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ilk Coğrafya 
Kongresi Pün 
Toplandı 

Maarif Vekili Söylediği Bir N~tukta 
Programlardaki Ayrılık, Terimler, ve Kitap 

Meselelerinin t.ialledileceğini Söyledi 

r 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

" (.;oc:utunuza vcrPhilf'f•Pi?tnb *''"' kıymetli bedıye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Ciinkn bütün hediyeler nnutulabilil'. Fakat 
COCUK ANSİKLOPEOİSİ Çocutun bütilo hayatın

da izini bırakır. 
FiYATI <f1' l.TRAnm.. 

Vithı'de 

Kabine Dü 
• • 
ikı Toplan+ 
!>aha YaDt -
Bu lc;timaa, 

Umumi Valileri 

İştirak Ettiler -
Darlan'ın 

Tasvip 

Siyaset 

Edildi 
0--

Şam Hava Meydanını 

Ankara, 6 (A.A.) - Birincı 
Türk coğrafya kongresi bugün 
saat 14 de dil ve tarih - coğrai
ya fakültesinde Maarif Vekili -
miz Hasan Ali Yüccl'in çok kıy
metli direktifleri ihtiva eden bir 
nutukları ile açılmıştır. Maarıf 
Vekili Hasım Ali Yücel, nutkuna 
şöyle başlamıştır: 

"Memleket ılminin ;erek üni
versite ve diğer okullarımızda ge 
rek memleketin muhtelif idari 
teşkilatında mevzuumuz olan da 
va ve iş bakımından kıymetli mü 
messilbrini aramızda gı;rmekle 
mes'udum. Hepinizi hürmetle se
lamlarım.,, 

Büyük Britanyamn harp gayretlerine İngiliz kadınları da fiilen istirak edi;:\·or: Bu resimde yardımcı nakliyat servisine gönüllü 
şoför yazılan İngiliz kadınlarından bir ırupu vazife başında görii~·oruz. 

işgali Haberini 

Berlin Tekzip Ediyo 

Hasan Ali Yücel, bu toplant: -
yı "birinci coğrafya kon~resi,, 
olarak vasıflandırmasının sebe -
bini şöyle izah etmiştir: 

"Bundan önce coğrafya için 
programlar, kitaplar ve diğer hu 

lttaarif Vekili Hasan Ali Yücel suslar tıakkında birçok top!an • 
malar olmakla beraber bu mev-

--zuu her cephesinden nazara a -
larak her cephesinin miimessıli -
ni bir araya toplıyacak şekilde l'ürkiyenin 

Geçen Harple 
'le Bu Harpteki 
iaşe Manzarası 

liarp başlıyalı fkl seneye yakm 
bir zaman olduiu halde, bugüne 
kadar Türkiye harp sıkmtısını ta
ınatnen duymam~tır. Belki bazı 
tnaddelerin fiyatlan yükselml~, 
belki bazı eşya piyasada auılmış, 
belki bayat pahalılaşınıştır. Fakat 
harbin mahrumiyetleri, sefaletleri, 
ıstıraplan Türklyeye girmeml~tir. 
'l'tlrkiye, bu baknndan Avnıpa 
lnernlekeUerl ile k1Y8.s edilemiye
cek derecede mesut bir vaziyette
dir. 

şimdiye kadar hiçbir içtima ya-
pılmamıştır. Bu ilktir. Hayırlı 
ve ilmi bir teşebbüsün başlangı
cıdır.,, 

Maarif Vekili, Vekaletin kon -
greyi niçin topladığını izah ettik 
ten sonra ilk meselenin "prog -
ram,, olduğunu, ilk mektepten 
başlıyarak orta okul e liseleri -
mizde coğrafya program larınm 
bazı boşluklarla kopmuş zincir -
ler halinde bulundugunu kayde
derek bunun sebeplerini anlat -
mış, diğer taraftan programlar 
ayrı ayn zamanlarda yapılır -
ken sistem itibariyle tam bir in
sicam vücude getirilmedigini, ılk, 
orta ve lise programları bu ba
kımdan birbirleriyle f!i bağlan : 
mış halde olmadığını, bundan 
başka bazı sınıfların ders madde 
leri fazla, diğerleri noksan g6 • 
rüldüğünü kaydetmiş, bundan 
sonra ikinci dava olan coğrafya 

M. Zekeriya SERTEL terimleri meselesine geçmiştir. 
Dil ve ilim 

Hasan Ali Yücel bu mevzu 
üzerinde ezcümle demiştir ki: 

(Sonu Sa. 2 Sü. 4 teJ 

''Bir Sulh 
Müzakeresi 

Yoktur,, 

Roosevelt, 

Tekzip 

Şayiaları 

Etti 

Maamafih, Mihverin 

Bir Sulh Teşebbüsü 

Yapacağı Şayidir 

Vaşin2ton 6 (A.A.) - Winant
ın sulh teklifleri aetirip S!e
tirmedi~ine dair bir ıtazetecinin 
sualine verdi~i cevabın aynen 
neşrine Roosevelt müsaade et
miştir. Bu pek ender ızörülen bir 
hadisedir. Roosevelt demiştir ki: 

"Bir sulh teklifinin onuncu de
recede bir yiğeni bile mevzuuba
his. değildir. Ne sulh teklifi ma
hiyetinde, ne de her hanızi bir 
sulh müzakeresi yoktur. Katiy
ven buna benzer bir sey mevcut 
dej{ildir. Bunu Reisicümhurun 
bir tekzibi suretinde değil, fa
kat bir ittihamı suretinde kulla
nınız ... 

Kimi ittiham ettil?i Roosevelt
ten sorulmuş o da: "Almanyaya 
aldanan kimseleri,, demiştir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü.]) 

Dün, geçen harpte muhtelif 
memleketlerin aldığı ve al

~1Ya mecbur olduğu iktısadi ted 
~~rforden bahseden "harp iktısa -

1Yatı,, adlı bir kitapta, 1917 tem ========================= 
tı'ıuzunda Istanbuldan kaçan bir l k •ı • D • 

Küçük Ambalailı 

rabancının o vakitki Istanbu!un ç l er ın erecesı 
t~ Vaziyetini anlatan bir mck -
Ubuna rastladım. Atinada Messa-

~ere d'Athen gazetesinde cıkan in dı•r ı•ıe c ek 
u mektuptan size bazı satırlar 

llaklediyorum: 
.._ ''lstanbuldan kaçtık, çünkii O· 

~a Yaşamamız artık maddeten 
~Uıtıkün defildi. Viyana ve Bu
~ •ı>eştede dahi bazı zantri ihfi
~~çları tatmin etmenin ne l;:aclar 
b~ç olduğunu bilirsiniz. Fakat 
.. ~ı l lanbuldan Vh•anaya gcçti-

Tamamen Men'ine 
Rakı Satılmasının 

Doğru Gidiliyor 
tı-· " 

'"12: zaman adeta ferah ve hu -;:r duyduk. Avusturyada Jıir~ok 
'-'Yler yok fakat Tiirkb-·cdc lıiç-
:ııır ' ., 
lık Şey yok. Viyanada halkın aç-
l\ ta.n öldüğünü söyliyenler im
le u laf olsun di)'e söylüyorlor, f~
t at lstanbıılda bu söz hakikatın 
a .~endisidir. 

.,, lfaftalarca ı tanbulda hdJka 
•tr·ı '1 1 en ekmekte gaz kokusu var-
i~· Fakat açlıktan ölmekte olan 
.. sanlar için ycnmi~ccek 11-' \'ar-
'-'lr? Et •• . . c k · hatta keçı \'C at ctı, nn-
L ~ zenginlerin sofrosmı ı-Usli\'tn 
ııır l"k . k u tür. Halk açlıktan l.ırıhr-t:: llluhtekirler servet ynpnıak-

ır. ilah 

Ankara, 6 (TAN Muhabirin
den) - Bütçe müzakeresi s1ra
sında hatiplerin alkol dereceleri
nin ayni seviyeye tenzili ve bü
yük şişelerle alkol satılması hak 
kında viıki olan beyanatlan ala
kadar mahafili bu mevzu üzerin
de l eniden çalışmıya sev ketmiş
tir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti viıki olan bu tenkitleri 
çok yerinde bularak umumi halk 
sıhhatinin vikayesi bakımmdan 
yüksek dereceli alkollerin dere
celerini indirmek ve bunların sa
tışlarını mümkün mertebe ıliiç -
leştirmek icin birkac senedPnberi 
tesebbüsler vapmakta idi. Bu te
<:.ebbtislcr 1nhisnr İdaresinin de 

"'österdiği iyi niyetler sayesinde 
krsmi bir neticeye vasıl olmuş -
sa da arzu edilen gayeve var • 
mak için Vekaletçe yeniden fa
aliyete geçilmiştir. 

Küçük ambal8.Hı rakı satılma
sının tamamen men'i ve alkol 
derecelerinin indirilmesi bu faa
liyetin hedefini teşkil etmekte
dir. 

Yeni şekilde içkiler bilhassa 
en az bir kilo olmak üzere bü -
vük şişelerle satılacaktır. Bun -
dan başka derece seviyeleri de 
kırka indirilecektir. 

Bu suretle içkiler ayni seviye
de, avni derecede ve ayni fi -
yatta olacaktır. 'l'u1;1U~llü ·~~ mektubu o vakit ki 

nu ıaşe teşkilatının bozuklugu-
Fanlatrnak ıçın dercediyor. ......., _,_.,_____..__,._......____.._...--.-.r 

~a ~lhakika geçen harbı hatırlı - · .._ 6 ttıa~ ar. ~u yabancının bahsettıği . .:: .. Bu9ün ıncı Sayfada 
§ah·[Urnıyetın çok daha acılarına i 
tntı~ ~ldukları için, bu mek.upta • , 

•eud~:~~:;:~:·l••dik•·* 'Rf!n.kli Akdeniz 
iki gün evvel Berlinden gelen H' • 

clurn bı~ Amerikalı ile konuşuyor- arı fası "'1ar en sormadan bana ıhti -
mı anlattı: 

• 
(Sonu Sa. 2 Sü. 6 daJ --

Surlyede, ltir Fransız subayının Jnnnandasmda yerlilerdea mO
teşekkil bir müfreze 

Darlan, Bize 
Serzenişte 
Bulunmak 
• • 
lstememış! 

Ofi Aiansına Göre 

ffitler 
Dedi ili 

"Gemi Kafilesi 
Sistemi Harp 
Demek Olur .. 

''Maksat lngilizlerin Alman Kumandanlığı 

Hile, Cebir Oyununu 

Aydınlatmaktı 11 

Vichy 6 (A.A.) - "Havas-Ofi,, 
bildiriyor: 

Amiral Darlan'ın beyanatında 
umumi harpten sonra Türkiye
de vukua ~elen had iseler hak -
kındaki fıkrasına karşı Türk 
matbuatının aksülameli üzerine. 
salahiyettar mahfille şu cihe
ti tasrih etmektedirler ki Baş
vekil muavini, Türkiveve kar· 
şı, milli gayretinin safhnların
dan bir tanesini teskiJ eden bu 
kadar eski bir hareket hakkında 
serzenişte bulunmak niyetini 
ıriitmemiştir. Amiral Darlan. 
yalnız İngilizlerin iki vüzlü hile 
ve cebir oyununu aydınlatmak 
istemiştir. 

Su cihet tebarUz ettirilmekte
dir ki. Fransız - Türk mı.inaset
leri de~ismemistir. İskenderun 
sancağı meselesine verilen hal 
sureti. bu münasebetlerin iki 
temele davandı~ını isbat etmek-
edir. Bu iki temel. ananevi dost 

luk ve yakın sarkta kar!:·lıklı 
haklara mütekabil hürmettir. 

Hususi Otomobiller 

Tekrar lıliyebilecek 
Ankara, 6 (TAN) - Bnzin sarfi

yatının tahdıdi hakkındaki kararna
mede tadillt yapılacatı haber veril -
mektedır. Hususi arabalar ıon karar
name ile seyrüseferden mcnedildiiin • 
den ıarıtjlarda, depolarda motörleri 
bozulmakta ve lbtilJeri satılmak ıu
rctiyle tahrip olunmaktadır Bunları 

gayri kabili iıtımal halden kurtarmak 
için böyle bir karara almak lü%amu 
ileri ıürülmiiıtilr. Hazırlanacak ka
rarnameye göre, yalnız husur;ı ar ba 
lar yeniden acyrüıcferc baıhyabılc -
ceklerdır, 

Amerikanın istilasını 

Ayın istilası Kadar 

Hayali Telakki Ediyor 
Vaşington 6 (A.A.) - "Life,, 

mecmuası, Hitler'in 23 mayısta 
mecmuanın Berlindeki muhabi
ri olan Cudahy'ye yaptığı bir 
beyanatı neşretmektedir. Cuda
hy Birleşik Amerikanın eski Bel. 
cika sefiridir. 

Hitler Amerikan muhabirine 
verdıld bu ilk miıliıkatında şöy
le demi tir: "Kafile sisteminin 
kabulü harp demek olur. Alman 
başkumandanh~ı Amerika kıta
sının bütün bir kısmının istila
sını avın istilası kadar havali bir 
sey telfıkki etmektedir .•• 

(Devanu: Sa. 5, Sü. 5) 

lngiltere, Moskova 

Sefirini istişare 

· için Çağırdı 
Ankara, 6 (Radyo gazetesi) -

Bugün gelen bir habere göre. In
giltere Hariciye Nazırı Mister E
den, Ingilterenin Moskova biı -
yük elçisi Sir Stafford Cripps'i 
Ingiltereye davet etmiştir. Bü -
yük elçi karısiyle beraber Stok
holm yoluyla Moskovadan Lon
draya hareket etmiştir. 

Londra radvosu zarpan zaman 
istişare için setirlerin Londraya 
davet edilmeleri mutat olduğunu 
söylemiştir. Mister Eden şubat 
sonunda Ankarayıı yaptığı 2.iya -
ret esnasında Sir Cripps ile gö -
rüştüğime göre, bu yeni davetin 
değisen vaziyetle alnkadar oldu
ğu muhakkaktır. 

Amerika da 

1 Muharebe 
Fırkası 

Hazırlandı 

Bu, Lüzumunda Kıta 

Dışına Gönderilecek 

ilk Cüzütamdır 
Vaşington 6 (A.A.) - Ameri

ka harice seferi bir kuvvet ı?Ön
derme~e karar verdiği takdirde 
"birinci muharebe fırkası.. A
merikan ordusunun kıta dışına 
sevkedilecek ilk cüzütamlann -
dan birini teşkil edecektjr. 

Genelkurmay reisi General 
Marshall mebusan meclisinin ma
liye encümeni tali komisvonun
da söz alarak ezcümle demiştir 
ki: 

"Birinci fırka mutlak bir üs
tünlüğe sahip bir hücum kıta
sıdır ve bu itibarla yüzde yüz 
derecede yeni malzeme ile tec
hiz edilmiş bulunmaktadır. Ba
zı bakımlardan di~er bir takım 
cüzütamlar da bu fırka gibi rüc
haniyet atzedebilecek vazivet
tedir. (Devamı: Sa. 5, SU. 4) 

Vichy. 6 <A. A.) - "ON B 
Bu sabah Fr:ınsız Nazırlar h 
veti, Amiral Darlan'ın riyaset' 
de toplanmıştır. 

İyi haber alan mRhfillerd 
ö~enildiiiine '!Öre. bu toplant 
da, evvela Suriv"deki VRziv 
eönic:iilmüstür. Bundan bask 
Hull'ün Fr::ınc:a hakkında ~ol 
tecilere yaotıjh c;on hevanat 
bahic; mevzuu edilmiştir. 

Haber alındığına göre, hal 
Vichy'de bulunan General We 
eand Tunus Umumi Valisi Am 
ral Esteva ve Garbi Fransn: A 

(Devamı: Sa. 1, Sü. 

Fransız Garp Af rikası mnu 
valisi Pierre Boisson 

~I 
Otomobildekileri Seyrederke 

Yazan : Refik Halid 
Hususi arabalar kaldırıldıktan ve taksiler tek veya çift n 

. _marah~ara indirildikten sonra sayısı azalnuş olan otom 
bıllere bınenlerı daha dikkatle, daha rahat, teker teker tetkik 
Iırsat bulmaktayım. Geçen gün tramvay camı arkasından bunla 
seyretmekle, takındıktan tavır ve edayı mütalaa ve teşhisle epeyc 
oyalandım; dudaklanmda si&ara yerine, siıara kadar hoş hafi! v 
kcyü verıci bir tebessüm olduğu halde... ' 

l'tlesela genç birini gördüm; o tekilde oturmuş, öyle bir düşü 
nüşiı nrdı ki, zihninden geçirdiğini bana renkli ve ışıklı bir rek 
lam kadaı sarahatle okutuvermişti: "Yazık,, vallahi, şimdi bir sür 
para vereceğim, hiçbir tanıdıia rastlamadığım, otomobiJle ,ittiğim 
gö:.leremediğim halde!,, Demek ki, insanlano bir kısmı taksıye ei 
di mi aklı daima o mesele ile meşıul oluyor: "Ah, bir bildikle kar 
~da~am ve selimlaşsam ... Yoksa katlandığım masraf neye yarar?, 
Bir zümre de var ki, bunun tamamen aksini yapıyor; yani arabay 
gömülerek kendini ıöstennek istemez bir ta\'ır alıyor, gözlerlı 
gelir geçene dikmiyor, boşluklara bakıyor ... Ama, ben yine sezi 
~orum, gönlünde ayni arzu mevcut: "Ben kim~eyi eörmeyim, GÖT 
ıııez gibi yapayım; onlar beni görsünler. Böylesi daha kibar olur!, 

Başka bir zümre ise ana kamın.dan mini mini bir otomobil 
rakiben çıkmış kadar kendisine, doğduğu tarihtenberi o nakil vası 
tasına alışmış edası veriyor; sahte bir ülfet, bir tabii telakki ediş 
bir benimseme, bir kayıtsızlık rolü! "Otomobil mi? Adam sen de 
hu benim, ayak kadar yaratılıştan ve bayi vücudümden biri sa~ ı 
lır. İnsan nyağiyle öğünür mü?,, Diier bir mesele: Belli etmeme 
lcrine rağmen ikide bir taksi saatini ıözleriyle yoklamadan içle 
ruhat edcmiyenleri kendilerine mahsus endişeli duruşlanndan pc 
kala farkedebiliyonım. Otomobile acele bir iş veya hastalık ~ ü 
7Ünden binenleri kolayca ayırt etmek te kabil: İş ehli hem 
inecek hatta atlayıverecek &ibi, adeta eli kapı tokmağında duru
yor; h~stalar sokağa: "Acaba bir daha yürüyemiyeceğim, fll hal 
arasına yayan olarak katılamiya('8k mıyım?,, manasında hasretle 
hüzünle en samimi hisler ve düşüncelerle bakıyorlar. Belli ki 
onlar iki çeşit otomobilden korkmaktadırlar: Bir tanesi pek h11:l 
giden ... Sıhhi imdat otomobili! Öteki çok yavq eideni: Cenaze oto 
mobili! Kendi kendilerine söylendiklerini de fan:ediyorum: "Oto
mobilde ayaklan apğlda, başı yukanda oturmak bir saadet ... Allah 
onun içine insanı sırt üstü ve upuzun yatırmasın!,. 

Hastasına giden otomobilli doktorun ise dilşlindiiğii şu o1sn ~c
rektır: "Ben böyle bir ~idcrim, iki &iclerim, arkasından uıuııunu 
ileterim!, 
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TAN 

DE Ni ZCiL iK BAH iSLERi 
Süıer'!'aniyenin Yeni TiD Ekmek Bur~a ~~zarı 
Taf51latll Yedı Gun 

Giridin Stratejik 
Ehemmiyeti 

PICim Yapllıyor Y B r 1 ft $ B f I Ş B Kapatllacak 
Süleymaniye Camii 

Bütün Azametiyle 

Meydana Çakacak 

cıkarılacak Üç ihtikar 
Adliyeye 

Suçlusu 

Verildi 

4danın Tahliyesi Üzerine 
• 

Şarki Akdeniz Şehircilik mütehassısı Prost, 
şehrin muhtelif semtlerinin taf-

Fiyatlarda Değiıiklik Yok, 
On Fırın Daha Açdıyor 

lngiliz Havzasında 

Vazife 

Donanmasına 

Hayli Ağırlaımııtır 

0•• silitlı plinlannı bazırlamıya Hük A t uıen başlamıştır. Prost şimdilik Sü • ume , ekmek çeşnisinin nin işletilmesine lüzum görül -
değiştirilmesine ve yüzde yirmi- müştür. Belediyeye davet edilen 

leymaniye ve civan, Rü~tempa- si "avdar, yu··zde otuzu arp·a, yu"z ekm k ·1 · t• · · ·1 · ş· h ·1 Tak · " e çı er cemıye ı ..reısı ı e 
şa ve cıvarı. ış ane ı e sım de ellisi de buğday unundan mü- francalacılar BeledivenTn kara -
meydanı ve Beyoğlunun müs - rekkep yeni bir çeşni ile yeni bir rındm haberdar edilmiş ve bu 

Girit adasının Almanlar ta-ı başladıktan sonra. adadaki lnıi- takbel iman üzerinde durmak- tip ekmek yapılmasına karar on fınnm yine kura usulü ile 
rafından işgalini mütea- liz askerlerinin siddetll muka- tadır. vermiştir. Yeni karar üzerine, tesbiti istenmiştir. Francalacılar 

·p Şarki Akdeniz.de hasıl olan vemetine mivenerek yeni ta.kvi- Uzerlnde çalışılan bu plinla- derhal hare,__te -n Toprak b ·· te · 1 k .... - ·· s··1 · ·· · A11: .... - ... - una nza 'fOS rmış er ve ura 
vaziyeti ırözden geçirmeden ev- ve kuvvetleri J(C)ndermek de mev ra gore, u eymanıye camımın Mahsulleri Ofisi ve Belediye tk- cekmişlerdir. Yeniden falivaete 
vel, Girit harekatına bir göz at- zuubahs olabilirdi. uzaktan bütün haşmetiyle ırörül- tısat Müdürlüğü halen fınncılar- geçecek, fakat yalnız ekmek ya-

akta fayda vardır.· Fakat, ihraca müsait limanla- mesi temin edilecek ~e Haliç da mevcut eski çeşni un mikta- ı>acak olan bu fınnlara günde 
Girit boğazı harekatı hakkın- rın adanın şimalinde olması, ce- sırtlannda bulunan bınalarla, nnı tesbit etmişlerdir. Bu unlar 158 cuval un verilecektir. 

a Alman kaynularmın verdi- nup sahillerinin sarp arazi ile bundan sonra yapılacak binala - şehrin ekmek ihtiyacını bu ak-
li haberler muhakkak ki çok mü- muhat bulunması ve donanma- nn yüksekliti muayyen nisbette şama kadar karşılıyacak, yarın 10 Fınn daha ~ılıyor 
baliğalıdır. İngilizlerin elinde nın daha ilk günlerde hırpalan- olac~tır. Haliç sahillerinde ve sabahtan itibaren yeni ~enideki İki üç gün önce ırörülen ek -
ve butün denizlerde, Akdeniz ması takviye kuvvetleri J(C)nderil- Eminö~ü meydanı civarın~a be• ekmetin satılmasına başlanacak- mek sıkıntısı için Belediye tara
harekitı başlıyalıdanberi mihver. mesine mini olmuş ,ıözüküyor. katlı bına yaı>ılınasına musaade tır. Y.eni tip ekmelin kilosu yine fından alınan tedbirler faydalı 
ılerin batırdıklannı söyledikleri edilecektir. Tahtakale ile Mısır- on iki kuruş on paraya satılacak- neticeler vermiş ve dünden iti -

adette ne kruvazör ne de derst- * * carşısınm Sülevmaniye cihetin - tır. baren ekmek darlıb kalmamış, 
royer mevcuttur. Hele İtalyan- A lmanlar Giride yerleştik- deki binalar dört kattan fazla Ekmek aılantuıı 'lotılmallı fırınlar normal müracaatlarla 
ların iddialannı toplarsak bütün lerine no'"re, ·•-di bn-da- olmıyacaktır. Camie vakın bina- kar-lA ___ ,_,_ıı __ 
İn ·u ""' -A ~.. 1 ·k· - kati 1 -'- Belediye k--11 bulunan 23 ;ıua~uu. ırı z donanmasını ikiye zarbet- ki tayyare meydanlan ıslah e- ar ı ı ve uç ı o anu. yapı - ayaA 

me.k limn Relecektir. decekleri, hatta yenilerini vücu- lacaktır. Rüstempaşa ve civan - francala fınnımn bir kısmından Uç fınncımn, ellerindeki un _ 
İn2iliz Amiralli~inin verdiği de 2etirecekleri şüphesizdir. Ar- nın tafsilatlı planları Süleyma- e~ek yapılmak üzere istifade lardan bir kısmını saklıyarak 

zayiat bilinçosuna nazaran Gi- tık, 'Mısır ve Süveyşe hava akın- niye imar planına 2öre hazırla- etmıye ve bu suretle her tarafta ~ünlük ihtiyaçtan az ekmek çı -
rit harekatında batan j{emiler; lannın şiddetlenmesini bekle- nacaktır. daha bol ekmek bulunmasını te- kardıklan memurlar tarafından 
"Gloucester,. ve "Fiji,, kruvazör- mek lazımdır. Adanın Afrika- Şişhane ile Taksim meydanı mine karar venni$tir. Francala tesbit edilmi$ ve bunlar hakkın· 
leriyle, "Juno", "Koshmir'' ve arasındaki sahanın planı üzerin- fırnlanndan şimdilik on tanesi- da takibata ... ...,.ilmiştir. va mesafesi 500 kilometreyi mü- ,.._,. 
"Greyhound" destroyerleridir. tecaviz bulundutu halde bom- de ciddiyetle durulmaktadır. Be- =========================== 

"Gloucester,, kruvazörü 1937 bardıman. tayyareleri için ha- yo~lunun tafsilatlı plinınm hu • c " ~ K 
de yapılmış olup 9100 tonluk ve rekata müsaittir. o;usiyeti, burada birisi Azankapı- ogra ya ongresı• 
İnJtiliz donanmasının en kuvvet- Girit muharebesi kızıstığı ve dan Tozkoparana, diieri Topha-
li tayyare dafi silüılanna ma- İngııiz deniz kuvvetlerinin bu neden Taksime uzanan iki viya-
lik sekiz kruvazöründen biriydi. sahada toplandıiı sırada, Alınan- dük'ün V'"''•lmasmdadır. D •• ~ l d 
Bu aeminin 12 tane 15,2 1ik to- ıar Libyaya yeni kuvvetler j{Ön- . Mıaır FfU& un ap ae l 
pundan başka, sekiz tane 10,2 derebildilerse Garp çölünden M~arşısmın yeni karara ~ 
santimetrelik ve 16 tane 4 santi- veni bir taarruz beklenebilecdi re iman katiyet kesbetm1' ve 
metrelik tayyare dafi topu vardı. «ibi. Giritten kalkacak tayyare- carşı.:va yerle..+irilecek esnaf mik "Size (Bq~fazl! lndde) masını münakqa mevzuu olmak 
Ayn .. ·· 1.. larak iki "'" arzetm .. ,,.. buluvo- ta devam eden hususatın mun·· a -

ca uçuz u 0 J{fU1> 1er de kara kuvvetlerine azami tan belli olmuftur. Tarihi hatı- f'-1.. " torpı.do k ·1e .. t e d t Y rum -at söylemek te boynu .. kA•a ve tetkik olunmasını tav.··iye 
ovanyı uç an e a - müzahereti "'Österebileceklerdir. ralan anmak '-in attar dükkln- bo d k. b. ' ..,.. 

are t akta idi
. ... """ muıı rcu ur ı, ır milletm etmiıı ve kongre Azalarına çalış -

Y aşım · larından bef tanesinin yerlerin- dili her türlü dii•üncesini ifade m~~da muvaffakıyetler dı·li _ 
Bu sınıf gemilerin tayyarele- Esasen $arki Akdenizde İnjli- de bırakılması münasip ,ıörül - edec ..,.. 

re karşı müessir olduklannı tn- liz donanmasına dilten mühim müştür. Mwrçarşıaına Sultan- ek vaziyette delilse o mil - yerek nutkunu bitirmiştir. 
,ıılizler bildi~i için, Giride Al- vazife~ vardır. Bunlar~~n _biri hamamı cihetindeki kapıdan J{iri- ~~=~~ i~de ~!z~ Büyüklerimize tdzim 
manların hava nakliyatına ma- de, Surıyeye. ~er naklını onle- lince karşılıklı sekiz manav, dört Türk mili tinin be elmilel k Maarif Vekilinin açdı§ nutku-
m olabilmek kasdiyle daha ziya- mek meselesı~ır. Almanlar, bu sebzeci, on altı balıkçı il~ sekiz e yıı ry- nu müteakip hadan bir kısmının 
de bu .ıemilerden ıöndermitler- maksatla belkı İtalyan donan.- tavuk.-u ve on iki kasap d:~1.. .... A. ~~ bir ilim leViyesine yük - verdigvi bir takrir u·· zer·ıne Ebedi 

d k ıı kla d B " wuua ~esi için dilinin bu mertebe 
oır. Hatırlardadır ki bu ıemi- masını a u ~naca .r. ır. ~-ı nı ı:cörülecektir. Ydcı ve pey- yübelmesi lAzundır. Terim icin Şef Atatütkün aziz hatıraama 
nın eeierinden biri olan Sout- naenaleyh $arkı Akdenızın Surı- nirciler için on, bakkallar için de davamız Türk ilminin bu yön hürmeten beş dakika ayakta ih
hempton kruvazörünü, Malta a- veye kadar olan .ıeni• kısmında, yirmi dört diikkln ayrıımı.tır. den tevsii davasıdır. Yoksa ıu üram durU§u ya_pılmi§ ve bundan 
dasiyle Sicilya aruında Jmtınn şiddetli hava hücumlarına maruzl Bu diikkinlar müzayede ile ki- veya bu söze, fU veya bu ,ek.ilde so~~. aziz ~~ ~imiz ismet 
Alman tayyareleri, bir dil ak- bul~mak ~a karakol ve raya verilecektir. bir kaqıhk bul~ geçmek de _ Inonu ne, ~uyük Millet Meclisi 
sama kadar mütemadiyen bil- e~myet. '8ftdi .~ etmek hay.. ~IMll• dalla. ~ •hi-~111.._ iltn\ler- ·~ ~ Renda'7a, B.., 
cum etmişler ve nihayet batır - 1ı zor bır vazüedır. · . . .,.... vekıl Dr R file S d G mışlardı. Fakat dafl topiyle tay- İtalyan donanması, Suriyeye Beden Terbiyesi Bolgesı Di - de olduğu gibi coğrafyada da te- · e ay ama ve ~ 
yareyi düşürebiımenın ıüçlülü asker sevkeden .ıemi kafilelerini rektörlüğü Çukurbostandaki rimleri bu zihniyette tevsik et - n~lkurm'!k,Başkanı M!lfeşal .Fev-
Londra mu··dafaa==:l•ki baraj a- himayeye kalktıiı takdirde, İn- spor sahasının iatimllk.ine tarar mek mecburiyetindeyiz. ~ 9akm a kongrenın tazimle-

_INDQ__ vermiştır· . -.. • ı ı• 1 1 .. •n+r rınm arzına karar verilmiııtir 
teşlerinden de anlasrldıb bir za- j{iliz donanmasivle veni bir mü- - • •• ' • _. Kitap meMal Kongre, Reis Vekilliğin~ sJya-
manda, o ,ıemi, tek bQına yedi sademe de beklenebilir. Frengi Mücadelesi Maarif Vekilimiz ayrı bir me- sal bilgiler okulu profesörlerin-
Alman tayyaresi düıürmiiftü. Almanlar, çok muhtemeldir sele olarak yer iaim1erinin na - den istatistik umum mtidürü 

tnllilizlerin böyle ,ıemilerle Gi- ki, Libyaya asker sevkini, Tob- lvi Netı•ce Yereli sal yazılacağı hakkında beyanat- Celil Aybar'ı ve kAtiplikrerine 
nt bolazını bekledikleri esnada ruğa ve Mısıra taarruz, belki de • . ta bulunmU§, bundan sonra der- prof. Besim Darkot ile öğretmen 
\imanların da bava nakliyatına Suriyeye ihraç teşebbüsünü ay- düncü mesele olarak kitap i,mi Kemal Batu'yu seçmiştir. Azala· 

'O& tayyare ile jlirişınit olduk- ni zamanda yapmak istiyecekler. Ankara, 6 (TAN) - Sıhhat Ve- mevzu "-'--~ k d ..... i ki nn kom· - 1
-- • .-1- h k 

İ kAletinden verilen malömata uö- u ua.~ere emı.., .. r : ısyo.uaua a,, .. UU&am a -
'll düşünecek olursak, bu mik- dir. Bu harekat, talyan donan- e "Meqıleket çocuklar1114l kud - kmdaki teklif reye konulm••• ve 

t..~dl 240 tanesinin düsürülmüs masından bir kısmının daha zi- re, Bartında üç senedenberi de - ~timizin Azamisi ile eaJıııp i~ komisyonlar kurularak i~gre 
olduiu hakkındaki haberlere i- vaı mukabilinde Almanların bü- vam eden frengi mücadelesi et- kıtap vermek ve onları •-ttüt n1.. • to rafmdakı· mesaı· netı'cesı·nde bu -yv u.& wnumı plantısına l!IOD ver-nanmak lazım gelir. vük kuvvetlerle Suriveye atla - ve başkalıklardan kurtarmak ista- miftir. 

maaını kolaylaştırabilir. havalide bulunan frengililerin te rarmdayız. Bunun zararım çok • * * Ve bütün bunlardan şu netice davisi tamamen ikmal edilmiştir. gördük. Buna muka\>il ayrılıktan Ko11UByonlann iftimaı 

Fiji kruvazörüne gelince; bu çıkar ki, Giridi ele .ıeçirmiş ol- Bu mıntakada daha fazla bulun - bertar&.! e°:11ek iç~ sarf~ttiğjmiz Bu umuml toplantıdan sonra 
,ıemi 1939 senesi 31 ma- mak, Şarki Akdeniz havzasında masanı icap ettiren bir hal kalma- emen-:rm güzel netıcelerini de el· komisyonlar ayn ayn kendilerine 

vısında denize indirilmiş olma- muhtemel taarruzlar için Alman. dıbndan mücadele heyeti Sam- de ettik. Mesell ecnebi dili kitap tahsis edilen salonlarda toplana 
sına nazaran, J(eÇen 1e>nbaharda lara her bakımdan büyük ka- sun vilayetinin Bafra ve Kayak ~!111da yaptığımız birlqtirme tec rak reis ve reportörlerini inUhap 
hızmete girebilmie olması muh- zanç temin etmiştir. mmtakalarına nak~ir. rubesi faydab olmuftur. Ayni te- etm.ijler ve çahpnaya başlamı§-
temeldir. Ayni günlerde batan Bu mıntakada tedavı olun~ yi coğrafya için yapmamız !Azun. lardır 
Glocester'den 1000 tondan fazla GÜMRÜKTE• hastaların. sayısı yedi bin 9oo ku- Coğrafya tedriatuu da bu karga- Koıi,re, üç dört gün komisyon 
ku~k olmasına raıtnen, ayni • ~ur. Dığer taraftan ~ok8:t mer şalıktan kurtaracağ1z ve tek kita- lar halinde çalışmalarına devam 
sil&hlan taşımakta ve sürati de Altı Aylık kezınde b~~an frengı. mucade- ba gideceğiz.,, . ettikten sonra hazırlanacak ko -
yarım mil fazla olarak 33 mW " A Varidat le baş tabıplıği buradakı hastala- Hasan Ali Yücel pro--larm m· lan ·· · d nn tamamen tedavi edilmiş ol - . ' a:-.. ısyon rapor uzerın e umu • 
bulmaktadır. •t•b . 1 z·ı ktedil tesbıtinde klls,ik cihetlenn ayrıl • mi çalışmalarına başlıyacütır 

Ayni ili.inlerin harekltında ya- 13 44o OOO Lira ması ı ı arıy e ı eye na - • 
P'"'""US olan ve anzalannı ta- ı ı miştir. Erbaa kazası da bu ının. PİYASADA: tJ 
mir ile meş~l iken Suda Uma- lstanbul gümrüklerinde buse- takaya dah~ bulunmaktadJr. M TEFERRIK: 
nmda Alman tayyarelerinin mü- ne ikincltAnunda 2 890,000 su - Burada tedavı olunan hasta ye - Elen•ncle Naftaln 1 
temadt bombardımanlarına ma. batta 2,980,000, Martta 2,350,ÖOO, kunu 1800 ü bulmaktadır. nhİSarlar idaresi 
ruz kalarak batan York knı- Nisanda 3,000,000 ve mayısta M rif y •elen 
vazôrünü de bunlara ilave etmek 2,220,000 lira olmak üzere ce - aa 1 enı 
lizımdır. man 13,440,000 lira hasılat elde I 

York. Montevideo açıkla - edilmiştir. ki Kamp Açıyor 
nnda Alman Remisi "Graf Von Geçen sene ayni aylar zarfında 
Spee,. yi yaralıyarak Umana kaç. ise 16 160 000 liralık varidat te - Geçen seneler içinde açılan 
maia mecbur eden meshur Exe- min ed~iştir. orta tedrisat tale~ine mahsus 

Olanlar Beyanname 
Verecekler 

Oç Mlyon Lirallk 

lthalcit Yapacak 

Sultanhamamında Bursa paza
n sahibi Hüsnü, tanesi 80 kuru
şa satılması lazım j?elen çorapla
ra 120 kuruşluk etiket koydu -
~undan adliyeye verilmiştir. Dün 
ikinci ağır ceza mahkemesinde 
vap1lan dunısma sonunda suçlu
nun 25 lira ai!tr para cezası öde
mesine ve dükkanının 7 gün 
müddetle kapatılmasına karar 
verilmiştir. * Balıkpazarında kasaplık ya
pan Miltivııdis adında biri kıvır
cık etini 75 9ıruş yerine 80 ku
ruşa sattığından, Aı?OP adında 
bir seyyar satıcı da fahiş fiyatla 
kuka tire sattı~ndan adliyeye 
verilmişler ve tevkif olunmuş -
tardır. * Fiyattan Mürakabe Bürosu 
memurları Tahmis sokağında A
li isminde bir taciri 9 lirava ka
lay satarken yakalamışlardır. A
li adliyeye tevdi edilmiştir. 

Türkiyenin Geçen 
Harpte ve Bu 

Harpteki laıe 
Manzarası 

(Bq tarafı 1 incide) 
"SU: harada bolluk içinde bir 

vaziyette yaşıyorsunuz. istediği
nizi istediğiniz miktarda alabili
yorsunuz. Daha hiçbir gıda ınad
desi vesikaya tabi tutulmamq. 
Denilebilir ki, sb: Avrupanm en 
bahtiyar memleketisiniz. Alman
yada üç senedenberi hemen de 
her py veaikaya tlbidir w her
kes ancak yapyabilecek kadar 
pla bulabilmektedir. Dünyanın 
en zeqin siraat memleketi Ma
caristan, Romanya ve Bulgarlı -
tanda et haftada iki üç defa veri
lir, ekmek, o da çavdarla karı • 
tık olmak üzere, vesikaya tabi • 
clir.,, 

Hakikaten Türkiye bu bakım -
dan Avrupa memleketlerinden 
hiçbiriyle kıyas edilemiyecek de
recede mesut bir vaziyettedir. 
Harp bqbyah ilci seneye yakın 
bir zaman olduğu halde bugüne 
kadar Türkıye harp sıkıntısını 
tamamen du11!1amıştır. Belki ba
zı maddelerin fiyatları yük3elmiş, 
beliti bazı eşya piyasada azalmış, 
belki hayat hayh pahalılaşmtitır. 
Fakat harbin mahrumiyetleri, se
faletleri, ıstırapları Türkiyeye 
girememiştir. 
• Bütün dünya ekonomisinin alt 

üst olduğu, münakale yollarının 
bozulup kapandığı, beynelmilel 
iktısadi münasebetlerin inkıtaa 
uğradığı bir devirde, Türkıyenin 
de harbin tesirinden Azade kal -
masana imkin olamazdı. Bahusus 
harp hudutlarımıza kadar gel -
miştir. Müdafaa kuvvetlenrniz 
bir senedenberi siWı altındadır. 
Memleketin istihsal, münnkale 
ve istihlak teşkilAtı bu vaziyetten 
müteessir olmuştur. lthal.\t ve 
ihracatımız azalmıştır. Binaena -
leyh Türkiyenin de harbin ı.cıta
raplarından kendi payına düşene 
katlanması tabii idi, 

* ... 
Fakat bu sarsıntıyı nafif ge -

çirmişsek, ve şimdiye ka
dar dünyanın iki senedenberi 
çektiği sıkıntıya düşmemişsek, 
bunu hükfunetin vaktinde aldı
ğı tedbirlere medyunuz. Daha 
harbin başlamuiyle beraber Bnş
vekilete bağlı olarak kurulan 
koordinasyon heyeti ve ne,redi -
len milli korunma kanunu mem
leketin harpten mütevellit ye -
ni şartlara uymasını temin ede
celi: tedbirlerin alınmasını kolay
lqtırmıştır. 

Hükümler 
Yazan: Naci Sadullah 

A lman ordusu tarafından, 
· muhtelif cephelerde kaza· 

nılan mevzii nıuvaffakıyetleı·e ba 
kıp yanlış hükümlere saplananlar 
var. Bu hükiimlcre göre, Alman 
kudretine verilmesi lazungelcn 
not, Jngiliz kudretine verilmesi 
liz1mgelen nottan çok üsfündıir. 

Hakikatte, Alman davru ınm 
olanca kuvveti, za'fında, tngıli:z 
za'fının olanca hikmeti ise, kud · 
retindcdir. 

Fakat, zinhar, bu söderime 
bakılıp ta, paradoks ~ aptıjırn sa
nılmasın: 

Her şeyden evvel sö~ tiycyim 
ki, ben, - işgal altına al<lıklan 
milletlerin miitemadiyen çoğal . 
masına rağmen - Almanların, he· 
nüz hiçbir şey kazanmadıklanna, 
hatta bilakis, pek çok şeyler kay
bettiklerine inananlardaniıu. 

Çiinkü mUsbet hesaplara göre, 
Almanyanın za'fı, işgal altına al
dığı memleketlerin hudutları nis
betinde genişlemektedir. Ve Al
manya, bugün işgal ettiJli iilkele· 
re, - içine Cebelitank, ve Silveyı 
te dahil olmak üzere, - bütün Af 
rika Jatasmı katsa bile, hayatla· 
nndan mesul tutulacağı bütün 
insanlan beslemek imkaıılnnna 
kavuşmuş sayılamaz. Unutnlma 
sın ki, bütün bunlara rağmen, 
Almanyanın her cephede, Cer • 
men delikanlılanru harcamasına, 
ve sahip bulunduğu bütün imkin 
ları harekete geçirmesine muka· 
bil, lngiltere bu kanlı kumarı he· 
nüz, nisbeten küçük fişlerle oy .. 
namakta, ve eh korkunç kozlann,a 
son ele saklamaktadır. 

lngilterenin za'fı kudretinde .. 
dir Çünkü onun düşmanına yıkı· 
cı darbeyi vurmak için acele et 
memesi, onu yere sereceğinden 
kat'iyyetle emin olmasındandır. 
Bundan o kadar emindir ki, dah 
bugünden, Almanyayı yere ser • 
dikten sonra karşılasacağı bil;)' ük 
engelleri hesaplamaktad1r. 

Bu hesaplannda isabetli dav .. 
ramp davranmıyacağı, büsbhtün 
ayn bir mevzuüur. Fakat bugün 
onun, gafiller tarafından bir zR'f 
sanılan kudreti, diişmnnın tlarbe• 
ye benziyen heı: hamlesini karşı • 
lamakta gösterdiği süktlnetten 
bile bellidir. Bunun içindir ki, 
yer yüzünde emperyalizmin yı • 
lalmasou istiyen şuurlu kütleler, 
Ingilterenin mevzii muvaffakı • 
yetsizliklerini izam eden Almnn• 
lara bıyık altından gülmektec.lir· 
Jer: Çünkü Ingilterenin bugüa 
cephelere koyduğu kuvvetler, bu 
harpte harcıyabileceği insan ,.e 
malzeme hazinelerinin yüzde o • 
nundan fazla değildir. 

Almanyaya gelince, onun hi~ 
te hesaplı görünmiyen sert ve ge
nit hamleleri, can acısiyle yapı• 
lan insiyaki sıçrayışlan and&n • 
yor. Ve bunun içindir ki, onun, 
en büyük kozlannı oynadığı hal• 
de eline geçirdiği bütün kiiıt • 
lar boıtur. 

Bu harbin cephe muzafferiyet• 
leriyle kazanılabileceğini sandık• 
lan, iktısadi faktörleri liyıkiyle 
hesaba katmadıklan için bu ha • 
kikate inanmıyanlar Amerika • 
nm haline baksınlar! Onun harbe 
girmekte değil, ınıiltereye yapa• 
cağı yardum fiilen genişletmekte 
bile ihtiyatkar davranması, şuur• 
suzca gafletinden değil, bilakis 
ıuurlu dikkatindendir. 

Ingilterenin daha oynanacak 
birçok büyük kozlara sahip bu· 
lunuşu Amerikanın henüz, harbe 
girmekten çok uzak kalmaınndaD 
da bellidir. 

Bunun içindir ki, ben, Alınan• 
yanın bugünkü hızlı ilerleyişleri• 
ni, çok uzun bir mukavemet ko
şusuna giren ıenç ve tecrübesi• 
bir atletin, olanca enerjisini da• 
ha ilk kilometrede harcayışına 
benzetiyorum: Çünkü bu hıziyle 
o bu kanlı ve uzun tahammül 
k~şusunun yan yerine varmndaıl 
kesilecektir! 

ter kruvazörünün eşiydi.. Arada 2,720,000 liralık bir aza- ~aarif k8Jllpların~ raporlan Ve
Destroyerlerden Juno, Kelly, lı' vardır. Bunun sebebi Avrupa- kalet tar~~~an .. ın.~elenmiş '!e 
oshmir ayni sınıftan olup, onar daki harp dolaytSiyle ithc1litın a· muvafık gorulmuştur. Bunun u-

adet torpido kovanı ta$Jyan 1690 zalmış olmasıdır zerine Maarif VekAleti bütün vi-

Ticaret Vekileti, Fiyatları Mü 
rakabe Komisyonuna verdiği bir 
emirde naftalin ve her nevi de
mir tel satışlannı menetmiştir. 
Ellerinde bu nevi mallar bulu -
nanlar Fiyatları Mürakabe Ko
misyonuna beyanname verecek -
terdir. 

Gümrük ve İnhiSarlar Umum 
Müdürlüğü bira, likör, av fişeği, 
makine aksamı, sigara kağıdı Ri
bi bir takım maddeleri Avrupa
dan ithal etmekte idi. İdarenin 
ihtiyacı gözönünde tutularak bu 
maddelerin yine hariçten ithali 
için hükumet tarafından mü • 
saade verilmiştir. İnhisarlar i
daresinin bu suretle getireceii 
maddelerin yekunu 3,174,000 li
ra kadar tutmaktadır. 

Fakat harp ilerledikçe onun 
memleketimizdeki tesiri artmak- -==-===========-===

iş nar tonluk, 38 _ 39 seneleri zar- ihracat Resmİ _ Yeni kanun liyetlerde kız ve erkek talebeye 
fmda h . te irmi 16 d tro- . . . mahsus kamp açılmasına karar 

ızme ı ' es mucıbınce ihracat eşyasına k'lnu- vermiştir. Şehrimizde açılacak 
erden mürekkep (J) sınıfınd3D- lan yüzde 3 ihracat resmi tatbi - 1 k ları b' · . H d 
lar. katma Istanbul gümrüklerinde de 0 an amp n ırısı ay arp~-
Greyhound ite ,İnıiliz Kralı baılanmıttır. Yeni vergi günde şaeddila oeklact~ Kve etarklekble~. tahslıs 

izinci Edvard'a refakat ıre- vasati olarak 12-15 bin lira ka- ec ır. ız . e ~. ıçın a~ı a-
iai olarak tstanbula ,ıelen dar b' ~a-.1-t temin tmektedir cak kampın yerı henuz bellı_ ol-

. ır •- e · mamıştır. 
Glowworm adındaki destroye - M if M .. d .. r·v·~ b k 

· eşiydi. Bu ıemi 1935 te 8 aar u ur URU, u amp-
torpidO kovam tqunak üzer.e ya- s• rta CLJ. ti • larn kadrosunu hazırlarken ev -
ılmı$ken sonradan on kovana ICJO yn -· en velce açılmasına karar verilen 

lmı•' 1345 tonluk aemııer- ilkokul ikmal kursları, dinlen -
en biriydi. için Bir Karar ~e. kampları ~~ ç~u~ bah.çe~e-
Burada bir sual hatıra ,ıeliyor: r~~ açılma ırunlerını de~ıştır-

ba tn,nlizler Giridi daha u- Ankara, 6 (A.A.) - Haber al- mıştır. 
müddet müdafaa edemezler dı~ RÖre sigorta şirketleri Ye~i karara göre, 9 Hazirat?· 

ivdi? tarafından muamele yaptıklan da dınlenme kampları, 23 Hazı
Bunun için, evveli Giritteld sigorta sahiplerine karşı teminat randa da çocuk .bah~leriı U 

oktalann. hlc de~lse Yunan bar olarak tevdi edilen ve listesi Ti- Temmuzda da tatil kurslan açı
i sona ererken. takviyesi ll· caret Veklletince tesbit olunan lacaktır. .._ı.. 

~ııcu. Sonra, denizden ih~ te- kıymetler meyanında kanunu 
sebbüsünü önlemek için madem mahsusuna tevfikan ibra( oluna

i donanmanın müzaheretine ıil- cak tasarnıf bonolannın da it -
ilecektl. adaya Alman kuvvet hali muvafık ıörütmü.ıür. Bıı 

enni ezecek kadar tayyare de suretle siıorta şirketleri irae et
akletmek lbım ıelirdi. Ve bu mekle mükellef bulunduldan te

izler için her halde ,,ek müs minatlannı tasarruf bonolarına 
ül olmamalı i~ Hatti. harekat da plise edebileceklerdir. 

Kooridinayon Heyetinin 
içtimaı 

Ankara, 6 (A.A.) - Koordi -
nasyon Heyeti, bu sabah saat 
10 da Başvekil Doktor Refik 
Saydam'ın riyasetinde toplan
mıştır. 

Romanyadan 1 O ton naftalin 
getiren tacirin fiyat tesbit edil
meden malını satmaması kendi
sine teblii olunmustur. -

Müteahhitler Birliji - Dün 
müteahhitler Ticaret Odasında 
bir toplantı yaparak müteahhit
ler arasında tesanüt temini mak
sadiyle bir birlik teşkil edihne
sine karar vermi,lerdir. 

Otomobil Llstiii - Mıntaka 
Ticaret Müdürlü~ tarafından 
dün muhtelif villyetlere 1500 
otomobil listili, tevzi edilmiştir. 

Mlaer Makineleri 
Basraclan Gelyor 

Vekilin Tetkikleri - Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz dün öğleden evvel İnhisar· 
lar Umum MüdürlüJtünde meş -
gul olmuş ve öjtleden sonra Pa· 
$&bahçeye giderek ispirto ve is
pirtolu içkiler fabrikasında tet
kikler yapmıştır. 

Bir Motör Batt1 - lzmlrden 
zeytinyab yükü ile Mersine «it
mekte olan 29 tonluk İkizkar -

Ankara, 6 (TAN) - Amerika- deşler motörü Anamur civarın
ya sipariş edilmiş olan mibzer ma da ani bir yara almış ve yanarak 
kineleri Basraya gelmiştir. Maki- batmıştır. Motörün üç kişilik tay 
neler Basradan memlek~timiz;e fası yüzerek sahile çıkmıya mu
gönderilın~k üzere yola çıkarıl • vaffa kolmuşlardır. Hadi'>e hak-
mıştır. kınn.ıı tahkikat vaoılmaktadır. 

ta, hükumet ihtiyat tedhirlerini 
gün gün arttırmakta ve vatan -
daşların omuzuna yüklenen ytik 
ağırlaşmaktadır. Harbin ne za -
mana kadar devam edeceJi, ııe -
relere kadar yayılacağı malum 
değildir. Binaenaleyh vatandaş -
lara düşen vazifenin daha ne ka
dar ağırlaşacağım tahmin mfun -
kün olamaz. Fakat şimdi artık 
tam :m.Anasiyle harp ekonomisine 
giriyoruz. Harp içinde olmamak
la beraber, memleketin bütün 
kaynaklarını istihsalde, tevzıde, 
münakalede, harp ekonomisi sis
temlerine göre organize etmek 
ü%ere aylardanberi yaptığım1z 
tecrübeleri tatbikat sahasına koy 
ma~ zamanı gelmiştir. Vatanda
şa düşen vazife de bu hususta 
hükumetle elele vererek onun 
işini kolaylaştırmaktır. Çiinkii 
hükUınetin aldığı iktısadi tedbir
ler, birer müdafaa vasıtasıdır. O
nun bu tedbirlerde muvaffak ol
masını temin etmek, meınlcke -
tin müdafaa sistemini kuvvt?t -
lendirmektir. 

Haftahk 
Müddetleri 

Nizamnamesi 
Ankara. 6 (TAN) - İş kanu· 

nunun tatbikatından olarak pey· 
derpey hazırlanmakta ve meri -
yet mevkiine konulmakta olan 
nizamnameler cümlesinden ola · 
rak, haftalık is müddetlerine ait 
nizamname de hazırlanmıştır. 
Yakında tetkik edilmek üzere 
Devlet Şurasına gönderilecektir 

Di,t?er taraftan is esnasında ka· 
zava u,ğr1yan ve mesleki hasta • 
lıklara tutulanların zararların' 
karşılıyacak V" kadın iscilf're ait 
işçi sigortası 11izamnameleri de 
Büyük Millet Meclisinde alakalı 
Encümenlerde tetkik edilmekte
dir. Bu nizamname Sıhhat ve İc· 
timai Muavenet. Milli Mtidafaa 
ve Gümriık ve 1nh· rl r Encıi .. 
menleri tararıı d n t ~k k ve ka .. 
bul olunmu tur 

• 
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ı ~~ [ı~~ ı etmek mecburiyeti vardır. isyanı ve -- : · Bugünkü Alman zimnmdarla 
~ n, geçen harı>te Almanyayı ida-

re edenlerin zıddına olarak 

bünyanın şimdiye kadar hemen lıichör ,;'. 

Siyasi reketlere, siyasi ve askeri ha -

~Jlanzarası zırhklanna yaptıktan sonra frıın iYi zamanında haşlanıışlar, \'e her 
cephede teşcbbüsii elleı·ine al -
mışlardır. 

1 - Almanyanm bugune kadar 
kazandı;;ı muvaffakıyetlcri yalnız 
askeri vcsaltlnin ve hazn'lığmın 
tnUkcmmeliyeti ve Ostunlüğu ıle 
izah etmek doğru olmaz. Bu mu
vaffakıyetlerde Alman siyasetınin 
de- bUyuk bir h issesi olduğunu ka
bul etmek Iazundn', Hitlcrln bir 
Amer ikan mecmuasına verdtgi be
Yanat da bu cUmlcdcndir. 

Harbin mukndcleratini ta·\'fo 
etmek iizere bulunduğu - bcİki
son safha;:.ında, Almanynnın ge 
niş mikyasta siyasi faaliyetlerde 
bulunduğuna şahit oluyoruz. 

Bu faaliyet daha ~imdirlcn 
çok miilıim neticder vermiş ve 
ken.dine kazandırdığı Fransayı 
Jngıltereye karşı çarJnşucuk lıir 

-2-
€ebelidüruz Manen de r yazan : _ ... ------~ 
Volkanik ti i i 

Demokrat ve Cümhurlyelçd Re ~ ik Halid 1 
General ünvanı verilen f J j ; 

SaraiJ hakikatte bir müstebitti: '--------------·--·· ... - ... -.... --. --------..1.1 
kafasında tasarladıR't ne ise, kim-

2 - Son gelen haberlc>re göre, Al
hıanynnm sulh teklifi İngllterenin 
salahiyettar siyası mahfilelrincc 
nauın dikkate alınmıştır. Bu da 
Amerikan yardımının ktıfi dere
cede çabuk ve müessir olmaması 
ile aUikadardn'. 

\ 'a7.iyete getirmiştir. 
Aimanya, şiiphcsiz, Amerika

nın lngiltcrcye yardımına mani 
olamamıştır. Fakat Jnponyadan 
da istifnclc ederek, bu ynrdmun 
daha müessir olmasını \'e Ame
rikanın harbe girmesini - hir ol
mazsa şimdilik - önlcmis gibi-
dir. ~ 

seden fikir danısmai?a lüzum eör. 
meden, onu yapardı. Durzi heye
tini de bövlece. bir öfke buhranı 
arasında, neticeyi ince eleyip sık 
dokumadan kovvennişti. Hal
buki Cebelidünız, Fransız man
dası .ı;ı;ireliberi emniyet verıcı 
bir manzara arzetmivordu. İki
de bir silahlı kıvamlar vuku 
buluyor, asker sevkine. çarpışma. 
lara mecburiyet hası oluyordu. 
Bu vakalar, mümkün mertebe 
gizli tutulmakla beraber orada 
yaralananlara, ~ayret ve feda
karlk gösterenlere (Suriye ma
dalvası) verildieini anlatan bazı 
vesikalar, mesela 13 ve 27 birin· 
citesrin tarihli iki kararname 
vaziyetin bozuklu~unu. eiiclü· 
iHinü isbat edecek mahivette idi. 

Hitler'in Beyanatı: 

Mösyö Bitlerin bir Ameri
kan mecmuasına verdi,bri 

~Yanat, bugünlerde çok lıahse
dalen sulh meseleleri ve Alman 
Yanın hasımlannı ayırmak n\ak 
sadiyle yaptığı siyasi faaliyet • 
leriyle alakası bakımından ~a 
Yanı dikkattir. 

Bu beyanatta tebariiz eden 
esas noktalar şunlardır: 

Amerjka tarafından kafile sis 
teıninin kabulü harp demek • 
tir. 

l\fallanm, teşkilatlandınlmış 
J\vrupa piyasalanna se\'kede • 
cek olan Almanya, Amerika i~in 
bir rekabet tehlikesi te~kil et • 
lniyeeektir. Geçen harpte Al -
ltıanyanın elinden alınan müs -
teınlekder kendine iade edildi
ği takdirde bu rekabet daha a
lalacaktır. 

Tamirat ve tazminat borcu o
larak altmlan elinden alınan 
Almanya, altın \'e kağıt esasla
l'lndan vazgeçerek emtia miiba· 
delesine dayanan bir ticaret sis 
temi kurmaya mecbur olmuştur. 
l<'akat, altının krediye esas ola
l'ak faydasmı tanımaktaclır. 
Alınan da\'asının Amerika 

1!1cnfaatlerine miigayir olmadı
gını isbat için şimdiye kadar ya
l>dan gayretler akim ka1nn~tır. 

Almanya devlet reisi, altın e
sası gibi Amerikanın en çok 
hassas olduğu bir nokta iizerin · 
de fazla ileri gitmi;) eceğini his
settiren bu beyanatı ile, Alnıan
Yanın esaslı metalibi kahııl e -
dildiği takdirde, iki mt!ınl<'kc • 
tin menfaatlerini koruyacak bir 
anlaşmaya varmak münıkiiıı ol
duğu kanaatini \•cnnck jstc • 
bıiştir. 

Bu beyanatın. bilhassa Al -
bıan zaferinin Amerika için bir 
tehlike teşkil etmediğini 'e A
merikanın A \'rupa işlerine ka • 
!°'§makta menfaati olmadığını 
iddia eden infiratçılann propa • 
ianda faliyetlerini takvi) c et • 
~ek ınaksadiyle yapıldı~• hisse· 
dilmektedir. 

Fikrimizce A1manynnm hu -
iline kadar kazandığı mu\'affa 
.kıyetleri yalnız askeri \'esniti
nin ve hazırlığının mükcmmcH
~eti ve üstünHiğii ile izah etmek 
doğru olmaz. Bir mu\'n(fakıyct
l~~de, Alman siyasetinin de hü 
l'uk bir hissesi olduğunu kabul 

Sulh Taarruzu: 

Son günlerde Almnnvanın 
geniş mikyasta bir sıılh 

taarruzundan bnhsedilmiye haş 
lanmıştır. Haber verildii;ine gö
re Almanya, lngiltereye karşı 
harbe devamda menfaati olma
dığım bildirecektir ve Hess· ln
giltcrcnin mağlup olacağını bil
dirmek ve Almanya ile sulhe ra 
zı etmek maksadiyle lngiltcre • 
ye gitmiştir. 

Gelen bazı haberlere inam· 
lacak olursa, Almanyamn bu 
sulh teklifleri, lngiltcrenin sa -
lahiyettar siyasi nıalıfellcri fa • 
rafından nazarı dikkate alınmıc: 
br; Jngiltere hiikiıınetinin b~ 
sulh temayiilü, Amerika yarclı
mımn kafi derecede çabuk ve 
müessir olmaması ile alı:ikadaı·
dır. Ve .!Uistcr Winant'ın Vaşing 
ton seyahatinin hakiki sebebini 
burada aramak lazımdır. 

Londra radyosunun 5ÖzciiJe • 
rinden Vernon Bart1ett'in şu 
sözleri bu bakımdan şayanı dik 
kattir-

"Amcrika yardımı o kadar 
yavaş ve az geliyor ki, hu tem· 
poda de\'llın ederse asıl kuv • 
vetli yardım geldiği zaman bi
zi bitkin bir halde bulacak \'e 
bu yardımın bize faydası olnu
yacaktır.,, 

lngiltere hiikiımetiııin, bu 
yardım daha müessir bir ma -
hiyet almadığı takdirde. Alınan 
ya ile sulh yaııacağı lıukkın<la
ki rivayetlerle hu sözler arasın
da bir münasebet bulmak nıiim 
kündiir. 

lngilterenin hükumtt ınaha
filinde belirdiği bildirHe11 im 
sulh temayiilüne karşı, Jngiliz 
amelesi yahut amele ı;efleri ara
sında bu'ua zıt bir te~ayiilün fe. 
hellüre başlaması da ~ayam dik
kattir. 

2,5 milyon işçiyi temsil eden 
Trad - Unions'lann geçen giin
kü kongresinde iki milyon dört 
yüz bin ameleyi temsil eden mu 
rahhaslann, lngiliz amelesinin 
bir konpromu sulhiinc razı ol -
mıyacakları ve kat'i zafere ka • 
dar çarpışacaklan hakkmdnki 
beyanatı, hükumet nıahnfilinde 
belirdiği haber verilen sulh tc
mayiilüne karşı bir aksiilıiıncl 
hareketi olarak tefsir edilebilir. 

Bundan başka, ajanslar \'e 
< n ... , ....... .., h 

((•li1ô~UBiR 
GÜNEŞ BANYOSU 

(2) ı den sakınarak büsbütiin açık yat 
Güneş ışıklarının iiç türliisü de mak için fayda~~dır ... Yere, bir de 

;.~Yd~nlık veren ışıklar, göze gö- şilte yaymnk mum~~ın olursa top 
U~rnıyen ultra • viyole ve inira - raktan ~cl~cek ~oceklerden ve 
~l ışıklar • sabahtan başhyarak kumun cıldı tahrış etmesinden 
Şıddetlerini gün ortasına doğru korur. 

Sarail, buna ra~men heyeti ~e. 
ri çevirmiş, aynca da ar.ısından 
bfr çoğunu Tüdmür'e sünnüstü. 
Lakin isyanı hazırlıyacak olan 
en mühim şahsiyet, Soltan El At
ras akıllı davranmış, yerinden kı
mıldamamış, her ihtimale kar
şı tedbirler almakta kusur etme
mişti. 

Samda, bombardımanlardan ve yangınlardan sonra 

* * Fransız Kuvvetlen 

Bozguna Uğruyor 

Dürziler diyarının merkezi 
Sueyda ·kasabasıdır ve bu 

kasabanın kalesinde bir Fransız 
ı?arnizonu bulunmaktadır. Asi
ler. evvela, bu kalevi muhasara 
ettiler; icindekiler ac, yaralı, 
hasta, nerisan halde davanma2a 
calr.ıladıklanndan kendilerine 
ancak tayvareler tarafından bir 
miktar l!lda ve lüzumlu madde
ler atılabiliyordu. Onları kur
tarmak lazımdı: Sarail bu işi Se. 
lanik cephesinde maivetinde bu
lunmus olan kendi vetistirmesi 
General Michaud (Mişo) ya ha-
vale etti. ' 

• 

,. 
•" 

Michaud kabilivetsiz, silik. ten 
bel bir zahitti: bütün zamanınr, 
masasının başma ~ecip kumanda\ Jayan esnasında tşkenceye konulan iki surıyeıı 

e!ti~i as~eri kuvvetin bir kutu 1 bir Fransız kuvveti 24 eylülde 1 harap edilmiş, ayrıca bu kuvve
kıbrıte. hır des~e muma kadar' Sueyda'yı ~eri almış, kaledeki- ti beslemek için \hariçten erzak 
hes~~la~ın.~ t~t~ıkle boşu boşuna lerin bakiyesini kurtarabilmişti. celbi imkanı da kalmamıştı. Bü
ı?~ç.ırırdı. Yuru ye kurtar!.. eı:n: Bakiyesi diyoruz; zira Dürziler, tün Cebelidüruz ta Şam vahası
rmı alınca sef~rı ~ev:tı kendısı Michaud ordusundan ele geçir • na kadar asilerin hükmü altında 
hazırladı: hatta hıc luzu~u ol- dikleri toplarla kaleyi hırpala • bulunuyor, o koca sahada tek 
n:ıad~,ğı h~lde ajlır toplar bale ~e- mışlar ve bir çok telefata sebep Fransız bayra~ına, nüfuz ve kud. 
tırttı. ~~ayet ta~~rlar ~areke- olmuşlardı. Şurasını da kaydet- retine rastlamak mümkün ola -
te geçm.~st.~; fa~.a~. oyle bı~ k~n- mek faydalıdır: Bu vakalar es- mıyordu. İsyan muvaffakıyetle 
sıkl.ık h.ukum sunıvordu kı kım- nasında Suriye ve Lübnan baş. neticelenmişti; simdi bunun Su
se?ın kı:.rıseden haberi yoktu. Bu kumandanlıiında bulunan zat, riyenin içerisine de sirayeti, sze
mın':al uzere epevce. V?l alınd~: sonradan ismini hepimizin öğ- nişlemesi. bir ufak cemaat ve ay. 
hatta S?eyda kalesını? gr~nıt rendi~imiz General Gamelin idi. rı bir mezhep ihtilafından ib::ıret 
t~ştan sıya~ ~e he~betlı şe~?ı de Suey~a'da mahsur kalanları tav- kalmıvarak milli bir Arap ihtila
u ukta belırdı.. Mıchaud mu- yare ıle beslemek de ancak onun li mahiyeti alması lazım gelivor
vaffakıye!.!,. dıv~ bdı~ak a~- yaptığı teşkilatla mümkün ola- 1 du. O dahi, çok szecikmeden ol
zusunu ,guç yenıvordu; bır zabıt bilmişti· fakat himmeti ve ma- · du 
vanına koştu "felaket!,, diye hay rifeti b~ndan ileriye varamamış- · 
kırdı. Yol kesilmiş, düsman dört tı. 
taraftan orduyu çevinnisti. Diir
zi'lerin hücumu müthiş oldu; 
pişdar kuvvetler davanamadı, 
karmakarışık ı?eri cekildiler. Şaş 
kınlık her tarafa sirayet etmis, 
bozr?un basszöstermisti. Dürzi

* * 

ler zırhlı otomobillere kadar ya. 
naşıyorlar, içine atlıyorlar, bul
naşıyorlar, içine athvorlar, bul
duklarını bıçaklıyorlar, her ne 

* * Durziler Artık Galebe 

ÇaJmışlardıı 

Yeni Fransız kuvveti Sueyda. 
da yalnız üç .ı;ı;ün kalabil

di; zira kasabadaki su tesisatı 

varsa, ne rasgelirse yakıyor, yı- •• 
kıyor, enkaz haline ,getiriyor - Uç Bebeğin Hikayesi 
lnrdı. Bu, misline az rastlanmış 
hezimetlerden biri olmuştu. Ö· 
len Fransız zabit ve erleri büyük 
bir yekun tuttuğu ~ibi asilerin 
eline .ı;ı;eçen .ı;ı;animetler de hesap
sızdı. 

Şam Toplarla 

Bombardıman Ediliyor 

Yine o sene, yani 1925 te, 
birinciteşrinin 4 üncü ,ı;?Ü. 

nü Bedevilerden tesekkül etmiş 
bir Arap kuvveti Suriyenin şi
maline düşen büyük şehirlerden 

llrtrrırlar. En şiddetli oldukları Vücudün kararması matlup de
~lllan • yaz saatiyle • on ikiden rcce~·e. varınca, ç~i~eş banyosu 
0 n dörde kndardır keyfımn devamı ıçın, her defa
h Onun için gün.eş banyosunu sında bir \•eya iki ~ün aralık ve. 
aşlangı .. ta ua onda uahut on rilerek banyoya yane devam et-

* * General Gamelin'in 

Gün geçmiyor ki, Ingiltere 
de yangınlar çıkm;ısın, 

bombalar patlamasın. Işte bu 
yangın ve ateş içindeki Ingilte
rede hayat her gün biraz daha 
güçleşmektedir. Zira düşen bom 
balar bütün şehri bir harp mey
danı haline getirmiştir. Bu ara
da en küçüğünden en büyüğüne 
kadar herkesin hayatı tehlikede 
dir. 

'f azan: 

do t " •• ' ·' k .. k"' dür r te yapmalıdır. Vücut alıştık- me mum un ... . . 
~a ' 'e c·ııt k d k d h ·· e Güne banyosuna ıyıce alıştık-"' arar ı ça a a onc k ı k b 
.rapılabil" tan sonra baş açı o ara anyo 

l>eni ır. .. . yapmak dn miimkiindiir. Fakat 
s.. z kenarında, guneş han:\ o ki e kadar ahsmış olur-

.... alış ı · · h'I 'k. tt cocu ar n ~ 
Zi:v d aı.~ ar ıçm ı e, ı ı saa en l rsa olsun. ha lan daima kapalı 
"'u· al e surcrse rahatsızlık, yor- ha 1 1 d 
.., n tık , · p k ki 1 u unma ı ır. 
lar, Ög~le\derır ... e mera .!~ lodan. Güneş banyosundan sonra de-
so en once ve og e en . k d denize havuz ke 
henra birer defa olmak iizere, ıuz :na~ın 8 girın~k tabii ih. 
tür defasında birer buçuk saat na~ın d~l avuza de su kenar:nd~ 

neşte kalabilirler. ma e ı emelzsrde ' .: h vosu 
olmıvan yer e e guneş an. 

~ «?Uneş banyosunda kalbin fi. vapıİırsa yine ılıkça bir su dö
h tıne bir sıkıntı basınca bunun kiinmeyi unutmamak lazımıhr. 
el ll~Yoya nihayet lüzumuna bir Yalnız vucudün terini temizle • 'al olduğunu anlamalıdır. mek için değil, güneş banyosu • 
~ıı eyaz bezden yapılmı para- nun iyi tesirini tamamlamak i-
•lt rıal~r, hem giineş Haklarını çin de ... 
l~ -ettırerek \'İİcudiin iberine top Hayat giinr.şten gelmiş, fakat 
~ak hem de yabancı gözler - su içinde meydana çıkmıştır. 

Başkumandanlığı 

General Michaud o Sll'ach 
ne yapıyordu? Nerede i

di? Bir zırhlı otomobile kapa~ı 
dar atmış, Havran hudutlarına 
Ezraa'ya dofu-u, ters yüzüne ka~ 
çıyordu. Dürziler fırsatı kaçır
madılar; temmuzun 14 üncü .ı;ı;ü
nü Sam şehrinin cenubundaki 
köylere hücum edecek derecede 
meydanı boş bulmuşlar; hattA 
Suriyelilerden yardım eörecekle
rini bildiklerinden 1,500 kisilik 
bir kuvvetle, ayın 24 ünde $a· 
ma girmeğe bile teşebbüs etmiş
lerdi. 

Maamafih bir takım çarpısma. 
lar \'e karşılıklı ı?alebe ve mu
vaffakıyetlerden sonra münferit 

Bu arada Londra civarındaki 
yetimhanelerde birine de geçen 
gece bir isabet vaki olmu~tur. 
Vaka şöyle olmuştur: 

Gayet karanlık bir ilkbnhnr 
gecesi bütün çocuklar yatakları 
na yatırılmışlardır. Mürebbi • 
yeler henüz yemeklerini bitir -
m~erdir ve dıprda biraz hava 
almaktadırllU'. işte tam bu sıra
da birdenbire başlarının üzerin
de bir uğultular duymıya baş -
larlar. Bunu 9&}ınan wnumt a -
larmlar takip eder. 

Fakat sığınaklara girmiye wı
kit kalmadan tayyareler onların 

başları üzerindedir. Baş hemşi
re derhal içeriye emrini verir. 
Daha binanın kapısına varma -
dan müthiş bir gürültü duyulur. 
Binanın yarısı alevler ıçindedir. 
Cam kırıkları, duvar parçalan, 
tahtalar her tarafta uçmakta -
dır. 

Hemen yardım ekipleri, itfa
iye yardıma gelir. Bir yanda 
bombardıman devam etmekte • 
dir diğer yanda ise imdada ge • 
lenler can ile baş ile çalışmakta 
bu kimsesiz yavrulan kurtar -
mıya gayret etmektedir. Bir sa
at sonra yangın söndürülmüş, or 
talık sükün bulmuştur. 

Şimdi mürebbiyeler, oda, oda 
dolaşmakta, korkmuş, öteye he-

Hama'ya girdi; belediye ve hü
kumet dairelerini yaktı. Bu va
kadan on dört gün sonra da A
rap nasyonalist partisinden yar
dun gören Dürziler Sam'ın 
Meydan ve Şagur mshal -
lelerini ele g~irdiler; yerli 
halk ile bağdaştılar ve hep be· 
raber yürüverek Ho _ Komiser
in ikametızfilıı olan Azım sara
yına vardılar, Seneızalli muhafız 
askerlere hiicum ettiler. Ertesi 
~nü bu hücum tekrarlandı, ka
rakoIIar yakıldı ve saravın bir 
kısım eşyası tahrip olundu. 

Fransa 
Yazan: Sabilza SERTEJ 

Birinci Fransız hükumetin 
merkezi Vichy'dir. C\inl 

hurre·isi .!\fnreşal Petain'dir. iki 
ci Fransanın merkezi Londrn 
Reis General De Gaulle'dtir. 
çüncii Fransa müstemJekelerd 
burada General Veygaııd'ın sö 
geçer. Fakat Fransayı idnrc ed 
bunlardan hiçbirisi değıldir. 1) 
de bugün de Fransayı idare 
den 3 milyon sermayesi. 3 mil~ 
kredi hesabı, 500 milyou tas 
ruf akçesi olan, büyiık slgor 
demiryolu, petrol kumpan}·al~ 
nnı kendine bağlayan lo"'rnn 
bankası, ve bunun etrafıncln to 
lanan gruptur. Fransız hank 
miistcmleke ticareti) le mcş,.. 
olduğu gibi, Fransanın tln iktı~ 
diyatuıa hakimdir. Banka hiık 
metler üzerinde hakim oldı 
gibi, satm aldığı gazeteler 
Fransız efkarı wnumh esiui eli 

General Sarail, Sam'da ve ci
varında mevcut biivük miktarda
ki Fransız kuvvetlerini. tavyare
lerini, tanklarını. mitralvözlerini 
ve sair vasıtaları kullanması la
zım .ı;ı;elirken • ne isiyle ı?Ücivle 
meş.ı;ı;ul yerlilere. ne ecnebi • 
lere, ne konsoloslara, kimseye 
haber vermeden ve en basit bir 
ihtara lüzum ıtöremeden _su em. 
ri verdi- "Toolan çeviriniz ve 
sehri bombardıman ediniz! .. 
Bombardıman. birinciteşrinin 

19 ve 20 inci S?Ünleri, ırece ırün
diiz. ara vermeden devam etmis
ti. Memleketin tanınmıslan ku
mandana basvurdular. atesin ke
silmec:i ricasında bulundular 
100.000 Osmanlı altını , 3.000 
harp silahı tediye ve teslim edil
mek sartivle rica kabul edildi ve 
toplar, nihayet sustu! 

Bombardımanın insanca van· 
tıl!ı telefat miktarı malum de.r!il
di: lakin maddi hasarın vüz mil
von franktan fazla olduğu mu -
hakkaktı. 

* * İsyan Devam Ediyor 

ihtilal ve isyan sona ermiş mi 
idi? Ne gezer! İkincitesrinin 

9 zunda. Arap ceteleriv]e birle
sen Dürzi fedaileri. Suriveden 
aynlarak (Büyük Lübnan) a peş
keş çekilmiş olan Hasbaya kasa
basını zaptettiler; dört bin kisi
lik baska bir kuvvet de avın 15 
inci ~ünü, yine hedive verilmiş 
:kasabalardan birini, Rasayya, ve 
arkası sıra Mercayum'u ele ge-
çirmişti. . 

Bu muharebeler, iki tarafa da 
pek pahalıya mal oluyor, iki ta
raf da kahramanlıklar gösteri -
yor, kan sel ~bi akıyordu. Di
j:?er taraktan. Fransız zabıtasının 
nüfuzu hakim olan büvük sehir
lerde tevkiflerin, işkencelerin. 
idamların sonu ırelmiyordu. Bu 
zabıta kuvvetinin basındaki me
murlar Fransızdı: fakat asıl fa
al ve insafsız olan unsurlar A
dana ve havalisinde ders J?Ördük. 
ten sonra Suriyeye efendileriy
le beraber iltica etmiş olan ya
bancılardı. Gerek bunlar tarafın
dan, ~erek manda idaresince ya
pılan islerin ne derece adalet ve 
insanlık mefhumuna aykırı bu
lunduğunu tafsilatiyle öi?'renmek 
istiyenler, bililhare yine hür fi. 
kirli Fransız muharrirleri tara • 
fından neşredilen "Damas, sous 
les bombes,, ve "La verite la 
Syrie,, ve "Portant pour la Sy
rie,, gibi kitaplara müracaat e
debilirler. 

Bu vakalar:ın cereyanı sırasın
da Suriyede bütün şehirler, köp
rüler, yol başları ve tesisat tel 
ör~ler ve kum torbalariyle çev
rilmiş, her tarafa siperler kazıl
mış, istasyonlar vanmış, trenler 
ise ya durmuş, ya muhafız kıta
lara emanet edilmişti. Memle -
kette tam bir harp hali ve man
zarası göze çarpıyor, postalar 
soyuluyor, köyler ve evler bası
lıyor, dağlar, dereler kurşun se-
siyle çınlıyor~. * 
Meşhur Collet İsyaıa 

Sahasında 

Geçenlerde, maiyetindeki 
süvari kıtasivle beraber 

Suriyeyi bırakarak hür Fransız
lara iltihakı mühim bir hadise teş 
kil eden kolonel Collet. isvan bas 
ladıib sırada sadece teğmen idi ve 
Adananın tahliyesinden sonra Ha 

(Devamı 4 ünciide) 

riye dağılmış çocukları topla -
maktadırlar. Allahtan hiç kimse 
yaralanmamıştır. Yapılan bir scıy 
mada yalnız üç tane çocuğun f'.k 
sik olduğunu gördüler. Bunlar 
henüz bir iki gün evvel müesse
seye kabul edilen üç tnnc be -
bektir. 18 aylık olan ikizleri Li
vcrpoollu bir balıkçı getirmiş ve 
bunlan deniz kenarında bir se -
pet içinde bulduğunu söylemiş· 
ti. Zabıta bu yavruların kimse -
leri olup olmadığına ararken 
yavrular müesesede m~ir edi1 
mi§lerdi. üçüncü bebeğe geUnce 
bu yetimhanenin en küçük 6za
sı idi. 

Dokuz aylık olan bu yavru 
daha dün onlara getirilmişti. An 
nesi onu doğurduktan bjrkaç 

de tutar. • 

* * Fransada halk cephesinin ho 
zulrnasma sebep olan, de\·Jet 
kredisini düşUren, hazineni 
muhtaç olduğu i)a.fnyı venne 
mek suretiyle hük(•metleri taz 
yik eden, hukiınıct hisse senetl 
rini diişüren, halkı mnli buhr 
la tehdit eden, Irankı clüsürten 
banka ve etrafındakilerdir. 19' 
de içtimai ıslahatı kötürHmlcşti 
mek için kredileri kesen, Blu 
kabinesini düşiircn, Sovyet 
Fransız, Sovyet • Cekoslovak a 
)aşmasının bozulmn!imda imil 
lan, Fransanın di:,tatörli.ikle id 
resini istiyen, Faşizme karşı t 
mayüller gösteren bu ballka 
etrafındakilerdir. 

* * Halk cephesinin dağılma!llt Fr 
sız vahdetinin bozulması deme 
ti. Fakat memlekette içtimai 
lahat yaparak J.'ransız sanayici 
lerine zarar veren bu kuvveti d 
ğıtmak, Fransanm hayatına m 
olsa dahi, bu grupım kir dik 
törlüğünü kurmak için başvur 
duklan çare idi. Onlara Köre F 
şizm tehlikeli değildi. Fak 
halk cephesi, işçilerin hakları 
müdafaa eden kanunlar, m 
sermayeyi kötürümleştiren te 
Jike idi. Bu sebeple birbiri ar 
na kabineler düştü, halk ceph 
miişterek emniyet, müteka 
yardım düsturlan ~Jğnendi, m 
cut muahedelere konan imzal 
yalandı, Fransa müttefiklen.n 
den tecrit edildi, harp •ünü d 
kapılan Faşizme açmakta büy' 
bir tehlike görmediler. 

* * Şimdi Fransanın Almanya 
işbirliği yapmasında bunun if 
şaşılacak bir şey yoktur. Zat 
Fransa bu yola 1935 tenberi yü 
rüyordu. La\'al'ın ltalya ile an 
laşması, Flandin'lerin Paşi'Z' 
temayiilleri, amiral Darlanla. 
lngiliz düşmanlığı, hep bu sebe 
be dayanı) ordu. Miistemleke ti 
careti yapan Fransız Bankası, i 
tiınai taz)ikler karşısında Jı 
gün geriliyen, fedakfırhkl 
mecbur edilen Fransız sanu·ici 
leri için harp, ve bir Faşist' di 
taturası bu kuvvetleri dağıtma 
için, yegane kurtuluş yoluyd 
Hele nıağlUbiyettcn sonra lmp 
ratorluğa miistenılekelerin hıra 
kılması, dahilde bir fasist dikt 
turası kurmak imkfınla"'rımn v 
rilmesi Fransız gazetesinin dcd 
ği gibi, ne şans, ne şanstll'. An 
ma, Fransa bu suretle Almany 
mn biiyiik hegemonyası içine g 
rer, Rcich dikteleriyle yaprmı 
ne çıkar? •.. General De Gaullc'u 
idaresinde.ki hiir Fransızlar} 
Vichy hükiımetine bağla miiste 
lekelerde yaşayan Fransızlan hi 
birine döviiştünnek icap ediyo 
sa, o da yapılır. Çünkü iktid 
mevkiinde iiç Fransa yok, h 
banka ve etrafındakiler vardır. 

hafta sonra ölmüştü. Yavruca 
ğun başka hiç kimsesi de yokt 
Ortadan yok olan bu üç bebeğ 
mazilerı buydu. 

Ikizleri yetimhanenin arka t 
rafındaki ahırın içinde orada 
samanların üzerinde uyur bu 
dular. Maskaralar, hiç bir şey 
mamış gibi, mışıl mışıl uyuyo 
lardı. Bunların nasıl olup ta iki 
ci kattaki yataklarından bnra 
ya fırlatıldıklanna ve öyle ik 
Li1 kazaya uğramadıklarına bi 
Kimse akıl erdirememiştir. 

Dokuz aylık bebeğe geline 
onu da bahçedeki havuzun ıçiı 
de bulmuşlardır. Yavrudaki kıs 
mete bakın ki, burada, suyun .. 
zeıinde yüzmekte olan bir taht: 
parçasının üzerine düşmüş vı 
saatlerce orada o vaziyette kal 
mıştır. Bu bir talih mese!esın 
den ibarettir. 

Sözün kısası ertesi sabah gü 
neş doğduğu zaman bizim yetin 
hanedeki çocukların hepsı sa 
salimdir. Şimdi yuvaları vıkı 
lan bu zavallıları daha saliİn bi 
yere nakledeceklerdir. 



.. 

Manda Altındaki Suriy' 
<R•tı 3 fincftde) ı tıştırmak karariyle •.. 

lep istihbarat dniresinde sessizce Diğer taraftan 1926 senesi ba
~ahc:ıyordu; tenkıl hareketine ış... hanndan itibaren Suriye ihtiW
tırak etmesi k n Cenuba gönde- cilerinin yıldızı sonmeğe baslı -
rıldı. Oralarda, ço~u Çerkes ol- vor. Evvela Lubnan, sonra Trab
mak üzere muhtehf ırklardan bir lus civarında Akrun, daha son
mıimtaz si.ı\•ar1 alavı kurmağı rn da Şam vahası, nihayet Ce
duştlnmı.is. fıkrlni tntbik sahası- belidürüz asilerden temizlenerek 
na en mükemmel şekılde koy- silahlı mukavemet kırılıyordu. 
mus ve Fransız menfaati bakı- Lakin fikir sahasındaki isvRn, 
mından fevkalade yararlıklar kısa bir sükunet devrini m-üte
gostermisti. Ölı.imden tamamiy- nkip, en had şekline girmiştir ki 1 
le pervasızlık derecesinde cesa - buha sebep olan manda idar~i
retli, teşebbüs sahibi. i ·i bir as- nin belli baslı kusurlarını ,·ine 
ker, iyi bir iımır ve ayrıca da bizzat Fransız knlem erbabının 
dıplomattı. Kısaca denebılır ki neşrettikleri vesıkalara ıstınnd(.'n 
ısvan erbabının gozunı.i } ıldıra- yarınki yazımızda derleyip to
rak Fransız muvaffnkıvetinı te- parlıyaca~z. 
mın edenlerın basında kendi
sıne ve sı.ivarflerınc en det:crli 
mevkiı vermek lazımdır: 

* * İlk Sivil Ho - Komiser 

TASHİH: * 
Diln çıkan ltk makalenin "'Lübnan 

büyütillOyor, Suriye kQçilltlllilyor., 
başlıklı kISmmda bir tashih hat.ası ol
muştur. Bu parçnnm 22 inci sntınn
da Baalbek kazasından bahsedilen 

Ho - Komiser olarak General cfimle ş~yle olacaktır: 
Sarail'in yerini alan artık "Başında htrlstıynn blr devlet reisi 

bir asker deQ:ildir; bir sivil, bir bulunnn ılmdlkl LQbnnn Cilmhurl -
dı.plomat. bir gazeteci, avandan yeti idaresinde Baıılbelı: kazası küçük 
de Jouvenel'dir ve Suriyeye bir htrlJıU1an a7lııtııuı karşı kırk bin 
"harp istiyenlere harp! sulh is- müslCiman Nlfusunıı maliktir ve ek· 
tıvenlere sulh' .. projlramiyle gel· seriya blr hıristlynn kaymakamla i
mistır; daha doğrusu efkarı ya- dare edilir-

Devlet Oemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (2000) lira olan 10000 adet 25 x 300 m/m eb·a

aında iki taraflı dem r testere Laması (16.6.1941) Pazartesi gQnQ saat 
(11) on blrde H ydrapapda Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdnr> 
pazarlık usull7le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstlyenlcrln (300) liralık k11H temlnnt ve kanunun 
tayin ettl~i vesnikle blrllkte pazarlık günü saatine kadar komisyona mU
racaatlan lftı:ımdır, 

! '"fiil 

,----·---------------------Çocuk Bah~eleri, Talebe Tatil 

Kursları, Çocuk Kampları·. 

lstanbul Maarif 
Müdürlüğünden : 

1941 yaz deı.Teslnde VilAyctlmiz ilkokul talebesinin neş'ell ve ts· 
tifadeli bir t.ıtll geçlrnıclcrınl temin malaıadlyle 23 Haziranda Ço
cuk bahçeleri, 30 Haziranda Çocuk kamplan ve 14 Temmuzda tatil 
kursları acıtacaktır, 

l - ÇOCUK BAHÇELERi' Öğretmenlerin nezareti altında her 
talebeyı meşgul edecek oyun levazımı, mecmua ve kitap gibi vaıııta· 
larla çocukların neş'cli ve ıstl!ııtleU tatil geçirmelerine yardun eder. 

2 - TATiL KURSLAR!: Bllgllerinl çoğaltmak istiyen veya uı
yıf bır ders zilmre inden noksarılarmı tamamlamak ihUyacmda olan 
çocuklara mah ustur. Bu kurslarda çocuklar kiltUphanedeıı ve kurs 
ıdaresinin tertıp edet"c 1 t('Jlezıilh ve tetkik zlyareUerinden Ye ayni 
binada bulunan çocuk bahçeşlnfn d ğer eğlenceli 1oallyetlcrindcn fs
Ufade edebilirler. 

3 - ÇOCUK KAMPLAR!: Talebeye gelecek den yılı için taze 
kudreUcr kazandınnıya, kamp nayatmm çocuklar için hem sıhhi. hem 
fikri bakımdan fnydnlı olmasına ve çocukların toplu blr hayalın 
neş'e ve eğlencelerinden fııydalanmalarınn çalıstr. 

4 - Çocuk bahçeleri ve tatfl kurslnrı parasızdır, Bir a1 devam 
edecek yaWı tntil kamplarında yemek parası olarak 20 Jlra ücret ah
ntr. Ve bu ücretten her ailenin gelirine göre tenzilAt yapılır. 

5 - Çocuklarını sokakların fena tesirlerinden kurtararak onlara 
neş'ell ve lstUadeU bir yaz tatili temin etmek isti.ren velilerin her 
kazada Manrlt Memurlarma veya Maarlt Müdürlüğü Gençlik ve Spor 
bürosuna mllracaat etmeleri l!zımdır ('lS50) .. . 

~--------------------!----' Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekCiletinden : 

Kapah Zarf Usulü İle İnşaat Malzemesi Alınacak. 

Malzemenlft 
nev'i Mlktll'ı 

Muhımmen Muvakkıt te-
bedell mlnat mlktan hııte 

Lira Krf, Lira Krt. gOnO 

m3 15680 00 1176 00 15,00 

Konya Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Konya - Ankara yolunun ~ehlr dahDi O + 608 den 1 + 887 inci 

kısmına alt keşi!nnme bedeli 33379 Ura 43 kuru:ı olup bundan 15000 ll· 
rnlık i:ı kapalı zarf usulü ile 25 gün müddetle eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Bu iş için muvakkat teminat 1125 liradır. 
3 - Eksiltme 16/6/941 Pazartesi günü saat 15 de HükOmet konağın· 

da mQteşekkil Nafia Komisyonunda yapılacaktır. , 
4 - Bu i;se ait keşl!nnme, şartname ve sair evrak her gün Nafia Mü· 

dQrlOğilnde görfilebllir. 
5 - Talipler teklif evrakları mcynnındn inşnatm fenni cihetlerini de

ruhte eylediğine dair bir mühendis veya bir fen memurunun tanhhüt
nameılnl bulunduracaktır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulunduktan Ticaret Odası vesfka$ı ve ılmdl· 
ye kadar yapmış oldukları irileri ve bunların bedellerini gösterir vesika· 
larlyle birllkte ihale günlınden en az üç gün evvel müracaaUa alacaklan 
ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazn-byacııklan 
tcklit mektupları \çine koymaları IA:zundır. 

7 - İstekliler bu liekilde hazırlıyacaklan uırnarmı ihale gilnü olan 
16/6/941 tarihinde saat 14 de kadar Nafia Komisyonuna makbuz muka-
bili \'ermeleri veya \'aktlnde posta ile göndermeleri, (4082} 

* * 
Konya Vilayet Daimi 

Encümeninden: 
ı - Konya - Ankara yolunun şehir dahili o + 106 dan l + 887 lncl 

kısmına al keşifname bedeli 33379 lira 43 kuruş olup bundan 18379 lira 
43 kuruşluk iş kapalı zarf usulil ile ve 25 gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu Is için muvakkııt teminat 1379 liradır. 
3 - Eksiltme 16/6/941 Pazartesi ıilnil saat 15 de VilAyet Dalmt En

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Bu işe alt keşifname, şartname vesalr evrak her gtı.n Natla MO· 

dOrlUğilnde görillebllir, 
5 - Talipler teklif evraklan meyanmda lnsaatm fenni clheUerinl de

ruhte eylediğine dair blr mühendis veya :ten memurunun taahhütnam 1-
ııl bulunduracaktır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukuklnrı Ticaret Odası vesikası ve ıim· 
diye kadar 1apmış oldukları lıılerl ve bunlann bedellerini gösterir vesi· 
kalariyle birlikte ihale günilnden en az \iç gün evvel VllAyet makamına 
mOracaaUa alacakları ehliyet vesikasını 2490 snyllı kanunun tarif ettiği 
tekilde haZII'lıyacakları tekllf mektuplan içine koymaları Uız.ımdır. 

7 - İstekliler bu şeldlde hazırlndıklan zartlarmı ihale günO olan 
16/6/941 tarihlnde saat 14 de kadnr Konya Vilayeti Daimi Enctımc
nlne makbuz mukabilinde vermeleri veya vaktinde posta ile göndermeleri. 

(4083) 

1 • 6 - 941 

PUOGHAl\1 
7.30 Program 18.40 Orkestra 
7.33 Müzık (Pl.) 1D 00 Konuşma 
7.45 H berlcr 19 15 Orkestra 
8.00 Mı.lzik (Pl.) 19,30 Haberler 

+ 19.45 tnceaaı. 
8.30 lMn saati 20.15 Rad10 

13.30 Program z.etcsi 
J 3.33 Ş rkılar 20.45 Şarkılar 
13.45 H bcrler 21.00 Memlcke 
14.00 Hıy cticlım postası 

hur b:ındosu 21.10 İstekler 
14 45 Şarl ıl r 21.40 Konuııma 
15.00 D ns mildğl 21.55 Orkestra 
18.00 Program 22.30 Haberler 
18,03 Ştırkıl r 22.45 Orketı1ra 
18.30 Zı at tak· 23 15 Dans mü 

vııni 23.25 Kapanış 

Dünyanın Siyasi 

Manzarası 
(Başı 3 iincU 

parlamento içtinmlan yeni 
başinyıpcn, Jngilizlcı·in Qiri 
ten çekilmeleri meselesi üzer 
de hararetli münakaşalar ola 
ğım; 'aziCelerini nmvnffakıy 
le bnşaramı~ nn idare adnm!a 
nın merhametsizce tasfi~e cdi 
meleri, mahdut azalı blr h 
kabinesi teşkili, daha yeni 

üratli harp usullerinin tat!>J 
gibi tedbirlerin teklif edlleccJ 
ni haber 'eriyorlar. 

Biitiin bu hudi clcrden Ye 
ytalardan, Ingiltercde pek y 
kinda, sulh veya harp istika 
tinde ccz.ri knrorlann al111acj 
ğmı tahmin edebiliriz.. 

~l. ANTE'f't 
Bu * ait ıartnameler k.oml!yon dan parasız olarak dıı~tlmaktadır. 

(4387) ,,.. ,,,. 
Kalıplık çıralı 230 
çam kereste 
Çıralı çam çatı 224,712 m3 12583 87 
kerestesi 

20.6.19'1 
Cuma 

• ıs.ı~ D. Limanları lı. Umum Müdürlüğünden: oALKEVLERINoEı 
Cebeci Jstasyonu elvarmda yapbrılacak ftç krtometrelfk ~antm 

tes\1yeı t\lrabi1e, lmalAtı sınatye ve Cebeci btasyonu \lst geçit köprllsU 
JJ1$Utı kapalı z.arf usullyle 'e vahidi fiyat Qzerinden eksiltmeye kon
mUJtur. 

Üst ıetit k&prQsO için muktu.l dmı.lrler idare tarafmdan müteah
hide verilecelı:Ur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 220000 liradır. -

Çivi 182~ Xg. 7625 00 571 88 • 15.30 
Moloz. taşı 3000 m3 10500 00 787 ı;o • 115,45 
Çakıl 3000 m3 15000 00 1125 00 • 16,00 
Tuğla 1,000,000 adet 26000 00 1950 00 • 16,15 
Çınko 6000 Kg. 8400 630 00 • 18,30 
Rubcroft 190 top 30 kiloluk 5700 427 50 • 16,45 

l - Ankarada HamamonUnde Tıp Fakültesi m0$emlllbndan Do
ğum ve Nisaiye Klln ti bınasmda emaneten yapılacak ikmal inşaatı !çin 
yukarıda nevileri, miktarları., muhamen bedelleri ve muvakkat temlnat 
miktarlan yazılı 8 nevi inşaat malzemesi kapalı zar! usuliyle alınacaktır. 

Mevsuh İstanbul Rıhtım, dok \'e antrepo şirketi tahvfl!tınm 941 a· 
mortlsmanı Noter huzurunda 27 Mayıs 941 tarihinde idare merkezinde 
yapılm11tır. Bu kesldede illa oluna.1 354 adet tahvilin' beheri yirmi iki 
liradan amorti bedelerlyle Hazfrandıı v4desi hQIUl eden 70 No. lu talz 
kuponlanrun beheri kırk dört kuruş tan bedelleri 9 Haziran 941 tarihin· 
den ltlbaren ödenecek Ur. · 

HAmillerinln pazartesi, çarıamba, perşembe g(lnleri saat 13.30 dan 
16 ya kadar idaremiz. umumi muhaııebestne mQracaaUan. (f250) 

İngilizce Dersleri 
Şlıll Halkevlnden: İngillice den 

rinC' 15 Hıız!rıından lUbaren t 
b:ı Janec ktır. İsteklı1erin ber 
snnt 17 den 20 ye kadar ın 

lan, 

* Beılktaı Halkevlnda~ 

selerde ikmale kalmış talebelerle 
2 - istekliler bu be ait p.rtname ve aaJr evrakı Devlet Demir-

7011an Ankara ve Sirkeci 'emelerınden 1100 kuruş mukabıllnde alabi
lirler. 

3 - Ekailtme 25.6.941 tarihinde Çarşamba ~Q saat 18 da Ankara
da Devlet Demlryolliın yol dairesinde merkez birinci .komisyonunca 
)'apılaca.ktır. 

4 - ElWltmeye cireblbnek için fsteklflerlıı teldlt mektuplan ne 
:birlikte aşa!ıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gQn saat 1~ e kadar ko
ınisyon reL91iJine vermeleri 1Azundır. 

2 - Elaılltme 20 Hazlran 1941 tarihinde Cuma g{inil ve her malze
meııln blzasmda gösterilen saatlerde Ankarada Sıhhat ve İçtimai Mua· 
venet Veklıletinde teskll olunacak hususi komisyonca ,.apdacaktır. 

3 - İstiyenler bu ise alt ıartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekt'tletl İçtlmnt Muavenet Dairesinde ve istanbulda Sıhhat ve 
İçtima! Muavenet MOdOrlilğilnde tetkik edebilirler. 

4 - Her birinin muvakkat teminat miktarı yukanda ,Osterilmlşttr, 
Teminat olarak nakit ve nakit mahlyeUndeki evrak Komisyonca kabul 
edilmlyeceği için bu kabil teminat vermek istiyenler daha enet VekAlete 
milracaaUa bunlan alfıkalı Malsandıklarma yatırmaları ve Komisyona 
makbuzlarını tevdi etmeleri lAzımd,r, 

, 
Bugün I PEK Sinemasında 

Z GUzel Film Birden 

1 • LEKELi KADIN 1 2 • CASUSLAR 

PEŞiNDE 

• rlctcn orta ve lise imtihanı • 
vurtd lAra mahsus olmak ftzere 
vlmlzde makm:ıUk kursu a~ılncak 
Devom ctm<'k lstly<'nlerln bir ho 
zarfında Evimiz idare memurlu 
m0rncııat1:.ırı. 

a - 2490 numaralı kanun abkAmma uy«11n 122~0 llralık muvakkat 
jemlnat, 

b - Ba kavunun tayin ettlıt 'ftslkalar, Baş rolde Mısu Yıldızı 
c - Bu ile mahlm olmak Qz.ere :!ırnnakalAt Veklletindeıı almm11 

iııhlt1et ftSik&11ı 5 - Teklif mektuplarmm 2490 numaralı kan11111Ul emnttql 1ekflde 
h:ızırlanm1:1 ve yukarıda lktncl maddede z:lkredllen ihale saatlerinden 
bir saat evveline kndnr makbuz mukabilinde Sıhhat Ye İçtimai Muave
net VekAletinde İçtimaı Muavenet isleri Dairesine teslim edilmesi U-

LEYLA MURAD 
Büyük Zabıta Romanı 

Ehliyet .,..fba tetn ihale tarihinden en u sekiz gQn evvel bir !3-
t!da ile Milnaka!At Velıtlletine müracaat olunması. 

TUrk~c sözlO, Arapça ~arialı 
Bu&iin saat 1 de tenzilatla m:ıtine 

Ba ı, hakkında fazla izahat almak istiyen]..erlıı De-rlet Demlryollan 
;,ol dalresiDI müracaat etmeleri, (3058) (4334) 

zandır. ( U24) ,. .. ~---------------' 
~oprak Mahsulleri 

Yaşanan Bir Tarih. Yaratılan Bir Aşk ' Sona olmayan bir fedakirl ıktan kudret alan 2 Şaheser -Nafta Müdürlüğünden : Kocaeli 

lstanbul 

Ofisi 

Şubesinden : 
~Ra:rdarpaıa silosunda laible edil en arpalann bakiyeslnf teşkn eden 

~4man, kavu.a. ince kepek. :r.ahlre tohwn ve ııalre pazarlıkla satılacaktır. 
'iplerin 9.6.941 pazartesi gilnil s:ıat onda Liman hanmdakl dalreınlze 

İzmit - Sabanca - Geyve yolunda btrl 12099 nra 38 kun&J keşif be
delli istanb'11 den köpr{lsll ve dlaeri 20041 lira 12 kuruş keşif ~elli 
Akça1 köpı1lsil inşnab ki, ceman 32140 lira 48 kuru~luk hışaat yirmi 
gtln rnilddctle kapalı znrf usullyle eksiltmeye konulmuştur. Bu işlere ait 
keşif ve mukavele projeleri ve ııırtn.ame vesair fennt evrak Nafia Mil
durlilğünde bedelsiz almabillr. 

Bugün LALE 
1-0TEL EMPERYAL 

"Türkçe 
İSA MİRANDA 

Sinemasında 
2-BAHRİYELİLER 

ŞARKISI 

DİCK POVVELL'in 
tııUracaaUan. (4357) 

DarDhane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden: 

Her iki köprilniln muvakkat teminatı 2410 lira 53 kuruştur. 
İsteklilerin ihıue tarihinden ne gün evvel mOracaatı ile Nafia MC

dQrlilğünden alacaktan vesıkaya lstluııden yeni sene Ticaret Odası kA· 
tıdı ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde yazacaklan teklif mektu· 
bunu ihale g{lnQ olan 23/8/941 pazartesi gilnQ saat 15 de İzmit Nafia Mil· 

RAY MİLLAND'm 
Hakiki Zaferi 
Z.30 - 6 - 9.40 

Gençlikten Hayat Alan 
En Güzel Filmi 

1 - 4.15 - 8 , 
durlüğlinde mOteşekkll komisyona vermeleri J.Amndır, (4182) • BıaPn saat 1 de tenzilata matine 

_ 1. - ).spı1 ~ 9'7 saf ve tutya ve alQmlnyQmden ar1 yerli malı ve 
9'1uhammen bedeH 22760 ve ilk temlnab 1706,25 lira olan 35 ton kOlçe 
kurpın kapalı zarf usuUyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Mezkl'.ır kurJUnlarmp ihalesi 9 Haziran 941 pazartesi gQn{l sa· 
llt 17 de ldaremtıdekf komisyonda yapılacaktır. 

S - İsteklilerin 2490 uyıh kanunun 2, 3 QncQ maddelerinde :razılı 
ftla[k ne birlikte llk teminat \ie teklif mektuplarını mezkiir günde sa:ıt 
ıe ya kadar komisyon r17asetfne makbuz mukabili verilmesi ltmmdır. 
_Sartnameler her ıün idareden verilir. (3981) 

Üniversite Rektörlüğünden : . 
Faknltelerle diş tababeU ve ecz.ıcı mektepleri son smıf talebesinin 

ukedlk ikmal imtihanları 5 Hazıran 1941 tarihinde başlıyacak, 16 Hazl· 
ran aksamı sona erecektir. 

Alikadarlarm talim taburu komutanlıtma mQracaatlan. (4267) 

KAYIP: Kayseri askerlik $U· 
besinden aldığım terhis tezkere
mi kaybettim. Yenisini alaca -
ğundan eskisinin hükmfı kalm:ı
mıstır. - Kayseri Caferbey Se -
lamla mahallesinde F.ğnehan o
ğullarından 322 doğumlu Nuri 
nrlıı :\ltı!'itafa Uvı;all'r. 

KAYIP - Ere~1i nüfus daire
sinden aldığım nüfus kaiiıdımı 
kaybettim, yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Kadıköy Yoğurl(u Parkı 
,-., caddesi numara 44 Sadiye 

tembel tembel gerindi, ve Lilian'ın hemen arka-
1111dan o da yatak odasına girdı: Yazan : Vicki Baum 

- Eh, nihayet gelebildin, ha? -
Lllian anahtarları çantasından çıkararak ma ı 

sanın uzenne bıraktı: 
- İşte, anaktarlar .• Al! 
Bill gevrek gevrek güldü. Fakat anahtar1ara 

bakmada bıle. -Lilian salona döndüğü zamnn, bütün "giirüh,; . 
tradaydı; Big Pov salıncaklı bır şezlonga uzan - karışhrm?yın,. r_ıca eder~_. Ora~ Maksım gıtsın. 
nış, rahat rahat sallanıyor, ve Bill içeri girer gir Artık su:ınle ışım de bıttı, sanırım. 
ınez, derhal ayağa :fırlıyan Mnksim'i dizlenndı.! Ve anahtarları d.a planın yanı başına ?ıraktı. A
ııoplatıyordu. Maksım, sarı saçlı, solgun yuzlli \'C nahtarlara atılan ıri~ k?~a. erkek cllerı yn~ıında, 
ııemen hemen çocuk denecek derece ~enç Lir onunki, hır çocuk elı gıbı ıncc ve narın gozuku
l.ızdı· onda bır dnnsöz endamı vardı. Lilı.an bu yordu Bıll: 
lkşa~ Bıll'ın kokatni biraz fazlaca kaçırd:gını - Ya, ya1 •• Dedi. Artık bizden bıktın demek? 
ierhal anlam; t.ı. Tl'hlikclı bir ışc girişmeden ev- İyi ama, ya biz senden bık~a~ıksa?! •. ll:ıspam ... 
ıel, daıma bol bol ''dalga,, çı:ktıgini bir gun Lılı- Big Pov erkekçe araya gı\dı: 
ın'a 0 kendısı if a ctmi ti. Gozleri parlıyordu. - Vaz geçın, Allahaşkına. Rahat bırak onu ... 
::> giın ıçın, yedek bir yardımcı daha getiriiml"'tı; Doğrusu hıç te fena çalışmadı. 
Lilian'ın bugune kadar hıç görmediği bırısi. Genç Lılian, oradakileri birer birer süzdü gözleri, 
ve irı yarıydı: Yeşil uşak üniforması altında, gur- birınden öburiıne, öbüründen ötekıne daıdı; tıp
buz boksor adalelerınm şişkin hatlan ı;ezilı) oı ı.lu. kı korkunç bir ri.ıyadan uyanıyormuş gıbi ... Ya-

Bill, cebinden çıkardığı küçük bir kutunun bancı ylizlcr, yabancı ev, zünırut.. •• 
duğmesıne bastı ve elektrık ışıgı altında pırıl pı- _ Gftmelisıniz, dedi. Saat dokuzda, o maymun 
rıl yanan bır mücevheri, masaya tam Lilıan'ın herif, buraya beni almıya gelecek. 
ônune bıraktı. Bu. iri zumrı.itlü, güzel bir broştu. Bill, kalıp gıbi, dümdüz saçlarını arkaya sıvaz 
Bill kibarca güliimsiyerck: lıyarak: 

- Guzel iş, ha 1? dedi. Tıraşı bize, tam iki kı- - İyi geceler! .. diye yeni bir kahkaha daha sa· 
rat kaybeltirdi ama, şimdi artık onu kimse ta- lıverdi. 
nayamaz. - Teşekkür ederim. 

Lılıan, acele bir el hareketiyle müce\''1eri ka- Bıll Lılıan'a yaklaşarak, onu omuzlarından 
gü:> aldı. Bu, onun, Erik'ı satmış olmasının tuttu: 

muWatı~d•'·- - İşler iyi giderse, sana şahane bir hediye 
Sonra, masanın uzcnnc, aceleyle yapılmış bir alırım. 

ı kovarak: Sonra birden bire ona doğru eğildi. ve kanlı, 
.. - Gelin, dedi. İfte kroki... Beni de artık bu i .. c kalın dudaklarıylc onu dudaklarından öptu. 

' Niıantaı K 1 Z 1 L A Y ' ının Müsameresi , 

Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında: : Bu Akşam Saat 20,30 da 
Yilksek ~1 Bağdat GQ1.el 
San'atklır ı San'atlar 

• Akad em lal 
MITHAT Prof. 

Piyano CEMIL'in 

Kıymetli San'atkar 

MUALLA-~ADiı ı HAzİMt~VASFI 
IŞILA y ın Bedia-Mahmut 

Şehir Tiyatrosu 

FENMEN'in il E N 1 S 

Konseri Vi1olon Konseri Zengin Konseri HİNDiSTAN CEVİZİ 
Prof. MERAL'in idaresinde PLASTİK DANSLAR - Biletler: Gişede satılar. Telefon: 41819. 

ÇeDiren: Ha • Ça No. 43 

Maksim ters ters onJera bakıyordu. 
Hepsi çıktıktan sonra Lilian, her iki pencereyi 

arkasına kadar açarak kendisine sıcak bir banyo 
hazırladı. Çünkü eli ayağı adeta buz kesilmi~ti. 
Banyodan çıktığı zaman, kendisini çok daha ra
hat hissediyordu. Salona dön.erek yan ıçUmiş 
şişeleri gözden geçirdi: Absent bile vardı! Uir 
bardağa, hepsinden birer parça karıştırarak, 
keskin bir anason kokan bu acayip içk!yi bır 
hamlede içti! Bütün vücudüne derhal tatlı bir 
sıcaklık yayılmıştı. Gardrobunu açtı, yanyana 
dizili duran yeni, pahalı elbiselerini okşadı ve 
aralarından yeşil, ağır bir ipekli seçerek, giyindi 
elbıse, vücudünün bütün o giızel yuvarlaklıkları
nı okşıya okşıya aşağı doğru kayarken telefon 
çaldı: Tam saat dokuza beş vardı! Aşağıdan te
lefon ediyorlardı: Kromvel'in beklediğini haber 
vermek için ... 

Lilian telefonda. 
- Beni aşağı salonda beklesin! Bir dakika son

ra hazırım, dedi. 
Genç hafiyeden nefret ediyor, onu maymunlar 

kadar gülünç buluyordu. 
Ani bir aşiftelik hareketiyle, yeni beyaz kürk 

mantosunu omuzlarına atarak. bir kokteyl daha 
içti; hafı! bir baş dönmesi hissediyordu, gevrek 
bır kahkaha atarak zumrut broşu göğs':!.ne iliştıı·
di~ı sırada telefon bir daha ~aldı, 

Lilian sinirli sinirli: 
- Evet, hemen iniyorum! dedi. 
Kromvel'in aşağıda sabırsızlanması bile ona gü

lünç gelıyordu. 
Lilian, aynanın karşısında, kendisi kol kola 

"hafiye,,yle dolaşırken, ''Merkez., de neler olup 
biteceğini dı.işüncrek kıskıs güldü. 

Aşağı inip te asansörden çıktığı vakit, Krom
vel: 

- Vay canına! diye bir hayret nidası salıver
di: Adeta şaşırmıştı, beyaz kürküne, beyaz C!ldi
venlerine ağzı açık kalmıştı. Kendisi. ona çok ya
kışan, en iyi lacivert kostümünü giyinmişti Btr 
daha: 

- Vay, canınaaa! diye tekrar etti 
Adeta alıklaşmıştı. 
İçtiği absenl'in verdiği tatlı bir başdönmesiyle 

içi içine sığmıyan Lılian: 
- Ne var? Ne oluyorsun? dedi. Nevyork'un 

en pahalı kadınlarının, mankenler olduğunu bıJ
miyor musun, yoksa?!. ... 

KISIM: XVIIi 
Erik ipekliler kısmından, saat on bire çe)Tek 

kala çıktı. Mi.ithiş başı ağrıyordu, ve elleri kir 
içindeydi. Aşağıda çalışma hail devam edıyordu. 
Bütün vücudünde bir kınklık vardı. Adeta c!aynk 
yemiş gibiydi. 

- Şu mağaza, ge.celerl kalmak için bile hiç ra
hat değil,, diye homurdandı. 

Japon eşyaları kısmı, zifiri karanlıktı; geçer -
ken cep fenerini çıkardı; orada. burada göJ,,"JPr 
içinden patlak gözlü Buda heykelleri hort r 
du. 

Asansörün önüne geldiği zaman. anahtannı a
radı. taradı. bulamadı, sonra onu, Liliana verdi • 
ğini hatırladJ 

(Arkası ( üo~üde> . 

Satılık Kullanılmış 
Elektrik nıotörü ve dinamo 

akuple 
Motör: Tlp K. G. W. Periot 

6 beygir volt 220/5 
Devir 1450 

Dinamo: Tip: (315) amper (4 
volt 6/8 markası 
çatı Milano 

Jstiyenlorin sabahlan saat 1 
kadar TAN gazetesi ba.~makin 
tine müracaatları. 

İHTİRA İLANI 
''Eşvanın iki kısmını birle 

mek için tertibatı,. hakkmda 
hnmış olan 7 /6/939 günlü 
2697 sayılı ihtira beratı bu d 
mevkii fiile konmak üzere ah 
devrüfera~ veya icar edileceğ 
den talip olanların Galatada 
sat hanında Robert Ferri'ye m 
racaatlan ilan olunur. 

İst. Cümhuriyet Müddelum 
miliğinden: İstanhtılda bulund 
~u anlaşılan salahiyetli Sar 
hakimi Halit Özbayın acele 
muriyetimize rnüracatı. 

8 u L MAC 
1 2 3 4 5 6 ., 8 9 

Soldan Sağa: 1 - Gorı.ışme 
ler 2 - Ortada • Yiğit 3 - Taı· 
hi bir şahıs - Peri değil 4 -
Ters okunursa: Bir renk - Bi 
göz rengı 5 - Mı.istevi - Elcktrı 
istihsal eder 6 - Tarihi bir Tü~ 
devletı • Bir renk - 7 - Buglir 
den onceki - Boşanma 8 - Bera 
her • Aralamaktan emir 9 - T 
kiimı.U eden. 
Yukarıdan Aşağı: 1-Emmek 

Demekten mazı fıil 2 - Uzvi hı 
madde - Utillenmiş 3 - Bır har 
fı degı irse: Biı· mev'iim - Siı 
4 - Adanan şey 5 - Bir hayvn· 
6 - Bır renk 7 - Arabi hır ay 
Ters okunursa: Mülk 8 - Argc 
Cakalı • Bır Arap halüesi 9 -
Ters okunursa: Tel'in etmek 
MC'l'un - Kalmaktan emir. 

Evvelki Bulmaca - Soldnı 
Sağa: 1 - Kepi -Aşil 2 -Uzlım 
Rize 3 - Para • Alim 4 - Ene 
FzlnP 5 Tri 6 Eh<>rii J)~· 

p (, 1 f\ 

rıl (Lu·aı 9 - Keı e - ~\1ete. 

Sahıp ve Nctnyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazett!cililr ·~ N~rlyat 

T. L. ~ TAN matbaası 



'1 - 8 - 941 TAN 

Sulh Müzakeresi ı Vichy'de Cenubi Afrika Amerikada 

Yoktur <Baş tarafı ı incideJ Kuvveflerı· <Bas tarafı ı incldeJ 
_ rikası Umumi Valisi Boisson'dım Mevzuu bahis fırkalar muh 

• (Bq larafı 1 incldeı başka, Cezair Umumi Valisi A- temel bazı harekltta kullaml-
ilıverin hazırladığı geni miral Abrial ve Fas Umumi Va- Mısır 1 a Geldi mak için bilhassa seçilmiş kıta-

lisi General Nogues de Vichy'ye lar arasında bulunuyor. 
ıulla taarruzu. ça~ştır. Yalnız bu davetler Kahire, 6 (A.A.) - Bu akşam Birinci fırka fiilen seyyar va-

l.ondra 6 (A.A.) - Mussolini halen Vichy'de yapılınakta olan neşrolunan bir resmi tebli~de Ce- ziyettedir ve şimdi Devens'de 
liit er'in, son miılikatlan görüşmelerın mahıyetini ve şu - nubi Afrika kuvvetlerinin Orta karargah kurmuştur. Bu fırka 

flaaında yeni bır sulh siyase- mulünü isbata kafidir, denmek- Şarkta bulundu~ ve ayni za - ~eçen harpte ilk Alman eslrleri
takıbı hususunda mutabık kal tedir. manda Cenubi Afrika madenler nl almda muvaffak olan fırka

anla$1lmaktadır. Her i- Kabine Darlan'ın siyasetini Nazın Albay Stallard'm Mare - dır ... 
lllin de dlinyaya ne söylemek tasvip etti sal Smuts'~n. ~ü?l~sstli ol~ak MUli müdafaa garıpnda 

Yetinde oldu~unu tahmin et- . Mısıra geldıl{ı bıldırılmektedir. • -ı -. • 
ek guç del}ildir. Alman sili.h- Vıchy, 6 (A.A.) - N°a'tlrlar Tebliğde deniliyor ki· parola: Daıma fazla ıatilıMd 

ile hemen hemen tamamıy- Mec1;is!. bugün sa~t 11 de Mareşal "Albay Stallard, Mıs~rda bu - Vaşington 6 (A.A.) - Roose-
fethedılmıs olan Avrupa şim- Petaın m nyasett altında toplan- lunmakta olan ba7.1 Cenubi Af- velt, Saint Laurent nehrinden 
Yeıu nızamın rumetlerinden nuştır. rika kıtalarını teftiş etmek üze- elektnk istihsalini istihdaf eden 
.Alrnanvanm venı altın dev- Bu toplantıya nazırlardan baş - re Mısıra j!e}miştir. Stallard Mı- orojenin tatbik mevkiine konuL 

;ı:_ rahat rahat müstefit ola- kaca Fransız Afrikası umum] ruu- sır Başvekili Sırrı Pasa ile Orta masını teklif zımnında kongre
aqc, Fakat Almayanın onH.n - r~hhası ge_neralal :WAey~an1d,ACbe~1- Sark İnRiliz kara ve hava kuv - ve gönderdi2'i bir mesajda ez· 

Yegane mania. Amerikalı - yır °.!11umı v ısı . mıra na • vetleri şeflerini ziyaret edecek - cümle şöyle diyor: 
yardım .ıoren İnJ{iltere, G~~ı Fransız ~rikası umumi tir. J "Demokrasinin düsmanfan. 

il duruyor, Avrupanın efendi- valısı Gen~ral ~ısson, Tunus u- Cenubi Afrika kıtalan daha Norvecten Çanakkaleve kadar 
r harbe başlamak mesuliyeti- Fmuml vuınialisi ali~ırGeal EstleN•'a ve Addis - Abeba düşmeden evvel elektrik istihsaline yanyacak 

kıınlere ait oldulunu unut - as~ v . 51 ~era ogues Mısıra gelmiye başlamışlardır. bütün nehir ve ırmaklardan aza-

Paris'in laıe 
lıi Müıkül 

Bir Safhada 
Vichy 6 (A.A.) - ''Tass .. 

Fransız ıazeteıeri Paris'te iaşe
nin yeni bir vahim safhasını kay 
dediyorlar. 

Lyon'da çıkan "Progres,, ıa
zetesi Paris'te orta halli bir aile 
nin münhasıran sebzeden mü
rekkep bir yemek hazırlıyabil
mek ~in bir ofta mektep öi
retmeninin ~ndelik kazancının 
iki bucuk misli fazla paraya 
muhtaçtır. 

Bugün bir Paris ıazetesl, et 
noksanına bir çare olarak, hay
vanat bahçesindeki 4500 hayva
nın kesilerek etlerinin satılına
sını teklif etmektedir. Et nok· 
sanı bilhassa boynuzlu havvan
ların kesilmesi yasak edildiii t
ein vahim bir mahiyet almıştır. 

ga çalışarak şımdi hu- de iştirak etmış~erdır. Bugün mühim bir yekuna balif mi derecede istifade etme~e ça-
devam mesuliyetinm lnail- Nazırlaşredr m:lis top!antı~?-~~n olan bu kıtalar Mısınn muhtelif lışıyorlar. Bu vaziyette biz kısa Paraıütçülere Fena :e ile Amerikaya rAci oldu~· =~~~:elerin e~:ae:s~; 1;rrıı:as~ ""ı"lı"!ıı~,.iıı: verlkPıımislPt~'",,::.,, ~örüşlü bazı kimselerin muhale-
telkine çalışacaklardır. Ay- hakk da ·x.· b 'ld' .1 ngı ız "ava uvve u:rının fetine mutavaat ederek kıtamı • Muamele Yapanlar 

1 •damlar Avrupa Birleşik me~ cereyan ettıe;ı 1 ırı • genif faal.iyeli zın bu s.ahada başkalan tarafın-
letıerınin Almanya idvesin- Diğ · f 1 .. . dan .E(ende bırakılmasına müsa- M 
lulh halinde yaşamda muk- .. er tara tan, ~en sa 1 gıın- Kahıre, 6 (A.A.) - Orta Sark ade edecek miyiz' Milli müda- uhakeme E•lecek 

ML olduklarını beyan edecek- ~:_az:ıar ~:ğil!8ı toP,lantı~. ~ak htngiliz ha~a. kuvvetlteri ~ara~A- faa yansında p~lamız istihsal. z·· 
·"""· Bundan başka bu mem- greru ı ne gore, u ~ ının teblılti: At1r neilız bom- vine istihsal ve daima istihsal urih, 6 (A. A.) - "l)asler 
~erin sulh içinde y8$81118k nazırlar mezkUr ~opl~n~ı~ amı: bardıman tayyareleri RodOI ad3- olmalıdır. Elektrik kuvveti ile Nachrichten., gazetesinin Ber -

unda bulunduklannı fakat ral ~ar~'ın t~kibettıği sıyasetı sında Kattavia tayyare meydanı- münakale vasıtaları tayyare top linden öğrendiğine göre, Alman-
"lla Amerika ile lnailterenin tasvibetmişlerdır. na 4/5 Haziran j!ecesi taarruzda tank ve gemi imalatında · mü~ 1ar İnj{iliz ordusuna dahil ol -
~fet ettiklerini illve ede- Hull tarafından yapılan b?l~~u.~lardır. Bombalar ucuıı essir olan başlıca imillenlir.,, mak ve "Alman parqütçülerine 

ir. • ihtarın ·· ulü oıstının uzerine ve han"ariarla • fena muamele,, etmekle maznun 
Diktatörlerin bu hattı hareket 80ll ıum tayyare meydanının dilter bina - Yenı bir tayyare motöril çetecileri muhakeme etmek üze-

sebebi nedir? Bunun ma· VaşinJ(ton, 6 (A.A.) - Cordell lan arasına dfüımüstür. Şiddet- İndiana lis 6 (A.A) Mayi re Giritte askeri mahkemeler 
iki sebebi vardır: Birincisi Hull'ün beyanatı siyasi müşa - li bircok infiüklar olmus ve bu 'le soğut f . · - kurmuşlardır. 

ikt&ıc>rlerın uzun aiırecek bir hitler tarafından birinci dere- infttaklan yanıınlar takip et - k .. Am u ~~ Y:1 tayyar:.,;:o- Londra, 6 CA.A.) - Londra-
'l'J> karşısında duyduklan kor- cede ehemmiyeti haiz bir vesika miıı::tir. ru kab ~rı ~ 0

• ~ tar - ya gelen malUnıata "öre, Göb -
~Ur. İkincisi her Riin artan ve olarak telikki edilmektedir. Vi- Tavvarelerfmlz. Deme'de as - d_anGe u 1 edılmıştır. Bu habe- beis İngilizlerin ,rtnya G'iritte 
ilı\ter devletleri için tehditkar chy hükumetine, Berlin önünde keri binalan ve BinJi(azi limanı- ~:.. :tr~ t• Mo:;~umtian:;:ı vahşiyane muameleler yaptıkla
ır \lazıyet alan İnJ[iliz _ Ameri- elildi~i ve Darlan tarafından çl- nı bombardıman ederek merkez ~~r b:uş 1~.".rü b :r,et A - n hakkında yeniden ne'1"1yata 

fı bırli...:dir A--yı istib zilen yolu takip ettiği takdirde, mendireğini hasara ulratmıslar- h b"mdo ok nlla ulan~ b_yrut·· • başlanmasını emretmiftir. Al -
tı . ..:~ .K• • "· -- - Fr Am rik d tl Jr. d pa ar ın e u ru u un . 1 • " 1 --rı altına alanlann kalpleri- ansız - e an os UKunu ır. tö 1 rd - .. man esır enne ve ezcum e para· 

1 ~ku ve endişe ile dolduran feda etmiş addedıleceği hakkın - Bombardıman .tayyarelerimiz mo :t!ı. ~ ~~tünB oldu~n~~ şütçülere yapılan muamele me -
eler bunlardır. da bir ihtar mevzuu bahistir. dün Halep tayyare meydanında ~n ~- ~ r f.· d u mlarotakor tab selesi hassaten ileri sürülecek -

Birleşik: Amerika hüktimeti, A- ftalvan tayyarelerine taamız et- .Y"u. vve 11! e 0 - tir. 
'1li Avrııpcarun analuıtlan merikalılann Fransava mütema- misler ve tam isabetle tayyare - mm ~ek~. General Mo-
llerUn 6 (A.A.) _ Bir hususi vi1 hissiyatı dolavısfvle bu mem- terden birini tahrip eylemişler - tor bmuess:r,ser Jokuz ;:ctan ev- H•ı&1-- ft-.11 ki 

hır bildırıyor: leket aleyhindeki tedbirleri çok dir. Bombalann han"arlar ve u- ve . u mo r. e en ay en a.-- ....-- YWUI 
&\~a Birleşik Devletleri ku büyük bir isteksizlikle alacaktır cuş pistleri üzerine düşüıp pat- :ı!1!1 U.:ek~· edileblleceıtnf (Bq tan.fı 1 ineWeJ 

b hakkındaki Amerikan F8!tat Vicby ~ükumeti Bily?k ladığı ~rülmüş~r. T~ m e * ır. 
betlerini bahis mevzuu eden Bnt~a aleyhınde ~~anva ıle 5?.nra he~.eften sıyah bır duman ChicaRo 6 (AA ) _ Wendell zor~~,.=lm ~~ 

Yetli Alınan mabfilleri şu isbirlılfııde ısrar ettıiH takdirde sutunu yükselmiştir. W"llk" Chiea ·,~ kalabalık~ 1..1-Je Amerika .ı..a- iktisadt bir 
hatırlatıyorlar: Birleşik: Amerika hiiktlmetlnin Habeşistanda dün d(işman mev 1 1~! ~. • _, ~ 

~tlıi Avrupanın ana hatlarını Fransa ile münasebetlerini kese- zilerine ve motıörlü nakliye kol- h!llk kutlesi önünde bır nut tehlike oıaeaız fikrlat reddet • 
tb tı bn.:ıı-~~tr rek hakkında Almanva eczasın- larıııa İngUiz ve Cenubi Afıoika söyliyerek Amerika Reislcil:m - mit ve "Madem ki Almanya

ı... ma ua uuu.u.uq• • dan bir mem1 ,_ ibi le h k ti ri bomba mit buruna karşı mesul olacak bfr nın rekabetinden torkıthıyar, o 
"' Pakt yeni Avrupamn bün- e&et ıı muame ava_ uvv~ 8 ve • zatın idaresi altında mütemer- halde niçin müstemlekeleri elin-
~ hucresini teşkil etmektedir. va1>aca~ muhakkak .rörünme1'te- ralJÖz ate'1erlyle taarruzlarda k" b" üdaf te .. t.flitı d a1ınd .:ı--:~-
ıı l>akt askeri safhanın bir dir bulunmuşlardır. ız ır m aa . 'l'A Y_a- en. ı" ~UA· 
idea dir A .. üd ü • Petaln Amerikauı feda Bütün b'i hareketlerde valnız ~ılm~smı talep etmiş ve demış- Hıtler, Avrupa teşklllt~a· 

1 • vruı>a ,esan ~ ç • • · . ı .1. · k bolm tır kı: sının Alınan ihracatına pıyasa-
~ın koyduiu ı>rensıpl~r etmek ıstemıyor t~ ngı ız ayyaresı ay uş- "Bu tedbiri ittihaz etmekle lar arzedeceğini ve bu suretle 
A:de kurucu olacaktır. ~ LDndn, 6 (A.A.) _ Afrika- milli müdafaayı teminaı altına Birleeik Aıııerikan rekabet im-

rupa devleti tesanüt vazı- dakt Fransız müstemlekelerini Aziz • el • Mısrl almıs hem de İnıfliz harp ih- Jrlnmm azalacaıuu, bir delll ola· 
en kaçınamaz. Ahnanyaya baJlıvan bütün vazi- tiyaçlarma yardım etmiş oluruz. rak ileri sürmüı ve sözlerine ıu 

lloare Belialulga 11Bn vet. Amerika Birlesik devletle- Tevkif Eclilcl Amerika, imaIAtımn emin bir suretle devam etmiştir· 
rinde derhal bir aksülAmel do - tan.da İnjliltereye teslimini te- "Ahnanyanın müstakbel tica-

11ı.... 'l/W nizam turacn'ktır. Vaıinvton. fnf(iltere- min etmelidir. Aksi takdirde in- reti kabt esasına deıtl. apekü-
1.i~burı 6 CA.A.) - Halen mn lüzumlu addedf'f'Pii zecri Kahire, 6 (A.A.) - ~en ay l(iltere yaşamıyacaktır. Ameri- lhyonıın tamamen ilguı ile em-
-..."lrleti başlıca tenkit edenler- t.flldbirleri alırulkta haklı olacaiı M111rdan tayyare ile kaçmıya te- ka harı> malzemesinin teslimini tia mübadelesi esaaına cfa.yana. 
ırı bl.llunan eski Harbıye Na- fikrindedir. Petain, Fransamn şebbüs eden eski Mısır Genel- temin ederse İnıiltere ya91yacak caktır. Ahnanyanm altmlan ta-

ı.~oare Belisha, Girit mu- Amerikan dostluitunu muhafaza kurmay Reisi Aziz·El-Mllri ve ve muzaffer olacaktır.,. mlrat ve tazminat suretiyle elln-
'...:sindeıı alınan derslerden otmek arzusunda nlduitn h111rkın- iki arkadaşı tevkif edilmiştir. den alım1$ ve kendisi beynelmi-
~rek, harekAtın sevk ve da cevap vermistir Meselenin M lotof B y lel altınsız bir ticaret sistemi ha-

~ıı.nınde yeni bir munebbih heyeti umumiveel incec'en inr.P.- Almanlar, bütün bu haberleri 0 ı U az zırlamala mecbur edilmiştir. Bu 
inak lizım oldu~ söy- ve tPtkik edilecektir. Sanıldı~- tekzip ve hatta Suriye hava ve nunla beraber Ahnanya altınuı 

t~ ve sozlerine toYle devam na vilre, Vichv'tfPJd intih11 ııer- topraklarmdan tayyare geçtiğini Tokyoya Gidecek kredi esası olarak faydaaım ta-
8 ır: ainlHfuı bir miktar azaldı~ ve bıle reddediyorlar. nımaktadır . ., 

Qna u muharebeyi kuanmakh· haqka hAdiselP" cıkmaz•JL. Dar- BerU. lebill -M~ Tokyo, 6 (A.A.) - "D.N.B.,, Hitler, Alman menfaatinin mil 
it lazımdır. Bu maksatla tam 1an'ın bir miktar ıeriliyeceii --.r• Hoşi Şimbun guetesinin öben- Jetleri esaret albna almakta 

'lanet sarfedeıı her bükü· "'Tler1.-o.,.;-1Mlr. . Berlin, 6 (A.A.) - .Yan resmi dlilne "1)re, Sovyetlıer Birli.ti olmadıimı söylemiş ve netice 
9t Yardım edeceıt&. Fakat S··-'·--' tlair 11elen hır ~yııaktan bildiriliyor: Hariciye Halk Komiseri Molotof olarak .c;yle demittlr: 
1 ~eki tempo ile lMl de har- "'~ ue Jngiliz propaganda11n•n Suriye bu yaz TokyoJu dyaret edecek- "Alman davuı Blrıe.tk A-
~ayız.,; haberler ~e f~'kallde ~ olmasa lier· tir. Bu ziyaret üzerine Japon - merlka menfaatlerine muhalif 
ıu' ıçın yepyeni 'bir ni7.am Ankara, 6 (Radyo ~i) - lin sıyasi mahfillerinde alAka U· SovJet münasebetlerinde yeni delildir. Fakat, bunu Amerika-

ledilmesl luzumuna ipret İngiliz kaynakları Sunye hakkın- Y~tır. bir inkişef gözükmesi beklene - lılara isbat icin yapılan py -
eski Harbiye Nrwı de- da heyecanla haberler vermiye Burada CSyle zannediliyor ki, bilir. retler dahpa "l)Eim kalmıstır.,, 

" ki: devem ediyor Londra radyosu • bilhassa Alman ~talariıiin i(kya 
r-.uyet saiki olarak klr ta- na göre, ~anlafm Suriyeyi Suriyeye nüfuz •ettikleri haklan- s 1 N G E R 

et ettirilmesinin yerme biz geçmekte olduklarm& dair de - daki Londra .. haberleri, In~te -
~ek ilteıl kaim olmalıdır. liller vardır. Ayni radyo, bu ha renin, teveuül etmek istediği ha 

ce1niyetimiz içinde de bü rekete Alman işgalinin bilfiil baş reketıer_e efkarı umumiyeyi hazlr 
deiişiklildere hazır olmalı- lanp:a dahi denilebilir demekte lamak ıçin kasten çık.ırılmakta-
Afilletimizin ve Avrupa dir. ' ' dır. Bu huauata bilhassa Times 

._... ... _,~ · milletlerin havali Biir Fransız ajansı da Suriye gazetatnin Suriyeye ~ lata
) de tealr yapmak için sim- ot.ellerinin Alman subay1ariyle larının çıkarıldıja haberlennın baş 

ıt.rt• ~ çok az '8Y vaı>tık. dGlu oldujunu bil&ıyor. Ayni a- tan başa uydurma oldutunu yaz 
~, bir tarzda taksımi, jam, Şam tayyare üaünün de dajı kayc:ledilmektedj. 
~tin ve konforun Almanlar tarafından igal edil - Amman 6oın6aleınnu§ 

l>tbı ulaşıtıiıaz teYler delildir. dilini ve bu suretle bütün Suri • Kudüs, 6 (A.A.) - "Reuter 

TELIMITR 
KRONOGRAF 

Husu • Baltam • ZUff ve 
)S ..- ıarantWdtr, 
Ç•LIKT•N 

Plmtı il Lira 
ALTIN 18 AYAR 

ırlata 115 Lira 
AL TIN 11 AYAR 
F.ntazl 155 Lira 

llNGER SAATLERi 
Matazası İstanbul 

EminiSnQ. Cad, No. 8 

' okrasilerin yepyeni bir ye hava üslerinin Alnıaiılara geç FrallSIZların Amman ümrine bii! 
·~ıewtes ... :is etmek hususundaki tiğini haber vermiştir. hava akını yaptıklarına aair çı .. 
fiıat ın en cesaret verici te- Bir Macar gemisi Smtyeye be§ kan haberin tamamiyle asılsız ol· 
ll\orı~ 1n.nttere, İnliliz .İmpa· z:2= ton benzin göt~tür. duğu burada bildirilmektedir. ~ 

letıe ve Amerika Bırlesik _,-. 

ı~uşt~rek'i,~a:!~~.:: SiZiN DE TAKDiR 
ll1'etl tanınması olacaktır. Bu • 

~~ d=:: z ~- E 11 l&INIZ ÜZERE 
l ıaft.~ toplamıs olacak, ay- ,, 
~~~ da milJetlerm suDı Aemnıan nıoda11111n zarafet ve lnc•llllne lnzlm•m eden 
abilece lıbırUAi yaparak yaşa- ) u.tad terzff•rln mahareti, k8dına d• ı•nııııe rı;ıatuf pyHı 

ır ~ klert yolu ıösterecek • HQLANTSE BANK~ ÜNI N. V. h•y;~u:ıry:d:: ::0
:::::d:aedlrler. Eler bu nok· 

f11ıa.t _ 1 S TA N BUL şua Es 1 taya tazın1 ... en lhdmam ıaaterıım-, •neler 1tu ut· 'Tler, Hrvaflstan l•n Hflcalal'lna pek pbuk fark ettırtrler. Bu, etzın bir 
L1 GALATA: KARAKÖV PALAS eırl'lftmlır ki. utak bir dlkkat.ızıık veya thmaı netı..1 .. . 
.,iikGmet Reisi klbelerlnlzln dikkat naaarından uzak kal•mu. itte ..... ı •• 

P 
AJAN Si : MEYD NCIK. ALALEMCI HAN r1n ctaııh- nuık ve ha•aa oııtıer• m .... ııat oıan o ta1t -

CIVeB il ,.._. rlpklr •nelerin) olldlnln çizmekte oldulu ve blnleroe (bl· ç • Görüıtü d•yeöe gayri "'•hıOa) ince cızaller• lhmalklr k•lmayınız. 
~llı'R. e <A. A.> _ "D. N BOTON BANKA MUAMELELERJ] 
~ ö~devlet reisi Paveliç K A S A 1 C A R 1 
J~'da ıOO:~:. .... 
eıı ~~·Uzun 1Düddet sü- \il ERKEZI t IC 0RASAO 
e \'oıı Rib~ Mareşal Göring 
~rdır. trop hazır bulıın· 

~ * adat~ 8b A Al - Smdiye 
.-....-__aya in Hırvat amelesi, 

Citmittlr. 

- fUBILaRI • MIST•RDAM • ROTTIRDAM - aua .. os AIRE• 

.. CARACA& • MARACAIBO - HAIFA - WILLEMSTAD • ORAN.IESTAD 
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Zammnla olldlnlzl aolduracak olen vl eld pek ook def• vakltdz ha· 
r•p eden bu ll'IZ•lal'I •k .. m ve ub•h KREM PERTEV'le yapmca · 
Oınsz uf•k bir muajla refedlnlz. KREM PIRTIV'ln bu muolzMln• 
yOa blnleroe h•M•lnelnla .. , ... de hll:rNt ve , ... ınnttnlyetle .... it 
ol•c•kanız. G8receblnlz ki almanız, ebedi gen9llllnlzl herk .. mal· 
•ur•ne .ıJyllyecektlr. 

KREM PERTEV'ln terkibindeki faal anaar en derin 9lzellvl 1111• 
lulede gıclkmlyecektlr. BugOnden itibaren ela de bir tOp K R • M 
P I! R T 1 V'I tuv.ıet m8Mn•da buluttdurunua. O, ayni utnattd• 
aart rOzalrl•rın ve kuvveti! ıon .. ın en iyi muhafızıdır . 
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Emlak ve Eytam Bankasından 
Yeri Kıymeti Nev'i 

LKl'f. 

1'9 Kaımıpaşa, Enn- 289.- Hanenin 
hilm Ahmet mahal- 3/4 hisaes 
lesi Camüıerif so-
kak No eski 38, )'eni 
41 

IH Kuımpap Enil- 187.- Hanenin 
hilm Ahmet mahal- 3/4 hluel1 
lesi Camli§erif so-
kak No. eski 38, )'e-
ni 43. 

310 Kocamustafapqa ma 123- Arsa 
Jıa1lea1 Sazende ve 
Ramazan Et. IOkak 
No. eski 2,44, )'eni 
'l.38 

875 se.rotıu. Klttpmıu- ıaa- Arsa 
tafaçelebl m•h•llesl 
Baltacı ÇJlanazJ ıso-
katı No. eski 25, 
7enl 31, pafta 2' 
ada 485, parsel te 

• 
700 Burpzaduı G6kde- 112,50 Ahpp evin 

mir IOkak ve Gök- 8/U biae11 
demir aralJlı No. 
eski 28, ,.enı 4, taJ 
4,4/1, pafta ı. ada 
12, parsel 1. 

800 Beyollıı. Kal7oncu- 1143.- JCArıfr evin 
kullutu mahalleaJ Kal 2/7 h1lnsl 
yoncukullutu cad-
deai No. eski 99 
yeni 10'1, taJ 10'1, 
pafta 17, ada 08, 
panel 25. 

1175 Beyollu, Pantaltı •1a.- Ana 
mllhallesfnin Dolap-
dere caddesi eski 
258, 258, 26G, 262, 
pafta 18, ada 832, 
panel a. 

1358 Be)'otıu (Htlse7fm.- ~ :Ara 
la> Billbtll mıbane-
slnln Xqkaval (Man 
psar) 10katmda eıı· 
ld )'eni 8, pafta 43ı 
ada 581, panel 12. 

1701 Be)'otlu, !'~, 7183.- ~ bt4 
(BlrJnclkısım) ma-
hallesinin Çoban so-
kalmda eski 34, 38. 
7 numara. 

2242 Eminönü. Rilltem- 282..
pqa mahallesi Kah· 
.tema aokala BilyOk 
Cukur Ban alt kat 
han llUIDU8ll eski 
,.enı 5, depomm ım-
maran 3, pafta 131, 
ada 4IO, panel 75. 

2250 EmlnönO. Tahta • MO.- ElJ'llr oda 
kale Balkapam Ban. 
Od kat eski 18111 
17, pafta 121, ada 
281, (il para1de1d 
~eflU-
rak daimi tuamd 
büJD vardJr.) 

22H JlminlhıG, ~ 111.- J>Clkkla 
eUl Kavukçu Han. 
,.mi Kalpakçılar 
caddesi eski 2, yeni 
4, pafta 133, ada 648, 
~2. 

2881 Be7ol1u. tnıııntl ma- 1111..- Klrllr .... 
halleai Satırcı .... 1/J !allMll 
Barbf7e CQm, .,., 

Satn'Cl aoıwr. ..ııs 
il mWcerrer, ıeli 
4. pafta U. adı 
821. panel L 

2891 Be7ollu. Billbfllma- ı-.
balleıd Serdar ö
merpqa caddest eüt 
28-28-18 mQkerrer, 
)'eDi 22, IO. ıs paft8 
"· ada ne, panel 1. 

-
•• B870llu &ehltnmh· 1eoo..- arıtr n 

tar mahallad Dal· 
ramacı Şakir 80kak 
eski )'elli H, pafta 
a, ada llO, puset ıa 

2702 BQollu Xocatepe Ule,... Klqlr ft 
mahan..ı l'aidb'e 
caddesi. eül ı•. 
JeD1 121, pafta .... 
ada uı. sıu..ı u 

2721 BeJollu, Jtemuabl lOIL- DllrJrtnm 
Yeıılcaml mehaD... .-0 
YQUekkaldmm 80-

kalı elJd ıu-ıı•. 
JeD1 lOl-lM. taj 

... 
21llOOOI 
bflllll 

ın. ıo&. ıoe. 
217' Be70l1u. lnıhıtl ma- aoı.- ~ ..m 

hal1el1 Barbf78 Ç8JT 'lll ~ 
n sokak mi &, )'en1 
ıı. pafta 13, ada ıoı, 
parsel 1'1. 

21as Beı:Jollu. BOJboı ma- ııa.- JCtrılr ..ta 
halled B070k ltlr- llM Jaluell 
Janııç IOkak eski 15, 
)'eni 19, pafta C. a-

M ... haa Temhtlltl 
LK~ 

Zl,90 

- 11,'70 

1114 U,30 
Tahminen 

132,llO MI 11,30 

18.H llO ıı,n 

llO lH,30 

• Cl,80 

• G,IO 111 U,80 

108,IO MI tl8,3Q 
Tüm! .... 

U7 111 28,2Q 

111 

11 -
• 

- ... 
il 111 

G,715 111 11,11 

da 579, panel 28. 
2958 Emiıı6nil. Tahta- IOO- Drslr bllera 21 111 ...... 

kale m•h•Jleıd Bal• 
kapanı Ban, Od kat 
eski ,.mı aa. pafta 
125, ada 288, (88 
fanelde ı,tlrak1 da-
fml hakkı vardır.) ltlrllr ~ 

2983 EminönO. T.ııta- ıoc>.-
kale m•haDell, Bü· (lçtçe Dd ~ 

u - .,_ 
kapanı Ban, Od kat 
eski )'eni 82, pafta 
12s. ada w. ıe-
mlnd• ft1baren 1 
metre Jrtifamdan 
)'Ukan kadimen mü-
.... amin tasar-
rufla 88 parsel mı-
marah bm kapwna .. ' 
altUr.) 

1911 Be)'ollu. Jta11oııeu- 701.- Dllkk.blı evla IO Jll fG,70 
laı11Ula mahalled 1/2 ....... 
ltlmwı ve Kabon• 
cukullulu sokak ea-
ld Hl, )'en1 1,H'I, 
pafta ıa. ada 449, 
panel 21. 

2975 Emhı&ıtı. ŞeıJ!ı lleh- 4'91-
met Gq1An1 mahü-
leaiDin tzmıru 80ka· 
imde ()'eDl Euılna-
DÜ meydanı) esJd 
,..ı t, pafta ıa. .. 

Drllr 
dQkHnm 

aG/2180 
llluesl 

• 

da 400, panel L 
YukarlCla adnıll ve tafatJltr ,allh OJJ.,_,.,.11« PlllD 111119 ile .. 

çak arUarma suıet17le atd.aılrtır. 
tule 9/1/Ml puarted ıamı ..-& , ..... .AılllaDa ......... ~ 

ıen bedel ~ kıJmetl PCtlll tri1 1 dm tllldMt aq.t derba1 an
mJmwyaeak, tııaı. ldmJn ubd•u k:r&"'4dlllnl. tmdnat ak-1 ona Uc-

eıt1rilecekUr. 
J teklilerln ~ akçesi, nlllm 6eüeresl n IO ltlta totosrana birlikte 

bUd1r11eD lb .. saate Udar pıbemls ... --- llllmelerl. _ __...;;.;=... 
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