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Allaanyanın Paten HUkOmatina bir mUsaadasi daha: 

Fransız donanması 
silahlarından 

tecrid edilmiyecek 
lngiliz filosu Fransız müstemle

kesi Martiniki abluka etti 
Barlin, italyan donanmasmm Fransa donanmasila 

• • 1'llhmHıelda .. 11r lrfM on1mma1ı btttfl cto memnc1an bir rruıt 

ı,~•iıedeki Franmz filoeanun ft&i)eti henüz kati olarak taY&Zzulı et· 
-- 35 hin tonluk Framız zırhlılanmn lnailterecle bulımcluklan te
~ ediyur. - Jqilterenin metra Franuz hiikimeti olarak aeneral Dö 

Gol komitesini tamyacaiı aöyleniyor. 

Un-\~,~v·~ersitedenbusalah 

~ <A.· A·>" - »un a- da bulunan J'ranm pmllerinl bls° rada1d 1'ranam filoım Dllnkerk 
l\a__ ~ at rapta tefebbUa nretlle lngilis Strazbutg 1af gemilerile Provence 

41)0 genç mezıın oldu 
lı...._-.ul_ c.b.mtt.m•a yaııdan büriyestn1ıı icraatma, m1n1 olmak ve Brlituy Jaııvuörlerlnclen, Ddn
~ taarruu ahab. tpı de hiçbir harekette bulunma. el ınmf Uç kruvdrden ve bir mllc· 
~ llat albıla vabbulmuttm'- 111J1 olmul Londranm u.WılyeW tar hafif cemllerle denlsaltılardan S: 9"991 ~eJlıı 1,30 da mahfillerinde manidar görtllmckte- mlltepkkil bulunuyordu. Bu fllo 
~ ı.a_ ~ :vaPlbmltı· tnııUa- "1r. derhal denize açılacak nziyett.e 
'et;:.~~ topluJJe p psdeW Burada.ki kanaate g6re, bunan dejilclf. 
~~-bulumııaQllardlr· wbd>i m.lbver devletlerinin bu tn- (Devamı .ı üncllde) 

..... -~~ ramtedMfilne ıö - gllhı hareketlnde Uımımtıe pfl1 
'~:• htlcum edenler avlamml olmalandJr· Buıtın Ber • 

-.r3an:ıeridir. tinde mevcut hiddet ve tebentlr 
trALVAN l'ILo811 bunu pterdlil slbl İtalyan 1Jü• 

...__ lt\aaDme• lldl riyeaJnJıı pek mahdut bJr hale se. 
ı......~ --- - len ve hllk6metln1ıı emıtıe en 
:111 • 9 - .._ meJııafll*'• mllf1dll bir vutyete IDkulmul olan 
'~· ıare tqllla filo- l'ranm mon ~ h&Jl kor-
t..:....:"' elertne d&ml.t wt- im ....,. _ _. .a- ~- .a- 111.a•-

"~~ l'ranm h&rb remDert· ...,...._ ... - - - .__,.,, 
... ~ •tmele blJatırla l'IW'8d M BMllB 
~ 1a1n4:e:;uı. llleydua ~ NEZAmlNIN naaoı 

harbe tutqacaktrr· \1111, 1 (A• A·) - J'ruam bü· 
a-..._ l'ASAT... rtye nearetm!n tebllll: 
~ 1 <&. A.o) - Yan remi 3 Temmmda IQleıiDd• &pi 11rh· 
r~ tebQ edllmlatir: 1111 bahmu 3 aftıharb pmlllle 

1'k ltaıJaD fllolmaun dlln bir tayyare pmlBl '" 1ılr miktar 
iı':' _._. i&JlecUil sDıl, Oran hare- knrmk ve torplto muhrlbbacleD 
~ ''Altcla ,... lbtl1atJı bir adlrekkep bir lnsWs tnoeu J'nr 
~ "'81. Wr tarata celdJmJf aıma- m tıkanan demirli bahm4ala 
~ !lam•ıaa. tlma1 Afrlbmn· llenelRblr &ıilne seJmiltlı'· Bu • 

~lA!lt'IJ 
O;ınga altınlarının 

güzde sekseni 
Amerikada 

~ 
~ı.._~rlc, 6 ( A.AJ - Geçen ha- kıtalaım bir Jgmm m tedlJıllne cJa• 
fit ttıır,; lctnde Amerlbya )'enldeıı lr ftl"dlil Jrann lıadlrmektedir. 
e llltıi 1" SOO,ooo dolar kıJ!DeUn· 
s~ 1Öııdttl1mı,t1r. Bu ımeUe A MgBtsA • 80\'Tft 1Tl1FAD 
~ 3o ~ııderllen altının ltıy. TALAK 
,._ oı..q; ftr U m11Jon dolara llollreft. ı (A..l.) - '!-. ..,.... 
ft'I otuyor. lıllılbtprı 

~ ~'""- Amerlbda para tr ~ Nlıas taıtadekl Amtdkaa 
~lllll~L ra •11.Jaının )'llade 80 l pze Amedka De l!ot'JWUer 'lıldlll 
1ll --«t.dır. anamda t1alE dola halrlrmda J.,_. ' 1,. ale7bbtde _. 1ılr udapnadu t 11mRtS BAfUYOB blJmtdelrtedlr. Tu .,.._ ba ı.ı... 

bttn 8 rlD mezkOr pzeteıdn mutad dedlJu). 

• Ot~ C 1\. A·) - J!edenl mec- larmd&lı biri oıcıuıunu be)'&D& me-

~dulıtmm Mbd --· 

Maraş~I Paten 
hDkOmeti istifa 

mı etti? 
Loaılra. 6 - Pelen hülı6metinln 

istifa ellili rl,.ayet edilmektedir. 
Fakat bu haber henüz teeyyild et· 
memitllr. 

PARIAllBN'roNtJN LAGVI 
Boma, 6 - Vleby'den bildirildi. 

llae 16re La"81, Fnnaada parı&. 
meato milesseselerhı l kaldıran Te 
Peten'e fevkallde saJAblyet veren 
bir bııan IAyibuını Fransıı mıueı 
mecllılne ,.erecektir. 

Jlwtf ftldlf " re1dlrle pro1eıeer1er aa1er1aı1ea .,... ,..ı lllNllDkn 
eDerlal aılral'Dk t.elıltlc ....... 

Romanya 
lnsiliz petrol müdürle

rini hudut dıpna 
çıkardı 

Loıulıa. ' - Yeni l\om•DYI hD
Hmetl Bllkrqtekt lnstliı petrol 
flrtetlerl mBdUrlerlni badat bari· 
clae çıbrmqbr. 

DNl JIA.Rtctn: NdlBININ' 
sOzr.Dt 

Bülueı, 6 ( A.A.) - Dün akpm 
dipJomatlan n Te haricb'e memnr
lannın brtısında bir potuk irat 
eden yeni hariciye nmn Manc:e
le.sq ,herkesin l\oman)'9aın harici 
al,..ldlnde huaale ıeJen milhlm 
dellflkllli nazıan• itibara alması 
lbımıeldlllni aöylemlttlr. 

Surigege tam 
istiklô.l verilmesi 

mevzuubahsolugor 
irak HUkOmetinin bu tezi müdafaa 

ettiği Londradan bildiriliyor 

ilGAL TAllAllLANDI 

Londra, 6 - Ölrenildiline ıı>· 
re, Irak hilkCUııeli Suriyenin istir 
W zamanının hüh\l ettiği kanaatin. 
dedir. Fakat bu iıliklllin ancak 
Suriye tarafından ifade edilmesi 
IAzımdır. 

BEBt1Tl'A ALMAN w lTALYA.""( 
llCJmMlll.nl' Blikrq, 1 ( A.A.) - Romen erU· 

nıbarbl7915l tarafındlın neşredlkn Londra, 5 ( A.A.) - l\öyter: 
bir teblilde Şimali BaJnı,.lna ile Times muhabiri diyor ki: 
Besarabya topraklarının tahliyesi- lngilterenln Suriyeyi müdafaa 
ilin a temmucla saat 13 de nihayet etmek hususundaki teahhüdü, bo• 
baldulu bildirilmektedir. bir Jest delildir. Suriyedekl Fran-

Rus cllıütamlan Prut nehri Gw . su makamlannın karan, bir çok 
rinde, Tun11da ve Şilla nehri Qle. Fransıı sivil ve askeri . unsurlan 
rbıde durmuıtarnır. Bir Rus kaba araunda ve aynı zamanda Arap 

(Dewınaı j lüıdJ4•A halkının bilrlik bir ekserl:retl ner 

dinde hiç de hoş görülmemekte. 
dir. Sözüne inanılır menbalardan 
alınan haberlere ıöre, bir takım 
Fransız kıtaları, kamYonla Filistin 
hududunu ıeterek Hayraı·a dolru 
ıilmektedir. Arap ahali arasında 
tiddeUi bir ıeıııinllk milşahade e
dilmektedir. Karıaplıklar çıkması 
ihtimali göz önünden uzak tutul. 
mamalıdır. Şam'a gelmif oldutu 
söylenen general Veyıand'ın va:ıi· 
fesi Franuz kıtalan arasında 1·eni 
ltaataJlllklerin önilne geçmek n 
Arap halkı arasında her tilrlil ar 
nlma hareketlerine karşı koyma 
olsa gerektir. . 

{.De'tNllllı .t. llncab) 

Yeni mezunlar 
Bu sabah Maarif 
Vekili tarafından 
Milli Şef 
namı.na 

Merasimle tebrik 
edildi 

htaııbul llniveraltesl kurulUfUDde,D 
aoma Uk mezuıılarmı bu )'ıl vermta
tlr. 

Bu ırıllnaaebeUe mezuıılar pn1lu 
bastlD tııatvermtede bU' merublı ~
pdm11 ve 400 mezuna diploma kuan
ma ba1c1an tebfir edllmltUr. 

Hazırlanan programa &'6re: QD1ver 
aite merkez bbıuı lloltınde bOttln taı.. 
be, danUiler ve maarif veklll ... t 
tam onda lıulr bulunuyorlardı. 

BICKTOBnN AÇIŞ NV'l'KU 
btlklAI uıUJIDı mOte&ldp tııııver81· 

le rektörtı Cemil Bl18e1 ldlnt1J8 gele-
f D~11t1mr .t ündldd 

Merdivenköy . 
cinayeti 

Zabıtanın tahkikatı 
muvallalıiyetle 

neticelendi 1Je 

Katil ile maktulun 
huviyetlerı teshil 

edildi 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~=====:ti<HAVATI> 

i L K VESiKA 
,(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

lBNI HiŞAM 
taTalından 1200 yıl evvel yazılm11 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
1"Ur1qıo1e ı:eruesıı 34 MuhDddln Türk 

Hz. Muhammed her gün saOOh 
\'e ak:am Ebu Bekirin evine uğ • 
ramayı hiç ihmal etmiyordu. Fa
kat Tanrırun kendisine hicreti 
için izin verdiği gün Ebu Bekirin 
evine. öğle vakti geldi. Ebu Bekir, 
1 Iz. Muhammedi görünce bir şey 
mi oldu ki, bu saatte geldiğini ror
du. 

Hz. Muhammed. içeriye girer 
girmez, Ebu Bekir onu sofada kar 
~ıladr. Hz. Muhammed oturdu. 

Sonra Ebu Bekire: 
~ Tanrı bana hicret izni verdi! 
Dedi. 
Ebu Bekir: 
- Bitlikte mi gidiyoruz? 
Oi)•e sordu. 
Hz. Muhammed (evet) deyince 

o vakıt Ebu Bekir sevi~-ten ağ • 
lamağa başlatlr .. (kızı) Ay~ de -
miştir ki: 

- Bundan evvel bir adamın se
'inçten ağladığını görmemiştim!. 

Sonra Ebu Bekir Hz. Muham -
ınede: 

- Ey Tanrı Peygamberi! Ben 
bunun için zaten iki deve hazır bu 
lunduruyonunt dedi. 

Sonra Benu Dual ibni Bekirler. 
den \'e zevcesi Ben Zahm ibni Amr
lardan bir kadm olan, henüz kAf1r 
bulunan Abdullah ibni Arkat'ı Ju
la\-uz olarak kiraladılar ve yola 
çıkacakları güne kadar develeri 
otlatmaya g~nderdiler. 
Benlın i§lt.miş olduğuma göre H· 

Muhammedin gideceğinden Ali, 
Ebu B~kir ve alleslr)den ba§ka hiç 
Kimsenbı .haberi yoktu. 

ff. Muhammed Aliyi aeyaha.tbı· 

len ha.benlar etti ve halkm H· Ya
naırunede emanet olarak verdiği 

ı;cylerl sahiblerine la.de etmesi i. 

Ebu Beklrln oğlu Abdullah glln·
düzlcri Mekkede kalıyor, Mekke 
halkınm H· Muaıumcd ve babası 

hakkmda so.rlediklcrini öğreniyor, 
ak§anl füıtü onlara haber getiri. 
yordu. İbni Fuhe.}T de gtlndilzlerf 
Mekkenln öteki çobanları arasma 
kanşt.r<>r, ak§a.m üstü iııo hem allt 
sağabllmelerl, lıc_m de kesebUmele· 
rl için Ebu Bekirin keçilerini ma
sa.raya götürüyordu- Sah3hle}in 
Abdullah mağarayı "terketuği za -
man da bir şeyin belli olmaması 

için .Amir keçileriyle birlikte on:ı 
refakat ediyordu. 

Üç giln geçip de halk artık km· 
dilerile m~gnl olmayınca H. Mu
hammed ve Ebu Bekir develeri 
otlatm:ı.kta o?:ın kt18.\"U%U ça.ı_lfu-tu. 

lar. Kıla\'UZ kenclisine de UcüncU 

bir deve getirmişti. 

A;r?;e de yiyecekleri getirdi. Fa· 
kat kablarm asılması itin ip unut
mutıtu. Onun için, üzerinden keme
rini çıkardı, ip olarak: kullandı. 

Bundan dolayı kendisine (za.t - el. 
nlkab • nikah ~'lhfbl) denildi· 

::E.."bu Beklr en iyi deveyi: 
- Buna bin ı. Sana anamı be

bamı feda ederim!. 

Diyerek H· lfuhammede vermek 
istedi. 

H· .Muhammed dedi: 
- Benim ma.ln:n olınıyan deveye 

binmem? 
Ebu Bekir itiraz etti: 
- O aenln malındı:r! Benim an

nem de, babam da sensin!.· 
H. Kuh.ammed tekrar etU: ' 
- Hayır, sen bu deveyi .kaça al~ 

rnıttm! 

Ebu Bekir fiatını söyleyince H. 
Muhammed: 

- Onu bu fiata aa.tmalıyonı.m!.· 
Dedl ve Ebu Bekir ona deveyi dn, Aliye Mekkede kalmasını em· 

rcyledi. Zira Mekkede her kimin sattı. 
kaybından korktuğu bir malı VB.?"88 

onu so.klamnsı için ır. Muham.me
de teslim ederlerdi. ÇUnkil o sada
kat ve d,,ğnıluğuyla me!)hurdu. 

Jf, l\IUHMUJRD \"E EBU 
DEKtRL~ IAGARADA 

KALIŞLARI 

A. Muhammed hareket edeceği 

znmnn Ebu Beklrln evine gitti ,.e 
ikisi birlikte evi, arka tarafındaki 
bir ımıhktnn ~ıknrak, terkettiler. 

ş. hrin aı;nğı tarafmda (SC\T) 
dağındaki bir mağn.rayn ,·ardr • 
lar· (1) 

Eb ı B"kir oğlu Abdulla.hı o gün 
halkın kendileri hakkmda ne söy
lcdiklorlni öğro.nip ~am Uzerf 
kendilerine haber getirmek Uzcre 
şehirde bırakmıştı. Azadlı kölesi 
Aınlr ibni Fuheyr'e do keçilerini 
blttün gi.in otlatıp akşrun ür.erl ma. 

ğaraya getirmesini, kızı Esmantn 

da geceleyin lfı.zım olan ,ı.iyccek· 

lcrl keı:dilerinc getirmesini tcnbih 
etmMi. 

H. Muhammed Ebu Bekirle bera
ber Uç giln bu mağarada kaldılar. 
KudC')~liler H. Muhammedin or· 

tadan kaybolduğunu öğrenince o· 
nu tutup getirecek olann yilz deve 
\·<'rilcc<'ğini ilan et tiler-

(1) na mağara ~lckkedcn üç 
ınll mesafededir. Da!;rın tt'pcsinden 

dnniJ: ~ürüllir· 

Bundan sonra. de\•etere bindiler. 

Ebu Bekir az evvel kölesi Amir'l 
de, yolda kendilerine hizmet et

mek Uzcrc arkıuıına bindirdi ve ba· 
reket ettiler. 
H· MUllAWIEDL~ MEDİNEYE 

l'ARIŞI 

Muhammed ibni Cağf er bana, 
Urve ibni Ezzuheyre Abdurrahman 
ibni Uveym'in şöyle anlattığını 

nakletti: 

- H. Muhammedin benim kabl
lcme mensub olan csbabmdan bir 
kaçı bana. hl.kiye ettiler: 

Biz H· Muhammedin Mekkeden 
çıktığını işitince onu kaıııılamak 

üzere, sabah namazını mUteakJp, 

snhraya çıktık, bekledik· 
Orada ortalıkta hiç gölge kal

mny:mcaya kadar durarak sonra 

geri döndilk. 
Zira gayet ıncak gilnlerdi· H. 

:Muhammedin Mediueye \·ardığı 

glln de ayni §eyi yapmışUk. ralcnt 

yine evlerimize dönmUştük ki H· 
Muhammed geldi. Onu en ev\'el 

bir Yahudi gBrdü; bizim onu bek. 

lediğimizl de görmüş oldtı~'11 için, 

yüksek sesle: 
- Ey Keyla oğullan! Saadeti" 

niz geldi: .. 
Diye bağırdı· 
Bunun Uzerl:ıe hep oraya gittik· 

H· Muhammed bir h:ınna ağnClnm 
gölgesinde oturmaktaydı· Yamnda 
da kendi yn8mdn görünen Ebu I3e
kir vardı-

( nrı•anıı ı•rır} 

H A B E R -Aık!am POltall 

1 1 
Mer~iven~öy Şarap imali tamamen 

cınayetı . ·k 
Zabıtanıntahkikatı serbest olaca 

muvalf akiyetle • 
neticelendi ve Bu hususta hazırlanan kanun layıhası 

Katil ile maktulün Heyeti Vekileye verildi 
huviyetlerı tesbjt 

edıldi 
!ı1erdivenköyi.\nde ta§ ocal>lan c1 w1· 

rmc:ıa delik d~llc el'.Ulml§ bir Jıalde 
evvela. gövde:ıt ve btr müddet ıroımı 

gene o cfvArda gömUIU olarak keaik 
~ı bulunan ceaede ait tahkikat aon 
eathaam& gelmL, ve maktulün ve ka· 
Wtn hU\1yeUe..-1 lupıt cdllml§Ur. 

Böllcce, üze:"inde hU\•lyetlnl göatc· 
recek hiç b!r delil \'C emare bulunmı 
ya.o ve bir tUrlU tc~lılo edilcmıyen bu 
ceset etı·a.tıuda. emııiyct tldncl tıubc 
mUdtırlOğUnlln cfört meı;hfıllU bir mu
adele)1 hallederccıılne yaptırdığı tah
kikat büyük bir muva!takiyete neU· 
celenmfJ bulunmaktadr.'. 

Mn.ktuUlıı haziran beDlarmda mem
leketine :;Ibnek Uzere J.,lnl blraltan 
Kadıköy temJzUk nnıeleslıı<len Mcv!Qt 
olduğu anla§ılmı§tır. Me\•lüt bura.da 
ÇallftıtJ mUddetce bir mlktaı• parn. 
bJrlktlrmtıı ve nihayet h8.8&l mevstmı 
s-cldtğt iı;ln mcıul~etlne gtt:meğe 
karar vermi§tir. Bu it.lbarl& Mevlü· 
dun para.ama tama.an öldürWdUğü 

a.ılR.§ılnıakt.adır. Yukarda da yazdıSı· 
ıruz gibi zabıtanuz katilin de hUviyc
tlul leaplte r.ıuvattnk c· ıu~tur '\"e izi 
üzerinde bul.ınn"''<tadır. Yalnız zabı
tamız katile yardım etml1 olmaları 
muhtemel ad<.ıdqluım dA ynka.lamak 
için ılmdUlk hUvlyet1nl gl:tıl tutmak· 
tadrr. Bu sok esrarengiz cinayetin 
bUlUn tdeı-rU~ t•' aydmlanmaın ;y:ı

kındrr. 

Ordumuzun Hataya 
gırdiği gün 

Dün bütün Hatayda 
büyük merasimle 

kutlandı 
Antakua, :; ( A.A.) - l\ahramnıı 

orduınu:ı:un ll:ıta:ra ay;ık h:ı lı~ı gü- ı 
nün iklııci yıldönümü olan JHıgüıı 
coıskuıı ve candan tc1.ahürnt içinılc 
kullulandı. Sabahleyin hükfımeı. 

parti ve halk mfimessillerinden mü 
rekkep bir heyet ıne,·ld komııııınını 
m:ıknnıında 'Zirarellc ı;nlısında şnn_ 
h ordumuıu Selümlamış ve Iınlkın 
~ükrnnl:ınnı sunmuşlıır. Mernslm 
s:ıat l0,30 d:ı .Jstiklül l\f:ırşı ile baş. 
lııınış ~e Ebedi Şefin rıziz hatırası 
tebcil edilerek Milll Şcrc olan sar. 
sılmıız haj21ıltk, minnet \'e şükran 
hisleri bir .kere dalın tekrarlanmış. 
lır. Bir sO\•ari milrrezesl ile nkın· 
cı mfifrezesf şehre girişi temsil et. 
mlş YC meydanı dolduran binlerce 
halk tarafındnn nll..,ş tufonınn bo. 
Aulmnştur. 

Bütün halk taşkın bir neşe için. 
de b:ı~ ram ;rapmakla şehir başlan 
başa bayraklarla mllll renkler '\"C 

lakızafcrlerle suslenmiş bulunmnk
tadır. Du akşam lskenderunda bil' 
snrdenparti ~crllccektir. 

Konser ve plaj 
eğlencesi 

Eu ak~am S~diye pH\j ''e gazino· 
swıdo. bayan Mualll ve Jccmant Sa· 
dinin f~tıraklle nbah &a.ııt dörde lca • 
dar devam edecek &Uzel bir eğlence 
tertip edilmiştir, Alaturka konserden 
b:ı.§kn cıu: ve revü de vardır. 

Ankarnda bir suiistimal 
tahkikatı ba~ladı 

lk! yüz ltUsur ortağı bulunan An· 
kara küı:Uk' yapı kooperatı!Lnln eski 
ld'lre heyeti aleyhUıc 100 bin !halılı 
yo~ı.:zluk IC:dlaslle Anltara. a.dliycııln· 

ce lahktl:atıı. ba.:ıl:ınmıııtır. 

Ticaret vekAteti ml.11'ctllfilcrlnln tct· 1 
kU;:indcn &eçcrck a.ı::Iıın bu adlt t hkl· ' 
kata b:ı.::ı fatura ,.e makbuzlarda tah· 
rifııt yapıldı{;'!, m:ıı::e:ned~n suiistimal 
cdlldlğl 'c n!lınyet sa.l"t evraltının bu 
lunmadığı iddiaları mevzu tcşl:il tt· 
me!<tedır. 

Bir hafladanbcri şehrimizde bu· 
lunan Gümrilk ve İnhisarlar Vek!U 
P.aif Knradenlz dlln akşam Ankara
yıı gitmiştir. 

Vekil dün de İnhisarlar İdarcsin· 
de ve GUmriik Başmüdürlüğünde 
meşgul olmuş, :ıl:ik:ıd:ırlardan muh
tt'IH meseleler iizcrlndc i:ı::ıhnl al
mıştır • 

lıümrük ve İnhisarlar Vekili Ra· 
if l{ur:ıdrniz şehrimizde n Tekir· 
dağında :yaptığı tetkikler hakkındn 
kendisile görüşen bir muhnrririmi· 
ıe r.zcüııı]c şunlıırı soyJemi~lir: 

"- UoıuonıJ, Pnşab:ıhçe ve 'fe· 
kirdağ fnbriknl:ırıncla tetkikler yap. 
tını. Bomonli fabrikası fnaliyete 
seçmiş ve ilk lnıııllıtını mayıs ayı 
iı;i11tle piyasaya. çıkarmışlır. İki 
enedenlıcrl muııtı:ıl bir halde bu· 

Junan hu fıtbrikn inhisarlar ldare
si, az hir ınmantlıı işletmegc mu
,·a!Cak olmuş ve fabrjkanın noksan 
bulunan bazı tesisatını lzmirde e'\"· 
\'Clcc Boınonllye ait lJulunnn fab· 
rikadan buraya naı.. !etmek suretiie 
ikmal eylemiş ve bugün fabrikayı 
t:ın'İ kapas!tesile işler bir hnle ko)" 
ınuşlur. 

Pnşabnlıccde h:ıli lnşatla bulıın:ın 
:reni rııkı fnbriknsınııı inş:ı:ıtı de
,·:ıın etmekte olup bu sene kıştan 
enci ikmal edilecek ,.e hıı ınakl
nelerlmld bur:ıy:ı nakletmek müm· 
kün ol:ıcnklır. 

'J'ekirduğ f:ıhriknsı munl:ızı:ım bir: 
halde c:ılışmal,tnılır. lspiı1o ,.e ;~. 
pirlolu içkiler h:ıkkında yeni bir 
konun l:i~ ih:ısı haurladık. LAyiha, 
İcra Yckilleri Heyetine scYkolun· 
muştur. Du !Ayihıı ile yapın:ık iste. 
dlsimiz şey, senelcrdenberi yaptı. 
~ıınız tecrübelere binaen, bu m\"ZU 
üzerinde tnhio;arlar İdaresinin n;ı· 
sıl çnlışmeğa de,·:ım edee<'ğini J.:at'i 
surcıtc talin etmektedir. Halen 
mer'i olan kanunlarda mc,·cut ol· 
ınıynn hir çok yeni hlikiımler hu 
layllıııda !derpiş edllm~tir. Dundan 
başka bu J{ıyfha Hı: §:ınıp isli~s:ıli 
~·eni bir şekle sirmi~ ol:ıcaktır. 
~:ırnp Mihoı:ılfıtını memleketle ser-
1..ıest bırakmak isllyoruz. lstiyen 
,·nı:ındaş. ~llcrJi(ıi ~·erde şıırnp imal 
cdebllccr.k ,.c bunu islediği fi;rııtlıı 
sııınhilecekıir. Bunııııla lıcrı:ıhcr 
lııhlsnrl:ır Jıtnresi şarap imnllmlcn 
vıı1gccmiyecek ve 1c;lihs:ıl:'ılını ser. 
hesi rcknbcl snh:ısındaki fiyntlorla 
l..:nin ederek satışa çıkarıır:ıktır. 

Hunilan maksat ş:ırap iımillerinc 
lcşeblıüslerinde muvaffak ol:ıbilmc
leri için yıınlıml:ır yapmak. nıüna· 
ı;ip göreceği mınlııkalıırtln l:ıırslar 
nçmnk \'C Jümnıhı göreceği yerler
de örnek olabilecek küçük şnrapha-
11ckr vücııcl:ı getirerek ş:ırurı s:ın:ı. 
:riinln mcnılck<'lle kurulm:ısı ve 
lcld'ımülü için rdıbcrlik yapmak 
tır. i\femlckclimizdc l)i hlr mnzisi 

• lımir, fiy:ıt mürnlrnlıc k<ınıis· 
yonu nliıkod:ır lcşckkiillrr nıüıne:.· 
ı;lllcrlnln de lşllr:ıkllc toplanmış. 
tır. Konıic;yıın muhtelif fiynll:ırın 
tesbltl kln tüccardan 10 haziran 
tarihindeki toptnn, ~·arı toplan Te 
pcrııkcnde fiyııl!:ırı gösıcren birer 
l>cyu ıınaıııe 1 teme~e k:ı ror ''ennI~
ıir. Bcyann:ıme1crln ılcCtcr ,.e fa· 
tura kayıtlarına ilinn eıtlrllmesl 
l(ızı rngel mck le r\i r. 

., Dün scce Anı:ısynda rarını sa
at süren ışık söndiirme tecrübesi 
l·npılmıştır. 

• llorno\':mın mfistakbel imar 
plıiııı nafi:ı vek:llclince t:ı~llik edil· 
mi şiir. 

cı Yn:ı: snntinin fatbll,i münnsebe
file bahçe si nemalarında film sös. 
terme saallerinin 22 den 21 ele 
k:ıdnr dr.,·amın:ı müs:ıade edllmiŞ" 
tir. 

11o Eıılcıucılarııı ellerinde cı.ki l;o· 
n:ık arsalarında elde edildiği nnla· 
şılan tarihi kıymeti haiz Bizans \'C 

'fiir'ı eserlerinin satışına müsanclc 
edilmemesi k:ır:ı ı l:ıştırılnııştır. 

o Sehrlmiztlcki llhal:lt birlikleri. 
nln hmir ve Mersinde hlrrr şube 
ııçııın ları lrnrıırln'ill rılnıışt ır. 

c J\.ıiprü ay:ıf;ının Ye Eminönü 
ıııc) ıl:ınının ) ükselltımesi nmetiye. 
ı.i oy sonunda lıilcceklir. 

olan ~:ırap sana)iinin bu sayede 
inkişaf edeoe§inl ummaktayız. 
Şarap imıı!Atında İnhisarlar İda

resi munffak olmuştur. Snnıbı, 
knllle şarabı ve sofra şarabı olarak 
ikiye ayırmak JAzımdır. 1ma11itımız 
sofra şarablan üzerindedir. Maa. 
h:ız:ı lnhbarlar ldareşf rehberlik 
etmiş olmak için kalite şarablan 
ü:ı:erinıle de çalışmakla ve muhtelif 
nevj lcr üzerinde tecrübeler yap
maktadır. Jyj şarap yapa.bilmek 
için yaloız imalAI d~ll. bilhassa 
onun nuıddci iptidıılyesini ,-eren 
b:ı~cılıkla lla me~gul olmak zaruri· 
dir. Bu sünkil faali)0elimlz bu iki 
ı;afhu üzerinde cereyan etmektedir. 
Avrupnnın muhtelif yerlerinden 
müteaddit çubuklar getirilerek 
mcmlcketimlzin iklimine has üz.Om 
tipleri elde etmeğe cnlışıyonız. 
Diller taraftan da momlekette mev
cut şarap fmaJJne elverişli bulunan 
muayyen tiplerin üretilmesi '\"C 
u;lahı için mesai ııartetnıekteyiz." 

Askerlik kanununda 
değişiklik 

AnJ,arn, :> - .Aakerllk kanumınun 
9' lincU maddeaint deft§tlren kanull 
!Ayfha.u Me<:lia runıaınealne o.tın· 
ZUl§trr. Bu !Ayilıa esa.Iannıı. göre, nıı· 
kerJlklcrinl bitirip terhl:ı edilen el· 
rattan 3 ay .içlnde bir giına ö:ı:Urlerl 
olmaksızrn tezkere \ 'C cUzJaıılannı 
§Ubelcrlne kaydeltirmi)·enJerdeıı fiOO 
kuru~ cczayi no.kdl ılmacalı:tır. 

!Jk \'CY3. son yo):Jama Z..'\n\anla.rtıı· 
da yapılan i!An ü::.erine ~·oklama mc
ınurlarma veya aakerllk tubelerine ,., 
elçfllk ve lcou.solotıluklara bı.:at mU
ra.caatln veyahut yazı ile \'eya b:l§ka 
blrlııl \'a~taslle hüviyet cü.zdanlaruu 
göndererek kanun yoklamaamı yapttt 
mıyan nıhsstlı \'e ihtiyat erat ta 
~ Ura. para c~ıa.slle cc:z:alandırtlaca'k w-. . 

Kızılay haftası 
5 teşrinievvelde 

Kızılay ha.Ita.smm .Ankara ve be§• 
lttt. yerlerı!e olduğu gibi :tsta.nbutda 
da yarından iUbatt:ıı ~ııyacağt hak
lundAki haberler doğru değildir. Bl· 
ri:ıcl plMda Kızılııya yenl aza. yazıl· 
maıımı istihdaf cılen bu h:ı.!ta ~ehrl· 
m!zdc halkın aay.flyeden avdeUndeıı 
sonra yani c; tcşrlntc·nclden 12 te§ri· 
nlevvele lcaıl"r devam cclccekUr. 

T rakyada yapılan 
paraşüt gösterileri 

Tilrk:~uıunun milU paı·aştıt kolunun 
uçu;lıırı ve atlama göıtcrllerl Çorlu, 
Lillcburga.z. Babaes}:l ve Hıı.skoyde 
de,•am etmektedir. On binlerce halkm 
hazır buluna:ak G'®t: havacılarıınrzın 
bUylllt rnu\•af!aklyetıerlnl hararetle 
alkt;:Jadığı ucu~tıır ''e aUayı~lar yer
yer co:kun tezahUratla ltarıııtanmıo

trr. 

Bir çocuk dört 
ı~ayıp •.. 

gündür 

Balalta Loncada blL?Jlam aokağı 66 
numarada. oturruı ve Mısır çarşı.ııında 
çalı~ Scrczll Fcrhadm oğlu on iki 
~ında Arlf Y~ar çarpnıba .sabahı 
evinden çılcmı' \'e bir daha dönmediği 
glbl yapılan araştırmalar da !ilmdlye 
kadar bir netlce vermemlıtır. Zabı· 
ta tahkikata devam etmekle beraber 
Arifin ailesi çocuğu ı;örenlcrln adres· 
lerine veya zabıtaya nu\lCunat ver· 
mclerlnl insaniyet namma rlcıı. et
mektedir. 

Dilekler, Şikayetler: 

BiR MAHALLE YAN~ 
MAK TEHLIKEStNE 

MARUZDUR 

- ----------------

Kuıonp~adıı oturan Hllseyin ve 
Mehmet admdn iki okuyucumuz, dün 
nı&tbaa.nıızıı. kııdar gelerek bir ıtkA.· 
yctte bulundulnr. Şlka.yct1n mevzuu, 
l{asnnp:ı§:ıda Zlnclrlikuyu cadde31Iıde 
93 nıımnra.lı ar.sa.da. ıırustat:ı adında 
birinin enkau:ılıl< yapnıuıdır. Bu ma,. 
tınllc sık ve ah~p evlerden mUte~k· 
klldlr. Bu ahıap blnalann ortumd!.
ki taht.'\ yıttııları, en kUçUlc bir ate§· 
le tutu5nuığa mtl.9taıtur. Ş!mdJye ka· 
d:ır ikl Uç yangm ba,tangıcı da teı· 
pjt etiilml§tlr. ŞllcAyetçller. enkazcı 
Musta!aya. ıı.it bu tahta yı!;'lnlarmm 
gUnUn b.rindc bUtUn bir mah:ılleyi 
çok allratle klU hallne gctlrebi!eceğtnl 
ı6ylımektedirlcr. AIAka.darla: m tah· 
ltlkRt yapamk böyle bir faciayı 9ekle· 
meden icep eden tedbiri ıılmalal'I lf.· 
.mndır. F.:bcmmlyelle nBurı dikkaU 
r'elbo:ıderiz . . ·. 

-:. ~ •.ı ·--. .. ·-......._ 
· .. 

lsfanbul esna 
cemiyetleri 

ymda. bu esnaftan eemlyctle 
\"ermeldo mllke11cf tutuld 
ald~t t&hsll cdfllr n böylece 
kayıtlan yenilenir· 

G ~ 8Cne atılatmı 'cttn 
mı.r yinnl binken bu sooo an 
on altı bin olduğunu, maay 
cüzdanı nlu esnnfm da {;Ci:-CD 
ne otuz binken bu yıl ancak l 
mi bin olacağı tahmin cıllldl ~ 
r;tır.f'teleroe oku~onız· 

Al1"~1 lumra dol:ıyısilc ik 
ili 'e styMİ tıebeblerle şehrtnür. 
ki etınııfm ı;&'\"Jc:.\ u:\lmı' olm:ı 
rı gayetle tabiidl:-· r.u lı'lıli3JS 
t.c\ ·iki için urun bnyhı <lclllle 
ilttlyaç yoktur· Jlıı~ilnkü 3 ~ 
KtınıT. buhranlı hınb farlla.rı i 
,ıc Jkf..Lo;:ı.di hııyntm c1:ı.r::\ldrğı. 
h:ıcmlo.in aw.ld:ğı ortnhğ:ı. kıstı. 
ı;vz atwıılt 5urctlle gôriilcbtıcc 
bir ukıidır. l'lne gazetele 
\ onii~'i malüruata göre cıizwuı 
lan esıı.aim üç hine.len fa:ı;I 
C<'.tıCbi olm&.-ı \'O ecnebi esnai 
t<>pluİuk içinde oldukç.a ka~ 
Wr yekiuı& \ :uması bu ~ 

,&iyasi. se.belılcrin de imli oldu 
· nu nı;ıkç.a güstcrl3or. 

.ı-·akat Cflnaf cenıiyctleri i ' 
n.m aaYıc:ı. azalmasında. yalnız 
:!ibl nfa.ki im iller miiesslr <1<'"' 
~ . 
dir· nuııı.da cnflisi, yani dog 
Uıuı do;:-Tuyıı. esnaf ccınlyct!eri 
n.lf,kadar füniller de 'ardır· J.sı:ı 
cemlyetlf'rl üznlıınııılan giiulll ı' 
uısile ~ircıılerin hile wrutyet.l 
kaçma."ı sebeblcrlni biz.rot haıd" 
lamal.1adır· 

Ohlukça nğır ~rUıır a!Uııı!JI. -
~ok çalı~mılk ı.urctile geçlnebll 
bu ,ııtand:ı.şlardan ilman 
nılktal' itibarile mulıa.kkak ld 
narın c:lkfıyotini nıucib olııcak ı;:: 
ılnr ri\k..'ll'Jrtlr· Runa mukabil . ,,, 
miyctler f.zfılann.-ı ı;ok RZ m~I\ 

11 
ntl<'r temin ediyorlar. Onlan •el' 
J.:n.dar edemiyorlar· :Esoa.fbr ~ 
mhetlcrl arleta bcninuıcm4'mclı · .. ~ 

, .0 \ 'erdiJ.leri aidatı dıı kerhen 
drmektedirlcr· 1 

HlhaldlaL esn&f cemiyetleri bi 
liğl ~"llılf hastanesi ~mak 'c: 
ire gibi faydalı fo;lcr ~de gö~ıaJr 
Uir· Fn.kat bunfar l•afi dcgtı.t" 
Ccmlyrtler lb!ılannnı lhtiyaÇ ~ 
nı yakmdn.n t31dp etmeli, her 4tJ 
~it dertkrlyle candan alikıl 
olmalı n~ cı;na.fm dertlerine ~ 
men de <llsa. ~re bol~hiloccğt 
mliessese olabilmelldJr· ~ 

Esnaf cemiyetleri haynlt ,,. 
teşebbüsJ.erl yapnınk için izi t' 
yısmm artma.son göılcmck~ 
Meseli. ga.zd.elerin ya.z<lılm& ı;t -
'-.eklr esna.fa nuı.tısu btr -yu~ 
tnbilmek tı:ln kayıtb eenaf ~ 
:\tnm ı;-oğalma.smı bekliyorla ~ 
J.ıthaldlm. r.ıetniyell~r iwı nitl" 
tinde t.ok i~~re gbi,ebilirlf'r. 1' 
l•at ıı.nıi zamancla gördiildcri f• t. 
ılııh i İN' ,·c bAlanna temin a, 
Hkll\rl moofaatlcr ni&p<?tlnde t 

mım"upt nnm sdeitlnt çob)trr1~ 
Runbr bbihlrtnt farnamlf'Vl'Tt 
Mrihirlne h:ıjÇı t1d ml\t'." in1ir· 

Suad De~ 

Olüm 
Anadoluhisarmda. muklm eski J'! 

'kAr lmaml:ırmdaıı Hacı Niyazi •:, 
dinin ıc!llcuı bayan (Nurclırlm) t~ 
ı;-cce Allııhtn rıı.Jımctın~ kn\'U3rotJt (ili 
Ccna:eıı1 bugijnkil cumıırtcm '_, 
ikindi namazı rırrala.rındıı. Dol:ır<'.11 
kö~klcrlndcu ltıı.ldınlarıılc f.ıındcılll J 
tıarmdıı.1d mettent cb<:'CltMrı .. ,tc,·dl ( 
1 ecrlltl r. f"" 



Londra, G - lııgillcre bir taar I man arazisinde gayria.skerl hede!. 
ruz; ilıtimaliuc kar§J süratle hazır- lere kar~ı geli~i ~zcl te\•cih ettik
laıllnaktadır. leri hücumlara ait haberler gittlk-

Ha.stnii;odan DoreU1sire'in buı çc artmaktadır· . 
kısımlarına kadar 20 kılometrelik Almanyanm garbında ufak hır 
drure içine iu.bct edl?Jl sahil mm· kasabanın bombar~anı e . .s?asmda. 
taka.sı emniyet Mza.reti tarafından ı ·2 te~uz_ gecMı üç lngılı~ bo~
memnu mmtaka ;ıaıı edilm.i~tir. Ye- b.~ı b~r bugday tarla.,ı:ıa ~:1~1.'?u3· 
ni mcmnuiyeUerle bu mmtakanm t~r· Cı\'ard~ bulunan b.ır k.~3'1u e. 
muhtelif kısrmlaıındaki s~yrü.sefer vı hasara u~~mı~tır· Bır .dı,,.er d:-
tahd'd d'J kt· B'lh ·nı fa atılan sekız bomba, bınalara ı-

• . 
1 ~ 1 ece · ır. 1 Ms~. ''

1 Mbet ederek ciddi hasarat yapmUJ-
ea.ııı blen ancalc makul ve m~stacel tır, İngiliz havıt kuvvetlerinin Al· 
schc.blerlc buralardan ı;eçebılecek - ma.nyanın ~imalinde hir llehrin ma· 
lcrdır· . . . hallclcrinc yaptt~ı hücum daha va. 

Sıhhıyc nazırı. yarıdan ıtıbarcn, hiın neticeler vermiştir. Bu hUcum. 
eark YC şimali §ar~t 11ahillerinıie da 20 infilak ve 30 yangın bombası 
bulunan. ~azı rr:cvk~l!'rdcn 40 .QOO atılmıştır· Bunlardan alt.ısı pa.tla -
121ekte?lı?u' tahlJ:·eııne hl'"l!yaca: maınrştır· !lti sivil ölmü~ üç kişi 
gmı bı~~ı:mckteü~.r· Pıtzart.esı ak. yaralanmıı;ttr. 10 ev yansın netice
§8..ml bu~ün ?~ bölgel:r i_c;ın tahlı: sinde tahrib edilmiı;, birçok evler 
ye amehyeıu ikmal edılmı§ buluna bombalardan hasara uğramıştır· 
eakbr· Di~er taraftan ö&rcnildiğine sö· 

1."'iGtL1Z oımmm H ~zm re, Rhcnanie'nin bir şehrindeki cv-
Lordlar kanıarasmda beyanatta. lcr .karşı da bir hava hücumu ya. 

bulunan harbiye müstcııarı Jord pılmııı, 2:5 yangın ve 15 fofilak bom 
Croft. lngilterenin mıidafaasma bruıı atılm~tır. Ilcş bombadan biri 
t.abtıls eö.ilmin olan kıta.larm kıy. ancak a!tı saat l!Onra patlaınI1ttr. 
metini \'e ceearetinl teb3.rüZ ettir • Bir ev nkılnuş \'e muhtelif binalar 
mittir· · hasara· u~ramı~tır· Maddi zarar 
"- Bütün lnı;iliı: orıiuısu, dliş. pek ~oktur. 

man.la boy ölçli~me<;e hazırdır. tn· Diğer bir ~ehrin bir mahal!esin
giliz askerlerinin löat'i kanaati şu- ne de 14 bomba atılmı(}Ur· Evle· 
dur ki, bir tek Alman a!'keı·i bile, rin manı :ıı kaldığı hasardan ba~ka 
en son İngiliz Mkerlnl.n cese.di fi• bir ölU, 7 yaralı Yardır. 
zerinden atlamadan kuwetli muda· Hunsrueck'de bombardonan daha 
faa sistemini geçemiyeceklir. As - ar. mıwafCRkıyeti olmuştur. Bura: 
kerleri.n ve eubayların en yüksek da. yaln1z iJd saman yığını ateş al· 
emeli, \'atan toprakları üzerine bir mtştır. İngiliz hava ordusunun bü. 
tek Alman çizmesinin dahi ba.3ma. tiln jest ve hareketleri gece yapıl. 
mMıdır: m~tır. İngiliz ha.\'a ku\'VeUerinin 

Memleketi müdafaa edecek as • cürümleri günden gilno artmakta
kerler arasmda, 1918 de Almanla- dır. 

ra. galebe etmiş bir~ok eski ~iğit· t NGILtz - tT.\Y,Y AN HARBİ 
ler \'ardır. Bunlar bilhassa bütün 
İngilizler ı~in, aziz hilrriyetlcr i -
~in mücadele eden ''atanın n:üda.
faaı;r me'\·ı.ubahs olunca İngiliz or. 
dusunun faikiyetini bir kere daha 
bpala haı:trdıl'lar·,, 

1XG1L17. Tı\l'YARKUmt~L-... 
nmıB.\RDTUANf.ı\RI 

İngiliz bombardanan tay~·:ıreleri 
Alman j§gali altında bulunan Ho· 
landa, Belçika ve Fransadıı.ki tay
yare meydanlarını, Almanyadakl 
tan are fabrika ve petrol tıu;fiye· 
hMelcrini muvaffakıyetle bombar -
dıme.n etmiş ve birçok tahribat ikıı 
ettikten başka, depo ve hangarlar
da yangınlar çtkarmı.,.lardır· 

Bu tayyareler Dortmund, Ems, 
Hamburg, Köln, Hanovcr. F.merih 
gibi mühim Alman smııt merkezle. 
ri üurlnde uçmuşlardır. 

nı;;.er bir kmm tayyareler de 
ö • 

Yilhelm~hafen, Kil ,.e Emdenrlekı 
Alman bş_hri ilsl~rini ve teı"l'!ancle· 
ri bombarrlıma:ı etmiı:lerdir· Bu ÜS· 
lere \'C civardaki asken milessc.sc· 
!ere mUteaddid j~abetlcr \'ak! ol • 
mu~ Ye büyük yangmlarm ı;ıklığT 
tesbit edilmiştir· 

Devriye vazifesini gören diğer 
tayyareler de, Norveç l!~hilkri a
çığında bir ~e gcmisinı "e ha,·a 
dafi tertibatını had bir Alman ka. 
rakol ge.misini batırm~lardır· 

İngiliz tayyarelerinin zayiatı e · 
h e."1lll1İ yet.gizdir· 

Al.-l"\IA'N Bmm.\RDOIA~·L.\RI 

Evvelki gece Alman bombardı
man tayyareleri lngilterenin doğu· 
5iınal .doğu - cenub \'e batı - cenu. 
bundaki bazı bölgeler üzerine taar· 
ruzlarda bulunm~lardır· Şimdiye 
kadar alman raporlar hasn.rm hafif 
olduğunu bildirmektedir. Ölen yok· 
tur. 

Hava da.ti tcıplan dün ıııabah fan· 
liycte geçm~ ve Spitfire tayyarl'. 
lerl havaln.runıştır· Biraz sonra bir 
Alman bombardıman tayyaresi a· 
le\'ler i~nde denize düşUyordu
Tayyaredekl dört Alman kurtanla
rak esir" edilıni§tir· 

ALM XLAR BOMBARORfAX· 
LARDA~ ŞIKA l'ETE 
' B~~LADILAR! 

Sertin •. ') CA· A.) - o. N B· a· 
jar.•ı bildiriyor: 

İngiliz lıavıı kuwetltı-inin, Al· 

I;{lntln, 6 - Afrikada ltalyan. 
tarla harb ~iddetlenmcktedir· İtal
yanlar Habeş - Kenya hududunda 
İngiliz Moyale'ııin fasılalı bom
bardımanı dün bn~laml§tır. Bom
bardtman &.-ıat l 0.4 de bitmiştir. 
Şimdiye kade.r bir ölü, çok az ha. 
aar olduğ'ıı bildirilmi~tir. Bomhar 
dımıı.nı müteakip lıiçbiı' kara kuv
vetinin taarruzu olmamıştır. 

Garb çölünde, Capuzzo eh-arın· 
da ve Sollum'un garbmda keşif ha· 
reketlerinc devam edilmektedir. 
Habeş cephe~lndt>, Kassala'daki 

İngiliz ileri karakollan 4 Temmuz 
sabahı erkenden hafif tanıtlar, 
zırhlI otomobiller ve motöriı:e pi · 
yadc kuvvetlerinden müteşekkil 1· 
talyan kun·eU~ri tarafından hü • 
t!l.ıma uğraını§tTr· ltalyan kuvveti
ne ağtr bombardrman tayrnreleri 
yardım etmekteydi. Küçük ln~iliı 
"'amizonunun çekilmeei üı:crin,. 
Ka.s.'3:ıla ileri karakolu llalyanlar 
tarıı fmdan işgal cdilmi~tir· 

Hemen ayni uatte diğer bir ln
giliz ileri karakolu olan Gala.bat 
mevkii de hava kuvvetler inin yar· 
d:mı ile hiicuma uğram1ştır· lnsiliı 
kıtaatı İtalyanlara ağır zayiat ,·er
dirdikten ve iki tayyare de düşür. 
dükte,, ııonra evvelden haırrlanan 
mc\'zilcre çekilmişlerdir. 

İngiliz ha\'a kuvvetleri Metema
yı şiddetle bombardm1an cdcrel< 
kışlalarla tayyare me,·da:ıma tam 
i::ıabetlcr kaydetmi.~lerdir· 

Mısırdaki !ngilfa hnYa "uv,·etle· 
rinin bir tebliği. dün öğleden 11on· 
rıl altı lngiliı avcı tnyyare~ın:n do' 
kuz düsman av.-ısıyln karşılaı;aralc 
sccli3ini düşürdiiklerini bildirmek. 
tcdir· Bir lngiliz tayyaresi avdet 
etmeml~e de, hududa yakın bir 
yerde yere indiği zannolunmakta -
dır. 

CEBELÜTTARIKA ll.J\ R ÜCU;\I 

Dün CebPliltlarıka i!k ha\·a hü • 
cumu yapılmıştır. Hıı.snr ve zayiat 
yoktur. Atılan sekiz bombanı:ı te· 
k;zi de bı.iyük bir iıtabet:ıfal!kle 

dtişmü~tür. 

tTAL\'AN RF.SMI TEBL10t 

Ronta, 5 (A. A·) 
mumi karargiıhmm 
tebliği: 

- 'ttalyan u· 
25 numara.lı 

Bir avcı tayyare. filornıız, gayri-

Hindiçinr nin 
n1üdafaası 

U zak Şarkta İngiliz ve 
Fransız filoları kuman· 

danları anlaştılar 

SlnJ•J>W'• 6 (A .. \ .) - Ho~tu: 
Zıumedıldlğ'ıne ~15re Fran.sız Hlndl· 

çlnlılnin vazıyetl, Çi.-ıdekl lngıliz kuv. 
vetıerinln b&§kumanoanı am1ral 5tr 
P•rcy Koble, Uıak Şark Fransız 
denl.z kunetlerl 'oaımds bulunan Vııı 

amiral Desoux ve Hındiı;lnl umumı 

v&Jiııf genera: Catrou;ıı: aralarmda 
ınünakqa edilmiştir. Bu;;lın ne~redl· 
len bir tebliğde Hındlçint ııtatUkoeu 
:nwı muha.!a.~.a edilecetını:ıı blldlrlldi
tt hatırlatılmaktadır. 

Sayı;-ondan gelen bir ln~llzln •Öllt 
dlği.lle nıızaran Hlndi~inl Fransızları 

umumlyelle mareı:aı Petenio ıiya.seti· 
:ne muhali! ve lngıliz ordusuna ı:önUl· 
lil yazılmak arzwıundadırlar. 

Alman askerleri 
Norveçe lsveç yoluyla 

gidip gelebilecekler 
Stot.holm, lS (A.A.) - Jlarlclye 

neu ret1 t.ebllği : 
Norveçte musuama.tm bitmesi Uıe

rine, harp dolayuile Norvcçe yapıla· 
cak trıuı.slt muameleme vuedilen 
tahdidat kaldmlm.ıflır. Şu andıuı iti· 
baren hCl' ne\1 emtia, lııve~ ıtmendl
!erleri tarafından nakledilebilecektlr. 
Alman orduauna. mensup ukerlerı 

billıaP& l:;lnli ukerlere de traıuit o· 
Ja.rak geçmek hak1'ı verilecektir. 
Trenle,r ve hıausl v:ı&"onlar bu uker
lerln nakline tah.!L1 edilecektir. 

Fransız parlamentosu 
haftaya toplanıyor 

Clermont • Ferrant, S (A.A.) 
m•,. ·- • ıner .. .1 :!ı &enr ·~ • ., rnUte
ıekldl lı'raıuız pa.rllmentoıunun gele· 
oek harta bldayelfnrlt da\·et eı!ilece· 

ğinI a&lAh.lyett&r maha!llln haber verdi 
tini Ha ''8.3 ajanııt bildirmektedir. 
Bunu müteakip rr.illtt mecllal topla
nacllktır. 

P'ransanm muhtelif ınahalleri.lla 
da#tlmıJ bulunan •~'llar nıemlcketilı 
tstikbali için kati ehemmiyeti · olan 
ınUzakeratl\ t: 'rı?'.- etmek U:::erc 8Ur&· 
t1 mUınkllne ile , .. ,i ,.e Clerıxıont • 
Ferranda gelm •ğe ·davet edilmleler· 
dir. Yapılaca· : olan }; r ıey ' -:iyctin 
ic:-.p ettirdiği yeni ,,. · n•ı uasi>1 
Peten hükflmc' '-in nrebilmaııl için 
lllımgelen metni kabul etmektir. 

müsait hava ııartlarına, tayyare 
da.fi bataryalarrnm ~iddetli ate§i· 
ne rağmen, Malta t.a.yyarc meyda· 
nma mitralyöz ateşHe parlak bir 
müdahale yapmt.§tJr. Bu meydanda 
bulunan !ekiz tayyare harb ltarici 
kılmml~lardrr. Bütün tayyareleri • 
miz üslerine dönmüelerdir. 
Di~er bir tayyare fi!omuı laken· 

deriye koyundıl ,bulunan lngiliz 
gcmHcrini muvaffakıyetle boınbar
danan etmiştir. Tayyare dafi lop· 
!arının ı;iddctii ateşine rağmen, 

muhtelif ;;emilere isabetler olmuş · 
tıır. Bir düşman avcı tayyaresi di\. 
şiirülmüştür. Bütün tayyarelerimiz 
ilslı:ırine döomü~lerdir· 

Bir deniz ke~if tayyarcmiz bir 
İngiliz kruvazörüne hücum etmig 
\'e Trablu.!lgarb hududunda yap • 
mak Lc.t~diği te~ebbüse mani ol
ma~n u~raşan bir dü11man avcı tay
yare.!lini ıfüşlirmUştiir. Masaid ci • 
\'ennda lehimize neticelenen bir 
çarpı..,ma olmuııtur· Bir ha,·a mu. 
harebe..c;inde dört motörlü bir ln · 
giliz tay~•arc·i ciüşürii1müşlür. 

Şar:.i Afr'~ada, kıtaat:mız. Me
temma· \ a \'apilan bir taarruzu 
tardetti:,ten "0;1ra mukel:il hü.:•J • 
mrı geçerek Gall 0 b.,t mii:s•ah!;:cm 
mevkiini {faal t'tmi~lerdir. Dahır. 

1 ~imalde de\•amlı bir mukavemeti 
ktrdıktan sonra d:ı Cuııa.fa i~gal 
edilmi~tir. Bu parlak harb hareke· 
ti hakkrnda bundan sonraki tebliğ. 
de taf~ilıit verilecektir. Yine Su • 
dan topraklarında muhtelü dü.ş -
man Xlle\•tileri muvaffaiuyetle bom· 
bard1J11.an edilm~lerdir. Zayiatımız 
olmamu;tJr. Ma~saoua'da bir lngi • 
liz keşif tayyaresi a\·cı tayyarelt. 
rınıiz t:ırafmaan öüışürülmü.ştilr. 

Bitaraf menbalarda.n teyit edil • 
diğine göre, earkJ A.kdeni.zı:le bir 
dil§man kafile~ne t&yyarelerimi -
zin yaptığı müdahale esna.smdıı. bir 
İngiliz harb gemislne büyük bom· 
balardan biriyle tam iaabet vüi ol· 
muotur .. 

• 

Auı.ara, 3 (A .• \.) - ,Alman D.X J 'bundan ileri ı;e!mektedlr. Yarm ı;arp 
:S. ajaıuı, Almanya harlcıye nezareti "''Phesindc - mahdut mahlsette bi:
t.a.ra!mda.n ne§redilcn bir takım veai· ~ıarckeUe bile olsa - hı\klml~·etımiz 
kaları telsizle yaynıı,ıtır. Ajan.sın ld· ~ayrı kabili inklr bir §Cltilde tdıaruz 
dıaama ı;ure, t.u \•eııkalar, F'ransada "tsln, yahut da. •J:"enl§ mikyasta bır 
I..oıre Uzer.nde Nevr"r.! civarındıt bonı lma:ı lnnrruzu ·ıara 'eya h2.\'& mü· 
bardımanıa tahrip edılen bir Fransız ilt!aamız kat'§ısındn kırılsın '.Nlrklerj 

1 \'ah'on:.nda: bulunmu!)tur. drhttl. daha cUretl<Ar \'e ~Ute§ebbııı 
Tilrklye ile Sovyetler birliği arıuın· bulacağız. Şunu ııöylemeğe ce!aret e1· 

tlakı muna.sebetJPrl bulandıracıığt fi. nıcllylz ki, Türkler, halen, b!ze karrı 
ıuldıle ne,şadıle.n ıkı t~Jgı:ı!ı a~ağzyn ~e 1-adıtı· sempati duyarlaraa duyaun-
aynen dercedıyoruz: lar dayanılmaz bir falkiyete malik 

Beı-lln, ~ lA.A.J - • aumaralı vesi ~ulULduğumuz hlBsini ta,şımıyoriar. 
kayı I-ı ansaııın Ankara setıri l.fn.slg· MO·SU numaralı tcl:;rA!larda ana 
l:nln l'arlıte hariciye nezaretine ı;<.iı.ı· hallarını b1ldirdiğiniz mühim porjeler 
cleNı.gı 14 mar l tanhli telı;rat te:ldl Jıaltkrnda clc.ııel~s:nızın serdetmemı 
etmeı\t~c!ır. Bu lel;rnt Bak<ı ,., Ba lııtemek lutrıında bulundukları müta
tunıun oonıbardımanı haklnnda aellr lealarımı nrzetmeden evvel §U bellı 
lle barlcıye , ekili arasında Yukubolan baııh mUllhıı.zalnrı hatırlatroağı IU· 
bır n1ul•alenıe.)e milteallıklir. ı:lelir :r.uınlıı gördüm. Bu mUH\h:ızalıı.r, der· 
Ttirk hükumeti taratmdan mU~klllat meyan edeccğlnı. bazı ihtirazı kayıt· 
zuhurunu tahmin etnılyor. 'l ~ıgrnf lan ve Uzennde ııırar edeceğim bazı, 
nıctnı şuduıı: tedbirleri pe._<tinen izah edecektir. 

"Kenduıine dUn yaplıtım :ı:lyaret Bal•flya müteveccih blr hanı. hare-
eımuı:ıa~ harıcıye vekıli aabah gel· lceU ile Karadenlzde bir.deniz hare· 
mlş olan bır telg·ı-afı kendlli~inden keti Türkler ~avlyeslnden bakılme& 
bana go,terdl. Bu telgTıtfta Türk mU· ~erek teknik gerekse alyul bakım· 
ınusıli kendı.,lle blrle§ik Amerika dan biliıbtltUn başka başka feraıt al· 
devletlerı setırı araımda cereyan e· taıda gözükruektedlr: 
den bir muhavereyi nal•ledi)or. Ame· l - Cezireden kalkılarak Bal.U-
ıika ııefıri.llln fikrine gore, P.uslar Uzerlne_ yapılacak bir h&\"a hücumu 
Baktı petrol nımta.ka.sının bombardı· 1'Urk arazLsındP, Van golU !le Urn:ı.iya 
man \•e yangın~ maruz kalınuı tehll· gölU araaınd11. uzanan dağlarm, yani 
keleri hakkında o kadar endi~e duy· tkl Uç &ene evnl '.Nlrk orduıunu:ı s.ıı· 
maktadırlar ki Sovyet itlar~.sı bom· tematlk bir eeb.'ilde yaptıtı §ıddetli 1n 
bardıman neticesi.ilde çıkuıımı§ bir zıbat harekı\tı neticesinde genl§ mlk· 
yang·ına kar~ı mu\'~fakiyetle mUca- ya.ata nU!usu azalmış olan TUrk mem 
dele etmek kabit o1up olma- leketi Uzerlnd~n 200 kilometreden az 
dığını ve ne ıuret!e mUcadele bir UÇUIJ l.stilzam eder. Hiçbir ınUh.im 
edılebilece,:inı Amerik1'lı mu- inıan camiası Uzerinden uçulmıyacak 
bendialerden ı.oıınu§lardı. Amerikalı ' ve tayyareler gö:ıükmeden bile ~!:e· 
mUhendıtler, petrohın Sovyetler tara· blleceklerdır. Me\•cudlyetıeri olsa o!M 
rmdnn i:letme tarzı dolayısUe, toprak köoede kalmı§ polisler \·eya jandar· 
petrol ile o derece me~bu olmuotur ki, ına kun·t' tıerl tar2fmdan vcrilebil!· 
yangın halinde ate:i derhal bUtilo el- cektlr. F.sucn garba dogru bir knia 
var mmlakaya l.lrayet edeceği tar- yapılmak ve lrnnm :ımalindeo aapıl· 
lmıda cevap vermişlerınl~. ıanıını nıak snrctılc 'TUrk arazisi tlurinde 
ııöndürmck için birkaç ay sürecek \"C lılç uçulmaman da miırokündUr. - E· 
işletmeyi \'e in~a ve istihsale er hıırckct UqU olarak Cezire yeri-

ne lrak lrullanılacak olurs& bu neti· 
bqlam&k itin de 8 "nelcr la.zmı &"ele· < e ehemmiyetle elde eımebılecektlr. 
ce~ müdafaa.!llla grlince, bUtUn Bu vaziyeti Saraçoğlunun '529 nu
§ehrl .... .. kilometre me.ufeye naklet· maralı tclgralmıda ( 4 numaralı Ttaı · 
mek Jlzımgelece!..-ıni§. Saraçoğlu ı._. l,a) yazılı ihUyarlle yakla§ltrmea Tür 
na: • hlye hUktunetlni C\'\'elden haberdar 

- :Ne derainız? diye ıordu. Ben de etmenin, ondıı.n hiç defllee manen, 
cevaben modern bombal'dıman tay- topraklan Uzfrinden uçm'ak mtiaaade· 
:;arelerinin Cf,;, ir ve ~lma.lt lr&ktan einl t"lrp eylemenin, on\f Wzumuı 
!l&reket ederek ~;ıkuya vasıl olmak yere sıkı;ıı~~ vaziyete ıokma.k olaca. 
için Turkiye n lran araziJi Uzertnden (,1 neticc~in" ,·~nyorum. Onu, bir ent· 
uc;mto.k itap eltiğ'ini söyledim. Türk ri "Aki olm-:sa ıotle hiç defilııe vuku
vek.iU, o halde Iran tarll!mdan bir bulmaktn ol.ıin ~r hAdi.te karınmd.'l 
proteıtiı gell)lealnden mi çektnlyôr· 
IU!lUz:? tarzında cevap nrdl, Bu .tiz bırakmalı, olan hltf:nl haber \ermek 
mUıkUIUn hiç bir ıuretıe Tilrk hUk!l.· için lııırek'~tın wkubulma.mu bekle· 
metinden gelmlyeceği.nin oldukça va- meli ve tRyyar-ler utarken Türkiye 
Zih ltadeslydl. \'ekili bana. muruaa.ı ECmalarmdan ı;c~eğe mecbur ol.tna. 
turıhlerd'! bulunmağe. icbar etmek lıırr lıallııde p~ ör.lr dilemeli 
tarafımdan becerlkıılzllk olurdu. Onun ( hab.er vermekten kudettlği:n mlna, 
i~ bu meıele üıerlnde ısrar etme· rc3ml Jhbardır, J:ira gen~ kendi.sile 
dlm. Fakat meaele ço:. mlllılm oldutu gerek yüksek kumandaııl.ık.l& aram-ız· 
i!:ln bu iı Uzerıne eks~ıan.slarmnı bll· a1kl ftfmatkll.r mllnıuebat kendileri· 
lıaaaa. nazarı dikkatlerini celbederlm. ni tamamen bihaber bulundurmamu.a 
lngtliz mulektll§ımı yu~;arikl meule· 
lerden haberdar ettim. mlnid,fr}. Bizim lhtirazklrlığımız onu 

tmr.a M.aalt:U rmclde etmek ııöyle dunıun, iılerinl 
k)l&ylll§lınr. Sovyet hükQmeU pro- • 

FRA ... ~SIZ ~EFJR1Xl:\' TT.LGR.\ F I tosto edecek olursa, Ankara me,,eleyı 

Berlin ~ (,\. .• ~.) - Bu,ün hariciye 
nezareti tarafından ne.,redılen vesa
ik mccmuumda~<i 6 r.umaralı veaika, 
Ankaradakl ı.·raMI\ tilyilk elçisı M. 
Kui&'llnln 2S mart ltl40 tarihinde 
Fra.ııa& harıclye nezaretine gönderdi· 

. tl telgralı ihtıva eyltmel:tedlr. 
Bu \esıkadan, .Haklı ve Batuma 

ka!'§ı · a&keı1 lıarek!t yapılacatı za. 
man, nlahlrane bir "n1i.5e en acene,, 
ile 'r\lrkıye:ıin ecnebi memlekeUer na~ 
urmda §Uphe altmaa kalını~ vazı· 
Jete dU•mesıne mani olunacatı anla· 
f1lmaktıı'Clır. 

Parise 3 nisan tarihinde lıuauai ku
Piyo ne gelmil 0111.n bu telgrafta, ez· 
c:uml.-. eoyle ılenilmektedir: 

"Evvelki mtıhaberatımda, Türki· 
yen.n 5o\,et nus)& nrnvacehesındeki 
v.u:ıyetlni taarıhe çalı§ırkcn Türkler! 
Ruslr.ra karıı ileri silrmeğ'c çalı;mn
nırzın bo~ olacaı:-ı tskı:.t, buna muk11· 
l::ıl, ba:ı:.ı §eralt oah!lim!e, onları pe~l· 
mtT. 11rll Ruslara kar~ı vnz~yct alma· 
C& ıürüklemeğe mu\'a!fak olmamızın 
tımlt edılebılectği mülaleaııında bulun 
ııu:umu tcbnrUz ettırnıiştinı. 

Finllndıya muka\"emetinln töltme· 
ilinden ewel aerdedilmi, bulunan bu 
mUlıı.lcamm bugiin değiftlrcceğim hl~ 
lılr yeri bulunmkdığ'mı ~annctmcl:tr· 
yim. Moskova ııulhu fi.ıpileaiz, 'fi.ırk· 
•er.n lbtlyat.:.Arlığnıı arttıracak mabi 
yelledir, fakat aynı zamarida, burn· 
dıı. Rusyanm şımal harbinden çok 7a. 
yı.flamıı olarak çıklığı kanaıı.ti var· 
d.ı·. Bu kanaatle yukarda da bahset· 
u~ım ibtiyatkülıl• yekc.llğerlni tclft.fl 
~ler. 

Herhalde, Sovyet Ru.sya ile hiçbir 
yakla~m& teıebbü.sil m~ahedc et~l· 
~orum. Bt!Aklı, onun hazırlığmın on 
ıırsaba katılması icap edel>llecr~I 
nıillAha:r.aııma yavaş yavaı alışıyor· 
ı•ır. Fakat bu demek değildir ki Tilrk 
1 nıamdarluı sonu bilinmlyen bir ser· 
ı:U:r.eşte kııpılms~a lıazırdırlu. Fıl· 
ha.klka, ~unu da. bilmellyiz kJ, Anka 
ril hUkQn1etl §imdid•n, Almanyanın 
orp bUylfü devletltrini yenemlyece
~i kanaatinde ise de TUrkiyede bir 
çok kima,.ltr mezkO.r büyük devletle· 
r:n halıhuırda Almanya Uzerlne kati 
blr u!er elde edebileceklerine kani 
bulunmamaktAdırlar. Bu itibarla. 
~ransa, ve 1nırlıtere halkını gayri 
nıenmun ve ceııareti kırılm13 bir tıal· 
de brral<acal>: bir ıulhten sonra. 'l'ür· 
kiye. ukerl kuv\·etinl artrrmak lç!n 
Fi.nllndlva halkı derainden iaU!ade 
etmlt olİLn bir Rusya ne tek bqma 
ku~ı kartı)'& Jlal.aıl&, au.-aa - ~ 
t ı• .. ~,~nin burumı dnıillndllrmut ta· 
\ ildir. 

r•..ı"ılmet bu 'haleti ruhi)•eyi tama· 
men bilmeme,.Jlj'e gelemtz: Şimdi lh· 
tfyatktrlıtı da c-ml§ bir mlkyaııt& 

bfglne tutulduğunu beyan edebilme. 
ıı. TQrk arazisi Uzcrinden uçuı \'akl 
oiurııİ. blıe lhtıyntlı bir protesto \ ' U• 

kııbulma.ııı bile :fen3 olmaz. Zira, v&· 
r .. yet vabimle~lp SO\'Yetler harp h&re
keUerl ne mukabele eder1erae 1'ürk 
hUkOmetl BOyUk J.flllet Mecli.einin 
huzurunda teca\'Uz !.:ıisJyativlnin Moı. 
kO\'a.dnn gclOlğinl isbat edebilecek 
nzlyettr olııbllmeli. Bu tal<dirde 
memleket efk~rı umumlyeıinln tama
mmı kendisine temin etm.l§ olacaktır. 

Sovy aksülAmeli vukuu mUmkü.n 
olmuı olayıslledlr ki, Türkiye Jçlll 
te\•lit edeceği tcsirltri ve, blımeUce 
bu memlC'kctln hang! §eraJt dahlllndı 
Jmrşılnmak vn:ıiyeUnde kalacağı hu· 
auslnn ile meı;gul ~imadan bö)1e bir 
barcktıtı başlntmnmağa iUn& eyleme
miz 1cabı-dcr. 

P.u nokta hakkınca nıUtalea. aerdl 
barın nlt olmamakla beraber, benii: 
şarki Aoadoıu ysyla!'ında k~m <le. 
vam etmelı:te olduğu:ııı, orada tayya· 
re meydnnla.rının henUz yerleri tayin 
ve tanzim edilmediğini beyan etm•k 
mecburlye•tndcyını. Ma!Qmatmıa ~e· 
re, ~nguldak kumUr havı:uı ile Ka· 
rııbUk sıınnyı nıC:rkeıınln bu yerlere 
mube.ssas lnglllz malı:em·esi.nin tel'. 
hm ed !memesine mebni, ha\·a laar· 
ruzlarına knılı müda!naı;ı henüz te· 
mln edılmeJi~ı cıhetle 'l'ürk ıktla&df· 
yn tı lçın hayn 11 cncmmıyeti haiz olaıı 
bu !iti nol<tayi Su·astopoldan yapıla. 
cnk blı ha\"I\ ta:ırnızuna maruz bırak 
ınanın çok ihtiyatsız bir hareket ola· 
cnt;ını ela ı;oylcmeliyinı ... Askeri mU· 
tchıı.asıslıır en li.ızunılu hazırlıklar için 
birkaç h ıftnltl< bır r.1Uhlcl talep et. 
mezler:ıe hayret ederim. 

2 - ı;:ııradcnız mestılesl \ e bu ıu~ 
laıdaki nnl,llyatın Sovyetıuin yardı· 

mı ile Alman ıhtlyacatının temini hu· 
susunda arzettlğl kolaylıklar nazan 
dikkatimi celbctmekıen !arig ol~ı
mı,tır. 

Meseleye bir t.ıı.ı şekli butuomaaını'l'I 
kolay olmadığını maalesd te_,lim et· 
mek icabeder. Bo~azhr mukaveleli 
mucibince mUttefik devletler, m~b.a· 

eım bulundukları takdirde MilleUar 
CemlyeUnln karanna harekeUerinl 
tcvflk etmelcı1 veya yine l&illetler 
Cemiyeti paklı ı:erı;evu! d&hllind• 
akt.ediluek C..ne~-reı» ıetkf.l edam 

- ftrld)ı9yl -~~ ..... ,..., 
muahedesinin tntblkl veya Türkiye. 
bizzat r.ıuha.sım oldu!'U takdirde. 
kmdilinın yakin bir harp tehlikıeabaiıı 

f Lütfen 6a11f a11c 'ev~rlni:l 
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tehdidi s.llmda tellkkl ederek, mUtte. I ği halde badeli zatillde ta.mamlle aui 
!iklen ımUracas.tı ballnıSe. K&r&4enl- bir :Dettce g&ıt.enm itılr telıntfmı ay
ze harp gernflerf göndermeğe aallhl· nen aşağıya dercedlyoruz: 

~ n ü n ve bu g o n ü n h a b··~ ;· .. :;, ;·· 'h:i'd-;;·;·j·· 
...................... ~___...... ............. ~ .................. --....... ..... _ .. , ,,_.....,,.,...._ ..... ...., ......... ~ . .. ......... t 

~-- .......... ._. ... 
Hitler bugün 

Berline dönüyor 

yettardırlar. Berlln, 6 (A.A.} - Dokuruııcu ve-

Universif enin yeni mezunlan Nnyork sergisin Şimdlld halde, bu f&rtlardan hiç bl· slka GeDeral Veygand :taratmdan .ka. 
ı'i .ıa.hakkuk etmi~ değildir. Karadent. ra kuvvetleri lıqltumarıd!Ll1r General 
ze g1n:nemlz. atı de\'letill!J:hı de 1~- Gamelin ile be.va kııvvetleı1 bq1ru 
ret ctUğinlz gibi, TQrldyenl.n hayır· mandanr Gcneıal Vuillooıe.n'e gönde: 
bahane bir karannm neticesi olab!Ur, ıilen bir raporu ihtiva etmektedir. . (Bcışlorafı t incide} • mezunlar bqta Tıp taJtWtui olmak 
bu .karar ,ı.,e aaklamamak ica.beder ki Raporda, e::cl~:nı· ;un:ar abykta 
!ılcmtrilde bu memleketlerin ka.bul mckte41r: ı 
ettLklert teahhUdata ınıup.Yir oJaca· "Ka.fl:asyacla petrol nuaJiıSlnbl 

Btrlin, 6 - HltleT bugun cephe
d.en fierJine drinmektcılir. Mumai. 
leJhin hu dönu~ü klı~e:erde t·ıınl:ır 
ı;:ılınınaık suretile ıe,ıı l'dılecektir. 
Lö)JeJs, Berlın ~lkına bır 1>eyan· 
n::ıme ne~rederek Hltlerı büyuk 1e· 
xr.hiıratlı karşılıcma~a da\·eı ctmış 
tir. 

rek at:lrt rıutkunu vermlJ ve ezcllJa. uzere ve~:illn, rektörU.n ve profesör-
le d~mı~tlr ki: lerıe du·etılltrtrı Oııtinde" k 

.. _ A.Zi eli ı .· . 1 • . ,. geçere 
z . n e.> ıcı er. kendı!eılnl tebrik eden bu zevat& te. 

lsta.nbul Unl\'trsıtesl bqtin yedinci ·ıekkl.lr etmişlerdir. 

ingihz pavyo 
infilAk 

N.n·york, 6 - Nev.}ork 
ki İDJ1llz paviyonunda. bir 
hmmuıtur. Bomba, birk8' 
ra paUıyaeaktır. Shil po 

ğuıdan, bu sebeple Sovyct Ru!ya ve bombalanma hnzırlıltları, b:ı barckil· 
ltaıy& gibi multavelcyl lmzaJayaıı tın ne kadar mUrldet ;:3rfında yapıla. 
w <OD& Jltllıak oden ~u vcy.a bu dw_ tıneoctmin lıe11&p edltın~iDI müml<Urı 
letUı proteatoaunu tahrik edebilir. B:ı kılacak bir oderece3"11 gdm1'UT. Slyaaı 
IU&lt a1lmda, :Moskova ~ Roma Al· :eT"att: :Muayyen 'bil' mW~t bekle· 
man oyununa peki.il blz:m!'t etmdı mck mecburiyetinde dPgilız. ırn ttte,, 
'iatlyebntrler. bil~ Türklerle bir anla,roa me .. ~z:uu İnönü kan1pında 

500 kişılik tesisat 
arttk katı gelmtynr 

yılm~ llk mu.unlarını memle~ete Bunu mlltuldp btt ıaıctlteden Mr 
~·ennıt bulunuyor. taJebe mezunlar 11amwa nutuklar ''U 

Bı.ınlarm aa~ tıpta 190, hukukta mJJJer ve duy11Jlamu anJatmlflardır. 
S8, edebiyatta 39, !ende 38, iktısatta ı::n aonra da maarif \'ekilt Hasan 
H, ecu.cı mektebınde 23, dıı tababe- A.ıı Yucel ıençllğe hitap ed k 
ti m~k:eblnde S olrnai Uzere tam hcyeC&Dlı bir nutuk aöykmif, :c:-
400 talebedir. le demi§Ur ki: 

yr llUratle barice çıkarmak 
1e de bomba yolda paUaın 
polialerdm ik1sf y·arııLla.ıımı~ 
lllıno,ttır . 

.Bwıdan maada, 'kendi arazi.sine :ve- yapllmasuıa )U..:um )"Oktur. t.-sa.suı 
ya .harp ve .UCare.t g-e.mllerlne kar.fi böyle bir e.nlqma a.kdJJıln im.k4.rı&ız 
mlltevecclb bir tecu-Uz hnrcJmtıc•n olduğu tebenUn etmtrwr. '11ürldye.de· 
:matkutJ.)'etl hallede bile Sovyet .bU· IU FD.asa bfiylik e.l(isl bu me.selder 
ld'mıetJniD, Boğazların müttefik kr.u. a.kkmda :ı:ıtikinnete t.c!erruatıı t:r n.. 

Tıp fakttlte8indekller altı y:ıt, diğer 
falıtıJtelerdel..ller en az 4 yıl ufraşa· 
rak tııııver.sltc mezunu olmak hakkı
nı kazan3n bilgili, değerli n ideal· 
il bu genı:h:rin hc!,'3hıl tebrf'k ederim. 

"- Türk gtncııttnı milli vıırlığm 
aziz: bir rüknü olarak dalma aevml§. 
dalma ona ihtimam w emeğini ver· 
mi~ Lulunan MUll Şefimiz, Cumhurre· 
l!ımlz lsmet İnönü, ılza muhabbetle· 

l'levyork belediye nlıd T 

ıın. pterek tahkikat 
retmiftir. TaJırUrçOerden 
tevkif edilmiftir. 

Polonya pa,·iyonu da in! 
detlndel) hll.'lara utram.ıt "11&ÖJ'1ere açılmasına mukabil 'tCCJtılr· por \'ermiştir. 

!er tttnı.azuu mublk gö.ste~k bir Haklı. Türkiye 11.1azıli ~eı-lrıd€r 
harp tez&hnrtl olarak 116.n etı'M.sl uçım.lt mevzuuhahı olmad1ğı g1bi htt 
muhtmneldlr. Ulrnağtı yarryab1leoek tayyare :meyd&r· 

lnoıH&, ~ (A.A.ı - Bu~ J~rk ha
\'& hır.unu b&fk•nı Ştıl:'ru Koçu 111-
onu kar.opıcın yaz <..t :rcsJnı a~mı~ H 

buyıili: bir y~kfJna yük.lclınlf olan tf.. 
ıetey!, tesi!atı \ ' t b&{Jıysn me.saıyı 
tcttı, etmi~tır. 

Lıseyı bitirip tlniveııılteye yazılan rini, tebrfülel'Jni, yeni ha;>atını:r:da 
ber lalebe Unlvcrırite lçm bir krymet· mu\'&f!ak olmana dikklertnı l'ÖDder
Ur. tintverııiteyi bitirerek memltketf' diler. Kıymetini bileceğinize emtıı ol· 
bızmet kabillyetloi ele e.lıın her fert du~um bu armağanı ıize sunu:rorurıı 
de memleket ve hUkCmet lçill deleri! <•lddeUi alklflarJ. saym '8-fveltlllmı& 
b!r unsurdur. Dört yUır. mt:r.uau yetti· doktor Refik Say~m bu törende lnı· 
tıren ünl\·eraltenin Alim ve değerlJ lunmak ve ayrı ayrı al.tleri kutla .nak 
profesorlerlne df', bıınlan yetııur. u;uwnu izhar etm{Jlerdi. .Ankarada 
mek için ııar:ettll<lcri, emekten dola· işlf'rinln çokluğu dolayıa11e a.)'nlama· 
yı, üııJveraite.nın 1Ukraıılarmı arzede· yııları bu arzuyu yerin• l'tUrmel«ine 
rinı... mani oldu. Bafvek.i.Jlm adma da ıi.d 

-
Mühimmat depo) 

infilak Teşebbüsünıüz;ün neticesi olar.ık lıırmm emTlml&e !nuıde kılınmuı da· 
muhasamatın patlak Termesi ibtL bn JlZ mevz.uubalılıitıı. Ba.lko. yarwm 

Ntıı11ork, 6 - Sıcaklar 
tiyonıiaki büyük mühim 
fan ateş almıştır. Mütra 

mali .hiç bir "'akit mü5tcbat adde. vasıtaları da. 11.mlt edemeyiz. 
dilemez. Ye bu ,·aziyet bizi, mu- Her türlü lllUya:; için maı.z:emf 
tuavver t~ebbllsün Tür.kiyenfo ııa.kll)'Ltı Halep • .Nuseybin demiryol· 
ınüdaJaıw bakımından, ıe,·lit ede- mrı:rıe -yapıla.caktır. -TürkiJ"e:ien ,;ec;. 
ceii ıcıirll!r T.C akislerle meşı;uJ ol. mcsı. dolayl!iyle bu !'.attın kullanthna· 
maınııı icba d bT 'B ın 11:10 mQııaade istfh.all &ımnmda ev 

ŞUkTu l{oçak bu mlinıı.aebetle ı-en<: 
ıenml?:~ tc~ladrlı:ları ıpıı ebemmıyetf· 
ni, ~irmel<te oı~t..\an kahnr.manlık 

me3lel,1nde. muvaffa'lc olmıınır. anla· 
rını rıtı!atm1,0 ve 'J ürk hnvatarmm 
kendılerml bekledıgmı ~oyllycrek 
'°'nçlere muva!fakt;u ıemeuntsindt 
bulun 111\J§t1lr. 

laklar olmıı~tur. -
Universite ka 
Pendikte yapıl 

tl'aivendte , .. diler yllk.tt 
tepler talebesi dünden itibar 
ıara bqlamlflardD". 

1 
• r e e 1 ır. ınaena. vclinden te§ebblisatta bu1U1lmatntn 

eYh BakQ ya karşı )'apılııcak b:ıre. ltlz.um yoktur. Zira eald anıa,malsn 
ketin lıtı1ı.aııı ctıirelıilcceği, .A)'D ı m!z bu hususta bize blitlln aerbeııU,Yl 

Rektbrd~n ııonra ünive:raıte kAt.Jbt te'<rar tekrar tebrik eder\ır. 
umum1si Ferjt ZühtU, bu yılki me· Her zaman bahtiyar c ıun vr ı.nt:l•· 
zunları fakültelerin kurulu§ uruma ı tinw bahUyttr edin g-enç •rkadlfla· 
g!ire davetlılere u kdim etti, btlt.hare nm.,. 

Bu ııene kampır, m•\'CUCSU ıeçeı. 
:mühlet ve aynı 'tedbirlerin ittilıuı vcrmeld.edlr. 
ıcap edecektir. llllddeUerin tahmininde qıt:'idaki 

&Qıelere nazaran )i!Zdt otuz ka"ar 
fuladır. Kampta 500 ın~.mlt b1r me-.· 
euda ~re t.ı~ırlıı..nm:: ol:ı.n tealıter 
bug1lnKil mevcuda nazaran artık kltı 
gelçmemcktcı:!lr. 

Nihayet. Karadenizde .kontrol ma.tıs&lı nuar:ı itlb&re almak fcabe. 

Cebelüttarıkı Fransız
lar bom balam! 

OniTeraite talim taburun 
bir emirle bu aeııtld kampm 
Ye ~drrlı olarak yapılman 
mlcttr. 

llarelcetl hanıi şerait taht1nda icra der: 
eatlebllece1rtlr? a - Hu mu imde pe'k az meı.ai. 

SOT;Jet, Bomen, Bullar ~eya 1taı- )'e ibliyoc gösteren ba,·a mcydanJe. 
nn aemilerfnJ esa. fUlnrile kon- nnın ıaıızimi. Bu i~ler :için J5 JJÖD· 
trol etme'k 're muıYeneye tabi tııt. J.ük bir müddet tahmin edilmekte· Kont Cianonun Berlin 

seyahati Roman yad mü, Kafkasya Jimanlarile Tunı dir. 
alızlan -re Bulpr uhili arasında b - DcmirYoTiarı ~ dcpohınn 
mekik lidJp Be.Un Sovyet :ve ltal- doldurulması işi ••makas, ray, hb. 
Y8ll petrol lemllerine açık deoiz.. lo" 15-20 gün. 

Butin, ~ f A.A.J - Kont Cıyıno. 
nun y:ırın ~nhalı Bcrline harellet 
edref'ğl bildirilmekledi~. - ma+tara/ı 1 iru:ide) bulunmakta. ve Frana&nm İnciıte~ 

reye harb ilin etmetıfnl muhtemel 
aıtdeylem.t!ilrtedirler. 

Jerde 7Jl.Ptl•nuyan muameleyi ıat • c - Fran~ız ordulan için mah_ 
hfk ed~k aynı şerait tahtında mu_ nıkat. mühimmat, kıtaat n müte.. 
ayene Ye hahrl kontroldan ıeçir. harr.ik malıeme nakliratı 56 katara 
mü mnzuubah.solacaktır; Mııayeııe ihtiyaç fJÖS1enne\'1edir. . 

Bu sabahki ek.presle 
gelenler 

lngiliz JıUklml.etinJıı So!ya. atqeml· 
literı kololıel Ro .. ıtır. -.Nhki ae.rnp. 
kın ebpresil• Bulp.riata.ndan ~hri
mlze plmjıtJr. Burada lıfrkar; l'ÜD 
kaldıktan .oara tekrar Sot,ra.ra dö
aec:eld1r. 

İnıiliz amirali, amiral Geuoul'e 
qağtda.ki ültimatumu ve.nniftir; 
İngiliz Cilonna iltihak veyahut 
Alman)'& ve İtalya ellne dlifme • 
mek için 6 aaat zarlmda gemilerin 

FKANSIZ • ALllAN lŞBl&LtGl 
lfare§al Peteıı hUkümetinlıı o· 

ra.ıı hadisui. vukubulma.aaydı dahl 
Almanya ve İta.lyanın emri altJıı. 
da çal11nıağı İngiltereyfe doet.Juğa 
tercih ettiği muhakkak ıörUIUyor. 
B~nlerde Fransa hUkiı.ml'li Ba
lin ve Romanın fllirle.rini ne§re
der vuiyete gelmiftir. 

r /Jaştm·a/ ı ~ 
Bı.ıkoviruııl:ı teshil edilen 
lışhklıı geçmiş i~e de bilA 
dit edilen hallan geri ce 
Hldil't esna-;ında Romen 
zahit. küçük zabit n askc 
pr.kez zayiat ,·ermişlerdir. 
tin faimJeri neşrcdiJecekl edilen •emflerin iılr bahr1 fisse aeT· 24 saat f~lnt'le 4 trenin hare.kel 

kedflerek orada Jcontrollannın ,-a. elliği farzolunduAu la"kdirde nn'kll· 
J»lma.u ve hamulesinfo tahll:im yııt l5 ııün deçam edecektir. Kıta· 
fçjıa de bunlann müsaderw ialp at nakli için aynı müddete ihtiyaç 
eder. Bu liman, TürkiJ'edıe.n bqb. vardır. Binaenııle)·b cem•an ıo pn 
nerede olabilir! Jılabremane ola lhımd1r. Eser (a) "\'t (b) fskrala.. 
rak l&teı'.ilecek koJa)'fılı:lar da kW nnda )'arılı işlerin aynı zamanda 
ıeJınfyebilir. Denilebilir ki, TürkL icra edilebileccli nazarı iLibua a. 
ye, dolnıdan dolnıya müttefikler- lınırsa, demiryolu malı.en:ıesile la. 
le teşriki mesai eder bir yaz:iyette gfll.ı: Te Fran&1ı ordularının ia,esl
bulunacak 'Ve Almanya kendisini ff ait ma1ıeme deriıal "'"lcedilmek 
bir muhasım nzjyetinde telAkkl prtne, en aı 45-SO ıün llınnd1r. 
edecektlr. Şimdiki halde bu telara- Bu müddellerdea bqk~ boru.bu· 
fuı l>a§ında Jzah edilen sebeplere dumn ta7yarelerlnla ndH n ha 
bi.Dau, Türkiye hüldımeUniıı bu zırlanmast için JOı.umJu oJan zama: 
bdar ileri sitmeAe •made oldııJu- nı da nnarı dfkb1e almak icap e
ııu zann.ebn1yorDDL Başka tipte der. 
bir hareket luaVTID" edHeblllr ml? Fra.asıı hava filolarına ıellııce: 
~7eniıı faal lştfrald obnalm. Bunlardan hiç biriniD .harekete aeç 
zın Karadenlıde metodik bir JHıb_ me#e hazır olrnadıtı kayded!JmeU
l'i 'kontrol icraımnn tıtblld hemen dir. Hava ordusu 3"li'ksek kuman
hemen kabil olma!jığı gibi bu dCT- danlıJının ,·erdi~ ma1Cımata nua 
l~tteıı ilmaııayn etmesinden bll.fka ran pilollınn .antrenmanı l'ey.a fi: 
bJr 'ey talep etme'ksizJn, denizallı mali Afrikodan 'riirudu bek.JeofJen 
1temilerlnin, .Kradenl~e .de nakli- Gfenn Martin tipi Rruplarının d:ı 
Yatı bo.mıak Ye Alman ıemilerini az memnurti:ret baht bir halde bu
vo hattA Alınan mlwine tedikaıı Iundukları pek mubtemf'ldir. ı,u,. 
hernulesJ .Almaııyaya aH olduiu tes- ıumlu olan müddet tayini humsun· 
bit edilen muayenesi yapıhnı• ıe. da fikrine mliT'acaat edilen Qr1a 
rnJJeri batırmak üzere süratJl hare_ şark lnglllı hava kU\'\'tllerl luman. 
ketlerde btıhuımak için ıeuleYin danı da, bu tayyareleri kendisinin 
Bolulardan geçınestnl tahayyül et- de henüz almamıt olmasına binaen, 
?Dek te Z8)'lftır. cevap vermemtttir. Binaenaleyh bu 

TlirldyPnln BUkrtt atlıfemWteri 
Srrn Öktem de mtkufl• bCrlikt• l'el
mlfUr. lspanyaıun Ankara ııettrlniıı 
refikul da bu aıı.hki :yolcular ara-. 
smd& tıuhmmalttadır. 

tahribi, reel h&liııde İngilizlerin bu 
tahrib ilini kuvvete müracaaUe 
yapac:aklan bHcliriım•teydi· 
Geuotıl bunu reddet.mit \'e &Sd· 

dete kuvvetle muka.bele edeceğini 
bil~rek ilk atefin bütün Freurz 
bahriyeeini lnıiJt~re)·e karır ayak. 
land1racağu11 v• bunun d& aranan 
neticenin tensi olaca.ğnu illve ey1e
mjştir. 

Devamlı bir ıulhun L-.. Bahriye ner.areti ve hükillnet bu 
~ cevabı tuvib etmif ve mütareke 

tartı lıııomMyaelan ke~ofiyetten fu..'berdar 

\'&§lngtoıı, 6 - Cumhurrelal Ru- edilmiştir· 
nıt beyanatta buhmaralt dnaralı Şurumı kaydedelim ki Alınan
bir ırulb teeasüaü tçln, ıtızumı11 i'ÖI"' ya ve İtalya Fn.naa: filosunun U.
duttı bet l&rtJ AYDllftJr. Bu bet p.rt, 1fm.ini değil, ıadece aiWıtan tecri· 
hallı:ta l\orkunuıı izaleat için ao&hla- di ile Fransız limanlarmda toptan· 
rm. t81"k1, ınatbaat htımy~tJ. din aer- m.umı istemiflf"rdir· Franu bu fi. 
beatim, ilkirJcrl sö)1emek hftn1yeU. lo)'U teslime muva."fakat etmiye -
"zanmıte karşı mMtmlyet,,._ Runelt cekti ve Peten, D&rl&n, Baudoin 
bu aon ~artm ta.t:P' .. :ıı:m için millet· bunu 20 kere Çö'r"ile, Aleksander 
lerarumdakl tle&r1 Te :kUIUirel ıed· " 
lerfn kaldınlnıuı lt~n oldutu ltutaa· ve Xampb~le tekrar etmitlerdir· 
tmdedlr. Franım: bahriye nezareti. Fran-

ııuım manız kaldığı feWtetin 

K 
l'rana:ız flloeuna h1lr:im olmaktan 

urıun hır•ızı üç çöpçü bqka bir ,eyf dlişünmiyen hı,rillz 
tevkif edildi ricalini mütff.Mir etmediğini gör-

SWeymamye medttsealııde oturan metle mUteellim olmuştur. Filo ya 
çöpçUlerden Kadri, Dureun ve RabmJ Framız olarak kalmaJı yahut da 
Kedrue damından mllhiın miktarda ortadan kallnna.Jrydı· Herhalde ha 
kul'fUD "5km11tler, bunları sat.arken fılo, da.ha geçen kut f'a.s lmvvetıe· 
y•kalaomlf!ardtr. ~Uler SUltwJ>. rimhin Kanada kafilelerini hJfna • 
met blı1nct aulh ona mallkemutııde yeye tahıla edilmesini rica ~ 
ao.rguya çekilerek tevkil edllmlflerdir olan Çörçllin emrile arkadan vu. 

Netekim mütareke ahkiıru mu· 
ciblnce Franeız radyolamım itle· 
meme.si IAzmııeldiği halde miltan. 
kc heyeti, bunların y~nlden ifle· 
meıine mtilaa.de etmif Ur. yanı 
mUtaNık~, FJ'&Daaıun ae.tnJ tıot
duysa da. mütarekenin tatbikine 
memur olan heyetler bu aeairı ye· 
rtiden konıışmuma nıü.aaade et· 
mlftir- Bu da ancak bir aalqm1 
neticesi ola.bilir-

Peten Franaaamm Alma.nya ve 
ftaJy~ ile ~ş birliğinde bulunacafı_ 
na dlger hır delil de •udur: 

Almanya hükümeti, Fransız do -
na.ıımuınm eiWıtan tecrit fdilme
meaiııe mu,·atakat et.mittir. Bu ka• 
ra.r mütareke komisyonu tarafoı • 
dan Peten hilkumetine bildlrn-ı. tJ.r. uu..,. 
İNGİLTE.RE NASIL MUKABELE 

EDECEK? 
Diğer taraftan Peten hüUmetJ 

tngiltcreylo milnuebatnu .kt.~ .. l"le 
lngtlterenin de gtnf!ral Dö Gol'fin 
reisliğindeki komite)i mcııırn Fraıı
'~ hükümeti olarak tanryacaCı 
~Yltnlyor. 

MUHACtRUm KES 
Rükreı, 6 (A . .4.) - naıl 

bildiriyor: 
Hükumet larahndan alı 

lılr1eı- fü:trine Jk"l:trabya i 
Rakovinıı'dan gl"len mii 
büyük hir kıı;rnı miinha'I 
davya ile Munıen)·ı·n 
dilmişlerdir. Bir ~ok m 
Tran~ilvan~·aıl:ı ırk ekall 
mesk61' bölııelere )·erle 
hakkmdaki haberler ha••• 
Htdür. \'e fü>manyanı11 i 
olan milnıuebellcrini ze 
icln ortaya alılınıilır. 

$uıi9edı 
( na~/ar~· ı 1 

Yabancı mcnb~lardan al 
bcrlcre ı;öre, A1mnnya Tf' 

,Beyrut'a mümts~iller gönd 
dir. 

GENE&AL l-'El'GAND l\"E 
Vich11, 5 f A .. ~.J - Hna 

bilıliriyor: 
G~neral Yc.rı;andın Sıırı) 

lunduğu lıal.:1,rn•la ;pıhımcı 
lanıı verdlui h:ılıcr, ıaın:ııni 
.'lızrtır. Grncral \'rY.c;ı.ıod. 
bulunm:ıkıoılır. 

Meseleyi iıah etmekle jktJfa edf- hareketJn haıfnın nihayetine ve 
Yonmı. Eller bu hareket, teknik ba· temmw: bMayeline doAru icrasının 
kmwıdan kabili Jcra i.se, siJul ba_ derpiş edilmesi en ibtiyalkArane bir 
lrımdea Tilrklre diler devle~r hareket olur. Biı.ı:at harebt bir :kaç 
hd:kJadaki projelerimflderı mal6... 6iln deı-arn etmeli, fnfilAk ve yansın POLJ ST E: 
ıuattu balunmıyacajı cihetle, müt.. bombalarile tahribi bilhassa tesirli 
teftk kruvu&-Jerin müdahalesin- ~ddedllecek noklalırın masll bJr 
ıden şüpbeıb: daha a.ı: mütkülAt do- şekilde bombardıman ohııaJıdır. 

ııılmafa llyık değildi· 

İnıf1i% amin.li. ültimatuın müd
deti dahi hitam bulm•dan. limanm 
ağzma Uıvyanler vruntamle m1lt -
nat~lt mı:.yn döktürmüş ve bu su
t'elle humane bir harekette bulun· 
mu4blr· 

BtK FR 4NSIZ HtlSTv..ıu.mn;a 
ABJ,IJKA ı:DtLDt 

mu ınıııun tarnamlannııı ol:ı 
arllno:.ı.:, rne.kineıılni 1~kt~rc~ 
re:re g-elmı~. bunun rri ot 
tonhık Jan Bart dıitrıot';.ı 1 
il3JMI bitm~:t cllıeU~ çekti 
pitq-t!YC g!StUrülmilştOr. MU 
F'nı.ıısız amelm t:ıu ıkt drıtJI 
malt ın,&lilllll ÇW(.Jl orlar. 

lanbWr. llaamafih me'mlu babJs mftdde1, 
Kumefih, bu suretle tııbdit edil bıı bombardımanın üzerine kabın. 

mlş ola dahi böyle bir hare\eti~ da düımıın tarafından ittihaz oJıı. 
.Tilrkiye büktlmelini çok nazik bir nacak mukabil ledJ>irJere karşı ko
vufyete ilka edeceAini, binaen. yabilccek bir 1'eziyelte bulunmak 
aleyh l'drk hilkOmelinin maruz: ka. ı:aruretlnde olması itibarile Türkj. 
lacalı teairleri düfünmeksiıin tat
bfklnı lirifileeeğini kendimizden 
saklamamak icap eder. lşıe bu 'Va
zJnt bin, Türktyenin tesllhJ hak 
lcındakl mlilAhazaJara sevketrnlş bu· 
lımnıaktadır. • 

NetJcel nıWAhazatım şu olacak· 
ltr: Şimdiki ahval ve ,eraJt içinde 
""e mDtebassıslann takdir ,.e tayin 
edecekleri bir mOhJetıen ~onra, en 
kolaylıkla orıanize edllmesi müm 
kün olan hareket, Türklyenin endi: 
şe~erlnl nazarı Hlbara aJebilecdi
ınıı nisbette, BaJcll üzerine )'epıla
cık bir harekettir. Nihayet bıı ha· 
~ekeıten. elcfe edilecek muvafCakı:rel 
oyle nelıcelt'r ıe,·Jit edeblJfr ,.e Sov 
yet hareketini o nlsbellc felce uA: 
ratır ki, e!fer hlisnü suretle inkişaf 
ettirilebilirse, muvaffakıyelimlı. 
den cesaret alan Türkiye, Karadc
nlzdeki bahri kontrol arnellyesfnln 
daha müsait şerait içinde icrası hu
şusunda bize daha kolaylıkla yar 
dım edebilir. • 

lm:a: Jl<U5ioll 

General V eygandın 
Gamlene gönderdiği 

rapor 
Aakua. 6 (A.A.) - Alman O.N.B. 

Ajanmm O Dum&ralr veelkaya alt o
la.raJc )'bs• Türk • Bovyet mUııuebet· 
lerlDJ bul&ndrrmak nlyeU ile neşrettl 

Fransız aefiri M aaiali· 
nin Hariciye Vekilimize 

gönderdiği mektup 
Ankara, 5 (A.A.) ~ YukardaJd ve. 

aikalarm neırt ozerıne Franaamıs An
kara l:>Oyflk elçUJ lılaulgll, Harlclye 
Vekili ŞUkrü S&raeothfna ..,.,ıdaki 
mektubu &'Öndermı,tir: 

A.akan, 6 TllllO:lua l 9441 
Aziz VekWm, 
Alman radyoauaun TUrkçe olarak 

yaptığı bir nqrlyatta son lhrt aym. 
(la gtıycı hUk~metlmı s6nderdiftro )lir 
raporun ıö:r:de hUlbumı verdiflDi 
iilrencllm. 

Alman ' teırra.trna muttali olmadım, 
takat pyet bu tel&"Taf baldkatm ba
tı& nakletUkleı1 ,ekll~e t.ae, aı~ytrinde 
Ulklyet mecbUrl)'etinde bulundufUm 
t;ıı.rfb surette l<aldt bir mahiyet ıuut· 
t'le lrte4f r. 

S!zillle veya meaııl 4rkad~laruuı 
dan biri veya dlterl ile yapmü ıere. 
tine nail oldufum uıuhaverelerden hiç 
l.frinde al~deıı TOrk toprakları Uzerlıı. 
den BakQ'yu bombaJamağa nıahaıa 

Fra.aşız tayyarelerlnın uçurulmunuı 
rıüsaade verllme3fııl btemedim. Siz: 
ele hiçbir zaman böy'le bir ameliye tç:n 
ı:1Uva.takııt!.nl::I vermediniz 

Alman telın.fmın telmih tttl#l ra
ııor olduğu g"6ztllitn bir raporda te· 
&adUfen toplarımı, ls~lhbaratı bahı. 
mt\'Zuu etmlı ''e helkl de kcrldiml 
(&C!I mahiyette bazı farazlye1er du_ 
:ııey.uıına terkeyıeruıı olablltrtm. Fa-

. 
Konvanıiyonelle 

gelenler 
Bu aababkt konvanslyonelle Ro-

many~ yedi T1lrk 1§ adamt ge~ 
mlftir. Bımlar Rnmanyad:ı maternJn 
devam etmekte oldutunu, MltUn ef
lence ~rlerlnin kapalı bulundutunu 
ve gece uat 10 dan .eonra berkeetn 
evlerine kapandıklarını aöytemlftlr, 

Sultanahmette bir dıvar 
yıkıldı, 2 kiti yaralandı 

Sultanahmette Atıııeyda.Ju cadde•llı· 
de Ahmedln H numaralı kahveşt 
önUnde bulunan tul4l dıvar dUn gece 
çökmtıo ve o ımada ortda bulunan 
Celll \'41 Faik ayaktamıdan yaralan
mlfl&rdlr. 
Hldlııeyi mu~aldp çatnlan imdadı 

aıhhJ ile yaralılar Cernhpqa haatane 
ılne kaldıntmıı ve p<;lfsçe tahkikata 
ba§lanmııtır. 

BtR SAKA MOŞTI:RtSt~l 
l'ARAL.~DI 

Kuzguncukta meydancık aokııA·ındı 
oturan Jo'atma kendisine her zame.n 
su getiren U}(a lzı:ete ııon gUııledt 
su g .. tırmedıgl için çıkışını,, bundan 
ıinlrlenen uka İzzet Fatmayı aopa 
fle bafmdan yaralamııtrr. Suçlu ya
kal&nmzftır. 

lta.t, &kQ")e nıütevecclh herhangi bfr 
harekete mUaaade tıı.:susunda mut.a
tıık oldutunuz hakkında bUkOmetJıne 
l ılçbir zaman ne bir şey ııöyledlm ne 
fe slSy)lyeblllrdlm. Bllbes.ııs ki t&ylc 
l•lr mutabskat eı~e etmelı yazJf'ulnl 
t.lçbir uman almamrıtım ve ıııztn dı 
lıu mı.ıtabakaU h! bir zaman Yernıi· 
J ecefinlzl g-ayet l.>1 olarak biliyorum. 

FaJk SbUra.nıot ve QlnfmJ dostluk 
hfaıerlmi !Ct!en kabul buyuııınuz aztı 
Vekllim. 

llaıılgli 

Ültimatımı mUhleti hitam bulun· 
ca, !ngili% K"'J!Üleri Jl'mnsız renıf. 
!erinin Uzerine ate§ aern111lar ve 
Frauız gemileri demirli nlmakla 
beraber aa.hil bataryalarile birlikte 
multıı.bele et.millerdlr· 

Gelen m:ılnmat& göre, Brötany 
infillk etmf~. Diinkerk. Provans ve 
Mogador batmıştır. T>iğu gemiler 
hareket ederek kendilerile mii!Aki 
o1mak üzere yola çıkan 'P'ran.!ıır 
harp gemilerine ula"'1111lardır. 

Ezıcl bir vazife altında bulunan 
İngiliz bahri)'?.t!ine )"ardnn i~ on 
aydanbP.ri (ahfan Franıııı gemici
leri tt-ki Billh karde§lerlnin hu i -
hanetindP.n dola)'l nefret ve infial 
duymuşlardtr· 

• • • 
Ne\·yor4\c. 6 - Franııanm su !fe. 

lıirlP.rinde bulunan mareşal Peten 
htikftmeti. Havaa ajanıımın bildir
difine gl:S~. lnrill""reyl! siyasf 
mUnuehatmı ke!lmeğe karar ver
mi~tir. F&kııt hu karann heonllz 
remıen İngiltere hilkiırretine bildi· 
rilmediği anlaşıln-.,r. Harepl Pe· 
tPn hül:fı.m,.ti dUn Loj'ldradakl 
Franmı: maslahatgüıan · vurtuile 
Oran hJ.di.eesini tlddetli bir li.5a.nla 
protesto et.mittir. Franu "ihbarsız 
v! metru ıebeb olme.k&ız•n İA&'llte. 
rtnin tecnilıüM uğ:-adıft., kana
atindedir. 

iXGILTERZ • FR.\?\SA HARBi ! 

Ne\'l'ork HP.rald Tribune gazete· 
si Oran clvarnınaki Fran,.ı:r; kU\'Vet· 
Jerine İngiliz filosu tııı rafrndan ya. 
pılan tu.rn.ız hakkında tefılrlerde 

Nevyork. 8 - Bun"-ı. ~ele la
berlere göre fngilis harb gmıilerf 
FranSlz Antfllerinde Martinik ada· 
smı abluka ct.m~lerdfr. Bu~d"- ba· 
11 Fransız harb rmıUerinin. bil • 
husa torpito muhribi n dcnb:altı-
Jarm bulunduğu anl~drror. • 

FRANSIZ JlON ;\ NJll.\SININ 
VAZIYE'l't 

Leudra. 6 - 111ktnd:-..ı .... !ima. 
nmda bulunan 22 l!ı!n t0f1luk }>ir 
ztrhlı v_.e on biner tonluk dart affp 
kruvaıorle birçok kU~Ulc J'emiler -
d~rı nıürekkıap l"raıuı~ Cilosunun 
v~Jyeti hentiz ııarlh oluak tu.y · 
yun etmf!mitse de lskenderiyede 
Oran hldi.aesinin tekenilr etmıye· 
cefi kuvvetle ümit ediliyor. 

Franaız amirali, İar!lis teklifine 
henüz c"•ab vermtmiftir . .Aıscalr 
cevabın müsoet olaea,iı e>elld gtın 
Fran.aız gemilerinin İtalyan tayya. 
relenne atee etmelerinden ve Fran· 
ııtz bahriyelilerinin tn..ıliz teklifin. 
df'n sonnı. gemilerinden dışarıya 
t:~kmıtmışk~n dün abam fııkende
nyf'de lnsillz bahriyelilerilr. bir a· 
rnda dolaşma1anndan istidlll tdf • 
le bilir· 

. Cevab ne oluna olsnn İngiltere. 
nın k~raM kat'fdir ve Franıtz ge _ 
milf'n ancak fnriltereylt ~u ve··a 
bu ftkilde anlqtala.n takdirde {8 • 

kenderlveo<Ien ac:ılabiltteklerdlr. 
M ~ TONLUK ZlltllUIAK 

tNGtL~aEDJ: 
. Neıredilen yan resını Mı;. tebUfe 

l'Öre Çörı;llin ewetkl fi.lıı A vaııı ka.
marumda yaptıtı be,.anatta lnrWa 
limanlarında bulunduklannı ıdlcrettifi 
Fransız haıp gemllerfaden bqka Fran 
ıııya alt otu~ btşer tııo tonluk Jan 
Bart ve FU'ltylS dritnotl•n da tng1ltt• 
rede bı,ılunuyorlar. Peten hUkQmıtfnln 
mütareke alcdetutt anlqrlır aDlafJJ· 

ın,aatı ~maıntanm&mlf ol 
de ı-·nı.nt&dan ln#;fltereye 
Ud tıaoka gcml de \'ardrr. 

lNOlLTEF.t;\"~ tL 110.\ ı; 
GEMtr.J:R 

u.~tr tnlzı Franr.n; harp 
nln de bkoç:,ra ııulannda d .. 
ııvtu t:lldırilmei•tcdı". 
Lı:mdnıda dUn it§a ecmd1 • 

19 huıran gUnU öğled<:n e-0!' 
ll'ranşaııın tealhniyelind~n 
ııoııra. bir Fn.uız harp re 
hı31l1! ltma.nına glrml~ ve 
toplanmt§ olan halk taralmd 
teıahUn ua. kar)ıla.nDU§tır. 

Fransız bahriyelllerile dOlU 
mQtaydı. Gen1ınm eevk ve ! 
çin ll:ztmgelen etrzt n.lktarO' 
tuta tayfa mncuttu. Bıt&h• 
ntldi#tJle nazann bUtUn bU 
ler, gemiye ila te,kll edilen 
dakl bahri ve beni aervta!e 
lanmrı buıunmaktaYdt. Hail< 
eevuıcıe hayktran.Jt eeıtttıJ• 
Fransız bahriyeliler! bunla~ 

vererek Jllaraeyyezl ıöyle 

Blllhue akpm üzerine isolt" 
mana daha birçok kUçUk Ft• 
nıtsl selmlf, ve erteat &Un 
denizaltı gemtıerı, deıatroyer!ef• 
tar takip etilli§ ve daha er~,ı 
stllbh balrkçı ı•milen ve dC 
miler! de dahil olmak OJııısre. 
miktar4a daha küçük gemllet' 
olmU§tur. Ç&rf&lbba cQJIO 
deatl'oytr dalla gelm.lıtir. 

GENERAL DO c;01' 
Dtv ANDIABB!: .. ,....,n..,,. 

Rema, 6 - Peten bilktl.SI' 
manya ile tt.aıyaya kanıt 
ecnebilerin hizmetine~ 
Franm tebaumm mneoı,et 
ten idam cezum.a ka.dar t 
ni emreden bfr karamanıe ti 
mittir. General ~ Gol dl 
tevdi edilmiftir. 



- , ... 

Üt beraber ~ kalk· 
, .. ,.._ " aeue baka-,, __ . ..,,._ 

~ ettt: 
~ IÖ.Jllyeceğba saat ıeı· 

k:-. .. t'IVel llaiDle blrkaç 
:-.nak laüyonu:ııı.. A.me· 
~USr ve tllcca.rlardua 

~lann11: olduiunu bl • 
.\Yııl ~ maJUnıat rica edece. 
~da kıymeut yardı

flıttrac1e etmem.iz tıülm
llzere de ıörUtme • 

t1d llaltıa ~ biz Amut· 
e ebn, '-hQ e .. d~J. ODU Alman· 
~ ikna etmek ia. 

~"iıa, blrtav dakika Jçlıa 
~Um. ..-.u ••.•. 

1ıabaran ve Xauelin 
daki tebeısUme ıldınan 

. lılt ~ nlhayeUne ı•· 
· açtı ve 'an döne ' " . 

• ~ Cittiiinı için affmm 
ltıı., · "aicat size yol ıös· 
"·-~· -ÇOJr il . 
~ ' phe ıetırmı~ en U' ele etU: 

~· ~ fter doktor. 
'14otd, at, IÜbdi halıeız o· 

hılııden ıelen a • 

,at ..teri duyarak pyrilhtiya.ıi 

cl&ıüp baktı· triyan ilti adunr tlze· 
riDe ealcilracaklamut libl IÖf'Üllce 

•dil~ düftü· Durdu ve kekeledi: 
- Her doktor- Benden ne ... 
Peılinden ge!en adamların en i· 

riyansı ciSjaüne ''U?"Cfulu bir kak. 
ma ile avallmm llfmı aCmna tı • 
ka.dı· Şlaestns, bu lademenbı te
alıile, keııdiainf, Kuselln tam o 
ıurada kapıamı a.çtığı bir odada 
buldu ve mahvolduğunu derhal an

i.adı· 
Çok uzun boylu bir adamın bl1'e 

yet.f.,~esine imkin olnuyacak bfr 
yilkaeklikteki tavandan ~Ikla göz 
lwnqtıracat tekilde aydml&tılm11 
olu bu oda. upı delilere malı • 
eus bir hücreyi andırıyordu· Yerler 
kau~u bir nevi halı ile örtWmU3. 
t1L Duvarlar da bu -halıyla kaplan. 
mııtı ve odaıım, l~ri girilen kapı
dan bqka hiçbir meııfui yoktu. 
Bu. kapı da dlpn)·a aa çıkınıma· 

11 için içi pamuklu mqinle kaplan

mıotı· 
lçerde oturulacak bir yer de 

yoktu. Odada yerinden kaldD"llabi· 

len yegine 01ya, bir kötede duran 

l\Hri kapülJ bir "li-hk,, ti· 
Çok korkan, fakat sofukkanlrlı- 1 

pu muhafaza etmqe plJean · 
Herman Şlauing, doktor Kusele 
döndü: 

- l'akat Her doktor, niçin; 
beDdeu ne Jat.Jywlar? Beni bir cü. 
ribnle mi itham ediyorlar? Ben bir 

fenalık yapmadım· 

Doktor Xaaael elini kaldırdı· 

Sert ve lmlrane bir .. ıe: 
- BenD&D Şlaa.iq, dedi, m tik 

ren Te alSde ihanet ettfnis. Ejer 
mlni olmaiaam yalanda fillen de 
Uwıet edebilecebhıiz· 

Birliğimizin remıen faaliyete 

ceotiil ilk iki ay sarfmda m 
hararetli ye,~amiJl)l ·~ .pro~~l 
......,,..... Jl'aAt 111r"'~ ~ 
DWl tUi ac\dliıı ~l'W1lU. '!'1-
rtldllğilnilıı yoldan geri cfondllnlla 

ve timdi dilpnanlarmm aafma 

ıeçmeie baztl" bulunuyoraun~ 

Biraz evvel eizi dinliyordum, 

liylediklerinizin hiçblr kellmeabü 
ltaçmnadmı· Teşkllltımm tehlike
ye cl11fijımek1 istem1m; ~lr daha 
JÜD'4 qığı görmiyecekıbıiı: Şlu • 

•inı! 
B&fllla gelen !eli.ketin dereceal· 

nı an1ıyan -' şı....ını yere göktli· 

Gözlerinden yqlar bofandı ft Kaa 
selin elini tutmağa çahfu'ken bo. 
ğuk bir sesle yah"trdJ: 

- Doğru dejil ! Dofru dejil ! 
Ben ihanet etmedim· Hi~blr feıWık 
yapmadım· lfUnakqa etmemin ıe
bobi btlyük fUbrerfmldn..· 

Kusel onun aöı:llnU keatl: 
- .Kill! Çok eöylenme •• · 
Sofulıkulılıinu tamamlle kay· 

beden ŞJusing doğruldu, avuı 

~fi kadar bağırıp çağırarak tm
dad iatemeğe koyuldu· Kaaael e· 
Uyle bir işaret yapu ve bunun ü
zerine Friç Brodman yaklqtl, 
yumruğunu kaldmp olanoa kuvve. 

tile Şla.uıın~ enııeaine vurdu· Z&

vallı adam JW9 yduldı· 
Her doktor KMlel ve '°Gestapo,, 

nun adanılan onu orada bırakıp o

dadan çrktüar· 

Amerika ntandatı Hennan 
ŞlaMing bir daha ıörllnmea oldu. 
Odadan ne saman çrtanldı! NtN" 
ye g3tUrilldll? Orada mı yoksa baı· 
b bir yerde mi öldürüldü? Bu ıu. 
all~ cıevablanw uzun zaman 
YalDlll doktor Kuaelle lld "geıta· 
po" ajanmdan ba§ka kimse bilm .. 
d.f. 

••• 
Fra11ç Şna.yderle Verner Renı, 

mualann~ yalnız kalmca, sessiz· 
ce blralarmı lçmeje devam et.m.i8· 
lerdi· Fakat bardaklan bofalmca 
ne birinin ne 6teldnin yeniden bi. 
ra ısmarlamağı canları istemedi· 

Diifüncedeydiler. Herma., Şlassing 
ne olm113t11 ? 

Eoclifeıiz değillerdi. Çünkü ıee
tapo ajanları Hort>kl lle Brodmanı 
arJradaılannm pe§inde ıiderler 
ten ıönnü terdi· 

lstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan 

Koaııufnlrk lılrllkled - t-7-NO lbtl Aat ..... puadlk1a - "' 
tGll ...._ e!ıpecaktJr. z...ı ve ıartu.me.ı her gb komla)'ODd& eörW•tıL 

ıtr. ı.tek1De'1D 11em sQn ve mtte kaU temJDat ~le Mrlikt• ~dik· 
bda Komutulık atmaıma komlayonuna ırelmeleri. '(B'ftt) . . . , 

ıuı. V.WeU için 2.15 m/m kutnuıda '°° ve 8 m/m kutrunda. &00 kilo
metre salvaalzll clUZ tel poeta telcraf ve telefon ıartnamutııe JÖN olmak 
dJıere S-74'0 &1blll 1a&t 18 da pazarlıkla atın almae&kt&r. hıt.e'1Uedn 7ÜZ· 
de OD bef k&&t temJDatlan lle lıirlfkte belli st1D 'Ve a&Ue l'md&klı'1& komu• 
taalık aatmalma komiayoauna ırelmeıert. (1113) 

••• 
Komutaıiııır kıtaatı lçfn kapalı zarı u.wıa ne 920.000 Jrfio kuru ot mu. 

aakaa il• almacaktlr. Jılahmmeo bedeli M.200 llndır. mc temlDatı '140 
llnıdlr. JIUnalıeM 18-1-NO "1nU aa.t 11 dadır. 1atek11lcrllı pıtnameJt lw1r 
" Anliara levazım lmfrUkJert lata.nbulda komutanlrlt •tmalma ltond.l)'Oll
lannda &örWelıılllr. ı.tekliWiD belli &11Dde ..,.t 18 • bdllr tekit mektupları
rım makbuz kaTpbtJ F1Ddıkltda komutanlık atmaınıa komayonuııa verme 
lerf. -<5M2} 

• • • 
Komutanlık DıUyacı i~ıı bet bin palulr& kayıp bq 'bln ~ k&11fl n 

be§ bUi., kabı 13-7·9'0 gilnU aat 11 de pazarlıl<J& aatm almacaktır. 
tateklllertn evaat ve ıartnameatnJ sönnek llzere herr;lln puarlıp ~ti· 

rak için de belli sUn ve ıaatt• l'mdlklıda komut.&Dlık aatmaJma komla,)<o
nuaa ıelmelert. -Oç kal~m teçhlaat m&ckleal ayn ayn taliplere de lh&le edl
lebılllr. (881T> 

• • • 
Komutanlıkta mevcut 1000 adet tenekeden komia)'onda mevcut prUa

ra söre matra yaptınıecakbr. Jıılatn. lmaıt ile llMrtDln bM ~ ve 
kayıf ta>nım•• ayn &Jrl taıtplıen ihale edUeblJlr. Puarhk ll·T-MO 8'lJdl 
... t 10 dadır • .btekJUerln prtDame1i ..... bere ı.sua " puar1Jla ... 
tirak için de beUl sen " .. ııe Jl'mdıkbda komutanbk •tmalDla lrom19yo
llWl& gelmeleri. (8818) 

• • • 
Komutan.lık hayvan lıaateneatnde elektrik ile lfli1ur. dört &det MI.but· 

haıı• ocak ve vanUlltGı1erhdD bul\mduCU yerden lllSktllerek bafka bılt' ma
halle ııakU ve aym .u.maııda bu fi De bera'9r hayvan ııutanat taaa taml
ratmm 1tızuızı olan clnll ve mlktan komi8)'oed& mncut 1lıldunan keflt en&· 
kmd&kl yaah malzeme De yapdmuı ili 10-T-140 stmıı aut 10 da puarlık
ıa ihale edU~ektlr. t.tekDJerbl IU'bl&m.e7l ~rmelıt için herıt}D ve pazarhk 
ıcın de belli ıtın n .aaatte kaU temlnat akçeleri ile birlikte J'mdıklıda atm· 
alına lcomlayomma pımelerl. (G819) 

Deniz LeftZlm Sıbnalma Komisyonu illnlırı 

llte~-
llmebelmlılltDIM ... 

Yukarda Judı Ud llalmll .. ,. 1 t_,. 9tO ,._..... saati puubkJa 
aımacaktır. NOmuaMllll ~ •• icap .de. ballatl aımaJı ~ llltalıtlt· 
leriD lıers0ıt Kuanpafada balana ~ alNoaatJan. o(ll11) 

••• 
~->·.., 

. S&bit. .. _..tte pı..,..ıc pldlda • v•nıı n au IDlllMntll1 bir adet. 
moUJr 10 teamıus HO carpnab& sUDlu Jrad&r p&IU'Wd& almacaktır. -(HM) 

••• 
. ~ u.a~ K. Satıuıma komiaJ0111U1t1a1ı: 

Oillli .ldl09d TaJamlDl ftJ'&tı 'Umum! tutan 
Jairuf ili.. ııri 

Bakla .. !ç,. 8000 a 
Bnelye .uıtant 4000 T 
Araka .000 10 
Semizotu ıo.ooo 1 lMIO 
A.11ekadm fuuln :ıs.ooo 1' 
Taze kabak 8000 2.GO 
Patlıcan 11.000 a 
Bamya 0000 17.10 
Pru& 26.000 ' .ı.pam.k 2UOO 1 
Kuru sovan 38.000 10 
SıJça 8000 2~ 

Kırmıaı .biber 1000 2S 
Domaıe. 11.000 ' Patatea 28.000 • 
YepJ biber 8000 7 
Llh&Da 25.000 ş 

1 - DeDls erleriDiD 1lllik Uıtiıaclarmd&a olup )'Ulcarda ...... miktarı 
yazdı 17 blem •*· k&p&lı zarf 111Ulil• ekalltme)'e kcıaUlmUfbp'. 

2 - EUllı.ıut 8 temmuz KO puarteal cUDG .-ı 115 de laüUe 
Terane kapıamdaki komla)'on blaumd& 7&pdac&ktır. 

3 - Bu ~ ait ı•rtname bedeJlla olarak komlayoDdaa atmabUir. 
f - EkaUtmeye t,Urak edecek iat.eldilerlıl 2f90 Ayılı kanunun lıtedl.ğl 

alCllli Ucaret vulkal&rmı ve 1181 liradaA ibaret mun,kkat taml.Datıarlle bir 
ilkte tanaim edecekleri teklif meJıttıaplarmı mu&YJQ son ve auttu tam bir 
eut evveıtne kadar lwnıiQon 1-ıhnlıtma Vf&'m•leri UlD olUJJar. (&Oal) 

Askeri liaelere ötretnıen yottoUrllmek Uzer. t&letı. alm&cak: 
ı - Aıkort Uselere ukerl ~tnıco yetlıUrUmek uzere Harp okulu 

kadr<mma alt.ı talebe aluıae&kll?'. 
"2 - Bu talebeler, harp okulu talebe•! olarak Anka.rada DU·Tarib·Coı· 

rafya takWteıtnde yabancı d.U Lahllll ~ ve aakerl ötnt.meıı 

yetıoUrttcceklerdir. 

a - Kabul ıartıarı •• 
A - Harp okuluııa P1f prtıannı tamamen b&iz oımaıc. 
B - Lise olsunfuk l.mWıaDlarmı vermll olmak. 
C - Yabancı dil blllllt yuJcan derecede bulunmak. 
• - İı!tekllJertnden 8eÇflmek 8Ul'eUl• almacak talebeler lngiliı:ce, fran 

S1%C&., almanca braqlanrıa taıaim Te takWt.eDtıı H0-941 tedrba.tı· 
rıa iftlrak etUrlleceklerdir. 

~ - lateklUertn ewak .,. Yeak41artl• Harp okulu komut.a.nlJğm& ve 
tuıa taflU&t almak latlyenl•rfn de aakert Uaeler muteWı\ııine mU· 
rae&&t etmeleri ili.il ohmur. (5'10) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnları 
Metre mlkl.bı muhammen bedeli t-42 ı kırk iki lira olan takriben lOOU 

metre mlk&bl mefe tomruk 17·7-NO car'IUlba stmo Mat ıa.ao da Jcap&lı ı:are 
mullle Ankarad& ldan bfD•emda. eatm alm&caktır • 

Bu lfe strmeJc latlyenlerin (3180) Gç blD yGz elit Urabk mu-rakk&t temJ· 
nat Ue kanunun tayin etUll YeSikalan ve tekJiflerinl ayaı ctıD .Üt H.30 • 
kadar komiayoa reı.u11ne vermeı.rt lbımdır. 

Ş&rtu.meler (210) tkl yUz on kuruoa Ankara•• HaJdarpap vUDel• 
rlndı Rlılmaktadır. (15511) 

••• 
lluhammeD bedılı (3210) lira olan 3000 K&'. Potukoatik (25.7.944>l per-

tembe ctmU aut (10.30) on btı~ukta Haydarplf&d& gar binuı dllhlllndekt 
komlayon tarafmdan açık ek8lltme uauuı. •bil almaeaktır. 

Bu fıe J1rmık t.tlyenterin (240) Ura (TS) ktu·uııuıc muvakkat teminat 
ve kazı.unun tayin eltllf veaalkle birlikte ek1ılltme gtınU Matlne kadar ko· 
milyona mUracaaUan l&srmdtr. Bu 1fe alt tartnameler komtllycıftdan paras 

1 
t&TA~"BVL Ul"NSl.Mh.gı. 
.&TLZTIZll BfldNvtı.tKLE&t 
WulMll AtleClml AJaalıputaa: 
İltanbul enternaayonal aUetimı. 

iM.dacillkleri H Temmuz Puar ıtı
nil nat H.30 da Fenerbahçe ata· 
dulda yapılacaktır· 

800 • U500 ve 5000 :ıaetre kO§U· 
larla 4X100 metre bayrak yan§ı 
açlk milaabüa llln olunur· Bu ya
f'lllara dahil olmak Iatlyen her a. 
matar aUet 9 Temmm Salı akp.
mma kadar ismini ve :iftirak ede· 
ceğl meaa.feyi veya bayrak koşu
llu ta!mwmı taahhUUtl bir mektupla 
Tabimde İstanbul Bölgesi merke
zinde Atletizm ajanlığma bildire· 
cektir· 

KONGRE 
Habcloibı spor Jdlibiadm: 
Beden Terbiyesi nizamnamesinin 

hükümlerine intrbak edileceğinden 
klllp lz&1armıu 11.7-940 pertembe 
gtlnü akşamı u.at 20 de klUp mer 
kesinde baJnnmaJan. 

SERBESlr OtnıF.ŞLER 
Yarın ~ene.rbahçe stadmda pro

fesyonel serbest. gllrefler yapıla. 
oaktır-

Mlilabakalara lıılillAyim, Tekir 
dağlı Hüseyin ve eliler birçok ta
nm1DJ1 pehlivanlar i!tirall edecek. 
Jerdfr. 

Mersinde grup maçları 
bugtin bqlıyor 

Muain, 5 ( A.A.) - Burada yapı
lacak olan ırup maçlanna yarın 
•atlanacnhr. Maçlara iştirak eden 
Maraş, Mardin, Erzurum, Hatay, 
Diyarbakır, Çankırı, Malatya, Mu,, 
Urfa •e Seyhan b31ıeleri Mersln'e 
ıelmektedirler. 

Terekesine mahkememizce nz'i
)'et edilmi' bulunan ölü Recep 
Ozallun n .karısı Nuifenin yarı 
yanya mutasarnf olduklan Üskü. 
darda Altuniude :maballeaiDd.e 
TopbaneU ollu sokaiıuda Sl/60 
Nolu ıubahce bir Bab .hane ile 
aynı mab.allo ,.e sokakta 46/44 nu· 
maraları taşıyan ve eski tapu sene· 
di ile tasarruf olunan ve Recep 
Oullun namına muka3•yet her iki 
dilkklnda sekizer hiaed~n ncer 
bisseslnhı bennucibi talep açlk art· 
tırma ile satılarak panra cevril
mesine karar •erllmiştir.' 

1 - Karıkocantn yan yarıya 
mutasarrıf oldukları mezkiır 58/60 
Noltf fltş:ıp tiılneflin Solıil:J(ipısın· 
dan. slrlfdlkte aemlol inalla döpli 
bir lllfhk ve ui tarafta ayrı b6lilt 
olal'M kuJJaaılan (') oda •e lttisa· 
ifade bir mutfak ve bir heli •e ar
ta n ran tarana (40) kadar alacı 
bulunan bir mıktar bahçeyi 'ft 
bah~e odunluk ve kömürlük ve 
tulumbalı iki kuYU ve üst kana keza 
<•> oda •e merdinıı bafındı ufak 
bir odayı muhtnl olup elektrik te· 
aisab Tardır. Hanenin saj cepbeai 
yarın kadar ıalnniı kaJ)lıdır. Ve 
i~u hanenin altında cameklnh bir 
dllkkln mahalli mevcut olup ye· 
mJnli ehlivukuf tarafından tamıınıı
na (lSOO) lira kıymet takdir edil· 
mlş olup muhtacı tamirdir. 

2 - Meüt\r 44 ve 46 nwnaralan 
lafıJ'an Hlir Ye kayden iki dDkHn 
mahallinden '4 .. 'olu mahallin ta· 
mamına (150) lira ,.e cephesi kagir 
\'"e içerisi ah!Jap ve :ırka tarafında 
ahır ve list6nde samanlık ve bir 
bilYtlk ıütçüocait n üstilnde iki 
oda n bir bela mevcut olup ebem
mirelllce tamire muhtaç bulunan 
(46) Nolu mahallin fam.amma ise 
(400) lira kı:rmet lakdJr edilmiş 
olup işbu 11\ahallerin sekizde ü~cr 
hisseleri tereke)"e aittir. 

:l - Salıt peşindir. Müzo) cde:-,·e 
l5tirak etmek isle)·enler kıymeti 
ınubammenlerin Yüzde yedişerbu
çuk nlsbetlode pey okcesi T'ermeıc· 
rl Jlizınıdır. Rusumu dellall~ Ye 
) lnni senelik evkaf t:wl:ı Ledclleri 
nıüşleriyc TC diğer nrgi ve beledi
) e nısumu T'e e,·kar icareJerl ıere· 
kc)'I aittir. 

' - Salı, 7 /8/D40 tarihine müsa· 
dil çarpmba dnü saat J.I ten 16 
)"a kadar Oıkfidıır ikinci sulh hukuk 
mahkemesinde icra kılınacaL:lır. 
Kıymeti nıulıllmmcnelerin yüzrle 

• 

6.7.940 Cumartesi 
7.30 Program, ve memleket aaat 

ayan, 7-35 Milzik: J.S. Bac1ı. dan 
eserler (PI...) ,. S.00 Ajana haber
leri, 8·10 Ev kadmı - yemek üteli, 
S.20 / 8·30 Müzik: Piano ile eaa ııw· 
çalan (PL-), 13.30 Pl"Qll'&ID, ve 
memleket saat ayarı, 13-35 Müzik: 
muhtelif prkılar <~>. 13a A. 
jaııa haberleri, 14-05 Mlislk: Kuh. 
telif şarkılar (PL), H.20 Mtblk: 
RlyueticumJıur baııdosu, 1$.GO/ 
15.30 Mü.z.l.k: Dana müziği (PJ...), 
18-00 Program. ve memleket aaat 
ayan, lSO:i Jılllzit: Operetlerden 
Seçilmiş parçalar (Pi...), 18-30 Mn
zik: Radyo cas orkestrası (İbrahim 
Özgür idaresinde), ıg.15 :Milzik: 
19·45 Memleket saat ayan. ~ 
haberleri, 20.00 Müzik: Olmyuı • 
Melek Tokgöz, 

20,30 konuşma (günlln meaelele. 
ri), 20,50 mllıik aaz eaerleri, Ça. 
lanlar: Ruşen Kam, Şerif İçli, Re
fik Fersan, 21 mtblk okuyan: Se· 
mabat Özdenaes, 21,15 müzik: ~ 
çllml§ dans parçaları, (Pi)· 21,30 
kOD\lllD& (Radyo pr.eteai), 21,45 
mllsik: Radyo salon orbetruı. 
22,SO memleket saat ayan, ajana 
haberleri; Ziraat, F.abam tahvillt. 
kambiyo.nukut bol"8Ul (fiyat), 22. 
50 mQzik: Radyo alon orkeetruı 
programmm devamı (yalnız uzun 
dalga poetaaile), 22,50 konupıa 
(Ecnebi dillerde • yalnız kısa dal
ga posta&ile), 23,10 müzik c:ub&ııt 
(PJ.), 23·25-23.30 yarmki PJ"OC· 
ram ve kapanış. 

Ankarada emlak 
almak iatiyenlere 

Ankanda B17tlk Millet llecllal 
bütıeal JUllM)a Mfalt JOl IRrln. 
de stadyum .kuJmnda tistltnde ı
ndb lo J'PI bahmaa Od ana 
11Ju izalesi dolaJIBlle Allbra lc
rumca U taama gtlaQ aat 11 
7e bclar atdacalrtlr- Talunbl 
laymetlert 19-100 1lraarr- MO n 
......... ne doeyuma helnkJılllr.. 

lfhayecleye lff;lrik ~ ortak 
uuı,yor- Anlapnü ı.t.eyenler 
tıtubalcla ana rlmazlle ,.ta 
lndan 214 nmnarara, ~ 
teWon %828 ya mtlracaat etmelL 
cllrler· 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye adltehaMlll. 
tatanbaJ Divanyola. 
No. 104, Tel: 2%398 

yetmiş beflerfni bulmadılı takdir· 
de ençok arlllranlaTın taabbüUeri 
bnki kalmak prtiyle müzayede on· 
beş gün temdit olunarak 22/8j9f0 
perşenbc günü saat l4 fen 16 ya 
kadar devam edecek ve cnçok art· 
tırann !halel lcot'lyeleri icra kılına· 
caklır. 

5 - Satış parasının azamt beş 
lıÜD zarrında mllhkeme YeUluine 
yotınlmım ~ıırltır. Aksi takdirde 
ihale bozularak bundan hasıl ola· 
cak zarar ve ziyan ve fark ve faiz 
masraf ondan bili bllkllm tazmin 
ettirilecektir. 

6 - lşbu ıoyri menkuller üzerin· 
de tapuc:ı müııeccel ve P)Ti mü
seccel lınk sahihi oldukJarmı iddia 
edenler Y:ırsa t:ırihi Handan iliha· 
ren (20) gün zarfında nsailc ve· 
sencdatı kanuniyeleriyle birl1"1c 
ınıılıkeıneye milracaatları ve aksi 
halde tapuca müseccel olmayan 
hak sahiplerinin satış pıırıısının 
paylnşmasınd:ın hariç tutulacnkler
dır. 

7 - D:ılı:ı fazl:ı ın:ı!Cunnt nlınnk 
i~teyeıılcr mnlıkemenin 940/172 
Nolu tereke dosya!iına milracaat ey. 
lemeleri ve nlmafııı tıılip olanların 
dıı salış Rilnil saııti muayyenhtde 
Cııküdar ikinci sulh buk11k mahlıe· 
mcsinde hnzır bulunmalan lüzumu 
ilan olunur. (14890) 

inhisarlar - umum 
mOdOrlüğOnden:ı 

ı - .Şartnamesi mudblDce 1 adet aantrUUJ tulumba mUteahlıldi nam ve 
heaabma puarlıkla satm aJmacaktır. 

u - Muhammen bedeli sif 990 lira muv&kkat teminatı 7'.23 llra.drr, 
m - Pazarlık 11M·Dol0 puarteal gllllll aaat llS te Kabatqta Jev&ZIDJ ve 

mUbaya&t tubealııdekt alım kom18y0nunda yapılacalıtır. 
ıv - Şartname eöztl pçen ıu'bede görWeblllr. 

v - bteklUerm pazarbk 1çlıı tayin olunan glln ve eaatte yllzde '7 ,15 ın
venme parıuılle lıfrllkte mez~r komlayona mUraeaatlan. (S290) 

ıstanbul B elediyesi 
ııan ıarı 

Botuıcmcıe. Boyacrköyünde Enılrgtn n:ıahaıte ,; e caddesinde Sadettin· 
pııp yalım namlle ı:nanı! M eski ve 80.82 numaralı ııahlUa111e enkasınm aa
tlfT 11çrk arttırmaya korıulmU§tur. Tahmin bedell •Of3 llra 38 kurut 'f• Uk 
temlnab 303 lira 28 kunıftur. Şartname zabıt Ye muamelt.t mlldürltıltt kal•· 
mlnde 11·1SrUlecektir. thate l'l"-7·94.0 c;ar04mba giloU 1aat 1' te daimt encUmea 
de yapılacaktır. f&llplerin ilk teminat D'IAkbuz veya rnektuplarite !Jlale Jil· 



.. 

T&haıli li.8e derecesinde olup yazı ma:ctne.suıı ı;}i ve c;a:,uk kuUaıabilecek 
bir memura ibUyac; vardrr. l!teklllerin komutanlık 2. §Ubesine müracaatları. 

ı~i6~> 

HABER - Akşam Postası 

İstanbu l Leva~~~nı~g~~in~~-er_1_v_er_ııe_n_h_a_ri_ci_a_s_ke_M~kı_~_a!_~._ıı_an_la_rG_ 1 , •"- ·=· dJl"ı 
Şirketi Hayriyederı ~62 ton ııığlr eüniı:ı. beller kllosuua. te!•hf edilen. :.:2 .kuru~ rıyat pahalı 

i'öriildtlfilnden ekaiıtmui U·'i-OfO çar§amba gilnti saat H tedıı. TahıDın 

bedeli 83.160 lira. ilk teminatı 50~8 füallır. lstel~ilcı·.n tayın edılen ı;unde 

Sarıkamıfta ıukerl .u.tmalma. .komisyonuna e;-clmele. i. şarı.ınme ve naatı 

1'Qlordtmllll tekmil l:'amizonlarmda ve Ankara, ı~tanbuı Lv. Amirlıhlcrl ıı&· 
tına1Dı& komtsyonlarmd& gorillür. (2H) (5'i92J 

:,; ı;: v. 
1100 ton kuru ot kapall ı:arfla cl'3iltnıeye lwnmu~tur. lh.ıle'I :.:6-i·OiO 

.cwn& &iinU saat 11 de Edirnede eski mu.,ırıyet dalreıı:nde ııatuıalma komıJ· 
)'0411Dda. ~·apıla.caktır. Tahmin bedell 49.500 lira il~ tı?mıııatı Sil3 ııraclır. 

E1'Af ''e §artnamesf .komiayonda görülür. lsteklilerin teklı! mektuplı:.mu en 
ge!: ihale ııaati::ıden blr saat ev'Ç'eline kadar komisyona vcrmeleri.(243)(5711i.) 

:(. * ~ 
3aM toıı buğday krrmuı kapalı zarna eksiltmeye konınuıtur. Ta.hm.in 

b94ell 89.4'1 lirıı. ilk teminatı 5i22 lira. 6 kurU§tur. Ekailtma.t 2ın-9~ per
İembe gilnU uat 11 dedir. !hale Lüleburgazda aakerf aatmalma. ı,omisy~nun
da. yapılacaktır. Şartname.si komfayonda. s-orülür. Tekil! mektupları belli 
gUn ve aaa.tten bir saat evvel komisyona ;erilmesi. (2H) (5795) 

A~a.ğıdaki mevad kapalı zarfla ckJriltmeye konmu~tur. llı.ale.ai 25-7-1J40 
ı;'llnü hizalarında. yazılı saatlerde Edirnede Lala.p!!Jada ukert aatmalma 
::.:emisyonunda yapılaca.ktrr. Evıa.f ve p.rtnamesi komisyonda görUlür. lstek
lile.riıı kanunda yazın veaikalarile birlikte teklif mektupla.nnı ihale eaat1nden 
bir aut enelin• k&dar komilyona vermeler!. (2•6) (5797) 

Cınai miktarı tutarı teminatı 

Arpa 
Patat.ea. 

kilo lira Xrı. lira Krı. 

&.253.1'0 372.097 63 lUH 
818.000 42.098 80 3.222 'i6 
218.000 3&.288 Z72i 60 ... .... 

ihale auU 

11 
l5 
1u 

,.. '2,270.000 kUO ~ etizıi4 U1m ıtoka:nmdın ıbaleel yapılamatnı)br. 

lılezkQr etler yeıWten kapalı carfia eblltıı;n•. konıııµıtur. Uıal•~ +~erl 
!!2·~2(/1/HO pa.zuteaf, Alı, çarıamba ,nnıert aaat ll den 17 ye kadardır. 
ıı~r etlerin her part1sln1ıı flk tem!utı 38T3 -re 2SSS ııra araamdadır. Ek· 
ailtrneytı tıtlrak edecekler yazılı aa&tltrden bir ıaat evvel zarflarmı verme
leri lbmıt1ır'. Şartn.ameG komisyonda görWnr. lateklileı1n Vizede ukeı1 n.· 
tma.lm& kam!syonuııa gelmeleri. (2'T). (6798) 

H- • . * 
Kapalı za.rf1& 450 ton uman :mevzua.taız olarak aatm a.lmacaktır. llu• 

hammen bedel167CIO Ura ilk teminatı 806 lira 25 k~r. lhaleJıi 26·7·!KO 
cuma günU aa.a.t 16 da KUt&hyada. ukert aatmalma komisyonunda yapda
cıtktır. Taliplerln teklif mekttiplarmı ihaleden bir ıaat evveline kada.r komtı· 
yona verilmesi. Evııaf ve tıartnıtmesl komisyonda ~örutUr. (234) (578l'i) .. .:(. 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 125 ~uru§ olan empermeablize edil 
mı,, 60.000 metre mahrutt tadı:r bezi pa.zarlıkla mUnakuaya. konmu§tur. Iha.
lesi 8·7·9i0 pazartesi ~U aaa.t 10,30 da.dır. I<atı teminatı 11.250 . liradır. 

ETnf n ııartname~ 440 ku~a lcomiayondan almır. İsteklilerin kanunun 
emrettiğl vesikalarıte belll ısaatle Ankarada lııi.'M.V. ıatmalma komtıyonuna. 
;;'elmclerl. (23~) (lH86) 

:/- * .ıt-
Beher :ı:netremıe tahmin edilen fiya.tt 1S2 kuruJ 90 santim olan 70.000 

ınetre yazlık elblaellk beli pazarlıkla mlina.kuaya. konmuıtur. lhale~i ~-i-HO 
pazarte.11 ıUnU aaat 11 dedir. Katı teminatı 11,803 lir-adıl'. EYl&f ve eartn.a· 
ıneel '6& kurup komt.yondım lllmir. l.ııteklilerln l<anunun emrettiği bel;e· 
!erile mczkO.r saatte Aııkarada M.U.. V. Satmalma. komilyonuna. gelmeleri. 

(236) (5'i87) 
~ . ~ 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 2160 kuru~ olan t00.000 metre a.s· 
t.arlık bez pua.rlıkl& ea.tm almacaktrr. İhalesi S·i·HO pazarle!.i ı:-tıııü 1&&t 
11.30 •~!\ dadır. Kati temlıtalt 11140 liradrr. Evaat ve şa.rtnameııi -t35 kurll§& 
konıllyondaıı alınrr. İsteklilerin kanunl belgelerlle mezkür saatte Ankarada 
Y.Y.V. s.ıtmalma konıl~yonunda bulunmalan. (:?39) ı 5790) 

~ .. ~ 
Kapalı zarfla c!:stltmcye bırakılan h'.arako,enin Gli.62.'5. ı'atızma.nm, 

1.69-i,100 kilo odunıma ıhale s-ünU ıst.ekh ı;ıknıadığuıdao p.ıza.rlığ& ~ıı:arılmıo 
trr. Karakoııe iı;ln tahmin edilen bedeli l.'5 .t4 ı Ura ilk temln~u 1158 lira liO 
kuru~tur. Kağızma.nın 38.127 lira il~ teminatı ~360 Uradrr. Di( pazarlıfı 

8 ·1·940 paza.rtui gilnü saat 11 de Kara!->ösc;!e asker! aatmalnıa komlııyo. 

nunda yapd&caktır-. Evear \·e ~artnaınest komisyonda ;örülür. (2t0) ı 5i91) 
::• . :.;. 

A!ağlda ciıııı \"c nııktarları :,·a=ılı me\·a i hlzılarmdı yazılı gün vt aaal
lerde kapalı zarfla satın alcnacaı.tır. şar~:ı.mele~i ko:ntsyonda gö:·Jlür.Tek 
Ut mektupla.ı ıb11.le ı.aatterinJen bi.l"tr ta:ı• eı. ... el L!ıalı:yed9 urierl eatmaı 
ına konıbyo:una Hrı mi, olmı:..s: l!zır;ıdır. 4 ::S.S) f:i6!:ıl ı 

Cinaı mı.,ta:·ı tut;.rı l '.ırılr.etı l!ıale :;-Unu vı 
ı.:11~ !ıra 

Un. 46S-OOO 6:!.i~2 

Un. 
Un. 
'On. 

tGS.000 
;;:;ı.ooo 

l::J:HIOlı 

~adeya~ : uıoc 
Sa•leyatı. :3 c~o 
Sı~ ctı. J:.S C' O 
S:tr:r et!. !17 ,ZOO 
Kuru ot. f.04.GOO 

21600 
l5.210 
:.!9.6i0 
~ ı.S9S 

ıs s::ıo 

1ı ·ıı. 

4:Sl> 4:<1/iı&40 

169 .. :H/i/010 
3:?::2 :4/7/910 
l9SO ~1 71940 
:.!619 :!.Sli/910 
2:li0 23/"i /&·10 
1 141 :?.'5/i / 91CJ 
,...,"°), 
...... u !!.S/7/9·10 
lu6i zanıMo 

1 t4-!. ::G/'i/9t0 
:t. • :;.. 

natı 

9 
11 
H 
16 

9 

ll 
H 
l6 

9 
H 

Aıız~·cd:a yaz;!: roe·.-ad ayrı ayrı kapalı za..·ııa eksiltmeye k"nmu~tur. l· 
h;;'?le:1 t~a:a~da ya.~ı:ı ~~n \·e raatle:·de Mersln1e r.s•:eı1 satmalmıı ko
~~.syo:-.ıın:!A ;yr.pıbcakttr. Ş.ı:t:ıamc:eri .'.nkara, Jısta:ıbı.:1 L'"· AmlrUhlert ,., 
Ma~'i'.:-'1-:? t.'keı1 aatma!ma. koınlsyo:ı:arınaa gc,ı-..ılUr. f20S) (Sôie) 

C!'\~ ml~tuı to.ıtan teminatı ihale günü ve saati 
kilo lira lir& 

~ta'. 1"0J'WI 
'.!) • :.·~ et! 1'4.000 :ıuoo 1620 l i/'i/9t-0 11 

l.'a 240.000 2!.SOO %160 23/i/ 940 l2 
:ırutJay '"'-

:lğlihHmu: :10.000 27.000 20~5 Z3/7/9i0 ltl 

Bellerine tahmın edilen tiya.tı 300 kuruş olan 5000 adet kilim pa:.r.arlıkla 
aatıa alrnaca.kllr. Ih&lesi 12·7·940 cuma gliDü saat 11 dedlr-. Teminatı 2215<> 
ııradır. ı;;nrtnanıe&ı komisyonda gorulür-. isteklilerin kanuni veslkalarlle ih&· 
le ııaatirıd" An karada M.M. V. Satmaıma. komisyonuna gelmeleri, 

(23i) (5788) 

••• 
56.700 patlıcan, :>6.'iOO A.ygekadm. 21,700 domates, 3Ui0 tue biber. 

~S:!O kılo taze bamya kapalı zartla eksiltroey~ konmu~tur. Ihale.sl ZJ-7-940 
perşembe günü saat 1:'.i te yapılacaktır. Muhammen tutarı 12.992 Ura ilk te· 
minatı 974 lira H kur~tur. Şartnamesi komisyonda görUlür. leteklllerln 
ilk teminatı ve teklll mektuplarını ihale saa.tlnden bir aaa.t evvel Hadım• 

köyde ~keri ııalmalma komisyonuna vermeler!. (2~) • (l'i793) • 

••• 
Ekailtme g'ilnU talibi ta.rafmdan >erilen fiyat pahalı görüldUğUnden 

30.000 takrm çamaııırm beher taknmna. 105 kuruıı fiyat tahmin olunarak 
yeniden l•apalr zarfla eksutm~ye konuımu~tur. Şartnamesi 158 kurup. ke>
mia;rondan nlmır. lııteldilerin 2362 lira liO kuru, temin&tlarlle birlikte teltW 
mektuplarını ek!iltme günll olan 2t-7·9{0 sarıamba günü l!aat 11 den behe
mehal bir eu.t evveline kadar Aıı.kar&d& lıUıl.V. utmalma komisyonuna 
vermeleri. (233) (5737) 

•• • 
Beber kilo~una tahınin edilen fiyatı 165 kuruıı olan 15.000 kilo pamuk 

çorap ipliği pazarlıkla aatm almac&ktır. İhalesi 10-7-9t0 c;a.rp.mba günU sa· 
at 10 dadır. Katt teminatı 8712 lira 50 ku~tur. Evsaf ve l!artnameııi komia· 
:yonda görUlilr. lıteklilerln kanunun emretUğl vul.kala.rile mezktlr .saatte 
A.nkarada M.ll.V. aatmalma komlayonuna gelmeleri. (238) (l'i789) 

• • • 
3000 takım mamuı kl!llık elbl!ıe ile 1000 adet dik1lmlf elbiıe pa.u.rlıkl& 

1atnı alm&e&ktır. Kı~lık elbl.ııeler lS.50 kaputlar 12.50 Jruııııtur. Hepııiıı1ıı 

muha.mmen bedeli IJ3.000 Ura katl teminatı 7800 liradrr. !halesi 12.7.D•O 
cuma eünU 11aa.t 11 de Ankar•da M.U. V. lava. P.t.malın& . koınl.ayonunda ya
pıla.caktır. Ev.sil! ve fUlnamesi ~6 kurup. komll,ondan alma. bteklllerm 
btı teınmat ,.. ka.nunt Yeaikalarile birlikte komayou rehaeleri. 

(220) {5688) 

•• .v. 
300 lon arpa veya yulaf aım~. Tahmin bedeli U.000 lira ilk te

ntlnalt 1800 ıtr&dı:r. Pazat'lık 11-7-940 per,.mbe (ÜllQ ıaat 11 de Ed. 
remlt ukert aatm&lma komt.syonund& yapılacaktır. •(229) (5733) 

••• 
Ke,if bedeli 26323 Ura 4i kuruş olan ikl paviyon l.;apah F-arfla 

eksiltmeye konulmu~tur. filslUmesi 11/7 /940 perşenbc günCi saat 1l 
dedir. 111.: teminatı 197' llrıı. 30 kuruş olup ~arlnamesl 132 kuru~a l\o. 
dan alınır. Taliplerln ihale saatından bir saal evveline kadar zarflarını 
Anlı:arada M. ~L V. Sallnalma Ko. na vernıelcri. (129) (5272) 

I;\ • 4\ 

5 ton cer kuvvetinde 4ı adet traktör aatm aımacaktır. Bu !~terle me,gul 
tirmala.rm verecekler! maldneleTe ait mufassal tekllt mektuplarını en gec; 
25--7·94.0 tarihine kadar .Ankara.da hava mU.steıarbfı 2. gubeye vermeler-L 

(206)(5592) 

··~ K~it bedeli (59.255 Ura olan 100 adet a.h?P baraka ~aatı kapalı ·zarf· 
la elulltmeye konmuttur. Eluiltmeııi 19-7-HO cumo. gUnU aaat 15 tedlr. llk 
temiııatı 3H<I Ura 4.2 kurll§tur. Şartııamesl :?30 h-urup. konsyondan almır. 
Tallplerin zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara.da M..ll. 
V. utIMlna komisyonun& vermeleri. (203) (5589) 

Kefil bedell 21,386 lir& 61 kuru~ olan bir adet anbar tnpatı kapalı zarf· 
la ekailtnı.eye konm\Jflur. Ekıılltmesi 19·711{0 cuma &ilnil eaat 11 dedir. llk 
temln&tı 1604 liradır. Şartnamesi 107 kuru,a komisyondan alıııır. TaUplerlıı 
z&rfl&rml ihale saatinden bir aaat evveline kadıo.r Ankarada M.Y.V. ıatmal· 
ma komisyonuna vermeleri. (205) (5::191). 

~ "'~ 
A~ğıda yazılı mevad kapalı zartla eksiltmeye konmu§tur-. tetekltıer-ln 

kanunt vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir eaat evvellııe kir 
dar Nlğdede ukert ıatmaJrna komlııyonuna vermeleri. Şartnameleri komi.s
yonda. ;orillUr. (109) (5168> 

Cillal Mıktan Tutarı Temıııatı 

lira Kr. 
ihale günU ve ııaa tl 

Sıfı.r eti. 
Odun. 

kilo 
1!!3.000 
300.000 

lira 
27.060 

l'i.610 
20:!9 50 

(20 iS 
10/7/940 
ll/i'/(140 

C\:e~i! be::lell 16.423 lirıı 17 ı.-uru~ olan Anl>arada Uç adet depo ln;,aat.J 
ı:apau zarfla eksiltmeye konmuıtur. thaleııi l:S-7-IHO pavırteııl gUnU 
saat ll dedir. tık temlnab 1!!32 liradır. Şartnameııf 83 kuru,a koml.ııyoo. 

dan alınır. Taliplerin ih&le saatinden bir 11aat evveline l'9dar zarflarını 

Ankara da lf. M. Y. Satma.lma krımiayonuna vermeleri. ( 1~2) (ü381 > . :,. . 
180.000 kilo mğır eU kapah zarna ckailtmeye kooulmu~tur. lbalell g.7. 

94.0 wı g'ÜllU ısa.at 15 te Sıvasta a.skert satma.ima komisyonunda yapılacak
tır. Muhammen bedeli 36.666 lira muvakkat teminatı !?750 liradır. 5artname· 
:ıı l:omtııyonda herglliı görülUr. leteklllerln belU glin \'e aaatten bir ııaat ev· 
vellne kadar kanunı dairesindeki kapalı zıı.ı-narrnı komlayona \'ermeled. 

( 111) (~170) . ~. 
5Zıl ton 11~ eti kapalı zarfla. aatm alınacaktır. Muhammen fiyatı 3-; ku· 

rı.:ş ihale31 10·7·910 çarşamba günU sa.at 10 da Tel\irdagda. aaker1 utmaıma 
koml.1yonullcla. yapıl:ıcal.'.tır. ŞartnfllXlesl komisyonda görülllr. (112) (3171) 

• 'f.. 

MIHeabhlt nam ve hesabma 260 ton ekmeklik un satın aıma~l•tır 

Tahmin edilen bedell 45.~ Ura llk te:ntnab lHt:? lira 60 kuruştur. lbalesl 
1S·7·940 pa::arteı.I &UnU ıaat 11 de Ağrıda tUm!?n aa.tı:nalına komi:ıyonunda 

yapılacaktır. E\•uf vı ~art:namesl 228 kuru~ koml.ayoudan alınır-. 

(lH) (5211) . "' . 
&her c;:l!Une tahmin edilen !!yatı 200 kuru, ot&ıı 10,800 çl!t terlik ka

palı :ı:arf1& ek.eiltmeye konmuştur. ll::aleııl 9-7-9-iO salı gt1nU uat l4 tedlr. 
flk teminatı 1520 llradrr-. E\·:ııı.l ve şartnamesi komlııyonda. görlllür. tste i· ı' 
!erin kanunuı:ı emretti~ belgelerle en az. ihale saatlııdcn bir sa.ıtt e-.-ı·ellne 

kadar tekli! mektuplarmı Ankarada M..M. V. &atmalma komisyoauna. ver· 

4 Temnıuı llJiO tarilıl.ııden lt.ibal'tlD meTIJ.l tatbiki\ koııa.n y,S 

feeinde Köprüden 1'7,20 de barekeHe (Sefer nnmanaı 168) ~ 
nıeUhban, Emlrgln, btinye, 1'.enlköy ve Papbahçe.tne ntn,,....ıı 
lcoı:a elden \'llpw'llD Küpnlden hareket saati cep tarllelerlnde uıııtııl 
tası olarak (17,SO) J>ÖSlerilmlJ oldutundan bir )'anl.ııtlJğa maııal ~ 
mak üzere keyfiyet tav-Lih oJuııur. 

-d. 
Fiyat Murakabe komısyonunds 
•·5 nuına.ralı 11a.n.. ~ 

Çvi fa.br:lka.t.örlerlyle ithal!tçı ve toptallcıle.rın ellerinde bulun.an çl' l'tıa 
muneleriile göre bir beyanname ile 10 temmuz 19i0 çar§amba gunW 1 . 
mmtaka. Ucaret mUdü.rlUğüne blldlrnıeleri lüzumu 29 numualı mııU 1. 
ma. k&ramame.stnin koml:ıyonumuza \'erdiği aal!.hlyete btlnaden u~ 

"6 num<U"&lı tlln . ., A 
Son günlerde ktu'a yoluyla ve oimendlterle memleketimize ltbsl ~ 

otan litnonlarro maliyet fiyatı Uz.enne toptancılar tı;;ln a.zaml ol~ 
20 ktr haddi mublk görülmllştUr. Yarı toptıı..ncılar tc;in aynca bir v; ı 
cdilemlyeceğindeıı lşbu yüzde 20 klr toptancı ile yarı toptancı ara: 
ılm edllecektir. Bu hesaba göre 940 lık aantılilarda. bulunan ltınoıı~. 
ra.kende azamt satı~ tlyat.l( 31/2) kuru~ olarak ve 300 JUk Mndıkl~rllat.ıı 
nan limonlarm perakende azamf HtL, nyatı <' 1/ 2) ~ oıarıll< t leı 
llln olunur. (5800) l J\ı 

~llıtr 

~Şirketi Hayriyede~ 
- . . ' ,. -.............. _.. . . ·". 

Salıpazarmda aahiJde olrketiJJ oııtlı olMJ allpp bina nı ~ ~i 1 

enl<az halinde ııatılacak~ır. lıtı;renlerfıı idare merkezi~ le taıııl]•ı.-11 
müdurlüğlm.e mUracaatlan lUrı 

l~y} 

-=== .. =-=========-~~~~~~~~:5~ 
Nafıa Vekaletinden :~ 

z:ı 7-94.0 pazart.e.!li gll.:ıU sa.at 16 da Ankara.da Na.fi.& vek~ed 1k 
h ıı 

Jc;inde malzeme roüdUrlUğU odasmda topla.nan m&lzeme ekailtıne ıt 1 
nunda 81500 Ura muha.mınen bedelli 000 ton portlant çtınentosunuJl ~Ut~ 
zart uaullle ek&lıtmcsı yapılacaktır. l.ıı:ı 

Eksiltme oarlnamesi ve te!errüatı bedelsiz olarak malzeme ınıl ~t e 
den alına.blllr. ....._ . 

Muvakkat teminat (637) lira. (50) lmnıştur. ıJtıı h 
btek!Ucrin teklif mektuplarını mu\'akkat tı>roinat ve §attıı".J:ıı,.k 

yazılı vesaik ile blrllktc aynı giln saat lô e kadar mezkQr koın~b -;tı 
buz mukabillndc vermeleri lAznndır. (:1753) (3447) __.J!l he 

Gayrimenkul satış ila~ı~ı 
İstanbu l Emniyet Sandığı Müdürl ngündert~~~~i 
Annikın H:.!76 hesap :.;o, sllo saourf;ımızdan aldJğı ( 1700) ıır~) lat 

birinci derecede ipotek edip \'aadeıdnue ~orcunu vennedi&1nd~n h~1'ı: ~, 
ptlan t3kip ilzerlne 3Z02 No,lı Beyo~ıunda HUse:,1nağa maMlle~nltl kt 
eok.agında eski 11 yen! 16 kapı oi39 ada, @ parsel Nu. ıı ıu\gir evıo 

blr bu~uk ay mUddetle açık arttırmaya konmuştur. 88.tıo tapu sicil 
göre yapılmakta.dır. Arttırın:ıya glnnek ıstıyen (362) Ura pey .ı-r 
cektir. Mmt bankalarırnız,1an birının teminat melqubu da. k&b111,~ 
Blrlkml~ bütün ,·erı;ilerlc belediye resimleri \'C \•aluf ıcaresl \'O 1" aıı·1 , 

o "' 1 ve t~llıllıye rtizumu bon;luya aittir. Ar-ttırma ııartnameııl ıı 7-94 :P b 
itibaren tetkik etmek ııttyenlerc sandık hukuk l~lerl servl3lnde aÇ d4 <lJ' 1 
durulacaktır, Tapu ııtcll kaydı \'C eatr ıuzumlu izahat ta şartDSIJl~ '~tı:t. 
kip doıyasmda vardır. Arttırmaya girın~ oıanıa.r, bunları tctJtiıtlı>.: :to 
ırıatıhğa. çıkanla.n gayrlmenkul hakkıı:ı.da her şeyi oğrenmtıı ad ve al 
nur. Birtııci arttırma 27 ·8·9t0 tarihine rnUsadl! ısalı ,Unu Ca~aıcıı 
tn ııandığımu:da r.ıe.t 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu\·ak:{at 1 ) 
labllmeııl için telclU edilecek beJelin tercihan alınması leıı.bedell ~ 
J>Ul mUkelleflyetlerile sandık aıacağ'mı tamamen gec;nıJ§ olma.t f'~ ~ F 
el takdirtle eou arttıranm taahhUdU baki kalmak ıartile ıı·9·D' ,P_ 

mUsadl! çarşamba günü aynı mahalde ve aynı eaatte son arttır"'ır' 
caklır-. Bu arttırmada gayriınenkUl en çok a.rttıranm üıtUnde tı ;/, 

tır. Hakları tapu alcillerlle eabıt olmıyan alo.kadarlar ve irtlfa1' ~ 
blplertnın bu baklannı Ye huıueile f:ı!z ve masa.rlte dair iddJSl ~ 
tarihinden itibar-en 20 gün içinde evrakı müsbltelerlle beraber d81 1/ı 
dinn~Jerl 111.zımdır. Bu suretle h&ldarmı blldlrmeml§ olanlarla ıısl' İli 
ı::lclllerile sabit olmıyanlar satı' bedelinln payıa,ma.ıımdan barlCi Ası': 

Daha razla m:ıınmat almak istlyenlerln 93S..UH dosya numaraail" ;arı 
hulrnl< L~lerl ~en-isine roUraca.at etmeleri !Uzumu UtD olunur. t! g 

• • • ttı t 

DlKKAT A!l~ 
F.ınDlyet sandığ't, e:ındıktan a.tman geyrlınetıkUlıl ipotek göstt ıf ~e 

yenlere muhamıntnlerimtzlo koymu' olduğu kıymetin yUzde 40 ~ fjj:taı; 
etmemek üzere lbıı.le bedelinin yansına kadar borç \'ermek ııuretll ~l'Ql 

!östermektedlr, (Gi6::?J ~h~ 

melerl. tı0~) (5121) r. ~<\ 
• • • ~,lll~ 

'40.0CO ı.ııo sabun kapalı ~lla eksiltmeye konmu,tur. şa~$ 'l;tf.ı; 
kara.. !st.aubul ve Konya Lv. Amirlikler. eatmalma komJayonlarıı' 
Muhamm~ bedell 18.000 llr-a ilk temins.h 1687 lira 50 ırurut1fllr~ ı~, 
::!::?·7·940 pa.::artesi günU uat 11 de Konyarta Lv. Amirliği satıll~ ıt ' 
) orıunda yapılacaktır, t:ıteklilerln belli gllnde ıııa.at ıo a kadar te!d ......... 
larmı komisyona vermeler!. (190) (1157&} .... 


