee Alına.n M -

~ e:llhaltcnıc edip cezalarmı lmdan gelen Amerikalılar ara.smen d 
Q ~~lik c .;;ene yalnız benim. d:ıki tesanUdU kuvvetlendirmek 
:ıı dtınPJ)arudcn ihraç, ihnnet gayesi gUdllldUğil kanaatini uyan. 
>ılık kttr. 
( '<lflldı dmyorlardt. 
lıl11, ın1? Umarmı ki beni Maa.mafih Rönar, propaganda 
~ ten · 

td(lr. . ~ çağınrsmız Fran~ b?'()5ilrlerlnden ve mc'ktublardan 
n ltrııbı,~llnJ;.u rnalyctlındekile • bir kısmını ayınp paket yaptırdı· 
'aad~ tembel oturmalarma Adreslerle dolu biiyük bir defteri 

~le.g,. etıneın. de avn-dı. Rahat rahat tetkik edil· 
tı-." "aaı:. J .. 

~ ·'lİ: 6 kolunu uzattr, selı\m diğl takdirde bunlardan, hen~ 
' 1fa başlamış bulunan tahkikat için bir 
liııd:\ ~I 1-liUer! ip ucu t.ıkanlabilirdi· 
l'l>kcu ~lıaver de derhal ayni Bundan l!onnı birer birer bUttln 

t'tlad:~ııtı ve ayni kelimeleri salon ve odaları dolaştılar· ŞUphe-
l'ltııılllJ li hiçbir ı:ey göremediler. Fakat 

lf, lctı b.i lnkiean hayale uğr& • tecrübeli ve zekl bir pofüı olan Rö· 
~k u~ hiddetle sapsarı ke- nar, birahane sahibinin hiçbir ~ey 

d ç Şrı.\• eğe başlıunı:ş olan bilmediğine kani değildi· Sordu: 
~~'· ıtır h~~r de !ağ kolunu kal· - Demek, M. Herman Şlasslng, 

· ır aksiseda gibi lt"krar doktor Kuselln yazıhanesine gel • 

~ lia~·l tı. dikten sonra, ~alandan geçmeksi • 
• 'llttd .. ,.;:ı.ıuer! w ~ "·&<ı zin, §U merdivenden dognıca so • ... ~ı ]tj ~kıntığr o derece-
-ı~ • llla kağa çıktı, öyle mi? 
"• 1t:ı 8o illa.mı fotoğraflan a · Birahane sahibi ihtiyatlr bir ce"' 

l rt""- nra ertesi ııabah Ver-
!... ""' ta vap verdi: 
"'ası 1 rafından yerine bıra.. 
~ Cltb - GördUklerinıden ba.ı;kasını knt 
~. b ettiğini söylemcği U· iyetle iddia edemem· Ben salona 

~~larrı~nu son dakikada bile geçen kapmm arkasında bulundu· 
~~~il ııcıc !6tı. ğuma ve ır. Şla'!Singin geçliğini 
k «aıı fttı goç aklına geldi· Oda· görmediğime göre arka merdiven .. 
t;~ ()ayıp Şia.gerin ~inden den inip gittiğine hü!>mcdiyorum· 
< ı. • ııa 

"11 tııı Bokaktn olsun yetlş~ Başka tUrlU olmaııma imkan da 
., ~e~ ~alacaktı. Fakat, hakika· göremiyorum. 

• <..ti'\ t._ aıınıştr, ~ ~ -Pek al&. 
•• lcarı1 Odll3rndan çıkacağı l!!I• o kattaki bUtün odn ve salonln
~t <l taltndı. Şnayder olduğu 
i~H ~:aıadı. Gelen kimdi? 

"• ııl'f.., .. ., kltıtniyordu. 
• • ""' C)' t~tn....,.. uıt ter içinde olan alı ·-.u. 
}! 

IJ '<ıtıaı- • • • 
M-ı • lllah· tin ~ ·~ <ı be JC deki Conson ve 

ı~ • ilde I"aber .. Viyana birahıı· 
lada b tahkikat yapıyorlardı. 

~ lr .. 
~ıteaı .guıı ak5am on sekiz" 

llilJı lcaıaıgU~ ayni sa.ate kadar 
~fttı le n hıra.hanenin o gUn te-

tu apalı gUnUydü 
~~ l!~heb1 • 

lcıı .. ·\. 0 boınbo!; olan ve Yal" 
dı.. ~ıı.qın u .. " · 
·'Jlatıı ıstundckJ llmbayla 

~alıaııcn~n ııaıonda Uç ehil polis, 

lıı.rarın~ Patronu ve onun kan. 

r/ "r.dUer? karşılandılar· Polis • 
lı,,,. ını tanıttılar. 

ıı ""ta;ı • 
~ toı:ı... t süren bir fstlcvab • 
'ili· •a n·· 

rm kapılarının açrldığı uzun ve 
bU~-ük koridorda üç il.ivil polla bir 
mUddct mütcrcddid durdular. Gez. 
mediklcri hiçbir yer kalmamıııtı. 

Koridorun sonunda gizli bir oda, 

bir "ldam hUcrel!i,, bulunduğundan 
kat'iyyen §Üpheienmcdilcr· O ta • 
raftn bir kııpı görUnnıUyordıı· O -
rada da dunr, koridorun her ta· 
rafrnda olduğu gibi t:ıklid kardu 
dcrislle kaplanmı§tl· üstelik bir e

lektrik lamb3$J vardt \'O her tarnI 
ııydmlık olduğu için şilpheJ; davet 

etmiyordu. 

"İdam hUcrcsi" nin kapısı iyi 
gizlenmişti. İhtiyatlı da ·ranıp Rö
nar duyara yumrukla vursaydı da. 
hi koridorun diğer dm·arlann
dan farklı bir !es c;:ıkmı\'aeağr için 
§Uphclcnmck gene aklına gelmlyc 
ccı.u. ~,~ıı~cıı f•onar bu adamlnrdan, 

~Ilı llıtin azlagını. yani Hennan .Aşağı lnece.kleıi ırada durdu · 
~ ''lo ' doktQr Kasselin pe.şln· Arkadaşına döndü: 

~ ndan k b "C?ıt- çı tığından fu:last· - Deyvis, dedi· .Adr~ defterinin 
ıı l?ılı·c -. 

'ahib·" CC:;ini anladı. Birn • ş. harfi işaretli kı.snıını açın ve 
t~t~ !iti ~: ~l~ı.ısingi, Ka selden Şnayder iıımini araym, Franç ~nay 
le tııı:ıa oı~şıtıl:ı takip ettiğinin der .. • 

<>larak adıgrnı söylliyordu. Ne Yan gözle birahane sahibine ba· 
h' Doı. 'SUnlan söyledi: kı''Ordu. Fakat o sakin durdu· Fil· 
~ l\lor ı· . .. 

:.ı~ı '-llSSt?lın biirosunda ha.kikn o Frnn" Şun''d"ri t.anıml' ,., :ı" •ngte hus • ., , 
' 4J ~~- usı olarnk ~örüş- ,•ordu. ismini bile işltmı-mifiti. nu 

r d -nncai · J 
t oııd" -.. lOnım. Şlr.!'!Sinhln eebebl" hiçbir heyecan cı:<'ı i gö~ · 

•tiı. ugunn .. 
~biiıik sormemr>\ule bir lcnncıtli· 

olamaz. Çünkll U8t (Vrııamı ıııır), 

H 1i B E R - Aqam Poetuı 

izrnir nıektubu 
..._..----~--- ,,,_,, - ~ ~ ..--.. --

O eğ il Balkanlarda, Avrupada bile emsaline 
zor rastlanan çok güzel bir tenis klübü 

Beden Terbiyesi Direktörlüğünün 23 bin lir~ 
sarfederek yaptırdığı bu sahada yakında 

Beynelmilel müsabakalar yapllacak 

'f t ' iiB<i~' f 9 
·-.# 

KU1tfırpark teni!I JdUbn oyuncul:ırmdn n bazılan <ıraret11 ut kltırı tt19ldlr). " 
Bir Y.mnanlnr Ebedi ve Milli Şef. dir Ye her şey di13UnillmU5tllr. Ba.

lerimizin şereflendirdikleri \re o. kınız ısağlr Mllu soyunma odalan, 
yun seyrettikleri K· S. K. ın tarihi kadın ve erkekler için mcak ve eo. 
tenis kortları duruyor mu ve ne ğuk dUli yerleri, azalara. ayn ayn 
va:..Jyettedir bilmem··· elbise dolapları· 

Znmnnln h.mlıin ba.~ka ve mUto- - Peki· Kaç azaruz var? 
addit tenis kortlnn ve klUpleri - Kndm ve erkek seçkin 300 a• 
oldu· Buca ve Bonıo\'adnkl ekser zamrz vardır· 
CC'nebi evlerindeki kortlarda. 1z • - Hepsi de tenis oynnr mıT 
mlrln ve TUrkiyenin en ileri tenis-- - 35 1 kadın olmak Uzere 90 a• 
çilcri yctl!}miı;tlr· za. tenis oyna.mnktadır· 

Son senelerde ikinci l{ordonda - Ecnebiler çok mu? 
yapılnn ı.·e bütün ecnebi tenisçi • - lzmir tenis klilbUnUn bUtUn 
lerfol tö]>Idynb (lzimr Tehls Klil· ecnebi tenl.sçileri §imdi bizdedir. 
bU) nUn faaliyetini de unutma.. BUfc Jasnum geçtik. Dış salona 
mak lazımdır. geldik. Hnsrr koltuklarda isUrnhat 

Bu koıtlarda. geçmffi Bcnelerde eden, oynamak için snıılnrmı bek
RU8 YC Romenler.in seçkin tenisçi· llyen memleketin tanınmış simnla. 
leri ile Türk tenis finmpiyonları n buradaydı. Burası aynı zaman. 
karşı ka!'§ıya gelmişlerdi· da kortların karşL'!Idır· Bn.ktım, 

Jı'ak:ı.t son günlerde 1.zmlrimiz dört kort vıır hepsinde de oyun 
çok dııha güzel bir tenis klübU oynnmyor. Ve Bayer elilc işaret 
knznndı. Geçenlerde parlıı.k mera- ederek izahat \'ermekte devam e • 
sim yapılo.rak açılım (Küllürpark diyor: 
Tenis h.lübü) mtlbalağasız, değil - tşte bahsettiğim tribiln· 400 
Balkıınlarda, Avnıpada bile cmsa,. kini alrr· 
line zor rn.stlaııır bu klüblt (Haber) - GU~l ! dedim· Buraya epey 
okuyucularına tanıtmak isledim. para harcanmış olacak· 

Killtilrparkta l!ergi sarayının he - Belediyenin yaptığı büyük 
men yanıbaljında, atqı poligonu ile fşçl ynrdmundruı b~a. 23 b!n lira 
nçtk ha\-a tiyatrosu nnısmda. sa. kadar bir para Mrfcdilmlştir· 
kin, latif, !:irin ve (;Uzel manr.:ı.rnlı - Bu pn.ra.yı kim verdi? 
bir kör.;cyi lrapl:ınu!! olan bu tenis - 20 bin llrn Ye da.ha fazlası 
k1Ubfi için çok uğrnşılmı'} olduğu Beden Terbiyesi Genel Direkt6r -
mcydnnda· lüğU tarafından temin cdilm~tir· 

Klüp reisi diş doktoru Bay Ali - Bu önümUzdeki fuar günle • 
Hallin Baycrlc kiu.bU geziyoruz. rinde ne gibi mUsabakalar yapma· 

- İt:te, diyor. mUbe girdik. Bi· ğt dllşUnüyo:ıımnuz? 
mı belki kUçUkfür. Fnknt tertipli- 1 - Ahvali hazıra dolayı!ile eğer 

A tiıın veya Bükreşton tenisçi ge. 
tiremezsek İstanbul şampiyonlan. 
nı davet ct.meği dUıUnüyoruz. Kort 
!arımız beynelmilel milsabaknlar dU. 
şünillerek yaprlDU§Ur· 

- Ya yağmurlu günlerde, Jaem 
no yapncaksnuz? 

- Kış için yanıb:ı.5mıu:daki ıser. 
gi snrayı cmrimizdedir. Burada 
yapttrııcağmıız kortlarda. k13 faali
yetimiz devam edecektir. lstitra • 
den söyliyoylm ki,,serg\,sıµ,ıt~'IIlin 
diğer muaZ7.am pıı.vyonlarmda. kış 
gilnlerinde atletizıri mt!Sa!Y.ikalan 
yapılacaktır. 

Reis oyun oynryncnktı. Mü.sa& • 
desini nlarnk ayrıldım. Yolum, 
KU!tilrpıırkın ehemmiyetini arttı • 
ran müzelerin yanından geçiyor -
du. Atııı poligonu arkamda kalmış. 

tr. Spor milc::ıscsesi olarak bunlar. 
dan b:ı.5ka KUltürpar.kta para§llt 
kuleslle geçen gtin a.c:ılL5 mera.simi 
yapılan 'Atlı Spor Klübil vardır· 
Yaknıdn GICak vo soğuk havuzları 
yani yaz ve kış yüzme mllaal>aka. 
lan yapılabilecek tesisat da yapx· 
laca.ktır. Çepeçevre dolıınan ve 
2 .. 3 kilometre tutan asfalt bisik
let ve otomobil yolu ile Kültllrpar. 
knnız işte böylece gUzcl işlerimizin 
he.men hemen bütUn spor ihtiyaç. 
larma cevap verebUecek bir va%f. 
yete gelmiş ve .bir dünya cenneti 
olmuştur. KUltUrparkm ilk plruıtn
dıı. 20 bin kişilik tribUnU ile bir de 
futbol stndı vardt· Ne yaztk ki 
{llmdi bunun için yer kalmnmL~· 

M· ALİ ORAL 

11.7.940 Perşembe 
7.30 Program, 7.:':5: MUzlk: ~Ik 

hafit mUz1k (Pi.) 8.00: Aj&ll8, 8.10: 
Ev kadmı, 8.20/8.30: Mllı:1k, 12.30: 
Program, 12.85: Mllzlk, Okuyıı.n: lıtc1'. 
haret Yıldırım, 12.50: .Ajans haberler! 
13.05: Mllzlk: Oyun hnvalıı.rı, n tUr
kUlcr, 13.20, :Mllzlk: 13.40/H.OO: MU. 
:ı:lk, 18.00: Prognını. l 8.05: :r.ttızık: 
.Me10dller •(Pl.) 18.SO: :Mtızık: R&dyo 
caz orkeııtram. Soprano Bedriye Tll· 
zlln'Un ı,t.ımkile, 19.10: MQ.zlk, Oku
yan: Muzaffer nkar, 19.4G: Memleket 
anat ayan VO Ajans, 20.00: MUzik: 
Faıııl heyeU, 20.30: Konuama. 20.t5: 
lIIWk: Dinleyici dlleklerl, 21.00: Ko-
llU,."111&: (Sıhhat aaa.U), 21.115: Mllı::lk 
Viyolonsel va piyano, Mesut Ccmll ve 
tnvi Cemal, 21.so: Konuama (Ractyo 
gazetesi), 21.415: MUzlk: Ractyo orkeL 
truı, 22,SO: Memleket l!a&t ayan, 
Ajana. 22.~: MUZlk: C8.zban4 (Pl) 
2"..2:1/~.30: Yarmkl program ve ka
p&m3. 

RQ§it Rıza Tiyatrosu 
11 Temmuz Pe.rııcmbe gUnU ak:amı 

K&dıktly, SUreyya Bahçeatnde 
tWEY BABA1'1 
Vod\11 (8) Perde 

Heyet her peJ'(iembe ak§amı Kadı• 
kCy SUre;yya Bahı;csindcdlr. 

Ertuğrul Sadi T e~ 
T iyatTosu 

BU GECE Bostancı hkele Ga.ziM
ırundıı.: TARIN GECE: Heybellada 1a.. 

kele ga.zinomında: 
l!AÇIA.JU?lı"DA .• ""i 'VTAN 

ZA..Yl - Vefa or taokulun 1ı:n-
1D32 yılmd& btrlnc:l amıtmdan ıılmıJ 
olduğum tudtlmameyl zayi •ttJtim· 
den yenialnl alacağım için e3k1aln!n 
hUkmtl yoktur. 

R umellhlaar HD.9eyin Toı;man 

Bu hafta yapılacak 
Su sporları 

h tanbol Sosporlan Ajaıılığmdan: 
ı - Bölgemiz 1940 ytlzme aam.. 

piyonluk mU!labakaları 13 \"e U 
temmuz ta.rlhhıde BUyllkderc Be -
yaz; Park yUzmo havuzunda yapı
laealrtlr. 

2 - Milsa.bekalara Cumarteııt 
gUnU. saat 14 de, pazar gUnU sa.at 
17 de ba§lanaca1rtır. 

S - Bu mllsabakalara ııeçm.e • 
lerdo final& kalan :rUzUelllerden. 
mada.s:t iştirak edemez • 

4: - Hakemler: Rıza Sue:rl, Adil 
Giray, Bekir Macur, Srtıa Erya.r, 
Tevfik Böke; Hasan Dengiz, Nuri 
Bosut HU.samettin GUrell, Hikmet 
Üstündağ, Ali Rıza. 

Yukarda isimleri yazUı ha.kem 
arkad:ı.,larm muayyen eaa.ttc mu. 
aaba.ka. mahallinde bulunmalan ri· 
ca olunur. 

Kongereye davet 
lıerl Bo%koröpor klUbU baJkan. 

lığın elan: 
mnhnmüzün eenelUt kongresi 1' 

temmuz 1940 pazar gtln.U saat 10 
da. Balat Molla A§kı mah:ıllcsl 65 
inci ilkokul kaI'5ll!m.dald merkez 
binasında icra. edileceğinden, oU -
ilin Uyeleriınizin gelmeleri rlca o. 
lunur. 

·······~A6~··· .. -...~~·~ ... ~········································&..:ı'··············· · 

Deniz banyosun~n kaideleri 
Yazan: Dr. G . A . 

I\ıırpuz lrnlıuğuuuıı denize düşnıiiş oldıı· yosun:ı l:ıh:ııumül edemezler... Mev~fm pek sıcnk olunca ô#ledcn 
ijıı Iıcnüz görülmediyse de yakında düşe· sonra' heş saatten ıiynde gecirilelıillr. Her h:ılde kaide denizde 
cek, zaten onu lıeklrmeden şimıliden de· iişüıııemeklil'. 
ııizc girenler de epeyce görülüyor. Onun nanyoya girmeden önce biraz hareket ederek - terlemeden -
için deniz banyosundan lı:ıhselmck erken ısının:ık iyi olur. İnsan SOb'U~a karşı ne kadar mukavemetli hulu· 
sn),lınnz... nursa banyodan beklenilen reaksiyon o kadar kol:ıy gelir... Denize 
JJeniz b:ıııyo-;u sadece kc~· r için yapılsa girerken birdenbire, Yücudun her tarafı birden ıslan:ıcnk surette, 
bile kaidelerine rln~·el edilmezse rnhnt. girmek lüzumsuz olduğunu herkes bil!r. Dunun için kimisi yük· 
s ızlıl• ''erebilir. Ondan çıkan s:ı.katlıkla. sckcc lıir rıhtımdan denize allar, kimisi de pliljdan girerek lıfraz 
rın çoğu ela 0 knldelerc riayet edilme· \Jednlii;lc \'Drıncn yere gömülerek ,·iicudunu tekmil ıslatır. 
mektcn çıkar.. . Denize girmekten bir Girdikten sonra da suyun lcinrlc hareketiz durmamalıdır. 
f:ıydn hcklenlrse o vakıt kaidclcrce rin· Yüzme bilenler tabii derhal ;yüzmeye h:ışlarlar. Bilmi)·enlcr de kol. 
yel etmenin ehemmiyeti, tabii, dalln bü· hırını oynalnrnk dnima hareket ederler. Du hareketler esnnsında da 
yiik olur. yalnız baş sudnn yukarı kalarak biiliin vücut su içinde kalmak 

lJkin denize girerken mayyo giymek ı:ızımdır. 
mesell'si ... G;iııcş han~ osuncl:ı olduğıı gibi deniz Lanyosunun da B:ın~·onun müddetine gelince, ilk günlerde 2 - 3 dakikadan 
, iirııcl lıiishiiliiıı ç ı pl:ık ol:ır:ık yapılması elhctte müraccnhtır. Fa· b:ışiayar:ı'k beş dakikaya nihayet on dakikaya çıkarmak :retişlr. Bu 
kal bii~lcsi lns:ının :ıncnk hususi bir deniz Juımnmı bulunduğu ,.9 _ kaide, tabi!, nlışık olmayanlar için ... Denize slrmeğe alışmış olanlar 
l:ıl ınümkiındür. Pl:i.jıl:ı, lınlk ünüııue y:ıpılıncıı vücudun bazı ~·er· dalın ziyade kalırlar. Fak:ıt yarım sn:ııten fazlası, çok defıı, zararlı 

: !erini lrnpnııı:ık ınrıırid i r. n zoınan da giyileecek ma~·yonun ıntiın· •)}ur. Herhalde dikkııt edilecek şey dcnh:e girince gelmesi )yi ol:ın 
4 !din ol rlugıı kndar hafif olııııısına, hem de cilde yopı~m:ıyacnk hir birinci titremeden sonra ikinci titremenin gelmesine meydan , ·er 
4 ~eyden olın:ı~ı n:ı ılikknl l'lmck liızıınd ır ... Bııyanl::mlıın b:ı.ıılarının memektir. ikinci titreme denizde üşümenin nlümctidir ,.e zarnrlıdır. l s:ıı;lorıııı ıııulı:ıfuza iı;in taktıklon ınuş:ıını>:ı lı :ışlı'k yerine bir file Deniz b:ınyosunda en ziyade cnn sıkacak şey bu ikinci titremedir. 
~ ı nknı:ıl a rı daha iyi olur. Denizden çıktıklnn sonra bir duş nltıncla ynhut hir kovnyl3 

l 
neniz lın ııyosıı için en i) i ı.n:ıt üğlcdcn öııre, snb:ılı kolı\"'nlll'H başlan aşnih tallı su dökünmek iyi olur. Daha sonnı da bir havluya 

ik iiğle ~ cıııcj:ıııi11 ıırnrnıılaılır. Snh:ılı kulırnltısındnn en nz hir snnt snnlarak Yücut kuncUice oğuşlurulur. e 
o;cınn:ı olmak şnrtll le ... Bıınıı ) :ıııomn~·ınra öğleden sonra fide hcş Arkasından sıcnkça bir ça)' yahuı ıhlamur... Yarım saat, bir 

' nrn~ındn. 0ğlc ~·cnıl'~İntlc fn1ln )'enilccrk olursa hiç oJıno:ı:s:~ ı!Qrl ".ant ~onrn da bir kalınıltı yerseniz pek lc:z.ıetli gelir. 
~ "~:ıı '"'<' nırliılir. H:ı ııl :ı rı lıilslıütiın nr;knrına olrnnyınc:ı dcnıı: han· r.. A. 

)~~•••,••••••.,......• .. ••••o•••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••vv•••••••••••••••••••••••' 
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rı;;;buı Levazım Amirliğinden verilen harici 
I_ askeri kıtaatı illnları 

1830 ton buğday kırdınlacaktır. Ev;:ı:ı.!ı dahilinde tUmcn blrllkleri anbar
l:ı.o-ma. kadar nakliyesi müteahhide ait olmak üzere muhammen bcdell :;5.WO 
lira Dk teminatı 4~92 liradır. Eksiltmesi 2G·i-!HO cuma günü Mat 10 da 
E1lzılda tUmen satmalm:ı komisyonunda yapılacaktır. Evsat ve şartnamcst 
koıxdayonda görUlUr. lstcklllerin belli günde saat 9 a kadar tekne melttup· 
ıarmı komiayona vermeleri. C281) (5954) 

'.#. • • 

39,600 kılo aadcyağ'ı kap:ılı zarfla ckailtmeye konmuştur. llııı.lo.ııl 29·7· 
940 pıı.zartetıi ı;UnU saat 16 da 1.zmirdo Lv. Amlı·llsi satınalma konılıyonun· 
d& yapılacaktır, Tahmin bedeli 4:5.540 lira tık teminatı 3416 liradır. Şa.rtna.· 
meal kon:ıUyond:ı ı;orll!Ur. 1steklllerin kanuni vcsikalarlle teklif mektupları
JU ihale saatinden bir s:ıat evvel komisyona \'ermeleri. (282) (~()5:5) 

.... * 
77.550 kilo sadcy.ığmm 29-Hl.tO pazartesi ı;ilnU saat 11,ZO da kapalı 

zufla. ekstltmeat yapılacaktır. Tahınln bedeli 90733 lira llk temlıuıtı 57S7 
liradır. Şartnamesi komisyonda g6rü1ür. lsteldllerin kanunt veıılkalarlle tek· 
llt mekt~lamu ihale ıaa:.lnden blr saat evvel lzmlr Borno\·ada ııakeı1 satm 
alma komayonuna vermeleri. (286) (59S9) 

~. ~ 

108.000 kilo ııt;ır eU 2!>-7-940 p11.zartest gUnU ıı:ıat 10 da kapalı zarfla 
elaılltme) .. konınuştur. Tahmin bedcll 23.760 lira ille teminatı 17S2 liradır. 

Şartnamesi komisyonda görWUr. IstcklUcrln ka.nunt ve!lalklcrlle teklif mek· 
tuptannı ihale saatinden bir saat cTI'el lzmlr Bomovada askeı1 satmalm3 
kom!ayonuna ,·ermeleri. (237) 5990) 

:,. .. 
2.000.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. :Muhammen tu

tan 23.000 Ura Uk teminatı 1815 llradr.-. El>slltmesl 3·5·040 cumartesi gü.ııU 
aa.t 10 da Sllrtte askert aatınnlma komisyonunda yapılacakln'. Şartnameat 
:JamWıyoDda g6rlllllr. lsteklilerln tem:nat \"e teklif mckturlanııı lhl'lc saatin
l!en bfr saat ene! koml.syona vermelerf. (288) (5991) 

• .y. • 

\ 20.000 kilo a.deyatı kapalı zarfla ekailtmeye konmuştur. !balesi '1·8·9l0 
paaıUst gQnU aaat 10 da Sfirtte askeı1 Mtmalma komisyonunda yaptlaca.k
~ )(nbamromı bedeli 20.000 Ura ilk temlna.tı 1600 liradır. Şartnamesi ko
m!sJmlda giSrllltır. lsteklllerln kanuni vealkalarlle tekllt mekluplarmı ihale 
aaattnı!m bir aaat 9V''el komisyona vermclerl. (289) (5992) 

••• 
2.000.000 kilo kuru ota talip çıkrnadı~'llldan tekrar kapalı zarfla ekailt

ıu.d ,20-7-HO pazartesi gUııQ saat 17 do yapılacaktır. Ta.lımln !lyatı 110.000 
ıİra ilk tııımınatı 8250 lira.dır. Evsa! ve prtname.si komhıyonda göıillllr. Is· 
t.ilC!Derta kanuni Yetıalk ve temlnatlarmı ihale saatinden bir saat evvel E· 
dhnede sanayi lı.,§lumda aatmalma kombyonuna vermeleri, (290) (15993) .. . . 

80.(00 kilo çubuk m&k&rnanm 29-7-9l0 pazarteaı gilnU saat ı:ı te kapa· 
ıı zarna. ekatttmed yapılacaktır. Tahmin bedeli 16.884 Ura, ille teminatı 1266 
liradır. Şartname3l komisyonda SörUlUr. latcklilerln kanunun 2 ve 3 üncU 
maddelerinde yazılı veu.lkl• temiıı&t ve tekli! mektuplarını rtıaıe aaaUnden 
bir nat eTftl ~ Bomond& aaltert ısatmaıma komisyonuna vermeleri. 

(:?91) (3994) 

• "' * 8urbchanm :roo ton. odununa gUDUDde 1.at.ekli çıkmadığından yeniden ka· 
palı .urlla eksiltmtlll 26-7-9'0 cuma gtlDQ uat 11 de .Afnda aakert aatmaı· 
m& komayonunda ~ılacakbr. Tahm1!l bedeli 15.000 lira ilk teminatı 112:5 
liradır. Ev.sat ve ,utnameat kolordmnm tekmil ganılzonlarma g6rU1Ur. Tek· 
Uf mektuplarr aaat 10 •kadar kabul edilir, '.(2~) •(584:5) 

:.;•• 
Beherlııe ta.b.mlD edilen t17atı 9Ci kuruf olan. 25.000 adet tımar !ırçam 

nuarhkla mo,,..,,._,.. b.mnuftur. thalMl 11'1-1· 9(0 pazartesi günU saat 11 
dedir. Ka.tl tıemmatı ana lir& llO Jaıraitur. E"fmaf ve oartnameal komisyonda 
~örWO.r. ı.telı:llleı!n Jwımıun emrettııt belgelerUe :ihale saatlnclo Ankarada 
lUl.V. ntmaıma komfsronmıa gelmeleri. (27:!) (5936) . . ~ 

lWıu mtlrelln• tabmln edilen :rtyatı 23.S l<uru~ olan 400.000 met.re ça· 
m&§U'lik bu puaı'lı1lla eblltmeye konmuıtur. lhalesl 13-i -940 cuma.rteal 
g-UnQ ... , 11 dedir. Katı temlna.tı 11.900 lira evsat n ıartnamesl 4i0 kuruşa 

kotnbyorıd.an al.mır. 1ateBlllertn kanunun emrettiği vwkalarlle ihale aaa· 
Unde .Ankarada JUl.V. eatm&lma komllyonuna gelmeleri. (27i) (593B) 

.. llF • 

Hepaln• tahm1n. edilen tlyatı 176.000 lira olan 200.000 giyim nal pazar
lıkla mb•Jcuaya kom:zıUftur. lhaleal 19·7-IMO cuma gUnU uat 11 dedir. 
fi0.000 cf3imden apfı olmamak Uzere teklltıer kabul ecllllr. Hepsine tallp 
oluılarm kaU temlna.tı 20.100 ltrıı.dır. Evaa! ve ı:artna.mesl g<ıo kuru~a. ko
~ alımr. lsteJdilerln kanunun emrett.1.#i belgclerlle ihale saatinde 
:Ankarada ıuı1.v. satmaıma komisyonuna gelmeleri. (276) <~9Zi) . . .. 

Bdıer '1ftlD.e taıım1ıı edilen fiyatı 200 lira olan 100 çl!t komple tti!ckçl 
u.ndılı paaı1ıkla atm aJmacaktır. Pazarbfl 18·7·940 per.Jcmtıc gUnll saat 
15 tecnr. Katı temınatı 8000 liradır. Şartnamesi komisyonda sörü!Ur. tstek· 
llleı1n mua,.yen vakitte Aııkarada Klıl.V. aatmalma komlayonuna gelmeleri. 

(292) (~99~) 

••• 
TeıldrdaiDıdaıı !mlottuna 224 ton erzak, 300 ton yem. 120 ton QYa nak· 

lettlrll~kUr. Katt teminatı 2~0 liradır, Pazarlığı l3·i·940 cumartCJil gUnU 
uat 11 de Tektrdafda ukerl aatınalma kombyonunda yapılacaktır. 

(283) (3985) 

••• 
.Aptıd& yuılı malzemeler 17·7·910 ı;ar~amba s-UnU eaat lT de Balıkealr 

Kor. aatm.alma komuyonunda pa.zarldda satm almacalttır. Her ay iki bin 
çift gorap, lld bln ı;ilt kundura teslimi şarttır. Nilmun~lerl komiayohda gö· 
rmıır. ı.teklDerin belli saatte komisyona gelmeleri. (279) (5()5:!) 

Cfnsl miktarı tahml!l fiyatı 

, Kunc!W'& 

' Çorap 
Çamqrrlık bez. 

4000:10,000 çllt 
20,000:40,000 çl!t 
40,000:10,000 metre .. ~ 

Kuru, 
(j{)O 

a:s 
30 

A:afıda yazılı m'.ll.zcmcler 17·1·940 ı:a~amba silnU Z:\at 16,30 da Balı
kulr Kor aatmalm:ı komisyonunda pazarlıkla satın alınacal•tır. Bütün mal· 
2:!.meler ihale ta.rlblnde!l itibaren bir ay zarfında teslim edilmesi tartlır. Ta
llplerln muayyen valdtte komisyona gelmeleri. (20) (5083) 

Cinsi ml:;;tarı tutan 
adet lira 

Al kabı. 
Bakraç. 
XilçUk kazan. 

~000:10,0()1) 5000 
::oo::soo 

Bultill 
I\.'"tlçilk boy ~eınJ:i !ener! 
Kantar. 

25:~ 

5 
;:;oo 
;:;o 

• • 

~500 

ltll03U J60 
1200 
~iO 

[i40 
,,.. 

Beherino tahmin edilen fiyatı !l::; kuru;, olan :?5.0')0 adet tımar !m;aaı 

pazarlıkla mUnakaıaya konmuştur. lhalc.ııi 15-i 9W p:ı::aıtc:ıl gUnU sac.t 15 
tedlr, ı..:atı teminatı 3562 lira 50 kunı~tur. ıı:vaat ye §artnamesi komisyonda 
ı;ikWUr. leteklllerfn kanunun emrettiği vesaikle ihale saatinde Ankarada 
ll.Y.V. aatmalına koml..!yonuna gelmeleri, (2S~) (5988) 

~. ~ 

Eksiltme ~U taılbl tara!mdaıı \ erlltn fiyat p~ halı görWJUğllndeo 

30.000 takım ça~ırm beher takımına 105 kUMI§ {!yat tahmin olunarak 
yeniden kapalı urfla ek.alltmeye konulmu_ştur. ŞartnamesJ 158 kuru,a ko-' 
m!.ıyoudan almır. 1.steklllerln 2362 lira '10 kuru~ temlnatlarlle birlikte tekli! 
mektuplarım eksiltme gUnll olan 2f·7·94.0 çarıamba gUnU ua.t ıı den behe
mehal bir sa.at evveline kadar Ankarada M.M.Y. aatmalm:ı kombyonuna 
vermele:t (233) (5i3i) 

*"' .,, Reher 11dtdlne ta.hm.b edilen fiyatı 750 Ura olan MO adet seyyar mut!a.k 
ııaza.rhkla eatm a.ımac&ktrr. Hepai bir ta.ılbe ihale edllebileceıt gibi ıı.agart 

HA BE R - Akşam Posta5' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
AKTiF 

KAM: 

Altın: Sact Kilogram 
Banknot • 
Ufaklık • 

DahlldekJ !\luhablrler: 
TUrk lJranı • 

Hariçteki IUuhablrler: 

71 721 88t 

• 

Altın: Sa!t Kilogram 6 691 8'Jtı 
Altına tahvili kabil serbest d6· 
\"lzler • 
Oiğer dö\•lzıer \'C borçlu Kllrlng 
bakiyeleri • 

Hazine Tah,·lllcrl : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kar~ılı~ı . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine tevtl
kan Haz.ine tarafmdan \•Ak! te. 
dlyat. 

Senodat CUı:daru: 
Ticari Sencd:ıt • 

Eııhllm 'e tah,·ıta.t cUzdruıı: 

Deruhte edılcn evrakı nakdi· 
yenin karşılığı eshıım Ye 
tnhvllM itibari kıymetle • 
Serbest Esham ve Tahl11At: 
Avıın~ar : 

Hazineye kısa va.deli avan:ı • 
Altın n döviz Uı:erine • 
Tahvlla.t Uzeıine • 

Hlıısedarlar • 
Muhtelit • • • 

• 
• 

• 
• 

100-881-862·21 
10.893.408-
ı.sıo.64448 

3.r,09.244-82 

9.412·678·10 

68·776-21 

2 t .l 65.226·59 

158.7 48·563·-

19·310·196-

259·5M.'H 3.97 

47.971.156.93 
8·274·520.52 

10.592·000-
9·1 25,5.~ 

7·808.722-

Tekim 

1 Temmu:ı:; 19~ tarihinden ıtlbaren : 

Llra 

1 IS.085-914-69 

8·309·244.82 

80·686·679·90 

139488.867-

259·501-718.97 

M.245-877·45 

18499·847-M 
4-500.000-

24.488·147·93 

6.')().218·598.Sl 

j ısıanbul Komutanlığı· Satınalma Komisyonundan 

Komutanlık kıtaatı için kapalı zarı usuıu ile 1120.000 kilo kuru ot mıı
na.kaaa ile almaca.ktır. Muhammen bedeli 5:5.200 liradır. Dk temlnatı 4140 
Ura.dır. :MUnakua. 18·7·9-iO gUnU saa.t 16 dadır. lsteklllerln prtnameyi b:mir 
ve Ankara levazım A.mlrlilderl btanbulda komutanlık aatmalma komlııyon
larmda görUleblllr. lııteklllerın belli günde saat 15 e kadar tekit mektupları
nın makbuz kar§ılığı Fındıklıda. komutanlık aatmalma koml.syonuna verme
leri. l5S42) 

~ .. 
Komutanlık birlikleri için 10·7·940 tarlhln.de alma.cağı ilAn edilen kom

prlmelerln m.nı yanlı§ çılttığından 12000 çift mercimek komprime mUbaya
uı 18-7·940 gtlnU saat l 7 de pazarlıkla almmak tızcre geri bırakılmıştır. 

Kuhammen bcdell 30GO liradır. tsteklllerlıı belli gtln ve saatte ytl%de on be§ 

teminat paralan lle blrlikto Fındıklıda komutanlık satmaıma koml.syonuna 
mUracaatıarı. (0004) . "' . 

GUmU~yu hastanesi için 2:> er metrelik 8 adet yangm hortumu 16·7· 
940 gUnU saat 11 de pazarlıkla satm almacaktır. Şartname ve evsafı görmek 
ıcın hergün, pazarlığa iştirak içln de yilzdo:: onbea lcntt teminat pnralarile bir
likte belli &Un ve saatte Fmdıkhd& komutanlık ııııtınalm& komisyonuna 
gclmclcrf. (0957) 

100 mutlaktan aşağı olmamak ı&rtlle ayn ayrı taliplere do ihale cdlleblllr. 
Puarlığı 16·7·9f0 aalı gUnU sııat H tcdlr. l{atl teminatı ~00 adet için 37.500 
Ura 100 adedi için 5000 liradır. Şartnamesi 875 kuruşa l>ornlsyondan aıınır. 
Taliplerin muayyen vakitte Ankarada. M.M.V. aatmaıma komiııyonunıı ~ı
meleri . .(26:5) (5800) 

• * • 
Keşif bedeli 16,423 Ura 17 kuru§ olan .Ankara.da Uç adet depo lnı;aatı 

kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. Iha.lesi l:>-7-940 pauırtcsl gtınU 

aaat 11 decllr. llk teminatı 1232 llratlır. Şartnamesi 83 ku~a komisyon. 
dan almrr. Tallplcrln ihale aa.atlndco bir ııaat evveline kadar zarflarını 

Ankarada ?d.. M. V. Satına.lma konı!3yonunıı vermeleri. (152) (5381) 

• * • 
Müteahhit nam vo hesabına 260 ton ekmeklik un ııatın alınacaktır. 

TahmJn edilen bedeıt (5.500 lira ilk teminatı 3412 lira. 50 Jcunıştur. lbelelil 
15·'i-940 pazartesl gilnU saat 11 de Ağrıda tUmen satı.nalmıı. komisyonunda 
yapılacaktır. Evıııı.! ve §artnameal 2Z8 kurul'a komisyondan alınır. 

(Uf) (:5211) 

·~ · 462 ton aıfır eUnlD beher kilosuna tekll! edilen 22 kul'U§ fiyat pahalı 
sörUldUğündcn ckalltmesl .:4·7·940 çal'§amba sUnU saat H tedir. Taltmln 
bedeli 83.160 lira Dk teminatı 6048 liradır. IsteltlUerln tayin cdUcn gUnde 
Sankamıota aaltert aatmalma. kornJsyonuna gelmelc '· şartname ,.c evsafı 

kolordunun teı.nJl garnlzonlarmda ve Ankara, lııtanbul Lv . .\mlrliltlerl ea
tmalma konılayonıannda. g6rü!Ur. (241) (:5792) . ~. 

1100 ton kuru ot kapalı zarfla cl~slltmeyo konmuştur. Ihalc:ıl 26·7·940 
cuma ~Unu sa.at ll de Edlmedo eski mUşirlyet dairesinde satınalnıa ltomla· 
yonuncla yapılacaktır. Tahmin bedeli 4~.500 lira ilk teminatı 3713 liradır. 

Ev:ıaf \ 'e şartnamesi komlııyonda görülür. Isteltlilerin teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat cvYclino kadıır komisyona vermeleri.(!? 13) (ti79t) 

:ı(. • 1(. 

3858 ton buğday kırman kapalı zarCl:ı eksiltmeye konmıı_ştur. Tahmin 
bedeli 80.441 lira ilk teminatı tii22 11:-a :> kuruştur. Eksiltmesi 2:>·7-940 pcr· 
;embc çUnU sna.t 11 dedir. lhale Lfilcburgazda askcıi aatmaıma koml.ııyonun• 
da yapılacaktır. Şartname.si komisyonda ;;örUIUr. Teklif mektupları bcllJ 
ı;Un \'C ııaattcn bir naat C\"Vel komisyona ,·erllmC31. l2H) l:.i795) 

*. * 
A~a~dakl mc\'ad kapalı :ı:;ar!la. cksillmı>ye konmu~tur. lhalc:ıl 2~·'i·9t0 

sUnU hiuılarında )-azılı saatlerde Edirncde Lalapqac]a ruıkert aa.tınalma 

komlsyonunua yapılacaktır. Evsaf \"O eartnamcsl komisyonda ı:örülUr. lstek
lilerln kanunda yazılı vcıılkala.rile birlikte tekli! nıckluplannı ihale saatinden 
bir ıı:aat cn·elinc kadar komisyona vermeleri. 1246) •(5797) 

Cinsi miktarı tutarı teminatı ihale saati 
kilo lira Kr;:. lira m~. 

Arpa 6.2~3.i40 372.097 ~3 18.634 ll 
Patates. 816.000 42,996 80 3.22:ı i6 l5 
Bulo;ur !?lG.000 36.:?88 27:!1 60 16.1'.i 

• • * 
l.2i0.000 kilo sıtır etinin ilA.nı noksanından ih8.lesl yapılamaruı,,tır. 

Mcz!ctır eller yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmu11tur. thalc sUnlerl 
22·23-24/i/910 pazartesi, salı, çarşamba günleri saat l1 den 17 ye kadardır. 
Mczl:t'ır etlerin her partls1nln ilk tc.mlnah 38i.J \ e 2888 llrn nr11.ııındadır. Ek· 
ı;iltmcye i§tlrıılt edecekler yazılı ııaatıcrden bir s:ınt C\'Vel zar!l:ırını \'Crtne· 

lerl lAzımılır. Şartnıuncsl koml.!yonda görUIUr. lstekUlerln Vizede askeri ııa· 
tma.lma komisyonuna gelmeleri. (247) (.5795) 

• • • 
Edremit lçln 528 ve Bergama için 523 ton kuru ot alınacaktır. Muhem· 

men bedeli beheri için 21.120 Ura \'e ilk teminattan 1584 liradır. Eksııtmesl 
:?2·i·Ol0 pazartesi gUnU eaat 10 da EdrcmlUo ve 16 da Bcr:gamanm yapıla· 
caktır. Ek:ıUtrne paznrlıkl:ı. yapılacaktır, isteklilerin Edrcmltl,p azkcrt ııatın· 
alma komisyonwıa gelmeler!. Şartnamesi komisyonda görWür. (li4)(~4~tı 

Bankası 6/7/ 
PAS tF 

Sermaye 
thUyaı akçeal: 

Adl \"O fevkalA.dc , 
Husust. 

Ted:n-li.lde.kl Banknotlar : 
Deruhte edilen evra~u nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 incl maddelerine 
tevfikan Hazine tarll!ından vak1 
tediyat . 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi • 
Karşılıfl tamamen altm olarak 
ııaveten tedavUlo vazedilen • 
Reeskont mukabtll llAveten teda. 
vazed. • 

1\IE\"DUAT: 
Türk L1raııı 
Altın: Sa.fi Kilogram 555-IJ 930 

Döviz Taahhlldatı : 
Altına tahvili kabl! dövizler • 
Diğer dövizler ve alacaklı Kii· 
ring baldyelerl • 

Muhtell.t • • 

11 

1940 

fl·lSS.666°15 
6·000.000-

158·748·563.-

19Jno.rns.-

l 39·f38·367-

J7-000.000-

200.500-000·-

41·60'7·710.U 
78·12-1-167·90 

3·359.76 

29.; n.22;.40 

1 

j 

Tektm 

I İskonto baddl % 4. Altm U:terlne % ~ 
- ·./ 

Öksürenlere Katran Hakkı EKRE 
BRONŞiTLERE pek FAiOELiOI 

Deniz Levazım Satınaıma Komısyonu ı lanıs~ 
Wntyatı &lmacak 

12 temmuz 9t0 cuma gtıı::ll akgamına kadar pazarlıkla hlntyaS'l 
caktır. bteklllertn her gUn Kaııımpaşado. bulunan komisyona mUrtl 

("1111··-~ .... 
1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli (9&20) llrt 

15700 kilo parça bezin 26·i·9tO Uırlhlnc rasUıyan cuma gUnU s1•' 
Kasımpaşııda bulunan dcnlz le,·azım satına.ima. komisyonunda kapall 
eksiltmesi yapılacaktır. 

:.? - tık teminatı (IOG.50) lira olup şartn:ı.mes
0

I hergUn I§ santl 
mcz.knr l::oml.'!yonda.u bl'delfllz a.lına.bllır. 

3 - lsteklllcrm 2400 sayılı kanuı:ıun tarifs.tı dahilinı.lc hazrı·11) 1 

tekli! mclttuplarını eksiltmenin yapılacağı sun ''c saatten en ı;eç tıll' 
cweline !\adar allı seçen ltomUıyon ba§kanlığına. vermeleri. (S!l62) .. ~ 

l - Hnr!ln nıotörUnUn mevcut keşfi mucibince llAvı:: ve montaj ~J 
12-i·940 tıırthlno rasUıyan cuma ı;Unll saııt 12 de Kasımp~ada bulıll"' 
nlı: levazım satına.ima. komi::;yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıl' 

::: - Tahmin edilen bedeli (12650) lira, ilk teminatı (948.75) ııtf 
fartna.mcl!i lıcrgUn i!I saati dnblllndc mezkQr komisyondan bcdels!ı: 
lir. 

3 - lstcklılerin 2Ul0 ısayılı lcanunuo !sted!ii vcsalltle birlikle ıı6l 
komisyona mUracaotları. C:.i962) 

!! atlet l•öşebcnt 8 Mt. XiGXil.'iXi m/m 
2 nıict köşebent G ı.a. xıoo xıooxıo nı/m 
~ adet ttö:cbcnt 6 Mt. XSO X80 XS m/m 
ı adet ı;lynh &aç 2440 X 1220 X 8 m/m 
ı a<let siyah saç :!440 X 1220 X 6 m/ın 
G nodıı. i Burgatahk il! halat 
l ndct Kuzine .. J 

Yulrn.rda cins ve mllttan yazılı malzeme 16 temmuz 940 salı rr,, 
§:l.mına kadar pazarlılı;la alınııcaktır. lstcltlllcrln Kasımpa~ad:ı bult1

11 

rnl3yo:ı hergUn mUracaaUan. (5!>66) 

inh i sa r lar u muı1' 
müdü rl üğü nden: 

l - Şartname ve nllmuncsl mucibince 300 adet bileme m:ıkiJlCF 
re. t~ı pazarlıkla satm almııcaktır. ~ 

2 - razarlık 15-i-9!0 pn.artesl ı-UnU, saat 16 da Kabata,ta ıe 
mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yaptlacaktır. 

3 - Şrtn:ımc a5z0 ger;;cn rJUbeden parasız alınabilir. c 
4 - tstcklllcrln tayin olunan gün ve saatte tekli! edecekleri ti>" 

rlndcn yüzde i,5 gU\·cnme p:ıra.larlle birlikte mezkQr koml8'/0na Jll 

1 arı. ( 5881 ) 

is t anbul B eled 
il anıarı 

~ BoğazJçlnJe Bebekte yeol hamam sokağında 12 kapı numara11 ~ 
!{aı;t satılmal• Uzerc açık arttırmaya konulmuştur. 'rahmin bedeli ısoO 
llk teminatı 37 llra 50 lturuııtur. 

Şartnl\mc zabıt \•e muamcıa.t mUrlUrlll~U kaleırıln:Jc göruıcccl<Uf· 

lhale 15-Nııo perecmhe s-UnU ııııat 14 tc daimi encümende l'apıl' 
Taliplerin ilk teminat makbuz: veya mektupl:ırlle Uınlc gtı:ıU mua~ 
te d:ılmt cncUmcndc bulunmaları. (t5Cit5) 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabri" 
müessesesinden: 

...ııJI 
Fabrikalanrnı:ı:;ın gUmrUk tahmil, tahliye ,.c nakliye fşlcıi l;L\, 

la l aeno ir;;ln mUnakasayıı l:onulacaktır. 1 
İsteklilerin bu I~ alt !i:ırtnameyl, Bahçekapıda, ı inci vs.k'!b~~ 

kat~ı mUesseso ticaret servisinden alabilecekleri il!n olunur. (594!1 


