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~ürk - Sovyet dostluğuna 
rı A O nil ~ n 

t©rr(püUü 
ı1. Berlinin umduğu 

da neticeyi veremez 
a;ı'{ ~a . . 

nD'. l 11 aJansının, "ves~k a,,ları maksadı mahsusla 
:ınuU 1! tefsir etmesine ra ğmen bunlar bizim c,:j 
uııı r·· . • • • • b • ' d' Ust sıyasetımızı ıs at etme ~ı..e ır. 

:~ ~lınan "vesika" ları kclrşısında 
':i Türk gaztteıermin mütalaaları 
klsl"-at.ıı. , 
ilk le~~ tınıum mUdürlüğil mil 

le "-tık en BUrho.n Belge diln 
llıtıı :ra ra~yosunda Alman n· 
etzn· ~rettıgl "\•esika., hırdan 

ı ı! ve ezcUmlP demiştir ki : 

~ hazaıa ~ i~nbn l'zımg~len 
7.ij btııt r a Anndolu Ajanın, 
~'11lu enı"rlnin biı inde neşrct

~"1ız ~lcudunnuıa görmüş nlıı: 
'i nokt' bunların en iyi ispat 
~}'a aıc ~· l'Url~iycnln Sovyet 
lUtlij . Y ıne bir harekele bir 
hl'h, ~a edilemediğidir· Bina· 

'1 oıcı :fu\•eslkalar bizim fenn 
Olduh tnuıu değil, iyi kom· 

bunla nıuıu göstermektedir. 
eti ~ ltend:a ne lüzum vnr? Biz 
e ~ İtıgi!t ı Babamızda korumak U. 
uıı tt itıızaı ere ve Fransayla bir 

Uı-ı. _ attııştık ·"<ln B ... 
ııJ lfll lkJ clge bundan tı0nra bu 

11'1 l ede nuınarnıı protol.:oluruı ı· n tek: 
~ htı~ tnaddcyl orayR ilim" ct

k ·• ne Sovy<>t Rus .. a"' a.ı· 
b. \'e n d ' .r• elıneı. fo·c e Rusyayı mem· 
t htaapl ~1n HaYtr ! Kendi mP.n. 

rıl 'ğı lfarnnı~ bunu böyle icap 
1 \'e bu ın. Nıtekitn gUnU gel-

• ıtır.,, tnad1e hilkmUnU ifa ct-
0 • Urhan a 

tr&).,.ııtıııal'tn clge bundan sonra bu 
:ılı lahııı·nıl!lahiyeUne temas ede· 

ııı '- ltıaıı Yapnuş ve dem~tir ki: 
~ ~şltı.ıısat komııulanmı~ bir 
ıı:U zı ernnıllndınnak \'C kendileri· 
al< ·lir. Uu Yet tedbirlerine ııevket. 
11uı \'a dah~ tedbir a.Jıncın, Sovyet 
~,.,, , ~ otu cnıı~ bir coğrafyanın 1-

11 aıııt ... ~~~ diye mi? Asla!·. 
.çıJ bltllğü,ı ıı>oraayoncu blr Av-
eıl~t "ere bun -Sovyet Rusyaya 
ıı l:r. A eccgı göz kusurlnrı 
Jtl ~lir<?c ~ Yakıetıracağı ve la-
~ e el! gözler pek nzdrr· 

müthiş bir 
'Y<rngın 

(,\, A) • 
· - Litvanyanm 

Bu ara açıcı sözde vesikaların 
gürültülerini hazfcdecek olursak 
ort.ııda ytllardanberi iki memleket 
arasında de\'am eden iyi komşuluk 
ve dostluğun torpillenmesi lcşeb· 
büsü kalır• Buna kcnd hesabnmz:ı 
mUsaade edecek değiliz· Jıynl §eye 
Sovyt>tlcrin do mUsaade elmiyecek 
lerine kanliz. ÇUnl:U onların da 
A\•rupanın bu vaziyetinde kcndHcri 
içln en faydalı ''0 lUzumlu bula • 
cakları emniyet faklörll Türkiye 
nln tecrübe cdilmia dostluğu olsa 
gerektir .• , 

Burhan Belge, bugUn dc,•am et
mekte olan harbe temas elmiş, ve 
sözlerino devamla demiştir ki: 
"- Ne Sovyet RPsya ve ne de 

biz A vnıpa ile ihtilaf he.lindoyiz. 
BinaE'nal~~·h mllnMnbetlerimizln 
böylece dcv~m etmesine ve daha 
çok inkişaf etmesine mani yoktur. 
Ne çare ki Avrupruım bugUnkU 
ham madde ve gıda maddeleri ih
tiJ,·ncı hem çok bUyük ve hem de 
çok acildir· 

Bu husustaki taleplerlnl kar§ı • 
lamak babslndeyııe, Sovyet dostla· 

(/}l!ııamı 4 ancfldl!, 

Milli piyango 
bugün çekiltvor 
Milli piyankonun bugUnkli keşl

desi saat 17 do A nkarada 19 Ma
yıs stadında çekilecek ve radyo i· 
le her tarafa neşredilecektir· 

Bu keşideden sonra otomatik 
dolaplar P.ehrlmizc gt1tirilcrek ge· 
lecck keı;ide burada yapılacak ve 
mUteakip" keşidelcr de fır.mir ve di· 
ğer vilayetlerde olacaktır· 

Aluksne şehrinde bilyük bir yan. 
gın çıkmış, 130 ov harab olmuştur 
Birçok ö!U \'C yaralı vardır· 

Yunan kralı Alman 
elçisile görüştü 

Atina. 1 (A. A·) - St.cfani a · 
jaMı bilr.llriyor: 

Kral Jorj, dün Almanya sefiri· 
ai kabul etmiştir. 
N~rcdUen bir ka.n:ı.rruıme ile 

kullanılmıı; askeri eşra ve Unltor. 
maların satılması ve mezun zabit
lerin üniforma giymelE:rl r.ı.ened.ll· 

DÜ§Ur· 

ON • 
1 SLER HAVAD 

ltURUS 

7 TEMMUZ 19-iO PAZAR lLJ\N !ŞLERt: Tel. W335 

Martinik 'deki Fransız lpt~iY~~· .. H~·~~-~i·y~·"ı 
gemileri mukavemete i Nazırı Berlınde 

· • ıAvrupanın yeni 
karar verdıler 1 nizamı 

1 
Beş Amerikan torpidosu 

Sovyetlerin Ankara 
elçısi şehrimizde 

Elçinin bir müddet sonra 
Moskovaya gitmesi 

muhtemel.. 
Sovyetıerin Ankara bUyilk elçlal 

rrentlyef bu saba.hkl ekspresle Anka.· 
radan ~ohrimlze ı;elmi~, Haydarpaşa.. 
&D. doğru B\lyUkder ö\:kl ~aı.ltk ı:eo 
tarctbane blnuına glt.ınlgtlr. Scflrln 
Ankaradan hareketi ııırasmda kcndl
stnl Alınan sefareti mC.stcı:arı, ltnlya 
sef'areU erkAnı, Bulgar ve Yunan Be· 
firlerl, Yugoslav ataşemU!terl, Çin 
maslahatgüzarı, Sovyet Ta.e ve D.N.B. 
Alman ajansı muhat.lrlcri uğurlrun?§· 
lardır. 

Elçinin sıhht ııhvall dolıı.y~Uo 1a
tan bula geldit;i ve bır müddet kalmak 
üzere memıeı.cUne de gideceği haber 
\'erllmektedir. BugUn limanımızdan 
Odcsaya k:ılltacak olan Svıınctyn va
pur11e hareket etmesi de muhtemel· 
dlr. 

Musul-Surye petrol 
·borularının istika

meti değıştırildi 
Suriyec!eki İngiliz irti
bat zabiti Filistine geçti 

lngiltere ile Fransa arasında harbin fiilen 
başlaması üzerine . 

Fransız tayyarelerinin . 
kullanılamaz hale geti-
rilmesinden vazgeçildi 
Fransız donanması gibi Fransız deniz 
üslerı de silahlarından tecrid edılmiye-

rek ıngiltereye karşı kullanılacak 
Ne\-york. '1 (A· A,) - İtalyan gcmi1~r bulunmaktadır· 

Ste!ani ajansı bildiriyor: (Bearn tayyare gemisi 22146 
Vierges adaları önünde demirli tonluktur· 21,5 mil süratindedir. 

bulunan beıı Amerikan destroyeri Sekiz tane 15,5 luk, 6 tane 7,5 
İngilizlerin Ma.rtinik'teki (Fransız luk, 8 tane 3,7 lik topu ve 12 tane 
Autillerinden bir ada) l<'ransız gc- tayyare dafii ağır mitralyözU, 4 
milerine Ultimatum vermeleri Uza· tane torpil kovanı vardır· 40 tay
rine vaziyeti kontrol etmek için bu yare taşır· 
a.do.ya hareket etmiştir· Jan Dark l<ruvazörU vedl bia 

Martinikteki Fransız harp gemi· tonluktur. Sürati 26 mildir· Ağır 
Ierl muka\'emete karar vermişler. topları sekiz tane 15,5 luktur.) 
dir. FitLt HARB HAU 

M:ı.rtinik limanmda Fransız kru· l"ie\"york, 7 - İngiltereyle Fran. 
v:ı.zörü Jnn Dark tayyare gemisi sn. arasında lıarb ilan edilmemi.' \•e 
Bearn, birkaç de

1

nlz.:ıltı ve hafif (Dtı•nmı 4 ıincüılt) 
~---------------..:....::.;_.:.:..;.:........;.....;.._;;_ __ ......;._ 

Alman ve Norveç sahillerinde 
Lomlra, 7 - Ba~daddan gelen 

haberlere göre, Petcn hükümetinin lngı• Jı• zl"'er genı• mütareke a.ktindenbcri lrak hudu· 
dundan Suriyeye uzanan petrol 
hattının mecrası değiştirilmiş, pet· l l 
rol sevkine nihayet verilmiştir· mayn tar a arı 

Bu suretle Suriycden Almanya 
ve ttalyaya petrol gitmesine mbi 

olunmuştur· t l 
Ancak petrol sevkiyalı Musul • yap l ar 

dan Mavcrayi Erdilne, oradan da 
1 

Hayfaya doğru yapılacaktır. F b"' ·· k l• l d 1 l k 
Diğer taraftan Beruttan bildi- ransanın uy~. ıma~ arı a ~ayn ar a apa-

rildiğine göre Suriyedeki İngiliz tıldı, bu yuzden hır çok gcmı battı 
irtibat zabiti miralay Salisburi 
Concs, vazifesi bitmiş addedildi • 
ğinden Filistine gitmiştir· 

inal şilebi Orandan 
geldi 

Frarum:Jn.ra. kiralanaralt 29 eubal· 
ta 1''ransaya gl<len ve bir arnlık Aki· 
bctinden endişe edilen gemilerimiz· 
den •·tnal,. şilebi bugün limanımıza 

dönmu,tur. 
SUvarlıl B;.ırhan \uıptanın \'erdiği 

malCımata göre "lnaı.. 19 haziranda 
Marsllyadan 19 klflllk bir kaftle lle 
beraber ve Fransu. torpldolıı.rının hl· 
mayealnde tılınall A!rikada O-
ran limanına hareket ctmlı, yolda 
bir ttalyan ta.htelbahlrine taarruz e
dllmlf ve 22 haziranda Orana muva.-
88.lat edJlmi~tlr . 

MUtareke Udn edilince geminin va· 
ziyeti tayl.n edll~meml", nihayet mu 

(Devamı 4 üncD.deJ 

İtalyanın iki deniz üssü 
bombalandı 

!.ondra, 7 - lngiliı: lıa\·a ktı\'- 1 
\'elleri soıı günler z:ırhnd:ı mühim J 
bir kişi ikmal etmişler, birkaç Re· 
cc sıra ile çalışarak büıiin Alman 
ve Norveç ı-ahillHinde biiyük moYn 
tarlaları ,·ücuda getirnıi~lerdlr. 
Sarki Baltık sahilinden :\orveçln 
şim:ıline kadar hiç bir geçit, hiç 
bir körfez yoktur ki maynlc:ımcmiş 
olsun. 

Bu tarlalar şimdiden Almanlara 
büyük zayiat \·erdirrni')tlr. İki tar 
loda 12 vapur, diğer birisinde :-ıa 
saat içinde 5 vapur bolmıştır. Al
man harp gemileri de bu maynlar 
y{lzüııden ha:o;ara u~ramışlardJr. 

Şimal denizindeki ıahlller, Hovr 
ft sair limanlar da dıAer teyy:ıreler 
tarafından mayo tArlill:ırile kapatıl. 
mıotır. Almanlar uAra,nrak yol a.. 

çınca uerh:ıl yeniden nıal'lllıır 
konmaktnrlır. Yalnıı lıir toyy:ıre fi· 
losu büyiik bir g:ayrcılc (fı(l kilo· 
metrelik bir s:ıhnya ın:ıyn dökınü~
tiir. 

Di~er tnraflon donanmaya men· 
sup teyva~ler dün Tobnıklakl 
(Libya) ltal)·an deniz üssünü mu
vaffaklyetlc bombardıman etmişler· 
dlr. 

Tohrııkta birçok ltalran h:ırp se· 
milcrl bulunuyordu. İka edilen ha. 
sar hakkında henüz faıla malömaı 
yoktur. 

Diğer İngiliz lo;ryareleri de Sicil· 
ya edasındaki Katan~ o~sOnü 
bombardıman elmi~lcrdir. Burada· 
ld hangarlarda ye askeri alelycleı
de mnteaddit y:mgınl:ır çıkmıştır. 

Berlln, 7 - Bitler dün sa.at on bet
te Bcrllne dönm~, Dokt.or Göbela t&
ra!mdan verilen emir üzerine teza· • 
bUraU& k&rfll~tır. Hltler Bıı.gv&o 
k~ct datreslnln balkonundan balkı 

ııc!Amladığı zaman Almanlar bir &· 

ğızdan "lngUtcreye gideceğiz!,. p.r
kısmı s6ylemJşlerdlr . 

ltalya.n harlclyo nazın Kont C1aııo
nwı bugün Berllne gelmesi beklen
mektedir. Bugün HJtıcrle ı;örU~ecelt 
olan kont Cia.no Bcıllnde blrka.ç gilD • 
k.alaca.ktır. 

NY,;U;R GÖRÜŞCLECEH.l' 
Roma. 7 - Roma. radyosu diln ak· 

pm ıcoıl't Cfu:ionun Berllnc gttme
slnde.n bahsederken ııu Bazlerl ıs!Syle

ri: 
••lııgiltcrenin, Fransa ile ara.smdaki 

doaUu~ bombaladıtt bu sırada 1k1 
mtbver devleU Berltnde Avrupanm 
yeni nizam.mı hazırlamakla meauı· 

dUr. Kont Clanonun Bitler il• görUr 
mek için Berllne gitmesinin sebebl 
budur. Yeni D1u.m fçln büyük ve 
muta.asal bir plln hazırlandığı blldl· 
riU)•or • ., 

Müteahhidin mukave
lesi bozulunca 

Florya 
plijları 

Belediye tarafından biz· 
zat işletilmeğe başlandı 

Florya pla.Jmı ,.e gazlnOSIJllU ...
llği 33 bin li.radall iki ecne ldra.lam&
ğı tna.hhUt eden mUteabbit ihale tarl· 
hinin üzerinden on bel gUn geçtlll 
halde henUz kanun! §artları yerine 
getlreme~Ur. Bunun üzerine bele
diye ihale ka.ra.rmı: bozmu§tur. 

Bu sabah belediye emlAk, levulm 
ve ta.hail mUdUrlerl yanlarmda me
murlar olduğu halde erkenden F1ozı. 
yaya gltml§lcr ve belediye namma 
idareyi ellerine nlarak bilet kesmeı
b.'.ıll&mı§lardır. 

Fakat bu mra.da ı;arip bir vazf7et 
hnaıl olmu~tur. Bazı plAjlarm muh· 
tellf klıruıcler t.arafmd:ın lşleUlmefe 

ba§lıındığt görUlmUştUr. Bu adamlar 
buraları mUteahhlttcn kiralndıklarmı 
ısöylcmlşlerdlr. Fakat belediye erk&nı 
mUtcahhltle olan mukavelenin feahe
ôlldlğinl söyllyerek pl~jlarm idareısı. 

ni bunların elinden almışlardır. Böyle
likle bugll:.den ltlbnrcn belediye pllj 
,.e gazl.-ıoyıı fillen kendisi l~letmeğe 

ba§l&mtıtır. 

Tevki fi emredilen 
Fransız gazetecileri 

Londnı. 7 - Vlşl hUktuneU Frnn· 
s:ı.nm en çolt tanmmtş dört gnzetccl
elnln tcvl<iflni emretmiştir. Bunlar 
Pertlnax, Kerl11ls, Madam Tabu!, ve 
Emil Buredlr. Bu dört muhn.rrlr muh· 
tem: fUdrler be~lemel:tedlr. Bir kısmı 
sol cenaha mensup iken bir kısmı saf 
cenaha mensup Ye ll'tuha,(~. 
Fakat hepsi hür ve demokratik bir 
Fransa 1Iltlyerek bugUnkU va::lyeUn 
ale)'h1nde bulunmaktadır. 
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i L K VESiKA L 

Arkadaşını kama 
ile yarahyan 

= 

Tiftik fiyatları 
düşüyor 

AKŞAM POST~ 
Salıibi ır• Nefrirlal Miiii!I 

Hasan Rasim U• 
İDARE EV/ I lstllılıııl Aııbra 

(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
. IBNI HiŞAM 

... ~: ...... , .. ,...,., ....,, .. ,.~ 
Y ıın !Jleri lelelonu : 238 
idare • • : 24370 

Fena bir şaka 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmı~ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi Çocuk tahsil çağında 
olduğundan hapisten 

kurtuldu 

Çöp kutusuna konulan 
yılan bir çöpçüyü 

ısırdı Romen heyetinden 
hali. haber yok 

llh . • : :ıoJJ' 
, ......... lblllıtıli .... --
....... Pllll .... p.ı,. """' .,. 

,.ı... .. .., -..... ,..,..,..._ , 

lı ·1aö·Ni:. ŞA'Aii.Afiı 
• J'lil'koeye ~tren: tlrt!,. E-" 35 Muhfiddnn Türk 

Dün tena bir pk& az kWın za.. 
\'allı bir çöpçüııUn hayatm:ı rıı1lJ ol~ 
ca.ktı. 

Romanyaya aevkedilmek tıııere ha,. 
zırlanan mallar aon hldlaeler üzerine 
P...omanyaJılar tarafmdan hen~ aJm
mamı,tır. Halbuki Romanyalılar bu 
malları muJı&kk&k .ııurette ha&1raıı 
ıonu:ıa kadar almak 1ateml§ler; ttlc
ca.rla.ruıırzm vakUn az olduğunu llert 
ııllrmelerl Uzerlne te.sllm mUddetlnl 13 
temmuza kadar uutmıtıla.rdır. Romen 
t a b r ı k a 1 a r ı mUmeuuıertn
dcn mUreltkep heyetin 'tıugllnlerde ge
ıeceğ1ne daJr d.ıı re.em! bir haber yok
tur. 

• ...... 1.110 ııtr~ I .... ~ 
ı • 811* •·n • a.ıo • 
1 1 •r1-* ı.M • 4.:S • 

İçimizden birçoklıın evvelden B· 
Muhammedi hiç görmcmlş olduklıı.· 
rı için, yanlarma giderken hangi

&nin Muhammed olduğunu bilml
yorlardı, Tıi. ki H. Muhammedin 
gölgesi azalıp Ebu B~irin onu hır. 
kas.ile gölgelendirdlğini görünce ta· 
nıdrk· 

JIİORET1N ZAMıllı'l 

H- Muhammed Medlneye gil.ncr 
ain garba doğru dönmek üzere oı· 
duğu, ortalığın yandığı kızgın bir 
:ıaııtte geldi ve Rcbiğ clevvel ayı
nın 12 gecesi geçnilijti. 

Hz. Muhammed o tarihte elli 
üç yaşındaydı ve peygamber ola
rak gönderildiğinden on üç yıl geç
miş bulunuyordu •. (1) 

den çob3.n51z aynlacak ... O zaman 
Allah ona tercümansız ve rehber· 
siz sorac:ı.{: Sana benim pernam· 
berim gelmedi mi ve sana benim 
c!çiliğimi getirmedi mi? Ben sana 
mallar bah~ttim. Türlü iyilikler 
ettim. Sen ruhun için ne sevap i~

ledin? 
O vakit o sağına soluna bakma 

cak ve hiçbir kimseyi bulamıyacak. 
Nazarlarım önüne Çf\"İrecek, orada 
yalnız cehennemi görecek! .. Kim ki 
gözlerini cehennemden konunak 
ister, velev ki bir hurmanın bir 
parçası olsun, onu vererek gevap 
işliyebilir.. Kim ki verecek hiçbir 
~Y bulamaz, bir tek tatlı söılc bu 
nu yapabilir .. Zira tatlı sözle işle
nen sevap yetmiş defa daha bü· 
yüktür. 

Selam ve Tanrının takdis ve 

Suıtanahmette zıp::ıp oynarken çı
kan ka\'gada arkada;ıı Alımedi k:una 
ile böğründen yaralıynn Mltat bak
kmdakt dava dUn blllrilml~t!r. :&.mat, 
hfUtlm t&ratında.n ıs lira 30 kuru;. 
parn cez.aama mahkt\m edll~Ur. 

mı.ı..im knrard:ın .. .>ura suçluya, tab· 
sil çağıLı;. oldugu ıı.;ın hapı. ceza& 
vermediğini \'e bir daha sokakla zıp. 
zıp oynayacağına mektebe devam et 
meslnl bildin tştır . - ----o---
Manifatura fiyatları 
Stokların tespitinden 
sonra ilan edilecek 

Fiyat mur&kabc komisyonu taratın 
daıı killi olarak k6rarıavan manita· 
tura flyaUıırının f!Anı tehir cdilnılş, 
bu f!yatıarm, plyazadakt mal stokla· 
nnın tespitini müteakip halka blldl 
rilmesJ muvafık görWmUotur. ÇllnkU 
harp bn.§laınadan e\·veı gelen mallu 
80nr&dan gelen mallardan çok ucuzca 
malomu§tur. 

Dakkellık y:ıpan Ahmet adında bl· 
rlst, dün ııokakta blr yılan yakalamış 
ve bunu o a:rada Tıp Talebe Yurdu· 
nun çöplerini alıp giden çöpçü Sadı
ğaı arabıuı:rwı kapağını açarak içine 
atmıştır. ÇüpçU arnba,>a ne koyduğu· 
nu Ahmctten sormuo, Ahmet blr şey 
atnıadığını söylr.)1nce mera.le ederek 
kapağı açmış, tukat bu aırada ara
banın içlndun bUyilk bir yılan fırla· 
mıştır. Yılan &ıdığm Uzc·rlne auamıo, 
u.vallıyı blrı,;ı:ık yerlerinden uıınnıo· 
tTr. 
Sadık hemen Cerrahpaga haatanest· 

nı, kaldırılmıo. vaka mUddelumumlll· 
Ce haber n:rllml§tlr. 

Bakkal Alımct bakltında takibat 
ynpılnı:ı.lttadIT. 

üniversite haftası 
13 temmuzda Erzurum

da açılacak 

Du yüzden tiftik flyatıa.rı dll§mete 
ba., lanu§br. 

Bununls. beraber, bU Yaıiyet yapa· 
~ı plra.sasma teair etmemlfUr. ÇUn
kU yerli fabrikalar ve ziraat b&nkuı 
mUblm miktarda mU!nıyaat yapmak· 
tadır. 

F ransaya satılan 
tütünler 

• 1 .,.... tS • l.':S ------------Buddıfl yer VAKiT .... 

PaylaşdamayaP 
çocuk davası 

Hadise tekrar nıah 
meye intikal etti 

Bir mnddettenberl iki tara! 
da halledllmlf gibi sözUkcn Ud ~ 
Nermin çocuk da\'a.aı tekrar uı 
meye intikal etmJ§Ur. 

PEYGAAfBER MEDINEDE 
MESCiT lNŞASI 

ınağfireti üzerinize olsun! .. ,, 
O \'akit Tanrı Hz. Muhammedc 

Bunların gene eski ucuz fiyaUarla 
satılmasını temin içln harpten evvel 
ve sonra gclıniı mallann her tüccar
daki miktarlarını tupit etmek zarure
ti ha.sıl olnıuıtur. Bu ıurelle harpten 
evvel gelmlJ mallann pahalıya. aatıl· 
mamaları ı,olayca .kontrol edJlecekUr. 

Uk üniveralte IUlftruıı 18 tenımuzda 
Erzurumda açılacak ve 19 temmuza 
!tadar clc•am euceektlr. Batta.ya rcla· 
llk edecek olan üııiveralte rektörtl 
Cemil Bilse! ile prote.sörler yarın ha· 
reket edeceklerdir. 

Inh!Mrlar 1d&ruı tnratmdan bir 
müddet evvel Franl'lzlara aatıım11 o
lan 2,5 milyon liralık tiltUn ben~ teııı 
Jim edilmeml§tlr. Fransanın geçtrdl
li eon siyasi hAcllulE:r üzerine bu sa· 
tl§m ne ıekllde n ne zaman teallm 
edUeceğl malOm delildir • 

BUindllt 11.ıere Nennln çocuk 
ma Dbaıı ve Fatma Nezahet ıı 
da payla§ılamam&kt&dır. S:ıdece 
altt ay kadar evvel mahkeme ıoırl 
nı vermlı \'e Nerııılnln Fatmıı 
ha alt olduğunu kabul ederek 
onlara teıllm ettiği gibi lklncl 1 
cı Fatma ~ezahctıe kocası mali 
bici Aliye de çocukla o.rtıl: JJ1 ' 
olmamaları tavıılye~inde bulunrtı 
liemıln bugün on lld ya§ıtıd' 

trıııı yeniden mahkemeye !otm• 
scbeb şudur: bir mescit bina etmesini irade kıl

dr. Hz. Muhammed mescit ve ika
met edeceği yer yapılıncaya kadar 
ll:bu Eyyüb'e misafir oldu (2) 

Mescit yapılırken müminleri 
gayrete getirmek ıçin bizzat ken
disi de çah~ıyordu. Gerek muha· 
·cirin olan esbabı, gerek ensar (M~ 
dineli!er) şevk ve gayretle çalıştı
lar. 

Müslümanlardan biri ~u mısraı 
söylemiştir: 

"Peygamber çalı§Jrken biz Atıl 
durursak elbet d~ hareket et
mi~ olmayız .. " 
Binanın in~sı esnasında mU~ 

!imler şu mısralan ~ylcdiler: 

.,Ancak hakikt hayat alırettuür. 
Tanrı! ensôr (MEDINEULER) 
ve m11hacirin (MEKKELILER}t 
rnalfiret eJle!.,, 

H'z. Muhammed de ayru mısra
ları tekrarladı. Fakat o (muhaci-
rinli evvel söyiedi. · 

Hz. MUHAMMEDİN lLK 
HUTBESi 

Ebu Salame ibni Abdurrahma· 
mn bana naklettiğine göre Hz. 
Muhammed ilk hutbesinde (ona 
söylemediği bir sözü isnat etmek
ten Tann bizi korusun!). Tanrıya 
hamdü senadan sonra ~ sözleri 
söyledi: 

- Ey fimmet! kendiniz için ön· 
ccdcn sevap i5lcyiniz! Bilin ki, 
vallah, hiçbiriniz ôltlme karşı du
ranuyacaksrnız .. O zaman o, sürü-

{l) Miladın 622 inci Y•lı 6 lem· 
muz. 

EZA~IN BASLAMASI 

Hz. Muhammed ;..ıedinecle M1in 
bir yer olarak yerl~tikten, dost
ları muhacirin yanında yerleşmi~ 
bulunduk-tan ve Medinedeki esba
bının i~lerini de nizama koyduktan 
sonra. İslamın sağlam temelleri a
tıldr. 

Namaz tamam oldu; oruç,., ze· 
kat farz lolrndı. ceza ahMmı ik
mal olundu. Haram ve mübah olan 
şe)'ler bildirildi; ve islant, ensmn 
kabilesi içinde, onların himmetleri· 
le, gerek dinin yayılması, gerek i· 
man edenlerin emin bir ınel~ bul
muı itibarile, sağl~tı. 

Hz. Muhammed Medineye gel· 
diği zaman halk namaz için muay· 
yen vakitlerde, herhangi bir suret
le çağrılmaksızın, kendiliklerinden 
toplanırlardı. Hz. Muhammed bu· 
nu yoluna koymak için yahudUc· 
rin yapUğı gibi bir trampetle mü
minleri namaza davet etme)i de· 
nedi. .Fakat sonra bunu mm·ahk 
bulınadı. Bir müddet sonra çan 
kullanmak istedi. İbadet \-akitlerin 
de çalınmak üzere bir çan da dö· 
küldü. Bu sırada Abdullah (3) 
b1r rüya gördü. Ezan bu rüyada 
ona öğretildi. 

Abdullah H.z. Muhammede gel· 
di \'C ona: 

- Bu gece erkek kıyafetinde Ye 
iki yeşil elbise giymiş bir seyyah 
elinde bir çanla karşıma çıktı. O· 
na ck:dim ki: 

- Tanrıkulu! Bu çanı ıbana sa· 

Bundan baıka !tyatlarr te.splt edi-
len manifatura C§yalanndan lpelill 
kulll&,1lar istisna edllmJıtır. Bugün 
hepaf yeril olan Jpeklfler, yerli mani
fatura eıyaJarile birlikte aynca fiyat· 
landınlacaktır. 

Saat hıraızlan 6 aya 
,mahkUm oldu 

'l'abtakaled! .!Ahtar hanında yatıp 
kalkan lbrahlm leminde birlnlD 6 11· 
ralrk "J.atlle kordonunu ~llldıCJ iddia 
edilen aynı han klracılarmdan Bltllı· 
11 Alt G llp hakkında da\'a blUrilmi~ 
ve suçu nbtt l'Örfilerek auclu Sultaıı
alıl"\•t blrinct sutb ceu. mahkemem 
tara!mdan 6 ay hapse mahkQm edile· 
rek 1erhal tevklf oıunmuıtur. 

Konaerve fabrikaları 
mütkül vaziyette 

H:ıriı;ten mal selmemui ytızUnden 
piyuadakl bir çok maddeler üzerinde 
buhran §iddetle devam etmektedir. 
Konserve fabrikaları teneke bulama
dıklarından mU§klU vaziyette kaJmı1-
lardır. Macarlatandan teneke tedariki 
kabilse de mukabilinde konserve tste· 
mcktedlrler, Halbukl konserve ihracı 
menedllml1Ur. Almanya lle yapılan 
muvakkat anlaıma ile oradan bazı 
maddelerin tedarikine lntlu.r edil· 
mcktedlr. 

Ofis, buğdayı doğrudan 
doğruya değirmenlere 

satacak 
Iatanbula ucuz un vermek fsliycn 

K®ya degtrmeııclleriııin teklifi bele-
tar mısın? diye taratmdaıı tetkik olunmaktadır. 

Hattanın 11k gUnll rekUlr bir nu
tuk .ııö:;llyerek, mUtea.kfp günler pro· 
le.sörler ihtiaıuılanna göre konterana 
lar vcreecklerd!r. 

Hafta ıo temmuzda gene rekUlrUıı 
bir nutklla kapanacaktır. 

Bundan ba§ka blr do Hatay hafta
sı yapılmam dll§UnUlmekledlr, Rek· 
tör vo proteetirler Hataya giderek 
konferanslar \'ereceklerdir. 

Terfi ve tayin 
Pa.rilı 'oa§kon.aolosumuz Cevdet al· 

tmcı dereceden be..~cl dereceye terli 
ettirilmiştir. Dr~ tl('11ret dal~l ra,. 
portörlerlndcn HllimU Sabuncuoğ"lu 
da ticaret vekAlcU dördl\ncU sınıt 
mU!ettlfllg'fne tayin edllmJıttr. 

Maraşta paraıütçüler 
hakkında konferanslar 
Maraş, tJ (AA..) - Halkevine men 

aup a.zalardan mQtqe.kkll bir kafile 
haJkevi bqkaııile birlikte diln Ker
han, Yusuf Hacılı, H:atarlı ve Agyar 
köylerine giderek para§Ut ve parqUt
çU ile milcadele hakkında kontcraııa 
vennif!erdlr. ParqtıtçWerle mUcadele 
bakkmd& halkı tenvir için köy klly 
gezen bu ka!Ue yarından sonra da 
§ehriıı batı.mıdaJd köylerle Bertuf 
mnıt&kasmdald köyleı-e gidecektir, 

POLiSTE: 
iki çocuk otomobil 
albnda yaralandı 

Dün §0!6r Hllseyinlıı 1dare.'1Iıdekl 
3874 numaralı kamyon Tozkoparan 
cadde.sinden geçerken, kucafında lld 
ya§la.rındakl Leyayı ta§ıyan 9 y~m· 
dakJ Sultanaya çarpmı§, iki çocuk d& 
ha!ltı;e yaralan~tır. Çocuklar Şlfll 
çocuk hastanesine kaldırılmı~lar, suç
lu §o!ör yakalanmıgtır. 

Bu .suı-eUe ekmek fiyaUarmın da in· 
- Bunu ne yapacaksın? dıye 4irllebllecegı tahrnJn edilmektedir. j DE~'lZDı: BOGULDU 

rordu. Diğer taraftan bUkQmetin kararlle K1reçbunıunda 7 numaralı evde olu 
Cevap \"erdim: toprnk mahsulleri o!iai Uo değirmen- nın on bir yaı,ı!ıınnd:ıl•I Salt dUn saat 
- Biz bununla muminleri il>a· etler arasında ınutavusıtlık yapan ıs de denize girmlo, yüı:me bllmcd!

kırrlıacı!arm \'ıı.z1!eat lllı:um.suz görUI- ğlndcn bir ara çırpmmııya bll§lamt§· 
dete ~ağırmak istiyoruz. mU~tur. Bwıdaıı aonra otlı buğdayı trr. Çocuğun feryadına ctrattan yetl-

0 vakit: doğrudan doğruya de~lrmenlere ,·e· §enler çocuğu denlzılc:ı bnygrn bir va 
- Ben sana daha iyisıni göstc· recektlr. H'.ırmacılar b:.ı vaz,yettco §l· zlyette çıkıırmt~lnrdlr. Fakat fazla 

k4yet e:meğc karar \'crmlşlerdlr. 

1 

su yutmu§ olduğundan BUyUkdere 
receğim .. dedi. ---o--- bastane&ııa kaldınlmt§ olan Said blr 

V ben: · mllddct sonıa ölmU,,tUr. 
_Nedir o? diye sorunca dedi ki: İstanbul un kömür neıcdfye dolttoru taratmcıan yapıları 
- Dört defa söyle: Tann ulu· ihtiyacı muayenede mumun fazla su yutma 

yüzünden olduğu nnın .. ılmı1' \'C ce3et 
dur! Sonra: Tmınd:ın ba~ka yok- Etıoe.~k kı§ mcvS!mi gelmeden ls- nile!lne teslim cd!Jmlgtlr, 

lspartada şiddetli 
yağmurlar 

tspa.rta. 7 - Bir hattadanberl ya· 
tan yağmurlar dUn birdenbire ılddet
lcnıni;;Ur. Blrçolt yerleri ıulnr ba:ı

mı§tlr. Dere rnahallutno yıldınm 
dll:ıerek R1l~til admd:ı blrlnln öllluıllne 
ıebeb olmuttur. RUştUnlln babası da 
atır mırette yaralanarak hamneye 
kaldınlm~ttr. 

Bu snbahki ekspresle 
gelenler 

Bu aa.bahki aemplon ekapreal Av· 
:rupadao rehrtoılH bef yolcu geUr
ml~Ui'. Bunlar .Almlln sctareU ~kA· 
Ubi, bir lngtllli kuf!yell ile İWya.d.an 
gelmekte olan b!r Polonyalı yabudl 
zenginidlr. 

----0--

tçkili yerlerin yeni 
tarifeleri yarın tatbik 

ediliyor 
aeıcdiye taratmdan iç~lll lokanta 

gazino ve kah\'eler iı;ln hazırlanan 
yeni fiyat tarifeleri daim! encümen 
tarafrndan taadlk edUmlıtlr, Yarm 
kaymakamlara blldlr!lccek \"e derhal 
tatbika ba.,ıanacaktır. 

-----0-

tzmirde üç şüpheli şahıs 
yakalandı 

İzmir, 6 (A· A·) - Gazetelerin 
yazdığına göre CumaoYa.ııırun Göl
cUkler mtntakasında şilphell vazi
yette dol~Ukları gÖrülcn 3 ~ıa 
yakalanmıştır. Yakalananlar Hara· 
lambos oğlu Paraskovas, Muhittin 
oğlu .Mihıi Ye Ba.lıkeslrll Fethi oğ
lu Hasan Hikmettir. Vaziyetleri 
ciddi ~üpheler uyandıran bu p.hm. 
lar, hUviyetlcrlni teabit edecek ve
saik ibraz edemerrü§lerdir. Tahkl -
kata devam olunmaktadır· 

-0--

Erzincan belediye 
reisliği 

Erzincan, 6 (A.A.) - Erzincan be
lediye rt'lsllğinln vali ubdealne verilme 
alne vek1ller heyeUnce karar veril
miş ve bu karar villyete tebUt olun· 
muııtur. 

Mahkemenin vetdlği k.ırnrı.! 111 

ha evvel de Fatma. Nrzabctıe 
hallebfcl AJfye kaçan çccul> bU 
da gelml§ \'e bir gece knlmı:;ur. 
nız k çUğfuı bu sııreUe knlmr.~1 

temiyen 1',atma İlhan, ertesi liuoO 
cuı Rı!aUa teyzesini göndr.ı:JlU 
çocuğu geri almıştır. t~te h~.Jırc c 
kit vukua ~dm~. iddia c:cı.ı 
göro Rtlat çocuğ'J a:ır suN:ttr 
mU•tl.!r. Bundan mugbcr olan ııı 
le bıcı Ali <le poll:ıe şlk. ~ l e J ·r< 
y~mda lılr ç?cu~ un 1 ti:> le dıh Ul 
cetlnı !Öyl:mıJ~ Ve DCtllC:J l).I L 

da. b!rlblrlnl mahkemt'ye vır 

Şimdi Fatma ilhan f'UCU~JI • ., 1 

vıı.klt kaı;ırıldı~ı.:u: Fatma N 1)1: 
t.aratı 12e Mylc bir be.dl:ı nıı.ı rılıo' 
tını, b·m.ı. mukabil çocu:-.ın dü"U 
gtlnU lddla etmektedir. Kubake 
lıaı"ta içinde bqlayacakLır. -Şavşat kaymakarnl 
vekalet emrine alı 
Ankaradan blldlrtıdl:tne göre 

pt kaymakamı Feyzi görUl~n 
üzerine \"ektlet emrine almmıf 

Bayan Afet ile do 
Rıfat evlendiler 

Profe11l!r bayan Alet ile 
Rıfat lnantn nlklh meruınııeıt 
velkl gUn Ankarada yaptlmlftıfo 
mUnasebetle bayan .AteUn Ha 
omdaki e\•lnde aile doetıan 
bir de toplantı tertip edllmlfÜI'• 

Çin baıkumand 
Amerika Ye Sovy 

den yardım iıtiy 
Obang - K.Jng, 1 (A.A.) - ~ 

binin tıçUncll ııenel dem7eet 
de Çan.Kay-Çek &f&lıdakl be 
bulunmu§tur: 

•• - Ç1D ınuuvemeu, J 
cavU.ıı elyueUne nillQet ve 
Japon OrdUIU ÇJDi ter~ 
dar devam edecektir • ., • 

General, Çin mllletlDID nı 
om, azm.Jnln, fedalArbk ıı 
vahdetııwı Çini fetbetmcaiDl 
eden Japon plAJılanm alt Uıst • 
n Japonyayı 9DD hadde 
l!Ave etmi§lir. 

(2) Halid Ebu Eyyub Erı.s4ri" 
dir. Ilz. Mulzammcd MeditUye ge
lince bi4tün cnsar onu kendi evine 
1~safir etmek isteyince Hz. Mır 
lıammed kur'aya mü1acaat ıtli. 
Devesinin önünde durdulu ev Ebu 
Eyyubun cı:iydi. Bı1 ev iki katu 
bir binaydı. Ebu Eyyub Hz. Mu
lıammedc iist katı teklif ctmi§, fa
kat Hz. Muhammed misafirlerini 
kabule daha elveri§li olduğu için 
alt katı tercih ctmi1tir. 

llz. Muhammed, ta mescit ve o
ıırın etrafındaki hiicrelcr yapılın· 
raya /~adar yedi ay bu evde ika
met etmiştir . 

tur tapacak. Muhammed Tanrının to.nbulun ı.omur ihtıyacmı tan1amc.u l\:Gl'Vl'A DCŞEREK ÖLDO 
Resuldür ... Haydin namaza, haydin depo etn1ege çalıımalttadır, Şehıiml· ı 

ı ha Zi:ı lbtlyacı SO bin tondur. Şimdiye, Beyoğlunda Kalyoncu cndde.!inde 
namaza .. Haydin fe aha. rdin ({: kad:ır ıs 1.ı"n ton .!tok cdl!mı,ur. co 135 numaralı evde oturan eob:ı.cı Gıı· 
lfilla ... Tanrı uludur. Tanrı uhr bin ton ua .Zongı:ldııltta .sevke<lllmelt . tip dUn saat 17,80 da C\"lne aarhoJ o
dur. Tanndan lı:ı5'rn :rol.;tur t~pa· U::ere hr.:ı:ırlanmnktadır. Ana ıl"'po!ar- l !arak gclml& ve eYin babı.;eafndt) dola 

Yenl_şehlrdo yapılacak dokaan adet 
mzıJay pavfyoııunuıı inpa.tı dokaan 
bln liraya ihale ed!lm]ftir. Pek ya.km· 
da ın.,aata bqlanacaktır. 

f :: KU@K HABE:~LER :: J 

Geı:ıeraı, So\7eUer Blrlıııat 
merlkayı Çine yardım etmege. 
reddit ve mlbamaUJı bir taftt 
mama.ta da'\'et etndf, KukdeD 
slndt'n sonra takımlan bGyte tılt 
harelteUn dUnyaıun bugllnkQ 
lığına sebebiyet "erdilbd 111 
nıo,terek emniyeti temine ma 
nelmUel kuvvetli bir ıe,tu&C 
rııası temennlsile 11Dz1eıtne 
vermtıUr. 

k • 1 d~n l:::ı.~lta her semtte tevzi d!'po:n. ş1rkcn U:ıtU c.çık \'e Uo metre dcrln-
ca .... , 1 nnır. inşa.~una veyi\ tcs;ııUne b&flıın· l!ği:ıde olan kuyuya dU§lllUştur. DUş· 

(Devamı vnr) ou~tır. ut:lediye ana depolardan bu mc ncUccıılndo ~ında.n n(;'lr yar:ıla
depolııra ı:::.d:ır olan nllkl.ycı masrnf· nnn Galip Ilcyo~hı bclecllye hastane· 
!arını l!~\'e ceı~cck ,.e b:JtUn dcp:;l.ır- ııl:ıe knldrnlırl:cn h:u:tnne kapısı ö· 
1..:ı •• 1 Fat:~ l!yatııır. t splt ol.u:acaktır ı nünde ö!mU;:ıtUr. 

--~-----~------------------

• Kuz~uncukt& sakalık yapan izzet 
Fatma. iı.mlnde bir ltadmı eopa ile 
başmdnn yaralamı§tır. Suçlu yakalan 
mı5tı ... 

• I\:azazede Bakır ıllebinlo ealı gü· 
:o:ı yUzdUrUimc.uııı girlfilecektir, 

• üç aylık maa§lannı evka! bllt
cesindcn elmakta olanlar hentız YUzde 
yirmi beş zamlart • a~~lardır, 
Hıı.lbuki maliye §Ubelerl bu hu.su.takt 
cıuamcleleri çoktan ikmal et.mi§Jerdir 

~ Mahalle aralarındaki :mezarlıkla
rın k:ıldırtlması 1,ıno yakmda ba§la· 
nncnl.tır. t:zun zamandır ôlll glinıdU· 
raın.ıyen bu mezarlıkların pllnl&n 

ı bıızırlaDmttktadır. 

• t:ı::ild&r tramuy !!iletme.sinde 
İ 'baı:ı to.!s.rrunar yaptl&cak ve bflet 
ı1c:-etlerf de lndinlecektır. 

ı • Dalın! encUmen otobtla komieyo· 

1 
:ı ııiun taksılcrc yuzde 15 zam yapıl· 
mr;sı bakkmtlakı kararıı:ıı yU:ı:de ona 
indlı ıuı,ur. 

Tokyo, 1 (A.A.) - J'raUll 
ç!n!Jılndcn Çunklııg'e ena 
tamamlyle dUMnUfbar. J~~ 
kayçek'in idaresi altında bul~ 
yapılan nakllyatm bllyük bit' 
için kullantlııı 10Dan tubrl 
her tUrJtl nakliyata mul 
dtr. 

Halphong'da J~pen kava 
run nıtımeuwerl Q• J'ramas 
l:ın a.rasmda bir ttn&t akted 
Japon Ticaret tayyareleri 
aıra Hindiı;tıılde Haaoi'de 
lArdJr. 
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~~YP. Am!':'rJka tarafın 
.. l'&rdnnlar ha.kkmda i 

A..ttı.. rı bazı tl'\Dkitleore cevap 
11 ~ka harir.iye nuırı in. 

Ilı lz~mjl\ ~önderilmeafnfn 
'~''ruptt tıh• .. eıtine ka

ltıa \ıvurun:'lıt nlduğu ma -
llırnun etmediğini söyle-

liıt ltıJlaratorluk hanedanr 
~ Ct1 l'le-ttf'İ dtvrf, Hİ mü· 
1ıJ•PonyaciA 15 gün ka • 
llıe~ll~ouo imparatoru Da

• llıı:tre ami"'I Hiuro 
J\o~'dPn t1Ynlm~tır. 

'dethl\I H!inı Kinı'e ha-
ektir. 

~v adliye nuırı Lazar 
~ ll miııafirl ıırawe 
h "'n. Maear adliye naan 

' •ıiciye nazın Clncar 
,~ledi)·e rellli Tomilch'i 

'IUr. 

~ lrlahafilinden bildiril
l'' bu _.ne papa mutadı 
~lıJc maliklntai olan 

~ 

1 Odolfo'ya gitmlyerek, 
~ 

' l~rginlik dolayılile 
taktır. 

• 
• hariciye nutM tara· 

'ilen bir notaya ıfü·• 
) l'Oe (Amerika Ameri· 

li ~t ı!_~aipfni kabul At • 
~ uu temn müdafaa edt-

hy «>ldufunu bildirmek-

.. 

Alman tayyareleri dün de 
ingilterede bombardımanlara 

teşebbüs ettiler 
İngilizler iki Alman tayyare fabrikasına 

da hücum edildiğini bildiriyorlar 
• Lontlra, '7 - DUn \'e dUn rece ln· 

~li• bombardıman tayyareleri Alman
ya üzerinde yeni akınlar yapmııtır. 

GUndllır.ün tayyare meydanları ve dev 
rlye &'emlleri bombardımaıı edllmlt
tfr. Gece de memleketin iç taartıaruı 
da bahri Ualcrle muhtelif hedefier 
bombardıman edilmlşUr. 

Gündüz harekatından ild tayyare, 
l'e<:e harekatmdan da bir tayyare 
avdet etmemtatlr . 

Bulutlu bir bu·ada lnzlllz bombar
dıman tayyareleri tayyare dafi topla· 
nnm tlddetU at•ılne rafmen KJI 1&

bih dokuna hücumlar yapmıılardır. 

Hambtırgda, doklara atılan bombalar 
patlamıo ,.e petrol depolarma isabet 
ter oımuıtur. Şiddetli bir lnflllk bU· 
tun Hmayı aydmlatmıotır. Emmerlclı 
de bUyUk depolar huara uğTatılmlf 
Oatermoorda depolann Kil kan&Jı 

.rJlıtımJanna l'lden boruJar paUatıl· 

mlfbr. Hava müdaf.u bataryalarmm 
ku?TeW mUdatauına ratmen Vil· 
llılnıshavin ıı. ve doklan üzerine tam 
S...betler kaydedUmlıUr. Hücum bir 
aallen fazla aürmllf lUr. 

Diler bombardıman tayyarelut 
Bnmende Foehevulf tayyare tabrlka
aaa blleum etınıııer ve yanrm çıkar 
DUfl&rdJr. Vebzendort tayyanı tabrt· 
ta.Da vı l!lyıt ada.n charında'·l lk! 
ta,.,.an meydanma da hUcuvı edU· 
miftlr. 

Af.\UX T.\ TT.\REJ,P:Rlı-.1N 

YAAJ,JV~Tl 
Alman tlıyya11eter1 cuma &'UDU lll&'ll 

terenin batı - cenubunda aahlle ya· 
lan birkaç nokta ile Yorkshlrein do
fusuDda ve K'.ent dükahğı aııblllnde 

dl#er bir noktaya bomba atmı§lardır. 
Hiçbir ukerl hede!tt ı .. bet \'akl ol· 
mamııaa da bazı evlerde hafif ha•
ral \"Ukubulmuıtur. Batı cenup böl· 
&'Hind• yalnız birkaç kltf hafif au· 
nUe yaralıanmııtır. 

DUn akpm lngilterenln dotu cenup 
19bJrlerind"' ilin ttzerlne bomba atıı
mr:ıa da pek az hasar vukubulmUf• 
ur. Diğer bir ft"hlr harbin bidayetin· 

denberi ilk defa olarak bombardıman 
edllmlıtır. 

t 

lngUterenın dotu ılmall ve dotu 
cenubu ile Gallea il.zerinde de mtınte
rtt birkaç Alman layyarell ıözUk· 
mU,lllr. Birkaç yaralı vardır, 

lnglliz hava nezareti, öğleden aon· 
ra lskoçyanın §.imali ıarkl •ahWDI 
seçen Alman layyireııinln, deniS 0.
tunde İngiliz harp tayyareleri tarafm 
dan dtlftlrUldütunD bildirmektedir • 
Devuıshlre kontluğunun cenup Iaa

mmdakl blr ıeblr üzerine blr çok Al· 
man tayyareleri uçınutlar, kuvvıW 
lntllı\k bombaları atarak bazı sayta. 
ta Hbeblyet verml;tlerdir. HUcum ta7 
yarelert ve tayyare dafi bataryalan• 
DUi mukabeleai kar1181Dda Alman ta7 
yareler! kaçml§lardır. 

ALMAN BAŞKUMANDANLIGININ 
TEBLIGI 

Berlin, 6 ( A.A.> - Ordu başku 
mındanlıiı leblll ediyor: 

Seferden gelen bir denizaltı ıe _ 
misi, diişmanın ticaret filosundan 
18.587 ton batırdığını hildirmişUr. 
Tek bir seferde kaydedilen en bil. 
yük muvaffaL:ıycttir. Alman harp 
tayyareleri, cüzülamları cenubi Tt 
merkezi 1nııilterede yeniden ta7 _ 
yare meydanlarını, liman Ye demtr
yolu tesi~Alını Te benzin depoları_ 
nı bombardıman etmişlerdir. Petrol 
depolarında yangın. çıkarılını, ve 
lnfiliklor kaydedilmiştir. 

lngiliz harp gemilerlle llraret ge
milerine karşı da mm·arrakıyetli 
1i8eumJar ~·ııpılmıştır. 

Sim3l denizinin şimalinde 1'Aba. 
do 196" tipindeki layyarelerimiı 
bir düşman denizahısını balınnala 
ve bir ciiğerini de ciddi suretle ha· 
sara u#ralm:ığa munffak olmuşlar. 
dır. Man, denizinde 8 - 10 bin ton. 
lak bir düşman nakliyesi bahrılmıı· 
br. )kisi takriben sekiz bin ton 11e • 
len iki gemi rle cilldl surette hasa. 
ra uiralılınışlır. 
Düşman BekikA ve Holancia sa • 

hiJlerine ve şimali ve Rarbt Alınan~ 
, .. üzerine bombalAr atmı,ıır. Marf. 
dl zarar yoktur. Sivil ahali ölmüş. 

' 

Oran hadisesinin lngiliz ve 
Amerikan matbuatında tefsirleri 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter ajauı 
btldlrlyor: 

Gazetelf!r, Or11n ıtAdi'!tıılndtn •onN 
bir donanmAdan mahrum kııldıft için 
A iman) anm kudurup köpClrdüfün· 
den bahıedıyorlar. Çünkü Almanya 
B"rdo hukQmetine l ııır oldutıı 

\ adlere ratmen, bu donanmadan er
ıeç lıtllade etmek ni) ttınti" ~ıııunur 

du. P'ranıız donanmaBi, Fnnstzlarr!· , 
almm11 d,tu. btlAklı Almanıarın ell• 
rlnden kopanlmııtrr, 

l'ranaa Ue lnıfllere aruında atyut 
mtlauebalm kat~lmeat kP,·rt•·f!llne 
seltnce, aıalbualln büyük h11yrellnl 
mucip olrnamııt1r. Taymla razetHi· 
ntn lfyaal mubarrtrl, mezkQr kat'ı 

mUn .. bet haberinin diln Abah er· 
kenden, beatls Vltlden hiçbir maıo
mat almmadan evvel, Alman ajan.11 
tarafmdan nrllmlf bulunduğunu kay 
chdiyor. Ka'ı aıünuebat beyanat<, 
v-..den dttn akpm ~vakit ıelmlJ· 
ttr. 
Taymlı pzeteırinln muharriri vazl

etı flSyle hUIAsa ediyor: y 
''HlUır timdi, kendi donanmumı 

takYiye edecek kuVTeUerden mahrum 
kaldı. Keyfiyetin böyle olmuı da, 
nui matbuatmm, İnl'lli.zler taratm
dan P"rauaı donanmuıiıa karp ya· 
p ılan hantketı tenkJd etmekte rts9ter
dlklerl ftddet ve hiddetle aabtttlr, 
Daha bad bir ...ıe, .Uu.ollnlnln mal· 
qtr, ef1Ddl81nln ak.ıMd&lıtmı yapı· 
yor. Blaterik bir baleti nıhlyı tetıartıs 
e ttfru bu kelime yığmlan, çarp.mba 

Unl1 hldiaatm d0f1Dana bllvaaıta ı 
vurmut eldufu darbenin ıtralejik 

e 

1 

bammlyetlni llbat etıneıe k&tidlr, 
Her iki dlktal6r, kendi icraat nba· 
armda kuklaları olan maretal rele· 

ne, l~ltıre ile .ıyael mUauebatı 

btetm.a 'Glıı tallm&t vermekten bat 

ka bir ıey yapama?.lıırdı. Bu hAdl3c 
yl beklemek e;;aa~n IAzımdı. Bunun 
yapacaıı tesir, hürriyetleri için mU
cadele eden F'ransızlar1ıı, lsllyerck 
veya lstemiyl'rek m:.mlekctıerlnl ıstı. 
il edenlere boyun ıtmlş Jo'ranııır.ıar 
a.ra11nda, daha bariz bir huılut çizmek 
len ibaret bulunacaktır .. , 

l>eyll Telgrar gazetesi de ~unları 
yazmaktadır: 

"li'ran.ııız donanmuı, Bordo hUkQ· 
metinin tullmi ile A lmanyanın ka
zanmıı oldugu h•r §f!Ydf!o dııha çok 
kıymetli bulunmaktadır. Almıı.nlar. 
mütareke ıı.rtıar.vıı ihlAI ederek, ış-
lerlne gelir gelmez lt~ran.1ız donan 
mA11nı 1nE"illereye karıı pek ırUzel 
iıllmal ederlerdi. Sonra dA, bu kadıu 
kıyırıeUl bir ıillhı Alman "ıerefl .. 
nln mulıafaza11na l:ıraktıg-ımız lçın 
aptallıfnnızla alay ederlerdı. Bıı Al· 
man hülyası Oranda ıııya dilştil . A ı 
ınanların ıukutu bayoll, teı yıllar 
kadar büyükllır.,. 

AMJCRlKAN GAZETELERiNiN 
' NEŞRiYATI: 
Nevyork, 8 (A..A.J - Oran harekA 

tı üzerine İngiltere ile ılyaal mtınaac
batı keıımek h u a u ıı u n d a k ı 
Jt'ransız kararı hakkındamUtalea 
yUrüten Nevyork TAymlıı ülyor ki : 

"Bu hldlaede hür bir millelın aldı
tı bir karar mevzuub&hı degıldır. 
Bunlar, Berlın veya Romanın çckUfl 
her ipe göre itaat eden kukla hare· 
ketlerdlr. 

Cebir altında kendi kendine fena· 
Irk eden bUyUk b1r mllldln geçirdiği 
facia Mhneıılnl •~Yfederken P'rıınııa· 

yı ıeven AmE'rlkalılar onun halla bu
ııı.caft ümidini trrketmemekt.,dlrler. 
Çörçll gibi bunlar da bir Franıız 

neslinin meydıı.na çıkarak mlill ş•refl 
yeniden kuracağtna inanmakta devam 
edecekl1trdlr,,, 

lnsiliz filoıunun hareketi hakkında 

Afrikada İngiliz ve 
ltalyan harbı 

Kaıaala şehrinin düş
tüğü teeyyüt ediyor 

Kahire, 6 ( A .. 4.J - lngiliı harp 
lebllti: 

Garp çölünde iled ıın~ıırlarımız, 
Capruzzo kalesine giden bir' düş
man takviye koluna rullamışlar 
Ye loplar metörlü arabalar tahrip 
etmişlerdir. 
Habeş mıntakasında 4 lem~ııızda 

yapılan Ku~Ala hArekAlına ait mü. 
!emmim tafsiliH f(elmişlir. ileri kr 
talarımııın ileri çekilme harekeli 
çizilmiş plana nazaran tank dafi 
topları ve milralyözlerin himayesi 
altında maharetle yapılmı,ıır. DQş. 
mana ağır zayiat verdirilmiştir. Bir 
cok hafif zırhlı oıomobiller imha 
edilmiştir. ' 

h'ALYAN Rl'.SHJ TEBU GI 
l tal11ada bir mahal, 6 ( A.A.) -

İtalyan umumi kararıAhının 27 nu· 
maralı lebliJI: 

Şimali Afrikada srrl kollar ve 
Jıava J,;uvvctleri faaliyette bulun
mu,ıardı r. 

Düşmanın Capuzzo Te Birsleman 
•abra islihlcAmlanna yaptıjı iki 
lmnetli taarruz tardedilmişlir. Av· 
cı tayyarclerimizden 4 n üslerine 
Cl6nmemişlerdir. 

Şarki Afrikada Kassala'nın işıall 
aaJlamlaştırılmıştır. 
Düşmanın l.uıh • Ferrandi üze

rine ,Yaptıfı bir hava akını hiç bir 
Jıasarı mucip olmamıştır. 

lnıiliderin Auıusta ününe yap· 
tıklan bir hava akını tayyarelerin 
Ye tayyare dafi bataryalarının seri 
mlld•h•lest neticesinde akim kal
ma, ve düşman tayyareleri hareket. 
!erinden vaqeçmişlerdir. 
Dllşman fa)'Y&releri Canlanla ha. 

,.. meydanını birkao- bomba atmıı· 
}ardır. Bo, bir hangara bir bomba 
isabet cdtrek kamp persontlinden 
bir kaçını öldürmüş n yaralamış· 
tır. 

ITALYAN DONANllASINA YENi 
TABSISAT 

Koma, 1 (A.A.) - Nazırlar meo-
lial bu •bah Kusollnlnln rlyuettnde 
top1&nm11tır. llecll• nıarqal GruJa· 
11.blln Libya umumi Tal011fne ' taytnl
M dair hasırlanan kaaun llylhUI De 
doaanm•ya alt lfler için 2M mll10D 
taluda edilmektedir . 

Bqka bir kanun llyihuı ile harp
ten. zarar l'Örenlere tazminat Y'ft'D· 
maktedir. 

CelMDin IODuna dotru KulOllal 
manp.1 Balbonun kahramanca. GIG
mbden b&Jıaederek batırumı tam 
etmı,tır. 

Suriyenin iatiklili 
ve Irak 

M08kO\ '&, 8 - Ankarada Ttlrlc 
ricalile tem.aalıırda bulunan Irak 
hariciye nazın Nuri Sait pqa bu
giln Bağdada dönmüştür. NUJT, 
gazettcilere aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

" - Ankaradıı gö~tüğilmiiz 
mcıırlPler ara1J1nda Suriyenin lı · 
tiklali mt> .. cltrıi dP me,·cuttu. Su· 
rlye lamRmen miirıtakil olmııh ve 
memlekP.tin mukadderatı münhuı. 
ran Suriyelilerin elinde bulunma-
lıdır. ,, • -
Almanlar, Holandahla

rı caıuılukla 
suçlandırıyor 

Stol.holm, 7 - llol:ınıl atlııkı Al. 
mıın ıakrr1 \';ıli~i lıir l>t'~ annıııne 
nr~r,.ıl•rr.k hnll..ı salıol:ıj y;ıpmak 'c 
ll'>l.rri hc-rfpflcr h11kkınd11 lııırilizle
rt' 111!1h'ınııtl \'(' l'ıt1r 1, ilt ilh;ım tlmiş· 
lır. \·n ıı hıı J:ılıı lııırcl.t'I f:ııllrriııin 
Alınan ıı"kerl ı·C"ı:ı k:ııııınıııw levri. 
kan ~idılel'c ı·cz:ı) a t•:ırıııl:ll'ıtkl:ırı · 

nı hildirınişlir. 

Nf!\'york H~rald Trlbune ıazete!ll dı 

yor ki: 
"Hitlf'rl, nııııf küremizin harıclnde 

tutan yesAne ıed lnglltereyt ve in· 
gllız donanmasını ) ıkabilecek Fran
aıs denız ku,·veUoin Hltıer Avrupıaı· 

nın •ıetı olarak kullanılmuına mani 
olunmak Amerıka için hayati blr me
~ledir. lnırılız kabinesi bu kararı 
,·ermrk Ü7.ere içtima ettltı ıaman A
nıerlka ıefın içtimada bllzır buluna 
billeydl - yalnız memleketin meonfa· 
atAnl dUtUnerek - kabln~en baıka 

tUrlU barf!ket elmeıinl lıtiremezdi. 

Hltlerln heplmıze ö~rettia-t o~·un kal· 
df!le>rine uygun bir hareket hiçbir 
zaman bu kadar tamam yapılma··ı 
m11tır ... 
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Almanya lngiltereye 
asker· çıkarabilir mı? 
ln~llı • Alman harbi aadecc günU· 

müstın en l<onuıulan me.sclesi olduğu 
Jçln de:tı dünya tarihi bakımından 

da bclkı de bir aaır için mlllılmd1r. 

Bunun ehtmmfyf!ti harbi yapanlar 
için olduğU kadar harbe kanımıyan
lanl&r içindir: Son gilnlerdekl baı: ı 

emarelerin l~aret ettlgi ribi bu harp 
Sovyet Rusyanm kktl aiyaselinln ta
vazzuhuna icbeb olacağı gıbi Birleşi k 
Amerika cumhuriyetlerinın ve bütün 
Amerika kıtaaının da aiyuetinln te· 
kevvününde mUesalr ve Amil olacak
tır, Mücadelenin bUyUk aeylrellcrlnln 
aldıkları vaziyet bir ~n gelip kendi· 
leri.ııln de bo#Uımak mecbur.yctlle 
11raya katılacaklan ihtimalini bir tür 
IU gözden kaçırmamakla tavsif edile· 
bilir. Bunun ıçlndır ki her tarafta ha
raretli sılı\hlanma geyretleri göze 
çaı pmakta dıploınatlk faaliyetler Vfl 

ukerl hazırlıklıır görülmektedir. Al· 
man ihracına kal'§ı büyük Brltanya· 
nm mukavemet edip edemlyeceği me
aeleııl Uzerlnde bUkUm yürütürken 
nefsi Brltaııya ile Britanya impara
torluğunu blrlbirlne kaM§tırmamak 

lcap eder. lmparalorluğun kuvvetle· 
rl içinde nazarı itibara alıııacak ıey, 
Alman taarruzu zamanmda BCIJljlk 
Brltanyada bulunup da aakert enerji 
ye münkallb olnıuı bulunanlardır. 
lmpar&torluk kuvvetlerinden heaaba 
katılmuı icap edenler Almanlarm ıı
mal denizinde ve Kanaldaki tıaıerile 

ln&'iltere aahUlerl araamda yapılacak 
mevzii çarpıımalarda, lnglltere ve 
Almanya havalarmda vukua gelecek 
hava harplerinde taal bir aurette ba
nkete l§Urak edebilecek olanlardtr. 
Dtfer bütün kuvveUer ım.ın boylu 
rol oynayamazlar. laterıe Avwıtralya· 
da binlerce top ve Ksnadada yüzbln
lerce bomba buluD.IWI, bunlar BUytlk 
Brttanya adalan için yapılan muhare
bede faydalı olamazlar. Bunun için· 
d1r ld lnl'fltere lmparatorlutunun bü
Ubı kuvveUerlnl mllmkUn oldutu ka
dar •UraUe yardımma çekmektedir. 

le karıetırınaıııak IAzımd:r . .>..lm.1J1la· 
ra 7.a!erl t .. mın eden zırhlı kıtaAlm 

faaliyete geçebilmesi J~ın ev\•ell ln· 
ı;illere sıı.hillerıne ayak baamıı olma-
81 icap eder. 1ngillercye yapılacak lh· 
raç hareketi için lae lna-111.z donanma· 
sı çok kuvvetli olduğundaıı dolayı 
ister AUaa denlz!nde isler ılmal de
nlzınde olııun en kııa yolun tercih e
dılmcsl zarureti vardır. Bu yol ne 
kadar kıaa olunıa nazari olarak mu· 
varfakiyct Jbtlmaıı de o nlBbette ar
tar. 

lngllterenln Alman üalerine en ya
kın olan cenup ve cenubu ıarkt aahil· 
Jerl a§ılamaz bir haldedir, Denizde 
100 metreye kadar uzanmıı kayalık 
mıı.nialar \'ardır. Bu kayalıktarm ya
rıldığı ve ihraç hareketine mllıait 

bulunan yerlerde de İog!Ji.zlerin kuv
vetll sahil müdafaa tertibatı var
dır. 

DUnkerk harekltmda kuvvet ve 
m.alıareUnl bilfiil Jııbat etmıo olan 
ln&11iz h11ıva kuvvetleri de nazan iti
bara almırsa, ne cln.a olursa olsun 
harp remllerinln refakatinde ile.liyeo 
nakliye gemileri vaaıtaaile ba.ıılt blr 
ihraç hareketinin mııvzuubahs olamı-
yacafma böyle bir ıeyln de es.ueıı 
dttftlnOimedil'lne hUkmebnek lktıı:<1 
eder. Havada vasiyet bafka tClrltfdür. 
lt&Jyan kuvvetleri JJeaaba katılma .. 
bU'I. Almanlar havada talk vaziyette· 
dt&r. 

Almanlann yeni eldı ettfklerl üa
lerdeıı çıkarak ~lterenin cenup ''e 
cenubu tarktal üzerine eok kuvvet· 
11 bir hava taarrusu yapm&Jan çok 
muhtemeldir. Havadaki bu t-.lkiyet 
bir hlklmtyet ıekllne glreblllrae bel· 
kl' o .zaman hava kutveUerlnln hima
ye altmda bJr ihraç hareketine fm· 
kln tuavvur edilebilir. Bu da hava 
dan nakledilecek kıta ve tayyareler
den aUıyacak paraıütçWerln yardım· 
larmm inzlmamlle mOmktln oJabllJr. 
!ııcWzJer bug'{ln cotraft, aakeı1 ve 
psikolojik 11ebebler dolayıalle tam blr 

Bu vakla &'ÖSÖDUnde tutulunca Al· manevi kuvvet lefkll ebnektedirler. 
ınanlar taarruz edinceye kadar J'IÇID Onlar kendi topraklarnfı müdafaa e
bersiln Alman taarruzunu bllflll ctlo- dl)"Orlar. O topraklara hiç kirueye 
lettlrecektlr, takat lngllterenln bu a)'&k butlrmamalı: ın.tılzıerin milli 
kuvveb toplama teıebbUaQ elciden ana.ı.rt loabatmdandır. Fllhakika 
muntazam ve kusurıruz blr ,.ıdlde İnlflbıler harbe çok fena hazırlandı· 
hazırlanmaz ve mevcut kuvveUerln lar. Ratt& bir !nsWs devlet adamının 
bepııt 111 çeldlemezııe muvattaıdyet dedigl giM, blaat ıasms doaanması 
fhtlmallerl azalır ve büyük telıUkeler bile ha rbe en -.ki .-nllerU• bafla
doturmaaı muhtemeldir. Alman erki... mıştır. Kısa bir amaa evvel ..,. her
ıu harbiyesinin bu l§te yapacalt hata halde tam '~ .. ti nde &iti bllyük harp 
da 1nrııterenln hazırlıklarım ve mu· ' ııcflnesil,.. hcraber King Corı; 11Dlfı 
kavemetlni kolayl~tmr.. taalıyctc 'lıaşl~1n&ilterenin ka· 

· rn. hıt rbl lı;in kUI dencecle ne tahrip 
Aikerllk iflerlnde kehanet mevsuu- ı bombıılııı 1 ac clr :mtdJ kıtalan vardır. 
~ ol&mıyacalı vı valdalara adııt Fakat heı h&Jloi bfr dOpnana k&rfl 
kalarak hUkOm yürQtmek 11.zım oı.. ' 'atan t.cpraldanm mQdafaa mevzuu. 
dutu için önllm.tlsdekl lnctıta • Alman bahs obmoa ~ lııOabGton 'bqk&· 
dOellow için pmdldeıı kati bir ıey cıır. ÇQalı:tl hıJnpgta lbıq edllebi· 
.ıfylenemu. Çüakil yeniden fl&'ft olu- \Jccek ~ 11• • olA maladuttur 
nan aillhlar Te deniz üzerinden 1Ul 9 • 
taama& metodlarmm namı blr netlcl StrateJOc INIYk ve ldara de fbndl 
~an r nelinden keltlrlle- ı!aha bulttlr. Burada balılı mınuu 
mez. Her ne kadar Kaleden Dovere olan f1J7 karaya ayak bumak latlyen. 
kadar olan meaate otuz Uç kllqmetre leN karp selmek meııeleaidlr. Bu ce· 
iM de ne de 011& audur. Ve cihan har- ııal'9tl kendi yurdunu mlldataa eden 
bl tıarlblnde de bugilnkU vaziyet ve ln,qmler herbalde cöatereceklerdtr. 
prtlarm bir mlaallne daha rastlamak F..ı'IUl!l memleketin müdafaa tertibatı 
mtlmkQn detudlr. lnriltereyt Norveç- ~ b derece mükemmeldir. 

Fransada yeni 
•• re11m 

Lımdra. '7 - Mue~al reten ve LA· 
•al l'ranıayı tamamlle \olaltter ve 
Jcmporatıf bir rejlmlf! idare etmek 1-
Cln caııımakladırlar. Llvalln hazırla
dr&ı yeni kanunu uuı projeıl dün 
Vlflde Pıten ve arkad&fları taratın· 
dan taavip edllmlftlr. 

Buı mcbuııl&r ,.e Ayan yum Vlşl 
gazinosunda "mlllt meclls,. l~nıi al
tındıı. toplanarak bu projeye "kAnıınt .. 
bil' ııekll vereceklerdir. lçtlmıı.la.ra 
birkaç rhn devam edilmesi muhle· 
meldir. 

A imanlarla Peten ve Laval Fr&n~uı 
araaından ıu ıızmamaktadır. Vı~iden 
rcıımen bil~lrlldiğUıe nu.aran, 1''ran 
~ız nafla n'zaretlnln merkezi •ervla· 
hrl Parüıtekl bilrolannıı avdet etmiı· 
!erdir. MezkQr bUrolan muvakkaten 
~gal etmekte olan Alman aervlllerl 
bııroları derhal terkederek nezarel!n 
emrine bırakm11tır. 

Sovyet harbiye komiser i 

Beıarabyada 

l .011dr11. 6 - So,·yel hıırhi \'e kn. 
ıni~eri nıAreş:ıl Ti1110-;1enko, Kııılor· 
chı larafındAn işır:ıli tamamlanmış 
olıın Jlro;arAhya~· ı ıiyarel elmi~lir. 

.\1.ırt'ş:ıl 1'inınoşrnko Ae~:ırahya· 
nın Fonıanankıı kn~:ıbıı~ındıı ıio;t. 
ımı'.')lur. Mııre,ııl, yirmi ~cnrrlr.nberi 
ırörınediili kıırrlt'şilt köyde bulıış· 
nııı,ıur. 

Tica ret vekili 
§ehrimizde 

Tir:ırl'I \',kili l'\a7.ml 1'nıu:uoJUu 
hu l!llhııh .\nkarııdRn ~l'hriınir.e Rl'I. 
mi~lir. Rir miidıll'I kıılarıık lrtkik· 
ler Y•pınısı nıuhleıncldir, 

Balkanlarda 
arazi · ihtilAfları 

Sofyaya gore A lman
ya ve italya Nıkem 

olacakla r 
So/yn, 6 - Biikreştcn ıeJen ha

berlere giire Alınan)'& ile ltalya, 
Romen • Mıtl'ar ,.c nomcn • Bulıar 
ilılil:irlarınııı sıılh Yolu ile halli ve 
hu .sıırcılc Bnlknııl:ırın harp sahne· 
ı;i olııı:ık lrlılikcsinin önüne ıecll
ıncsi yolunda ınr5ol sarfclmekledir· 
lcr. Rırka ç giin evvt'l Derlinden 
dönmiiş huılun:ın Almıın)'Rnın Bük. 
rrş rll.'i5İ bu hımısla nldığı talimat 
ıııucibiııcc nonıen lıiikiımetiyle le· 
rıııısıı ge~·nıiş ,.e llorııanva ile kom· 
şuları ıırnsınd:ıki arıızi ihlilanıırın
dn Almıı n ''e lı:ılyaıı hnkemllğini 
lrklif clnıişlir. füıınrn bükrımetinin 
ıJc c oı;:ıs itilı :ı ri ~ le 1111 teklifi kabul 
clliı}i 7. :ı nnolıınrııııklıulır. 

Bostancıda bir 
köşk tamamen 

yandı 
Dün ı:-ecc saat 2:! d ' Boatancıda 

Küçlikyalıda Ahmet v.? hc~lreıJ Na· 
hldeye aid Uç ka tlı bır köıkte yan~n 
çıkmııtır. Kadıköy ,.e Erenkôy ıUalye 
gruplannın gayrctlerıne rağmen ateı 

..Ondürillemcmlş ve köşk tamamen 
yanmııtır. KöşkUn ıı&hlplerl, Ahmet 
ile Nahide birkaç gOn evvel .Ankara. 
ya a-ltmlı1 olduklarından köıkte bmail 
lımlndekl bekçiden baıka kimse yok· 
tu. Yangının ıebebi hencız anlqılama
mıpa dı, alevJerin birdenbire ı.öfkUn 
her tarafını Mrmaııından bir elektrik 
kontıığı yllzllnden ileri geldiği aanıl· 
maktadır. 1 ahklkata devam edilınca· 
tedir. 

• 
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Fransanın kabul ettiği 
mütareke şartları 

ingiltereye karşı açacağı harplerde 
Almanyaya ne gibi faydalar 

temin edecektir? 
Almanlar, harp için muhtaç ol· 

duldan deniz Ye baya üslerini uç 
büyük de,·rede elde etmiş oldular. 
llk olarak Stavansrr'den !\an·ik'e 
.kadar cok uzun sahiJlerile 1''on·cçin 
~gali f)elir. İskoçya sahillerine Ye 
Slmall lnsllleredeki adalara bu su. 
reUe her ne kadar yaklaşmış olu· 
yorsa da :ıradaki mesafe yine pek 
çoktur. :Mamafih, hu işgal Bfiyük 
Britanyanın şimalinden geçen her 
yolu tehdit nltmda tutmak imkıln· 
larını \'ermiştir. Danimark.anın 
Norvecln işgali dolnyısile coArarı 
bir ururct olarak Almanların eline 
düştüğQ söylenilebilir. 

Sopra Almanların Holanda ,.e 
BelçÜUl üzerine Yürüyüşleri gelir. 
Bu sureUc Almanlar lnsiltcre aley. 
hine olan üssü lngiltereye daha 
yaklaştırmış oluyorlardı. Ve aynı 
zamanda çok kuvvetli olan Alsas Lo 
ren cephesini bir yana bırakarak 
Fransaya karşı harp imkAnını elde 
etmiş bulunuyorl:ı.rdı. 

Fransaya yapılan hilcumda bil
hassa öncil Alman kıta.atında stra· 
tejik maksatlar güdülerek .Abnan 
~ı cenahı harekAtı bilhassa göz 
önünde tatolmaş Te mümkün ol· 
duğu kadar sür'atle Kaleden başla. 
yan ve Buloııya üıerinden Dfepe 
lcadar giden sahil boyunu tutmak 
istemişlerdir. Buna müteakip hare· 
kAtta Fransız şimal sahillerinin su. 
k'Utu Fransız ordusu üzerin-deki 
kıncı zaferin temini Jcin de imkfın 
hazırlamış oldu. 

Yinnl beş h11ıinında Fransa ile 
ateş lkesilmiştf. Bizim itin mütare· 
ke ~rtlarında mühim olanları 
bllbas a lngiltercyc karşı harbin 
deTamı bakımından ehemmiyeti 
halı: olıınlardır. Bunlar da Fransa· 
nın şlmall msrının ve şimal Te PTP 
~•hlllerfndeki bütün Frnnsıı: liman· 
Iannın işgelfdir. 

Tabiidir ki Almanlar silAhların 
terki &uretile de Fransız ordusu. 
nun askerl levazımını '\"f' cephane· 
!erini cleğeçirmekle lnslltereye 
karşı lıazırladıklan hücumlnrı itin 
Yeni kuvvetler kazanmış olu:•orlnr, 
Fransanın AJsas Okyanusundaki sa. 
hlllerl Büyük, Britanyaya kıırşı bir 
cepbe vaziyetinde de!tildir. Fal:at 
buraları Sen - Jor] konııh ve lrlanda 

ıJcnfai vr. hu suretle de lnı;illcrenin 
sarp sahilleri i\!onçcı>lcr 'c l.J\ er
pol gibi saıı:ıyi nıerkezkriııc kor~ı 
teşelıbüs:ıta girişecek ol.ııı donan · 
rna j,;in i;rl bir iıs \aZİfc5 inı gon•. 
bilirler. Fransnnın şiın ıl s:ılıılleri 
harp semilcri için lıusu<;t slnılejık 
ah\'al ılalılllııde çok ınıisnit lıir ii~ 
teşkil etmezler. Zir:.ı hu ı;a!ıi!Ier 
fngiliz sııhi'lı·r•ıe r.ok y:ıkınılır -..e 
lngiltercdeıı ı::elc ·ci h l \'D lıuruııı 
lnrın·ı şiddt!lh: ımırıızdur. Alnıanl;ı. 
rm ltnlyan cioı:annıasıııılaıı da gel· 
mcsi m:ıhlımrn! foycl:ılorı ıernııı t-
delıilmr.lcri ıçjıı Bre~ı , .... Bo:-ılo I:· 
manlarıııı ı>ccnıiş olın:ıJarı ılo~ru· 
dur. llu ı;ur~llc Alın:ıny:ı lıı;::ıllcrc. 
ye karşı yapacağı harck:ıt için ~.i
mali Fransa, Belçika ,.e Holanda 
sahillerinde binlerce kilonıelrc ı;. 
zakta \'e oldııkça emııiyclli bir iise 
sahip olmuş!Jırtlır. Sulıillerin Jıc· 
men arkasında Ruen, l.il, Geni gibi 
hava üsleri de \'ardır. Ye yenileri 
de lurolmaktadır. En·eJcc ele ~i5l·· 
lediğiml:ı: gibi şimal sııhilleri do
nanma için iyi bir üs oltınıaıııusınu 
rağmen ihnıı,; lıareUtrndil kull:ııı ı· 
Jııcak lütük ııakli:re gemileri lnRİ
liıJerin ynpacat;ı ihrııc horekıilınıı 
karşı mücadele ,.c abluko noktala· 
rile kull:ınılacak denizaltı gemileri 
ve aynı zamandıı seri yfıkler ,.e 
küçük harp gemileri için f:ri hlr ils 
olabilirler. Fransıının Atlaı; sahil
leri Okyanu~ııın gelecek lııgiliz do
nanmasına karşı arka)'l müdafaa 
jçin iyl bir sol cenah vazifesini gö· 
rebilir. Fransız ordusunun yıkılışı 
ve Mare~al Pl•leıı lılıkCımeliniıı ıc. 
şekkülünd.en sonra geçen fı{ıdfşat 
cok büyUk bir dezorsnnizasl onla 
kartı ka~ı:rn olduğumuzu göster
mektedir. 

Bütün hava meydanları lııırııp ol· 
mamış harp tnnareleri, henii7. 
kullanılmamış parklar dolusu zırhlı 
arabalar ınllllzzam cephane 'c lıeıı. 
zin depoları Almanların eUne düş· 
mesi askerlik bakımından onlıışıJa. 
maı: bir mııhl:ret la~ırl:ır \'e bizim 
idrı bo7.ı lımil\er nllmıl:ı cerc~·an 
etmiş olma~ı Uızımdır. 

Netice itibarile Fransa, Almanyıı
mn lngillereyc karşı bir hareket 
sahıısı halini almış bulunuyor. 

.._ 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Heaapltl1' 

ikramiye Planı 

ı adet 2000 Ura .... :?<ıOO.-llra 
a . ıooo .. -sooo.- • 
& . 600 . -3000.- • 

12 .. 2:i0 .. -8001).- .. 
40 100 ~ 1:11 4000.- • 
7.'I 50 .. 1:11 3750.- • 

210 2.'I .. -~2.'>0.- -

Keşi~eler: 1 Şu !>At. 1 MI\.. 
yıs, 1 Ağustos, 1 tkinci!eşrin 
tarihlerinde vepılır 

Yeni bir 
deniz harbi 

f IJu~tarutı 1 fnride ı 
) alnız; sı~ ası müna!rbat kPeiJml.ş 
olmakla beraber tiılen hıırb hali 
mevcut buıunmaktadır. 1ki dP.l'le· 
tin donanması biribirlerjle harbe · 
diyorlar, Fransız donanması denh:. 
de rash\·acağı lngiliz ticaret gemi
le rini te\•kıf etrnck f~mrini alınr§. 
Cebcluttarıkı Fransız tayyareleri 
bombardıman etmi"lir. 

FIU.NSJZ JIARB 
T~llLlCl 

• 

Cenevre, 6 <A· A.) - D. N. B· 
:ıjaıısı bildiriyoı : 

Fransrı radyosu Fran:m: amlral
liğinin bir tebliğini ne"retmP.kte
dir· Bu tebliğe nar.aran iki Fran· 
sız dPniz tanare filosu C<'b('lütt:ı· 
rık'a hllcum etmişlPN.'lir· Limanda 
bulunan !ııgfüıı: ı;t•milcrine bomba. 
lar isabet ettiği müşahede edil
miştir· 

L"\ G1L1Z GI~MtS!l\t; Al'J~ 
A~;TJLAR ~ 

Ccncue, 6 <A· A·) - D. N. B. 
ajansı bildki;ror: 

Casablanca'dan haber verildiği
ne g öre, Jt"raruıız sahil bataryaları 
Vicinity lngifü: torpidosunn at~ 
açmıslardrr. İngiliz 1;emisi l!istc 
kaybolmuştur· 

nm PRA!iSJL (iC)JiSl 
TOIU'ILLF.:SDt 

Hem, 6 (A.A.) - D.l\·.n. aJan"ı 
blldJriyor: 

Havas ajansının Cezayirden haber 
aldığına gore, mU!lycU meçhul bir dc
a!zal tl3ı cuma gllnll C.:ezaır ar,ıklann
da Rlgant de Gcnuullly iamindekt 
Fransız mUst.emleke Avizo gemisini 
torplllemlştır. Ölenlerin adedli henüz 
belli değildlr. 

ll'RONI>ô& B.~'l'llULDI llllt 
Ceneue, 6 (A.A .• ) - lStefanJ: 
Vlfiden verilen blr habere 40/jrc 

mütareke .nuabedenamcru mucibince 
Fransaya dönmekte olan 'Frondör., 
lsrnlndelı.i Fransız torpldof;u Girit a· 
dası clvarmda ik.1 .lııgill% kruvazörü 
tarn.!ında.n tcvklt edilerc-k batırılml§

tır, . "' 
l..or.dra, 6 (A.A.) - Londrada be· 

yan edildiğine göre. Fransız torpido 
muhribi "Frondör,,Uı. Glrld aduı 
aç,Jdıırında !ki Jngillz l\:U\'tııörU tara· 
fınClan bnbnıdığı bakkırıda. çıkan Q&

ylıılar esastan Arfdlr. Şayia Fraıwz 

lıUktımetinin merkezi olan \'!tiden 
çıktığına nazaran .Alman propagıın· 

da te§kilAtı taratından ynrılmı olma 
sı muhtemeldir. 

TULONA KAÇAN FRANSIZ 
<ıgıtı.Ent 

CeııclTe, 6 (A.A-) - D.N.B. ajanaı 
bildiriyor: 
Fransız {;azetelerlnın bildirdJğhıe 

göre, Strasburg sa!fı harp zırhlısı l· 
lo Corı;; Leyguea smıfmdan yedlfer 
bin tonluk 6 kruvazöı- muhtelif tor
pido muhrlplert, torpidolar ve denizat 
tıla.n p~embe akşamı Tulon limanı
na gel~lerdlr. 
DONKERK TıUlAlYJLE TAHRİP 

EDİLDİ 
Londra 7 - orandaki deniz mu.ha.· 

rcbesindc bUyük hasara uğnyan Dün· 
kerk Fransız drttnotu karaya otur
muııtur. Geminin kurtarılarak Alman 
ve ltaıyanların eline dılfmeslno manl 
olmalt için dUn sabah lngillz bava 
kuvvetleri dritnotun Uzerlnde uc;mu~ 
\'e bombalar atmıglardır. Bunlardan 
allısı isabet ederel• bUyUk zararlara 
ııebcb olmuştur. lngiliz tayyarelerin· 
den lk1s1 Ussüne dönmemi,tir. 

Fransız amlrall Gensul, DUnkerkln 
son muharebeden .sonra tahliye edil· 
d!ğlnl 11An etUğlnden evvelce haber 
verilmesine ıuzum görülmemlııtlr. Du 
hAcUse ema.11ndıı da İtalyan deniz ve 
bava kuvvetleri ;-ene görü.nmemlşUı-. 

FRANSIZ TA l'YARELERİ 
l.rı11rlrrı, 7 - IJ:ı,·n~ :ıj:ın~ının bir 

tebliğine ~öre, ltnl)a, mütareke 
mıık:l\'rlenaınesinılcki Fransız do. 
n:ıııma!öının sllôhl:ırındıın tecridi 
kaydinin .şim<.lillk lııtbik eıfllme
nıcsiııi kalıııl ettiklen ha~ka Fran· 
ı.ız t:ıyy:ırclerinln de kullanılınıy:ı. 
cıık h:ılc ııetirilrnesıni istemekten 
şlm<.lilik vazgeçmiştir. 

DENİZ ÜSLERi DE stLAHTAN 
TECRİT EDtr .. :\llYl·~CEK 

l~ondra, 6 - Peten lıükiıınrti, 
Fr2nsız don:rnrnıı5ın:ı !rnr)ı fnı;iliz 
filosunun ıecnvfüünr mukahele bil· 
misil olmak üzere. Toulon, Bu~r· 
le. Or:ın, Aj:ırcio 'c i\ter .eJ·Relılr 
üslerinin ~ilahtan tecriıl cdllmive. 
cc·~inl ilıln etmiştir. • 

P.ETEN Htiltü:\mTJ:'\"lN 
K,\RAnI 

t·ır1111. 6 ( A .. .\.) - Milll miıd:ı· 
(nanın ycpmış oldu.:ııı bir trblil?. 
ınülarcke Hilılfnııme~i ıııııcibincc 
Frrııısız hükunıetiniıı. Fran~ıı tıılıi. 
iyelinde bulunan ki:nselerin Alman. 
~ a \ 'C hnlyıı ile lıcniiz hali harpte 
olıın devleUerın hizmetinde olarak 
bu <.le\·letlere linrşı lı:ırı:> ctmiyecck· 
irini tnohhül cimi, bulunduğunu 
haıırlııtrnnkladır. Dunun hilıHınıJ;ı 
lınreJ,ct edenlttr, ölüın ve rbcdt J.;ij. 
rck ccza..c;ile tectiye edilecektir. 

,\l.J\IAN YE (l'ALYAl\'LARA 
GÜRE 

Bcrlin, 6 - Mesajcro E:azetesinin 

Alman ajans ı nın sözde vesikal 
(Bcı~tnrufı 1 lndrlt.J GAZET1';J...ERtM1Z NELER nun da zehirli oku Tilr1' ! 

rımıı:la bizim aramızd:ı nispet yok. YAZl\'ORT.AR? kalkanına işlemedi ve ç". 
tur. ~ovyct Rusya gerek ham mad~ Huwyın C:ııhiı Yalçın, Alııııınta· Kendimizi kahır yfu; 
de ve gerek gıda maddelen bah- rın muahedelere ri:ıyelsillik ede- görmll§ aaynrı:ı;. 
ııindc bunlardan mahnım bulunM rc:k taarruzu ge~·tikleri yerlere ıa· * * * 
Avrupayı tatmın edecek kaynakla- ıırrı11 harkeflerini hııklı ı.tli~ıcrr.rek ı·ınc Akşamda Nccıned 
ra maliktir· Bu hakikat ne yapa . lıiılııkım vcslknlurı lç\ıırliiriin :ıı;:ık maka.lesine: "Neşredilell 
cağını her gün dti~tinmcğe me<:bur ı;ıö~lii hir l.iilc r.ıihi clerh:ıl tecl:ırik tar Türkiyenin dlirll5t 
ı;e yapacağı işi bir gtio ıwvel tat· eJ, rek ellerine ıe:.lim cııJ~lni z;,l>y. i.,pat eder,, b.,.,Jrgmw ı ,.e 

lediklen z;.onra tııı iddi:ısın1 h:ıklı -,, 
hik etmeğe mahkiım bir Awupa. gôslcrccek vakaları sa~·ırı <lökıncklt' dia ve tahmirileri yalıııı 
nın nazarla.rından taklanmıyacak ,.c hıı 't':.ik:ılorııı ,:ıhleliklcrinin Veygandm raporunun ş 
kadar btiyilktiır. ll<ml orın~a ~·ıktığını lıil<.lir • dllğünU söyliyerck ~untıf. 

Sovyet Rusya ile bizim aramızı ıne~teıl ir. Bu araıla 3Ö7:ij Sovyetlcr- divor: 
nçma~ a matuf olduğu at;ikftr bulu- le Tiirklrc nrosını bo:mı:ı:ya matuf ·,.Salli.hiyct ve mes'~ 
nan bu son neeıiyatm daha deriı: (JJaıı ,·csikolarıı seıircrck demekle· inde olan general aynet1 
ve dnha esruılı gayesi AYrupanm dir ki: "Bn te§ebbii:sUn TUt 
'jarkında !!imdiye kadar ea.ğfam bir ,\lnıunların gayet :ııneli ve rea. anl~ma mevzuu yap 
duvar gihi durı:ın Sovyet - Türk list ııdaınlar olrlu~u mallımılur. nıı zum yoktur. Esasen bÖylt 
d'lı;tlıığunda bir gedik ac;mak olsa liiı·:u vesikaların ııydıırulnrnsının la,,<mıa akdinin imkCuısıı 
gerektir· İ§te, gerek So\')'ctlerin, Tıırhiyerle pek fena bir tesir yııpa- bev .. n~ etmi.cıtir· Türltİrf 

cıı!ını H bu memleketle tokib et· "".... ~ ~ 
gerPk bizim şu Fransa aki bir ı<an- tikleri ald:ılma ve :ıYutma politika. üzerinden uçmak bahse 
dı~'ln içinde çıkan vesikalardan çı· sının muvııff:ıla)·etini sar acnj:lını madığı gibi Türkiycden ~ 
ltaraı·ıığımız mana asıl bu olmalı· pekAlii bilırler. Buna roğmen bu drm vMılalan da ümit ed 
dır· Biz böyle bir noktayı asla gi:i. ıar:ırı s;ıöze ;ılın~ları, şıı ~ırada ortn· Tan.rruz hareketini b' 
ziimlizdtn kaçırmadık· Pakta gir - lı~ı bulanrltrmakla, yani Ru~yıı ile cak olan general VeygV 
mezden önce yaptığımız miiza.ke- Tüı-kiyenin arasını açmakt11 biiyük satırlarını okuduktan 1 

reye, p.-ıktı bnzalark~ıı koydurdu- bir fayda düşilnıfüklerini ''c bun. \'C tcf&re imkan kalır xn' 
~umuz madderr. paktı tatbik et· da muslar kalclıklarını isbat eıler. Bu veeilı:ala.rdan a,ç~~ 
mek sırası geldiği gün Uzerlnde ıs· Almanyayt hu kadar ıoıkıştıran mana. Türkiymin tamaıı1 
rar ettlği~lz ltfsJr tarzına h<!p bu \"C boyle ümitsizce bir manevraya nedir. Gerek sefir, ger~ 
görllş hakım olmuştur. ııevkeden seheb acaha nedir? Rı;.,_ Veygand Rusyaya karşı 

Şimdi ayni görüşü lııi.klın ilıl.n ya Almııny:ımn emellerine kfffi tJe- kette Türki'-'O ile anla;; 
k recede boyun eAmiyor da kıırşısında " ti 

etme 61rMI Sovyet Rusya.nındır·,. bir Türk tehlikesi vehmi uyan<.lıra- kün olmadığını hUkfune 
AL:WAN AJAI'\SININ FRANSIZ rı:ık yahut Rusya ile Tilrki}·e ara· iyetle bildirmi§le~· ~ı• 

SEFİRİXR CEYABI ıunda bir harlı cıkar:ırak onu ~ı- Şu halde, Tilrkiyo Jell" 
kıntıya sokmak ve istenen yolda vesikaları Bcrlin • Jlle.I 

Berlln, 6 ( A .. .\..) - D.N.B. bildiri- ~ürütme imkanını kolayıa,ıırmak mağrıbi gibi - her türlil 
yor: mı isliyor? neden negredlyor? 

TUrldye Anadolu Aj&nınnm tebU~ Yok•a Ralkarılarda ,.e Türldve Bunun iki sebebi ola~ 
ettiğine göre, Almanya hariciye n,za. üz.erindeki las:ıvnırların fiile Çı. Türkiyenin, dört ay evvel" 
retinln I•'ransada bulunan gizli ·ve.sa· J.:nrmağa bir Türk • Ru5 <lo:\Uuğu. yet Rusya aleyhinde be 
iki nfl!§relm!.'111 ÜZ!.'rlne Franıanm An· nUn mİinİ olı:ıcağını düşünerek harekete alet veya vasıtf 
kara sefiri B. Mansigll, Türkiye hart. komşumuzla aramızı boımayı ,.e ğmı ispat ederek Türld) 
clye nazırına bir mektup göndererek her 'kı' me l '· ı· f d" .. ,.. ı m eıte ı zayı uşurme"ı kapaklı olınıy'"'" d"...ı•Mt, 
Alman n~rlyatınm "niyeti tamamll,. mi tuarl ' T J ı · · d cw.• lll"u.> , ıyor. a aş a evını nn ı- ııi'-·aııetini cihan efk' __,,, 
tahrif eder mahiyette,. olduğunu be· ran Alman zafer]t'ri fnplliz azmi \'e " El.I'1Y" 
yan etmi~tlr. mokaoremeli karşısında kıymetten ettlrmek··· Ancak bizim 

B. M:ıı.ııelgli moklubund&, bundan düşürmeğe ha~ladığı sırada Alnıan. sıf;rabilecek böyle bir h 
bafka, Baku'yu bombardıman etmek ya Yakınşarkta çılı;aracağı bir me- lin propaganda teş.kitıitııl 
üure Franmz tayyıı.relerinln TUrk1ye st'le ile lı;endislne kolay zaferler mi lemek fazla nikbinlik olllf' 
toprakları Uzcrmden ,eçmeal lçiıı ınU· hazırlamıık istiyor? riyatın asıl sebebi, olsa~ 
uade nrllmesi hakkında hariciye na· Bunlan bilmeyiz. Yalnız. şu ma- tefilı:lerln bir zamanlar J. .. 
zırı B. Saraçogıu veya arkadaılarile ne,Ta bize gösterir ki Alm:ınyn t'n Jeyhine ve bilvasıta RuSY 
hiç görUımefü,..;nl, B. Saraço&lunun olnıı"acak ••ylerd 1 'l 1 d t o~ & " ·l" en >ı e m :ı ne neler dÜ!jjilnÜp ha.ıU' 
da hiçbir vakit böyle bir oeye muva. umacak kadar dar ve zor bir vazi- meydana çıkararak $0 
!akst etmedlğinl iddia etmektedir, ''eltedı'r O h .. , h kk " • nun u 2 " ını ve a ·ı- mlitte!ıklerin a.rasmt l.ıuP"' 

Sefü B. Mum,ııntn mektubunun mızdalı;i kasltlerini bir .kere daha 
\•eka)1l gizlemeğl'iıUbdat eden lptidııl acıkça anladıktım _..onra takib ede. mak ve Sovyetlcri lngU 
bir hareket olduğ\lnu müphede etmek me~imiı lıattı h:ıreketi biz ~!bette §1 harbe ırilrliklemek ..• 
IAznndır. Eğt'r B. M&.'51igU, BakCı ve biliriz. Sovyetlerle Türkiye~ 
Batum'un bombaı:-dımaııı bakknlda * * * açmak gayesi a.klmııı& 
Tilrklye hariciye nazın ile yaptığı mu ·Abidin l)aver, "lııtakı hak,. baş. değil. Fakat neııredileII 
Wuıt hakkuida H Mart 1940 wihin· lığını taşıyan yazısında, bu vesi- Tlirkiyenin Sovyetlcre 1' t 
de l'ar!ste hariciye nezaretine ya.Z<lıgı kaJarm neorinin Türk _ Sovyet setinde, verdiği sözlere S: 
telgrat muhte\'ly•tmı tahattur etm~k b ğ t do~tluğunu bozacak -...·erde, kuv- a lı, ne kadar dürlls 
isterse, görecektir ki bllAhare ııeıre -' _.ıd 
dilen bu telgra.tta, 'IUrklyeden BakQ· vetlendirmPsi lazımgeldlği kanaati- gösteren öyle vesikalRrt 
yu bombardrman etmek üzere Fra.ıı. n1 taşunakta. ve Saraço~lunun: M.dlsc karşısında, emni)'e 
ııız tayyarelerinin Türldye toprakla.r: " - O halde lran ta.rafmdan bir tının esn.ısı olan blltiln 
il.zerinden geçmeleri mllaaadeelnl ıat.e· protesto gelme:ıinden mi kor'.ı:uyoı- laşmalarda temel tıışıııl 
memif takat telgrafında Türkiye ha· sunuz?,, den "Sovyetlerle ha.rbe_...ı 
rlcfye nazmnın aldı(;ı vaziyete ııaı:a· Sözünil.n iddia edildiği gibi, zım. mek,, hususundaki ihtirıı'" 
ran böyle bir talebe lllzum olmadığı!ll nen TUrklyenin muvafakatini bil- ha.kiki, sa.mimi ve de~ 
beyan etmııtır. Filhakika, B. Maa!!lg. dirdiği yolunda tefflir edilemivece- nu ispat eder. ttalyanı:n ]\ 
ıtnin raporundan &nlllftldrftna gtire, ğlni aöyledikten sonra şunları· kay- mest Uzerine Tilrltiyen.iıl ~ 
"modem bombardıman tayyaı-elerinln dctmektedir: zlyet bu siya.setin en &~ 
Ba.kQya kadar gidebılmeleri lc;in Tür~ d ğil ·d· ? "Saraço1flu. bn tıö7JJe, TUrki.ve· e mı ır • 
\'e İran topraklan Uz.erinden ı;eı;melt· . A nin bövJe bir harekete i"tirald dU- Bu: lezvire kulak ~şr; 
r1 lı'l.zımdır., dediği 7.aman, TUrklye ~ ıc• 
hariciye nazırı sadece kend.lainden, ı. §Unmek bile istemediğini, ııefire da gelmeyiz. Şimdiye def 
ranm muhalefet etmesinden mi kork· anla.tma~a ralmm1ştır. Filv:ıkl, Ha. seye İLiet olınadık· Şimdi 
tuğunu ııormuııtur. Saraçoğlunun bu riciye Vekilimiz. ~-a.Inrz l r andan da hiçbir politikanın oyuf>-t 
cevabı hakkında, B. Maıısigll H Mart bahsetmeklP. ş5yle demek istemi.-r mıyacağmıız gibi gürüttll> 
tarihli telgrafında çok muhik bir nı. tir: bırakmak niyetinde .~~....., 
tarda bulunmu§tur. .._ Bizim Sovyet Rusyaya kar- Verdiğimiz söze, giriştiP4d 

l'jT, Ankara muahedename<ıinln 2 hütıere S<>nuna kadar ~'t 
numaralı protokolile hic;bir bıLSma- y~etlıniz, kalblıni:ı; gibi -e 
ne harekette bulurunl\mıza imkan açrktır. O kadar te~ ' 
yoktur. Binaenaleyh Bakfiya bil - ki bu u~rda ölmek Ja9' 
cum ede<:ek ta.yyareleri:ıizin Tür- gün hiçbir esef duynııı~ 

'';\lilşkilıltın Türkiye · tarafından 
cıknuynea~ını rlahn açık hlr suret
le blldiremeıdi" diYor. 

Mash;li, Türkiye hariciye nazın _ 
nın bu bey:ınatmın chemmiyelini 
tamanıile ıniidrik bulunuyordu. Çün 
kü raporunda Fransa hariciye na. 
zırının nazarı dikkatini bu ehem. 
mlyet üzerine çekiyordu. 

Sefir Mıııtlgli, Anadolu Ajansı ta
rafını.lan neşredılen beyanatında, 1' 
mart tarihili raporunda teı;adüfen 
\·eri1en ınnlılmallan , . .., "ah-;I bazı fa 
raziyeler<.len bahsettl~{ni itirar el
lisine RÖre, hiçbir surette belki rle 
bildlrdilli hıı ne,·i faraziyelere mü. 
racant el me~e mecbur cleRildir. Çün 
kü işaret ettiğimiz Ribi raporunun 
ı11etnl ar:ııla nesrcdilmiş bulunmak. 
tııdır. Hafııasını ıaulcımek için, ra_ 
por i\fasiiliıtin emrine Amadedir. 

Şayet, sefir Masiııll. llak(ıya hr. 
şı Sarac,nf!Jıınun hiçbir vtıkil yapı_ 
l:ıcak hi r harekele rnutııbık kalmt. 
rıır.a~ıııı çok i~·i bilclirıliAini iddia 
eıliYor~a hn iddiası enelki lın:ı 
natlle nnkseıfilmckler1ir. Mnsigli, hı; 
lıusuı>ta, Türkiy~nin mü~l.iliıt çıkar. 
ını:r:ıcnltını Sıır:ıroğluıııın büyük bir 
s:ırahntlc kcnıli!line ıınlnttığını be _ 
yan etmişti. Netice şudur ki, lıfa~ig. 
linin şlmcllkl bf'yanatı aksinin bil. 
lün deliJlt"rİne rasınen, kenıfisi Ye 
belki de Türkiyeyi iılar,. rdcn ze _ 
,·:ııı:ın b:ıııları için milelliın o'.an 
bir işlen tıkma!\ iı;in ynl:rnlıırla ya. 
rıılaıı acemice bir teşcbbü•tür. 

l'e\•yorktnıı aldığı bir hııbf're göre 
lııgiltere hiikiımctl, donınmuile 
~erbeı;t lr'3n<.lanın liınıınlarını i•r 
ııa le lı:ızırlan ınnktaıl ı r. trla.n ıla hü. 
kümeli mıık:ıı·cınct için belli başlı 
limıınları lı:ırui;·c nc ::arc:inin emri" 
ne ıılmışlır. 

kiye üzerinden geçmesi mı-vzubabıı 
da.hl olamaz. Siz. yalnız !randan 
~eçmeği düeUnebilinıiniz. Ora.dan 
bir protesto gQlmesinden mi kor. 
kuyor musunuz?,. 

Zekt diplomatlar, bilhassa bir 
mU~tefik devleto karşı, bir şe;i 
nıu:ıkane r~ddetm~k istedikleri za
man, böyle konuşurlar· Eğer 
Türkiye, böyle bir harekete ml1$ı~ 
ade ve müsamaha edecek olsaydr, 
Hariciye Vekilimiz bUsbütUn baş
ka bir dil kulll\nır, hiç !rancian 
hahııe lüzum ıı;örmiyerek eadece 
şöyle öiyeblllrdi: 

- Tilrkiye ta.rafından bir pro· 
testo gelmeeinden mi korkuyorsu· 
nuz? 

* * * 
Ak§a.mda Di.kkat.ler aütununda: 
"D· N. B. ajansı kornoularımızla 

aramızı açmak iı,;in, bazı n.,riya.tta 
bulunuyordu. Birun ajana da. bu 
propagandaya mevzu teşkil eden 
ve:ıi.kalan olduğu gibi, efk!n umu. 
mlyeyc bildirdi· Alem bunları dün 
dikkatle okudu· Ve Tilı'kler hUkft
meUerinin, tam m.ım ıeclyelerlne 
yakı§acalc gibi dürüst, temkinli, na
mu8ki.r, vefakar ve sulhpeı-ver ol
duğunu iftiharla göl'diller. Tlirk 
milletinin, Türk devletin& bu yihr 
den itimadı büsbiltün artmıştır· 

Mantıkta bir Jı:aide Yardır: ".A.k!l 
için tarik birdir!,, derler. Ayni 
yolda dUşünUp, konu konıaunun da 
Tilrk devletine ayni notu verece • 
ğ-lnde §ilphe etmemelidir. Hllsntini. 
yet erbabmın b~ka tllrlU hareket 
etmc11ine imltıln yoktur· 

Suiniyet crbabma gelince... O-

inal şilebi ora 
geldı 

1 
fBaştaraf 1 ~ 

ııaade ıılmarak 29 haz1raJl6 
la hareket ed!lm!otir • • 

Fakat İtalyan radyoJJl1 
ve Pantelarya a~' • 
radyosu ise Tunus • ~~ 
larya arasının maynlBJ;;,t' 
ğunu ilan ettiklerinclerı ,<t 

ninde tereddild edilJJli~ 
dökülemiyecek kadar d ş 
dan seyre de\-am edillXle 
veril~tir· 

Gemide yedi de yolc\J 
TAN ştt,Efl rt' 

Temmuzun ikisinde O 
nınd:ın hareket ~den 1•11 fı 
den dün )foltayı snJlıııti!l':J 
rine dair bir 4elgrar scııııv 
lehin çarşamba 1tünil 
gelmesi bekleniyor. 
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mum· 

'~vet. 
~ tekrar ya:vqlat.tı: 

liaıbtıld yapılacak bqka i§· 
~. 
'~e gibi? 

" li e gibi olnca.k ! partiye hiz
tbı:ıek. Her aalıada. ve her §C'"" 

· ~unlarm en faydalı oekll de 
ı nıaltlmat bulup Doktor Ku· 

~ bııdinnek··· 
~ttler Rem: arka~ma baktı· 
• dilinin altında bir bakla 
.\ına ne? 

'~e demek istiyorsun? 
Yeler fikrlnl açığıı vurdu: 
ta.brikanda, ~dikilerdcn da-

'& benzin sal-tedip daha !azla 

an veren ve l1acmı da daha 
(olan bir motör hazırlnndJğmı 

Rlln bana eöylemi~Un. 
t\•ot. 

' E:ğer vatanına hizmet etmek 
0tıan ve benim de dostum.san 
llıot.arün planını ve kc~fname
~thut bunların fotoğraflannx 

~ etınetisin· 
~ beklemediği teklif karl)1Bm
~l'tıer Rem irkildi, fakat elnir 

i ve namussuzca bir teklifle 
lığnu dü!}Unmedi. Bu nn.· 
td:ım üzerinde, kurnaz Nazi 
andası istenilen ve beklenen 
gö3tcrmişU. Ustaba.'ı Renr:, 
~a. va.tand~ı diğer bir çok 
lar gibi, Almanyanm işine 

~ttak bir ı;cyi a~ırmanın hır· 
· bulunduğu mevküni ve kcn
~ &'öıı.terilcn itimadı suiistimal 
ln de ihanet olm:ı.dJğmı dU

'ltteydi. 
Sebeple hiddetıcnmcdi· Fa· 

~~ ınU~kUlatmı derhal gördll 
,"'Utnesi de bundan ileri geldi· 

ından daha yavq se&le: 
~~n çıldırdın mı Franç T dedi· 
fi11 8CY imkknsız! 
l'der omuz silkti: 

ı..,l\brikanı bir seyyah kafile
"lrllkte gezdim· Bazı bUro

bizi ııilraUe geçirdiler. Bu
~ bcl'aber masalarda planlan 

ltnamcleri gördüm· Bunların 
uıfo odalar gUnUn birinde 
~ dakika için boş kalabilir· 

bu dakikaları sabırla bek· 
\'e istifade etmesini bilmek· 

büroların hepsi, birer cephe· 

're olduğu için son derece 
• Mükemmel bir fotoğraf 

e bu p1lnlarm fotoğrafım 
için çok zamana ihtiyaç 

gerek. 

~pacağm iş bundan ibaret 
tını göreceğimizi bilirsin.· 
boktor Kasselin ve &iye.si 
tin tevecühUnil kazanım. 
l~kilatta. chemmiyclimiz ve 

\."'tlı )iillellr· Nihayet bunla
.:'1lılnden daha emin '-e kat'! 

llara da alım; hem ne pa-

~ l3nayder içini çekerek de· 
ttu. 
~aı:a kazanmnğı ne ko.dar is· 

bilirsin· Dostum olman i
&enc bilirsin ki, ben flmdi· 
~k daha yUksek mevkilere 
~ lda.mım· Sen de bunu ba· 
\ l1üz defa eöyledln· 
~a param olsa ben zengin 

\..... l'olunu bulurum. Fakat bu 
M,lllaYeyi taliden bekliyemem, 

~ bttı. yaratmalıyım· Bunun 

~~o:stum Rem: sana gUve· 

llllnıan veya fotoğrafltınnı 
tılecehin deffl m!! 
~t nenz işi mü§kül gönnek· 

'l:ll ediyordu: 

-: Fa.kat, dedi, yakalanıraam 

fa.brlkldan koğmakla kaJmaıjar, 

beni pol.Lse de verirler. 
- V&tam:nuz ve .Filhrerlmiz 

ufıımda icabmda ölUmU bile göze 
almak lhmı. Bizim haldld vat.anr 
mız Almanyadır, bütUn ırklarm 

halitası inııanlarm toplandığı A.ıne

rlk& değil ... Sen vatanımız ve FUh· 
rerim1z lçlıı. ölUmll göze almıyor 

musun yoksa? Cevap ver· 
Bu eefer Franç, Renzi kandırma

nın yolunu bulm.U§tu. U5la~ı 

atıldı: 

- Altııaz olur muyum hiç! O· 
lUmUmtin Almanyaya ve FUhreri
mlze bir faydaeı olacağındıın emin 

olurs:ı.m tabfi ... 
- O halde tekllfhnl kabul edi· 

yor musun? 
Ustaba~r kandırılmış. fakat hl· 

IA. karar '\o'ermcnı~U· Franç onun 
elini tuttu, göz.lerlnin içino bakarak 
sualini tC'krarladı: 

- Teklifimi kabul ediyor mu-

11un? 
Vcrner nihayet razı oldu: 
- E\·et Franç. Bir tcc!'iibede 

bulunmağı \'nal ediyorum· 
Franç, Mmlınl bir fedakılrlıWa 

te.sekkUr etti: 
- Valanma bir hizmette bulun· 

maklıı beraber bana da çok bir J;i
llk yapını§ olacaksm, teşekkür 

ederim. 
Karnnm ne aksi tabiatlı olduğu· 

nu bilin1in. Bizim teşltllfıtla fazla 
meşgul olup b:ınkayr ihmal etti· 
ğim içln başnnın etini yiyor. Halbu 
kl bankadaki ~im bana ancıı.k ek· 
mek parası temin ... 

Opıırlördcn gelen bir lle8 üzerine 
:F'ranç cümlesini t.amamlamadt. Her 
Doktor Ka!!6cl'in blr nutuk söyli· 
ycccği haber veriliyordu· lki arka
daş 8.l'Mmd:ı.kl muhavere burada 

kesildi· 

• 
.Birahnrıenin en bUyUk ulonu 

olan dipteki Uçlincü salon, reis klir 
ellsil, iskemle \'C sıralar ve üzer· 
lerl propaganda. riaalelerlle dolu 
masalarla ha.zırlan.mrştr. Oparlör 
Doktor Kassel'in bir nutuk söyliyc· 
ccğlni haber verdikten iki dakika 
sonra bira.hanenin iki salonu bo§a· 
laralt konfranıı salonu tıklım tıkhm 

doldu· 
(Devamı \'llr) 

~! 
lstanbul yüzme şampiyo
nası seçmelerine başlandı 

lstanbul yüzme §amplyonaaı aeçme 
mUaabahalarma dUn BUyUkdcrcdekl 
Beyaz Park YUzDle havuzuııda bq· 
landı. llk g1lnl>U seçmelere 80 kadar 
yUzUcU i§tlrAk etti, Alın:ın teknik ne· 
tlccler şunlardır: 

JOO l\letnı Serbeet: Birinci l>Iahnıut 
Galatasaray lla~. derece (1,<t,C); I· 
kinci Fikret Beykoz. 

100 .ıuetre Se.rbeat 6.ü\·liklec: 
Uı; kategori Uzerlnde yapıldı . .!lıcU. 

cede All (Galatasaray) birinci, derece 
1,10,2, Ali o(Galatuaray) ikinci geldi 
ler. 

2no .Metro Kurbaplıınıa: 
Yus-..ıf Beykoz birinci Dcrc<:e (3.54) 

Musa iklııd, Re!!lt ııçnncU. 

200 l'lletre KurbagaJıım:ı (küçw.ıcr) 
Bu müsabaka iki k:ılega: l üzerinde 

yapıldı. BlrlncJllği Hikmet (llc,iklaı) . 
lklnclliğl lııtavrt (Gal.ıt3Samy) aldı. 

400 Metre Serbest Büyükler: 
Blrlncl: İbrahim ( lstikllı.l Lisesi ı, 

ikinci: \'ednt (Galataııaray il.sesi). 

'4>0 metre Kll~dl'r: 
Birinci: Sadullah <Gatıı.~ııaray), 

iklnd: Sabahattin {Galntau.rayı. O· 
çUncll Sedat (Bc§lkla~). 

Türk bayrak yar:~ı (8üyll.k\cr): 
Kemal, Yusuf, Fikretten mlltqek

kll Beykoz takımı blrlnciJICi knzandı. 

Tllrk a.yı&k yarııı <Kli~illüf'r): 
Allı takını girdi. Birinci: Kemal, 

Hikmet, Necati lDeşlktap). lldncı 
(Galatasaray), Uçüncn (Beıılkta§) 
dlSrdUncU: lBeykozl, Beşinci: (Çen. 
gelköy), talmnı. Altıncı tıı.:mn: Dl! 
kallfye oldu. 

SU 'IOP:: 
BUyüklerde Galat45arııy • Beykoz 

finale lUlldı. ~UçUklar arıuıııda :rapı· 
lan mUBabakada G:ılatasanıy Bc:lk. 
tıı.şa. 6 - O galip geleli. 

Mü.ııabakalara bugUn devam cdılc· 

cekUr. 

Kuş pazarı yıkılırken 
htaııbol ı:ı:apu byıt Kaleınlııden : 
l!&hçekapt Jlezdinde v&kl cedit 

Valde Sultan nktmdan K~paıubafı 
dellA.lltl beher .sene mu!ıarremlnde üç 
yüz kuruı ahz iki )'UZ elllsl haztneye 
lnı.d ellisi ta.rafı valulta k&lmak fl. 
~ münadi :Mwıı:a.ta bini Omıanm 

Gurre/M/12'2 tarihiyle uhdealnde ka. 
yıllı bulundugu bcyanlle geri aunul • 
du. 

Türk mimaı1sinin bir §aheseri 
olu Y enicami, etrafını saran tµ
f eyli binalardan temizleniyor· Bu 
eene 285 yaşınll baMn bu mabet 
ve-etrafmdald kasr, Mıaırço..rşısı, 

türbe \'e sebil pek yakında eski ih· 
tip.m ve asaletleriyle meydana ç:ı-
kacaklar... • 

Belediye, mabedin avlusundaki 
kuşçu dilkkA.nlannı yıkın.ağa karar 
vennlı}tlr· Eu isabetli tedbiri alkı,. 
larkcn lstanbulun esnaf tarihine 
parlak blr ııekilde karışan ku,.cıçu· 
luğun \'e ku.şbazlrğm da yıkılmak 
ve sönmek Uzcre bulunmasının ta· 
rihseverleri mliteesslr etmiş oldu
ğunu 5Öylemeden geçemiyeceğlm. 

Sils, ses ve avcı kuşları besle· 
mek zaman zıı.man refahın ve be
dii zevkin bir ölçüsU sayılmıştll'. 
On \·edinci asrın ilk nısfında dör. 
diin~ü Murad r..amanmd:ı İstanbul· 
da 500 kuşçu dükkanı ve 600 kuş
cu esnafı \·ardı. (1) ~manlı sara
;'111dıı da ku~çuluğa ehemmiyet ve· 
riliyordu. Saraydıı doğancıbagıhk 
teşkilah vardı· Dol.mabahçe ve 
Yıldız sara vlarında hususi kuı 
bahçckri yapılm~tı. Tilrklerin kuş 
severli«'n efsaneler devrine kadar 
çıkar. "r::satirl dedemiz Oğuz Ha
nın 24 boyundan birçoklarının On. 
ğunları ku~tur· Türkler hazı kuş· 
lam bir çe§it muhteremlik de ve
rirlerdi· 

Ycn•cami 1074 H· 1760 M· yılın
da yapılmt.'}tır. Böyle pırlanta gibi 
bir abide kura.n temiz :tevkli mi• 
marlanmız; a,•lu!'lunun pis baraka· 
larla, tufeyli yapılarla doldurulma. 
ıı.ına mü'38ade etmezlerdi· O ha.ide 
o Yakit kuı;pazıırmı lstanbulun 
ba§ka bir yerinde aramak icab .c· 
der. İmparatorluğun inhitat ve ın 
hilal devresi b~ladıktan sonra 
şehrin bedii zevki ve ahlakı da 
bozulmu~. mabetlerin avluları bazı· 
la.nnın altları bile satı1nufllr. 1m
paralorluk çözlilme ve dağılma 
dç.\Tesip~ ~ten sonra Ycnica· 
mi a\·lusunda bir k113 pazarı ku
rul.ntu§tur. Bug\ln elimde bulunan 
Muharr.tm 124.2 tarihli bir vesika. 
ya göre 117 yıl önce Ycnicami 
kuş pazarı tellilba.fiısı her sene Mu 
harreminde. hazineye 2;;0 ve ~mi 
evkafına da :;o kuruş ver;yordu· 
Tellllba5ının ev~n.fa. her sene mu
ayyen bir para. vermesinden anlı
yoruz ki kuş pazarı belki de Yeni· 
cami manzumesi yapıldıktan sonra 
).lıstrçarşısınm içinde veynhut av -
luyn açılan kapılarının önünde ku. 
ruluyordu· Bu tahmine gör~. eimdi 
yıkılacak olan Kuşpaz:ı.nnm 285 
yıllık bir mRzisi olduğunu kabul et· 
mek mUmkUndlir· 
Yıkılma karannr gazetelerde o

kuduktan gonra kuş pazarına git
tim 44 ve ·15 num:ıralr dUkkinları 
işgal etlen kuşbaz !smııll Kuşdo· 
E;"anla. konu§lum. İsmail soy a.dma 
layık bir adr..mdır. Bu meraklı ,.e 
selim ze\•kli TUrk anasmdan kuş 
r.cvgisilc ve kuelarm içinde doğ • 
mu" babnsmdan kuş sevgisi terbi. .,,, d ~ 

vesi gönnliş ve valnız k~ og-
~akla Jmlmamı.ıı. · kuş da doğur -
muştur- Tilrkiycde emsaldz bir 
ı:a.narya nesli ilrctUkleri için bu 
ı\ileyc kuşdoğan ve kll.§ doğuran 
\-as:fları pek gilzel yakışmaktadır. 

tsnınil Sir~teci g:ırmm önünde 
yeni yıı.pılan diikkfuıl:ı.rdnn birisi
ne ta§ıntyor<lu. Dertli ve yorgun 
görünUyordu· Alllkamı görUnce kol 
tuğunu bnna ikram etti, karıııma 
oturdu· lfafe!'lerden dökülen bin 
bir tillur na~mc ve musiki nrasm· 
da bnnn derdini anlattı. nazı cüm
lelerini de aynen not ettirdi. 

.. _ Biz urdedcn, b:ıbadan ku~. 
çuyuz. ~u dükkanda tam 154 se· 
nedenbr.ri ku~çulukla me!l~ıuz. 
Yedi !'lene P.Wcl 104 y::lşında ölen 
bnb~.m Arif erendi bu dlikkanda 
çalıştı· Dedem Mustafa efendi de 
\1u dül•kanda kuıır,u oltırnk ölmfüı· 
tür· J;abamın dedesi Osn1an ağn
r.m da kuş razan tcllalbaşısı ohlu' 
ı~unu evkaf idaresinden çıknrtttı • 
ğun bir ka~,t suretinden öğrenelim· 
Ben 65 yaıımdaynn. 54 Benedir bu. 
radayım. bu işle me§gulüm· Bura· 
da ruha gıda ''eren, dim:ı.ğdaki 
yorgunlu~u pderen sevimli kanar
ya kuşlarına çok yüksek ,·nsıflar 
\'e husus'yetler verdilt. 

1smail sözUnU hurad::ı koscrck 
r.cblnden çıkardığı iki '' eslkııyı ba
na ı;öısterdl· 1o·1-939 tarih ve 492 
umumi nunıarayla lstanbul tapu 
F.lcil mUdUl'lüğllndcn aldığı bir su. 
rette l 17 ),1 önre dcd"einin haba· 
r.ı Oıımanın bur ada lrn1$ tellalba-.ıısı 
oldugu gö!'ltCriliyor<lu Bund:ın 

(t) faıliım !)rlcbi seyr:lııılmııııcsi. 
Cild 1 soufa 5~7 

sonra 1.smnil zararlı bir propagan
daya if&rct etmek lUzumuııu his
setti: 

- Son senelerde kanaryaların 
insanlara uı.ra.rh mlkroblar aaçtık
lan §8.yia.l:m çxknrıldr. Memleke. 
tiınizde yabancı kuş eat.mak isti • 
yenlcrl:ı yaptıkları bu propagan • 
daya ancak safdillerin inanmı11 ola
bileceklerini tahmin ederim. A\' -
rup& ve Afrika k~larını ithal et
mek için yalana tenezzUl eden bu 
adamlara bir a.eırdan fazla ya§Iyan 
dedemi, torununun torununu göre· 
rek ölen babamı ,.e nihayet hl~bir 
hMtalık geçirmeden 65 y~ma ge. 
len kendimi birer sıhhat ibidw 
olarak gösterebilirim. ı-;ğcr kanar· 
yalarda :zararlı mikrop olsaydı, 
babam ,.e ben bu kadar yaı:;a.maz.. 
dık. lyi sesli kuşlar bilakis ne§eyl, 
§&tareti artUrmak aurctile ömrün 
uuımasınn yıırdım ederler· Eskldcn 
burada 21 kuşçu dllkkaru vardJ. 
BugUn 3.'l.),lan dörde inmiştir· ls
tanbullu lann bedii zevkinin azal • 
dığını kabul etmiyorum· Fakat ik· 
tlaadl buhranlar, ~rarlı propagan. 
dalar bizde ku~ merakını öldür • 
mUııtür. Üç sene evvel bizim mes
leğim.iz ölilm tehlikesi geçiriyordu· 
Üniversitemize Alman profesörler 
geldikten .sonra. iyi sesli kul!lar 
tekrar rağbet bulmaya b~ladı· 
Alman doktorlar 1stanbulda bilhas
sn sinirli kadınların ~okluğunu 
gördilklerl ~in bunları güzel SCBli 
kuşlar tavsiye etmişler. Bundan 
sonra kanarya.larımız, diğer gUzcl 
sesli ku!}lo..rmuz aranma.ya. ba.,ladr. 
Kuıı insanm yalnız zevkini değil, 
&el'\'elini de arttırır. lsta.nbulda 22 
aile tanırım. Bunlar evlerinin üst 
katlarından bir odayı kuşa ayTT' -
malt için senede dört, beş yUz li
raya kiralnnuşlar. 10, 50 lira aylık 
demek· 

Bunların yirmisi gayrim~i.m. 
ancak ikisi Türktür· Bunlar ayni 
zamanda dostlanmdrr ve karşıltklt 
alıcı, satıcıyız. Dedi· 

lsmııil kU§lardan bahl!ederlten 
kanarya bahsinden aynlamıyordu. 
Kanarya milll bir kuşumuz muydu? 
Atlas Okyanusundaki bir adalar 
grupunun adını ta.sıyan bu kuşlara 
milliyet rengi verilemezdi. Bu za.. 
rif ve ince mahlfıklar letanbula ne 
vakit ve nereden gelmi,lerdi '! b · 
mail gibi başvurduğum eski eser
ler de bunu bilmiyorlardı· A.kde
nlzl bir Tllrk gölU haline getirdik
ten sonra Atlas Okyanwıuna t.qan 
ve Kristof J\'.olombun A.ınerikanm 
keşfinden dönen gemilerini ve kA.· 
~lfin arkadaşlannı esir alan Gell. 
bolulu Kemal ve yeğeni Piri reia 
kanar)·alan ve daha baŞka. !!Us 
ve ses kuşlarınt lstanbula. getir • 
:mlşterdi· Papağanın ' 1Tutu" §ek· 
!inde tanındığını eski kitaplardan 
öğreniyoruz. Fakat kanarya adına 
hiç raslamıyonız. Şen 11eya.11mm 
Evliya Çelebi ses ' 'e av k~tarmı 
şöylece sıralamıştır: 

"Serçe, İskete, l'ilor)·:ı (2). lı:ış
lank:ıra, İspinoz, S:ıknkuşu, Eşllbe, 
Feryi, :Kuyrukatan, Knrabülbül, 
Boklucabülbül, Bülbülügüyaz, He
zar, 1\larkızkuşu, Boıbakka1, Asma
ku~u, Sarıasma, Karatnuk, KCır-vnn 
kuşu, Ögeyik (3). lııık .kıran, Yusuf 
l\lısır<la satıldı, Dey:ızkumru. 

Runl:ır arasında K:ınarya111n is· 
mi geçmiyor. Bizim tahminimize 
gör<' bu kuşun eskiden adı başkay
dı. Fakat şimdilik onu bilmiyoruz. 

~Eııkiden kuş kaft:slcrlne çok iti
na edilirdi. 'Hazan bir kafe-; mua:ı:. 
zam bir sen·ct olurchı. Yalnız Os
manlar sar:ırıııda dei{il kuş nıernk· 
lılorınıla bile incilerle, Yt'mcn a· 
kikl:ırile örillmüş, altın \"e gümü~ 
lcllcrlc siislenıui) kafcııler bulunur
du. 

hm:ıile cins ve kıymetli kuşları 
sorıtum. O geniş bir \'ukuf Ye s:ılii
hlyct!c sözlrrine dcYam etti: 

- lslnnhulda :\·etişen l\nnaryıılıır 
uün\'a kannrrnl:ırına faiktir. nu 
lop~jiın knn~ryaları hiç bir tirdim· 
de ~el i5meı. hınnbulun l\nlikr:ılya 
~·ı ftlii;i ne l..:ıdar olan yerlerinde ye· 
ti'jir. Alrıncla~ını aşarsanız, yahut 
l\olil.r:ıty:ıyı geçerseniz öblir t:ıraf. 
l:ırıla iyi k:ııı:ırl a yclişlircnıezsiniz. 
llıı a sırl:ırdnnberi tccriihe edilmiş 
lılr h:ıkilrntıir. İst:ınlıuhın bir husu. 
'iyeli (!;ıha yardır. Filorya, Saka, 
hpinoı. ı,krle, Alknnnry:ı, i\!nntn, 
C:ıııory:ı, Fnnyctc gllıi bütün ııull 
. kuşl:ır ki lıiı hunlara "Geçim. 
ı,uşları" tlı'rlz . lstaııbulılan ı;:ecme· 
.re ınecburdurlnr. Hu kuşlıır Büyi\k· 
çekmece k:ızasınıl:ı G:ır<lan çiftli. 
ğindeki llizansdon kolma mc.tlıur 
Ku5kıılcı.I iizt:rinden (lelirler., ts. 
tnnhuldan ,.e Ho~aıdan karşıya g~ 
çerek lzınit istikametinde yol alır· 
lıır. Eskiden mer:ıklıl:ır bu kuşları 
yakalarlar. lıcslcr ,.e terbiye e· 
tlcrlerdi. Pazartesi günleri Yenicami 
h:ıvlusundaki Kuşcuların kah\'osln. 
rle ıorıl:ınnrıık ~:ılış ytıpllrlardı. 
Meraklıların yr1iştirdikleri Saka, 

< !?) .Vat bu Evliua Çelrbi aeualıaı. 
1111ml'.dnc!e ( cild 1 saufa 587) de 
hu l;climl' 1-'ılorinn oitıi ;ta:ılmıııtır. 
/lalbrıl:i doi'irıısıı Filnruadır. 

ı .:ı > nu kmmn ndt da E111iua (:ele· 
l• i11iıı ,llrıft111 ° 111ı :slın~ıncla IJyel"ll ui· 
bi 1111:ılıı11~tır. Voi/rıı.~ıı lıi:im ya:. 
aııiınıı: aibidlr. 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

İdareml.zde açık bulunan geml tablbllklerine doktor &hnncaktır. 
TaHp olanların §era1U ~ğrenmek Ozerc evrakı rcmnlyelerllc birlik te u. 

mum mUdUrlUğUm.U% zat ~lerl mUdUrlUğUne mUracant etmeleri ıuzumu 
illn olunur. (5i•7) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ildn!arı 1 
l - Tahmtn edilen bedell (1M2) Ura otan Aydmrel.a me.uhB goml:ıl er

leri için almacak 12 kaleme~ 18-7-940 tarlhlne raııtlxyan per 
ıembe gUnU saat U to Kasımpıı.,ada bulunan deniz levazım satın· 
alın& komlllyonunda açık eksutmesi yapılacaktır. 

2 ...!.. İlk teminatı (llfi.65) lira olup ıartnamest hcrgtın 1~ saatı dahllin· 
de mezkQr kom.J.lyondao bOOel.aiJıı almabillr, 

3 - bteklUerin 2(9() aayılı kanunun istediği \'esaikle birlikte adi geı;en 
komisyona müracaatları. (11624) 

lf. * ~ 
mntyağı alauıcak 

12 temmuz 9t0 cuma gUnU &k§&mma kadar pazarlıkla hlntyağt alma
caktır. İllteklUerin her gUn ICammpapda. bulunan kom!Byona mOraeaatıarı. 

(5807) 

Dev1et Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum, idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 1'400 lira olan 2t0 adet yolcu vagonlanna su Tennek 
fçJn fçl ve dı:ı helezon! telll lbUk hortum 16-7-940 aalı gtlnU saat (115.30) 
on be~ buçukta Haydarpa§ada Gar binuı dahllindcld lrnmlsyon taratında.n 

kap:ılı z.art usullle satm almacaktır. 
Bu 1§9 gfrmcJ.: fstıyenlerin 1080 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 

etUğl veafkatarla tekli!lerlnf muhtevi za.rt:ıarım aynı gUn saat (H.SO> on 
dl>rt buçuğa kadar koml&yon reiııllğfn& vermeleri 111..zmıdır . 

Bu tl}e aıt prlııameler komlsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
o(t>468) 

Kuleli As. Lisesi Md. den: 
Kuleli, Mııllepe, Bursa askeri liselerinin birinci sınıflarına bte.kli 

"e bütün sirıne şartl:ırını halı olan namzetlerin seçme sınavlıırı 10 tem. 
muz 940 günü mezkur liselerde yapılacaktır. Namzetlerin en geç lO 
temmuz 940 sabahı saat sekizde mürekkepli kalemleriyle veya hokka 
kalemleriyle işbu lfselıerde bulunmnlıırı iUin olunur. (220 (5690) 

Dizel motörU ve Yüksek tazyik tulumbası ahnacaktrr 

Siirt Belediyesinden 
l - 120 Pa. takatmda 3 adet Dizel moUSrile gene aynı tal«ltta .a adet 

yllkaek tazyik tulumbamım mUbayaaaı \'e Sllrt tulumba iatuyonunda moıı· 
t& edllmeal tal kapalı .zarf uaullle mUnaka.saya konmuıtur. 

2 - Muhammen kqit bedeli 43.633 lJra ve muvakkat teminat 8.272 ll· 
radır, 

3 - Ekailtme 31 temmuz 940 tarfhlne mUndlt Ç&11am.ba gtınn aat lf 
te SUrt beledlye.llnde )-apıla.caktir. 

' - M:ünakaa& ve ke~ evrakmı görmek tatiyenlertn Ankara, latanbuı 
n Sllrtı belediyelerine mllracu.Uan llAn olunur. (112il) 

Siirt Belediyesinden 
Açık ekalltmeye konulup tallp Zllhur etmeyen sondaj lruyula.n 1~ 

6-9'0 tarihinden 1Ubaren bir a7 mtıddetıe puariıfa konutmuıtur. Şart. 
ı:ıameyi glSrmek S.teyenlerln Ankara. t.tanbul ve Siirt belediyelerine mU· 
racaaUan illn olunur. (15411) 

t~pinoz ,.e Filorya kuşları 50, 60 f rın ötümlerlni plak gibi alırlar ,.e 
lirııya kndar müşteri bulurdu. Cermenler eskiden 15, 20 liraya ıa
Mcnılcketinıizdc ilkb:ılınr:da hilhas. tılırlardı. Şimdi dört liraya kadar 
sn kırlorda mcbzulen 1111lunan düştfiler. Eskiden Jıizim 50, r.o 
''Boıım:ıklı kuş" denilen bir kuş ş:ıkşnkln öten yerli I\annryala. 
,·ardır. Du kuş bütiin kuşların, hat· nmız vardı. Bunların damızlıkları 
ta rohanlann ı~lıklarını bile ko- dedelerimden bize kadar gelmişti. 
lııylıkla taklit eller. Eskiden meral..- Son on senedenlıerl bunlor ra~bet 
lılar bu kuşl:ırı yavru iken alırlar buldular. 
et ,.e leblebi unile beslerler, bun. lrlnnd:ı. Kannryalnrı ters tüylü
lnr:ı calgı öğretirlerdi. llu l.:uşların dür. Bunlnnn dilleri de bizim yerli 
elli, altmış altın lirny:ı satıldığı o. Kannryalor gibidir. Fakat bizim 
!urdu. 1\laalesef şimdi böyle meral.." Knnar:yalarımız gibi dilber değil· 
Iılar kalmnıh. Tütüncüler ,.e gazino lerdir. Çeşitleri de iki, ücfi gecmcz. 
sahipleri boş zıınınnlnmıda boğ- İsmail Sirkecideki Araba Yapuru 
maklı kuşlara ufıık düdiiklü çalgı· ittisalindeki yeni dükkllnına taşını
lar çalıırak dil öğretirlerdi. Yenieo. Yordu. Hnmnllar lıekli:rorlarıdı. Fa. 
minin Bnlıkpa1.arı kapısınrln Hacı kat lsnınil b:ımteline dok"Unulmu~ 
Hüseyin isminde bir Iraklı tnıımm. gibi har:ırctlc mesleklni ve çok 
Dükklının:ı hoğmııklı kuşları ns:ır sevdiği kuşlarını anlııtıyor, bana 
onlara t·elgı ile ders verir, her sene bunları birer birer indirerek gös· 
de ilç, dört yiiz nltın lirnlık yetiş. teriyordu. Kuşların tuYıılelleri, tır
tirilmiş kuş s:ıtardı. Bu Irııkli Yıır nak cil.'lları dn ,·a:-dı. Hele mini mi· 
ru kııııoryo :ı.uşuna da ııene bu çal- ni :ımcJiyat IUetleri ve cins gü\'cr. 
ğı ile "Klitip uykuuan uyanmış cinler sörülme:re değerdi. İsmail 
gözleri mahmur" şarkısını öi?ret· Kıışdo~:ııı bir bnşkn giin bunları de 
mişli. Babanı Arif efendi bu knnar. anlnt:ıc:ıkt1r. 
yayı kendisinden C:Jj) nllm liraya ------------
s:ıtın olmıştı. 'l'ürkiyede kan:ıryıı 
neslini blıiın nilc mııhnfoza Ye ıs· 
!:ılı etıni~lir. Bütün damızlık kanar
yalar yalnız bizde bulunurdu. 

hnıııile sordu: 
- fü·Inizde ku, nr mı? en kıy· 

melli kanaryalar lıııııgilerldir'l 
İsnı:ıil güldil YC: 
- Eyiiplekl eYinııle kuş \'Llrclır. 

Fakat sayılarını nncak Allah bilir. 
Dedi ,.c beni e\·lnc da\'ct ellikten 
sonra kıymetli ku,ınrı saydı: 

- Kıyınelll knnnryn ku~ları şun. 
• lRroır: N~flilepcll, Kulatc1lell, ı.en

dindentepeli san, Çiftkannt ahr:ıc 
Nertitepeli, Çiflknnat ahrac l\ulate· 
peli, librulepeli sarı, Ebrütepeli 
kamış, Kula penbe Som, .Fistikl 
Som, DClzsan, Dilzlimon. Bu say
dıklarını güzel ,.e l'alnız lstan
buln mahsustur. Bu kuşları allın 
parıı zamanında bnlınmın elli lira. 
y:ı kadar s:ıttıfiını bilirim. Şimdi 
bu ku~lar on be~, ylnnl liraya satı
lıyor. Siındi bir de Almanyııdan 
gı·len Cermen kanaryaları vardır. 
Ru kanaryıılar Örada yerıılllarında· 
ki hugu~l terait altında YetlştirUlr· 
ler. Onlara sun'i dil öı}reUrlcr. Bu 
Kanaryalar bizim gibi orman!, 
kutu. nağmesi, güneşi, lıah~esl bol 
olan l'erlerde dillerini muhafaza 
edemezler. Çabuk bozulurlar. Çün· 
kiı bizim b:ıhcelerimlzde Bülbüller, 
S:ık.'.llar, Filor.ralnr, Jspinozlar, Sarı 
ıısın:ılıır, lı:ıtta Scrcelcr ve Sıl;ırcık
J:ır öter. Cermen Kanaryaları dille· 
rj nna dili olmadıAı için bu lı:u~la. 

7.7.940 Pazar 
13.25/ H.30: Mtizlk: Radyo Salon or. 
kcstrasr, 18.05: MUzlk: Opera aryala· 
rı (Pi.) 18.25: MU%1k: Sollstler (Pl.) 
18.45: Mllzlk: Radyo caz orkesUuı, 

Soprano Bedriye TUztln'lln i§~le, 

19.80: MUzlk: Okuyan - Me· 
lek Tokgöz, 19.45: :Memleket .saat 
ayıı.n, \ 'e Ajans, 20.00: MUzlk: M~
terck \'e Solo §D.rkılar, 20.45: KonuıJ. 
ma, 21.00: MUzlk: H:ı.lk oyun hava· 
ları, 21,10: Müzik: Okuyan - Sadi 
Ho~sea, 21.30: MUzlk: 1zn.hlt bir opera 
(Faust Operası) 22.SO: Memleket a&· 
at ayan, ve Ajans, 22.45: Spor ser
vi!!, 23.00: MUzlk: 23.25/23.SO: Ya. 
rmkl program ve kapanı§. 

l.stanbul 3 Uncu icra memurluğuıı· 
dan: 

39/5217 
Mahcuz olup paraya çevrilmuine 

karar \'erilen blr adet 6 lAmbalı elek· 
trit marka radyo n ıo adet mua ,.e 
Ut! dıvar aynaamm blrlııcl açık arttır· 
ması 9·7-910 mlı gUnU ıa&t 9 dan 
11 e kadar ve muhammen kıymetin 
yUzdc yet.mı, bqbııA bulxııadrtt takdir 
de ikinci açık arttırmasmm 12-7-940 
cuma. gUııU aynı saatte Tophanede 
Boğazkesen caddesinde 9 numarada 
tem edlleceğ1 1111.n olunur. (H89Z) 
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ilkokullardaki Yoksuf Çocuklara 

Yardım Cemiyeti 
Nizamnamesi 

Cemiyetin maksadı: 
ı - tıkmekteplerde okuyan yokııul çocuklara yardım ve bunlo.rı btmıı.· 

ye maksadile J tanb:.ılda meyoğluı, f:Bakırköy), (l{adıköy), m:artalJ, (Si 
ııvr!), (Çatalca) (Yalova), lAdalar,. ı şne) kazalan duhlllnıSe t;u nlzamrıa· 

me hUkümlerJ <' lrcs!nde btr cemiyet tC§kll edllmlt-Ur. 

Cemiyetin adı ve merkezi: 
2 - Cemiyetin adı (Bcyoğ'lu), lBakırk6y), ll'adıkby), marta!), ISı 

Uvrl), (Çatalca>. <Yalova), !Adalar) . IŞlle). Ukokulla.ruıdakl yoksul çocu'<· 
!ara yardım cem!yetldır. 

Merkezi: CUmhuriyet Halk partisl (13cyoğlu), !Ba.kırkö:,'), !Kadıköy:, 

1 Kartalı, (S!llvrl 1 , (Çat.nlcaı. Yalcva), {Adalar), t Şile) kar.a merkezlr.ac 
k.tlndlr 

Cemiyetin müessisleri: 
3 - C'mlyetln mües~&lerl: 

B~yoğlu kazasında: l'lkbmet Alı IIa,,ınct Lbc mua!UmJ, Etem Tel Beyr:·ı!
Maarit memuru, )lustafa llııkkı, SilkQti Keı;ecl Doktor tsmet. Fen.I Clıı 
Eczacı, Vehbi Erten Muallim 
Bakırköy kazasında: Hnllro ,\!ant.epe Ziraatçı 130.l:ırltöy Aamalıyalı S. 62 

No. Bedrl Öymen Maarır memuru, Bakırköy h:o.rtaltepe S::.ta S. 8 No., Uu 
an Su 13anka m~mu:u Bal:rrköy mektep arltaııı S. S. No. Seyfi Altuğ Ec· 

za.cı Bııl.-ırköy CevlZllk Hamam sokıı.k 45 No. ll'lrd~•·s l'as:ımnn Ev kadır ı 

Bakırköy ABmallS:ı.kiz S. 22 No. Fa!ırl Ardalı ımtckalt Bakırköy Kartaı.~ 
pe Karakol S. 1 No. Zühtü Atasoy Askeri te1:nüt Bakırköy Salı:ıuğacı Bar.
yolar Cad. 10 No. 

Kadıköy knzasmda: \'eJıl MUtckalt ı..:ad.ıköy Moda. ."ıdıkn ,\tasaı;ıııı 
Yuall.tm Kadıköy ta.limb.ane Sadık Apt. l\L F.min K:uııJ\ll Memur ~vızıl.c 
ŞeYklbey sokak 10 No., Zeki Alemd3r .Munllım Gö~tepe llatı-dat Cad mıa·r· 
ağa 20 No. Fuad İbr:.',ilm Mualllm Moda Ru~en soknl' Arlfpa.,a apt. ı:1:tik 
Uorbon Avukat Kadıköy :Mühürdar cad. 91 ~o. 1\1, Ali Be.ıme:ı Maarif m'.!I 
munı, 

Kartal kazasında: Şerarettıo Ozr.r Askeri mütekait Ka:tıı.ı Anltara C·l•l· 

deal 102 No, t;cratettln Sözer Belediye dol:toru Kartal hfikClmet Cad. & N•>. 
Kedim Urae :Maarif memuru Bağlarb:ıoı ç.,ml:ca Cad. 23 No. lllf'frk Knyl).n 
MuanJm ErenklSy Kıw!sll sokıık 1 No. Alli.}e Emip Ev karımı ıo;art.111 Hısr
'tl8n}ık mahallesi 41 No. ltız.a E9"D Kartal CUm. cad. l~/16 th"l!ln ,\ta:ı:ıyıır 
~ mütekaidi mırtal A:nkıırn cad. 8 No, 

SW\·rl kazıı.ııında.: Halit 'l"ııncel Askcrl mütekait Silh'rlde multlm, !ltu· 
am.me.r Köscntaç :Maarif memura SWvrlde mukim, B:ıhtlyıır Sim oıretmen 
SWvrlde mukim, Hakla Tuna Öğretmen Slllvrldc mukim, R:ılnrc Ut~r O~· 
rctmcn SJllvrldc mukim, Znhlc!e A.ı:cr Öğretmen SılhTide muldnı, 

Çatalca kazasında: tz:ıet Ertln :Mütekait Çatalcada mukim, Cemal Aral 
Maarif memuru Çatalcada mukim, Abidin Öl.er, Posta ~fi Çatnlcada mu. 
kiın, nız.a Özden Muallim, Çatalcada mukim, Oı.ıman Ku.}~ Bakkal, Çataı
cııda mukim. 

Yalova kcasmda: ömrr Çam Umumı meclis azıısı Yalova SUleymıı.rı
bey mahallesi, Tev.flk Ergene Yalova Maarit memuru Yalova SWcyman~y 
mnhalle31, IIDW)1ıı Oı:turk Yalova.da tırmcı Yalova cumhuriyet eaddesJ, 
:Uebmct l\ıullmya. Yalova SWeymanbey ma.ha.llcs1, Kenıal i'ıhlırım \"alova
da,H:l5aıı Çnm Bakkal Yıılovnda SWeymıı.nbcy mnbnllcsl. 

Adalnr .kazamıda: Sııd.ık GOzelosmaıı PIAJ aahfbl Heybcllada plajı ıı ti· 
sallnde, Sllleyman Nml Oz HaarU memuru Büytlkad& YelUfUrdU ~okak :ı 
No. Fuat Eklne.ı EmlAk eahlbl Btıy1lkada Tnrkoğlu ııokak 3 No. Avol Olr&;ln 
TUccnr Btlyükada Ada e&mll 80kak 10 No, Ta:ı.lr Tamoı: St)ahat acent.u1 
Mc. Hcybeliadada muklm, Mohmet 11.aııltofla Tüccar BUytlkadaHamlııcı o
kak 4 No. !IllhJMln Onderoğln mUtekalt (babrlyeclcn) Heybclliı.:1ada mu
kim. 

Şllc kuamnda: Hclımct GUI, Faik Ertaa, Osman BöJal, Ali Oıler, A· 
!.iz GlUer, Hl1aeyln BaJ'?'llktar, \'elltttn O~. 

MUe3S!sler birinci aeneJd lı;lıı ccmJyeUn fdare heyeU unvaıımı alırlar. Ve 
idare heyetine alt vazifeleri ltıı ve Al&hyetlerf ıstbnnl ederler. 

Cemiyetin azası: 
4 - {Beyoğlu),(Bakırköy), (Kadıköy),{Kartal), (SilhTl),Ç&talca),(Yll'O

vn) (Ad&lar),(ŞDe),kazası dn.lıillndo fkametgAh veya 1ş :sahibi o,:ın ccırJ

yetc her ay en az beş kunııı vermeyi ta.o.hhüt eden ve medcnı bakıara sablp 
ve 18 yaşını bltlrml!J bulunan her yurtta,, ~miycle Aza olabilir. Her lluı 6 
ay evvel ihbar etmek §3.rtlle istifa edebileceği gibi umumi heyet l•srnrfüı 
cemiyetten çıko.billr. Bu .ı.ıenellk taahhUdUnll mazcrctaiz ve şcebb.!llz o'ı.ra!: 
vermlycn aza umumt heyet kararlle cemiyetten çıkanl:ıblllr. 

Cemiyetin idaresi: 
5 - Cemiyetin idare heyeti umumt heyet lçtl.maında t.ir ııt>ııe mUadcl 

le geçilecek azadan terekküp eder. Bunlardan birln!n CUmhurtyet Halk r>ar: 
tısı knza idare heyeU azasından, lı1rl.nln kaza maartt memuru, llçüncUsUnU.O 
Hltcvl sosyal yardım kolu azamıdan, dördUncllsünUn KIZiiay CemJyetı ka. 
za ldaro heycU a.zaımıdan ve bC§lnclsl.nln Çocuk Eslrgemo Kurumu kaza 
ldaro heyetinden bulunması llznndır. Diğer lld aro cemiyete dahil zevat 
arasmda.Q seçUlr, ldaro heyeUne CUmbunyet Halk Partisi kaza ldar• beye_ 
tinden r;eçllccek znt rlyaset rder. 

Maarit memuru reis ~·e:.m.ğt •ııtıte.stn1 l!a ed.:r. ıı:ıare ı:cyetı azası a.. 
raamdruı bir muha:ı!p, bir ka.Up ve tı1r "\"Cmedıır &e~r. 

İdare hcycU en az ayda dört defa toplnnll'. Müzakere re!ıı veya relı vo
kll1 tarafından idare olunur. Kararlar bir deftere yazılarak altı toplantıda 
hazır bulunan nzn larofındıuı ımzaıanır. ldare heyeti kıı.rnrlarınm te.tbtk 
\'C 1n!ıu:ı, Ccruı,ctın ıdar<"M •·e teru:ııll idare heyeti ~ısı ve buıunmadığı tfl. 
mantarda nıls veltlll larıırı.ıdan ı::ra olunur. ldare heyeti reis, rela vekUI "Ve 
8.2a.lan fahri o!arnl< çnlı;ı .rlar Cemiyetten ücn:t, buzu1 hakkı ve.)-. cıalnı 
blr nam ile ve blı; bir ıııııetle parn alamazlar. 

Umumi heyet: 
6 - Cemiyeti umumi tıeyeU ht:: ı;cne b.ıızinı..ıı ayı ıc;ıncıe eemly(!Un mer· 

kc:tlndo vey:ı Uluda gösterilecek diğer lılr mahalde toplanır. Toplıuıtıııın 
yeri, ı;ünll ve anııll en az bir hafla e1rvellnden gazete ile !!Atı olunur. Auıya 
aynca dııvetnıure göndl"rtlmC'z. Cemiyete knyıtıı oıruı ve nylık taahhütleri 
nı öd d ~ne ..ıııır ınu\ayy"d buıı..rı ::tı.ığtı oubcdcn ,eriımış ,·csfkay> bamıİ 
olan her nzıı umumi n yet trıpıa:ıusında truıunmak ve rey vermek baklulıı 
hnlzdır. Umumi heyet l ı;ıı. otı~ını ı hre heyeti reisi veya re~ vckl!J açur. 
Umumi heyet az~ ı ıırıısın la ı bır r<'is, bir reis ,·eltili \'C lkı k4tip ıseçillr. 
AIUuıl:creyt re,,. ve;>a reis \el<ıll idare eder, zabıt ve yazı tşlerinl ka.tıpler 
yapar. Umunıı t )et ldaıc tıc.}etinln blr senelik taa!fyet ve me:ı~slne alt 
o!ıın raporu. hc.ııap .-nUtctllıılerf raporunu tetldk ve müzakere ve kabullı 
takdirinde idare beyeUnl ibra eyler. Gelecek yıla alt bUtçey1 tetkik il-: tas 
dik 1çtıı te;:ıkll edilecek birlik ldaıe bryetlne gönderir. Idare heyetıne iki ııza: 
iki hcsnp nıOtetttşı ln.lbap f))"l r vı: ruzı:ıunede bulunan dlğer buıruslan mü. 
zakere eder ve kvra:-a baıı ır. !Jınuml heyet kanırtan toplantıya l§tlra.k 
eden nzaı:11n ıııut'ak ekst'rl) c-U ı!c ittihaz olunur. Toplantıya ait zabıtlar ve 
kararlar; reis, reis 'ckıU, ve kc'lUpler tanıtmdo.n ımznıanır v., idare beyeU 
tarafından sallla:ırr. ldare bey"tı uu zabıt ve kararl:ınn tiUretıerlnt ııubcle
re tebliğ eder. Snklannn uruurnl heyet r.abıt ve kararları aza ve a!Ak&dar 
ııır taralınd:m latenllll!ğ! uıroa~ı tet;dk edilmek Uzere baztr bulundunılu;. 
Bu surcUe kararlar azaya lı:bll~ edılmfJ addolunur. Umumı heyet lçtlmam
da cemiyete ba~lı her şube için o oubeye kayıuı auı. a.nwndan ı,ıube idare 
heyetine Uç z.ut llc tc,k 1 t>C:ılecck birlik umumı heyetine f§tlrü edeook Uç 
mUnı"ssfl ccc;ıllr. 

Cen1İyetin şubeleri: 
7 - CemlycUn kurulduğu ks.za mınt.ı!(a&I içinde mevrut ~ n~l"l1e 

aı:;ı: .. cak her ilk mektebin bulund:ığu mahalde eernlyeUn b!r şut>e:n te~ıttı 

ohaur. Kaza mıuı.rtt memurunun bqmuııUlmllk vazifemi ıra eylediği 
mektc~ı: bulunduğu mahaldeki §Ube cemiyetin :ne.rke:: tıubüt namını alll'. 

Şubelerin idaresi: 
S -· Şube 14are heyeUeri fUb4nin t>uhwduğu n:.ahaJdekJ cemiyete ır.eo_ 
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a:ıp 'ıtk mektep ruuallinılcrt tarafından aralıı.nndan scçllccek ikJ zat ile 
cemiyet umumi hı::yeU toplsntısındıı. ıubeye keyıth aza arasından aeçUe. 
cck Uç zattan llıaret olmak üzere be~ kişiden mUteşekklldir. 

Şube 1dare heyetı az.aıundan bir reis, bir rcls vekJI!, bir veznedar, bir 
muhaalp ve bir kft.tip aeı;cr. Şubenin bulundu[;'U .nahalde kft.ln ilkmektebin 
başnıunllimı relsll~e ı;cr;llım.digı takdirde ikinci rol.allk ,·a:ı:ltesini !fa eyler. 

' ŞıJbe ldtı.re lıcyell en az ayıla dört defa Loplanır. Müzakerelerin lda 
resi, zııbıt, kardrlann ıcrası ve şubcnlD idare ve temsili huırualarmdan Dl· 
zamnamenln ~. tncl maddesi hUkUmlert tatbik olunur. 

9 - Cemiyetin merltt':ı ve ıubelerlnde cemiyetler kanununun 6. cı 
maddeslııue yazılı d.,!leıJer1n tutuımaaı ve varidat ve sarfiyat honplarmın 
bu maddenin D. tıkra:ıma uygun olarak icrası ıarttır. 

Cemiyetin varidatı: 
JO - Cemlyettn varidatı azaamm t>deyecelderl tıı.ahlıUUerde, gerek 

cemiyet azası ve gerel< diğer h:ı.kll<l hUkm1 §&hıslar tarat'mdan \•O.ki olacak 
lıer nevi yardım, teberrtl \'e bnlttşlamalarda.n ve teşkil edilecek blrllk ldare 
beyetJnln mUsaadeslle ve cem'i lanat nlzamnameslne tevfikan tertip olu_ 
nacak mfü5amero, balo \'e gezinti ı;1b1 teşcbbUııterin haııılııttndaı:ı ibarettir. 
A:ı:n taah'10tıeı1yie nal:ld, te~r.U\ar cem!'yetln veya cemiyetin Utlhak e
dece(;! birliğin nuı.ktu kıymeU haiz makbuzları mukabWnde tahsil olunur; 
10 l!rayı a;an yıırdrm ve tebcrrular cemiyetin rcla ve veznedarının ve mu. 
baalblnlı:ı imzalarını taşıyan vezne makbuzu ile tahsil edlllr. Diğer ocldlde 
vtlkl olan teberru ve yardımlar ayniyat makbuzu mukabilinde almrr. 

Fahri aza: 
11 - Cemiyet~ en a:ı: elli lira \•eren haldkl eahıslarla 200 lira veren 

hUl{ml §3.hıslnra teşkll edilecek blrlll~ idare beyetl karan ile fahr1 aza un, 
vaoı verilir. 

Yardım ~ekilleri: 
12 - Cemiiet ve tubeleri llkmcktepterdo o'..uyan yokrul çocuklano 

gıı1ruıız kıı.lmamalarmı temin etmeye, bunları gly1lrnıeye, k1tap ve defter 
g1bl kendiler:lntn muhta.ı; oldukları okuma vaaıtalannı tedarike u~ır. 

13 - Şubo tda.rs heyetleri acne başmd& taıWm ve cemiyet idare hoye
tınııı tasdlkinden geçirecekleri bütçeye tevtlkaıı n bu nll.am.name hükflm· 
ı~rt calresindG UkmekteplordekJ yokstıl çocuklara yardım ederler. Şube 

!dara beyetler! §Ubeler\nde kayıtlı az:ıd&ıı ta.hSU edecekleri taahhütler Ue 
diğer bet nevi varidab bu maksada tahsla ve ıarf etmeye aalAb!yettardır. 
Ancak cemiyet fda:-e heyeti zarur1 ahvalde ~ubeler arasmda yardım vazı. 
yeUnJ te\"2ln ve blmaye faaliyeti geri kalan oubclerl kuvvetlendirmek mak· 
a11c!lle ~ube \'arlclatmın yüzde 3 ini tecavüz etmemek Uzere münasip ıöre. 
cecı lusmitJJ c .. mıyet emrlne tahsis ettlrebillr. 

Şubelerin tnürakabesi: · 
H - Cı:mtyeot i:1artı hryetl ~\~~:eı1n f"allyet!nl Tarldat -..e muratmı 

tıcr ıı.man tı/ J:I~ v1ı m~abeyl! ve bu b11.1usla·ı. )'&l'dııD ve himayenin 
ııtl:ll bakkmd ~ lr-'ndllerlue tallmı.t \"C!'ıtıcyo ııal\hlyctlldl:-. Şube idare be. 
~tıer1 her ayn rılt v'1Cl't ve masJ1Lt'la.rııu o ay zar!mtll\ yapmıt .ıl<iuklan 
yardını.ı rJntealtJp ayın l'k haftası !çtndt> c~:n!~l't i1:..re heycUne bildlrtr. 

Birli1~ teşkili: 
l:l - Ccml:,ct ldaıe heyeti ayn: makntla rcü~ekltll diğer cemtyet. 

ıe. :r. tı .-· .. ~c::rel~ cemıyetler kanunw::uıı i. incl madd,..s!ne tevtlko.ı:ı b\rllk ı 
vticuoı:. geUrcb'.:1 •ler. Hu tak.Jirôo cemiyetin Caaıtyet1 b!rllk nlzamnıı.mesln
de ya%ıll esaBlarl\ t•vClkıı:ı kend! nl.:ı:amn:ımesindekl hUkümler dıı.lruinde 1 
cereyan eyler. Ve rem!yet 11'..rt heyeti vücuda getirilerek btrllğ'.n daimi 
maaranannıı. k~rşıhk olmak üzere Vllbeler varldatmrn aynca. yüzde be4t_ 
nt bl rliğe verir. 

Müteferrik hükümler: 
16 - Cemlyc.t tdıı.ra heyeU cemiyetin maksadmt. vo faaliyet mevzuu. 

oıt dahll !aydab gtı::-.!flh1l bususlarm icrası tçtn nz!!.Sltl:n veya eza olmıya.n 
zevatın 1Dt1rak!yle encUmerıler teşkO edeb!Ur. 

17 - Cemiyet ~lerlnllt görWmesl lı;in 5. tnd maddenin aon trkraaı 

hUkm!l mabtuz kıı.lmak ıartıyle idare heyeti zaruri ahvalde ve cemiyete 
bağlı ~belerin \.-artdat yek!Uıunun ytızde beo1nf tecavüz etmemek p.rtlyle 
ücret ve maorat ve~btllr. Bu mlkdardan f&zll\ Qcret ve maarat ltaaı teo. 
kO edilecek btrlik idare heyeUnin kararmn bağlıdı:r. 

18 - Fahrt an unvanmm -..erllmeııl 10. cu madde& yazılı oekilde te. 
berruda bulunruılara eem!ycUn takdir ve ıUkranmın ifadem mahiyetinde 
olduğunds.ıı bu unvaru alanlar t.aktld aza aı!ntmı ve umum! heyete t,Urak 
hııklunı ikt~p etmezler. Ve Lslmlert aza defterine kaydolunmaz. 

lD - Cemiyet §Ubelerlnln merkezinde ellJ liradan fazla para bulundu
rulmaz. Paranm fazlLll mDD 1-n.k&lardan birinde açtınl~k fa.izli carf 
?:e:ı: M Y"'tmh". 

2!l - C:cmlyet, cemlyt>tlcr kanununun 27. d maddeal htlknm:crl ı!"~:'e• 

ıl:ıc!e kcnı!inl !esh~ karar ,·erebilir. Bu tnkdircle emval ve mevcudntı Bal 
kerine devir ve teslim olunur. 

(Ca nlır.1U1111:ıroc \'ıüoC. Y~ Jlaber ı;az.c&.dcrlnla 1 TenunU7. HHO tarihli 
1&yıl!:n...,~ l!..\n oıonmu,t:ır. 

7 TEMMUZ -

l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 
askeri kıtaatı ilanları -------------A§ağıda yazılı etler kaI>alı zarfla ekslltmeyo konmu~tur. Ibatdl ,. 

eı\lı gU.OU bl:ı:alarında yazılı saatlerde Aydında aııkert aatmalma koı:xı 
da yo.pılaca.klır. lsteklllerfn kanuul vesikalarlle teldlt mektuplarını t.ııal' 
atlerinden bir ııaat ev\'eline ~uı.d!lr komlııyona vermeleri. şartnameleri 
ra, lstanbul Lv. AmlrlikJcrl ,.e Aydın, Ku~adası askeri aatmalma k 
ınrmda görUIUr. (125> 15218> 

Tahmin bedeli Ilk teminatı 

Mlktıı.n 

Kllo 
36.000 

koyun sı~r keç! eU koyun ııtğır 

Lr. Kr. 1.J'. Kr. 
keçi eti 

90.000 

ı.r. 

14.400 

36.000 

Lr. 
936-0 

Lr. 
9000 

22.:;oo 22.wo 
• JI. • 

1oso 102 
2538 1687 150 

Aııaındnkl mevad 11·7·940 günü hlı:alarmda yazılı saatlerde kapalJ 
• b' • 

ııı eks!ltmcye konmuvtur. lbalesı Adruıada askert satmalma kom.ls)"O 
yapılacaktır. lııtekllleriıı kanun! veslkıı.larlle tekili mel<tuplarmı thal• 
tlnden bir l"ııııt e\"veııne lmdnr komisyona \•ermeleri. şartnameleri ~ 
l.stlınbul, Lv. Am!rlll•lcrl \'e Kayseri, Adana askeri satmalma komıayo:ıJJ 
da görlllllr. 11!!4) (5221) 

Cinsi mlktan tutan ilk teminatı ihale 

Yulaf 
Kuru ot. 

kilo 
1.320.000 

960.000 

lira 
56.100 

33.400 
:;. • :t-

lira Kr. 
4207 50 

2880 

66.000 kili:> 11ad<·:ı~ı kapa.lı zarna ekıı1Jtmeye konmuotur. nıaıe!l rt 
940 c ma GilnU sn.at 15 te yapılacaktır. Muhammen bedeli 92 . .00 il 
teminatı 69 ... 0 liradır. Evsaf YC prtnamw komisyonda. görUIUr. tat ılWJ 
ihale sa.atıoı!cn bir ııa:ı.t evveline Jcadıı.r Ed!rnedo sa.nayı ıu,tuında saııııY 
komisyona kanuni veı;lkala.rını ve tekli! mektuplarmı vermelut. 

(191) (M71'. 

•• "' J. 
90.000 kilo mğır etl kapalı zartla ek3lltmeye konm111tur. Tahmin 

2-i.:lOO lira ilk teminatı 1822 11ra 50 kuruştur. lbaleııt 20·7·9W cumar~ 
nU saat l l de Ça.nakkalede aakerl aatmalma komtsyoııunda yapılac&lCtıf' 
teklilcrln kanunun 2 \'e 3 Uncü madJelerindo yazılı ,·ealkalarile tekllt 
tuplannı ilıllle saatinden bir saat evveline kad&r komlıyon.& vermeıort. J. 

(193) (f5Ş 

:{. . :(. . 
76.000 kilo sığır eti kapalı zarf!& cksUtmeye konmu.,tur. lbalea1 22-1 

pazartesi günü aaat ı:ı to Merzlfond& Kor aatmalma komisyonunda >" 
cakllr. Muhammen bedeli 16.000 lira ilk teminatı 112.3 llraciır. şar 

komisyonda görülür. lıtekli\crin belli gün ve saatten bir saat evvelin' 
dar kanu.nl \·csll<atarile teklif mektuplarını komisyona vermelerf. 

•(19i) (15633) 
:/o • :'1-

: 2 :s ton un kap:l.lı za.rtla ekslltmeyıt konmu,tur, Muhammen bedeli ~ 
lira ilk teminatı :?025 !Jradır. Eksiltmesi 8·7·940 pazarteal günü saat 
Adanada askcrl aatınalma komlayonunc!ıl. yapılııcakttr. Şartnamesi A1J 
lstanbill Lv. AmlrlikJerJ \"e Adana askeri ııatmalma koml.syonıaruıd& 
lUr. Taliplerin kanunun 2 ve 3 UncU maddelerinde vealkl haiz oıduıd 
dair vesaiki hamil olarak tııyin olunaıı saatten en az bir 1aat evveline 
zarflarmı kom!ıyoua vermeleri. ( 123) {5:?20) 

:.~ . :(. 

384.,0UO kilo kuru ot kapalı ~ar!la eksiltmeye konmuştur. Ş 
al btanbul, Ankara Le~ıu:ım Anılrllkleri ve Mıı.r~da .Aıkerl satııı 

1 
komlııyonla.ruıda görWür. lluhammen tutarı 18,240 lira ilk tem.l.nalJ J 
liradır. Eksiltmesi 13-7-9-tO cumartı?si günü saat 11 dedir. lateıcJll'j f\ 
tekl\f mektuplarını ihale saatinden en az bir aant evveline kadar 1J4J?· \' 
Askeı1 Satuııı.lma komlayonuna vermeleri. (161) (5425) 

.. ~ . 
&her metresine tnbmin edilen fiyatı lH kuruı olan mahnıt1 Q1' 

1 
bez: e\·safında 20.000 metre aedyel!k bez aahn alıııacngından lsteklllerfJI 

1 
llralık ilk temlnlltlarll.ı teklif mektuplarını 11-7-940 ptr§Cmbe günll ••' 
den behemehal bir ıaat evveline kadıır Ankarada M..M.\', Satuıalma tı 
yonuna \'ermelen, (9i) (5083) . "" . 

72 ton s;ıdcyağı kapalı zarfla aato. alınacaktır. Muhammen tı.r~tı 
kunJitur. tııaıcsl 20·7·940 cumartesi günü ııaat 10 da Tekirdağ askeri fi 
alma kom!ayonunda yapılacaktır. Şartname:ıt bergün komisyonda gll sf 

:1- (1 * (180) (54 j ~t 
Beher takımma tahmin edilen fiyatı iki lira olan 10.000 takını 

10·7-940 çarşamba gUnll saat 11 de kapalı zarfla satm alınacaktır. ıstt 
rtn 1500 llralık ilk tem!nııtıarlle birlikte tekllt mektuplarını eksUtme af) 
den behen:ıehal bir saat evvelioe kadar Ankarnda M..M.V, .atınalma " 
yonuna \'ermeler!. (96) (5082) 

~ . .\'. 
300 ton arpa veya yulaf alınacaktır. Tabmln bedf!ll 2t.OOO Ura l~ 

nünatı 1800 liradır. razartık 11-7-~0 peırembe gUnü ıaat ıı dl 
rem!t aske11 satmalma komlsyonundıı ynpılacalctır. (229) (6733) 

• .ır. • 
.A§<lğıda miktar, muhammen bedr.I, lhıılc gün ve aaaUeıi yazılı '~> 

koyun cU kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. Şarb:ıamesl lstanbul. 
kara Lv. Amirlikleri ve Kayseri askeri utma.ima Ko. la.rmda görUlabıtlt• 
tekll\cr kanunun 2,3 Uncu maddelerinde yazılı vean!k Ue teklif meı,tuP1.':. 
ihale saatinden !Aak.o.l blr saat evvel l(o. b3~kanlığma. vermlg butunıtıı" 

(248) (5840) ~ h· 
Cinci miktarı M. bedell tik teminatı ihale gün ,,., QI 

kllo' Ura lira. 
Sığır eti 190.000 30400 w~o 26/7/940 cuma ı3 
Koyun eU 78.000 21840 1638 26/i /940 cuma ~ 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

Komut.anlık birlikleri Jç!n 9-7-910 günü ııaat onda pazarlıkla o~ I' 
-~ ·~ ton aabw:ı alınacaktır. Ev ve prlııamesı her gün kom!syoııda gö j 

lir. lstekl!lerln belli gün ve aa.atte kııtl teminat akı;clerilc birlikte ~ 
lıd& Komut&nlık satınalma komlsyonuns gelmeler!. lfi749) 

~ • .ır. 

Komutanlık anban için 20000 kutu (400 gramlık> zeytinyağlı r• D 
Mrma konservesi ile 1200 çltt 100 er ı;raınlık çorbalık mercimek koıxıP f., ı.I 
10·7-9-10 gtlnU saat 11 de pıu:nrıık!a sııtm alınacaktır. Tahmini flyatı&t1 
rak sarması ıçtn 23, mercimek komprimesi için 23,6 kuruştur. Bu.nlarıı' 
lkiBI ayrı ayrı t&llplero ihale edlleb1Ur. lstekl!lerlo ııartnameyt gönne~ 
hergün ve pazarlığa 1ştlrak tc;ln de beli! gün ve aaatte FmdıkJıda koıllı.ı 
Uk satma.ima komisyonuna mUrıicaatlan. ı 5651) 

• * • 
Haydarpaşa haatanesı senelik ihtiyacı lı;ln 9!!00 tavul< ve• 2ioO 

kapalı zart usullle aatm almacnktır. MUnakıuıası 13-7-940 güııD 
12 dedir. Muhammen bedeli sekiz bin ytlz liradır. Uk teminatı .ıts P 
yedi lira elll kuruştur. Şa.rtnam~sf her gün Fınrtıklıda Komuta.nJıl< 
alma komisyonunda görüleb1\lr. lsteklllerln 01Unaka3ıı.ya i~tırak JçlO 
günde saat 11 e kadar teklif rurktupların1 mııklıuz l<ıırşılığı koıııl' 
vermeleri. ( 15434) 

,,. . "' 
Komutanlık anbarı için ll·i :wı J;llnU saat Hl da pazarlıkla on to' 

ve beş ton kesme oeker almaca.ktır. Evsat ve ~artiııımesl bergün k()llltll 
gllrüleblllr. lstckIUertn belll gO:ı ve &ı.atte kaU teminat paralarile 
Fındıklıda komutanlık satmaımıı komi~yonuna gelnıelerl. (58~9) _/ 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından: 
er" Okulumuza. ücretle iki matematik öğretmeni aıuıa.ca ~tır. ısuJ<l11 

Hcybtlladad& bulunan okul komutanlığma. mUracaatlan. (5771) 


