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Bfızı yabancı matbuatta göTülen neşriyatı Sovget 1 ass 
Ajansı kat'i bir ifade ile galaniıgor 

~Ot.'Af..0•"1lova, '12 "(A.AS - Tass Ajansı bildiri- yetler Birliğinin Türkiyeye, arazi terki talebin- §ayialann uydurma olduğunu ve hakikate hiç-
. de bulunan bir ültimatum gönderdiğine dair ke- bir •uretle tekabül etmediğini beyana mezun-
:Y abancı matbuat, •on günler zarfında, Sov- sif neıriyat yapmaktadır. Tasa Ajanaı, bütün bu dur • 

• 

Alman hükômeti Romen hari
ciye nazırını Münibe çağı~dı 

8 . Macar talepleri resmen bildirildikten sonra 

ı 8iŞ~~kil 1 Romanya, Transilvanyadaki 'abrikalann satm 
~-;:~ .. umu~i v'!zi- almmasım ve ahali mübadelesini teklif edecek 
bQır 11~ •~n gu_nlaın 

a~~";tt~air e aşvekil; 
çalışmak 

Macaristanın vazifesi az konuşmak, 
olduğunu söylüyor 

~.Olunacak 
ve itaat etmek 

~ ~ ile verilecek 
- Yanattan sonra 
8~1isten itimat 
ıstenmes~ 
llluhtemel 1 

Afı~tılcQra 79 
ıı,c tt Afe~ıı ~. (Telcforıla) - Büyük 
aılkaı, lopı;ının bir saat sonra ya· 
15 a ile ntı geniş bir merak ve 
~ili le ııcıı~~'"~elcnmişlir. Tnm ssat 
tııı l'Q{ı l>ok a olıın celsede Başve. 
~i~ll2itet tor nefik Saydam umu· 
c,k1 trıne ~c.son günlerin bazı hA-

11". aır heynnntıa buluna· 
11 

~•t '"°ekili . • lo a tad ınıı:.ın bu beyanata An • 
lltı l"OSlt t 

ıı~ lldan aı •T"afından meclis sa. 
tecıııeceı~~arak bütün dünyaya 

" ~lir. 

BükrPS, 12 (A· A·) - Röyter 
muhabirinin öğrendiğine göre, Ro· 
manya hariciye na7.ın B· Manoi· 
lescu, Alman hükumetinin daveti 
üzerine yakında 'Mfinihe gidecektir. 

nmn-:N HOKOMETI NELER 
Tt:KLW EDECJEK 

Bllkrc~. 11 ( A· A·) - Röyter a
jansı bildiriyor: 

Bilkreşte zannedildiğinc göre, 
Macar mtitalebatı kendisi.ne res. 
men bildirildiği zaman Romanya 
bUkü.metl, arazi tcrketn1ektense, 
ahalinin mtibadell'Jillc, Transilva.a.. 
yada bulunan mühim fabrikaların 
satmalmmasınt teklif edecektir· Ma 
cari'ltan bövlc bir tcklüi kabul et
mediği takdirde, uzlaşma mahiye • 
tinde olmak fu:cre, Romanyanm 
hudud teşkil eden bir kısım arıı.zi· 
yi terkctmeğe, diğer Romen ara
ziainde bulunan Macar ahalinin, 
Macar topraklarına gönderilmesini 
kabul edeceği zannolunınaktad.Ir· 

aa, • 
lı:lııt ""tkllinıı .. · b TRA~Stl.VANYADA 
~I a, ha .. ın u bcynnatından t/ett. hür~da .bulunduğu Cumhu· KARIŞIKLIKLAR 
ı1111tlısın<te tnetıne Dü~·ük Millet Badapeşt.e, Jt (A. A·) - Yan 
~'h lllas1 'Ven itimat talebinde bu- resmi bir suretle tebliğ ediliyor: 
liıı·Gr.qtıij 1 bu illmadın rcylerlc ıe- KoloZS\"ar'dan gelen h~be!ler 

~;~;;;; ~~=~~==: 
82 Alman tayya· 

41 
•esı dl~~rlldl . 
ınanlar dün de ıngııterede muhtelıf 

, ınıntakaları bombardıman ettiler 
llflit· 

~l bombardımanlaTı yüzünden muhtelif 
"1an limanlarında nakliyat sekteye 

uiramai.a ba§lad ı 
(Ya:ısı ~ üncü(le~ 

e11art't kırıcı bir intiba ha&l. etm.İf. 
tir. Romen bUkfuneti birçok aalı:erl 
ve millki müesseselerin merkezini 
Transilvanyadan naklettiği için Ko 
Iozsvar'dn büyük bir izdiham mev
cuttur. T8.ID.lvardaki ınUesseııeter 
Guayala Feherver ile Nagyszebeııe 
nakledilmiştir· Tam3varda büyut 
bir infial hUkllm sürmektedir· zı· 
ra fabrikaların makineleri Kraiva• 
ya nakledilmlstir. Bütün Traruıil .. 
vanyad:ı tam hir idari tarmkhk 
caridir· Geçen hafta Romen hükn
meti siliıhlr Ro- .,. l köylülerinden 
mürekkep g1lya mtıhfth• ...... ıu·:-czcte 
rl teşkil etmişti. Romenler bunun 
ekalliyetleri silahla k('lrk•ıtmıık ga. 
yesini istihdaf eyle<liğini gizleroI -
yorl:ır· 

MACAR BAŞVEKlLtNt~ 
BEl"ASATT 

BodalM'Şft., il - R· ·'·il kont 

Telclı:i ve hariciye nazırı k~ •. l 
CBaky, bu sabah Mlinihlen a\•detle 

fDcvnmı 4 Dncüdt) 

ADRIY A TiKTE 

Asker yüklü bir 
İtalyan nakliyesi 

battı 
İtalyanlar 220 zabit ve 
askerin öldüğünü itiraf 

ediyorlar 

Bir ltalyan torpi
dosu daha batırıldı 

( l'n:ısı -~ ii11riiıle) 

lngilf ereye bu sabah da 
tayyare hücumları yapıldı 

Londra, 12 (A..A.J - Hna ve aı- mU,tUr. Şlddetıı ln111Aklar iztdUmlı 
navıı.tan emniyet nezaretlerlnlıı teb • n hava da!l bataryalannın ateşleri 
lfti: mtlfahede otunmu§lur. 

Bu gece, dllşman tayyareleri tn • 
pJterenln prk ve cenubu garbi aa • 
hillerlnl a.şınııtardır. Sahil clvarmd& 
bazı mmtakalara bombalar atıımııtır. 
Blrkao ev haaara uframııtu. Birkaç 
Jdf1 hafit yaralanmııtır. ÖIU yoktur. 

Bu sabah, İngllt.erentıı cenubu gar 
blainde kAln bir eehlrde bir sUthane
nin tlzerlne yangın bombaları atıllDJf 
b:r. İnsanca yaralı yoktur. Yalnız, 
civardaki ahularda bulunan atlar 
yaralanmııtır. Yangın söndUrWmllf • 
tur. 

Fransız sahillerinde 
tehlike İ§aTeti 

Londra, 12 (A.A.J - Gece yanama 
dofru Fransız ısahlll tızerlnde projek,. 
törle.rin harekete geçUtf, 1ngU~ ., 
ntn cenubu p.rld sahillerinden s&1ll• 

Romanya hükumetinin 
· bir tekzibi 

BtlJmıt, 1% {A.A.) - Rador ajanlı 
bildiriyor: 

Ekaeriya fena elyeUe ba.reket eden 
'b&z:ı yabancı ajanslar, Romanya il -
,..ı vaziyetinin kanşık ve tsUkrarınz 
olduğu iddialarına bir hakikat ıem'a_ 
a vermek maksadlle ,.son gllDlerde, 
kabinenin yeni azaımdan blrc<>ğwıWl 
tatffa etmlş olduğwıu haber vermif • 
lerdlr. Bu haber, tamamiyle uydur • 
madır. Kabinenin bir tek a.zaaı, pro • 
feaör Horla Sima hUkQmetten çelıtll • 
mlftfr. Fakat profesörün yerine, &'/. 
m nuyonallıt fikirlere sahip bulu • 
ııan Radu Bud1Jıhteanu ta)1D oıwı • 
maıtur. HUkOmet, normal surette ve 
taın ahenkte vazıtulne devam et • 
mektdr. 

Valilere geniş salahiyet verilerek 
Fransada ademi 

merkeziyet usulü 
tatbikine başlanıyor 
Mareşal Peten Devlet 
Reisliğini üzerine aldı 

Muvakkaten te§rİi salihiyeti de nefsinde ceme .. 
den Maretal, hük\ımet merkezini Ve!~!.'.Y~ !!"kil 
için Almanyadan "müsaade" aldığını ilin etti 

J.ondra, 12 - Fransa Cumhur
reisi Löbrön istifa etmiştir. Ma§e. 
fal Peten devlet reisliğini kendi 
üzerine almıştır. 

Yeni rejimde kRbin~ on iki na· 
zırdan mürekkep olacak ve adem.\ 
merkeziyet usulii tatbik edilecek· 
tir. Valiierin ııııılahiyelleri geniş o
lacaktır. 

Mareşal Petcn yeni meclis ku
ruluncaya kadar teşrii kuvveti 
ıahsmda kmsil edecek ve i.c;tediğl 
kanunlµı çıkarabilecektir. Ayan 
ve mebusan meclisleri ancak o ar
zu ettiği takdirde içtima edebile. 
ceklerdir. 

Yeni kabine kurulmak iizcrcdir. 
Hükumet merkezi yakında Vrrsa· 
ya, nezaretler de Parise nakledilc
ceklerdir. Yeni dc\•let reisi mare· 
şal Peten dün akşam Fransız rad
yosunda verdiği nutukta Almıı.nya
dan bu hususta müsaade aldığını 
bildirmiştir. 

Al.HANLARLA HER. ŞEY 
\"OLUNDA GtrM1\"0R 

l..ondra, 11 (A· A.) - Londra 
resmi mıı.hafilinin eline düşen ve. 
saike nazaran Alman işgal ordusu 
ile Peten lıliktir.ıell arasında her 
eey yolunda gitmcm,..ktedir· Vey
gand imza.smı taşunakta olan bu 
\"esikıı. 14 Haziranda Alman ku
mandanhı;mın neşrettiği bir ta.mi· 
:nin tafııilltmı \•ermektedir. Bu ta-

mime tevfikan Parla de dahil ol
mak üzere 1§gal altında bulunan 
yerlerdeki bankalar, bankerler, es. 
ham, nakit, kıymetli t~ ve bank· 
not muamelelerini ınufa.ssalan bil "' 
dirmekle mükelleftirler. TamiDı, 
aahlplcri tarafından açılacak kasa.· 
lan da Alman kontrolllne vazet .. 
mektedir. Bankalarda kasası bulu
nan milşteriler kasalarını ancak 
Almıın memurla.n huzurunda açabi.. 
leceklerdir. 

Vesilca, m:ıiye :wwrmm fikrin' 
cc, mlita.reke hUk:Umlerine göre, iş
gal altında bulunan yerlerde Fran• 
sız hlikfunetinin idareden mes'ul 
olac:ığz tasrih edilmekte bulunma-

fDtvamr 4 üncD.de) 

Moskovadaki 
Bulgar ve Yugoslav 

elçileri 
Moıkoua, 12 ( A.A.) - Bulgaris

tanın ' yeni Moskova elçisi Stame"' 
nof, bugün M06konya gelmiştir. 

Yüksek Sovyet meclisi riyaset 
divanı reisi Kalinin, dün, Yugos. 
lavya elcisi Ganiloviç'i kabul el· 
mişlir. Elçl, reise ltimatnamcsini 
tıık<lim eylemiştir. 

Suriyedeki sabık Başkumandan 

General Mittelhav-
zer f listine geçti 
Yanında harbe devam kararında 

6 O O Fransız zabiti var 
Londra, 11 - Sı; • .redeki Fran. 

ıı.ı kuvvetlerinin eski başkumao· 
danı ıeneral Mittelhauser'in 600 
Fransız ıahitile birlikte Fillstine 
pçtiji haber nrilmekledir. 

lakeoderiyedeki silAbtan tecrit 
a<uıen Fransız filosunun milretft. 

b.1.lıodan iOO bahri~·eli Fransız 
bandıralı Provllans vapuriyle ts. 
ke.nderiyerlen hareket etmiş~rdir •. 
Bunlar Suriyeyc nakledilmektedir 
ıer. Oradan Fransaya götürülecek
Ier·dır. 
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HAZRET İ MUHAMMED 
~~:ı:;:::;==;:;;;:;;;;,-, <HAVA T 1) 

i K ES • A 
(/ bni I hak) en kaybolan eseri esas tutularak 

tBNt HtŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

ll:r.. Muhammed hakkındaki ilk biyog1·ali 

Tekne sigortası ı 
Ahden~ için yerli 1 

şirlletlcr t<rrafından 

1 
ı yapılQcak 

39 t'ürı.ı,;eye ı;:cvtreo: ter edecek vnpurıanmı&tı he.mııl• • l Akden~ llıı:ıanlanmıı arasıru1a M. l 
M CJJ !Mı U d d D n ır ü r k ıcmıı ye:ı: §ir~:etıerlo tıeyı)cımııeı 

ınerl\e~rd~o çok uc~ algortala • 

Büyük şehirlerde bu 
namla yalnız bir çeşit 

ekmek çıkarılacak 
- O b:ı., alarma kula!> veriyor. 

benim öğüdiıme tabi olnuyor! Ey 
ahali! biı. burada neden ölmeye 
gittiğimizi bilmiyoruz! dedi ve 
münafıklar, şüphede olanlarla bir
likte ümmetlerinden ayrılıp geri 
döndüler. 

Benu Selamenin kard~lerindcn 
Abdullah ibni Amr onların arka· 
suıdan gidip kendilerine: · 

- Kavminizi \"e peygamberinizi 
dfi~ ka~ısında terketıneyiniz! 
dedi. 

Onlar f-Oyle cevap verdiler: 
- Bilsek ki kRCfılaşma olacak, 

sizi kurban \"ermezdik! Fakat böy· 
le bir·§ey zannetmiyoruz! 

Muha!eletlerinde ayak direyip 
de katiyen dönmekte ısrar edince 
Abdullah lbni Amr onlara: 

- Tanrı ·ıc ıanet etsin, Tanrı 
dü~an! O mi peygamberine 
muhtaç edecektir!. dedi. 

Hı. Muhammed Benu Harisle • 
rin ta.~lık sahalarına kadar ilerledi. 
Orada bir katır kuyruğunu salla • 
yıp kılıcnın asılı durduğu kılıç 

mahfazasına. çarptı, mahfaza sağ. 
ndan yere d~tQ. 
Bazı emmare!eri fena işaretler 

olarak gören Hı. Muhannned - fa. 
kat ku)ann UÇ\Şl veya bu gibi 
hallere müracaat etmc'ksizin • kılı
cın taşıyıcısına: 

- Kılıcına mukayyed ol! .• dedi. 
Zira, öyle görüyorum ki bugün 
kıhçlarunrıı sıyıracağız!. 

Uthenin kızı Hind'in 
cenge te§vikleri 

llk çarpışma b~ zaman 
Hind yanındaki diğer kadınlarla 
beraber yerlerinden kalktı!.ar ve 
deflerle erkekleri takip ettiler; on.. 
lan cenge tahrik ettiler. 

Hind di~er kadınlann arasında 
bağırıyordu: 

- Yığitçe, siz Abd Addar oğul
lan! Yiğitçe bu arkamzda yürü -
yenleri.o hamileri! .. Keskin kılıç • 
Iar.ınuJa vurunl l!er:i ·savlet eder. 
seniz, 'o valat 6iıleri kucaklarız""' 
ön1erlnize balılar sereriz! Kaça -
cak olursanız, o valat Wibirimiz
den se\>i~er gibi ayrılmayıı! .. 

l1hud günü müminlerin parola
ldi· P;<flh1 Pidftrr 

, ı -.nası teı:nln edild!l\ltn eonra Ticaret 
Va:1şı (1) anlatır: ı V•kAlett ile ınuıı reaasUraııs taratm_ 
- Hamzayı gö:ı:lüm.. Kdıciie 1 da.ıı yapua:ı tetltlklcr neucestnd• ~ım. 

insanların başlannr, koru yağız j ..ııye kadz.r ~ynelmittl merkezlere 
• • · 1 rd ÇQ!t palıs.~·a at:;or~a edUcn gemi tek-bır deve gıbı fa dınp IJ&UtllYO U. ı:ıelerlnln de yerli rtrtetıer tar&fm • 

O anda, önümde, Ziba ona doğ:u dan ucuza slgor~a edllmeaı kararlaş_ 
yaklaştı: mı,ur. YUltler lti,n de Iııt.anbuldan 

Ç k . 1 B .. · l.skenderuna gıdcr~cn yUzde Uç, ge • 
- ı karşıma· re sunnetçı Urken de yUzde Uç olarak gidiş ı;ell~ 

harıruu oı?l.u ! ıç11ı alıuan )1l=<le 6 riziko tekı:ıtlcr 
Di}·e bağırdı ,.e Hamzava bir tçın tazı• ortllrouı: gidiş geııo bir 

•. seler l.;lr> ttknelerden yUzJ., • aım • 
hamle 5a\•urdu, fakat kendi başt tna.ll kabuJ edllm!ştir. Bu karar fth. 

uçtu!. Derhal mızrağımı çevirip r1mlzdekl a.lAkad&rlare. tebliğ olun • 
salladım ve Ham.zarım vücudunun l'QU"tur. oı:er tıı.raftan lske!lderuı:ıa 

şfüp .!t!erlcrlne bugünlerde mUııaadc. 
alt kısmına o kadar kuvvetle f rr • edileceği htı.kkmda haber nrdır. 
lattım ki, mızrağın ucu önünden. -----o-

bacaklarının arasından çıktı ... O Türk köylüsünün 
üzerime cJoi:rru davrandı .• fakat uyanıklığı 
takati kesilmişti. Yere ytwarlan -
dr. Can \'erinceye kadar bekledim. 
Sonra mızrağı çekip çıkardım. 

Gururla dönfip ordunun içine 
doğru yüıildüm: 

- Artık, dedim, hiç bir şey is. 
temem! .. 

Hz. Muhammed'in 
Uhucl günü yaralanması 

Bundan sonra Müslimler muz
tar kaldılar ve düşman onları he • 
zimete düşürdü. 

O gün Tannnın b3zı miımin'.eri 
işkence ölümile ~ereflendirdiğj bir 
teailbe ve imtihan günüydü. 

Nihayet düşman Hı. Muham -
rncdin yakınındaki saflara kadar 
ilerledi. Hz. Muhanunede o aralık 
Utbe l bnl ıEbi, Vaklu~sm fırlatbğı· 
bir taş isabet etti'; Hz. Muhammed 
rcre düştd','.ön df§leliriden biri kı. 
nlmış, yanağından ve dudaklann
dan yaralanrn~tı. 

Ali, Muhammedin elini tuttun 
Hı. Talha lbni UbcyduUah Uz. 
Muhammedi tutup ayağa kaldır
dı. Malik lbni Sinan Hı. Muham
medin yüzündeki kanı emdi; Hz. 
Muhammed o va.kıt dedi ki: 

- Karumı kanma kar:ı~tırana 
c.ehennem yalcl~maz! (2) 

Hindlerin muzafferiyeti 

Ut.benin kızı l lind ile onun ya
nında bulunan kadınlar Muham.. 
rncdin vunılan cshabına türlü tür. 
lü eziyetler yapıyorlar, burunlan· 
nı \'e kulalı:lamu kcsiyor!ardr. 

'(Dtr1amı 'Dtu), 

.tdıyanıan, 11 (A.A.) - Parti '"e 
hnlk vlerl tarafııi'dnn yurduı\ ber 
israfında pant$Ut, pnroşlltcüler ve 
be~lncl kol ile miknrlclc etrafında 
~ö;·ıere· kadın ,·erilmh olan l\onre. 
ransların halk !ilerinde bıraktığı 
le.'tlrler nelicesl ku.amızın lhrbaz 
köyünde t•)"ln1 dikkat blr hidişc 
Tuku buhnuşlur. 

Dün hu kö~·e ilk defa ı;ıiden :ıi
raaı tneıııurunıı gören Abuzer J.)o. 
~nn karm A:nıc, memunın ''ozl~e. 
tinden ş!inhelencrek cnsus olnııık 
lhıimnllrıl dfi,Onmli~ 'V'C derhal ılı
nın lUlarına yapışarak hfi,•iyelini 
lsbat elınt"e dıı,·cı eylemh '"c ekin 
biçmekte olo.n köy erke lerJ gelince· 
l·e kadar kendisini bır:ıl.."l111yncı{!ını 
~öyli~ rek etrartq hulunanlıırı 3'3r
dıma çağırmıştır. Derhı!l 3·etlşen 

kadın, erkek köylülerin ortıı!iınqA 
taJ11n ılraaı memuru. hu mü~kül 
nzl.\·eıten ancak hü"iycı ciızdanı. 
ııı ibraı etmek ~urelile kendini 
kurtıra.blla\I ~ ve loöylüler larafın. 
d;ın itn edllrnlşllr. 

Ticare t Vekili §ehrimize 
geliyor 

/:mir, 11 - Ticaret "•l.aU ~ar.. 
ııni Topeuo§la hU1!Üll ö§ledcn cnd 
ihracat birliiJinde meşgul olmu~ıur. 
Yeki!, "Ut 18..,0 da Manlsaya roO· 
le\·eccihen hıreket etfufş ve mutıı! 
meruimlc uğurlanmıştır. ı 

Oradan lstanbula gldcc.ek -ve pı. 
zarlcsi gOnO Ankarada hnhınacak
hr. · 

Tunadan gelen gemiler 
Türk tayfa alacak 

• Tıınadan 1iınanımııa gelerek 
TuıJa lto) un:ı yerleştirilen 100 ka
dar duba Te romorkorlcrfn mııhıe .. 
lif millcllcn ecnebi tayfaları ınem· 
tekellerine dönme~lctlir. Dıı ''cs:ıi
tin mensup oldu~u şirL:ct lıuıılorın 
nrlcrlne Tiirk mürettebatı bulıın• 
ması ic;ln alitl.;ııdnrlnra müracaat 
etmı,ur. 

Ticaret vekaleti, bUyUk şehirler
de orta kalitede .blr çeşit halk ek. 
meği çeşn~inin tesbitlne ve bu 
namda. ekmek yaptmlm~ma. kuar 
vermiştir. Vekaletten alakadar 
makamlara bu hususta gönderilen 
bir tezkerede bu kararın seb b ve 
ma.hlyoti şöyle izah edilmektedir: 

"Irundıı.n höyle Jstanbulda yaptr 
nlacak tanzim satışı rmdı\ buğday 
fiıı.tları Toprak Mıı.hsulleri Ofi.!ılntn 
orta Anadolıı mUbayruı fiatlarına 
kiloda l ,2S ku~ ilt\·eıl S\U'CtilC 
tanz:lm olunacakur. Tanzlm !Jatla
n bir kuru<1 kadar arttırılmıştır. 

Geniş bir mlıstchlik kUtlesini aıa: 
kadar eden ekmek fiatlannm nrttı
nlmuı hükum tı;c muvafık gö.rUl· 
mediğinden bUyük §ehirlerin bu.. 
günkil ekmek nRrhmı muhafaza. e· 
debilmek üzere buğday harmanının 
yeniden dc::~tirilıncsi un \'e ck
ınek randmanmrn tczylcli ımretJle 
ekmcı;in eski fiatına mal cdilmcsl 
ıniimkiln olaea.ğı Mlaşllnul'tır· Bu 
suretle elde eclilt'cek <-kmek, iyi bir 
a~ker ta.ymı çeF.nüıinde biraz es • 
mu, fa.kat lez.ı m olacaktU'· Bu 
çeşninin memleket iQinde nnrbt 
tcsbit edilen bir halk ekmeğinin 
ce~ni& olarak de~rmen \•aziyetlnin 
m~dcsl JU,,peUndo mUmkiin ol -
ctu_ğu kadar çok istihlak merkezle
rine lel'!mili matluptur. Bundan 
:;:-onra beyaz ekmek ve francala fi. 
atlnrmm serbc t rekabet tqkll et
ınek ilr:ere nn.rhıru: brrakılmaın mU
tAlea olunabilir· Ancak narlıo. tAbi 
,.e yeknesak çeşnide halle elancği 
jşliyen fırmlarm fiatı serbest brra· 
kılan ekmeği çıkarmamaları ıa.nı
rt görUJ.mektcdir·,, 

Ev sahibi tarafmclan 

Eşyası sokağa 
atılan kadin ·· 

.T eeaıüründen yerlerde 
yuvarlandı, biraz ııonra 

öldü 
Dün feci bir hadise olmuş, ev 

aahibl tarafından eeynaı ısokağa a· 
tılan ibir kadın tee.ssUrUnden dU§tip 
ölm~tllr· 

Hadise şudur: J~um1capı Nigan
caımıda. oturan !la.san i!m.inde bi• 
ri, o civarda kirada bulunan evin
deki kiraernın uzun zrunandan beri 
kira vermcme!'ll Uzerinc onu evden 
çtkamıak i.st.011\i§, evo gittiği :r:.n.· 
nıe.n, kiracı Haticonin sokııkta ol • 
masından istifade <:dip eve girntiş 
ve kiracmın e~yasmı aoknğa ~ar 
m~llr· 

Kı~a bir ıaman sonra gelip vazi
yeti "'Ören kiracı Hatice, ev salllbl 
H~ana, bu hareketinin doğru ol· 
ınadığm.ı 8Qyl~c;:ıo de, Hruıan 
tahliye i~ini hiUrmiştir· 

Hz. Hamza'nm §ehid 
olmau 

'(1) Yalııt. Becllrdt lil~ Hamun'l' 
GldQrdU:U Utbenin 4aym •(CUbe;:ırr) 

' 1ıı ınmak at=akta nıalılr k!il~'Cli. 

Romanyaya gidecek 
tiftikleı-in mukavelesi 

imzalandı 

Hatice, bu sırada feryada. ba5-
tamı3 ve topraklar üzerinde )'U\"ar
lanaral( bir hayli bağınnı tır. Ara.. 
dan birkaç dakika seçtlltten son· 
ra kadının sokak orta.smdcı boylu 
boyunca uzanamk öldüğU görUl
mU~ ve polis vııkadan hnbord3r c· 
dilmiş.tir· 

Hamra cenk'. karg&133JJğı l~ 
mldırd!; bayrak ta§ıyan!ardan Ar
tat lbni Abd Surftbili öldürdü. 

Bunun üzerine Hamzaya Şiba 
1.b:Ji Abduluzza Eigu~ .. ki ıa
kabr Ebu - Nir idi - karp çıkıp: 

- Çık kar§mıa, bre sünnetçi 
kamun~u! 

Oba bağırarak Hamzayı iki ki~ 
;şi. karşı kaJ'§ıya dövü,e davet etti. 
[(Hamzarun annesi Ümrnü Am

mar Taifli Şerik lbni Amma:ın 
azadlı cariyesiydi ve Mekkc .ba -
kirelerini silnnet ederdi.) Hamza 
onu da öldürdü. 

Uhud mııharebc.sl Bedirden bir ııeı. 
:ne IKllll'a, yaııt mcretıu QctllıcU 1ll-ı P.n-elkf gün şehrimize ı::clcm no. 
Şevval ayında olm111tur. monya fabrikaları miimcssillcrilc 

§ehrimiıdeki Ziraat ı:ıınkıısı arıı· 
(2) Ceap btı buhranlı daktkala • $ında 3000 ton ynp:ığı ,.e 1650 ton 

rmda o kadar ka.rg8.§alık olmu,tur ki tiftik ~:ılışı üzcrinıleki muk:wele 
?dUalUmanlar b1riblrlt.rlnl öldU.mıek • dl:n imzal:ınmışlr. Horncn lıcycli 
te~ner. Blr nralık, yUzU llz. M~m bııgiindcn itibaren ınallorı muaye. 
mcdlıı yt1.ztlne benzlycn Musğab lbnl ne <'dcrck npurda teslim :ılma~ı 
ômcyr nuı.ktul dUımll§, bunun üze • b:.ışlıyııc:ıkl:ırdır. 
rine (Peyr:amber "chid dU,,lU) :ayla. Bu parti iiç nyd:ı le lim rdilc· 
ıı ÇÜtDU§lI. ecklir. Mııllıır limıınmm:.dn bulu. 

Zabıta memurlıırı, kadının cese
dini muhafaza altına nlmu1lar, ka
nuni takibata. baalarunwtır· I\:ndı. 
ıun mum sebebi tesblt edildikten 
sonra icab eden muamele yapıla· 
caktır. 

Buhar! bu srra.dn. Hz. :Muhammedin nan .Sullnıı vapurunıı ;>üldenecck· 
yanmda e!h:ı.ptarı yalnn: Tnlha llc tir. noman:>al 11 tuzln bıılık ,.e Utülü otobüs biletleri! 
Saftd lbni Ebl Val~kanın kaldığını flk parti olnrn:. 50 hin Jirnlık lif• 
yazıyor. lU. Muhammed• anldıran tik snlılmıştır. J~crcı;~C\cHcrlc Eyüb nrorındıı iş .. 
Jnlıçlo.ro. ko.J"§t Talha kolla.rmı u::at- ----o--.- llycn otobüJılcl'Qc son günlel°QQ 
mıa. J-ollnrmdan. biri keallmı,,u. y . Ü .. U ,. milştcrilcre bilet kcsilmcdiı";ri vo 

Talha llz. :Muhnmmedln ~"()zllI:U enı ÇÜncu mumı bnıı n1\i5terilorin yerlere ntl1klıuı 
kalltnn\lo muhnfa:.a. ediyor: Müfettiş hileUcrin <le biliıhare toplanıp ütü• 

- Aman baJUlı:u ltaldrn:nJynm:! 1 'd ·· ·ı 
rur ok Ls:ı.bct edebilir! Senim ı;öSo~m 'CçJn::.ı Umum! lı:iltetti~l!f>c ta.yln lcndlği ,.e yenı en nıu~terı cro '"°"' 
elzl korusun! , di~en Daiı!liye Yıltt.ıeu liUsteıarı rild:ği tcsbit edilmiş, bunları ya -

Diyordu. ı ~az!! Erl;ln dUn 5chrinıl::e gelml,ttlr. pn.nlar hakk~.ıcln .zabıt tu:u1mu17 • 
Hz. .Muhammed o .!ttı:da .}·ara,lan • Slr::cç; .Une kaunr E:'.!Utııma. 'ido • tur. Bu hnt u:cr.ındc l~ft1~lcrc sı· 

ınrıtır. cel>lir. · ' l\ı bir surette dO\ am edileıcoktlr·. 

lZ TEMMUZ 

• 

Dahiliye memurları 

AKŞAM POST~~ 
tıSa/ıibl .,. Neşriqat MadıP 

Mason Rasim UI .J111 

i DARE EV/ı bfWııl Anlara~ 
PtSll ~; 114. '·~ .,,..: ~ 1 YU1 qfcrt lıelefOnın 23Sı• 

'idare. • ~ ' ~~~ Yeni layiha meclia 
ruznamesine alındı 

Ankara. U - Dalıiliye meıııur. 
ları kanununun but htikllmlorlnl 
değt5tiren yeni lAyihe. Meclis ruz.. 
nam~sine alm.ınıştır. Bu l!yiha ba· 
remde mU&yye:n rütbeyi ihraz et .. 
memt, olduğu için bazJ idare b\lr 
liklet'ine getirilemlyen, fa.kat gar .. 
dilğU vaz.ifeler<le muvaffakıyeti sa
bit olo.n, klymetlerden i:ıUf a.de ede. 
bilmek için hazırlıunxı~tt· Bu gtQ"C" 
nin istl'lnaf vaziyetler ihda.s etme
den tlııha tabii bir yoldan. temini 
makeadile bütçe encümeni l!;iha ü· 
zerinde bazı değl.şiklikler yapın~ -
Ur· 

Son ıckle göt>e barem cetvellerl
nln dahiliye kmıundıı 8 bı~l de.re. 
cecten 116 kıı.ymn.kıı..ınlık, 106 ya, 7 
incl dereceden 117 kaynıa.ka.mlık 
100 e lnd.h11nıle, altmcı dtrecede 
mevcut 9 kaymakamlık 36 ya çrka· 
nlm~tır. 

Altı aylık vekillet milddetl valt 
\>ekı\lctinde bulunacaklar için bif 
terfi mUddetine kadar u.ı:abla.blle • 
cektir. Bu suretle ta;in edilenlerin 
n.sll maa.şlarilo kendilerine verlle -
cek vcktlet ~t mecmuu 4' Un· 
cü srnıf nli mas.ıılarmı geçcmly&
cck ve lüzum görUldilğü takdirde 
hunların kendi merourfyetlerilc a!A.. 
ka.ları ke<Jilerek maaşları nlilik 
kadrosundan verilecektir. 

Beyanname dağıtan iki 
genç 7 buçuk ay hapse 

rnahkUm oldu 
Cumhurrclıı! vo hU~Cıroetlı:ı ınauevt 

§a.hsiyctlnl Uıhltlr \'e hıı.lkı hllktUnot 
aleyhine Bllı\hh fsytlllA tc~lk etmek 
suçlarmdo.n ikinci nğır cc.ıa mıı.hke • 
mc-1inde ı;1%ll çelsed~ mevkufen ınu_ 
ha"eme edlleıı N'Uıat SIIAbtanı~ıu vo 
Falk Ak0ün &dlarmda lkl ge.nç halL 
kındıı.kl karar dUn bildirilmiştir. 
Açık celııede blldlrllaıı karara göre, 

ml\Qlunlar H muhtelit yerlere beyan 
name bzraknu~ıı.r, hU~meUn ma _ 
nevt !!o.hıılyetlnl tahkir etml:ılerdlr. 

Rel$ieuınhura hakaret ıruı;u ııablt ol. 
mıı.ını,. ancal< bu beyannamtlndekt 
yazıların bir kısmı devlet reisine kar
§I edcb ve hUrmete munaıı mahiyet. 
t gl!rülmtl§tul". !3uDla1'dan dola)"l bJl' 
buçuk ııene ağır ha~ mabktım edl. 
len fltl maznun y~lıı.n 13 t ikmal et. 
mediğlnden ve .ıruçllU"ln fçUmamdan 
dolan cezaları T ay 15 sUne indiril -
m(atır. 

f\{etresini elanek 
bıçağile öldürdü 

lunirde, Dikilide tütün ıurelesin.• 
\i~n Gelibolulu Ya:Jar admda biri. 
~ımtıınçhk saik.Mile met~ 30 ya-
mda Saııiye)i mubtellt yerlerin .. 

den ekmek bıçağı ile yara.lryarak 
(5ldürmU.,tUr. Yaaar, 11.re.ya. giren 
en yıı.şmda bir kadını da ağ-ır yara
laınr§hr. 

->--
Sofya elçiliği ikinci 

ka tibi 
Sofyn elçiliği ikinci kAtipliğindcn 

mı:'rkcıe nakledilen Nuri bu ~bah
lô konvllJUllyonclle SQfyadan §cltrt.. 
miza ~elm~Ur. 

ı!l Deden Terbiye i geenel dlre1"tö. 
rü ~cncral Cemil T:ınn bölge Spor 
mlikelldlyeti hakkında ıctkikıılln 
bulunmak üzere (:ankırıyıı cilmi,. 
tir. 

(: l\lanifaluracılar fiyat ınurak:.ıhc 
komisvonuıın ınüracıınlla tcslıil e· 
dilen °kür ni:ıbclleriııl nı lııılduk· 
l:ırını hildirmi,lerdir, 

• l~lcdiyc bıı sene iç.inde şch· 
rin mııhtelif yerlerine 1100 liımlıa 
dnha l\oynca.kllr. Llımhal:ırm )'er 
lerlnln lesbillne b:ışlanıııışlır. 

* Allın fly:ıllıırı diin 2:?,50 den 
~3.20 fmruşn çıkmışlır. 

• "Ek:mor" isminde hir Arrıe:ri .. 
kan vnırnru İzmir limanrndun 800 
balla liilün, 400 ton dökme ve 200 
lon vnrilılc pirinn y11ğı. J.:iOO san· 
dık rnfipe zcytinrıığı ve ıoo ıııını.lık 
slgnln yaı:lt )iikliycrck Aıncı iJ,nya 
lı:ırı·ket etmi5tir. 

'l'F.~ r:riJ{ ur. 
Şl;;ll EUıı lıutarıc3l dııhU!ye t:cr·.1. 

atnı:e tcd:>\'!C:e bulun:ın C§lnı S:ı.hnc 

Bil:-sanrn hıı:talığını i:.abetll tcşhl.31"
rtıc e:>ıı.tlı tedavUcrl altr.ı:ı. nlm:ık 
ı:ııtımda }juJıınan meıl;{ır tıutaneııi.:ı 
dr.hıll ho.stalıl<lar mUteh:ısııısı snym 
doı•t.:>r .ı\Jlm"t Rasime ve h:uıtaya har 
~· göııtennek tc ol<!Ul\lnr1 1'.lr:ll· ,.e Jn. 
sanı m ::ımel::j:::ı dolayı a tt:oııı~n 

rıay Sr.l!l.h::ıd ;.n ile Bay Fc\l~lyc: lu r_ 
~· mir.nett ı lıt.: hı~ıertle duyd'U~JUl 
::ı lcr.ı t .. • 1-:hürlrı lmln lblAğ.n:ı mu.tı • 
t"J'C'TI •· z t,.:ıl ı·n tın aıo ll~ ·ıou riCl\ 

rd"rln . 
h ıl .ır:-:ır l.,t:::ıı'ı;ıl ö' .:; n ı·.ı:ıı:: :.,. 

., n1ı•mu1ı~'1'tnıl:.ıtn Dürl1 Ut"'~'~'' n .. r_ 
"1111. 

IU11 • • ,e ~ 
ı"""'* .... llKJ lılıl - tlll .,,.. ._, ..... ~ ..... """ "" 

• fl!sıll ... .... • , 1 
1••• • .S."l~ • •!.! l 4ll • • •A•(lı ı • ASQNE ~"'ITL J 
• ftıttııt r.mtı J 
1 8-Mtı:k • .OO ~ 1 a..oo a. " 
ı • llJbı. ..,., • •.:o ~ 
1 • _,.,ılı ı. .. • 4%S • 
• • .,.ııı. •• J ı.u ·-----... ----~,.,. Bwl41tl ~ VAIUT ~ 

BtZ, NEYE 
SEVlNl~ORUZ?! J 

.... 

ŞtMDtl"J! kadar m1uı:% r 
AlmMJ' yalnız. aak f ı 

lıeknnmdan. kCDdlsbıde.n daJıl ı(f 
yd ' -e daha hambks1ı do,·Jr~ 
le l<at"Dıls§tığı ltJn harb b~ • 1 t 

henüz bir seneyo \.urmadnn /ti 
rupada lrlll ufaldı, blrç-01' c( 
lctle!f yıktr, blrç-0k mcınltık~~ 
htJIA ettJ, bfrtok oılUetJerl f~ 
W vo hUrrlyctlertnden ınaJı 
etti. ulıt 

1'"asyona.J SO!n.lizm VO fil, i 
&0syal bUnyesl do''ll~ ,.o tcJ.~~t 
~rmın neti~l ofanık ı>SYt 
dura.blbnek i~ harb yapınııJ>1~ tirvmdaydı· Duna blldiğJ -·""' 
ilk günündenberi mütclllJ\dlJ, 
hnZll'land&- Bugünkü . harpti' t1' 
lmy,ı~t; , .e h&m"hğmm mm~ııı 

6 
gördO , .e ~rmdlye kncla.r 1>cU.:1-; 
kendlcılnfn bile ümit etmediği t' 
'.\"ilklükt~ za(erlcr kıııMdı· fll1_.,.ı1 
ferler \(endi ı;ürii,. , .o ili: tı~ • 
bakunmda.n Alman mlllt~ ~ 
'o fa5istlcrf için hüyük ~~r 
bayrnm snşılma~-n değer· ~ (1. 
J.im Al111an) ada llitıerfn cnıtll,ı. 
Jıa.ftalarca İ•il.lselcr:in ı;:ınıarı ~ 
dr, eenllkler ya.pıldı· Bu nlb'· 
onlann Jıa.kftrydı· ~ 

ı~aıaıt lnsruıı teessüf ,·o ,r 
(Jete boğan bir ~y '11.r ı.ı, 1 ıf 

1 
man emperyalizminin ,\' ruıı,ıı.tl 
bizden ook ur;a.k bir ycrlnc1e t,; • 
ği znfcr ~aralımm Jrnlrncılle tıd~ 
da. tıtle meıııt olanlar \'ar. JIJ ı.ı 
00.u roulumirlPr bllo artık ç• 111' 

kaJcm f~izml nıetltetnıeğe, o~ 
Is ti ın. "o t eoc.ıwtiz hıucık c tll' el 
mnlıik gömti;o ,.e ~lroan fil> 
minin kurmaıc bfodlği yeni 11[; 
mm yn.rda.k~ılr_b"lllt \ "C. famftnr 

11
, 

nı yaıınıak 6Urctilo lıir de,·1~ 
diğer bUtün milletleri h l r 
&aden, hem de siyacıcten lıir<'',1~ 
toılr , ·azl.)·etinc sokmak ıstcnıw 

a!Jnşla~"a ba bdthı.r· ı• 
Milli jstlkiiılinl liunıbilmck fç~· 

yıllarca döğil~iiş ,.e hundan :;,. 
ra d:t. lrobı bnJindo bu ıa~ ... ı· 
t:upışnıağa hazır ve nod ır~. 
olnn TUrk miJleU, kendi ı tl~'!Cf 
llnl ne kadar aziz bilirors..-ı •. Jlı;ıft 
bütün mllletlcrln bttkl!ıllerırı011~ tlpıi dcrecooo hürmet ~er. İ" ;1 
lalin en ~ üksek , .. e en nsil bir ~I 
li h&k olclnğunu bilen \'O ~c' 1 r.~ 
tntmış bir milletin münen c~I 1~ 
11ıfatilo lıi7:1er liliçük 'eyn Jıl•l~. 
herhan;i bir ınlllctln muı...'\dM 11ı 
tına l>lr d.iğerlnin llllıim otlt'l:s1;. 
h~bir zaman ho,. kıu ıl!J f\JUJl1'c" 

laa1esef hu b&rba.rlığı şatı el 
ten f~lo lmlmftJ'tP da adeta d::ıı· 
, .c te:J,ik edcnlerlmb.:: "Tel< 

11 
, 

Jet, Tek ltAyh, tf'k fil 
rer., parolru;ı nimetilo ııe.', 
lendilileıi mcmlelrnt.iu Allfl'ı'\ıı 
ya taratmdan Uhalam tcnıiıı çl, 
A rnııtu'l·ah, Sil Jetli, şıc:ı~ılf 
Uol~taynli, llla~h \'Ç cluh:ı o•< 
ı:ok mcın1ckctlerdel\f sc>11ıır11_,11ıı 
fa::ist Almttnlıırm nt hjl1 be': ~111ı "İlm itli ' e ı\lnıan c:.11ıcr:ı'al11JI 
haris istila emellerlııi lıu tel• 1~ 
Jet §farı arli.a,o;mda gi7le.mek "11 ııı" 
tile W~k mllfe~INi .ta1ıaı.t:1~,ıı· 
n.lfına almış ,." mılli lm ı,ırll1' ıııı' 
kiu:ıcU olmakUın çıknrn'k 1;ııı:ı11,. J,ij muJıfelif milletler çnmlnsı 
llnr. ;;elml)tlr· W 

Jfallıuld lıu ~b.nn d"' ":j tlt , 
rcı. \'C güyıı bizim J\rnıUmit:r ;~, 
t;ıın , :ıc;ına.rmıu.ı tclı::rU-ı c~ıır 
mck t;an~sllc kullnnmış o~?>· t' 
hlle isULıi. or<~ulımna l:ıl,ııfltll 111 ııı' 
elen h<> r.·~ııncu ht>·,iıtcl !,olun JI' 
ı,arolnsmı b::ıl<'ml"!llc trı.rıı'1,ı~ 
ıııal.; Tlirk nıün~n crlcri11t' ıı:c· 
\l\ln<.;1111,·nr:ıl; kndlr l•ıı.tııh 11ır 
;.(•J;ct oİur· 

Suc:t Dc_0, 

Florya plajJnın . c!İ 
mukavelesi fcsheclıl · 

r;· 
Florya plAjın1 tutan mı' üıblL '" 

ladlyoye ınUraruıat. etml,;.' t.ıU~t~-r.r • 
r rnlyece#lnl blldhıulş. \l\ıııun \ 1o • 
rlne ınukn\"cl"ııi fe.shcdllmıııtır. • 
~ei\bhldln 9 OQO lirıı temin. t 111

14
t 

!:' lrdl.rcl t' \ ırldat l\:ıyı n:!•'ll 
J<,orya p!Ajının Jhalt'sl yrnidrrı 1111 

tr.s! ı;ilnll pıırnrlılda yapılacnl\tır. 
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rl A B E R - Akşam P~tıı!'ı 12 T E 

Alnıan Ajansının 
ddialarını 

An1erikada harp hazırhklarJ 

Amerika bir 
tayyare hücumuna 

esr1ıen 
ingiltere u_ğraya~~lir mi? 

Ya 1 a n l ı y o r v ~~~"~'~r~,,~~~~~~'.. 11~,~~.~~~~ b.!~~'!.~!~~:. 
· , ·ar. Hele 939 .\ vrupa harbi başla. buyuk hır ehemmiyet verdiğine 

dıktıııı "e hele silah ~atı~ına dair ~üphe edileme7.I Çünkü dl\ha uc 

1 •• k ' d " d )n..:ık kaldırılıp fa~i't rdirnlerin dört gün ~vvel E:elen ajans haberle-ur lye nez l n e A • • 1 1 ınnhtelif mıntal.ıılarc!Rki g:ılihiytti rile Amerıka donıınmasının bir ma-rj an tın ta ep ere l\al.mJ ~~i~~likl~n S_?~ra b~I hR7.1rlık nenaya çık lığı lıiJdirJlirken di~~r 
· daha hunık hır ,ur aile ılerleınek · lııraftan Panama . kanalının rlenı. 

B " 11 • • b b d • • b 1 d lcclir. Ö):le ki. Rurvelt ,.e iiyük A- ultılara karşı ağlnrlo. kapatıldıiı aku petro erının om ar ın1anı ıçın aşıa 1 rııerika~ konı:re,i in.ıihap miıcadell' lcbliğ ol.un~yordıı. !"f~Wı, · Ameril.::ı 
,.c df'dıkodularını hır t:ırafa bırn· devlet rıcalındeıı hı rı, bu hu usta 

T E Ş E B B U.. S YA P 1 L M A M 1 Ş T 1 R m;E:~:ı~.~~:::.::.::· ::);.: ~:~:}~'.~::~~:::~.:~::·~~;,:::: ·~:: ~~:~?.i~i:~;~;::·~~:·::~~;;:~ ·:~~ 
· tin murahhası ve <'s.lti Arj~ntin Filh.:ıl\ika 939 harbinin heniiz w- ka.nalın bu şekild~ kalacağını . soy. 

dahiliye nazın Leopold Mello, ken- lıur elmedij;(I sır:ılarda Ameril.:a yi· mi~t.ir. Rı.ı, ~ı~nu ıfade e?er ki A. 
İngiliz Hm·iciye Nazırı memleketimizle 

dostluk ve sempatinin devam etmekte 
olduğunu ehemmiyetle haydetl'i 

sıkı disini Havanayıı. götiirece-k olan ne hıızırlanınakla icli. RmYeltin merıka Rırle~ık dcvletlt>rı, herhan-
vapurdaki kamara..qında ~aıcll'cİIP.. ~ııth lıalinıle kabul ettiği 4 bütçeye ili bir laarruz vukuunu bcl.:lem~d~n 
re beyanatta bulunarak Arjantiııin şö~ le bir ı:ıiiı. nlm:ık hunu i~b:ılıı ene! burada ha:r:ırlı~a • S~cın~şlır. 
konferansa iştirak dın-cfr·i kabul kıifi ı:eleccktir kıınaatındanz ! .Bu hazırlık o derece genı~tır kı k:ı-
etmek •uretı'le "{n!ı'nan, Fnlkland i\le elöi hu lıiitre ili' ~er.;rı~ 9'1!1 ilk naldan en hii~iik drilnotların geçe· 

., "'.. " ' ' . . · '. • bilme~i jçin ~apılacak ;reni lcr1i· 
/,nndra. 11 ( ,t.A.) - Bö~ ter ajıın- Bu arada Almanlar m .. n " • • ,, • • . ua a · .. ını a ·onırre en ::ı 1$1 '>a 

' 

1 k.. huı .. uk adalan ha.kkıncla!d h9ltı haıeketini hııharındll :ıono tav)are ım:ılı kıı. '--t h k'· J k d l l . t 

ık 1 d ... kın a~ıkç"' bc)·an •tmı"q oldug-unu !öv· ra rla~nıısı ı. A' r1<· 11 .. 2.ı mıh nn do. 1 • 1 . •1 1 1. 
51 lıılılıri•or: lan her yerde. Bıı an ar a ve .iR '" ,, ., " J rf 1 • 1 : d'I . t' ı.·· b { a n enmış Ye ven m ~ ır. 

~ b ı k ti ı Al an ıılya lemi.,tir· ar n ıa la hl, l' ı mı~ ı ·ı unun 2 T ·ı·ı.· . ı.· f .. 
A'·am knımırı. ındıı hir nıchuo;, prktıl u mem c e er m • '" 100 · ı ıl 1 · ı . 1 a d r· - ayvnrecı ıısın ın,;ı~a ı lt'lll 

ın ,. ·ıııcrcn 'ın f'aku· · , ·n llollı·tııl ın -'ur.. ıctinln nyunl·a.~t yapR.bilmek Umldl ,._ Ru ~dalar hicbir Avrupa mı yon narı e ~av a. ı ledb!rler. . 
,.. ) .. " .. ~ lfı 1 te •Ji d - 1 rn lophrı \ ' C ~Al nıa!lk-Ct'll'rı ledarık 3 All d . • Ok 

I I • I ld suna lle yersiz şllphclcr ve a rm IU' ~ • evleline ait dcgildir. 81111 "Ttn ··l • cdile,·cl.;, 52 nıilvonu l;inn ~ sanavi· • -d b 'a~ .. enızı. ,.he kyatn.~ıs1 ll7 
rtıl:ı ta~ıı·ıız ar Rsur .ııııış 0 11 

• dine harnrette ç!\tış.ınaktadır. Fakat .Yük Britanya tarafından iş;nıl edil· . . 1 • k ti .
1 

~ I 1.~rın e ırço.- yenı are e us crı 
mull'rlaır olora.k ~lnı o.n 11.r~n:ı: Kıl~- öyle Umil ... c zannediyorum ki bu böl· mclcri keyfiyeti muvakknttir· ~:~.~:ı!ı;ı:ı;,nıiı;.1a~:ıt';i t~ı~~i~n~;il~ 'nırmak!.. • . . 
bıııd:ı ıne\l'tıl ıılılıalııı lııı .. kııııl;ı hır gelcrde hulunan ve aralarında birkaçı ArJ· nt"n m"'• 1 h"lku"mranltk d'ğ' .b. 61 .1 1 1 tar la 1 1 Rur.vcllın bu planı ıle bır laraf-

1 1 k · 1 · 11 "I 1 • "ıı ıcl t a ı • " Tl L 
1 

' 11' 1 1 mı yor •1 0
• • 

1 c en z ıan taarru•. ,.e b"ır ttıra!lan "a mu·· · suıı :ı rır ,·ermı~ r, "e 111 ., " • dUşmanlarımızın usullerini esasen !C· ,. " 
k haklarını mııhnfnza etmiştir \''! e- ta\ vere rııo~ıınıın ınkı,afına har. 

1 
t -

1 
. . h 

1 
d ~ 

1 
,, diııl ıırı kail ol:ır:ık ~ ·::ılaııl:ıımı re rtihe e:.ın'· olno ııı<"nılcltctlcr inkisara • • ı a an us t'rını 112:ır a ı l mu ıa ... • 

'9 deccktir \'C hu adalan milli topra- canar:ıJ.:lı. _ _ . 
lııgıliz ~ıynsctınin J;ıı~iık Hrit:ınya uğramıyacaklu ve tıJ.':'runda ho.rp et- , _ . . kaktır. Çunku, Ruzvelt, Aınerık:ın ın 
ile SO\·yctler Birlif:ı nrao;ınclnki mu- Uğlmlz prcnstplere BAilık k:ıl:ıcaklar· ·;tn mütemmim cczaııından addet • .. Hıç ~ııphr )Ok kı 9:1~. har?ı .~~ıh • Jıir tayyare hücumuna daima açık 
nn~chellcrln ı~lıılı ,.c ın:..vhr.~inc dır. Dünyanın bu kısmınd.-ı bulunan 

1 
mclttcdir.,. ıcı!"de_ yapılan bıı JııılC'l'YI 111.hı.~t lıulunduğunu dü~ünmüştür. Sadece, 

matuf olılu~u hakl.:ında lrminnt dost ''e ınhttetlklcrimlze yardım ve (lo'all..lonıl lld~ll\rı Atlanti!.t,. '"" etıı. Hır ı.rrr .4,Jman ıa.n·arell'rının \meril.:11 ııahillerinin .bonıhardını;rn 
b . •ed bulunm""'a muktedir oldu· ı .\t'J·antinin eenııhuntll\drr. 1914 de $eri mıı,·Affakıyeli l.:ar~mnıla A. , dı'lebı'Jn1csi ııcah" rol.: kol•"' b'ıı · vr.rnırl.: ıııııınkıhı olup ulııınılıl;ını ıma3o c ~•e . . " ~ "J 

ğunıuzu dii,Unmelc ce.saretıne malik lngilizl<'r burttcla hir Alman nıo~n· merikanı.n Y~ni _ımal ~dece~i 300~ 17 midir'! 
sorıııu.,ıur. bulıınuyorıım ıın Jmha "iml~.l"rdı'·) ta.yyarenın hıç hır~y ıfad.e _etmedı- Bu0 ünkü ırerait lcind~ ii" ihlim:ıl 

l'>U ~tırftllft h:ırlcl .' ft nıii~le•arı "' " "' i ı o R " Y v ~ ... ... c ~ ------------------------------ ı •nlaşılıyon 11. nun ıçın uz- nazarı dikkate ahnabiUr: 
Buller ~azı ile $11 ccYnbı vermiş- -,.elt konııredcıı miidafaa Te sillh- A) _Amerikanın Avrupadan vc-
tir: İngiliz Hariciye Nazırının beyanatı: JA.nma planı için yeni ıah,isat iste.. ~ a As:radan kalkacak tnyyarclerlc 
"- lıı~iliı lıükiınır.liııin ı1iyn~cti Jı; -ve bu suretle 3000 tayyare de· bombalanması. 

dalma Uu)iik llrilanya ile Sun eller lngı" ltere Mısırı itil M,000 t:ıyyare imali derpiş e- B) -Amerikanın AmerikR Birlc-
Birlisi ar:rnıııl:ıki 11ıiiırnsrhrtı ... ri11 , dildi~i ııihi ayrıca 3o·eıfi ~ene Cibi ~ik devletleri haricinde te is edil · 
ı:51Ah ve lıık"iyc~inc nııııur olmu~- 1:ok .k!sa bir :ı:aman iı;incle ~· ~rı.ı rnlf üselrden kalkan tayyarelerle 
tur. Bu siyıı!ellc ınıı,•arrekı~ r.ı 11111rt ii d 1 d • ı:emıs.ı yapılmaya ı..ar~r. Yerılcli: ~e bombalanması. 
ayında Snvyetler Birliği ln,:ıliz hii- m a aa a Am_crıkaııın :t.:abul ettıi:tı harp büt. 'C)J - Büyiik Okyanu, Te Atlas 

l:f! ı ııkıllara durgunlu\: "e.recek Ok.~·,.,rnm fü:erinde mil•-lı ü•Jcr kCımelindcn dn,tanc i~ıiın7.nı;ln hu. ı d -,, k ı. b k b h """" "' 
<cre<'e.eyu .. " Te•a ıırı· ır 3 - ,.e,:ı ı:ın":'re gemilerinden)\alkıın 

lunarak liraı et mlinn~r.hrllrrinin le geldı. tnn ıırcleı lr bombalanması?. Bun· 

lekrıır b:ı lnmnsını ıeklıf clliı!irnlr.n- de••am edecek Niçin, Amerilı:a bıı ka.dar '"°"i' lımlırn lı i riıır·ı~ i nrit görülmcmek-
bcri rialı:ı rııiim k iiıı ' ' C nıuhtr.nıcl 9 . hir harp bülçed ve harp hatu-lı~ı tr.d ir. ı.:i:ıı k ii .\merika ATnıpadan 
gönilllUl,şlür. So · ,ı;ııcı: Hirliğl ıara- ile herhangi bir turnııa mı ece· \'Ok 11 7. :\ k. t ı r • Ru itit>arla 
fından \ nılan lııı le rhlıü • Snv.}·et mek htiyor7 Yahut Jcendlııin•'aı>,... Avrnrıachın k0alkacak tayyarelerin 
hfıkiıml'finın f.'.r~11 "ı•ı~to•tn siyıı_ M rsrrm, I ngilterc ile itti{ akı bozduğu takdirde lacak bir mukabeleye karfı korm•t:ı' :Amcrikıtdl\ hir uarruı hart"kcti 
Jl müz:ıkcı elcriıı inl..ılaınd:ınhcri h /; [ l '/ .... · k l itin mi huırlanı~·or? Belki ikld ti• JM"yılaıııı tıethmesi hayal delilse 
tallıik rıııı:ı ga~ rıdv~•ıı nc haltı ha- nrptcn ıurtu a 11 ecegı §ayıası çı arı mıf vardır. Çünlü Amerika Blrleş!ll·iltt: 'de ı;ok ıız ::ı k .Oir: ihtimaldir. Onun 
rrkt"llC'n İ) ı kar~ıl:ıılısımız hir in. ı.onı.lrrı, /1 ( .1.,1.) Lord Jlnli· le laııııımr'1 rianle ıızmchni' nldu· lclleri, hir taraftan Jıponj(~f~ için Anıcril-:ı :ı.-.lc!!rt mahafıli 11sı l 
hiırıfıılır. r11ks \':ıkın floğıı h:ıkkınıl:ı lıeya· f;ıınn i bııt r.ılilecC' ini mlirlatu bir dev 1..ıırşısında bulU1ldGfı;lat1,l-' diğer noktalara <'lır ııı nıiyet .•ermiş. 

lnı:ılıı lıul;üıııeli Jıu ır-dıhmc nalla Jıulıııınıak demiştir ki: ctıncktr.clirlrr. ha_,h Avrupa menfaatleri f14 ~f! kr: ve hele Aıııel'il. ı Hirleşlk oev· 
derhal <'C'AP \Crıniştir \C ;,ıoskn- "- Mllliımcfıır kL .Muıır hUkômett Mı:ı;ır ııarl:ıınr.ııhı'ıınrlaki nutuk- ııek yaL:ındın alMuılı hulund'C!\ıa~, JcUcrl Ju,riçj.ııtle .'Jıııanya, Jtaha 
\"adaki loı:iliı clı;isinlıı Jrnlcıı yap- geten ı<:y!Olde Almany8ya h11rp llA.n lar ıla Mmr r.fknrı mnıınıiyesının ı·ı iı;in, er v~ gl'ç, nıııllRk ıurctt•· 'e JaJ>ODJ'CYlılf Meksika, Salvasör, 

. ·ı e•-amil!, fal<.ııl ılıplnmııtlk ve ticaret nıu-rlafaa ,.e ılıılı'ıll ,.111111• ...... 1 tedbı·- .\Trupa i~lerine brı,acaldardır.' Jı:o~a, EkYatör dhi mcmlc nrn~lıı oldulhı miiz~kcrelcrııı nı ıa. uı•~ ·• " ... • T k 
mUnaacbcUcrını kcsU~i gibi Britanya }erinin <l:ıhn kııHclli ı,ir idl\re al~ .Nele1dm bir Roma ajen,ının o • ketRrtJe le!'lis etmek :l!ltcdikleri fis· 

yel .So\ \ rt lıııkiııııelınln Alnı;ıııya - d ı ı. d'"" b' h-'- ..a ı& "k ı ' Jh dü - d-hUkOmcti ite 111ııoarc ederek ittifak tında lalhil-iııe iiınnıle oldıı:o:unu ~o an 11 ar::ı.- Ter 1141 ır _,ere lcıı .a.tnerı ·11y1 11 assa ,un ur. 
nın ndınc olıırak "rrrk iklı o;adl "f'. "' - A ·ı. r b k a"· 1..1 d' B y J d •u " " muahedesi mucıblncc lllzumlu görUlen müllcfiki olırn Mısır'a ihsas hakkı- ~ore, merı ·a ~ır ıı mtı ·s ....,, me .. ~e ır. unun anı ı:ışın a " as 
rebe a'kr.ı I hnkııııdııo 1 ıııtıllere a- bUttin lcclbirlcri alını§tı. na malik olduğu J.nnaal inde bu· ] ngiltere ile gi11i hir ittifak npma· O'.."rlbusundaki üsler ıde Amerikayı 
leyhinde lıarckcı cdccc~i cndiıscsi- 1talya mUttcfiltlcre harp ilA.n etUğl lunmuş°tur. Zira ~!ısırın ıniidafaa- .Yl tP1'1ir etın;, vr. Atla' Okyanusun- prk bıe~gul ediyorsa da lnı:llterc 
ni iuılr eılcc'<'liı iııııil r.dilrlıılır. zamao, Mıaır hUklımeU ahval ve §O· sı mualıcdrnıiı mucibince lıi 7 e tc· ılaki 1.:ar~ılıl.:lı ii~lrri hiribirinin ıl~ipacağt anlaşma nf'ticesinde 

Jhırhın rl;ıh.ı hidn\etinılcnbcri ralt ~ka olmakla beraber yine buna rcclıliit etmektedir. omrine nrmek i~·in laahhüde gir. .'Jjlettka lııı ü lcrılr.n hic hir korlıı 
lnı::ili>: Jıuküıııcti n~kcrl ulfııılarını ben.zer IJir usul Laklp ctmJşlir. Zira l\lmr .Kralı nır.s'uli)clini deruhte ınek lünımuıııı duymu~tıır. dajnıayaca~ı 5ibi bilhassa btıyük 

~a çıılıwu~ıır. 
ha7.ırl:ırl;en fııı tclılıkcdcn ~nkınm11. Akt'!enlz bir harp bölgesi halınc gel· cimi' ve nıiişnirlerilc istişareden Dihr tarartan nur.velin Aıntrf. istifadeler (le temin edecektir. 

mektedlr. Ve 1talyan mllstcmlckelerl . :mnra hükt'ırnelin ıc,kiliııi ııuan lanın miid11 rRa~ı plAnını gö1rltn BütQn hunlardan şıı netice tıka· 
Toınckiııı lı;ıı ııtr ınu,ı:ıkbcl hii

lıırı ı htımaHcri dıı,iinmc(;c nırrbur 

cılıın ı;:cncl kurın;ı) l:ınn Son·r.tler 
13ırlı~ı ııırıırınd.ın \lnı:ırl\:ı~a :r:ır. 

ıfım <'ıfılrncsııır ıııısıl mani olıın:ıbi-
lc•·,.~ını lrtkik clrııi~ nlıııalıırı pek 
lııbıl idi. l>nğrıırlan dnğrıırn ıı~l.c

rl lllrtlım dı~ınılıı Sm· ~<'I hiıkiıııır.. 

linin lnı:ın3ıı~ıı ~aıınhılrcc~i r.ıı 
kı) m!'llı :ırılım kcndi<iinc KnfJ..:ı., 

pclrolıı 'crnıckli. Hıın:ı hlnnrıı lı:1zı 
ihlını llcr dııhilinılc ı.u,ul:ırının 
rwtrnl \cıimıni 71)rlnşlırrnak 11111111. 

ı..1111 olııp olımıdığını lrtkik etmek 
ı;:r.nrl l\urnı:l\ l:ırın Yazı rc'>İ lr':ıhııt. 

rf;ın l•ulıınııyonlıı. Aıırak ııra~ını 

ilin" r l ııırli\'İın ki, ne 'l'ıirkhcııiıı. 
ne rfc lrrınııı loıı 111rfrıız ııl.inl;ır:ı ne 
Işlırıık, ne de ııımııfokallrri için 
hiı; hir nuırnıı hiı; hir lr~clıhııs y:ı
pılnıoıııışt ı r. 

Bu br ıınHlııı , Alııı;ııı Jll"Clll:ııı~nıl:ı

sının lhrlıı,.ın:ı yrllcııdilZı ~ nnlış 'c· 
)a hcdhnh iıııılı:ıları iınlc cdcı·cği. 
nl Umlt ederim." 
INGIJ,I~ llAl\l<'ln1; Z.,.",\ZIRININ 

REl'Alli,\TI 
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zırı Lord Halifaks dlln I.ordlar l\:ıı • 
mara.ınnda tngllterr.nin Yakın Şark 
slyaıclinden bahsedcrkl'n Türkiye 
hakkında dn şunlan söylcınlşllr: 

" - Türkiye ile fe\'kRladc sılu hııJ::'· 
larla ba~lı olmakta berclcvamız. Ma
IClmdur kl 1talya harbe gırıiiği zaman 
Türkiye başvekili Tilrkiyenln ~lmdlld 
gayri muharip hattı harekclinl !ela· 
me cdect'~ınl bildirmiştir. lnı,illcre 
hlil<ılmetı baştan nihayete kad ır kı>n· 
dlsll ıııkı ll'mas halinde hnrelcet eden 
Türkiye hUltCımctlnln bu kararını ıs· 
lllzam eden Rh\·aı ve şeraiti tamıı.m,.n 
takdir elm~tır. TUrltl~e ile olan mua 
hcd ... mlz baki olduğu gibi bu nıııahe· 
denin dayandı~ı iki millrl arasındaki 
d ıstluk ve lt'mpall de hcn!evamdır. 
Bu do thık ''e sı-nıpnllnln ~eçnılşte 
oldııgu ı;lbl ha rtıın dc\'amı mllddelln· 
ce ve onf'f:ın sonraki l•ııı~ yıl111rı 1.ıır · 
fını1a el~ fi ra ım:ı: la \'Rpırı te:ıılcl rııc

uının 'rlud hlr tPmelı l.lcırak kala 
caguıı Uınlt ediyorum. 

de ı:arplc Mısır - 1n&"lll:ı: Sndnnında Sııhri Poşaya ıenli cyleıfıişlir. ~eçlreliın! Runelt hn ' plAnla şu rılabilir m.i Amerika d-e'fleli icin 
1d.tsırla hemhudut bulunmaktadır. Yeni Jıiikiırnete. reisi 1!136 na it- c-sasları kabııl ~imiştir: Rrhlı: bir siiküt deni bitmiş, onun 

Dllşnıan proJlaganda.eı tarafından lifak mııahcılc~i imza cdildii!i za- 1 - Panama ı.:ın11lını tRhl.:im yerini bir •ilıihlanma Te hazırolmR 
ortaya f1!)1ııtar c;ıkıuılmııı oldıığıı ır.ın, ın:ııı bıı~\'ckil ol:ırı ıııilliyelıJcrver ı·tmek!. ıfnri Almışlır. 
llalya harbe ı:lrdl~lnctm hr.ri tn~ıllı n-rıl ıııırti~inin iştirııki mümkün 
hUk(\metlnln Mısır hbkfuncllndcn bir;- olnıosaydı tı:ıhliyur nhmlıık rakat 
bir zsınsn tlalyaya harp lli\nını i.ııle· lı:ırıı :ıam;ııııncla Jıir J.abinr lcşkili 
mlş olnındığınm ar.ık surette bilin· ılninı:ı kol~y hir i~ dcğilrlir. Hır 
ırıcıılnl arzıı ederim. ı;ıüııkii lıiikiıınctlc olan miin11scbel-

Bununla beraber şurt>ın aşiklır bu- Jcriıııizin ı:ııııaınen meınnııoi)'et Ye' 
lunınakln lıli ı..ı, Mısırıla h•ılunan ve rir.i ,.c tıılıııiıı rılif'İ nlcl11ğıın11 ~iiy. 
:Mısır hUlcfınırtınlıı lste~l U7Prlne Cev· Jcıııcklc ıııcııınıınııın." 
kalMe takviye cditnıl:J olan lnglliz J•'lLISTINDK '',\Zİ\,F,T 
kuv\•ctıerl ltatya.yn k•ırfı harektıtı ı.orcl llııtirak!i ıniilc:ıkihcn 1-'ilis· 
Mı ır topraklarından ldnro etmekte· liııılen lınlısr.tlcrrk şöylr. drınişlir; 
dırll'r. Son rnı)(lrltıra görr., Filistin. 

lftUkltıli vr. hayali mcnfruıtlcrl ltal· de ,.Azİ\ctiıı sakin olıhı~uııu ,.e 
yanıtı Mıııırın mUllcrlkl olan Jnı;ille· ıniinfcl'irl hir ime T.;ıhıtn Yak'uı 
reye harp llı\n elmc31lc tehdide manız h:iriç olmak iirrre mrnılckclin şiın· 
kalan Mıeırı mlhlnrau taahhtıtırqnıizı ıli :l\:ıYi'j içincle nlrlıı~ıınıı ı;öyle. 
ifa ctınelc istiyoruz. Mısır milletinin. nırklr. halıliyıırıın. ,\rlık ıl:ıhildc 
heyeti umunılyeııl itılıRTilc. ıncnfaııl- lhliliır ynklıır. Arnp ıııahfrllrri 
!erinin biz.im kilere çöztilnıez bir sıı- yiik ~ek knın i~crln grerr.o lcrde hr-
rr.tte merbut bııltınöıı~unu, İtalyanın ~·:ııı:ıtla lııılıııı:ır:ık ':ıziyctıe ~mni· 
gü~cl sozleılne haklı ol11rak şüpheli ; r.I lı:ıkııııındıın nu~\·C'ııl ı;clıilı ılo-
blr ı;:özıe balcmakt.a otılıı~unıı ,.e llal· İavıo;ılr. :ıo;kcl'i ııınlıkrmt'lr.rin hun· 
yanların !.fuıır ve Sudan tnpraklarını ılnn hih le idanı CC7.ll\l '·crmiycrek. 
çlğnrmeııl ihtimalini lcvkat!'lde nc!rct Jr.riııi hilılirnıi~ olınıı~ınclnn dolayı 
\'& ınflıılle derpl~ etmekte bıılunılu~u- '1tııııınıi hir rneıırnıınb el lıissclınck· 
nu eöylcmcl<.le bahtiyarım. le•lirler. 

lllısır ınılleli lı:ıl)nnın Lilı)nılo, Son ıı ç )il 11rrııııl-ı i•lrnen di· 
Arıııınılluktıı ve J[;ıbcşi~l:ınılnki riiııı , r l'in ·ı' ct'rrr :ıil ılıwııl:ır hıın-
irrıı:ılını çok ın lııııırl:ıı11ııkln- ri:ııı lıö\lc ı"krıi 111 .ıhl;r.ınrll'I' IRra-
dır. Bu ınillcl, l~l;ıliler emelleri. fınrlan ·ılcğil, sil·il ıırnlıkr.nıcler ta· 
nın •iiııııılıı lı:ıkkınıl:ı hir;lıir h:ıy:ıle nıfıııdnn gıil'iilrrcl-lir. lllevknr hir 
k:ırıılın11nıakladır." çok Araplnrın Sl'rhr.~t bıral\ılma<;ı 

f.rırıl ll:ılifok~. ~iizleriııc şu su. Filislinde takdir cdilıni~ hulunmak-
rellc rJc,·ııın elmişllr: tadır. 

"- lıul~ıı rlchilc ~rftırrl ınrııııır· fınlvıının harbe Kİrmesinin te11ir 
l.ırıııın l\ııhiredr.n lııırekcliııde az lcrindrıı hiri ıle lıiitiin <"amialAr 
r;rık hir ı:ı·l'iknıc 'ııl.;ıı lııılıııııo;tıır. ııro~ıııılıı lıısıiliz t:ırııfları hio;~iva. 
Bıııılıır \ c diğer duşmnıı nj:ınlnrı lın km·,·ellenınc~i olmu~tıır. ln.~i-
;\lısır nlııli \cı·ilı~lr'rini lıklıir Sil" liz Ji,:ınilc nqriyal yap11n l.:ıınun· 
ırllc k:ılmadığı lııkılirılc lıir lı.ıı. ~ıır. rrıcl) o pn~ln<ıı hiiHin Musevi ca-
) ::ııı laıırrnzıııııın lc "v lit eılr.lıilccrği ıııi;ı ını \A7.İyclin irrıhcllirdi~i 
en frıı:ı ııclırclrrrlcıı İl'linrıh cclc· nmlıtrlir nıiirl:ırtı:ı lcrlih:ılında hi· 
lıilrcri:iııi iın:ı <'lınr.l,trılir. 1imlc lcşriki mr.s:ıiyr rlıı,·cl erlt>rek 

llıı oll\;ıl ,., şrrııiı içiııılr, lılr çnk nc5riyntını tnlll r.~ lrıniştir. Fili~-
~ıı .. ır ınıinıc~o;illrı i Mısır iı;in ııi. tıııılc tı11ly:ııılnrın J.ihyad11 lrnllırn-
lı.ıi lıir ıın ulan ~ıı rl:ıkıkııcl;ı ~t .. ır rlıkl<ırı miistpınlcL:c ıı•ııllerinin 
ııı,.ıır:ı :ıtlrnn i n dıhı ktı,,rtlı hır lalbıklni ııöımek ihlimallni nefreı· 
lıırl;ı'ıııırtı ı~ıılnıın r\ lrdii!ini ' '" hu le ln•av\lır rrll'n ı\rarı!arın te~riki 
'Ull'qC ~!ı sırın lıtırak nııınhede~ine mc~ai~i htındım daha az: !Htmiml 
ıııerck melin 'c serck l'uhu ı lıbari- ve daha az mukemmel değildir." 

Roterdam bombar .. 
dımanının 

müthiş tafsilatı 
Be§ kilometre murabbaı 
sahada aağlam üç bina 

kalmış 

1.oncir<1, 11 (A.A.J - Alman tay. 
yuelerinin 11 mayısla Roterdamda 
yaplılı:ları miilhiş tahribat hakkın • 
ıla ,imdi malüm11t 11lınmı~tır. 

İyi haber alan J.ondradaki Ho. 
lanrla mahafilinıle buRÜn be;rın e
dilrtiğine ~öre öliilerin miktarı 30 
bini bulmuştur. Deş kilometre mu
rııbbaı bir yerde yalnız 3 binı •
yakla l.:almışlır. 

Riitün bunlara rağmen, nul kon. 
lrolii allında bulunan Holında mıtt. 
bııalında intişar eden bir • .\lman 
hcyanatında yalnız 300 kişinin öl
dü~i\ n bir miktar da yar:ı.lı bulun
du~ıı söylenmektedir. 
Londradıki Holıında mahfilleri • 

nin heyınalına na:r:aran bombardı
mandan 7 harta ~onra enkaz kal • 
dınna ameliye<ıine hAll de,.am edil
meı.:tedir. Enkazın L:aldmlması için 
her .ıün 1300 lı.amron ı:alışmakla • 
dır. Rombtrdımandu 3 hafta ıon. 
ra enka:r: altından 300 ölü cıkanl
mıkta idi. 

7.A Y1 - Jstanbul Uman da!reela • 
den aldıfrm 81J85T 9ien n Mit tez • 
kert rıul'l'l&ralr Jlmın cUF-da.nrmı r.r.~1 

etttm. TenilfnJ çıkttrıcağrmdan eıı • 
klsinln hUkmü yoktur. {14913) 

Metıme& Gttna 

Kanadanın 
ingiltereye yard11111 
82 harp gemiıi yapılıyor 

J,ondrn. 11 (.LL) - K:ınada .do. 
nanmn:n için 16 Kanada lcr.gA.hın
da ınşa rılilınekle olan 82 harp ıe· 
misinin inşaatının süratle ilcrlcdisi 
o~rcnilmlştir. 

Bu gemiler B.:i sene 7.arrında in. 
-snsı mukarrer Ye l O milyon lngi. 
liz llr11\lnn mal nlıı!'.ak l iiı harp 
gemilik proJıramdon hir l.:ısmını 
teşkil elınckıedirler. Gemiler ir~a 
edilmemiş nlııınsı lehi! Jıııluntın üç 
sınır ii:ı:crinrlen inşa c<lilmckledir. 
ler. 

GO:\'ÜJ.J,Ü KAFİ 
Gt;r.Mt:zst; 

Otla\A, 11 (A· A·) - .Müdafaa 
nazırı B- Ralston 40.000 kisinin 
toplnnmaıı için icab eden tt-dbirle
rin alındığını bildirmiştir· Naı.rr, 
Büyük Britanyanm denizaşın böl. ' 
gelerine, Kanadalı kıtaat gönderi· 
leceğini söylemiştir. Bunların nti:k· 
tarlarmm mutlak surette ilci fırka. 
ile tahdid edilmemiş olduğunu, '"e 
den!r.a~ırı gönderiJPbilecek her ne· 
ferin ııevkedileceğini ilave etm~tir· 

Na:ı:rr, a!~keri vazifelerini ı;ör -
mele için müracaat eden gönUllüle
rin miktarı ktı.fi gelmediği takdir. 
d~, mecburi hizmeti \'az'cden bir 
kanun mucibince Kanadalılann iki 
ay sonra Mkere davet edilecekleri· 
ni de söylemiştir-

un - Davulpap rU§t:iyeriııdeJI 
319 • 320 l!E'neftlnde aldı#ım diplo _ 
mil F"atııı ya.nı;mında ztyu Uğradı. 

Ye.ı:ıi8inJ elacafımdan ukia1tllıı hllk • 
mtı ,-oktur. 503 Abdurrahman 
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Mareşal Peten, Hitler gibi, devlet omanya harıcıye 

Ve hu
11 ku" met reı•s ıı· klerinı' n~B~~~~!fı 1 incide) 

Budapeşteye mu,·asalat etmişlerdir. 
Başvekil kont Te!eki, Almanya· 

Ş hsınrla b1'rlesı1·rdı· dan çok iyi intibalarla avdet et. a 1 U _ mi§ oldu~<unu söylemi§ ve görUş • 
meler hakkında şu heyanı:.l.tr. bu • 
lunmuştur: VJ~, 12 (A,,A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
lı!llll asambe tarafından tasvip cdl_ 

len karar surctlnl mUteaklp, Mareşal 
Peten, bittabi bntUn ııal!Ullyetıere mıı 
llJs bulunmaktadır. Yeni kanunu e • 
aulyl ncıılr ve na.n aalAhlycUnden 
bqka. :Marcııaı, !lahsmda devlet reisi 
ve hUldlmct rebl salAhlycUerlnl tcv. 
hld cdccelttir. Bııııvekll vadt'elerfnl 
5&rih eurette bahis mevzuu etmlycr 
187~ kanunu cstı.81sl, psruıcn bunu 
mümkün kılmaktadır. Mcbusan mec 
ıısıen, kurulacak yeni asamblelerin 
t~ekkUUne kadar hukukt mcvcudl • 
yeterlnl muha!aza cdccckerdlr. 

lılarqal Pet.cn, dUn ak§8m radyoda 
116yledlği bir nutukta, halledilmesi çok 
mıı.stacel bulunan bazı meselelerin 
daha kolayca b&llolunabllme.!i iı;in 
hU~et merkezini iggal altında bu 
ıunan araziye nakil ctmeğl dU§ün -
di.lğUnU ve bunun lı;hı. Vcrsayı, Pa.rla 
teki nezaretler dalrclcrlnl Fransız 
hllkdmetlnln emrine vermeleftinl At 
man hUk~metinden rica. eylemi§ bu. 
JunduğUnu bildirmi§Ur. 

Mareııaı Peten dUn akşam, söyle. 
dl~ nutukta, hUkfunet l§lerl l!:in on 

iki nazır memleketin dahili ldare.ı 

için on iki eyalet umıımt valili! tayin 
etmiş olduğunu bildirmiştir. 

lngiltere ve Kanadadan 
Amerikaya gönderilen 

altınlar 
l\'evyorl\. 12 (,\ .. U - ficten 

temmuz ayında Aruerikayıı selen 
ullın .stoklarının kıymeti bir mil· 
)'ar 162 <lolıırıı halis olmuştur. Bu 
µaranın i13 mll~onu Kanadadıııı. 
128 ıııilyoıııı Jııgiltcrcdrn giintleril 
mi, tir. 

Bir I sveç vapuru 
torpillenerek batırıld1 

Sloklıolm, 12 (,\.,\.) - 2400 ton· 
lıık Js;·cç hııııdırnlı Bissen şilchi, 
1rl:ınrlanın s::ırhinrle ıorııillenrııiş
tir. Rürcltebat kurtulmuştur. 

Bulgaı·istanın yeni 
Rom a sefiri 

Sof ya. 1!! f,\.,U - Kral Bor is. 
cHlıı Hulg:ıristanın yeni Homa sefiri 
Dr. Karakof'u kahul etmiştir. Sefir 
yakında vazifesi başına gidecek. 
tir. 

Asker yüklü bir İtalyan 
nakliyesi battı 

Londra, 12 - 1nı:illz dt'nlz tayya_ 
releri dUn Slcllyada AUh\lBtanm §I • 
malinde bir ltalya.n limanına bitmı~
ler ve bir 1talya.n deatroyerlle ek _ 
aerlya depo olarak kullanılmakta o. 
lan bir gemi teknesi batırılmıştır. 

!ngUiz tayyarelerinin hepsi Uııleıine 

dönm~lerdlr. 
lta.ıyanlar, Bariden Draça hareket 

et.miJ olan ve 920 aı!kcrlc 30 tayfayı 
hlmll bulunan Pa.ganlnl adındaki 1-
talyan vapurunun 2S haziran ııabalıı 
Draça takrlbcn J2 mll mesafede atC'J 
ala.ra.k ba.tmı§ olduğu rc:ımen haber 
vermel:tedirler. 

İtalyan orduları umumt karargAlıı 
bu hAdise mUnuebetıle :?H ltalyan 
aııkcr ve U\blt vc\dll ti 6 Arnnvu•. 
zabitinin tele! olmu~ oldııklarını bil • 
dlmıektedlr. 

trALl'AN BAŞI\ • IA?llDA!\"LlGt. 
NIN mın.tGl 

Jta)yada bir mahal, 11 (A.A.) 
- italyan ordusu umumi karar· 
gAht tebliğ ediyor: 

Biribidni mütea.kıp vapılan a
ra~tırmalar, bu ayın drıkuzuncu 
günü Baleares mıntakasmda ya· 
pılan harekat esnasında İt2.lyan 
tayyarelerinin 41 bin ton hacmin
deki ve Hud adındaki büyük İn
giliz hattı harp gemisini hasara 
uğratmıı ve içinde yangın çıkar
mış olduklarını meydana ~ıkar· 
mıştır. 

Ark Royal adm.daki tayyare 
gemisinin güvertesinin tam orta· 
tnna da iki büyük bomba isabet 
etrniıtir. Fotoğraf vesikaları bu
nu teyit etmektedir. 

Bundan baıka İonien denizin
de vukua gelmiş olan deniz mu· 
harebcsi esnasında İngilizlerin di
ğer bir hattı harp gemisinin de 
tam ortasına iki büyük bomba i
sabet etmiştir. 

Dii§manm gerek bu bombardı
manlar esnasında, gerek evvelce 
Giridin cenubunda yapılan bom
bardnnanlarda düşmanın uğramı§ 
olduğu hasarları tesbit ve tasrih 
etmek için araştırmalar yııpılmak· 
tadır. 

Malta deniz üssü dün sabahle
yin ve öğleden sonra yeniden şid
detle bombardımcın edilmiştir. 
Tersanede ve limanda demirli bu
lunan gemilerde yangınlar çtk1nrı 
olduğiı görülmüştür. 
nıı~anın üç avcı tayyare~i. 

bombardıman tayyareleri tarafın
dan dü~ürülmüştür. 

İki tayyaremiz hareket üsleri· 
ne avdet etmemiştir. 

lTALYAN HAVA KUVYELEnt~tN 
ZAYlATI 

!talyada blr mahlll, 11 (A.A) -
twya orduları umumi karargA.hı, 1· 
talyazı bava kuvveUerlnln 30 Hazlra· 

na. kadar olıı.n zayiatın& mUtealllk ilk 
llateyt ne§rctml§tir. Bun& nar.aran: 

DördU sivil erkt.ndan olmak fu:ere 
76 maktul, 103 mecrur, 75 kayıp var_ 
drr. 

l\fALTAl',\ J6ıO TON' BOl'W~ 
ATIL1\llŞ 

Roı03, 11 {A •• \.ı - Ha\'& erklnı· 
harbiyesine mensup olan albay Şeg'i, 

ecnebi gazeteleri mllmcssillerlne beya· 
nalla hııhınarak Mnlta UssUtıUıı 11 
Hazır ı 7 Temmuza. kadar 236 
tayyar. rafından H defa bombar· 
drr..ı:ı.n .:uılmlş oldustunu \'e bu tayya.. 
relerin ceman 1610 ton lnfıla.k edici 
madde atını§ olduklanııı a!Syleml§tlr. 

MALTA "l"A ll'OCUM ' 

Jtalyan trııy~rcleri :ıtalla~:ı dün 
de hücum P.lnıi~lerdir. ne ltahan 
ta)yıı:·r~i dÜ~ürOiınüş, bir la~yııre 
ılc üc;süne döncmiyecck kadar al;ır 
surelle ha,::ıra ıı~ratılmı~tır. Halk. 
hın bir siYil ölmüş, iiç kl~i yaralan
n11ştır. 

AtrRlKADA HARP 

Sim:ıli Kenya huduılu bölgesinde 
.r:ıpıhın harckıitn dair neşredilen 
bir lıısiliz tchli~iııdc lnııilir. ?.Ioya· 
lesinin şidılcllc boınh:ırıJımıın edil. 
diği ve muharebenin dcnıııı ettiAi, 
fak::ıl ne lıısnnca ne de mad<ll 
hasa r me,·cut olmadığı Lildirllınek· 
tcilir. 

İngiliz boınlıardıınan tayyut>leri, 
Tobruk limanı yakınında büyük 
bir petrol deposu üzerine tam isa
heller yapmış, \'C lnyy:ıreler uııık

l:ı~ırken kesif duman bululhırını 
görmüştür. 

lnı;iliz tayyartlerl Erltre de Ha. 
caoc:ı tayyare meyrlanında da iki 
ltal;ran hoınbardınıan tayyaresini 
yerflc imha eımiştir. 

HUD'A !SA.BET YOK 
lınlyaıı tayyarelerinin Hood 

zırhlısında yangın çıkardıklarına 
dair italy:ın resml tebliltinde çıkan 
beyanat hakkında lnı::iliz bahriye 
nezareti aşal!ıılaki tebliği neşret· 
miştir.: 

"Al.ikadar lnsilir. deniz kun·cı. 
lerl kumandanının raporu alınmış· 
lir. Bu raporda, her ne kadar gemi· 
ler yakınına bir kaç bomba 
dii5müşsc ele hiçbir lam isnhcl, hiç 
lıir hasar ve hicbir zayiat olmadığı 
blldirilmektcrl ir." 

Tayyare 
kursu 

modelcilik 
açılıyor 

Türk Hava Kurumu temmuzun on 
~inde Sultu.ahmettekl Sanat Mek -
teblnde bir ay de,·a:n etmek üzere 
bir tayyare moc!eıcım: kursu açacak.. 
tır. Kursa yurdun her tara!ından elli 
muaU!m iştirak edecek ve 'erek bun
lara, gerek kurstan sonra muallimle_ 
rln öğretmelerlle talebeye 1Uzum1u o
lan malzeme Hava Kurumu tarafm _ 
dan ,.erilecektır. Böylece modelclllk 
memleketlml?.de geni§ bir BUrette ya_ 
yılncalttır. 

i s t anbul Beled iyesi 
il anla r ı 

Florya plftjları \'C sazinosu ihııJcsi feshedilnıİŞ Olduğundan pauır
Jıltla ~eraiti veçhile iki sene müddelle talibine l!ııılesi lekıırrür clmi~llr. 
Senelik mulınmınen kira bedeli 23,000 lira ve ilk tcnıinnıı 3J50 liredır. 
lbale 16/7 /940 pazartesi günü saat 15 te Daiml Encilmen odasında 
1'8P1lacatfır. Şarlnııme ,..ııhıt Te munme!at müclllrlüğü kaleminde görü. 
lebilk. Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mcktuplarile veya konunun 
tayin ettUU diğer tcmin:ıtı blimilcn muııyyen snn ,.c saatte d:ılmt 
encilmende bulunmaları. (5606), 

"- Almanya ile İtalya, uzun 
bir sulh devresinin temellerlni at
mak lasavvurundııdırlar. Alman • 
\•anın harbde olmasına rağmen, 
~'ü

0

hrC'r Macar de"Jct ad.ıml:ırmı 
dinlem~ğe ve buıılaı la. Macaristan 
i;;in hayati olş.n h:ızı mcselclrr hnk 
kuıda da müzakereler ynpm:ıgn 

''akıt bulmustı.:r· ''ünihte · · 
görü13meler üç millet arasmdel~i 
derin doııtkğu bir kat daha tıı.ltvı· 
;·e ctmiı;tir. Şimdi, ~i"car milleti -
nin ,·azifcsi az konuşmak, <::.ı.hş -
mak ·Ve itaat etmcl:ten ibarettir· •• 

Bıu;ve"'illf' Hnrlrh e nazı!"l ı-·.,·• 
Amiral Horti tarafından knbul e. 
di1miş1cr ve Müıılh göril~el<!rinin 
neticeleri hakkında maıamnt ver -
mişlcrdlr. 

1\IA<'.\ R~lA U >\ 'iLl ... "\lN 
KA."\,\A1't 

Macar sivnsi ma.h~flll. kmıuıı-~· 

n·n r.ureti · ma.hsımıda !lamimi bir 
halrti ruhiye içinde ccrr,·~nına bU· 
,·Uk bir nıem'lını·.. · • i · ·~t ctT""'ı. 

i.c ve Macar hü'kümot crkanile YR· 
pıla.n bu görüşmeler l<~Uh:-~rln :.·al
nrz Alman hariciye narrrınr değil, 
a\'ni ?.amanda ltal'"a l-~· ·~: Fİ":J!Hı. 
tini idare eden mrıı'ul ki:nselrri de 
davet ebniı:ı bıılunmıısma btiyük 
bir eh.-mmiyet vermcktPdirl~r· 

Üç mcmlekrtiıı ır,.M ~·· 

idare eden erkanın hlrktıç sant :ıü
ren 1;örtişmel~ri. ııUnh,.sizdir ki nıcr 
keıi Avrupa sulhil noktnsmdan ha· 
yaU bir ehcm.mfyetl haizdir· Çün • 
kü mihver devlctlcrilo Macaristan 
arasında görllşülen her noktada 
tam bir ahenk müşahede edilmi~ -
tir· 

TA nrtstN Btn MAKAi .ESi 
Londra. 11 {A.A.) - H.öylcr aajıı.. 

sı bildiriyor: 
Taym!ıı gazete.sinin dlplomaUk 

muharriri, Macarlsta.nın Trıı.nsilvan. 
ya hakkındal<i rnUlalebıı.tı münaH • 
betiyle şunları yazmalttadır: 

Gayr! kabili ve~n olan çey, Sovyct 
Ru:ıyanın Balkanların g::ı.rk:nda. adım 
admı nUtuzunu arttırmakta olmıun -
dır. Şimdlye kadar Almanya, muva -
fıı,katlnl \'crmlıı ve lbtlmal ki ver • 

mckle de\•a.nı edceekUr. Halt! Rusya 
ya yardım bile edecektir. Zira Alman 
yanın Rıı.syayıL karJı vesalr iatika • 
mette olan siyaseti tama.men haya • 
dan muarradır. HIUcr, Ka:ılorouyu 
mllğlCp edip lstedlt1 zaman Ukrıın • 
yayı alahilece~indcn emin bulunmak 
tadır. Hitler, §imdiye kadar Ru9ya _ 
nıtı rahat durmasını temin etmiş Ye 
hattA muvalakatıcrl Ye yardımlarına 
kal'Şl d& minllettar bırakma(;& ça.Jıo· 
ml§ltr. 
KONT ÇtANO ROMAYA DÜNDU 

Roma, 11 (A· A-) - D· N· B. 
bildiriyor: 

Kont Çiano ve Almanya.nm Ro
ma se!irl Von Mackensen Alman. 
yadan dönmü,tcr ve hariciye ncza
ı-eti erkanı ve nazır prens Bismark 
tarafından ka~lanmışlardtr· 

MACAR ·BULGAR TtcARRT 
ANLAŞMASI İMZALANDI 
Budape~. 1l (..\. A·) - D .. N . 

B· bildiriyor: 
1facaristanla. Bulgarlıııt.an ıtrap"I· 

da çarşamba günü bir tln'l.ret an -
lo.şma.sr aktedilmiştir- Anlaşma em 
tla kontenjanını f:ızlala~tırmıı.kta 
ve iki memleket arasmdıı.ki iktısa
di münasebctlt':-l bir l!C'lt? ını., t'.U\. 
zim etmektedir. 

İsviçreden bir talebemiz 
geldi 

hviçrenin Loıaıı şehrinde. lıu
lmk loh~ili yapıııakta olıın lalelıele· 
riııılıdcn I\urullalı Kuıı ıer bu :ııa· 
lı:ıhki St'mplon ekspresiyle şehri
mize gelmiştir. Nurullah Kunter 
lıwiçredcn Türk tıılebesinin eylül 
nihayetinde irntih:ııılarını biliı:dik· 
tr.n sonra döneceklerini söylemiş. 
lir. 

Ekspers1e gelenler 
Fransıının T:ıll in Ye Tielsinkr 

kon~oıo~l:ırı bu s:ıh:ılıki Serrıplon 
ekspresiyle şelırirııi:rl' grlmi~lerdir. 
'failin konsolosırnıııı refikası ,.e 
kiıtilıi de ber:ıberindc lıulunmnktn· 
dır. 

ME\'SDILİK İDEALi.ER 
- Jla,·alar 11cak, saçlaruru be

yaza boyayın ı 

lngiltere üzerinde . 6~ 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Lond~, 12 - !ngiliz bombardı

man tayyareleri dün gündüz ve ge· 
ce Almanya üzerinde ll'üthlş akm-
'., r • -ı . r~n- - ·oı· 

!an harekatta İngiliz tayyart>lcrl 
Vilhelmshaft'n ve Brcmcn deniz 
t:ızf!ahlarmı. Ruhr'daki eşya istas
yonlarını, Manheim'dc petrol ta.afi. 
yehanelerlni ve Borkum, Texcl, 
f:chipel vr. Vallıa,·en tayyare mey
danlaı ını bombardıman etmi§l~rdir. 
Flurl\larda hasarat vultua getiril • 
mi~tir. Bu harekata işUrek eden 
lngiliz tayyarelrrlnln h<'psi üıılcri
ne dönnılhı1crdir· 

Gündliz, İngiliz layyar<'leri Fran· 
Fada ve Holandada. askc:-ri hed('fle
rc taarruz ederek hava meydanla. 
rmı. küçiik gemilc:·dcn müteşekkil 
gruplar ve di~er hedefleri bombar
dıman ctmişlndir. Bu hareki.ta iır 
tirak eden fn~liz taY•·arelcrinden 
biri Ussüne dönmf'mi.;t ir· 

EvYeU:I giln bombardıman tayya. 
rC'leri Fran'3ada Saint • Omer'de 
bir tayyare meyr:lanı:ıı \'C /o ıniens"i 
bombardıman etmişlerdir. Beş ln
gfliz tayyuesi dönmcmi~lir· Bun • 
d:.\ıı baş'ta bir sahil ıniiclafaa tay
yaresi dc\-riye Yaziff'tİ ı;örürken 
dlişüriilmüııtür. 

lngiUz sahil mlidafaA tayya.reJe· 
rile bombardtman tayyarelı>rl, dUn, 
geniş k,.şif har('ketlerinde bulun -
mu§larrfrr. Oc; 1n;:-iliT. tayyaresi fuı· 
silnc dönmemişti;·. 
ALMA~Y.\D.\ lU' 11.\SARLAR 
Stokhcılmden g.-.Jen ha~rlere glS

rc, İngiliz haYa km·vetlerinin bom. 
bardrmanları §imal A lmanyMmda
ki şc:hfrlerde muazzam basarlar vu· 
kuuna sebeh olmuştur. .Muhtelif 
noktalarda limanların bazı kısım
ları o kadar hasara uğr::ı..m11tır ki 
deniz nakliyatı pek zlyııde miişkü· 
lalli yapı\abilmekterlir· 

Al .MAN TAYYAREf.ER1N1N 
HÜCUMLARJ 

Alman tayyarl"leri dün de 1ngiL 
lcre UzP-rinde hUcumlarda bulun
muşlardır- lngiliz a\·cı tayyareleri 
\'C hav& defi bat:aryıtlarr şiddetle 
mukabelede bulunmuşlardır· Diln 
25 Alman tayyaresi dilşürUlmtiştUr. 
Evvelki giin dlişürülen veya t.a.hrib 
edilen 37 Alınan tayyare.sile bera· 
her Almanların iki günde İngiltere 
llzcrindcki tııyyare kayıpları 62 yi 
bulmu3tur. İngilizlerin bu harekAt
taki tayyare kayrplan iki günde 
beş avcı tayyarcsidir· 

Alman t.ayyareleri !ngilterenin 
eark 88.hillerlnc, cenubu şa.rkt ve 
merkez mmtak11Jarma. hücum et • 
mi!llt!'rclir, Beş)'ÜZ kadar bomba a
tılmrştrr. 

Pays de Gallcs'in cenubunda, 
muhtelif noktalar Uzerine bomba.. 
tar atılmıştır. Bir kiliııe, "8.ir bina
lar ve bir fııbrika hMara uğramış· 

tır. ln~Jtprt'nin cenubu şarkisinde 
b•ıhınan bir limanda yangınlar çık
mıştır. lngilterenin ct!'nubunda ha· 
fif hasarat kı>.wledilmicr•ı~. tneanca 
ölil v.? yaralı olarak hafif za~dat 
vardır· 

ı)ar~ sıhillerinrle iki <:ehirde bir 
taç yarah ve birkar, ölü \'ardır. As
keri hiçbir kıymeti olmıyan hafif 
hacıar olmu tur· 

Şark salılllo .. ı-· hir Ri.mcnnifer 
gşrajrna. iııabet olmmı. bl•"t')k kim. 
<1Plr.r ölmilt<tiir· f n~i1trr"nin ml'.'!r -
kez mmtakBSında kü<'ük bir 15ehir 
de de bazı hnsa.rat olr"ıslur. Bir
ka(' kisi ölmlis. l'ıtm pP.•"elan c;o· 
cuklan yaralamıştır. 

İNGİLTER~YE PARAŞ"OTÇtı 
1XMF.Dt 

Sövlendiğinin aksine olarak. ln. 
giltereye henüz hi~bir paraşütçü 
inmentiı:tir. Sivil miidafaa servis
lerinin muhtelif §Ub<ıleri, halkın i· 
timadma layıktır. Halk da, bıı gi
bi §ayialara kan;t daima müteyalc 
kız bulunarak vazifesini yapmağa 
davet edilmekte<lir. 

At."AS Jı\ŞtHl~fANOı\XUGT
NIN TEBLtGt 

Be rlin, 11 ( A· A·) - Alman or. 
duları ba.şkumandanlıfı bildiriyor: 

Hava sillhunmn tngiliz nakliye 
kafilelerine karşı muvıüfakın•t!eri 
§U l'ur~tle te!tbit edilmiştir: 7000 
tonluk bir knı,·azörle yekünu 21 
hin tona bali~ olıın 4- ticıı ret gt>mi
l!lnin batırılmruır. Ayrıca bir knıva
zörlP 7 tücrar gemioıi o kadar hMa· 
ra uğratılmıştır ki. i.mha edilmiş 
gibi tel:i.kki edilebmr. 
Bombardrmaıı tayyarelerimiz dlin 

kU gün zarfında İngillerc:nin cenu· 
bu ışB.rki.!inc!e tayyare ml!ydanlarr· 
nıı ,.e cenup ve cenubu şarki sa . 
hi\lerinde liman te11~at.ma ve si1iı.h 
fabri.kalarma karşı muvaffılluyet -
li harekAt yapmışlardır· 

Bilha.cısa Pe.brok c{\'annda Ye 
Plymoulh ve Svansır limanlamıda· 
ki miihimmat depolarında ı;fddetli 
in!Uaklar v~ bUyUk yangınlar mU
§a.hede edilmiştir. Pembrok ve 
Pôttla.nd'da 1ien1.in depola.nnda dJi 
yangınlar çıkan~br· Amim tay
ya.re meyda.nma karşt yedi düş -
man bombardıman tayyaresi tara... 
fmdan yaprlıı.n hUcum, y~di tllyya
renln de imha.,ile neticelenmi"!lir· 
Manış denizinde bir deniz nakliye 
koluna karşı yapılan bir hilcmn 
netice!:inde Yukubulan ha,·a muha· 
rebesi csnasmda 10 aycı tayyaresi 
dilşUrülmUştUr. 10- ı 1 gecesi, di}(r 
mım Almanya. Uurindeki ak:nları
nı yapmamı~br. DlinkU hava mu • 
harebe~i csn~mda cem'an 3!'i rlU~
r.ıan tayyare8i ve bir baraj balonıı 
dUşilrülmUştUr. 7 Alman tayyaresi 
kayıptır. 

Fransada ademi 
merkeziyet _usulünün 
tatbikine başlanıyor 

(Baıtarafı 1 lncldtl 
sına. llU&ran, Alman tamiminin 
miltattke hükilmlerine muhalif ol· 
duğu ve bu mesele hakkmda. AL 
man heyeti ntzdinde derhal teşeb· 
biise giri§ildiği beyan ile bitmekte. 
dir. 
RAKİKI FRANSA FA~tST 

OLAl\[AZ 
Londr:ı, 11 (A· A·) - Röyter 

bildiriyor: 
Gazeteler au kana.ati ifade et· 

mektedirler: 
"Faşizme do,rru veçhe alan ha

kiki Fran~a değildir, bu yeni re
jim FransRya suiniyet tıahibi bir. 
kac; kişi tarafından zorlıı. verilmek· 
tcdir· Bu kimseler bir gUn, va.t.an
daşlr.n arasında yaşamakta olan 
hakiki hissiyatın kendilerine kat'§t 
döndüğünü göreceklerdir· Mihver 
hükümetlerin!n Fra.,sayr, yrni re· 
jim.inden dolayı \'ikaye edecekl~ri
hi ı.annetmek tamamen hayaldir·,, 

Daily Telegraph gunlan yazmak
tadır: 

"Şüphesiz ki P eten ka.bine.ısi., dik. 
tatörleri zelil&ne bir ımrette ta.klit 
etmekle, be.zr imtiyazlarla müki: 
fatia.ndrnlacağm1 ümid etti. Fakat 
bu hata, Pete,1'in Fransayı bila· 
kaydüşart teslim etmekle Almanya 
ile şerefli bir sulh aktedebilcct'ğl 
hulyasına knptld1ğı z!.man islediği 
hata kadar biiyiiktiir· Maamafih 
Fra.nıı;ız milletinfa fcct hakikati 
öğreninceye kadar belki uzun bir 

mUddet de geçecektir. Fakat oura· 
sr kat'iclir ki Fransız ruhunu bağ
lıyan zincirler, bin senedir ~ 
riyetin ileri hareketlerini ıeıklandr. 
ran bu ruhu uzun mliddct hissede· 
miyecektJr.,, 

Tayın.is ga.zeteeıl de ~unlan yaz. 
maktadır: 

"Yapılan şey, bir Fransız kanu· 
nuesashıi değildir. Millet meclisinin 
şaşırmış ve korkmuş 600 murah
ha.sı, bütün Fransa namma söz 
söylemiş olamazlar. FUhrer, siyasi 
hayatmm hiçbir safhaamda alet 
gibi kullanmı§ olduklarına fazla ri
ayet göstermem.iştir. Bu muhare • 
bede Alman gayelerine hizmet et· 
miş olan Kislings'ler minnetten 
fazla nefreti muclb olmWJlaraır· 
Artık Petenler, La\'aller iulerini 
ikmal od.ip de birkaç günlUk kol
tuklanma ile mUklıfatla.ndınldrktan 
sonra, Alman matbuatı kendilerine 
ka.rşı yeniden havlamaya baııa· 
mt§hr· 

Haber alclığmm:a göre, Fransa 
pek his ok§4yıcı ıulh 6Cr&iti ile 
kar§ıl~mak Unı.idine düf?llemelidir· 
Avnıpada kurulacak olan yeni ni
zam dair~inde, kendi hukukunun 
Alman hukukuna müsavi olacağını 
zannetmesi doğru değildir· 

News - Chronicle gazetesi, Fran. 
sada referandwn'dan bal~ederek 
vöyle yaimaktadır: Sahne etva.rile 
hareket eden na?.llerin idare al • 
tnıda me.ııelo piirüssüzce güzel hal-

Karo~ vap 
bugün gel 

Kö~tencc • İstanbul ·rıı 
sererleri başlnınıştır. ~ 
nerelk:ırol \'apuru bu8UJI ( 
da limanımıza gelmiştir· 
ne bu akşam Köstence)'f 
tir. Romanya vapurları ~ 
ra her hafla cuma gül1 
ve aynı günde p:irleeekl~~ 
şimdilik Akdeniıc çıkr...-: 

Bu sabahki ek• 

Dört Sovyet 
ciye memuru· 

Hu sııbahki Semplon 
şehrimize bir Amerikıll til 
bir ltnlyan kııdın geırnl$ 
Sovyct diplomatı d• d• 
ek~pres yolcuları ıırasııı 
nıa.ktııdır. 

Romanyada 
hisse senetleri 

edildi 
Rükuş, 11 ( A.A.) - 1 hilkitmeti, Romen pelr<' 

hi!>~c ı.enedııh üurinde · 
yon yapılma~ma mııni 0

111
,s 

lhım olıın lccihirleri iti 

tir. t•• 
Bugıin intişar etmiş o J; 

rarııamc. hu scnC'riatın 
nama muharrer ol:ıcalııı~f 
lara :ıi t miilkiyetln bu 11) 
kuzundan ilibıırcr. hloke 
#ini nııtık bulunmaktııdıl'· 

lngiliz1er tara 
çevrilen İsveç g 

l 
l.ondm, 1 l CA· A.) - ,J. 

1sve~e giden dört İsveç Jı 
sinin 20 haziranda. 1ngili$ 
lan tara.fmdan tevkif "'o\ 
de y:ınlışlıkla İngiliz tJ) 

ta.ra.fm dıın bcm bardmlsı' bit 
haltkmda. !sveçten gelen r 
le al!kadar o!ara.k Rl5)~e 6 
nm Londra.da öğrcndiğit' 
İngiliz hükümeti, ltnıya~ 
giden bu dört gem.inin~ 
eline düşmiyeceği hak~·-" 
taşmaya tama.miyle vav 
muyordu. Bunun içindir )İ 
miler, Faroe adalan 
tevkif edllmi§ler ve bil ~ 
veçlilcr larafmda.n tngilil'~ 
nat verilmesi üzerine 1331 
]erdir. JI 

İngiltere yapılan bUtlll' tV 
zivanı ödemeği vuadetrııif 
·s temmuzda da, va,%i1eıı 

berdP.r bulunmıyan !ngilİI 
leri tarafından bu gen1il~ 
bomba.lar atılmıştır. Bu tıf 
scde hiçbir basar olmaıtl!!J 
Uz hUkfimeti, bu yanı~tıP' ... 
Y1 teessUrleriııi !ııveç b' 
blldirm~tir. 

Şehrimizde tehir 
cek imar işleri ve 

M\lst.acel ltizum olmıY~,ıl' 
tatili hakkındaki Ba§Vel< tJf 
dün vlllyete tebliğ edilrtıı:r.J 

BugUn bir toplantı yapıl ~ 
diyenin ~la.mı§ olduğll "° ~ 
cağı l§lerden hanglleri.nJJl ~ 
blr edileceği tesbıt otUDac el' 
pılmakt& olan yollara ge!USC"' ..J 
rın bir kısmı lktısadl eheıııı:ı 
dar memleket mUda!aa.st iC 
zumlu olduğundan bunıatd' 
devam olunacaktır. 

POLiSTE: 

M t .. d k "' :iti, o or e onı~ 

tutuştu ·or'~ 
Kunıçeşmede Verdi "•fff'J 

posu önünde duran Hiid• ,~ 
torundaki 100 ton körtı~~e ı' 
mış. Fakat yetişen ftfaı> 
dAn söndilrülmüştür. 1,~ Pofüçe tahkiknta tıııŞ fi 

A GAÇTAN ntışTV• ~ 
YARALA?lı1>l f 

d' 
Alemdarda Vairbaı:ııı:ı f' 

maralı evde oturan 1' ~5\1 
İbrahim çıktıAı a~açtB ffı 
muvazenesını kaybede 11d~ düşmüş, ağırca yanı.l•ş ~ 
Cerrahpaşa hııstahanesııı 
mıştır. # 

BlR ÇOCUK BAJ.1'~ 
SOKAGA nt)Ş'J"' fı 

Eminönünde Ni~aneı ut'" oı 
da 27 numaralı evde ot d~I 
nın bir buçuk yaşın 
Fuat, evin balkonundıJ' rl , 
'"Ül'udunun muhtelif ~d--~~ 
aAır suretle yaraıandıJlctıt'll"J, 
Çor.uk hastahanesine~ ...lı 

ledilebillr· Almanlar ~ ~ 
mllhim knmımı işgal al~.tıt 

1 
durduklan Peten fsP~o~ 
Fransanm dlğor kısrn~ııttle 
lerl altında tuttukları cı Jfl 
yır,. diyebilecek bi~ •• !J c&i 
kahraman olarak te~ 
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· t~ Janlannda gelme • 

~ ka ~ :rm koydunuz? 

tok faydalı olaca.i'ama k&U aunt. 
te Wa&t. lfttlrdik• 

J1iw Mda'D!ıl'•mıpak ve eğer alı 
..Uwlmlze dofru dOrUst cevap 
ftl'tnıenJs pipwı otmazıwuz. Çiln
kU Amerlk& hUkflıneti istihbarat n 
_. t411Dll~ m...ıJni vatanper 
venae ve hUsıttnıyetle tolayiqtı-
ranlan. lCıttlMr dawanmM!!U bJ.. 

1tr· 
R&lar bualaıı ~ylerken odaya 
~ w t.o.rlbe11 s6d. etrüı ... 
rt bir tetkikten geçirnıJ.tti. Oda ba.. 
d: ve falıird:l, fakat llahiblnhı id

dialı ve lilkle meı"U1ı blri aldlliu 
u 1qdlfordu-

Birden ~zUııe maaanm tızeri1' • 
de dul'Ul An ıekte bUyUk blr arf 

ililtl· Sol keııarmdald matbu dun· 
gayı okudu: 

A rlatio • Clonetradloa 
Bu bir t.a.yyue fabrtkaaıytfı: R&. 

urm uııu.. dedıal bir tayyare 
fabriQsmda çalıpn Verner isimli 

adam geldi· 
laarder onun adı r&dUtunlln 

tariımda detu.<li: 
- Oturuıaz mamuı? dedi· 
Rl5ınaı', bir iakeml• a.lclı ve ar

a. JnlMYlo Göntik vui_yetı. o • 
turdu. 

Franç. CStekilere döndU: 
- Anc&ll UQ ıütmle var. Sia 

de oturun· Ben· ayakta dururum·· 
R&w' atıldı: 
- Bayır, lıayll'. Ral\at edin ri.. 

• ederlJn. Siı ~te;ın ~o.. 
~. !MSylece brfı brp. 

ya ~ ve ~t1lnmel• ça\ıtan.lt 
;,atafm bqueuna otut'du ve yutr
la ,kohm.u dayadı· 

Bönar c\eYUl etti: 
- ~ müeadA ple)'\at· Ma.. 

dam Edit aluainıin ulntaya bir 
m~tl ~ ll· HerıM.ft ŞlMllU 
bJr eylUI akp.mmdanberl :taybol
mua· Ken~en hiçbir ha~r 

yokmu§. 

12.7.940 Cuma 
~N... ~ danandı. FL 
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'~ ~: Sadi Hopes, 19.4:5: M..weket aut 
)111 bL ~ hık ı:kar- ayan, ve Ajans, 20.00: lılUııfk: Faeıl 

• ~ ~ • zor: ç , heyeti, 20.SO: Konu~nıı~. 20.1(): Oku. 
~ l ve ellmlıde ta • yan: Necmi Rlza Ahıakan, 21.lG: Ko-

1cıııı .. ~· l!:ter biıe heııaen nupııa <1ktısat ııaaU), !1.10: Kooııt
•b..~ ıahrtaya itaat- ma (Radyq gazeteııl), JU3: Uu.tk: 
....... olur . ~ alon orkestra.il, n.ao: x • .ı .. 

t\ ~ilk ve clerhal tevkif ket ..-t uan. Ajam, 22.fG: xtıslk, 
~ "1lt kaJ'lılqirsnm· 2S.13/Z3.30: Yannki procram ve ltL 

~ -rQıı ve derhal uy. pamJ. 
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h.. 'e ~la k~adı ve anah - l!ulwllye ı,enyol Aile Ba~•• 
""~ •OYdu. •"&Aau•K•att"'" 
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'h 411~ • __ _... Beyoğlu Vakıflar İdaresinden aldı. 
~eıı " ....ıu\."" : • llA~- G. ldea" t-1.:ı~._dan fım l / 8 hıa.tyc ait 2Q aenclllır tapu 
.~~ ..,,...... • ._ mektubunu zayi etutimden ntuı ta 
~~ • A)'1lt t*11lttan rihillden 1Ub&ren bUltlllU yokt.ur. NÖ. 
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il "Ye,..uz. ve llzin bize ..... 1\ INUubl Fotini Canbuoğlu (14909) 

'"'utanhk 111 .. şube için bir ücretli Muamele 
ıı ... r·--~ Memuru almacaktır ........ --ı ... _ 

-...._ llıtoa ~de olup ~ ınaldnffiat iyi "• çabuk kullanabllecelc 
e Yardır, hteldJla1a komutanlık %. fUbealne mUr:acaatları. 

.... (376') 

ben· 1 ~Levazım Satınalma Komisyonu ılAnları 
ıs-.~ ~ )"91dır.b d.,.. 

\' t ~ ~ yaldıılı 41tme 
~"- ctnaltoda 1 llarsa &alık -k tel balat 

ıa telllnı: Dılktan :yazılı 3 kalem cıya pazarlıklı aııııaçol<~rr. ta
-~ 8fO puarte1l ak§amına kadar Kaısımpap.da bulunan 

l tıuı. (GI09) 
...... 

1'thııııo c • * • 
lerı lçtıı dilen bedeli (15,2J lira olan Aydınrels meaaba gemisi er· 
'-'be alınacak 12 kalem q)·anın 18·7·940 tarihine rasllıyan pcr 

~ llllla k l'llnU A&t 14 te Kaııımpllf&da bulunan deniz levazım satm· 
' ltıc te~ınJayonunda açık ckıılllme.sl yapılacaktır. 

a ~ IUez!(ll&tı <llrj.65) lira olup tart.nameal heri\}n i• t.ıati dal\lltn· 
latt'klJt Clr komlıyondan bedelsl:ı alınabilir. • 
it erın 2f90 ı ı k · oınııy ayı ı anunun lstedıği vesalkle bırJlkte ndı gt-çd! 

ona mUracaatıan. (5624) 

1 

·' Aşk uğruna ••• 
Nakleden : L. L. 

Sıtla, ''Ebed! iatlr&hat., klinltm· ı :r.iyetlnlz oldukcn nazik. Maamaflh 
411en r•cerlııen peneerecle güzel ve ae. Allahın yardımilc tehlikeyi berta· 
vtmll blr çeh~ rördU. DtkkaUe baktı: Ttlf edebilccelıinizi ümit ediyorum 
Hutahane hemJl.NJeriııden biri. Sıtlu Ve tedavi edilmeniz için klinlkt~ 
ıençtt. tam IQU&lile delikanlıydı. yatrnanıı kap ed«ek. 

a Şimdili~ ya Millt Küme şampiyonun 
Torkıye futbol birincisi unvanını 

vermeliyiz yahut da bu birincilikte 

Ona derhal &§ık oldu. Bundan .anra Sılkının talihi ıüldü. Güıel hemıi
qkmm mabudunu görmek için her renin bulunduğu 21 No.la salona 
sUn klinııtn öntüıden ıeçtı. yatınldı. Biraz sonra h~şlre UAc· 

Fakat ne yazık kl her valat onu Jıırı gelirdi. Sıtkı konuşmalı istedi 
göremf)'Ofdu. Güzel belftflre her halde Fakat hemşire Amirane bir eda il~ 
lçerde JMK'ÜdU· Haııt.alwle kapmn· mani oldu: 

n 
sarfınazar etmeliyiz! 

at 
ta· 

e-
.~ 

fa 

<ta 
lr 

Türkiye ~ birinclllkleri blL l rineiliği için karşılqacaltlar. Fak 
m• \beN. .. Ankar&da oynapc&k il• we ki apor heyeeanmdn 
final mllsabakumdan eonra, TUr mamiyle mahrum bir ıekilde·. 
kiye birbıclsin.l eeçmek için grup Nasıl heyecan olabilir ki!- F 
birinciBile mlllt kUme pmpiyonu o· nerbahçenin kalkıp da Türkiye b 
lan Feneıi>ahçe ~mda bir mUsa- rinciliği için ismini belki ilk de 
baka yapılmuı ve galibin Türkiye duyacağınız blr takım kart1'Ul 
futbol birhıciel aayıinıası mevzu- ya~C4ğl mUeabaka ıize ne ribl b 
b&hatlr· heyecq verecektir· 

Evvela. ehemmiyet noktalnaza· 'l'Urlüye futbol birütciliii b1ıce 
it rmdan biribirlerlyle ölçülemiyecelı pek muazzam bir iştir· Öyle mil 

~ced• um olan grup blrinelllle k11m• pmpiyonu Ue 11'\lP birincls 
ınllH .k:Ume pmpiyonunu kaJ11 kar. ni kaJ'lı}qtırarak temin edilece 

i-

k 
oıya geUrmek y&nl!§tır· kadar kolay olm.ıyan işlerden·.· 

MeımlelletiJJUad~ futbolüıı eı\ ıı.· Şimdilik ya mıut kll.ııl4 eıuxı~ly o. ... yade iıı.kişıı.fa mazhar olan 3 mın· nuna Til.r~ye .!tıtbc>l birinc.Wl unv 
takası arumda tertib edilen mill1 nnn vermeli)iz, ya.but da bu birin 
küme ma~larmda, talı mı '-e tam dlikten nrfmuar etmeUyb. 

" 

m~asile büyilk bir kuvvet lmtiha- s.eta Tağ'l'wl ÖGJ!:T 

ııı v~ten a®r& milll k\i.mo eani
piyonluğunu kuuu 'bir ~ 
Türkiye birinclsi addetmek için, 
memı.ketln muhtelif yVlerlnde 
tertip edilen ve ,Upbe )'Ot kJ bL 
rinclllle ktyaa kabul tıdemlyecek 
ta.dar hafit eleıneden ceçcm bir ı..· 
kwr ııailll kU.e IQlpiyoau ~· 
ııa çıkarmak, elma ile karpuzu ce
medip ortaya hangisini ifade etti

it bı41li -Olıaıyan bir rakam ~ık ar. 
Diak ~ yaıılıttır· 

Evvela spor bakmıından pek 
mev~ cereyan edecek bu mn· 
aaba.kanın kazancı DO olabilir? 

Makat, muhakkak bir Türkiye 
futbol birincisi ml tıeçmektir? OY" 
le:i~e meşele yok·.· Yoi, der b.aki
~ bir Türkiye birincisi seçmek :isti
yoreak ya milli kümeyi daha birçok 

ınuat.U.ı.ra t...U etmellytJ, n.• 
but da. .ir\ll> birinçiliklerlni daha 
~isi ınikyasta ve :zam:uıında yap. 
~alıyız. 

Mesela ın.ıp biripc.ilik.lerinin ya· 
pı\ıQuı için ınllli kümenin bltme1ı· 
ni n'1 bekleınelr lbandı? Bq mü.a· 
bakalar daha evveline almabilirdi· 
Türkiye birincilik müsabakasını 

.Ankarada Ağustosun öldürücii sı

cağında ,.e futbolUn muhaktalı: ti 
en uıua_tta1 devre.sinde yapınudık· 

Sonra, bir tarafta H tane çok 
aıkı karşılaşmada en zorlu rakip
ler k.a.r~ısında oynıyan ve §ampiyon 
gıkan bir talımn, öbür tarafta ~c. 
lacele 2·3 1'arııl~ma.daıl aonra 
Türkiye !uU>ol birlnciliii finaline 
yükselmil bir takmı ka~ıaına ge· 
Urm~k neklldar doğrudur acaba? ... 

Biribiı;yıe hiç alakadar olmıyan 
kanalla.rdıuı ve ~üphesiz ki hı:ye • 
aanı da biribirine benzer olmıyan 
:ıııüss.baıA.ıardan sonra, Türkiye bi
rincillği için karşı karşıya gelmiş 

~ takını farzcdin.. Hem de dün
yanın hiç bir yerinde görülmemiş 
bir mevsimde ... Bu iki takım mcv. 
~ ~n bUyUk heyecanını letkil 
ot.mc&i icab eden Tijrkiye futbol bi· 

Atletizm hakemlerini 
davet 

lıta11bul alttllznı a}anlığ111da11: 

ı\$aAıd:ı isjmJcri yazılı hakemle:· 
rin H temmuz pazar aiinü saat H 
ıe Fencrbahçe stadında üçüncü en. 
ıernasyon:ıl 1 staııLul :ı llelizm birin
cHiklerini ,idare etmek üzere hazır 
bulunmal:ırı rica okınur. 

Adil Gira:r. Senıih Türkdoiın. 
Fiirüun Telı;il, Tev(ik Böke)', Mu. 
falıharo Etmen, Sııdık, Ragıp, Da. 
ynıli!•is, Salwhaıllin Ba~ıan, Ceınll. 
Ali. Besim. ~u'hinhıı~;. ~luFnhh:ım, 
O!ıay, T:ıhir Heldnıcıihı. llııkır, 
Skindiri~. t '7.llnoğlu, Srıılık, t- Bilek, 
Anıloııyan, FellU, R. Sentcrdsaıı. 

Kömür havzaıında 
gençlik klüpleri 

kuruluyor 
. 
tl 

. 

. 

-
t 

ZellphWI, 11 - 7A>ıı~ be 
den terblyeei b81ge latlfare ile" 
dt1D vali ve bölce ])qQQ.r 11&11 
Aboyun re.isli~de topl~ 
Toplantıya Çalı.kırıya hareket e 

den beden terbiyfllJ genel direk 
tarU. ~Taner de ift.lrak etmJt 
V4> beden terbiyesi mQkelletıyetlnln. 
tatbikı ile gençlik gnıp ve .klllplt 
rinin teşkili işleri Uz.erinde izah~ 

vermJtlerdir· 

• 
-

Zo~ldak böl~ k8ZJ}annda v 
Ereğli kömilr işlebnesi Tnrkif, kö
:müriı, Türk kömürü .e dijer re• 

mi ve lu11~ k&ılilr oc:&kllfmd.a 
mUte&d<lid ıençlilı: klüp ve gruptan 
açtlacütır. 

Tilrkiye futbol birincilik 
müaabakalan 

Menin, 11 (A.A.) - Selııtı b6l;e.. 
nın l§tlrak ettıtı tceı futbol l"'UP'I 
ftnal mQaabakuı M•nlnle Malatya 
takımları arasında çok ıc.laNIJlc 1* 
eeyirci huzurunda yapılmıı1 ve lıler 
aln takımı grup pmplyonluğunu ka 

-
-
.. . 
. 

~ı§tır, 

Türkiye bi~çlllk mttaabakalann& 
itUrU edecek olan Ardm, Kocaeli 
Kayseri, l"f'Uplan pmplyoalaft ,elt 
rlml.ze ~lmlftlP. Mtıab&kalaP CU 
martcsl gU.nU ba§lıyacaktır. 

. 
Burıa mıntaka birinciaı 

hna, 11 (A· A·) - Şehrimiz
de yapılmakta olan futbol ;TUP 
l>irinci\ikleri müs~bakalan diln Es
kişehir tampiyonu Demirspor takı· 
mı ile K<>caeli takımı arasmda ya. 
pılan Cinai maçı neticesinde, De • 
mi~por 5·0 galip gelme\ suretile 
grup birincisi olm~tur. 

Buraada gençlik klüple
ri kurulma itine 

bat landı 
B•ria, 1 l (A. A·) - Beden tOJ'I. 

biyesi genel dirclctörltlğtl tefti! 
heyeti reisi bugün eehrimlzde ku
nılmak ti%ere bulunan gençlik 
klUpleri igi ile meşgul olm~ ve bu 
makul için valimiz Refik Koral
tanın riyasetinde toplanan istifa. 
re heyetin<\e be.zır b"1QnJDQ1tur· 
Toplaıı~ bahse mevıı.ı olu kllf»· 
l~rin lcuru}Jlıa ıekillerl U.e""' 
görilşmeler yapılmıı ve feNldl e• 
lan te'1hlrler ittihaz edilerek bq 

klilplerin eıı yalı:m bir gUııcte •~ı . 
\ıp {a.aliyete ıeçirillnetıi cau1 ~ 
rinde kararlat" nrllıniltir. Bwıua 

llzerine aralatmdan ıeçilen he~'til 
hemen tallın programmı ve N~a 
ait tefırrüatı hQfrlMtaia bqla~ 
mı.şiardır· 

dan çıkan ve gözyqlarUe oe..- lıG.. - Susl Doktor konuımamaaın 
rolarma dotru yol alan zlYBfetçl ka.. emretti. 
tabalığtn& bakılı.-. o günlerde kllnl· Bu esnada dcktor geldi, hem:,lre· 
flD tazla tııt oıaa zerektı. ye direktifler verdi: 
_G~nler g~çtUcçe Sıtkının dn aşkı - Her yarım saatte bir bu HAc-

h~yuyor, kokıalıyordu. Bu sebeple tan birer ka,ık, her saatte bir ~ 
guzel hem,ireyi ıık sık görmek ilı. de iki toz nl:ıcıık. 
tiyacını hissediyor. IAkin kız ina. 
dına yapar stbl pencerenin önüne 
çıkmıyordu. 5ıtkı rahat edemedi. 
liece gündüz derin düşüncelere dal· 
dı. Atkını kısa nasıl anlatım? Gön
ll\ntl aleıini, ıılc ve ırilııel yazılarla 
kırk • elli 141yfahk küc:ilk bir mek.. 
ıu~ dök"··· Herkuin lmllandılı 
bir usul. Kliniğe dahp dolnıdıı.n 
doAnı)~a kendisile konuşsa? Bunu 
biraz tehlikeli buluyordu. Aşkını~ 
mAbudu onu pekAIA kapıdıpn 

edebilirdi. 
Sıtın •ktllı, seki bir erbkli; bu. 

nu itlnf etmeJiyhı. ı,ıe bılrln se· 
khı U)'t!sinde hemşire ile tanışmak 
için en miisait çareyi bulmal(ta 
ıe<ılkme(f i. Qaait, fakat daha şimdi· 
den netic:eslnden emin olabilecetl 
bir u:ml ... Yalan<lan hastl\ olup kli
nik sl~celtti, Bu suretle sevgili· 
sindtn hizmet görmek ıaadetlne 
knuşaealı:tı. Bu arada onunla .ko
nuşmak, seki11nı seferber ederek· 
L:alhlni islilA etmek fırsatını bula• 
caktl. Cok ıüıel bir fikir! Hemen 
erttü tün ])lin\nJn tat\li~ına ceçtl. 
Kllnilin bekleme salonuna ıtrcU, 
su·aıı ıelince, tOıel hemşire onıı 
muarerıehanef~ ıötilrd\l. Doktor 
i ı\lenba başladı: 

- Neniz nr'l 
- Şurada sal tarafta bir sancı. 
- A.pltd• 11u yukanda mıt 
- Hem qalıda hana ntuıda. 

h 
J>olltor "'uayen .. hli biUrlnee 

aıtaııın yüıün• baktı ve te.-.ddlit
l e h~\11\l aallal\ı: 

-:- Bir şey tıöremh·orum; herhalde 
n sııbt bir sancı olacak. 

1 
Sıtkının klinikten kovulmak teh

ikesi başıösterdi. Mukavemet neT" 
midane eldu: 

- Bundao batka midemden de 
muz.tarihim. 

-- Ya..' "e lıiuecliyonuauı7 
- DebteUi ainlarl Ç.01' 7tcli1im 

ı 

r 
&1\\al\ btiYi1k bir •llrht dUY\lf\>" 
um ... Blı ıon ıünlerde vl,lcudqm(la 
lr zaaf ıDrüyoruıu. YOrtıdftlQm 
akıt dizlerim kesilfyor. Fakat en 

b 
\' 

y 

1 

rpilhimmi, şiddetli kalb earıunhlan 
e buou müteakip başaArısı ve ö~· 
ilriUl fen• halde beol rahatuı edi· 
or. ~ha~ var, doktor hQ'; nıaf
allarımda qnlar hlısocli)'Of, ııa .. 

y 
1 

"6n cllil a~bl krizler ıeçiriyonım. 

ta 
Doktor, bu yeni arazların ~ıra· 
nmasından sonra hastayı bir da· 
a ve dlldııatle mua)"ef1e etmeyi lll
ıımhı gDrdft. Sonra gayet clddt bir 

h 
ı 

ta 

sı 

vırla: 
- Siıe cesar~t ııırni)·e ederim. 
mdi müşahede etlltime ,clre va· 

Sıtkı sonuna kadıır rolünü oyna· 
ma~a karar vermişti. Ertesi ıün 
karnı acı'kınca hemşireden yemek 
istedi. 
- Sakın hal Süt isterseniz ıetire. 

ylm. Başka bir ,ey nremem. 
- Karnım aç, Filnınn hemtiN • 

ismini de Qrenmı,u - Bari bir lok
ma ekmek ıetlrin. 

- Kati yen l 1\lesuliyet kabul ede· 
mem. 

"Hasla" ikide birde haıtautının 
sebebini iUnl etnıiye haıırlanı7or 
her defaaında da bu tqtbl>llstıııil 
tehir ediyordu. Nihayet bu konıed
yaya devam etmeli daha elverişli 
buldu. Bu tarzda kmn sempatisini 
ceJbetmiye gayret edecekti. Bn 
pllnla ikinci seıce sancısı tutmu~ 
ılbi Avaııı baib: · 

- Ah r Ah." Olftyonım 1 
Bir morfin fitten onı, aradılı 

uyku ve rahatı balışladı • 
Birkaç giln sonra, Sıtkı vücudun· 

da baıı kortqnç müphedtler.de 
bulundu, eodltcJe d\iştü. Bu defa 
perbiı<len ha1'1Rteıı zuıflınuı 
dilleri ktall~iştl. Aldılı Jliçlır, 
midesinde tldctetll reaksyon n bü
tfln vncudunda hatlkt, ~kilmez 
a)nlar tnllt etmtıti. Doktorun il· 
De tınngasile kendisine yaklaştııtr 
nı '6rtlaee korku n teminatla: 

- Doktor beJ'. iyi,ylm. iylleılim 
artık ••. 

IlJ)·erek yatalından f•rladı; ~i
mek istedi, fakat a.yaklan tutmu· 
yordu. Yıkılmamak lcin duvara da
yandı, tekrar yatağına uzandı. \"e
ziyeti ciddileşmi,ti. Füruzan hem· 
şlre ayrılmıyor, saafi tıl!ldlkcc 
ilaclannı nriyor v-e muntuınıan 
alnına ıolt* kompreslCT YQU"Qr
du. Eli ile başını okşayışı Sıtlı:ı itin 
ne taUı bir ıevkti ı Bir pn. cJayB· 
namactı. Açıktan ıçıta. gOıd hem • 
tireye hfsılni ıiJylerken onJ b'Ytlş· 
nı11k Jcln ba~wl'dutu careyl de 
saylemelıt~n ceklnmedi. Fnruaan 
.nınmsedl: 

- Belki, o zaman hasla delildi· 
nlz. Fakat şimdi çok hastasınız, 
YuiJeUl\iz tehlihli. 

- lyile~lrsem beni set"ecek mi
ıintz1 

- İyileşin de, inşallah, o :zaman 
rahat rnbat konuşuruz. Yanız ~imdi 
mllaaadenlzle, ameliyat dairesine 
lfldeyjm, blnz itim nr. 

- Ne yapacaksıntı't 
- AloU~i haıırlayaçalım. Bu· 

ıUn ımeUyat olacaksını~t .•• 
drıaı tkıltz.dkf!Ctl 

. • Nafıa Vekaletinden 
22·7-ffO p.-.rteat cUaO aut 11 d& A\llar&d& Nafta ffkAieU bin&a1 

1 ı;lnd• malJıem• mllcttlrltl,U odamnda toplanan mallıeme elcalJ~• kom.1-.YO· 
nuncla 8llOO Ura muhammen ttedelU liOO ton portlant ~lmentoauaun kapalı 
urf tı.ıulil• elcalıtmeal yapılacaktır. 

l!lklllltme ,artnameıl ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme mUdUrlUj"llD . den ._lmablllr . 
Muvakkat teminat <63'1) lira (~) kuruıtur • 
latekJIJePla .-kllf meklupJarnu munkllat t •mlnat ve ıartflaıııutade 

yUilı Yesa11t Ue blrltkt• ayın sUn 1&&t ıa • kadar mezktr komtayona mak· 
()u• muka'bDiade wrmelert lbmıdır. (ll738) o(H'7) 

Erzurum Defterdarhğından : 
( 

1 - tepir kazumda yeniden yapılmakta otan hllkQmet konapıa 
20322) Ura (89) kufUI keıtf bedeli Utman tııpatı kapalı zarf usuıne 10-T· 

HO gUntınden itibaren (20) g1lD mllddeUe eUlltme31e ı;ıkanlmt§Ur. 
2 - Eblltme 29-7-MO pazarteal gtlnll ııaat on dörtte (H) vtıl)'et bO· 

Qmet konalı içinde defterdarlık odamıda toplanan komlııyon tarahndan k 
n.p~br. 

1 - Muvakkat t=ln&t (102•) Ura (U') kqrq,al\lr. 

e 

f - bte~ertn eMUbne1• gtrobUnıelori ıçtıı ihale gtıııu.ndeıı (8) ;Uo 
vvel \•Ulyet ma~amma talkta lle uıOr~at edlp komlıyonu ~ahsut\1nc1aıı 

eJıU7ot ve~~ aınaaıan l~~dır. 
D - tatekUlertn bu ite alt bUtmum femıl evrakı <ıetterdarlıkta veya oa-

fi a mtldUrlllğUııde okuyabutrler. 
6 - ~ı.klUeriD ~ )'Ullı f11n ve aaatte konıiayona mUracaaU~ 

1b olUDV· '(UQ!) l 

inhisarlar - umum 
mOdOrlüğünden: 1 

ı - ~e " •6'111M414 •'llCl}llııce '°° adl!t ldlea. ma~l '1mp&• 

a tlM ~ •\ID aıı-ıcıütır. r 

m 
~ - ~ ll-T..Ma Dl'Uttel ı\1ılü,, ..... \ lt 4& ~batqt& 1'""18 " 

u.nu. "'~ ... ~qn- ye.pdaoakt:ır. 

ri 

1 - ~Nil nı:ta fU~ ,..._ım alala-1Ur. 
' - l•\c"1U.rln ta)'\a otuılan sl)ıl v• au.tt. tekllt edecekleri fiyat ~ 

ıaden yüzde 7,5 g1lnnme paralarlle birlikte meüV kQQt~oaa J:AUıtaeaat-
l&n. {5881)ı 

• 



• 

• H A B ıt it - Ak .. m Posta• 

İstanbul Levazım Amirliğinden verılen haric1 askerl 
BeberiJıe tahmlrı edUen fiyatı 9:1 ku~ olan 2j.000 adet t.Jmar fırçaıı 

~a.:..ıLrblda mQnakuaya konmu~tur. lbalul l&-i-~O paurteal rUnU ıaat 11 
dedil'. Katı teminatı 8:JG2 l!ra 50 kuruştur. Evaat \'t şart."lamesi komlıyonda 
,artıınr. ı.teklllerln kanunun emrettlt;1 belgelerile ihale saatinde A.nkaradı 
:ıuı.v. atmaıma komlJyonuna gelmeleri. <Ziql (59:l6). 

.. * • 
:Aplıda yazılı malzemeler 17·i'·9'0 c;a?'f3mba günU ıaat 17 de Balıkesir 

KAıl'. atmalm& komtsyonunda pazarlıkla salın almllcaktır. Her ay lkl bııı 

çift eorap, lkl bin c;ltt kundura teslimi ~arttır. NUmuntleri komlııyoııda ro· 
ı11Hlr. ı.teı:uıertn telli saatte komisyona relmelerl. l2i9) lli9S2) 

Clnıd mikt.&rı tahmin tıyalJ 

Kundura 
Çorap 
Ç&m~ırlık bu. 

(000:10,000 c;ı:t 

:::o,ooo:to,ooo c;ift 
~0.000:10,000 metre 

~ • ljo 

Kuruı 

600 
3~ 

so 

Af&l'ıda yasılı malzemeler li·7·9t0 c;ar,amba (llnll ıaat 16,30 da Balı· 
kui.r Kor aatmalma koın!syonunda pazarlıkla ıatm alınacaktır. Bütün mal· 
r;emtler ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında teslim edilmesi şarllır. Ta· 
'\plerlıı muayyen vakitte komisyona gelmeleri, l20) l5983) 

CiD.1f mlktan tutan 

Af kabl. 
Bakraç. 
Küçük kaw. 
BaakUl 

adet Jlra 
5000:10,000 6000 
300:3()1) 2500 

ZS::SO 
il 

kiloııu 

KllcUk boy gtmıcı feneri soo 
K&ntar. 30 

HiO 
1200 

670 
MO 

~.,,. 

Beherine tahmin edilen fiyatı 95 kuru~ olan 23.000 adet tımar f~uı 

puulıkla mUn•kaay& konmuştur. İhaleci 111-'i·!HO pazarte.sf g'ÜDÜ ıaat 115 
tedlr. Jt&t1 temtna.t;ı 3lle2 lira 110 kuru~tur. Evaaf ,.e fartnamest komisyonda 
g&rtlltır. :lateklllerln kanunun emr-etUği ''eu.lkle ihale ııaatlnde Ankarada 
lı(,K,V. atmaıma koın18yoauna gelmelerJ. (2~) (6988) .... ,,. 

tı "'~ 21 kalem muhtelif ıettat malzeme pazarlıkla aatm almacaktR'. Muham
ıneıı. bedeli 15~00 lira katı temlnatı 2326 liradır. Pazarlığı 22·i-SHO pazart. 
.ııl rtıntı e&&t ]Od& A.nk&rad& M.ll.V, h&va aatmalma komıS)'OnUDd& yapıJa.

c&ktır. ljartn&meli komisyonda göril\ür. llteklilerin muayyen rUn ve aaatte 
kat! temln&t '"Jamun! vntkalarile komlıyonda bulunmaJ:ırı. ı2::3ı (1!688J 

• * • 
lJOO ton stırım odununun kapalı zarfla ekailtmul 23-7 -IHO (1lnU 

aut 115 de .A.nkarad& LT. Amirliği ıatmalma komiıyonunc1a yaprlacalctıl'. 

Kabammen bedetl 27.000 lira ilk temlnatı :!0:?5 liradır. Şartnamesi 1311 ku. 
faaıa komı.,.ondan &Lmır. Kanuna uygun ve içinde kanuni ve ticaret oduı 
~ da balun&Q te!dtt mektuplan aat Hı de kadar kabul olunur. 

(218) (5684) 

• • • 
(0.000 kilo a.bwı kapalı za.rfl& ekailtmeye konmu~tur. şa.rtnamest An· 

Jı:an. l.ltaDbul" KmJ'& LY • .lmlrUklert atmalma kom~yonlarmda görWllr. 
Kü•m ...... bedell 1&000 Ura mc tambıatı 1687 lira 50 kuru~tur. lbaleıı1 

~-NO ıı-arteat g1lntl aat 11 de K~d& Lv. Amlrlllf aatınalma komJa
,ananda yapılacakta'. bteklllerlll beDl gilnde eaat 10 & kadar tekli! mektup
lumJ komı.rona n=elerL l190) (M'78), 

••• .A.ptıd& miktal', muhammen bedel. !hale ı:Un Te aaatlcrl yazılı mtrr •e 
koyan eti kapalı 9Z'tJa ekllltme,.. JIOn'lllmlJ§tur. Şartrıamw Iatanbul, An· 
k&ra Lv. Amlrllklert n ~ Mlleıt atm&Jma Ko. larmda görUJebillr. b
teklller kuwıun 2,a anetl maddelerinde Jasdı TtAllc lle teklif mektuplarmı 
lhale aaatfııda J&akal blı: aat eVTel I'l'.'.o. bqkalllıfm.a verml~ bulunmaı&n. 

ct.aet ~ 
.fino 

aıp •il U0.000 
KOJ"Dl •tl Tl.000 

l!r& 
30400 
218'0 

lir& 
.2280 
1111 

••• 

(2fll) (6840) 
lbale ,u.n eaats 

26/7/~0 cuma 
:?e/T/.HO cuma 

15 
lS 

au,ooo lc:11o kuru otı kap&lı z&rfla ekaillmeye konmu§tur. Ş&rtnaaıe. 
il :latanbul. Ankara Le1"1.Sml .Am1ıUk1erl Te llara§da Aııkert S&tmalma 
kom1çonl&rm4a sGrtUtır. JluM.mmea tutarı 18,2i0 Ura ilk teminatı lMS 
liradır. EbUtmul U-7-9'0 c:wnarted gflntl aat 11 dedir. 1.teklUmn 
tekllf mektuptarmı Uı.ale aatlndlln en u bll' -.at enelh:ıe kadar lfarqta 
A..lktıt Satm&lma kcnnlqonuna nrmeleri. (lSl) (MZ:I> 

••• 72 ton aadeyal't kapalI za.rtl& aatm aımacaktrr. Mulıamm".Jl fıyatı 122 
kuruflul'. İh&le1l 20-'1·NO cumartesi giliıü aat 10 da Tekirdağ aslierl aatm· 
alma komla)'ontmda yapılacaktır. Şartnamell hergUn koınlııyonda görtl!Ur. 

oso) cs•ım 

••• M.000 kilo Adeyağı kapalı zarfla ekalltmeye koıım~tur. lhaleııl 19·7· 
~ c:uma sQDD aat 13 te ,.apılac&kbr. Muhammen bedeli 9Z.i00. lira Ulc 
t:em.ln&tz etao lltad.a'. ETsat ve p.rtn&mea komJayondA ~!Srülllr. lııteklilertn 

Dta.19 uatmdıen 'bir aat enellDe bda!' Edl.mede aanayt· kı§laımda aatınaıma 
komı.,on& kamın! Teaikalanm n tekllf mektuplarını \•ermeleri, 

( 191) ( 55i7 > 

• • • 
90.000 kilo mfrr eti kap.ılı zartı& ek&iltmeye J.:onmu~tur. Tahm!.qf>edell 

24ı.JOO Ura Uk temıDatı 1822 Ura 50 ıcuru,tur. lbalesi 20-7·9•0 cumartesi gil· 
ııU aut 11 de ÇanakJcalede aakerl aatmalma komisyonunda yapılacaktır. ı. 
teklilertn kanunun 2 Te a Uııcü maddelerlnde yazılı \•eslk&larlle teklif mek· 
tuplarmı ihale P.aatinden bir saat e\"\'cline kad3r komiayonıı. \'ermeleri. 

( 1931 10579) 

• * • 
'i5J)OO kilo aığır eti kapalı zarna ek!11ltmeye konmui tur. lhatesı 2~·7·9t0 

puartel1 gUnU aaat 1 G te Merzifondı Kor satmalma k ımiı;) onunda yııpıla· 
cakbr. Muhammen bedeli 15.000 lira ilk lemlna:.ı l 125 lı:-ac.u. Ş:.ırt.ııamell 

ko~da stirUlUr. lateklilerln belll gün ve ııaalten bir aaat evveline ka·. 
dar Ju.Duııt -ve.atk&larile teklif mektuplarnu komisyona vermeleri. 

0971 ı55S::ı . . .. 
6-000 ı;i!t erı:.t !otıııl yaptırıla.caktır. Pa::a•lık 19-T - ıı1u cı.ata gtlDU 

u.at 15 da 1zmirde L 'I'. Amirliği aalm alma komı!yonunda yapılacaktrr. 
Tahmin bedeli 32,fıOO lıra lıau teminatı 457:S liradır. Şartn:.ımesı komısyon. 

da görUiür. lıteklller!n kanuni n .salk \'e lemlnatıarile belli ııaatle kcmlayo_ 
na gelmeleri. (291>) (6026) 

4 • ııt-

Be pa ine t1.hmin edlen fiaU 93.750 lira olan 250 toı:ı benzin pu:arlıkla 
atm almacalctır. 123 ıer tonluk Ud parti bnlıı:ıde p:ı.ıarlt~ 18-'i- 94-0 s&lı 

&11D11 .at 15 de Ankarada M. M. V. aatm alma komlsyonanda yapılacak. 
tır. Katı temlııatl her parti iı;ın i031 lira 23 ı..uru ~tur. lh.r partiye alt §art. 
name 233 kuru:a komiıyondan alınır. Tallplerın rou . .lyy~n \'akitte komle. 
yanda bulunmaları. (303) (6032) 

• • • 
22 ton aade yağı alınacaktır. 1.;:apatı zarna el.aılımesı 81 - i - !HO çar. 

p.mb& rtınü aaat 11 de Edlrnede eski M~irlyct ualreslnde ııatın alma ko. 
rnbyonunda yapılacaktR'. Tahmin bedeli :?i.500 hra, Uk temlııatı 2063 ıı. 

rada. E\•sa.t n ,artııame!i komısyonda görillllr. bte~Ulerln belli gtln \ e 
ıutten bir saat ovveli.ııe kadar teklif mektuplarlllI komlıyoııa vernseieri 

(:98) (6023) 

• • • 
!'e:ı.iden yapılacak parke yol ve yangı.na kar11ı ııu tesiatı, erat bln&3ı. 

ızrua t:ı:aatı kapalı zarlla ekalltıMye konmu,t.ur. Ktıflf ve buauaf oa:t
la.rı Ankara, İstanbul, Konya. L\•, Amirlikleri satın alın& komisyonunda g!S. 
rUHlr. ttk teminatı 11S09 lira 29 kuruştur. lııaleıri :?9- i - IMO puarteal gtl. 

ııU .uat 11 de Konya~ıı. Lv. Amirliği satm alma komüyo:ıunda yapılacak. 
tn-. llteklılerln sa.at 10 a l;adar teklif mektuplarau komlayona vermeleri. 
?!tekUlerlD 2490 •yılı kanunun 2 n 8 ncü maddelerindeki vulkalan ibraz 
etmeleri 1&rttn'. (302) (608D) 

Hepalne tahmin edilen fıaU 17 ,460 Ura olan altı kalem zlı kamyon ye. 
dek parçalan pazarlıkla satın alı.nacaktır lhaleat 18-7-940 pel'§embe 
gtl.DU aaat l4 dedir. J~U ~mlnatı ~6l9 liradır. Şartııame ve 11.lteaı Jcoml3. 
yonda görUIUr. Taliplerin muayyen vakitte Ankarada M. M . V. aatm alma 
komls;fonuna g-elmelert. ( 306) ( 6033) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen tıatı ıs.ıoo lira olan muhtetu clnı, m1kt.ıırda 

muytab.ye rnal:ı:eme.sl 20-7-940 cumuteal gUnU aaat lJ de Ankaraı.la M. 
M. V. ı:ılın alıııa komlıyonunda pazarlıkla &atm alınacaktır. lstckillerin 
~'il~ ııralık kaU ıcmuıa.Uanle komi.ııyonda bulunmaları. (29~) (6022) 

••• 
Hepm.ııe tahmlo edilen fiaU 26,t-OO Ura olan 12,000 adet yün fan1le 

29-7-940 pazarteai günU ıaat 1:1 de Ankarada M. M. V. satın alma ko. 
m!ayonunda li:rıpalı %artla ııatın 1.lınaeaktır. tateklilerln 1980 liralık kaU 
teminatlarıle mczkClr komlısyonda bulunmaları. (300) (6027) 

••• 
Kau &anıı%onu ıçı.ıı btr kilo!una tahmuı edilen flatJ 16 kuru~ olan f80 

ıon vtı Gble lhU)•acı ıı;ı..o bil kilosuna tahmin edilen tiaU ı:ı kuru~ olan 120 
toı:ı 11ğtr etine talip çıkmadı:ından tekrar kapalı zartla eltalllmeye kon. 
mU§tur. 460 ton etın ılk teıninau 15050 ve 120 ton etın ilk teminatı 12~ 
lıradır. lh&Jeal ~>9-7-940 pazartesi rwıu uat 111 dedir. 120 ton etin ıart. 
nameıı1 paruız, 4&Cı ton etın p.rtnamesl S9ô kuru§& komlıyonda.ıı alınır. 

J.::ksUtmeye rtreceklerlr. 2490 say.ılı ka.'lunun 2 ve 3 ~ncU madı.lelerınde 
y&%Ilı \'eaaikle Uk temınat ve teklif mektuplarını ihale aa.atıntlen bir sa.at 
evvel Kara llıf11t.. Mevki aatııı alma komlııyonunıı vermeleri. (301) (6028). . . . " 

31-7-94Cı çar~anıba gUnU ııaat 11 de pazaı·ııkla komisyonda mevcut 
niımuneye göre ıı.ooo • 7,000 c;\tt kundura yaptırılacaktır. Muhammen be. 
deli 43,:ıoo lira olup ılk teminatı 3fl2 llradır. tııt.ekJUerln bellt run ve aa. 
atte Çorluda 1->or aatm alma komisyonuna rclıneleri. (307) l603f) 

• • • 
320 to.ıı kuru ot Sl-7-910 çarpmba günü aaat 10 da kapalı zarfla 

ekıUtmeye lto.ıımu~tur. Tahmin tutarı 23.400 ltra. Uk teml.ııatı li615 Ura.dır, 
Şartnamesi komısyonda görü!Ur. lııtek!Uerln kanunı \'Uıkalarile beraber 
teklif mektuplarını ihale ıaatindcn bir aaat en·cl lzmlr Bornova aııkert 

aatJn alma komisyonuna ''ermeleri. (309) (6036) 

• • • 
15.000 liralık paluıka takmJI (Kemer, çift kUlük, ailnrfilUk) ııatm alı. 

nacaktır. Pazarlığı 18-7-940 pel'§embe &'UDU u.at ll• de Edlrnede eü1 
Mü,irlyet dairesinde aatm alma komisyonunda leteklllerin getirecekleri 
nUmunelcrdcn beğenilen ve nüınune tutulan takım U:ııerinden yapılacaktı?'. 
Teminatı 760 liradır. Şarlııameat komiıyonda &'ÖrWUr, lııtcklilerln komla. 
yona ıelmelerl. (296) (6023) 

••• a.ooo KıJo ukeı1 evaatta aade Y•l't l:ılkemi muayene ve a.ı;ık ek8Utme 
Ue alınacaktır. Ta.hmin bedeli f500 lir& llk teminatı 837 lira 00 kunl§tur. 
Evaafı komlıyonda görWUr. lhaleıd 2~-940 paza.rt.esi günü ıaat 10 da 
Boluda Alay aatm alma komtııyonunda yaprta.caktır. lsteklllerln kanuni 
\'eaalk ve tenıiDaUarUe komtayona relmelert. (297) (6-03f) 

••• 
3,4X4,28 eb'ad.mda 3.000 llralık e§ya n 2X2 eb'adında 2.000 liralık 

mekk&rl örtn..u aluw:aktır. PuarlJkları 16-7-940 ııalı günü ııaa.t ıs da 
Edlrnede Eakl ll~iriyet Dalreslnda aatm alma komlayonunda ~art.ııame.. 

alnde yazılı eb'ad \'e eşkllde ialeklllerln getireceklerl örtWerden beğenlle • 
rek tutulacak numune Uzerlnden yapılacaktır. Teminatı '160 liradır. Eva&f 
'"e ıartn.amui komisyonda görWUr. lııtckllleriD belJI ııaatte k.oml.ııyona gel. 
melerl. (303) (6080) 

••• 
, ,AP.fıd& yazılı erzak ~ede eeld ~Utirly~t Daireainde aat°' a1J;ı!a 
ko~4': puarbkla ı'-T-NO çarpm'ba gfuıU lıta&1arnıda yasd:ı 
aaa.tlerde eluİUtmeler1 yapılacaktır • .tateklilertıı. belli ıUn ,.e ısaatte koın1L 
yoı:ıa gelmeleri. (304) (6-031) 
Cbısl Ton Tu1an 

K. llerdme1L 
Jıılakarna. 

A. ŞehrtyHl, 

{ Lira 
20 3'00 
20 4.000 
10 2000 

Temlnatı 
IJra 
1110 
600 
300 

thale 
SaaU 
l1 
ıs 

17 

j ıstanbul Komuta.nlığı Satınalma K~misyonundan 
Komutanlık ihtiyacı için be§ bin paıu:ra k&Ylfl bef bin ~ek kayıp \'e 

be~ bin af kabı 13-T·HO stınO aaat 11 de puarbkla aatm alm&caktıl'. 
1atekllleriD evaat ve prtnameslnl rörmek llzere hergün paza.rhfa tıU 

rak için de lıe1U gUD n saatte Fındıklıda komutanlık aatmalma komta:yo
nuna gelmeleri. Ug kalem teçhl&at maddeli ayn ayrı taliplere de lhale edJ
lebillr. (581T>. 

• • • 
Komutanlık birlikleri içi.il U-7-940 gilnO eaat 10 da puarlıkla 100 ton 

kuru ot aatm alma.cald.ır. şart:namuını görmek için herrtın n razarlıf& 1.§· 
'tırak için de y<ı.de on bef kat! teminat paruı ile belll gUn ve ııaatte Fındık· 
lıda komutanlık 1&lmalnıa komlayonuna gelmeler!. (119:11) 

••• 
Komut.uılık blrlıklert tı;ın aışafzda cina ve miktarları yazılı mutablye 

ıD-7 94U rünU na~ 16 da paurlıkl& ııatm almacaktır. Evaaf ve oartnamul 
bergiln l<"mi.eyonda görUleblllr. Bu ınalzementn ber biri ayrı ayn taliplere 
d• ihale ,.dilebilir. latekUlerin belli gün \'e aaatte kat1 teminat paralarile bir· 
ıı:.:t.• f"uıdrkl:da komutanlık ııatınatma komleyonuna &;elmelerf. (11860) 

C1D.lt &det 
Tavla halatı 100 
Zincir yulıu sapı 
Şaplı ~ıılar ba.şlığı 

l\:üçUk yem torban 
Küçük çul 

'Büyük çul 

• • • 

2500 
1000 
2000 
::o! 
:oo 

Beylerbeyinde as'ker1 11hhiye deposunda aı;ık eksiltme ile tamirat yaptı· 
rılacalctır. KeJlf bedeli be~ bin dört yüz kırk ııeklz lira aekııen bef kuru~tur. 
llk teminatı dört yUz eekiL lira alt.mq altı kunııtur. Şartname ve keoif ev
rakı her tı gllnU komiıyonda gorWeb!llr. Eksiltme 20·7·9f0 gUnU aaat onblr
de yapılacaJ.:lır. leteklllerin belli (Un ve aaatte Fındıklıda komutanlık la· 

tınalma ltomııyonuna müracaaUarı. (6710) 

"' .. 
Haydarp~a hutaneal aeı:ıellk ihtiyacı lçtn 9200 tavuk ve 2•00 plltç 

ke.palı zırt usullle aatm almacakllr. KUnaka1a111 13-7..-9t0 rtınll ıaat 

l!? dedir. Muhammen bedeli ıekb bin yüz liradır. llk teminatı altı yüz 
yedi Ura elll kuruıtur. Ş&rt.ııame!I her gün Fındıl<lıda Komutanlık Satm 
aı&ıa komiayoı:ıunda rör1Jlebllii. tateklllerin mUnakaaaya tşUrak lçlıı belli 
gUnde eaat l l e kadar .teklıt mektuplarmı makbuz kartılığı komı.yoııa 

\"ermeleri. ( :1434) 

, ... • 
Karadeniz boğaz kıtaatı senelik ihtiyacı lc;ln kaJ'411 ıarf uauıu eksilt. 

me ile 300 ton eıgır etl aatın alınacaktır. Ek.slltme gUnU 29- 7- 9t0 gUnU 
Hat 16,30 dadır. Muhammen bedeli yüz on bir bin lir& olup ilk lem !natı 

6800 liradır. Şartnamul her glln tııtanbulda aatm alma komisyonunda gi;. 
r!llcblllr. MUnakRsaya lcıUrak tçln belli gUıı ve ııaalttn bir s;at önce tekllt 
mektuplarmm Fmdıklıda Komutanlık satı:na.lnıa komisyonuna m:ıl,b:ız 
k&rplıfı teslim dllmeııi. (:19M), 

ADEMİ İKTIDA 

Tabletıırl her eczanede bulunu_p, 
cPoata kutuau l2SS) Calıta, lataııbul ... '. Reçete ile satılır 

Türkiye Cumhuriyet 
lakenderunda bulunan §Ubeınizln kapatıırnaat kararlqıtn'lllllilF' 

şubemiz l~ Temmuz 1910 tarihinden ııonra muamelatını t&tn 
Bu §Ube ile mUnasebcUcrl olanla.ruı Sl temmuz tarihlne kadar 
da bulunacak olan ~lblyctll meaıurlammza \'e ondan 80D1'& d& 
~ubcmlz;c mUracaaUarı !il.zumu ilAn oıwıur. (3002) 

lstanbul Belediye 
ııanıarı 

Tahmin ilk 
bedeli teminat 

~830,00 28i,2:1 Dartııaceze mUe:ı.sese3\ııln yıllık ihtiyacı lçbl 1 
taze eebze. 

1900,00 H:?,GO Çocuklan kurtarma yurdunun yıllık lht11acı .._ 

olan koyun ve l!lğu' eU. 

Tahmin bedelleri ile ilk temlnat miktarları yukarda ya.zılı 
da.iye satın alı:omak U.~re ayrı ayn açık ekıılltıneye konulmuttuı'• 
meler zabıt \•e muamcltıt mUdürJUğU kaleminde görülecektir. lı.a» 
940 pazarteai gUı:ıü saat l" do daimi encümende yapıla.caktır. 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma ait 'l'!caret 
kalarile ihale gllnU muayyen saatte dalmt encUmende 'bulumnalal'lo 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

ikramiye Planı 

6 • ~uo • 
12 • 230 • 
tO • 100 • 
15 • llO • 

210 . 2~ • 
Ketideler: 1 la•t. 1 

11a, 1 Ağustos. 1 lld 
tarihlerinde vapıhr. 

Devlet Demiryolfan ve ·Limanı 
işletme Umum idaresi ilanlaı'I: 
Muhammen bedell lUOO lira olan 240 adet yolcu~

için içi ve dışı belezont telll UlııUk hortum 16·7·94.0 sa.il ptı ~ 
on beş bu~kta Haydarpaşada Gar binası dalılllndekJ ~ 
kapalı zart uııuaıe ııatm alınacaktır. 
• Bu işe girmek ıatıyenlerln 1080 liralık muvakkat temıa.t, 
ettiği veııikalarla teklltlerlnl muhtevi zarflarını aynı gl1D .at ( 
dört buçuğa kadar komisyon reialitlne vermeleri lUımdlr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraııız olarak da,IJtdıl~:: 
(Mel) 

Sümerbank pamuk ipliai ve dokuma fa 
müessesesinden: 

Fabrikalarımızm gümrUk tahmil, 'taııııye ve nakliye 1f1eıt 
la 1 sene için münakasaya konulacaktır. 

lateklilcrln bu l~e ait ıarlnameyi, Bahçekııpıdrı, 1 inci v 
kattak'l mUesaeae ticaret sen1:rtnd.cn alabilecekleri ııa.n olunur. ( 

~ 


