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gem.ileri le Fransız harp 
çarpış 111 ı ya rn e c bur oldu . 

ediyor 
' 

devam 
~ 

Bu harekat hô.len 
Jaglllz llmaalarıada llalaaaa 
Fransız haco genıileri 
lng.iliz kontrolü 

, 

Dakar Umanmıla Franım harp gc.mller!nden bir fUo-

IRomanyada 

~~kır~şt~ 
Yahudilere karşı 

neler oluyor?. 
altına alındı 

Bu sabah yapılan harekatta ancak iki kişi 
öldü ve muvaffakiyetfe başarıldı 

Şimali Afrikadaki Fransız 
donanması da kontrol altına 

alınacak 
l.oııdrn , 

tt1ı1ııcrtn1ıı •
1 

(A.A.) - lngillz Umanlarmda bulunan bUtUn Ii'ranm: harp 
lıııt1ıtz ~ nglllz kontroıu nltına konulması için 3 temmuzda tedbirler a· 
1lıı liıu va.rdırn blldlrllml:llr. Bu ı~ muvaf!aklyetıo b&.§anlm!flır. I'alııız:, 

t~ r. 
~tlhbara 
• Aıaıfiın t n'ezarcu bu huauııta diyor ki: 

ll\ı ll'l'aııaa.n dur ki, Fransız hUkCımctı Almanya \"C lt.alyanın Fransız fil°"u· 
~-~aııarat~~kl mUtteflklnc karoı kullanmryacakları hakkfndaki vaatleri· 
-at!Ut eyl tarcke maddeleri mucibince filonun düşman eline gcçmcmnl 

4'.lnı t'Illl§Ur. 
tııı- a..ıı \•e ltaı il «l:)ıllk(lnı t yan hUkCımcUerlnln vaadlcrinc ınanmı kaybc~ olan Jn. 

4 
tlıtıtUnı v: ! Yalnız kendi menfaati namına değil, aynı zamanda Fransanrn 
~ flloııunun raıuıız imparatorluğunun \UtUn!UğUnU iade Umldlyle de, Fran
~da.zı emtıı tnU.~tcrek d~man •tarafından kendisine Jtar§ı ltullanılmryaca· 
""llaallnde b olnıak için çok geç ko.lmad3.n tedbirler almağa mecbur olduğu 

General Veygand 
H alepte mühim 

temaslara başla11J.ış 
Londra haberlerine göre Suriyede 

halk endişe içinde imiş 

li\1 Ü fiifil @} v Ü ş 
Olenler ve yaralananlar var 

Romanya radyolarında neşriyatın dün ·gece bir
denbire kesilmesinin sebebine dair "bugün 

hiçbir haber gelmedi 
U.oma.ııya, 3 - Bu akıı:ım saat 21,30 

dıı BUltreş rndyo istasyonu ne§l'lyn· 
tmı birdenbire kcsmlşt.tr, Romanya 
radyo iııtaııyoolıırmın saat 22,30 da 
yapılması mukarrer nc§rlyatı y:ıpıl· 

mamış, saat 24 tc de bUtlln Roman
ya radyo lstanyonlnrı mısmuştur. 

Bu hadisenin neden llr.rl geldiği he 
nUı: anıa..,rıamnmıştır. 

• ?\"ÜM.ı\ l."lŞLl::ıt 
.Muhtelif menbalardan gelen haber

lere göre dUn BUkrcşte ve diğer bazı 
şchlrlcrdc ynhudilerc karşı nUmaylş· 
ler ynpılmışl:r. BUkreştc Un!versitı: 

gen!;leri de arbedelere sebct olen 

otimaylşlcr yapmışlardır, NUmayişler 
yüzünden ölenler ve yaralo.nanlu var 
dır. 

MlLLt lılA TEl\l 
nuırr~. •l - BUtUn Romanya.da. 

diln Be:.ıarnbya ve §lmall Bukovtnan.:n 
terki dolayısile mwı matem yapıl· 
mı§tır. Jier tarafta slyııh mat.em tUl
lerlne e:ınlan bayraklar yanya indi· 
rilmlştlr. 

Romanya mebusan meclisi do dUn 
fc'vkalAde bir içUma yapllll§tır. Besa· 
rabyn mebusları içtlmaa matem clbl· 
sclcrlle gclmlşlcrcllr. Arazı terk! dol&-

..... uıunmu&tur 
lll:ı ou nıaksa , 
1 1.ııguız k t.ıa, ln.gtUz llmanlarmda bulun:ı.ıı bUtlln Franııız harp C'eınilerl· 
te~ a1ınllllftıontro1u altına konulmam için .a temmuz sabahı erkenden ledbtr.. 
•tıe,., rrıuvoJ; Bu 1;,, bir aultcfchhUm neUcc.."1ndc iki kı,ı ölmu, olmakla be· 

.ı\:nı akıycUc bll§anlmı§tır. 
ı:e 1 :ı:arnancı •--e llı!Jerin 83.d a §<UUll Afrlknııı llmanlanpdakl Fransız gemilerine de bu 
t~:ı bazı §a ~cc Almantnnn eline d~medcn muhafazası gayesini lıtlhdllt 
_::e, lngiıı:re: telcllf cdllınl§tır. Bu §lU'tlardan hiçbiri kabul edilmediği tnk 

11 e ha.r§I kuıı n bu gcmUcrdcn hiçblrlnin harbin de\'aını esoaarnda lqmdl· 
lahlııtğıı. tltnnd ıınılrnıyııcağındnn emin olmak için lcabeden bUtUn t~dblrlerl 

lrıııotır. c bulunduğu bu gcmllerln kumandanlığını 
0 

l!n eden ıuhaya an· 

Londr.ı, 4 - Suriyeye giden 
Fraruııı harbiye nazırı General 
VP.~·g'.ı.nd bir iki gUne kadar Frıın • 

lf!u sabah 
Maliye, Maarıf ve 
iktısat Vekilleri 

geldiler 
~ fD"'""" • '1"'"dd Yarın U niversitedehi 

"1D4f.flll:J merasimde 
A -- bulunduktan sonra 

1-\rnerika milll müda- .. Vlaarif Vekili imtt-

faa bütçesi 10 milyar h~~k~et~de~~~~i 
, .. dolara çıkarılıyor 

li:eJ :Sl.ııı;ton 4 
eJ tce1t har~ CA.A.) - Ruzvelt 
.Ye~ 5 . zarfında kongreye 

~ıu'lllı'ln . ınılyara b:ı.llğ ~lmakta 
rıı. rnıı•ı .. d 
ı~~ llllsl! fıı 1 ınu afaa bUtc;esinJ 
:;:ıı .Yenı bi.z asınn iblağ edecek o· 
o.:ı l" Sil" h e~~Cktlr. u. !anma projesi tev. 

Zannülunduğuna göre, Ruzvelt 
4 miJyan orduya ve bir milyarı do
nanmaya sarfedilmt>k üzere bir 
müsaade talep edecektir- Ordu için 
olan 6arfiratrn bilhas..<ıa tayyareler 
için s:ırfedHerek Ruzveltin gaye 

(Devamı t üncüde) 

Maarif \.'ekili Hıt.sa.n A.U Yücel 
bu sabah Ankaradan şehrimize 
gelmiş, Haydarpaşa istasyonunda 
vali muavini, üniversite rcktöril ve 
mnnrif erkanı tarafından karşılan
mıştır. 

Hasan Alt Yilcel, kendislle gö 
rüşen b!r muharrlrlmize demiştir 
ki: 

- Yarın Universitede yapıla • 
(Devamı ot ancade) 

sa)a dönecektir· General Suriyede 
ordu lıcmandanı General Mitte! • 
hau~cr ve Ankara sefiri Masigli ile 
"Örü~r.t~ektir· Suriyede halkın endi-

1 
şe içinde bulunduğu, General Vey • 
gandın bu endişeyi izale etmek ve 

J bugünkıi voziyelin devamını temin 
eylemek iı;in Suriycye gitti!!i söy • 
leni yor· 

(Devamı 4 ıincüde), 

Bulgaristanın Roman
yadan istekleri 

Sovyetlere bildirildi 

Roma radyosunun cvı;elki ~\şnm 
verdiği mıılümata göre General 
Veygand Halı>be vasıl olmuştur. 
A;ııı haberlere göre, Genemi Vey· 
..... :ınd, Suriye yüksek komi~eri Pu
'ıo, Fransanm Ankara bilvUk elclc;i 
~as'gli ve General ~.miıhavzerle 
.. BrUıımüştür. 

ı Macar meclisinde hatıplE r Romanyanın 
Viüat --· inhilal halinde bulunduğunu iddia ettiler 
T e tabu • _ 1 E sam 1 I ,.~~, •.. , , ... v - s•·"·, ... ", ,.. ,,.,. ··~d·" ,. . ., 

1 uuhwr h1riciye naıırı Sonetlt>r ~lcbıısl:ır meclisinde bir çok 
Başlıktan bir ınAna ~ıka madı· 1 Birliğinin Sofy:ıdaki elı;ıc;i l.nvren- melıu lıır, ~omnnyndo bulunnn Ma· 

ği ., · • :ıı · b tıef ile Bulg:ırıst:ının Roınan.r:ıdon carlnrın gormekte oldukları müş. 
nız, de ~ mi. Eskı f~sahat ~ıta • istekleri h:ıltkında uı:un bir görüş. külıitton bahsetmişler. Miislakil Hı. 
!ıınnın dılde kusur o.arak gostcr- ristiy:ın mehuslorcl:ın Koczi Hor 
dikleri (tetibu"·ı W\füt) ı hatırla- me rcpmıştır. \"allı. şıı beyanatla bulunmuştur: 
tarak 1 d öP h be Ru isteklcrııı Avnınıı harltn!lının 

son za~an a~ a um a. .r- J tadili işi Almnnyn ile ltalyn tarofın. .._ Yirmi senelik küçük düşme-
lerine. giren bı_r bld attan kendimizi Jerden sonra, niha•·eı, Çcko~lovok-
k d iz ik t trn k isti dan karıırıo,tırılclı~ı ıonıan naz.arı J 

en un e § aye e e yonız· ı ılilıara olınecn{;ı ümit edilmekle- yııdon sonra Homanynnın da p:ıı-
Eskl meb'u'I Erzunımlu Sai.ih çalonmağa lınşlndıl;ını F:Örebilmck-

Hoca bir kitab çıkarmıl': Ölilm de clir. teylz. Eminim ki lı:ılr:ın ve Alman 
bir, hayat da bir! diye bitiyor: fa,.. l MAOAlt MECJ .. 1StNDE dostlarımız, l\l:ıcar mütaleb:ı\ının 
kat bUtün bu Allahlık telakkilere TE1 .. AHtlRAT ne knd:ır muhik olduğunu sörerek 

(Dc1X111tl ~ üncilde) Budapc,tc, 3 (A.A.) - Macar n. (Dcııamı 4. üncüde} 
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AKŞAM PO 
Salı.ibl cıe N~ırivnt 

Hasan Rasi 
İDARE EVi: tsıanb11 

,(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
tBNJ H1ŞAM 

Çivi ihtıkarı ·u· k · · d t 
nalbur daha mahke· s u ar ram vay 1 

... bml: ....... tı• Tllfrll 
Yan IJlerl teleforıu : 
lda,.. • 
ilan _ • ~ 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmq. 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

meye verildi Şehir meclisi tasviye ve satın alma 
Agopyos adında Fatihte bir nalbuı 

,Tll'illMMallıilJll9 .... 
·~ııır. f'ısll tlrilfl• ,;..,. ,,....., ..... ..,.._ 

r1aöNı:·ş1·R • 

32 l'ütl(oeye (,>eYlrt:a: 

M lYI !Mı n d d ö n ır lYı r O:t 
~~~~ti~=~~~:~:~u~u:ı~:il~a~:ı~~t~~0~ ıçın beledi ye rJyasetine salahiyet verd. i 
altıncı asliy(! ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmiştir. 

ı Tarlı!p 

1 lltıttl11ı t.00 ""'· 1 
1 8 wytdl '-Ti • 
ı t ıı)'hlıı ı.oo • 

Onu duşmanlar:na kar~ı hi
maye cdc-~Hec~:siniz. O takdirde 
bu yükü ü.u>rinize alınız. Fakat, 
zannediyorsanız ki onu mubadcle 
,.e teslim edeceksiniz ... O takdirde 
kendisini burada bırakınız! 

Zira o yurdunda kunetli \'C lıi
maye görmektedir! 

Bunun üzerine .Liz ~u cevabı 
verdik: 
' · - Senin sözlerini dinledik.. Yal 
nız, Muhammed bize kendisine ,-e 
AI!aha karşı vazifelerimizin ne ol
duğunu söyleo::in! 

Hz. Muhammed bunun üzerine 
bize ,·aaz eyledi, bizi Al:ah imana 
daYet etti, önümüzde Kuran okudu 
ve içimizde islama Eevgi uyandrr
dr. Sonra: 

- Bana yemin ediniz ki beni. 
çocuk ve karı'armm koruduf;runuz 
lıcr ~ye ka~ı koruyacaksınız! de· 
di. 

Elberağ ibni Marur (1) Hı. 
Muhammedin elini tuttu ve: 

- Evet .. dedi. Seni hak pergam 
her gönderen üıerine yemin ederiz 
ki biz seni kendi vücudumuz gibi 
koruyacağız! Bizim biatimizi kabul 
et, ey Tanrının Resulü! Allah şa
hittir ki biz cenk çocuklarıyız ve 
birimizden diğerine daima \ daha 
kudretle miras kalmış silahların 
:ıdamlanyız! 

Elberağ bunları söy!erken Ebul
fıaytam ibni Ettikan onun sözünfi 
keserek: 

- Tanrının Resulü! dedi. Bizim 
aramızda bir misak vardır. -
\'ah udileri kastediyordu - ki biz 

.... ımdi onu bozuyoruz. Biz bunu 
vaptıktan ve Allah sana zafer ver 
iikten sonra bizi terkedecek ve 
yurduna dönecek misin? 

Hz. Muhammed cevap veroi: 
- Sizin kanınız benim kanım

dır. Sizin döh.'iüğünüı kanı ben de 
dökerim! Siz benimsiniz. Ben de 
sizinim! Sizin cenkettiğinizle ben 
~e cenkederim. Şizin yarı~ yaptı· 
gınızla ben de yarı_ş ederim .. 
Kağb sonra nakleder ki Hz. Mu

hammed onlann i5lerini idare et
mek üzere ona ~ralarmdan on iki 
murahhas seçmelerini bildirdi. 

Onlar da dokuzu IIazraciterden 
ve üçü A vsilcrden murahhas seçti
ler. (2) 

MViHlNLBRlı\i MEDINEYE 
ll/CRETl 

Dağ tcpe~indeki biatten . C\'\'et 

Hz. l\luhammed harp etmek ve 
kan dökmek müsaadesine mazhar 
değildi. Sadece dine da,·et etmek. 
hakaretlere sabırla tahammül et· 
mek ve cahillerin bu hakaretlerine 
af ile mukabele etmekle mük<>llef
ti. 

Fakat şimdi Ku:-ey:lilcr !.ilahı 
tanımayıp, Tanrının onlara bah· 
~eylediği inayeti reddederek, IIz. 
Muhammedi yalancı yerine koyup 
Tanrının birliğine ,.e onun pey· 
gamberine im:ın edenlere, peygam 
berin dinine sıkı sıkıya sarılanla 
ra zulüm \":? :.::k~nce edere!\ onları 
mahkum edine~. o \'<'löt, Tanrı Hz. 
l\luhammxic, kendi e::ıhabma zul· 
medenlcre kar;ı harp ctır.ek müsa· 
adc,i bah~e) ledi. 

IIz. i\Juhaınmecı' harp ctıne!, 
mü,aad .. ~ini tatrnı.bm dip !\Iedi· 
ııdi c-habıııın J:abil~!cri clı;- i : ~·' 
kahuJ cdece!:lerine ve g~re!~ ken
clis!ni. gerek r~habrm himavc c\·· 
liycccJ...lerine yemin ctr.n,,i Üı:!riı;P 
Hz. l' Jıf' ~""'.'l'"'d ".,,.,..ı. cı...ı.., u""c· - • ,,, .... \,,..\. .. ...c ... "l , .. 

(l) Ukbe biati r.s11a.m:da cnsa
r111 lzatibiy.li. !iz. .Hu'wmmel 
H('di11cye hicret ctmcdcıı cı·1.:el ii/
ım:şı iir. 

?) 'Bı 1 muralıhaslara (.\'rıkfb)deni 

lır. Bu nakilJ/er 12 kabilr:11i11 rm· 
·İJ'dilcr. 

hicret etmi5 '""' gerek henüz Mck· 
kede kendi başına kalmış olan es· 
habma. (\1cdineye hicret etmeleri· 
ni ve orada karcl~leri ensar ile 
birleşmelerini emretti. • 

IIz. J\ hlhammcd onlara : 
- Tanrı sizlere kard~ler ve e

min olarak ~-~ınacak bir yer bah~ 
buyurdu! dedi. 

Bunun üzerir.e e;>lıabı kafile ka
file hicret ettiler. Yalnız Hı. Mu
hammedin kendisi Mekkede kaldı 
ve Allahtan kendisinin de Medine· 
ye gitmesi ml: • .aadcsini bekledi. 

KURE1'Ş RElSLER!S!.V 
iÇTİMAi 

Kureyş!iler Hz.' l\Iuhammedin 
kendi kabilesi ch~ında Ye yabancı 

bir memlekette e;:;hap edindiğfoi. 

bütün dostlanmn bunların yanım 
hicret ettiğ~ni görünce müslimle
rin himaye ve melce bulduklarını 
anladılar. Hz. ~luhammedin de o· 
raya gitmesinden ve kendilerine 
karşı harp açmasından korktular. 

Bunun üzerine bütün kararları
nı verdikleri Dar • ün · !\edve'de 
toplandılar ye Hz. Muhammed 
hakkında, ki ~imdi ondan korku· 
yorlardı. Ne yapacaklarını görü~r 
meye başladılar. 

O sırada oraya ~nrtık bir gömlek 
li ihtiyar bir adam kılığında iblis 
geldi ve (Da ~ üs - Kc<lve) nin kı
pısma dikildi. 

Kureyşliler ona kim olduğunu 

sordukları zaman bu ihtiyar a· 
dam: 

- Ben Necid (3) li bir ihtiya
rım! Sizin sözleşti~inizi i~ittim. 
Konuştuklarmızr dinledim \ 'C bel· 
ki de sizlere yarıyacak bir öÇrül ve· 
ririm diye buraya geldim.! dedi. 

Kureyşliler: 

- Pek iyi! dediler ,.e onu içe 
riye aldılar. 

İçtimada Kureysin en •yüksek 
eşrafr vardr. Birisi kalkıp ötekile· 
re dedi ki: 

- Bu i\Iuha:nmed işinin nelen' 
Yardığını gördünüz! Tanrı bilir 
Biz onun yabancı kabilelerden a· 
daml.arile üzerimize çu'lanmıy:ıca· 
ğmdan emin değiliz! Onun için 
onun hakkında müsterek bir kara; 
\•e;mrliyiz! 

Bir müddet mün.,Jrncalardar. 

Agopyos Cemal adında. birine kilo
su 4.3 kurıı1tan· yanm kilo çlvi sat
mıştır. İhb:ır üzerine yakalatımtştır. 
Mevkufen muhakeme edilmektedir. 
I'e.ndisl çiviyi 40 ltunıştan ~ldığmı id
dia etml§tir. Belediye ve iktrsat mU· 
dUr!Uğünden buı mal(lma.tm sorulma· 
sı için nıuhakemo başka gUne kalnu~
tır. 

Giresun tacirleri 
İstanbul piyasasının 
tanzimini istiyorlar 

Glrt"Suıı, S (A.A.) - Vall Muhtaı 

Akmanın reisliği altında dUn birçok 
ithal!\t ,.e ihracat tacirlerinin iştira 

kile ticaret odası salonunda mllhim 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda 

ilk ı.öze başlıyan vruı, milli korunma 
knnununa mUsteniden t~şekktil etmiş 
olan fiyat murakabe komü:yonunun 
,·azlfcleri ve tüccarlann gözöntJnde 
bulundurnııı.:... mecbur1yetlnde oldult· 
ları l~ler ha.lckmda çok esıı.slı ve et· 
raflı bir surette izahat vermlı,,zamıv 
mn geçirmekte olduğu nezaketi tama· 
mile mUdrlk olan taclrlerln alım ve 
satmalarda kanunuu ve ticaret vekfl.· 
!etinin derpiş ettiği ~ekil ve §eıaitten 
ayrılmıyacaklı;.rmdan emin bulundu· 
ğunu ve nihayet memleketin lktısaill 
ticari düzeıılnln aksamamaaı ve hal· 
tun mutazarrır olmama.ııı ancak bO· 
kumctimizln emirlerine dikkat edil· 
melde ve bu emirleri istiyerek yerine 
getirmekle kabil ve mUmkUn olablle
ceğlnl söylemişth-. Dirçok tacirler bi· ' 
riblılerinı t,1.üJ"n ı;öz ula -a·t ch.,ü.ı 

celerini i:ı:ah etml~lcr ve çok uzun do.
va m eden bu ı;örüşn:elerde 1::.tanbul 
fiyatlarınm esaslı bir şekilde dilzeltU
diği takdirde Giresun plyıuıasında a· 
norml\l bir fiyat farkı olmıyacağt 

kaııa«tlnt ileri slirmUi;lerdlr. 

Perakendeciler kar nis-
1: : , :):-ini az buluyorlar 

I 

:B'iyat mllrakabe komisyonu taıa

!mdan muhtelif maddeler üzerine ta
cir, yarı toptancr ve perakendeciler i· 
çin konan azami ltG.r nlebetlertne sağ
dan soldan itirazlar yapılmaktadır. 

Muterizler yUzde yUz elli kazanma:a 
alışmış olduklarından makul ve niza
mi lt~r ni.sbetlerini az bulmaktadırlar. 
Bakkallardan sonra. limon yan top
tancıları ve s:ivlciler de dUn komisyo
na mUracaat ederek kt'lr nisbctlerlıılD 
nrttırılmasmı istemişlerdir. 

Diğer taraftan Jlmona yüz para ".e 
Jl:i kuruş otuz para azamı fiyat kon· 
muş olmasına. rıı.ğmen §ehrin hiçbir 
tarafında 5 kuruştan aşağt limon al· 
mak mtimkUn değildir. 

-_ ... __ : . eraitede imtih~n 
"'· • • "'?"İ parlak ele:-] 

L9tanbul Unlverslte!!iniıl bütUn fa-
sonra diğer biri kalkıp: killtclcrınde imtlhanı:ır bitmiş ve ne· 

- Onu zincire \'Urup hapsediniz! ticelcr dUn talebeye tebliğ edılmiı;tir. 
dedi. Sonra arm şekilde hakların· Bu neticelere göre, Hukuk fakültesi· 

oin birinci sınıfında 800 talebeden 77 
dan gelinmiş olan, ondan en·elk si, ikinci sınıfmda 270 talebeden 81 i, 

Rabiga \"e Zübeyr ve diğer şairlert tiçüncu ıoını. mc!a lüO talebeden 83 u, 
ne olduyca ona da olmacını b~ide· dörclüncu sınıfında 88 i muvaftal{ ol· 

• • 
1 

muştur. 

yınız. !ktısat f:ıkillle.!ılnde blrlncl sınrfm· 
Bunun üzerine ~ecidli ihti~·a:-· da. 312 talet.eden 34 u. Jkınci sınıfın· 
- Bu hiç te iyi bir tedbir defül r da 135 talebetlen 13 ti, üçüncü smı· 

dedi. Tannya yemin Merim ki eğe: tmda 03 talebeden 22 ııı, dördüncü 
sınıfında 21 talebeden 14 il imtihıınla 

siz onu hapsedecek olursanız bu· rı kazazımıştır. 
nun haberi onu kapadığır:ız yerin lktısat tııl:Ullesi bu sene ilk mezu· 
kapıla:ından eshabrna ulaşacak- nunu vermektedir. Bu dıwrede H 

genç fakülteyi bitirmeye muvaffak 
tır! O vakit onlar ~ize kolayca hac; olnıuitur. 
kın yapabilirler. Onu eliniz<lcr: Edebiyat fakillte~ı tarih ~ubeslnden 
kurtarmlar. Sonra omm y::ı:;ıtasik . ;}, Coğl'a!ya şiıbeıdnden 6, Etl ~ Sil· 

. • mer şubesinden 3, Fclı;efe şubesındcn 
mıktarbrını arttırır Ye sıze galebe 7, P.omenoloji ~ubesinden 3 talebe 
calarl3r! Onun içir daha iyi bi· ı:ıezuıı olmuştur. 

t~dbir <lii'::~"ii:ıa;' (Devam> va") Muvaf!~klyet nisbeti en az Fen 
fakülteııinde butunmalctadır. 

Ynrtn llıılversitcde ilk mezuniyet 
(3) iç Arabistrmda bir yerdir: merasimi yapılacaktır. 

Fe\'kalôdc içtimaa davrt <'dilen 
şehir ı.ıı~c1isi dün toııl:ınrnış ve 
Üsküdar ve ha,·alisi halk lr:ıınvay. 
lım Tilrk Anonim Sirkeli hakkın· 
daki lıclctliyc riyıı;r.tinin lcklirini 
nıliz:ıl:cre elınişlir. Okun:ın nıııkıı
m m tcıkeresi nde, llalk ı r:ırn \ll)'h 

nın tanı:ınn üılcnmiş olan lıir bu
çuk ıııiJ~·on lira sernı:ıye ile mütec· 
şekki! lıir Türk Anonim Şirkeeli 
olduğu, hole edilmemiş beheri be
~er yiız liralık 300,000 his:ııccleıı 
mürekkep olan bu sermayenin 
1,009.510 liralık hissesi Belediye
nin, 468,220 liralık hissesi Vakıflar 
Umum Müd!irlliğünün, 22,270 lira
lık hissenin de muhlelif eşhasa 
aitl bulunduı'.(n, şirketin 939 senesi 
haıir:ın 11y1 sonuna ka<l;ır :\Opn11ş 
o:dui(u horcun yekCınu cfa 1,46:'1,817 
lira} a l>aliğ lmlunduğu zikredil· 
ınf'ktecl ir. 

Gene bu leıkcrcye göre şirketin 
borçları şu müessest>lcredir: 

H,119 lira H:w:ıg:ııı şirketine, 
2:l2)12 lira eski Tramvay şirkclinc, 
127,532 lira hir Alman şirkctfne, 
Gfı,510 lirıı İş llıınk:ısına ve bazı 
rüsum nıtık:ıbill oJor::ık bir miktar 
da Belediyeye. Oıo,•olf l\onsor~ı. 
yom i$mindcki şirketle eski Elekt
rik şirketine al:ıcaklarına mukabil 
Tr:ımvay şirketinin mubavvclc mer 
kezi, garaj ve milşlcınil!ılı ve 24 a· 
robası ipot~k veya terhin edilmiş 
bulunmaktadır. • 

Ru ~üne karlar şirket amortisman 
nonıile de bir para ayırmamıştır. 

Akdenizdeki şilepleri· 
mize dair gelen 

malUınat 

Akdenlzde bulunan şilepleri -
mizden Demir ı:ıilebi Barselonda 
yükünü • boşaltmaktadır· Ondan 
sonra derhal limanımıza gelecek -
tlr. Demir ve diğer şileplerlroiz 
yüklerini oşaltmak için Marsilya· 
da 10 gUn bcıklemişler, nihayet 
Mardlyadaki a:.oıkcri makamlar. va
ziyct,in tehlikeli olduğunu ve ~;ilk ~ 
le!ini bo~altamıyacaklarnu bildire
rek denize açılmalarınr tavsiye ct
miijlerd.ir. Bun\l.n üzerine :;:ilepler 
açık denizde bir müddet kalmış -
hr ve gelen emir lir.erine yükle -
rini Barsclonaya bo~altmağa git -
mişlcrdir. 

Karaaümriikte yangın 
J{aragümrlikte Eski Alipa.5ada 

Keçiciler, raddesinde l 07 numaralı 
Turhan isminde birine ait evden 
dün e.kıjrun yangın çıkm!~, itfaiye 
ev kısmen yandığı halde söndilr -
müı:.tur. Ateşin evin üst katında 

oturan kiracı Mehmedin odasın -
çıktrğı an!asılmrştır. Sebep henüz 
malum değildir-

İ~mirde şiddetli sıcaklar 
1zmir. 3 (A.A.l - Hava iki giln

clcnberi fazla sıcal• yapmaya b:ı~la

mr!}tır. Dlin termometre gölgede o 
tuz beşi göstermlştır. 

---o-

Başvddlimiz yeni Ro
m~n elçisini kabul etti 

Ankara 3 (A,A.) - Romanyanm 
yeni Ankara bUyilk elçisi Cruse~r.u 

buf;iln saat 11,30 da Başvc:cıı Dr. Rc
t'k Sayd:ım tarafından kabul edilıni~· 
tir. 

POLiSTE: 
Bir kadın tramvay 

altında kaldı 

l{a dıköyünde Küctikp:ız:ı.rda üç 
mit:raph cami sokağında oturnn • 
Must:ıfa kızı Hatice dün ı-:ıııltop -
rakta caddenin bir tarafından ge -
çerken Ko.dıköyünrlen Doet:ıncıya 

gitmekte olan vatm:ın Halilin idıı -
resindeki :J6 nıunarah tl'amrnnn 
altında k::ılmı~. ::ı~rr surette rar~ -
l::ınarak Haydarparn Nümunc has
tane;;inc kaldınlmqtır. Yatman ya
kaln ımıı:ıtır, 

nu ''a:ı:iyet karşısında Ileledi~·eniıı 
rardınıdıı de,·:ımın:ı imktııı oJmRdı
itınrJan , hiikiımclin yardımı iste. 
nilıni5 Ye bu mürııeaut iızeriııe va
ziyeti tetkik etıııck uzere Ba~veka· 
lelin •emrile bir komis.ron teskil j 
cdilmi-;tir. • : 

Şirket, Belediye ile E..-kafın bir ' 
lcı~ırn :ılacııklarını lerk ve mal! mü. ! 
cs!'>eselere olan borçların ödenmesi : 
için yeniden hisse senedi almnları i 
suretilo bu işin hal şekline bağlan. 
masını leklif etmişse de hissedar 

• l •llık ... ·---------· 
Doğru 

Değil 
ve alacak,tlardan Evkaf ve iş Ban· 
kası buna temayül göstermemişler 
dir. Bu sebeplerden dolayı şirketin 
tnsriycsinden başka yapılacak iş 
kıılm:ımıştır. 

Makamm bıı tezıt.,resi kavanln, 
bUtçe, lktrsa.t ve na!l& encüırıen1er1 

tarafından mUştereken tetıdk edilmiş 

ve ou kararlar verilmiştir: 

l - Üslı:Udar Kadıköy hallt tram
vayla.rınm tasfiye :nt önllyecek te
maslara glrii!mek ve diğer alA.kadar
Ial'la bir anlaşma t.cmln etmek tiıerc 

makama salAhlyet verllmeB1, 
2 - Kabil olm:ı.clığt t&kdlrde mez

kO.r tramvay umuml heyetllıden tasfi· 
ye kararı alınması. 

3 - Şirketin tasfiyesine karar ''eril 
diği takdirde Amme hizmetıerlnln sek 
teye uı:tratzlmaması için icap eden 
tedbirlerin alınmasr. 

Muhtelit encUmenln bıı tekltnerl 
mecl!s heyeti umunn:,esince · 
dJlmlşUr. 

.ı.l e-

Mecliste dün kabul edi
len kanun layihaları 
Ankara, S - Btiyük Mlllet M'.ecU

sl dün toplanmışhr. 1çtlmaa. başlanır
ken Seyho.n mebusu Sata Özlerin ve
fa t ettiğini bildiren Ba.~vek!let tezke
resi okunmuş ve mUtevcHaum hatı· 

rasma. hürmeten blr dakika ayakta 
eUküt edilmiştir. 

Dunu mütcaki;:> ruznameye geçlle
r('k bazr mebuslann mezuniyetlerine 
alt riyaset teıı:kereel o kunarak taavip 
C\dtlmlş, ordu sutaylıı.n heyet.Jne mah
sus terfi kanun!ınun dlsrd!llıdl mad
desinin tadiline, ceza evlerl inşası ic;in 
istikraz akdi ve gelecek yıl.ara sari 
lao.lıhUtlcrdc bulunulmasına ait ka
nun lô.ylhalnrm•n ik!Dci m!lZakcreleri 
yapılarak lrn.bul e<li1miştlr. 

Erzincan \"C Erzincan yer .earsmtı
smdıın müteessir olan mıntakalara 

yıırdım için yaprlt.n ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan almncak tıcret
lerc alt kanun lQ.yllm'Sl ile icra. ve l!IAa 
kanununun ba..:ı maddelerinin değlştl
rllmeslne ait Itanun lAyihasınm da 
birinci. müzakereleri yapılmıştır. 

* Akdcıı izde hulıın:.ın şileplcri
mizdcn lnnl lıugünlerde E(elccek· 
tiı·. Yelkencilerin Tan silclıi de 
yoluıHlır. · 

(;Dahiliye \'ekrılcli müsteşarı iken 
ürüncii umumi müfeıtişlil'!e tayin 
etlilcliğini y:ııdıAıınız Nazif dün 
,\ nkar:ıdan gelmiş 'c ,·ali;ri "iyoret 
etmiştir. 

._.. !:ok ırköylinde Me<lıım Rokoni 
ile Kirl,orun ınrınir:ıtura <liikki'ı.nla· 
rına miişleri sıfalilc ~ircrck hir 
ço~ c~~ a n'$ıran k:ıdınhlnn nıahke· 
nıcsi bilmiş ve lıunlard:ın Zdihn, 
lliknıct ve Pe\·ziyc heşcr ay, Jlnn i
fc rlc iiç :ıy 10 gün hapse mohk(ım 
edilnıi"1!ir. 

41 Jfr.:ıırum, 3 - Erzurum kong... 
resini acmak üzere büyük atamızın 
ı:rzurııııı::ı ayak bastığı Rünün yıl
ılönünıü olan bugün Cumhuriyet a
lnnıncla lıüyük merasimle kullan
ın ıc;lır. 

,;, lıılıisnrlnr \'ekili n:ıir Kararl<'
niz dün Tckirda~ın:l giderek lct. 
l,ikatt:ı hulunınuştur. 

• Türk onlımınun ll.ıtay:ı aynk 
lı:ı<;tığının ikinci ) ıldöniimü o:aıı 
:> ıemıııutu kullulaınak için Ilata
yın her ı:ırarmu<1. fc\•kıılfıdc h:ızır
lıkl:ır:ı lı:ı~lunmıştır. Bıı mutlu gün 
lüyık oldu~u ehemmiyetle kutlun:ı· 
caklır. 

* Fr:rns:Hlal,i iıılelıc ıne~·anın;l:t 
lııılıınmı ~Junıffnk Oklıııy'ın Pcri~u
cııx'clc \'::ı!.ıııl Kcfrli'ııiıı Tou!oıı ~e
cl:ı oldı:1darı \'C lıer ik;sinin sıhh:ıt· 
le hııtııııdukl:ırı lılll,kııııl::ı JT:ırieiyc 
\'('l.; :"ıll'linc ııııılıinı:ıt µclıııi~lir. 

Blr .rkada.,....,.., 
lclıu-esl n1n gözlbıe Q8.l'p 

: ı.e blr yazı göndenlJ 

·ı bapıd.a.ıı ~nl nasıl an 
• "Btr ak§D.m 9 da Kadılt 
içerken vııpurda, ı~tanbul 
i ğ\ln.UZ bir ~iniz! hatırı 
: muhtemel ve hatta. çok v 
i takdirde yapacağınız oey 
1 fonla halli mUmkllnM 
ı çıkar çıkmaz hemen bir 
! raınaktır: . . 
1 Öyleyse sl.Ze bu tele!o 
! tarif edeyim; pek tabll ôl 

l 
lı\ l5kele bqmemuruna: 

- Lütfen telefonunuzu. 
- Maalıeaef, bizim tel 

ancak re.W muhaverelere 
{ ınlfUr. Hu.sual konupnal 

i maz: J - Ya ... o l ı.lds? .. 

1 - I~rşıkl benzin depo 
i lllZ. 

I• = ~;ı: ;an.,mam begtim 
PeUı·on (patron) gllltl 

J (gitti). Gonugamazsun. 

' -Ey!! .• 
! - öteRl depoya bakm. 
i 1ktnc1 b.:nzin deposunda 
f nakarnt: 
J - O da kllltll beyim gitti 
işrya bakm. 
I· ~ Hasplnalla.h, .• 
! Kar~ısı bir lokantadır: 
İ - Telefonumu?. yok be 
1 tacıda. bulurırunuz. 
İ - Nerede bu pıutacı ... 
i - Şu kar~I kö~o b~ınd 

i - .... 
1 - Telefonunı:-:: var mı c 

1 
- Vnr beyim... buyurun 
- Oh yarabbi! !! §tik 

ı <lnmza erdik. 
i Anladınız ya.. Şayet size 
j dıköyünde bir telefon JAz 
ı ıı.ıte o pastacıda bulursunuz 
! Herg-Un on blnle-re.e halk 
• feri o::ın en ljlel< ve ı:n 

1 bir iskelede na!llıl olup d:ı. t<' 
: lnruua'l:: tnnnıJ:ıcak Ş("y dl'g 
i fon hlıı.resi harekete ~«'iP 
! lsl•ı>leıılne umuma n""'ı•ns 
~ fon ıw:rnııılıclrr: cllr.dc maki 
! olmn.,a C::ılreslndrl\i nınkln 
; blrlnl sökerek, C:l)·onız. 

Doğru dcği ~ 
i ................................. _. ...... 

İzmir bütçesi 
düzeltilemed · 

İz.mır vilAyet bütçesinin t 
çln vlldyet dalını encümenin 
lan tetkikat 300 bin liralık b 
o.lmmadtkço. t·Utçımin teslslD 
olnnyaca~ı neticesine va 
BUtçe bu k:ırarla tekrar \'ek 
zolunacaktır. VekAlet bu 
bUtçcyi tıı.sdik etmezse vaı:iy 
kUt! için Yll~:·ct umumi nıec 
lantıya ça~rrlacııktır. 

Anka:.·~da eml"' 
almak istiyenle 

Ankara.da Büyük Millet 
habçcsl yanmd:\ Mfıılt yol • 
de r.t.!ıc1rur.ı kar5rsınd:ı. üstü 

1 radh üç yapı bulunan i 

1 şüyu i1.alesi dolnpsile Ank.S 

1 
r:ı.smc:ı. l :> kmruuz günü s:ı 
~ c ı.ad:ı.r .sattlaeülitır. T. 
kırme:l\•ri 13·700 liradrr· 
nuınnr:ı.· ile dosya"ma bakll 

.l\ifü:a~·e:ıcrt- i, fr·a!• i~in 
:ıranıyor· tı. nla5m:ı!i l<1tc~ 

ı .. t.:ınbuld:ı ar!4a ı·ümuzile 
t.utusu :: 14 n:lr.1~r:l\·.ı, .\nk 

~ i"l?>fon ·~3'?G ~ a nı:lr:ıı·n::.t c: 
tlirll'r· 

---------~-~·-----=ı--Wl:~Jill!I 
ZA n. Üski\ lnr 

ı:uldan ~!~~~ • c;>ı der:ı son -
r.ıe;:u:ı nlchı~uT'."~ t1"ir ""'h:ıdC 
m"mi :-a:ıi cttfrı. - ni~·ıi ç 

l c:ı~ımd:ın nıı~· :nh h;".!:mü .1• 

:!,\'j .\I:::ı c! < ..... ı-'.::" 
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~~~~~~~~~~~~~~· ~-rn~,~~,~~~®~-~ Harp ruhi~ve tahl~eri: 13 

giliz Başvekili nıüda- "Ord~ P5!~0 oji_sl· 
, 'hk A nı:a lazam 
ıstı anılarını gezdi ve ebe•mlyetı 11 

~~~ ling-ilt9re üzerinde dü-1 Londrııdan veriien Yazan: Vc. 1t .Adasat 
!!iliz J • • _ 
sınd >nşvekıııt Jıııırıın A YRm 

ıan a harp Yazi '·eti etrafın· atta b J »ngk ulıın:ıcnktır. 
tn l'~ng Ye Birmanic'den Ci· 
ıhte)j;lar .. lıakkınd:ı Japonla-

)nce l'hulalehatı, İngiliz hli-

~ nnz::ırı dikkate nlınmnk-
:ırıon 1ı- • 

\·ap . ukômctinc yakında 
ılitcd·glınılcrilebilcccği ümit 
L lr, 
ııurnı h 
ıtis 

1 
arptcn evvel Almanya· 

tkcs~ a~~ıniliteri olan >c Hll8 
efj ... • llluzakcrelcrincle Alman 

·•il\ n~J • ncraı 'r, <crı mur:ıhn~ı bulu. 
c k 

1 
·on Vinlcrfelrl, dün 

a h hastalığından öl. 

, l!ilterc 1 -
·'r e . < c dıı n r::ece nc,redi· 
lo~ 7ı:;.~.31:1'c ile h:ınkaların 
etik 1 1 ılga edilmiştir. 
Siller~ 1•1ariciye nazırları "'' 
lerj ~nı~ La Ha \'nne'clc ak· 

arak ıçtı~:ıın tarihi :w tcm
leı;bıt erlilmiştir. 

~&tekeden beş gün 
• &onra dahi· 

lhoda mukave
eden Fransızlar 
bin ı · · nşı oldukları 

... anlaşıldı 
"• 3 (A·A) 
or: · - HavM ajansı 
~raı Ve. 
c:xıen ~ g~dın bir eınriyev-
itl ildirilmektedir· er kü . . 

' çtik zabitler ·as -. ' 
?a kadar "d 
tıı" mu Rfaa tın ,.; ı . alnıış l e ea. 
• 1tafü

1 
; an 22 bin llrka. -

, ltıilt 0 attmnı istihklm • 
·,._ .arekenin ınevkil - . 

• •11~1Hn<1 .... en-
enıct r>~ beş gün sonra • 
endiı'0~lını§lerdir. Ateş k~ 
llıuha~ ne vflsıı olmadığın -
atı recti11arın verdikleri her 
.tılığı k Od.erek, Fransız ku· 
e knct end.ilerini haberdar e-

" ar lll" erdir. ucadelcyo devam 
kah 

:.·a:nanıı• 
dakat ' ' \•e askeri vazi-

dıığun ı:ayfasr, sizin yaz • 
.... uz sa"f ı ·ı· •·Su ,J a ara ı avc e -

b:r ,~a~·f~lar, ' - ~·inltü or
"lir. "" asıyctnam~sinl teşkil b' .ı. annın d 
.~r kah or usu qu vt-si-
1fıi gibJ ran;a~ıı:t vedia1ıı te,,· 
derat

1 
•. Rgao"ylerinin keneli 

f'\ \"ıd' . 
·tııieri d' _ısındo al.mm olduk 

e ihtiva eylemekle -4 

ilteredeki harp 
·rı.~.~~ Kanada ya 
,~~~Urülüyor 
\ .. , t 
·~. ltaıl:ırı-h 11~ıltcrcdcki Al. 
1 ıı arp · ı · ~k e ııc7.aret • esır crıle harp 
ıı •E!flcr t b .ıllıııa :ılınan lııı 
c haşıan~n :ın~ının l\anadaya 

t. 
1lii11 1• ış, hunlardan ilk 

ır \ana·' y ğe • ua a muYasalat 
" la tııı· . taftan bi A 

lQ •si tarar r iman rlen iı:al· 
h lorıil;itoıu~ndan torpi\lenen 
e;. '':ınıırtında f!ran Oor Star 
ı~tc lıuı ' Kanatlaya götü· 
b~ll kurt~~~n ':"iiretı~b:ıt Te 

ıı- l~·· an .hın kadar ,_ .. r "'Otya li .ı.ışı, 
. ~lüı-etı h ınanına ı;ıkıırıl ah 1 e alta . -' ., nn·ı· 1\ 'e vanur..ın 

tı1n1 .,ı ı:ı: k ı . ., " ~r 'ta l ilS er crınıJen de 
rı ır. 

ısır.in harici 
s ıy · gta.k· asetı 

~ilt ıl 0!a.cak, fakat 
Cte ıJ • .f aad k , _ _e ıttı a ka 

il'o ; ~lınacak 
!ııi ~:- <A.·A·) - R"yt • lu .~~"altiı II o er. 
ln ~. ıneb asan Sabri I'a-

at.-· usan nı ,,_. d i 
~~1 -...ıı :taprn ecuıııın e Ik 
t lırısıl" n tştıl". 

h..,,_-;-.. •• ll§vekiu h . t . 
~ ~da d . . • _anc et. 
. nı '"ll'icl Si e.tnlştir kı: 
ıe~~tş bulu~titniz, harbe 
rııu ~etıeı-e kan bütUn Yaban

"' o ~es ol nrşı d0&tl~ üze.. 
'n- lsu:tıaı· ~kt.ır. Trunanıl:ve-
-.... tı -ı~ tnı id • 
ııu •xırsır a ı.ıne arzu!!unda 
ilııe t~!'fikı 't

11 
~'lıı 7.anıandıı. bti

lu<> r nı ifa "~lterf.lye katı]t ta.. 
1tı~lln11 rnetın l'lıe't \'e ittifak \'il 

c ko~ınıtk ve nıhıı He ic.ra 
arzusundadır. 

malumata göre 

ş Ü r Ü 1 en A 1 m an Ha~eşistanda isyan 

tayyareleri yüzü buldu !1!~~:~~Jrc~!ş!~-~~ 
İngiliz taYyareleri dün de Almanya ve red:ı~:rt!iı~r;:~~ı::~;dc.· 
Halandada bombardımanlar yaptılar üç haftada 6 O 

Çağumzda artık ruhiyatın kol 
salmadığı bir tc1r içtimai müessese 
ve saha kalmamıştır· Sokrat ile 
l:flatuııun eski Atina beldesinde. 

Londra, 4 - İngiliz Başvekili 
dün Sussex sahilini ziyaret ederek 
bu sahilde bulunan birçok müda -
faa istihk8mlarmt mun boylu tef
tiş etmiştir. Seyahatinde Çörçile 
İmparatorluk müdafaa komitesi 
milsteşan general refakat etmiştir. 
Al~lAN TAYYARE LER L."i1N 

HOCIDfU 
Alman tayyareleri dün de İngilte
re üzerinde uçu§lar yaparak bom
balar atmışlardır· Bu hücumlar es
nasında beş Alman tayyaresi dti • 
§ürülın üştür· 

Harbin bidayetindenberi, İngiliz 
eahllleri ilzerinde veya yakınında 
mutlak surette imha edilen Al -
man tayyareleri yüzü bulmuştur. 

Bundan başka bir çok tayyare de 
o kadar hasara uğratllmı~tır ki, 
heı halde üslerine dönmeğe mu -
vaifak olamamışlardır· 

Alman tayyareleri dünkü hü -
cumlarmda bombalarını muayyen 
bir hedefi hesaplıyarak değil, geli· 
eigüzel atmışlardır· 

Hücuma. uğrayan mmtakalar !n
gilterenin cenubu Mrki sahilleri~ 
,ve !slı:~yadır. Takriben on beş ki-t 

1
ei yarala.nmrştır· Suffolk şebrinde1• 
~iki kişi ölmüş, altı kişi yaralan -
mıotır. 

lNG tLİZLERİN TAYYARE 
AKINJ.,ARl 

İngiliz pomba.rdıman tayyareleri 
h ilcum.larma devam etmektedirler . 
Hedefler arasında Holanda ve Bel} 
çikadaki tayyare meydanları, 
Ruhrda ve Vestfaliada münakale 
yolları, Hamburg ve Dortmundda
ki hedefler ve Zecbrugge doklan 
vardır- İngiliz tayyarelerinin hep
si .salimen dönmüştür· 

İngiliz sahil müdafaa tayyare -
Ieri, dün HolAndada Almanıarm· 
Teel ve Ymuiden üslerini bombar -
dıman etmiştir· Bu harekat esna -
smda bir Alınan avcı tayyaresi dil· 
eürülmüştfu. lngiliz tayyareleri 
hiçbir kayrp kaydetmemiştir· . 

Dün, İngiliz tayyarclerinden bi -
risi, bir keşif uçuşundan dönme • 
1Illşfü. 
AUIAN B.'\ŞKU~IANDANLIÔI

NIN TEBL1Gt 
Fiihrcrin umumi luırargiih ı, 8 

(.\ .A·) - Alman orduları bnş!rn -
maııdanhğmm tebliği: 

Yarhav Echnhartın kumandasın-

da.ki denizaltı gemisi, 21 bin toni
lato mecmuu hacminde düşman ge
misi batırmıştır. Bunların arasında. 
Ath~laird adındaki 8 bin tanili -
toluk İngiliz vaplll}l da vardır· Di
ğer bir denizaltı gemiri de şimaıt 
Manşm garbinde 15:500 tonilato • 
hık Aran dor Star isminde teslih 
edilmiş bir İngiliz vapurunu batır .' 
mıştır. 

Alman muharebe tayyareleri, 2 
temmuzda, Manş sabili üzerinde1 
müsellih kf!'?if uçu.şlart esnasında,\ 
bir V:lpur kafilesine hücum etmiş -
ler ve 12 bin tonilatoluk bir kar • 
goyu ve 6 bin tonilatoluk diğer bir., 
kargoyu batır:mışlar ve 8 bin toni· ' 
latoluk başka' bir kargoyu da bom.. 
bardmıanla ciddi hasara uğratmış .. 
lardrr· 

Alman muharebe tayyareleri,ı 
İskoçya sahilinde İngiliz teslihat. 
müesseseleri üzerine bombalar at..~ 
mışlardır· Bilhassa Nevcastle fab -
rikala.rı bombardıman edilmiştir. 

3 temmuz gecesi, cenubi 1ngil -
tere .sahilindeki limanlar tesisatı ·! 
na müteaddit hücumlar yapılIDJtJı 
ve birçok yangınlar Ye infilaklar~ 
•çıkarılmıştır· 

Gündüz, Uç İngiliz Bristol-Blen~ 

1heim muharebe tayyaresi, Hollnda.~ 
\tlzerinde uçmağa teşebblis et.miş ( 

1
lerdir· Bu tayyareler, zamanında 

ı görillmllş Ye muharebeye mecbur'J 
edilmiştir. Bu tayyarelerden ikisi~ 

ldüşürülıneğe muvaffak olunmu~ -' 
tur. 

3 T emmuz gecesi, dUşman tay
yareleri, Holanda, şimali ve gar
bi Almanya üzerine bombalar at -
tnl§lardır· Tarlalara düşen bomba
,Ia.r a.sgarl zarar yapm~trr. İnsan • 
ca zayiat yoktur. 

Bir Alman tayyaresi kayıptır. 

Hatayda ilk deniz 
bayramı 

İlkenderun 3 - 1' temmuz kabo· 
taj bayramı !J;t dc-'a olarak İsken

derunda q_oııkun ve cmıwlslz tezl\hU
rıı.tla kutıanmrştr.. Sl\bahlcyln bay· 
raklar ve alay sancaklariyle ııUslen
m!~ olan cumhuriyet meydanında ya
pılan törende Atatürk büstüne bir 
çelenk konulmuş ve bun1J mUtcaktp 
liman reisi ve halkcvl reis! taratın· 

dan gUntin cbernrn!yetini tebarüz ettl· 
ren birer nutuk söylenmiştir. 

Fransada Faşist rejim kuruluyor 
Parla mentonun yerin e mesleki teşekkülleri iç:

ne alan Korporasyon meclisi geçecek 

İtalyan tayyaresi 
düştirill dü 

açık akademinin yüksek ağaçları 
altında kurmu~ oldukları felsefe 
sistemleri henüz bütün dünya üni 
vcrsitelcrinde (mctafizil;) namı 

altında tedris edilmektedir; ve en 
eşref ve niıtik hayvan olmakla ö
vünen insan, kafasının içindeki 
srrfan çözüp de ha~iki mahiyeti 
hakkında doyurucu bir fikir edin
medikçe daima bir filozof vec
di ve teemmülü içinde hayal kur
maya malıkümdur. Fakat artık 

göz l:amaştırıcı makinelerin mucid
leri olduğumuz halde monoton c-

Londra., 4 _ İngiliz • İtalyan saretini temsil eden bir deVTin in
harbi daha ziyade tayyare kuvvet-. sanlarıyız. Bu itibarla felsefe de 
leri arasında olmak üzere Afrika- maverai hükümlerden nisbeten sry
da devam etmektedir. Kızıldeniz nlarak daha ziyade gündelik ha
mmtakasında Eritrede Asab ya • yatta yaşanan kısa ömrün bir ay
kmmda Macaca tayyare meydanı nası veya kitabı oldu· İşte bu müs
Uzerine dün sabah İngiliz hava bet lıayat felsefesi insanın gerek 
kuvvetleri tarafından ilci hücum ya- ferd ve gerekse ferdler mecmuası 
pılmıştır. Bomba depoları üzerine yani canlr bir kütle halindeki bü
yapılan hücumlar netice.si olarak tün hayatı ve içtimai akı:ıülii.melle
:şiddetli infilaklar ve yangınlar rinln ifadesidir· !nsanrn bütün iç • 
husule ~elmi§tir. timai mekanizmalarrnda maddi ve 

İngiliz ve İtalyan tayyareleri a- manevi ölçi11erle hizmetler gören 
rasında §iddetli muharebeler cere- bu müsbct Hinı şubesi ruhiyat ve 
yan etmiştir. İngiliz pilotları, 1 _ bilhassa tecrübi psikolojidir. 
.talyan tayyarelerini püskürtmek, Her insanın ve milletin mukad
lbir İtalyan tayyaresinden havada deratt ve istikbali değişik ruhi !
yangın çıkarmak, bir diğerini ye - millere tabidir- Gerçi asker de ce. 
re inmeğe :icbar etmek ve bir U - miyet içinde bir insan olması iti -
çilncUsünü de yerde yakmakla 1 - baril'e ferdi nıhiyatt aleJ.ade bir 
~lyan pilotlarına. olan faikiyetini vatandaşın tabi olduğu ruhi ka.. 
isbat etmişlerdir. nunlar:ı tabidir; yani bu bakımdan 
İmha ameliyesi ewelce tanzim heyecan, ilısas, şuur ve zeki gibi 

~edilen plan mucibince icra edilmiş dimaği fonksiyo,ıılarmda bir fark 
ve iki milhim benzin depo.su harap yoktur. Fakat asker gençliğinin en 
~tir· Başka. hedefleri olmadı- hararetli ve hatta• buhranlı devrin
ğı cihetle lngiliz tayyareleri Usle - de lemi.si bir gaye için serbest ve 
rfne dönmüştür. alışılmış aile muhitini terkederek 
Av:ım Kamarasın,da mebus Man- bir disiplin, talim ve terbiye mu. 

derin Habeşistan vaziyeti ve im _ hitine giren ve kUtle· halinde iki 
parator Haile Selasienin avdeti vecheli bir ferddir. Ordu, heye
imkanlan hakkında sorduğu bir canları, bütlin meyl!nlan ve en 
.suale cevap veren hariciye müste- başta olarak cinsi sevkitabilleri 
~n. Butler, bu h lijusta yapacak taşkın olan köylü veya şehirli bin
hic:bır beyanatı olmadığını, sadece lerce delikanlmm, aynı yurd dabi
~beş~tanda içinden kaynryan linde dahi farklr iklim ve §.det şart 
şıddetli bir muka\'emet alametleri ları altında büyüyen insanlann di
mevcut olduğunu söylemekle ikt~:ı nam.ili bir cemiyeti, bir enerji kay. 
edeceğini bildirmiştir. nağıdır. Dinamik diyorum, çünkü 

MAREŞAL GRAZl'ANt ordu hareket halinde bir kütledir; 
Roma, 4 - Resmen bildirildiği· kah yerinde duran muazzam ve 

ne göre~ Libya umumi valillğine1 1\'A.st bir terbiye müessesesi, kah 
tayin edilen Mareşal Graziani, 1 : yürüyen, taşan, silip süpüren ve 
talyan ordusu genelkurmay başkanı h er manada içtimai ve ruhi inkr
lığını uhdesinde muhafaza edecek- ' H.plar arayan bir denfadir· 
tir· Marcşahn gaybubeti esnasın • Bugtin ayrı vatnnlar ve doktrin. 
da genelkurmay işlerine, ikinci reis\ ler uğrunda en yüksek nefsi fera-
General Ratta bakacaktır. gati ve ''ahşct hislcrile birbirlerini 

İTALYAN TEBL1Gt boğaz1ıyan dov ordular milyonlar 
İtalyan ba.şlruma.ndanhğın.m dün ı halinde mülehar!"ik crmiy"tlcrden 

kil resmi tebliği şudur : ibarettir- M e k t e p , k ö y , 
"Şarki Afrikada İngiliz kuvvet- fabrika, çarşı, tiyatro gibi muvak

lori Matemadaki garnizonumur.at kat ccmi~·etlerde kayna.şan insan 
şiddetle hiieum etmislerdir Tara- nıhu pruıif bir ruhtur; yani bunun 
fnnızda.n yapılan mukabil taarruz a.ksülamelleri daha ziyade statik 
neticesinde bu kuvvetler kaçrrıl - b'..· mnnzara arzelmt-ktcdir· Bir fab 
mıştır. Düşman sahada 60 kadar rika işçisindEru istediğim1z rand
ölil mitralyözler ve cephane bırak- man nihayet kendi arzusuna ve 
mrştır. Zayiatımız pek a.zdır· menfaatine tabJdir; çünkü günde-

Zararı mucip olmryan bir hava lik nafakas:.ım ölçüsünü teşkil e
akmı esnasında tayyare dafii top. decektir•ı Modern ruhiyatın ~a.zife_ 
larrmız düşmanın iki tayyaresini si o i~~inin iş kab\ıiyetl derecesini 

\'l~I, 3 (A.A.) - Havas Ajansı bil· birçok ayan azasına ve mebusa 8_ alevler içinde düşürmüştür- ölçmek, sıhhatini korumaktır. O 
diriyor: çllmış ve bu parlamento azaları, Tayyart-lerimiz Aden hava ve işçinin içinde ~ahştığı cemiyetin iır 

Vi"i"e yerle .. ir yerJeşDleZ, Petcn •tt f'k .. deniz üssünü muvaffaktyetıe tek - tını' al nıza.m· I da ycnn· de, yanı' ı·k -~ J .,, mu e ı an, gunün mecburiyetleri. bo b d 
hükümeti, A.cil bal ıuretıeri lstlyen l -d .k bul rar m ar anan etmiştir." tınıtd.1 buhranl."'r mnu•ın,• babs d"gı-·1-n mu rı unduklarını bildir- 1NGiLt n , .. ,,... ·~ 
korkunç meselelere yrıı koymak u_ • 1 d. M Z TEBLWt M (grev) gı'bi bir har<>ket ifade e. 
zere harekete geçmiştir. Bu muazzam mış er ır. ilU kalkrnmantn icra Kahir.-, 3 (A·A.) - İngiliz u • d • 

Büyük Türk ordusunun toplu 
heyecanını \'C ezeli kudretini gu _ 
rurla haykırm15 \'e bize de duyuı
mu.s olan hiis vatan şairi Akifin 
gu dört mısraı bütün kahraman 
orduların ruhunu belag:ıtle ne gü" 
zel ifade etmektedir: 

D<'!;il mi ki ccphcmil:in -.inc~lııdc 
iman bir; 

Se\·lnmc bir, e.cı bir, ;.;:ıye ııynı, 
\kd:m bir; 

Değil mi ı;inede birdir vuran yürek, 
yılmazı. 

Cilı:ı.n yılalsn. emin ol, bu cephe 
· sarsılmaz. 

Bu ulvi and. bu çelik irade i1e 
cenkcdcbilen bir ordu manevi kuv
vetlıori mükemmel ve zafer ,-oıun .. 
da olan bir ordudur. Belki fai.İt kuY. 
vetler karşısında serfünıda edecek 
fakat tarihin parlak sayfaların~a 
"galip sayılır bu yolda mağlup" 
cümlesini yazdıracaktır. 
Şu satırları karaladtğım and-ı. 

ilhamını haşin pancerrnanizmin dok 
trinlerinden ve sabit fikirli dünya. 
allahmdan alan Alman ordusu ile• 
hızınt ve mukavemetimkanmı ana
nevi hürriyet prensiplerine istinat 
ettiren Frans1z askeri belltl de Pari 
sin varoşları dışında ayrı: ayrı gaye
ler için çarpışmaktadır· YıL 
dırnn taarruzunu uzun bir cephede 
bir anda yapan Hitler ordusu en 
korkunç ve habis harp aletleri ve 
kemiyet itibarile Fransız ordusuna. 
çok faiktir· Fakat azimkar başku-

. mandan Veygandm şu canJı emri .. 
ı yevmisinde harp psikolojisinin en 
1 derin ifadesini okuyoruz: 

"~ • • • Yurdun selameti sizden 
ya!':1n cafaretinizi değil, fakat 
muktediı•"&duğunuzu bildiğim bü
tün azim v:.- ısrarı, bütiln harp fi. 
kir ve ruhıı rıu istemektedir· Düş ... 
maıı büyü.:;. zayiata uğramaktadir. 
Pek ~ almftia 1gayretleri tükenecek. 
lir. Son delVredeyiz, i)i dayanı
nız! .. " 

Bugün eahidi oldugum~ uz en kan-
·~~--. 1ı V-.J bil:Yfik:.lllS3lllık harbinin dö. 

nüm noktası "iyi dayanınız!" ku-
1kumandansmda toplinİr· Ve şu an
da. bilmiyorum, fakat tarihin §alllı 
menkıbelerini gözönüne getirerek 
fütur getirmeden ve ltatta. vanan 
Parisin alevleri arasında dahi ir'a.
desini k:ıybetıneC.en dövüşecek o ... 
l~ Fransız aekeri hasretini çek· 

1tiği nfere er teç namzettir· Ve bu 
zafer aynı zamanda insanlığın za
feri olacaktır ... 

914 Cihan Harbinde de bedbaht 
Fransa bugün. mlithiş harbin cere_ 
Yan ettiğl Paris civarlarında yine · 
büyük felakotler ve ıztıraplar ya -
şamıştı; işte herkesin büyük bir 
heyecan içinde bulunduğu bulıranlr 
günlerde Joffre tam ıniinasilc iti • 
dalini muhafaza etmiş \'e bu fela -
ket anlarından birinde hi~ bir Şey 
olmam;ş gibi gülerek Mareşal Pc~ 
tene şunları söylemişti: ''İşte böy· 
le Peten, bildiğiniz gibi, işler hiç de 
fena değild ·r." muhakkak ki acx 
gUnlerde ancak metin bir ruha Sa,. 
hip olan ordular \'e kumandanlar 
limitlerini kaybetmezler. Bu yük_ 
sek haleti ruhiye ,.e maneviyat ilo 
harikalar yaralmrş olan ordulara. 
ve komutanlara en veciz misal, 'A
tatiirk ve m1lleti olmuştur. 

Nazi tehlikesi işte muvaffak c>labilmcl: için, mareşal kuvvetinde devamlılık olmadıkça mumi karargihmm, tebliği: en ruhı sarsmtılar dahi görül -
ve arkad&§l&rr, teamUlcU forma.llzmi ve işe başlamak için hükOmetin de- Garp çölü, Sidi Barrani Vt' Me:il- mrz VP. nihayet bıı da arızi ve mu- Xc\york, 3 (A . .\.) - Nc\'york 
bir tarafa bırakmağa katl surette az- vam edeceğine kanaati bıılunm:ıdık_ sa M~truh ı temmuzda tekrar vakkat bir h!disedir· Taymis ı:;-azeteı-ıinin Montevi.deo 
metml§ bulwımakta.dırlar. Eğer mem· ça vücuda getirilemlyeceği bah~ln- bombardıman edilmiştir. Ölen yok Halbuki bir ordu uzviyeti ise bir muhabiri şunları yazmaktadır: 
leketiıı çabuk bir kalkmmarn ıı.rzu e- de efk:frıumumiye, herhalde parl:l- tur. Hasar cüz'idir. vatan hr-sa~rna ~ilerı>k ve tebellür "Amerikan harp gemilerinin o _ 
dillyorıuı., Fra.nsa.nn mağlubiyeti üze. mento ııe aynı fikirde buhın:ıraktır. Somalidc Suramo yaJı:mında mun etmiş olan devamlı gayeler tahtın. rıı.da bulunmalarından crısaret alan 
rine hemen derha.l cUretli tedbirler al- Çalışma ve ıekA, meml<'kcıe hıı rlc. tazam lt:ılyırn n

3
!<erlrri tılrafm • da bıılundurarak bülfığ y:ışmda a- efkarı umumiye Uruguvayda nazi 

ı:ııak lAznndır. rece fenalık yapmış olan iltinıao.;ın dnn .muhafo~a edilmek~e ol"n Eo _ il,,:;indf'n R~·ırn-or ve bir çocuk gi- lehlikeııinc kam,ı derhal tedbirler 
Parllm·-·'l da, Fran.ııı.z idare teışki· ı k t " , bi okutu"'. or ve -..·et.iştiri.Yoruz. Bin- almmaı;;ı h:ı.k'·ındakı· mu··t.,lebatmı 

l!tm U._,_ il ini bt t kendi ve l> uto ra~inin yerine geçmelidir. s?n ımo lıııclııl k::ırakoaan 30 ha- J r. " 
m b ~u.u 'ı nye3 • zr.a y . 1 göl da'" etP.klerinin iptidai ins:ı.a o kadar mus1rranrı. bı"r suı·rtte t=-

mU 1 . d dft"ll ıın k llzcre ıs enı anayasa, modern ve diret. zıran< n lıf'rinsnvnr mi'ıfrr,•,A J~r 10_ ..,. ~...-
esııese erı e au o a • · f •· .._ .. lehcesini mırıldanan gürbüz deli • dit etm;o:;tir ki, dün SC'!ıı atod:> mec-

lab için hUkfunetP yardrm etmelidir. k~r olacak ve devlete oloritesin i hü.. ra ından muharebeye mecbur odi • d d ""' n 

PeJc yakında, pek muhakkak olarak kümranlığını ve nüfuzunu inde ey- ıc:ek İtalyanlara .zayiat verdiril _ knnlJqma 1'17. zamM zıırfm a me e: buri askeri hizmet ihdasına mlite-
önUınUzdekl batta, mebusan ve t.ya'l 1 i yeceklir. mıştir. Zayiatımız Somalili bir ne- ni dili. hesap ve bend<>.M bilg-ilerinı dair kanunun kabulli e.snasmda. 
ınecııaıerı önünde bu husus lttn mu. Yeni anayasa, Asamble ta:rn.fın. ferden ibarettir. ·. fü\kiki şuuru vatım mefhumunu muhıilif olarak h:çbir ro)• verile-
ıı:akere başlıyllcak ve mtitcakiben her dn.n wyahut bugiinkli pa.r lilmento· MALTAYA TAARRUZ öğretiYOlj ve icabında ondan en m<'mi.ştir.'' 
iki nıecıı.s, milli ua.mble halinde bir· nun yerini almak üzere ıı;eçitccek Ml\lta, 8 (A.A. ) - DUşman tayyn. mutlak bir hayat feragati içinde Aym muhabir, ''icita ve Kin;ı A-
leşmiş olarak toplanscaklır. Hüku· a."8Jll blcl~r ta.rnfmdan fa.'ödik edile- releri bu ~l\bah 8a.at 9,30 da Malta ti- ~cr<"fli bir flahadct de isti .. oruz. İş- mt-rikan kru\'azörl~rinln vakmda. 
met, Fransaya, Cumhuriyetçi prensip· ccktfr . Bu sahada. meslek k~f'I< _ ?.erlnc bir ııı).at .silren bir ba.ı;km yap tc bu f'n yüksek ve ince bir ruhi - MonteYidroyu tcı'kedccckl~rini bil 
ler ve :ınevcut kıuıwılar ctt.rc;eveııl için. k i'll ri h mrşlardır. Bir dilşman tavvarcsl avcı- yat meselesi (ordu ve psikolojisi) dinnektrdir. Ru gcmi'rrin t:idcc-"· d ı e ne crhalde geniş tcm!'iil J"' ., ı= 
e, mareşal Peten'in yükaek otoriteıııl hakkı ,-erlle~cktfr. !arımız tarafmdan alevler t~inde de. dir· Daha dün karlarla örtülü ser- lcri mah:ıllin Brc::ilyacfa P.io Gran-

._Jtmda. Yeni bit anay;.sa temin etmek nlze dtişürtUmUştür. Bu tayyarenin hadlarda sevgili bir vatan istiklali (fo do sul olduğu zanncdil'ncktc _ 
Uzere, parıaı:nentodan elzem ııatlhl· Nazırlar heyetinin önümüzdeki hrı.yatta bulunmam D'Ubtcmel efradı için dövüşen Fin gençleri bir tek dir· " 
yet iatiyecektir, Bu anayasanın esa. loplanlı<ııııda, Clermonl - Fcrranıi. hil.IA ıtranmaktadrr. ruh, bir tek iman ve bir tek gö •ü3 Uruguay senatosunun kabul P.t· 
f'ıedettnı, işçilerin. ailenin ve vatanrr d:ı parlamentonıın İ"lima tarihi fes. ....,:\I l '" "''('"'' TA"''-." b z l •.. h ı· d J d -. 1.1.. ' ru-. •• .._ ı ~E ,A ·ıı,TI a ın e çarpışmış ar ı; ve muhak- Liği kanun, mc\·cut olan gönUllü 
:y·\~~c':~~- garıı.ntl edılınest teeıki bıt olunacaktır. PıırHımento aza!'ın- I..ı071d1"1\, 4 - Dün yeniden 3 İtl'll- kak ki onlara savlet Ptmiş olan orduyu ipkn ediyor· Bu kanun ay-

J d:ın bir çoğun:ın i~g:ıl allınrl:ıki arn. y:ın tayyaresi dilşürülınüştür. Bu Ru~ ordusunun kumandanları ve n bir madde ile de 21 ·yaşma gel-
Mütarekenin iın:r.~~ın ->anbnrl ı-ıze. ,.·...ıe btıl ınm ~ ..:ı d " ·· ı-k u etl 3 h ft · · l · d k " " " ,.ı,. - 1 ıhın ııan ol'l:m ı:ı:uç u • & r e - a ıı ıçmde düşiiıillen lider erı e endi doktrinlerine ve miş t"rkeklerin kısa ve fakat çok 

rinrlı> rifişiiniilmekte olan bu pro. il'r sehehi)"le, mebu-;an ,,e ay:m mec tayyııreJ.erin miktarı al~ bul • ıı~·Mi gayelerine göre hir (harp faaliyctıi bir d~vrc için her eı?no 
ie, rncrviçleri Lıırrırın·I ııı ı;:er<'k Bor.

1 
li<.lrri, Anrak bir hafla sonra lop. muştur. 2,5 t:a.yye.re de mlllıim ha,. pgikoloji.si) yara~·or~ar \ıe propa- 1 davet edilerek ihtiyata ger,n:.c!e!·ı..·11 

doda erek Ckrruont • Ferrandtla ~ın_n-a_L_i ~e=c~.k_t_ir~~~~~~~~~~s~a~ra~u~~ti~~~~·~~~~~~~~~~~~ru~~~a~~~~r~l~a~~~·~· - ~~ etmek~ 
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İ H Tİ KAR. ~udapeşted~ BulgariStanın Roman- ingiltereye A 
Nasıl yapıllyor? Nasıl '"D.~ltere_ aıeyhınde yada· n ı·steklerı· taarruzu bu 

. numavış yapıldı başhyormu 
mu••cadele etmelı? Buda.peşte, ·i-Dün öğleden s ~ı 

Avrupa harbini fırsat ittihaz edip 
ihtikAr yoluna sapnn tüccarlarla 
mücadele etmek günün mühim bA· 
diselerinden birini teşkil ediyor. 
Bu hususta hükOmelimizin almakta 
nlduiu tedbirler inkAr olunamaz, 
fakat bülfin bunlara rağmen ihtiU· 
rııı önüne ıeçileemdili de aşikAr 
bir hakikattir. Ticaret Vekilimizin 
faaliyeti muhakkak ki takdire şa· 
~·andır. Fakat şu da muhakkaktır 
ki ihtikar yılanı hllA ezilmemiş
tir. Yaptığımız araştırmalar netice. 
sinde ihllk4ra sebebiyet veren hal
lerin na~111 meydana seldiğini öA· 
rendik ve buna karşı alınması ıu· 

ıumhf tedbirlerin neler olduğunu 
dll~findük. Burada bunları sırasile 

. ~:~: ~~!~;~:t~!~,~~!~:.r~~~~= ov ye l e re 
carl:ırla iş yapanların zabıtaya )'i&çiler lngiltere sefareti önüne 
ysr<lımda bulunmaları lazımdır. gitmişler ve "Kahrolsun lnglliz 
Demin de zikrettiğim gibi e~naf plUtokrıuıisi" diye bağırarak iı;in -
muhtekirleri ihbar etmekten çeki· de boyalı au bulunaıı fişeleri sefa
niyor. Bunu mümkün kılınak için retin duvarlarına atmışlardır. Taş.. 
muhbirlerin suçlu gibi giinlercee larla baıı camlar kırılmt§tır. 

bildirildi 

yaııyoruz. 

lHTlKAR NEDEN OLUYOR 

İhtikarı önlemek için işe pera. 
kendecf esnaftan, batıl kücük lop· 
tancılardan deAil, büyük tüccarlar· 
dan baılamak lazım.. Manifatura, 
labafiye, demiren·a, züccaciye ve 
sair ilıerine iş yapan kimselerle 
yaplıjımı~ temaslar ve araştırmalar 
neticesinde vardılımız netice balı. 
luı bqtan koktuAunu acıkca gös· 
terroektedir. 

Büyük tüccarlar elindeki stoku 
iyi kullanarak harp zenıinl olma· 
aın yolunu bulmuştur. 

Büyült tüccar ihtiklrı ıluemek 
ıcın umumiyetle ki yol tutmuştur: 

1 - Fatura vermemek, 
2 - Yüksek fiyatla aldılı eşyala· 

nn faturasını gayri meşrıl kaıancı
na siper etmek. 

Fatura vermemek artık tüccar 

karakollarda uğraştırılmaması IA· 
zımdır. O kadar ki bir telefon ile 
yapılan ihb:ıı bile kAfi görülmeli. 
dir. 

IIattA bu meseleyi daha geniş bir 
şekilde mutaliıa etmek de ınlimklin· 
dür . .Kaçakcılıkla mücadele kanu. 
ııunun baıı maddelerinin muhte· 
klrlerle mücadele işinde de tatbik 
olunması faydalı olur kanaatındıı · 

yıı .• MeselA muhtekirlıı gizli tutul. 
ması ve muhlekilerden alınacak o· 
lan ihbariye milkAfatının muhhir. 
!ere verilmesi gihr tedbirler mulı· 

tekirlerle mücadelede hnldkaten 
faydalı neticeler do~urur. Bllhassn, 
ıhbariYeniıı yüksek olması lhım· 

dır. Çünkü ihtikürın önüne ı;eçe. 
bilmt-k için ev\'elô büyük tüccar 
ile küçük tiiccerların arac;ını açmak 
,arttır. Bu iki unsur birihirinın a· 
yıbını kapame~a çalt~tıkça halk 
daima mutazarrır olacaktır. 

lhtikı\r mevzii bir fellkel değil, 
umumt bir afet, bir memleket me
selesidir. Zannımızca bu i~te bütün 
vat:ında~ların aynı derecede hııs· 
sasiyelle hareket etmesi ve her 1$1 
zabıtadan beklenmemesi gerektir .. 
Ancak zabıtanın, faaliyetine müsmir 
bir şekilde arttırması ,.e bazı ka· 
nunl müeyyidelerin kabul ve tatbiki 
lüzumludur. 

MUZAFFER ACAR 

fciD tabil bir hal oldu •• Küçük tnc· Amerı"ka mı·ııt 
cır büyük tüccara müracaat ettiği 
zaman ıu hileli cevapla kat'fılaw 

ye~ Elimde malım yok .. Fakat se. mudaf aa bütçesi 
nln utedilln maldan bir bildiğim· 1 o · ı d 1 
de var, fiyat JUdur. (Tabil bu fiyat mı y.ar o ara 
normaltn çok üstündedir.) • Sonra 

fatura vermiyor .. Eğer istersen sa.. çıkarılıyor 
na bir iyilik yapayım .• 

Nalbuld bu mal tnccarın kendi (Baştarafı ı lnclde) 
deposundadır. Harpten çok evvel sini teşkil eden 50 bln tayyareye 
bu malı almış deposuno. yılmıştır. vasıl olmaktadır· 
Küçük tüccar ışını çevirmek ve Pazartesi gllnil Rw;veltln kong. 
yirmi yıldır alışveriş eltili bfiyük reye bir mesajı beklenmektedir· 
tüccarla bozuşmamak için' mecbu· Amerika harbiye 
ren malı flhlş fiyatla satın alıyor" 
Bunda ziyan eden müşteridir. Halk· nazırının beyanatı 
tır. Çünkü küçük tüccar da malı V~tngt.on, 4: (A.ı\·) - Senato 
nasıl pahalı ahyor&ıı öyle p:ıhah hariciye ko~yonunda. bir istizaha 
11tacaktır. cevap veren Knox, Amerilca. için 
Konuştufum bir dllkkAncı bana en kuvvetli mUdafaa lüzumunda 

ıunları siiyledi: mrar ederek müteamılımn her • 
- Tüccarı ihba etsen kırk sene. ha.ngi bir Amerika. toprağını zap -

dfr ıecJndfAln adamla kötli llşl o- ta kalkışmaları suretile Amerika • 
lacaksın, sonra işin yok~a ulraş... nm harbe eo!{ulması tehlikesi dal
Sanki suçlu senmişsin ıibl günlerce ma mevcut olduğunu bildirm.i!Stir· 
işini bırak karakollara git, gel... Bir suale cevap vere~ ~ox, 
Halbuki biz işimizin başında durup Versay muahedesinin bugUnkU bar 
el.-ıneAimiıi kazanmııia mecbur be hid.im olan bir amil olduğunu 
kimseleriz lı:arakollarda uğraşama- I zanneylemektedir. . 
yıı:. İyi.simi her fey olacaAına va. Nazır, Avrupaıun bu kış btr aç· 
rır diYor ve biz de fiyatlara zam lık ıstrraplan ve iktıaadl zorluklar 

k!bW!u olacağını tahmin eylem.it -
tir· Knox, Almaıı Geata.poaunun 
ıa.pteclilen ülkelerdeki milletlerin 
kontrolil için merhametsiz tedhiş 
u.sulUnü kullanmak ııureUle bir 
müddet mUetısir olacağını düşün -
mektedir· 

yapıyoruz •• 
Büyük tüccarların diğer hilesi· 

nin, yüksek fiyatla aldıAı malın 
faturasını kendisine siper etmek 
olduAunu söylemiştik •• 

HAdise şöyle cereyan ediyor: 
Büyük tüccarın elinde harpten C\"

vel getirtml~ oldu~u bir çok mallar 
gtok olarak durmaktadır.. Harp 
nıüQasebetlle Avrupadan selen mal· 
Jann fiyatlanmış oldulunu bildiği 
halde seve seve küçük bir parti 
mal getiriyor ve bunun faturasını 
kendisine siper ederek, en-elce u. 
cnıa mnletmiş olduğu stokunu ıta 
aynı faturaya göre, tlhi' fiyalla 
piyasaya sürüyor n fatura vermek· 
ten de cekinmeyor. 

Bu bahsetti#imiı bir çok, hatta 
hemen bemen bütün büyük tüccar
ların kullandıkları sistem.. Dunun 
önllne geçmek için alınacak m'ües. 
sir tedblr~r ne olabilir. Şimdi de 
bunu gözden geçirelim. 

ALJ!':ACAK TEDBiRLER 
1 - Büyük bir tüccarların def· 

terlerini tetkik ile, geçen sene b:ı. 
şındınberi ellerindeki malı ne şe· 
lllde ve ne kadar ~arfettlklerini ve 
halen ellerinde me\'CUt bulunan 
stoku lesbit etmek .• 

2 - Tüccarları, her ay satışlarını 
muntaıaman ~lldirmeğe mecbur 
etmek •• 

3 - Yeni getirilen "her malı ordl· 
no faturası ile birlikte kaydettir. 
mek. .. 

(Esasen bu hususların takibi alUa· 
dar makamların \•azHeleri meya. 
nındıdır.) 

4 - Muhtekirlerin ihbar edilme· 
sini t.nıfa etmek .. Bu ihbıır keyfi. 
Y•ll \fi• ea basiti ııörülmekle bera. 
ber eıı mQhlm tarafıdır da. Bu hu· 
susta herkes ve bilhassa büyük tüc-

Utin Amerikaın114 gelince, na
zır, cenup Amerikasmda çok ciddi 
bir vaziyet mevcut olduğunu ve bu 
vaziyetin Hitler tarafından Avru· 
pada haz:ırlanmış şahıslar tipinin 
nUfuzuna müsait bulunduğunu zöy 
leml§tir· 

Harbiye nazırı demlgtir ki: 
''Yabancı bir devlet lalin Ame -

rilca.ııına. ayak bastığı takdirde feci 
bir tehlike içinde oluruz." 

Daha sonra deniz komisyonu a -
eağıdaki deklarasyonu ne§retmiş -
tir: 

"Komisyon, nazır Knox'11n mUt • 
tefiklere yardım lehinde fikir ser
detmiş olmakla beraber, Avrupa 
harbine girmcğe kail surette mu
halif olduğunu ve sadece hükiıme: 
timizin ekonomik yardımından ayrı 
olarak yurttaşlar1mız tarııfmdan 
mUttefiklere manevt ve iktısadi bir 
yardım lehinde bulunduğu kanaa· 
tindedir·" 

Keza nazır Knox, bizi hcrbe ka
rıştıracak veyahut müdafaaları -
n:ıııı herhangi bir derecede zayıf -
tatacak her tUrlU hUkfı.met yaı -
drmma da muhali.f bulunduğ'unu bil 
dirml§tlr· 

Bu beyanat, koml!yona \'erilt'n 
başlıca meseleyi hallet.mi§tlr. 

İsveç - Norveç 
·müzakereleri 

Stokholm, ' (A.A.) - Ticaret n&· 
zırmm başka.nlıgında bir ~orveç be· 
yeti iki memleket Jtramtıda tediye 
meselesini mUzakere etmek üzere 
Stokholme gelmlıUr. 

Kıbrısta isyan 
çıktığı yalan .. 

Londra, 4 - Kıbrısta askerlik 
mecburiyeti ilzerine halkın protes
to için ayaklandığına dair Alman 
ve İtalyan menbalarından çıkarılan 
ha.herler tekzip edilmektedir. Kıb
rısta askerlik mecbııriycti yoktur. 
Yalnız orduya gönüllü kaydedil -
mektedir· 

Ve~iller 
fBa1t11ra/ı t incide) 

cak diploma te\'ZÜ meraWrıi için 
geldim· Dört beı gün kalarak muh
telif maarif işleri \'e. bilhassa im • 
tihan neticeleri üzerinde tetkikler 
yapııı.cağtm· Neticeler üzerinde tet
ldklerimden evvel bir eey ııöyle • 
miyeceğim tabirdir· 

- İmtihan netlcelerinclek1 mu
vaffakıyet.siıliklerin sebepleri bak
ltında vekaletin muallimler ve ve
liler arasında bir anket ahçağı ve 
onların fikirlerini alacağı doğru 
mudur? 

- Böyle bir şeyden malumat· 
tar değilim· Biz, lüzum gördükçe 
bu şekilde ıı.l!kadarla.rm fikirlerini 
sonıyoruz. Fa.kat rsimdilik bu 15e -
kilde bir ımkcU icap ettirecek fev
kallde bir vuiyet yoktur. 

Maarif Vekilinin yarm ilniverel
ledeki meraainıde bir nutuk M>y • 
lcmegi muhtemeldir. Bu merasim
de Başvekil Refik Saydanını meı· 
guliyeti dolayısile bulunamıyaca -
ğı anlaşılmıştır. 

Maliye Vekili Fuad Ağralt ile lk· 
tmt vekili HilsnU Çakır da bu Ba· 

bah Ankaradan fiehrimize gelmiş -
lerdir. Vekillerin burada birkaç 
gün kalacakları anlaıılmakt&dır· 

Bugünkü konvansiyo
nelle gelenler 

Bu sabahki konvan.aiyonrlle ıehri· 
mlze Belr;rattan 13 kl§lllk bir Llıh 
mUltec! kafilesi gelml§tlr. 

Bil" Yunan !abrlkatarU Jle birkaç 
Yunanist.nnlt elle bugUnkU konvansı· 
yonelin yolcuları araaında bulun01a~. 

ta.dır. 

Bu aabahkl Semplon ekllp~slyle 

ıe':ırtmlze Şmit Wxıinde bir Alman 
gehuloUr. 

Merdivenköy 
cinayeti 

Ceset ve kesik başın bir 
çöpçüye ait olduğu 

anlaşıldı 
Merdfrenköyündc bulunan bqı ke

alk cesedin hUviyetl henüz katı ola
rak tespit eclilmeıni§tlr. Cuetten ay
rı olarak ba§ka bir yere ıömWen ke
sik b8§ iki gilndür tc§hlr edJlmekte
dfr. Yalnız cesedin bir ç!SpçUye alt ol· 
duğu anlatılmıı,tır. 

Polis 1011 zamanluda. işinden ayn. 
tan çöpc;Ulert teııplt etmlı, ve bunlıır· 
dan Mevliıt !aminde birinin ı ha.zi· 
randa e)biaelerl teslim etmeden itin· 
den ayrıldığı anlaşılmıotır. Bu vazı. 

)·et cesedin lıfevlQda aid olduğunu 

kuvvetıl bir ihtimal ha.llne aokmuf· 
tur. Ceset ve ba~ı bugun de birçok 
kimselere teeh!r edilecektir. Katı te!t' 
hls!n bugUn konulacağı Umlt olun
maktadır. 

Yeni buğday mahsulü
nün mübayaasma 

başlanıyor 
Ankara, 4 - Ticııret \'ekAlelin· 

den verilen malumata ı;öre, Toprak 
~lahsulleri Ofisi yeni buğday mah
~ulii Ü7erinıle mübayaatn ba$l&mllk 
üzeredir. Mübayaa merkezleri muh. 
it-lif mıntakahırda i6 ::ra çıkarıl· 
mıştır. 

Ticaret \"eklıleti, mübayaa fiyatı. 
nı geçen seneden 20 para fazlasile 
tesbit etmiştir. nuna l{Öre, cenup 
ve Çukuro\'a mıntıkalarında kızıl· 
ca 4,10 para, sert ve Yumıı,ak dört 
kuru~ 20 para, chtra mallar beş 
kuruş. 

Di~er mınlnkalarıla m:ılıl(ıt mal. 
lar beş, kızılcalar 5 kuruş 10 para, 
sert ,.e :1·umu~:ıklar 5 kuru~ 30 pa· 
ra \'e ekstra 6 kuruş üzerinden of!<; 
larahndıın mubayaa edilt'cektlr. 
Ori~ arpa ve yulaf mubay:ıatma dn 
ehemmiyetle devam eJec.ektir. 

fllıqlııraf ı 1 f nriı/e) l 
\'Bkti gel rJiği 7.fflllan bunları tahak
kuk ettirmek için lıize yıırdını ec.Je. 
ceklerdir." 

Bilahare mezkur nıeh ıs Roman· 
:r:ıda "Yeni )(illet Partisi" niza. 
m:ıtının Macarlara ve uıııuıni)·etlt· 
ekallİYl'tlere hiç lıir lı~k ,·ermemek· 
le olduğunu ,.e buıılnrın Romen 
ıııemıırlnrının kerrıııc tabi hakları
nı hiikCımetin dikkat nrıznrına ı:o ..... 
mu~hır. So\'yeller t:ırarındıın isg~l 
erliJ111 i5 o:ıın rır:ıziden ı.ıelınekte o. 
lnn on binlerce )f:ırıır nıiillecisinin 
Romen hiikümetl tarafından Tran· 
sih"anyaya ~önılerilılil!inı ,.e bunun 
sebehinin de ellerintle kıılmı~ mııl. 
lnrınu hulel l(elirnıek oldnj!unu ila· 
ve rlm iştir. 

Mebus, sözlerine şöyle de,·am et. 
miştir: 

"- Romanya şimdiden ciddi bir 
lnhilfıl halindedir. f\evfivel ise 
ekalllyetlt'r iı;in nıühiın İıi~ tehlike 
le)l:il etmektedir. ;\!acar efkiırı u· 
mumiye~ı. h!iköı11etln bu hususta 
azimk;~ı· bir ,·aı~ireı :ıtm:ı~ını lıt'kli. 
yor. Her ;\far.ar, her lilrlil fedakar· 
lıjfa haıır lıultınrnaktaılır." • 

Yeni ~filli - So~~ıı:ist partl~inin 
lıderi mebus i\fathlsas ;\Iotolosf 
~facar milletinin 'l'rıınsih·anva me· 
sele~i hakkında bir tek knn~ati ol
duğuıııı beyan ctmi,ıir. Bu herırnat 
hararetli alkışlarla karşılanmı~ ve 
mehu~lıır yerlerindı-n kalkarak :\lil· 
il mnrşı ı.öyleıni~Jcr ,.e ftalya, Al
manya '"e flıılgarislnn şerefine al· 
kışlar yııpmışlarılır. 

l\IACARİSTANL"'l TEKZtnt 

Budapr.ştr.. ·' (;l .. 4.) - Macar a. 
jıın"ı bildiriyor: 

Macaristan · nomen hududunda 
sanki ukerl hıırekAt ve sllilhlı car. 
pıfmalnr oldıığıına dair en akla gel· 
meı mahiyette 4ayialnr )·ayılmı~tır. 
Sılahi}ettar rnıhariller, bütün bu 

yalan haberlerin Macar olm ı l'an 
menlıııl:ırıfon geldiğini YC bunların 
YCRÜne hedefinin kargaşalık cıkıır· 
mak oldu~unu bllı lirnıekte<lir. lfolk, 
hanın ıelıi rlcme:;: ıı:ııı :1npı lun 
bu şıibl lcşelıbiislcri en büYii k ihfr 
ra7.la knr~;ılnın:ığ:ı \lıwet oltının:ık. 
tııılır. 

TA1'11ltS GAZEl'E~İl'i"E GöRE. .. 
l.ondro, .1 ( A.A.) - nliyler: 
Bnlkanlar<laki nıziyet hakkında 

teMrıııt :ı bulunan Timcs gazetesi 
diyor ki: 

".'.lmanyıı , Bnlkanl:ırda muhıısa· 
matın vukuunıı mnni olmak için 
ne k:ııln r fl'ıl ıikarlık l:iıınısa hepsi. 
nl yapııcaktır. Zira bu muhasamat, 
Almnn~·ayı iaşe eden kaynakları, 
t:ıın lngillereye k:ır~ı meyd:ın olma· 
&mı tıılbik nıcvkiinc koymak üıcrc 
bulunrtıı~u bir sırada tehlikeye ko. 
yacnktır. 

Sltndillk Almanya Balkanlara ait 
işleri , halıda harhin dtwamı ınüd· 
l"Udetllen askıda bır:ıkmağn çah~a
caktır. Fsıkat Slolin Alman:raya do· 
~ıı ~\ vnıpasında lıiıkim görmek is. 
temiYor. Ralt1k de\ letlcrhıln '~Rali 
ve bir Romen topr:ığınııı ilhakı tıek 
ıte Rus imparatorlu~unu tekrar te· 
sise mııtur clcl!ildir. 

E<>ki hurlutlır, fakat bilhassa 
Almanyayı ,.e ortağını emni:rette 
kılmnk için 111ak me<;ofede tutmak. 

BunnnJa beraber So\'yeller Blrli
{ilnin Almanyadn hasıl ettiği hoş· 
nutsıızluğu izam etmemelidir. Hiç 
şüphr.~iz Alman lıükümeti hir kere 
hatırla harbi kazanınca Sovyetler 
bıılıdıı bu :ırana yııptığı rahııt<;ıt 
edici knznnclardan mahrum etmek 
kenrli~I için kolay olaca~ı fikrinde. 
dir. 

Bununla beraber, Sovyet ilerle~ i· 
31 proteı.tolııra veya mukabil tcd. 
hlrlere ı.eberı olınıımakla berııhcr 
Almıınyn iı;in işleri oldukça iğlı\k 
etmiştir." 

Fransız donanması 
f Boşlara/ ı 1 inl'İdf) 

Kraliyet hUkQmeU, Orandaki filonun kumandanııtını l!a eden F.raıwz 
amlrallnın teklif wııen §ırtla.rdan hiçbirini kabul etmemi§ olmasmdan dola· 

1 • \ 
yı pek ziyade mUteeMlr ve mllteeMlftir. Bunun sakınılması lmı:tAılllZ her ne-
ticesi olarak bu mevkideki Franııız gemilerine ka!"§t harekele geçilmek mec• 
buriyett ha..sıl olmu~tnr. Bu harekı\t henUz cereyan etmckte<!lr. 

Ba,vekU buş:Un f'&rlAmt'ntocıa bu hmuata beyanatta. bulunacaktrr.,. 

Romanyada neıe. oluyor 
1 

(Ba§tora{ı 1 incid~) 1 Başvekil, bUtiın memleketten, kral· 
yuılle mehusan ayakta matem ıUkQ· lın etrafında. birlik ve teaanUt lst .. 
tu valdeal ya.pmışlardır. Bu ce!Jıe mlııtir. 

meclisin bir matem celsesi olmuıtur. Bıı.tvekllln beyana.tını eski BC3&rab-

RO:\UNl:'A BAŞ\'EKlLlNtN 
SÖZLE Hl 

Ayan ve mebusan meclialerl barlcl
ye encUmenlerlnln mU§terek topl&nb· 
11nda. Romanya. hariciye nazın arazı 
terld meselesinin ne ıerait a.ltmd& 
vukubulduğunu izah etmi11 ve mille 
te blrllk t&vslyesinae bulunıııuıtur. 

Hariciye nazırının izahı'llmclan son
ra Ba.,vckll, Ta.taresko a<lz alarak" ez
cUmle demi§Ur ld: 
"- Beaarabya daim& bir Romeıı 

vlltyeti olmuştur ,.e öyle kalacaktrr. 
Romen hük0met1 SovyeUer birliğine 

karşı taahbllUerlnl l!a edecektir ... 

< Buftura{ı 1 lncidt) 
rağmen işte ölüm hava.d.i.slerinin 
te'sirl doğumunkinden farklı ... Diln 
gözümüz böyle bir habere takıldı· 
Bu on satırlık ha.berin ilk altı satı· 
rmdan ayn ayn birer ölilm teessU
ril duyduk· Onuncu s:ıtırdan son. 
ra da dilimizin yabancı inta ve 
formüler taklidlerine kurban ıi· 
den vu.zuhuna acıdık. 

Ba.kmu, bu (ölilm) bqrıklı ha
bere: 

1 incl satırı Mara§ saylavİ Meh
mro Erten, 

2 nci satın Yozga.d saylavı Ce· 
lal Erat, 

3 üncil satırı Halim Paşa dam.a
dı, 

4 Uncü satın muallim Mehmed 
Ali Şevki, 

5 inci satırı Celal Baturay, 
6 net satın Doktor Mes'udun a

dmı yazıyor ve ancak 7 inci ııatır
dadır ki, ölenin eski Antalya vali.si 
Fuad Baturay olduğunu öğreniyor
sunuz; öteki f.'imlcr, ölenin çocuk
ları veya. yakın akrabaları·.· 
Şu habere (falan zat ölmUştUr·) 

diye ba.,lamak, (bu zatın falan fa· 
Ia.n akrabası oluyordu.) diye ha.be
ri tn.mamlama.k mümkün değil 
midir? 
T~rifatta en önemli yeri son 

defa almak ölünün hakkrdrr, hwıu
aile ölenin kendlslni tanıtacak bir 
hüviyeti de -Olduktan sonra~ .• 

ya. \'e Bukovina. mebusları namma 
okunan ~yanatıar takip etmıııUr. 

Bu beyanaUa.r, Be!arabya lle Bu· 
ltovlııanm tarih boyunca Romen 01. 
duğunu ve Romen kalacağ'mı l!adu 
etmektedir. • 

nt:"LGABtsT.\!'A L"lı""E!ll' ROME.~ 
TA\'Y,\RESl 

B~ S (A.A.) - Pazar gllnU 
he.vanm Cene.ltğı yUzUnd.:n yolunu 
ıaıırarak Bulgarlstnnde. yere · tnmek 
meeburlyetlnrle kalan Rome11 tayyare
ıULıı pilot meı..tetılne alt bir sivil 
tayyare olduğu ta.arth cd!lmektedlr. 

Holandada Alman
lara çıkarılan 

n1üşkülat 
Birçok sa&taj hadisele
ri olduğu anlaşılıyor 
Va.,ıngton ' - Asaoclated Preasin 

Berlinden haber aldıftna göre Al· 
manya, htdlse çıkaracak Hola.ndaltla. · 
rm §lddeUe cezalandmlacaklannt Her 
landa.da illn etmlıtır. Bu tedbire bazı 
Mcli.!ıcler Uzerlııe lüzum görUlmU§tUr, 
Son hldlseler hakkında. izahat veril· 
mlyoraa da. aon za.manla.rda birçok 
sabotaj va.kalan görüldUfll haber a· 
lmmııtır. 

Romadan alman bir habere g!5re 
Holanda ordusu baıkumandam gene
ral Vinkelman e!lr aıtallle Almanya
ya gönderllml§Ur. ~eral teslim ol· 
duktan aonra aerbe11t bırakılmıı,tı. 

Generalin bu aerbestl)i 11ul1aUma.l 
ettiği blldJrlll~;or. 

Usküdar tramvayı 
umumi heyeti 
toplanamadı 

ÜskUdar tramvay ılrkeU umum! 
heyeti bu aaba.h sa.at 10 da toplaM· 
l'a.k §lrketln vaziyeti hakkında. bir ka· 
rar verecekti. Fa.kat eltserlyet olme.· 
dığmdM bu toplantı 8 ağustos per· 
.şembo gtlzıU saat ona b1ralnl:nı:lır. 

Ccne\ re, 3 (Tan) -
buraya gelen haberlere g 
manya Jngilt.creye hilcuın 
zırlığmı bitir.aıiş, ve ya. 
şcmbe) sabah saat üçtf b~ 
arruzun başlaması karar! 
Bu taarruz için Almanla~ r 
tayyare kullanacaltlan h 
rilmektedir· Yüz binlerce 
çil yetiştirilrnif)tlr· !ngili! 
ma.ıımı atıl bir hale geti 
her lngiliz harp gemfsint 
Alman fedai tayyaresi tab 
lecek, ve bu tayyareler p~ 
!arla gemiler üzerine inereJ 
bombalar bırakmak surctil' 
donanmasını imhaya çal 

lngiltcreye taarruzun 
na dair bugün saat on üç 1 
kadar hiçbir mcnbada.n b:ı: 
bcr gelmeml3tır. 
AMERİKADA ÇIKAN S 

ŞAYİALARI J: 
?IİC\jOtk, S - Alman)'& 

giltcre arasmda sulh iht' ~ 
dair bugün Nevyorka bıu:t 
ler gelmiştir. Bu haberlere 
Almanya şu şartlarla suıhej 
mayilmi~: Alman mUsteıxıl .A 
ıinin geri verilmesi, Fran5l"'0 

temlekclerinden müşterek ita 
için bir plAn yapılmuı, tng1ikUi 
le Almanya arasmda bir Uo; 
akdi. A 

ti 

Amerikal~ 
pilotlar •ı" 

Britpnya hava kıı4u 
lerine gönüllü 
yazılabilecekle't 

l..ondra, 4 - Amerikalı ..il 
bundan sonra Kanada. ha.va p·~ı: 
gönüUU yuıle.bUeceklerdlr. 
Diğer taraftan .Aznerlkanıtl ~u 

otomobil ~lrketi 3 binini .A~:" 
6 bininl de lngiltereye aatrtı" 
9000 Royel tayyare motörll ıfııil 
meği taahhüt eylem~Ur • ..lıiJ 

Amerikanın asker\ kameıeı'':" 
katında olarak A vrupnya nıı.11 
purınn g6ndermesJ fhtJmall v 

ve lnglllz donanmnsına., > 
terketmek mecburiyetinde '.'.!. 
takdirde Amtırikada bir deıı!j 
vermek icap ettiğine daJ~ -~ e 
harbiye nazırı Stfmııon ı--o·, ü 
yapılan beyanat Nevyorkl.S 
tefsirlere yol açmı§tır. ./ 

Dilekler, Şika~ b 

Defterdarhkt~~~ 
bir rıca 

Gazete ve mecmua kı\ğıtl~ 
ambalı\jlrk torba kağıdı )-s 

dün defterdarlığa bir ınUrf 
bulunmuşlardır. MürncasU:, 
bi yeni muamele vergisi el 
nun kendilerine de şamil 9' " 
bunun için de defter tutııl le 
mükellefiyetlerin yerine ~ h 
mesi icap edeceği söylcnil 
maldır. J 

Yekunu kırkı bulan ve iEI 1 
gtlık kı\ğıt satmaktan fb9~ $ 
bu esnaf ekseriyetle bu Jt6~ 
gezete ve mecmua anbarlıı 
tedarik etmekte ve blr el ~ 
sile torba kağıdı haline ge ur 
tedirler. Yeni kanun yeni ~e6' 
fiyetıer arasına bir de (l> ıçi' 
fıdı) tabiri katmıı olduğtı Ur
kanunun kendilerine şuınııl ~ 
ğu zannı, işte bu tabirden iJe r 
miştır. Halbuki kese k&ğJÖ1~ 
nılmamı:ş Uğıtlardan yaP1~ 
bamınm tistUne ali.kalı ! 
işareti konulmuş olanla~ r 
mahsusudur ve bu es.nal d 
kağıdı yapanlar da daha 0~11, tutmak gibi ne kendilerinin, t;lil 
11alinin yerlerile ve L,Ierilt il)'° 
tatbiki kabil olmıyan bir ııı ışıt 
fiyet altına girmektense e 
-hususi kanunun mUPad0 el 
gibi- yalnız gazete ve ııı ~~ 
kağıtlarından torba. kağıdı ~ e'ıl 
ya inhisar ettirmeyi terefl1 
terdir. . .tt!ı f 

Torba kA.ğrtçılarmm bu JlV f, 
racaatıarmdaki ricada bUtilJl ~ 
te ve mecmualar da mıışt W 
ler: Bunların binnetice bıl ~"' 
panıama.ıımdan ha.ıııl ol~ ...:W 
elde kalması zarurl olan ~~ 
ra kanunun mü.saadm Ue ıı:t ~ 
bir mahreci kapamaktan ~ 'ti, 
olmıyacak, bugün zaten ııet ~ 
sıkı te§ebbllsler ve taldple; /. 
men beyaz k!ğrt tcdariJd.ıl Ut' 
Jilk baki olduğuna. g8re bllt~ 
yasa torba kA.ğrtınz :ıtıı.l& ~! 

1Torba. klğıdı yapan estı~ 
yolda istisna gören em!!\ 
başında gelir. ııc 

Defterdarlığın bu ricaY'J <l 
alacağında 5Uphe etmiyoı"llll' 
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• ·~~ac.,UılUMU• 1 1 
"Y~~: i ı i r a ı ı a r ı l""'::~=:.e...,-,a-·...,..~-...,-
-~ -6-~ FroylaYJl· 'KaMelln tuttuğu elini ~ti· Kaa-
~ Uye. hUyUk bir nemket acı de, lllldanm normal Ucretlnin 

~ «.tek, kapıya kadar refakat llç m.lall koydufu zarfı nıaa:ınm. U
llit PiYi kendisi açtı ve kadm zerinden alıp verdi· Hllda bunu al-

eıı tekrar ııeUun ,•erdi· dı, katladı ve gömleğinin aralıirn· 
~bu • • • dan göğsUnc roktu. Bu harekctl 

rı • Nevyorr seferi altı görUnee Ka~el tltre<ll· o hdar 

~rdu. Binaenaleyh dok • heyecanlanmqtı ki, oğer genç ka
Ur kıı.maraamda alu ma.. dm ı.tıı bir tabeMUm \"e seti blr 
kat 'Ve. Pedikür acımsı yapıldı· eeliimt mUtetı.kip hemen kıunara -
· il: liildanın tavırlannda htçblr dan çıkmasaydı kendisine hlklm 

uıı lik olmadı&'l cihetle Kasscl olamıyacaktı· 
tbı.t YaPlnacıJc ve eun 1 mMwni

haklkt lWUn.ak hııt.asma 11. 
lilıdaya L 

aarıı hialeri evveli aa-
e blr hevea ve arzudan ibaret 
altı glln 

luğ suren bu vapur yol -

bir:~ sonra derin ve JtuvveL 
taıa~ haline geldi. Öyle ki, 

d davası ile "kansını ba -
" ~~. at~ağa nıuvaffak olc.bilir

.. uda K 
~·eu eynba\·cr ile memnu -
b e evıen~eğlnf düGllnmeğc bL 
avladı. 

.Attı erile 
lnnrıı. adatı:ı Alman a11lmdan 

"..-a1ıı 
lttol'tl ar lll"nsında meşhur blr 
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lkl ay aon·ra Dr. Ka.sscl, aldığı 
glzli vazifenin birinci lı:ısmmı, kli
nik şefliği ve doktorluk faaliyetine 
halel gctir:nokBlzia, ikmal etmişti· 

Alman ırkından Amerikan va • 
tandaı:ılan arasında nazillğin en ha 
raretii ta.raftarlanmlan seçtit;,'1 bir 
ekip kendisine büyük ynrdınılardn 

bulunuyordu. Büyük Ameıikan ı;c-
hirlcrlnde siyaset ve cn.swıluk fa -
aliyctleri için geniş bir !jcbckc kur. 
mağıı muvaffak oldu. 

hfında u. ~n zengin hastalar ta -
li.nntin n ıı.varet edilen meşhur bir 

bstclik lalıibi \'C direktörllydil· 

ftnd .Aınerikadnkl Almanlar ta- İşin bu ilk ~fhn!r, "AlmM • A-
fi o'rn tın kurulan te§ltllatın !Uhre· merikan bir!Jği" • te§kilatmın şube-
L . u~tu. :Su . 
r'lado b' vnııyetto iken, n.. leri alarak yet~ bir yeroe "ener-
ta k ır rnanlkUrcil kız olan H:J- ji merkezleri'' açmalttan ibaretti· 

eyrıhave 
te\'cesi r, kendisinin me{!ru 

ınct ()lınnsı leklüini bU'-·Uk bir 
· teı~ı ,J :ıı ti ve rnemnuniyetle ka-
Cdf:c~ku. 

Bu "merkez" !erin yüzd() dokeıını 

Amerikan silah ve milhimm:ı.t fab

rikalarının bulunduklnn mmtaka • 

---

Milli Kümenin son 
haftasmda 

üçüncülük Beşik
taşa mı, Muhafıza 
mı nasıp olacak? 

Her şeye rağmen biz, 
Fenerin güzel bir jest 
yapacağına inanıyoruz 

4 üncü rnHU kUme de bu pazar ya 
pılacak uıaçlıırdaıı sonra bitiyor. 

Ortcıda blrl.nclllk, lk!DcOlk lıcyccanı 
kalmadı. Fakat hcnUE payJ.aşılanıa.. 

mıı bir UçUncU!Uk 'lr"ar kt, ya lııta.n.. 
buldan Bcşlktaşa, yahut ta Ankar;,.. 
dlW Muhafız gUcUne nsslp olacak. 

üçUncllll.lğ'e namzet bu lkJ meşhur 
taltım ve taraftllrları 1Uphesiz kl bU· 
yük bir sabrr.;ızlık tçlndclcr.. Be~ik 
tat Fener • ka~ısınua galip gelip ü.. 
tüncUlUğc yükselmek iç!D çalı~ır. 

keo, Anl:aralıl:n· da heyecan içinde 
bu maçın netiCcsini bekllyecekler 
H:ıttlı. dlyctilırl.z ki bu bckhıyl§, bu • 
radn Bcşlkt~ın vaziyetinden daha 
m~kWdUJ'. 

Bu h:ıita ycıpılcıcak ,.e her iki ta 
kımın vazıyet! Uzerlndende Mı;: bir 
roıu olmnyan Galatasaray • Vefa ma. 
çının ba:ta Sadık ,.c yorucu bir 
zoraki ant.roman olacağını kaydettik. 
ten sonra haftanın mühim ltafiılaş 

ı:nasma ı;e>clim. 
Attığı ve yediği goller aynı oldu 

ğu ic;m beraberlik Be§lkta;ıın l(llnc 
yr.rarnayııı:al< vo averajla bir tlçUn. 
elllUğUn temin edt.mlyecckllr. 

Utışiktaş; UçUncU olabilmek için 
.fo'emrl yenınclldlr. 

lih"VcJ.l ıu noltta var: BerııberllğlD 
tıiç t:ir rolU olmadıgına göre campl· 
yon oımu;ı bir takım Beşiktaıı ka!'§ı. 
.smd:ı.!on oyunda mağltı.p olmak Js. 
ter nıl? 

:ıTbıl fstcmu.. :Fakat r;alcbe!l, f-.asseı b 
:ıt ııo u karara \·armı,u. Fa-
allur ~ rna~JkUr scanııı f'tnasında 
tlund ,!.°er.kan suıanna girmiş 

l:ı.rda tests etlilmi~tl· "Merkez" bir 

şef, bir erkıinıharbiye .. heycli \ 'C 

bilh:ı&..-;s. '.'lilAh fabrikalnrınnı me • 
mur, ustabaşı ve İ.Ş!;ilcrl crasmdnn 
seçll.mlş bir mikt:ır nz:ıdan nıiltc • 

nokkildi· 

ı 
k!!ndl §elırlııdeıı bir takımı iki mU· 
hlm J:aderne a'3[;1 yuvarlayacak Ve 
bunda I<'euerbııh~enin hiç bir men!n .. 

·ı u~ bir tıırnda bUc Hlld.aya 
arnadı. Y 1 

unıan . 8 nrz titrek bir sesle 
Söyleyeblldi • ' 

il~ !!3u zarfta zah:.netlnizin m~a 
İlli:-- ve Nevyorktakl adresin • 
-.~n b' ı u 

Azalar, mensup bulundukları 

"merkez" in rıefini tanrmaz1nr, o • 
nun emirlerini \'astta ada.mla.r de • 
laletile öğrenirlerdi· Eaaaen bu 
vasıtalcrnn hih1yetleri de kendllc : · 
rlnce malbt değildi. Hu adamlar 
ua:ra her hafta de~'işon bir pa.ro-
1& ile milracaat ederlerdi· 

tnda b ır te.rt bulacaksmıı:. Ya·• 
~V"i.ntıl cnı gelip görmek ııuretlle 

retC!~ 
Siılnl!:! l umıı.nm. 

ukat b g6rlltrnck istiyordum. 
eHiği,uz unları kamarama iO için 

Uze gid sırada söylemcği. gUcU-
ldıın. er dUvUuccsııc, doğru bul· Aza tarafmdnn verilen her tür • 
Ceıı ı ın malumat "mCTkez" in crkanıhar , ıı~: :cnt CÖrUnilz. O znman siz biyesi tnrafmdan kontrol edilir, 

h •• d roylayn liUda Keynhavcr ı toplanır, sonra §efe bildirilirdi· Şef 
o::ıııa: sadece Dr. Yunius Kasael de bunları alınca, Ameril:anm bir 
l:ı.!lıı. • Yakında g5rUşcUm Froy • ucunda bulunsa hile NcvyorkA ka· 

llu llôıl dar bir seyah&t :,'l\pıp öğrondJklo· 
lı '"tile ~r,ı hafif bir istifham a • rlne dair Yunius Kasscl rapor ve-
it~ bil Y etlınl§U· En saf genç rirdi· 
kU·at e miı.nıuıını nnlamnkta mUır 
lııaıt t~knıczcu. Hilda da anlama· Siyasi komiser Gotfrid Şlagcr 
it~ l{ Udalalr~ındıı. bulunmadı. Lli- her iı'arta Ka~ellc temas ederdi. 

hlttılt::Seblln cn~c ile ~folu ielif _ B.ı temaslarcian blrlndo mUhim bir 
"<lf tö U akışına ınıı. ... ·i sözlerinde mesele jki tarafın tam mutabaka -
it !itn~ nen bir bakı!llla ve ~u dört tile halledilmiı;tl. 
iJ(,lle et~ .nıUndenıiç vıı.atl:ı. muka • Şlager tarafından ileriye eUrüle.n 

'oe KBMelin ~e\'in~le kabul ettiği 
teklif şuydu: 

~ E\'ct "'f.. elim 
~. " -.n , yakında görU· 

(Deuamz var) 

fiyat murakabe Komisyonundan 
a lli 
l llırıaraıı lUin 

- Stb2e ve meyvelerin azarnl lrılr hadleri .. ~n~da gi:lsterilml~tir. Ge• 
rck ...... 0 

ınıınav gerekse seyyar bütün ııebze ve mcy,·e ı;atıcılnrı ;ıal top· 
tan flyatııı.nna bu en rok lc~r nisbetıeıiııl ilt.\'C etme~ Burctilc sa· 

2 lıt Ylll)ablllrlcr. • 
- s t -4. _ Ba 1" scıntıere göre ikiye ayrılmı~tlt', 

cyo~ıu serntı, Balıkpazarından itlbart!n Şişli, l.la~ka, .Ayatp~a. 
B~azlı;i, Adalar, Kadıköy, Anadolu a.mend!!er gUzert;f\ht, \"e~ll· 

n köy, Bakrrkliy. 

- ~~anbul Bslıkı>aza.rı, Sirkeci, Kaeunpaı:a, ŞIBhaııc, Feriköy, Topha· 
• llc:ılkt.q, Fatih, Aks!.ra'' E'."Up samatva Edirnckapı, Topka· 

Prl{ ., . ·' "'' 
;ı - nu Utnknpı, Ycnlkapr, vesal.e. 

Clrnuın ııcbl:cler Uzum, cl!r't kiraz ., ı::me ka...,ı, •cllall, vaz ar· mu :i' ' ' "' • ~ .... !V' • 
llarr, incir, erik, yaz elmruıı mu•muıan1n (A) acmUndcl:i mıı.· 

nav • ' ~ • 
dUkkA.nlarmda azamı klr hndai yUzdc ~o seyyar ı;nttcılardı 

l'llzde aa. (B) temUndekl ınnnav dUkkAnlannda yilJ:de •O, seyyar 
t _ ııatıcııar11a yUzde 30. 

ltıe meyveleri, armut, mu., portakal, mıuı1al!D:ı, taze fındık, ka· 
"un, karpuz, keatane, ve eevlzln (A) semtindeki manav düklt!.nla.
rında ae l\Zatrıl kA.r haddi yüzde 40 seyyar satıcılarda yüzde 30, <B> 

G _ 'l\ı ıntındckl ımuıavlarda yUzde 30 seyyar satıcılarda yUzdo 25. 
tt rfanda meyve ,.., sebzelerin (A) ı:ıemt!ndckl rnanav dUkktnla· 
~ rıda, nzamı k&r hıı.ddJ ytızde 30 seyyar ııat.ıcı!arda yikdc :?0, (BI 
l~tıde manav dUkklıılarmda yllzdo 30 ıeyyar eatrcııard& 

~ ..._ a e 20. 
,.: ll:ıanı.t ktı.r hııdlerlnde .satılan rnauann nakil masrafı c;Urüme 
\' bozuıına keyfiyeti ile bu ı;emtlerdc dUkkfın kiralarmm çoklu~u 

7 - ıı:ii~ azlığı ııazan dfükate alınmıştır. 
hU1t korunma knnununun 31 ne! maddesinin 3 ve 4 Uncu !rkraları 
t•t Unıterlne istinaden \'C :?/]3020 numaralı kararname muelb!nee 
~u~ • 

111.rın \·cnnek mecburi olc!u*1ındıın blltUn sebze ve meyııe s.ıtıcı· 
\c t rn halden toptıı.n alı~ fatur:ılarmı yanlarında bulunuurmal:ırı 
ktr eruo sırnmıda göstermeleri lfızımdIT. · Yukıırda yozılnıı aum\ 

8 ..._ C:h· ~t1lerı halen alış faturalarına {;öre be.sap edllectktir. 
laıı ~ babcelerden toplanıp ta. halden ge~iıilmedcn piyaı::ıd:ı ııatı· 
l'ılat:>r, tb%eıcrıe mcY\·cıcr bal toptan flyatıaru:ıa. znm oluı:ııı.1\ M.r 
~illi tlerı <lahllinde satılmakta. olan alelt\mum S"l;::e 'c meyve Ci· 

at-rncıan daha yüksek fıyatıa ııatılaıoaz. (5i00), 

ati de yok .. şu he.lôe Sarı • Ulclv<'rt. 
lllP.r ne :r11p31nlnr? Be~lktaa knr.,ı. 

ıınd:ı ı.smarlama. bir mnb·lQbi.)'eto mi 
:tıcnrlan.eml:ı.r .. 

Diyecek.siniz: "Sen de ınubakknk 
:ı.•e::ıcrbr.hço kaz•nı:ıc11lıını~ G bl aö71u 
y rL un. Onır.r r mplyou olduktAn 
sonn:. nrtık anlrcnmnnlı::.rı bUe bıro.lt. 
tılu. Be_sı!(tıı..:ı ycnecoklerı ne mn.. 
.ııiı? ,. - . 
H&kltsınn: .. Netlcesl, vutyetlerl U 

serinde hiı:; bir deglflklik yapmaya. 
en.le bir mQı;abaklcia Fencruıer no 
diye kendUerlııl yorsunlar? 

O h:ı.lde ne o!ııcalt T 
iBzc göre oıııcıık ~Y ~: Snrı • 

L4ctvertıilcr FJl{rctll, Cihatlı, Es:ıtlr, 

RcbUll, Melihli me:lıur kadrosu yeri. 
ne st1.ha:ı:a, B. takım oyuncule.n tan. 
tından tnmnmlnnmı§ bir S:ın • IAcl. 
vcrt kadrosu çıkanı.cııklar. Fakat 
bundan anlaşılsın ltl lıu takımın va 
zıfe:ıl, U~lncUlUğU Be~lkt.nşıı hodiy(') 
için nı:ı01C~i.}ctt!r, ııHy:r .. B:ı ta.knr. 
da çalıtacak ve cll:ıdcn gcılenı oyna. 
yııcaktır. Artık Bcrılkt&§ böyle bir 
takımı da yenmek hwm gU .. tenncz. 
sc, o zaman gllnıllı kimsede olmaz .. 

Bir nolttıı. daha var: l!,cnerbah~e
ninde geçen haft.nki 9 • 2 lik Galata. 
s.uay galebcs!Dden ııonııı. takıınmı 
hiç bozmadan çıkacak \"O Bc§lkta~ı 
ycnmcğe uğra:,ıacaktır. 

Bazılarının tlkıinl kurcala:ran bu 
diışU:ıceye 11'.z !~tırak edemiyoruz. 
ş~ halde nlsbcitcn zııy1! bir kadro 

fle sahaya cıktp, Beşlkl.a.§ın kar§ımn· 
da. yer alacak aan Jtı.clvcrt takılllln 

o;>-.ıyacağmı ltabul edersek, son haf. 
ta heyecanlı geçecol: değildir. 

Yo:• eğer, tahn1lnlmiz hllll.fına, tam 
Fener kadrosu sahada yer alır da, o. 
nuıı l>ar,;ısında Bc§lkt.a§, ayw Jetl.'n 
sererkl 2 - ı lik neUcenlD rovanşmı 
almağa. uğra~·r, heıu do UçUneUIUk 
mcvl:ilni- g:ıranU\eıneg·e <;"lıtıraa, bu 
haftaki Fener • Bcşfütaş ma~mın çok 
çetin olacağı a~lkfirdır. 

lo'akat her ~eye rağınen yazımızı 

bitirirken bir daha IU'ı.ve edelim: 
Fenerbahçcnln gUzel bir: jeııt yapa· 

ca~ına. inanıyoruz. 
Sacld Tııtrul öGET 

Sugporları Ajanlığımn 
tebliği 

lsta11bu/ Sıt Sporları ,\janlıti11ıcla11: 
1 - Dölgcmlz )·ii,me ııonıpiyon. 

luğu seçme miisııbak:ıl:ırı ll n: 7 
Tcmnıuz cuın::ırte~i. p:ıı:ır günleri 
Büyükdcre l.leyaı Park yüııne harn
ıunda s::ıııt l t de y:ıpılnrıılctır. 

l - Seı.-nıclcrc işlirok elim~~ en 
!!porcular şıımpiyonlıık milsulınka
lurına ıdrcmczlcr. 

3 - IIııJ...cınlrr: Rmı Surri, Bckiı' 
M:ırur, Sılkı Eryıır, Ilils:ııııellin {;ii. 
t·e!i, H::ıs:ın I.>rn~it, 'l'c\"Cik Bül\c, 
~uri Bosul, Hikmet C:sıüntlıığ, .\lı 
llıı:3 Sü1er:ılıı. hinıleri yıızılı ıırkıı
c1rışlıırın ınc:tkôr siln 'e ~aııııc nıii. 
s:ıb:ılrn ınııhallinde bulunnınl:ırı ricn 
olunur. 
Mak-,-. B-ir_T_o_n_i_G_a_le_n_t_o_· 

yu nakavt etti 
Jcrl'ı'y • City, :t (.\ .. \.) - l>ün

y:ı sabık a~ır siklet ı;:ampJ,ronn 
M:ıx B2cr Galento"yu yedinci ra -
yundda naka\'t ile mağhip ctmiı:lir· 
?.fa~ Bacr eylüluc. ı-:lmdiki <ıampi • 
yon Joc Louis He karEıla~acaktır. 

Gayri Menıc uı Satış ilanı 
lstanbul Dördüncü icra ılfemurluğundan: 

\ 

Eir borctaıı dOlııyı ipo:.ckU olup pcı.rayıı. çevrilmesine karar verilea EyUpte Şah Sultan mahallesinde 
eski Boat.an yeri, yeni Yalı Çlkmo:r.ı ookağmda eı;ltl ı yt:rıl ı mUl<errer numaralı 6608 metre murabôaındA' 
meıuıucat !abrlltaa.ı s:ılıl:ğa çıkarılmı'1~· 

Fabrika biıı.aaı: Zemin ve kolonla.r tamamen betonarme, pencereleri dcnılr çerı;eYe, kapılar makaralar 
üzerine mUteharrik demir çerçcvc:ı ondUlc saçtaıı ve ~atısı tamamen demir Uzerine ondUle galvaniz.ti saÇ 
kap!ıdır n bUtUn bunlar fabrikanın c!ııhll!Dde maltJnelerln ihtı..uı.ımıı ınultave1)1et edccelc .surette yaptlmıştır." 
Ve {abrikanm do. opera da.lre:sine ..lcınir \"C kapıdan girilir. Burada atııap bir yazıhane yapılmış sene bu dal~ t 
.renin ark& ccphooinue crtte!t ve kadınlara mahırus yeınekba.oe \'ardır. Burııaan boyama. dairesine ı;-eçUlr. 
Burada da bir ambar ve kadm ve erkeklere mahsus hel~ n fabrika haricine çıkan bir l<apuıı \'ardır. Bura~ 
dan da. gene dcımr bir kapı ile dol•~ma dalrcsint girilir. Burada abgap bir yazıhane vo fabrikanın önUndekt 
meydB.Dlığa çıkan oemlr ulr k11rı vc.rdır. Bu da!rcden tu~lıı duvarlar yapılıru~ olan harman dıılrcalne girilir, 
bUtUn bu dairelerde izah edilen i! bölme!erino gtre makineler tesis ve tesblt edilmlııtır. 

Kaz.:uı dııiNsl: Eu daiıoyo !ııbrC•a. önUnue.tl meydandan ayn blr kapı ile glrlllr. Buraya da kazan -.. 
teferruatı ycr1eştırılmlştır. 

S:.ı cteposu: Bu depo bctonarmo Marak inp. e<Jıltnl~tır. Aınl •u dcposı.ınun blU~lğlnde iki metre mu. 
rabbaı yer ı,gna eden \e fabrika avlusWldald kap.dan da depoya BU tesil!atm& alt kısım Yardır. Asıl au do
poslyla sekiz buçuk metro murabbııı aallıı U:r.crlne zemin katı eczahanedlr. 

llirlııd kat: l"uıhanedlr. 
lkllıcl kat: Bir odadır. 
Uet· kat su deposu olarak ın~a edllmlıtır. 
Ah~p barakalar: Bu barakalar !abrlkanm ön cepheıılne muva.rt olarak yapılnu~ olup 11zcrler1 kire· 

mitli ve tamamen ah§ap olara.k in,a edllmtştlr. Bu barakalardan biri marangoz, diğeri bekCl odası ,.e dört 
adedi de ardiye olarak kullanılan altı kısımdan ibarettir. 

1''abrikad& elektrik ve su teıııaatı vardır, • 
Sahası: Fabrikanın umumı aaııaaı kllpıdan 6698 metre. murabbaı olup a.sıl fabrika b!Dası 22~ metre 

murabl>aı bir saha. üzerine inşa. eclilmtııtır. 
Tu.kdir olu.ııan kıymeti: Fabrika ve mUştcm11ltınm meYkl ve vaziyeUerfne ve tarzı ın.,asma ve temla 

cdllebllcceğl randımanla buı;UnkU eınlG.k ve mUmB8U gayrlmenkul&tı alım ·re a:ıtmı plyuası gözönUnde tu.. 
tularnk tamamına 215.630 lira kı;>T>ltt takdir eı111ml~tlr. Bu kıymette makineler ve akB&rnı dahli değUdlr. 

bin.kine aksamı: Fabıika be§ daireye münkaslrn olup birinci d&lresl yün 1p1Jtl {kamgarn) dairesi, tkln• 
et dairesi kaba yllrı ipllğl <strlchgem), UçUncU dairesi: dokuma da.1rcal: dördUncU dD.lrcsi apre dairesi. bc:ln· 
el dıureıd yardııncı tesisat dııiresl. 

Blrlncl yün lpllk dalre&I: lngllJ.l!l mamuıttmdan olan (Prliıcc Smlth) bu dairede bir adet top makar n 
bir can cillobot \'e bir adet çift !abrfüası ığlt clllobot ve blr adet ' lğlı etllobot ve bir adet 6 ığlı clllobot , .• 
bir adet s zglı clllobot vo l ııdet :lO ığlı flllt maklnesı w 2 adet beher 2S ığh flllt makman ve be§ &det beheri 
200 ığlı sabit lıUkU makinesi ve ilci adet beheri 200 ığtı taklam bükme \·e bir adet 40 bob!Dll katlama '.ın&kl· 
ne& ve ikl adet çile makinesi ve mczkQr makinelcrdcnihzar mak!Deler1 daha iyi bir \"a.%lyette bUkUm lmtlarna 
ve kaUama bill<me maltlneleri !so tazın ml1$tameldir. 1~bu mak!Delerln mukadder kıymeU 9800 llra olı»p 

bunlara muhtelit kay!§lar, transmisyon yedek ~iller, rouhteUt allt için % ıo zam ile cem'an 10780 liradır. 
lkl kaba iplik maklm~ıal: Bu dtirede ınovcut lhZ3.rat ve büküm maltlnelert bir adet ktrpmtı ve lpllk 

açma maltinesl (llalyan mamulatından), ,.e bir adet toz makinesi ve bir adet Herczon maklneal ve ltlr adel 
hallaç mnklııesJ ve blr adet.Uçlu tarak makineaı ve 165 M. C. ınlnde yUz tlUlll dört yumak İtalyan mamu4 

Jltuıdan ve tcl'.erl muntazamdır. Ve bir adet (00 ığlrk vargel rnakine.!l l.ngllls ınamulltmdruı ve bir adet 
vargel ip imaline mahsus mak!De t~l>U mak!Deler için on b!D Ura kıymet takdir edUmlf olup muhtelif trans· 
ınUsyonlnr ka;>,şlar için t;O 7 zamla tamamı l0j00 lira kıymet!Dde olduğu. 

Uçün~ Dokuma. dairesi: ZO ndct Alman mamuJAtmda.n te.ııg&h Ye iki çÖ2gtl m.&klnest Ye ne adet cema.ıı 
22 ba§lı botıın maırtneııt '\"e bir adet atın bobin rnakl.nul. 20 1:1ı - yeııı vazlyettı n bir adet. tutkal maklneat 
''o makinelere 11200 Ura kıy:mtt takdir eaııreıa olup kıımen yani oıu &llt ve edo\'at tran.sınLlyonlar kayıı 
ıar ı~ln tıuna rıa % 25 :tnmla taınumrna HOOO lira kıymet taRdJr edllmljUr. İ 

Dördtlııcü Apre U.lreıd: Bir yıtama matdncst {hurda), bir gene yıkama maklııeat. blr dink malWıell I 
ve b1r eUzgcç makinesi ve bir makll.1 :ııın1aı:ıe&I, yc:ıi vaziyette ve gene bir ınak.a.ıı nıak!Dcsi hurd& ve blr ı:ar- 1 

don ınnkinesl ve bir illll mnkinesi \"O bir komAD aobaıu ve bir dckanlr çömlegt maa .Ulııdlr \'e b1r bGkır kaplı 
pervanell !pllk boyama ltnzanı ve l:ılr lmma, bo)'O. tekneııi ve blr pac:ıvn teklleat ve b1r Obenmayer pamuk 
boya mald:ıeal hurdıı \"e btr alizgeç ııökUlınll§ dcrdeııtı tAın1r eııld maktne olup bu dairede mevcut ınaldııe
lere· lllGO lira laymet takdir edilmiş olup traııamtısyonlar kayı§lu lçlıı ?& T nııı.ta cem'an 129f<>)lra luymlt 
takdir ed1lmiitir. 

IJ.eşlııel Yıı.rdnnoı: Te.slsat fabrikada ceı;ı'an 11> kuvvet takatinde ekftriyeUe 8e\nmens marka 2S 
oııy9nchron mU~a\·Jp cercyg.nlt 220/380 \'olt1uk gayet lyi vaziyette elektrik motöı1l mevcut olup kn.blolah 
n tcnvil' teatsaUle beraber 4000 lira kıymet takdir oıunmutlur. Buhar kuanı alev borulu 6a metre ve 2 
aatbı taahinde tecılt.aiz ve su ve ·b~lb•r tt&taaUna da 2000 lira kıymet tak4lr Olwım~tur. Ve yardimcı~t~;L 
sata bu itibarla 6000 Ura kıymet tl\kdlr edllml.f olup hula.& makine aksamma da cem'an (M.UO) llra. kıy
met t.ıı.kdlr olwıarak makine nksamııe mu tabrUıaya cem'an mntehUSIB ehll TUkutlar hU:Urlle 270.0M lira 
kıymet takdir olunm~ştur. 

<layrl menkullln hududıı: Sağ tc.rafr Çıkma~ ııokak '9e etrıırr lJehmet ııamma Uraz olunan ınahal v• 
AOl tara!ı .Bostan sokafı yeni Aralık il!:ele, arka tarafı abann men.?ll bahçeııl ve kabr.lstanı ve lSn tara.tı bo.s· 

tan çtkmaxUe mahdut. ve kaydına r.aaran da 116:>8 zira 20 parmalttan ibaret olan ikl bostandır. llah:ıllen 

yopıl.ıın mesahaııt GG98 m. m. olarak yuke.rda g&tertımıottr. 

l - tıbu gayn menkulUn arttırma ıartnanıes! 12/7/1940 tarihinden IUbareıı 939/5 No. ile Ista.nbul 
DördUncU icra dal.rel1nln muayyen nuına.rasuıda herkesl.ıı rörebllmeal için açılttır. ntmda yazılı 
olıınlardl!n Cula m!\ltlınat almak latiyenler, işbu prtnameye ve doay& num sne memurlyeUmlze 
rn.ilracaat ctmelldir. 

1 Artırmaya ıııtlrlk için yukarda yazıl.ı kıymetin yüzde 7,IS nlııbetlnde pey veya m!lll bir bankıınm 
teminat mektubu tevdi edUecelttlr. (Madde 124) ~ 

3 lpotck 11ablbl alaeakhlarla diğer allkaılaıhrm ve lrti!ak hakkı ıahlplerinln gayri ınenkul Unrin. 
dek! haklarını hususile raız n :masrafa dair olan iddialarını l1bu iltn ta.rlblııden 1Ubaren yirmi gUn 
ı~tnde evrııkı mUsbltolerlle blrlllcte memur!yctimlzo blldlrmeleri icap eder. Ak.al halde hakları tapu 
a1clll ile ııablt otmadıkca sntr' bedelinin paylaşmunıdan haılç kalırlar. 

4 G!Ss~ernen gtınde nrtırınaya Jıtfrllk edenler art.mna eartnames1ni okumuı ve lllzumlu malQmat al• 
mış \'e bunları tamamen ı:abul etmiş ad \"C itibar olunurlar. 

8 Cay'l1 menkul 5 Ağııstos J940 tarihinde Puartesi gUnU saat H ten 16 ya kadar latanbul Dördün· 
cu icra memurluğunda Oc ~Ha ba:ınıduttan sonra en çok artbrana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen ıuymııun yllı:de 75 ini bu!maz veya satış lsteycnln abcağma rOçbam olaıı diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin cdllml§ a.ıacaklannm mecmuqn:lan 
fazlaya çıkmusa e:ı çok nrtırıınrıı taahhUdü baki l•almalt üzere nrtuma 15 e-Un daha temdit edile. 
rck 20 Ağusto.ıı l!l40 ta;thlnde Salı gUnü saat H ten 16 ya l<adar lstanbul DördUncU icra memur· 
luğll odasındn artmnn brdolı satı§ iste.renin alacağına rtıçhanı olan diğer nlacal<lılarm bu gayri 

• menkul ile temin edtlml~ ıtlacııkınn mecmu undıı.n fazlaya cıkmak ~arUle en çok artırana ih:ıle 
edilir. Böyle b!r lıcdel el:le edilmezse ib:ıle yapılmaz. Vo s:ılı§ talebi dO~er. 

6 Gayri menkul kendisine !h:ıle CJlunan l\lrnı: <icrhal \'eya verilen mUhlet içinde parayı vermezse 
ihale karan feııholuntır~ı: l:en(ll11lnclPn evvel tn yliksek teklifte bulunan ldmae arzctmiı oldu:u be. 
de ile alı:nnğa rıı::ı ol uru on• . ra:ıı olmaz v~ya bulunmaz.sa heınen on lıe' g'.ln mUddotle artırmaya ' 
!:ıkarılıp en ç~1c artırana. ıhale edilir. Jkl ıha le ara.'!ındakl fark "o geçen günler i!:ln yUzde 5 ten be· 
sap Olunncak fatz \"e di:;~r z:aarlar ayrıca hUkrue hacet J.:almal~aızın moınurlycUmlzce alıcıdan 
t:lhsH olunur. (MaC:de l33ı 

1 Alıcı nrhrma bcdcll haricinde olarak yalnız tapu fera.g harcını yirmi senelik \'akı! taviz bedelini 
\'C ihale karar pullıırmı 'emılye mecburdur. 

.MUtcrokim ,·erı;ller, tenvira~ \'C tar..zifnt ''e detl~Jlye resminden müte,·cıııt belediye rüsumu \"e ml!tc. 
raklm vakıf ıcaresl alıcıya alt <'lm:ıyıp artırma bt-dellndcn ten.zil olunur. l~bu gayri menıt.uı yukarda gösteri· 
len tarihte tstanbul DlirdUncU icra mem:ırluğu o:!:ısın ca i'bu llln ve gösterilen artırma tartnamesi daire. 
sinde satılacağı lltm olun:ır. 

13 .. 05 m!lzik, ohu. 
yan Müzeyyen ScMr. ı:.ı.20-14 
milzlk, 18 prot?rcm ve mcmlc:ke 
s.ıat a ·a,.ı. 18.05 mt'z!1{, /\ryalar 
(Pi.), lS,30 mUzik: Rad\"O ca:ı. Ol'· 
ke5trası. HUO mUzlk F~sıl heyeti. 
19,45 memleket sııat ayarı. vo a · 
jnns haberh~ri 20 mll7.ik· Çalnnl:ır: 
F:ılırl Kopuz, Ce,·det Ç:ığla. liıı.'lıı.n 
Gür. Okuyan ~telek Tokgöz. 20.~0 
ko:ıuşm:ı, WA5 milzil<: DJnlcyici 
diloklcıi. 21 l:onu§ma (Sılthnt sn. 
ati). 21.15 milzik: Nihat Esengin 
tarafmdan ~ak~afon ~olo1nrı. 21.30 
ko·ıu~m:ı <Radyo g:ızctcsi), 21 .. 45 
mUzik: Radyo orlcestran, 22,30 

1 memleket r.aat ayarı. njan'3 haber. 

1 

lcd. ziraat ('Sham tnh,·iiıit, kamhl
\'O nukut borsıır-ı. (f!\'al). 2'..'!.1:> 
~ıüzik c::ız.oant ('Pl·). 23.25-~3.30 
;yarınld progr~m. \'C kap:ı.r.ış. 

Kuleli As. Lisesi Md. den : 
lı:uıeli, .Malt.epe, Bursa. askeı1 liselerinin birinci sınıflıı.nna letekll \'O bU· 

llln girme §ıı.rUannı haiz olan n:ımzcUcrin seçme aıntı\'lıı.n 10 temmuz 940 
gUnU m":zı·c,- ıı ;:>l"rd· y:ı;ıılacaktrr. Namzctlı-rtu en geç 10 temmuz 940 aaba4 
uı s:ıat s k ~le mu c1:lı:cp 1 ınıleınlcrilc \·e:ı.·ıı hokltn, k:ılcmlcrile lşl:ıu lltelerde 
bulunmal'.:rı 110.rı olıınur. {:.!241 (~G!l0) 

ZAYİ - t .. ı. ... ,.ar ı~ inci llkol:uı . 

dıın 3~3-831 ders fcnenlndcn mezun 
oıcıuıturnıı ılnlr şeirıdelnı.rrı.ernt 7.ayl 
etUm. Yen~ini ~ıl:a.r.ıcağımd:ın C3kl 
sl:ı!n hUkmn _;olttızr. 

!SG AhnM\t Scratettin 

it \~in ?Ui,A TİYATROSU 
11.\1,fDE PİŞKl.S B•~RABER 
Bu akçanı JCııdık6y Sllrcyya bahçı

t!lnl!c ''SAÇLARINDAN UTAN., 
vOdvU 4 perde 

Heyet hor pcJ'lembe alt§amı Kadıköy 
SUreyyn bnhçC3lndcdir. 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
Kumutanlık birlikleri için 6·7-040 gUnU saat onbuçukta yUz ton )"Ula!, 

elll tıın arpn pazarlıkla s:ılın alınacaktır. Bu lkl yem maddesi ayrı a)Tı, ın· 
l:plcrc do llıııJc edilebilir. lsteklllerln l:alt tcmlnaU:ırllc birlikte belli gUn n 
s:ıııtte Fındıklrdıı. komut:ınlık sııtınalma komiııyonuna rnUracaaUarı. ~G715) 
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saat 10 da Ankarada .M.li.V, ha\'a satınalma ko"lı~yonunda rnpıl:.\ca:.:tır. dedir. Kati tcmınatı i500 liradır. Şartnam~sl 2;;0 kuruşa konmıyond::ın alınır. tES 

Şarb:ı.am~l 461 kuruşa komısyondr.n alınır tsteklilerln muay:,;en v.:ıkıtte ka· Taliplerin muayyen \•akJLte Anltarada M.M. V. satınaıma komisyonuna gel· 
~unl vcaalk ve ıcatt tcmlnatlarlle ltoınlsyona. gelmeleri. t2211 (56Si' meler!, (204) (5590) . ~. 

3000 takım mamul kı,lıl< elb!sc,ile 1000 adet dıkllml' e!blse pazarlıkla 
1abp a\ma.calttrr. Kı:lık elbiseler 13.50 knputıe.r J:?.GO l•uru:tur. Hepsinin 
muhammen bedeli 53.000 lira kati teminatı i800 Hradır. lhaleei 12.7 940 
cuma gllnU saat ıı de Ankarnda M :At. V. hava satma.ima komisyonunda yn
pılacakbr. Evaıir ve !i&rtnamcııl 2G;J kul'u~a komiSyondan alınır. Isteklilerln 
katt teminat ve kanuni ''esikalarlle blrlil>te koml.syona gelmeleri. 

{220) (5&SG) 
.. 111- • 

Aııkarada M.M.V. Ha\'a aatmalma komisyonunca 5-7·940 ı;UnU pazar· 
tıkla aatm aımacağı iltı.n eclllen 500 J,on M:ızotun alınmasmda:ı .ıimdlllk aar
!ınazar cdılml§Ur. (213) {5G79) . "' . 
Kagızma.nın 125, Surbehanın 190, Beyazıt birliklerinin •• to::ı sığır etlerine 

pUnde istekli çıkmadığından p:ızarlıkla satın almacaktır.Kağızrnan etinin 
;ta21mlD bedeli 21.875 lira ilk teminatı l6H liradır.Surbehanm 33.250 llra,Uk 
teminatı 2100 llradır.Beyazıtm 6600 lira tcmln:ıtı •95 lirnılır.Birincl pazarlığl 
6-7-94.0 cumartesi gUn~ saat 11 de AE,"Tıda Tümen ratmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evııar ve 11artnameleri komisyonda ''e kolordunun bUtUn garnl
llO!ılarmda g6rU1Ur. (223) (5689) .... 

30 ton aadeyağl kapalı zarn:ı. aatrn almacaktır. Ih;Ie:ıl 24-i 940 tarşam· 
bıı gl1nU saat 11 de Ed!rnede eskt mll§irlyet datrcmnde utınalma kom!.&yo-

• nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli Zi.500 lira ilk teı:ıin:ıtı 2313 liradır. Ev· 
aa! ve rartnamcıi komlıyondıı. görUltir. !ııteklllerln belll g\indc ihale aaaUn
dm en geı; btr saat evve!lne kad:ır tokli! mektuplarını komlıl:ona vermeleri. 

(214.) (5680) . "" . 
180.000 ldlo sığtr eti !tapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. !balesi 25-i·940 

parfelllbe gUnU saat 11 de Edlrnede eski mU;,iriyet dalrednde satm:ılma kı>
~unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 64.000 lira ilk teminatı 40:'.iO lira· 
eur. Evsaf n prtname!I komisyonda. görUIUr. lsteklilerln t-::kllf lmektupla
rnıı en geç ihale saatinden blr aaat ev\'el komisyona vermeleri. (2l:i) {5681) 

~ •+• 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 600 lira olan 100 adet seyyar fırın pazar-

lıkla. mUnakasaya konmuştur. lhatest 8·7·940 pa:artesl gUnU aaat ll dedlr, 
2!J taneden nıağı olmamak üzere &}Ti ayrı tekllfler de kabul edilir. KaU te
;nllnat:ı 8:100 liradır. Evsa! ve ~artnameııl 300 kuruşa komlsyond&n alınır. ls
.teklllerln kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinde Ankarada M.lıl,V. aa.· 
tttıalma komisyonunda bulunmaları. l216) (5682) 

• • • 
23 kalem muhtelit ıe!faf m:ılzeme paZ&rlıkla ıatın alınacaktır. Muham· 

:ıncn bedeli 15,500 lira ltatl teminatı 2325 lıradır. Pazarlığı 22·7·940 pazarı.. 
81 günU aaat lOda. Ankarada M..M.V. ha.va satmalma komLlyonunda yapıla· 

caktrr. Ş:ırtnamesi komlayonda göriUUr. lııteklilerin muayyen gUn ve aaatte 
:J<att teminat ve kanunt veaikalarllt komayonda bulunmaları. <223) (56881 

••• 
379 kalem a\'adanlık malzem~l .kapalı zar.fla ekailtmeye konmuıtur. 

Muhammen bedeli 18,000 lira Jlk temtnatı 13:>0 liradır. lhale!l 20·8·940 ıtı· 
ııtt saat ıı de Ankarada M.M.V. hav& •tın.alma koml.ııyonund& yapılacaktır. 
Şartnamesi bnrgün komisyonda görQlllr. bteklilerin kanunun 2 ve 3 llncU 
maddelerinde yazılı venlk vo illt temlı!atıarile tekllt mektuplarını muayyen~ 
saatten blr saat evveline kadar komtçona vermeleri. (219) (1568:>) 

••••• 
Yap:lmakta oları Erbq ya.t.akbımMlntn yUade yirmi harici nokunl&n-

zım ikmali kapalı .zarfl& ekllltmeye kommıı ihale günU ke~t bedeH üzerinden 
edilen tenzilat az g6rUldUğQDden birinci pazarlıfl 6·i·940 cumartesi gllDU ıa
at ıı de Eakl§ehlr Kor aatmalma kom.lsyonund& yapılacaktır. Keıır ve 
~artı:ıameal komiayonda görillUr. Keıit be<2eli !?4.~3 lira 15 kuruı ilk teınln&· 
tı 186' liradır. :tateklllerln kanunl vesaik n temiı:ı:ı.tıarlle belli aaatte komil· 
yona gelmeler!. (19j), (15580) 

• :/> • 
3:?5.000 kilo keçi eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Şartnamell 

.Ankarn, İstanbul n Konya Lv, Amirliği ntmaıma kom~-onunda gorillUr. 
:Muhammen bedeli 84.fiOO lira ilk teminatı 7587 lira 150 ı.-uru7tur. Ek.slltmeal 
2'-7-940 ı:arşamba gl1nU saat 11 de Konyada Lv. Amirliği s:ıtmaıma komla· 
yonunda yapılacaktır. lstcklllcrln belli aaatten bir saat ev\·eline kadar kanu· 
nt vesaik \'C teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (196) (5582) .... ~. 

325.000 kllo sığır eti kapalı zarna eksiltmeye konmu~tur. şartnamesi 

Ankara, İstanbul ve Konyada Lv. Amirliği satm&lma komlsyonlarmda gö· 
ı111Ur. Muhammen bcdcll 78.000 lira ilk teminatı 6612 lira :;o. ekaUtmesi 
24.-7·940 tal'famba gUnU saat 11 de Konyada Lv. Amirliği ıatınalma komis
yonund:t yapılacaktır. İsteklilerin beru gilnde nat 10 a kadar te!d!C mektup
larını komisyona vermeleri. (19:S (~l), 

••• 
160 mn koyun etinin kapalı zarfla ekslltmeal 20·j·9•0 saat ıı de .Anka· 

rada r,v. Amlrllğl satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammuı bedeli 
67.200 lira llk teminatı 4610 liradır. Şartnamesi 336 kuru~a komisyondan 
almır, İçinde kanuni ve bu i§le me,g'UI olduklarına dair vesikalar da bulunan 
tekllt mektuplarının saat 10 a kadar komlsyon& verilmeal. (20j) {5593) 

••• 
MUteahhlt navı ve he.sabm& beher metrealne tahmin edilen ttyatı H 

kuru11 olan l.049,42:> metre l>O santim portatif çadır bezf açık ek:ı!Jtme 11Ure
tile mUnak~yn ltonmu1tur. lhalesl 12-7·940 cuma gUnU saat 11 dedir. llk 
teminatı 7•.i'i'l Jlra DO kuru~tur. F.:vıınf ve şartname:ıl 49S!5 kuruşa komla
yondan alınır. lsteklllerln knnunun emrettiği belgolerle ihale iu.n ve ıaatl.n· 
de Ankarada M.M.V. s:ıtınalmıı komisyonunda bulunmaları. (118) (521!5) . "'. 

Beherlnc tahmin edilen !Iyatı 17!5 kuruş otıı.n 17.800 adet trenk gömleği 
kapalı zartla ekalltmcyc ltonmu;Jtur. thalesi 11·7·940 perıem~ gUnU ıııat 

1l dedir. nk tmnlnatJ 2310 llradır. Evsat \'e ıartnamest 15::5 kuruşa komis
yondan a'lmir. İsteklilerin kanunun emretti~ belgelerle ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mcktup:arını Ankaratla l!.M.V. e:ı.tınalma ko· 
mhıyonuna vcnneleri. (lllS) ı s~ı 2) ' 

.. . . 
11~ ton linyit k8mUı U ltap:ılı z:ırfla eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi 

Aiıkara, tstanbul Konyn Lv. Am!rlrnleı: satmalma i:omi!yonlarmda oh"l.ına· 
bilir. Muhammen tutan 16.~71 lira ilk teminatı 1SS3 lira 51 ku~tur. Ihsleııl 
10-7-9'0 tar;ıamba gtlnU s:ı.at 11 de Konyac!ı ı.v. Amırıı:ı ~atınalmıı komla· 
yonunda yapılııC3ktır. lateklilcrin sa.at ona lmdar teklif mektuplannı komls
~ona Termelerl, (122) (5~19) 

• • • 
60.000 metre mlnt.:uıl:k b~z pa.:arlıl.la satın alınr.cal<tir. Muhammen be· 

deli 19.800 Ura kaU teminatı 29':0 liradtr. Paı:arlığı 9-i-9~0 salı g!1nil 111.al 
ll d: Ankarııdn MM. V. Hava utma ima koınlııyonunda y?.pılacskt'lr. Şartna· 
rn" ve er..:.afı konılsyo·ıdı>. :örUhlr. lıı~ri:Hlerln kanuni nsa k ve temlnııtıa· 
rllc belli S"Un ve saatte koMt~!·o:ıa.ı bulımmala:-ı. llSS! ({ı5~3) . . " 

5 ton cer kuV\-ettnde 4 adet trakt5r sı:.tm !Mınacaktır. Bu l§lt:-le me§ı;ul 
tlrmal&rm Tenıceklcı1 makinelere alt mı;fııııı::ıl t·!kl!! me::tuplıırm1 en ge~ 
~5-i·940 ta.'1?ı!ı:e kadar Ar. a"ıı!a h:ıva rn~s~ ; ... l:ğı Z. ~-.:~ye vc:-:n .. lert. 

• • • • 
lleller çiftine tahmin edilen tlyatı 500 kuıı.ış c!a:ı 10.000 çift okur kun

du.-aaı ka,.ıt zarfla ~ksııtmeye konmuştur. I~undura!ar için Ute.r b!nden qa· 
tı o!mamak f&rtlle telct!tıer kabul t?d!lir. !halen 6·i-9<t0 cumartut gUnU tll· 

at. 10.30 dadır. 152'50 UraC!ır. Evsaf ve ıartnamesi 400 kurup. komisyondan a· 
lmır. :!eteklilerin k:uıunun emrettiği belıelerlle ihale 11&atlnden en az bir 
111.&t e?'NllDe kadar tckllt nrtl&rmı Aııkarad& M..V.V. Satmalma kom!syo. 
ıııma ~rn:ef.81. (!l3) (eoiD) 

• 

j ıstaniıul Komutanlığı Satınalma Komısyonundan 
u.ı ı.ııuoıı ıı.ı oı..uıJıli ıı;ın..ıe vıuıal< uı.'1r'1 :ıv taıuru aıaraıı~vz tH.liınıı ıı 

ıına.: ...... tıı. NUnmnesı Fenert:ıahçe ı.ktaıma anbarın1a görUlcbillr. lstekllle
ı w beher takımı kaça yapabıleceltl~ı1ae <1nlr teklif mektuplarını ~-7 ~HO ta
rıotne Kadar fo,ındıklıda komutaıııık satınalma komısyonuna vermeıerl.trı2il7) 

• • * 
Beylerbeyinde askert aıhhJyc depo unda açık eksiltme ile tamirat yaptı· 

rılaenlitır. r·:e:;ı f beccıı ~e, bin dtirt yüz ıurk ııeklz liı'a seksen beş kuru.stur. 
llk leınln:tlı dört yüz scıuz lira altmıŞ altı l,{uruştur. Ş:ırtnllme ve k~lf ev
rakı her ııı gUnU komisyonda görülebilir. Eluılltme 20 7-940 gUnU saat onblr
de yapıtııcaktır. tstcklilcrln belll &1Jn ve saatte Fındıklıda komutanlık .aa
tmalma komisyonuna mUraca:ıtınrı. (5il0J 

• • • 
Münakasa gunU talıblnln vermiş ()l tlU!ıı fiyat komiııyonca pahalı {:örülen 

4:1 ton saman li-i-9ıO gUnU saat 11 de p:ızarlıkla satın alınacaktır. lstckli· 
!erin belli gün \'e caatte Fmdıklıda komutanlık satınalma komisyonuna. gel
meleri. <56S::?) 

• • • 
M.M. \'ekAlctl için ::?.5 m/m kutrunda 400 ve 3 m/m kutrundıı tiOO kilo-

metre galmnızll c!Uz tel posta tcl;rrar ve telefon tıartnameslne göre olmalt 
Uzere 8·i-940 gtiml .saat 16 da pazarlılda satın alınacaktır. tsteklllerln yüz
de on be~ kati teminatları !le bırllkte belll gUn ve saatte 'Fındıklıda komu
tanlık satınalma komlııyonuna gelmelcrl. (5653) 

• • • 
Komutanlık kıtalıırı lc;:ln altmış ton kuru ot 5-7·940 g1lnU saat on altıda 

pazarlıkla eatın almacaktır. lateklllcrln belli gUn ''e aaatte katı teminat pa
ralarlle birlll•tc Fındıklıda komutanlı:C ıatınalma koml.syanuna gelmeleri. 

(5704) 

• • • 
Komutanlık birlikleri itin 6-7·940 gUnU Hat 11.30 da paz:ı.rlıkla yUz ton o-

dun eatın almacaktır. t.steklllerin beJll gUn ve saatte katı teminat akc;el'!ri· 
le birlikle Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (!5708) 

• • * 

Öksürenlere Katran Hakkı EKRE 
SRONŞiTLERE . pek FAıDELiDı 
Siirt Beledıyesınden 

Açık eks!Itmeye konulup talip zuhur etmeyen sondaj ku;ruıan l 
6-940 tar1hlnden itibaren bir ay mttddeUe pazarlığa konulmu~tur. 
oa.m~yt görmek lBUyenlerln Ankara. Ista.nbtil ve Sllrt belediyelerine 
racaatıan llfto olunur. Ui411) 

•llHIE~ Akşam MAÇKAD~ 

- KÜÇÜK _ÇiFTUK PARKINDA 
IKonsomasyon 3 O Bira 5 O kuruştu 
~ . 
- ZENGiN VARYETE ~'UAIARAL.t/U iJ.~J~l!l!Jı.i!l~lll1 ... 1ı •• 

YENİ. 
Komutanlık blrllklert için 6-7·940 gUnU saat 12 de pazarlıkla :SO ton O• 1 ·~ 

dun satın 11lmacaktır. lsteklllerin ~ıu ılln ve ııaatte kaU teminat akçelcrlle 
birlikte Fındıklıda lcomutanlık ııatmalma komisyonuna. gelmeleri. (5707) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAn ~arı 1 
1%00 adet matra 

80 metre kabili inhina boru 
Yukard& yazılı iki kalem e,ya 8 temmuz: 94.0 pazarte:ıt gilııU pazarlıkla 

almacaktır. NUmuneıılnJ görmek \'e icap eden izahatı almak 1Btlyen btekll· 
lerln hergün Kıwmp&§ada bulunan komisyona milracaatlan. (5516). 

• • • 
ı - Tahmin edilen bedeli 9700 lira. olan 1000 adet batta.niye ~ temmuz 

9'° cuma gü.ııU aat 11 de paz&rlıkl& al.mae&ktır. 
ı - KaU teminatı (1455) lira olup ~artnameslnl görmek ve almak fati· 

yenlerin hergUn ve pazarlığa 1§Urak edeceklerin de belli gün ve &&· 

atte Kasnnpa.:ad& bulunan komisyona teminat mi.kbu.z veya mek-
tuplarlle mUracaaUa.rr. (M96)' ~ 

••• 
llılotör. aJmvaJc 

Sablt vuiyette çalrpcak ıek1lde ~ zamanlı ve w mUberritll bir adet 
motör 10 temmuz 940 çar§amba gün.Una kadar pazarlıkla almacaktır. (5666) 

-·- .... - --- - .......... 
Devlet Demir:yoltarı ·ve Limanları ........... ,... ... .... "' ...... . ... 
işletme Umum idaresi ilanları 

Metre mik!bı muhammen bedeli ( •2> kırk ikl lira olan takriben 1000 Fiyat Komisyonundan : 
metre mlk!bı me§e tomruk 17·7-940 c;aroamba gUnU aaat 1!5.30 da kapalı zarf 4 Numaralı ilin . tll" 
usullle Ankaradıı idare binasında aalm alınacaktır. Manlfatllra birliğine dahil olan veya olrıKyan bilcUmle manl!atur~ 

Bu işe girmek laUyenlerin (3150) Uç bin yUz elli liralık muvakkat temt· carlarının stoklarının blllnmcırlne komisyonumuzca llizum görtllı:nUş old ıl 
nat ile kanunun tayin ettiği ve11lkalan \'e tekliflerini aynı gün saat l,f.30 a dan 29 numaralı kararnamenin 6 ncı maddesinin bahşettiği sa!Ahlyete ıtl 
kadar komisyon reiallğlne vermeleri l~zrmdır. naden her nc,·ı manifatura atok mevcudunun nUmunelerlle birlikte ııs re" 

Şartnameler {210) tkl yUz on kurı.ıııa Ankara ve Haydarp~a \•eı:nele· muza kadar mıntaka ticaret mUdUrlllğUnde fiyat murakabe komlsyonu 
rinde satılmaktadır. (5511) llğloo tahriren bildlrllmcsi rlca olunur. (ı;i01) ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~-~~--_, 

Tlrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 29 ı 6 ı 1940 
A KTtF 

l!ua: 
Altm: Salt Klo,,-am 7t 121 362 
Banknot , • • • 
Ufaklık • • , 

Vahildckt Mu1ıabir7er: 
Türk Lirası , • • • 

11ariçftı:1d Mu1ı.abir~: 

Altm: Sarf KiJ~~m 11 691 89:.> 
Altma tahvilf hbll ~rbe~t 
dövizler • 
Diıfor :1Ö\'İ7.lt"r ve oon;lu 
Klirirıı: bakivelerl • • 

n tızin" tahm1leri: 
Deruhte edilen ~vra\n -:ıİk. 
di\·e karşıh~ı • • 
Kanunun ~ . 8 maddelerine 
tevfik:ın Hazioe bıra.fmdan 
nki tediyı:ı.t • , 

S enf'da ı ciizdınu: 
ncarf !enetler • • • • 

P,.,harn tıe trıhm?At ci1.iilmn: 
I Deruhte edilen evrakı nak. 

Al div~nin kamlı~ esham \"e 
tahvillt itihuf kıymetle 

a Serbest esham ı..-e tahvil!it: 
Avan.!lar: 

Hazineye kısa va"eli avans 
altm \'e döviz tilerine 
1'a.hvi15.t lizerioe • , • 
Hıssedarlar , • , , • , 
Muhtelif.• _.:_ •_.!_•~-'--' 

-
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100-881 ·833,62 
13·315-979,ISO 

1·914-303,46 

=tıs.o;:>. 76 
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5S.77S,21 

21-427°lıt0.55 

158·748·563.-

19 .. 1JJ0.196~-
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• 48·298·918,98 

8·Z'71·520.fi2 

7.901.000,-
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-
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Lira 

116·112·116.58 

M8·975,76 

S0-898·593 ,86 
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-
139·438°867 ,-

254.777.512,63 

. 
56-573-439,45 

ı ,;.7ıs.ns,21 

4-500·000.-
20-680·002,M 

639·048.084 .os 
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PAS 1 F 
Serma1ıe • • e 1 • , 

fhtivat akc-e.riı 
Adi ve fevkalade , • • • 
Hu!ust • • , , • • 

Tedavüldeki Bankrtoflar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vakf 
tediyat • • • • 
Deruhte edilen evraln nak. 
diye bakiyesi • • , • • 
Karşıhğı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavtlle vuedil'n • 
Reeskont mukabili illvten ~ 
da. vazed. ı .. _ , ı i 

MEVDUAT 
Tiirk lirtı." 
Altm S. Klg. 

" 
Döviz taahhildatı: 

15:'1 541 930 

Altma t~hvill kabil dövizler 
Diğer döviz1er ve alacaklı Kll
rin~ b:ıkiye?erl , , • , • 
~uhtelif , • ı , _ , • ı , 

vaziyeti .. ~ 
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