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ETEM İZZET BENİCE 

-ngi terenin Y ın Şark Ordusu Kumandanlığı 
Suriyenin lşga i çin er Türlü Tedbirleri Aldı 
Almanya, Romanya hükUmetinin Romada toplanmasını 

. . . 

istediği Balkan konferansına şimdilik ihtiyaç hissetmiyor 
!uriy~~in sak~- Alman kıtaları bugün isviçrel Romanya, Almanya ve ltalyaya 
k:ı:~:;,r:: a~~~ 1 hudutlarını da tuttular ımeyyal bir politika takip edecek 

::;~ .. ~-~'.~ ......... General dö Gol yeni bir hitabede bulundu 
1
Bugün Roman yanın heryerinde milli matem tutuldu 

emniyeti Adriyatik n Bal
lı.anların sükfınuna bağlı ol
duiiu kadar cenub hudutla. 
rının emniyeti de Suriye ile 
birlikte asgari Filistin ve 
Irak'ın sulh ve sükiinuna 
bağlıdır. 

Majino hattında hala mukavemet eden üç istih
kamda ateşin kesilmesi için bir heyet gönderilecek 

Tana: ETEM tzzt.-r BENİ<:& 

Dün olduğu ıibi bugün de Suri
Jtınin vaziıeti üzerinde durmaya 
•ecburuz. Surlyenin orta ve yakın 
IUk ıulbunıın muhafazası bakı -
•mdan büyük ehemmiyeti oldu
iunu ve aynı ıamanda bu lut'anın 
•ütün '81"k, Arap ceziresi ve şuk 
Afrikasmın anahtarı bulunduğu
•u dünkü yazımızda tebarüz ettir
miştik, Suriyenin halde ve istik. 
••ide al .. a&ı vaziyeti yakın bir 
hassasiyetle takip etmemiz kadar 
tabii bqşey olamaz. Garp hudut
larımızın emniyet sahası nasıl Ad
riyatik ve Balkanların tek sükunu 
ile alakalı ise cenub budutlarımı
lln emniyeti de asgari lıak ve Fi
listin'in huzuruna ve hudut kom
IUIDUz Suriyenin mutlak asayişi
•e ve muhafaza edeceii sulh ve 
ıriikuna lıağlıdır. Suriyenin karış
ması, ihtilal ve anarşiye boğulma
sı, yeni ve müteurız bir devlet ta
rafından işgal altına alınması, 
muhtelif istikametlerde taanuz ve 

tc~avüzlere mesnedlik ifa etnıesi biç 
ıupbe yok ki, sulh yolunda azami 
titizlik ve gayretle muhafaza eyle. 
dijıiıniz itinaya halel verebilen ih
tilaflar ihdas eder. 

Suriye Anadolunun yoludur; 
Kafkasların yoludur, lıak'ın ha
nın, Hindistanın, Kabilin yol~dur· 
Filistin, Hicaz ve Mısırın yoludur: 
Aden ve }'.emenin yoludur. Bina
enaleyh bu yol başının azami em
niyet, asayiş \ie sulh içinde bulun
ması lazımdır ve bu itibarla da her 
Türk vatanda ın Suriyenin vazi
yeti üzerinde alaka duyması tabü 
ölçü ve muhakeme prensi binin dı. 
,mda değildir. 

General Vey· gand Suriyenin va
:tiyeti üzerind.~ görüşmek \ie ka
rarlar almak uzere Şama gelmiş 
ve dönmüştür. ~ak Harici~·e nazı
rı Şanıdadır. Jnı;ılteu Surıye hak
lnndaki tavrı hareketini beyan et
mi<tir. Suriyedeki Fransız başku
mandanı mütareke şartlarına bo _ 
yun eğmiştir. Suri;ı:ede müstakil 
olmak ve ötedenberı mandayı ref 
etmek istiyen bir yerli hükumet 
vardır. Suriyede ayrıca bir Arap 
ittihadı ,.e imparatorluiu vücude 
ı:etirmek istiyen cereyanlar var
dır. İtalya ve Almanyanın Su_riye 
ve dij{er Arap ıneınleketlerınde 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Londra 3 (Hususi) - Fransız 
generali Veygand Atina yolu ile 
ve tayyare ile tekrar Suriyeye .ııit
mistir. Generalin bu 2 inci seyaha
tinin, Suriyenin İnıtiliz ordusu 
tarafından muhtemel işgali ile a
likadar oldultu zannedilmektedir. 

İngiltere hükumeti, Fransız or
dusu teslim olduktan sonra, Musul 
petrollarının ve Hindistan hava 
yolunun emniyetine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Malüm
qur ki, l\Iusuldan ırelen iki petrol 
borusundan biri Suriyeden geç -
mektedir. 

İngilterenin Yakın ve Orta;ark 
orduları baskumandanlığı icabe
derse, Suriyeyi de işııal etmek ü
zere bütün tedbirlerini almı9tır. 
Ancak böyle bir işgal \'a'ki olursa, 
ileride Suriyenin statükosunda bir 
dcf(isiklik yapılmıyacaktır. 
n;~er taraftan Suriye ordusunda 

isyan çıktıltı ve General' Veyııan
dın seyahatinin bu isyanı yatıştır
makla alakadar oldujiu da söylen
mektedir. Bununla beraber, böy
le bir isyana dair yeni bir haber 
ııelnıiş değildir. Fakat Suriyede 
bazı mültecilerin harekete ııeçmiş 
olduklarına ihtimal verilebilir. 

Londra radyosu, Filistindeki" İn
l!iliz ordusu Suriyeve geçtijii tak
dirde, bu hareketin Mısır ittiıfa -
kına ve Türkiye ile olan anlaş -
malara muhalif olmadıi\ını bildir
miştir. 

Fransanın Ankara sefiri Mas -
sigli de Suriye komiseri ve ku -
mandam ile görü:;mek üzPre Bcy
ruta gitmiş bulunmaktadır 
Ankarayı zi,·aretinden Ba'ıd:3-

da dönmekte olan Irak haricıye 
nazırı Nuri Sait pasa Suriye yo -
lunu ihtiyar elmiş ve orada ordu 
ve hükümct erkanile temasta bu
lunmuştur. Irak harici)·e nazırı 
nın temaslarının mahiyeti hakkın
da malümat alımı.mamıştır. Hic 
bir resmi teblijt de neşredilme -
miştir. 

Londra 3 (Hususi) - Havalarda 
ve Aıfrika cephelerinde rnuhare -
beler gittikçe şiddetini arttırmak
tadır. 

10 mayıstanberi İngiliz tayya • 
releri, düşmanın 11 tayyare mey
danını, l_O benzin deposunu, 13 si
lfilt fabrıkasını, 20 demiryol hat • 

General VeYJıand'ııı ~akın tarlı ın,uıiOrcİÜİmkumandan--ıveyvel ile! 
bir arada abnmıı re11mlerl 

SuriJe 'e 1' ıuı;tın'ıu \'a ziJ. etlerJni gös1crır harita 

larını \'e 25 dij;;er muhtelif hedef
leri tahrip etmişlerdir. 

27 ve 30 haziran tarihleri ara -
gında 4 İtalvan tahtelbahri daha 
batırılmıştır. Bu suretle mııhare
.Jıenin bidayetindenberi batırılan 
İtalyan tahtelbahirleri 13 ü bul - 1 
muştur. Bunların beşi kızıl tltııiz-ı 
de batırılmıştır. 

İtalyan hükfunetinin batırıldı -

.i(ını tasdik ettiRi E5pero torpido
sunun mürettebatından 44 kişi İn
<ıilizler arafından kurtarılmıştır. 

Alanan esirlerinden bir kıs:nı 
Kan~da' a 0 öndrrilrnektedir. İlk 
kafile ciün Kanadada Kebek şeh
rine .ııetırilmiş Ye enterne edilmiş
tir. 

Esirler karaya çıkarılırken, bi
l DEVAMI 3 'incü sahifede) 

~.s;aa:ı: ı 
Alman kıt'aları lsviçre hududunda 

Bern 3 (A.A.) - • Fancille• ııe
cidinden gelen motörlü bir Alman 
kolu Cenevre hududuna vasıl ol
mus ve Fransız ııüanrükcülerinin 
yerine hudut karakolunu işı;al ct-

mistir. 
Dün Gex mmtaka,mdaki bü

tün hudut karakollarına Alınan 
nöbetçileri ikame edi1mistir. 

Ma ji n O hattının üç istihkamı 
hala ateş kesmedi 

Londra 3 (Hususi) - cTavmis• 
Majino hattının bütün istih kiı.m -
!arı henüz düsürülmüş deRildir. 
Üç istihkam hala mukavemet et
mektedir. Visbaden'de toplanan 
mütareke komisyonunun kararı 

( Diğer Telgraflar 3 

mucibince, bir Fransız heyeti bu 
istihkfunlara .liliderek, muha,ama
tın on ~ündenberi tatil edilmiş ol
dufıunu bildirecek, ve ateşi kesti
recektir. 

üncü Sayfamızdadır) 

Taarruz emareleri beliriyor 
Son alınan haberler, beklenen 

büyük Alman taarruztınun fevka
lade bir gayretle hazırlandığını 
hissettiren emarelerle doludur. E
mareler •unlardır: 

1 - İngilizler paraşütcü kıt'ala. 
nna karşı her tarafta ani miidafaa 
yapılabilmek üzere, anavatan mü
dafaasına tahsis edilen askeri kıt'a
lardan maada, sivilleri de ıilahlan-

1 

dırmışlardır. Almanlar buna mu
kabil sivillerin çeteci gibi mua -
mele göreceklerini, yani "akala • 
nanJarın sorgusuz, sualsiz kwşu .. 
na dizileceğini ilan etmişferdir. Bu 
ilanla anlaşılıyor ki, İngiltereye 
ba\•adan ve denizden hücum ede
cek Alman askerleri tam manasile 
bir imha harbi yapacaklardır. 

(DEVAMI 3 üncü $cıhifede) 

Besarabyaya sevkedilecek binlerce komünist 
bastırıldı amelenin çıkardığı • 

ıs yan 
Londra 3 (Hususi) - Nevyork-ı le bir konferansın toplanar,asına 

tan bildirildi/!ine göre, Romanya ihtiyaç hissedilmemektedir. 
büküımeti, Balkan ve cenubi Av- Romanya barici,·e nazırı dün 
rupa memleketleri arasında mual- meclis hariciye encümeninde Ba
lakta bulunan meseleluin halli sarab,·a \'e yukorı Bukovinanın 
j•;n Romada bir konferans top- Scıv··et.ler tarafından İ""~li hıı]<
lanmasını Berlin hü:kümetinclen kında _ızahat vererek şunları soy-
istemiştir. ll<mıanvanın bu talebi lemıştır:, . . . 

t k .,_ ~·ım ki b ,__ h .. •- Bovle ezıcı bır kun·ete kar-
et '"' c...,ı e e era""r en uz k · k • , , . ,, şı oyımamıza ım an yoktu. As-

Cl"\'ao Yerılıneır.ıstır. Romar:va hu- ker· ··d h 1 b lk" d k' t' İ ı d . k.ld ı mu a a e e ı or umuzun 
ll'!lıe ı, ta }·aya a a\'nı şc ı e da felaketini mucip olurdu. Bü-

müracaatta bulunmu,ııır. Alman tün di((er hudutlarımızda eınni -
mehafiline göre, RomanYa hükfı- ~·et mcYcut d~ilkrn biulen kat 
metinın bövlc bir a .-ute bulun - kat üstün bir kuv\•ete karsı dura
masının saik ve SE-bepleri rnai<ul mazdık. Yalnız şartları tahfif et
l'Örülmc kle beraber simclıliK ooy- mek üzere müzakere teklif ettik. 

. . . Yugoslavyanın / 
Cumhur ~eısı?ın Moskova büyük 

teşekkurlerı l . . ld" 
Ankara· 2 (A.A.) - Rıy~cti e ÇiSi ge ı 

Cümhur Umumi kıitiplığinden: Yuııoslaı.·,·anın yeni Moslıova 
Reisicümhur hm~\ İnönü. kabo. büyük elçisi doktor Milan Gab.ri

tajın Türk bayrağına r('(tijti RÜ- k>vic ve onezkür elçilik müşa\jri 
nün yıl dönümü münasebetıle yur-
dun her tarafından aldıkları ve va- doktor Markoviç, başkatip :Mile-
tandaşların samimi ciu ·ı:u Hvinc- tik, Avala aıansı .mümes.;ili Veli
lerini bildiren telgraflardan pek kic bu sabahki ekspresle Belgrat
mütehassis olmuşlar ve mem'1uni- tan <E'hrimize gelmişlerdir. 
yet \'e te<ekkürlerinin ibJağına A- Yeni sefir; Sirkeci istasyonunda 
nadolu ajansını memur etmişler. Yugoslavyanın Ankara sefiri Si-

dir. mrnJrnvir. SO\·yet başkonsolcsu, 

Üç çocuk ağır 
surette yaralandı 

Bir işçi de elektrik 
cereyanından öldü 

Sov•·et ve Yuııoslav .konsolosluk
ları eııkanı tarafından karşılan -
m:ştır. 

Doktrr Milan Gabrilovic ve ya
nır.dakiler bir Yu,,oslav Yanuru 
ile ö':le<len sonra Sovyet R sya
va har.-ket etmişlerdir. 

So\'yetlE'r bunu kabul et.mecl.ler. 
Avrupanın bu kösesıni ateşe ~ar ... 
maktansa, Sovyct teklifini kabul 
ettik. Çünkü harictc·n \ardını gô
remiyecegi.ıııiz rnulıakkaktı. 
Şimdi füımam·a hükumetinin 

dıs siyasetinde \'enı bır saiiha açıl· 
makta<lır. Hükfrmetimiz 12 ni'an 
1939 tarihli İngilız - Fransız ga
rantisinden ,·az ~eC'llli, tır Dc,st
larımıza ba~lı olarak )'eni bir si
~'aEet kuracajıız. 

Cesaretimizı lrsybetnıe<kn ec
dadınıız gibi sabredip çalışaca/!ız.• 

Haricivc nazırından ~<·nrn Baş
yekil Tatareı,ko ayni mealde iza

( DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Fareler ölü 
bir kadının 

burnunu yedi 
Cihanoirde Sırasen:ilercic arslan 

yatait> rokai(ında 14 nuanaTalı e ·
de oturan Setrak isminde bir )",a
mamcı dün akşmn n·ine ı:eldiği 
zaman karısı 55 yaşınd&ki Hay -
.ııanosu ırnutfakta du olarak bul
mu~tur. 

Kadının ai!ız ve burnunda yara, 
bereler mevcut oldul:unu ~ören 
Setrak bunu bir cinayet zanne<lip 
hemen hiidi>evi Polise h~ber nr
miştir. 

Fakat ''apılan fal:k:ı<<.t H s.hh! 
muavene neticesinde Hay~ano~un 
kalp sektesinden i'ldüi:ü ve bir 
gün mi.id:detle cesedin mutfakta 
ika]•~ farelerin kadının nı;.z ve 
burnunu kemirerek yE"<ı >(]Hi tes· 
bit olunmuştur. 

Bükreşc giden 
ticaret heyeti 
bugün döndü 

!ÇERÇEVE 

Faşist Fransa 

Romanyaya geniş 
ihracat yapılacak 

(Yazıları iiçiir.tü sahifede) 

Ki SACA 1 ___ , 
Çocuklaşanlar! 

Biziıu mahudla konuşurken, 
- ~u in1zayı okusana .• 
Dedi. Okudum: 
- Ali Ihsan Sabi. 
- En sondaki S harfini kaldır, 

bir daha oku .. 
Dedi. Yjne okudum: 
- Ali Ihsan Sabis. 
- Sabi'yi türkceye tercüme et .. 
Gülerek o tercümeyi de yaptım: 
- Ali İhsan çocuk! 
O •a gülerek: 
- Hayat ve tabiatın garib bir 

tezahürü bu ... 
Diyerek devam etti: 
- Bazı adamlar yaşlandıkça ço. 

cuklaşıyorlar. Bugünkü yazısında 
Türklere, Yunanlılara ..e Bulgar
lara ılair ne ıı:arip ... e çorukca söz-
leri vardı! ~ • 

Almanlar Parisi alıp da Na. 
polyon'un meza.rı başına bir ih ... 
tiram lut'ası yerleştirdikleri, 
Fransız yüksek burjuvazya sı
nıfile temaslara giziştikleri, bir 
ka( koyu sağ gazeteye intişar 
hakkı verdikleri ve ihtiyar (Pe
tain) in şahsında merhamete şa
J&n Fransa''• seyretmeğe baş
ladıkları gün, herkes yine bin 
türlü tefsir ededursun, hemen 
kafamda şu istifham kıvrıldı: 

- Fransa Faşist olmaya mı 
gidiyor? 

Bundan iki üç hafta evvel, 
•ekiz on arkadaş bu meseleyi 
konusurken, benim ileriye at .. 
tığım bu ihtimali hemen hepsi 
reddetmiş, yalnız bir tanesi, 
bµgünkü allak bullak dünya 
nziyetini kafasında billürlaş
tırmak ehliyetinde bir tanesi, 
bana şiddetle hak vermişti. İş. 
te bir taraftan yaralarına pan
sıman yaptırırken öbür taraftan 
Faşizma tu,·aletine başlıyan 
Fransa! 

Dava apaydınlıktır: 
Dünyayı tek başına sömür -

mek istiyen tek biz hırs \·ardır; 
ismi de Faşizma. en doiru adi
le Naziznıadır. Yüzüvün büyük 
taşı gibi dünya halkasının ta te-

pesine tünemek istiyen bu hırs, 
etrafında kütük ta~lardan i ba
ret bir sıra)·a izin 'er~t de, on
lara \ rre~Q-~İ hak, kra)ların 
soytarılarına verdiği haktan üs.. 
tün olınıyacaktır. 

Bu bakımdan, bin kere söy
lediVim ı:ibi, hakiki Fa•ist 'l'CU 

Naıist olmak, yalnız tek kiŞi, 
tek .millet için mümkündür. 

Eski Rus asaletine mensup 
prenslerle prenseslerin, lokan -
ta ve barlarda garsonluğa kabul 
edilişi tarzında, bir çok millet, 
ıarihini, an'anesini ,.e şerefini, 
eğlendirid hahralar kabilin.ten 
(antasınn doldurup • 'aziznıa~'a 
kapılanmak ister-.e, arı.usu el
bette ki reddedilmez. Hem de 
garsonluk hizmetini görürken, 
.,rmalı n püsküllü eski prens
lik elbi>esini sırtından hiç çı
karmamak şartile ... Ne •eref, ne 
~eref! 

Bir 3·azımda işaret etmiştim: 
Kurdla, arasında bir tins ,.e 

gaye farkı kabul edip de onu 
kavgaya davet ettikten ve kur
dun midesine indi~ten sonra 
kurd postuna hür~!meğ~ çalJŞ
mak, zilletler ~.!l!: . .u.aı tn ha ... 
n1et!i numarasıdır. 
NECİP FAZIL KISAKİ'REK 
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MAHKEMEL ER 

EC:\ERI U!\R 

Aln'İSl'LERİ 

Ecnebi kadın artistler, buradan 
Suı .-eye gitmişlerdi. Gelen ha • 
brr :ere ı:öre, orada da iş kalmaclı
Jııntlan, bu yüzlerce kadın, imdi 
bir oa;ka vere ı:itmek üzere hazır
lanıyorlarmış! .:>uıiyede neden İl 
bulamadJar?, Bu, şayanı dikkat. 

lşın tuhafı, bu havadis, Surıye
dekı Fransız ordu,; nun teslimi si
lah edeceğı havadisile, aı;ağı yu
" r avni ı:unlerde şayi oldu. 

Ga ıba, ecnebi kadın artıstler, 
ne orada, ne şurada, dünyanın hiç 
bir tarafında, artık kendilerine iş 
bu azyacaklar! 

111-:R KADI; A 

YILDA 4 ÇORAP 

II •ıandada.'l n.emlekete dönen 
bazı yolcuların anlattığına göre, o
raua müth~ bir geçim sıkıntısı bat 
ı:osıermi>!. Her$ey kayıt altında 
\'e ~csikaya tıibi ... O kadar ki, ka. 
dınlarm eşyası bile sayı ile veri
liyormuş!, Mesel.8 bir kadına, se-

ede en fazla 4 çilt çorap ve 4 se
n " de ancak bır tek manto sa
tın l:ı::ık hakkı veriliyormuş!. 

B rçok bayanlarımu var ki, her 
sokağa çık ta bir yeni çorap gi
vıyorlar. Ho• bdm çorapları d:t
ha 'azla da dayanmaz, :ı:a ... Bu 
bakımdan, Holandadaki kocalar ra. 
hat edivor, demektir. 

Yt:.. "İ SAATLERİN 
TATBİKATI 

Pazartesi gününden itibaren 
b~lıyan yeni yaz saatine a~tınız 
mı?. Ben, 1:1 sabah vll'])uru kaçU" -
dım Fakat, iş, normal seyrine gir
di. Yeni saatler, irısaru her gün 
bir t erken uyandmyor, bir sa-

at erken işbaşı yaptırıyor. Bu so-
• retle rruııe<i bir saat fazla gör -

mü.ş oluyor, yaşadığımızı bir sa
at fazla idrak cdivoruz. 

azla uyunacak zaman içinde 
ya.:;JlmıyoI'U%. 

PLA.JLARIN 

KURBANLARI 

Plajlar, kurban ver:neğe başla.. 
dı. Heybeliadada birisi boğulmuş.. 
Deniz, her sene birkaç talihsizi si
nesine çeker ... Bcledıyenin, Florya 
plajlarını açtırmakta ııeç kaldılf:>
nı tcnkıt etmiştik amma. bir taraf
tan da, iyi olınU<; .. Yoksa. belediye 
bir an evvel plajları a<" o kurban 
\'ermektcnse, ı:.ı:ç açmayı daha 
rr...innsıp mı buldu?. Eğer, böyle 
bir fikirle bır teahhur \'aki olduy
sa, bu isabete diyecek yok!. 

Hulasa, gariptir, pl.ljlar erken 
açılsa bır tiırlü gec acılsa bır baş. 
ka türlü!. 

BO(;,\ZİÇİ. 'DA 

FİSKİ\'E 

Pazartesı giı~ Bol!aziçinde aca
yıp bir tabıat hadısesi oldu. Çen.. 
gclköyü açıklarında, denizden ol
dukça kalın bir !isk.ıva pökyüzüne 
doi!ru yükseldi, dakıkalarca aktı.. 

Deniz suyunun böyle fiskıye ha
linde bir kavis şeklinde göğe doğru 
yükselmesine, cojırafyacılar sik
lon, halk dilitıde de hortum diyor
larmış!. Denizin gökyüzüne doğru 
akması, ilk b:>kı.şta insanın gari
bıne !'i.dıyor. Dunyada tabıat ka
nunları mı değışti, ne oldu!. 

Fakat, bu hortum bfu:lısesi fena 
bir:oey değil ... Boğazın güzelliğ.in.i 
ve orijı.ııalitesıni temin eden be • 
dava bir fı.skıye ... Bundan, beledi
yemız de menınun kalmıştır. 

AH:HET RAUF 

Kasımpaşada deniz işçi 
ve ameleleri için büyük, 

modern bir mahalle 
vapılıyor 

Haliçte evvelkı gün açılma me
rasnni yaJ)ılan yeni liman atelye
leri ile bu civardakı işçi ve amele 
sayLSı artmıştır, 

Deniz amele \'e ~çılerinin ı:ün
delik hayatlarını tanzim edip on
lara modern evler temınine çalı
şan Münakalat Vekaleti Halıç mm
takasındaki bu artı.şı nazarı dik
kate alarak K:ı.sın,pa ada bir işçi 
ve amele mahallesi \'İıcude getir
meyı kararla..-tırnwıtır. 

Deniz amele ve tc'·ileri mahallesi 
yeni atelyelerin arka>ındaki arazi
de tesis edilecektir. Mezkür saha. 
nın btirnliik kıymeti yakında tes
bıt olunacak ve bir taraftan da bu 
amele ve i••i mahallesinde yapıla
cak küçuk. modern ve sıhhi evl&
rın plinları da hazırlanacaktır. 

Burada teıun.il deniz amele ve 
işçuerı ıçın ı::ı.zel gazino ve !o -
kantalar da yapılacaktır, 

Bu ııuretle evli ve bekar işçiler 
hem sıhhi evlerde ucuza oturup 
modern şartlar dairesinde yaı;a -
mış. temiz, ucuz yemekler Ye.mil 
olacaklar ve hem de işlerine gidip 
gelmek içm vesa;tı nakliye mas
raflarından kurtarılmış olacak • 
!arda. 

Fransız edebiyatının 
tesiri 

Her manav ve sebzecide 
fatura bulunacak. 

Frans12ların harbe hazırltlws Kar nisbetleri 
girmesinin sebebi, kendilerini da-

Kiraları y ük
aelten iki kiıi 
mahkum oldu 

ha Jazla küllet ve sıkıntı altına tespit edildi 
kaymağa razı olamayışlarıdır. Demir fiatlarında ilıti.kir yap-
Fransız ordusunun daha fada mu- Sebze ve meyva fiyatvlarına malt suçile asliye 8 inci ceza maıb-
kavemet edememesinin sebebi de, şehrimiz.in muhtelif semtlerinde karnesine verilen Garo ve Prödro-
Fransızların, kendilerinde dau ilave edilecek kir ni.sbeti dün fi- moo isimlerinde iki demir tücca-
fazla takat ve enerji bulamayıt- yat murakabe komisyonu tara!ın- rının muhakemelerine dün saat 
!arıdır. dan tesbit olwımu.ştur, 12,15 de devam olunduitunu ve ne-

General de Gaulle'ün ifade etti- Gerek manav, gerek sebzeci ve ticede beşer 'YÜZ lira para cezasile 
ği rakamlar doğru ise, Fransı2lar, gerek seyyar sebzeci ve yahut Garonun 2 yil müddetle Küta.lı -
bu harpte, hiç.denecek kadar aıı meyva satan tekmil esnaf haldeki yaya, Prodromoswı da Uş;aka sür
zayiat verdikleri h~lde, çabucak , toptan fiyatlara yalnız bu karni&- gün edilmelerınin kararlaı,tırıldı-
«pes. deme~ilerdir. bellerini ilave ederek perakende Jtını dün ya~tık. 

Hulasa, Fransa maö-Jiıbiyetinin satış yapabilecektir. Nakliye ma> Karar bu sabah temyiz olun -
amili, Fransu cemiyetinin suku - rafı ve saire gibı hiçbir bahane ile muştur. Milli korunma kanununun 
tudur. zam vapilmıyacaktır. Çünkü nak- Yalnız son tahkikatın meVkufen 

Bu sukutta müessir ve methaL !iye masrafı da kar nisbetlerinin i. açıl.ıııasını amir 'lıulunması ve do-
dar olan ınüthi• bir kuvveti bu- çinde hesaplanmış bulunıııııktadır. layısile verilen cezarun sür~iin -
gün mevzuu bahsetmek i~tiyorUJ1L. Vali muavini B. Haliıkun reisli- den ibaret olması dolayısile her 

Fransız cemiyetinin, iliklerine ğinde toplanan fiyat murakabe iki suçlu da dün tahlıye ol urun~ 
kadar gevşemiş takatsi.zliğinde, komi.b')'omınun dün 4 satlik bir ~ !ardır. 
Fransız edebiyatırun ve FrllllSıs timadan :;onra tesbit ettiği karara Temyiı kararı tasdik eder etmezi 
neşriyat hayatının çok büyük his- j.'Öre sebze ve meyva satış semtle- sürı;in yerlerine sevkolunacak -
sesi ,·ardır. Edebiyat, bir cemiye- ri A ve B diye iki mıntakaya ay- lardır. 
tin aynasıda. Fransıı edebiyatı, rılnııştır: Diğer taraftan dün akşam a;;liye 
zevk ve sefa uçurumunıb çürü- 6 ıncı ceza malıkeane.slıı<le de 3 
meğe ba~lıyan bu cemiyetin mü- A mıntakası. Beyoğlu, Şişli, muhtelif ihtd<ar vak'a.sının kararı 
kemmel aynası olmuı;. hatti, bit Maçka, Ayaspaşa, Boğaziçi, Ada. veril.ıııi.ştir. Bunlardan biri tean-
cok defalar, J·eni nesilleri altıaJ.- lar, Kadıköy, Anadolu banliyösü, yizen.dir. 
sızlığa te~vik eden bir kuvvet ha.. Yeşilköy, Bakırköydür, B mmta - ı _ Hayian Kaneti ısminde biri 
!ine gelmiştir, Umumi edebiyat kası: İstanbul Balikpazan, Sirkeci, Mahmutpasadaıki İrfaniye hanını 
çerçevesine eiremiyen bir takım Kasmnpa.şa, Şişhane, Feri.1..-öy, Toı:r Esat Sonat adın.da birinden satın 
açık saçık ne~riyat, resimli rnec- hane, Beşiktaş. Fatih, Aksaray, E- a!.mı0 ve buradaki tekmil kiraCJ _ 
mualar, avantür roman ve hika.. yülı, Samatya, Eldirnekapı, To;:ıka- Jara tebligat yaparak varı yarıya 
yeleri, en kiiçük yaştaki Fransu- pı, Kum.kapı ~ Yeni.kapıdır. arttırml$tır. 
dan en ihtiyar Frans12a kadar, her 
kesin okuduğu eserler olmuştar. KAR NİSBETLERİ Vaki ihbar üzerine mahkern!JWe 

4 aydır maaş aJamıyan O memlekette, edebiyat clıiahliki• ""- _,,, verilen Hayi.m Kaneti hakkındaki 
Bi.ıwnınn sebzeler, üzüm, çil""" dünkü !karara göre Hayim Kaneli-

Ekalliyet muallimleri " usfıru bir tarafa bıralruı, müthq kiraz, vi:;ne, kayısı, şeftali, yaz ar- nin mezkür hanın tekmil 'ur' ~~ 
• bir .gayriahlaki. mahiyet almıştır. dl · ik, im ' ~ 

mu arı, ıncir, er yaz e ası \'11. !arının kira ıbedellerini yeni .k:a -İstanbul ekalliyet mekteplerln - Cemiyetin ahlak telakkisi, ıri>- muşmula, A semtlerindeki manav nundan evvel yarı yarıya arttınb-
den bRZılarında türkçe muallim - renek, sel gibi akan umumi hayat düi<kiınları tarafından, Hal toptan fıı ve Yorı;i, diker y 01'lti ile İspi-
Ierine 4 aydır maa., verilemedıb tarzı, bu kabil neşriyata revaç fivatma kilo başuıa azami yüzde ronun kiralannı arttırma hare _ 
ve bu yüzden mua!L'Illerle ailele- bul durmuştur. elli zam yapılarak sat.la bilecektir. ketinin, kanunun neşrinden sonra 
rinın çok perişan bir \'aziyete düş- Fransız neşriyatı, dün~ anın hiç Mesela; Halde kilosu 10 kuruşa a- vaki ve onların müracaati sebe -
tu.klcri "O"r'·'-uş·· tur bir memleketinde raslanmı.Yacak bil 

J, __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_bi_n_in_Y_en_i_M_es_e_ı.e_ı_e_ri_ı 
.. ....,, · Lnan domates 15 kuru~a satılırbi. · e nakıs teşebbüs halinde s ........ 

M llıml ı;ekilde hir renle! ve zina edebi- ..., ...,,. 
ua er, bu hı,,susta maarif . . . lecekt·•. Sebze ,.e meyvalar sey- oJ.duı<u netiC<!Sine varılınıştır. Bir ! " · ki 'k " yatı manzumes.1 aı zctn1t -tır. ..... 

mı.ıct....r uırune yaptı· an şı ayet - ''arliır tarafından vüzde 35, B sem- maddenin defaatle .iılılaline göre, 
davası kalkınması 

Frnusanın u,:ramış olduıiu fe
laket bir kere daha nufııs me5cle
&ınln gUL&nt.ıne gctirilıncsini icap 
cıtirdıgi gibi 1 ransanın mukad
deratını doı;uuı k~bıliyeti talin e
decektir şeklinde siiylenen so2ü de 
bu ımiıı..ıscbetle hatırlaimaktadır. 1 

:t rausada erbabının •aptığı t.:L 
kıkııt var. Hoş gôı i l>ün, görülme- 1 
s..n, tıııkikat ne kadar acı olursa 
ol.ua bunu sôyli)erek ~at.ındaş -
lıırının nazarı dikkatini celbet -
mc::e (alışmış Fran"ıı< tetkikat 
erbahı hiçbu ukit eksik oln.a - 1 
m~tır. 1870 - 71 felillı.etinden su...
ra aı zamanaa kendini toplaınl'!, 
on sene zarfında büyük bir inki. 
şaf mazhar olmuştur. Hele 1890 
-st::nelcri t ... ransanın ziraat, sanayi, 
para, ilim, edebiyat ve si)asi)at 
shal rında en ~ok kendini gö•
terd ıı::i ve diinJ aya haklı olarak 
beğendirdiği bir devirdir. Fransa 
o devirde üçüncü cumhuriyetlıı 
kcmııl saflınsını idrak etn .. ,, bulu
nuyordu. Fakat ondan >onraki >e
nelerde bir değişiklik baı.güstcr -
ını oluyor, Bu da bılhassa nüfu
•Uıı artıp artmaması k,nfıyeti ile 
kendini belli etmi tir. Buna dair 
olan rak.ım1ar az manalı değ-ildir. 
~o. 1c ki: 

H70 - 71 felaketinin üzerinden 
:; ~ene ı:c tlgi bir sırada, y3nİ 187i 
da I rJnsaoın arazi.si 1939 da.kin.. 
den daha kü~ük olmasına rağm.ea 
do unı nıiktarı senede 1 n1ilJOD 
2? bin imı . 1937 de ise 616 binden 
ibaret imi·. 931 de Almanyada do
i:uın miktarı 1 milyon 360 bin, i
talyada da us.; bin olduğunu Fran
sız ımitehass •I rı kaydediyorlar
dı. Harpten evvel Fransız a keri 
nıuharrirlerinin \akit \'akit illi -
fu meselesine &\'det ederek yaz
dıkları l ıızılar çok ehemmiyetli 
bir ·r tetkikin mahsulü olmuştur. 
Bir r.ıln Almanyanın :t'ramaya tc. 
ca' uı edecej;inden, böyle bir hal 
vukuuııda ltal ·anın da Almanya 
ile beraber olacağından kafi lıir 
ihtimal olarak bahsedeu bn nıüt&
ho ı ların tahminleri esa~ itiba
rile tahakkuk etmiş oldu. Onlar 
ıui ıver devl~tlerinin her ikisinin 

Halbuki çuğalmamak gitgide u 
olmak demektir. t"raıısı,ların azal
ması da Fransanın l:üçülme<i de
ınckEr. !\Jcşhur bit iiliuı ve tabip 
olaıı .Şıırl nişe doğum azıılıırnsın
daki sebepleri tahlil ederken Frnn
sız ırkının evsafına halel eelme -
di~ini, fakat ---'nız çocuk ı:aile&i
ni yü~lcnmck istcnmedi;:_i İ<.;in bu 
hale düşüldüğünii söylüyordu. lı
t.kbalde yine kalkınacak 11lan Fran
sa için nlifu.. meselesi en uğraşıla- 1 
cak keyfiyet demektir, 

ALİ KE:\1AL SUNJ\olAN 

1 1 f dikk 1 1914 • 1918 harbinin Frnnsaya ' ·· ·· 
enr 3u ese nazarı ate a ın- ıı·ndeki manavlar tarafına'an yu"z- curum vasfı tesbit ve 210 lira ağır 

-A 1 lnı het.liye etti~i znicr, bu menıleket.. m.r.ııJ.!li•ı tecssur e ogreni iştir, d . h' b' b k . de 40, seyvarlar tarafından yu··zd.e para cezası tayin edilmiştir. Teı;cb-
IJ llı ki · · ,, 't te, iınyauın ıç ır aş a yerın- , b" akıs k 

1 ,a u , , mıw vazıvet rı musaı 30 kar" la satılabilecektır· . us n a dığından bu miktar de ı:.:rülmiyeu manevi bir sarhot- 150 lir · d 'llnııyan mektepler'n ı<.ı~3t1lması aya ın irilıniştir. 
Ma rıf VekaletDc al kadarlara hık aralınışlır. Kış meyvalarile kaırun ve kar- 2 - Evinin bir odasını kasaı> çı-
bıldırib:ıı.ş bul .. nm;d>tad.r. • laalescl, Fransnyı bu sarhoş - puz A semtindeki .manavlar tara - rağı Havıma kiralıyan Münevve _ 
Dı~er tanıftan mııı..., vcremıyen luktan avıltmak için hiçbir işaret, fdından yüzde 40, seyyarlarca yüz. rin oda kirasını arttıııınağa te:;-00-

k il k l d l hiçbir hıidi.sc kafi gelmemiş. niha- e 30 ve B semtindeki manavlar büsten 78 lira a"ır p·~ cezası o" _ e .:ı iyet mc tep •r'-ı e tat' ay - "el son darbe ka[alarma dank et- ınd ~ ~ 0 
Lırında hıcbır mıir caat mercıi de ' taraf an yüzde 35. seyyarlar ta- deme.sine karar verilerek, bu te-
r:>ulun .ad·~ anla ~m••tır. miştiı. rafından yüzde 25 azami llila sa- sebbüste bulunmaktan maks-'· 

.,.. ....., RESAT Ft:r.zt 1. t l b" kt ......, 
E 1 , 1 a uece ır. kü',.;;k ya"'a u"c ~. u~unun d~-.. zcum e mdaş verOl!'·ven bu ;ra- NOT: ,_ ,, '·~ ~ "'"~ 

bil mektepleroen Topkapı Ermeni Turfanda. meyvaları ve sebzeleri vasıtasını nrttııımak olıdul!u gö;ııö. 
okulu muallimleri pazarteeı ve Okuyucularund;ın A Emin Er- manavlar yüzde 3-0, seyyarlar yüz- nünde tutulmuş, miktar 48 liraya 

dil.- Alakanıza teşekkür ederim. de 20 karla .:;atacaktır. Her pera - tenzil olun.muştur. perşembe gıinlerı mektep ceyetı 
Şerbetlere buz idarcsının mektepte bclunmaları R. F. kende sebze ve meyva satıcısında, 3 - Evvelce denizden bir nakil 

1 hakkuıdakı emre ra;;nen bır kaç Halden ald:ğı toptan fiyatları göa- işin.de fazla ı>ara istedijti i.drliasile 
atılmıyacak Eyu·· pte bı'r bostan yerı' terir fatura bulunacaktır. M~te- kendisinden 25 lira para cezası a-haitad?r mezkür okulda hıçbir kim-

enrim!Zdeın bazı şerbet, ş;ırup, seyı goromeır.işler ve çocuk veli - d T riler \'e kontrol memurları iste - lın:ınasına karar verilen arrnat&-
avran ve ho f satıcılarının bunla- leri de kendılerine nıt mJ:rncaatlar sta a ÇeVrı 1yor rınc: derhal bu faturalar gösteri- Nazmı Sadı:ko~lu, temyizden ~ 
rın iç e ıbuyuk parçalar halınde k;uı bir merci bulanı, mış~ l!d r. 1- Şehrl.rrıizın muhteli! yerlerlıı<le ece tır. zen muhak("J'llesi neticesinde rnüd-
buz attıklar. gur.ılmu,::tür. BıL'1as- ---<>-- yapılaca& olan küçük kartiye stad- deiurnmrıili)lin de isteğine UJ'KUll 
Sa seyyar $er!ıet, şurup \e h~ !arının da demir azlığı dolayısile 1000 ev ve dükkan Olarırk, beract kazaıımı.ştır. 
satıcılarında el:;.;erıyetıe ı:örü1en Şirketi Ha yriyenin :::cıecek yıı inşalar. kararıaştıril- Topragw a gömülen 
bu '".a ın sıhhi m:ıhzurları buiun - Tenezzüh postaları m.stır. Ancuk bunların istimlak ve yıkı lıyor 
du u.ndan menolunması belediye- toprakların tanzım faaliyeti dur_ ı insan başı 
ce alakadarlara bildirilmiştır. Bııjaıiçının ınıan i~m çal.•:ın m;yacak. 0 vakte kadar bitirile - ı Gazı köprüsunden Yeı;ıikapı.ya 

Dil!er taraftan sey' r serbetci- Şirkctiha •riye ,:;ar i B·Jgaziçinde cektir. kadar devam ed<'n Atatiırk Bulva- Bundan bir ay e\·vel Merdi'rell.-
lereien bazJarının ııa•?bartla boya- e\' yautıracaklara yenı kolay!Jclar Bu cümleden olmak tizere Eyüp- rının henüz ı:>tınıliık edHmeımiş <>- köyündeki ta~ ocaklan yanında bir 
s.. gıbı zararlı bO\ala~ kullandtk.. ah kın kı.sımlarının da istimlii.k mua- hendekte başsız bir cesed bu.hm-
larl da noru"' in: ış '\·~ bılha.""a bar- gosterme~ i ôe k.lrar .aş r~t.r. te va.uılacak yenı spor s asının 1 l l " .. ' l "-al l dui!uıı. u vazın••tık. 

" • ~ D'"er tar:ı!tan her vıl cumartesi Düiimeciler bostanında ınşası ve me e erının sur ate """" 0 un - p lis ' ""' b 
dagı 40 para gibı ucuz fiyatla satı.- glinleri öfileden ~onra yapılan istimlak, tanzim işinin bir an ev- rnası kararlaı;tırıhnıştır. d o '. ; ~ayb:~ı.. ubcesed.in başım 
lan şcrbellerın hemen talılil olun- Koprü - Kavaklar çal;::ılı tenezzüh ve! ikmali kararlaı;tırılınıştır. Bu hw;usta •belediye rei.sJiği ta- a 0 cıvaı"a ...,.,.a ır ~e Jıörniil. 
mas; da ıebli~ olwurıu~tur, po:.t.ı..arının rağbetle karsılandıi!ı Mezklır bostanlara belediyece rafından icabedenlere emir veril- rnüş olarak bulmuştur. 

--o--- da nazarı dikkate alınarak. ayni ) 20 bin lira kıvmet konulmuş ve miştir. Bu suretle 1000 'Plll'C& ev Bu ba$ sayesinde maktulün hö-
Aranan İcril~r i ı b il d b d' , du··n aıa· kadarlara tebli,,.at yapil - ve dükk.ln ıs""- lak edilip yıkıla- viyeti ve katil belli olacaktır. Ba-y~ 1 sc er erin u y a lerti ı ~ "' ""' zı izler buluıxmuştur. 

Şehrıın . .z bcledıyesi tcrııızlik a- , =n=iı=' lın=e=kt=ed=;"',r=. ============·=tır=. ============c=ak=v=e=c=add=e=g=e=nı=· şl=e=t=il=ece=k=t=ir=.==- ıı-;;:::~:;==========::-
melesi aramaktadır. Ankara hay- '' 11 l 
van hasto.nesinde ücretıe külliyetli r-- - ------------ -------------"!"--'"'\ KÜÇÜK HABERLERi 
miktarda hay\·an nalı yaptırila _ A v Rlln "IP.S'ı H a~~a 0• ~ 11 n içi~ &::il~ r.:=ııı I _ 
cagından evvelce askerliklcrinde u ~ ~ u ll::P u u U ı a ~ IEiii' u ı a a • 
ha) van hastanelerinde nalbant * Bir meseleden dolayı iki yıl 

kurslareıa iştirak etırıış ve yahut \..---------·--------·------------------J ha~ mahkil:ın edilip bil~are Ba-
bu işten o.nlıyan nalbantlar ar:ın _ d I I R I h 1 Ş' B kırkö\· akil ha.>ianesine yatırılan 
maktad,r. Mezkur t-ast:meye mü- Harp ma a ya arı enk i ve ayvan 1 ı ş rnan etra ! Mel:ı.met oğlu Kıiımil isminde biri 

racaat c ııme!idır. Fransızl.lrın harb madai) ası ı yagv murlar ! ParısWer, Umumi Har.pte Al _ iıileşerek dün hastaneden a.dliye-
E•ıbankın Muğrul bakır '.nad?n- 1915 de ihdas olunmı..,'"tu. Kurdela- manların, Parisi bombardıman et- ye j?etirilrniş, fakat büyük kapı.-

lerınde yapılacak köpru \ e ba:aj 
1 

sı kol:n kırmızı ve ınce y~•il çiz- Geçen hafta, Alplerde Fransız - k . k dan ırirerken ıanda~manın elinden 
~ ..., . h b 1 me ıçın ullandıkları uzun men.. k ' s· ısierinde çalı mak ve ida!! etmek gilı idi. Madalya •alıb şeklinde idi. ltalyıın mu asamatı aş aınıştL _·ıırtu.up ırkedde bir otele salı: -

iızere er Iıvetlı bir ustabaşı aran - İlalyanlar>rı harb nıadıılyaları Top seslen etrafı inletiyordu. Mu- zilli toplara ~ ismi vermışlerdi: lanınL>Sa da tekrar yakalanmıştır. 
maktadır. Talipler mczkür oan- da buna benzıyordu. Yal•ıız kur _ tareke iızcrıne muhaı;amat durdu. <Şişman Berta! , * ihtikara mani olmak ve Ana-
kaıı.n ın aat miıdllrlujtüne mtira- dc!ası beyaz ve Jaciverd<li. Fa.kat o ııunler top sesleri etrafı .Şişman Berta. üç tane idi. Biri, dolu tüocarları ile temas etmek ü-
caat edebılirler, ı·n,,.,·ıı·zınrın harb madal,·alarının inletirken. Major gölü civarında p zerc Sümer Ban:k idare.si her ta-

~ ' ·' 'dd ti' • ı b ı d B arise 12.2 kilometre mesafede bu-

<le git::fde rtan bir nüfus S<!ne- '~~~;~~~~~i~~I tine malik olduklarına nazarı dik-
kati celbediyorlnrdı. Onun için e- ı 
hemıniyetle kaydettikleri rakam-

ortasıncıa mınelı M. C. harfleri şı e 1 yagmur ar aşa ı. un - 1 rafa mümessiller gönderecektir. 
vıırdı. Salibin köşe:smde kral.n ta- dan tabii ne var? Yagmur yagar a!.. lunan •La1:1n. n. ikincisı: 100 kilo- Avrıca yerli ıınallar pazarlarıruo 
cı bulunuyordu. Kurde:aoınuı or- demeyıniz. ÇUnkü bu yai'(~n ya,;_ metre mesafede Hum'a, üçüncüsü sermayesi ı milyon liraya ve yerli 
tası mavi ve kenarları beyaz idi. mur, lıildiğinuz gibi de~il. Kan gi- de 98 kilometrede bulunan Şato - mallar satış şubelerinin adOOi 211 

! r ona gure göziinime getirilmek 
Juzım geliyor. 

Su son GU sene zarfında Fransa. ı 
nın nüfu u hiç artnıamı dt'ğil, fa-4 
kat <.J'Z ıırtn1ııı; ır. 

'l:ine bu mıid:lct zarfında İnı:il
tcrcnin cufıı u 30 arltıgı görül

u.,.tur. Dti v da nüfusu artan 
mcmlcketler ise sırası le ·unlar ol
muştur: 

Almanya, Birlesık Amerika dev
lcll ri \e İlalva. 

Yerli mallar sergisi 

Polonvolıların h:ırb madalyasının bi kırmı?l .. · Tiyeri':ve konulmusttL ye çıkarılacaktır. 
.ortasınel9. bir kartal resını vardı. Bu, geçen asırda bir çok ker~ ,.._ Otobüs komisyonu tak.illere 
Kurdeliısı da orto.sı sarı, kenarları !er ı:öriılll'.._., bir tabiat hadisesi- Bu müthiş topların boylan 34 yüzde 15 zam vaiıılmasını rnu,·a -
...,rm= şerıdlı idi. dir. Alimler yaptıkları tetkiklerde metre; a"ırlıkları 750 ton idi. To- fık "Örmüştür. Yalnız takı;imetre-

A 1 - k uzJk.lardan :;elen bulutlardaki pun yalnız namlusunun a""•'·,.. 1 d ""·t· ·ı · k b ç ıga arş ı rc •. kli tozlardan ılcri ııel<iiğıni P- ... -...... er e~ .... rrı mıvcee ve u zam 
bat etmişlerdir. 200 tondu. Fakat, bır mahzuru var- taksinin vazdığı paraya iLlve olu-

B!r ikı av sonra Avrupada açlık dı: 65 gi.ılleden °fazla atamıyor, rı:ıcaktır. Şoförler de 30 kuruştan 
başlıyacağı soyleni)or. Ve bunu Çok defalar, yaitJnurla beraber, aml , 1 100 kur·~· k-'o~ taksı· u··cretle _ 

d k k ıik h ı d """ .. n ;,ırtun yıv eri aşı.nzyordu. Ye- ~ =~ ısbat içın de Avrupa a i bugday ue ayvan arın a vaı:w,.ı go- rinin yüzde 15 zamla yekılnunu 
ısL~:ılaLın n bu seae r;, 75 c ksik rulmuştur .. l\fosela kurbaga yav- nıcıen erıtı.p dölonek Eız1Ill geli - gOO!ererı matıbu cetveller hazırla-
olduğu ılcri surülu,~or. ruları gibi. .. Bu da fevkaliıde bır_ yordu. Bu ise va1ı.te ve nakde ınuh- yıp arabalara asacaklardli". 

Son ı:elcn haberler Fraruada yi- şey değil. Şiddetli rüzgarlar, ba - tac idi. Bir top, bugünkü para ile 

Dl$POLil'iKA 

Amerikada ıeçim 
hazırlığı 

Yaua: AHMET SÜK.UO ESMJ:ll 
Amerikada CumJıurreisi secim& 

üç merhalede 11apılır: Evvela ilci 
büyük siyasi partiden biri akdet
tiği umumi lwrıgrede Cumlturre • 
isliği için bir namzet seçer. İkinci 
merhale olmak ü=ere, partilerden 
ikinciri aynı şekilde bir namzet 
intihap eder. Üçiincü ı•e sonımcu 
merhale olmak üıere de A merilcıı 
halkı, bu iki naın.zeıten birini 
Cumhurreisliine seçerler. 

Cumhuriyet µartısının geçeta 
gün namzetliğe Wilkie'yi intihap 
eımesile bu üç muameleden birin
cisi tamamlanmış oluyor. Tea'™'
le göre, daima namzedini ilk in -
tihap eden siyasi parti, demokrat 
partisidir. Fa.kat bu dewede de
mokrat partisi, kendi namzedid 
ıleri siirmezden evvel, karşı tarı>
fın namzet olarak kimi seçeceğim 
öqrenmck istemiştir. 
Cu.mJıurrei.;liğine seçerler. 
hukukçu olarak yetişrn,4 fakat oıı 
beş senedenberi bü.'fiik sınai mij,.. 

esseselerin başında bulunınuştw. 
Siyasi lcııvt•etini, siyasi mazisi oı. 
mamasından almaktadır. Hiçbir 
siyasi mevki işgal etmemiş, yalnıa 
iç politikada •N ewdeal• adı veri
len iktısadi kalkınma programı -
nın şiddetli muanzıdır. Fakat ıc.... 
disine Cumhurreislii namzetliğini 
kazandıran dahili politikadan zi
yade harici politikadır. Filhaküc. 
Cu'mhuriyet partisinin namzedi 
olmak üzere kendilerini kongreıt. 
ileri atan on kadar politikacınnı 
hepsi de N ew Deal aleyhtarı idi -
Zer. Fakat bunlar arasında N ev -
York müddeiumumisi Dewey giM 
Amerikanın Avrupa işlerine lcarfl 
ldkayt kalmasınoı taraftar olan i• 
firatcı politikacı ile aşağı YtLkan 
ayni Avrııpa siyasetini terviç edeıl 
.eski Cumhurrei&lerlnden Hoover, 
infirat aleyhtarı olan Wilkie ~ 
şısında mağlup olın~lardır. Wiı
kie, Cumhurreisliği için nam.zeı
liği ileri sürülınczden evvel, ancdı 
birkaç siya.si nutuk söylemiştir. 
Fakat bu nutukla.ıında infiratçı -
lığın aleyhinde bulunduğunu 1ı1f 
şüpheye mahal bırakınıyacak şe
kilde tebarüz ettirmiştir. Şu hr,Xde 
Cumhuriyet partU:i tıamzedini• 
Avrupa harbine karşı ı>aZiyeti ı,.,. 
gürıUn beı!i olmuştur. 

Fakat acaba demokrat partiri 
namzet olarak kimi ileri sürecek
tir? Eer bugünkü Cumhurreisinin 
tekrcrr seçilmesi için ortacUı bir en
gel bulunmasaydı, Ruzvelt'in nıım.
zetliği hatta seçilmesi muhakkaktı. 
Bu engelin ne oldu!Jtt malumdur: 
Ana yasada bir kayıt metX?tLt ol -
mamakla beraber, V"fingtondaa 
beri qelen bir teamül, bir cumh
reisinin üçünctl devre için seçil • 
mesine manidir. vaziyet bö11le oı. 
malda beraber, demokrat p~rtift.. 
nin Rvzvelt'e taTaftar olan kuv -
vetli bir zümresi bugünkü fwk. 
lıide şartlar içinde böyle bir ..,._ 
gelin bahis mevzuu olamıyacağıM 
ileri ııii.rnıi4tür. Bu zümreye ~ 
cumhuriyet partin namzedini cm
cak Ruzveıt mağlup edebiliT. Ve 
Ruzvdt'in CumhWTwüğincie <M-
t>amı A merik11 için hayati bir ,_ 
ıeledir. Ruzvdt fimdi11e kadar • • 
çüncü defa olarak namzetliğini a.. 
ri sürüp sünniyeceğiııi bildirn14 • 
miftir. Fakat namzetlik kendisine 
parti tarafından teklif edilecek o
lursa kabul edeceğini ima etmiştir, 
Şımdi cıımJıuriyet partin tarafı,.. 
dan Wilkie gibi kuwetli bir nam.o 
zet ileri sürülünce, Ruzvelt'in nan 
zetliiii ihtimali de kuvııet bul -
muştta. l 

Bu meml ketler $U mı.ddet zar· 
fır 1.ı e ı)ıi ni,fu !arını bir ıni>ti 
daha arttırnuıj:a mu,•affak el _ 
nııışlıırdır. rakat bunlardan daha 
ileri giden meml ketler unutul -
mamalı: jarıonya ile cenubi Am&
rika memleketleri eski nüfuslarını 
:: m. !ine •ıkannı !ardır. Bu bal 
karşısında Fran a rekabet edemez 
olmu tur. Çunkü bunun manası 
Frnnııızlar coğalmıyor demektir, 

Bu sene Galatasaray yerli maL 
!ar sergbin:.:ı açılmıyııcağı haber 
veriliyor. Zaten, son }01llnrda. btı 
sergiye i firak eden saua_t icilcr 
gayrimenınundu. Birçok masraf 
"e külfete mukabil fazla bir kar 
temin l'!mediklcrini iddia ediyor
lardı, Serı:i çok cansız bir şek.ilde 
tertip edili.var, fazla firma iştirak 
etmİ\ ordu. Sergi daha ziyade, bir ! 

ne\'i f."zinti ve eğlenee yeri halini 
1 

alıyordu. 

vecek sıkıntısı bMfodığıru bildiri- takhklard:rki yavruları havaya * Midilli burnunda ıkaraY'll otu-
, -. a$ağı vukan beş yüz bin liraya "-'kır il--'-' · Jru tarılm ı,,....,....,.._ .... _...,...,,......,._...,..,._ yor. Hükumet ilk tedbir olarak kaldırıyor, birçok kilometre uzak- ran L>« ş ""ının r ası ı· 
pasta ve e.msalının ımalini menet- !ara götürüy1:1r. Geçenlerde Hin - maloluyordu. için yeni lbir tahlisiye gemisi gön-

Eğer Ru.zt>elt de demokrat pll11i 
tarafından namzet olarak seçiline. 
seçim mücadelesi, New Dcal me -
selesi üzerinde yapılacaktır. Yani 
mücadele daha ziyade dahili po!;.. 
tikıı.lfa inhisar edecektir. Cünka 
Ruzvelt'in Avrupaya karşı poli -
tir.ası asla infiraU;ı değildir. Eğer 
bu mesele de bazı lngilizlerin ü,.. 
mit ettiklerinden daha yavaş 1fiir 
rıiyorsa, bunun sebebi, iııtihabat 
arifesinde daha ileri yüriimekU 
mahzur görnıesidir. Rım·elt cı.ı 
Wilkie de Avrupa poli•ika7annda 
infiratçı olmamııkla beraber, İn
gılterenin müttefiki olarak fili 
müdahale bakımından Ruz>Jeltin 
seçilmesini lngilizler ~phesiz te?" 
cih ederler. Çiinlcii böyle bir po -
Zitika takip edebilmek için, ııal -
nız bu politikaya taraftar olmak 
kafi değilclir. Rıına taraftar olan 
politikaeının çok kııvvetll ve çok 
cesur olm.ıısı da l<izımdır. Rıızvel
tin bii.'Jü.k 'esaret sahibi bir poli
tikacı oldui]una şiiplıe ııoktıır 

Daimi sergi binası, bütün temea
nilere ra4tnen \'Üeude getirileme
di. Yerli mallarını ba•ka vasıta ve 
fiekillerle propagandava dC\·am e
derek, mü~it zeminde, daimi bR 
sergi binasının bir an evvel ill.jaSJo
w temenni edeli& 

BU&llAN CEVAT 

mı.ş. dıstanda, Gani nehri civ~rına bır- Almanların Paris üzerine attık- derihnistir. 
Harpen evvel Fransarun senelık çok balık bile ya~ı.ştL lan 320 ınil!eden çıoğu tarlalara * Türlüye san' t mektepleri 

buğday istihsalatı 80 milyon ken- düşmüş, .sehre düşenlerin de bü- mezunları cemiyeti tarafından bu 
tal, İngilterenin 11 milyon ve mii&.. tatbik edeceklerinden bu memle- yük bir zararı olırıaın1$tı. Şişman sene ve geçen yıllarda san'at mek.-
temlekelerinin 250 milyon kental ket de, Danimarka, Hollanda, Bel- teplcrinden mezun olanların şaref-
idi. çrka, Polonya ve Almanya ı;ribi a~ Bertaların l(iillesi 150 kilo ağırlı - !erine Sultan~mette İstanbul 

Almanya ancak 45 milyon bui- lığa mahkiim kalacak dernektir. ğında idi. Fransızlar, tayyareler san'at okulunda 6/7/940 cuımartesi. 
day btilısal edebilıyordu. Harb fe!Aketlcrinden sonra bir de v85'ltasile bu t.opların bulunduıfu günü saat 17 de bir çay ziyafeti i 

İngilizler, ablukayı Fransaya da açlık! Aman Allahl yerlerı buldular ve tahrib ettiler. verilecektir. 

İnkılôp dt'rsleri ikmal 
imtibaDları 

Üniversıtede verilmekte olan in
kılap dersleri 1 inci ikmal imti • 
hanlarına o'bür gün başla~ iması 
karar !aştı rılmıştır. 
!rrt~anlar sabaiıleyiıı saat 9 da 

tl'niversı.e konferans sa1onunda 
yapılacak ve arzu c'Cienkr de ta~ 
edebilecnklerdır. 



• 
Amerika ve lngiltere Japonya-ya 

karşı harekete mi geçiyor ? 

Filisflndeki lngiliz orduları 
Suriyeyi işgale hazırlanıyor 

(Biril\ci sahifedn detıımı) 
dııi llcendisiııi denze atmış V'I! bir 
deha R'Öriinmemiştir. Diğerleri İn
ıP!tereden a,ynlırken kendilerine 
verilen ı:a:ı m.ıskelerini yırtın,. -
!ardır. Bunlar Kanadaya varınca 
bu maskeleri iade etmek rnecıbıı-
riyetinde idiler. 

tuvar mütehassısları, Fransız ı.. 
liınleri Lejiyona iltihaka davet e
dilmiştir. 
Fransanın Londra sefirliıi;indeu 

istifa eden KO!'ben İngiliz kralı ta. 
rafından kabul edilmiş ve krala 
resmen veda etmiştir. 

3-SON TELGKAF_;S TEMMUZ 1 .. 
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Reşit Paşanın Hatıratı · 

ABDOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
. " \' •zaalar: 

lekerıcte. I". :St.:Kı"f..LLJ _, Cevdeı Re,11 ffil,ARKIRA1' 

Hürriyetin bu kadar kolay ve sükun 
Tükyo 3 (A.A.) - Stefani: terek menfaatlerini tanımakta ve 
J arıon matbuatı pek yakında icabederse her iki memleket de 

İııe-ılte>re ile Amerika arasında donamn:ılarmı sefedıer etıııeiii ve 
-bin;ük Okyanos hakkında gizli bir büyük Okvanostallı:i hareket iisle
ıtılii..f imza edileceJtini yarmakta-

1 

rini birbirinin emrini' vermeın 

1 

la İnPiltCTenİlı v--'---ton seli"r'inlııtl 
Hull ve Avu&tralya elıcisi ile ~ 
rii•tü"iinü ilave eylemek;te<lir. 

İnailiz tayvareleri dün Alman-
ların Kiye! deniz üssii üzerine ıı-e
lerek bombalar atmışlar, bir\'alı: 
fabri4talan. köprüleri ve Alınan -
!arın meşıh\ll' Sarnborst zırlıbıımı 
1'rhr.ip etmislerdir. Harnbure-. Ham 
Duisbura, Kolonya ve :ij.oterdam
da:ki Alınan harp müessesatı bom
bartlıman edilmiştir. 

Diğer taraftan Amerika sür'atle 
silahlanmağa karar vermiştir. Ge
lecek sene harb endüstrisi için :> 
milyar dolar toplanacaktır. 

Amerika Bahriye nezareti ~ 
harb gemisi inşasına karar ver -
miştir. Bunlar 20 destroyer, 13 ~ 
nizaltı ve 12 .kruvazörden mürek
keptir. 

içinde ilanına kimse inanmazdı 
Ey vatandaşlar! 
Ya kanunu esasi, ya ölüm!. 

Üsküp müft~i Hasan Fehmi 
Temmuzun 10 uncu ~şemı.. 

gün/: de atideki telgrafname ~<'.k.il
miştir; :f. <lır. Bu gizli itilaf !le İnJdltere ve taahhüt e-·lemektedirler. 

ı\mr,.;ı,.. b"··>k OJ<-.·anOG'ta m~ Kokumin "3Zetesi, bu maksat-

Avni ııazete ~anıı'm Jaı><ın
vanın muhasara&na dair ha'LJI' -
!anan projeyi t3l9Vlp ettiğini bil
dirmektedir. 

General Metaksas Selanikte beyanatta bulundu 
Atına. 3 (A.A.) - Atina ajansı ;-,azarları.mızı hlç bir bularuklılı: ı la beslernpiı< bu ruhla kendisi.ne 

bilaırı oıor· , karartmamalı ve bizi, Greklerin, hürmet etttrmış, şerefle~ .,., 
Sel1' ı1ı'k Kraliyet tiyatrosunun asırların seyri içinde en büyük si- bütün beşeriyet.! hizmet etm~ler-

. dir. Elenizın kelİrrlesi bir sembol-
rcsnıi kü adı münasebetile hükı'.ı- . lahı olan entelektüel ibda haya- J dür. Bütün milletlerin medeniyet-

lnl't reisi B. Met;ıksas matbuata zel yolundan uzaklaştırmamalıdır. ları yaratan bu sembol etrafında 
- ı tının çetin fakat o ni.sbette de gü. / !erini birleştiren ve kardeıılik bait-

bevanatta bulunarak de~tir ki: Grekler bu ruhla yaşamış, bu ruh- inkişaf etmişlerdir 

Amerika Harbiye ve Bahriye Nazırlarının beyanatı 
\"aşır 'rton 3 (A.A.) - Stefani: 

Yer ı h ...., •·e ve bahriye nazır
lar. h:ırhive ve bahriye encümen
lerınin l<armsmda ilıarıı 1ıakkın
dac<ı ooktai nazarlarını bitirmeğe 
da ·l't eclimislerdir. 

Stınıson, Amerika için harbe u-. 
zaktan seyirci kalmanın imkfuım: 
olod\IPunu ve atl.intik deni'Zi kon -
troltinün temini için Ameriikanın 

İn.<Tiltereye her türlü yarcbır.da bu
lunma5ı lazım geleceğini söyle -
miştir. Bununla beraber Sti.mson 
Aıır.erikanın harbe ınüdaıhale6i ta
raftarı dc):ildir. 

• Knox. da AmerN<anın harl>e 
isti \ine taraftar olma.dıı!mı söy
lemiş ve demiştir ki. ı 

•- Amerikanın her iki Qkya -
nosu için de ı:emi inşa etmek su-

reotile olan kendi menfaatlerile a
lakadar oım- lilzırındır. Amerika 
büvük bir dotıanma ve kuvvetli 
bir hava filaıu Sll'Yesinde büyük 
bir kara ord.U1111 vü.cude getitmek 
külfetinden kurtulur. Amerika i
çin 300,000 ki$ilik bir onlu ve ayni 
kuvvette bir milli mcl:ıafız ibtiYat 
ordusu kili gelir.• 

AlmaD ordusu ne kadar zayiat vermiş? 
Lcındra 3 (A.A.) - Alriıan hü- yıb, 111,307 yaralı. danı, virmi yedisi yüksek rütbeli 

kıimetl 10 mayıstan mütareke ak- Yıne bu listeye nazaran, Alman- zahittir. Ayni liste Fransızların bu 
dıne ltndar Alman ordusunun za- 1 F "ki mil ha-t• ·~,,,,.. tayyare ve 26 balon yıatı hnkkında bir liste neşretmiş- ar ransızlardan ı · · yona ya- , , , ~ ,,., 
tır. Bu listeye nazaran, Alman za. k.n nefer ve zabit esir almışlar - ka\·bettıklerini de ilave etmekte
• ıatı su ı-ni.ş: 27,704 ölü, 18,384 ka- d.r. Bunlardan beşi ordu kuman- dir. 

Sovyet sporcuları ilk defa Bulgaristana geliyor 
Yıırna 2 (A.A.) - Bulgaristanal -i<'rr ıry lları timi ile mirte:ıddit olan Sovyet ekibinin yapacab 

i' < defa lmak üzere gelmekte o- ka ,J,, :nalar yaı:-acaklardır. Ode- mar!ar büvük tıir al&ka uyandır -
lan Soyy t futbolcuları. buradaki .3 { tbolcuları ile takviye e ilmiş• n >!;tır. 

Şanghay'da kıtlık başladı, asayiş kalmadı 
Mosk..ıva 3 (Radvo) -Şanghay- ' ma el'llütedir. Belediye, şehir hal- ilcleri şehri tcrketmi.şlerdir. Bine 

da büyük bir kıtlık lıükum sür - !Ln.n iao;csini temin edememekte- yakın kadın ve çocuk, harb geıni-
mektcdir. Pirine; fiyatı, bir hafta d kalın !erinin muhafazası altında bulu-
evveline nfsbetle uc misli ar~ş- -lı• Şehırde asayı, e amış -
tır Ahali bakkallara ve yivecek trr nan büyük bir vapurla Manı.la'ya 
s • 'l dükkanlara hücum ve yağ- Iloll,l!konı:'da bulunan İr.giliz a- gitm!.şkrdir. 

Belgradda bazı mühim araştırmalar yapıldı 
Belmd: 3. (A.A.)- Avala aıan- ı vavmıştır. ]Jı.. şırketin muessis ,.e 

sı bildıriy-0r. müdürü yabancı tebaa:lan son za-
kaoınesınde nazır olan B. Stocho -
\·iç'in evinde de araşt:rma yapıl -
ınıştır. Bar.ı evraka vazıyed edil -
mi;tir. Tahkikata de,·am edilmek. 
tedir. 

A aaıdaki resmi tebliğ neşre - marJarda hakkında hudut harici 
dilrr:iştır: edilmek kararı verilmiş olan Juli-

Br-l;ırad Polis miidü.nyeti A. B. j us Hapau'dur. Bu ta!ıkikatla mü-
C. şirke merl<ezmde taharrıyat nasebetli olarak B. Stoyadınovic; • 

lngiltcre üzerinde Almanların yeni hava akınları 
Londra: 1 (A.A.) -Reuter Hava 'ı Al'11an son ma!Umata nazaran 

nezaretinin tebliJti: İngilterenin şimali garbisi üze -
Du>man "'_vynreleri dün ak,ıam rinde dün akşam dü.şmanın yaptığı 

Gece cenup sahilı üıerınden ge
çen düşman tayyareleri muhtelif 
cenup ve cenubu garbi mıntaka -
!arına gelişi fliizel bombalar at -
mı;;lardtr. Cıddi hiç bir hasar ol -
mamL-;tır Zaviat oldu;.una dair de 
hır haber aLnarnanm;tır. 

geç vakit İnJ?iliz sahilleri üzerin
den ııecmışlerdir. TayVare dafi hava hücumu neticesinde 12 kişi 
batarvaları işlemiştir. ölınüs ve 123 kişi yaralanmıştır. 

Umumi Emniyet nezareti tebli- Hava dahili emniyet nezaretlerL 
ği: • nin tebliğı: ı 

Bükreşe giden 
ticaret hey' etimiz 

Rot', n ·a il• ticaret muzakere- 1 

lerin:le ıbulunıl'ak üzere Bükreşe 
~i~mıs olan heyetimiz bu sabah
ki ekspr< le <e'l-:r;mize dönmüştür. 

Ticaret Vekaleti ı..lıracatı teş -
kıla•laııciııuna müJürü B. Servet 
Bcr' inin reislil.(ınde bulunan he
'cl .nızın bir ayı mütecaviL bir 
zarr .ııx!anberi Btı\rcşlekı tC'lTlas -
lan müsbet neticelenmiş ve bitik, 

1 " ~- • 'c s:ure J?i,bi bır~ i1ıra
cat ıınaddelemnıze Rom:ın~ ayı da 
ge. ır bahreç lapan bir anlaş-
ma va varılmıştır. 
liEYET RElSJMİZİN BEYANATI 

.B. Servet bir muharririmize şu 
be, anatta bulunmuştur: 

• - Başta Ruınan ya olmak üze
re B ı:Jgarıstan, Yu;::osla vy a ve 
Macaristanda ticari ve sınai te • 
ı a 1.ır yaptık. 

Rumen lıiıkümeti ıle ararr;;zda 
'"" ticari anlaşma içın bir proto
'ol ımz.ılanıru:ıtır. Bu; bılh:ıssa 
ırr a\ i mahı ukat, yapagı ve tıftik 
ır .. ıadclc ının tanzımine matuf
tur. •'em adcle 1,5 mily ın !ırayı 
hL ı.ıoktır. Y.ıkında resmi btr Ru
men ticaret h .ı eti şehri'Ilize gcle
c.ekt r • 

----oo--

Ağır yaralanan çocuklar 
ı.ı lcdıycnın 338 numaralı çöp 

k nu Ota'·çılar karakolu ark:ı
sımla Şükrü Arifin 3700 numaralı 
arabasına çaııımıs ve bu c..,;nada 
oru;b nın nrkıı:ımda bulunan 12 
) a,ında Mahmut isminde bir ço
cu t aaır surette yaralan:mı:;tır. 

F'.ıtihde oturan Ahmet isminde 
l O yaşımla bir çocuııa da KDprüde 
tramvay carpıp başından yara -
Um.:<tır. Karaı;ümriikte mukim 
8 • a •nda Vasi! de Fatihde tram
'avian d~p ağır surette yııralan
nıış .... 

Asker gözile 
cepheler 

DEMPSEY 
Tekrar ringe çıkb 

(Birinci sohıfeden deı:amı) hasmını ikinci 
2 - Dün gece İngiliz hava kuv- ravundda yendı'. 

vetleri oin Hollanda ve bilhassa 
Rolerdam üstüne yaptıkları alon- Nevyork 3 - &ki diınya ağır 
J:..Ja müteaddit nakliye mavuna- siklet bolm şampıyonu DL"n1ııo;ey, 
!arı görülmüş, mnhiclif deniz va- 13 sene boks hayatından ç"kildik
sıtaları bombalanmıştır. Roter - ten sonra, Amerikada Corciya hü-
dam İııgiltereye kar~ı yapılacak k" · d ilin A ı ad 
bir hü .. wııda fevkalade müsait ha. lJ!lletı aJı' . de t ant a rinıı 

ç!k.rnı.ş ve hasını Teksaslı Klarana 
va ve deniz üslerinden biridir. O- Lutrel'i ikinci ravundda mağl~ et. 
rada sahil e;irinlili, çıkıntılı oldu - mistir. Dempsey 45 vaı;ınd:ıdır. 
ğundan Kale, Dünkerk'den daha --o---
elvcrislidir. Havadan )·apılacak 
keşiflerde ve taarruzlarda deniz Bu sabahki konvansi-
nakli) e vasıtalarıııın toplulu~unu yon elle gelenler 
daha iyi gizliyebilir. 

3-Yine İngiliz hava filoları Kiel, Ni:; konsolosumuz B. Ziva Ald:>il 
ve Hamburg deniz üslerini de bom- ve ailesi bu sabwi konvansiyo -
bardınıan etmiştir. nelle schrımizc ı:clıniştir. Kendisi 

Kici ve Hamlıurg'un hava ıııii- merkezde bir vaıi;-eteye tavin o
dafaası kuvvcUidir. Bugünkü şart- luımıuotur, 
!ara nazaran lııgilizlcrin bu iki Al- :\lumaileytı Yu.goolavyada sü _ 
man deniz üssü üzerine fedakar • kı'.ınet ı.üküm süroü.,;m.ı .sôyle-
lıkları g;;ze alarak hücum etmesi 
irin ortada miislacel. bir sebep de mşıtir. 
yoktur. Bu sırada lngiliz bava Bu sabahki kom ansironelle ge-
kuvvetlcrinin içerlek Alman üsle- lenıer Bulgari:standa askeri sev -
rinc kadar sık sık ıı-itmelerinin se- ıkiyat gördüklerini 'beyan etmiş -
bebi, oralarda toplanması muhte- lcrdlr. 
mel deniz vasıtalarına ve benzin BİR ALMA.ı-.. GAZETECİSİ 
stoklarına karşıdır. Bu da İngilte- DAHA GELDİ 
reye kar~ı yapılnccğı beklenen bli- Bu SJ ball!ti korwa..1.>ı)·ündle 
yiik taarruzla alakadar bir şeydir. şehrimize bir Alman gazetecisi 

4 - Fransız salıillerine pek ya- <laha gelaniştir. Mumaileyh bura
kın bulunan Jcrsey ve Gucmcsey da t,,ı.'kikler yapaca;ıını sövlemiş
adalarının Almanlar tarafından iş- tir. 
gali de manidardır. Bu adalar İn • l·--------------1 
gilizler için, tarassut bakunından 
ehemmiyetli idi. Vakıa İngiliz sa
hillerinden ziyade, Fransız sahil
lerine yakın olwıları İngiliıder içia 
müdafaamıı milşkülle~tiriyordu. 
Fakat bu sırada Alınan hazırlığı -
nın gözlenmesi itibarile kıymetH 
addolunmap liiyıktı. Almanlar lru 
il<i adayı hava kuvvetleri vas:ı.tıı
wle iş;:al ettikl rini illn ettiler, in-

gilizler de bugün bu haberi tebib 
ediyorlar. İki küçük adaya ait AL 
mantarın ilanile, İngilizlerin tekzi
bi o adacıklara iki tarafın vordiıii 
ehemmiyeti gösterir. Bütün bu ha
berler ve had.iseler taarruz ema
relerinin taınamile belirdiğini is
bat ediyor. Bakalım elikulağında 
görilnen taarnu ne zaman patlak 
verecek \'e muvaffak olacak nut 

İnıııilteredeki Francız lejyonu 
kumandanı General dö Gol dün de 
~u hitabede buluıunuştur: 

•Bordodaki hüıkllıınetin Alman
Yanın istedi.iti hezimeti >mzalaı:!ıb 
ı:ıürxienheri dokuz gün geçmiş o
lpyor. Ayni hükfrınet, İtalyanın 
isteclil!i hezirıneti d:e vedi gün evvel 
imzaladı. 

Bu iki hezimetin korkunç neti
celerini sayrnaJ!a lüzum yoktur. 
Yalnız •bir asker a.i!zile sunu s&y
lemek isterim ki. içine düşülen bu 
badire Fransız vicdanının geçirdiği 
buhrandan ileri ı:el.ın4tir. 
Alınan makineli kuvvetlerinin 

karşısında böyle bir vrkılıs vuku 
bulduktan sonra. biri Bordo hü
kuı:ıetinin kabul ettiği ;:ribi. her 
şeyı terlretmek, öteki de şeref ve 
vazife '"'lunda viirümelı:ti. 

. F:ansızlar, sizlerden kendi ken
dınıze şu suali sormanızı isterim: 
J andark, Rişliyö. Karno, NapoJ _ 
yOn, Gambetta, Puankare, Kle -
manso, Fransanın silahlarını tee
lım etmesine ve ibu silahların müt
tefiklere karsı kullanılmasına ran 
olurlar mıydı? 

Düken, Tuenvil, Kurbe, Gep _ 
rata Fransız filosunu o!.ckığu gibi 
dü..m:ıana teslim ederler miydi? 

Duple, M.:ıntelan, .Büll".l, Mareşal 
Livotev iım:ıaratorluğun stratejik 
noktalarını bırakıp giderler miv
di? İmparatorluğu muharelıeSİz 
diism~n kontro!Une terkcderler 
miydi? 

İvi Fransız vatandaşları kendi 
kendlierine bu sualleri sordukları 
zaman, ·erefin, menfaatin, akli se
llınin nerede okluğunu derhal an
lıyaraklardır. 
Fransanın. ruhu, mümkün olan 

her türlü vasıtalarla m ... cadeleye 
devam edenlerle. yılmayanlarla 
ve bir gün zaferle orta ya c;ıkan -
farla .beraberdir.• 

Dii7er taraftan General dö Gol'
ün emrile İ~ilterl'deki Fransız 
Leiiyonunun teslihat işinin idare
si Andre Labark'a veri!m;ştir. Bü
tün Fransız mühendisleri, labora-

Roozevelt ol'<iunun makineleş -
mesi için ayrıca beş milyar iste -
mek tasavvurundadır. 

General Slrot, beyanatta bulu -
narak Amerikanın 18 ay içinde ta
mamile rootörleştirilmiş 12 fırka
sı, 4.800 silahlı kamyonu, 4.800 tan
kı, 10.000 silahlı motosikleti, 7.500 
otomobili olacağını söyle~tir. 
Her fırkanın 400 tankı, 400 silahlı 
kamyonu ve 1.200 muhtelif araba
sı olacaktır. 

Amerika kabinesınde yeni Cilm
huriyetçi azadan Hanri Stiınson, 
Amerikanın hadiselere rahat ra
hat seyirci kalmakla, bir iı.'tiladan 
yakasını kurtarabileceğine inan.. 
madı.ğıru söylemiştir. Stiınsoa'a 
göre vaziyet bilakis çok kritiktir. 
Mumaileyh diyor ki: 

•Elimizdeki zamandan istifade 
ederek silahlarınuzı arttırmalıyız. 
.Bizim emniyetimiz büyük mikyas
ta Ingiliz fil-Osunun şimali Atlan -
tikteki kontrolüne bağlıdır. Bu 
vechecle yapacağııınız her yıırd.urun 
büyük ehemmiyeti vardır .. 

Stimson Amerikada mecburi u
kerlik usulünün ihdasını da tavai
ye e~tir. 
Fransız hükumeti Klermon Fer

ran 'dan Vişiye naklcdilın tir. 
Visbadendeki Fransız - Al:rnan 1 

mütareke lroınisv·onu ilk iş olarıılı: 
Fransız ordusunun sılahlarının a
lınması mesclestııi ııörüsmektedir. 

Gazatelcr çıkmadığı için, Fran
srz hükıimeti hergün monitör is
ll"in<le bir bülten n~retmej(e ka-• . . rar vcrmiştır. 

Fransada Lavalin reislii!i altın
da bir tek Faşist fırkasının teŞkili 
ve dii'er fırkaların ilgası ne de -
receye :!<:aı!ar muvdfa!ı: olacağı he
ntiz belli de!?ildir. Umumi tahmin
ler Lavalin bu teşehbüııünde mu
vaffak olamıyacafıı merltezindedir. 

Uzaksarka gelince. Japonların 
Hindicinirleki harekatı duımuş ıO-
biıdir. Buna mukabil Japonlar 
Şahı$1avdaki İngiliz imtiyaz ıının
takasmı .işııal etrıni.;leıdir. Bu mm
takaıclm İngiliz memurları ve as
kerleri vazifelerine devam et:mek
tedir. 

Rornanyada Almanyaya 
meyyal bir politika 

(Birinci sahifeden devamı/ 
hat \'ermiş ve bunu ınute:ıkıp Ba
sarab,·a ve Bt.ıkovini meb'usları 
heyecanlı nu!Uk.lar söylamislerd:ir. 

Bugün bütün Romanyada milli 
matem tutulmuştur. 

Romanya hükümeti Basarabya
ya geçmek istiyen .kamünist işçi
lere müsaade etmektedir. Bunların 
miktarı dört, beş bin kadandır. 
Kalas istasyonunda sevkeclilmek 
üzere bı>kliyen 2,000 kadar amele 

trenlerin geç kalmasını bahane e
der<!k. isyan c;ıkamuşlar ve bir 
kısmı kaQmak iıstemisir. Polis a
tes acmıştır. Birçok kimseler öl
müş ve yaralanmI$tır. İki aSker~ 
bir polis meımuru"1Jı, öhnüıştür. Ni
hayet istasyon Basarabyadan ~ 
len muhacirlere ~·er bırakmak için 
bıosaltılmıştır. 

Bulgaristan.da da iş saatleri art
tırılımNtır, Men"'-Leat fa.brikala -
rında »evmiyelcr vüzde 15 art
--evmiveleri arttırılacakır. 

Suriyenin sükunu bizi de 
alaka/andıran bir davadır 
(Başmakaleden devam) 

harpten daha çok evvel çalışmaya 
başladıkları da malıiındur. 

Hadisenin bizi alakadar ve üze -
rinde dikkate mecbur eden safha
sı sadece Suriyenin sükiınu rn mu
hafaza ede<:eği hakiki, sulh ve sü
kiına badim çehresidir. Ba sükila 
bozulduğu, anarşi, kararsızlık ve is
yanlar başladılıı, yahut da •ulh Su
riyede tehlikeye düştüğü gün her
halde Türkiye Cüınhuriyeti de ba 
mevzu üzerinde kon..,,mak ihtiyaç 
\'e ıztırarmda kalacaktır. Bu iti -
barla, bizim şimdiki halde birinei 
temennimiz hudut komşumuz Sn
riye'nin herhangi bir karı.şıklığa 
maruz kalınam:ısı ve herhangi bir 
müte<:aviz emelin Suriyeye uzan
maması ve orta sark sulh ve 5iikft.. 
netini ihlale müt.-ebbis olmaması
dır. 

ETE!ll İZZET BENİCE 

'Bir vatanın menabi umumiye -
sinden müstefit olup bir havayı 
teneffüs eden ve Osmanlı bayrağı 
altında ittihat eyliyen ecnası muh.. 
teliie bilate!rik cinsi mezhep bir
birinin ruhu, nuru badakai ifti
haridir. Birbirinin malını, canını, 
ırzını ayni şiddet ve asabiyetle 
müdafaa ve muhafaza ederek bu
günden itibaren harzıcan bilir. 

Evlerini, çoluk çocuklarını, ra
hat ve refahını bırakarak vatan 
uğruna mahrumiyeti mutlakaya 
katlanmak suretile dağlara çıkan 
arkadaşlarımız var olsun!. 

Q.uzunı samü Sadartpenahiye 
ve makamı mualliyi 
llleşihatpenahiye 

•V.,,;ateti aliyyelerile arzı atelMI 
felekmerlcbei cenabı vcliyyülna'
ını azami olunan 7 temmuz 132' 
tarihindeki telpa(naınei acizane. 
mize elyevm cevap zuhur etmedL 
Teskini heyecan kabul olamıyor. 
Halk müscllıihan aşağı doğru alca 
ediyor. Muvafık eevobm istihsal 
ve lebsirini rica ederiz. .Muvafık 
cevap e;elınezsc, matlüp reddola
nursa vehaınet muhakkaktır fcr
maıı. 

Ey Uhri kahramanları! Ey Resne j 
arslanları! Ey Manastır yiğitleril. 
Dünyada misline tesadüf edilemi-
yen bir asalet ve necabetle vazifa F'ın:o•ik telgraflıanesinde 
milliyenizi ifa ~tiniz. Sizi bağrı- umum Kosva »il.ôyetl 
mıza ·basar, zeval niıpezir teşe!k _ • ulema ve eşraf ve riles-
kürlerimizin kabulünü rica eyle- namına Pr.e~tinse d~elediye 
riı. Cenabı Hak sizi dareynde me. . reliı 0 

ut buyursun. Siz bütün milleti Os- Yı.ne ayni günde Preşvedea at.-
maniye ve ümmeti merhumeyi se- , bei Pa~işahi>:e a~~cki te!zrafna -
vindirdiniz; Cenabı Allah da sizi ille kesıde edilmiştır: 
bahtiyar eylesin!. c7 zilhicce sene 1293 tariJıinıle 
Yaşasın Manastır kahramanları, bafermaıu ili nqir ve illn oluııaa 

Yaşa sın Uhri fedaileri, Yaşasın İz- ve tatbikata başlanılınq ikell dil
mir fırkası arslanları, Yaşasın va- çan tehir ol.an kanunu esaııiıUa 
tan, yaşasın millet!. tekrar tatbikatına iptldar edilerek 

Bu nutuktan sonra toplnr atıL meclisi melı'usnnın kilşadını ve 
mış, herkes birbirile kucakl~ - intihabatın ~didell icrasw ta • 
rak, sürekli el ~akırhları arasın- lep etmqe bilWııum akvam ve 
da büııin ınillet büyük bir sevinçw millet ittifak ve ittihat ettik ve ı.a 
dağılma~a baılamıştL suretia kabul ve is'af buyuruld11. 

<Hürriyet. in bu kadar kolay ve !'una dair iradei scniyyei şahaıa
sükiın İçinde il:in edileceğine hic !erini.il ebliğ ve fcrmu. ı.a-·-•~ 
kimse inanmazdL '~ ~ 

ınaruu istirhama karar verdik. t).. 
Bu büyük inkılap neş'e ve seviaç mit ederiz ki ön!imüzdel;i p zar 

ile baslamış Te derin bir sessizlik 
içinde bita!Da ermiJtl. g.ününe kadar m~cl.iai meb'usanıa 

kü adına dair fermanı hu yua-Ecnebiler: .Tarihte emsali gö-
rülmemiş bir hadise:. diyerek, U... ları şerefsudur buyurulııcak. Abl 
kılap günlerini hayretle uzaktaa halde ri,ayi alii şehriyarileriae 
seyrediyorlardı-. muhalif ahvaliıa vukuu müsteb'at 

,._ olmadığma ve mabadı istihsal ._ 
' çin Kosvada içtima edell ve riıflıe 

Kosvada Mahmut rütte -Oskübe tekarrüp etmekte .. 

Şevket paşa.. lu. kuvvei azimenin buradan da. 
ha ileriye e;eçmesi rehini ce.._ 

Hürriyetin Kosvada da nasıl i
liıı edildiğine kısaca göc atalıa. 

Bu sırada birinci ferik Mahmat 
Şevket Paşa, Kosva vafüi bul• -
nuyordu. 111ahmut Şevket Pa.-, 
eski idarenin yıkılmasına ve hilr. 
riyetin istihsaline büyült yardım
lar yapmış ve yine o sıralarda 
Kosvada ikamete memur edil• 
ferik Bağdatlı Hadi Paşa ile görü
şerek, hürriyet fedailerini her sa
retle himayeye karar verıni~ti. 

fili olamıyacağma nazaran bu ba.,. 
tak.i isfuhamatı.nıızı tekrar .W 
ve dairei emirlyeye bQ&ÜD ~ 
olunaıa sancaklan lıir kat uı. 
takdis ve tebcil edecek Glııa irad• 
mölulineleıiııe teıırafhaneıle ;., 
tizar eyleriz. 

(Yilzleree imza) 
Preıve kazası kaymakama 

Hüsnil 
(Deııamı oor) Kanunu esasinin tatbikini isti- • 

yen ve Firzvikten Sultan Hami.ole -------------
çekilen 7 temmuz 132' tarihli tel-
grafı ehemmiyetine binaen ayn• 
kaydediyoruz: l:~1·ll•l 

Atebei şahaneye 

Bir sureti huzura l&ail ~ Dal U 1 tu i] Sadaretpenahiye ga :ıun u : 
Birsureti makamı &iti 1"8 m. lS2 Kc/s. 128 Kw. 

.A.P. 31.7 m. 9465 Ke/s. UO Kw 1\leşihatpenahiye 

(Telgrafın baı;ında mutad bir Q. 
19

·
75

m. 15195 Kc/s. 21!..!!!. 
dua vardır) .Pek yakın görmekte 18.- Progrom 
olduğumuz felaketin esbab ve 18.05 Dans müziği (pl.) 
men'i izalesi d~ünülmek üzere 18.40 Alaturka müzik 
Kosva vilayeti ahalisi kulları na- 19.15 Konuşma (dı, J>Olitıkar 
mına burada vuku bulan içtimaı.. 19.30 Mii.."ik: Fasıl heyeti 
mız neticesinde devletimizin mu- : 19.45 Ajans haberim 
hafazai şevket ve mekneti ve 20.- Fasıl /ı.eym 
iliıyi şan ve ibkayı namını 20.15 KonUf1M 
ve ahali kullarının refah ve u. 20.30 Havayen gitar sololan 
de tini temin için, Sünneti , ·ebe- 20.50 Geçit konseri 
vivedeu bulunan 7 zilhicce 1293 21.15 Arjantin tangolan {pi.) 
tarihli fermanı hüınayunlarile tas- 21.30 Radyo gazetesi 
dik v• ilan buyurulmuş olall cka- 21.50 Riyaseticumlıur bandoau 
nunu esa•İ• veçhile meşveret usa- 22.30 Ajans haberten 
lü meşruasınıll yeniden iade v. 22.45 Cozbmıt (pl,; 
ikamesinden b~a çare olmadı - 23.25 •Yarınki program 
ğını düşünerek, İstanbulda bir 23.30 Kavanıf 
millet meclisiniıt celp ve ceıni1M1 ıır;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
müsaadei seniyyei cenabı şehni • 11 
~ahilerini istirham ve istida,.. w· mert I 
müttehiden ve müttefikan karar Cemaıil.,vnl 
verdilı:. Bibanealeyh talep ve is.. 26 

135' Jt..t 
lluiru 

20 
tidayı me ruumuz kabul ve is'at 
buvurulacağından ümitvar olmak
la beraber kemali halisiyetle , uku 
bulan ve sedakat ve emniyet ve 
hüsnüniyctimizi teyit ve takviy• 
edecek olan i~bu istirlıamatınıızm 
cevabı kabul ve io'ıı(µıa dair ira • 
dei seoiyyei cenabı şehri»an aza
ınilerini kemali sfızeşle arzu '" 
intizar eyleriz. Olbapta ve katı • 
bei ahvalde emri ferman hazreti 
veliyyülemrindir. 

( Ceınau 180 imza) 

1940, Ay 7, Gün 185, Hıdır 5t 
3 Temmuz ÇARŞAMBA 

V k"tl Vaıati EzaıaS a ı er sa. Da. RL n. 
~-,~~-·ı~:;...::::::.ı . .:.::-=~ 

GÜJıel 5 33 1 49 
öııe 13 18 4 S3 
İkindi 17 18 • S4 
Ak$8lll 20 4-' 12 00 
Yata 2'.2 47 '.2 02 
İmaak 3 14 6 29 

Şimdi Suriyenin ne olacaiı, İtal
yan ve Almanlar tarafından mü
tareke şarllarının ne tarzda tatbik 
edileceğ-i; Suriye ve Liibnanın 
Fransaya bırakılıp bırakılrnıyaca
ğı \'e bırakılıruyacaksa hangi dev
lete ve ne şekilde intikal edeceği, 
Fransarun bunu nnsıl karşılıyacai:'ı 
ınalfun olmadığı gibi harbin bn 
bölgeye intikal ettirilip ettirilmek 
istenrniyeCeği ve İngilizler Suriye. 
yi işgale le ebbüs ettikleri takdir. 
de vaziyetin ne olacajp da belli 
değildir. Herhangi bir karara inti
zar etmeksizin Suriyedeki hükii -
nıetin Fransız ın:ındasını ref etme-
si ve bir iki Arab devleti ile teşri
ki mesai edip bir federatif idare 
tesis etmeye teşebbüs eylemesi de 
muhtemeldir. Ancak, böyle bir te
şebbüsü başarmaya ve tesis oluna
cak hakimiyeti müstakili en 'e fi
len müdafaaya muktedir olunabi
lecek mi?. Bu da mühim nıe;ele o
lup aksi vaziyet Suriyeyi anarşi
ye ve isyanlara sürükleyebileccıii 
gibi harici müdahaleleri de icalt
ettirebilir ve bütün orta sarkın 
emniyet ve müdnfauı haleldar o
labilir. Bunun irindir ki, Fransa
nın teslimi silih ey lcnıesini müte.. 
akip birdenbire orta şark sulhu -
nun en ha.sas noktası olan bil· Sa
riye vaziyeti talıaddiis etmi~tir. 

DEVREDh.ECEK IHTİRA BERA'.l'i 

c.Demir ve yahut çelikten maınul 81-
ya üzerinde Kroma bemer bir BBthı 
!evkan! teminine dair usul> hakkındalct 
ihtira için İktısaı VekAlebnden .btib
ııal edilınif olaıı 12 T•mmuz 19311 tarilı 
ve 2603 numaralı ihtira beratırun ihU
va ellilti hukuk bu kere b&>k8SU>a d.,_ 
vir ve yahut icadı Tıirk:ı~e m<!'Vldl 
fiile koymak için icara dahi veri1ebi
leceği tekli! edilmekte olmakla bu bu- , 
susa fazı.. malWn.at edinmek .btiyen!e- ' 
rin Ga .atada. Aslan Han G nci kat l-3 
No. !ara mur.ıca.ıı eylemelerı ll.\n olu
nw-. 

,,,_KA GJTCILARA ..... 
• 

TOPTAN ve PERAKENDE 
. Ambalajhk iade ı:~ete li_ğıtları bundaıı lııeyle müteahhide 

verilmeyıp doğrudaıo do~uya ıdaremiz tarafındaıı satıh"- -"-
be.aktır. s• ~ ....... n-

Talip bnlıınau!arm her hafı. Pazartesi efuıleri sabahleyin saat 

,__911-mlıı:l::;allraC:suı•damiiı;:aimzeıillt3e;iimiiiiıii•ııiiıidariilieİsıııİm:iliıli. dİİiım"ralu:i;·· ğüm-·;:n;e;.;mm;ür~a~~~a~;n~tl~an.~•ı • 



t .:.vlet Demiryolları ve 
U. idaresi 

Lim nlan 
lıan'arı 

,Ietme 
l.tanbul Glmrillderi 

Gümrih?erdel~J 
,1-lbi: 18/'I MO 

Bqmüdürliifünden : 

sahipsiz eşya satılıyor 
.· 

Muhammen bedeli (3800) lira olan zo adet mlh alki tertibatlı Reson masası M. ıc.·· M. Marka No. Mikdan 
Ki. G. 

13.500 
60.-
36.-

De teri 
L. K. 
63.14 

Pey akçe11 
L. K. 

~şya cinsi Ambat 

(1Sf7/1940) pzarlesi (ilnü saat (10,45) on kırk beate ~da Gar binam 

dalıilindelı:l komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın almacaktır. 

Bu ile ıPrmelı: ı.tiyenlerln (270) llralıl< muvakkat teminat ve kanunun to;yi:n 

ettiki vesaikle birlikte eksiltme (llnü saatine kadar Jı:omisyooa müracaaUan li
amıdır. 

Bu ile ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadır. (5338) 
1... • • 

Muhammen bedell 1140 lira olan 1900 .ltğ. 2 m/m lı:alınlığında kurşun levha 
(22'7/1940) Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Hııydarpaıacla Gar binası 

dahHindeltl koırtisyon tarafından açı.k eksiltme uınılJJe satın alınacaktır. 

Bu ile girmek istiyenlerin 85 lira 60 kuruşluk muvakk1:1.t teminat ve kanu-

8145 
17 

5017 
6013 

627 
8769 

f988 
106 

8764 

MGP 

TD 
KDM 
FjO 

ADRES 
lif 

İstanbul 
EGE 

o 
, 468 

1711 
487 

lt-OH 
80 

MI0/101 
ı 

2'17.
ıoıı.-

2.311 

70.380 
1&90.-

rı272.-

75.-
60.-

1~25.95 

67.10 

119.57 
309.54 

71.89 ' 

5.- Pamuk ve selelonlu kordela 
171.- İpekli Y. Mensucat 

6.- İ~pirtolu tıbbi müstahzar. 
4.- Katalog l 

115.-
6.-

9.-. 
24.-

YUn mensucat S. Bumu 5/1 
Demirle muı·c:ltep deriden ji.m- 1 
nastik aıeti. 

Şişeler içinde sarap 1 
Demir saç kıv .ırma makinesi. 

' e.-. 
Saray B. 5/l 

Demirden boş metre mah!a - A. ı. 

zası (galvanizli) 
nun tayin ettiği -.esaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü- 8902 o o 210.- 180.07 14..- İşlenmemj~ tüylU ham kuru keçi 3 

racaaUarı lizundır. 

Bu işe ait ııartnameler komiryondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5831) 

50 ) 11§1 arındaki kadınlar 
35 YAŞIN DA 

ı göriinebilirler. 

YENİ HAYAT 
Türi<iyede nefa.setile şiihret 

bUian tıaı'kdld ...., - YENl 
HAYAT~ bıırdir. 

O cıı. ABD'ÜL VAHİT TURAN 
mu1k;asııdzr. Kahveciler iqin 

nefis lolrurnlanmız vardır. 
saf daba taze görünecek ve ıençleseceı<- ııdrese dikkat: Galata Necatibey 
tir. 

Meşhur bir cilt mütebassın tara!m
an ketll ve ıenç bayvaıılann cilt bll
""7ttlerinden kemali itina ile lstilısal 

edilen ft bir ıenç kızın taze ve ıat 
eildinin unsurlanna müpbib olan 
dlIOCEL>, tabir edilen loymetli ve :re-
11.i cevber, halihazırda cilt unsuru olan 
pem~ renJı:telcl Tolı:alon lı:mnl ter -
klbine lı:anştırıJmıştır. Bu aJı:pm, :rat
aazdan e.evı ırilrünilz. U:rudufunuz 
m dakika zarfında cildiniz, bu Jı:ı:r -
aeW unsuru mas edip beslenecek n 

aıor abab Jı:alktıtınızda cildiniz, daha 

caddesi No. 92 Telefon: 40058 
GündÜ%1A!ri, tıe:raz (,.ağsız) Toka - !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

lDn kremi kullanınız. Terklb1ndelti be- f. 
yaılahcı ve kuvvetlendirici unsurlar, 
dahile nüfuz ederek (izli ea:Jri af 
maddeleri ihraç ve siyah noktalan lza .. 
le eder. Açık mesameleri ııklaııtınr n 
bu sureUe cildinizi beyazlatıp :rumup
tacalı:tır. Bu baait tedbir aayainde her 
kadın birkaç oene ıençl"'°bllir ft (eııç 
lozlann bile ıppta edeceği pyaru ha:r
ret bir cilt ve bir tene malik cılabillr -
siniz. 

ı:n birinci lneiliz marka 

YARIŞ BiSİKLETLERİ 
SatılmaJı:tadır. Tahtakalede Prtovo:rance Hanında 3/1 No. da B. ve G. :re 

müracaat. Telefon: 20455 

1 İstanbul Belediyesi lıanJan 1 
Tabmla 

bedeli 
lllO,to 

IM0,00 

• 

lllı 
ı.miaat 

287,25 

142,50 

DarülAceze müessesesinin yı1lı1c ihtiyacı için lüzumu olan taze...-. 
Çoculdarı Jı:urlarma Yurdunun yıllık ihtiyacı için lüzumu 

olan Jı:o:run " •br eti. 
Talımlıı bedelleri il• ilk Waınat mlktarlan :ruJtanda :raznlı mevaddı ıııdai:re 

..., almmak iiure a:rn çn açık tkllHmeye Jı:onolmuştur. Şartnameler Zabıt 

" .lluameltt Müdürlüiü Kaleminde ıörülecektir. İhale 15/7/940 Pazartesi ıünü 
•t H de Daimi J:ııcumeode ,..apılacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
..ıttuplan .,. HO :rıJına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen 
-tte Daimi Encümenne bulunma lan. , (5501) 

'.;. ** 
\ .. ,.,, .. 

Darülaceze mfie8sesesl kin lüzumu olan l15 kalem tıbbi ecza, 2490 numanılı 

lanunun 48 mcı maddesinin L fıkrasına tevfikan pazarlık suretile satın alına

lü:tır. Tab.ınin bedeli 1998 lira 74 Jı:uruı ve teminatı 299 lira 81 kuruştur. Şart

...,,. Zablt ft lıluamelal lılüdürlüiıü Jı:oleminde görüleieklir. ihale 8}7/940 Pa
arlesi liıaü aat lf de Daimi Enciimende yapılacaktır. Taliplerin temjnat mak

"1ı veya mektuplan ve 940 7ılma ait Ticaret Odası vesikalarile iba le eunu mu-
- saatte Daimi Encümende bulunmaları. (!Wi08) 

Üniverıite rektörlüiündea : 
, Ttirk. İnkılabı tarihinin birinci ikmal lmtihanl&n 4 temmuz perşembe &ünü 

....ı 9 da Üniversitede konferans salonunda yapılacaktır. İkmalli talebeden arzu 
eden1ttin hazır bulunmaları. c5603> 

SaJıjp ye neşiryatı iclan eden Batmuhllniıi 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıtı yer: SON TELGRAF Matbamı 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL . 
Türk beylerinin elinde ıilah yoktu, amma 

Türk beyleri ıilahıız da olsalar .• 
, Çilnkü, Türk beylerinin elleria

(le PJih yoktu. Fakat, dört be• 
~TUrlı: lteyi ıilahsız dahi olsalar .•• 
~On, en ~ şövalyenin hakkından 
~lebilirdi. Cem.in emri doğru idi. 

Celal Bey. şehzadenin fikirlerini 
lbbul etti. Kaçacakları gün taşra 
'ftkacaklar .• tam gezerlerken birer 
'Wrer f(ivalyeluin üzerine atıla -

Ekla.r, silahlarını alacaklar, kule 
ılarını açıp Sofu Hüseyin Be -

beltlediil'i ormana gidecek -
lerdi. 

Sofu Hüseyin Bey yalnız değil
iıli. lllaiyetinde Burbon Dükasının 
verdiği sililhsorlar vardı. 

Bütün tertibat alındı. Kaçılacak 
cün tekarrür etti. Fakat. Allah bu
•• da mani oldu. Talihsiz ~ehzade 
emeline muvaffak olamadı. Şöval-
7eler 'ehzadenin kaçaeağından ha
lıerdar oldular. Buna da sebep olan 
7ine sehzadenin maiyetinde bulu. 
aan eövalyelerden biri idi. 

Cem.in maiyetinde bulunan tö
,..lye tllrkf'eJ'e vakıftı. Bir akşam 
IÖYQ]yelerle be7ler içerlerken a
jıdarmdıın ~şlard1. Çünkü 
ıha9'ıffıriıı tihJlç.e bilmedikleri -

ne kani idiler. Be~ lerden biri faz
la şarap ictiöi için babayiğitlik et
mişti. 

Şövalyeler, i'i sezince dehşetli 
tertibat aldılar. Muhafızların ade
dini çoğalttılar. Kule kapılarına 
birer muhafız yerine onar muha
fn ikame ettiler. 

Fakat, bütün bu muhafaza em.. 
rine rağmen şehzade Cem ve ma
iyetine birşev sezdirmediler .. Her 
türlü tedbirlerini gizli tuttular. 

Şövalyelerin maksadı kaçırma 
hadisesinin nereden geldiğini öi:
renmekti. 

Herhalde, ıehzadeyi kaçırmııia 
çalışan kollar vardı. Acaba bu 
kollar kimlerdi?. 

Bir aralık ~valye ı.ıLiti Sultan 
Cemin maiyetinde bululia.ı beyleri 
öldüı-meğe karar verdi. 
Muhafız zabitin fikrini kabul 

etmedHer. Zabit şu kanaatte icli: 
- Eter, maiyetinde kalan dört 

beş beyi öldürürsek artık firar 
hic1i~elerile uğra,mayız. 

Şövalyeler bu fikre şu yolda mu
kabele ettiler. 

Beşiktaş birinci sulh hukuk hlllı:lmli

iinden: 
Beşiktaı MuradiY" mahallesi Nazmı 

namı diğer Yenice aokak 5 numaralı 
hanede iken balen lkameqıiıbı meçhul 
olan Hayriye Nahlde'7e: 

Münevver Şener tarafından aleyhi
nize açılan alacak davasında, taraJıruıa 
muJen tebliğ olunan davetiyeye rağmen 
mahkemeye gelmediğinizden gıyabınız
da muhakemeye devam olundu. 23/7 / 
940 &ünü saat 10 da Beşiktaı birinci sulh 
hukuk mahkemesinde haZJr bulunma
dığınız ıakdirde H. U. lif. K. nunun 
401 inci maddelerinin tatbik olunacai:a 
ı.1.1ap karan makamına kaim olmak ü

sere yirmi gün müddetle ilfin olunur. 
940/447 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cTayyare mermi tapası> hakkındaki 

icat için İlttısat Vekaletinden alınmıı 
olan 17 mayıs 1932 tarih ve 1882 No. lu 
ihtira beralının ihtiva ettiği hukuk bu 
kerre bo~kasıoa devir veyahut jcadı 
TUrkiyede mevkıi fiile koymak için 
icara dahi verilebılece&i teklif Hlilmek
ıe obnakla bu hususta fazla malü.mat 
edinmek istiyenlerin Galata, Aslan han 
6 inci kat 1 - 3 No. lara müracaat ey
lemeleri ilin olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Taze deniz balı;ıJıı veya balçıia 

mllşabih k\1Uelerin kabili nakil bir ba
le ıeüri1meleri usulti> hakkındaki ih
tira .itin lktJsat Vekaletinden istihsal 
edilmiı olan 28 nisan 1938 tarih ve 
2567 No. lu ihtira beratının ihtiva et- ı 
tigi hukuk bu kerre ba~asına devir ve · 
yahut icadı Ttirkiyede mevkii fule ! 
koymak için icara dahi verileceği teklil 
edilmekte olmak.la bu husust..'l. faıJa 
mallı.mat edinmek istJyenlerin Galata
da, Aslan han 5 inci kat 1 - 3 numara
lara mür.:ıcaat eylemeleri ilan olunur. 

Cağaloğlu Çifte ııııraylar 
bahçe tiyatrosunda 

(4) temmuz perşembe günü akşamı 

"Sanat' kar Naşit gecesi,, 
"YABAN GÜLLERi,, 

Taklitli vodvil 3 perde 
Varyete, düetler, sololar 

- Olmaz. Beyleri öldürürsek 
ortalığı aleyhimize çevirmiş olu
ruz. Birer birer yok etmek ve ted
ricen ortadan kaybetmek daha 
muvafıktır. 

Bnnunla beraber firar teşebbüs
lerinden haberleri olduğunu ne 
sözlerile, ne de bareketlerile SuL 
tan Ceme belli etmediler. Şehza
denin kacacagı günü sabırsızlıkla 
beklediler. 

Sultan Cem, beri tarafta boş 
durmuyordu. Tertibatla meşgul -
dü. Hüseyin Beyle de daima te -
masta idi. İr.'er yolunda ııidiyordu. 

Kapıcıba"1 Settar Bey, çeşnigir
başı Ayas Bey, Cel.il Bey, bazine
darbaşı Şirmert ağa, Sofu Şadi 
Bey tekrar giclip Hüsevin Beyle 
eörfürnıüslerdi. 

Te.ıtibat o derece yolunda idi ki 
tehzadeyi yüzde yüz kaçıracak -
lardJ. 

Beyler, Hüse)·in Belle ,.örüşüp 
döndüler. Şevk ve sürur içinde 
Sultan Ceme geldiler. 

İki gün sonra idi ki, Cem Sultan 
kapıcıbaşı Sinan Beyle beraber 
pencereye geldi. Aşağıya doğru ba. 
kıyordu. Etrafı kolluyorlardı. 

Tam bu sırada şövalyelerden 
meseleye viıkıf olan ve türkçeye 
vukufu olup da kendini belli et -
miyen muhafız meydana çıktı. Si
nan Beyi aşağıya çağırdı. 

Sinan Bey aşağıya indi. Şöval -
yenin yanına gitti. 

Şövalye, Sinan Beyi cliııden tvt
tu. Tenha bir yere ç<;keı W. ve heıu 
de türk~e 11larnlı: 

Istanbul Asliye Mahkemesi 9 uncu 
Hukuk Hılkimliğinden: 

Yeni Hrisomah tarafından .Beyoğ -
lunda Sak.ızağacı caddesi 151 No. da 
oturan karısı Kutula kızı İzmaro aley
hine açmı~ olduğu boşanma davasının 
,.apılan muhakemesinde: M. aleyhin i
Jı.ametgahı meçhul olduğundan dava 
arzuhali ve davetiye mahkeme divan
hanesine talik ve eazetelerle de ilAnal 
Tapıldığı halde gelmediğinden muhake
menin gıyaben icrasına ve kanunu me
deninin mer'iyetinden evvel taratıar a
rasındaki akdin feshine Patril<hanece 
20 ağustos 1915 tarihinde karar veril
miş olduğuna dair vesika tetkik ve mü
talea edilmis olduğu ve muhakemenin 
8/9/940 snat ıs talik edilmiş oldugu gı
yap karan makamına kaim o1mak ü
zere ilfın olunur. 40/660 

lstanbul dördüncü icra 
memurluğundan : 
Beşiktaş Şair Nedim Caddesinde 

20 numarada Bav Zeki've. 
HRzinei maliveve izafeten İstan

bul Malıye Muhakemat Müdürlüğü 
tarafından Beşiktaş birinci sulh 
hukuk mahkemesinm 930/370 sa
yılı ve 8/12/939 tarihli ilamile 
55 lira 50 kuruşun yüzde 10 ücreti 
vekaletle maamasarif tahsili için 
aleyhinizde yapılan icra takıbi ü
zerine adresinize .ııönderilen icra 
emri arkasına verilen meşruhatta 
ikametgahınızın meçhul olduğu 
gösterilmış olduğundan İstanbul 
icra hilkımJıgince icra emrinın bir 
ay müddetle ilanen tebliı(inc ka
rar verılmiş olduğundan tarihi i
landen itibaren beş l(Ün içinde bor. 
cu ödemeniz veya tetkik rnerciin
den veya temyiz mahkemesinden 
ve yahut iadei muhakeme yolile 
aıt olduğu mahkemeden icranın 

geri bırakıldığına dair bir karar 
getırmeniz aksi halde cebri icra 
''apılacaj(ı ve yine bu müddet için
de mal beyanında bulunmazsanız 
hanisle tazyik edilecej!iniz, halti
kate muhalü beyanda bulunur -
sanız hapisle cezalandırılacağınız 
icra emri tebligi makamına kamı 
olmak üzere ilan olunur. 

- Bizi ahmak mı sanırsınız Türk 
Beyi?. 

Deyince, Sinan Bey şaşırdı. He
rif türkçe konuşuyordu. İstifini 
bozmadı. Mukabele etti: 

- Maşallah!. Siz güzel türkçe 
biliyormuşsunuz?. 

- Ne zannettin Türk Beyi?, 
- Bilakis memnun oldum .• de-

di. 
Fakat yüreiii bulandı. Herhalde 

bu kafirde birşeyler vardı. Lakin 
tüıkce konuşurken ağzından bir_ 
teYler almış olacaktı. Şövalyeye 

daha ziyade mülayemet göstere -
re.k: 

- Türkce bildiğinizi bilmiş el-
1aydım, ~imdi:[e kadar sizinle ah
baplığımı arttırırdım, 

- Sinan Bey, şimdi bunları bı
rak!. Ne vakit kaçıyorsunuz?. 

Devince, Türk beyi hayretlere 
düştü. Hemen mukabele etti: 

- Ne kaçması?. 
- Hele, hele ... Saklama Türk 

beyi!. 

- Saklıyarak bir. ey yok .. Yan
lış dü~ünüyorsunuz?. • 

- Hicbir vakit. 
- Sizi temin ederim -vaalış.. 

decli, 

Şövalye ısrar ediyordu. Nihayet 
~niye: 

- Ne inkar ediyorsun?. Kendi 
adamlarınızdan işittik. dedi. 

Buna biç ihtimal vernıiyen Si
nan Bey: 

(Devamı vcn-) 

580 

7013 
7014 
8166 

OAP 

LiPM 
LiPM 
HK 
828 
Mavi 
I>e:ru 

İhale adili: 19/7 /HO 
192 AP 
19S JB 
240 SjF 
251 TF 
253 35/57 
848 M F 

J 
189 BRE!Ur 

CİM 
227 GC 
225 AZZ/81 '1 

11876 EFC 
832 

8972 SBK 
6964 Fj 

6943 zc 
8936 zc 
852 LC 
854 STIRYA 
853 LC 
855 HK 
857 VHB 

ihale lllrilıi : 2217 /HO 
131 DBA 
130 DBA 
482 o 

138 MS 
Krıl 

Hl ' 
626 o 
582 o 

20 llERMERT~ 
H28 O 

7028 GK 
fü678 

284 AS 
6127 AFG 

6083 MS 

8-073 $(} 

826 o 

169 KjMF 
İhale tarihi: 24/7 /IKO 

498 61/58 
92 KN 

6827 iP 
640 KN 

87 o 
488 o 

91 KN 
8832 o 

10{ o 
93 :MC 
9{ o 

6981 KN 
6887 HVV 

2713{ 
8918 GDB 

8895 EKB 

ihale tarılıı: :617 !HD 
801 FBI. 

802 

269 
178 

219 
155 
263 

295, 

123 

190 
787 
132 
270 

18 

MA 

CIS'ı 
1 s 
HF 

FZ 
RS 
TFC 
2358 
AST 

BA 

AE 
sıvv 

DBA 
A/RN -8717 
IOMD 

ihale \arilıi: 29/7J94Q 

846 lA 
7045 MHS 

128 DBA 
129 DBA 

7041 DVV 
845 GSSI, 

7· DG 
8 pp 
9 BjM 

14 MK 
15 MK 
23 , AP 
21 JlERMERTAŞ 

10 CA 

1192 

130 
131 
1/8 

Yok 

"'°3/8 
3 

357 
1 
7 

430 

o 

2346 
1/2 
l/2 

117 
308 

... 99, 10!> 
83, 91 

1 
424 

l 
793 
291 

9870 
9870 

o 
413/a 

ıs.-

81.-
34.-
13.-

1940.-

tol 500 
46.-

184- ·~ 
108.-
122.-
104.- · 

1 
• 1 

69.-

10.400 
14.800 

"44.--ı 

1 
812.-

e ..... 

71.750 
216.-

8.500 
117.-

16.500 
•n.-
15.115 

63.500 
139 500 
13 500 
47.-

33.-
185.-

120.-

238.26 
109.58 
179.90 

lDOe.39 

237 94 
57.87 
85.60 

259.20 
284.49 

1888.68 

71.58 

224 80 
ll!ll.95 

ıf551.-

103.00 

83.80 

85.83 
8888 

1\65.50 
113.60 
199.18 
to5.2S 
62 60 . 

1 
816.50 
1639.50 
178.-

50.55 

51.35 
103.80 

.. 
o 
o 15000.- ıaJıınin1 1318.51 

105/ll5 
o 

1025.- 164 60 
1750.- 192.80 

o 

18877 
18870 
1/3 

o 

o 
o 

63227/33 

1 adet 
l/5 
o 
l/5 
o 
o 
l/5 

l bag 
o 

1870 
1& b•la 

1/5 
l /22 

Jl2 
ll5/118 

1391 

fi9l 

9Jl8 
340 -341 

214JJ8 

771 
1707/11 

'J5J7/79H 

1101 

ı 

es 
1711 
9870 

1 

26748/51 

129.-

36.-
52.-

H4-

. ' oo.-
109.-

898.-

17.50I 
23.-
4.HO 
8-
7.-
4 200 

34.-
61.-
48.-
89.-
28.-

2 450 
1349.-

126.-

106.-

42.500 

212 500 

]~5.-

271.-

22.500 
tt4.-
3fü.-

6.70 

22.-

MSO 
19.250 

110.300 
21300 

319500 

9997 20.-
0 161.-

9889 32.-• 9869 150.500 
1669}71 2.570 

l 7.450 
6383 23.-
8140 56.-
8517 1.60 

11/68 1058.-
89 11.500 

6516 ' 8.200 
6904 106.500 

• l/50 2~00.-

203.95 

213 20 
!ıS.50 

78.40 
( .. 
1025.-

150.90 

8263.69 

107.50 
l09.
t280 
5440 

109.-
71.50 
60.-
58.37 

136.H 
190.12 
396.-

59.40 
2774.50 

66.13 

(61.10 

27998 

E9.25 

H20.-
272.13 

1 
121.77 

l89ti.62 
H2.83 

372.75 .. 
1430 ...... 

66.75 
2C2.50 
l:!87.at 
82.10 

1 
1758.-

; 
255.-
639.80 
622.-

1871.45 
55.84 

640.40 
865.85 
.712.40 

80.20 
4~0.44 

82.16 
62.3U 

101.28 

262.5C 

t 8.-. 

18.-
1 8.-. 
i ıt.-

tierileri. 
Tuvnlete mahsus mtistahzar. 

İpliği boyalı P. Men. 
Topu boyalı P. Men. 
Deri ilet çantası 

S. Burnu 5JI 
:. 5/1 
• 6/1 
> • 

144.- Dökme fond demir boru > > 
~ .. 
11.-
6.
e.50 

19.50 
21.50 

U2.-

Adl demir kilit K. Ç 
Ayaklı dikiş makinesi J. 

Tala§ ve kağıt ppka taslatı > 
Ulstık top (çocuk oyuncap) > 
Hasarlı P. Mensucat > 
İpeCt havi ıl', Mensucat > 

~ 

" 
i J.60 Çis kahve > 

18.50 
16.-

142.-

Gaymi rnezkôr uçan yailar > 
İpeğı havi P. Men&ucat Jı 
İpegi havi P. Mensucat :t 

'1.,_ 
114.-
8.-. 

15.-
48.-
4.-

Maşe mukavva masura 
Bo7alJ demirle mürettep deri 
ile! çanta•n 
Kurl\ID tüp 
Sade küçük cam şişe 
;rllnlü ipekli mensucat 
Boyasız demir, yuvarlak 
Pamuklu yü.nlli ınensuca
Pamuklu jpekh mensucat 
Su ıetmez P. Mensucat 

> 
> 

> 
• 

•> 
> 
• 
> 
> 

12.- İpegi havi yun mensucat :i.t. 
123.- İpei:i havi yün mensucat 
a~ İpeti havi P. Mensutaı S. 
4.- Resmli matbu kartpostal ist. 

4.

·~ ıoo.-

Resimli matbu zarf ve Jı:Abt > 
Tabta kafes ve sandık S. 

13.60 
15.-

Gemi enkazı 
Adi çelik lıima 
Vapur sapanı iskele ve baa
bp 

JI.-- Yoğurt tenekegj malonesl E. 

Pamuk tül perdelıl< 
Elektrık Jı:ondansetw-ü 

ıtabartmalı yaldızlı ag&ç > 
çerçeve cubu&u 

'i''l.-
12.-

Tuvale! pudrası > I 
Demir makara (palanı•) 

Gala. Y. salOD-
'45.- İpekli P. ipliiıi boyab > 1/1 

ı.-

8.-
6.--
6.-
1.50 
e.-
5.-
6.-

15.50 
15.
ao.-
5.--

~--

8.-

60.--

21.-

F.aki abcı radyo makinen 
Djo macunu 
Enjeksiyon i&nesi 
Boyalı kalay ı;işe Jı:apoülü 

Kokulu basit cısim 
Boyanmı~ oglak. postv 
Tıbbi mustalızar 

BO§ mukavva kutu 
Sak.karin 
Şekerli frenkü2timtl us.aresı 
Kokulu mayi kimyevi oaım 
G. mezkCır uçan yag 
Pirinç1e mVrettep por&elen 
aigorta. 
S<ıdyum Silil<At 

YllD ipligi 

Selliloit kaplı demır pudra 
kutusu. 

?.50 Yazılı resimli kiıgıt rek1iun. 

107.-
20.50 

8.50 
218.-
43.-

28.--

1 
107.50 

Sun'i ipek ip}jgi 
Aiat saplı adi demir saç 
maşası. 

Nikel yaldızlı çanta ai:ızbi;ı. 
İpekli P. Mensucat 
GılmUa yaldızlı elektrik te
neke cep feneri 
İpekli pamuklu perdelik 
tül. 
Safi ipek kadın örme el-
bisesi. 

1.- Yun mensucat. K. Çeşme 
20.- Serum (antıtetanik) 

97 .- Yün mensucat 
0.50 P. KadJ!e 

• 

s. ' s. . -> • 
> 1 
• ı 

> ~ 
> ' 
> ' 
> • 
• J 

> ' • 

Gal. l~ 

• 
• ı!, 
• 
, ı/' 
• 1. 
> I~ 

.İsi. ı~ 

Gol. ıA 

122.- Sun'! ipek ipli&J ist. N 

1 

20.- Pamuk mensucat 
48.- Boyalı kalay lup 
'40.- Yün mensucat 

141.- İpekli yün mensucat 
4.50 Sade deri çanta 

49.- İpekli pan1ukJu mensucat 
23.- Pamuk mensuc:ı.t 
64.- > keten mensucat 
7.- Bloknot 

37 .- Sade adi boş cam s;§, 
7.- Galaht şişe kapag> 
6.- Derece 
8.- Zımpara_ cark 

20.- Safi toprak boya 

• 
• 
irt. 

s. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Yulı:ancla evsafı ,....,ıı eşya ilzerlerinde (öoterllen tarihlerde w oaat 13 ele Sirkecide Reşadiye Caddesi Halı antr<' 
posu dabillndeki gümıQJı: •tış müd1ir1Cğünde 11149 lllQ'llı kanun hillı:müne tevfikan ve 2490 sayılı kanunda yazılı usul'" 
dahilinde açılı: arttırma ouretile aatılaaıktır. İm+-llleriıı belll &'iinJerde ve aaat 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda y•pll 
wsllaılan ibraz ~YJ.i:renl< :rllzde 7.1 P<Q' akçelerin! ftZlleye yal.ınml cılmalan .!Azımdır. ihale güniınden evvel 3 r~ 
zarfmda •bah aat 1 dım 12 ye bıdm' alıcılar tllY&lan ambarlannda UBUlil dairesinde görebilirler. Bu eaadan m~ı•,J' 
ı- (ÜD ııııüteterrilı: - alışı :Jllllllmakta olıw liııleler Salorı ilk ıabtasında asılıdJr. Tel<!on: 23219. (5650) 


