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BER O-N 
gemisinde 
bulunan· 

100 ·tayy are ~llailtereböyıece · FIOryad.a . diyorki: mübadelesi = taeı:!Ptan gelecek bir H · t ı er• ı· n 
-~eri önlemit olU)".01 1 Roma nya ı ıla rın 

Cu~hurrefsimizin bı,ı akşam 
1 
de~ ice . tahliyesırie 

Ankaraya hareketleri m.uhtemel 1 proıelerı başlandı 

. lngiltereye teslim 
edilmemesi hususunda 

anla§ıldı 

PARTi GRUPU 

Yarın 
toplanıyor 

j Beşerin hürriyete karşı 

I 
Rehıieum.hurumuz Millt (',..~ İs- olan mağlup olmaz 

met İnönü d!ln ak§am aaat 16 da ihtirası ile 
Ya.lovadan, Savarona yatı ile ay. 

rılmrş ve l!lahilleri dolduran Y11lo- Y ırfıldığı 
valrlarm coşkun tezahUratlle ufur 

zaman l 
Yüz bin Almanın 

tahliyesi de 
görüşülüyor 

;C\,'Or1t, 23 (A. A.) - Röyter: 
! Amerikada bulunan FransIZ mil· 
t bıı.yaa komisyonunun haber verdi· 
İ : ğine göre, lngilizlçrle Fran.sızla.r 
! arasında milnakit mukavele hlikUm 

ı 
lerine tevfikan Amerika. kara. su· 
la.nnı t.erkeden malzemenin her no 
suretle olursa olsun devri caiz ol -

nrosko'-a, 23 (A· A·> - DUn 
lanm~tır· 

. ,. n 1ı1a1 tayy3reyle Berlind~ .. h•ırnya on 
Savarona yatr Yarmarada bir ce-- iki k~iden milrekkep hlr } 1IY'an 

madığmdan, Fransız htikUıneti ta.. 
rafından mUbayaa edilen ve el
yevm Martinikte bulunan Ameri· 
kan tayyareleri lngiltereye devre· 
dilmlyecektlr· vel!n yaptıktan l!IOilnL gece yan. hesaplaşma heyeti gelmiı:tir. IIE>y~t. son ı;i.inler 

snıa doğru limanrmı:za gclmil ve de Romanya. tarafından Sovyetler 
'.:tnkara, 23 - P:ırli Meclis <irupu k Dirliı;ina terkedilen Rc~arnb\'a ve M )" N fi 

t.~ yarın sabah lopl:ınıır:ıktır. Toplan. aonra geriye dönerek _ Floryaya gu"" nu"" gelece ftr a ıye ve a a ~ §imali Bukovina'da oturan Alınan kili . Ank 
11.rntraııııc birinci Lorda tıda Feridun Fll.ri tarafından, oı- gitmiştir· MUlt Şef refikalarile be. aalmdan ahalinin tahliyesini mUza- ve erı a raya 

Alekanc1er ta mekteplerclekl talclıelerin yüzde raber Florya deniz k(SekUne inmiş- "Darbeye darL- ile kere edecektir· Bu tedbirin, ekse-- dönd ü 
60 • 70 derece-;ini hıılan nıııvarra· lerdir. ve 

~ lnyetsi7.liklerinin sebepleri lı:ıkkın. m ukabele edeceğimiz rl8f köylil olmak ilzcrc yüz bin ka- Şehrimizde bulunan Nafia \'ckill 
q a m ,. , er da. verilen lıir tnkrir lllC\'ZllUbahs Rciıııicumhurumuzun bu akı,am d dar inl!lanl al!kadar ettiği tahmin Ali Fuat Ccbesoy ile Maliye \'ekili 
~ olacaktır. Maarif Vekili bu hususta A:ı.karaya hareket!·-! muhtemel· gün yaklcqmakta u,, olunmaktadır. Fuat Ağralı dQn akşam Ankaraya 

l.ır· h::ıhat nrecekllr. dir· (Devum 4 ttnt'Ude) (DC\'Mll 4 UncUde) dönmil~lerdfr. 
~· •lizidareıiııdeki -----------~------------------~--~--~~--~~-'-------------~------------------~---------------------
\1 Litvanya ve Letonyada 

:ırıaır jrlandayı Arazi 
... ~Şnıaga mecbur milletin malı 
~: ~~'. "'.:.:":~~ ilan edildi 
~ha. ~t İrlanda devleti de • 
~~ıı ~cnıe, runyn dökUlmüı ol. 30 hektardan fazla 
~~ dinnektecHr· arazi topraksız köylüye 
~'llıdan Vcıtiord'un cenubu- dagı"" tılacal' 
lk..lllllde tlll mu kııdilJ' mesa.fe ıı- ... 

lrlanda sahilleri açıklan nıp, 23 (A· A·) - D· N. B-: 
da ~tır. 1ngiliı sahili bo • Ziraat nazırı ~'ang Ap'm teklifi 

"' • Barnt1taple xoyundan Uzerine, pa.rlı\menlo, I..etonyada 
~'Ve Nevkuaya kadar $5 blltlln araziyi milletin DHtlı o1arü 
'-' e Uzerinde mayn t.arlalan kabul etm~tir. Köylülerin üzerinde 
\._ ~httriıınieur. Salnt - Geor. çalıştıkları arazi mlktan otuz bek· 
..,,_ ta trun ortalarına doğru, tan geçmiycceklir. Otuz hektan 

fj{1-r elli mile kadar ge • geçen arazi, devlete geçecek ve dev" 
~ Ve muvazi hatlar halhı· let bu araziyi arazisi olmıy:ınlara 
~ lerbest devlcU karasu. v~yahut az ara.zisl olanlara dağı
~'- kadar devam eyle - ta.caktrr. 

bu Bu nıayn tarlaları, ge - ParlAmcnto, ayni .::amanda, bll • 
~~noktada, lrlanda deni- tlln büyfik ticaret ve cndül!ltrl mil-
~ ut Bristol boğazına gi• esaeseleri ile bankaları da milınee· 

eıı bir hale l!IOkmakta ve Urmeyi kararlııştırmrştrr. 
~t devleti sahilinin bu LİTVAN\'ADA DA A\"!111 

\...""' 11 ~d eylemektedir· Bir K AR.\ lt YEl!İI.J>l 
~~ taırnouth'den Bristola git: Kanna.<11, 23 (.\, A·) - o. N- B· 
~ lr

1 
landa aerbeet devletini Litvanya ııarlimentosu, toprak 

~ ı.. rlaııdayt dola.tması la · meselesinin halletmek Uure dUn 
~ıtltr. (Drnnn 4 UneUcle)' 

Almanya tarafından 
lli beğenilmek için 

FRANSA 
NE ŞEKiL 
ALMALI? 
Meıhur Doriyo'nun it 
ba§ına getirilmesi 

muhtemel görülüyor 

ç R, A N 

Fr&rıtl'& ınUtnrelc~ndf'n IODJ'ıt. tnıtnere Ue Alman;ya. l\1'&8rndakl harp yalnız tayyare harekltına lnlıb&r etmekt.edlr. tkl taraf mütemadi bomlıo.r
donanla r yapıyorlar. Bu arada tnpıls bombardrmanlarınrn Almanyada &lkerl hedeflerin ve s:ır.3~·1 mliease.elerbıln tahr1bl bakımından çok mUesair oldu~ 
tu aııla.ıılıyor. Bu bombardımanların mtıeeair olıı~ııntl:-ı, 1ııs-ll!z tayyıı.relerfnln barbln Uk aylarmd:ı propaganda l"balelerl atarak ynptıkian keşlnerin ~ok 
faydası görllluılletllr. Barltamn:da tnJ111z tayyart•lerlnln hUcıııntannıı. hedef c: '•ı mmtak:ılar görilJUyor. 

Londra, 22 ( A.A.) - Röyİer: 

Manchesler Guardıan gazetesi, s o N DA K . K A .• ng·ı ıtere Fransız milleti arasına nifak ıok· ı 
mak için Almanlar t ararın<fan sar. 
fedilen f(:ıyreller hakkında çok en. ı" lk teşrı· r~e kadar 

~ te~:~~tcin~:~:~~f~eşretmcktedir, GAF EN K o 1 kametin ilk sa.fhaaı olaca;.nır. çunkü 1 c b ı··ıt k ( 
"-'~"'" Franııacta i t bqma "Almanyanııı Fran~aya ka111 Ga.!enko sovyetler hUkCmetlnln hU..· e e u ar 1 D a g a n l rs a 
'"'"1'rt tahmin olanan hattı hameti ve maksatları nedir! nll nazanna mazharcl.r. 

~ •aıt Dorlyo (De \'anll' llnctlde) Moskovaya ne n::-:ır ~l~~~:~~ı:%':ı~,d:~::a :o~~e~ üzennde tayyareler 1 Ha" d;selerin gidı" şı· 
t\ ya hariciye nazırı Gatenko ve Al· , • \'::rd. k.. . t• gaye ı.· ıe ~;1:ö:ı::ı!~~:.e!!rıer1 bugün EUk· )'O!~:ıdrlt ıs (A.A.) - D.N.n. blldlrl deg.._ ı.şecektır 1 ve n oy o 1 n az e 1 Dün ıaat 11,10 da ve 14,30 da Ce· 

k gönderiliyor An1erikan ::~u:~:~~t:r~e;~~~izy:a~::e t:aT~:. Amerikanın at "ı 11 e r ı• ya· k a 1 a"' n d 1 • taryalart ateş açmışlardır. Bomba a· l · :O'::~:Sh~~!~tC" .'!!~~ye donanmasının _tıl_m_•_m_1'_tır_. _______ _ 

~· 9rnızlik amelesi MevlOdun 550 :::.~~:~~:n:~~:~~:.::: gı'zlı· manevraları 
~' ~ P!~asına tamaen kafasını kesmiş.ler :~:ı!~Q:a~~~~~ ::~:::ada:::: lloaohılu, %3 (A.A.) - Röyt.'r: 
c"'ı' ""....ı mokratik bir temayUI gösteren tebed Açık denizlerde gizli manevralar 

>t-ı l't Yllnde blL§ı ve vUcudu oturdukları ve sonra MevlQd 1fbıdeD dlllt.t talebin! havi blr notanm Sov- yapmak yapmak Uzere Amerika do· 
~ lııııllııarıerde toprağa gömWQ o- ~diktan sonra birdenbire ortadan yeller tarafından Romanyaya tevdi naıımaaına mensup mütemmim cllzU· 
\"- )' n Kadıköy tcmlzllk ame- bybolduklan tesp!t eüUmlJUr. KeY- edlldlfiııe dalr yabancı memlekeUerde t&mlar Honolulu limanını terketm.ı,· 
~>tt- ~,•t.aıı Me\•IQdu öldürenler lQdtııı itinden ayrıldığı zaman 650 U· deveran eden ıayialar burada teytt Jerdlr. 
\~tı~dana çıkıırılml§tır. Bunlar ra parası olduğu ve bunun içtıı &dil· e<JPmemektedir. Bununla beraber, ötrenUdlğlne göre, bugün hareket 

' ~l'tl tı lrtuııtata ile dayısı Cevüı rtlldüğU anl&§ılml§tır. mihver devletlerinin tarzı barekeUnl:ı eden ıemller baz:ları 1ng1Jtere ve A· 
lsınııerlntle iki ld,.ldlr. Kutomonuda yakalanan Kuatata Romanya ile Sovyetıer arumd& bir meıika tarafından müştereken. ld&re 

~ t,11 !ıl ~ ile ŞUkrU clnnyetlerinl !Ural etm!fler mukarenet derplşl:ıl Mıtlhdat edeceği edilen ve Paııltlk Okyanusunun eecu· 
lııt e cvıcıue berab.er Kadıkö· dlr. Bugünlerde §ehrlmlze getlr'Jece!c· 1 Romen siyasi maha!lllnde kabul edil· bunda bulunan ChrntınaS' &dalarm~ 

~- 15 gün kadar beraber lerdlr. ·- · mektedlr. Oafenkonun tay!Dl w lJU· ptıuktıedlrler, 

Askere davet 
327, 328 ve 329 doğum

lular çağrılıyor 
Fatih ukerllk ıubeslnden: 

Talim ve terbiye dolayıaile 1ev1'e 
tabi bulunan 3:?7, 323, 329 doğumlular
dan (j:uıdarma hariç) diğer mmtlanı 

me111tıp aağlam. ukat, lııl!m, gayri 
ial&m ihtiyat t"ratrn behemehal p · 
be.V.- mUracaatıan llA.n olwıur, 

•• 
ma1ınosu 

ingiltered~r 
\'aşlnı;ton, 23 (A· A·) -,. f< 

ter: 
\'aşington İngiliz sefiri lord 

Lot.hian, dUn ak~am radyoda Ame
rikan milletine blr hitabede buluna. 
rak ezcilmle demL~tir ki: 

••- Bugün sizin Majlno hatlml
zız. Bu bat dilş erse, Hitierle mUt· 
tcfilderi ve sizin aranızda her ild 

(Devamı 4 üncüde)· 
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J':tll'kçe.)ll ,çe~·ıreıu 

MtYilfilDddfiın iilYırk 
MEJLJ(EYE l'ORVYOŞ 

Hz. Muhammed hicretin yedin· 
ci yılının Hamazan ve şevval ay· 
larmı Medinede geçirdi. Zilkade 
ayında, harp jçin değil fakat hac 
ınaksadile Medincdcn hareket et· 
ti. Hz. Muhammed o civarda otu· 
ran Arap kabileleri ve bcde\ileri 
beraber gitmeye davet eyledi. Zira 
Hz. fobammed K~lilerin kcn 
disile harp etmelerinden :veya Ka· 
beye girmesine mani olmalarından 
endi~ ediyordu. 

Bedevilerin ç.ôğu bu teklife razı 
olmadılar. Bununla beraber Hı. 

Muhammed muhacirler, cnsar \!C 

kcndisile ittifak akdetmiş olan A
rap kabilelerile Medineden hareket 
etti. Bir harp emelinde olmadığın· 
dan emin olwıması \'e Mckkeyi sırf 
hac maksadile ziyaret ettiğinin an· 
!aşılması jçin kurban edilecek bay· 
van!arı beraber aldığı gibi, hac 
elbisesini de giydi. · 

az. Muhammed Usfana kadar 
• geldiği zaman orada kendisini Bişr 

ıbni Sufyan Elyabi kar§ıladı ve 
kendisine ~u söyledi: 

- Kure}"§lilcr senin hareket et' 
tiğini duydular ve süt devetmni 
seferber ederek kaplan derilerini 
giydiler! Şimdi (Zu Tava)da ka· 
rargfih kumıus bulunuyorlar ve 
seni asla içeri sokmamaya ahdü 
peyman ettiler! 

Halid ibni Velid de süvarilerile 
şimdiden .(Kura Elgmnim)e kadar 
ilerledi. 

Hz. Muhammed bunun üzerine 
dedi ki: 

- V cyl Kureyşe!... zaten harb 
onları mahvetti. Beni diğer Arap 

kabilelerile işimi halletmeye bmr 
kırlarsa onlara ne zarar gelir ki? 

J 

Beni katletmiş olsalardl, o \'akit 
arzuları yerine gelmi~ olurdu! Fa· 
kat Allah bana zafer müye.;ser ey· 
1erse, onlar ya fo,·ç feyç islarna gi· 
ı-ccekler. yahut olanca kuV\·etlerill' 
benimle çarpışacaklardır ..... 

Kureyşliler ne .zannediyorlar? 
Allaha yemin ederim ki Tannnm 
tevdi ettiği vazife uğrunda harp 
etmekten, Tannnın emri yerine 
Ee!inccyc, :rahut bu gırtlağım kesj· 
Unceye kadar vazg.eçmiyeceğiml 

HUDEYBll'E SULHU (1) 

Kureyşliler bunun üzerine Sü· 
heyi ibni Anın llz. Muhammede 
göndererek, Arap kabilelerinin 
Mekkeyc cebren girildiğini sanma· 
malan için, bu yıl geriye dönmesi 
~rtile su1h akdetmeye memur et· 
tiler. 

Hz. 1' tulıamrned Süheylin geldi· 
ğiııi görür gönnez: 
- Mcl\kelilcr mademki bu adamı 

gönderdiler, sulh yap:nak istiyor 
larl dedi. (2) 

Sonra Süheyl'le urun uzadıya 
görü,Ştü ve uzun.boylu münaka~· 

lardan sonra sulh akdq!undu. 
Her §eY yoluna konulup da yal· 

nız is muahedenin yazılmasına ka· 
lınca Hz. Omer Hz. Ebu Be.kirin 
yanma ~eğirterek dedi ki: 

- Hz .. Muhammed Tanrı Re· 
sulü dci;>il midir? 

- Elbette! 
- Biz müminler değil mhiz? 
-Şüphesiz! 

- Onlar kMirler değil m!dir? 
- Muhakkak! 

Sokak ortasında 

Bir kızın göğsüne 
saldırdı · 

Mütecaviz delikanlı 33 
gün hapse mahkUm 

edildi 
Dün C:ar~,kapı~ .sobk ortasın· 

da bir :O.ı:ı:a tecavüz edilmiştir. Ha
dise şudur: 

Çol'Şlkapı ch·nrında aturnn Sııi· 
iM ndında 18 yaşlarında bir kı:ı:, 
:ınncsilc bcrnber Çlrş.ılıaından sc
\'crkcn, i1'1 arkadaşile bfrlikle kaı
şıd:ın grlen lfolil Çınar adınd3 
lılrlnfn tccın·üzüne ıuğr:ımıştır. Jla. 
li1 Cınnrın Satme ile hiçbir aJCıka ve 
t::ınışıl>lığı yoldur. Buna rağmen 
knrşıdan :yaklaşır yal<l::ışnıoı: olanca 
kun•e!iJe Ssıimenln s~nü •f"Uçlr 
•yarak şiddetk ,\ıkın~hr. Xeye uf;. 
r:ıdıAınt şaşıran genç lnz hir çığ· 
lık koparmış, faka! •3 ni umanda 
kcndL'>iol top1lyarak hemen ınütc. 
cnviı.in yakasına s:ırılını~tır. 

!T:ılil Çın:ır anne ile lm:ın yaka· 
sındıııı tuttuklarını ıörünce silki. 
nlp ceketi knılınların elinde hırak· 
mnk 'J)ahuma do olsa kacruak i<ı. 
temişllr. Fakat tııın bu ~ıraila elr:ıf· 
lan yeli~enler YC ıalııla nıemurlan 
nıım Çınnrı ~·akalımı~l:ırd ır. 

Sultanahmet iiçüncü sulh ceza 
rnabkemeıinc se,•kedilen HaliJ Çı
nar ltare.ke!lni ~öyle izah etmek 
istemi$tlr: 

- Satı ayı§ımda romatizma ur 
dır. •J"am kmn ynnındım ftecerken 
mlithiş blr ar:rı ne bıı.r.ağım bur
lmldıı. Düşfiyordum. 1Jemrn ~al 
elimle Rtl~'ri ihtiyari 1nlnnır.ıık bir 
yer aramıştım,' elim kızın ıo~'>Üne 
ra~tınmı~. Teca\'Ül niyetim yoktu. 

Dinlenen şahiller nziyetln böyl4t 
.ııayri kabili içtinap bir firızadan 
mütcTallit görünmcdiiinl, ma'r.nu· 
nun 1cuın «Ö~5üı.e elit tecavliril 
tasarl13·arak yaptığını sö3·Jeml~ler
dlr. 

Nelktdc e ·ti olması şldUet s~ 
bebl addedflen fı'k:ıt ~t yaşını bl. 
tirmemi'} huhınmuı da tahrir ıe· 
bcbi olarak kabul olunan llal!l Çı. 
nar bir ay 3 ciln hapsa m:ıhkllnı 
edilmiş ve derhal \C\·kiC olunmuş• 
tur. 

(1) Iludeybiye A1ekkc4en bir 
mil mesaf edc bir kuyunun a4ukr. 
Bu koyıenıın cioarındakj köY. <Ü 
bıı isimle anılır. Uz. Mııhammeil 
K weyşlilerle akdettiği sullm bu 
köyde yaptığı için ona bıı isim ve
rilmiştir. 

(B) Burada (Bidvan biati) dt" 
nilm hadise olmu§tw ki lbni Hi· 
şom bundan bahsetmiyor. Halbuki 
K11r'an bahsetmiştir. 

yunca yanındalri büWn arka~ltr 
nn4an islam daı;ası ulnm4a catr } 

lanm feda için biiat istedi. Bu bi· 
ial bir ağacın altında olmU:Ş• er 
kele, kadın bütibı mkadtqları 1/z. 
Muhamınedı canlarını flda edecek 
leri~ arnfetmişlcrdir. işte bu htt
diseye (Rulvan biğati) denilir. 

• lıroirdc üıüın rekoltesinin tah· 
minl için ç::ılışruahırn de\·am edil. 
rnektcdir. Umuıni) etle bu sene 
mahsulüniin geçen seneden u: ola· 
c:ığı anln~ılmnkladır. 

• tinh'crsfle 'J)rofts6rlerlndcn i\li 
Fu:ıt Raşgll ve :Mükrimin Halil 
tnanc Erıurumdıın Sh·nsa ıcltniş. 
tir. Protu!Srler Sh·nsın ıniihim 
yerlerini ıcımi~lcr Ye ~erenerine 
hugiin Halk Partisi tarafından bir 
2iy:1fcl ,·crllmlştir. 

kuran bu hddisedm (Fetih) m-
1esinde şıı ayetlerle bahudiy01: 

Hz. Muhammed Kureyşle milza" "Mıiminler sana ağacın altmda 
teratta bulunmak için Hz. Osmtr biğat etlikleri zamarı Allah onlar
m Mekkeyc göndermişti. o~ dan lıoşnut olm~tıc. Allah onların 
man akrabasından Eban ibni &r kalbindelti tcmizlili bi/iyord11 da 
ğidin lıimaycsinde Mekkeye girmiş onlara huzur ve siiku1ıet ı:ermi6. 
ı·c Kureyşe llz. Mu1:ammedin onltırı pek yakm bir fetih ııe zafer 
maksadını anlatmayq ttlebbü.s et- le miikafata mazhar etmi~ti.,, 
m~tir. Fakat Kureyşliler Ht. Or Fakat sonra Ilz. OS1nanın öldii" 
nuını Jıapsctmişler, hat/8 Osmamn 1ülmtdiği anlaşıüli. Bilakis Kır 
öldürüldülüt:e dair şayialar çık' 1 Ttyşli/or de Süheyl ibni Anm mfl' 
ml§tır. rahhas gönderdiler. Süheyl J(111ey-

Ilz. Mııhammcd bu. şayiaları ilu fin hatibiydi (Zerkani). 
-' ' 1."J.' '/\' '. • • • ,' •• ' 

Süratin sebebi 
A KDENJZDE ftnıra harbe gı. 

ren iki mUhlm deniz harbi 
oıuu. C\uılıırm ikisinin de ru:.sıl 
netfoelcndlğl malfım: İtalyan deniz 
kn,·vctJcrlnln cTierlnden gelen gny
rctf gö terdilrlcn sonrn Iaıtmnhri
Jc. 

Ilnçmadan üraile intikal eUik ve 
)ine clil~ndük ki İtalyan deniz 
ko~'\·etlerlnln silmtlerl, dlinya. df'. 
niz Jruy,·ctlerl üratlerimlcn fazla. 
drr. 

Acaba İtnlyan donanması için 
katmak a d olduğundan mı gem\· 
l<'r bu ka<'bı.r sümtli ynpılmıcı, cler
ı;iniz? 

Memnu zail olunca 
A NK:H:A cn.dclesindo ;cçm 

ı;ıı.rib bir hiıdisedcn bahse· 
&!i~ or.lar: 

JHr otomobJlden inen bir laıdm 
~·:mmcbıld erkekle kıı.,·ga chnl5, 
1ıalk topla.nııuş, Dirclenbtre ktıdmm 
1-cndisinl :re:rdcn yere attı{;ı görül
mU_s. SCbcbinl Enrho~ıuı.:;runcla bula. 
yorla.r- · 

Toplmuı.n halkı, kadını mı:h:ı.fa
zayn cal.r,;:ın bekçiler dağıtma~ n 
imldi,n bulıınuunısiar· 

rendi lnl yttdenycrc ntan lwlr 
nm birdenbire ny:ığn. lm.Jl.i1ğı, ro· 
bunu :PaJ'!:ıt.lama hareketleri yaptı· 
f;ı hörUlmt\ş· &ıorn da. _ smrcah. 

maya kıyam.-ıı'ı~ için olAe:ık • c;r 
karmış, yan tıPlak kalmış· 

Kadmm bu hareketini de ar• 
hoBluğuna yoranlar \"al"• Caddede 
toplananların sayııı11 bir mioıli da.ha 
artmış. Gelen poli ba kalaba.lığı 
dille dağrtuuıyn imkan bulamıunı,_ 
?'\eden onra kadının manto<ronu 
sırtına atrp da hıı yc.Tt tıplak mah· 
luko iirtünee ı;örüJmüc; ld dağıtıl. 
mak 1 tcnllcnler ortada yol•· 

En Jıiidise bize bir hakikati bir 
defa. dn.Jıa ortaya koyuyor: 

"Memnu uU olanca, mlnl a.v
dct ecler·,, 

Bir kuruşa gazete Ame
rihada da muhabiri 

var! 
HALK GtıLclc ı g(l!;en gün 
, • blr hafta. olmuyorsa blle 

dört gün oluyor • .-\Imanya ile ti· 
c:ı.rct muahedemJıi Ankara muha. 
birinin bir tel~nı.fma atfen Anka
rac1ıL lnJJ.alatmıc;tı. 

Ticaret Vchllinln ;:azetderdc '='" 
kan bey:uıatmdıuı öğrcnJyoruı: ki 
nıııaJıede ancak bir hafla sonra im· 
ıal:ınacnk· 

.Cir ay kndar oluyor, bir nıaıta.· 
,''ID IJu gazet~ııin Jıir tcl;;rnfmdaJd 
"Am!!ıikıı mubablrimildnn,, i::ırc. 
tine b:ılmnık §Öyle dediğini IJt. 
mi tiuı: 

- l~ir kııruso. ~n1.rk, Amerl· 
kada da muh .. 'lbiıi \ar! 

Göriılllyor l.i. Amcrlkadan ön· 
<".e, • nkanııla bir mulmblr fnrolnl 
f~b r..cli: or. 

• Jıınirdc Bornova Türk ka&n· 
Jarı hlçki, rlikis yurdu tarafından 
bir eliısleri sergi5i açılm1stır. Dikiş, 
nakış, şapka, örme, ÇJçel.: ve J)4Stl 
i, çllikleri ndcn nıUrekkep olan ser. 
gl, lıii~ ük bir itina ile lıaıırlannur 
tır. 

" Ticaret Yekiletinin teblili üu
rine Giresun ceTiz '\'C alelumum ı.-u.. 
ru yemi' ihracat tacirleri, ticaret 
odastnda iklı'lat anılrinfn reislilf 
altında toplanarak ceviz Te kuru 
~·emişlerin eYvelce teşkil edilıniş 
olan fındık ılı:-acı icnr komitesinin 
allıkaJar makamlarla mutabık kala• 
rak t::sbi! edeceği t·yat üzerinden 
illra-; clme~e k:ırar ,.ent!i~lcrdir. 

• Gire~ıınun Bulancak kazası wer 
lik şubesi bina!1nın açılış töreni 
diin parlak bir şekilde yapılmıştır. 

(l Münakale Yet.aleti Türk ban. 
dıralı Rernh ,·apurunun Mersine 
luz götürmesine n:ü aade etmiştir. 

e Nilli Piransonun bu keşidcsl 
t:ını ve nrnıf hlltller esası üzerine 
tertip olunmuş ve onda bir usulü 
kıldırılrnışlır. Bu tertipte pi;yango 
huıl:ılınm 3 ilzcle nltmı~ı U.:ramiye· 
!ere tahsis oltınmu~ıur. 7 n;ustos 
ke~iılesi ı·cncrbahce atadında ya. 
pıl11caktır. 

• Şehirr.ilik m!italıassısı Proct 
şehirde b:m ) tni in5aat ~·erlerin! 
teshil etmi~tir. 

• Ticaret \"tkileti Bura )'Oliyle 
Hindistand:ın 1ic11rct imkinlannı 
tet\:ik etmek üzere •ckAlet standar 
diznsyon müdilr muavini Turbanı 
.seçmiştir. ~lurnaileyh Buraı1a tı:t. 
ki',Jcr yap::rak llindfslana gidecek· 
tir. 

1 
Dahiliye Vekili yeni jandarma 

subaylarma 
mühim bir hitabede bulundu 

....--···--···-.... .._...... ..... 1 • -- ........ 

"Üz.e1·iniuleki üniforma mi.iletin emanetidir; 
ancak onun hukukunu siyanet yolunda 
kullanılabilir. Şahsi arzu ve emeller 

için bundan istifade edilemez:, 
... .... ws- .............. -.......... .._... 

Vekil, vicdan rehberiniz, . gayret 
ve f azılet şıar1111z olmahdır, dedi . 
ı\nl:ara, ~3 - Uıin Jnnll:ırmn ~u· lamam. Vicdanlarınızın emrind :n 

bay okulunun döruüncii dr.\'rc mc. ayrıldığtnı:ı: anda kar mıza çıka. 
uınları ile .:edikli erhnş okulunun cal: obn . yol muvaffakıyetsizlik 
10 uncu. ~c,·rc i. nıez.unhırına diı>lo· oludıır hilsran oludur malı.. 
nıa tcnıı mrrn!lıml yapılmı~lır. y . • . y v•. 

Ö.l,\lcdcn enrl ıucıunl:ır lJlus 1 ç~bıy.et.yol~ıtlur. Bu degışınez ha. 
me:rdnnındıı 6bldc)'C mcrnsimlo kıkatı sır.c •.fade etmek, mcsuli>:_te 
çelenk koyduktan :sonra Ataliirkün o~t~ğı ".~atıylc ~akkrm ?ldugu 
Etno8rafya :'ılil:csindcl..i mu•akkat gıbı b~gun hasbe.kad:r mUşterek 
bbrini ziyareı etmişler, ı:elenk nıesulıyetin top}~ııdı?ı 500 ~ 
koymuşlar f"C F.bedl :)cfin manevi ta:da ~ulunnu:k ıtıbarıyle de vazı. 
huwrhırı önünde hürmet "e taılm. fe:ndır. 
le eğilmişlerdir. Vatantlaşlar• daima nezaketle, 

Öğleden sonrn s:ıat ı 7 de okul §efkatlc muamele ediniz. Hakka. 
bina,ınılıı diploma tt.vziı mcrııslrni niyetten ayrılmayınız. Vazifetıia 
yaıulmışlır. sizi ~iddct kullanmaya mecbur 

)lerasimıle, Dahllh·c \'ekili Fııik ettiği zamanlarda bile tedip ve 
Öıtnık, Maarif Vekili H:ı~:ın Ali tenkil edeceğiniz güruıhk&.rlara 
'rikcf, Gümrük \C lnlıi arlar \'e_ karvı yüreğiniz.den tefkati ektik 
tlll RııH l\:ır:ı.den1l, ınehıı lnr orılıı etmeyiniz. Börlc ağır vazifeleri. 
Te vc'kiılc!lcr erkiını, Ankara ,·ali nizi de en az ~.ararh Ha yolunu 
mu:ı.,·inf ,.e cmrıiycl direktörü, mrıl- bıılmaya çaıı,ın.:. 
buat mümcs illeri hazır lmlunmıış. iyi biliniz ki her Türk milleti. 
tur. Merasime nımknnın lşlir11l:ile nin bir cüzU ve vatan kuvvetleri. 
söylenen bliklıU M:ırşıyl:ı haşl:ın - nin bir parçasıdır. Onu yok yere 
mı~ n: lıunu ıısııı surelle jaııdıırına hırpalamak, örs~l~mck vatan kuv. 
marşı 1akip ctnıl~Lir. vetlcrine zaaf vermektir, Türk 

!Bıınılan onra oku.J komutanı nl. çocuğiııı11r.uı. Bundan kaçınacak.. 
bay Refik Cün<cven bir hit:ıbcdc sımt. Elinize verilen ıil.lh, üzeri. 
bultııuuuş ve bu hitabeye mezun. nizdeki Uniforma ıizc milletin e. 
lardan tt.ltmen Ahmet Utku arka • manctidir. Onun hukukunu &i.. 
da~J;:ın odına covap vermi~tir. yanct için bir vasıtadır. Onlar an. 

Bundan sonra, Dahiliye \'cl.;ili cak bu gaye için kullandır. Bun. 
Fıi~ Oıtrak bir nutuk söyli)crek dan baska bir makaat için, ~& 
~·enı jandarma Xaultlerlni 'VC f;C• • ll • f 
dikli erbaşları lııızirumı tanırmış, ~rnı ve c.me er ıç n bunlardan b. 
oııJarın tahı.illerln<lc• ızöstrrdiklcri tıfade cdılemez. 
muvaffıkıyeti l\aydetmiş, müşterek Arkada~1arım, muvaffalayeti 
vazife ,.e mesullycıten lıııhsederck §&n!ta veya başka herban&i bir 
etcümle ~öyJc dmiştir: milessirde .defi!, azim ve imanla 

"-Bir sene cncl lıu mües~r~e hulus ile çah~akta arayını.ı. Ve 
diplomalarrnı alan arka~lannr. itlerini% hakkındaki hlilanü her. 
.ra hiatp ederken "muvaffakıyet kesten evvel kendi vicdanlamuz.. 
için en büyük rehber vicdanları.. dan ıorunuz. Onun hükmü en 
nu:dtr" dcmi1tim. Onu size karşı doğru hükümdür. Buna inanını:r:. 
da tekrar ediyorum. Bütün haya. Sizi muva!f ak görmek en bil. 
tını.ıda &izi ienadan korumak, iyi. yilk cmelimizdir. Vicdan rehberi. 
ye ve do2ruya götürmek için bun. niz gayret ve fazilet şiannıı ol. 
dan daha kuvvetli bir nasihat bu. sun." 

Taksiın 
gazinosunda 
dünkü infilak 

Takfün !l!hı;csindo belcdi)c tara,. 
rından ~ aptırılın )eni geıinonun 
bulı~ıkhane, nıutfak ,.e anbıır itli· 
haz ~dilen arka kısmındn dün bir 
infil~k olmuştur. 

llavasazı şirketi tarafından bu. 
rada ha\'&iazı tesisalt ~apılırlen 
bir borunun a~zı açık luraktlınış 
'fC bu barodan çık:ın s:ıılnr bu 
kısmın her tarafı knp:ılı olan bir 
bölmesini doldurmu~tur. Aınclcc!C'n 
biri orada bir klbı-it l akınca gnz 
tılrdenblrc ateş nlmıı ... e her ıarıı.f 
kapalı oldu~u için büyiik bir gü· 
rllit!l ne pallayıırak camları ,.e 
çerçeveleri parçDlamıştır. 

XüCusca ztıyiat olmnmıştır. '\'a. 
pılan tahkikat ncticc.silıcie havaRaz.ı 
şirketi ustalarından o~manın dik: 
J,;atsfz]jk \'C ihmali SÖriilınÜŞ \'C 

haı.kıntla lnklbata bn~lanmıı;tır. Za. 
rar Te lıU:ı.r 7 • g ~·Uz lira arasında 
tahmin edilmektedir. 

Amcazadesini öldür
mek istemi! 

Tahtakalcde amcautıeat .Arap As· 
ıanı öldllrmeye tO§ebbUs ederek ağır 
aurette yaraıa:ran SllrUi Şerbonun 
mubakemt51ne dUn !kinci ağır cezada 
b~tanmııı, suçlu inka.r etmiştir. 

Muhakeme ~ah\tlctln cellli lÇL"l baıı 
ka bir gtlnc bırakılmı:ıtır. 

Tunadan bir Alman 
vapuru geldi 

Vida ve kimyevi ecza 
getirdi, tütün gÔtÜrecek 

DUn Kordotya latrotl bir Alınan \'a· 
puru Tw:ıadao lımanımıza gelml~tır, 

MUhlıu miktarda. deınlr boru, demir 
\ida ve kimyevt ceza gcUrcn \•apur 
buradan tUtUıı ve diğer maddeler )ilk 
Uyerek tekra.r Ko.radenl:ı:e gidecektir. 
Di~cr taraftan Dalkl.tı memleket• 

lerl arıı.smda yapur ııcferleri yapar
ken blr mUddct evvel Umanırnıu ge· 
len Yuroslav bandıralı Lovçen vapu· 
ru lıarp \"tt:ı:lycti ve AdriyaUk denizi· 
ııln kııpa..nmn8l U:ı:crine burada kftlmıa 
tır. Vapurun hnrp .sonuna kadu ntcm 
lcketıne dönemlycceji aıılaşılmakta· 
dır. Bunun lçln J{aradenlz: llmanlarl· 
le llmnn1mı:z ,.c Yunanistan limanla.· 
n iıramnda ııcferl:?r yapması lı,:ln te
febbUıılerdo bulunulmııktndır. 

---o-

X apılacak yeni yollar 
Belediye ~00 bln liralık )'Ol iılpatı• 

nm Uo yüz biıı Jlr&lıfıoı tehir ctml§tl. 
Ged kalan para il• Halıcıoflu yolu 
:rarkelcnecclt, Calatada tersane cadde 
ıı yapılacak, Jta.bata., rıhtımı tevıl 
olunacıak, Eyllp • Slllht&rağa cadde· 
al, Şişhanede istinat dıvarları, Tak&m 
J;'Ulnosunwı arka tara!uıde.kl yol ya· 
pılııcakbr, 
· Knp3.1IÇ3rQlllın lı;l:ıdokl yoJ, Tatla· 
ba,ı, To~koparan, 'l'UrkgUcU ısokakla· 
tının tamiri de geri kıı.lmııtır. 
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Doğru 

Değil mi] 
Sirkeci gatı iıle~; 
müdürü bu salahı)' 

1 nereden almıtbf 
DUnldl nlah•DIM& .,.,., :. 

ali Slrüct prıııda cettY..., , 
p.rlp bir hid.l~en t"'1~~ 
den tılr o][QyaC1U11ıız;ua ~,, 
çıktt· S&MJthytn saat ıo,5 ,r 
birdenbire gar kapılan rne~..t' 
lar tarnfmduı Jdllttetutı~ı _Pj 
kctine ~ on claJdka kAlall ~ 
yö trenindeki yoll!Olarla cllP'~ 
lıllctlcn clltrind• kalan y\isl~ 
halkın lrtibat.ı kesilmi' \e ;;.J 
de ancak 40 • 50 yolcu ~ 
tren hareket edtnc:e,. k:lod" 'I 
pılar a(ılnwmştu.. Bu ytt~flll...,. 
lwlmm ~ğn trende ~ 
kadmm n CoCUfQll fer?u-ı...:- ~ 
halkın mDc1ahalestne ~ 
tren. ~iu &bp glStilnıl~ 

FJorya treıııerfııe gôyı. -~ 
ba.4clinitM ıi,.cle !OICU ah"O"""~ 
~ baş'\-unıtan bu teablr1'-' te 
g(l.l'fp tatbik ICkJf haJdun~ el ~ 
kadarlar&tn izahat u.laral< • ,t b4 
ceyi kaydedeceğtmht Ui\0 
mi~· ~ ~ 

Bu ısabah bir a.rkttd~ 
~derdilfnıi:ı Sirkeci gat1 ·~,1 llt 
ıne mUdtiril Sait gazctdll"ır 
dlln ~ıkan tolk.lyet fıkrasını gr~ ~ 
rerek bu 1'anı.rm f'beb ~e ._ a. 
tekH haı.Jmıcüld fildT n ı~ 
mahna müı-acaat eden mııh• 
:mlzo lüdGetle haykırvak: r", 

- Kıı.pı kaparunı, n~y~ ,>"it ' 
mamae, ize ne oluyor! sıo:. ., 
uğraşacağız. Hem ne di~~ ;,,, 
1 lere kansıyorımrıuz! JJfrgli~ 
buraya g,.lmcylnlz 1 Dl ye 'fi 
nıi~ \'O ·a1'kMla,..'lllıua kAP'11 tı 
t.crmlst 1 r. .;si. 

De\ lot DcmiryoUanurrı .ı\ ~ '
paya a~ılan bpısı il ı
olan Sirkeci ı:ibi miihlnı lı~ ,-t 
t.asyonda l::letmB nıiidürlllJU ı' ~ 
ôfet.lne kadar ytlksetmı~ 01':.,I 
11&tm nezaket \e ~ilksek 
k.'\1 lıl~ ~un~ h3frı\n oMcl<'. :ıı 51 

Gaıetecioln bu i~1ere 11 1~ 1 !fır 
~tbpın bir turl\\ anl:unaJ\ ~ 
mll"en bu r.at.a ~r.cteuln fjl 
dut oldat"UDU, hallrnı ~ik&st~ 
rıl kayıt 'e alakJL<larlara. d ~ ~ 
nıak ''JlZffdertnden butund11Y° 
hatıtrbtnıak beyhudedir· ~ 

'.MUdUrtln aldandlğl CD ııı ~ 
11.okta. ise odur: Slrkccl bal' 9" 
&ıtrılte men•lm haşoıdapMrf11ı 
hassa. pu.ar glin 1 eri on tıtJI Jlltr 
halkın "üıJt olduğu bin bir ;ıı! 
tam5tıh1t, lıer harta de~~~ 
birini tntma.ı \e tatbik şt ;I 
t.o'k gaıip netlccter' \Cl"CI" ~ ı.t 
lar \'O tedbirler guct.edıı.lJI / 
n~mamasr ,.e Yazmaması l~ :1 
z~lmez, 1.8:\bctıİ mahiyet. .ı~ 
Bu lc;abcUhllk ,.e kanjıJ;Jı1'~ 
glz!I kalnutsınd~ ise l1aU01'11 1 
fnati yot.tıı r, cllyoru1. ...j, 

Doğru deiil ,,.-, 

Radyoda alator')cJ 

musiki çok az ·i 
Harem il'kcl~intlc oturıuı 

/ ıimtsden 3cvkct yanyor: ,;' 
11.R&dyo programıınn:cl• ~ 

nuuı.l~rda alaturka mu&lld 11 ~; 
tma ııedcDSe çok az yer ,c ı ı 
tedfr. Be, uatllk bir r.e&r'~ .1 
tınae, alaturka. musikiye ı.::~ 
dilen 7.anuuı bir sutt bllt .~ 
maktadır. Halbuki bUtUıt /t fi'. t 
\'e hatta en büyük şeblrlt lf1 
ekseri halkı, öz mıııııUcioıJı; ı, 
mtlırka TDusl.kl)1 dlolcrlJ~.,, f 
kim&elerdfr. Bu bü~·Je otııJ ırJf',/ 
radyo0"1111.un alaturka oıu~ '' 
ha falla, hl~ olnuzsa ~;:;ıJ.ı 
ki 1 bdar eheınnıfyet ,·c ,f"' .. I 
ı.ııudır. Hu noktanın ala1'oP,.o~ 
.ı.;özöntine alınacııt.,nı "e 1' ,,r 
da Ji.zım~~1en değt_lkll~ıcr 
cağını limit ederi7;,, 

Sütnine aranıyor" 
{jtC ' 

Bir ~ auuya b:ıkılınsk r•~ 
ı;ütlü merhametli rıütııine :ı o 
Ttıllp olanltırın n~:ıJıdS 
ınürncaııtlnrı. (l493i> . rltl!' 

\'illQct lı:ı~ tar ıniıdı.t 
Sfıkri)'r. 



il A: B E R - Aqam Postan 

ılllllilRJ- PJ.!0.JglJJI 
insan neden terler? Alman ajamına göre 

Amerikanın 
Paris sefiri 

Peten hükUmetini 
Amerib.nm tanımasını 

istiyor y......._, 22 (A.A.)' - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

• Runelt, dUn üpm Ye burt!n 
Fransa.dan dönen büyiik elçi Bul. 
lit ile uzun görli§mcler yapmıJtır. 
Elçi, Ruzvelt ite birlikte üç rUn 
.kalmak üzere Hyde Park~a ıit. 
mittir. 

Bu ıörilfmelerde Peten hilkCL 
metinin Amerika tarafmdan ta. 
nmmuı meaelesinin bilba ... mev 
suubüjs oldufu dnnedflmekte. 
dir. 

İtimada llyık bir kaynaktan 
bildirildiğine gSre, B-.ılllt Fransa 
ile iyi müiıasebetlerin idameai L 
çin :Reisicumhnru ilmaa çaltf&. 
ca.ktır. 

Nevyork Times cueteli. bari.. 
ciye neAretinin de Peten lıilkil. 
metiyle münasebetleri bozablle. 
cek hareketlerden n meseıa Bul. 
lit'in istifasından veya geri alın. 
masından i~p taınvurunda 
olduğu bildirilmektedir· 

Moskovanın 
Bükreşten 
istekleri 

Halk hükUmeti kurul
muı, komünistlerin 
tahliyesi, tazminat 

verilmeai yolundaki ••• 

Şayiaları İtalyan 
ajansı yalanhyor 

Bukreı • .22 (A.A.) -Staluıi: 
SoY)'etler BirilliAln Roman)'a. 

daJı bir sol <:eoah hükCımeU ka.. 
rulmasını isted~ine ve Besarab
yaqın endüstri teslsatınd• R®ı~· 
lerln hıwıle tıetirdill tidi• edl. 
Jen basant fçin be78k' btr .-m. 
minat talep ettllfne ve ftomanY11,. 
da mahktm olan komllnlstlerln 
serbest bırakılmasını lsledlllne 
da.ir l.ııiiliı n Amer"'" memba
larındau verilen haberler, 7an 
resmi Romen mahfillerinde san· 
hat.en tekzip edilmektediT. 

ROMANYADA 

Yahudilerin 
hrıstiyanlarla 

evlenmeleri yasak 
Blkrq, %2 <A· :\·) - ltOt:'.'M. 

ya meihebler nezareti, "8hudDer
le nmtiyaıı1ar s:rasmda izaj~ ya
pılroasmı menetmekteair· Buglln· 
den Uiba.Ten tıütUn cYl":-ı-<'lt istf· 
yenler, trkf menşelerini -ve c!trıı ıı
kidelcrlni h:p:ıt ctm~lc miikcll<?f. 
tirlcr. 

r: ., 
Denizde, karada, 

havada 
HARP 
Harekatı 

lngilterecie hava mcydanl::ınna, li
man tesis&~ petrol depolarma., 
tatırttaJara yeniden htıcum etmJw' 
lerdir. lı:.filAklar ve btıyUk yan - BU me\"slmde lnaaııa en sıkın-
gmlar mtl§ahede edlhnqttr. tıh gelen t('yJerdea biri 

Manf'da seyretm..tte olan bir terlemclrtlr· ~nkat sıcakta en l:l. 
kafileye yapılan htıcumda mecmuu zumlu teY de terlemel.-tir· İnıwım 
40 b!n tonlllto ba<?minde bir sar. soğuğa ka.rp keııdlslnl korumak 
1119 g~ ,. ıımrt tlcaret vapuru loln utrHl tu.rlü vasıta.lan v:ırcJfl', 
bomba ile batırıımqtır. Kat k&t elbise gtyer, kürk giyer, 
~r ve garbt Almanya tıze- soba yalaar, h&reket eder, \'ilca· 

rinde dQfman tayyarelerinin attı · danun tabii tıan.reUnl muhafaza 
ğı bombalar yalım maddi haaarlar eder·.· Halbuki muhitin fasla ır 

1 vukua getirmiştir· İşgal altındaki caWıtma karıı kendini muhafam İngiliz tayyare eri araziye yapılan hlleu:Jılar da ay. ı'Ultall hemen yok glb14fr. Faz.la 
ni suretle yalnız maddi basan mu- sıcakta ne kadar hatif giyinse mu· 

To b r U k • clp olmuştur. hitla harareti gene kendi vücud\l-
21·22 tem.muz: gecesi donanma niin hararetinden fu:IÜJI' Hiçbir 

dafl toplan blr tayyare dUşUrmtlş. &eY glymtyerck bllsblltiln çıplak italyan ttır. Gece avcı tayyareleri de dJğer gezse muhitin hararetine daha d· 
btr tayyare dU,UrmQelerd!r. DU§ - :rade yakmlafm1' olur· Yelpazeler, 

O S S U• • n d e manİn dtın umumf kaybı Bekiz tay- \"antili.törler de, blllrslıılz ki, insanı 
Yaredir. Bunlardan bir ta.nesi slnlrleodlımekton b8§ka bllyül' bir 
SunderJand tipindedir. Ve Trond • işe yaramular- Otardapmuz' o· 

Çok m U•• h İm haym clvarmda dtl§UrWm°'ttır. <l::l:ın • kışm kaloriferlerin yaptık· 
Dört Alman tayya.r~f UssUno dön- lan gibi _ yuıa da ltt.edlğtmb ka-

h b 1 memiftir· dar serin tutacak, buz dolaplamım. ta ri at yaph ar lngilizlerin bir mayn kine ~zer, maklnclel' de henüz 
·ı b. "d yapılama.mştır. gemiıı e ır torpı oıu Onun IPn yu111 vtlmdamuzo 

Kahire, %2 (A. A.) - ResmJ batb futa huvetten konımk için im· 
tebllf: ancsk terlemek 

İngiliz hava kuvvetleri tarafm.. Lcındra, 22 (A.A.) - Bahriye =~~=• olmuaydı yazm 
dan .hafta soounda yapılan hücum- neuretinin tebliği: makta, multltln ful& 11.arareH ne
lar neticesinde Tobruk ve Recub· Bahriye nuın, Bruen torpito.. tleest olank, Tfieu4un içinde aaı· 
bi hav& meydanı mllhJm aurette sunun ziyamı bildirmekle miite. ma ayni derecede kalması ltlzmnlu 
huara uğruupır. Repbhl de Uç easirclir. Brazen, dilJ!Mn tayya. ohm hararet de artv l'C 1nsan ya
yuıgın olmuttur· Bunlardan bir ta- releri tarafından yapılan bir hü. eıyamazdı-
1lMI., ıoo kilometre mesafeden g6. eum esnasında hasara maruz kal. Vllcadwnazc!aa çıkan bir crac 
ztlkmil§tllr. Ticaret gemileri tah- DUJ, bunun ibcrine bir limana se. su tebüıhar ettikçe vticatt.aıı 580 
rlb edilmiştir. Mendrekte bir yan. kilmekte iken batmıştır. İnsanca ktlc:llk kalori nispetinde bararet 
gm çtkanlımt ve btlyUk bir vhıce hiç bir zayiat yoktur. çeker. ı.§ka iahlrle bir cnm .. 
tam mabet vaki olmuştur· 1310 tonluk olan Brazen 1930 ,11eadam11Z1111 588 ınun pleaek 

Bud.ia'da aaked hedeflere, mu· da denize indirilmiftir. MUrette. kmmmdan Jwvetl bir deıwye 
vaffakıyeW htıcumlar y&pıhmltır· batı 138 Jdıiden mUreldteptl. indirir.-. Bu esasa g~ro orla lloy-
Dtl§man, Stdl Barranlye, Solluma, *** ıla ve orta ağrr1ıkta hlr adam~-
Mersa ll&truha ve Fukaya hUcu11r Londra. 22 (A.A.) - Röytcr: leclltf vült .ueudundan 125 gram 
lar yapmqtir. Bu mmtakalar bom. Bahri N zareti tebli~ • n ---1.111-- '1lcaduınm han • 
ba.rdmıan .... uı-~ı-. Tahribat az. ye e •• • ~._.b._lr ..____..,. ... "'° --- ............. ~- --........_..\.&& Bahriye Nezareti, mayn tara. ..-.. """"""""~c ..... , uu.,nı •uu 

dır· yıcw ve balık~ ıemiai Cresf. hlhcWd fazla haranıtbı ltlr dere-
Sudanda, İngJlis baV& kuvvetle- lower'iıa dilfman tayyareleriyle oeıilnclm kmtalnr

ağır olursa o kadar çok terlemek 
lazmıdır· Ond:ı.'1 dolayı herkes sı

~ğm deftlCC!llne göre ~k veya az 
t~rler ve şl~maular • ,·ücutlan a· 
iır oldu~ l~fn • zayTflarda.n ztya· 
de t~r dökerler· 

Terlemenin birinci fnvdası. chha 
doirusu JUmnnı. '1ieadi1n tsbli ha· 
raretini muhafazaya hizmet ~ 
mektır. Fakat onun hizmeU bu ka· 
darla kalmaz. Vücudün içinde, acı. 
sl~ler arMmda biriken zararlı 
madclelerl çıkarmaya da yıınt.r· 
VUcat nonnaı lıalde. muı itin ha • 
rareti de hlz1m tabii Jıararetlmhıe 
oypn derecede blcb~ böbrek • 
ler o zaıv)ı maddeleri «ııkaıma;ra 
yetişirler. Fıı.bt \ilcodiln normal 
o1masr pek nadirdir- Nealt1erfn a
raamdald tokalnler hemen her. 
keste far:Jadır· l:'um muhitin Jıa.ra• 
retl artınca, o sara.rlı maddeleri e. 
rlt.ecek olan karadğer ve onJan 
trkaracak olan böbrekler de lf)ert· 
nl ge\'ICtlrler. O \'Skit ter fmd..ı. 
yetlflr ve Qılmwn lüzumlu olan u.. 
:rvJr maddelerin hie olmara 1lçte 
birini~ kanclğere ve~ 
raklere ,....mm eder- O macldelerln 
üçte Mrl terle cdanaymca böbrek
lerle beraber, karadğerde ve Ak
diorde kan toplaııR'. Bmnm ibe. 
rlae o anvlanmmn i§lerf daha 
gU~leşfr. 

V8etu1b. lçlncJe biriken u.ra.r1I 
maddeler Grada kaJdrkta insana sr 
kmtı verirler· Ter onlan ttkarclıiı 
için fe:rahhk gettrlr- O ma44eler 
vlleadibı içinde lalldıliça lııaaıu 
~n dtl§Hrttrler- Ter onla.n 
~kardığı t~ ln8&11a ktr."·et vertr-

:reıiemekten llkiyet ebııck c1oi· 
ra cleğlldlr. Yalnız. terden IOJU'a 

lltllmemeğe cllkbt etmek rcU&tr,,.. 
cm Ur.erinde tttcJea ..... bur 
kırmm JdicilJc lebler .bisıl .,.. 
On.larl cı. au döldiııuaek, '\11.eucla t.e 
mü tutmak g~. rine mensup bombardıman tayya· yaptığı bir muharebe neticesinde Demek ki mahlUıı 1lararet1 :ne

releri, bir hava meydanma ve civa- ıı.ara 1lğnıdıiJna ve bilabare 4M kac1ar ariana ve vtleut ne ka4ar 
rmdaki 'bhıaJara htıeam et.mııler • bahriy91iıWa aıcw.. ==-===-~..:..:.:~..::.:....:.;;;:.:;;.;..;-:------------=· =-a.:* =:;r;:~d::~.. Hifferin jBaltık devletlerinin 
W:~

1

:: cı:uı::·men- AKDENiZDE Musoliniyehediyesi ilha~ı 
sup bomba.rdmıan tayyareleri, lkl - k d 
defa, Asaa.bda doııanmanm milhim· Jngilizlerin bir tayyare Tayyare dafii trenin Alma~yayı ~18: a . ar et-
mat ve teçhiıt.t depolarma. mu • wıemiu1e iki ~lı4 :ve..iki tecrübe manevralan mı.yen bır l§llll§ 

~tll ldc-'er ~ • kruYazörü babnlmıı 1 yapıldı . ıA:.~:~/:ıf !~.;{,~ıı ~adna edrı_: 
Cenup Afrika 1.~va lmvvetlefüle~ tw,_aa bir llUllıal. ft (A· A·)- R:::na, %2 (A· A·) - Kmolinl diline tıöre Ru.sya tarafından üe 

mensup tayyarelerle cenubi Rodez ltaıyaıı umum! kararglhmm 43 lbu 11abeıh Tlre:ıyen ıııehD1nde Hlt- Baltık devletinin ilhakı hakkındaki 
ya tayyarelerfnden bir ntotftJa, numaralı teblfli: lv tarafmdan kendisine ihl:ls e. Alman noktai nuan, ortada bu iç 
geniş bir nmıtaka bertnde kegif Emin btr menbadan verilen ha. dilmiş ve lta.lyan kuvvetlerlnhı em- devleti ve Sovyetler Birlijini all· 
uçuştan yapm.I§lar \"e kıymetli berlere göre 8 ile 13 temmuz ara- rlne verilmış olan tayyare d !1 kadar eden bir nımeJe mevcut ol. 
maltmat topl~larilJr. Tayyare- smda cereyan eden deniz, bava mu t-cnlnl ziyaret etmiitlr· du#n ve Almanyanın Baltıktaki me
lerlmiz ayni zamanda, rasladı'klan huebelerl esnasmda tayyare ge - .Genetal von Phol tarafından nafi.ine Te Baltık devletleri ve Rus .. 
mot8r1U nakliye kollarma ve aake· m!et Ark Royal, ve muharebe ge- kendisine takdim edilen ilk kafileyi ~ ile olan mftnasebatına d.Okun~n 
rl hedeflere de hllcum etnµşler - misi Hood'dan başka Varap1t ti - glizden geçiren lıluaolini, bla bir tararı buhınmadılt meN<eıındedir. 
dir. pbıde 31 bin tonluk bir geml ile hitabe irad ederek evvelce p.bsan 

Kuvvetli avcı filolan rr...a.k&Uıı. 10 bin tonluk GJuçeater ve 5 bin Hitıere teııekktlr et.mil olduğwuı. 
de bir İtalyaa bombardıman tay- tonluk Archusa kruvazörlerl de a. BÖ)•leınif ve bu hediyenin gere'k 
yareJeri grupn, lfaJt& ti.,.erlne iki gır ha.sara uğrAtJlm~. sıılh ve gerek harb halinde .Alman· 
hücum~- Sanılıh#nıa göre, Dllfman mtıretteba.tı mahsus za- ~ ne ttalyayı yekdiferiDe bağla
bir bcımbıırdmwı tayyaresi ilan. :yiata maruz kalıru§tlr· yan çöztilm~ kardeşHk rabıtasmm 
da1l toplatlmllı ta!'ftfmdan -dft1f{':r'ftl llotörilııe J.rız olan bir qkat!dr bir nişanesi olduğunu nAve etmiş. 
mil§tilr· Bilahare tayyarefcrimtr ııeticesinde denize inmek mecburi· ür. 
den blrlsl iki dll§man a\•cr tayy~- yeWıda k.alalJ bir tanaremizlı& MwıoHni, bundan .aoııra zniılı 
r,111 !ara!mclaıı .hücuma uiramı.1. kurtarMa ameli,yab eenasmda tay- t.rW ve bu tn?nm SDD dcrııce serl 
tır. Bu avcı tayyarelerlnden bir ~·arenin aıiirettebatmı mltralyöa a.. ate,H 16 toptan mürekkep olan çok 
taaesi dÜfİh'(ilıa!§tllr. Dlğeri ka.c- leşi altına aınutğa t~bbla eden kuvvetli tayyare daffi bataryaJan 
ml!IUJ'- lbir düşman tayyarrsı nvcı t.ay~·n· bilyfüt bir dikkatle tetkik ~ur. 
f ngiltere sahillerinde ~elerim.iz tarafmdan a.levlnr ıçlndc Mtı!olinf, bundan ~nra yerde 

djttj; .. !!.1en ıdfü~t\rtttmtlı:ıtilr· bir hedefe ve tayyareler tara.fm-
-w-•41! Tayyarenin mfh"cttebetından pa. dan çekilen :flandra. şeklinde.ki işa-

Afm:an tayyaresi raşiltle denize inen bil' zabit deniz 1"et1ere ka~ı yapılan enda.bt talim· 
Lonilra, 22 CA· A·> - Hava ne· ta.yyare1erimlzdcn ~'iri. tıırafmaan l<'rind.z h:ızır bulunmu~uz:· . 

mı-eti tebliğ ediyor: • . ktırtarılar:ık e5ir cdılmişfü. Niharet hav.ada ve -Ocnızdo bır 
Bu sabah erkenden cenubu şır- Şimali ;\frlkada Si~ .~ Barmin m:Wia .ate11 talimi yapılmıf}br. 

izmirde yol inşaatı 
durdu 

Fransız şirketi mukave
leyi feshetmek istedi 

lzmtr. 22 - lmılrin turisUk 
yoılannın iatasım Clıerine alaa 
Fransu reji general şirketi 
ln.şaata J>aşlamışt.ı.. Sirket harp v ... 
ziyeti dolayısile bankalnrdan kredi 
bulamııdıjını bildirerek çalışma7J 
durdurmuş. mukoveleı·i fcshedec.e. 
Rlni bildiı-nıiJUr. 

ki abala<ie avcı ta»·&rdari tara. ve Marsa · Mat_ruhd:ılu du~man Us- Atmaa tıefiri ile ordu.wve ~ava 
• 'Kıta:ıt.ı arlcadau '"urmak ma'k- fmdan bir dtiJmaA bombarfüman Jerj t.'.ıyy.al'Cleriınlz tarafıud:uı .ml1- iı;kri nüsteprlan 'VI? diğer birta-

s:ıdiyle, Cin 'k?>ylüsü lı.,yafetine ~r tayyaresi dilşiiı"ihntiftUr. • estir nnttt.e boıdlarclmaan edilmi§· kım zevat bu t.alim~rde !hazır bu. 

VHCıı et encümeni keyfiyeti te.tkik 
etmiş, mnlıemenin d:ılın evvrl le. 
dıırik ~dlJnıiş ol!luğunu. feshe sebep 
göremediğini öyleyere.k bu ınüra.. 
cuatı rcdılct m iş, şirketten deliller 
istemiştir. Şirket fnpalı l'ÜZÜstli 
'ıbınıkııııştır. mi$ olan b!nden f:ı.zla lapon, Cin ALMAN BESMl TEBIJGLEIU tır. . . lıuımufkırdır· 

hatlarına girmiştir. Derb:ıl farltınıı BerDn. 22 (A. A.) _ Reamt .teb· Ş~l.i A.fritada ı::~ ii ·'nele ----o----
;:r~Jı.:~n~:l~~=i;;ı::ı: lii: Vajirde bntınıaft tayyare~rıe ~n~- Giresunda feci bir kaza 

Alın&a • JdUbuoebe t&J°J'attlerJ liz kıtaları bomb~dıman cdılmış (Jlresun. %2 - Şoför luıkkmm ida· ın~ı.~;~R .e&ki Loadnı Oüy4ik bsilt..ae han. meydıatllerı. U· ~ 11lit:nı1,-M ateı:;ı &Jtme alınını~ - resJnde :12 numaralı kamyon Giresun· 
rtı;isi Corbin, bir İngiliz vapuru ile tmmhrr 've fabrlkaıar 1ntmJıe j'e!li. ll!". tıan prktltarnhisara giderken Kor
Cenııp Antrilı:amıa !nırebt etmiş- den taam.ız .tmişlerdir. İnfilaklar Burada düşmarım bir a~cı ta,- ıun mevkUnde devrftmi§, yolculardan 
tir. Eski sefir lıareket ederken be· ve ehemxı:dyetH yaftglftlaT zuhur 3'8.resi dUfiü~lm~r. Btltiln tay- biri ~r <IördU hatif Olmak üzeToe be-
lanatta bulwtnmlktan 'imtina eyle- t.miştir :yarelerimiz d&mil§lerdir· fi yaraıanımvttr. Ağlı' yarall GlrMuna 

e · • • • A snıau. üzerine d~n t:ıyya· nlkle!Dlrken yol4n mm~Dr. K&dOcJ-mişti r. . --- kwn dam 
• j•pen;rad• Fren .Ktn:ıo, .. J1!111 Bedia, ı2 (A. A·) _ At.11!1 ırelcri tnrafmdan akmlar }apılnıış- umwnt. j&Dd&rmıa lböltlk an 

bbilamılıı tisü:siai hpaı:adcn • Dk- te'btitf: n -de kinde~ Mf' ~ -olmamış ~ we h11Jd:lmet doktoru ikıı.r.a maballfne 
elim etıai§ltir. !.mplll'ldar ~ Abmm .muharebe ta''-ıtttltti. hic:bir hasar kaydedilmcı:ni§til-· giLmijlerC:.:ir~. ---------

~laS'rip~-~~~~~'P~-~~r:ii~~~~~m-•r.•ii"iii 

Zelzele 
Amasya, Zilede ikişer 
aaramtı oldu, harap 

bir ban yıkıld.1 
.dmasya, %1 (A.A.) - Bugilo 11,l' 

da lılrlbhinl tnkibcn ikişer EIJ.!l•.1 e .. · 
ren 9C)k tiddetH iki ,:er 11111.rsmttsı 'Ol 
muş ve barap T<ıjbanın bir 'k?S!Ilr yı· 
kılmıştır. Başka a:a)'1al ı0lup ı0~dı· 
ıı wtıdk eaümektedlr. IŞdılrde :lııs:ın· 
ca zaykıt ~olctur . 

.zuc. 22 (A.A., - Bugün 'fE!ıhrirulr 
de hlrl .aa.a.t U de üç saniye dipte 
gelme ve diğeri <le saat ll.10 da bet 
la.Diye ııUren iJ.ddeUice iki ~lule al 
muştur. Hasar ;yoktur, 

Aııtal~a %2 {l\.A..) - Dlln .ı;ece bu 
ta(ia saat 21 de Oı; san1ye sUrcıı 'l:lı 
)er sarsıntısı otnnıştırr. Z:ıylat Jale 
lur. 

Hariciye vekili 
Gölcüğe gidiy:cr 

.l7air, '22 (ıl.A.) - Harld79 l'Nkt· 
11 .Şikril ı&an.ı:cıtıu ref.tkuılM ~ 
bu ak§am &alır.ara «ııkııpnıaile ,eilar.lml 
&e ,pllllJf Ur. Sarago&l• b\1 gece lmür 
palasta kalacak ve bir ~et Jstıra 
hat ebnek üzere yarın •abah Gölaf.ltt' 
hareket edecek.tir. 
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ingilterenin 
Hitlere 
cevabı 

Londra, 28 - Röyter ajansı bildiri· 
yor: 

Dün ıı.kpm radyoda bir nutuk ıs!Sy· 
Uyen .lngillz hartclya ruı.zm Lord 
Hall:faks HlUere cevap \'ennlgUr. 
Na.zxr dcmlşUr kl: 

,._ Bir ço~unuz, mııcrin iki gün 
en·el soyledıljt nutku okumuşsu

nuzdur. Hıtler, bu nutkuncl:ı, lngil
tercyl kendi arzuları önünde tes
limiyete da ... et e~lemiştir. 

Hitlerln, harbin bnşlnngıcındnn. 
beri vukua ı;clen hemen her mü. 
hlm hiidlse hnkkındaki tnhriflerin. 
den bahsederek ,·:ıktlnizi knybet
tirmcycceğim. lilUer, İngiliz im
ıınratorlul!unu ~ ıkmnk için hiç hir 
ar:ı:u beslemediğini söylü~·or. Fa
kat, nutkunda, sulhun adalet !ize. 
rlne bina edilmesi kap eyledi~! 
hakkında hiç bir teklif yoktur, Av. 
rupanın diğer milletlerinin kendi 
mukndderntlannı kendileri tayin 
etmesi hakkını 1 abu! eden hiç bir 
kelime mevcut değildir. Halbuki, 
bu, Hitlerin Alm:ınlnr için bir çok 
defo ileri sürdilğü bir prensipti. 
HiUer, nutkunda yalnız korku snr_ 
11 hissine hitap etmiş \"e yegAne 
delil olarak tchditJer kullanmıştır. 
Hnksız şu ,-cya bu bahane ile rtım 
ettiği milletlerin fstlkhall hakkında. 
ki süklıtu, çok manidardır. 
Mt)DAFAA ETJ1Gl!ltz ŞETI .. ER 
DER TORLU FEDAKARLlGA 

LATIKTIB 
Dllnyanın en hü)'ilk kısmı Hitle· 

rln bu nutkunu baştan başa }'an. 
. lış okumadı ise, şu cihet tamamile 

sarihtir ki Hitlerin çizdiği Avru.. 
pa tablosu, birer birer hfirrlyetle. 
rinden mahrum ettflU bu mllleUe_ 
rin efendisi olarak hareket eden 

ı bir :Almanya tablosudur. Bir kere 
'daha cOretkAr haUan ile Amerika 

· 'lllrleşik öevlellerl reisi Ruznlt n 
cenubl :Afrika birliği Başvekili ge
neral Smuts tarafından çizilen bi
zim tablomll% ise cok başkadır. 
Biz, bu %evat ile birlikte, Anııpa
'YJ., mllstakfl aevleUerln hllr bir ce. 
nılyetl olıırak tcldkld ediyoruz. Ve 
bu tçzat iiolayıslle tehditler brşı_ 
&ı.ndıı sakin kalıyoruz. 

HiUer, Alman kuvvetinin biHiln 
ağırlığını birleşik kraliyete kel'Jı 
kullanmaya huırlanmnkla olduAu. 
nn şimdi sarın bir mrette blldir
miştir. Bunun iç.indir 11, İngiltere
nin her parcll.!ında. bQyük şehir. 
lerde ve uzak köylerde, yalnız bir 
tek zihniyet vardır. Bu :ıihnl)•et, 
önllne geçilmez bir ezim zihniye.. 
tidlr. Hlc kimsenin ~phesl yok. 
tur kJ, eğer HiUer mu""a!fak olur. 
sa, bu, bizlerden bnşkıı 'daha bir 
çok di~erlerl içfo öe, hayatı yaşa_ 
maya deAer yapan her şe)in sonu 
demek olacakhr. 

Bu mücadelede her şeyi kaybe· 
fdebileceAimizi mfidrik bulunuyo. 
ruz. Fakat müdafaa ettiğimiz şey. 
ler, her türlü fedakllrlık!ara lA)'lk. 
tır. Bu 'derece kı)-mclll şeylerin 

mildafil olmak asil bir mazhariyet. 
Ur. 

Harbi biz hiç bir ıaman Jsteme
<ıık. Harbin lilzumundnn bir gün 
'daha fazla silrme.oıinl muhakkak ki 
hiç kimse istemez. Fakat gerek hl-

' zlm için gerek di~erleri için hür. 
rlyet temin olununcaya kadar çar_ 
pışmaktnn nıgecmlyecc!ıiz. 

liürriyet için mücndcle edlyo _ 
ruz, dedikten sonra daha ne diye_ 
llm'l Biz kendi hayatımızı istedi -
~imiz gibi yaşamak ve gestapo bi· 
:ıl dinliyor mu diye her dakika ar
kamıza bakmak mecburiyetinde 
kalmamok faUyoruı:. 

İstediğimiz gibi Allahımm sev. 
mek istiyoruz, Vicdan üzerine mü. 
e,,ses olan bu din hilrriyetl, her
hangi başka bir kimseye verilebi
lecek bir şey değildir. Fakat Al • 
mnnyada, insanlar, vicdnnlarını 
Bitlere vermişlerdir. O !andadır 

• ki, bu 1nsanlar, doğru yanlış ol. 
ı 'duğunu dfişünmeden Hitlerin emir. 
lerinl icradan başka bir şey yap. 
mayan bir makine olmuşlardır. 
lNGtı..tz OÖRUŞ"OYLE l!İTLERlN 

VAZ1YE7'Th-ı TAJIL1L 
Bu, HIUer üzerinde acaba ne te

gfr yaptı? H1ller, ilk defa iktidar 
mevkiinc geldiği zaman, hcdericri
nfn tamamile mahdut oldu~unu 
söylemek zahmetini ihtiyar etti. 

• HfUer, o zaman, yalnız Almanya. 
nın refahı ile meşıruldil. Komşula. 
nndan hiç bir talebi yoktu. Fakat 
iştlhnsı fazlalaştı ve huglin üzerine 
yijksek hômi rolOnQ alıyor. 

Hitlcrf, merkezi ve şimeıt Avnı_ 
paya otartt~u kendisinin &ilik 

t;ö18eslnl teşkil eden bir takım u_ 
şakları vasıtasllc hüküm silrmesini 
şimdiden pekAiA görebiliyoruz. Da
ha cenupta, corpışmalara başla -
madı#ı Fransnya karşı zaferlerin -
<len dola), mağrur Jılussolinl, zap_ 
tetmedl~I bir Akden!zde efendi ro. 
lü oyn:ıyabilecekllr. 

lliller için, kuvvet, insanların ""e 
milletlerin mukadderatını tayin e. 
den nibnt kaide olmuştur. Yalnız 

Besarabyada 
h r ""b d 1 . Sovyct Ajansına göre Münakale Vekili 

a a 1 mu a e esı Amerika' kıtasının Dün tetkik ve teftiıler 
Fransa 

ne şekil 
almalı 

(Baş tarafı 1 lncldf!) 
ROlfANl"AULARIN TAm,tYEst 

Bükre~, 23 (A· A·) - D. N. B. 
Besarabya hakkında Romıuıya ile 
SovyeUer Birliği arasmda bir nevi 
ahali mübadelesine başlanmI§tJr. 
Bu mUbadele, siyasi noktalnazarla
ra göre vukua gelmektedir, Bin 
Besarabyalı Rom,.n, şimdiden Ju. 
sy'ye gelmiştir· Sovyetler Rirliğl -
ne gitm~ istiyenler de GalAlı: yo· 
Ju ilo mllbadele olunmaktadır· 
Bunlar, bilhassa Begarabyada doğ
muş olan ve memleketlerine dön • 
mek ist.iyen ameledir· 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

15-20 yat arasındakile
rin tesbitine ba§lanıyor 

Yilıiyeltc '"ali muavini Haluk Ni
hat Pepeyinin başkanlıAında dün 
beden terbiyesi genel direktörliiğü 
sekreteri Cemal Gökdağ, lstanbııl 
asbaşkanı Feridun Dirimtckin ,.e 
belediye hududıı dahilindeki kay· 
makamların i,tirakile bir toplantı 
yapılmış, beden terbiyesi mülı:ell~· 
fiyeti kanununun htanbulda tan:ı 
tatbiki işleri görü1ülmli~tür. 

tık iş olarak belediye hududu da. 
hilindeki .18, 19, 20 yaşındaki ve 
belediye hududu haricindeki 15 • 
20 yaşındaki milkclle!lerin miktarı. 
nın lesbiti i~in bir sayım yapılma
sına karar verilmiştir. A~stosun 
sonuna doğru kanunun tatbikine 
secilecektir. 

ki milletlerin birlikte muıl yaşıya
caklarını yalnız Almanya kararlaş
tıracaktır. Ama bu milletler onu 
sevmlyorlarmı,. Bundan ne cıkar7 

Hitleriıı fikrince, insan, itaat için 
yaratılınrı zayıf ve muti bir nıah. 
luktur ve pek çabuk efendialn~ itaatı 
öğrenecektir. HtUere göre, uki uısul 
verilen -'ize hürmet, zu.f ııuetldlr 
ve n.flam efendJ zihniyetine llyık de. 
ylldir. Kanun k&!"§l8lllda, akla ve kud 
retıı deTlete karıı haktret etmek o. 
lan mllaavat gibl m&nanzhklara mu. 
eameha etmlyecekUr. Bizzat kendlııt 
H!Uer emrettlıt için hlle, dealae, cad. 
d.arhk ve ctnayet dolt'U ,.yıer olmut. 
tur, Bu, deccalın esu meydan oıcuyu. 
ıudur. Hiristiyan olınak ıı:attla dec. 
cal& k&rp bütün kuvvetimizle mUca. 
dele etmek vazlfemlzdJr: 

İngiliz Common Vealth! milletleri, 
lıaklkat.I, adaleti ve hürriyeti ısevenıe_ 
lerlle birlikte, HlUerin bu yeni dlln. 
ya.ıımı katlyen kabul etmlyeceklerdlr. 
Esir deytl fakat hOr insanlar, Alman. 
larm tabll deyU hUr mllleUer, herke. 
sin iytllği için hUr bir ııurette 11birll. 
ti yapan bir milletler camıuı, bunlar, 
1nglll3 mllleUnln görmek lıtediğl yeni 
ve daha lyt bir n1zamın direkleridir, 

OınJd ederimkl, bugün Hltlerln za. 
:terinin teşkil edeceği hudutsuz insan_ 
ltk trajediısinin önüne geçmek için 
a&V&fI gUden memleketımlzln, bUtUn 
mUleUere en lyi hayat& doğru yolu 
gl5ııterecek memleket olacakbr. 

tS'I'lKBALE mttTLE BAKABlLtRtz 
tııtlkbale baktığımız zaman cesaret 

bulabiliriz. Httler, GamAU haçını iste. 
dlğl yere koyabilir. Fakat İngiltere_ 

nln kuvvetlni ııarmıadıkça, lmpara_ 
torluğunun temelleri kum üzerine ku. 
rulmuş bulunmaktadır. HlUerln mat. 
l~p etUği mnıetıer, knlbleri ile, ona 
l!net etmekte ve hUcumlarmıu kale 
halindeki adamızm mUdataaaı karş1_ 
ımıda kırılmuı için dua eylemekte. 
dlr. Bu mllletler, bizim huruç y&pa_ 
cağtmtz ve darbe ile mukabele edece_ 
ğlmlz gUnU ııabırııızlıkla bekleyorlar. 
Muhakkak ki onlan hayal lnklsarma 
uğratmayacağız. O zaman, HiUerln 
Avrupa bakkmda delice projeleri be. 
§erin hOrrlyete kar~ı ol&n maflQp 
olmaz ihtirası ile yırtıldığı zaman, 
nihai hesaplaşma günU gelecektir. 

Ve Avrupa hıı<lııtlarının öte~in _ 
de, geniş allantiğin öbür kıymn
da Bitlerin eserini gittikçe artan 
bir nefretle telakki eden knvvetli 
milletler nrdır. Amerika Birle$ik 
devletleri milleti, bu yeni ocalını 
bu mutaassıba Termek için bina 
etmemiştir. Bu millet, Hitlerin dar 
Te bozucu hayali hakkında hük • 
münü ,·ermiştir. Bu millet, Hillerin 
İncilinin kin ''e garaz !nclll siya. 
'setinin haşin kuvvet siyaseti oldu_ 
lttınu Te in~anlyete mesajının in • 
san zihniyetinin ıımansız bir htib. 
dal altında zincire vurulması teş
kil ettiğini görüyok. Bu büyük mil
letin bu kötü adama Te onun mu!. 
lerint' karşı zaferimiz için, bu ki>_ 
ın adamın son kurbanlarından her 
hangi birisi kadar heyecan ile dua 
etılğinl yakınen bilmemizden ce. 
saret alabiliriz. Amerikan vatanı _ 
nın temeller!, bilim vatanımızın te
melleri gibi, dinin tallml ve Allaha 
imandır. Biz ,.e deniz aşın bilyük 
dominyonlanmız, ~er kuvvetlerine 
sağlam karşı duruyoruz ve karşı 
durmakta dC'•am edecr~iz. Vaılre· 
nin parlaklığını Te muhataralannı 
ocıkca görerek n Allahın inayeti 
ile muzaffer olacalımız hakkındaki 
imanımızdan kuVTel alarak llerf 

d f yaptı mü a aası ıçın Münskale nkfll .Ali ~Unkıy& dün 
hahtan ak§"-""" kad&r latal'lbnl mm 

Havana konferansı mi.lsbet ka ıımu relıllğindekl hu1Ust dalre
llll 

ta 
karar vermezse 

Birleıik Amerika 
devletleri diğer Amerika 

devletlerinin üalerini 
İ§gal edecekmii 

Ne,·york, 22 (A· A,) - Taı5 A-
janaı bildiriyor: . 

Amerika matbuatı Havıuıada.kı 
· Panaınerikan konfe~n!lt bah yan 
küresinde mUdafaa meflelesini hal· 
!etmediği takdirde, Blrle§ik Ame • 
rikanm diğer Amerika. memleket* 
!erinin a.skeri üı~lP-rini iş~le ve 
V8.§ingbma sempati gösteN!re.k 
mihnr devletıerfna muhasım olan 
hlikfımetleri zorla iktidar mevki
ind" tut.mağl\ mecbur kılacağmı 
bildirmektedir· 

Nevyork Vorld Telegra.f gazete
si Havana konferaruımm lngilte · • 
reve karıt Alman taarruzu. mu -
:ı:afferiyet; veya hezimetle nihaye.t 
buluncaya kadar bir kerar vermr 
yeceğini zannetmektedir· 

DtGER MESEJ,J<;LER 
Ne\'york, 22 <A· A·) - Havana 

Panamerikan konferan<ır hakkm -
da Nevyork Taymil5 gazett>ıııinin bu 
şehirdPki muhabiri .§U 8atırları ya.
zrvor: 

-"Delegelerin yart küremizde ba· 
n:t idamı, için imkanın biltnn nüı
petleri dahilinde teerHd mewye 
çal13a'!8.kları a.şik!rdn-. Fakat lıa • 
nllz hütUn Amerikanm ilttrsadt ve 
eiyut birliğine muvafakat etmele
ri icap eden iki Amerika m~vcut 
olduğundan da hiç "Uphe yoktur. 
Cenub Amerikam delegeleri, mem
leketlerinin Avrupa ha.rh\ üurine 
mahrum kaldıkları piyunlar mege· 
lesini halle matuf olarak Birlelllt 
Amerika t.arafmclan yapılacak her 
teklifin tetkikini hararetle amı e
ctiyorlar· Fakat Birleşik Am<?rika 
tarafmdan tevdi edilen iktnıınr"t 
kartel pl!nmm tatbik mevldine 
konulma.et imkA.nt baheinde az ~k 
tereddUd mevcuttur. Batı yarı kü 
rMinde banpn idameaine selin -
ce mflr.&keren1n !C!!atçı nUfuzla , 

. 

-
r:ı knrşı yapılacak mUcadeleye ta 
a.füık edeceği anlalılmaktadır. An 
cak bu mücadele klL?'Bılıklı askeri 
yardımı tazammun etmemektedir., 

. 
-

' N evyork Herald Tribune yazr 
yor: 

"Birçok cenubt Amerikalılar şu 
na kanldlrler ld, f'lle tiıtulur neti 
celeM ancak mucl.:ı:c kabilinden bir 
8h°n"'r meh&retle Yarılmak mUm 
kllndilr, Eunlann kanaatine göre 
ne Avrupa memleketlerinin bat 
varı kUr~lndekf mUstemlekclcr 
~e de Amerika mmlekctleri ihra 
catmm müşterek bir hale lc(')nulm:ı 
~ma matuf proje hakkmda. mUs 
pet hiçbir eey yapılmrvacaktır ... 

-
-
-
r 
i, 
-. 
-

Litvanya ve 
Letongada 

(Baf ta.rafı 1 incide) 
bir toplantı yapmıştır. Ziraat nazı
n Misks'in teklifi üzerine biltU 
arazi milletin malı olarak kabul e 
dllmi§tir· Köylü, azaml otuz bek 
tar araziye aahib olacaktır. 

n 
-
-

Ha~ayın kurtuluş 
vıldönumu .. 

rı Buııün, Hatayın seneler~ ay 
kaldığı annatana &tı:,Tn,tuğu günü 
birinci yıldönümüdür. Ru giız 
yurt parça!lt gecen sene bugün 
navatana ilhak edilmit \"e bClt 
Tfirk Millell yurdun htr kö~esin 
bu meııut 11ünft heyecanlı teı.ahn 

n 
el 

·-On 
de 
r 

!erle kutlam\ştı. 

Nüfus sayımı 
hazırhkları 

• Vilayetlerde numerota 
kontrollerine baıland 

J 
1 

u· 
arı 

e-
ajı 
i, 

ür 
k-
ts-
lf, 
ri-
Bu 

ıın d• mf'fgul olmuı, Denlzyollarr, Ll· 
" .tşlt!tm'ai ıım11m mtldUrlerlnJ ka· mıı 

bul ederek, muhtelif Jıler hakkmı1a 
tıdilerlnd,.n 17.abat almııtır, Alt Çe· 
kaya öğleden ııonra yanında liman 
et R"fik Ayantur, Denlzyotııuı U· 
ım mUdlirU İbrahim Kem!ll Baybo· 

ke 
Ul'l 
reı 

mı 

ra, Liman Jıtetıneııl Umum mUdUrll 
ufi ManyllS olduğu halde molörle 

alice gttmtı ve yeni lntıı. edilmlı 
&n liman atelyelerini gezmtıtır. Ve· 

Pendtktekl trrııane yerJnl ,., Ka· 
mpqa, lsUnye havuzlıırmı da göre· 

Ra 
H 
ol 
kil 
il 
C:f' ktlr. " 

Mete şilebi 
1 O gündür Palermoda 

bekletiliyor 

K . Akd"nb:de bulıınAn ,·apıırl&rıfAn 

P.lkavan oguııarmm Mete ~lebl ltal 
nlat' ta.rafından çeTrllmlş ve Stctıya ya 

1\ dutnrn Patemıo limanına. glitUrlll· 
m tııtur. 

g 
y 
rli 

Vapıır 11Uvarl!1 ı;;tkll~I lelıılı.d~. ıo 
Undtlr Jtmanl'!!!. hekledlğl hald"' ltal· 
anlarm hll~ kontrol elmedlgini bıl· 
rmiştır. Yapurun kaç gün böyle bek 

le . tıı .. ceğl ma!Qm değildir. Dfğer t& 
r 
b 
li 

&!tan Akdenlzdıt Barııelon llmanmda 
ulunan en ıson §llf'blmlz Demlt' de 
manımıza. doğru }1a.reket etmtıUr 

BI r haftaya kadar g"l"C"ktJr. 

Florya plajı nihayet 
ihale edildi 

Florya plljl&n ve g&Zlno dtln Jl!(en 
enekl mUııteclr Mehmet Uygııncay a 1 

96000 llray& ihale edilmtıtır. lhal• 
m evıılın 110nuna kadardır. Bunıı. yenJ 
b UyUk gulno dahil d@ğildir. 

Lozan günü yarın 
kut lanacak 

e . 
r 

"Loza.tı günU., yarm ünJvenited 
mer&lllmle kutlanacaktır. Rf'ktör Ce 
mu Bllsel ile Dekan V9 rrofCl'lörle 
utuklar ııöyllyeceklerdir, il 

rt 

. J,ozan gUnll yann akıam h&lkevle 
nde de kutlanacAk bıı günün Ttlrk 

lstikl~l t&rlhlnd•ld 'Jilmllm ~ 
k on!eranılarla anlatılacak, knnaer
le r v!!rllecektir, 

1 şi olmıyanlar nhtımla· 
ra gİremiyecek 

t e . 
Rrhtımlarda "' yolcu ııalonlarmda 

ntizamı temin için bir nizamnam 
hazırlanmaııı kararlqmıı; bu it bak 
k mdıı. tetkikler yapmaııt için pol ıı 
beJinct "1be, limanlar IOl!'tm!'sl umum 
mUdürlUğU, liman rel8llğf, muhafaza 
bqmUdUrlUğU mUmeulllerlnden mU . 
r ekkep bir komtısyon kurulınuıtur. 

. 

t 

DUn Umanlar l§letmeslnde ilk top 
ıantııımı yapan koınJ•yon halkın nb 
tımlara girip c;ıkıımı ve hamalların 

c;alJfDlaıımt nl7.amname ile lahdi 
etmııtır • 

.. u U niveraite heyeti dönd 
c· Erzurum ünh-ersile harta!lını a 

mak üzere gitmı, olan rektör Cem 
Bllse!in riyuetindeki prore~örl 
heyeti dün şehrimize döpmil~tilr. 

il 
er 

-Heyet hafta için hazırlanmı' n 
lan programı Er:ı:urumria mın·arr 
kıyetle tatbik etmiş ve bu çalı~m 

a· 
a. 

Jnr cok faydalı olmuştur. 

Bir kumarbaz mahkUm 
. oldu 

a-
an 
lh . 

Kumar oynamak sureuıe T!Cltak 
lede Uç klıtntn 47 ıtramıı dolandır 
aabtk&lı yankeatcl K&zım birinci w 
ceza mahkemeat t&ratmdaiı dört bu 
çuk ay haplA ceza.sına çarptmlmııtır 

lakenderuna ıilep aefe r-
leri başlıyor 

tıe 

ıı1 
n· 
c· 
. 

et 
m 

ff• 

Denlzyolları ldaruiııln lııtanbtıl 

t.kenderun arumda fflep iıletme 
hakkında yaptıtı tetkikler tamamla 
mı~tır. Neticede bugünkU navlun ü 
reUerlne u.m yapılmadan bu itin be. 
pnlamıyacatı &nlaftlmııtır. Vekll 
8fgort& primlerine göre t&ri!eye za 
yapacak ve bundan aıonra derhal 
ferlere batlanacakbr. 

Nitan 
n· 

·-a· 
n. ,, 
lf-

Maarif umumt bışmftfettltleri 
den Ray Avni Bı,manın ku:ı B 
yan Cevza Başmanlı Edebiyat F 
knttesl Dekanı Bıy Hlmtd Ongu 
sonun oğlu Bay SAtıl nipnlınm 
ve nişan törenleri diJn yıpılm 
tır. lkl deterll genci Te maarl 
iki mfimtıı.ı ılleslnl ınhriyetle b 
leşliren bu bağı blı de ıninett 

fin 
lr-
k 

kutlanz. 

F 
(Bq tarafı .ı fncld~) 

ranııHı tahrip nİ)'etinde mııtır7 
etf'n .hükıiınetinl muti bir tabi 
arak mıı~amaha ile h~ılaınA#• 
ıade mıdir7 Yoksa Pttcn hiıku· 
etini dahıı. dinamik, Rerlin iderı· 
jl~ine ılıha sılı;ı bir sıı~tte be"1:1. 

en bir Nar.i rejimi ile dr#i~tirmek 

p 
ol 
an 
m 
)(') 

y 
111 1 istiyor? 

Sıı son iki harta 7.anında 4.lman 
r A<!yolarında yarılıın neşriyatı tet:. 

k erlince, hilap ellikleri rlinleyi-. 
lrre göre ehtmmiyetli sıır.-tte rfıı · 
~n hu ntşriyatın eda\ı ,.e mııh. 
viyatı hakkında lenenur erliyn _ 
ız. Dahile mııh~ıı" Alm:rn ,nr~riya· 
ncfa Fnın•ı h3kl..ında ~·:ıpılan 
f~irıılla Almıınları11 konlrolıı al· 
ndaki Fran•ıT. rıo•lalarının ne~ri. 
ıılt Ti! Alman ro•tıları larafını:laıı 
itarıır Te Skandinıv mffilleketll'ri. 
,. m11h•1111 ol.arak yapıfıın nıii~ahe· 
eler ara~ında rlil..lrnti çeken hir 

ark meYctıthır. M.-salı\ Qf'çrnlel'de 

ki 
r.i 
ii 

'" rı 

tı ,, 
h 
y 
b 
n 
r! 
I 

y 
~ 

i 

Danimarka lı•ıını ilf' .rnmlıın n,.şri· 
atta lnııil!Pre ile harrı hılnıl'rfl'n 
a41am bir Fran•ıt " Alman huışı 
htimalinden bah~edilivnrrlu. 

A 
Rnmanya için ~·ııpılan neşriyatta 

imanlar Pari<ıı ha\"a~ı hakkıntia 
ir tablo çir.erek ha.ral ııı ~iirafle 
onnal hır şekil alriıltını hiltiiri. 
orlardı. 

b 
n 
y 

t 
r 

AlrnAnyııya 111ah'lıs nlan ııeşri,>ıı· 
ın edası ise bamhaşkadır. Bu 11eş· 
iyat Fransı7.larla muternadiy"n a -
ay etmekte Te Alm&n,·anın Fran • 
ızlara ltimııt etmemeleri 1iiı;ıım11nu 
aydcyleme:.t~öir. 

1 
!I 

k 

• 
ı 

t 

Alman rartyosıı f(~çenlerde Parhi 
~a#ı Jııkarı hAli Ti' ~•kinleri ı.(')· 
re ile Prene arasındaki :rollarda 
ha~ıboş geTen hir ~ehir olıırak gö~· 
eriyord11. 
A\·nı pn~ıa "Mein hrnrf" ın en 

ııö:r.de mevzularından biriııe done. 
r ek Fran~ızların ırkan zencilerden 
grime ve be)u; Avnıpaya kuşı r-i. 
nayet irtiktıb etmiş bir millet oldu
Aunu söylemekten 7.C''k almaktaclır. 

Sarrebrürke rarfyocıJ, "Fran•ız· 
1 arın Alman harp !!~İr~rine ;\'apfığı 
Tah,i muamelelerden" Te Fran'l:r. 
mill,.tinin Almanyaya kar~ı olnn 
kininden bah!!ediyor. Aynı rocla 
Fra~!l,Z 9rd111undt İn7.~l plmadı. 
~ını tsti\irafkifr 1'rr lisanla bıldır _ 
miştir. Bıı rad.rı:ıya nazaun şimdi 
mevr.ııl olan yalnız mütıırelcerlir, 
hiçbir ~ııhff" hicsb·ata ;\~r yolt.tıır, 
Franca f'krlillini biçmelidir, 

] 

Jlahile pıah•ıt5 nlıın hu neşriyat 
ııyn ı umıında "İşgal altındaki 
Fransıda Almanların yaptılı iyi· 
iklerden ve İ('limat icraatlarındıın" 

da hahs.etmektedir. "Almıın kıtaa· 
tının Parİcl>e.kİ fakrllr Ti' hııYranJı. 
ita !Ayık hallı hareketi" hilh:ıccıı 
kayd~dilmekte Te bıı hıı~ııcla Rw 
en haşpiıılwposıınıı atfedilen mıı. 
han·cl bir beyanat ileri ~iirülm~k· 
tedir. 

I • 

tş11:d allınrfaki Fran'<aria lıulıınan 
Alman radyolıırının buı Frırn~ı7.
ca ne~riyatı i•e çok rlııhıı meraklı 
bir ifeydir. Ye bıı neşriyatta Vişi 
hüL:ıimtti alevhlnıf~ propaJ(anday.a 
büyiik bir n~ ''ardır. Rennes rari. 
yosıı Fran~ıılara hitahınria. ken· 
dilerine yeni bir kanıın11c~ıui cnr 
poze eıtildiltini söyltmiştir: "Fran
sız mlllf'tinin ı~yi ıılınmamıştır." 

.Tiadyo demiştir ki; 
"E~ki kanıınucs:ı~inin, J,öhn!! nl. 

masına ra~ınen, yinf" hır çok kim· 
~Plerin na1.11rınrfa hir kıvmf'ti VRr" 
clı. Fran~ıT. millPli memlt.keli gtı,·a 
kurtaracak olan hıı ıılyast maneTra. 
ları kabul edece.le mi?" 
Almanların Polen rejimini ~ert 

bir Nazi rPjiml ile de~ti,tırmek l . 
çin noriot gibi Fran~ııı: dl"mllRORlıı· 
rınt ihtiyat olarak saklamaları çok 
muhtemeldir. 

HulA~a Frans11!ıır tıruuıa nifak 
ıolr.mıita matuf olın Almaıt manev· 
rast devam etmektedir. 

f zmirde hararet 43 
dereceye çıktı 

Sıcaklar btltUn flddetile devam ı· 
diyor. tzmlrde 40 aantJgrattan &f&fı 
dtlfmlyen 11cak Ka!'fıyakada 41, Sf'y· 
dlköyde 43 dereceye c;tkmqtrr. Halk 
aerinlemek için ptA.jlara ko,makta· 
dır. lnctraıtı pl&jlarma giden Yapur
l&r, ma!ı,erf bir k&lıı.bahk doludur. 

Yeni çetni ekmek 
tecriibeleri 

Yüzde elllııl 11ert, ,.uııdı elllııt :ru· 
mupk butd&ydan olmak tlzeN hazır· 
tanan yeni ~l ekmek nUmune.t 
tahlil edilmek üzere belediye kimya· 
hanesine gönderilmt,ttr. 
Tapılan tecrtıbede btr CUTıı.1 undan 

195 ekmek çılmuıt.ır.. .Halbuki 198 ek· 
mek çıkmuı zarureti Tardır. 198 ek· 
mek ~ıkaraa elemek tt,..tıarma zam 
rapılml)'&C&k tır. 

20 ilkteşrinde yapılaoak olan 
mumt nfifu" sayımının hızırlıkl 
ilerlemektedir. Bu hazırlıkların 
sa~ını lf'şkil eden bina numarat 
hemen her tarafta ikmal edilm 
olup halen statistik umum mOd 
IüAii tıırnfından kontrol ettirilme 
tedir. Manisa, Aydın, Burdur, 
parla, Edirne, Tekirdağ, Kırklare 
Malatya, Adana, Ankara vi!Ay~tıe 
nln kontroluna başlanmıştır. 
kontrollar n.ahi:re n köylere kad 
teşmil edilmektedir, Diğer vl!Ay 
!erin de aynı veçhile baştan b 
Jı:ontrol ettirilecdl haber alınm 

ar 
et· 

·~· 

LOZAN Gtl'NO 2' temmuz ç&l'f&nllıa sUnU At.t (tın te On1verıdte kem· 
fera.nıı ıralonund& kutlanaealrtTr. 

ış. :BUttııı hukuk talebesi ~ mera.stme t,tırak edecekt1r. CM"f) 
Rulmk TalıbHf Adma 

Son 
Dakika 

lıviçrede bulıın,ıı~ 

iran askB,' 
heyeti rei~1 

M . - d k0 b•' aıyebn e ı ,-
yüzbatı tarafınd 

Oldürüld0 
B"( 

Rem, 2!J (A· A·) - . 'fJ" 
lran ukıerl htı!yetine de rı~rİ 
mekte nlan 1ran ~ke~i at '\ 
rRlay ::iadag Şl'ybanı JTI~ 
bulunan h\r yliıhaeı ta. Jı•ff 
kıı.tledilmi~tir. Ylir.bacı:• tııla 
tih"r ı:ıtınl§tir· . bil' 

Ayni heyete m,.rı.11up ~ 11 
da lu\til larafmdan ya ·u: 
ciA yar:ıuııı a~ dPğildir· 1: ııı 
frna ııhlaklt oldu~ı vı- nıt' 
linf" 1töndPrilf'rPği ic;ln btl c 
işlediii 8Öylenm l'kf Pclir· l 

İng i ltere ~ 
Amerikanın ~ 
majınosudu~ 

(Ba~tarofı 1 IJl ~ 
Okvanucı:ta dR hir şe'' keltıl 
tır: Hitl,.rcl""• harple~ \'e ':.ş 
t'eklerlnnen knr'kmuyorıır:· il_ 
lngiltPreyi şiddet V"Y8 ~t 
ram Ptmı>k me<:buriyPtirıd t 
illi bilir ki hllr 1ngiıtere 11

8 
hür hir AYnıpa dPmektir ' 

w dı.JI°• ret itnparıılorJugun ııonu ti 
Fena. havaların baş!Rd~~ ... lf 

t~rine kadar llmil etd~.ı 
davanabil~ek hildi.11f"lertl'I . ' 
tı değişecektir. · 1 

Amerika "e imraralorltt~., 
kmmılarma fazla miktard3 ı;ıı 
ğimİ7; r;iparişler dol11y1l'!ilO iıı1 
deki ilkha.Jıarda t ayyıutıer 
l!i!!hlarnnız çok artacaktır•' 

AvustralY~ 
Başvekili 111~ 

Hitlere cev 
İngiltere, zaptı ı1' 

bir kaledir 
ııJ>I Kap, 22 (A.A.) - cerı 

rika Başvekili Genera~ 
dün akşam radyoda bır 
ıöylemiştir. • ed 
"- lngiltereye tevcılı ıt 

hücum muvaffak olnıat51,4 
mahvolmuştur ve büttı11 ıııı 
hatta bütün diinya kurtıJ ıı 
Eğer Hitler İngiltereye il'e 
etmeye cesaret etmezse Y ~ 
\'Olmuı,ılur. Çünkii Diitılce.~ 
mit ettiğini tlinden al~"ıc~ 
niz ve hava lnıvvetlerı tıf 
zonu İngiltereyi kur ffe' 
ıonra Hitlere karıı rnııı~ t 
taarruza yarayacak ve ~ · 
ıonunda Avrupada geıı~:r~ 
torluğunu boğacak ve ~ı 

line getirecektir. Za?1'~ıııil 
pllnlanna meıum bır . 
c&khr· 1ttl 
Mütuk1~ tasavvur ,.11 

sulhiln eeklinden ba.h~ 
ral Smutı demiıtir ki:. tif: . .ı 

Hedefim değitm~'ıı ti'~ 
riyet. Avrupayı öldiitii' /. 
aaretinden kurtarmak "~ft 
da yeni bir yapıcı hUtP 
mi teşkil etmek. ıJ f" 

General Smutıı, nutktııl 
le btttrmı,tır: ~· 
••- HlUerin hWyuı Altll~J'> 

ve her hareketini ksbUl ;utoı' 
yat etmı, bir Ruııya ııe ,1rJI' 
pa kıtuma tahakküm et!ll pJ 
si tahakkümllnı tevdi edil~ 
bir AYnıpa heyull..'llnııı 1' ~ 
ldkaten hUr btr Avnıp• ~ ttı' 
riyonız. P'erdlerlı ve nıtı~~ 
mile hUr bulunıı.catı bir 
avnır f'dlyoruz. o~' 
J'Ol'UZ ld, dfalpUıı ve tel~tJ" 
Jle baıbqa gitmelidir. Jll~ 
yettnln muvaffak oımaııt .-!!, 
merkezi bir murakabe)'• n, 
mıı bulunmuıdlr. ~~~ 
nokanı teli.ti edeci!k ~· ıJI" .J 
mllfterek menfaatıerlni t11 
mek a.llhlYetleril• ~ ~ 
ve bu menfaatleri derubı. bit' ~ 
kut bir teıklllta maU1' 

11 
,P 

eemt~tt kurmak hedefflO 
1111

, 
GaremJz ve düstunımul 

1 
'(Jlf 

Ye k&dmlardan mQteıeıdd., ııe 
hQr mJlletlerden mttreldıt.
l•J lıfr e-mf~t nlmlll1f'ffl' ' 



• 
· Rli.BEıt-Akpm~ 

~eııı,ı -25-
~~~laıaYÇabUmem tılfmdan a~bileçdt&rm&. Ankara atle-
~ ~ ~ odasındald hae- imebn tclefim ~t· 
l-,.. ~ 8&\IJ!ıa#a, Ula~ :reıetonu açtr: t • b 
~~=~· ;;~= ızm ayramı 

eda dJl&n çılrmamıumıı - AUo ptN. Ben Haygmt. .. i ~ ~et edtjroııan. '-viyana bir&ha.DMl,, nden telefoıı is tan bu 11 u atletlerin de 
' ~ ve bu emir ediyorum. &in derecede mWtlm fkl 

1

• • • • ~ • 
1 1tltt~ lhııde veriııb. HJçbir kefifte bulundiık· Derhal ~elinb:. ı-~ tırak et t ıgı m Üs aba kala r 
1 ' edihnıy~ myl&o Teletond& d&h& fazla bir l&Y )" 

cet;mU1'>nim. DıUen ll8yliyemem. İ3 gok :mllhJtn·.· Bü• Ç 0 k gü Z el 0 l d U 
~ ,Ur, .btriai buna nem • tun &rbdaelar burada.ya, Sid 

°'ıı k~llndllik 8Öyllyecek- bekliyorum· 
• Ufağnuzı çağın- Rönar tereddiİd et:nıfhiziıı ce .. 

~ ""'" - . -~ vap verdi: 

11~ l'e lııd dinlerken KaMel - Derhal seli:>'Onml· 
' ~det .etnıı§ görUnmUş. Baygfut o tun "Viyana bitaha.M 
l' : tllıi.u bitirince elleri· nesi,, n'1c ~k. m1a blr araştırma 
~t, dedi yapmaia memıv edilmij olan "G. 

ltı1c bir • bu ne il! Bu Men" lerin şefi idi· R&ıar bira.ha· 
·'il\ ~~l§hk veye. iğreno nenin kapalı ol:maaı dolayıat.ıe müs-

lıı. Otıtın tahc.1emlerlıı buhmm&nıünıdaA üıti. 
.~ aöztınu kesti· fa.de etmek btiYordu· 

c~entt . 
·~ • beyhude olur· 

• ' '°alttim. yok. lUraz -
~ l>luıu istintak bWmi' 

• \~la dofruıdu: 
' ~ dedi. TemMI etUği
' "1.çt llııde boyun eğiyo -

'lı <l u değillm, Bun& pek 
ite e kanaat gctircceksl. 

l'llllna.nı lAwn? Söy
t 
'1~fıı • ~I . Çağımı ve biraz 
. ' triını ona emredin· 

.... 
Rönarm otomobili bir kaç da.ki.: 

.ka. aonra "Viyana birahanesi,, ııiıı 
&ıllnde durdu. Haygfaat onlüt Q.st 

bt.m doğrudaıı dofi'uya l!Okai& L 

çılan xnerdl\'cniıi1n ba.~da. beleli· 
yordu. R5nan g&rtinee tcl~a: 

- Gclin od, dedi. 
Çok ıoğukkanlı bir adam olaıı 

Ha.ygf ast.ın bu tellşı Rönara pek 
manalı iÖründU. Con.son \•e Dty. 
ville beraber pe3indeıı merclivenl 
çıktı. Kapmmda ild •·G. Men" bek. 
llye.n bir odaya ğltdiler. Burası 

doktor mıaselln bUrosu idi. 
r..anar Vö iki .arkad~ı içeri gi

rince ha.yreUe durakladılar, Masa. 
nm üzerinde bir tayyare dafli to
pun kUQUk mikyaat& modeli duru
yordu· 

R6nar haykırdı: 
- l3unu nerede buldunuz'! 
l:laygf ıuıt neşe ile cevap Yerdi: 
- Bu katta bulunan gizli oda.. 

la.fdan b\ftndc. 'Su odalarda.n blris.l 
lnlCl!I bir Juıpi!Niq .oda~ ~rıtt~"Or· 
Öteki ise dosyıı. ile dolu ... B'1 da&
~·atar aiiı!mda bunu buldulc. üze. 

rinde Kasselin el yazmile bir fi' 
vardı· Bu fi~ nazaran bu model 
"D.J-LP." fabrikasında yapılan ye
ni tayy!lre dıilii topun kopyMJ.,• 

Fcvltallde blr murııffakryet! 
....... Da.ha bitmedi eet... Fa.brlka-. 

ya ild ark&da.ş gtsndetdfm. Buraya 

buıU.n bir paket ,etirmiı olan a. 
da.zıun efk&llnl kaydet.mif lik· Bu a.
dam herhalde o fcı.brilı:a mUıtah. 

demlerinden olacak· Kcndiııini ya• 
ka.la tıyorum. • 

Rönar, Con~on v~ Deyv:isin ae

\inçlcu ağızlan kulaklarma. varı. 

yordu, Rönar sordu: 

- Haygfast dO!lwn, bunlan 
nuıl meydana ~ılttı.r4tn? 

- Benimle beraber ~ellr misi-

niz? 

Koridora çıktı : 

- Hayır bakınız şef, dedi· Ia. 
lnk ayaJt izlerini görüyor nıusu· 
nuz? 1ki uattir yağmur yağıyot' 
Modeli getiren adem yaya gclm~. 

Aya.kkaplan burada iz bırakml'.f· 

Bu izleri takip cdçlim· 
Bakın izler koridoun ıılha~•etlne 

götUrUyor. lzler burada bir duv~ 
rm, bir çıkmazın önünde kahyor. 
Şaoılaca.k şe)' değil llli? ?J<ıçbul a. 
dıun dunr yarılıp içine ml ;irdi 1 

- f~\"~t tnltyonım. Sonra nı 

yaptınıı? 

- Birahanenitı · Jh\lronunu bu 
köş('ye sıkıştırdık ve kendU:ine kar. 
11 biraz şiddetl,lce da,rrandık. ~ 

dl.kiki ınnra bülbül gibf stlylemo· 
ğe baeıaöı 

ADk&ra. - İstanbul • Ankara 
atletba mlıjeebelmlan pazar gllnü 
J"' !ılayu atadmtia büyük bir ka. 
lahalık <inUnde yapıldı· Çok mun· 
._ Te hqers•lı J:eç-0n mUsa.. 
......,... MŞlrcUerl ara11mda. Hari
dye \•ekfllmh Şllkrii S&ra('oğlu, 
Meclis müstakil grup ReM AH 
Rana Tuhan, Beden Terbiye~ u· 
mum müdilrü genenl C(•mll T&ner 
ae bulanUionlD· Miisrbnkalara b
tubııl • Ankara. atıetlerlnden ba,
ka tehrlınlıde bohııımakta olan FL 
U tinli atlet Atterman da iıttlrak 
cer. G~lelim 01.Usaha.kala.nn tek
nik nctfcelerfue: 

110 metrt.: 1 - Faik 15,2 2 
Suha 17.3/10. 

--

ROŞU/,A.R: 
400 Engtlli: 1 - Melih fı9 .7 /10,2. 

Rıışlt 1.2/10. Ktmil l .8/10. 

400 mttre: 1 - Gören 50.8/10, 
2 - ~ara 53.3/10, 3 - Nuri 54. 
1/10. 

• 
100 metre: 1 - Mıııartcı 11,3/10, 

2 - Nazmi 11.4/10, 3 - Yabit 11. 
ıoo nıetr~: ı - nıza t.5S. ı> ı' .ıu, 

2 - Ahmet 2.07.6/10, 

60Q8 mtlre: 1 - Mustafa 16.26. 
6/10, ~ - HO eyin l6.45.5/10. 
S - Alı. 

ıo 200 mıfre : 1 - ~ruzafftr 2:1.2/ 
2 - Nazmi 23. 7 /l O, S - Nuri. 
1JOO mttre: 1 - Rıza 4.23.4/l 
2 - J\enan 4.34.5/10, :ı - Osrua 

o, 
n. 
ul 4X100 bcıurnk: t - J..ıtsnb 

45.6/10, 2 - AnkarR 45.9/10. 
4lUOO bourak: 1 - I~lanb 

3.3fi.2/IO, 2 - Ankara 3.40.1/1 
ul 
o. 

A1'1.-.4Mlcf,All: 
GülTe olma: 1 - Arn· 13.7 !\, 

o, 2 - Ate.ş 13.23, :ı - Ş~rif 11.0 
Disk almn: 1 - Araı ,0,95, 2 -

Ateş 3G.13, 3 - Allerınann 31i.1 
Cıkic atma: 1 - Bakı 37.10, 2 -

o, 

lzzet 26.40, 3 - Aıeş 26.32, 
Cirit nlma: 1 - Melih a:ı.10, 2 -

Xemııl ,9,90, l - Altcrmann 49.1 2, 
' - ~erir 48.115. 

ATI.A.\IALAll: 
3 Uu:un allama: 1 - l}ctek 8.4 

5,2 2 - Muzaffer ft,43 3 - Sal l· 
hattin 6.30. 

Yiikııek allama: 1 - J~rri 1.8 
2 - J."aik 1.70 3 - Yurt 1.0:J. 

o 

Srrık Ut atlama: 1 - Muhilli 
3.10 2 - Şerir 3.10 3 - • 'acl 

c 

Vç adım atlama: 1 - üctck 14.4 
2 - Ynnı 13.64 3 - Solôhaltin. 

2 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
.Komutanlık kıtaıt.tı lçln nakli ltôfUm blııek ve atır makineli kO~um 

hayvanı aatm alm~caktır. Hay'varı aatmak istlycnlcriiı her batta Alı, pe.r
ıembe \•e cuma günleri aaat onbeoteıı on sekize kadar Fmdıklıda ltomutan . 
ltk ealiDalma komlS)'Ollutıa mUracaatıatt (6218) 

••• 
Komutanlık ant>arı için %4 ·7·9.ıO gtlnU aut on bii'd& pııtarllkl• tıq yus 

ktt&Vlll& Uç )112: ıtaplklt b&It!ı!ç ısatm alm&enktır. lsteklllerln ~arlı'ıMieat:ıı 
cısrmek tein hetgün ve paıartıga flt1rak lçtn de belll gtltı vo s:ıatte )otıide oıı 
btO teminat a~eltrtlc bitlikte Fmdı1tlıda kômutanld( a~tınıı.tma komfbtouu· 

· na mll.racaatıan. (6226> 

••• 
J8·T·t40 g'Ülll1 talibi t;tlHfiıye.n kornutaiılıtm D3ô ton seneHk 'kuru otü 

.. 
2l'l'T•9t0 gUnU aut ı1 de puar1ıkla aatın aıına.eaktır. Muhammen lıedetl 
63:00 Ur&aır. Şartnanıesı hetguıı ıceımutaıııııt ıatmıı.fı:na lroınlııyonunda görll· 
leblltr. btcklilerln be11l güıı \'e saatte yutde on bet tenııtıatıarlle blrllJ<te Fm· 
4ılllid& komutanlık aatttıalma komls,oııuna gelmeleri. ( 6364) 

• • • 
Komutaolıkça pahalı ı;BrUlcn yüz elll ton kuru ot 24·7·940 gUnU aaat 

16.80 da pazarhklıt. satm alınacaktır. litekllierln belli gUD ve saatte yilzde 
on beş kaU tenılııatla.tllc birlikte Fıtidıklrda komutaiıllk snlınalma komlsyo· 
ı:ıtııi& gtJmelcri. (6U6) 

••• 
Komuta.ıılılc birlikleri l!!lıı ~aflda Ctns ve mlıttan yazın yaıı aebZe kapa.· 

1ı zart uslillle ısa.tnı alınacakUr. Mllııikaslai 9-8·9!0 gnnu saat 11 dedlt. la
tanbul ciheti ile Sellmlyc ciheti aebzeıerl ayn ayrı taliplere de ihale edllebi· 
Ur. !eteldllerln oatt.nameyl görmek fı;lıı her gUn ve ıttünakaaııya l§UraJt ıçtıı 
de belli gUn ve ıaatten en az bir iaat ısn~yc kad&r tCklll mektuplarını Ftn· 
dıklidıı komutanlık ııatınalmıı. l<omıayonuna. vcMn~lerı. (6315) 

Cinsi lstaııbıil ciheti S~llml)'& CihCU .Muhatnmen 
kilo kilo bedeli 

J.l. Krf 

Ayfe K. 80000 '1'6000 12a2ıs oo 

t'uuıye ~ 

.Patııeaıı &OOQO 7MQO iitiO 00 
Domates 30000 2~000 1650 00 
Bamya ı:::ooo 10000 2i50 00 
Ye~ll llivrl ızooo 10000 liı\O 00 

biber 

25156 00 

tik te· 
mınatı 

Ll. Krı. 
1>48 61 

~81 2:S 
128 7:S 
20fi 25 
flf) 00 

'~ 23. 7 .940 Salı 
U.351 Mllır.11<, 12,50: .AJııns baberl~ıl 
l:l.03: lfUzil<, 33.20/H.OO: MUı:lk: 
38.00: Program, 18.0:5: Müzik, 18.30: 

ZA Yl - ıato niEil.n ayında tahtı 
alllhA dühul ederek o 1.amıın Erzin· 
canda b11lunıuı sekizinci l•olordunun 
muba~re- blllUğllnde dlıkcrll~lml ya· 
ptırak J stıınb\Jlrll\ Orhıınlye kıolo11n· 
da .tcls lr. muhabere kursuna gelerek 
· ....... i ııcneslndc terhis edlldlm. Terhla 
tukereml zayi cltlt1mde.n kıtadan ye· 
nlsinl çıl\aracağrmdıuı eski tez kerenin ı 
hükmti olmadıAını 11.\n ederim, 

1 

ll~lı•n \ ' alut matb.ııumda cahtan 
Oiuikln l\ızılca\ irall J.oyundcn Çlııek 
ofullarrntla.n ,\tıruct ut;lu 1913 ıfoğum 
lu <.JMuıl Ç1Cf'k. 

U Yl - Be~lk~ nüfus daJrulnde.n 
aımıı olduğum nU!uıı r.Uzdanımla as· 
k~rl tezkcr'tml z.ayt ettim. Yrnlıılhl 
e.ıaceğımdaıı eskl$lnltı bUkmU yoktur. 

ZilhtU o~tu N~eatl F.lveren 

. 

il 

Devi~ Demiryolia·rı "ve Limanlarıı 
işletriı,e Umum idaresi _i~~nlan t 

Erzurum - ::ıat,ııu1.mıo, Muaanya. • Bl.U8&, Sam.sun - Çat'fiıı.mba ııa:uan 

harlç beynelmilel ınJlnasebcUerde satılan mUoterek btı:etıer ve Avnıpa bat.. 
bnda ı,llyen Sempl~8Unıt trenleri hariç olmak üzere biltlln oebclteye malı· 
aue D.D/101, btı.lk Ucıh"ct blletıerl lçln D.D/ı02, amele 1~ D.D/103, ,ebek.•, 
ve lzmlr. Deni.zil D.D/104, Sirkeci - Edirne - Kırklıı.rell. 'D.D/l~ SamBun
Slvaıı D.D/106, Mersln ·t.ldamure • Iskcndıerun D.D/lOT No.lI mmtaka ıtarl· 
leleri !hda.e edllmlotlr. \ • ., • 

Bu tari!elerlıı tatbikine \l6.8-1940tarlhindcn itibaren ba§lanacaktır.?.lu 
kOr tarihten !Ubaren D.D/7, fl,9, 65, 67, rıı, 7f, 84, 88, 97, ıo:s, ııo, ııı, 1%3, 
128, lM. 96. 116, ıı~. 130, 67, :ıs, No.lı tarifeler l~cdllm1§Ur. Yeni ta.rt
telere göre ıtmdıye kadar gl~ ~cyahaUe~nde tcnziıa.t yapılmam!§, mmta· 
kalanla mUblın miktarda tcıızJIA.t: yapılmlJ ve u:ı:un ın~alelerde gidlf ve ~· 
1'1lometreden ltlb&rcn de gidil - di.\nllş tcnzil&.t ve halk Uca.ret bUeU Ucrctıe
rlnde tadUAt yapılmıotır. T&rlle oartıarma göre bin kflometreden fazla me· 
eate ı~ıu bilet alan ,YOicularına ilk tevakku! edecekleri istasyonu azlmet ~ 
tuyonwıda bilet alırken, mlltealdbım tevakkuf edecekleri lıı~n da 
ie-takkut etUklerl lltuyoııdan harcbt ederken ta)1n etmek ve tevakkuf 
edeceldorl lıtaayonlarda blletlertııi biri muva.sala.tı mUten.klbcn dlğeri c;te 111.• 
reket odeceklerl ı;-Un olmak üzere iküde!& vb:e ctUrmek cartJarUe tevakh-uı 
hakkı vertlıııl.§tlr. Bu §&rllara r1ayet etmeden tevakkuf edecek Yolcula.rm 
tev&kkul ettikleri lstas:yoııdan itlb~n &1dlo ıreya dönüş Lstuyonuna kachr 
yeniden bUet ~alan icabcder. 

Grup ve aile blletıerl katar.m ha.nkelindcnıcnı bel daklkn evvel tedarflt 
f<Hlmeıımr. 

Anadolu Toros ve Semplon atırat treıılerino binmeden evvel bu treD!eH 
lll&hsua mımzam UereU blletinl .ımıyan )'Olcularm bllet ve halk ticaret bl• 
IıUtrf muteber tutuımıyacaktır. 

Tam UcreUl halk tıcaret blletl hAmlller1nlıı meocanen nıilit dilecek IO 
kiloya kadar tıat;ajlan arıumıda Jwımen veya taına.mcn nUmunellk tıcuet 
egyuı da bulunablUr. Demtryol ~'Olcu tthberierlnde ük1 ~ete glSr. ko
nulmuş olan ücret ve şartlar yeni tarlfelerln mer1yete girdlltinden tttbutıı 

hUktlm.tl%dUr. 

,, J'ula tat1111t lçbı iataııyonlara ınQracaat edllebUlr. ı(l!SOS) (6%98)' 

.. • • r'I> 

Muhammen bedeli ssao 11.ra olan. b1r adet hava kompreslSrU 81-i·ll'O 
çarpmb& ftlnü uat 15.SO\da kapalı icart tmıJQ Ue Ankarad& fdarc blna.uııd& 
aatm almac..ktır. \ \ 

Bu 1.§e girmek iaUyenlcrfJı ~23,71S llralık muvakkat teınlnat ne kanunun 
tayin ettııt ve!lkaları .,. teklMerinl aynı gün 11aat U,30 a kadar kom~D 
rdallfhıe nrmelerl ıazımdır. 

Şıırtnamclol' pat'0.$1Jl olarak A!ıkarada Malzeme dalrcstndcn, Haydarpa· 
ea~a TesollUm ve Sevk ıcnt;tnden dağıWacaktır. o(SOM) 

• • • 
.Muhammen bedeli 2950 lira olan bir adet motar :ynğla.rnu teml!:le1ne te

st!atı 20-8 940 salı ı;UnU sııat (10) on ıı.,ta Haydarpq:ı.da gar blnael dahillıı 
d•lo komisyon tarafından Jtapah zart U8Ullle atın almacaktır. 

Sn ..- girmek lsUyeıılerln 221 llra 23 kuru~ult muvakkat teminat, ka· 
nunun tayın ettiği 'Te.slkalarla tekllflerlnl nıublovi zıı.rıaarmı aynı gUn eaat 
(lf) oıı dörQe katlar konllayon reisliğine vermeleri ltmndır. 

BU lşa aıt şs.rt.namelcr koroteyondan pare.su: olaTak dağıtılmaktadır. 
{6~) 

KIZILAY CEMJYETI 
' 

UMUMi MERKEZiNDEN: 

Münakasa suretile 
30,200 METRE KOLAN 

5, 100 :, KANAYEÇE 
100,000 ADET KAPSÜL 

Satın alınacaktır 
Xümunelerfoi görmek isliycnlerln hergün Kmlay ısnLı~ deposu 
direktörlüifüne mür:ıc:ıatlan. lhnlenin 25/7 /940 pcrşcnbc gilnO 
'i:tal ( 11) d<' icrn crlil<'cl'ği ilftn olunur. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
ı ..... Mevcut cveafı mucibince tahmln edilen bedeli o(i854) llro olan 30' 

adet meıe ılyil ''e blokların 2i·'l·940 t&rlblııe raeUıyan çtu]anıba gUnU saat 
16 da Kampıpaıada buluııan deniz levazım satmaıma JiomiayOnund& pazlU'"' 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

1 

2 - l{atl temı.atr {1178.10) lira olup oartnamesl her gün 1§ saall dahi· 
inde mezkQr komisyondan para.su almabillr. 

ıı - !ateklilerln 2490 eayılt kcınunun ısteôlğt vesaikle birlikte adı seçen 
kotnlsyona mUracaatıan. (6276) 

. .. ......... ., 
istanbul ~eled iyesi 

;ıanıarı 

Belediyeye alt motörlU vesait için lüzumu olıı.n 258.462 lltre benzin ka· 
palı zarf uaullle ekıılltmeyc konulmuştur. Tahmln bedeli 64.615 ıtra ı>O kuruş 
ve Uk teminatı "80 lira 78 kuru§tur, Şartname zabıt ve muamc\At mlldUrlU· 
ğU kaleminde görWecekUr. lbalc 26·7·940 cuma ı;UnU saat lli tc daföıl eucü· 
mende yapılaeaktır. Tal!plerlıı ilk temlııat makbuz yeyıı. mektupları \ 'c 940 
yılına. alt ticaret odası v~lkalarlle 2490 numaralı kanunun tarlfııtı çc\-r;ıııln· 
de hıwrhyacaklan teklll mektuplaruu ihale ı;UnU saat 14 do kndar dalırtl 
encümene vermeleri 10.Zımdır. (15$08) · Duvarda ı-Izll btr .kilit ''&rdı FA. 

kat anabtArsıı klUt, fl!reıı,.. B~t 

daklltalık bir u~ratmadan tor.ra bu 
muoıcuıu yendik \•e ~t.' td ... 

Haygf ut konu tutu ıırada kfll. 

dl de ıı.~mıştı, "ldam höere!l,, r~
rUnünce ilave etti: 

Çocuk saati, 19.00: Mil:lk: Çocukı~r 
lçln (Pi.) 19.115 lılüZik: Fasıl heyeti, 
20.41!: liemleket •aat ayan, ve Ajan~. 
!O.O;): Ç'il'tçlnln saati, 20.115: .KonuJma 
C91ftı:ınlıı eaatl). 20.0: MUtik: Ankıı· 
ta r&dyosu kUme ee• \'I! aaz heyeti, 
sıı.18: ~erbest .Ut, 21 30: Konuımn, 
(!\U1)'0 :ıuıtesl), 21,41!: Aflıt:ll(! RAO· 
ro ai.lon otktıtltUı, 22.30: M:~rnle'ket .._t ııyaı'l, Ajan•, :?2.415: MUzlk, 23 09 
MUL!k. :?3.2:5/23.30 : 'lıırmkJ prOJ:-r&lıl 

·";:::;·Ri~aTiyatro•u 1 İn~is~rlar Umum Müdürlüğünden 
2~ ıetomuı salı iünil a~~arnı Be- 01Ml .MJktan Mub. bcdcU % 1,15 teminatı cksUtme 

ı ıohı o Siinün bU • 
~. ~nliı lükcnmemi&-

8.tJs 
~t ııd~ilc ı ab r 

clunnıu~ ,.c daha 

- Birahane 11ah1bı epey maltı· 
mat verdi gef : Herma;l Şlauirtf 
i,,~c buraya getirildi ,., buradtn 
ancak "Bismark,, \"apuruna götll
rülmek üzere çıkarıldı. Almanya. 
ya sevkcdillyor· l"ıtktt rotda bir 
"hatılRhk \•e;,;a kua.. MUcMiode 

1m~ ihtlma.ll de \'ar· 
( 0.uımt , . ., ) 

• ı ••• ı ... :;,... .. 

kırkö:r Miltbııdl bııht'Ulnue lir& Kr. Ura Kr. ıekll . saati 
"Sürtıik" Ecza 10:5 lralcm 1~20 ~o 11' - aı:ık ek. 16.SO 

Komedi 3 pl!rde Kttıt düı;cıtmı cıakln~ııt l adet ''mUtcahhtdl., pazarlık 16 _' ___ _ 
Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Uahillye miiteha&$ısı. 

htanbuJ Divanyolu. 
No. t 04. Tel: ?Z398 ....... ~ .......... 

•·namına,. 

ı - f5utnam• t'e ecza m11tre4at ıırtesı muoiblnc• yukarda yazılı Ud kalem c~ya hlzaltı.rmda sösterllcıı uauller
lt utın alınacaktır. 

11 - Ecza muhammen btdtU, muvtkkat teminatı blzaıımd& ya.zılıdır. ' 
IIl - Eksiltme 8·8-940 salı (UDU ht:ı:alaraida yazılı aaaUerde Kabataııta levazım \'C mübayaat §Ubcsl.adek1 alttıt 

~'.Omlsyonunda yapılacaktır. 
rv - Şart.name ve ceza mutrcdat liatesl ııözU ge~ tıubcdcn paru!1' alınabll\1'. 

V - Jsteklilerln eluıntme içttı Uyin olunan rtln \ 'C taatte ytado 7,6 &Uvenme paralarilc blrliklt:ı nıcz.ktır ko 
ınisyona rnUre.eıuıUarı, (62(i2) 

• 



• 

• 

ti B A BE R - Aham Postas1 

~-i_s-t_a-n_b~u~ı ~L=ev=a=zı=n1=,,,_A_n=1i-rı~ıg--~~~~~~6~~~~-r_Jc ...... 1 _a_sk_e_r1_k_ıt_a_8t_ı ~_ .. li_in_· ia_~-_ı 1 J 
Beher çiltlDe ta.ı:uıılL c:Uiıt:ı:. tıyatı :.tw ıırıs. o,,ıaD lOl• ç;.ı.ft tU1EıKÇ~ sa.ndığ. 

(l{Omple)_ pa.zarlılUa .satın all!ld.CEl1ilır. lba)e;:>ı ;j(t 7 ll4lı 5&.u gUnu Ilı.Al H tt 
Ankarad& M.M.. V • .satmaım.ı. komisyonunda yapılacaKtıı. !ııt.eklılerır. be!U aıı 

attt komisyona gelmeıerı. Katı Lemıoat: 300l.ı uracııı \ 400) 164091 

• • • • 
On adet AYY&I' yerı:ıek ocı.gı vı: ıollı !ldel ııeyyaı fırır. ealıD a.tınacaktıl'. 

pazarbklan 3l·'l·9i0 çarşamba glınil İ>aa.t 12 vt 16 dıı. Edırr.ıı.de eskı mu~ın
yetı datre111Dde aatmalma Ko. da yapııa.ca.kt.ı ~ıı.rtnameıerl bel'gim Ko. da 

görlllebrur. <411} r61H > 

••• 
Hamıun i.D~aatı kapalı zartla ekailtıneye konmu~tur. Ibaleıı 8-7·9t0 per 

§entbe gilnti saat 16 da Eskı,,ebirde l<or aatma.lma komisyonunda yapllacak· 
tnr. l{egif, plan ve §<1.ı-tnamesı komisyonda görülür. Keşli bedeU 29.399 ııra 

M JoırU§tur. Muvakkat temınatı 220~ lıradır. lstekllleriD kanunda yazılı ve· 
ıı ai.k ye teminaUarmı havi teklif mektuplarını saat 15 e kadar komisyona 
11ermeler1. (376) (62fü5) 

• .1j • 

110.000 kilo kuru yemlik ot açık eksiltme Ue eatm iıuıacaktır. Tahmin 
bedeli 4'!00 lira ilk teminatı -l64 lira 6 kuru§tur. !balesi 2·8·940 cuma gUnll 
ıı-aat 14. te Ak§eb!rde aakerl satmalma komisyonunda yapılacaktır. tııteklUe· 
rin belli gfln ve saatte kanunJ vesikalartıe komisyona gelmeleri. (399) (6376)_ . ~ . 

.2200 adet teleton diregi kapalı zartla satın alınacaktır. lb.alesf 8-8·940 
per§embe gUnU saat 11 de Çanakkalede askeri satuıalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli beheri ıs lira ilk teminatı 82~ llradll". bteklllertn 
kanuııt veıslkalarile belli eaatten bir ııaat evvel tekli! mektuplarını komlsyO" 
;ııa vermeleri. ('1&) (M22> 

• • • ' .aoo.000 kilo arpa '1·8-940 çar~amba günU aaat 11 de ve 300.000 kilo yır 
ıa.t aynı gt1ıı aat llS te ayrı ayrı kapalı zarfla eksıltmeye konmuştur. TaJr 
mın be~ıi 18..GOO er lira Uk teminatlan 1237 lira 50 şer kuru,tur.tsteklll4'9 
rin kanun! 'Yd!k&larile tekli! mektuplarmı ihale saatlerinden bir saat evvel 
çatalçada ~rl aatmalma. kombyonuna vermeleri. şartnameleri Ankara, 
tat.anbul Ll'. a.ttıirllklerl 'Ve Çatalca. aııkeri salmalma komlııyonıarmda görU: 
lür. (64417)J . . :\' 

676 ton mğn' etine hrt.ekll çıkmadığından tekrar kapalı zarfla eksi1tmea1 
10·8·9'0 culn&?'te!S cQntl aaat 16 da Erzurumda Lv. Amlrllğ'I ;satınalma ko
ınJsyoııunda yapıJ&caktır. TaJım1n bedeli 106,560 Ura ilk teminatı 6576 lira· 
dII'. mvaa: ve §arlıı11t11es1 kom!ayond& görUlür. bteklllertn kanuni veslkalarl· 
ıe tekllf mektuplarım lhııle n.atm~ bil' saat evvel komisyona vermeleri. 

(6410) , .... 
Telefon ı:ıebckesi lçiıı altı !!ttt:re boyunda. 5350 ve 8 metre boyunda. 830 

adet evn.t dahilinde teleton direği almaç&ktır. lbale1Jl 12·8-940 pazartesi gU· 
nU ııaat 16da1'8.palı zarf usu.li1e ;yaptlacalrtır. Muhaµımen bedell 230150 Ura 
ilk teminatı 1728 liradır. Ş&rtn&me.sbli görmek 1sUyenler Ankara. Ist. Lv. 
tmh'llği Sa. Al. Ko. na ve Klrklattll VU:e tumen Sa. Al. Ko. ve Çorluda Kor 
Sa. Al. Ko. D& mUrncıı.atıa görebilirler. 1stekı.Uerln kanunun 2 ve 3 UncU 
maddelerindeki belgelerile birlikte bem g1ln ve •aatten evvel tekli! mektup· 
ıanm ~rluda Kot $8Unıı.l:ı:ııa. Ko. na. vermeleri. o(8U3), 

.. .,~ 
' 72 ton sadeyağı ikinci de!a. kapalı zarfla ekailtmeye konmuetur. Tahm1D 

be4ell beher kilosu 1.21 kurtl§tur. llk teminatı fl60& liradır. :tbıı.lesl ıo·S-94D 

cumıuteııi gtlnll ııaat 12 de Kırklareli ukeı1 ııa.tmalma komisyonunda yapıta· 
ca.ktır. Evlaf ve §artnamesi !stanbul, Ankar& Lv. lm.lrllklep ııatuıalm& ko- _ 
mlayonlarmda görülür. !steklllerin ilk teminat ve teklıt mektuplıırmı kanu• 
nt veslkalarDe beraber ilıale .saatinden \ıir ~ar.ı.t eTVel komt.syona vermeler!. 

• v .... ... ,,. .. (4.05) (8f08}, 

1220 ton buğday öğütturülecektir. Paza.rlI#I .2Ci"7-940 pe11embe gilnU n· 
at 10 da· 1zınirde L,-. Amirliği ııatmalma komiayoııund& ya.pılacaktrr. TahmlıJ 
bedel~ !?4,4.00 lira. kati teminatı 3650 liradır. Şartnamesi komisyonda görWUr. 
lsleklilerin kanun! vesaik \'C teminatıarile b.irlLkte be111 gUn ve sıuı.tte kom1e· 
yo:ıa. gclı:ııclerl. (61051 .. . . 

1220 ton buğday öğ"Uttürillecoktir. Pazarlığı: 25-7-940 pel"§embe gilnü ııa· 
at 15 te lzmirde Lv. ıtmirli:li satına.ima. l<Omfsyonunda. yapllacaktır. Ta.bmJıı 
bedell 2!.400 lira katı teminatı 3650 Uradtr. Şartnameal komisyonda. g!lrül\lr. 
tstcklilerln kanunt '\'esiltala.rile berabel.'. belli saatte komisyona gelmeleri. 

. (6{06) 

••• 
GO adet et makinesi satm alı:tıacaktır. Pazarlığı 80·7·940 salı gUnil ııaat 

ı:: de :Cdirn~dc eski Mü~iriyet dairesinde ı;atmalme. Ko. da isteklilerin getire· 
ceklcri nllmunelcrdcn beğenilerek nllmune tutulan Uzel"indeo yapılace.ktrr. 
f)eı·tname.si lıert;ün Ko. da görillcbilir. Tahmln edilen tutarı 1250 ve teminatı 
188 liradır. t:ste'klilcrin sözü geçcıı günde Ko. na. gelmeleri. (6411) 

. ~ .. 
5000 liralık sadcyatı alınacaktır. Pazarlığı 25·7·940 per,embe gUnU saat 

12 ele Edirncde eski :ı:nUşi.riyct dairesinde satına.im& Ko. da yapılacaktır. Tc
m.lna.tı 1l50 liradır. Ev.sat ve §artnamc;;i hergUn Ko. da görllleblllr. tateklllerill 
ıözO geçen günde Ko. na gelmeleri. (6U2) 

"' .. 
,ı 60 ton sa.de yağına talip çıkmadılmdaD pa.zal'lığt 26·7·940 gllnU nat 

16,SO da Balıkesir ı<or ısatınalma. komlsyonunda yapılacaktır. .Muhammen 
bedeli '13.000 lira. olup ilk temmatı WŞ lirada. Ev.sat ve şartnamesl komir 
)toiıda gOrlllür, hteklilerln kaı:ıunt ves1kalarlle belli saatte komiııy!)na gel.me
lert. (Gilll)J 

•• ;.ş • ... 
Apğlda yazıll er kunduraları 26·7·940 cuma günü hlzalartoda yaztlı sa· 

allerde pazarlıkları Konyad& Lv. Amirliği .satınalma komıayonunda ya.pda· 
cakttr. Şartnameleri .Ankara, lııtanbul, Konya Lv. llmirlikleıi satmalma ko· 
mlsyoDlarmd& görtllür. Tak&rrUr edecek fiyat üzerinden ltati teminat alma.· 
caktrr. lst.eklllerin belli g11D ve ııae.tte komisyona gelmeleri. (6416) 

~tan lhalc saaU 
Ura 
!50.000 15 
25.000 
25.000 .... 11 

10 

.A.pğıda yazılt mevad pazarlıkla 30·7 910 gUnU ~e.at lô Le lzmltte tUmen 
ı:;at.malma. komisyonunda s<tt1n almıı.caktır. lı::lel<lilı.!nn kanuni veslkalarlle 
komisyoDa gclmeled. Şart.namesi komisyon1a. gönllllr. 16118> 

Cinsi miktarı tutarı 

kilo lira 

Sabun 18.000 6660 
Kuru faııulye 36.00U 7660 

Sadeyağı 8.00\J ıo.uoo 

Şehriye 18.000 :.!870 
Nohut 36.000 :'>761) 

'.Mercimek 18.0QO :!790 
Makarna 36000 TU\J 

... l\4 

leıulnaU 

Ura 
ô-00 
567 

750 
216 
432 
:!lO 

581 

A§ağıda yaz.ılı 6 kalem sebze 26-7940 cunıa gUnU ııaat 16 da lğnecede 

ıı..skeT'f sataıalnıa koll'!ı!lyonund0 pszarlrkla aatm a.Jmacakttr. Ev.sat ve şartna 

ıne.'11 lwrulsyonda gortiliır. Istel>Ulerln k.ınunl v"sikalarıle b.?l!I saatte komi~· 
yona ı;-p,lmelerl. tık temınatl 9:5~ lira. t6i23) 

Cinsı miktarı 

sıım:ra 

Patltcan 
Dım~atAı 

Biber 

kilo 
20.700 
•1-400 
13.800 
46.000 

']9350 
15.7:>0 

tahmin bed.:ıll 
lira 
621 

414.0 

1656 

4600 
968 

778 

Aşağıda n.ı.i<tarl&.rı yazılı samanlara talip çık.aıadJguıda.n yeniden kapa: 
ıı zı.rtla eksiltmelerJ 9-8 ·940 cuma gtinU btz.a!aruıda yazılı saauerde lğnecede 
askerı ısatınalma komisyonunda yapılacaktır. lstekliler!D ka.nunı vesaik ve 
teklU mektuplarını ihale saatinden blr saat evvel komisyona vermeleri. 

(*18) (6421) 

Miktarı tahmın bedeli teminatı Iha.le saati 
kilo llra Ura 

~8J.000 8.'18 632 10.30 """ "\ 
1.521.0(J(J 26.617 l997 11 

325.000 6.1500 us 1& 
325.000 15.68& •:n 16.80 

••• 
Aşağıda yazıl? meve.? hlZalannd& yUll.t gUn ve aaa.tıerde kapalı zartı& 

eksiltmeleri lğ-neceue askeri satmaJmA komhıyonunda yapılacaktır. lııtekllle· 
rtD kanuni vesikalarlle teklif mektuplarını !hale sıı.atıerlnden bir ııaat evvel 
komisyona vermeleri. Şartnameııl komisyonda görülür. (416) l6419) 
Clnsı ~iktarı tutarı teminatı lb:ale günll aaaU 

kilo lira Ura 
Kuru oı :525.000 18.1525 1390 
Kuru oı 
ICuru ot 
Kuru ot 
Sığır etl 

Sığır etı 

Sığu etı 

Sığır etı 

481.000 27.417 2057 
~211.000 18.688 1402 

1.521.000 86.697 6503 
816.000 107.-HO 6642 

314.000 106.760 6588 
4.61.000 146.HO 7M1' 

461.000 146.740 7587 

••• 

8/8/940 
8/8/94-0 
8/8/940 
8/8/940 

11 
ıı.so 

115 
lti.3() 

10/8/940 10 
1oıs19to ıo.so 

10/8/940 11 
l-0/8/940 12.80 

3.36!).0Q(J kilo kuru ot ikinci defa kapalı urfia ekııiltmeye konmuıtUl' • 
İhalesi 10-8-910 cumartesi günU saat 11,30 da Kırklareli askerl ııatroalm& ko
mJsyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli bir kilo.su beş kuru§ altm~ sa.ııttm.· 
dJr. llk teminatı lll.65& liradır. Şartname ve evsatJ l:ıtanbul, Ankara Lv. A.· 
mirlikleri satına.ima komlsyonlarında görülllr. ·Taliplerin tekil! mektuplarmı 
!hale saaUndcn bir saat evvel komisyona vermeleri. (417) (6420) 

'f • .lj 

2.000.000 k.llo odun kapah zarflıt. eksiltmeye konmuştur. lhaleai 2'l'·T· 
9•0 cuma.rteııl gtlnO saat 11 de Erziİı.canda tilmen sat.malına koml.syoıı.wıda 
yapılacaktır. Tahmın bedeli 40.000 lira ilk teminatı :ıooo liı'ad.tr. Şartnamat 
komillyonda görülür. Tekli1 mektupların.uı eksillme salı.tinden bir sa.at ft'ftl 
komisyona verllmesl. (!il72) (ö93S) . ~. 

Aşağıda yazılı mev&d bJnlannda yazılı gün ve eaatıerde kapalı zarfla 
eUlltmeye konmu§tur. tbaleleri Kırklarelin.de a.ııkerl u.tınalma komlllyoı:ıua· 
da yapılacaktır. 1.ııteklilerlıı belli gUn. ve aa.aUerden bir ııul evvel kanuı:ıl ve-
11a!k ve teklif mektuplarmı koınlııyona. vermeleri. şartn&meleri Ankara, ı... 
taDbul Lv. Amlrllklerl ve Kırk!IU"elJnde ukert ııatmalm& kom111yonunda g!S· 
rillllr. (2i8) (5939) 
Cinai nılktan 

kilo 
Yula!. S.600.000 
04un. ı.u:m.ooo 

Arpa. 6.400.000 
Saman. 7.008.000 

tutan 
Lr. Kr. 

8.90 

1.75 
7.71 
1.80 

tetrı.ln&tI 

Lr. 
17.270 
2.559.U 
28.0l50 
'l~T.20 

••• 

ihale gUııU ve n.&U 

.26/7'/94.-0 cuma ıe 

27 /7 /HO cumartul 11.30 
27 /7/940 cumartesi 11 
26/7/9f0 cuma 17 

Çor! u tıastanesi elektrik .11&ntrat blnaaı ile dlğer teslsatm 1D§aat1 kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu§tur. lhaJesl 29·7·940 pazartesi gUnQ .ııu.t 16 .:ı. ra
pılac&ktır. Muhammen bedeli 105,484 lira 62 kuruş ilk temlnatı 652' Ura 23 
kuru§tur. Şartname ve keşif pı-ojelerl 5.27 kur"U§a komisyondan aımır. Iatek· 
Werln Jw:ıwıun 2 ve S Uncü m.addeler1Ddek1 belgelerlle birlikte belit gün ve 
aaatte.n bl1' aa.at evvel teklıt nıektuplanru Çorluda Kor sa.tınaıma komlsyo
ııuna T~lni. (2'9) (5841) 

• •• 
150.000 kilo mtzr, ke~t veya koyım ıtt kapalı zş.rfia eksiltıneye kon.mu., 

tur. Sığır ethıtn tahmJn bedeli 3UOO tembıatı 2362 ıırıı. 150 ktlruf, Keçi ett• 
n1n. tahm1n bedeli B'l.500 lir& 1Jk temı.na.tı 2812 Ura 150 kuruş. Koyını etımn 
tahınhı bedeli 4&.500 JJ.ra Uk telnlıı.atı 8487 lira 'm kut'U§tur. !balesi 1·8-9'0 
peqembe gtınU aa.a.t 10 da Sllrtte ukert a.tnıa.lma komlııyonuııda yapıle.cU· 
tır. Şartı:uune.!i komisyonda görUUlr. İatek\ller!D. teminat ve tekli! mektupla.
mu Uıale aa&tl.nden bir aaat evvel komlayona Termeleri. (21S7) (6849) 

• •• 
Küt.alıyad.a on be~ ade~ aakerl bine. yaptmlacaktır. Beher blna.ıım ke,tf 

bedeli 4869 llra. 9~ klll'UI olup beherinin 1lk teminatı 3M Ura 150 kuru§tur. 
On be§lnin k!!§if bedeli 72899 Ura 215 ~ olup Uk teminatı 15'67 lira 50 ku 
ruıtur. Bbıalal' toptan ve beıser beşer olmak U.zere Ug tallpllye de ihale ed1 • 
·Jebllir. lıışaat mukavele tarihinden itibaren 90 glln içlııde tamamen bft;mı§ 
olacakbr. l.balesl 30.7.940 salı gUnU saat 16 da yapılacaktır. ıte§ll, pl.lıı ve 
ga.rt.n.amcslnl görmek letlyeııler Ankara, !stanbut, Lv, Am.. Sa. Al. I<o.ia.rm 
dJI. Balı".ı:esir Ko. Sa.AL Ko. d& göreblllrler. Taliplerin kanuni vesikalarll; 
birlikte tekli! mel~tuplarJDJ ve teminat akcelertnı ihale ııaatl.nden bir l!Ut 
evveline kadar Ba1ıkeslrde Kor. sa. Al. Ko. na vermeleri. (313) {6053) 

••• 
U4.000 kilo un kapalı zvf usuıue ekalltmeye konulmu.ıtur. Şartname& 

lapart&da. tUmen sa. Al. Ko. dadn'. lııtekliler okuyabWrler. Muhammen tu 
t.a.n 21600 Ura 1lk teınbıatı 1620 Ura.dır. Ekalltme 26-HlfO cwna gUnU ııa.at 
16 da l.apartada tumen ıatm.a.ıma Ko. da yapılacaktır. t.steklllt.r 26·7·9i0 
aat 15 e kadar teklif mektuplarım tspa.rtada Ko. ba§kanlığma verrnelerL 

(268) (589~) 

••• 
A§aftda clıuıl yazılı ııeb;r;eler Edlrnede eskJ müşiriyet dalrestnde .satma! 

ma Ko. da kapalı zarfla ihaleleri yaptlacaktır. Ev.saf ve şartnameleri Ko. di 
görtllUr. !ateklilerin sl!zU geçen gllnde !.hale saatıerlndl'n en geç bir saat ev • 
vel teklif mektuplarmı: Ko. na vermiş olmaları 10.zımdır. (320) 16070) 

Cinsi mlktarl T. tutan Teminatı lhale.ııi 

Taze fasulye 
Patlıcan 

Domate11 
Bamya 
T. fasulye 
Patlıc11n 

Domateıı 

Bamya 

kilo Ura lira 
82400) 
IHSOO) 
81000) 
10800) 
1 Hi00) 

23000) 
29000) 
4000) 

196151 117~ 

70311 528 

"' .. 

2/ 8 / 1110 cuma S. 11 

2/8/940 cuma s. 1'1 

Bir aııtalt uçuş plıoıtlnin genişletilmesi ve dranaJ işleri kapalı zarfla ek. 
.tıtmeye konulmuştur. Keşlt bedeli '17.762 lira 80' kuruş ilk teminatı l'i139 U· 
rıı.dır. tbalesl !'l.8_1940 pazıı.rtes1 gUnU saat l 1 de Ankarada M. M. V. Ha. 
\Ta satın alma komlsyonupda ya.pılacaktı'r. Keşif evrakı 390 kuruşa komJL 
yandan A lmır. lsteklllerın ilk teminat ve kanunt vesikalartyle (.ekllf mek· 
tuptarını muayyen saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri 

(3~9.6243) 

••• 
133:5 ton çam odunu kapalı zar!la ekııHtmeye konmuştur. [balesi 29-7-

940 günlJ saat 16 da Erzurumda Lv. Amirliği se.tmalma komisyonunda yapı· 
laca.ktır. Tahmin b~deli 40.050 Ura 111t tom!nab 8004 liradır. Evsaf ve aart· 
namesi komısyonda görUIUr. lııtekllierln teınlnatıartıe birlikte kanuni vesi· 
katarını ihale saet!ndeo blr aaa.t evv,el kom!syonıı verıneler1. (267) (5~93) 

.,. . ~ 
504.000 kllo yulat l;:ıpaıı u.rfla eksiltmeye koomuştur. Şartname.si A.n· 

kara. lstanbul ı_·ı. luııttllklerl ve Maraşta 83ker1 sa.tmalm:ı komisyonlaru:ı 

da gorUIUr. Muham.mon tutan S2.7•)1J llr; Uk teminatı 24.57 liradır. lbaleıa 

26-7·940 cuma g1.ınU saat lG da Mara.şta asker1 satına!ma koml.!yonunda ya 
pılaca.ktı~. lsteklllerin kanuni veslltalıı.rile tekllt mektuplarını lhaı~ saatin 
den btr sıuot e ..... cı komıa;-onıı \·erınelerl. (269) (5R95) . "' . 

156.000 kı•o oıgv eti kapalı zarfla "ksiltmeye konmuştur. nıaletı! 6 8-Mr 
aalı günti sut lC! d• 1ııparted3 UirnE"n satmalma komisyonunda. ya;nlacaktrr 
Ta.t..111D ~ 24.620 lll'll ilk tem.'U&tl 1989 liradır. Isteklilerin kanuni ve.ı;i· 
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-inşuatcılaraı 
SAGLAM DOZGON - UCUZ . 

Eskişehirin Kurt markalı kireuıİ~ 
Vehbi Koç oe ortahlarında b~lur6dt1oı· 

Galata Femıenec-Uer .No. 90, teletım 44761 • ~6~ /::j 

K 1 Z .I LAV 
Hasfab~kıcı fiemşir~l8' 
OKULU DIREKTORLUGUND~ 

Okulumuz yeni derıı yılı için talebe kaydm.& bqla.mı~tır· owV 
ve parasızdır. genç kızlanmtZı be~tre ve ziyaretçi hem§lr• Y'Jılll 
tedlr. Tahsil mUddetl Uç yıldır, Dersler teorik ve pr;ı.tikttr. 'f&]J111' ti 
deU zar!mda talebe modern ve konforlu blr yuvada yıı.şar. S& 
rtsa.t mükemmeldlr. Ka.buı oaruarı: 

1 - TUrk teba.aın olmaJt 11 ,ı 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve hlzmete m&nl Jııt.atl11 

suru oıma111ak. 
s - Yaşı 18 den a.şıığı ve 2! yuka.n olmamak. 
• - Ufet ebll ve lyiıı.lılak sahibi olmak. · ~.ıı 
!! - En az orta tatısıltnı blUrıni" olmak veya bu derece t&JI""" 

nJ veslkaJıı.rıa lsbat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 
'l - Altı aylık tecrübe devresinden ııonn. okulu veya belııfi 

mecbur! hizmeti ite.dan evvel mesleği terkeyledtgf veya ıııecb ~ 
eıma.amda evıendlgi takdirde okul taluıll masrafım ödlyeceP' 
terden musa.dde.k bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla l.Zahat almak için lııtanbulda. 
SuekJ caddesindeki okul dfrekWrltıgüne müracaat edilıııelJdit• 

I almak için yazı ile de mUracaat edltebuır. ..d 
,_ 13 EYLtlL IHO DAN SONRA MVRACAAT KABUL EDt~ 
~~~~~~~~~--±>; 

Allked liselere öğretmeı:ı yet~tirilmek U.zere talebe e.ımşe.alı: 

1 - A11kerl liııelere askeri öğretmen yetı;tirilmek Uze?e flı/9 
k&drosuna a.ıtı ta.ıebe almacıı.ktır. p ~ 

ı - Bu talebeler, bsrp okulu talebesi Olarak A.nkl;\f&.da Dfl' ı; 
rafya fakültesinde yabancı dil tahsiH görecek ve as1''ı1 
ye~tlrlleceklerdlr. 

a - Kabul şarUarı. 
A - Harp okuluDa giri§ tartların.ı tama men haiz oımak
B - Lise olgunluk tmtibaolannı vermi~ olmak. 
C - Yabancı elli bllglsl yukan derecede bulunmak. ~ 
f - tııteklllerlnden ııeçtımek auretııe alınBC&k ta.Jebeler 1 ı sı:zca. aımanca br&n§larma taksim ve faltWtenln 940-9' 

t: 

' 
na tııtlrak ettirUeceklerdir. tJoll1 l 

3 - [steklllerin evrak ve veslk&larlle Harp okulu kol!lU IJ4fl f 
faz.la ta.fıllllt almak t.ııUyenleriD de asker1 liseler ıı:ıutet 
rscaat etmeler1 UA.n olunur. (5470) ../.: 

Yüksek Deniz Tıciıreti Mekteb~ 
11u ... v~ 

talebe kabulüne dair şartlar 
~ 

1 - Mcklel>in lalı~il rnüddeU, lise ve yüksek sınıfJı uırıı:,y 
altı senedir. \'atılı Ye parasızdır. Gayesi tlcarel gemllerin:ıiı~ıııf,ı 
makinist yetişlinnek!il". Mektebe kabul olunıın talebenin su·ı 
vesair hususalı mektep larahod.an temin edilir. sıl 

2 - Mektchin bll sene yalnız lise birinci sınıfına talebe rı tf' 
A - Alınacak talebelerin orta mektebi bftinnJ' oını'111 

ınnın 15 elen 19 dan büyük olma.mal.art şarttır. ıı pır ~ 
B - Orla oku1u gecen sene bitirmiş olanlar ara.da geçe A ~ 

lik zamanı ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. ı ı~ ~ 
S - tstcklilorin mektep müdürlüğüne karşı yazaca.Jd~r~rel' ı \ 

na aşağıdJ};i vesikaları raptederek 1 oğuslos tarihinden H~ıedt~ ~ 
tesi, çaı:~amlın ve cuma günleri sabah saat 9 dan 12 ye ve · 
saat H den 17 ~ c k;:,clar müracaat etmeleri. · 

A - l-lü\•lyct cüıdanı 
B - Aşı !..tiğıdı 

C - 1\lektep şabadeltıamesi veya tasdiknanıesi 
musaddıık örnekleri 

D - Polbce ıuswk edilmiş iyi hal ka~ıdı 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatl..ıik imzaları 
F - Atlı adet J.arlonsuz fotoğraf "4X6" eb'adında rJı'~'J 
5 - Yaı.ılına i~i 2G/asuslos/19.JO pazartesi günü~e .~ad1~~1 /l Kayıl oluııaıılurıu 28/ağuslos/HliO çarşamba gunu s b~I~ 

nelerinin yapılması için sabah ~ant: "8'' de mek!cpte f 
!Aıınıdır. .. 11ıı ~ 

G - Fazla tarsilat için Orlakö~ de mektep ıuüdürluiil 
olunmalıdır. t!Br'' 

ht:ınbultl:ın ı.t:ırri rn:ıhaJlerden yapılacak miirııc!Ul 
••duhul hih•;:,i" göıııleriUr. , 'J'' 

1\luhalıcnıt i~i Lt posta pulu gönderilmesi 19.zımdıl". "62
7 ~ 

ı~' 
k&!&rlle teklif ınektuplarmı saat 9 ıı. kadar koınlayona vernıeterl· ,;.'/ 1 

• • "" ()(JO ,rr 11 
Muayyen günde verilen fiyat llyık had görillmedlğüıdetl .S 'pi (J 

~ e1blııe ııe 1000 adet mamul kaput yeniden pazarllkla. -~~~~ rl 
Kqıltk elbl.seler 1090 kapuUar 899 kunıatur. Heı>-'lnln mıınıı--rt'ııı 1. 
U.690 llra olup katı teminatı 6264. liradır. Pazarlığı 211·7·94.-0 pt i'f'~ 
sa.at u de AD.karada M.:M.V. hava ııa.tma.Lma kom.lııyonunda tİl"ıl' 
Şartname evsaf ve ntlmuneııt 210 kuru§e. komisyondan alı:l)11'• lıt ~ 
ayyen gün ve saatte katı temına.t ve kanu.nt belgelerile kO~ 
ıen. (385) (633S) ~ f . . . ~·; 

.8750 r,ıft yemeni pazarlıkla satın almaca.ktır. !4'.uhaDU1leıs ~~~ 
llrıı ilk temlnalı 1640 Ura 65 kuruştur. tbaleııl Z6·1·94.0 culll~t 
da Aclanaı.la aıılıert eatmalma komisyonunda yapılacaktır. Ş4 t ı~1'/ 
bul, Kayseri, Sıvas, Ankara aııtmalm& komlııyonlarmda. görUl~~.S) 1 

belli glln ve saatte kanunt vealk&larlle koın.18yonır. gelmel•rt. ( / 
• • • _.ıı 1 

Jzınlr tayyare blrlllderlDln 259 b1D kllo ekmek lhtıyacı k•1;'"ı6 d'/ 
ıııı.meye konmuıı.tur. ElksiltmeB1 2 ağuato.s 940 cuma. rııntı ~ıs!' ı;S'J 
Lv. A.mlrllğl satınaıma. Ko. da yapılacaktır. Tabml.ıı edilen tU ııtil',/ 
Uk teminatı 2137 liradır. Şartna.mcal heırgün Ko. da göı:UJebill';cıııJr:~ ~ 
caret odasında kayıtlı olduklarına dair "eıslka göstermek ttı 3 ııP'ıP 
dlrler. :Elkııiltmeye lştlı-ak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 "~ı! ,ıı'~t· 
delertııd~ ve §artnames.lnde yazılı veslkalarile teminat ve te"~.r l 
m lhale saatinden en az bir ııaat evvel Ko. na vermlş bultJllll (&611 

1 
'f • 1(. d,ıı 

ııılll ti' ltl3 bin kUo makama kapalı zarfla ekBiltmeeı :1·8·040 t,s.r tıl ~ı V 
da Lala.papda As_ satmalma Ko. da yapılacaktır. Muha:tnııle':uı 1~ .ti 
lira t~mina.tı 27U llradır. şartnamesi Ko. da görillUt. lııte1'lil" t ,v' 
kanunt ves1kalarile tek11:f mel~tuplarmı ihale saatinden bir ~ 
pa§&d& Ko. na vermeleri. (358) {62015~ 


