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lngilizler Oniki 
ltalyan üslerini 

ILA N LŞLERl: Tel. 20335 

adadaki 
bornbardı -

r11 a n et t i 1 e r lngiliz tayyarelerinin 

bareket, Hayfa bom- dün g~ace yaptı~ıarı ... 

ardımanına mukabeledir M uı t lh 0 ~ 
u 

la-ıt civarında bir Yanan vaparuna ©1 lk 8 ifil 
ltalyaa tayyareleri blcam etti Yen iden bir çok 

~· 16 - ıt.ıyan tayyucl"l dlln ilk ddo olarak Fllbtlno bD<um <!· otuom•ktadu. Bu "b<bl< lnglll> tayya..torl do Onikl adadokl ltolyan ll•lr fa b r i k a 1 a r ta h r i p e d i 1 d i 
' Utuı Petrcıllerinln burularlıı getfrlldlğt Hayfa limanına bombalı\? rinden bazılaıına hücum etml~ler ve bombardıman yapmr~lardır. 

tıxr. Zat-ar fazJa değtlıllr. ltalyıı.n tayyareleri Girit adası civannda bir Yunan Vapuruna, tbtinıal Al • k • • • d 2 2 
1~1, yanlı§lıkla, bombalar atmı§l&r!a da bombalar ,·apurun ch·anna dU~Uı ve n1anyaya 1 1 gece ıçın e 
~rcJcrlnlıı OııJld adadaki üslerden hareket ettikleri tahmln ancak '·apurun birkaç camını kırmı§tu. 

tlgi ıtere ve Akdeniz 
üslerine hücur1r1 

Bugünlerde başlayacak 
q~at Hitlerin, söylediği gibi, 27 Temmuzda 
flttdra Fatihi olarak Berline dönmesine 

Ak denizdeki 
İngiliz - İtalyan 
çarpışmaları 

~t İmkan kat madl İngiliz bahriye nezareti 
r a yeni mallımat veriyor 

nsız sahillerinden ıngilterenin bombardımanı için I.ondra, 16 - Akdenizdc lngi· 

~o kı·ıometre e dii•ea bu :av~!ı~y~~~~~~;ıhn:ı::::~: ~·~ " y ~ • f.";~ b:;ı',;~:,,,,;~~.~~ :.".:'. 
~a.l mermiler bazırlaamış !:~~=2 .. !r~~~:ı:ht~~ilk~~e!~~ 

4 '1911 ~~~loJ;f ~~:~~~~:~~:.:: 1"1an /ahı ika/arının geceli gündüzlü =..~,~·:u~:~;~"".:;;;.~;;;. 
.,, h k / b /d • •ı İtalyanlar, ln~iliz filosu yaklaşın-

>,~14lıı.. ~le• irli g·az gapll Qf l i '. rı._ iyor ca derhal ç<>ldlmbıl<ırdir· Bundan 
''"""' _ sonra muharebe bir takip harbi 
attttı:ıht6 °";'"' "Ciormı.lc d'ltalla,, I yac:ığını bildirmcklcdlr· mc~~edır· Dıgcr cephe ise, nc!at şeklini almış \'e l talyanlar sa'hil 
~ 1'rıı.; ~nkU nUshasında l"M- Gaydıı, tanrru:ı:un ıkl cephede lngı!ı~ o.l:yanus yoludur. batarynlarmın hlnıal esine iltica et· 
~~~ kalede Sinyor Gay- birden ynptlacaı;mı yazmaktadır· Bınncı cephedeki harekat 1taı - mişlerdfr ... 
~'ıı r~l·e yapılncak bUyUk Bir cephe~ i Akdenizdekl t:ıgiliz yan kuvv.etlerl tarafından, ikinci ntR lXGU.tz TAH1'ELBAiltUl 
~ hır.kaç gUne kadar lıa{llı- mliatemleke ,.e Usleri teşkil et- cephedckı de Aimanler tarafından CATTI { b k ı· l ya~:la.~nktt.~A· k U:ınılra, ı;; (A, A.) - Bahriye 

O t 
•• ny ~: denizdeki logiliz do. ncz.arcti tebli~ ediyor: 

.t. , dakı i~tıbalı kcsecegız. den!::altısmın zavi olmlt!l adJedil-ru a l/an Us- nan~a.s~le ana\·atan~~llosu arasın •

1 

Üssüne dönmesi geciken Shark 

\U: " b. d lngıitere ~a lamamt'n teslim o· mesi lfizımgeld!ğmı nnıiral!il< tees-

1~~ gene tJom alan l " 1 ıı ... , .... : ""''"'' •lifle habe. "'''· 

t~ •ahillerine 30 m a mesafede görülecek A m er ı kan . donan rn a 
~- İn •• ~apura hüc~~no~~tiabileceğini Londra ve ta ya releri in, i ite re 
" 'Q~lhzlere bir çok ~abeşler iltihak Y · · g · J 

~~:r .. hücumlara ıştı rake başladılar em rı ne y~ rı 1 mel ı ... " 
\:::Vctıc;;- M~mlaki lnglllz tay sunde bulun.ımışsa da .hiç blrınc.ıe mu· Am !l rık ada ıngı iter eye aza ın i 
~: Ilı r nıo lnaUycU halckmda \'affnk olamnaııştır. Zayl:ıt ve tele· "' ' , 

·~·~~lltt ~::bal:ll~ uc~rcdll Ca~i~~~t~~yy'lt eden Lir habere göre yardım cereyanı kuvvetlendi 
~ ...:l'llrt ... mum tayyare· de l<enyada \'ajlr Uıerlne 11 temmuz 

\ e ll~fıllJ de Aeııabın cenubunda da dUşmıuıın yaptığı hılrnmıJa tayya· 
~~'rıı:~~ hUcunı ctmlştır. Çı re da~ bataryalarının ate~ilo bir dUş· 

~en r 48 lülometrcllk mıı.n tayye.rc:ıl dUııUrUlmU~tUr. Bir 
~"lrpdt'ÖrülrnUşttir. tayyare de Derkall<ıe yere çarparak 

1~ ~tnııı a Tobruk llmaıımda parçalanruı~tır. üı: kişi olan tayyare 
~ lı 

1 
tre bombar<lımM tay· mürettebatı /\!mUştor. Aynı muharc 

tı,.~ l!ıJJı!~lden hücum eı.m~ıer- bede cenubi Afrlkıı kuvı;etıerlne men 
'• ~ l':ııı tını>\ netıceter hetıüz bclll sup iki muharebe tayyaresinin uka.· 

lij '4'1kı be-raoor bUcumuD amdıın dumao izleri bırakarak w:aJco 
~ 1 •• tı [' ~ıllde kari\ bir du· ln.ştığı le..'lblt edllml§llr." 

.Ylıkzıt' ~!Jj ~lltı t.a.', ıo.,S-ı gurUluıUştUr. lTAL\'A~' :.·AJtALll.Altl 
• 1' .11ıtrf;lerı lhlcrine döo Nnpull, 16 (A.A.) - Bardla llma· 

ı. "1 ... ~ nmda ve Tobrul<ta cereyıı.n eden mu· 
(' h ; iki. bu Abah ta bir h&rebclerae yaralanan 5CO k~I (Akli 

Ucu.11 et:uel< tc'<ebbU· ( l>e"l:aıru 4 UııcUde) 

Ncvyork, 16 - Şika~oda topla· 
nan demokrat kongresinde ınebu. 
san meclısı reisi Bankhead'ın söy
lediği nutuk bütün Amerlkada bil' 
yük akisler yapnıı~tır· Meclis reisi 
demiştir ki: "Amerika. harhe gir
mek müstesna olmak Uzcre, 1ngil· 
tereye elinden gelen her yardımr 
yapmalıdır. Norveç, Holanda, Bel. 
~ikanm lşg;ı.linc kadar Amerika 
tehlikenin farkında değildi. Yalnız 
B· Ruzvcll vıulyeti ~örmilş ve gö
zUmüzU açmağa çalışmı~tr. Şiır.di 
L:ıgiltere demokra.si~i korumak 1 • 

çin yalnız başına lıaı b ı . or Hil
ler ve Musolini rnllthiş dcmokra~i 
dUşmımıdırlnr· Bh:, d"mckrntlar bu 
nu gözönUnde bulunJurnıııı \'C lii
ıınngf'len r;iyasctl tutm&lr) ız .. 

Amedku gazet c>lerl n. Çorçllin 
nulkunu hararNle karflılımııştır. 
Biltlin gazeteler !n~iltNPnln azmı
nl takdir etmekte ve Amcriknya 
dlişen vaz!f P-İ('rdcn bahse~ !emek • 
tedir· 

(.\meıil:::rn clrı ıo'•rnt rıartt:ılnlıı l 
ltongresinc llair di~rr mııluır.:ı.l 

3 üncü sayfanuıda.dır.> 

hava hücuınu yapıldı 
f,ondrrı, 16 - Almanların dün 1 mühim Jıasarat 'Vuku:ı getirmiştir. 

İngilıert>yc kar~ı ~·aptıkları müte· lngillı bombardıı:y:n tlinarclc
addit akınl:ır mühim bir netice ver- rindeıı müteşekkil dığer filolar do 
meınişlir. Jııgilleıenin cenıılıu tark Holanda ve Batı. Şimal Almıınya· 
"e cenubu surp sahillerine vuku sında bazı ha\°n meydanlarını bom· 
bulan lıütiin taarruzlıır ~a sil· bardıman etmişlerdir. Son iki gece 

miş. fokııı daha sonra fngillerenlo larfında cem'an 22 düşman tnyya· 
cenubu şarkisindeki- şehirlere Tulm. re mel:dnnı bombardıman edilmiş
bulan taarruzlar az çok zayiata ıe- tir. 
beblyct ,.·crmişllr. Sabll mlldnfoa tan·arelcrlmlz 

lngiliı. ıayyarclt'ri bombnrdım:ın öün gece Gıınd'ı bombalarııı~ ve 
faaliyetine gece gündilz devnm et· depol.ırn ateş :vermişlerdir. 
mektedirler. Ha"a nezareti dün ~u Diilün bu h:rreklııton yalnız iki 
teblilli neşreırnlştir: tayyarenıiı donmemi~tlr." 

tırnıı.ızu;t:JN UOllRARDll\IAN 
FAALİYETi 

"Dün gece kun·clli lnglliı ban 
rilolan Almanyııcla yeniden muhte
lif hedefleri b9mh:ırdımıın etmi~· 
!erdir. Bunların ::ırasında Ureme 
toyyııre fabrikası doğu Huhr'unılıı
kl l'adcrlıorn ile Osn::ıbruk'un doğu 
şiınulinıleid l>iepholz'da tayyare 
mıılıcnıe dcııolorı, Gclsenkirchcn•
dc benzin lcsis:ılı, ll:ımbourg ve 
Brcıncdc petı ol lasfiyehanelcri 
Hamın ile Su'>'tle m:ır~andiı garlıırı 
me,·cuııur. Bomharclımnnlar inri· 
Uklnra \'C yangınlara sebep olmuş 

~?&U~/nzfl!!! 

DtiN GEOJ~KI BOYtIBARDI
lUAl\'LAB 

lnglllı bonıb:ırdıraan tan·arelerl 
dün gece de Al:rı:ınyada muhtelif 
askeri hedcflr~i Lombardım:ın el
mişlerdir. ' ·nbıırdıman edilen 
)'erlerin eeııı . ·"iıı i anlamak tein 
11 Alman rad. ' istasyonunun ve 
on ikinci olıır:ı ' Oslo radyosunun 
neşriyatını 1 f'~. ·,,ni söylemek kl• 
fıdir. J\eşriyııı .ı ı.,lil eden istas
)'onl:ır arasın t: ?'~ lin, Münilı, Vi· 
yana ve Alm:': ·ın tamam ş:ır. 
'.kında Brcslav '.ırılır. Yapılan ta-

( J).,ı \ ;unı 4 ünci.ldP) 

Romanya hariciye nazırının 
Berline telgrafı 

lHikreo:, 16 ( .\ . ,\.) :')'r.unı. 

Hariciye nazırı Mruıoilc:ıcu, Al -manya hariciye nazırı von IUben· 
tropa bir le1graf gö1dc-rerek bil
hn.'3r.a şöyle clC'mi5t ir · 

"Almanya il, l~vına:ıra arnsın
<lakl mi!nascbetlC'rin b;ıgUıı vied:ı: 
nımııın emrett ~i ve reni anin~ ııı 
yoluı:da iicrli)«:ct•:';ir.i Rom rı mlllc. 
tile birlikte kuvvetle ümit edlyo -
rum.,. 

Bu tc 1 graf a \'c: ı.!i • ı ce\ :ı.pla \'On 

flil:>~r.trop, f\i&no''fc •ı'nun harici· 
~e n"z-ır tine ln\inı 0'' nnccbct lle 
en' eııınimi t"rı:ı"nnilC'rlni hildirml" 
ve Jn!nrı il:.•·e "tmifttır: 

"~ff"m1el·e · !r•itniz nrnıı•ııdn ta 
mıırr.•le t D'ni C'l" rrUsteı it rrılına • 
sc':ıc•l<>r t""''" • ,.,• ı'h''l ı>:.>.ı r"d"ceı;.i. 
nlz ~a\'retlC'r irin herıd('n n.,hvıcı 

ve yardım bckliyebilcceğinlzden e. 
m1n olabilirsiniz.,, 

ispanyanın Berlin elçisi 
lUadriıl, 16 (A· A·) - lspanyn 

hllkümcti general Montcro de Es· 
pinosa'run Dcrlln sc.firli~c Uı)ini 
için Alman) a hükümoti nezdinde 
istimzaçtıı bulunmu§tur. 

Arjantinde esham ve 
tahvilat konfrolü 

Bıırııos - Aires, 16 (A. A·) -
Hiılıümetin bir kararnruncııi Ar
jantine ı;ircn Psbam Ve tahvilat ij• 

":c.rine .\•apılncak muameıcterl kon. 
trola ti'•bi kılmalün ve husucl mU-
0::ırıdP olmııdan ecnebi memleket • 
ierdr mukim eşhasa para gönderil
ırıı:ısi'li menctmektedfr. 

Fransız Ajansı Peten 
müdafaana

mesını neşretti 
Fransa. rejiınini , galiplerine hoş 
görünınek için değişti rnıemiş 

<\azısı S Uncüde) 
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(/bni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
lBNt HJŞAI\1 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmı~ 
Hz. Muhammed hahkındaki ilk biyografi 

l'UrkÇC)tı f.'tWlrl.'Dl 43 1Wt1 lYI lh1 il fJJ (dl O lfl) T lUı u-lk\ 
llz. A'i'ŞE ÇiRKiN lf<TIRAJA· 

RI OGREN Dl ( 1) 
Sonra, Hz. Muhammed b;ze 

geldi. (Annemle babam, bır de 
ensfı.rdan bir kadın yanımda bulu· 
nuyorlardı. Bu kadıncağız d:ı be· 
nimle bcrnbcr ağlamaktaydı. Tan· 
nyı övdükten oonra bana de<!i ki: 

- Halkın Eöylediklcrini i~itmiş 
olacaksın, Ay~e! Allahtan kork! 
Şayet halkın söylediği gibi bir fe· 
nahk cttinse, Allaha tövbe ctl Zı
ra Tann kullannm tövbelerini ka· 
bul eder! 

Daha bu sozleri söyler söylemez 
gözlerimden hiç vaki olmamı~ 
derecede yaşlar dökfi!meye başld" 
dı .. Bekliyordum ki benim yerime 
anncnı ve babam cevap versinler. 
Fakat onlar susuyorlardı. Bense, 
Allaha yemin ederim ki, Allahm 
benim yfizümden !yet indireceği 
ni, Kur'an olarak camilerde okuna 
cat'IIlI ve dualarda söyleneceğini 
aldımdan geçirmiyecek derecede 
kendimi ~ciz ve ehemmiyetsiz bir 
kııl olarak biliyordum .• 

'{l) lmam MUsllmln vcrdlğt imha· 
ta. g6re Hz. Ayııo bu sıraılo. b1: ay 
kadar Jıaata yatml§tır. Nekahet devri 
bo.§laymca. dlıan çıkarak hMl.seyl bir 
tesa.dllflo aı;-reııml§tlr. Bunu c1a ge
ne HJı:. ~ au §ekllde anlabyor: 

- Nekahet devri ba§Iaymca dı:1a· 
nya ~tmı. Yanmıda Mustııhm anıı.· 
m c1a vardı. Evlerlmlzo yalan yerler
de helAlar yapılmazdan evvel gf tti
ğlmlz (Menasığ)a gittik. 

Jr"ıınrmdakfJer ümmQ ?.Iwıtahm ba· 
bam, Eb1 Rehm Um! :Muttalib, ana.aı 
llmet • U.s • Sahr b!n Amr, Ebu Beki· 

J'fD to,yzesf, oğlu Mustahtı. 

Daııfl,yor.kcn :Mustahm anomnm a· 
Nı ~O vakit: 

- Must8lı dU.;ı:stıiı! diye bedduada 
balımdu. 

- Bedre i§Urak et.mi§ bir adama 
bec!du:ı. ediyorsun! dedim. 

- Evet. yavnıml dedi. Sen onun 
neler söyledl.ğ1D1 duymtldm mı 'l 

- Neler söylemiş! 

Bunun tl%erhıe mllfterilerin t!Urn
larmı bnııa anlattı. o Vllldt h:lstalr 
ğun kat kat arttı. Eve dlllıdllğllm 

ıı:amnn Hz. Muhammed gcldl, ıre1Am 

verdi, benim .sılıhatıml eordu, ben de: 
- Mll6:ı.adc edersen ebeveyn1mln 

cv1no gideyim! dlyo o vakit mUsaado 
s.sted1m. 

:Maksııdrm anrun vo babamdan ha· 
ldlmU Oğrenmektt. Hz. :Muhammed 
müaıuı.do edlı:ıcc babamın evine gttUm. 
Aııamıl: 

- .Amıedğtm dedim! Herkes ne 
8'ylQ,yorl 

- Ehemmiyet verme kmm. Bir a· 
dAmm parla.k bir zovceııl olur, o e.· 
dam onu sever, aynı zamanda. o zev
ceıılD ortakları bulunursa hepsi onun 
kusurunu ararlar! dedi • 

- Subhıı.nallah, dedim. Demek ki 
herkes benim hakkmıda. böyle ~ylcr 
.aylllyor! 

O gece sabaha kadar ağladım. GO· 

z11mllıı Y8§1 hto dlnmedL Bir lahza 
u;yıımadım Babalı oluyorken beıı 

lıAlA ağlıyordum. 

Bz. :Muhammed Ali ilmi Ebi TAllb 
vo Usamo bhı Zcydi çağlrtarnk ben· 
den ayrılmnk için oıılarla. istı:;are, 
etti. Usanıo Resulllıı afleslnln nezih 
ve :masum olduğunu söylcm1L1, sonra: 

- Ey Tan.-ı Resulü! Onlar senin 
allendlr. Haklarmdn. yalnız fylllk bt· 
llr1zl demi§tf, 

Ali de: 
- Allah sen! darlığa uğratmadı. 

Ondan bUDka kadmlar ço!ttur.. Onun 

Bıricik ümidim Tanrının Hz. 
:'\luhammede bernm masumiyeti 
mi bıldirecek bir rüya göstereceği 
\"C kew.lisine geçen ~eyi ol<'.iuğu gi 
bi malum etmesindeydi. 

Ben annem ve babamın hiçbiı 
~ey söylemediklerini görünce. on
lara, niçin benim yerime Hz. M~.l' 
hammede cevap vcnnedikleri!l1 
sordum. 

- Vallahi, bız ne söyliyeceğimi· 
zi bilmiyoruz .. dediler. 
Tanrıya yemin ederim ki. o gün 

kil Ebu Bekir ailesi kadar ağu 
vaziyete düşmüş bir aile tarumıro· 
rwn! Annem ,.e babam susunca 
yeniden gözyaşlan dökerek ağla· 

mağa başladım, sonra dedim ki: 
-- Sana söylenenler için asla 

tövbe etmiyeceğim! Zira masumi 
yetim Allaha malfunken eğer ben 
halkın hakkımda söylediklerini 
tasdik etsem, o vakit yalan söyle
miş olur.um! Onlann söylediklerini 
inkar etsem, o Yakit siı barın inan 
mıyacaksımz! 

(Devamı var} 

carlyealııden ııonırsan hakll•ııtl söyler! 
dcdl. .. 

Bunun Uzcrlııo Hz. Muhammed 
Bürcyreyl çağlrttI. ODA: 

- Ey BUreyre ! .Ayuenin halinde 
aenl §Upbelendlrecek bir gıcy f:'ÖrdUa 
mU? dedi .. 

O au cevabı verdi: 
- Sen1 Hak glllıdcrcn adına yemin 

ederim ki J\Y§enlo halinde beni kızdı· 
ran yegtınc eey, onun gençlik sevklle 
hamunm 00,,md& uyuması, koyunla· 
rm gelip hamuru yemesidir! Bir det 
hamur yoğurdumı ben ateşi yııktnc:ı· 
ya kadar aunun ba§mdıı. bekle dedim. 
~ hamuru beklerken kendiııdcn 
geçmi§, koyÜn gelip hamuru ycmf§U. 
Onun halinde bundan ba~ka bir gcy 
görmedim! 

Bunun Uzcrlne Hz. l>luhammed 
meacide girdi minbere çı'b.-tı. Abdul· 
lalı bin Übeyylyo meydan okuynrak: 

- Ehll beytim.o dil uzntııcak dere 
ecele tıeri giden blr adamdan ha.ldumı 
k1m olacak? Ben ehllm hakkında an· 
cak j,y1lllt blllyonım. Sonra. bir ndam 
b:ıJı1s mevzuu oluyor ki onun da an· 
cak iylllğtnl blllyorum! Bu adn.m evi· 
me benimle birlikte giriyordu,_ (hak 
kmda imuı.ttıı. bulunan kUle Safvan) 

Bunun Uzcrine Ensudan Snğd lbnJ 
Mağu ayağa kalktı: 

- Ey Te.nrı Resulü! dedi. Sııno. dil 
uzatan bu adam Evsden fso senin hak 
kmı ondan ben alır, onun J:elleslnl 
ugururum? Eğer Hıızrcçten ise emret, 
dlledlğfnl yapalım! 

Sonra. Hazrcçlerin rcls1 Sağd lbnJ 
lbade kallıtr. O ~ bir adamdı, Fa
tuı.t ca.hllco bir hamlyetln teslıi ııltm 
da knla.rıık Sağd ibnl Mağn.zn: 

- Yalan 8Öy1Uyorsun! Onu Gldllr-
mek te elinde değildir! Onu öldUre-
mczsln ! dedi. 

Dunun lb:erine Sağd ibnl .M.nğazm 
amca oğlu UEeyd ibnl Hw:eyr kalktı: 

- Sen yalan aöylllyorsunl Vallab 
IDdürllrllz! Sen mUntlf.ıkmn, mtlna!ıl..
lar hesabına mUcadcle ediyorsun! de
di. 

Bu auretlo Ev3 \•e Hazreç .aya.klan· 
dılar. Blrlblrlertne kılıç çekecek h&le 
S'eldller. Hz. Muluı.mıned hAlA mlnbe4 
rln Uz:erlndeydl. Peygamber onlan tc• 
kin ede ede hepsini 8U8turdu. 

Ben o gUn bUtUn glln ağladnn. BQ· 
tUn gece uyumadnn. Ettest g1111 de 
böylo geçti. Anam, babam da a~la· 
maktan ciğerim parçalanacağına za· 
hlp oldular. Anamla babam yanmıd3 
otunıyorken cnsa.rdan bir kadın gel· 
dl. Bent görmek istedi. kabul ettim. 
Peygamber benim h:ıkkmıda iftira 
çıkalı ynnuna gelip oturmamı§, bir 
ayda.nberl benim hakkımda. vaht tc
l~tkl etmcmlııtf . ., 

Yeni {urmaylara 
diploma 

Dün merasimle tevzi 
edildi, 39 subay mezun 

oldu 
Harb Akademisinden bu yıl mc· 

zun olanlarn dün saat 14.~o da 
merasimle diplomaları teni edil
miştir. 

Merasime, i:;tiklfil marşı ile ba.~
lr.nmış ve mUteakiben diplomalar 
Harp AkademisJ komutanı tarafın
dan mezunlara Yerilmiştir, 

Bu merasimden sonra komutan 
korgeneral Fuat Erden, bu sene 
mezunlnrmn hitaben fevkalade de. 
ğerli öğütleri muhtevi bir nutuk 
irad etmiş bundan sonrn onuncu 
yıl ınartıı 'ne merasime nihayet 
verilmiştir. 

Bu sene Harb .Akademisinden 
mezun olanlar, hava, deniz, lmra 
kurmay subaylnrile yükselt leva · 
znn mezunlarmdnu mürekkep ol -
mak üzere 39 kftidir. !simleri ~un
lardır: 

Hnvadnn: Sa.l>rl Göknar. Talat 
Eiringen, Namık Aslan. Denizden: 
tuet Saltur, Şeref, Naci, Hakkı, 
Kemal .. J..evurmdıın: Hakkt Özenç, 
Salahaddin Sümer, Sezal Dum, 
Hayri Ciyas, Ekrem füı.tagnn, 
Ekrem Türker, Ferlt Ozgeten, 
Mustafa llyas, Kamil Erdoğ. 

Koradan: Srtln Orgun, Muant
mer Ertem, lrfan Baetd, Adil 
Aktuna, Kemal Scy:mcn, Keme.1 
Dinçler, Necmettin Erguvcn, Mus. 
tafa Yoruç, Ha.ydar Sukan, l\:amil 
Atefilllen, Yahya O:C~u, İh8.'lll Du· 
ray, Fikri Önllgören, Seyfettin 
Çotur, Niyui Polatsil, Nec:ı.t Yur
dakul, Saliı.baddin Tanç, Adil Sa
vaşan, Rntip Ergll, Ca.hit A~p, 
AbdWga!far Salt. 

Franıadaki talebemiz 
Ankara, 1:5 (A..A..) - Harlctye ve

kAleUnden b!ldirlım.ı,tlr: 
Frans:ıdakl talebemlzden Tapgan 

Çanklmııı La Bourboule'da LQU1 
Y&§dal ile Vecdl 'l'üttlln Vl~de, Meh
met Ali Hand&nm Ha.nte'da. Cenan 
~in Augoulem~'do ol\1ultltı:t"l h&Jt
kmda bugUn veltAletc ~alümat _gel· 
~tir. 

Pınarba§ı koşum atı . . 
sergısı 

Pmar~ı lto.:ıum atı ııergtcl Kayac
rl ve Sıva.a valileri huzurile dUn acd· 
mı§tlr. Sergi~ 292 ha)"-an igıttrak cf'o 
nıı., bunlardan 62 k1.1rak, 60 tııy aahi· 
bino para mUkAfaUan 1.c\"Zl edilml§· 
Ur. 

Temyizden be§ aza 
tekaüt edildi 

Temyiz mııhkomesl azalanııdan 
Ahmet Refik, Osmo.n Remzi, Uuatata 
Asun, Mnhmut Kudretullnlı vo Ah· 
met Şeratettln Ya§ had.dl dolayıs1.lo 
tek&llılo sevkcdllmi§lerdlr. Yerlerine 
henU:ı:: ltlmsc tayin olunm~tır. 

İtalyan sefiri bu sabah 
şehrimize geldi 

ltalyanm Ankııra bUyUk elçim 
ı.t. Peppo bu sabahki ekspresle An· 
ka."'lldan §ehrlmlzc G'elınl§Ur. Sefir ts
ts.syonda İtalyan konsolosluk erkanı 
ve bazı !taıyım kolonisi tarafmdan 
kn?'§Ilıuım.l:Jtır. Se!lr birkaç gün §eh• 
riml.zde kalacaktır. 

Halk ekmeği yarım§ar 
kilo çıkarılacak 

Ticaret vekAleU taratmdan ham'fa
nan yeni halle ekmeği tipi tl:ı::erinde 
tetkikler bitmek U:ı::ercdlr. Yan yan· 
ya yumu§ak ve sert buğdaydan yapı
J&ıı bu ekmek ile fiyatlara zam ya· 
pilmasma meydan verl.l.memJ;, olacak
tır. Bu yeni ekmek muayyen frrmlar
da. ve yarımşar kilo olaralt çtkanll\· 
cakbr. 

--<>--

• ürakabe 
komisyonu 

Cnm. manifatura ve çay 
fi}~ tlarını tetkik etti 
Flynt müraknbo komisyonu dUn

kU toplantıaında. çny ve tuvalet sa
bunu fiyatları hakkmdn. lthıılAt tUc
C3rln.rmdnn ve fabrlkııUlrlerden tzn
hat alınıı.ıLır. Çny flycı.Uarınm bir mik
t.:u' yQkl!:clUleceği nnln~ılmalttadır. 

Flyatııı.rı Ucarct veklilcU tara!uı

d:ın na.n edllınJş olan çutult halinde 
<lcmlrlerd:n maada demir tellerin 
tlyaUnrı da komisyon tarafından bu· 
rrtınlcrde tesbit olunacaktır. 

Cam ve z:Uccaclyc ~yası !lyatıarı
nm tcsblti l"I do bltmelt Uzeredlr. Ha·· 
nıız:ı ldbrJt ve bUtun asldler için top· 
tan sııtıcılarn yUzd:ı ylrmi ktır knbul 
edllnılşUr. 

Diter taraftan mnnifatura stoklan 
hakkında beyanname vernıo mUddet1 
dUn bltruı,ur. Fakat peral•cndccUer 
ve diğer bazı ltiın.ııeler kendilerine 
mecburlyct olmadığını sa.naral: bcyıuı 
name vermeml~lerdlr. Koır.•syon bu 
yüzden rnUddetf aym 20 lncl gUnU ilk· 
prnına kadar uzatmı§tır. l3UtUn 'JlC• 
re.kendecller ve ellerinde manlt'atura 
bulunanlar beyanname vermeğe mec
burdurlar. 

Basra yolile 
mal gelecek 

Sovyetlcrle de ticaret 
müzakereleri yapılıyor 

ı.ı:emlekeUmlze ltızwnlu bazı nıad
delcr.l Baııro. yoJuyJıı nıulıtellt mcmle· 
ketıerden tedarik cdeblleceğlmlz anla· 
§Wnı§lır. Ticaret vckAleU bu hu.susta 
bir kere de ithalAt birliklerinin flkrl· 
ııt atmağı muvafık gl:lrmllş ve nltı.kn· 
darlara. emir verml§tlr, EcncW mem· 
JelteUerle de temMlaro ge<;llml§tir. 
Diğer tıınıftan Sovyctıcrle Ucart 

g6rtl§meler yapılmaktadır. Yaltmda 
lkl memleket ıırasmda. ticaret mübn· 
delelertmn ba§lıytıcağ? tımit edilmek· 
tedir. Sovyetıer ticıırct vekAletinfn 
atandardlze etUğl tlttlk ve yUn nU· 
munclcrlnl tetklk etm~lerdlr. 

Adliye vekili Bolu hava
lisinde tetkikler yapıyor 

Bolu 13 - Adllye vekili ''e Bolu me
busu Fethi Okyar re!o.kaUnde Bolu 
nıcbuslnn olduğu halde dUn sabah 
Gercdoyo gclm4J ve doğruca Esenle· 
peye çıkılnralt halk· ile temasta bu· 
lwı.muıı '\'C öğle yemeğini Escntepede 
yeml§Ur. 
Öğleden ııoonı. lılr mlltldet dalın E· 

ııentepedo ltalan Fethi Okyn.r ln~ab 
ikmal edilen Esentepo bclcdlyc otcllnl 
ve ka.sabadakl cumhuriyet H. parti· 
si inşaatını tetkik ebnJ§ ve ccazov1 
v$Zlyett haltkmda alO.kadarlardan izi\· 
bat almıgtır. 

Adliye veklli bu tetkiklerinden son· 
ra Gerededen ayrılmış vo Bolu yolu 
Uzerinde bulunan yeni Ça.,&ada ıınhlye 
halla ve vnıı.yet K.adn.stro heyeti ta 
ratmdan kar~rlanmqı vo nahl.yo halk 
oda.ımıdn. aamlnıt lıasblhallerde bulun· 
m~ ve saat ı do §ehrimlze \-nrm.J§tır. 

Gümrüklerdeki Japon 
mallan çıkarılacak 

lkt sene evvel Japonyadan gelcrel: 
mulıtell! ııebeblerle çekll<'mlycn ve 
gtlmrüklerdo kalan 50 bin kU.lur lıı· 
gllllı liralık manita.tura e»"1smm çr· 
Jro.rılmruıı için tlcıı.ret vekAletl tetkik 
Jel" yapmaktadır. Bu mallarm bodel· 
JerlnJn ödenmesi için mallyo YeWo
U ile do temaslar yapılmaktndtr. 

Bu mallar lç!ndo birçok ıtızumıu 
c;ıya olduğu gibi flyaUarı da bugUnkU 
piyasadan çok ucuzdur. Bugünlerde 
müsbct bir nettco beklenmektedir • 
~ 

Kuruçeşme cinayeti ye
ni bir safhaya girdi 

Kabak tarlası cinayeti 

ICuruçeamcde babam Hncı Şevket· 
Ja kardc.,ı Radiyi 6IdUrcn Zekinin bl· 
rınci ağırcezadnkl muluı.kem~i c:ırar 
ır bir sıı.fhayn glrml§Ur. Maznwı 6te
dcnberl b:ıbMım ağabeylal Sıddkm 
öldUrdilğUnU iddia ediyordu. Bu hu-

• susta mahkemeye verdiği bıızı mek· 
Ha%1nedar tllUl!I civarında. ka.bak tuplnr mUddciumumlllk kanallyle sor 

tarlnsmda Hacı ıı.dmdıı. blrlnl orakla. gu hA.ldmliğino verUmfa ve sorgu hlı
öldllrdüğtl lddlaslle adliyeye verilen klmllf;'1 Sıddkm :ınru:nunen dahUl da· 
HU!ıeyln dün sorgu htk1mlljtince tev· va edilmesine !Uzum g6rmt!ftUr. Gelo-
klt cdlJmlştlr. cek celsede :Jıddık dıı. bulunacaktır. 

10 bin r ahk 
mücevnerat çahndı 
Zabıta kısa bir müdc?et 
içinde hırsızı yakaladı 

NI:antaşmda Kuyulubıılıço ao!,a· 
ğında 29 numr·:ılı Hermlno Cezvecl· 
clya.nm ıı.pıı.rtımanma ~ girmtı ve 
ıo bin liralık 1 .uccvherat ta.lllll§t.ır. 
Zabıta §lkQ.yet Uzerlno 1'1.sa bir müd
det zarfında içinde mllce\•herler bulu· 
nan b:frulu GOmU~suyunda. Park apar 
tımanr .kapıcısı Osmanda bulmu~tur. 
Bu bavulun Osmnnn hcım;ıernerlnden 
Ta~kUprUIU Ş:ıb:ın tarafından bmıktl· 
dıf;'t anlıı,.-ulmış hırsız Şt\ ban yakalan
nu§trr. }J:llcevhcrlcr sahlb!nc iade edil 
ml~tır • 

Katil ebe Naciyenin 
muhakemesi 

.A.nkn.l'a.da. doktor M. Allyi t.nban
C3 lle öldllren ebe No.clycn!n muha· 
kemcslno dUn de Ankara cğır ceza 
mnhkeme.slnC:cı nakz:an de\'am cdllm!ş· 
tir. 

lluhtcllt yerlerden lııtlnabc aureU
le geltrilen §4.hlUerln ifad"lerl o!<un· 
mll!jtur. Bu ifadelerde ı;ıahltıer, Nact • 
yenin zaman uman •·ı:ıu adam beni 
almazsa. ODU öldUrUrüm!.. dedlğlnl 
sayıUyorlımlı. Dijter şa!ılller için mu 
ha.kemo ba§ka gün o bıra •·ılmıtıtır. 

----0:--

Kütahyada yapılan 
büyÜ.k kavis açıldı 

:MtlnakalAt vckA!eUncc KUtahya t.s· 
ta.syonundıı ynptrnln.n bUyOk kavııln 
kOş.at rc:mıi buglln bUtUn ırntahya 
halkının ,.e :ınünakıı.lClt vck6.letl yol 
dalrc:ıl reisi KcmııIID ı,tlrakUe yoptl· 
mı§tır. 

'Bugünden ltib:ıren bu knvis sayesi."l 
de JCUtahya. • Alayunt anı treni kalk· 
'mı;, olup afyon vo Esld§chlr iııUltame
Unden ı;ele:ı trenler KUtahY_a 1Btaeyo
nundan geçeceklerdir. 

Yıllardanberi pek içerlek blr vaıl· 
yette ltalan Kütahya cumhurlyet hü· 
k\lmeUnln bu hlmmeUle Uç tren hat· 
tmm ortaıımdan lBlek !jehlrlerlmlzd~n 
bJrl oımuitur. 

Ko.vtıı Kütahyanm ikUsadlyatma 
btlyUk mikyasta. hizmet edecekUr. 
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Hasan Rasim Ll"':.ıııt 

İDARE EVİ l lstı.ıbcl Anlar•? 
hıa hım:bt11t.ı llC Tt!F&Jaln>i:;sa;, 

Yarı ı;lerl telefonu : 70 f ldıır • • : ~5 "'" . . : .... 
l• •lln l:o1:i> ~ .,.. -
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Mensucat v~ 
der il ere etikB1 

k"l . ~g.· Ticaret ve a etı tti 
rarnameyi tebliğ e , 
Ankara, J5 (A.A.) - lktıcJl 

kiiletindeıı tebliğ edilmiştir: { ~ 
l - 8 temmu~ l!HO tarih ,c 4 

t t ·ı c<rt sayılı re_m gaze c ı e n ııeı 
2/13839 sa:rıh lcnı ,·eklJlcri 1ı;1 kararı ile Türkfytde fmnl 0 

1 
)'ÜZde yirmi be~lcn foıla l·illl 
\"8 eden lıilCımum ruensucııl•· r 
mfıl Ye yarı maınlıl dcrıı~rt· ff" 
muk ve yün ipliklerine "Turl' ı 
lı,, kelimeleriyle fabrika ve)'O ~f 
laUıanc i~lmlerinin konulması 
burl tutulmuştur. ~ 

Bu kararname ticıırelle 1~ı 
men'i ''C ihrac:ılın murakabe ~ 
korunm:ısı hakkındaki kantı11

1ı 
1 ,.er 

clblııce lı:uırlnnınış o an ~ ,. 
·ıı~ nal nıııınrıl:fün lşnrcllenme51 rt 

lr nizaınnnnıeyc isllnndcn ne~ 
ml~I~ ~ 

2 - J\nrarname 8 c:rlılJ 19 rt'~ 
rihinde mevkll meriyete s11~t tir. Bu tıırihten itib:ıren rııbr 
[malfıthont>lerln çıkaracaktar1.fll 
lar ürerinde ·"Türk malı,, ı:cl• r 
riyle fabrika veya imalattı•~. 
minin oşıı~ıda verilen luıhıı!dir· 
sinde yazılı olması mcchor1 { ' 

a - Yüzde ylrml bcşt~tl :ı tf 
yüıı ihtiva cd~n J:umnşlıır ikU 
rlk edilmiştir. 

l - Ken:ır:nrında işlenle ır 
dokum:ı surctile ynıı veya &!I 

0 ret bulunan kumaşlnrıı n:rnı b
1 Bir Polonyalı mülteci yı11C ,.e sıktıkta vı en ~şa§ı i~,,-' 

• h ld" re<de hl~ dcfn olmak üzere kO fil ,., kafilesi da a' ge 1 / • ~ra ğörilJecek renk!~ ''Tür(( 
nu aabahld ltonvan.ıılyoncl b-enUe kellme!erllc kumaşı imal ede~ 

§ehrlm~ yıı.lıuz otuz ~\tik bir Po- rlknnın ismi. dokunacak ,·t 
lonyalı. mUltecl kafilesi gc~r. Bu lcnecektir. Bu yazılanı İIİi\"Cttıtc 
sabahki eluıprcste ise yolcu yoktu. edildiği ı:ıkdirdc, t\sul . d11i~~f 

tesçil edilmiş bir nlAme!i rıır 
konulabilir ..,.eya iş'.cnebi!ir. :j 

* Üniversite ka.mplan dlinden 
itibaren ba.5lamıstır. Talebo 5ehrln 
snyfiyo mıı.hallerinde kurulan bu 
kamplara. devnm etmektedir. 

* Lise ve orta mektcblerdo bu 
seno tatbik edilen imtihan tall
mntnnmesinden nlııısn neticeler 
orta tcdrisnt müdUrlUğiindo topln
nac:ık bir komisyon tarafından tet. 
kik cdilccclttlr· Neticede llli.""Ulll gö· 
rülilrsc bazı noktnlıı.r tndll edile -
cektlr· 

* Maarif Vekiletinin bu sene 
Ankarnda toplıyacağı gU~el sanat· 
fur §Urast hnzırlıklıı..n bitlnedlği 1- · 
çin gelec~k seneye kabnışhr, 

.H. Sooi günlerde. sUttcn zehirle
nenler çoğnldrğnıd.'lll _bel~hıc 
kaymakamlıltlnra. bir ~mı gon • 
dererek bununla ehe:mmıyotle m~ 
gul olunmasmt b!Jc:U.rznişfü. 

* DUn eehrln :muhtelif somUe· 
rinde uyuŞturuou madde satwı altı 
ıınbıkalı ya.kalanmıştrr · 

* Dün şehrimh:den muhtelif va
pur ,.o trcıılerlo lsviı;re, İngiltere 
ve Macaristan tçin 150 bin llralılt 
ihracat eşyası sevltedilmiştlr. 

* Beyoğlu Halkevinde ?stiy~Jo· 
re aoförlilk ve ronkinlstlik ögre~ 
mek Uzero dOn bir kurs açllnmJ -
tır. 3 ay devaıxı edecektir. 

-ı:· Belediye· temiillk amelesi 
kadrosu 900 den 250 ye inmiştir. 
Belediye kadın amele de alıyorsa 
da. yine bo!:luk doldurula.nuı:tnak • 
tadır. 

* l!."tibankm İstanbul hömtlr ih• 
tiyncı için yaptığı stok 20 bin to
na baliğ olmuştur. 

* Karadenfr.de Ağvruun yedi 
mil nçığmda bir mayn gôrWmil'.J ve 
alil.kadı:ufara ihtiyatlı l>Ulunmalan 
'bildirilerek bir tahtib mUfrc:aesi 
gönderilmiştir· · 

* Başvekô.let bir taminı yapa -
ra.k resmi dairelerde kô.ğıt Ye def.· 
terlerin nzami tasa.mı na · kullamt·· 
'tnasmr bild..iıı:nŞır. 

"" Açılma.sına. beş hnfta kalan 
1940 1mılr enternıı.syona.1 fuan ha" 
ztrhltlarma. bilyilli bir hız vcrilmJş. 
tir. Pnvyonlnnn en milhim kısmı kt 
ra.lanmışt.ır. Bazı pavyonların ham'
l-l.nııuı.sma dahi başlanmıştır. 
~ DördüncU mUfettiş Generalı 

AbduJlah Alpdoğan En:incana. git.J 
mf~r· 

2 - l~conrlarınd:ı yazı ve~ 
lr işaret ).ıuhınnuyan kumaş1~11e iki metrede bir }mlııylıkl:ı s .

1 
yccck şel.jlde. "Türk malı,, 1'~, 
lcriylc labril:nnın ismini ıtıt 41 
den damgalar ,·unılııcnktır. lJtl 1 
ı;nların kıı11Jaş. kenar1arındll 0 

şnrl clrğiidir. 
1
, 

b - Yüzde yirmi beşten {ııt ,f 
Uılivn eden bntıııniyçlerln nıe f 
ne ''Türk malı.. kclimelcrh'1e1 ı~ 
rik:ınm bmlnl fhth'n edeli ~l 
ler ynpıştırılnc:ık!ır. Ayrıcil 
vurulması me<"hurt ılcl!lldir· ı1 

c - Ililı'.ınıum mamiıl ye r• ~ f' 
m~I derilerin üzcrltrine 11flll' ı 
lı,, kclimckriyle rnbrika ,.er~,,.· 
l~lhane lıımini taşıyan ve k~~ 
il\ görülcbılen bir danıs3 
cııktır. 

1
,., 

ç - J>anınk ipliklerinin lı11 • f 
Pnkellcrfnln lizcrlerinc arrı~O ~ 
sa, ıınıbalı"ıjl:ırına "l'iirk 111 11 1;~" Jlmeleril le fnbri!..a ismini ih d'; 

•den etiket yapıştırılııcak ,·ef' 
sa vurufacııklır. ti r 

d - Trikotaj için kullnııılll l 
fpliklerlnin her çİleıılne •·'fii~~I ~ 
h,, l>elimelerlylo fabrika ısın rıl'< 
tlva eden ellkeUer ynpışU f rı' 
ve~·a bağl:ınacakhr. Bu fpJikl:ı\J f 
y:ı Yeyıı pn'Jret halinde ııınb' r" . ,ıı .. _nı 
pıldıklan takdirde ''Türk t11 i J!Y.-
limeleri~·Jc fabrikanın Jsııt ~ıf 
''cyn pakcUer üzerinde de ll 
~ktı~· ~~ 

3 - 8 cyltil 1940 tarlhiıtCdt~~ 
fııbrikadn \'ela ima!Athane ,~~ 
rına sevkedflmi' olan en'11~"" (İ 
mıılı,. kelimeleriyle fnb~ıdtı 
lma!Ath:ıric bimlerl ~u ş~k 
zolunacaklır. 

11 
<' 

n - l\enarlannda dokU11' <" 
işleme olıırak ~·uı buıunso:e~~ 
bulunma~ın y(lzde yirmi bd p;,; 
Jo yün ihtiva eden kumaştır',~ 
Iıkl:ı silfnmlyecek şekilde ı~ 
malı,. kelimeleriyle tılbrikS el':ı 
ihUva eden damgıılar vurul~,,.,
Bu damgalıınn kum:ış kert• f 
olması şart delildir. 

61 
~ A' 

b - Dallnniyelerle mafll ~ 1'ı 
n mamtll derilere, panıııl' Jıı 'f 
ipliklerine iklncl madderıltJ ,ıı "' 
ve d fıbnJ;ırında teshil oltı~~ I~ 
kilde Turk malı kellmetcrfi,tf r 
rlka \"eyn Inıalathane isi~ 1~ / 
nulıır.ııkiır. Dcpolnndakl C::! 1 

(DeTruıu n üncU •ıırtııw· 
dtmm ttm ) 
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UZAKTAN 

nıerikan donanma 
arelerinin lngiltere 

Ayşe'ye ·mektup 

~iti .. 

ve tay-· 
• 

emrıne 

."Taymis,,in bir 
bat makalesi 

N h;l:-;uın ~ bilınr.m, Ayşr., nşl.: 
. ı:ihninıir.dr. ıfaim11 öliim fik. 

d Cllnılıur B· ı.ebn.ın 
~n Vi§idcn 11}'T1lm~· ' 

' ~ ~ndü~ewi. n~ 
'lıöli':u~, Trcnlon Ame

•tııı· Nı ilr AmC'rikayA 

verilmesi 
isteniyor 

Reisicumhur seçiminde 

Sulhun idamesi 
işinde Türkler 

İngilizlere 
güvenebilirler 

rini de uyandırıyor. A~I.: cr~anr.le. 
rinl, romanları, dramları hatırla· 
yın, hepsinin de nescine öliiın ka· 
rışır, hepııinıle de hir iiliirıı lıaHısı 
e•l'r. O kAılar lı:i içlerine öliiınii de 
alrnıyan ıı~k hil.::'iyelcri biıe, en 
eı;aslı mf'sclc~ e ılokunrn;ımış J(ilıi 

bir eksiklik lıi,si \•rrir. lliribirlcri· 
ne )emin eden ıişıkları ılü~iiniin, 
hepsi rle "Öliinciye bclıır ... Öliin. 
ciye kııti11r ... " derler demek ki ı;ev. 
ırıliyi kolları ara~ında sıktıkları 
ıınrla bile, c:ınfarı c·nnanları ile hir· 
le5ip hııyalın tııınaıııiyl'lini laıtıl.:· 
hırı anda hile öliim clü~iinccsindcn 
silkinemeıler. Bunda;\ l.;orkıır-
lar mı' Hoşlanırlar mı? 

~or; lıilıik.ı; h:u a ı;ulumsu~ or T~ 
i:ınki: "Gel, diyor, scvgili~e nncak 
lıcniııılc 1.;a, ıışnı•:ıJ.sın; her Aşık 
da sevııilil'C ancak benimle ka\ll· 
«ıır ... Jlunyadaki vu~lall:ı r ne ika • 
ı :ır 117.1111 olursa nhuıı gene de Ge
\·ıci değil midir? Snirin behselllği 
"7.aliın saat" er ı;cc cnlmııı mı? •.• 
Hallıu ki benek, Jıııtiin sevgililerin 
aman bilmez ~ ıkıeısı ı:ını::ını dur. 
clıırnn hende, sommz 'u"lallar 'ar
clır. Bana, ~Öllerinin içinde lıııngi 
hayal ile J:clirscn arlık cbcrli:ren 
o Jıııyali seversin ,.e onun seyglsile 
lı:ıhtiy:ır olursun... Hl'n, ümilsiz 
ıı~klıırııı üıııhli.rinı; ,.iicullarındau 
ı;oyunınuş iı, ıkl:ırın ruhlarını bJr 
leşılrip ) ekpııre Lir nur halinde 
yaşııfen da benim,.. Beni aldatıcı 
lıtr sircna zannetme, hen hutiin 
'·aidltrimi tut:ırım •.. " 

hilinınn. Kenılilcrine ~orıır • 
Mnıı: şiiphe~iı: hir irkilrrek-

ııı ti~erdir. Knıvazöre A-
~ 1ck('1-ııon de!troyc.ıi 
Q..1 ;ktcrur, 
l~ilta başvekili Yan ZI". 
~/l'er tayyım~flilc Amc· ' 
'ı lıet elnı.ietir· 
,~1Ya h~""kili Menzi, 

~ı·/ ~ ~66 000 ingillz li -
~ lt'Ml edilmiş nldufu· 
ır. Bu sipari.<1in allı 

Ruzveltin namzet 
gösterilecegi anlaşılıyor . 

"Entrikacılar, kaı·şıla-
rında Abdülhamit Tür
kiycsi bulunmadığını 

unutmuflardır,, 

lcr Ye: "IJnyır! 1111) ır! Bizi se,·ı:i
mir.ılcn, !!Alldcıimiı:dl'n anracak ö. 
liimıı i~lı-nıın iı:!" dh·e~cklcrılir. 
ı\im bilir'! n;lki de rl~iiruılıır: fa· 
ket briki de iclerind,., kt'ndi J.:cn· 
dılerinc uc itiraf l'd!-ıncdikleri, göı: 
ııöıc hakına~:ı ccsarl't l'rlrn ediklt'ri 
bir his onlara, hiç Aİfızlıırındaıı 
ıiii~nıiyn ö'iıınii rn biiyük haz diye 
iı;tetme:.tedir. 

lliri ni tnnımışlım: "Şinıdl o lia· 
dnr bııhliyarırn ki ölmek fsliyo
rum; bir d:ıh:ı bu kntlor saadet 
ıltıl mamn iınkiın yob:. llil:ıkiıı gün. 
Jcr bııgiin ne.şvcmi aznllncak ... Ni
çin y:ışıyonım?" diyordu. O ınman 
ona ~ülmüş Ye: "Gene adam 
diişiinresl ••• Ölümden ,;ender kork 
m31." drmiştim. Simdi onun sözle
rinıleki hakikati anlıyonım, AHe; 
Siz beni, şimdiye kad:ır hiç tatma. 
dıı:iım gençli~e. ölümdrıı J.orkmı· 
:ran J(en~·liğc kanışturdunuz. Bana 
hayatı hııhşcl!iğlnh: gibi beni, ya· 
şamanın zcık~iz ızlırabından başka 
bir Ş<'Y olmıy:ın iiliim korkmundan 
ıln kurlnrclınız. Şimrli on:ı ı;Gz gö· 
zc hnkabiliyor 'c onun klldrctli 
ndmrsinden irkilmiyorıım. 

rııı~~·'' ln;;iltnc tarıı.fın -
:~ ır. 
ın 
~ c~nubunda k'~ 
hıtl!ır!a ı;:t'r('n hafta vu -
~ tC:l~elr ve tuğyıın etı. 

kıı.ı ölmliştiir· Yalun· 
•lll!l b k'" 1 . -. \' atı oy en ııu ı;::o· 

atung'da bazı C\'lcr 

~a ltıllli iktıııat nu~ırı 
.. hl'ıııt~\ini Seprc'nln ri • 
~ ~· •ktı.sal heyeti dün 
P ıtsıJ olmuştur. 
:~dl' lmp:ı.ratorlu'k pi • 

~l ~lir:tmı>sine Malaiııi
l'a ıakk:ncla birkaç ı;üne 
ıı. rıa.tt:ı. bulunacağı bura. 

,, <'dürncktcdir· MalaUıie· 
~ l!l' 1~tirnıek tal!R\'Yuru 

"i( 
•ııı n ?rtlusıı dün ll27 ha
~ atı~ ctmiı;tir· Ru ııipa· 
, 11an~.da yapılan en bil-

t..ij~ a:ııııdir. Her tank ıt.5 
~do hır mUralyfü:, 30 mi
~ rt mitral ·ör., ve 31 

~"t bır havA. dil.fi tnpu i. 
tl.ı1t ola,.a.ktır. Sipariıı 11 
"trıı" tutmaktadır· 
,~ llfansmrn Şarnda.n .ı· 
t ~-tııu·.ıtran ~urlyede

'bıırı ~kumandıı_ıılı~ bazı 
tııı:"rııı lı>rhüı etmüıtir. 

111 Ilı-feri kuvvetlerde 
Ilı ~·aı:ımışlıtr ,.~ yaı<m 

~ı~ll_htrı:r .mıntakalarma 
"-~IE'rdır. 
ı ~ dıplnmatik muharri· 

~~~~! Fnınııız mahafi -
~lıı lginq göre li'ra.Mıı: 
~ Ve memurini yakm

~ ~itaJıtınr terkcdecck. 

~~ ~Y06uıı.un verdiği bir 
llrbdcn mUtc~sir o· 

~ ta tevzi edilmek fü:e-
1\ttıaddeietiııi nakleden 

ıcrniııi Marsilyaya 

~ ·~:::::=:==== ~I :,~"lına11ı için hlr j3 lık 
br1k''ll edilmişlir. Şu k:ı. 
~l 1,1~ ''P. iııııılathane ıle. 
~tı~· 111 hi ınımıiılat 8 ~l-

l1ı "~~den ilihııren pıL.a: 
~ tı~tıtıı~lerde rlaınııalanmı~ 
bı)'"ıa 1 ~ olnıııdıkça satışa 
~"ik :Ya ııeylcolıınıımaz. 
~ •at~ı l'eya irnalalhander 
~trı) arak kararnamenin 

' 111\ e ~le l'a7.'ı tarihinden 
~.~ .. ( •lıniş olan e .. yaya 

'Rt' .,. 
; ~ b 1 mecburi ıfr#ildir. 
~tıaıı trakrnrle satıı-ılıırın 

;:;tı blııı ııilıl malların Ü· 

t 'at ~ılunnıak~ı:r.ın hil!n. 
~~ 1 lnalarına müsaade 

ı. tıı1ılt\ 
1 tle b lllanıeıı '"e yarı ma_ 
a~llıııa"ıııuı. '"e liin iplik
t...tlıbat r;k Tiirk malı hll. 
:'llt 9to ıarjh ,.e H2• 
~~ tıı:bete ile nl'~redifen 

ıııı,~61~lının l~Aretlen· 
l~fılaıı n.ıt11nn11me ile tes. 
~~it hır ıayılı şcl.:le uy. 

lllıı~, 
iıtar~ tnülhak 1'e hususi 

~~'>irudolunen rlairel r r t a. 
ı''ce~ 11 ~ dojruya fahri

~ ııı, 1 ~ 1 sıparişler iizerine 
~ fab,.·ı." ''Tiirl.; malı" ke-

\ ~~ 1d a lıımlnin konul· 
... tın• tiildir. Aneıık bu 
t ... b' 

~, 'l'e 1 ır seheble ııiparı, 
tıı ~ fllues1ırn P.dilmeı: n 

tıı i 'Hırsa ür.erlerinde 
t, l•reııerin bulunması 

Demokrat partısin in kongresinde · 
" Ruzvelti ısteriz ,, dı ye bağrışıldı 

T.tındrn, 15 ( ;i.,i.J - P.ö)·lr.r bil. 
diri lor: 
Taymi~ gar.eıesi. ba,makalesinde, 

Türlci~·enin Ru~ya ,.e lnsillere ile 
ara!>ını aı:ınak ınak<1aılile son on siin 
:ı:arfınılıı Tiirkiyr.rle Ye komşu mem
lekl'tforrle zi~ erlesile f:ızl;ıluşlırıl

l'i ,,.p,rk, 16 - r.cir.icuınhıır 
nuz,·eltin mcruıub bulunduiiu •de· 
mokrat partisinin kon~resi, r.ci•İ· 
cumlrnr ııe("iminde p?.rU namına 

gösterilecek nıunzedi tayin için ic;. 
timalarma ba;;lamıı:ıtır. nuzvcltin 
namzetliğini koyup lroymıyaca~t 
henÜJ: kafi olarAk bilinmiyorsa 03. 
koydu;fu takdirde kazanac:ı.ı?'ı mw 
hakb.k nyılıyor· Konzrt' ec ~~leri 
perşPmbeye kader nutııklA.ra hlh
IİS edilerektir· Ne\•\·or'' mıırııhlıa
Jlmın, pı>11;emb" ı;-ünü, r.u:·\'eltin 
namr.etliğini ~tiycce~i tahmin edi
liyor. 

"RUZ\ '};l,TI tSTh ORUZ!" 

Demokrat parllsinin aı;ılı:oı c.e!Jıe. 
•inde Şilcago bcJediye reisi Kclly 
demi~ür ki: 
"- Rcyu ~ara,·ı beı:ıeriycti 

ae\•lc için bir fener <1lar"l'ı. idare e· 
dehllecek olan MIArrıın triq-ar 
lllU'Otel olarak ı:österi1meği kab1ıl 
etmNrini ril'a \•e kıı.bul edec~ğini ü
mit P.diyoruz.,, 

l)u beyanat alkıc:larlıı. 1.:ahul e- mış Alman propaır:ınıl:ısı fııaliyl'tin . 
dilıni~tir· den b:ıhseıfiyor ve rli~ or ki: 

Bu sırada bir fı?.~ •·r.ıı.z\•elti iıti
yonı?.'' di~ r.ı ba~rnnuı, partinin 
milli komit~j reJ"i o!ari poııla na. 
zrrı B. Farlcy ~ükiıt cdilmcırini 
ric~ elmi!jtir· 

O anda rpj•icumhur r.uıvell 

Vaşin~tonda Hııl ilr. ycflleğinl ye· 
nıc.ktcrdi· 

MClM'Y.Jit l\l ,J.;Rr: \ 'AR DUI 

"Müttefiklere yardım ııuretile 

Ameıikıınrn :rrıiidafaa.sı,, komite8i 
tarafından ıtçılıın bir ankete göre, 
parti knngresinr. iştirak için fi..im
diyc kadar Şikıı~oya mııva<-alat e
den demokratların yüzd,. 90 ı Jn
gi.ltl!!tcye yardrm lehind 0 hulun. 
m~lardır. Bazı rlC'mokratıar Ame· 
rika donırnma W' Layy;ırelcrile li· 
:ına.nlıı rrnın lnı:ilt~re emrin~ ''erii
nıe.si ıı;ureılil"' yıı.rdrm MilmMi İcab 
edecdini bfülirmiııkrdir· 

"- Türkh t. B:ı~nkili doktor Rı•· 
fik Sa~ d11nı;111 r'ıını:ı ı:mnn fliiyiik 
Millf"t mrc-Jiı;iıule irııdPlliE;i nuınk. 
la kuvrcllc ve :ır:ıhatle bu foali -
yeti prote-;lo Plmcsi hic tr şayanı 
hayı-et dcl!ilclir. Ru nutku l.;:ırşılı • 
yan alkı~l:tr ·Te Ra5vPkilin nlılı~ı 
miitlefil.; itimat reyi, UaşvP-killn, hıı 

ırihi enlrikıılara karşı mııhıllcfclle 
lam mfızaherr.tine mıılik bıılıınthı • 
ğunu #;ÖSlrrmi~lir. nıı enlril.;alArl 
yapanlar, k11rşılar1ncla .\hdülh:ımit 

'I'ürki~·r.'lı cle~il fal.ııl J\ı-m~l Ala· 
lürk Tiirld.ı·esi bulıınrlu~ıınu unut. 
mtışlarrlır. Türkler. ııek tabii ola
rak, yııkın :şıırktrı ~ıılhun iılamc"i ile 
ı!Akadarlnr<lır. Tiirklcr, bu sulhun 
bor:ıılmıısıı•ın öııiiııe ı::rçrncl!e ç:ılı -
:şılorl:ır. Tiirklcr, b~'ıırılnııısı Türk, 
lnı::ilir. ,.e A) ııı r.:ım:ıııcl:ı nıı!\ men. 
rııallerinı• ıle "111\'afık hıılıınan bu 
i~tı: lngilir. ıliplnnı:."hinin ıliir~sl 
mii7.ahercline ilim:ıt Pdehilirler. 
Türklrr, :ırnı 7:ımıınrlıt, rln,llııklıırı· 

F ranSız Ajansı Peten i;1;~~;~·;·":~~;;~~ 
• .. 

reJımının 
. 

mesını 
• 

m üdaf aana- tedbirlerı arttırıldı 
ne Ş retti• ı b;J)~u1.~blldn; l !l (A· A·) - Röyler: 

" ııerhcııt dP-\'leti, Al'nlp& 

dolayı.ı!ilr. \'l lrna ~elchile<:ek 
hAdiııeleri 15ilkfın IR beklemektedir· 

Fransa, rejimini, galiplerine hoş ~:~'~,:~:d~~da;~l~ccc~zd~~cu:: 
• • • hazrrdrr. \'1'! hıı hikum Jnl'mleketi 

Jııliel, kl'nıli~ini üliimt' btn7.İyrn 
bir tl\'l.:tı ile Romro'ya kn,·u~ıııra· 
ı•:ıl.: İ(:kiyi cl ııdaklıır;nn giitürUrkrn 
.~e,·gilinin aldanaratlını, hançeri ıi 
yıireJ,line halıracn~ını acah11 hiç nk. 
lına l(f'lirını•ıııi~ miydi? Onun ölrlii. 
i;iinü ııöriip ele lııı st'frr ~crr,cktcn 
krııılini ülrliiriirl.rn gö7.lcrinıle, hil· 
mecli~i ve he!J.:i ılc hn1Jnrl.ı dolu 
bir Aleme niha:nt al ıLıbilmrkten 
doJ::ın bir sc,•in\· pıırıltı"ı Lırliı·me· 
nıi5 midir' ,\fcrnıın denilen l•ays'ın 
~ahr:ılarılıı nğl11yıı:, inlcmt'klen ze\'k 
eluyelu~ıı gihi '<Rf, herrak Oplıelin'· 

nın ılR krnılini çicekleri ile Sll)a 
atRrkrn nl'5Yesi olm:ıılığını kiın 
sii~ liyehilir? .•• 

Si1.e hö) le öliiıııılcn hıdısclmek 
isleme7.r1İııı, Anr. Fakat J!İinlt'rcft'n 
brri, a~ lardıın heri, sanki hüliin 
düşlincell'rinıi hale ııihi saran hir 
ölüm haı·:ı,ı iı;inı1c ;rn)ıyorııın. 
Kor.l.:araJ.: rlPğil ..... nr: ölümü hir 
lrnrhılıı' diye, heni nihayet süki'ına 
k:n-ıışhıracıık hir liılııf ıliye ele hek
lemi~·orıım. Si7.i sr.\•ınek h:ına, bü
tün yorırnnlukların:ı, elağdı.ğııları· 

na, hrr an içimi1ıle 11\"undırdıJtı 
l;orkııt:ıra, hiiliin iinıilsiıliklere 

rağmt.n lıRrıılı cfa se,·ı!irdi. Hayali· 
nir. ı:in:lrriınin iiniine ııeldilii ::r.aman t 
Allaha in:ıuıyor vr ı;nmlmtliğinden ! 
bir an ~iiphc cımeksiı:in hamdr. 
başlı ·orıım: "Onıı bu kadar çfüC'l 
yarııltıitın, ı:iinliimü onun a$kilc a ı • 
dınlnllığın için sana hamll olsuu, 
Rabtıim !" diyonını. Sizi sevmek 
bana :l'a,adıihını da ö,l:lrelli. Şair: 
''Naili saha.! riir.~iinhül-i firdcue 
'döner. Bwyi 1iilfiin şıetirirse ha· 
rem.i cana ~:ıb:ı" ıli.ror; şirndi be
nim <'Anıının içi hrr "'' r.r.nnctin 
ıünbü l dolu h:ıh~r.lerine hen7.lyor, 
çünkii her şey, her şry lı:ıııa sitden 
bir haber Jtctiri~or ... F:ıkat ı:ene de 
ölümü diişiinmel..lrn kurhıl:ımıyo· 
rum. Üliimii hayall:ın ayrı hir şey 
tliyr, hayalın ı;nıııı rliyc tıı~:l\''\"Ur 
elmiyorııın ki ... nr.ııiın için hayatta 
ııiı, yal1111. siz o'ılıığıınıı1 ı:ihi ü· 
Iüm ıle, bn prris:ın ~~kıınııı limit 
edehileı-dci ,·e;:iınt' vi~:ıı olun (ilüm
de de :oıi1, )~ln11: sİ7. v:ırsınız. Ölüm t 
btndc hir ı:ı:hrııı> his~i uy:ııulınnı • 

De-rler ki: Ölc<'r):timi7. nnda bite 
eıı se\'di#imiz güzükecc'k, elimizden 
tııtııp hiıi lılr gczınr~ f:"Ö!Ürccck
mi,; biz dönmek isteyince de: 
"Hayır, ~en arlık göçtün!" diyecek. 
mi§. Beni o dönüşsüz gezmeye c1-
betıc siıin h:ıyalinir. giHürece.k; 
belki hic lıir şey sö~ kmcksizin, 
ancak ~üzün üze ı.:iinlüınün bütün 
nıiilRvantilc hnkııc:ığım o yolculuk, 
ynnını:r.dn .rliriinıeme müsaade f'l· 
mek lütCnnda hulunnc::ığınız o yol· 
cuhık, sonu güçece~im ıne1ar da 
olsa heni korkulabilir mi? Simdi 
hay:tlimcle l..ıile öpmelle cesaret c· 
demediğim ayağınızın topr;ığım 
üzerine lıac;mac;ı, s:ıadetimde sizin 
silinmer. mührünüz olmıyacak mı?. 

Bunları gamla, kederle SÖ:llcnti
yonım, Ayşl'. Siıc gonliiruil d&1'ınck 
isledim. Belki siz höyJc şeylerclrn 
ho§lanmnz, bir ııkşam nncak uz:ık· 
tan duyduğum 'VC kıılnklnrınıda en 
tatlı musikt diye kal:ın lıillur şellı· 
leli gibi gülmenizi (belki de donıı-1 
bakmamahır.a rağmen hanıı ,;ıilu
:yordunuz, Ane) uyandıracak soı
Jer ~inlemek istersiniz. Fakat bcıı, 
okumadı~ın11., okumıyacajfınu: bu 
mektuplarda size ruhumun bu ha. 
letlnl de söylemekten kendimi ala· 
madım. Si:r.e hııyattaıı, ölilmsii;r; bir 
Alemde her an l:ıtelenen ıc,.-kkr, u· 
midler içinde ya~amnklan da hah· 
sederiın, Ane. 

Si:r.i 5C\'ln<'nin Yerdi~! ~e\incl, 
ya~arhn olrlııJhı gibi oliirkrn tle 
duyacağıma inanın, Ayşl'... AHc, 
Ayşe, mckluplnrın ı;orıııncla bir ırn
lAm bulunması lıdetıir ama acaba 
~iz benim sclAmımı istiyor nm'lu. 
nuı.'? 

l i Tcmrnu:r. HltO 

' N urullah /\taç 
. görünmek içın değıştirn1en11ş ra:!~a~~~a:~~~~:~t~r~vır.tı, lıilhu• 

1 ich{J. 15 (.L 4.) - Jh\aS ajanın 
bılıfiı:ı' or: 

Alm;n ba~ını, Frıınsıı hükiım,.Iİ· 
nin aldıiı pn kıırarlHı, mP11ınuni· 
yelle karşılAnıamı~tır. (\· ı:ıiin er 
,,.1, Oeulsehe All.ıı~mrin .. 7.eihın 
rarı resmt bir im111 ll!ltınılıı bıı Jııı •• 
!\Usta gııyri mü~aıı ınütıılr:ılıır neş. 
relmişıir. . <;iornalc H'lıııtyıı ,.e 
Stııınrıa ııııız.rlrleri de kendi' fil.irle· 
rini 110' lemi~lerdir. 

rek~I. dııiıne h:ıl.ikl Fran"r. rulııı. 
nıın, h:ı!..ıki Fran~ız h:ı~elının ,.5~. 
sını leşkil r.lnıiş 01:111 aııanr.11 ı.. 11·• 
mell,.rin avdeti es:ısına da~antfcak· 
tır. 

hll\'R<fıın :;rClf'<'f"'k hrr hÜl"Umll V9 

bf'r tiirlii ıı."kC'r indirilm~ini kıı.r

'tlam::ı ;;a haT.Trlıı nmrş buhınıı.ror. 
iri anda 11rr hcst d"'\"let i rlahilinde 
yere inmC'ı:r l"f<'hbiiıı edrcck tay· • 
ya re lcr, l"iddl ~rlllk !ere çarpa • 
caktır. Çünkü hu 15ahad:\ müddaa 
tertihatı ı:ok ilcrlcmi-, bulunmak· 
tadır. Muayyen hir hadden <lalıa 
)1ik'lrk tonilii.toda hiçbir gemi, 
le\kif edilmeden ,.c hücuma uğ
ram:ıd:ı.n hi<:bir limıtna yııklııpmı
racaktır. Her tar11fta ~ahil batar
yalan hazır bulunmaktadır· 

Çin Japon hurbi 

Jl r r il.;j hnsınrl;, lam a~ nııiır TC 

a~a~ıdal.:i iki kr.3 fi) et ill'ri :mriıl· 

mektedir: 
1 - J."r;;ınsı7. rdiıninrlel.i rlriii· 

tiklikler, mih,l'r <),.,!ellerini Pla
kadar etmer.. Rıı, lcıl:ılitPr rejimle
rin, yeni hir i~tildıııl için iyi hirr.r 
dmln olabilmek için mıır.i ilr çok 
fıu;la mütesanit bulunan ııdanılıır 
tarııfınrlan ,·ür.ud.ı gt.lirilcn (enıı 

bir taklillir. 
2 - Fran!la, bu suretlr. ıııılilılere 

hoş ı:ıöriinnıek n: hıı sıırt!lle dııha 
iyi bir sulh muııhrllcsi clılc etmek 
htiyorsa, çolc ) ıınılıynr. 

Fransız hasını, psaı;en ıırııların· 
da tezat lnılıın3n hu ıı.. i tehiri de 
reddetmektedir. lhiUınıel. ıotaliler 
rejimleri htrhanııi hir ıınretle tıık
lidi naıarı dil.kale almamıştır. Fıı· 
,i::r.min Te nasyonal so~) 11Jizmin do. 
Jumunda ve lerakkiııindeki :Jıırtl11r, 
Fran.sanın Taziyeti ile mukayese e
dilemeı. Frannnın bu~iinkii YAlİ· 
y eti, hük6metr, ur.un hu:ırlıklanlıı 
bulunmala ,·akıt hırııl..mamıştır. 
Fransının maru:r. kaldığı darbe, 
Frannya, )ııkardan ha,tıyıırak eler 
h al otoriteyi Te me~uli) eti ~en iden 
tesis etmek Te mııre~ııl Pelen'in mıt· 
nevi himııl ulnde derinlere ı1ojtru 
derhııl enr.rjik sıırrile har!!Cıet ııe. 
tebile<:f'k bir kumanda ma~ııniz. 
nıuı kurmak nı:ifı;ini hhmil et· 
miştir. Hıını:l:ın sonra, mt1mlekctin 
heyf' ti umıımi~·e~i fü:erlnrlc ttdııvi 
h:ıırekeline ıecilee~klir. nıı hare· 
kel, )·abınl"ı misallerrlen ilhıını ıt" 
lınarak :rapılacak deiildir. Bu ha. 

11111.ı.imellr. nıaıi ilr. aliıkıııl:ır ;ı. 
ıfı:ımların hııhınrtııilıı ı>İİ\ Jeni)·nr. 
.lla'iıııki 11:ı11rlRrın ılnk111.11, ı1inııli
;ye L::ııl;ır hiçhir l;:ıhinrye ,ııirınc· 
mi· 'e p:ırl~nıento<la hııluıııııaınış 
yeni insanlıırtlır. l>il!erlrriııc gelin· 
ce. hıınlAr. nı:ıi:!liıhi3 elll'n en·r l, 
kall.ınnıa J\l;ihnlını ilrri sürınel..len 
fııri/; olıııanıı~ 7.C\'Ollır. 

J'liııs)onal l"M~·11lir.rnin Te Fıı~iz· 
mln lıırihi ırö~tcri)or li bu rriinı
Jer, ıl:ıh.ı l'\ vrlılen lıir pnrlinin 
ı:nyrcti ill' \r. ilılil~lkiır nıahhelle 
11711n hir "nıiicadrlc ile iktidar ;nc\"-
1.:ıi eldr. rdilınPılen yıınıl~n i• lahıı· 
tın :sırnıiıniyr.tiıır. \'e ~:ıj:ilaml ı ~ına 
lnıının:ım:ığa miileınavil bıılıınıl\or· 
lıu. fransııda il.:tid~r nıc; kii i~·in 
lııınn ınii5;ıhih lıir nıiirnrll'lı• nlm:ı· 
ınıştır. Frırn~ııılıı ılanı, şiınılidcn 
h:ılledilıni~ H hitkiirn nri l mi~tir. 
En-rlki rrjiınlrrin fenalıkları, ;nk. 
ıanlıeri m:ıliıın lııılıınuynrdu. Petrn 
hül\iımelinin kar:ırlarının L:nlııylıL:
la l.;;ıb11l eılilnıe•indı>n, l..ııı karıırla
rın bir nıenfııııl hPderi giillükleri 
\"C lııınlRrın yabanc ı nıemlekellr.rrle 
lesir İrrA<;ına mntuf hirrr nıanrHa 
oldııiiıı neticesini çıkıırmak tama· 
mi~·le yRnlı~lır. Hi::er hıı kararlar, 
herke<;in nıiillr.fikıı11 lasvilıiıte mac 
h:ır olın11~<;11, bıı, ıılınan kıırarlar ı n 1 
eca~en olı:ıın hir h:ılde b11hınıfııj!ıı. 
nıın \"e yalnız hıınları tnrılamanın 
Jdfa~·pl rılf'rr.~inin bir hurhanırlır. 

Türk - Alman ticaret 
anlatması İmzalanıyer 

A nkua. lfJ - ::ı milyon liratıtı 

Tllrk • A ım11.n tJr.ıırrt 11nl~mumın 

buıUrı haridye \•eklletlnde imza edl· 
lecetl anla:ıılmakladı.r. 

Ordu, mühim miktarda tcknİ.'Iİ. 
yenlerin iştirakiyle tak,·iye edil· 
mişlir. Bu l.f"'kni'liyenler. ayni 7.a
manda mahalli var.iyctr dr tıtmıt
mi\')e ııo;İM hulıı:ınıaktadır. Pek 
yakmıfa • lrlanrlıt ııcrbcsl dc\'letinin 
kendiııin i miidafaaya tamamiylc 
ıalih bü\'iik bir ordu.su olacaktır. 
Momlck~thı bit:\rnflığmı mııhııfa-
7:8\'a Ye memleketin müdafa~mıı 
bü.)-ilk bir ~rvklo bn~h bulunan 
halk. hiikümetin işini ço~ kolay. 
lıu~trrmaktadır. . 

Fransız Emil Berten 
kruvazörü 

Oflnırn, 1;, 'A.A.) -'- Fransır. 1': 
ruvaıi)rü F.ınile Rertrnin lnJrlliıle· 
rin neznrrline rPğmrn yeni hkoç
yAda Hıılifak.,•ıtan lrn~·arak Marti· 
niqııe'e ,·a rdıl!ına ıfair Alman rıuf. 
yosunun idılia!'iı hakkınrla Kanaıla 
miidııf:ıa ,.e hahriye ne7.areli 11,ağı· 
cl:ıki tehiiği neşretmiştir: 

''Eınile Rerlen l.;rıı\•ar.örii, Hali· 
faks'ı Fr:ınsıı • Alman mütııre-kesi
nin imzasıııd:ın cnrl, 2 1 ha7.iran· 
d:ı lerkelrniştir. Franıııı: kruvoı:örii, 
bir miitıtrik 1. ı rhlı-.1 olarak hir rlosl 
limıınd;ın rliı\er hiı· dost limanıı 
ıitme\ı: iircrc ıısrılını~lır, K:ınııda 
makaınatı bıı 5:eminin hnrcketinden 
haberdar idiler." 

ve lngiltere 
Japon ha riciye na.zıri le l ngiliz el çiıi dün 

~aat görüştüler 
de üç 

.\'ı•r,,ınrl:. ili - Tok.Yoıhıki fngiliı. 
hıil·ill.: <'l~·ı~i rllın de .laponyn lı:ıri. 
<'iye 1111zırile ı::öriışnıfıştür. Bu mü. 
la!l.ıl iiı; :o:·ı:ıl "i.irınii51iır. 

lnıdllcrc ile .laponya ıır:ısıııtla 
Çiıı • .lapon sulhu için müzakcrl'lrr 
~·:ırılılı~ıııa ılııir lnııillrrrnin t.la· 
lr,., a nıli Hkili l:ırnfındnn 'rrilrn 
hııİır.re dair ln;ıillurtlt'n rt'sıni ha· 
lırr Yrrilınrnıc!•lr, Ancak miiınkrrrlc 
rin devııın elliği iş;ın•t olnııııın!dıı. 
dır. 

.\nırrikıı hııriri) r ıııııırı Hııll, in· 
ı:illl'renin Çin ile Japonya nra~ında 
harı'j lrıııinine maııır gııyrellerine 
oııir ol:ın lı:ılıt'rlrr· lı:ıkkında ken
<lisine şıı :sıı:di sornn ıınzcll'cilere 
Amerikanın Uzak Doğuıla ııyrı Te 
miist:ıkil bir siyaset t:ıkibine de· 
nm l'lliMini l..ıilclirmişlir. 

Ihıll, 11ıızelrritrri knlıııl etmeden 
biraz önce lngiliz lıüyük elçisi 
J.ord l.othinn'ı kabul rtnıişse de 
miil~kalla llıak Doğu '"n7.iyetinin 
nıü1.akrre eılillliAine drliılct eden 
lıitbir emare mt'vcut drğilclir. 

,T.\J'ON ABLUKASI 

Tol;yo, 13 (..t.ıU - Çin suların. 
rlııl.:i Japon filo~nnun haşkıımondn. 
nı amiral Slmadn, Ş:ınırhayıtnld Ja· 
pon h:ışkon~olo•u \"asıt:ı,ile yaban. 
cı llf'faret heyelll'rile Çin rleniz ııünı 
rü~iine tebliıtallR bulıın11r:ık Jıugün. 
clf'n itih;ıren Japon rilosıınun Jlang. 
çeu körfor.inrleki Siıını:-Snn.Pır ile 
Ut"nçeu linı:ınını, l.ödnJ! \e Snnlııao 
körfezlerini Te Lopııan 'c Fııteu'yu 

ıılıluk:ı rdccri;\ini bildirıniştir. Bıı 
lıölgclerıle her hırlü scyrl~efaiu 
mrrnııudıır \"e :ılıhık:ıyı yarmak i Iİ· 
yen lıC'r ':ıpıır J:ıı>on deniz kuv'\'ct 
lrri l:ır:ıfıncl:ın tcYkif edilecektir • 

Şatı9/ıa11. 1j {,\. A.) - Jııgıliz 
ııı:ıknmlnrı h<'niıı: işgal ııllınde bu. 
lı111rııı~ :ııı <;iıı lim:rnlarına .karşı 
.l:ıponlnr ı·ırafındarı h:ılıcr \erilen 
lcdlıirlcrin ynlsur. oldu~unu \C lııı 
~ ıi:t.ılf'n lngiliz \'apıırl:ırın:ı 1tclcbıl~
cck lıülün zıırnrlıırın ıııcs·uliyelı 
J:ıpon lıfıkünıctinc nil olaCJığını 
.Tnpıın maknıııların:ı hilıllrnıi~lrı • 
eli r. 

İngiltere, Fransaya 
yardıma hala hazır .• 
J.omlrn. t:i O. U - Höyler: 
Cürçil'ln nıılkıınılan dün unulul· 

muş olan a5a~ırlııki kısmı alıicn 
şimdi ı:önderiyorıız: 

"-Zafere J:ic.len lOlumuı kapan· 
nınclıkç:ı, Fr:ınsız hükı"ııııcline karşı 
lıüsnüniycıinıi7.İ gösteren harekat. 
ta hulıınmağ:ı hnzırı7.. Biiyük Fran
sız iınnnratorlıığıınun, h:ılen esir 
Fransa ile ınurnsalıı:sı kcsilml~ olau 
TC lıürriyclini id:ıme cyletnekte bu· 
lunnn kı•ıınlarııııln licııreli himale 
rclebiliri7. Ye Frırnsız hnparatorlu· 
~nun lıu kmml:ınnın idarc'lin 
yardımda hulun:ıhiliriz." 
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Dahili harpten sonra 
Akdenizda nasıl bir aziyeHe bulunu~o~~ 

lspan)nua nurııa}ışltr )opılı)or. 
• "ürn:ıyışcılcr wk:ıl.Jarıı yapı"'lırdık
l:ırı lliınlar<ln Cclıclütı:ırıkın lspıın. 
yaya nit oldu~ ınu ve iadesini isti· 
yorlar. 

Diğer tarııfl:ın hponyaıl:ı li0,000 
sivıl Almıın :ı'lkeri bıılundu"'ll si'y 
lenmckledir. Fr:ın<ıız • hp:ııı~ol hu. 
dudund:ı lıc' llycn on binlerce 11,k. 
m:ın rskcrini ı)e hu r:ı\om:ı ilfnc 
ederseniz. herb:ın~i bir znm:ınd:ı, 
İspnnyacl:ı ı~o. ~00 b'n Alm:ın n<ı· 
keriniıı bulunabılcccJı hol:ı) hl.in 
:ını:ı,ılmış olur. 

Dlı!ün bıın'nr şu ncliC'eye cı'.ıl ıır 
ki Frnnl,o hil'·umeti pel: nşik!ır hir 
5urclle Almı:!n \'e lınl-s an taraflısı 
bir hilkômclUr. Hnıtü, lnnil!rrC'nin 
fcvkaldcle snl[ıhf:rcııc göodcnli~l 
c ki hnridyc n:ızırlarınd:ın S:ımııel 
Hor hile ve hatta Dük Dö \'indsor 
bile İspanya ile lngil'erenlıı arıı
sını şimdiye kad:ır hııl:ım:ımıştır. 
Şu h:ıldc lspan~ ol hül,ümetl clahlll 
lıerplen harap hlr holde çıknn 
memleketini lrn:ır etme:, için 1n'!i
lizlerln teklif etlikleri l,;;llkrnzı ret 
elmiş; ve kendi isıikh:ılini Alınan 
\ 'C ltaJyan fstikb:ılilc hirleştimıc~i 
tercih etmiştir. 

Franko hül.ömcli, busfine kaclar, 
'\'aziyetini şüphesiz ki açık bir ~c· 
kilde söyledi, fakat anlaşılan bu. 
dur. Ynnf Almnnyn herhan,::i bir 
maksadını tnhnkkuk eıtirmek için 
lspanyadnn yol \'C :rarclını lsıiye • 
cek olur.sa dalın doğrusu lspnnya
ya bir ittifak teklif edecek olursa 
Franko hükömclf bn iltlfala bilô 
tereddüt kabul edecek; Ye lıü!ün 
:kuvvetini Alm:ın emrine ,·erecek -
Ur. 

lspan~'ll uzun süren dahili bir 
muharebeden her ne kadar yeni 
ve yorgun bir halde çıkmışsa dn 
İtalyanın \'e Almanyanın kenclisine 
k:ırşı gösterdi!f i sempatiye bu su· 
retle fyt bir cevap vermek mevklln
dcdir. Bu takdirde kanı ordusiyle 
heraber deniz kU\'Veti de mihver 
cilerin :rnnıb:ışında yer nlocnk ele
mektir ki, bu kuvvet, ne de olsa 
Akdeniz vaziyetinde lnglltereyi 
kısmen düşündUrecek bir haldedir. 

Sadece mih,·ereflere illihnk ede
cek bir İspanyol donanması Al:de· 
nizdekl vaziyeti takviye cdebll!r 
mi? 

Buna derhal hnyır diye cevap 
vererek İspanyol don:ınmasına bir 
kere bakalım: 

Bu donnnm:ı cJahIIt harpten evvel 
de küçük bir donnnmn olmakla be
raber ne de olsa bir kuvvet ffnde 
edebilirdi. Fakat cl:ıhlll harpler es· 

T. iş Bankası 

nJ ınd.ı donarırıı nııı hir kısmı 
~\I:ıdrıt hükum,·linı, hlr !..ısını da 
rr:ınko hul.umelını tulorak ıki kıs
mıı ııyrıl.J:. 

ı:u sırııl<Jrda ılon:ınrtııı şu cüı i 
ll'ni n nıür<'kko)ti: 

l'.i t:ıne <lr tnot s:ıffıharp ıw 
ınl"li, 10,000 !onluk iki krU\·:ızör. 
Aılctleri do~ru o'nrıık lıilinıncyen 
dcnizallı ~ ını!C'd. lfi ı:::rnıl•ot. 

F:ıl;at :r;J~ lcd: •mıT. n\ rılın ı neti. 
l'C''iıdlr ki bu kuv\ etler dıığıldı. 
Bu :ırnd::ı B ılrar knıvıızörü torpil· 
lencr.c1\ Lııltı. Bu kru\'azvr R tnnc 
13 s:ınlimelrclll. ~ıık<ick z:l\·l)eli 
top :ı ınücrlıhez 'e sılr':ıtl 3:i mil· 
dı. Cocluız k~u"..·nzüriı ele iki defo 
~oınir olunnı:ı ın:'I rnğınr!l nyı:ı o
kıbeıteıı kendisini kıırtaramr.dı. 
ı\\·rupn burnıınd:ı ha'it:ın k:ırn et· 
mek ınecburl\·etınde knldı. Di~cr. 
Itri l.ilıcrt (İ. SenanlC''i, l\lenı.lez 
\C 8 mnhrıp Oran lım'lrı· l.ı l'r:ıw 
sızl:ır:ı le<ıl,m olarak sılahl:ırınd:ın 
te<.'rit cdilciı Bulün bu F;enıiler da· 
hill harp hp) unc:ı çok fena kııl
hınılnııştı, h:ılbu ki Fr:ınko hul\i'r 
mrlln!n el.n lel•i gemiler nisbetcn 
duhıı i~ i ınııbıirııza eclilrni lir. Ne. 
ilce ~u ki harp ııilıa;} etinde lsp:ııı
) J don:ınmıısı çok zayır bir h::ıle 
gclrJi. On bin !onluk bir krm·nT.ör; 
ınutc:ıddit gemiler, 'e bir ı:ok mııh· 
rlp lmlmıştı. 1 p:ıny:ı donanmasını 
yeniden inşa bir ~ ıRııı masrafa 
ihtiyaç söslcri)orclıı. 

lsp:ınyıı hükCtmctinin fena kul
lanılmış gemileri olelôcele tamir 
elliği mulıaltk:ıktır. Fnk:ıl harbin 
nih:ıl etindenlıerl henüz yeni lılr 
gemi denize Jndirflmedil:inc söre 
bu donı>nmnya bnşkıı hiç bir şey 
11,ive ederuemic;lir. Bu itibarlıı AI· 
manya ve ltahnnın Jsponyol harp 
gemilerinden istifa<;lesi pek ciıı'i 
ıvc adct:i hiç knbiliııdcn olacakıır!. 

Amerikanın Fransa se
firi Amerİkaya gidiyor 
Vnşlr.gton, 1G - Amerikanın 

Fransa nozdindeki sefiri Bullit 
Vo.şingtona gitmc'ktcpir· ,Şçflr 

Fransmını vaziyeti halrkmda rnpor 
verecektir· F~aya ş"mdilil: av -
det ctmemeci ihUm:ıJi vnrdrr- !..ı:ıe. 
riknnm, Almanlnr tarnfınd:ın i;igal 
edilen Çekoslovakya, Polonya, 
Norveç, Holanda, nelçika hilk"ı· 
melleri nezdindo1:i sefirlcrir; hu 
hültfunet merkezlerinin bulunduı:'U 
1nrriltereye göndermesi muhtc:nel
dir· 

1 adet 2000 Um .... 2Cı00.-Ura 
1 • ıntıo .. - 8000.-. 

" .. tiOO .. - 8000.-. 
12 .. 2M .. - 8000.- . 
40 .. 100 .. -4000.- .. 
7~ • 50 . - 8750.-. 

210 . 21' .. - ~2:i0.-. 

Keşidcb: 1 Şub'\t, 1 Mıı.. 

1940 Küçük Cari 

HesaplaT 

ikramiye Plfuu 1 
yıs, 1 A{:ustos, 1 tkincitcşrin 
tnrihlcrincle vnııılır. 

Veni kabine 
Romanyada neler yap· 
rnak istediğini bildiriyor 

Bükrcı;, 15 (A· A·) - Röyfor: 
Ba.-:ve}:'I Gigur~u rad~·oda bir 

nutuk vererek yeni kııJ)in('nin ba-

T obruk İtalyan üssü 
gene bombalandı 

""C.c·c~ı vazifeyi ita" «~ '~'ir· 
Romen milletine lıltııb eden B~
vekll, milletin kabinenin mesai.si· 
ne itirnRt etmesini ve muzahir ol
m-ı.sını istemiştir. 

G1gurtu milletin ckseriyeUnl 
te"kil eden köy1Ulerh1 menafiine 
bilhns"a 4;nret cderclr her z::ına.n. 
kindc..'1 fo.zlı:ı bugiin köyllllere yar· 
dnn C':lilmrsi ve Adil ve n~nuskftr 
bir idarenin :m.i:leUn MC'J.'.llı:ini hi
nı:ı~·e etml"si lazınıı-"'lrli :ıni ,.e zi
rP.i mo.hsullcrin i~ 1 fö.tln ı:;ıtılmn:ıı 
,,.·n 1 Ukfunetin clir.d~n geleni ya· 
p ,.r.-ını sövlentir;Ur· 

Hükumet:nm sureti mahsusada 
<ler.ıh1 <' ettiği vazifelere temas c
d"n b"Ş\'ekil, yeni yollar inııasmın 
zıı.rurl olduP,unıı 7.•kr!'tmi•ülr. Gi • 
'"'Urlu. 11.omcn mniet! n"mtna kra· 
la ubud·~·ctini h'ldlrcre!!: nutkuna 
nihayet Vl'.'rmb°tir· 

RmlA?<lı'YAD \Rt MACArt 
fü\AT.LI :l'~Tt 

Ilükrc--:, 15 (A· .ı\.) - Romnn
·rade.ki Macar C'ka1üycti l.lderi a· 
<;a~daki beyannameyj ııcı;!'et.mL, -
tir: 

"Romanya hiil fımeti ve milli 
parti llderleri't' vrırıhn yc>nl anl»ş_ 
mıı üı:crlne, ntillettaQlarmnzm mfl· 
li Romen partisine k"yrt.ları bilft
hıırc f.3yin 1'.'dilec<>l: milddet za.rfm
dn Y"PI1:ıcaktrr. Bu huııuııh tali · 
mnt verilecc':tir.,, 

Diğer taraftan haber sı.lrncı'hna 
r,-örc g~0kler bir tt"ln!'ılllıı. yapa -
rak liç günlük bir milddot Tt\rfmdı:ı 
Trıı.nsilv::myn m,.sclesl hııl:kında 
kl!.rlc;:khğn sebebiyet vPrere!: ma. 
1mlelcr ne!-!retmiyecek1crdir· 

Romanyada bir at"t:.:ı 

casusluk sucuyla tcvk:f 
edi~di 

( na~:arafı 1 lııcl do) 
ya) ha:ıtanc gemlsılo bu saba.il 'lra.b 
ıustan buraya gelml}tir • 

ll'ALVı\.S tiAfftL?.FmlNUE 
t.il i.',\ RA~' GEir11LElt 

Lundra, la (A.A.) - Ba.lırıyo ncza 
retınden tcbHg ecü!ml§tir: 

1tnl;) n htıktımeti alııren nc§retlitil 
olr iltuıda nıtitteflk llnıanlıırıı. giden 
bütün ucarct \ apucıa.rwın mı.. • ..cttk 
sa.!ıillcrc 30 mil mesafe dahil.ntle sey· 
rı.se.erlerinın bUUl!ı nıe:Juliyctl ken· 
dllcrinc alt l!ıı.cagını bıldirmi;;tır. 

Buııa göre m·allyct h '':Qmctl ltaly.ın 
e:::.hilleri clvarmcla seyrlı:ekr eden vn· 
puı !ar hakkında. mUmaııiı bir teı.lblr 
aıınm:ı.sını yerinde bulmuıı1.ur. Bu 
llUl'('tle, lı:ıgıllz hUkiımeU Akdenizde 
ltnlynn sahilleri.De SO mll mec:ıf•) 1· 
<;inde seynhıı.t eden vnpur!ar b:lt'ın 

me:.uUyctl Uzerlcrl.Ite ıı.Jmış olncııl:lnr· 
dır. 

tll'.:BEl.ÜTI'AIUl{. \}ZEnlNl>E 
TA l'l:' AHELJ;;~ 

CcbdUttnnl>. 1.5 (~) - Cebe· 
tultarıkın dlln Uç defa havndnn bom· 
bardıman edUJlğl h:ıkltında dışard!l 

ynyıln.n haberler a.sılsızdır. DUn dU,· 
ma.n ~e~lf tayyareleri çok ~1lkııekt.en 
~~hlr Uzerinde uçmu~!arııa clıı hiçbir 
bomba atmamıı.ııardır. Hava da!! top 
lıı.rı muntaznman ate§ aı;mışlnrdır. 

AFilll\A lUl)STE~U~lr:t.ERt 
IIARBtND.E \" AZİ\"ET 

Londra, 15 (A.A.) - İtalya 
harp ilan edelidenberi Habeşi~. 
tan ve Eritre ile S~da!l arasında
ki hudut boyunca ufak mikyasta 
ba::ı hareketler cerevan etmiştir. 
Lon.drada ö~renildiğine göre bu 
esnada şimdiye kadar iki amil 
meydana çıkm1ştır: 

1 - Yerli ftalvan kıtaatı harp 
etmeye çok istekli değildirler. 

2 - Sudanlı kıtaatın mancvi
y~tı bozmak için ltalyanlann sar. 
fe!tiği gayret boşa çıkmıştır. İ
talyan propagandası havadan atı· 
lan beyannamelerle yapılmaktay. 
dt. Sudanlr askerlerin çok azı o
kumak bilir. Bilenler ise atılan 
beyannameleri bilhassl p.ii!ilnc 

bulmaktadırlar. Bu hususlarda 
İngiliz kuvvetleri modern §erait 
altında muharip olarak kendileri· 
ni göstermiş olan bu yerli kttaa. 
tan müteşekkildir. Bu kıtaat 
şimdiye kadar dlişman toprakla· 
rına müteaddit hücumlarda bu· 
lunmuşlardır. İngiliz kuvvetle. 
rine iltihak eden birçok Habeşler 
de hücumlara iştirak etmişlerdir. 
B:.dayettc İtalyanlar Sudan li
manlanna ve Bahrfahmer sahili 
bovunca bazı noktalara hava hü· 
cuinu yapmakla iktifa et:niı'iler. 
dir. ·Bununla beraber bu ay faik 
kuvvetlerle Kassali, Gallabat, 
Kerumut karakollarını ilk ciddi 
hücum hareketlerine başlamı§lar 
ve bu karakolları mühim zayiat 
vererek zaptetmi~lercir. 

Bu karakolların İngiliz noktai 
nazarınca stratejik kuvvetleri ol
madığından muayyen bazı nokta
lardıın itibaren mukavemet etme. 
ye de bir tebep yoktur. Hali ha
zır yağmur mevsimi büyük hare
kata müsait değildir. Trablm:. 
garp hudu.dunda İngiliz kara ve 
hava kuvvetlerinin işbirliği iyi· 
dir. Kenya şimal hucudundald 
harekfit lngiliz kuvvetlerinin mah 
dut hücumlariyle bombardıman 
hücumları yapan cenubi Afrika 
hnva kuvvetleriyle başlam?ştır. 

İtalyan müstemleke askerleri· 
nin Sudandnki kuvvetlerden iyi 
harp etmiş olmasına rağmen İn. 
giliz kuvvetleri birçok defa hu
dudu aşmı;brdır. 

İngiliz takviye kuvvetleri ka· 
ral:olu zaptetmek için İtalyanız. 
rın ciddi teşebbü .. lerini boşa çı
karacak surette Moyal'e vaktin
de yeti~mişlcrdir. Yeni İtalyan 
takviye kıtaatı gelmesine rağmen 
İngiliz garn!zonu dayanm:ıktadır. 
Ka!1ircden bu~ün .-Jınan haberk. 
re nazaran şiclcletli muharebeler 
olmaktadır. 

Sofyıı., 15 - Zora gazetesine 
Bilkre~ten bildirildiğine göro, hcr
k{'sin gUze!liğinc meftun olduğu 
ve Romen hıılk Gtı.rlalarmı gUz:.l 
:ıtsllc söylcmesilo rncşiıur Romc-n 
muganniyesi l\fariyn 'l'anazo, bir 
gnrb devleti lebindo casusluk suçu 
ile tevkif cdllml;ıtir. Bnynn Tana· 
zenin geçen sene "HavM" aj:m
sınm Romanyndan ko\-ul311 BUk. 
re~ muhı:.blrile s:kı teması nldu~ı 
anlı:.şılmıştır. Tevkif edilmesi Bük
re§te bilyük alıika uyı.ndırrm;ur. 

lngilterey8 ve Akdeniz 
üslerine hücum 

PO!.ISTE: 
•ıs 

Bir adam araba albnda 
ezildi 

KUçUlcçckmecedc muhtar Mustafll· 
nm yanında çıılıoan arabacı 60 yaşla· 
rmda Osman oğlu Adem Yaman d!l.:ı 

lı"'loryadan arabasına kum yüklemi: 
ve yola çıkmıııtır. Köye yaklaştığı bir 
ıııradıı arabadan aşnğt atıa.mıık isti· 
yen Adem b~rdenbirc tckcrlcklerl.D 
önUnc dUşm14ı, kum yUklU arabanın 
iki tekerleği birden lltl b:ı.cağı Uzerln· 
den geçmiştir. Z:ıvallının feryadına 
yotı:enlcr ikl bacağının ezlldiğlnt gör 
mll§lcr ve baygın bir halde Ccrro.hpa· 
ıa hııstanesinc ltaldırmı§lardır. 

PENCEREDEN DÖKÜLEN KA l.'· 
NAR SU lLE lli\ŞLA .. "'tDI 

Emln5nllnde ye11lldlrekll ha.n soka· 
ğmda 13 numarada oturnn 10 ya~la· 
rmdıı l<"otl bir leğen kaynar suyu pen 
ccreden sokağ-ı dllkmUş, bu ısırada 
soknltta bulunan ktıhvecl Kıl.mil ltay
nar sultı.rla yüzllnden haşlnnmııı. muh 
tellt yerlerind:m yaralanmıştır. mı.mil 
tedavi nltına almml§. FoU yaltalan· 
mıştır. 

FASULl'EDEN ZEBll~LEllı'DI 

Bcyoğlunda lzcl ııoltağuıı:!a 17 nu· 
maroda oturan Ahmet ot!lu Osman 
Bc§lklaJ odun iskelesinde, 2 numara· 
lı ahçı dUldtAıımda !nsulyc "·e yoğUrt 
yemiş, bir müddet sonra zehirlcn~ne 
Asan göstermiştir. Osman dcrhıı.I 
hastaneye .kaldırılmııı, ahçı hakkınd.t 
tahkikata bqlanmıştır. 

(Bqtarufı J tnl'lde) 
lacak. veya imparatorluğun kat'i 
tasfiyesi yapılae::ıktır· Bunu:ı vakti 
artık r.e'miştir., demektedir. 

Il1TLER LOXDilA 1'1 
Fl."'THEDEMİYECgK 

N'c\"york, rn - İngiltere h:ışve
l:ili Çörı;ilin nutku, Almnn nüfuzu 
haricindeki her yerde çok iyi kar
ş:lanmnkta, bilhassa Hitlnrin bir 
nutkunda. söylediği vcçhile, 27 
temmuzda Londra fatihi obrak 
Berline dönmesine imkan knlmadr 
ğı anlntılmaktndır. llalbul:l Bcrlin 
bu muzafferane dönUşe haztrl:ınnnş 
ve daha şimdidC'n zafer alnyınn na. 
zır pencereler kirnlarurııf.!l!· 

AT.!llANLAR Nı·; DIYORJ.AR ~ 
Alman propagncdıı nezaretinin 

salahlyettr.r bir rül:nn, bugün ü
nitcd Press ajansının muhabirine 
beynnatta bulunarak drmi§tir ld: 

- Çörı;ilin nutkundan anlaşıl· 
dığma göre, Londra şehri soknk, 
sokak, ev ev mildafaa edilecektir·· 

Binaenaleyh bu vaziyet karşı -
smda Londrayı bir açık §ehlr te
lAkld edemeyiz.,. 
Diğer taraftan ''Börzen çay • 

tung., gazetesi şunları yazıyor: 
"Hitlcr taarruz emrini verdiği 

anda, lngiltercııln son dakikası çal. 
ml§ olacaktır.,, 

ZEllJRLt GAZ l\II 
KULI..ANACAJtLAJt '! 

Emin mcmbalnrdan gc!en malQma· 
ta göre, Alman !abrtkaları bir hıır· 
tadanberl hummalı bir !ıı.o.llyetlc M· 

hlrlt gaz imaline bafilıımııılnrdır. Fıı.h 
rlkalo.r nöbetle gUDde 20 aıınt çalı.j· 
maktadırlar. 

Resmt mo.hafil, l:lar~ıı.I Cllringtn, 
harp ba§langıcmda. Almanlarm zehl• 
ll gıu kullanmıyaca.klıı.n hususunda 
yaptıCz vaade rağmen, Almn.nlruın 

Bitlis P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - lt:i-7·040 gUnU saat 15 te kapalı zart usullle yapılan eksiltme neU· 

cesinde zuhur eden bir talibin teklUl haddi lAyik görUlmiyen Bitlis D. Bnltır 
posta. SUrUcUlUğQ ya.zm otomobille lkl günde kqtm hayvanla a.ıtı gllnde kat, 
yıız ve kqı Baykan, Garzan, Beşiri, Sinan, Blamll, merkezlerine ug-ramı.V: 

,.e yazın tlç kamyon kıcm 57 hayvan bulundurmak ve haftada Uç ae!er yap· 
mak, beher ac!er ks.rvüıklı yıızm 1500 kı§m 1200 lcilo hamule tqımak §art!· 
le ı:nrtname ve mukavelename hUkUmlerl dairesinde 940/941 bir aenelll< 
040/942 seneleri için aynca Uç senelik olarak beher aylığı 2100 Jlra, mulıam· 
men bedelli ve kapalı zar! wrullle 16·7·940 tarihinden itibaren yeniden ı:s gUn 
müddetle ekıılltmcye konulmu,:tur • 

2 - Illr .ııenelik gnzete ilAıı bedeli de mUteahhlde aftttr • 
3 - Yapılacak tcnzllAt h:ıddl lAyık görWdUğü takdirde 31·7-940 tnrUıln 

de saat 15 te ihale yapılacağından tııllplerin evrakı mllsbiteierlle, teldi! 
mcktuplıı.rmm blr ııant cvYel BlWs P.T.T. binasında mnte~ekk.11 komisyona 
verilmesi ve !azla izahat almak btlyenlerl.D d:ılıa evvel komisyona mUracaa.t· 
ları. '(6178) 

1nS'lltercye ko.r;ıı bu vasıtayı kulla 
nact'.klarrru beyan etmektedir. 
AlUfü.l .. ~.AL LA il. !ıllli \ tmClLE· 

Hl.~ ltA \'Il!IDECEGtl'it 
1:301'1.UlWRLAR 

!Mister t;-011.ll dUakli nutkunda mlh 
vcrcilcrin ·•şı.ndı veya tıBln,, battı 

harcketuıl t.ul.ıp cttıklcruıi söyledi. 
Mo.J • .,aw miuvercılerln ya bu mcvıdm· 
d~ ellerinden geleni yapacnkla.rı, ya· 
but h çbir ;.ey yupa.mı)acakla.rını an· 
latmr.ktı. Aimanlarm lnı;iltereyl de 
neınck ı,.ııı yaptıkları bUtUn ha\'ıa 

harpleri bo.,a gittiği ve lngiltere be~e 
bir nlsbctlnde galip ı;eldiğl için vazı 
yet mih\·ercllerın aleyhlııde görUrıU 

y.:>r. lt.aıyan muharriri Gayda, lngtı· 
terenin "ya tahrip olunmak, ya teıı 

Um. olmalt,. §ıltlnrı ka~ısmda kalaca· 
ğLmı söyledi. F nfcat hAdiııat mlh\•er· 
cllcrl.D bu iki şıki'.ı da beceremi)':l 
celtlerinı ı;osteriyor. Sebebi. H!Uertn 
ilk defa olaral~ Alman milletine nı•J 

savi oian bir mllletle kar§ı!~ması ve 
bu milleti yıkamamasıdır. Bu yüzden 
rnlh \'erci erfn 1ng1ıte reye kııraı bir 
taarruzda bulunmalo.rı ihtimali gUn· 
den gUne zaafa uğramakta ve l.ngilte· 
re gUndcn gUn:ı kuweUc.nmektecUr. 
Lıı,;GtL'! rnll.Vl'.i 1$AH1L, I{ARA ve 

BA\'A AIOV.U"AA. TERTmATJ 
Nevyork, 16 - İngiliz muıett ken· 

dlsi tarafından tn.arruza ı;cçmok zıı.· 

manı gcllnceyc kaclar lıllyUlt bir mu· 
ha.saraya. muakvemet. etmeğe hazır
lanmaktadır. lngiltcrenln cenup saı:.u 
lcrindeki çocuklar memleketin orta 
mmtakıılnrma nııklcdllmJ§Ur. ÇUnkü 
bu mmtakalar Alınan hilcumlıınndarı 
daha az mtıteessir olacak yerlerdir. 
Diğer tıırıı.ftnn, İngiltere, harbin 

başladığı gündenberl, Jlmanlnrında, 
tahkimat yaprnaklıı rnt!§ı;uldUr. Mem· 
Jeliet tlahillttdeki tahkimat da, hum· 
malı bir fnallyet, ve her tUrlU feda· 
ltArlık gl:lstcrllerck arttınlml§lır. Lon 
dra, herblri 450·500 h&londtuı mUtqek 
kil on nşılınaz pudeyle çevrUnıJour. 
Du he.zırlılt, Londra ıehrlne havadan 
yapılacak blr taarruzun yapabilecetı 
tesirleri ıuıgarl hadde indinnJ§tfr. 

Sahlllcri mUdntaa makaadile almsn 
tertibat ta tekemmUl etmektedir. 
Sahillero, otuz aantimetre çapındl\, 
hatta dsh& bUyUk, birçok toplu yer· 
le§tirllmtııUr. Mayn tarlııları da kolay 
qılaınıyacak bir kesatete çıkanlmı,
tır. 

fngillerenin muhteıır yerlerine 
yerleştirilen lı:ı,·n d:ıfii b:ıtaryalart· 
nın, ses dinleme aletlerinin ve 
proJektörJcrln hergün biraa daha 
ro~Jdı~ da s3ylenmektedlr. Otuz 
kilometre uzaklığında bir sahfI bo· 
yunca nlınıın tedafiil tertibot, bir 
Alman tııarnızunun mm·affakıyet 
şansıııı h:ıyli ıızaltnca:t c!creceye 
vardırmıştır. 

H:ıvn nıiicl11t11:ıı;1 hir kılTT'and11 d.. 

• 

Macaristan 
tere ile mü 
batını kesece 

Ptşle., 1S - Macsr 
lalmin edilece~ine dair 
lıall a tarafından "~ı 
üzerine, :ırııcarisıand8 ı 
va tekrar sükön bulıll~b 

Erkftrı umumiye, 111 
Ieri t:ırafından verile~, 
ne getirilmesini s:ıbır 
tedir. J\ 

Bugün, iyi haber al• 
den sızan bir habere 
dc,·letlcrinc hoş görO~te 
l\tacnr hül,ümcti, Jngi); 
lom:ıtik nıiinnselı:ıtını a. 
rar vermiştir. l\1oaha~ 11 tcyid eden m:ılöm:ıt n • 

İngiliz tayya 
nin müthiş , 

(Baş~ 
arruz mühim neticclt~,ıtı 
Birçok şimendifer h111 

lar tahrip edilmiştir. IC 
Almanyaya 2 gece 

va hilcumu yapılmıştır· 
lar gece gfindfiz çnlışsıı~ 
rikalsrında mesaiyi se 
maktadır. 

STRAZB'URO DA ~~j 
MA...V EDİJJY / 

Slarasb11rg, 15 ( A • ..t.J 
Ajansı biliılirlyor: bl~ 

Gcı;cn hafla perşen s 
lı:ığlıynn gece tn.si:I ı1I 
Strasburs'u bomh:ırd1 

Ncvdorr h:ınJiyüsOne1, yangın bombası ııtrıııŞ 

Ankara, 15 (A.A·) -. 
rumu genci seltrcterli 
rilmeE.tcclir.: ,. 

Dilim.izde "men-JJlııJI 
lanliı"t ve anl&mln.rı O:t 
yeni Türk lchçclcri.nd8 

celcmelerl toplayan bit 
kurumumuz genel :ııır 
Uyelerinden Profesör ~ıt. 
tarafından hazırlannP',,J 
lincle basıll!UŞtır. Dfl~J 
ratmıya yanyan ~kle~ 
yolda b:ı..~ka arnştırtn 
lanmaktndır. 

Sinekten ve 
kokusundan P 
ç:ımıyan bir ırı 
Be.~ikt:ışta V enl.ın 

blrk:ıç okuyucumu:ı:uı:ı 
dığr:nız bir mcktuphl 
bir §lkiyct \'e dilekte 
tadır: 

"Beşiktaşta YeniJl1 
nn sokağında bulunan 
kcr Riuı Paşaya ait il 
mandıra olarak kullsJl1 

Bu ahrrlarm mandlrf 
!anılması civar halk~ıJJ 
zararlı olduğu gibi p!S J1) 
dan ve sinekten de dıl16 dır. Belediye mııhsl t' 
mandıra bulunınasıW' ı1' 
mediği holde bur~ 
den kaçtığına ~aşıyorı11'. 

Bu civarda oturstl Jı 
kokusundan ve sineJc cY 
)(urtulmak için bu s:_ı 
letjndo pcncercıerw. 
mecburiyetinde kal11_1111 
hayet koca bir mrJııı.:'f!I~ 
lo bir ıstıraba kntltıı"' 
bur brra.ltılamnz. 

BeledlyemWn işl > 
etmesini rica cdiyo~··' 

.. ,,ııı 
tınd..ı on hiiJCk cnzu ~ 
şekkoJdlr: Oıı t:ıliı11 ,t• 
elemanlnrını arttı~ 
hum.111!1 lıi:- frıalirc <e 
<lir. :::ıra~ülı:ülcre. ı 
karşı ınüc:ıdele icirı0 oO' 
rılnıı, Lulunı;n 40 ' 1 A)Tl ayrı mıııtok:ılar~I' 

Voee D'ltalyn Js 
gnzclesinln verdl(il ı1' f 
Fr:ınsız s:ıhillcrindcııı 
lerlni dövmek jçfıı ~ 
ler kullıınncakl:ırdır· 16~ 
lcnen tecrübelere ~ 
topJıırl:ı atılan bu ırıcııl·_ı1 
300 kilometreye "ıır' fV"ı 

f nglltereye Jıncıı~,&l 
ten Bresi lim:ınınıı ııll 
yunca her çaptıı f1l s' 
konmuştur. B!Uı!IS pi~ 
Brest arasınn ağır t~ıe 
rilmiştlr. 1taly:ın f'8 ııı•ııl' 
menzilli toplarla }.Ilı~ 
liz snhillerlnl J1oıtl ıt f• 
ceklerlni öyleınck1 ~1ıeif'
toplarln lnsiliz s:ı~-,·t 
dafna mcYl:ilrrinl '' 
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"""UlYCtinln hakkında tah-
~ ihtimaHni de düeU

~diııW.n her tUrlll §ilphe· 

~ kabnMI Jcin bu i~ altı 
~ talip olduğunu, mllraca.a
~ kare tclmı.rladığmı, 
~ Keçlrdlğini öğrenmeleri. 

edeceıt auretto tcrt.ibn.t aı-

mUnekkicll olmak hnscbile tlyntro 

ile de &lfı.kası Yardt· llU nci>cplC t.i· 
ya.tro filcmlne mensup b~r çok ka
dınlar tanıyordu yo bunfarc!:ln 
bir kısmının "Yiyruıa Güzellik cns. 
titUsU nün münterllc.ri oldufunu 

" ü' 

biliyordu· 

Bu kadmlar yüzde yüz Amerika· 
lılardı ve hiç b1ri Hildnnm bir ca
sus, ~ettiği mtlcsscsenin de yük. 
sek sosyeteye men.sup kadmln.rm 
gevezeliklerinden de mnlOmat top
lamıı.k ba.kımmdan istifade ct..'"llcsini 
bilen bir casus yuvası olduğundan 

şUphe bile etmiyordu· 
Röıınr bu tanıdıkla..""'Illdn.n bir lm

çına telefon edip Hildayn dnir ma. 
l~a.t ıı.lıruınm faydalı olacağını 

dU!!UnmU~il· 

Snnt onda. Rönnr 0Vlynı1a. gU· 
zellik enstitüsU,, nün bulunduğu 
on sekiz katlı blruı.nın yirmi metre 

kadar mesafede otomobilinden in. 
dl. Sol kolunda yassı ve dört kö
§e bir p:ıket taşıyordu· 

Coruıon ile Dcyvi.s aşağı yukarı 

dola§l}'orln.rdı· Şeflerini göıilnce 
yıı.nma geldiler· Rönar sordu: 

-Ne var ne yok? 

- Yeni bir ecY ~·ok· 
- Gelin pe5lmdcn.·· 

Binaya, sonra UçU birden blr a-
8al1S5re girdiler. Asansör on ye
dinci ksta doğru yUlreeldf:. 

Conson eordu: 
- Kolunuzun altındaki bu pa • 

kette ne vıı.r? 
Roıınr gU.lümsiycrek ce .. -nb 'Ver" 

dl: 
- Şimdi gi5recek81nlı· 
''Viyana gilzelllk enstltUsU,, ı:ıün 

knpw önünde Uç polis yn.lnızdı· 

Vakit crlıen olduğu için henUz 
mü6teriler gclmcGe b:ı.§lnnuımıştı. 

Rö.n!U' paketi açtı ve genlş bir 

mukavva levha çıkardı· Bunun U. 
zerinde bUyük. lıarflcrlo eunlar 
yazılıydı: 

1'clrn.lk b:ızı t:ı.dlliit dolıı.yısUe 

mtı'l"aklmtcn kapalıdır 

Röna.r iki arkada.ıımı §qtrl.nn bir 
hareket yaptı, levhnyı Dcyvise 
verdi ve kundurn.larmın blrlni çı
kardı· Cebinden bir ÇM aldı· 

- Deyvis, dedi, levhayı kn.pıya, 
enstitilniln ismi ynzılı levhanın U

zerino koy. 
Deyvi.s \'erilen cmrl. yerine ge

tirince Rönnr kundura.sının ökçesi· 
nI çekiç gibi kullanarak levhayı 

kapıya. mıhladı· Sonra gülerek 
kundurasını giydi ye tapmm l".ill. 

ni çaldı· 
Birkaç roniyo ııonrn kapı açıldı· 

Eşikte görünen lılzmetçl kıza Rö-

nar: 
- Mat.ıruızel Hilda :Keynhavcr 

ile görllşmeğc geldik. Bu ı!iaattc 

Ust k.ıı.tt.aki hususi dairesinden 
enstitüye inmL'.i olncağını biliyo

ruz. I\:cndisinc haber YCrmeğe ıu· 
zum yok. n;zi doğnıc:ı onun yanı. 

na götUrUnilz· 
Hizmetçi kız itiraz olti: 
- Fakat haber vermeden nnınl 

olur? Ben·.· 
Röna.r cekct.iıiliı yakMı n.ltındn

ki isnreti gostererek onun m!zUnU 
kesti: 

- Polis ... "G· Men"··· 
~ıran. fakat enstltU sahibinin 

gizil faaliyeti hakkında malümat 
sahibi olmadığı için korkmıyan 

gene; kız omuz silkti: 
- Pek fil§.. Mes'ullycti Uıerlnizc 

alıyorsunuz mademki, mesele yok· 

Gelin·.· 
Bir koridor, iki bekleme salonu 

geçtiler vo hiz.-ııetçi kız, bir kapı· 
ya vurdu. lçcrden knlmcn bir ka· 
dm sesi geldi: 

- Giriniz. 
Hizmetçi kız kapıyı cçıp içcıi 

girdi YC ziyaretçilerden evvel: 
- Beni affediniz ef€ndim· Bu 

zatlar "polis,, olduklarını ııöyledl • 
ler ve en•cldcn haber YermeksWn 
kendilerini doS'nıca yanmııa gütür 

memi istediler· ltuat clmdt mcc
buril etinde kaldım· 

( Dcvnıru ver) 

H "A B E R - J\ k~m Posta !'I 

~! 
Antalyada deniz 

yarışları 
Anf.ıilya, J,'J (A.A·) - DUn An· 

talyo.da. kalabalık bir halk kitlesi 
önilnde icra edilen deniz yarışla -
rmda. 1500 metre serbest ylizU5. 
tc Akdeniz spor klUbündcn Must.n· 
fa' Ekiz 33.11-2 ile birinci, ve Ba
m Ökstizer 34.5 ile i!dncl gelınlıı
tir· 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü incboluda 
İnebolu, 15 - Dün gençlik klüp· 

leri te§ldli etrafında faaliyeti tet
kik etmek üzere şehrimize gelen 
Beden Terbiyesi Genel DirektörU 
General Cemil Tanorln huzuriylc 
Uma.nda mllsabalı:a.lar ve deniz eğ. 
lcneelcri yapılını§tır. 

Üç muhtelif deniz vasıt.tısiylc 
yapılan tekne -ya~lııriyle yUzmo 
rnüsabakalnnndn. çok gUzel netice· 
ler ıılmnuştır. Genel Direktör bu 
müsabı:ı.kalnrdan evvel kaza. istiea
ro heyetinin toplantJsmda bazrr 
bulunmu~ Ye beden terbiycsl mü
kellefiyetinin tatbikine nit kanun 
hUkUmlerini izah etmıntir· 

İnebolu kazasında bir gençlik 
klübU ve beş gnıp teşkil eclllecek· 
tir. 

119!!!1 
16.7.940 Salı 

7..!:0: Program ve memleket saat 
ayan, 7.35: Müzik: (Pl.) 8.00: Ajana 
haberleri, 8.10: Ev ltadmı, 8.20/8.80: 
MUzlk: 12.30: Program, 12.35: Mllzlk 
Muhtelit §arkılar (Pl.) 12.50 Ajana, 
13.05: Müzik, 13.20/14.00: Mllzlk, 
18.00: Program vo mcmleltct :ıant 
ayan, 18.05: MUzlk: Dııruı saatl •(PL) 
18.80: Çocult mıaU, 19.00: :Ml\zilt: Ço
cuklar tem (Pl.) 19.115 unzlk: Famı 
heyeti, 19.45: :Memleket &ıat ayan, 
\'C Ajaruı, 20.00: Kon~a. (Çift.çinlıı 
s:ı.aU), 20.l:S: MUzlk, 20.30: Ml\zik: 
Ankara radyosu ktıme ııeıı ve ııaz he· 
yeli, 21.15: Serbest .ııaat, 21.SO: Ko
nu~a, (Radyo ga.zcıe.,l), 21.t:S: MU· 
zlk: Radyo salon orUcat.rnsı, 22.30: 
:Memleket ısa.at ayan, Ajana, 22.415: 
HQzlk: Radyo aa.Ion orkestram pro
gra.nımm dcvıı.ını. 23.00: MUzlk: Caz. 
band (Pl.) 23.:Z~/23.SO: Yarmkl pro
grnm ve kapamıı. 

-
Ra§it Rıza tiyatrosu 
16 temmuz ıınlı gtınll &katımı Ba • 

lark6y MUUynd1 bahçesinde "'Ovey 

Babam" ------.. Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye mütehassısı. 

Istanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

ı lsta11bul ikinci frra memurlujjun. 1 
daıı: 

9rn;ıo2!l 

ll:ıs:ının ncfi:ı Hikmellekl i5oi 

ı linı 75 kıırıı~ alnc:ığının temini is
ur:ı~ı zımnında ru:ıhcuz olup •e tıı. 
mamınn üç ehli vukuf tarafından 
liH lirn takdir edilen ve emniyet 
"s:ındığınn 34 7 Jir:ıyn birinci dere. 
cedc ipotekli olup ipoteğin faılnsı. 
nıı ş:ımll olnınk iizerc 200·l No. hı 
k:ınun hiildirıılerine söre p:ırnya 
çevrilme.sine kıır:ır verilen Yavuz 
Sinan mnlıallc.~inln AU:ımatııtıı cad
desinde 4 kfılük, 5Hi ad:ı, 4 ııarsel 
eski 13 yeni 23 kapı nmnnrah b:ıh· 
c;cJi ahşap hnnenin t:ımamı nçık nr. 
tırmay:ı çıkal".ılmı~tır. G:ıyr.I men. 
kulfin evl\afı, 23 No. lu kapıdan ice
rl girildikte zemin knt kısmen kre
siman kısmen tahta dö~eli antre o_ 
zerinde zemini tahin döşeli bir oı.J:ı 
,.c buradan sofaya. girilir ,.e sofn 
fızeı-inde bir he!A Ye bir merdll'en 
altı mermer tekneli bir musluk ve 
zemini krcsiman ve adt o<'al,h bir 
mcıthalı ve nrkasında b:ılıccsi Yar. 
dır. Asm:ı k:ıt bir odnrlan ibarettir. 
Üst kot: 

Bir sora iizerinde biri büyilk rll. 
l?eri ufuk iki oda bir kil<'r ve bir 
heltıdan ibaret. Blnadtl ekktrik le· 
sisalı me\'cut olup mutfakla tulum. 
b:ılı bir kuyu vardır. 
Tamamı mcsahası: 121 metre 

murabbaı olup bund:ın 62 1 bina 
ve diğeri b:ıhcc teşkil eder. Birinci 
ncık artırma 13-8--040 ta salı gı1-
nQ saat 10 den 12 ye kadtr Jstıın
bul ikinci icra dairesinde yapıla
caktır. Verilen bedeli muhammen 
kıymetinin yfü:de 75 ııi ,.e rüclıanlı 
bulunan a1:ıcak1an ~etiği takdirde 
en çok nrtınının fistilnde bırakıla. 
eııktır. Aksi takdirde son artıranın 
laahhildü baki kalmak fizrre artır
ma 15 gün daha temdit edilerek 
28-8-910 tarihine müsndif car. 
şanılı:ı. ı;ılinü aynı saatte ve :ıynı ma
lınlde ikinci artırması yapılacak ,.e 
rilchanlı nlııc:ıkl:ınn meemuunu ve 
salış masrıınarını geçmek üzere en 
cok ıırtır:ının fütlinde bırnkılocnk. 
tır. 

Artırmaya girmek istiyenler işba 
gnyrl menkule laledir edilen kıy
metin yfızde yedi bucuğu nisbelln
de pey akçası veya ulu.sal bir ban· 
kanın tcmlnııı mektubunu verme. 
ile mecburdurlar. 

~~~~HA_• _____ : 

Ga)Timenkuliln nefsinden doAan 
mnteraklm vergller ve landfiye Ye 
tenvirlye \'e rüsumu del!Aliye borç
luya alt olup bedeli müzayededen 
ödenecektir. 20 senelik nkıf tndz 
bedelile ihnlc pul parası ve tnpn 
tescil mnsrnrıarı alıcıya aittir. 2004 
No. Ju icra ve ifl6s kanununun 128 
ncı maddesine tevfikan haklan ta. 
pu sicillerile sabit olmıyan ipotek· 
li alncaklılnrla diAer allkadarlann 
ve lrUfak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve husu~ile faiz masrafa 
dair olan lddlalannı ilen tarihin • 
den itibı:ırcn 20 giin içinde evrakı 
milsbltelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu slclllerilc sabit olmı. 
ynnlar satış bedelinin paylaşma -
sınd:ın hariç kalırlar. 
Artırma şartnamesi herkes tara. 

fındıın görülebilmek üzere 3-8-
040 fnrihinde icra divanhanesinde 
asılı bulundurulacaktır. Fad:ı ma· 
JQmııt olmnk istiyenler dnlreınlzln 
940/1020 numarıı.lı dosyasına mO.. 
racant ederek istedikleri malOmatı 
almaları ve takdiri kıymet rnponı.. 
ou gömıelerl Hizımdır. 

ıa::r.=:::::::::::::::..-::::u·~:-ı-::::m 

1 Göz Hekimi ft 
Dr. Murat R. Aydın ft 

!Beyoğlu • Pannakkapı, imam 1 
sokak No: 2. Tel: 41553 
Muayene ve her türlü göz 

Ö~liyntı f ıkara için parasız.. 

sm:.wı: ..... ::==r..:::::::ı.:a::m:sm 

Milzayedeye iştirak edecekle~n 
işbu gayri menkule alt bQtnn ınolQ
matı bilmiş ,.e öğrenmiş addoluna-
caklan ilan olunur. ,(32905) 

Erzurum Defterdarhğından : 
1 - lsplr ltazu.smdll. yeniden ynpılmnkla olan hUM.met konıığmm 

(2032:!) lira (89) kuruıı ltejjlf bedeli lkm:ı.11 tn;,a:ı.tı kapalı zarf umıllle lG-7· 
940 gUııUaden tUbarcn (!?O) gUn mUddeUc elrııiltmcye çıka.nlmıaur. 

2 - Eksiltme 20 7·040 pnznrt~I gUnQ saat on dörtto (14) v1JAyet hQ· 
ktunet konağı içinde dc!terdnrlılr odasmda toplı:ınan ltomlsyon tara.tından 

yapılacaktır. 

3 - Mu\•akka.t teminat (1524)' Ur& (22) kuru,tur. 
f - tateklllerin eksiltmeye gtrebllmeleı1 için ihale günUnden (8) g11ıı 

evvel \1lD.yet rnnlmm.ına lsUda ile mUrııcaat edip komisyonu mahlusundan 
e.hllyet veslkalan alma.lan ldzımdır. 

ı> - 1stek1Ucr1n bu ı~e alt b1!Qmum rc:ını eV1'8ln dettcrdarl1kta veya ıı .. 
tıa ınQdUrlUğündo olmynb!llrlcr. 

6 - latekıucrın yukarda yıı.zılı gOn ve ısMtte koml.ııyona mQracaatıe.n 
U!n olunur. (5001) 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
9 numn.ralı ilD.n 
4..7.!MO tnrUıinde nc§rolunn.n 4. numcralı 11Aııda her nevi manlfatur& atok 

mevcudunun 15 temmuza kndar blldirllmc.'JI 1stenllml§tl. Bazı perakendeci· 
Jcrin kendilerini bu Ur.nla alfllmdar g!Snncdlkleri ruıla§lldığmdan terzller do 
d:ı.hll olmak Uzerc to:>tnncı, yarı topt.ıncı ve perakendeci bilCUnunı manttR· 
turn satanlann ellerindeki mall:ı.rm mlkt.ırmı ve ntlmunelerlnl göet.ereıı bt· 
rer be.rnnnıımc tnnzım ederek 20 temmu:: cumartesi gUnUne kadar mmtab 
Uc:ı.rct mUdQrlUğUne vermclcrl IU..'"llmu ıa.-n:Uinn nruı olunur. (6174). 

Saraçevi Müdürlüğünden: 
Tophane askeri saraçeylno biJCımum tek ,.e tlft dl~ maklneleril• ilik 

rnıı.I,lnclerlnl çah.;otırncalt ve t:ımlratuıı yapabllccolt :ı00-4.00 kuru§ yevmiye 
ile mn.ı,ınc ustası alınncıı!ttır. Talip olıı.nların .21S·M>'O gUnU aaat 9 da blr ho· 
yet hu:.mrundn imWı:ı.nıru·ı yapılmak Uzcrc Toph:ı.ııcdc Saracevi Kd. ne m!i· 
raco.ntıarı. (330) l6H7), 

Size bir tcclefon mcı>'-•~::.iııdcn 
bnlı~eltııi~tim. ıannediyoruın. ll:ıtı
rınızda mı? Buglin size yine tele
fonla ilgill bir hikaye -..nlatacağıın. 
\'ak'a bundan iki sene cn·el ba· 
şımdan geçti. :Ah, o de\ir~·I Evet, 
ş:ışı;rorum, o devirleri özlüyorum, 
çünkü o vakit daha ınüebhct kilre· 
ğe malıl."ilm olmamıştım, evlenme· 
miştim yani. Hafif, zevkli maccra
l:ırl:t ''aklim! geçirirdim. l~omhyon 
cu idim. Yazıhanemde, tabii, tc· 
lefoııum Yardı. O telefonl:ı epeyJ 
lıo~ vakit geçirmiştik. mr akşaın 
Uzcri yazıhanemi :kap:ıracaRım sr 
racin telefon çalılı. Elime ııldıın. 
'J'elin öbür ucund:ın iner, lıilHirl 
bir l.;ııdın sesi duydum. 

- Klmsinl'l, lütfen T 
- Komisyoncu l\fithnt. Zalıfıli. 

niz't 
- 'l'anımar.sınu:. Canı ıkılan 

bir kadın. 
- Anlamı:ronıru. 
- Ah, siz ukeklcr yok mu? Bizi 

biç ınlamııısınır. ~imdi izah ede
ceğim. Kocnsmd:ın memnun olmı
yan Cl'li bir bdınım. Jia:ratım ce· 
henneme döndü. Onun için beui 
anhyan bir erkek bulur ümiclilo 
rusgele bir numara :ıclım. Simdi 
anladınız mı? 

- Hlraz. Talih eseri olarak ta 
pl:rnngo bana çarptı, öyle mi~ 

- fü·et. 
- Fakat telefon numar:ımı nere· 

den biliyorsunuz? 
- Rastgele bir nurn:ıra :ıçtım, 

demedim mi? Şimdi bu numarayı 
bana ~ors:ınır., bilmiyeceğinı. 

- Tuhaf şey. Her ne:rse emrinize 
Amadeyim .•• Canı sıkılan kadınlnr 
çok hoşuma gider. Fa\:at c:ııı sı-kın . 
tımııı gidermek icin :ynkınd.Dn cö· 
riişmemiıi lüzumlu Lulmuyor mu· 
aunuı:? 

- ·Siı crkclder ne l>adar da ııcelc 
edersiniz! ... E..-velll. mane'1 dünya· 
nızı tetkik etmek icin birkaç defa 
b6yle telefonla konuşmak icaM:de. 
cek. 

- Nasıl ar:ı:u ederaeni:ı:. 
Ve hakikaten l>y!e oldu. 11.:l telefon 
müklılrıneslndc uzun uzadıya ko· 
nuşnıak \'e biriblrimlzin asil hisle· 
rini takdir etmek fırsatını bulduk. 
Dışarıda göriişnıemld te'kllf edince 
o reddetti. Kıskanç kocasından 
korkuyordu. 

- O halde1 
- O halde, evimize gelinıini:ı:. 

Kocam t.a.rşaınba Te cuma cünleri 
ıecc seç gelir; dalmıı onlldden 60n· 
ra. Böylece konu§mak için bol bol 
nktimlz olabilir. 

Sııat dokuzda cok güzel bir bu
ketle evin kapısını çalıyordum. 
Açtılar. Yuk:ırı)'a, kaldimi şık bir 
ınlonda son derece giizel, cll.zip bir 
bayan karşısında buldum. Deni es
ki bir dostu gibi kabul elli. Tam 
saat onlkide e\'den cıktım. Sııbıı
aızhkla beklediğim cuma gilnii aynı 
bikbe tekrarlandı. Fakat o sün 
IA"ylü kocasının lamahkAdılfındnn 

ve cuma 
b:ıhsederk"n, güıünll diktiği. yüı li
ralık ~ık bir mantoyu almak için 
kendisine be)·hudc rlcalardn bu-
1undu~unu da ilu'l"c elli. Tııbıt na
sıl olsa, koc.:ısını şüpheye dil~llr
nıcden, bu tuvaleti nasıl elde etti· 
~ini müsait bir yalanla anlatacaktı.' 
Anlıyorsunuz ya, LeylAya kallı 
nezaketsiz o1nmazdım. Kocasının 
l:ımabklırlığı meselesi müteaddit 
drfalnr tekrarlandı. 

Birkaç defa kendisini daha sık' 
görmeği tekli! ettim. Kabul etmedi.. 
Koc:ısı y:ılnız ve ancak ç:ırşamba' 
ifo cuma günleri evde yoktu... '. 

Nıısıls:ı, Leylilnın s:ırahaUe ko· 
nuşmaktan çekindilU o esrarengiı: 
koca beni şüpheye düşfirdil. Onu, 
lnnırnak nrzu~unu hissettim. Taras
suta lkamr Yerdim. Kimi görsem· 
be~enirsinlz En s:ımiml arkada. 
şım Hakkıyı!. Canım sıkıldı. Fakat 
kendimde bir kab:ıhat bulmadım. 
Çünkü Hakkı, b:ın:ı CT'll olduAunu 
hiç söylememişti. 

•c• 
Bir hafla sonra Hakkı b:ına geldi: 
- Yahu, Mltluıt, seen evll misin! 
- Den mi? Yol. 
- Ynl:ın, benden benden aaklı·' 

l'Orsun ı llen de snn:ı yakı~tınnadr; 
~ım bir kndınla 1 

- Hakkı, deli misin sen T 
- 1Jııdf, biliyorum, benden ghle-

rnc şimdi... Cumhuriyet cadded 
38!> numnrnh, Leyi!\ ile evli deRU 
misin? 

Güldüm: 
- Nereden biJlyorsun 1 
- Tuhaf bir hikAye. Anlatayım 

nmn darılma, :Mlth:ıt; bilmiyordum. 
Bir akşam üstü esr:ırengb: bir ka.. 
dın beni telefondan çağırdı. Koca. 
sındnn memnun olmadığını, ondan 
nefret ellilUni söyledi ve, uuıtmıya· 
hm, beni e'l"lne davet etti. Onu 
muntaınman sııh ve pcrşenbe gQn· 
Jerl 2lynrct ediyordum: ancak haf-• 
tacla iki gün kocası evde bulunmu-' 
yonnu~. Kocasının bir uyıf tarafı 
da tamııhktırlığı imiş. Bu aebehle 
ıırııda sırada tu\'1lktlerJnln masra.. 
fını ben öderim. Dır çarpm!ıa 
gOnn kocos>nı görmek için ıtnetır 
dim, seni gördüm. 

- Ben de ıseni onun kocaı zan· 
netmiştim. 

- Yay, namussuz! G6rd.tln mi 
biri nasıl oynatmı~'M• 

Simdi cuımırtesf, p:ıur n puar ... 
test' kocalannı ke;fetmemls blı
yordu. .. 

Fllkat başka bir şey yapbk. J.q 
IAyı telefona çağırdık: 

- Se\'glll l.eylll.I Çn~ ar 
ma ve ı;ah, perşenbe kocalannıı 
btiralannı Yermekle sizi herlıa~ 
bir mec:buriyetten kurtarmış oln
l orbr. O günleri şimdiden sonra 
5crbcst Jmllanabilirslnlzl 

O gilnden sonra e\"ll kadınlar, 
eskisi cibl, yü~sek takdirlerimi ka
zanmı~ oldular. Fakat, evlendJRfm 
gilne kadar .•. 

lnhlsa-rıa·r 
müdUrlOğ 

um~ !f'( 
ünden: · -

ı - şartnune31 muctb1nco 4. adet emaye tank kapalı .zarf uaullle •tm 
alınacaktır. 

- Muhammen bedeli alt btanbul lri.000 lira muvakkat teminatı llJl5 .. , 
n.dır. 

m - Ekalltme 6·8-940 ısalI gUnU aoat lG te Kabnt8.§t& ıcvuım .,.. mm.
yat D'Ubeın1.zin nlnn komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartname ıı1SzU geçen ,,ubeden paraac: almab!llr. 

V - MUnalt~y& girecekler mllhUrlO. teldi! mektuplannı kanunl "9&1't· 
le ytızde 7,3 güvenme paruı makbuzu veya banka teın.tnnt mektubunu ihti
va edecek kapalı zarfların ihale rnnn eksiltme saatinden b1r ısa.at enellıı• 
kadar mezkfil' kombyon b~ke.nlığmıı :mtı.kbuz mukabtllnde vermeleri l&mn· 
dır. (G190) 

.Ukerl liselere öğretmen :vctııUrUmek tucre talebe almac&k: 
ı - Aaker! liselere ukcı1 Dğretmcıı yet1:t1rllmek Uzere Harp okuta 

kadrosuna altı talebe alınacaktır. 
2 - Bu talebeler, harp okulu tnıebesl olanı.it Ankıırad& Dil·Tarih-cot

ratya takWteslııde yn.bancı dil tnhBlll gikccek ve aakcrt Dğro~eıa 

yct1.DUrUeceklm1ir. 
a - K&bul uartııın. 
A - Harp okuluna gtrl~ eartıa.mu tamrunrn hı:ıiz olmak. 
B - I.Jae olgwıluk fmtuıanlannı vorml_ş olmnk. 
C - Yabancı dil bllg1.si yukıırı derecede bulunmak. 
' - hteklllır1nılcn aeçllmek suretile alınacıık talebeler inglllıce, fr&D. 

sızca. &imanca braıı§lıı.nna t&knlm ve fakWtcnln 9'0-Dil tcdrtııatı· 
na tıUrak etUrlleceklerdlr. ' 

~ - tsteklilerin evrak ve veslktdarlle Harp okulu komutanlığına Te 

fazla tafıı11lt almalt latlyenlerln de ıuıkeı1 liseler mutettl§llğine mU
racaat etmeleri ııan olunur. (34.70) 

ıstanbul eeıe.,d iyesi 
ııanıarı 

Memba w kaplarmm temhlrinde kullanılmak Uzcre ıtızumu olan 
8.H0.000 adet kurtun mUhUr kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuotur. 
Tnb.min bedeli 11618 lira ve ilk teminatı 871 llra 85 kuru§tur. Şartname ı:a· 
bıt ,.e mua.metlt mUdUrlUğU kıılemlndı:ı giirtllecckUr. lhaıo :9·7-940 par.arte
l'i ı;tınU o.at 15 te dalınt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te:mhuLt mak 
but: veya mektuplan ve 94.0 yılma. alt ticaret odMI vcslkalarllo 24.00 numa· 
rnlJ kanunun tıuifatı çeyre3indo hazırlı,yac&ldan teklif mekluplannı 1hal• 
~U ıuı.a.t 14. do kadar dııJmt mctıırı.ça 'ftml'lerl llzımdrr .. {60t:S) 
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1 ıstanbuı Levazım Ami~rl~iü~;nd~e~n ~v~eı~·ıı~en~ha~ri~ci._a~s~ke~rl~kı~ta~at~ı ~ıla~~n~la~rı~ 
200 ad .. L kolllplc eğer takınll pa1.ar1ıkla almac.<ilcur • .Mulıaınn:ıı:n wu.ıı 

16.000 Ur& Uk temlııatı ı.:uo lıraJ.r. l'aı:arlığı Adarıadil u!<erı aau:ıaJrua ho 
da 22·7·fı40 P«&atleııl ı;Unll uo.l ili cıa )apııııcaklır. şaıtnanıc.ıı .ıu:ıkarı. ltıt. 

Lv. QmlrJıkleri ile Adana o.aıker1 aalUıalroa Ko. da gurctıJırlE:r. ıı..cldıleritı 

belli gUtı \e tıaaltıc tcm!ııat uıak!Juzııı.rlh: mü.racaalları. l:i-111) \tllt.iüı 
.., .. 

220.000 kılo aığır clillc L(lklu e1.ıcn fiyat paJuıJı görUlJUğilnııcn :n ·7·9ta 
ç~amba gunli saat J3 de pau.rtıkla cksl.ltmc.r.ı yapılacaktır. lJUlıuuınıen 

bedeli H.000 !ıra olup ilk t.cmınalJ ~JOIJ ııraclır. Şartııau•~I lw. ıiıı göıillel.ı 

hr. l:ıtekJilerın muayyen &iln \'ts i<ıattc ı.:r.:tııcıto Sa. Al. Av. ııa. gelm lerı. 
\;;2,,, \bl05) 

• • • 
Bir aıJct b1na kapalı zart ıu:ullle eı<aı.Jlllleye JionuJmUJtur. Keşlf ve ren· 

nı. busus1 §hrUan ile tcdı)c ~artları Ank<i.ra, Jstanbul, h.ouya Lv. auılrliklerı 
ııatmalma fio. dadır. latcıdller uu ı..:o.larua ukuyabllırler. n\:'ls' L~ucıl :.!.,157 
!ıra &O kuru,, oh;p Hk teminatı l009 lira ı~ kuru§tur. Ek•11tn.e:ıl ı b ııw ı.ı.:r

~mbe ~nU saat lJ de Koııyacıa ı.-vr 1ıe.tınalrua. Ko. aa yupılıı.caktar. Tcı.ı.ı 
01ekluplaruıı saat ona luıdar mcz.kQı: JCo. ua \'ermeıerı. {:;t2ı 16l~:ı1 

il> •• 

fM.000 •:ııo yutar kapalı uırtla s:ı.tıu aluıaeaklır. lh<oıe:ıl :; ıs 1110 ıı.ı.ıal 

16 dadır. Muhammen bedeli 2.f!liO Ura tik temına.tı 1Sı2 lira iti ııur.ı:tur. lıı 

tcklilerln tekli! meklupı.u-w.ı ihale ııaatlnden bir roal C\'VCJ Uüı lyolda a.Jay 
ııatm&lma Ko. na \ermeleri. (:l:-i:.?) \6163) 

•• 
6SOO lon buğday ö~Ut.mı:.:sl pazarlığında talip çıknıadı~uıJan tekrar ııa 

&arlıkla d'3iltmesı 19 i 1HO ııaal Hi,30 da An!,ara LY. tmırn~ı satınalruıı. 1'• • 

da yapılacaktır. lluhumrucn bodcU 57 bin lira, Uk temlııatı .ıöl.IO Uı a1ır. 

Şartnamesi ~J:i kuru~ mukablllnde ı<o. dan aluıabll1r. JaLeltilhın::ı ı.:uıııı:ı 

\"G tlca.rcl oda6l vcaikalarllc l>lrllkt.e (,o. da bulunmaları. ıS:liı (61'lS) 

"' ... 
•000:10000 çUt kundura, 20.000. 4-0.000 ı;itt çorap t0.000:101>.000 met· 

re Ç4D1B.§Irllk bez pazarlıkla alınacaktır. Kundura beher ı;i!tl 6 llra çorap 
lann 3~ kuru.,. çamaş.ırlılt bezin metresi SO kuru.:ıtur. ihalesi li 7·910 çar· 
p..mba gtlnU aııat l7 de Balıkesir .Kor eatmalma l~o. da )Bpılacaktır. ŞsrtLın 
nıclerl görmek lsUyc:ıler her;;ün ı-:o. da görebilirler. '.I nlıpl~rın ıuuo.:, )CD s ı · 

atto Ko. na müracaat etmeleri. (3:l9) (6150) 

"' .. 
~:ıcı.a CU13 ve mllitarı yazılı bakır kaplar ıııtm aluıaı:aklır. raı:aıJık· 

lan hizalarında. yazılı gUn 'e aaaUerde Edlrned~ eski ınU)ı1yel dlrcalodc 
aat.malma l{o. da ynpılucaktır. Nllmune e\·eat ve cartnıunclerl berıUn Ko.· 
da görllleblllr. (3'4) (616!'i) 

Ci?ız1 T. tutarı lemi.nalı mlkt.ar:ı ihale gUn ''C saaU 
lira 11.r& adet 

1000 
:ıo 

30 

Balar kara.vana 
Bal.'tr bllyllk kazan 
.Bakır kOı:Uk ka.zaı:ı 

4000 600 
200 180 
810 122 

••• 

22/ 71940 saat 11 
22/i/940 5aat 16 
::2n/D!lO saat 16 

893 too lturu ot almacaktır. Pazarlığı 23·7·94.0 sah gu:ıU saat ıo da E· 
diroede c.skJ mllşl.rfyet daire.sJ.n~ aatmalma J{o. da )RpılacaktJr. Tahmin e· 
dilen tutan ıoow llra tem.lııatı 147' Ura.dır. Ev&a! ''e §artnanıesl bergUn Ko. 
da gBrUleblllr. l:ıtekll1erln. sözü geçen günde Ko. na geln1elerl. (S4li1(6156) 

••• 
Kor blrllklerinln llıttyacı iı:m 20.000 metre elbiaelik kuma, ve 60.000 

metre çama:ırlık bc3 :o-7·9'0 tıa.nt 11 de paz.arlıkl& eatm alınacak.Lır. Elbl· 
ııelik kumn§ID muhammen bedeli ıG600 Ura ''e teminatı :::J90 liradır. Çama· 
~ırlık bez.in muhammen bedeli ıssoo .l1ra ve teminatı 20:!:i llrndır. Pazarlığı\ 
l§Unlk edeceklerin muayyen g11n ve .uatte tcmtnatlarilc Af~onda Kor 64tın· 
alma Ko. na mllraeaatlarL ·(::51) (6162) 

••• 
s:ıs.ooo kilo yulat kapalı zartla. c.lı:ıa.caktlr. lıluhammen bedeli l8i9S U· 

ra ilk lemlnat:I t09 Ura 62 kurualur. lbnlest 2·8·!>40 cuma günU aııal l6 da 
lu~rl A& Sat.malma Ko. da yapılacaktır. Şa.rt.namul latanbul, A:nkal'a LT. 

tmirltkleri ve Kayseri ukert Satmaıma Ko. da gllreblllrler. tstcltJllcrin ka· 
nunun 2,8 UncU maddclorindel..1 \"es&ik ile birlikte teklif mektuplarını ib&111 
aaD.tlnde.n bir sa.at C\'\'ellnc kaıbr Ko. na vermeleri. (3il) (61~2J ..... 

2SO.OOO kilo .sığır veya keı;t cU Dlynrbalurda Kor ııoıtınalnıa Ko. da ka· 
palı zarfla ekı;lltme.re konulmu~tur. Ekalltmcsl 6 ağustos 940 salı gUnU aa.at 
11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 70 blo lira olup teminatı 47~ liradır. 
Şartnamesi hergün Ko. da ı;ISrlllcbWr. Tekill mektupları ekl!iltme ııaatlnden 
bir aaat cvvell."lc kadar kabul edlllr. (3t3) (6154) 

••• 
2725 ton odun kapalı zarfla alaıa:aktır. İhalesi 7 8·:111) ı;ar~amba günU 

ua.t 11 de Edlrııede cskJ mUtılrlyet dairesinde aatmalma Ko. da yapılacak· 
trr. 'l'ahmin edilen tutarı 290:i0 Ura \"e teınJnatı 36i9 llradır. Evaar \'e p.rt· 
umC31 hcrgfin Ko. dn g!:irWeblllr. lsteklUerin aözll geçen gUndc ihale aaattıı
dcn b!.r saat evvel tekllt mektuplarmı I\:o, na v~rmtı olmaları. l346) (6167) . ~. 

Kapalı zartla GGO ton ku::".ı ot eltı1Utmeyc konulmU§lur • .Muhammen ~· 
del !!9700 ve ilk teminatı :221 llrn ôO ~tur. !hale 2·8·94.0 cuma gUnU 

ıraat l5 tc SITa.ata Aa. Sn. Al l{o. da sapılacaktır. Şartname h~ Ko. da 
ı:örWebllir. htoklllerlzı belli gUn \'e saatte zartıarmı ihale saatinden bir saat 
crrcl Ko. n:ı vermeıerL (3t7) (6158) 

• • • 
ll'ifı ton odu.n kapalı zarfla utm almaeakt.tr. l.halcı;I 10 8·11'0 cumartesi 

;Unll aaat 11 de Edirncde eski mU:trtyet dJJ.ire~lnde ııatmalma ıco. da yapı· 
laeaktır. Tahmin cdllcn tutan :::932 ve teminatı li20 liradır. Euıa! 're prt· 
:ııameırt hergtln Ko. da görUlebUlr. lsteklllerln sl:lztı 'oçcn ;;Unde !bale iaa· 
Uı:ıdcn cn 1:cı: bir ısaat evvel teltllt melttuplarmı ı,o. na Hrmeıeri.13 l, ı 16139) 

"" .. 
Kapalı zartla Su62~ kUo koyun eU satın aluıı<.1:.ıh~ır. ı.t:aıe~ı 3 8·9rn cu· 

ma;taS güııU saat 11 de l'~dJrneıl.: e~ı,ı Mlışlriyet dairesinde aatmslma l{o. 
da ::,ııp:!acektır. Tııh.mln c.ill&ll tutarı l.NlS lira 75 ı.uru~ \e tcm!natı 1149 
llradı:". Ev.sat '\"C ırartnamw bcrgiln ı.-o. da s;o:·Ulebiltr. lelchlllerln ııot:u ı;e· 
Çelı gll.ndc en geç lhnlo as.tinden bır eııa: t\ \el td: l!f mel:tuplarını ı~o. na 
venn!J cL-aalıın. (S3:!) (Gll:!l 

~ • c; 

A~<h miktarı yazılı durL kalem ayrı ayrı hııpalı tartın eksiltmeye 
konulJmı:tur. lstekUleriD ck&tltm'! aaatlnden bır aaat e\ \'el Bltıl6te u.tmaı· 
ma Ko. na tektınurını w:rrneler1 (3 O) (6161 ı 
Clnaı mll-..arı Lnhmln o., l'.ı Ulc tenun~tı mlınııko.s.ı t.e.rthl eıı.aU 

kılo llra llra 
Sadoy&g-ı :.!0.0\JO lcUOO 13~0 31/i/940 çar~nıba l~ 
Un fuO ııoo uoooo 67:\U Sl/i/940 çatf&I?lba 11 
Sığır eU l50.0VO 30000 2!!:.0 2/81 lHO cum" u 
Odu:ı liU0.000 :?S~OO 1912 :?/Qt9CO cuma l:J 

••• . 
Acatıda ya&ılı Uç kalem et hl&alıı.rın la yazılı g-ünlerde kapı!.lı ı:arfla elt· 

dltmesJ yapiliıcaktır. Şart.namesi EIAz•Sda aatınaluuı Ko. de g!SrUlcb.llr. te· 
te.klllerlıı ck.!Jllro aaatlndcn bl.r aaat evvel teklif mel:tuplarmı El1Zl~"la tO· 
men 68.t?Zıcılma h.9, na \ errunlerl. C:Sii3J \6161) 
cın.sı mıı;;tarı T. bedPl• Temloatı lhtıle tarlbl 

.. .. 

ton 
\21) 

240 
'2 LO 

lira 
24VW 

<l~IJO 

4~000 

llrıı. 

ısoo SO/iı9l0 aaat 15 
3i20 ;:o;i/fllQ aaat 10 
ssvo 31/7/9,JO ıaat 16 

.. . . 
~aıSıde. yazılı dlirt kalem bızalarllld3 yaulı wıbler(!e Balıhc.ılrde Kor 

~tmılma Ko. da ekslltm,.lerl yap.l:ıcakt.r. l~te~Lılertn l\an..:::ıl 'c•lkalarıle 
Balıl.esr Kor aalrnalma 1..:0 niıl e:elm~leı·t. ( .... ~J (61Hı 

llk 
Cinııı mlktarı T. bedeli tcmlııaıı 1ble tarl.b \e tnaU 

fıgo. .Lln llra 
YUlat 100 9000 6i5 ~18 910 pazar...e:ıı aı;Jk Ek. s. ıs 
Samu 162 SSOD 2 o B 8/940 p:ı::a.rtos.ı açıl: Ek. 3, 11 
Söı:ni!tok ~ 6560 "492 6/8/940 salı kapal.ı 16 
Od\m E.00 1000:1 '150 li/8/940 pazarlı;Q. açık t:"..t. ll,20 

11.~a:ıaa yazılı ) ıye.:ek nıaddcloıi pazarlıkla eatın alınacaktır. lbaleleı 1 
&lırocde; eııı.ı o;U~ırı)el dalrealnde ııatuıaL"D& l{o, da yapılacalttır. NUmumı 
evalil ,.e şartuaıueleı'i hergUn Ko. da &örillcbillr. tstckJttcriD &ö:z;U geçen ı;ün 
\

0 e ııaatt.e Ku. na gelmeleri. 1331> (6111) 
l.:ınsi tutarı teminatı mlktan lhal~ gün ve saatleri 

lir• Ura . ton 
Nohut •20U 720 30 J8/7/9i0 per:embc 12 :le 
ı.:. l-'aııuıye 66\JO P~ı 30 JS/i/9l0 per~embe 16 de 
Pırı.ıç 6iU() 960 ::o lS/7 /9f0 pcrıembc 17 de 
Gulgur ı~ou c:o 20 l9/7/940 cuma ıo d!i. 

K. U::Um :.!OVO 800 10 l9n/9tO cumcı ll de 

••• 
• .y. • 

Seller c;ıttıne t.abmln edilen nyatı 2B kuru, olan 100.000 çlft pamuk r,o
rap l9 tcmıuuz. lliO cuıua gUDU aaal Jl,30 da Anltarada. M.M.V. utınalma 
ı~o. aa pazörlıil.la tıatın aıuıacagın•Ja.n iatekl(fıırln 3900 lira katt lemlnatla.rt· 
le birlikle pa&aruı: gUD ve aaaUnde nı~zkOr Ko. da bulunma.lan. e-artnaıne:rl 
ı:.u kuru_e bedelle uıc;.kClr Ko .. daıı alınır. (333) l6U3J • 

••• 
~3 ~.alPm mutıtellt şctta! maltemo pıı:ı:arlıkla aatm almacaktır. Muhem

men ootlell 15.l'iQO lira k.aU teminatı '232:, liradır. Pazarlığı :!2·7·910 paz.o.rt• 
si ı;-UnU aaat tOda Aokarada M.11. V. ha\'a ııatıııalma koını.syununda yapıla

ca kur Şıtrlı:ıamesl komtsycında ı;orUlür. letekJllerln muayyt·n glln ,., ııaatte 
ımu teminat \'e l<aounı \"ealknlarUe komtsyouda buluıımaları. l22:fı (~881 . .. . 

.-2 tôn ııade )&ğı alrnıı.caktır. ICapalı zarna eksıltnıesl 31-7-940 çar_ 
e~mbıı (lınu a.u.l ı ı de 11.:üirneıle eski MOşlrlyct dıtlreslllde utm alnıa 'ko. 
misyonunda yayılıo..eakLır. "fıı.bmlo bedeli :!7,500 llnı, tık teminatı :oı;a 11. 
radır. l:J'l"Mf ve ~arLnamcsl komisyonda görUIUr. JııtekUlertn betU gtl.D ve 
ıaa.ttcn blr ea.a.t e\"Vellne kadar tekli: mektuplarını komisyona. \"ermelert 

(Z98) (602:i) 

• • • 
Yeniden ~·ıı.pıle•:ak park• yol ve )'angma kar,ı l'U t~stsatı, erat binam, 

l%gara l:ıı,aaa lutpeır zarfla eksllt~ye konmu~tur. Ke:;tt ve husust f&TL 
lan Ankara. lst.anhul, Konya Lv. Am1rUklerl ııatın alma koınlııyonunda gO_ 
rUIUr. Ilk teminatı J~9 Ura 2~ kıınıştur. Ihalcs1 ~9-7-9!0 pıunrtesı gü. 
ııU a.ut 11 de Kıınya<la l.v. Amlrllğt satm ıılma komlııyımunda yapılacıtk.. 
ttr. lııtrkli'crfn sıu!t ıc a kadar teklif tnektuplarını komisyona \"ermclcrl. 
tateltlllerln 2490 aayılı kanunun 2 ve 3 ncU maddelerindeki \tdknları ibraz 
etmeleri şartbr-. 1302) (6039) 

• • • 
Surbehanm ~00 ton odununa geııUnde istekli ı,:ılanadı:ıtıdan yeniden ka· 

palı &artla eltailtmcııl 28-7-1110 cuma tilnU aut 1 t de Ağrıda ukerl aa.tmal· 
ma komiı1yonunda yapılacaktrr. TabmJn bedeli 115.000 Ura llk teminatı ll:?tı 
llradrr. Evsaf n oartnameısl kolordunun tekmil ı;arnl&onlnrma a-örUlUr. Tek· 
Ut mektuplan aaat 10 a kadar kabul edilir, (233) (58-i:i) . . .\\ 

Ke~ bedeli 4~9.:ı~ lira olan 100 &det ahşap baraka l.n,aatı kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmu~tur. Eluılltme:rt 19-7·9.0 cunıa GünU aaat l:i tedlr. nk 
temln.ab 3444 Ura 42 kuru.,tur. Şartname:ıt 230 lıuru~a koınisyoodan almır. 
Taliplerin ı:artlarmı lha..le eaatuıden bir saat evvellne kadal Ankarada M . .IL 
V. eatmalma komieyonllllA ,·ermeleri. (!?03) (1)589) 

• • fl 

KevU bedeli 21.386 llra 67 kuruı olan bir a.,.,t anbar ln§aatı kapalı ı:arf· 
1& ekaUtm~e konmuştur. Ekalltm.eat 19-7·940 cuma gllnU aM.t ll dedir. llk 
temi.n.alı 160. Uradır. Şart.nameli 107 ku.l'U§a koml.ıı3·onda.ıı aJmır. 'fallplertn 
ıaıf1artnı ihale naUnden bir aa.at ~vvellne kadar Ankarada ll.M.V. satm.a.ı
ma komisyonuna vermeleri. (:?O~J l~:ll}. 

• • • 
1100 ton kuru ot kapalı r.artl& eksiltme)'e konmuntur. Ibıı.le.sl 28-7·940 

cuma. gUnU eaat 11 de Edimede e1ıld mu trt~t dalruinde utınaıma komta
yonu.ndıı yapılacaktır. Tahmin bedeli 49.~00 lira ilk teminatı 3713 Uradır. 

Evaal \'O §tlrtn&mesl komisyonda görWUr. l.atokJUerin tekllt .mektuplarım en 
geç ih:ıle .ııaatlndcıı bir aaaCevvellne kadar komisyona vermelerl.(24:1) (~79') 

••• 
S8~ ton butdıı.y krrmuı kapalı ı:&rtla ekslıtmeye koomu;,tur. Tahtnln 

bedeli 89.441 Ura ilk teminatı 6722 Ura '5 kuru,tur. Eluiltmeai !?:>·7-940 pc?'
teznbe gUnU eaat 11 dedir. lhale LUleburguda askeı1 ıı&lmalma kom18yonun
da yapılacaktır. Ş&rtnamul kom.16,yonda görlllUr. 'l'ekllt mektuplan be!U 
c;11ıı ve saatten bir aaal eVTel komisyon& verilme.et. (2HJ {11793J 

• • • Ap.iJdak2 mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmu:tur. thaıest :3-T·tMO 
ı;Un11 hJularmd& yuılı aaa.Uerde Edlrncde Lalapıı.şad& 8-'ke:1 satınalm& 
komisyonunda yapılacaktır. Evaa.! ve oa.rt.nıımesl komlııyonda görülür. lstek-
1ilerln lcıuıunda ruııı vealk&larlle birlikte tekllt mektupl&rm ı ihale ı!<&aUndcn 
b1r aa.at evnline kadar komisyona vermeleri. (246) •(3797) 

C'ind miktarı tutan teminatı ihale saaU 

kHo Ura. Kra. Ura KrJ. 
Arpa 6.::ı3.7t0 372.097 53 18.834. ıı 

Patatc3, 
Bul,."lll' 

816.000 
:!16.000 

•::.9aG so 
36.:!S8 .. "' s.222 11 

2;::1 60 
10 

16.:5 

1.::10.000 kUo ınğrr eUı:ı.ID llln.ı noksanından ihalesi yapılemamı~tır. 

MezkClr eUcr yeniden kapalı zartln ekıılltmey. konınu:ıtur. tba.le gtlnleıi 

:r.: :3·24./7 /940 pazarı.em, ııalı, ÇaJ118.mba gtlnleı1 an.at ll den l7 ye kadardır. 
lıtuk~r etleıiıı ber partisinin ilk temınatı 387:i ~e 2888 lira arrunnd::ı.dır. Jtk· 
alltmt?ye lıtirak edecekler yazılı ıaaUerden blr saat evvel ::.arnarını verme
leri lmmclır. Şartnamesi \tomleyo::ıda görUIOr. tıtcklllerhı Vb:ede askcrf aa· 
tınnlma J.;ooılsyo:ıuntı ı;clmelerı. (:!4i) (~i98) . :(. . 

462 ton aı~ır eUnln beher kUoauna tcltll! edll~n 22 kuru~ tıyııt pahalı 

g6rüldli!Undtn el\.,lltmesl 2-i·7-9t0 carpmba glltıü sa.cıt H tedlr. Tahmin 
bedeli 83.l~O lira ilk teminatı 5048 liradır. tsteklllerl:ı tayla e<lllcn gUnde 
Sanltanıışta ııakeı1 satıı:ıalnuı komJsyoc.una gelmcle t. Şartname u evaatı 

kolordunun tl!lanıı garnb:onlarrnda Ytı Ankara, lstanbul Lv. AmlrUkleri ııa· 
tmalma komlsyonlarm:Ia. "6rUIUr. 12U) (6i92) . .. . 

nkelllme gtlnU t:ıllbl taraJmdan verlleı:ı ' n.}'al pabtıJ! gl!rllldlltfindl!D 
ıo.ooo akmı çanıa.şırm 'X'her takınıuıa 10~ kuruş fiyat te.bnıin olunarak 
yeıı.Jdcn kapalı urt1a ekeUtmeyo i'onulmuşllır, Şartnameel 158 kunı~a ko
misyondan alıcı-. latekllleıt:ı 2362 lira 60 k'Jru~ temlnaUarllc birlikle tck.111 
mekwplarmı ekıilltme gUnU cılaıı ::4-i 9i0 ı;.ıır~arnba günU ııaıtt J ı den tY.ıb&-
roetıal bir Mat .vveıtııe kadar Anka.radıı M.M.V. aatmalıo\ komisYoııuna 
"c:ınelerl. ı::33ı (~i:ı7) • 

"' . .. 
Aµtıl!!l yaı;:lr me\aJ ayrr &lTt kapalı J:.ıı.rna dııılltmeye konmu~tur. t

halelerl hl.:alarınla yazılı s;tın \'O ııuttcrd'! Mer.ıılnde a~lteı1 satuıalma ko
mJıyonunc!a ro.rıl.ııealilır. Şartnameleri Ankara. hlanbul L\•, A mlrllklerl ve 

Mersinde ~kert satmalma komlayonlannda görUJUr, (:08) {15678) 
Clnm mlktan tutan teminatı lhate günU ve naU 

k!lo Ura Ura 
Sı6V. koyun 

veya koı;l c:J IH.000 21.600 16:!0 17/i/940 ıı 
Un :?•t0.000 ::uoo ::ıso ZS/71PtO l:? 
B'.ıt;d3Y ve 

tl@tUlnıesl :io.ooo 2-:.000 zo:~ ::3/i/PtO lli 

Sümerbank pamuk ipliği Ye dokun1a fabrika ları 
1 rr: Jcssesesinden : 

Fab:-;kalı:ı.rıınıroı ı;Umrük tah:ull, tabliye ve nakli~ e l~lerl kapalı &art· 
la ı acne için mtlnaka.uya 1-onulacakt.ır. 

bteldUertn bU t~e alt ;artnamc~1. Bahı;eluıpıda, 1 Jnd \•akıfban ı ınct 
kat~I mUeuese Urı.re: • m.slndeD alabilecekleri ilAn blu.nur. (:5lW.IJ 

ıstanbuı i{omutant ı ğ ı .Satma ıma Komısyonu~ 
Komulanhk blrllklerl ba)"aııları lçin 17·7·910 gü::ıU g&at 16 dl~ 

ton kuru ot ne elli ton ı:aıu11.o pazarlıkla ulınacaktır. Her iki mevaddl fi_ 
ayn ayn tı>.hplcrc de ihale edllcblllr. Jstekllleıin txıuı gün \"e saatte ı 
onbe' katı terolııat al:çe!erlle blrllkte Fındıklıda ko:nutanlık aa~ 
ıu.13yonuna ~clnıclerl. l 6137 ı 

~· • "' ~.....,ı 
Ko:nutan.lık birlikleri içlo li·'1·9.IO güılU saat 111 tıs pazarlıkla >'1'~ 

nohut ~atın almacaktır. retcl:.Jllerln belli giıo ve saatte kati teminat (} 
rllc birlikte Fındıklıda ltomut.a.nlık aatmalma koml.syonuna gclmeıcrt.l 

•• $ .Alı 
l2·7·940 günU talibi oıkmadığındaıı :ıso ton eadeya!mm ~;(. 

19 7 9!10 gUnU saat J 1 de alınacaktır. Muhammen bcdeıt 812500 :Ura 0 ;f... 
teminatı on allı l>tn iki yUz elli liradır. Şartı:ıamesı lzmlr, Al:ıkera ı:ıc 
Amlrllklcrlle ltonıutanlık satmalma komisyonunda g1SrWeblllr. Iıte ırt 
belli gUıı ''e saııttc l;:onıutan\ık aatınslma komisyonuna gclıneltJri. t&v 

• • • 
Beylerbeyinde ıu;J;ert rııhhlye depoııunda ac;ık ekılltme Ue tamırst; 

nlacaklır. Keelf bedeli be'i tılo dört yUz kırk sekiz lira seksen bq ıtU ~ f 
tık teminatı dört yüz BckiZ Ura altını, altı kuruııtur. şartna.ıne ve ıı: °'' 
rakı ber lıı gtlııU komisyonda görUlebllir. i=:kslltmc 20·i·P40 gtlnU asat 
de yapılacaktır. tı;tcklllcrin lı<:lll glin ve ııaatte Fındıklıda komutaııl~ 
tmaloıa kom!Byonuna ınUracaatls.cı. (5710J 

• • • ıV' 

l{omuts.nlik \ılrllklcıi tı;ln a.~aC'Jih clna ve mlktarıarı yazılı ııııı~ 
l~i·9IO gUnU sıuıt 16 da pa.uırlıkla 11at1n aluıacal<ur. Evat ve şartD Jl 
bergtın koıul.ayonda görOleb!Ur. Bu ına.lzemcntn ber biri ayn ayrr ta 
de !ha.le edllehlllr. lsteklllcrln beli\ gUn ve aaatte k&U temloat paraıaril' 
likte ıı~ındıklıda koı.outanlık aatmalma kooılsyonuua ıelmelerl. (~O> 

CinlJI ._det 

1'avla h:!.latı 100 
Zl.oclr yular eapı ::500 
şaplJ yular başlığı 100o 
KUçUk yem torbıuıı :ooO 
KUçUk çul sOO 
BOyOk çul :00 . . . ,; 

ttomutanlılt lrıtub için kapalı :ı:art usulll tlt> 920 000 kilo kuJ'U 0• 4 
nAkasa ile alınacaktır. Muhammen lx'dell r>~.:?00 liradır. lllı teml..ııS~ 1~ 
liradır. MUnakasa ıs i ·940 gtlnU snat lG dadır. tsteklllcrtıı ~artnanıt>~) 
ve Aııkara ıeva.ı:ım 11.mtrllklert latanbu1dll komuta.nlrk aatuıalma kO ıfl'. 

larmda görUlcbfllr. tsteklllerln beW gtlnde saat 15 e kadar tekit ıneııtf:;f 
nın makbu:ı: kartıtlı~ı Jt)ndıklıı.la komutanlık ııatmalma komıayoııwııı. 

lort. ~:>5f2J . . ,, ~ 

Komutanlık amban için l9 7·9JO gllnQ ~t ıa te pa&arlıkla 40 t~ 
rlnç gatm alınacaktır. ?.luhaınmcn bedell 14800 liradır . tstekll\erUl tıe1 
Te saatte yüzde on be;:ı katl tcmJn:ıt akcclerlle bJ;Jfüte Fındıklıda JtO:ıı 
lık aatmnıma komlııyoııuna mUrııcaatııırı. (6177) . ,,. . 

I..::OmutanJık Amb&rı için .:O·i·D40 gUnll saat 10 da pazarlıkla otı~f 
zeytlnya~ı aatuı C\lmacal.-tır. Muhamnıc.n bcdl'll 8;):i0 ııracıır. lııte:..uıer: 
H gUn ve .. ııaatte yO:ı:de onbcş katl lcmlııal akçeleri ııe !Jlrll.ku ıruıdıııı: 
ınut.&nlık aalmalma komisyonuna mUracaa.tları. (617GJ . ~. ~ 

Komutanlık Sellnılye clhetı birlikleri ııencllk lhllyaeı ota.zı Uç ~i)j ~( 
fır e:tl kapalı zartla mtl.Dakaı;aya konulmu§tur. !halesi 6·S·94.0 ~e 
nU ııaat on ycdidedir. Tahmin edil~n bedeli ytlz .sel:lz bin Ura olup Ol< 
natı altı bln altı yüz elli liradır. Şartnamcat kumtııyonu!lıuzJa ber ~ f 
görUlcbll1r. bteklllerlo n1ezkfır gtl.D ve .ııaatt..cn !Jlr aaat evveline ı.;aı?~1 
larmı Fındıklıda komutanlık ııatınalm.a komtııyoı:ıuna ver~ 

Deniz Levazım Satınalnıa Komısyonu ıı;J 
1600 ıuetre kılbJo (nUmııneal g lbl} 
1300 nıetre l.wtblo (ntlmııııel!I rlbl) 

ı adet l>MKUI (Mgarl :!000 kllo tart.ar) j 
Yukarda cies \'e miktarı ~·azılı l1!J kulem e~ya :ı: temmwı 940 P'i 

&11nU a.k§amına kadar pıı.zsrlıkla satın aıma.caktır. lstekJUertıı ııeıı.ı 
Ka.sunpaşada buluruuı ltomısrvna mUracaaUan. (60S6J 

• • • 1. 
1 - Tahmin edilen bcdell (17.S!m) lira olan (65.000J metre J..~tf. 

bezinin ıs lemmuz 940 pcr~cmbc ~u ıaat 16 da paurlı1'ls eıuutııı' 
~~~ . / 

2 - lfü tc.ınlnatı (1&01) llra (63) kuru., olup ~artnaınc:sl hergttıl 
yondan almablUr. ., 

:ı - lstckJllcrlıı 2490 Baytlı kanunda ya.zıh vesaik ve temJnaL ~ 
nya mcktuplsrllc birlikte belli r;1.iıı ,.e saatte mırumpa.,ada buJunBll 
yona mUracaatıar1. (:J~lO) 

~·· lllr adrt lnıdııc alrnadik g ıl ~ 
l - Tahmln edilen oode:ll (::700) lire. otan bir adet kuı:inenln 1 il 

muz lHO cwna• gUnU aant t3 da pazarlıkla eksiltme.si yapılac:akUl"• ./, 
2 - ı-:atı teminatı (42J lira olup farlnıı.meııint gönnek \'e ..ım~I' :~ a 

lertn hergilrı \'f pıu:arlığn 41tırak edeceklerin de bclll &"ÜD n aaatt.c 
pa~ada bulu.naıı komisyona ınUraca.a.Uan. (GOS') 

881:! adı-t an11tul a lm."l.c:tl< ~ 

Den.lz ordusu l!:ln l 03 kal€.ıudc cemıı.n ssc: adet hui\1!! dp ~J 
temmuz: 940 pazartesi gUnlJ &k~amma ita.dar pazarlıkla alınaeaktıt'• 
rln hcrgün Kasm:ıpu~.ada bulunan komJsyona mUracaatıarı. (6136) 

Devlet Demiryollan ve Limanl8n 
işletme Umum idaresi ilanla'' 

,i 
Muhammen tıı'dell (61ri9) ıtra 14.0ı kuruş otan~ kalemden ıt>Bfet0 ~ 

Ut ebatta 92000 ınetre bakır izole trl lNGA) 2;>,7.9t0 per§embe ~ t)'R 

(l:l.30} on be§ buçükta Ha~·darpaşa gar btnası dahlllndekJ komi~ 
daıı knpalt aart wn;llle eatm 8.lınaca.ktır. ,; 

Bu lt1e ş;lrnıek ltUyenlcrln (461) Ura 196) ı.:u~Iuk munltkıl-t ~/ 
ke..nunun tayin cttl~l vesikalarla teklınerlnl mubten ı::arflarmı a)"Jll ~d· 
(H.30) on dört buçuğa kadar komlııyona. reisliğine vermeler! l~~· 

Bu l~c alt ~ıı.rtı:ıameler komisyondan paraııu: olarak da~t.ıl.Jlla1' 
(li9'.?9) 

•• ~ 1. 
.Muha.nımen bedeli 13!:101 lira olan 3000 l~g. PotukoııUk cz:s.1·9!,~f 

rembc gUnl.l tll<At (10.30) on bucukta Hayda.rpqada gar binası Y ıl 
kcımlsyon taratındıı n aı;ık ekaUtme ueullle z:atıo alınacaktır. 11'( 

Bu işe girmek lıtıycnlerin ( :?40) Ura ı i:i ı kuru.,luk mu\ıık)at ~ 
n kıınunun tayin etUğt \ ezalkle blrllkte eksiltme g;nU saatine Jel ~ 
ml.syona mUracaaUarı l!zımdır. Bu l:tı ıı.Jt t'artııameıer komisyondJl.ll 
.>!arak daıttılırıaktal.lır. ( 57i:.>ı 

~ $.. 5!1 
llıılıanını:ın bedeli tG50 lira olan bir a,ıct lıava ltompretörll #''/ 

ı;artamb:ı ;;ünU ı;~at U>.30 da kapalı zart uaulU ile Ankarada idare / 
s:ıt.m c.lınacaktır. .~ 

mı ı:ıo birmek lı;tfycnlerin -c~.;:s IJrabk muvakkııt teminat ue ~ı:: 
ta~1n ettıg·ı \csli<ıılan ve tckllfler!nı aynı ~ nat H,30 a ked&r ı; 
reisliğine -.·err.ıcleıi ı:ı.zımdır. ~~ 

Şartnameler parasız cıl:ırak Anka:ada Malzeme dalreslııdeD, Jl 
&'ada TcsrllUm u Se'ik §et11.tfnden dııtylı!ac:ıktrr. (GOS5) 


