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Macarların Transilvanyaya 
k~~ hücumları ihtimali kuvetlendi 
ta,~ttı; nhtonda yeııl ya.pı!ş.11 
Yolcq salonunun. Ballçt.e yeni ,,apı. 
~ &töJyelertn açılma töreid yapıl Hudut '1.ô.diselerinden sonra Mısır -Trablusgarp hududunda 

P®~it~ Bl\Jı lklr&Ş~ Şiddetli taarruz ve 
q ~· 

1940 Deniz Bayraınma tak.ad· 
~tin\ eden ıo -.ym, bütün dlinya 

e dn hlr buhran devresi olduğunu 
Untıt.ablleıı ıdm olablllr? Bu şart 
~ dtllıkU. b&yranı programına 
: 11 eeerıer1n takcllmlnl koymak 

~ ile. 1AkmJı smısı gelaikç<' Ttlrk 
~rı tım'Gllllyes1nl ~i.r ettiğini 
~yen gazeteler için • bir küçük t~ , V/ta\ t:i1 a0 m_u~abi_l .taarr_uzlar 

fil© ~ . _ .~ lr\YI . Bır ıtalyan ıstıhkamını ıtalyanlar 
~kkllre değmez mJydi f 
lleıe fa başmakaleye beJmuZ f 

!lir )'lğnı 11ftan aonr.ı: ' 'Bizi !zır.il' 
't'a.PlırondA.Jd goce eğlentiıdne ba· 
1anrıııuıa çağmi.n davetiyeden ev. 
\·eı denlzclllktc son bir yıl tçlııdekl 

Macaristanda tısken na~hyat ~olayısıyle geri aldılarsa da tekrar terke 

sivillerin seyahatleri tahdit edildi Trabl=•-=·-.~~~c~~ mol~dul:.ar~-r~ si Uerıc~ bUdL.-en bir maJı:ı.Sebe 
d l:'apoııı göndermeJJydJD1z1,,, diyor~ 

lar. il.ayır bu bir bcıhane! .lsıl 
rl lltaha.t bu'.nu söylemek değl.ld!r· 
' §11 DenJzbıı.nk t.eı;erlcınesinl agzı 

tııtı.Iaııan.k tekrar etnıf'Jctir ,·e (b&. 
l'ln) kellmcsiul pı.'"DD yavan tek· 

~ l":ır ederek bom bu kelimeye, ht.m 
bir rütk ba.yraınuıcb kadol& ,,u-

~ :t:.\l( nıeddl ·•ermeye mua:n °!.8:'~ 
/i bı.rı:a Iıo,ana gitmektir· 'Kur"':" 

4 
baYl'amı nemize yetmez!., der go· 
l'itnUp denlzcllerl.n tek ooyrc.ı:ıı ı
tio duyduklıırt sc~1noe berkMten 
l~rnk beklemek Jıa.Jdanyken bu 
8clinei bUe onhı.ta zehir etmektir· 

(DeJamı 3 ürtciide) 

Londra· 2 _ Roınanyanın Moc:ı. Gece yarısı, bütün .Macaristanıfa { yeni bir emre kadar azaltılacağını malar olmuştur. Buna motörlll kı-
ristıın ve' Uulgari:stan ile hududı.:ı. umumt seferberlik il~n rdilmesine halka ilan etınişlir. taat ve tanklar iştirak etmiştir. 
rıııda bazı hlidis~ler "\'e müsademe· \ ' C ordunun Tranııilvanyoya yürü. f\fUVAKJ\AT IÇKI YASAGI Mil.sademe, şimdiye kadar Afrika... 
ler olmuştur. Ru hususla tRrııflarm mesine intizar edilmekle itii. 8 1 t 2 ( ) "l · da cerevan eden muharebelerin ....... 
verdikleri ma1Um:ıl J:ıirbirini tul· ıu ape~ e, a. a. - "acarıs. J ..... 

msmakta l~e de v:ıziyelin dkln ol- ~1ACAR J~\BINESlNIN ICTIMAl lan dahiliye nezın gelecek cuma şiddetlisiydj. Harp bilh8.83a Capuz. 

madıöı.· lıilAkis çok aerııio bulun- (Devamı 3 ilnciide) zo .ıaUlika..mı etrafında olınUftur· 
.. 811</ape,~le, 2 (o. a.> - Nazırlar İngiliz' ı t• ı l b •~wl.1.~ 

du
<tu muhakkaktır. er, ,;:. yan arnı u J.:u, ........ ıı.· 
., meclisi, diln akşam saat 18.30 dan B b • ı · d .MaCMlr ordu~undaki bütün iılnler esara yanın ışga ın e mını ge~mıde işgal etmişlerdl. 28 

kaldırılmış, yeni sınıflar silAh allt. 20.30 a kadar kont Telekinin riya. haziranda 1Wyanlar milhim. kuV" 
ua alınmış -çe Transllvanya budu· setinde toplanmıştır, s t 1 vetlerle hücum ederek istihkamı 
dunda yeniden bir kolordu nsker Macar devlet demin•oliarı nı<L ovy e er geri alm~lardrr· Fa.kat 29 haziran· 
tah~id edilm!ştir. dürlüğil, beklenilmeyen bazı tek· da İngilizler yeniden taarruzla ilı-

~İ:ıcaristanda a-1ker nakli~·atı do- nlk zaruretler hasebiyle bütün yol- tihki.mı ele geçirmişlerdir· Şimdi 
Iayısiyle givillerin seyahati tahdll Tayyarelerle nakledı"len İtalyanlar '\.•eniden taarnız etıni. ... cu seferlerinin bu geceden itibaren ., "J edilmiştir. ., w !erdir· İngilizler yeni taarruzu 

Minyatür tanklar tarde~~~;;:~i. GRAzlANt 

1 
' 

TRABLUSA GİTI'İ 

ku lanmlşlar Roma, 2 - Mareşal Graziani 1-
• Wyanm aimali Afrikadaki kuvvet· 

(Dvamı 3 üncüde), 
~Almanların lngiltereye 
" taarruz hazırlıkları 

('• l e Manş sahillerinde hombardı-
yıma v l · t h ·d d ·z 

er nı nakliye tayyare erı a şı e z -an ve .. t 1. .. .. .. 
ntiş, yü'zbin paıaşütçu. a ım gobruyo~dmuş 

Londra, 2 - Moskovadan bu 
sabah neşredilen bir tebliğe göre 
Sovyet askerleri elınall Bukovina. 
ile Besarabyanm ifıgalini tamamla. 
lnl§tır· 

Sovyetıer Tuna ağzmda. bmail 
lima.nnu da dün işgal etmişlerdir. 
BaZ1 h,aberlere göre ~vyet hıırb 
gemileri Romanya. limanları aça· 
larmda dolaşmaktadır. 

Sovyetler Be.sarabya.nm i~gali 
esnasında tayyarelerle nakledilen 
"minyatür tank" lar kullan.mışlar 
dır· 

Fransız mağlübiyetlerinin 
sebeblerini araştmyorlar 

İngiliz tayyarelerı Ham urg a 

petrol depola~,~ ~".~ ... ~~~~~~2 ~~~-
Nevy k ' G4ılen haberlerden ya.ngm.Ia.r çrJ tir H;ınm ve Qsnabruk Bu harekA.ta ~Urak eden İngiliz 

Alnıan~ :ııı-;utereye taarnJZla11" biye~ v~;~t~stıs;onlan yeni~en bom· ta_yya.relerin.tn hepal ııallmen llalerlne 
lı.ın Yak.tnd& ve ıı6ylend!ğln• göro bir demir'Y an edllınl§ \'e bUyük yangnılar dönmüıılerdir. 
hattaya kadar vukubulacağı anlaı:ıılı· ~ tır Vesselln oarkmda Dul· AµIAN TAYYARF..ı...E~1:N 
l'<rr. Alman bomba.raıman tayyareleri çıka dın.X:rl~lu i!Usak nokta.sıncla a• AKINLARI 
lloı.nc1a,Be.ıçtka.. ve FAll& ahillertnde ~.en :Omba!ar infUO.kla.r yap~tır. Alman .jı.yyarelerl dUn sabah ve 
lal!ı1'tt edllmektedJr. I>llnkerke mllhiı:n ,...an ada.stndaki tayyare me}" ak§a.m tngllterenin muhtelit noktala• 
llliktarda nakliye ı.ayyarelerl gönde· No~~~ı~ Bremenln garbmda Bont· n tızerinde uçmu~lardlr. Sabahld hU· 
l'llrıu,ur. danl ve Dotmunt tayrare meydanları (Der.Jamı 3 üncüde) 

>..ıı:nantar, Mazı~ aaııııtertndeo tn· ıosn 
&'iltere Uzerin• yapt1aca.k ttl<ınlarla l v d 
~otı.t dukalığmt. veyahut hiç oıı:nazsa G a eyga n 
?>oovert ı,g&le muvaffak olacaklafilll ener 
Unut etmektedirler. 

Almanlar Uk hamlede, !ngUIZ top· . t t .- ? 
takla.rmda birkaç araziyi eıe geçl:r- B ta m z gı· 1 ~ekle iktifa edeceklerdir. BUllda nıu· er u . e 
\>arfak oldukları takdirde, buralarda 
~va ııaıerı .. ·ucuda geurt1ecek ve ınü-

80 
.. le bı·r haber veren Roma, Suriyed~ _Fransız 

lea.kıben kara kuvveUerinlll naldine Y h -d l ~ııuıacaktrr. ııe /ngiliz askerleri arasında bazı a ıse er 
&.§ka bir habere ,tSre. tıı~tere kt " d bahsediyor 

le!erinde 1&Uhdam edilmek Uzere yllZ çı ıgın an 
bin Alınan par&§iltçU.SünUn taltn:ı tör- Roma. 

1 
_ Beyruttan transızca makamatı nezdinde protestoda bulun 

:ın,kte oldtıgu anlafılmaktııdir· •n:ıetı·t oauphl.DoiS,. gazetesine bildi· mu~tur. 
lNGtLtı.; TAYYARELER1N1N ~ Fra ız Diğer taratta.n FraruJDJ b3.§kuma.ıı· 

BO!\IDA.RDDIANLABI rlJdlğl.ne göre, Suriyedekl ruı danı general Veygandm tanare Ue 
LondJoa, 2 - lnglliz bombardıın&D ıcuvvetıerlnln terki •llAh etm.eal Uze- Beyrut.& bareket ettiği blldirUmekte

t.aYY&relert Almanya.da a.skerl hedef· rlne, oradaki FraııalZ ve tngi~ kuv· dir. 
lertn tal:ıribl işine dün de deva.ın et.- vetıerl ans.smd& bazı h&dlseler çık· ~eral Veygand, Fraııaız §41'k OI'-

rnıoıerdlr. Han:ıburgdıı petrol depdl&• mıı:ıtir. d\lları kumandallJ general JdJ.ttelhar 
~:na !~betler va.ki oln:ıu, ve bu depo· surıyedekf Fr&nSIZ yUkaek komln- zer ile birlikte ınuhuamatm tatllln 

r ;pıkılr:ıı-t D t d tak _ _.,~ 1 .... _ tı"•••elllt -·""·-tı 1<1- n•eoektlr. ' ~1.il blrc_,k· be~~ne:Sh~cU:m ~ rl bU btdiftlt'I' dotayıelle blgiltz • """" rn ...,. y....,~w . ... 

RO~T}'ANIN KARARI 
Roma, 1 - Romanya kabinesi bu 
gUnkü içtimamda 13 nlsa.n 1939 
tarihli İngiliz • Fransız gara.n tisin. 
den vozgeçmeğe karar vermiştir. 

Başvekil Ta.taresko, bu hu.susta 
beyanatta bulunarak ıunla.ıı 11öy
l~tir: 
"- Memleketim.izin siyasetini 

Avrupa.da tahaddUeı eden yeni va· 
ıiyete uygun bir hale getirmek i· 
çin icab eden tedbirleri alınış bu
lunuyoruz. Bu maksatla, lngilter.! 
Ue Framsa. tarafmdan evvelce bize 

(DeJamı 3 üncüde) 

Dünkü 
Siklon 

Halka hayli korku ge
çirtti, bir garajın damı 

uçtu 

2 ev yıkıldı; 
yıldırımdan bir 

adam öldü 
.(Y a.ıtıı 2 ncl de), 

Bordo, 2 (A.A.) - llavaa bUdlrl
yor: 

Jurnal gazetesinde harbin sevk 
ve ida.relinden bahseden Piyer Do
mJnik diyor kl: 

"Şayet harp ist.emiyorduysak veya 
harp edemiyorduysak Polonyaya ga
ranti vermemell ve 1939 ey!UlUnde 
1938 eylUlUnde ve 1039 martında oldu 
ğu gibi hareket etmeliydik. Fakat ga
ranti oyw:ıu oynanıyorduysa onu esa..s 
lı ııurette ve Almanya bir ta.raftan 
Polooyada meııguJken oynamak gerek 
ti. Eğer mutlaka harp olma~ıı lüzumlu 
addsdlliyorduyı5a ve eylı'.llde harp e
demlyecek halde ldiysek 1940 ba.lıa· 
nnda 200 İngiliz ve Fra.ııuz fırkası 
ve ona göre leva:ı:tı:D hnZJr olabilecek 
ockilde tedbir ııJ.mmalı ve 19U den 
evvel harbe hazır olamıyacağımız a
vaz avaz haykırılarak ııa.n edilmeme· 
Uydi. 

Alma.ı:ıya ablukaya ıı.lmmıştı, fakat 
etokları vardı. Gayretli bir mesaiden 
ıonrs partiyi kabil olduğu &Ura.tıe 
oynam.I§, 1941 de ya.vaııı yavaı ha.zır· 

l:ınmakta olan k.ı.mnlarmı sUratte geg 
mııı ve bu a.skeı1 değil, aiyast, erkAiu 
he.rblyenin değil htlkWnetln bir zaferi 
olmuııtur.,, 

ispanyada askere 
çağrılanlar 

Madrlt, 2 (A.A.) - Alman a)n.nn 
bildiriyor: 

1037 amıtı allAh altma davet edil~ 
mlşUr. Muayenesi yap.tan e!rat 2 ve 
5 temmuzda ahZıasker depolarına gi· 
deccklercllr. 

lngiliz ordus(l.na gönül· 
lii gidecek Amerikalı 
Sofyıı., 2 (A· A·) - Röyter: 
İngiliz hava kuvvetlerine gönül· 

lü yazılmak niyetinde olan Ame· 
rikantn Bulgaristan sefirinin oğlu 
Hovard Earle, baba.sının husu11l 
kfıtipliğinden istifa etmlştfr. Earle 
mlikcmmel bir pilottur. 

Parlste işgal 
altında hayat 

Halk, yiyecek satan dükkanlara 
müthiş bir tehacüm gösterıyor 

(Yazm 3 iJnci1de), 

. ,, 



,(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
IBNt HiŞAM 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

l'Urlteeye çerlren: 

31 M~lh1nd©!Dırl1 ır~rk 
Her ilcisi de Mcdineye hicretten 

üç sene evvel öldüler. 
Ebu Tfilibin ölümünden sonra 

artık KyreY§liler Hz. Muhamme. 
de, onun Eağlığında türet edeme· 
dikleri derecede fena muamelelerde 
bulunmaya başladılar. Hatta ha· 
hislerden biri o kadar ileri gitti ki 
bir gün l\iuhammedin başına top
rak atfa 

Bu vaka olduğu zaman 
Hz. M u h a. m m c d evine 
gitmekteydi. Eve vardığı zaman 
ba~nda topraklar duruyordu. Kız
larından biri (1) ağlayarak onun 
başından topraklan temizledi. Fa· 
kat Hz. Muhammed ona: 

- Ağlama, yavrucuğum. Allah 
senin babanı himaye edecektir, de
di.. 

Hz. Muhammed i,ıe bu sırada 
demiştir: 

- Ebu TAlip yaşadığı müddet
~ Kureşliler bana hiçbir fenalık 
yapamıyorlardı. ,(2)1 • 

Hı. MUHAMMEDiN TAiF. 
LILERE MÜRACAATI 

Ebu Tdlibin ölümünden sonra 
Hz. Muhammed KureY§liler tara· 
fından amcasının sağlı~da hiçbir 
zaman duçar olmadığı tacizi~ 

maruz kaldı. 
Bunun ilzerine yalnız ba§JDa 

{(TruO e (3) giderek TAiflllerden 
kendisini himaye etmelerini, kabi· 
lesine karsı onu korumalamu rica 
etti. Hem de, peygamberliğini de 
kabul ve tasdik tdece1derini umdu. 

Hz._ Muhammed Xaife geldiği 
zaman Sakifililerin en büyük cşa· 
fına ba.svurdu. Bmılar Qç karde,
tiler: 

Amr ibn Omeyr o~lan denllen 
Abd Yalil, Masad ve Halid. 

Bunlardan birisinin kansı Ktr 
reyşlilerden, Benu Qımğaya men
sup bir kadındr. 

Hz. Muhammed bunlara giderek 
kendilerini Tanrıya imana, isli.mı 
kabul edip onu kavmine karp hl. 
.maye etmeye davet eyledi. 

O vakit onlardan birisi, ki KA· 
beye ilk örtü koyduran adamdı. 

(1) Hı. MululmtMdin bu an 
H •· F tll11111dtr. 

'(2) Ebu Tdlip, k"'4isirN fnltıa
l4dı ballı olan Hı. Mulummıtd· 
den 35 YOJ daha büyüiliJ. 

Bulun1 n MIWbıtln rioayetlm
,.. görı Hı. Muhammed amca.n· 
mn ölibn yatafında baJIM ı•lmil. 
orada Ebu Cılıl '" difn bir Kr 
tt1I rıisill karltlalmı§tı. 

Hı. MulıamtMd Ebu T4libı: 
- Sevgili amcam! Son mfesini 

11mneden J(lluuld ııtir ki ben de 
Ttllildllll lıwunda sinin müslii" 
man olduluna ıa1ıit olayım! dr 
mil, falult Ebu Celıı dnlıal atıla-
1all: 

- Ey Ebu T4liP! cıdlainin dr 
flİlli tnhtkca misin? lıitabmda 
bulunııııq. 

Bunun üzerine Ebu T4lib de: 
- Btn Abdülmuttalibin dinindı 

ölayoruın .. Ya Mulımmntd! senin 
söılmni kabul ed11dim. Fakat Ku
"YI benim ölibıulen korlurralı di· 
nimi deli#irdili"" ıalıip olur! d,
miştir. 

Meoldn ŞtbU lbni Hi§amm Mı
ar bakısı nüshasında b11 sırada 
ıayrinııislim 'olan ( Abbas)ın kula
iıns Ebu Tdlibin dudaklarına yak 
ltqtsrm.,. Ebu Talibi,. ıöılnini 
dinlnciı fJI onım şaluulıt getirdi· 
iini söylmaiş olduğuna dair bir ka 
J'Sl lnllımdufımu yazıyor. 

(3) Mekkedm 15 mil mesafede, 
ort" Arabistamn ptk az olan kaıa
balanndan, lat7alislnin f1erimli1r 
lilc, bal oı balıçcllTile me1hur bir 
71'dir. 

- Tanrı seni ne zaman Resul 
gönderdi? dedi. 

Otekisi: 
- Tann sende t başka göndere

cek Resul bularnaclı mı? dedi. 
Uçüncüsfi: 
- Vallah ben seninle lconu~

rnam, dedi. Zira, §ayet söylediğin 
gibi Allah tarafından gönderilmiş. 
sen sana aksi söz söylemek çok 
tehlikeli! Şayet Al'ah hakkında 
söylediklerin yalansa, o takdirde 
seninle hiçbir §CY göril~ern! 

Bunun üzerine Hz. Muhammed 
ayağa kalktı \'e artık Taifiilerden 
hiçbir ümidi kalmadı. 

Bana naklolunduğuna göre Hz. 
M uhamrned onlara: 

-:- Mademki bana ~vabım:ı bu· 
dur. Bınıu bari gizli tutun! dedi. 

Zira Hz. Muhammed Mekke!Her 
bunu duymasınlar, bu y{lıden on:ı 
karşı dü~nhklanm arttınna· 
smlar, amısundaydı • 

Fakat onlar 'M.uhammedin bu 
dile&rini de yapmadılar. Bil!kis 
mcczuptanm ve kölelerini arkasına 
salıp ona hakaret ettirdiler, arka· 
smdan bağırttılar. 

Oyle ki Hz. Muhammedin ctra· 
f ma birçok halk toplandı ve o, 
Utbe ve Şeybe ibni Rabianm bah· 
çesi.ne sıltnmak mecburiyetinde 
kaldı. O anda bahçenin bu sahip· 
lerl de orada bulunuyorlardı. Uz. 
Mllhammedi takip edenler. bunun 
üzerine, geri dönüp gittiler. Hz. 
Muhammed asmanın gölgesine gt. 
lip oturdu. Rabia oğulları gelip 
baktılar ve Tftif meczuplannın o
na yapmış oldukları ıseyleri gördil· 
Zer. 

Bana naklolunduğuruı göre Hz. 
Muhammoo Benu Curnğalardan 

olan Kureyşli kadınla kar§ıla~tı 
ve ona: 

- Bana senin kaymbiraderleıin 
bak, ne yaptılar! dedi. 

Tehlike zail olunca Hz. Muham· 
met dedi ki: 

- Ey Rabl Sana insanlara kar
§1 zayıflık ve aaimden dolayı şi· 
klyet ederimi Ey merhametliler 
merhametlisi! Sen sayıflarm Rabbr 
ve benim Rabbimlinl Bana nh!r 
olacak kimi veriyorsun? Beni red
deden yabancılan mı, ~ ~ 
rime zulQm verdilin düpanlan 
mı? Ancak sen gazap ey!emezsen 
ben hiçbir eey umurlamam! LQtfu 
keremin beni W'al'. Senin karan· 
lıklan nurlandıran, dünya ve ah· 
mi aydınlatan yilzünQn şlma 

mlmdmı! Sana and veririm. Gazap 
ve hoşnutsuzluğunu benim Ozıerime 
indirme! Kerem kıl, tA. ki benden 
tekrar hoput olasın. Senden baş
ka kuvvet ve kudret yoktur! 

(Dnann ftl') 

2. 7 .940 Salı 
T.30: Program ve memleket aaat 

ayan, T.33: lılUzik: Hafif 80lo parça· 
lan (Pl.) S.00: Ajana haberleri, 8.10: 
Ev k&dmı - Yemek Uateaı, 8.20/8.30 
KUz1k: Çigan havalan, (Pi.) 12.SO: 
Program ve memleket ıaat ayan, 
12.3:S: lıltızık: Kuhtellf prkılar (Pi.) 
12.GO: Ajana haberleri, 13.0lS: Jı!tlzlk: 
Muhtelif prkılar (Pl.) 13.20/1': MU· 
zik: Karqık program (PL) 18.00: 
Program •• memleket aaat ayan, 
uı.oıs: Mtlslk: Rad1o 8Y1ng Trio'au 
18.SO: Çocuk sa.atı, 19.00: llOçlk: Ço. 
cuklar lGln (Pl.) 19..US: Kllzlk: Fasıl 
H119tt. lUIJ: lhmlekoet aat ayan 
ve AjU1I, 20,00: Koeutma (Çlftçln!n 
saati), 20.l:S: Kllzlk: Çlftçlnln aaaU: 
20.30: Kc.ıtik: Ankara radyosu kllme 
... ve .u bqeU, 21.lll: KOllU§llla 
ıı..ao: KonllflD& <Radyo gueteel). 
21.U: lllOzik: Radyo Alon orkutr&at, 
22.JO: Kemleket saat &1Bfl, Ajf.na 
baberlert, 22,4S: lılllzlk: Radyo salon 
orkeıtraaı programmm devamı. 23.00 
?dUzlk: Cazband (Pi.) 23.25/23.30: 
'.'V.AnnlrJ DftWrP.11.M - AftAllf,•----• 

Yabancılar 
Memleketimizde ikamet 
ve seyahatleri hakkında 
yeni hükümler konuyor 

Ankara, :t - Yaroncılann memlo
ketlmlzdc ikamet ve eeyahatlerl hak· 
kmdakl kanunun b3z.ı maddelerini 
değlııUrcn kıınun projesi Meclla ruz
namcstne t\lmnu§tlr. 

Bu ta.dili.ta göre, 'ikamet, mlımfiret 
\•eyahut hcrhıuıg1 blr maksaUa yan· 
larma, evlerine ve 1darclcrı · altında 
bulunan yerlere hcrhatıgf b1r ecnebi· 
yt kabul eden haklkt veya bUlant 
her phu. 2~ saat zartmd& en yakm 
poUa veya jandarma karakoluna o 
ecneblnln adını ve aoyadmr, tabUycU
nl ve meslekin! ta§llılakta olduğu 

hüviyet.i.ııe ait vesikıınm mahiyet, ta· 
rih ve nunınrumı ve yanmdakflıµi bll 
dirmeğe mecburdur. 

Kanun, ccnebllcriD muayyen mm
ta.kalarmda ınUnfcrfd veya. toplu bir 
halde ikamet veya scyahııtlertnl men 
ve bunle.n pollaten mll.lıınde fstllısall· 
ne tabl tutmak salAhlyetlnl lcra Ve· 
klllert heyetine vermektedir. Kanuıı 
hllkümlerino bir ihbar mUkellcfiyeUno 
riayet etmlyenler S aya knd:u' hapla 
ve 100 liraya kadar para. cczaslle ce
zalandınlacnklardır. 

Vapurlara fazla yolcu 
alınmıyacak 

Belediye, cmnJyct mQdUrlUğüne, 
ŞlrketUinyrlye ve denlzyollarma n 
kaymaka.mlıklai'a birer tezkere gön• 
dererek vapurlarda fazlıı. izdiham c<S· 
rllldllğü takdirde derha.1 zabıt tutul
masını ve hallan bıı.dı11 fatlablalııden 
fazla yolcu nlnuo vııpurlara. b!ndlrll
mlyerck köprUdcn ful& vapur f:ılo

Ulmeslııl bll~Ur. 

POLiSTE: 
Dünkü fırtınada yeni 
yapılan bir apartıman 

yıkıldı 
KurtulUft& 8e1ft lmılnde blrt tan.

fmdall yaptırdmakta o1IA aparbm&D 
c1l1Dktl fırtm& UD&llDda :Jl)alDuf, ... 
melelerdea Koço Kulcopul09 )'lkJJan 
drvarlarm altmda kalarak muhteW 
yerleriDdeD atırca yaralamDlftır. 

oroBOsON DKFB'Plt 
FmLADI 

Kehmet CeWbı. ldarealDdeld 3083 
numaralı Çarpmba • Keddt,yek0)'11 
otob11111 TophaDeden ,.rıı:en 801 te
kerlek birdenbire )'erinden çılmufbr. 
Sllr&Ue yertnden tıdJ)'Ul tekerlek 
cadcı.delı pçmekte o1IA Yani Nlkol& 
tdf.a lmılnde birine çarparak muhte-
W yerlerlDda ~· 

BlB ADAM &UYUYA DCŞTC 
FaWıte HuaD Hallfe mah&lleabı.· 

de 2' numarada oturan LQtfl otlu 
Kuatata evmııı GntıJıdekl arsada bu
lunan Jncyuııun J-:enanna otururken 
muvueneatnl ka)'betmlf ~• içine dUt
mll§tnr. Yetlfenler Kuatafayı fazla 
au yutmadan kuyudan çıkannl§l&rdn'. 

ISAflNA 8&&81 DCŞTO 
BU)'Qkadada oturan dandurmaa Ya 

ıılnln oflu Y orgt ı.Jıçe dıvarma çık· 
mak iaterkeıı bqma bUyUk blr aak.a 
dtl§mllf, 8'U' aurette )'&1'&1anmJftır. 
Şl§ll çocuk haat&DMiD• kaldrnlmıt
tır. 
YA ÇIVlSlZ YEBDES GEÇSEYDi! T 

ll'atıhte oturan Mehmet lamlnde bl· 
rl dUn akp.m aaat 21 de Karakö)'deki 
çivileri• tpreW ,erden geçınekte iken 
valmaJ& B11aQbain ldaıwbı.dekl 111 
numııralı tramvayın ııademealno ma· 
ruz kalmılJ ba~daıı yar&lamnqtır. 

MJ!RIJJÇBIC (WIPMAJIA& IQ!N 
KENDISl AOIR YAMI.ANDI 
Erenköytındo oturıuı Hikmet f!tnlıı· 

de blrl 432 numaralı motoaikleUI ile 
Kadlköyüne dotnı giderken k&rfl8ID& 
çıkan bir merkebe çarpmamak lç1n 
ant fl'cıı yaplnlfbr. Kotoıı~et devril 
mlJ, Hikmet ba§mdan '\"O muhtelit 
yerlerinden atır surette yaralanarak 
Haydarpqa NUmw haııtaaeatne kal· 

Deniz bayramı mUnaacbeUle dUn 
öğleden sonra iki kll§ıı.t resmi '\'e bir 
diploma tevzU mernslmi ynpılmışllr. 

Dlp1omıı tevzll yUkaek deniz ttcnret 
mektebinde olmu:;tur. M rıuılmde MU
nakalAt vekAleU mllDteyarı Nııld, nml· 
ral Şükllr Okan, den!J:yollnn umum 
mUdUrü İbrahim Kemal, Mllnnknle 
'\-Ckrueti er.ktuu -;e dcnlzcller lı:ızır 

bulunmualardır. 
Mektep mUdUrllDUn ve mUnakall.t 

mll!~armm nutultlarmdan sonra, 
be§I güverte \'e yedisi makine ku· 
rnmdnn on 1k1 ki~l olan bu s nckl 
mezunl:ıra diplomaları tevzi cdllmtıı
Ur. Kll§at resimlerinden biri, HnUçte 
Valde kı:zııkı civanndı:ı. eski tersane 
yerinde devlet 11.manlo.n umum mü· 
<lUrtuğU taratmdan kurulan modern 
ıı.lölyeler fçln yapılnuftır. 1200 klııl· 

Dünkü 
Siklon 

Halka hayli korku ge
çirtti, bir garajın damı 

uçtu 

2 ev yıkıldı; 
yıldırımdan bir 

adam öldü 
DUn §ehrimlZde ender görUlen se

ma vt bir Mdlııe otmu~, lnıvvcUI bir 
siklon ıehrin tız.erlnden geçerek bal· 
kı korltuyıı. dllşUrmua. denizde l{uz· 
guncukla Sarayburnu nrasmda sey
reden bir hortum vUeud& gcUmıl§Ur. 

Şehrin üstU sims!ynh bulutlarla 
kaplanmış, bu emac!a uğultu llo ~ 
rnbcr bin metro kadar ylllackle kuv
vetli bfr hava cereyanı geçmekte ol
duğu görUlmll§tUr. Bu cereynnm lc;ln
de nereden sökUldUğU nnla§ılıınuyan 
kökleri ve dallaffie beraber iki ağaç 
ve blr ta.kml enkaz göze çarpmıııtır. 
Kurtultı§ tı.zerbıden Takahıı ve Bo
ğazı geçerek Anadolu yakaama doğru 
s'~raUe aeyred · ı • u n~:.çlar Te enkaz 
ctJrenlere ha)'Nt "e korku vereaek 
lir manzara t8fkll etı:qlfUr. Bu .... 
da liman antınde bir :bortum llUSU!e 
gelmif, deniz .al • anafor yaparak 
havaya )'UQelmı,tlr. Çok ıua stıreu 
bu b&dfMlert m.lt.Jdp llct4etll bir 
J81mur b&§lamqtır. 

1'urtaluıta traln'f&J' teUn• )'ıldlrlln 
d01m11,, tel 1· """ltl§tur. Oene Kurtu-
111,ta "' ~ adında ı · .,ı~ bot bulu· 
naa iki klgllk evt JWlıml " sene bu 
radald bir atao rUqirm flddetiıMlen 
l.::kUnden çıkrak devrllml§Ur. Siklo
nun teatrUe SUrpqoptald bllyOlc p.
rajm damİ klam"D UtmUftalt. J[ıaaJıa
dada hamam aokağında hamamın 

l:ıahçealııde oturmakta olan hamamcı 
Ermeni Keaıy. Tlômn iAbet ederek 
öldUrmll§tth'. 

Rasathane mtldllr muavlnl Kemal 
dtl~ !:1 hl.dlae haklanda fU lz&h&tı 
vermlfUr: 

.. _ Bu ~ tam manalll• bir 
hortum dlyemJyeceflz. Bunun hortum 
olD.bllmeel içtn rihıglrı:ı .anl,ede IG 
met eden fazla ırn-atl• emıeai JAzım 

gel'r kJ bu esnada rtıaglr yelden blr 
çok ..,.ayı aıGker, alır gOtOrQr. l'abt 
ba7.an rl1agAr 20-26 metre .OraUe ue
cek olursa menll bUı manzaralar ı
~ eder ki bu da hortuma benzeyebl· 
Ur. DUnkU hAdiaede bu suretle bir 
depruyoDUA gelfp POZDMIDdm ibaret 
tir.,, 

nlıı çalı§tığı, bUtUıı ıımıuı vcsaltlnlıı 

tamir cdllebileceğt bu nt6lyelerfn kll· 
pt resminde gUmrUk ve lnblaarlar 
vekllt Raif Kare.deniz, mebuslar, nıU· 
nııkalM vekllletl ınUetc§arı, liman ve 
den!zyollan umum nıUdürlerl ve mat
buat erkA.ıu tıaur buluntnU§lur. Kur
deleyi lnhlsarlar vekili kenmlı ve a· 
tölyeler gezllml•tlr. 

Bundan 80Dl'O. daveUller motörlerl• 
Udncl ldl§at rcsmlıiln yapıldığı Top. 
hanedeki yeni yolcu aıılonuna getiril· 
ml,.tercllr. Burada mUsteıJa.r Nnkt bir 
nutuk Mylemı, ve lnbba.rlar ''eklll 
kurdcle.}1 keserek binaya glrllml•Ur. 
Yeni yolcu salonu her lUrlU konfonı 
camı çok urlf b1r §ekilde tamım e
clllmi§Ur. Bundan sonra daveUllcr bü· 
!ede b:az edllml§lerdll'. 

Tekkeleri hortlat
mak istiyenler 

Adliye vekaleti müdde
iumumiliklere mühim 

bir taminı gönderdi 
Adliye veWotl. bazı ,ye~krdc tek

ke ve zaviyelerin gizlice ve atnııt bir 
surette tııallyeUerfno deve.m elmeğeı 
çalqt.ıklarmdan bahlale mUddelwnumı 
llklcre blr tıımlm g6nderml§Ur. Ta.. 
mimde, bazı yerlerde ve bllhıwı:ı. g;ark 
vUA.yeUcrinde buı eılıa.ıım ,eyhllk, 
dcrvl§llk, babalık, ııaJdblik glbl Un· 
van ve sıfatları istimal ve bu Unvan
lıını. alt hizmetleri ifa ve kJııvclor giy· 
dJklcri glirUld~U bildirerek tı.unıar 
hakkmda itina ile tahkik& yapılarak 
euçlularm v~\JPde mahkcıpeye veril· 
meler! ve dunı§malarm da kısa bir 
zamanda hUkrle Sktıranmı temin ede
cek aurette dava ac;tlmuı bUdJrll
mektedlr. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bu sarolıkl A vrupıı. ekspreııl ne 
§chl'lmlze yedi yolcu ge?m1'tlr. Yol· 
culardan fkbl §chrimlzc aık ıuk gidip 
gelen Glos ile PUncr adJannda ikJ eo
ncbtdlr. Buradan bllhaasa fındık ala· 
caklarnu söylcml§lcrdlr. 

Bakır tilebi 
kurtanlacak 

lılldllll ctvarmd& bit ~ya Ç&f"' 
parak delinen ve kumala oturan B&
kır flleblnl kurtarmak içlD pderllen 
Alemdar ~ hl4ı. :reıiDde 
~ 1"'1"'""'1th"· EYftl& Ba'm 
rm bamuıut bopltıJacak. mua ra· 
rul bpatdarü ~ -
pıacaktır. Kurtarma lllllWert arttJlı 
bUdh11mektedlr • 

Milli korunma kanunu 
tetkik edilipr 

KllU korunma k'Und1!MW taUllD
tından alman neticelen g6re bazı 
kıaımlarmda tadll&t ,.apılmaaı muhte
meldir. Bıa noktadan blttlD ~ 
lerdcn kanında tadPta IUlum gertp 
görmedikleri 80rulmUftur. 

• Dt1n fe}ırbntzden BuJpriatana 
wo lJralık ctroıa ~ edllmJt, lıatka 
flmeat olm&mJttır. 

• u. bitirme lmtuaanlannda .. 
liyat kolundan giren T8I talebeden 
329 u, fen kolundan 89' talebeden 
17S l muvaffak olmuttur. 

• latanbulun ekmekllk wıu Veldller 
heyeU brarUe tmdD edllmll w oft· 
ae tebHpt )'iP~. 

Garbı Trakya ve 
Yunanistan 

Dramada !Cnlikler ya• 
pıldı, Metaksaı nutuk 

söyledi 
Atiııa. 1 (A· A·) - Atina. ajan· t a 

sı blldirlyor: 
Trakya oyunlarmm ıts incl yıl· 

döntlmU. ve Dramada gehrln kut• 
tul111 yıldönllmllnll tait !çiti y&pf 
lan ıenlikler milna.sebetlle gue. 
teıer, Trakya ve Makedon.yanın v• 
kraliyetin diğer bUtün \'iliyetlerl" 
nln, vUcut ve nıhlan takviye içbs 
a.ralannda. gayretlerini bir misU e 
arttmnnkta. olduldarmı .işaret et .. 
mektedlr. Bu ınllnasebetle bllttin 
gazeteler, Trakyıuun tamamen v• 
aaf Helen olan evsafmI tebarlll 
ettirerek, bugiln.kU mllU bUkUıne .. 
Un, yeni vilAyetıeri kıymetlcndir • 
mek ve daha iyi idare etmek için 
ııa.rfetUği ga)Tetlerl hatırlatıyor. 

Mlllt kooperatifler federaayonu. 
nun ildncl heyeti umumiye&nln a· 
çılJ§ resminde aöylediği bir nutuk· 
ta başvekil Metabas. mukaddes 
Helen anancsicln binlerce ecnedc.n 
beri bckçbl bulunan klSy halkms 
milletin mlnnettarhğmı bildirmfa • 
Ur· 

lJ:etakeas 83z1crini eöyle bitir" 
mlştlr: 

"- Bug\ln etrafımızda kopmuş 
olan kasırganın içinde uunu beyan 
cLnek Jstcrun ki, her 1ı:ab eWği 
znman, Yunanfstanın köy aba&i, 
kendi ve çoctiklıırmm kanını Yu. 
nan ordumınun bulunduğu biltUn 
harb 8alıDelerine dökml!4tilı'· , 

Sovyet Rusya dahili 
istikraz yapıyor 

Lonclru., % - J.Ioskcnıadan alman 
haberlere söre, ml.llye komlaeı1, Sov
yet Rusyanm m.llll mlldafA& iflerlne 
tahals edilmek lçlıı l.stıkru olaıak 
halktan 8 milyar ruble iste~ ve bu 
mtlDaaebGUe §U 86ileı1 a5ylemlotir. : 

''Harp tebllkesl ı;!ttlkçe &rtıyor. 
Fıula kömüre, fazla petrOle, futa 
maldııf'ye n fazla mühimmata ızıub-· 
tacız. ı,te, bu 18tlkraz ile bınılnn ı.. 
m1n edecettz-

Fransız hükUmeti yeni 
merkezine yerJetiyor 

Klentıoıa • f'UNIUI. 1 (A.A.). -
Havas bfldlrtror: 

Hlk6metin Klermoa'da n clnr 
tihlrlerde 71rletmeslne dla ..... t. 
le denm edilmlttir. Dairelerin bir 
(ala din aabah mesaiıe bttlaınt
la baur Mr bialde idiler. 1AJ11ı111, 
Royat'da buhuımaklldır. Fakat, na
nrlar taQetlne riJJIMl etnın lıl
re Klermon • Ferrand'a ldc1eeekUr. 

Mareşal Petene reli Teldllerl 
Kamil Şot:ın ve Pier l.naJa " 
dahili) .. aazın Karke')-e balb dal. 
reler Klermon • Ferrand'da çalıp
caklardar. Diler daireler de Kler. 
mon • Perrand'ıa mabtellf J.lnll•. 
ırıaa yil'leştlril~Ur. HOk6mell 
takiben ıeten neı.reUer nıensuhfnl 
Te ıueteellerle dola, nnıftbt mtt 
ked blllı:6met strHlna JlbeJmJt o 
lan Ke1r111on"da btl)'(lk bir mreket 
ı&ze ~rpmıktıdır. Parllmento bu
nda ve, Vlft'de Jerlepcektlr. Ne
uteler daJtelerl ~)'at. Bom1Hml, 
1.6 Mondor ·..e Şatel Gllıon'da bu. 
lunacaklardır. 

Marepl Petea dDn hlk6met uı. 
llr17le •6rü~tilr. 

Hür Franuz denia Ye 
bava kuVvetleri kuma... 

danı tayin eclilcli 
Londnı. t (A.A.) - JUJıter: in· 

dltetedekl Franııa 16nlUlllJert leJ· 
)"ODU kumlDdlll,l ıeaeraJ d8 GoJ, 
ba aktam reamt beJ'U•tb balanant 
blir Fransıılann denl• •• hua 
kuneJteri kunıaadHhlJM 'riluDJ. 
1"11 Miseli'Ji ta)'in elaÜf oldalmau 
bildirmiştir. 

Bir ook harp lllldsl w la»» .. 

Bu -IW=tı - ..., ORTA-LiSE Botun iKMAL DERSLERİ =;as;~: 
bahc;eabıde cOc )'11dız) Orta. u.e bUU1D ikmal ve bitirme 1mt1lwılarma tek veya ua.mı 2-3·' Klemıınsonun yanında bl11> elaıif, 

dınlınlftır. 

ıtıı de babrJ,. tfrendullnnın ı. 
Bu ak§am Balnrköy ııutıradl bahçe- klflUk pupl&rJa gtındb"' gece de 4 lisanla Jıazırl.ıyonuı. lD1' seneslildeD- pers nferlni kazlndıldan eıuda 
alııde "KARlıLUCARUJIK .. Todvll beri usuJQ tedris Te roUTaffaldyeUe tanmm11 (Çemberli~ tramva7 duralı ytitblfl olarak bu zaf~re iştirak et. 

3 perde k&!'fımDda Yabancı Diller ve Riyaziye, kı& - erkek okulu) birkaç derste mUı· mlftir. Harpten sonra Akdeniz nl'>-
Heyet her •alı alq&mı Bakırkliy kUllerlntZ1 gfder1r, Smıfta kalmak korkUau da bırakmaz. sunun ikinci filotillasına kumaı1da 
ııu.....u.....ı...a... ......... ıı....~------------------....:Uilıllh~:IE.Lı'lmll'll!ılK.Alı.Y..AL.._L.-A-.:...u...._ ___ ~~~~---~ 



3 Uncu Umumt 
l)alı ~ üf ettişh k 

}'ill ~!Ye. ınilsteşarı ta
d e ıldi, İzmir valisi 

e müsteşar oldu 
.\ııı._ 

O~·· 'l\ll~ 2 . •llııcil ' - Münhal bu!unan 
lı~·e \ Umu:ı:n' '•u"f lt' ı·~ D h" . 'cık· . ı ~u e 1§ ıge a ı-

~Uıı, baı~~~~ ınü:steşarı Nezif Er. 
~a da 121~~ Vekaleti müsteşa.rlı-
0ıı.l'lıı Olu llll.ir Valiai Etem Aykut 
asebetıı ıınnu.ılnrdır. Bu tayin mil· 

ııaıtıı 'le e v~er arasında bazı 
Soaıııt?na~ta degışikllkler yapılacağı 

dır. 

rt1 . 1 ısır · T rablusgarp 
hududunda 

l~!i 
tıı· b~k\tın (Du$farafr ı incid~) 
!>"~ \·e dü andanhğına. tayin edil· 
nl'ıı~l"tir. ~a~ayyareyle vazüesine 

11.:h ord 
1 

~ş harbinde Grıı.zi.a.nl 
tnı u arı k ·· "Yarı UJnaııdamydt. 

ıı~ reanıt t bu~· ~· ~·on "Es e gt, fiS!Une 
'1ııı k 1 Pero" deııtro,rerln.ln 

a >Ul V t · " bio~ esUnı etmektedir 
, ~hı~ TEBUGt 
• 'lt11• ' l ( ı\.. A ) Q 1 tebliği. · - 1ngifü 
!tn aı-ı:ı ~öı.. . . ~ sıa;ındt! ileri tenıaıı krtaıa.-
;\~rııaa h~ kr.k iz - l{atuzzo mm-

~l['. re A.ta. devam ettnek· 
'rltre ltaı 
lal"lnda k Yan ısark J.::ika.ııı hu· 
ottna:nı ayea değer yeni bir 
~J . ~tır. 

~'i.~ BAl~ONUN 
~ 2 MER..ısnıı 
az~ı dü - Mareşal Balbonun 

· • aya get~ıtayyareyle Libyııdan 
tner .... · _ ı.trıl.ştir. Mareşalin ce.,,, -.1.nı" ·• .. tır. ...al'§amb:ı günü ya. 
1\t..~ı· \ 

. ıİnn llABEŞtSTA..l'lf 
altohı lIDUNDA 

lı ll.eı~~ t\. A·) - 'Dün ak 
~ -'\lUCll b' • 
il .huauou.n ır tebl!ğe nazaran 
llcı d.... da İngilız Moyale'si 
•r. p. qa hUf!'l•--

~t at.at he --.~uı. mıınız kal-
u:-. hi . ; ıkist de durdurul

<ietıı bir tıncı hücumdan evvel 
aıqi Ya.p~bıtrdnnan ve top· 
ı·. tngiliz ~ştrr. tngi1i.z zayiatı 
~l'ete gcç~YYareleri ccpilede 
lltııı botnbaı şler \'e iki diişman 

llalt,ijYe k lllntı;ılar ve bir mo-
olunu bn~m,. .. ı., .. ~ •• 

H A B E R - Akşam PO!tası 

Jngiltere,Alman veya ita lyanların Suriyeyi i§gale 
teşebbüs etmeleri takdirinde general Mittelhav
zer ordusunun da mukavemet edeceğini sanıyor 

Londra, ı (4.A.) - Röyter ajansı 1 blleeek ııUptı.elerJ teskltı maksadile tn· 
tJildlrlyor: 1 .;iliz hUlt<llncti beyaı:ı eder ki, lngUi.ı. 

Bu akyam Londrad& &.'.iağıdald dek· hU.ktlme:U ve Suriye ve LUbnanm her 
araııyon ne§redflmi§tir: hangi bir dü;:man devleU tarafından 

Birleşik Krallık hUkümett Yakın işgal edilınes.ı.ne QU arazinin Yalmı 
şarktakJ Fre.n.sız "rdusu kumandam Şarkta İngiill; hllkfunetlı:ı1n müdafaa. 
gencre.I Mit~U: .. '1.vzerin Suriyodeld mu. smı taahlıüd ettlğ1 memleketlere hU· 
hasa mata nihayet verqiğ1nl na.n ettiği· cum için U11 hizmeti görmelerini, tıllıa· 
ni ö!rctımiııtir. yet ne de bu arazının bu memleketler 

fçJn b1r tehlike hali alabilecek keşme. 
lte~e düşmesini kabul edemez. lngfü.ı 

hUktlmetl, bu gibi ahvalde kendi men· 
faatl için IUzumlu tel!l.kkt edeceği her
tür!U tedbirleri almak haltkmt muha. 
t'llEa. eder. Bu deklarasyon mucibince 
lngiliz hllkümetinin muhtemel olarak 
yapmıık mecburiyetinde kalacağı hare
ı,et halen Fransız mandası altında bu· 

Ingiliı hOkQ.meti, şu ~anda.dır kJ, ge
nersı Mitelbııvzer bu HAnı ile denizler. 
de !cıgillz h ! it i m i y e t i n e 
rağmen A ı m a u l a r veya 
but ltalyanıar Suriyeyi l~gıı.le teşeb· 

bili! ed~rlers3, Fransız ordusunun bbyle 
bir tc-şebbUse ınukrıyemet etmiyeceğlnl 
ka.sdeylememektcdlr, 

M a e. m a t ı h ber nered&- Luııe.n arazinin mlliıta.kbel atatUsUne 
olut11a olsun bu lıusust& hA.lA. kala· hiçbir ba\el getirmeyecektir. 

Parlste işgal 
altında hayat 

Hall<, yiyecel< satan dükkanlara 
n1üthiş bir tehacüm gösterıyor 

Bordo, 1 (A· A.) - Havas bil. 
diriyor: 

:Muharrir Geo Landon, işgal at· 
tında bulunan Paris hakkında şu 
malumatı vermektedir: "Tahliyeye 
rağmen ııehre nispi bir canlılık ve
recek kadar halk bulunmakta.dır· 
Mağazalar ve bilhaı!lsa büylik ma
ğru:alar ka.pılarmt açmakta, dı:ı.ha 
doğrusu aralık etmektedirler· Ça· 
re aranılmakta ola.n yiyecek naltlL 
yatının müşkül olması dolayısHe 
yiyecek satan dilkkô.nlam teha. • 
cüm fazladır. Vesaitinakliyeyo en
der tesıı.dtif edilmekteyse de Al
man zabitlerinin bindikleri araba· 
la.rla hidematı amme nakil vasrta. 
1arı çoktur. Sokaklarda seyrüsefer 
pek kesif değil ve metro ~lemck· 
tcdir· Birçok halk, polisleri na • 
zarı itibara almakınzın bisikletle 
sokaklarda dolaşmaktadır. Polisler, 
kısmen Alman polislerinin refa
k.o.til2 seyrüseferi temin etmekte· 

dir· Işık söndiinne i§areti, Alına.n 
saatile onda, yani saat 9 da veril. 
ınektedir· Bundan sonra Alman 
polisleri geçenlere, sadece evleri· 
ne gitmelerini tavsiye etmektedir· 

Pazar sabahı Şansölye .Flitler 
habersizce Pari8e gelmiş, lnva· 
lides'i, Napolyonun mezarını ve 
Arc de Triomphe'daki meçhul 8.6-

kerln mezarını ziyaret etmiştir
Pn.riııte Alman kıiaa.tı çok değil· 
dlr· Zabitan üzerlerinde gamalı 
bnçlı bayraklar temevvüç eden bil. 
yük otellerde oturmaktadırlar. 

Pari.s halkı hususi ikametgahla· 
' rmı brraktrklan gibi ve fakat bir 
paı-ça tozlu bir halde bulacaklar
drr· Kıtaat evvelce Pariste ikamet 
etmi.5 olan z:ı.bite.nın emri altında 
yerle§tiril.miştir· Asayiş Alman ku
mandanhğı ile irtibat halinde bu· 
luna.ıı Paris polisi tarafından te. 
min edil~ektedir·,, 

ingiltereve taarruz Minyatür tanklar 
(Baştara{ı 1 incide) 

cumda Alman tayy:ı.relerl Gal üZerln
de görUnmUşlerdir. !ııkoçyanm ~imali 
garbfmnde bir mektep y:kılmıştır. !iti 
tıa.flf yaralı vardır. 

Altıµı.m yn.pdan bllcunıda Alman 
l>Ombardımau tııyyarı.:ler1 birkaç nok
tada sa.h!ll tecavuz etmişlerdir. Hav:ı 
daf1 bataryaları harekete geçm~ ve. 
avcı tayyareleri hava.lanlll!{ltır. Şfnıa 
ti şarki sahih Uzerine bir miktar yaı. 
gm bomba.sı atılmıştır. 

DlinkU bava hareklttt ebrta&mda on 
be§, bugün de 1skoçya se.htUerinde 
llt1 Alman ta.yye.resl düştlrlllmU;ıtUr. 

iŞGAL EDlLE.N' lNGlLtZ 
ADALARI 

Londn, l (A..'-J - Gucrnesey ve 
Jerscy adalarnıda Almanların asker 
lhraçları yapmı~ Olduğ'Utı.U resmen 
bildit1lmekt.edir. 

lstihbarat nezareti diyor ki: "Ev
velce bildil'ildiği gibi İngiliz Norman 
adaları gayri aakerl hale gctinlrui!i 
l!. Şimdi ö[rrenlldlğlne göre, o zaman
danber1 Jersey ile Gue.:-ncsey aJalarr· 
n~ dli§man ııskl'r lhraçl!J.Tı yapılmış 
tır. Telefon ve telgrat ile muhabere 
keaııruış bulunnıe.kt.o.dır. Halen bu hu
ıusta hlçblt' mahlmat mevcut değil· 
dlr ... 

AUlAN TEBLtôt 
BcrUn 1 (.o\.A,) - D.N.B. bildiri· 

yor: 
Alman ha.va ~•uvvet!criue mensup 

cüıUtamlar, blr be.ııkm hareket! ile 
Mıuışta. kl."n tnglltz Cı;ernsey adasını 
~gal dmi~lordir. 

Bu hareket cı.s:cutoda bir bava. mu· 
harebealnde bl:r Alman tayyaresi 
Brlstol • Bleuhelm tipinde iki lngi· 
llz D!Ullaroıhc tı:>.yysre<ıiııi ıJUşiirrnliş· 

tür. Gene Ma:ış denizlmle kıün Jer&ey 
r.ııM"' eo• -•- ,... .. _ . , ... .,.. ... ...ı"' rı. JJ ....... _.. .... ... -

(Baş taraf r 1 incidi!) 
verilen garantiden sarfınazar et. 
mcğe karar verdik·,, 

Ka.bine ayni zamanda, Roman· 
yanın müstakbel siyasetini tesblt 
etmiştir.,, 

tN'Gtr.TEREr;tN 
NOKTAİNAZ.\RI 

Londra, 2 - Sala.Jıiyettar mehs· 
fide deniliyor kl: Romanyanrn 
İngiliz garantisinden ''azgcçmesi 
1ngiltereniu politikasını dcğiştirnri· 
yecektir· ÇUnJtil bu garanti bir ta: 
raflıydı-

Limanımıza gelen gemiM 
ler çok azaldı 

Limanzmıza gelen• gemiler 
zalnuştır. Uan Karadcr.J.zdcn 
nuza Floro adında bir gemi 
\e Pireye hıırekct etmiştir. 

çok a
Umanı· 

gelmlJ 

Akden1zden gelen kUçtlk bir Yunaıı 
gemisi <!:!! llmanrmızda demlrlcmi§Ur. 
Yakmda Karadenlze çıkacaktır. Ll· 
mammızdakl Crlsti Yunan Jilebi de 
daha blrlmç gün burada kalacaktır. 

Diyarbakır emniyet 
müdürü vekalet emrine 

alındı 

Birkaç gün evvel Anka.nı.ds.n veri· 
terek gazetemizde ~ıkan ve Dlyarba
ltt" emnlyet müdürü Eknmin vek~let 
emrine almdtğını bildiren haberin 
ba~lığı yanl:şlıkla, "nezaret n.ltma G.• 
1'""rh an1r1h"" ''"' t"'Tkl'Y'ıtqtn... '1f\.ı:r.~1t•M7' .... 

Amerikada beşine 
kolun faaliyeti 

• 
1 

Yeni Orlean limanında 
zarar pek fazla •. 

Yeni Orleans, (A· A.) - Röy
ter bUd.iriyor: 

Be,inci kola kıirflt alınan fevka· 
lade tedbirler bugiln tnerlyete gir. 
rniştir· Yeni Orlean lim:ı.nı huswıi 
müsaadesi olmıyan halka kapatıl • 
mıştır. Bugiln 50 muhafız limanda 
vazife a.lmrştır. 

Resmi tnah:ıfilin beyanatma na
zaran beşinci kola ınensııp kimse
lerin ve sabotaj yapanlarm ziyam 
o kadar fazla olmuştur ki limanı 
kapatmak bir za.nıret halini aı· 
mıştır. Bundan başka tüccar ve 
s .... ir gemilerin resmini ~ekmek de. 
menedilmiştir. Küc;;Uk gemiler dok
lardan 200 ayak uzakta duracak· 
]ardır· 

(llu llm:ı.n ba.zı gM:etelerin yaz· 
dığı gibi Ennad~a. dej>,.i1dir, şimali 
Amerlk:ınm ccnubnnda, Meksika 
körfezindedir· Liman olmryıın 
Fransadaki Orlewı şehrile al3ka.· 
smm yalnız bhn benzerliğinden i. 
baret bulunduğunu ise söylemeğe 
lUzum yok·) 

Musoli.ninin teftişleri 
Roma, 2 (A· A·) - MusolinJ, 

diln garb ccphesillde lntaJanu 
teftişini bitirmiş ve a.kşııın Bordlg· 
hera'ya dönmll§tUr-

JU acaristanın tekzibi 
Pe~te, 2 (A· A·) - Röyter: 
Salahiyettar Macar mahaflli, 

Macar • Romen ve Bulgar • Ro
men hudutları bÔyunca mUsademe-. 
!er olduğuna ''e Macar hududun· 
da Moramarosziget de bir hlcli:se 
çıktığma. dair çıkan haberlerin uy
durma. olduğunu bildirtnektedir· 
Bu uydurma badlı9e e.snasmda. in
aa.nce. iayiat olduğuna dalı- ye.yılan 
ha~r de tekzib edilmektedir· 

M eksikada gürültülü 
bir intihaba hazırlık 
Nevyork. 2 (A· A·) - Meksiko-

dan bildirildiğine göre 7 temmuzda. 
yeni Meksika cumhurreisinin inti. 
ha.bma. kadar ıdllh taşımak bUtün 
memlekette menedilmiştir· 
Camachs'ın reisicumhurluğg in

tih&b edileceği tahmin olunmakta· 
dır- Karışrklrklar çtkm8.81llda.n kor 
kulmaktadır. 

Romanya-Macaristan hududunda 
Vaziljet 

vahimleşti 
(Ba5t1trafı 1 incide) 

gününe kadar umurnl m:ıha.lerde al
kollü meşrubat satılmasını mene:. 
mi:ştir. 

!IJACAIUJARA GORE HUDUT 
HADISESJ NASIL OLMUŞ? 

[ 

g 

n ,, 

8udapeşlı!, 2 (o. a.) - Resmi bir 
ebHğdc bihlirildiğine göre, pazar 
ünü saat 14.30 da M'.:ıc:ır-Ruıncn hu 

durlo civorında kain Yi<>k sa~·Ciye 
ı~hallinin hudut k:ırııki11larından 
irinin Jmm:ınd:ını bir terti~ esn:ı-

Şikayetler, temenniler : 
antttu .. - .... 11*& 1 ....... , ...... ~ 
Seferberlilde memur ih

tiyat zabitlerinin 
ma.a~ları 

Bir ol.."Uyueumuzdaıı şu mektubu 
ır.ldık: 

l 
o 

"Devlet kadrosunda. ücretle · ça
ı:şan memurlardan ihtiyat zabiti 
tanlar yalnız staj i~ lataya. git
ik.lcrl zaman mezun addedilmekte 
e maa§larını almaktadırlar- Se. 
erberlik için bu memurlar lıak: 

t 
v 
f 
kmda kanunda hiçbir kayıt yok
tur. Hatta bu memurlardan hi.%
metl fiillyeyi askeriyesini ifa. için 
i htiy.:.t za.bit mektebine gidenlere 
maaşları verilmemektedir· 

ı 

Bwıdan başka bar~ kanununa 
tAbi müesseselerde çalı!)an memur
ar için me:r?ı:ür kanunun 13 ncU 

maddesinin B !ıkrasmda devlet 
maaşlı me.mw·larx için kabul edilen 
sas ve nispetleri geçmemek pr· 

tile mezun olanlara. •;eya. kma. as. 
erlik hizmeti yn.pmak veya talim 
c m.anevra.I&ra. .iştirak etmek için 

vazifeden ayrılanlara aylıkları ve· 
rilebilir den11mektedir-

c 

k 
v 

o 
Ka.nunwı bu fıkrasında kat'iyet 

lmadığmda.n bir memurun ask.er
k vazifesinde m.aaşmm verilme&! li 

milessetııenin takdir ve in.safına 
almıştu. Daha sonra mezkiir fık
ada yalnız kısa a.slterlik hizmeti· 
e talim ve manevralar meV%Uba.ha 

edilml!J, ııeferber)ilı:ten biılısedil. 

k 
r 
1 

menıi§tir· BugUn bir Rferberlik 
o lsa bu milesseselerde çalıfım ih" 
tiya.t zabiti memurlar krtalarma il
tihak etseler, müesseseleri bu me
murlara. aylıklarını veremiyecek • 
l eri gibi belld ordu muh.sebeıd de: .. Siz memursunuz, aylığnım me • 
murlyetlniz.den alacalcamız,, diye 
rütbe maaşını da deı:"hal veremez 
ve bu memurlar orduda gUıı.lerw 
parasız kala.bilirler· 

k 

Seferberlik vukuunda vazifele· 
rini ifa için krtalaıına giderlerken, 

anun!ardaki :no)tsa.n yi.l.ztlnden ge
ride bıraktıkları ailelerini dilşUn
ınek meeburiyetindedirler· 

smda bir R:.ııncn devriyesine r1!\t 
gelmiştir. • 

Deniye ortada hiç bir sebep ul
m:ıd:ın tüfokle cvvelU iki kere son
ra da rıc kere aleş e!mi~tir.Maeer 
dcl'riycsi Rumen devriyesini geri 
püskiirtmiişlür. Rumenler, rical e_ 
der-ken blr kac el silah daha almış
lardır. Kimse yaralanmamıştır. 

?ılncnr hükünıeti Bükreş nczdin
cle bu hadiseyi prot-csto etmiş ,.e 
Rumen kıt:ıl:lrının U::ıcnr lıııdudu. 
nun it"ine do~ru ilerlcmi, olmofon 
neticesinde husule gelebilecek te. 
l'ssüfe şayan nclicekre Rumen h ~i. 
kıimetiııin ıı:ızarı dikkatini cclhet· 
miştlr. 

ROMANYAD~'i VElliLEN 
MALUMAT 

Bükreş, 1 (a. a.) - Blr Rumen 
menlıaınd<\n verilen haberlere göre, 
evvelki gece J\I:ıc:u-Ruınen ve Bııl
gar-Runıcıı hududlarmda bazı hıi. 
disclcr cereyan etmiştir. Holmeu ile 
Siget arasındaki nııntakıı<la s.aat 2:! 
ile 1 arosınd:ı 10 kadar hudut kar~
kolu, Mac.ır müfrezelerinin taıı.rnı.. 
ıuna uğramıştır. l\facar müfrezeleri 
Lüfek, nıitrnlyöz ve top kullanmışlar. 
dır. Rumenl~r. bu hudut karakolla
rından bozılo.rınt terketmişler, bazı 
l:ıruıı muhafaza ve bozılıırım iısfü: 
dat etmişlerdir. 

Söylenildiğine göre, Macarlardarı 
30 kadar dlü ve yaralı "ardır, Ru~ 
men askerlerinden bir kaçı kayıb .. 
dır. . 

Saat 22 de Tultucai3"'Ruscuk :vo~ 
lunda bir Bulgar hlldut ka.rakolıı 
Rumenlere aleş açmışlır. MQıadc
me bir müddet devam etmiştir. Bul 
gar hududu civarında kttin Yenfot'.,. 
köy kasabası komitecilerden mürek 
ke_p hi?' çetenin taarruı:untı utra! 
mıştır. 

Rumen mahfelleriı:ıde beyan edil
di~.ine göre, bu taarruzlar her fld 
hududda da hemen ayni saatte vu· 
ku bulmuştur. Fakat bıınların hi'-' 
bir netice vermi)'ccek olan ıntlııte
rid vakaiardnn ibaret olduJu ıanne 
dilmdttedir. SimdLk.l halde bu hldf. 
sclerin mevzii addedilmesi lbını4 
geleceği zannolunmaktadır. 

BULGAR RUDtJDUNDA 
Sof ua, 2 - Bulgar eskerlirfnld 

Romaıı1a bududwuı geçip Dobu~ 
da bir J.asıı.bayı işgal ol:likleıiııe 
dair haberler Soryadıt tekı11> 
edllmektedi?'. Bulgar harbiye nu:ı.. 
reU diln ~ şu tebliii neıretmlf-
Ur: . 

Geçen sene devlet üd kanun çr 
4rara.k devlet mü~tında !:alı. 
an memurlarla devlet maaşlı me· 

( Başlarafı 1 incide) murlannm maaşlarını tevhit ve a
t\krebin huyu hikiiyesinl bUfnıinlz. radaki nlşpetslıllği kaldrnnışttr. 

Dikkat § 

~·Bir Bulgu cetesinlıl Romen 
hududuna taarruz ile bir Rorneıa. 
köyünft işgal etmfa olduğuna dair 
yayılan. baberl8r 8SilımW;r. Ancak 
dün gece geç vakit Romep. - But 
gar hududu Uı:erinde gayrita.'W 
hAdiseler cereyan etmiştir. Beya · 
ışıklI tenvir fişeği ne havaya. aifJI 
eden Bulgar askerleriue R<nnen 
hudut muhafızları ateş açml§lar .. 
dır· H&dise bu §ekilde ka.pallJXlll 
ve sa.balı olunca Rom.en hudu;t lruv
vetlerin!n ea.f halinde gerilerden. 
geldikleri glSrillıniı,ttır. Bu vaziye· 
te göre Romen latalarmm g~ ce· 
reyım eden hldiseden BODra geJti. 
lemiş ve ıSa.bahleyhı tabiye ~-
mitJ b!r eekilde tekrar huduttald 
karakol mevkilerine gelmlş ol~ 
!arı anlaşılmştı:r.. Her ild tamf 48ı 
biribirinin hududunu ge~ de~
dir- Romenlerin a~e Diuk&b!l 
taro.fta.n ateş açılmış değildir., .. 

Bir ha..'ka 'azet«ıe bir baska Bu kanunda. ticretUlere "ücretli 
terane 1 Deniz ba:yn.ınııu bu ~yıl memur" ünvam da verilmiştir· 
kalpleıimi?;de ya~tmaıı , .e bunoıı Bi.ııaenrueyh, devlet maaşlı m&
için yaptığımız masrafla. bir top ,.c murlarile ücretli memurlar ve 
ya bir t-Op:ı bir gtllle almalıydık e\'lct n1ilessesntında çalf;'jnn me· 
dcrıilifOl'· l:'ıı.pılan nedirf Denb murlarm arasrndald maaş nispet. 

d 

şenUk1eılni yakımlan göl'D}ek i~hı ızliklerini ka!clırdıkta.n ve her iki 
ilmn.nda. yat.an bir vapurun güver. anunun kül hA.linde Irütrueasm· MAOABLARJN iDDİASI 

eı· 

k 
tesine tstanbulun mulıtelll mes- an ~ıkarılan manoya göre m~- Londro., 2 - Maca.r hWdimetl, 
loklnini t"ııı~U eıleoler~"n bir dnı ardıı.ki tev!ıldlıı ştmulllnü daha hı,du.t hadisesinde Romaııya.ll aı· 
vctli züm1 o;ini p;etinnck ve ken~i eniş almak kah et.tiğlııdcn <!evle- kP.rlerm Maca.r topra.Jtla.rma. gir 
!erine işfotıucnln kendi nazik tin mıı8.\)Jı · memurlarına verdiği diklerlni iddia etmektedir· Gelen. 

d 
) 

g . 
kendi i:} bi11r elem2.n!an eliyle bl~ il1lnıum hakların hrr iki Ucretıe· haberlere göre, Macariste.nda da 
rar bıı.rdıı.k llhıoruı.fa veya birer ta- menrnrhırrna. da vemıesl adalet dcrhııl umumt seferberlik nAn e. 

b 
1"İ 

'>ak dondunna. ikram etmek! Aca.. almlır... dilmiş ve Romanya hududundaki 
ba buitla.r bu kada.r tabii ,.0 mtlte- Okayncnmnz, bu mckhılm fkı .Macar krtantt takviye e~. 

ic 

ın \"azı ölçüde bir hareket da.lrosin· lihfm ve aJ.8.kadarlan dü5iindü. Macar - Romen hududu mmta.• 
den ç~:ı.k_ \'e bizim i.stlklii.l aşkr ren bir meseleye temu etmekte· kasmda örft ide.re ilan ~ilmiştir. 
mıza bır top, ''e gtt]Je bedellnclen t· ~ükfunetin bana n.aza.n itlba.- Macaristanda her nevi mitingler ve 
fazla. kuvvet kat~ olan Deniz a alm:ısmı temenni ederiz· toplantılar yasak edilmiştir. , ,. 

di 
r 

bayramını bayramlıktan çıkarmak -----;;. 
!~in acaba nasıl btr zn.ruret veya Vf•••••a•11211uıı::mmmllll!F•hmWmll!l!l*ll&llE!i1Mlllll'•B1••••ı::uu111:rwa•• 

felaket ıclndo bnlı:mdoğtıınuzu VAK l T . memleket 
za.nnedlyorla.r? ' ' '' l n 

SertoğJu bul Yomupk da.vrana.-

.._~ 

_cnk_değil ya?·· K üllürüne lı izmeti 
ı Ankaı·ada 

Satıhk emlak 
Ankaranın en iyi bir yerinde 

halen iyi geliri olan ve daha ya
rm daha büyük inşaata müsait 
bulunan iki ev ve bir depo iki 
parselde birden ve ayrı ayn satı· 
lıktır. İcraca takdir olunan bedel· 
teri birine (8.600), ikincisine 
(11.000) liradır. Alınak isteyen· 
lerin 10 Temmuza kadar ·anla§• 
rnak üzere 214 · numaralı posta 
kutusuna arsa nunuzlle uıektup 
u:ı~::ıT'::ık Tnilral!aat1atı. 

1 

1 

"Vakit., retlkimlz, memleket kulttlrline dci1!rll bir hJ:mıet olm,:,ık 
.lzere, ''Diln ve Yarın,, adı altında top!anmı, olnn dü.ııya p.heııerlerlnln 
;.ercttınelerinl okuyucu.tanna pa.rti parti yüzde elli 'tcuzih\Ua. v~t.tdlr. 

ıtcftJrtml.% altıncı tertt'bl!J alt kupOnları yarm!d nlisha8mclan IUbaren 
·ıergttn neere ~layaca.ı.."tır. Kuponlıı.r 23 ııdet oln.ca.k ve bonlan hergtin 
iuete4M keserel< ıı;aklayıın olruyucuJar 25 kupon tımnmln.mnea idareye 
~ötliröp dünya aaheserlerlnden an be3 kitabı yan flyo.tJnı ıı1a.bllecı!ıklerdlr: 

ı - Deliliğin Pslkolojlsl Dr. B. H. Hart Dr, t. Şadan 
2 - İlkbahar Selleri Ttirgeııle,! • Samhade Süreyya 
3 - Engerek DUğllnil F. l\loı1Ak - Peyami Safa. 
4: - Ra81%ı KillUyatı (3 Uııcl1 H.. Nlzım. 
(Bu kltabm birinci.fil dördllncU ve 1klcıc!.sL de be§inc i tert1pde nrlt

ıntşti.) 

5 - Samlınt Sa.adet 
• 

Totsto:v - tsmaU Hakkı A.Ufl-ll - 1 
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BWl!L ee\·ab \•eren Şlager oldu: 

- Te.!ti.:kür ederim lı:umuıdan· 

.FrlSylayn Keynhaverln ıöyl!yecek· 

lerin1n gizli ,;eyler olma!lı pek muh
temeldir· 

Süvari bunun üzerine bir keli

ıııe bile aöylemeks~fn, eliyle so
lundaki bir kapryı gömerdi· Siya· 
st komiser de gene bir ket:me &Oy. 

\ lemeden o kapıya. doğru yürüdü· 

Hilda onu takip etti· 
Salona geçtikleri ve Şl.ager ka· 

pry:ı iyice kapadığı uman genç ka

dını kolundan tutarak salonun or
ta.ama doğru çekti- KendWııden 

~ kula. boylu olduğu için ona 
doğru e'ilerek :ra\'ll.§ ~~le: 

- Süvarinin yanından çıkmamı 
be.klemı:xliğine gö~ metıele pek 
mi valı.im H'ılda? dedi· 

Ka.dm ce\-a.b verdi : 
- Vahim değil şekerim, fakat 

kan.a.atimce c;ok mühim ... 

- Çabuk söyle öyleyse; ne var? 
- Gemide madam M'üller imıin-

de bit- kadm var. Aslen Alman, fa.· 

kat ecdadı çok zaman tV""Vel Ame. 
rikada yerleşmlf. Şikagıo l&tlayi 
erbabnıdall çok zengin bir aile-· 

Bu kadmm elyevm Almanya.da 

Lhnburgda bir erkek ltardefi ve i· 
ki oflu var. Kendi.!ile beraber A-; 
meribdan geJmiıler ve Almanya.
da. kalmışlar. M:akaııtları: Şikagoda
ki koruıerve fabri'lralart ~ Al· 
manyad& bir satış eubeısf açmü ... 
Şimdi dinle: Gemi limandan c;r. 

kar tı1cmaz bu madam MQlleı' 1*ı1 
ve kuvaföz Gertrildü çağırttı. ~ 
ıdhıin eıı lllb d&t kanıuMmdal 

biri olan kamaruma gittik '" if& 
bleladı1c· 

Xadm çok geve» Biıe yedl 
eeddltü 1aydf. S3ytamleri arum.
da dikkatimi çüen cilmleler oldu. 
Bunun Uzer.ine bem et:m.edezı af
zmdan Jlt almağn (&JJlf;m -. mu· 
vaft'unı.a o lafım : ... '. 

~ \k&am -ve alleef, AmeriJıada, 

rejimimiziıı ve F.Uhrerimldiı dftt. 
:manr-~ Hamburgda açmak istedik· 
l!rl sa~ ffUOesinin buılatmı Al
manyada nasyonal • IOllya.]imıe 

Jca~ bir mulialefet cereya.nmı 

kiıvvetlendi.rmek işine tabtıil etme. 
ği aUşünüyorlar· 

• Bismark vapurunda .. 
Öğrc?ndiklerini hemen ı;elip H: 

na söylemekle i>-; yapmrş mıyan '! 
Şlagcr, genç kadmı göğsün~ çe • 

kip kulağına fıstldadı :· 
- Evet cicim, i:/i yaptın. Şimdi 

hemen telsiz daireeine gidip tel· 
gıa! çekeceğim- Yarından itibaren 
m<1.dam Müllcrin Alma.nyadaki bü
tU:ı aknıbalan gitli bir göı hapsi

ne alınmış olacaklardrr· 

Telgrafı ~ektikten sonra doktor 

Ka.!sel ile de görüşerelt Madam 
~.rnııer ı lı:ı Ameıiklidaki a.krab:ıları· 

nm ve do:ıtlannm Amerikadaki teı:; · 

i.;ilit tarafından taraMUt altında 

bulundurulmalarını lemin ederim· 

Da.ha seyahatin ilk saatlerinde 

hakikaten iyi i§ gördün sevgilim· 

Bu m:ıdam Miillor ve ailesi gibi 

kmi.a.eler süratle meydana çtkanl 
malı ve Führerim!zin bütUn d~· 

manlan gibi imha edilmelidir· 

Şla.get' kon\lfurken genç kadm 
ha.yn.nlrkla ona bakryordu· Şlager 

SU5Unca kaô.m bir müddet bekledi 

,.e 10nra: 

- Şu halde benden memnun 
rnuwn? dedi· Taınamile memnun 

musun? 
- Evet cicim· Fa.kat eana bq

ka sözüm vardı· Yarın ~yliyecek· 

Um ama limdl aöylemeği tercih e

derim· 
- Ne var! . 
- Doktor"Kaııael'fn•het' ıahah 

aat doktı.lda aenJ. kamaruma ~· 

ğirdrğmı ~dim· 
Hilda g1llihMedl: 
- Evet, dofru ... 

.,... , 

- Beni dinle: Doktor Kauel 
Ameribya, oradaki Alman n-km.. 
dan bütDn. ahalinin JIUhreri o1ı: 
ralt dönUyor· Ameribdakl glsll 
Nui teşkilltmm en bllyil.lıc eefi <>• 
Fakat emrindeki en ehemmiyebdz 

adim glbl o da Geetaponun. hük
ndhııe ft ne:r.aretıne ttbldtt.' ~ 
tapona bu l'filllİdeki mümes«illyH 
tientm ... :Bu itibarla onun nezdinde 
Gestaponun gö:tU ve ltulağr olmanı 

emrediyonım. Anla.dm mı! 
- Evet Gotfr:lt!, evet. 
- Ka.ıııeel'in sa.na ka~t vaziyeti 

hakkında ne dUştınUyomın? 
(Dtr>amr varJ 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ifAnfarı 
ı - Tahmin edilen bedeU (2000). Ura olan bir adet karnyonelin ~ tem· 

nıus HO ta.rlhhıe rutııyan peıwembe gt1Dtl aut 10.80 d& pazarlık 
ek.ll.ltmul ,.apılacaktır. 

s - ıi.atl tıemtnatı (100); ıır.. olap ,arbl&mutni ıarmek n aı~a.k tali· 
~ Jıers\1D w ~ ~ •dec.elllerin de belll silD ve .. -. , 
...ıte Teaılk ve telıa!natı.aı1Je b!rllkt• XUmlP"f&da bulunan ko-
mı.ronı. maracaatıan. (MU) 

••• 
1 - T&hmhı e&Jesı bedeli tTOO !lra olan lOOO &det b&tt&niye lS tem.muz 

No cuma ,nmı aut 11 de paarhkla almacaktır. 
• .2 - Katı temin.atı (1468) lir& olup ıartn•m•ll.ııl ıörmek ve &imale. llti· 

yenlerin het"gtlıı.,. panrlıta i,urak edeceklerin de bdll J11D n aa· 

- att.e Kaa:ı:mpapd& bulunan koml.syon& teminat makbuz veya mek· 
ttJpl&rfle m1lracaatıan. CHM>; 

••• 
1200 ac1et; n.ı&tra 

IO metre küDl blhlaa lıora 
Yuk&rd& yazılı Ud kale!ll .. ya 8 teıı:unu.& IHO puartest ,.ııuu pazarlıkla 

alm•ca.ktır. NUmunesinl r;örmtk ve icap eden ızııhatı atmak btiyen istekli· 
Ierlıı hergiln Kumıpap.da bulmwl komllyona. mUracaaUan. (tJ516J 

... ,,. •ıl/ ... -

Devlet Demiryoltarı ve Limanlart 
işletme Umum idaresi ilanlan 

lletre mlkAbt rnuha.mmen ~deli 02) krrk lkl lfnı. olan takriben 1000 
metre mU.11.bı m~e tomruk l7·7-9'l0 ı;ar~amb& gtlnU aaat 15.ZO da kapalı ı:ar! 
usulile Ankarad& idare blnaamda. aatm almacaktir. 

Bu !~e girmek istlyenlırin (S150) Uç 'bin yU.Z elli Uralık mu\·akko.t teml· . 
ı:ıat lle kanunun tayin ettiği vesnı:aları ve tekllflerinl aynı gün asat H.30 a 
kadar l:omtı;ro:ı reisUfhıe ,·ermeleri l~dır. ' 

Şa.rtnarneter (!:lOl iki yUz on lmru~& Ankara ve Hay~arp~a ve%Ilele· 
rinde astılmaktadır. l1JS11) 

Aıkerf liselere öğretmen yeti§UrJlınek Uz.ere talebe almacal<: 
l - Askeri liselere ukerl ötretmen yetı~tlrilmek üzere Harp okulu 

kadrosuna altı talebe almaraktır. 
2 - Bu talebeler, harp okulu talebesi olarak Ankarad& Dil·Tarlh·Coğ· 

ralj& takWteıinde yabancı dil tahs!ll rörecd• ve aakert öf"bnen 
yeUıUrtleceklerdir. • 

3 - Kabul ıartıan. 
A - Harp okuluna girlf ~at'tl!lrmı tamamen haiz olr.ıa.k. 
B - Lise oıııuııuk lp:ıfilanlarmı vermıı olm.ıık. 
C - l"abana dil b1lg1at yukan derecede bulunmak. 
4 - tateklllert.nden "çilmek ıNretilı almaca.k talebeler tı:ıgilizee, rraıı

aızca. almanca bt'e.n§larma taksim ve t&kttlteııln ıııo sın tedr1tatı· 
na ltUrak ettlrilecekleroir. 

:; - bteklilerlD evrak nı veaikalarHe Harp okulu komutanlığın& ve 
,.... ta!alltt almak l.Uyınledn de a.akeı11la\!lltr mUtetU:llttne mU· 
raesat •tmelftt 11lıl olunur. (U70), 

R A B E R - Aıcşam P01lta9l 2 TEM MUZ - 1940 

!° l_i_st_an_hu_ı ·_-L_ev_a_zı_m_A_m_lı __ 1°fğ ..... in~·d~en~-~;e~·~i_ıe~n ··_h_ar~ic_t ·~·a~~-ke_rt_k_ıla?i __ tı _ı l_an_la~rıı 
66.000 kllo a3.deyağı kapalı uırna. cksıltmeye konınuııtur. !balesi 19 7- Beher metresine tahmin ec1Uen fiyatı ıu klıl'U} Ola.o maı:ıruu 

940 cuma günü ııul ıs te yapılacnktrr • .Muhammen bedeli 92.400 lira ilk bez evsa!mda 20.000 metre eedyellk bez aatm aımaca.ğmdan latekUle 
teminatı 6930 liradır. Evl&f ve prtna.me.s! komi!'yond& görlUür. lst.cl;Ulerin liralık Uk temlnatıarlloe teklif mektuplıınnı 11·7-940 per§embe gU.ntı 
!bale saatinden bir saat ewcUne kadar Edirııede s:ı..nayi kl§Iasmds :satmalma den ~bf'ıneha.I bir mat C\'Vellne kadar Ankarada M.lıl.V. Satmaıma 
ı~omisyc.na kıınu:ıt veaikıılannı ve tekli! mektupiannı venı:~lerl. yonuna vermeleri, (97) !5083) 

• • • l)91) {5S7i) 

• • • 
90.00-0 k!!o eığl'r' eti kapalı ur!la eksiltmeye ko:ınmu~tur. Tahmin bellEU 

21.:::00 lira ilk tıvninatl lô22 lira 00 kuru§tur. lbaleııl !!0·7·910 cumartesi gil· 
nU sa.at ıı de Çanakka.lede ukerl se.tınnlma komisyonunda yapılacaktır. l~ 
te~-<lilenn ko.xıunun 2 'e 3 Uncu nıaddelerindo ya:.ılı vesikaları~e ltltlif nıek· 
tuplan:nı ıhale saatınden btr sa..tl ev...-ellne kadar komiayo;ıa vermelerl 

(1113) (55i9) 

• • • 
75.000 kilo sığır eti kapalı zartla elunltmeye konmU§tur. ihalesi 22·7·1140 

pazarte3! günıl ıınat llJ te lılerzlfonda .Kor eatmalm& komlsyonwı.ja yapıla· 
cakt1r • .Muhammen bedeli 15.000 lira ilk teminatı 1125 lira61r. Şartna.meıd 

konıı~}·onda görll!Ur. bteklllerin belli gün ve saatten bir aaat evveline ka
dar kanuni 'esikalarllc tekil! mektuplarmı komlııyona vermeleri. 

(197) (5583) 

• • • 
Pazarlıkla 300 ton arpa alma.caktır. 1halui 8·7·940 pazartesi ıunu saat 

15 te Edirnede uki m~iriyet daireslııC:e aatmalm& koml.syonunda yapılaoak
trr. Tahmin bedeli 18.000 lira teminatı 1350 liradır. Evsaf ve ıartnamesl her
gUn komısyonda görülur. Jıteklllerln belli gUnde koınJ.syona. gelmeleri. 

(189)(5575) 

• • • 
5000 liralık p&l~ka takımı (kemer, çitt kUtUk, ıUngillUk) ıatm aıma-

caktır. I.,azarhğt ~i·9i0 per~embe gllnU saat 11 de Edlrnede eakl m\l§lrlyet 
dalruinde satınalma komisyonunda yapılaca.ktır. latelt\lleriıl getlreceklerl 
nümu.ı:ı.elerden begenilen ve tutulan takım Uzerlnden yapılacaktır. Teminatı 
750 liradır. Şartnamem hergün komisyonda. görülür. (172) (5578) 

••• 
Bir No. dan dört No. ya kadar 1600 Jlralrk nal alınacaktır. Pazarlığı 

~·i·ll.O cuma &ilnü su( llJ te Edlrnede eakl mU~lrtyet dairesinde aalınalma 

koınlayonund& yapılacaktır. Teminatı 2t0 liradır, Nilmune ve rartnameat 
hergtln koınJsyonda görllliir. Isteklllerin sözU ıeçen gilnde koınJsyon& gelme
leri. (199) (5585) 

• • • 
lpeeede C'l:lrtıte çıkan 2 katır ve 7 beygirin pazarlıkla 

cum& gilnU a.at H ta baohyacaktır. lstekltlerin belli vakitte 
miayond.a bulunmaları. (201) (5687) 

aatıır 5·7 ·9t0 
ltnecede ko-

• • • 
l·~ tonluk lld kamyon ve Uo tonluk ~ adet otobUı takım ve edevaUle 

birlikte puallıkl& aabn alınacaktır. 4·7·940 perıeınbe günü aaat 16.30 da 
Balıkesir Kor utmalm& komisyonunda yapılacaktır. T&liplerlıı muayyen 
gtıııde komisyona gelmeleri. (202) (5588) • . .. . 

Keıif bedeli 21,386 lira 67 kuruı olan bir adet anb&r ~aa.tı kapalı u.rf
la ek.alltmeye koı:ım~tur. Ekatıtmeal 19·7·9tO cuma gUnü •at 11 dedlr. llk 
tem.in&tı l6M liradır. Şartnamesi 107 kuru:& komiııyondaıı almır. T&l1plerln 
zaıflarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da. K.11.V. aatm&l
ma lannJsyotıun& vermeleri. (20~) {6591). ... ' 

1"fi! bedeli '59.2515 Ur& olan 100 adet ahşap bar&ka ln§a&tı kapalı zart· 
J& ek.alltmeye koıımuıtur. Ekalltmesl 19·7·940 cuma g1lnü aaat 15 tedlr. nk 
t.mınatı 3tU Ura 42 kul'U}tur. Şart.na.mest 230 kuru~ komlayoııdan alınır. 
Taliplerin zarflamu ihale saatinden bir aut evveline kadar A.nkarada H.M. 
V. aatmalm& kom.iayotıuııa vermeleri. (203) (15589), 

• • • • ~ 

Af&ttda yazılı mevad ayrı ayn bpalı zarfla e"k.stıtmeye konmu~tur. t· 
haleleri l7-T-9t0 g11DU h12ıalarmda yazılı aaatıerde Mersinde asker1 aatmal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri Ankara., btaobul Lv. Amirllk· 
lerl Te Meraiııde ukert a&tmalma komillyonlannd& görülür. llteklilerln lha.
le autıııden bir aaat evveline kadar uaulUne göre hazırladıktan mektupları· 
ıu kom.layona vermeleri. (208) '(M9'> 

C1ıı.si milı:tarı 

Srfu', k01Ull ve1a keçi eU. 
Un. 
Butday Te tstUtuımeat. 

Jcilo 
14-4.000 
240.000 
270.000 . "' . 

tutarı 

lira 
21.600 
28.800 
27.000 

temlıı&tı 

lira 
1620 
2160 
2025 

ihale 
ıaatt 

11 
12 
15 

20.000 adet muhtelit boyda kazma ile t0.000 adet &dl kllrek pazarlıkla 

•tm almac&ktir. Kazmala.rm beher Jciloauna ve ktlreklerln beher adedine 
tıO kuru§ fiyat tahmin edllmJıtlr. Pazarlığı 6·7-940 cumartesi g-UnU aaat 11 
dedir. RaU teminatı 7500 liradır. Şıı.rtnamesl 250 kuruşa komisyondan alınır. 
T&llplerln muayyen vakitu A.nkarada 14.lıl. V. aalmalrn& komisyonuna gel· 
melerl. (204), (11890) 

••• 
S ton cer kuvvetinde 4 adet traktör 111.tm alınacaktır. Bu !~!erle me:gul 

firmaların. verecekleri makinelere alt mutuaaJ teklif mekt.upla.nnı en geç 
26-7·9'-0 tarihlnı kadar A.ııkarada hava mti.ateıarlığl 2. ıubeye vermeleri • 

(206)(M92) 

••• 
40.000 kilo aabuıı kapalı zarfla eksiltmeye konmuJtur. Şartnamed .An-

kara, leta.nbul ve Konya Lv • .Amirlikleri satmalma komisyonlarmda görlllür. 
Xuhanımeıı bedeli 18.000 lira ilk teminatı 1687 lira so kuruıtur. thalesl 
22·i-9t0 paza.rte.sl gUnU aaat 11 de IConyada. Lv. Amirliği ısatınaima komla
yonund.a yapılacaktır. tstekUlerin belll günde aaat ıo a kadar teklif mektup
larmı komisyona vermeleri. (190) (5576). . ". 

tahmin katı prtname 
Cinsi miktarı fiyatı -teminatı tha.le tarih ve saati bedell 

metre kurus lira kuruş 

Ç&mqrrhk bez 300.000 2t 9700 6.7.9~ cumarteal S. 10.30 360 
Ça.maoırlılı: bez 1200.000 2UO 30636 6.7.9t0 cumarte.si S.11.30 14:50 
Ç'~.ına~ırlık bez 250.00Q 2' 8:500 6.7.9tO cumartesi s. 11 300 
Çam~ırlrk bez 250.000 23.50 837S 6.7.940 cumartesi s. 10 29~ 

Yukarda miktar ve tahmin tiyatıan yazılı ı;ama,rrhk bezler hlz_a.Iarmdakl 
tarih n saatlerde pazarlıkla eluılltmesi Ankarada M.M.V. ıatmalma Ko. da 
yapılacaktır. lateklllerin bclU aaatlerde mezkQ.r Ko. da bulunmalan. 

(188) (55i:5) 

••• 
Keıif bedeli 16,423 lira 17 kuru~ olıın Ankara.da U~ adet depo in~atı 

kapalı zar!!:ı. eksiltmeye koom~tur. İhalesi 11)-7-940 pazarte!i &i1JıU 

ııaat l 1 dedir. İlk teminatı 1232 liradır. Ş~rtnarne~ 83 kuruıa komisyon. 
dan atmır. Taliplerin ihale ııaatlnden bir saat evveline kadar zartıarmı 
An!<arada M. M. V. Satmalma komisyonuna ">ermelerl. (15::?) (:5::St) 

••• 
384,000 kilo kuru ot kapalı z:ıırfla ek3utmcıye konmu;:ıtur. Şartname_ 

al latanbul, Ankara Le,·azım Amirlikleri ve ?ıfaraşda A~kerl Satmalma 
komlsyonlarmda gönllUr. Muhammen tutan 18,240 lira Dk tem!na.tı 13613 
llrad:r. Ekıdltmeııi l3-i-9t0 cumartesi s-u.,u saat 11 dedir. isteklilerin 
tekli! mektuplannı !bale aaalinden en u bir ııaat ewollne kadar Mnrll§ta 
A.sker1 Satmalma kornl!yonuna '"ermeleri. (161) (5423) . ~ .. 

3,871,830 k11o tezek kııpnlı zartla eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
38.i,18 lira SO kufUI, llk teminatı 29:>ı llra1ır. Ekslitmeııl 5· i ·940 cuma gUnO 
u.at 10 da Ağnda tUmen satmalı:na koml:ıyonuoda yaptlacaJ(lır. Jsleklllertn 
tek.ııt mektuplarını saat 9 a. kadar koınl8)'0na vermeleri. Şartnan1est 19t lc-.ı· 
~a komisyondan almır. (71) (:1003) 

• • • 
Bayburt& tealfm şarUle 90.000 ktlo sığır etıııtn kapalı zartı& eks!Jtmf'si 

4·7·9t0 gerşembe gUnll sn.at 15 te Erzlncaııda askeri aatmalıı:ıa komlııyonun· 
da yaptlacakt.ıT. Tahmin bedell 15,750 llr:ı ilk teminatı 1181 lira ZO kunı~tur. 
Şartııamear herg'JD kom13yond& gllrQlllr. Teklif mektuplarmm ihale ıaııt!D· 
den bir saat evveline lu.dar komlıyoı:ıa verllmul. (74) (5006) 

800 adet mahruU c;adrr par.arhlUa aatm 
deli 23,SOO Ura kaU teminatı 3820 liradır. Pazarllğı .._7-940 
gUnU saat 11 de Allkar~da M. ld.V. Hava Satınallna Komıayonwıd' 
ıacaktır. Şartnamesi 128 kuru§& k'lmlsyondaıı alınır. hıtekWerin 

ve saatte kaU teminat ve ka.nunı vestkalarile komiayona gelme! 
• (lM) 

• e • 
Aııağıda yaztlı mevad kapalı zarfla eksiltmeye konmll§tur. ta 

k&DU.tıl vealkalarlle tekllf mektuplaruu lbaJe aaatinden bl.r nat • 
dar Niğdede askert aatınalma komla);onıma vermeleri. Şartnameler:! 
yonda görWUr. (109) tS16Sı 

Cin.si Mtkt.an Tut.an Temll).atı 

Ura Kr. 
202!} IS() Bığu eti 

Odun. 

kllo 
123.000 
~00.000 

Ura 
2i,Cô0 

6.610 

• • • 
•20 76 

ihale gUnQ ve 

Aşağıda. yazılı kaputluk kumaoıar blzatarmda yazılı g1ln n 
pazarlıkla Mtm almacaktn·. tsteklllerl-ı ka.ııunt vesika ve teminatı 
vakitlerde Ankarada M.U.V. aatm&lma komisyonunda bulwımalan. 

mıktan 

metre 
60.000 

100.000 
45.000 

100.000 
715.000 
45.000 

tutarı 

kUTUJ 
337.50 
337.50 
337.150 
337.50 
337.50 
337,60 

K. teminatı 
lir& 

22.750 
3Ui00 
17.687,50 
34.tiOO 
27.700 
17.687.ISO 

(175) (5482) 
eartname bedeli ib&le g11DU 
kuruı 

1015 
1690 

760 
1690 
l2i0 

760 

6/7/940 
4/7/~ 
e/7/940 
5/7/940 
ti/7/94-0 
ti/7/940 

• • • 
225 ton un kapalı ıarfla ekıılltm~yr. kocmll§tur. Muhammen ~U 

lira ilk teminatı 202:5 liradır. Ekstltmeal 8·7·940 pazartesi ınnu aa 
Adanad& aakerl aabnalma komı.yonund& yapdae&.kttr. şartnameııl 
1atanbul Lv. Amirlikleri ve Adana aıkeı1 eatmalma komi.lyonlarmd• 
lilr. Taliplerin kanunun 2 ve 3 Uncu madJelerinde waa.lki haiz o!d 
dair ve~ikl hamil olarak tayin olunan sa:ıtteo en az bir saat evYelln' 
zartlarmı koınJsyona venneleri. (123) {l)220) 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonun 
Komutanlık anban tçln paznrlıkla 3·7·940 gunu saat ıı <le a~sğı 

tar ve cl..n.ıılerl yazılı ba.kır eJevatı aatm almıcaktrr. tatek!Uertn pr 
görmek Uzere hergUn ,.e mUnıı.kaaaya lşUra:C lc;ln de belll gün ve 
Fmdıklıda komutanlık satmalma komi~yonuna getrnc!;>.rt. (5493) 

Miktarı Cinai 
adet 

40 BUyUk katan 
20 KUçük kazan 

100 Saplı taa 
100 Kevı!r 

l50 SUzı;eç 

• • • 
Haydarpaşa butaneaı senelik ihtiyacı için 9200 ta:nıl< ,·e :!l 

kapalı zart uıullle satm alınacaktır. MUnakasui 13-7-940 g 
12 dedir. Muhammen bedell aeıcu: bln ytlz liradır. llk teminatı 
yedi Ura elli kuru~tur. Şart.namesi her gUn. Fmdıklıda Komuu.n1ı• 
alma komlıyonund& görtlleblllr. lateklller1n mUnıLkasaya \~lira k 1 

' gUnde saat 11 e kadar tekllt •n~ktuplarmı makbuz kar~ıl:ğı ı.o 
vermelert. (15i34) . "'. 

GilmUJıruyu haatane:ılıılıı ihtiyacı <>lan .Cfi.000 kUo l;o;"llo etınl.n 

:zartla mUnakaaa gününde tatckllsl c:ıkmadığındıın :ıatmaıma kanon\l 
mcı maddesi mucibince mezk'Or koyun etinin 4·i·940 tarihinde sa•' 
paurhkla ihalesi yapılataktır. Muhammen bedeli ::?1600 lira !lk t.cmiı:ı 
liradır. Şartnamea.ı her ı, günll latanbul komutanlık, An'{ara ve lz 
'·azım lmtrllkleıi aatınalma kom!syonlannda gllrülebll!r. lştirak 
rln meıktlr gUn ve saatte Fındrklıdl\ komutanlık ~atın:ılma kotıı 

mUracaaUarı. (549~) . "'. 
Komutanlık kıtaatı i~ln ke.palı zart usulQ 11 .. 920.000 kilo l:ı:rıı 

nakaİıa ile alınacaktır. Muhammen bedeli :;~.200 liradır. Dk teınln&tl 
liradır. MUnakasa 18 7·940 g{lnU saat 16 dadır. ht'?klllerin vartn:ınıe:ti 
Ye Ankara le\'azım lmlrllkleri lstanbulda komutanlık aatnıalm& kO 
larmda gbrWeblllr. Jsteklilerln ~uı günde ~aat ıs e ka'.iar tekil ı:nc1' 
nm ma.kbuz kar~ılığı Fındıklıda komutanlık ııatınaıma konrlsyoııuıı• 
leıi. (55,2J 

• •• 
Haydarpa,a hastane.si ihtiyacı için 50 ton odun 4-i-1>40 giınl 

de pazarlıkla satın almacsktır. btf'klllorin belli gUn \'e aaatte f'tP 
komutanlık ııatmaıma komisyonuna gtlmcleri. (56l6) 

• • • 
MUnakaıı.a gil:ıU taUbi ı;ıkmıyan G!.imU~suyu butanesi için Uç 

koyun eti 3·i-940 gllnU aaıı.t 16 le pazarlıkla satm atmacaldır. ıstt 

belll gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 1r&tmalma kon,l.syonwıa " 
rl. (l'561i) ' 

1 Çatalca Askeri Satınalma Komisyon.o ila.nıarı 
Ç.ataıcadakl blrllkler hayvanatı lçlo 3·7·940 gUnU saat 15 te (l(J(JD 

kaşağı <~Ol adet zincir yular ea.pı u <50) adet tavla halatı nUlll11 

ı;öre pazarlıkla aatm almıı.caktır. lı;tekllle.rin belli gUn \e saatte ıc•tl 
natlarile birlikte Çatalcada. ıı.skert •atına ima koml:ıyonuna gelmeıerl,t 

lnhlsarla -r umuf11 
mü d Orl üğ ünden: 

ı - Şartnamesi mucibince l ad~t aantri!OJ tulumba mUteahbJdS 
beaa.bma paıarlıkla satm alınacaktır. 1)8 

n - lfuh:ımmen bedeli :ılf 090 lira muvakket teminatı 7'.215 ıtrt"..ı 
m - Pazarlık 15 7-9•0 pazartesi gllnü aaat l:S te Kaba.tatta l 

mUbayaat §11bes'ndekl alım komisyonunda yapılacakbr, 
IV - Şartname ıözU geçen oubede g6rU1eblllr. f1 tı~ 
v - btcklilerln pazarlık için tayin olunan rıın ve saatte yUSd'_1 • lsıı 

\•enme p:uasils birlikte mezkQr komisyona. mUracaatıarı. < j ban ••• ,~ q 

1 - Şıtrtnameaı mucibince ' adet emaye tank kapalı zart ~ ~ ~ 
almacaktır. ; tJ ~ 

- Mub:ımmen bedel! ıif tst.a.nbul 15.000 Ura muvakkat temıııats' J.fdll li 
rad ı r. ,ı'l t<ını 

llI - Eksiltme 6·8-040 sair güııll aaat 15 u Kaba.lafta ıevazmı fi ı:ııoaı 
yat §Ubcmlzlıı alım komi:ıyonunda yapılacaktır. ~ it 

IV - Şartname aözU geçen fUbeden para.su: almabllJr, "r 
V - Milnaka.saya glrecelder mUhUrlU te'kllt mektuplarını ıcanuJIS 11 tlnu 

le yUzde i,5 gtlvenme parası mal\ buzu yeya banka teminat n:ıektııııısı' """ 
'a edec~k kaps.lt zarfların ihale s-Unll eksiltme saatinden bir saat ~ 
ltadnr mezl:Qr komisyon ba,kıınlığına makbuz mukabUlnde vermeı.rl 
dır. ( :Sl 90) 


