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Sovyetierin Bükreş elçisi 
1~"10.,lco'\'a, 14 (A.A.) - Sovyetler Birliği yük· 

&c~ meclitı riy~et divanr, La,•rentic~'i Sovyct· 
lerın Bükreş elçiliğine tayin etmi§tir. 
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General Blanşarla amiral ·Ahrkrn·a 
paye verildi 

LoncJra, 14 (A.A.) - Müttefik kuvvetlerin 
DUnkerk'den çekili.fi turaamdaki hizmetleri için 
Fransız Amirali Abriana aakeriye pay~tyle Ben 
niıanının tövalye rütbesi tevcih edilmiştir. 

Şimal ordularına kumanda etJniı olan Gene· 
ral Blanprada, iki Fransı:ı: Eeneraline de baıtka 
payeler verilmittir. 

Fransız filosu Italyan sahillerindeki 

Aln1anya ile 
1h~ar1 ticareı. anla~ması 

yaptık 
"4 kıı.r.ı, H ( .l .A.) - Bir ksc;: ay. 
~ ll.·~ı1 'l'Urklye ıe Almanya arasm. 
~-: h r Ticaret nnl3~mıı.sı akdi :ı:ım • 

..a ınUznkcrcler coreyaaı e~mekte 
t, ıı..; f;J m lflm:Sur. Jstıhbnratımı· 
~·~ren bu k~rc bu mUuıkerclcr 
·~~nde bir ihzari anlıı,ma)·a vil· 
'ıtt •bil olmu~ ve metinler dUn ta 
rı;l •1Cp ımza f!dılmtştlr. :Cs:ıs ltiba 
ili ~ t ır taraftan bir. rekım l'Jlnlları. 
~ 1 ırncntmı temin cdrn ve dlğcr 
' lan Almanyndan, CV\'Clco Al· 
it Yılya yapılr~ı~ sip!trlılerlmlzden 

ı,k t:?nı da dahil olmak llzere, mem
a~·ttitnizc itbal~t lmktuıını veren bu 
,,,:~nıa rerr.eveııl içinde ''akl olacak 

Londra, 14 (A.A.) - Amerika 
Birleşik Devletlerinin Paris bü
yük e15isi Bulli, yanında Amefr 

(Dtvamı 2 nclde) 

Tanca 
~ti v 1 

~ a ınUbadclNıl bu busuıı!ıı ac;ıla. Faslı kıtalar tara f mdan 
bı.ı tnunyvcn bir hesap Ur.erinden ve 
te beaap~ bir terakUmQ önllyecek 1 İşgal olundu 
... böYleee lthalı\t muknb!U ihracatı lladrid. 14 ( A.A. 1 _ Resmen bil. 
s~en kılacak bir ockllde cere.. dirildiğine (!Öre, lspıınyn hükumeti 

t edecektir. Tanca nııntalrnsı ile şehl'inin bilo-
,., nıılaşma için müzakerelere raflığını lımıın nllıno nlnıok için 
'-....:..... eClecekUr. heynelnıll<'l tııınt:ıknnın toyal.kuz, 

1 fi • ıabıtn "' rınıılyet !.crvı!i>ltrini mu· 
te.lyanın Munr se rı \'Okknlcn ılenıh:r. ctnu•\ r. kımır ver· 
b~adan geçecek mi~ T(' lııı lll:lk!\01113 fa!>lı l.:Jf:tOl 

1\ bu seboh Tr.nra~·:ı gclml~tir. 
.. rıhire, 14 ( ..ı •. l . J - 1ınJraıı ı n Bütün <il'r\'İ.,lt!r, nornı;al .;urclle 
~·~r tlçlsi Kont Maızolinl, mabe· işlemckleılir. 
~tı~k. tıılc hcr:ıbcr Suriye, ~ilhıtiı~, Taııro, 111 ( A .. 4.J - ncult'r: 

ll'ııtn~·n tarik.ile mcmlckctınc Ut. Tanen, hııF(iin Frnn•ırnın muvora. 
ı~eı t'lın!\c İİ7.NP. derhal J\ohlreyl krıtı ilt>, J~Ou ı~r:ıııy:ı faı.lısı tıırn. 
t~~rcfo<'ckllr. . rı.nrl:ın isgnl (•dılmlşlir. \•a:riyet sa-
1'trdıkl lt:ıh'on mcn:ıriinln hı- kınrlir. Tnnrn nııntak11'i1, r.nternRs. 

ı • 
(' ı ~ısır ]!;,·et elclliiUııc lcv. ,·onııl lilıılii rejimine r.i>re irltırede 

t'rl l•nl ştir. ltah:ıdnki ~h'iır mc. dı·,·ı-m rılun:ırul: lır. 
1.

1
: il 1\ hlmo)·eı;l de Roınnd:ıkl hp:ın~ n, hu tr.rlhirlcrin 51rf ni· 

ı, " k rncrikn scforctinc tc,·di z:ınıııı lrlnnıcsl lc:iıt alınmış olduğu . 
':l•ı-.ııır. 1111 trnıin clıncldrdir • 

~rneril<an KoHe~ini b:tirenler 

"'?'l•r'•ran Kc.ıl' Jinln Eıkelt lusmmıl~n meı:•ın olan 31 talebeye QUn ma· 
• el pl· m:ılıırı \'Crllmlştlr. 

~eraoıme tatlkl!l lılarJiylc b:ı~lıinmış, sayJA.v KAı:ım Nami Duru I\olltj 
"' nl:ırınrn yüksek karaktcrlerinderı bahseı .. ıl:. mektep m\.ıdüı11 bir nutuk 

'111 ıl!r, 
·~ tunıardan yirmi UçU lstanbulludur. Bunlaruan ll•lııi Amınııt, lkJal 

' ·ı.nu, biri Iraklı. biri do SUrlyelidlr, 

bombardıman etti 

Almanların rli11r rırr:r11 l'nrislen bir mo11:nra 

ingiliz HükOmetinin beyannamesi 
f,ondra, 1 t (ı\.A.) - Rörtcr bil· 

Jiri)or: 

Biiyük Tirllıınya hiikı'ııııeti ıış:ı~ı. 
dakı br~·nıınoml'~ i neşrclmişlir: 

"Gerek lngiliı \'e Frnnsır. millet. 
teri \'c Rcrek her iki mil,lctin bii. 
tü•ı ruhları ile mcrhut lıııhınduk. 
ları hiirriyct ve dcnıokrıı~i hisleri 
için mukadde:ı; bulunnn şu sn:ılle 
Bü~ ük Brit:ın:ra hükCımcli, l'Zid bir 
fııikiycli hnlr. rliişm:ınlnra kn~ı a· 
ın:ınsır. lıir h:ırbc f:İrişıniş Iıulunon 

Frnn~ız orılularının ccsar~t \'C knh. 
r:ırnanlıklan knrşısıncl:ı Fr:ııı~a 
ruıııhuriyct hilklıınctine biiliin hiir
ınct ,·n1.ifelcrini Ha etmek nrmsun. 
dadır. Bıı orclul.ırın g:ı yretlerl 
Frnnsız tnrihinin en şanlı ~oyfnl:ı. 

rın:ı ~ircrek derecede kı:'l·mcllar· 
dır. Bu f{ayrct s:ıyesindcdir ki mllş. 
tcrok diişmana çok nğır r.a)'i:ıt '·er
dirilmiştir. 

Bürük Brilany:ı, iktiıl:ırı <lııhiliıı. 
(Utııamı 2 rırldt) 

Ticaret Vekaletinin tüccarlara tebliği 
"fiyatları yükseltenler, zıncirıeme ticaret yapanlar 

derhal mahkemeye verilecek 
Ticaret Vekt\letl dUn tUcearlara 

hitaben ne~rctUğl bir tebliğ ııe 8 
haziranda neşrcdllml§ .Mllll Korunma 
kararnamesi ile \'llAyct :mcrltezlerln· 
de fiyat murakabe komlsyonıorı ku. 
ruldugunu bildirmekte vo demektedir 
kl : 

Bir malın !lyntı muayyen bir sevi. 
ye arr.ederken talebin artması mat 
mevcudunun ar.alması, ithal lmkAnla. 
rının daralmuı gibi nıallyet uruıur 
ınn:ı taall!'lk etmlyc:ı sebeplerle fi. 

1 
J·at.arı..., ylllcsclt ımcel tecviz edilemez 
clu gibi 3ebeplcrl ileri sürerek fiyat. 
tarını arttıranlar kcnunn tevfikan 
.t !:al müdclclumumlllklcre verilecek. 
•rulr. 

Maliyetin her artı,ı da ıutış !lya. 
ın: yOkseltmelt ıı:tn sebep t~kil et· 

.nez. Blr maim mutad olmıyan tuc· 
'1lrl usuller har cinde mUteaddld el· 
• erd~n çeçlrllmeJI surcUle de fiyatı 
artablllr. Bu takdirde araya girenler 
de rJnclrlemc Uca.ret suçunu ı,ıemlg 
olacaklarmdan derhal mahkemeye 
verileceklerdir. 

Bir mah :mUteaddl<l devlrlfl yap. 
tıl<tan sonra 11atın almı§ olnn ıonun. 
cu tacirin vnlyetlne gelince, bu ta· 
cir, o melı kllça almıg ise bunun Oze· 
rln• nornal kA'ını il've ederek aatıJ 

yapan bU:mUniyelli bir taclr vaılycı

llnde görUlcblllr. Hakikat böyle de. 
B'fldir. Her tacir, piyaaada m~ğul 

olduğu maddelerin c.sıuıma mUatenıt 
olan hakiki fi.yatını bilir. Binaenaleyh 
elll kuruş değdiğini bildiği bJr malı, 
holltın zararına olarak, yU:ı: l<uruşs 

sntm alma, ~c onıı göre &ıtmaga 

rıza gösteren tııcir de zincirleme Uca. 
relin hudutları içine girmiş olur. 

notun bu hallerde mllll korunma 
kanununun 32 ınc:I madde:ıl dı>latetılc 
mı ııncu mnddcs!ndekl nıUevytdcleı 
tatblk edilecektir. 

?ı!Uraka be teşkllA.tına verilen tali 
mat meyanında tUccnrlıırımızın bllme 
sini IUzumıu gördUğ'UmU:r. bir nok~ 
da §Udur : 

A vrup:ı.cb veya r.alr men~<' mern· 
lckctıcrinde bir mdın flyntınm art· 
m:ıltta olması dolnyısllc memleketi • 
mlı:de de o lll!ll flynllnrının otomatlk 
surette nrttırılmosı' kabul edilemez 

Böyle bir mnl daha pahalı olarak fi. 
len memlekete ithııl edllmedlkc;:e su'f 
men§e memleketlerde lcurıarm yüksel 
mc31 sebebi ileri sflrUl"rek bl:ı:lm !i· 
yıı.tlarımı:r.ın da arttırılması, bıshsl ge. 
çen 82 inci ve 59 uncu matldclcrin 
rumuıu dahlim: girer. 

Venedikteki benzin 
depoları yakıldı 

olan Ruz ve it muttef iki ere kabil 
yardımın . yaplldığını söyledi 

172 bombardıman 
taggaresi qolda 

l'aş:11uto11, 111 (ıi..4.) - Bııgünkn 
gazeteciler toplantısında Ruıvelt 
e\'Yelki heyanııtını tekrarlayarak 
müttefiklere kabil olan her yari.lı. 
mın yapılnuıkta oldufıunu söylemiş
tir. 

füızvelt, Rcyno'nun ikinci mO. 
r:ıceatını henüı almadığını bildir· 

miştir. Sekfı: ar.ndnn mürekkep bir. 
milll müdnfnıı komitesi teşkil edJl
d!Aini "e ordunun artınlması ve 
ordu tahsisatının t.498.000.000 do. 
lara iblaAı hakkındaki kanun pro
jesinin imza edildiAini beyan et. 
mi~lir. 

(DerJomı .! nclde); 

Amerika büyük elçisinin ga
zetemize söylediği sözler 
" Türkiyenin inkitafını memnuniyetle 

takip ediyoruz,, 

"Amerika demokrasilere her 
türlü yardımı 

Ankara, (Hususi muhabirimiz· 
den) - Dünya vaziyetinin aldığı 
son buhranlı ,ekil üzerine Birle· 
şik Amerika devletinin Ankara 
büyük elçisi Mister Mak Murey'i 
ziyaret erlcrck kendilerinden bey· 
nelmilel hadiseler hakkın.da dü· 
şündüklerini rica ettim. Elçi haz· 
retleri hafif bir teb:stiümc terfik 
ederek blna lütfen şu beyanatta 
bulundular: 

"- Ruzvclt son nutuklarından 
birinde sorduğunuz sualin ceva· 
hını tamamen vermiş buhınmak· 
tadır. Onun için benim ayrıca bir 
şey söylemem hem doğru olmaz, 
hem de imkansızdır. Yalnız mem• 
lekctim bitaraflık ilan etmi~tir. 
Bu kararı her halde yerinde ol· 
muştur. , 

Diğer taraftan ıu muhakkak· 
(Dwanır 2 ndde) 

!ılı 

yapacakhr,, 

L 
Amr.rika111n Türld11e elçisi 

Midtr Mal• M11rru 
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Fransıi filosu italyan sahille- ! Alman . kıtaları dün 
rini bombardıman etti Parıse girdi 
(Baş taralı 1 inciclc) 

kuvvetleri bugün yeniden üç de· 
fa Habesistan ve civarındaki as· 
kcri \;ıinıilara, hangarlara ve mil· 
himmat depolarına bombalarla 
taarruz etmişlerdir. İtalyanlann 
Eritre müstemlekelerine ve kızıl 
deniz Uzerinde bulunan Asmara 
ve Gru yeniden bombalanmııtır. 
Akdenı:z: Filoları Kutnandıınu;:n 

'Tebliği 
l.onc?ca, 14 - İngiliz Akdeniz 

filoları kumandanlığı bu akşam 
Kahirede bir tebliğ nesredertk 
müttefik donanmanın harbin ba· 
şındanbcri açık denize a~ılmış ol· 
duğunu, muayyen mıntakalara 
may döküldüğünü, miıttefik ge
mileri mlidafaa ve dü~man gemi· 
!erini batırmak için muttasıl de~ 
riye gezildiğini, fakat şimdiye ka· 
dar hiç bir dü§Illan gcmisile kar 
şılaşmadıklannı blldiımi~tir. 

İtalyanların Torbruk hava üs
leri bombalanırken donanma da 
hare'kata i~tirak için ı>ahile gel· 
miş ve sahil müdafaa bataryalan· 
nm ateşiyle karşrlaşmıştır. 

tıkenderiyede Alarm! 
l!ktnderfyr, 14 (A.A.) - JUl~ıer: 

Bugün burndn bir :ıltırm işareti 
\'crllnllştlr. "-l;"ırm ~nııı 12.2~ d<ın 
13 e knd!'IT urımişliıı. 

Cenubi Afrika Birliğinir: Tebliii 
Prcloria, H ( A.,\.) - Röylcr: 
Ccnuhl Afrlk:ı birllQi rı' ml kh. 

Ul(i: 
Diln tan·orclerimi7. Kismoy:ı ının 

lnluısınd:ı bomlınrdını:ın hiicuml:ırı 
)'tıııınışlar ,.c nsk<'ti ınlınşşılı kanlp-
11\rına darbeler jndirmlşlcrdir. l>fı~
mnıı lın\":i ınüdnfııa toplııı, hnrckc_ 
kete gccmişlir. T:ı:r:rrırclcrlnıi1.in 
h<'P i üslerine dllnmOştür. 

11rctoritr' H (A.A.J - Ccnubt 
Aftlkn ıan·ntcleriniıı hombor<lı. 
man cıtiklt'rı 1\ismo~:ı 1tnlynn So
mali inin loru <'<'mıhııııcl:ı ,.e 1'eny:ı 
hudutlu üıer)ndi'<lir. 

F.-ansız T •bliği 
Fransa, H fA.A.) - 13-14 Jı:ızi_ 

r:ın gı,:cesl, bohrl)·cyo sıil J111ı1usl bir 
tnyynrc filo~u \'cncdlk ci,·nrındn 
mayi nınlıruk stoklarını honıh:ırclı. 
mnn cımt ve ynknııı;lır. Dl~cr bir 
tnyyare filo u d:ı Romft ii:r.crine hc
:rannmcler ntmıştıt. 

Horp gemilerimiz, fııı?rnn ı;:ıhil. 
l~tinde ~ııdl\strl tcsis:ııını ve tlcmir 
·olunu bomhnrdımnn l'lmi$lcrdir. 

ltalyan tebliği 
Ualyan orduları umumt karargAhı, l4 (A· A.·) - :.ı numaralı teb

liğ: 
Alp cephcslnin buı noktalannda l:UçUk •UCrezclerln faaliyeti gö· 

rulmUştUr· DU§mıınm Godlsia geçidini ele geçirmek için yapmq oldu
ğu te§ebbüa tardedilml.stlZ' Merkcı:i .Akdeniıdo dilflllan tahtelbahirlc. 
ı1nln donannınmaın fa&UytıUne mo.nl olmak te§ bbtlAlert n tlcesis kt\lmııtır. 

lt:tlyan tayyareleri fıınllyetlerine devam ederek Tunus mmtnka· 
smdiikl hava hareket fuılerinJ mUcasir surette bombardıman etml~ler
<fir. Hlgres hareket Ussllno kaf'!P bir t&arruı yapılın!$ ve pek alçalttnn 
bu hava limnnındald tayyareler bombardıman edilrnlBUr. 

Provencc'de kUn Frlcnce GsaUlharekesl ile Tulondakl a.skorf te
sisat da bombardnnnn cdllml§tlr· Bir ta)ıyerc UssillhArelcesine dan. 
memlştir. 

Tayyarelerimiz Sudan limanını \'e Adcn tayyare limanmı Moralc
dc nlelAcclc meydana getlrilmiş olan laYYftrclcrlrı lnmealne mabl!us 
sahayı bombardıman etmıaUr. 

lk1 tayyo.re Uslorlne dönmemiflcrdlr· 

ingiliz hükOmetinin beyannamesi 
(Dal tartJ.[ı '1 incide) 1 esaret altına dil§ürillen milletler 

dr bulunnn bütün munvcneli Fran. istiklilluini istihsal edinceye ve 
R)'B lemin cımekte devnm edecek- nazi felaketinden kurtarı1ıntaya 

lir. Jlunu söylerken milleıtl'Tlmlz: ve kadar devam edeceğiz. Biz bu ka
ıtnpnralorluklanmız aras1ndaki in. ranlık gecelerin parlak bir baht 
~ıılıU' kabul ctmct.. blrlJ{tl herkese olacağına her 'Vakitkinden da.ha 
ılA~ etmc§i. de hır ~·oılle tclAtkf ziyade kaniiz. Yarının gll.rteıi bu· 
l'dı:ro:uı:. ~lıllctl~rlmııln b:ışın.a ya. gün beldediğimiıden daha ıUrat
km hır Ahde tök.erek muhlcJıf oe. Jl bir surette ufuktan yünelecck· 
kildekl fclAkctleri şimdiden takdir ti .'' 
eclemeyiz:, 

Fakat eminiz ki milletlerimizin 
tam birliğini bu Jçine ablC!ıfımız 
cehennem 4'.lteşleri en kat'i suret· 
te temin eyliyecektir. 

Fraıwı cumhuriyet hilltUıneti
ne, Fransada, iistUnde yaşadığı
mız ada üzerinde, Okyanusların 
geniş ufukların veya havalarda, 
her ne J*lıasana oluru oJaun, bil· 
tün menabilmizl en ton haddine 
kadar istimal ederek ve harbin 
husule getirdiği zararları tamir 
için elbirliği ile çahpralc sonuna 
kadar harbe devam etmek iç.in en 
kat'i karanmızı ve teahhiidümüzü 
bir krc daha tclcrar diycırw:. Bis 
bu harb Fransanın emniyeti te· 
min olununcaya ve biiyUk mütte
fikimiı.: bUtün bUyüklüğü ile aya
ğa kalkıncaya kadar devam ede
ceğiz. Biz bu harbe zulüm gören, 

ingiliz Kraliçesinin 
hitabeıi 

!nğtll! Kratlçut dtln akprn Tndyo. 
d& Fmnııız kac1mlı\rına bir l\lt.abe&ı 

bulunmUJ, dı.ayduJu mubnbbet ve 
ba)'?'tUllık d\lYl\Jl&nnı bildlrmlf, tt.. 
rlhtc mlııll gl:lr1llmcdlk heyecan ve .se
batla döğQ§en I•'ran31z aakerlerl OnU:ı· 
<de efildifinio lyl mamaııların gelec:cğt. 
nl ıllylemı,ur. 

Cevdet .Kerim ince
dayının konfer~naı 

Cumhuriyet Halk Partisi umu· 
mi idare heyeti uaamdan Sinop 
Mc-busu Cevdet Kerim İncedayı 
pazartcti gUnü saat 18 de latan· 
bul Univeraite lı:onferana .alonun
da bir kon!erans verecektir. Her 
kea gelebilir. 

Faydalı bilgiler, merakh şeyler 

Cebelüttank ve Septe bo~azı 
İtalya harbe girdikten aonra 

Septe boğazı yahut !renklerin 
Cibraltar bizim de C~belüttarık 
dediğimiz boğaz daha bUyUk bir 
ehemmiyet kazanmış bulunuyor. 

Mnlum olduğu üzere Septe bo
ga::ı Akdenizle Atlas denizini vas· 
leden boğazdır. Bu itibarla boğa· 
zın her iki tarafı gelip çıkan ge· 
mileri kontrol bakımından askeri 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Eskiler buraya Herkill Sütun· 
lan derlerdi. Araplar da BahrUz
zokak tabir ederlerdi. 

En dar yeri 13 kilometredir. 
Bu noktada derinliği 300 metre· 
dir. Fakat biraz daha şarkında 
900 metre derindir. Sular, Akde
nlzden Okyanusa doğru akar. Ge· 
çidin iki kenarı kayalıktır. Man· 
.ıara&ı bizim Boğaziçi.ninki gibi 
tatiF .degil, bilnkiı EevkalSde hey· 
betlidir. 

''Septeh denmesinin sebebi -
Ccb~lUttarıl:'ın k'"qısında, Afri
l:adakl - Scptc §ehriclir. Frenk· 
terin Ceuta dedikleri bu ~ehir ye
li kapı Üzerine kurulmuç olduğt.t 
ı:in. "yedi karde~·· rranasiyle 

Scptcm Praters" diye i!imlen· 

airilmiftir. Zamanın geçmesiyle 
bu isim kısaltıldı. "Septe'' oldu. 

Bofazın milattan evvelki n· 
manhıta kadar dayanan tarihi ve 
siyasi bir mazisi vardır. Boğazın 
şimal sahilinde sıra ile lpcrler, 
Kartacahlar, Romalılar, Vandal· 
lar, Gotlar, lalimlar, Portekizler, 
İspanyollar oturmuşlardır. 

İspanyollar burada müstahkem 
bir aı:vki tegis etmişlerdi. ı 704 
de 1ııpanya veraseti harbinde A
miral Ruk tarafından yapılan bir 
baskınla İngilizlerin eline geçmi4 
\'C bir daha İspanyollar burasını 
nlamamışlardrr. Asıl Ccbclüttarı· 
km irtifaı 425 metredir. Denize 
doğru olan uzunlugu ise 4 kilo· 
metredir. Adanın denizde ge
nişliği 1200 metredir. 

En nihayet no-ktasındaki bur
nun adına "Avrupa burnu" tes
miye olunur. f ngilizler burada 
dünyanın en kuvvetli müstah· 
kem mevkii sayılaa toprak altı 
istibklimlan yapmışlardır. Bu ka· 
ytJ.ık arazide ltay:ıaklar bulun· 
madığından su ihtiY,acı gayet 
muazzam !Kimıelarla temin edil· 
mekte-:lir. 

flJuı lurtıfr 1 ıncideJ 
kan ataıc.millttrl ve atagcnavall, 
bUylık clsilik milate§Arı ve altı 
s:kreter olduğu halde, kordiplo· 
matik mümessili olarak Pariste 
kalmaktadır. Bulli, şehir idare· 
&inin kan dökülmeden devrine 
büyük yardımda bulunacağı ka 
naatindedir. 

Londra, 14 (A.A.) - Londr<ı 
askeri mahfilleri, Manş denizin· 
den Montmedi.de Majino hattına 
kadar bütün Franııız cephesinin 
yarılmış olduğu hakkındaki Al
man haberlerini yalanlamaktadır, 
lngiltereden Franaaya 

yapılan yardım 
Lo"dra, 14 (A.A.) - İngilte· 

renin cenup sahilindeki bir liman 
dan bildiriliyor: 

Son günlerde bu limandan ge· 
mi gemi üstüne hareket etmi§ ve 
Fransaya yeni bir kuvayi seferi· 
)•esi nakletmi§lerdir. 

Kıtaatın hareketi esnasında ha· 
zır bulunan gazeteciler, garp 
cephesindeki mütte(ik kuvvetle
re gönderilen yardımın btiyUk 
mikyasına şehadet etmektedirler. 

Kuvvei ıeferiycyl teşkil eden 
aSkerlerdcn bir ~oğunun Dün· 
kerk cehennemini tanımıs olan· 
lardandır. V c tekrar dUJmanJa 
karşılaşmak için istic:al etmekte· 
dirler. Diğerleri ilk defa harp c· 
decek yeni efrattır. Hepsinde ye
ni ve bol teçhizat vardır. Yüz
lerce top, levazım kamyonları. 
tonlarla ctphane ve kıtaatı nak· 
leden birçok tren görWUyordu. 
~aşa ava.ıcleri yükselen kıtaatta 
dolu ve gri renge boyanmıı bU· 
yük nakliye gemileri limanı ter
kederken nhtımda dev gibi vinç
ler sahra topları, kamyonlar ve 
aair teçhizatı doldumıalannı bek
leyen .Jemilere yilkleyorlardı. 

:)ovyetlere göre 
Parisin İ§gali 

Mcakova, H - Fransıt. otdulAn 
kaJmunanca dötuıtUklerl baldı Pa. 
rl11 Almanların ellne dllfJ'nUıtUr. Pa· 
rls etl'afmda vaziyet 12 Hulraııd&D 
\Ubnren nesal.el ke.betmlf 141. Fran-

sız kumandanlı~ P•rhı cınnna yeni 
u .. -veUcr toplamıı. takat fChlr ıark 

\"O 1tnrpt.en mubaeAr& cdllmo\c lehli• 
kesHe kal"§t kAreıya killın~a Jl'nıııaıs 
ba§kurnnndanı umumi ı lca~ emrinin 
ır.uvafık olacağı.nı dU§UnmllştUr. 

Rucn _ Vernon aramndııkl tıerıeyt~ 
ton .wonra .H&\T Umanı d& Alnıau.Ja· 

rm eline dU§mU§tUr, 
Almanlnnn sol cetıahlan Şalon 

Silrhearıiı ıo;at edince Partetn du,. 
mest mukadder olmut ve A.lmanlıırm 
bugtln Pıı rlsl l~galtyle ll'ra'.rısn: brırbL 
nln ilk u.fhast kapanmıştır. 

Alman kıtalan dUnden itibaren 
Mailno hattına tsndeu ~ arkaCSan ta. 
arruz etmtğc baı;lanu,lardl!'. Moıı· 
medl dUfm~tUr • .Almıuıw ruu!U'3&m 
z ... ytat vermektedirler. ı-·ran~ as
kerleri adet itibarl,)'lc a.z olmalarına 
rağmen kahramanca mukavemet gös. 
tcrlyc.rlar. Ta&lTUZ eden Alman l:uv. 
veUeri 120 fırkadır. Frnn!lS yQJC8ck 
kumanda mavkllnln vazl!e& orduyu 
tekert:k harap oımMına nıant olmak· 
tır. 

Fransızlar Luvar Uzerinde yeni btt 
mfülafaa. hattı kurabiUrlor. ÇQD.kU 
arttk )'Cilt.De tabii manl Luvar §ebri· 
d!r. 

f'arlııln işgal edilmiş olınaaı har. 
trtn eonunu getırmn. Fnnınilanıı 
esas kuv\'ellerl dağttılnuş, tahrip edil 
mıı dctıldlr. Bunlar mU.etr mUdata· 
aya d venı edebllecekleTdlr, 

Bir lngiliz zabitinin 
sözleri 

Franııo, 1 ~ ( A.A.) - ltııt'J) hal
inrı üzerinde ucnn yük~ek rütbeli 
bir lngillz zabiti diyor ki: 

Ordu mlikemmel bir !arıda hu. 
betmekıc ,.e çok l•ik L:uv,•etlere 
knrşı rrnğlom durmaktadır. bab edl. 
lcmh·ccek olan bir panik için ae. 
beplet )'Oktur. Şerait alırdır ve ha
zırlanmomış bir arazi O.erinde 
harp ediyoruz. 'Jo'aknt dGtman da 
nhbctcn tetkik edilmemi• bir mın
tako~·a glrmcktcdft. 

Muhacirlere 
atef açılıyor 

Fnınıa,· 1t ( A.A.) - Tur'a ııeJon 
muhacirler Parlgln 82 kilometre el. 
mali şarklslnde bombalandıklarıoı 
Te mllral)•6ı ateılne tutulduklarını 

IÖ)'lemlşlerdlr. Aralarından bir 
tokları 61mnıtılr. 

Teb~ğler! 
Fransız r ~bliileri 

Parfs, f.t ( A.A.) - Parls'fn iki tarafından, dOşmanın taı~ikf, dı. 
ha ziyade artmı$lır. Bu Uerleylı dola)·ıs!le, Parb'I setreden kıtalan
mız:, aldıklan cnlir üzerine., Parlsln iki tarafına telcUmı,ıerdlr. 

Pıırlsl dolrudan doğruya müdafaadan kncınmıklı, Ftan111 h. 
mnndanlı~h. şehrin mUdt1foa edilmeııJ nctl~ılnde \"Ukuı gelecek tıhrJ. 
lı:ııtnn Parlsl masun bıtıkmık hederin! S{ltmUJlOr. J\umandanhk, J>a. 
rl in tahrip edilmesinin hiç bir mühim stratejik nellce ile muhik ıôs. 
tcrilmlrecc~l fikrinde hulunnııı~tur. 

Geniş, Ş:ımp:ıny:ı ccpheı.lndc, düşııı:ın, muhıırcbcclc, cenub:ı doAru 
ıcrnkki kııyı.lclmıştir. I>Oşmnnın en ileri unsurlarının Jlomlli ,.e Sen 
Dıı:ycr'e te,·eecüh etmiş old\!Au unılmaktııdır. 

C:ırpışın:ılarınıız ve lıatckcllerhniı, tn bıl)ıfık hir .fntlzam itinde 
devam etmektedir. 

Fransa, 14 ( A.A.) - 14 Hazlron Fransız akşam tebliği: 
llfuborchc denizden Argon'a kodllr cephenin beydi umumiyeıü 

üzerinde de,·am etmiştir, fakat bozı noktalarda, daha u şiddetli ol. 
muştur. 

Emrolunan teL:iUş ve bilhassa Paris ordusunun bu sabahki tebliğ. 
de bildirilen geri ('eklllşi pllınlarııuızıı u)•gun olarak yapılmıştır. Kıta. 
atımız tnillenddlt dcfalnr mukabfl tanrruılardn bulunnıuşlrırdır. 

Dllşman bu s:ıbnh Sor'rn gorbındaki mc,•zilcrimiıe tank \'C lay)'a. 
relerin de ynrdımiylc cok şlddcUi bir hücumda bulunmuştur. Bo bi}.. 
cum dOşmnn itin nğır z:oyfatla tardedilmişUr. 

Alman tebliği 

}"ühttziıl umwııi karargahı, 14 (A·A·) - Alırian otdulan b&e· 
kuınandanlığınm tebliği: . 

Garpta bUyilk beferiu ikinci s&fhuı, sa.ferle nihayeUcnmlştir· 
Şimo.li Fransız cephesinin mukavemeti kırılm11tır· Partsln garp cihe
tinde, Scine nehri, genJş bir cephtı Uıerinden geçUmlşUr. Havro ~gal 
odilmi§tlr· Parlsten Sedan civarmdn Majino hattma kadar b!itiln cep_ 
he üzerinde, düşman rlcnt etmektedir. Birçok noktada, zırhlı ve mo
törlll fırkalnrımuı ıicnt halindeki kollan yarmıtlar ve bu !tollan geç. 
mişlcrdlr· Kaçan dUşman. bUtUn techizallru torlı:etınlştlr-

Plynde fırkaları, Parlsln mUdafaasını zorlamışlardır. DU"man 
lıu\"\'etleri, Fransız hUkumet merkezini himayeye klfi gelmemiştir. 
Bu sabahtanhcıi, muzaffer kıtalnnmu: Parll\c girmektedir. 

Marne'in şarkında, Vitry - le - Fraçolıı işgal edilmiştir. Argonne 
ormanının cenup kıyı.smn varılmıştır. DUn akşam Verdunun şimali 
şnrktııinde 304 rakımlı ÖlUadıım tep~i hilcumla alınmıştır- Majino 
hattının kilidi olan Montmcdy zaptcdiltn.İ.!Jlir· 

D~ma.nm imhasına kacJar takip edilmesi üçilncU devresi bajla. 
mışt.ır· Bu s::bn.h. kıtalarımız, sağ ce?httindc, M.ajlno hatuna cephe
den hücuma knlkmı~lardır· 

r:ayri müsait hava şeraitine rağmen muh:ınıhc fllolanmız, pike 
h:ırckcti ynpan tayyarclcri.nı.lı: YO lmha gnıplarmıız, 18 hazlrand!\ 
ceplıcn1n ı:ıuhlclif noktalarında, karada yapılan ınUcııdeloyo iştirak et
mi lcrdir. Asker lahnşşUtleri Ye bnsmm gerilerinde hareket eden 
piyade \'C nakliye kolları, muvaffal:ıyetlc bon1bnrd.msn ediltnlştJr. 
EzcUmlc M:ım'ın şarkımla, t:ıyynrE' ıneyd:mll\nndn. lstasyonlardıı ve 
d:!rıtlryoll"rı Uzcriııdc milhim ta.hribnt ~'t!pılmı~tır. H:wr eahltıcrlndc. 
iki nnkliyc gemi.ıs! b:ıtınlnbilmi~tir. Birisi 10 bln tonluk olmnk Ute . 
re üç nakliye gemisi de ciddi he.sara uğrntılı:ııştır. lfa\T'm ıılma
llndc h:ı\·a dAfi toplan, altı dUşmnn nıı.kli;·il gcın.io:ini batırmış, diğer 
Uç nakliye gemisini de ciddi hasara uF;ntmı§ vo bir ?ng:liz torpido 
muhribini geri dönı!lcğc mecbur ctmi~tir· 

DUşmnn dlin, 19 tayyare k:ıyb<'tmişUr. 
• Tlcrlin, 1.f fA.ıt.> - n.::--·.n. :> 1tın'>ının hll<lfrrliiıinc sfire. Alman kı. 

ıııtnrının Pni~e F:lrmec;lni ,.c :'\nn·e~ ~ı·ferinln ıı~lfcl'lt>nnır~i sclıchilr, 

Hıllcr Alınıın,·ndn h!i itn r'·lrrin üı: ırün b:ıl ra"forln <lonatılmn .. •nı ,.c 
cnnlıırın her gı}n on br.s ıJaklk çrılınmıı'iını cmrdrnlşllr. 

Meclisin dünkü 
toplantısında 

Hakimler kanunu 
müzakere edildi 

• 

Ankara, H (A.A.) - Büyük Mlllel 
Meclial bugUn Şemsettin GUnaltayın 

bllcltanlığındıı. toplanarak arzuhal en· 
cUmenlnln 29.4.940 tarihli karar oet
vellndeki bir kıı.rarm umumı heyette 
mUzakercainc alt olarok Nlzım Po. 
roy "Tokat,, tArafından verll~n tak. 
rlr ile y.111 arn.b&l eııcümeııtnlD 
ı.12.939 tarlhll karar cetvcllnaekl bir 
kararın umumi heyette mUzakerea! 
ı~ın Ziya K&ramunıa1 "lstaııbul,. wı 
vermı, olduiu takrir ve bunlara alt 
mıı.tb!ltnlan ırıUzakc?tl ve tAB\1lp ey
ıeml§Ur. 

Meclis EyUH • lklnclte,şrln 1939 ay
ıanna alt divanı muhasebat raporu
nun UçUoctı fıkrnaı bakkm4ald mali. 
ye oncUmenl mub&tıı.11w da taavlp 
etlikten IOtlr4 hflklınler kn.nunu llc 
bu kanunı:in but mnddelerinl tadil 
eden kanunların bir kıaım maddeleri· 
nln değigtirllmest ve yentden bazt hU· 
ltUmler U&VYlne dair kanun lQyllınaı· 
nm mUzakereslııe ,.eçmJıtiı'. 

Jsug1lııkll toplantı<1& birinci mllza
keretl ikınnl edilen kanun la.ytlıaııı 
UzcrtndP. ileri .sUrUten bir mUtaıcaya 
kal'§ılık ola.ıı adllytı \•ekili FetJıi Ok. 
yer verdiği cevapta ycnl hllkUmJerlo 
imtihan uaullerlnlo kaldmlm&kt.a ol· 
muına mukabil ateja tAbl olanlarla 
meslekte bulu:ıanıann iki aene zar
fında. ıeclyelerl, halleri na.ıan 1Uba· 
r-. alınarak ehıtyetıcrt anblt oeduktan 
11011ra mua'tin 11ılııtlle h4ldmllk ııotfı. 
na geçcceklerllll tıaret eylemi;, ve de· 
ml§Ur ki: 

- Bir defa hAkimllk mn.ıfma geç 
tikten ıonra hAklmler mUtemadl SU· 

rette imtihana t&bldlr, Bu.nlann ver· 
dikleri kararlar temyiz mahkemesin. 
den ~~cek oca g~re not &lacak, ona 
göre terfi edecek veya etmlyecekler. 
dlr. lkl defa terfiden mahrum olanlar 
da meslekten taacıye cd!lecell.lerdir 
Maksat 'imtihaha ctrmcst Tc llyakuU· 
nln tecrUbe >edllmeai lae bundan daha 
bUyUk lmtlhan tuavvur etmiyorum. 
Yası Ue herhangi blr talebeyi tmUba· 
na tAbl tut.Ulakta hiçbir fayda yok· 
tur. Naznr1 olıuıık imtlban verenlerin 
meslekte muvaffak olac&klarma dair 
•)!Unitdc bir emmanı yoktur. 

Onun için aynca. nasart olarak tm
tıhaaa t.Abl oımıılumda tayda gör. 
mU,yonım, belld zarar da vardır. YOk· 
.sek mektep mezunu herhanct bir genç 
bir vekAletA lntiaap tıt.ıııelc laterııe hiç 
blr zaman tmtlhana U.bl tutulmaz. 
Yıılnu: Adliye veklletlnc inUaap elti· 
ği takdirde imtihana lAbt tutulacak 
olursa Adliye \'ekAlctıne intisap et
mek isUyen hukuk melrunları.nm ade
dlnl azaltmakta! "'ka btı- ~Uce 
"·ermCJ;. Dialln ~ugU.ıı , haktk.atcn hA.. 
ltlmlere !Ula ihUyacrmız vardır. Bt· 
naoııaleyh bU imtihan kaldeain!n, za. 
tcıı ıundlye kadu hlgblr auraUe tat· 
bik edilmemi§ olan bu imtihan kalcıc
s:nın lpka.smd:ı hJçbir fayda yokt.ur, 
belki de D'lahlUr val'dtr. Blnaenaleyh 
bu mutaıea ile imtihan kaydmı kal. 
dırdzk.,, 

Kaclla Pazartesi gUnQ topltuıacak· 
tır. 

Bir İngiliz muavin 
kruvazörü batınldı 

Londra, 11 (A.A.) - Amlrallık 
Skototun lsmlndckl muavin 'kruvıızö
rtJQ dllo bir tahtOlbahlr tarafından 
batınldığuıı teessüfle bildirir. tkl za. 
blUc dört ballTiyetı eka1ktlr. Diğer 
zablUor ve mllrettebat bir lngill2 U 
manmda kar:ıya Çtkrnroıardır. 

u:ru1.·azörUn 350 klJlllk ml1rettebatı 
vardır. Ofımt batarl:en, eon dakikaya 
kadar topl&rlle ate§ etmekte idi. Bu 
esnada topçular bellcwlnc kadar au 
içinde kalmzflıır ve ıslanwamak tçtn 
ba..§larıru kaldırmak mcchurlycUndc 
bulunmuşlardır. Sağ kalanlar dllşman 
tahtclbahlrlrılrı dcnt:ı:c dalmadan ba· 
tırıldrğmı :z:nnnetmcktedlrler. 

-0---

Almanların Şamhorat 

zırhlısı bombalandı 
Lonclra, 14 (A.A..) - Amlrallıfm 

tobligt: 
DUn. Pe?'§Cmbe .sabahı, bn:hrlye tay

yareleri Trondhelm Ftyoruda Alman 
babrtyc ctlzitamlarma hUcumlar yap. 
mışlatdır. 

Ş:ırnhonıt zırhlısının baca nrkaınna 
ağır bomba ile tılr l.aabet vukubul. 
mu§tur. Aynı zırhlıya ikinci bir 1sa 
bet c1aha olduğu blldirllmektedlr. 

Amsrika elç:s:nin 
sözleri 

<BatW.·ı ı mc4 u.yfw> 
tır ki Amerika mecbur olma6ıkça 
harbt:ı ginne1ecektlr. Yalnız mc· 
deniyeti ber uman içln himayeye 
amadedir. MUttefilı: dnletlerc 
mtimkiln olan her yardunı mllm
kün oldufu lı:adar çabuk yapmaya 
ç:ıhş1caktır. 

Amerika..hil.kU:ncti, Tilrki)·enin 
her giln blru daha inkl~f etti 1ıi 
ni büvUk b!r rnemnunivet ve hay 
ranhkla takip ediyor. Bu astı mil 
lete kar§ı derin bir sevgi ve sem· 
pati hisleri besleyerek takip etti
ği kuvvetli ve dürüst siyasetini 
takdir ile nlfık.:dar oluyor ve emi· 
nim ~!ataktır da." 

F. A. K. 

1 Yunanistan 
bitaraf 

Vaziyetin inkişafı 
soğukkanlılıkla 
takip ediliyor 

Belgrat, 14 (A.A.) - Röyte 
ajansı bildiriyor: 

Atina.dan gelen haberlere gfüe. 
Yunaniatan Mısır tarafından ta 
kibolunacak siyaset hakkında va· 
ki olan beyanat ve ittihu olı.:nan 
askeri tedbirler üzerine beynel· 
milel vaziyetin inkipf ını ıoğul: 
kanlılıkla takib etmektedir. 

Yunan makamatı bitaraflık si 
yasetlerini azimkar bir surett11 

tatbik etmektedirler. Hariçten 
gelen ecnebiler 48 saat zarfında 
polise milrac:aat mecburiyetinde' 
dirler. Killliyetli mikdarda .Al" 
manlann son zamanlarda Atina' 
ya ve diğer Ywıan şr.hirlerine 
geldikleri anlqılmaktadır. Bun· 
larm arasında fÜpheli hareketle 
tinden dolayı komşu ımmleketler 
den ihraç cdilmiı bir çok e§hıS 
da vardır. 

Korunma kanununa 
muhalif 

hareket edenler 
Dün asliye altıncı ceza mahJce· 

mcsinde biri kiralarını arttırdıi'· 
diğeri de mevcut malını sakladı: 
fı id.diasiyle iki suçlunun ınillı 
korunma kanununa göre muhake· 
meleri yapılmııtır. 
Dükkanında 1000 tane terıno~ 

olduğu halde gelenlere "yok 1, 
cevabını veren tıbbi ecza tacitı 
J ozef Kastronun muhakemesi: 
dlikinmda ke§i! yapılması, .Malı" 
mutpaıadald •'trfaniye" hanın111 
kiralarını arttırmak isteyen aa· 
yimin duruıması da phitlcriıı 
celbi için ba§ka bir gilne bırakıl" 
mıştır. 

Jozef K.astro mevkuf, Hayitrı 
serbesttir. 
Paristeki talebeleriıniı 

Hariciye Vekaletine Paris Baf 
konsolosumuz Cevdet Dülger ta· 
rafından dün gelen bir telgrafta 
resmi ve hususi talebeden 95 t 
nin vize ve pasaport aJdıklarınJ. 
yardımsız ve habersiz yurda do: 
nenlcrin on be§i bulduğunu, ge_rı 
kalanların da Paristen daha ernı11 

bir yere naklettikleri bildirilınif 
tir. 
Belçikadaki talebemizin Aımarı· 

ya yolu ile memleketimize avdtf' 
lerini temin için itabeden tedbit" 
lere tevessül dilmiştir. • 
Lolcant.aların tarifeler• 

Belediye daimi ·ncüme:ıi dU~ 
Vali ve Belediye Reisi Lfitfl J{ıt' 
darın başkanlığında toplanını~· 
lokanta, gazino ve içkili yerleritı 
tarif eteri üzerirlde tetkikler ylP" 
mııtır. 

Bu gibi yerler dört ımıfa talr 
aim olunacak, tarifcleride bun' 
göre hazırlanacaktır. Gazino .,e 
i;kili yerlerde içki ile meze usul~ 
kaldırılmaktadır. İçkilerin ve ıne 
zelcrin fiyatlan aynca tcsbit olu· 
nacak, içki ile meze isteyenler b~~ 
tnrifelere göre meze ısmarlıyabı 
letel!lerdir. 

Tarifeler, b\rkaç gUn zarfında 
tasdikten çıkıp alakadarlara teb" 
Uğ edilecektir. 

Amerikanu~ mütte
fiklere yardımı 

(Ba§t&rafı 1 lllcl a&)ofada) 
Vaı!ngton, 111 (A.A.) - Reuıer: 
Rcyno'nun nutku, kongre nıııh· 

rıııerini derin surette he)·ecana dli· 
şDrmü~tür. Fakat Vaşfnstonda, Fts11 

saya l.:nrşı olan sempalf hissi, 0~ 
şnğı yukıırı bir iktldars1zhk hiS5

1 

ile birlikle kcndlııinl göstcnnck!C" 
dlr. Müllefiklerc ynrdıru eııncklC 
en zlyndc h:ıhlşli lıulunıırılor bilt• 
l>ugün harp llfınına mütcmnyil gô, 
ı ünmemcktcdlr. 

Beyaz saray adın:ı ~öz sö)·lcıt1c~e 
cclAhfyettar bir ıal f6yle dcııılt· 
tir: 

Mütıem:tcrt', Mıim için müınkil" 
olnn her fCYl aöndermeAI hıılnştı· 
rıyoruı. Fnk:ıl, nlsheıcn ıııyıf oııııı 
bu )'llrdımın kendisini his eııırr
bilmcsl lcln bir knc hnrto li\zıındır· 

1.ondra, H ( A.A.) - AoıcriJ;O 
birleslk de\·lcllcrl hfikfımell, nıUt. 
tefi! lere 80 ')'eni bombardım•n t:ı) • 
)'aresi 16nderllmeslne mO'lnntlC ,.er 
mi$Ur. 92 honıhardımıın ta;,)nrc-1

• 

Uantiktt- yoldndır. 40 cwcı tn"' 
re~ı ve 40 deni'" tnY>'Orcıl de 1 

lerhol h~rc'· 1 <' • \ r. 
Amt> I' rı ll1 c 1 l ' 1c ı 

ıı~:ın meclisi, ımııteriklcr 
milyar GiO milyon dc!krlıı !<' 1 
malzt>mest im:al edilmesi MI.lanı'~ 
ki kanun projesini hlr mutı::ıllf rt' 
:re kıırşı 401 reyle tns,·ip rtı' d,''' 
Bu r:ıl.nm Buz' t>llin ıl'•r 1 r'"'(''' ıtı 

1 ı I 
de tcklıf elliği raknnıı 3~ ııı • 
geçmektedir. 
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t_outıka: 

Asrımızın destanı IAfrikadalngiliz, Fransızrı FEKOND17a 
ı 1 tal ya müstemleke eri : ... ~:\~~'.~!~·":~~~:~~~~~~~~:::~.-D c!.ıu yüz on dört harbinden 

~ aonra harbin dehtcti hak
~üthit bir edebiyat almıt 
~ flÜ. 914 • 918 harbi için 
~ L.tile Ogüst kontun dediği ıi· 

"" beşeriyetin aoa harbidir eli· 
~~ bulunmuftu. insan cemi· 
~ et-i kuruMu, kurulalı ha pıı 
~l ~et bu!acağı zannedilen fa· 
t.., eı- zaman biter ıibi olduğu 
ta...~ daha tiddetli bir tekilde 
k~ kabaran hadiseler var-dır. 
~ ail&blann tahdidi bunlar 
it da birind plinı ifpl eder. 

er hc.rp: 
~ Bu ıon harp olsun, diye ya·. 

U • kılıçlar bunun için çekilir! 
.. ~! !çinde yapyan diplomat
..._~n mezarına çelenk kor 
~ı söylerler, 
w.,~lann tahdidi iti de aynı 
~~-bir hayalin nesilden nesle 
lieo-.Ji suretinde inki§&f etmiı· 
....:, °Napolyon ıiWılan tahdit et· 
~ fikrini ileri siirdüğü zaman 
it ~~u!'Ya sefiri, Prusya bu fik
\ ~tar olursa hükUnıetinin 
~ ~apcaiını aöylemiıti. Prus· 
~ leliri de davayı aynı tekilde 
~f, Avustu'r)'aclan fÜpbe-

t ~r etmiıtir. 
a..:_ ~lar böylece bazı hayaller 
~ yorulmadan koıup git 
~~ irlct". 
~ ' ·~t henüz harbin, ve kuv 
tı..., ·• c?:n:ının b!rinci planı İ!ga! 
~~e o!ma:ııdn-. 
~vctli o!an, kuYYetli olmaya 
~!. ile, nıh ile karar nren 

p \Uıü yürütmektedir. 
~ Petıaip bu olduğu için müca· 
~ ~k çetin bir hal abuıhr. 
ı.;: '-r ay içinde A vnıpanm ne 
'~tmit olduğunu bilmiyo• 
~'U knyıp!cı:ı yazacak rakam 
' inaanhğın hafızaamda 
~CUt mudur? 
~ iicııdeleyi her §eyden üatün 
!.; "fa çıkarmıı olan tarihi pıt· 
'~ akim, idrakin, keı 
'-ilıtirarn bütün ıüınetJeriai 

Fiyat murakabe 
komisyonunun 

toplantısı 
Tüccarlar fiyat teabiti 
için mühlet istediler 

Fi:rat murakabe komisyonu dün 
ticaret odası salonunda toplanmış 
zficaciye, kırtasiye ,.e hurdnat1:1 
tüccarl:ırını çoAırarak satış fiyatla
rı teııbit edilecek maddelerden ne 
miktar kür ayrılması icap ettiği 
hakkında mııH\mnt nlını,tır. Hurda
\'alçılor ıı:ıttıkl:ırı malların cok ce. 
şftll ve nıütcnen·i olıhıAtınu ileri 
sürerek fikirlrrini bilılirmek üzere 
bir h:ırta mühlet lslemişlt'rdir. 
Gıda m:ıddclcrl ilzcrlnde bugün. 

lerde kail knr:ır ,·erilec:-ektlr. Hunu 
giyim eşynlıırı tnklp erleC'ekllr. 

izm!re vapur 
Y olcufo.rın Mudanya 

,, . .f l .. • postasmaan ısb e.G.c.cı-ı 
temin edilcce.~ 

ı.aa,·cdılcn Mı:rsın hattında k:ıl. 

mış iki ,·ııpurdan En.urum dün nl:
~m hmire nnnıştır, Yonn şehri. i 
mize Rc:lcccktir. Çtınııkkolc ,-ııpurıı ! 
da dün Anl:ılyadnn kalkmıştır. Sa· ı 
h g(inil limanımıza \•araraktır. tz. 
mir aefeı-leri l\ludan~·a aef•rlerine 1 
yapılacak bir ilheyle temin oluna. 
caklır. ı 

Diiter ınrarıan harbin Akdenize 
intikali üzerine lşsiı kolnn limon 
ıahmll vo tabliye :ınıc1cslnc başka 
işler bulunacaktır. Bunların bele. 
diye işlerinde '°alışmaları lemin e. 
dileceklir. 't dele için aelerber •tmittir, 

lı... • '1ııız, bunu kafi gÖl'ememif, C 1 k d 
~ cHin)'llnlll en büyük " ta· &SUS U avası 
~ lbiıli göriilmemit feclaklı-
" ~ ~le bile, fUurlu hir aaret- Y &bancl bir devlet 
~e icbar •tmittir. SeEarethaneainden 
~ bir aylık taarruzlar eana· 
~ ıördüğümüz manzaralar · para almı§lar 
~.._1l'uhlanmn naaıl bir •tet.ttt Yab.ııncı bir devlet heııabına ,-., 
s_~ı aöatennek bakmmidan Türkiye Cumhuriyeti aleyhine cıı
~te layıktır. Bu feclakarbklar susluk y:ıpmnk ,.c memleket dahi
~~ denebilir ki büyük bar linde dolıışıırak mıııır propaganda. 
~ ~emiı veyahut büyilk har lorda bulunm:ık suçundan doJ:ıyı 
)h.~ult rüyası içinde hatırla· bir müddei e\"\·el ~·akalanmış olan 
~ yükletilmektedir. Para· "Atıkı6ı" gn1eıesi ııahlbl Mehmet 
S- ""taları yüzde bin bq yüz a Ihııan Yazman ile Rıza Çavdarlının 
ı.;._"" ölümün kollan üstüne yaa· muhakemelerine dlln sabah tklncl 
t~dır. Bu bir haklliattir. ııAır ceza mahkemesinde ıiıll oJaa 
'i ~ zaman çocuklanm gözleri· rak ba~lanmıştar. 
'ı!~dan ölümü kabule icbar Okunıın ilk lıı .. klkal evrakına 11ö. 
~J'Ot re, Ihsan Yazman Malotyn, Bitlis, 

...._bih.. ta:-aftan .atan müdafaa· Van ve Diyarbakırda ı:ızete Te 
~ l.ariıaaıidelilderi ... siz bir mecmua bayilıAi yapmış, aynı ıa
""' halinde Garbi AYrUpada manda bu bavalide propagnnJalar
tL.: .liiııı insan kaniyle nehirl•, da bulunmu,tur. BilAbara lstanlıu. 
~ıler, tarlalar •e onnanlann l:ı Relerelı Hıza Ça\"darlı ile tanış
~ köıelerinde yaz1lmaktadır. m11o beraber<-c "Açıkgöz" odınd:ı 
,_-.~i birini sayalım .. Macid.- bir s:ızete cıknrmışlnrdır. 
-.,..,~ l&adar inanan, maddenin -.e Yine iddiaya söre, Ihsan ve Jlııa 
C'Getiıa bu kadar tesiri altmdft Covdarlı bir )·ab:ınrı devlet sefa· 
~ inaanlarm bu barilaalide rethnnesin~cn para alarn1c sır m:ı
t1tı,~ bir romantik devirde yara· hiyetlnde olınaM liızını gelen bazı 
11;_._ı•,..,.n ka~ramanlrklan balke hııberler ""ernıi~ler, mektuplar )'Dl· 
"'lı llJılulmayan bir haldir. mışlar<lır. 
L.. ~it- tank kal'şıamda ellerinde Tahkikat evrakının okunmııısını 
~~ k te mülf'::tklp müddeiumumi, nıuhake_ 
"- fırsat gözliyere a f r menin Ri7.lı olarak denm etmesini 
~ 8 

• 10 ya§ındaki Fransız ço talep e~·l<'mlş, maznun nııa Çnv. 
1 • :lrrllın bc~eri kavgaya verdik darlı bunR itiraz eımiştlr. Jlcyctl. 
~ tılviycti bir t;ırJü unutamı hakime, dın·a mahiyetini memle. 
ti~ H:ıli levhalar karıımda ketin emniyeti ıle alıikodar gören:k 

L.~ndan .. __ ,_, __ g:f:jiyor ve muh:ıkt-menin AlzJI devomına katnr 
"" uuuuar vermiş Te salondaki dinleyiciler 
!iıı:da aaklanmrı çocu ar elle· dı!Jarı çıkarılmı,ınrdır. 
l,. bomba tankların altına atr 

~tla,. 

t l' :t:ıı:' .. - k bo ba .• "l q. yurur en m guru 
~~ "~ ta::!e ve kanla bulanmı• 

.• ~ karıııyor: 
ı - Ya~:ısın r.~anaa t._ 

tıı~ H; h:ı:-ı elen izi halini alan Av 
ı:. .• ~:ı bey:ıt:a ynzı!an a•ı·n:uzı

-<\tıt. 

~ SADRI ERTEr •• 

Şsnı bir tecavüz 
\ 
11 r:ı\'ılo Biiyüklang:ıda Aloco 

1 !\<Jlcııihndn otur:ın Şişeci Alr 
•sıııtnclc bir sene, uynı evde 

il ı Bileyici S:ıliihaıtinin S )'il 

. ~ı.ı km sc,·lmc taarruz ~tmlş 
1 
\allı çocuk feci v:ızı)·ctıc
nl';ı;e knldırılmış, Alıml'l 
ııştır. ---o-----
n: },öy okul arı 
'•tııı mülh:ıkut kü) lcrinıtc 

~ "!ılmckle ol:ııa köy okulların
'l1an1J:ı Sıllvrl, Çat.alca, San· 

' l...ızaı:ırında yeıı.ldeıı okullar 
• t lilcc-cklir. SlJivride iop edl. 

~· ' uııarın yerlerini teshil et
t'< ıııere bir heyet bu.tün tetkik. 

· l:ıyac:ıktır. 

Feribot inşae.tı 
tehir edildi 

Harp var.13•et1 y!Jr.ünden bmıün 
·cin boriçlen in$tlal mal!eı.1~si R~·
ıııesl iın!.ıinsızlaşltAınılon Sırkecl 
le Hıı> dnrııaşa ara~ıııda bu ~·ıl 
nşosı mu'.ıırrer ferıbol ıskclclori· 

nin )'DI>ıhnası ,·nrıyelın düzclıııesj. 
ne k:ıılar tehir edilnılştir. 

Akdenizde bulunan iki 
Amerikan vapuru 

Amerikan Birleşik eumhuriyetleri 
hOkfıınelinln Anıeriknn bandıralı 
,·apurl:ırı Akdenia:e ıirmektcn men'i 
üzerine Akdenizde bulunan npurA 
l:ırıl:m Exınourh şilebi dün lima. 
nııııız:ı t•rlm'<;'İr. l!tı"İı ı K"r:ıılcnl. 
ze gıtJc,·ck ,.e ınAI ) lillc-H"rc-k Ak
ıleni1.dcn liOn dd!I l!C t•rck memlo· 
keline dünec~ktır. Ş.rudi Pirede bu. 
lunan Amerikan bandıralı ümur 
vapuru da pourtesl ıilnQ limanı. 
mı:u gelerek içindeki ilhal1l eşyo_ 
sına boşalttıktan sonra Amerika>·• 
gidecektir. Banlar Akdenizi terke
deeek son Amerikan \"&purl:ırı ola· 
caklardır. 

DENıZt 

; . 

~ IT~L'l'A 

~ FRAlflA 

ESJ eAIT.AN't'A 

~ f'OlllTEKİZ 

fiillID j~.;t.Ul'I' A 

c::J OELÇIKA .. 
iSi ..ıil$TSıdı.. 

J'ul.."Orı11a ııerdlğiml: lıarilada lnoillere, f'lTltıAa ue ltalyadan 1ıa,1m 
Portekiz, lıpanya ve Br.lçll;anın rlrı bıı bilmik kıla<la •alılp oldukları 
ara:l miktarını. lıurıların yerlerini gürebilirslni:. ltalya11l11r Al•dcnl: 
ınhillcrimlen itibaren Mıur, Ct:ayir &Jtı ln11ili: Sudam araıında kalan 
l.ibyadan baıt.:a 1/abeflslan ııe lll11t Okııanusu sahillerinde ltaluan So
malidne .ahlptirler. f'ra11ıı:lar 1'unu!, Ce:nytr. Faı, ceııubl Fraıısı: 

A(r/1.:asr ile mühim bir ara:/ prrrrasını işgal etmektedir ki Madagaalrnr 
arlaıı da 11lne f'raım:lara aittir. Bunun lıariclııdc cenubf .A.(rlkadan 
itibaren Ktnııa tla dalıil olmak D:ere Afrikanın garbını llıota tdtn bir l 
kmm /ngillueyc ali olmak ıi:ere lnnlllz Sudamna kadar devam eder. ~ 
IJiiJer nıemlekelltrin ara:llrrl haritada tıartt olunmuıtur. J 

\---------·.-------------------------------------· 
ltalya, Fransadan dün 
gelen Vatandaşlanmıı 
Semplon ekspresi her an 

telıiiJ,eye maraz 

Dün gelen ııoh ıılarrlan 
$alıriut .1kslll 

yordum. 1.ükln -.apur seferlerinin 
ke~lldijinl öğrendim. Trenle seya. 
bnıten başka ('are hlmamışıı. Bir 
tok BÜçlüklerle kar,ılaştıktan scmra 
trenle yola tıkabildlm. BindlAim 
Scmrılon treninin l\fllanodan gelir. 
lcen Qç defa bonıbalandıJını 61ren· 
dim. Fakat seyahatim esnasında 

mühim bir fevkalidellk olmadı. 
Hıırbe ale)•htıır o.lan !tnlyan halkı 
hılh:ıssa Fransızlarla tnP•tm•la 
şitlclt•lle mııhnllfllr; bunun itin llus. 
1>01'ııinin harp ilAn eden nutku te. 
e ,,ür uyand1rmı,ıır. Yıyecek mad· 
delerinin ııtühim bir kısmı ,·esi. 
kaya tabi ıuıulmakladır. Harpten 
•oııra d:ı lı:ıly:ınlurm Türklere kar 
fı mu:ımclclcri hlc deAlşmemiştlr. 

f':ılrnt Mısır hük(lrnctlnln Jalron 
yolculara kn.-,ı aldıih tedbirlere 1. 
tnly:ıdıı aynen mukobele edilmekle· 
dir .. , 

Dünkü kon\"ansi~·onl'l ile Mllftno 
konı.cn·aıuvorı mezunlarından U. 

Rlr mfiddel ('\"Yel Pnp:ı~·ı zlynrrt mur JJnhn ,.e teknik lnhıılllnl yııın. 
etmek n !oulhUn temini :rnlunıla rla bırakan Ihsan Ruhi de gehnlş. 
yah·:ırnınk için Jı:ılyn)·a sıiı1en I.üb. lcrdlr. 
n:ın katolik p11pazlarıı11J:ı;ı ınüreıc- ı--------------

kep yedi kişilik ı,ır k:ıfilo dlin.',,i ı·z·cı·ıı·k kurultayı 
k<n,·3nsil"<>nf'I trcnlle Şl'hrimıze 
gelm!şlir. Dunlorın bMJn(l:ı },ulu
nan rahip Şemail h!r müh:ırririmı. 
ze ,unlorı Fi'ıykmlşl!r: 

••- \':ı!ıkand:. P:ı• n on il !nrl p; 
yl 1:h·:ırt.'t eoler,·k ell" · 'll ö 1 ı 
ııoı··il·:ı ıle m<'c;"ul 'Oım"nı 1 l:ı 1" 
t.'.l~ er s:rr ruh:ını \"e t:- ~nt h •! 
sullı için leıncnn lerinı "zi 1 hl n. · 
ve bu sözlerimizi ('Ok i)•l karşılı 
~an Popa, temennilerimize işlirnk 
eıııgını, düny:ının sulha kavuşması 
için daima duo cııı.-ıını söyledi. 

nur:ulnn trnn:u geçerek l.iibnnna 
gi dt'C'c4iz.,. 

DirJer tnraflon A\•rtıp:ı Scmplon 
ekspresinin kaldırılnc:ı~ına dair ô. 

lan h:ıbcrler tecn·üı etmcınişllr. 
\':ılnız rliinkü "''•;nı't!'i t:ırifcc;ln 

rkıı ı.ıcı- P,t'!ınlştir. l'u ı.c ' 
y, kul:ırd:ın S:ıbrije AJ.. 1 • 
nnl:ıtmı'ilır : 
"- lı:ıı:rn)·a tı•rlf.t o!nrnk s ı rr. 

Romayı be~cndlQını için ev tuta. 
rak yerleştim; tavattun elmiş gibi 
ısenelerce kDJdım. Faknt Mussolinl 
harı> nutkunu söyle~;nce derhal 
ınemll'kcHnıc dönmeğe karar ''er
dim. Harbin ikinci günü Venedilc 
gittim. Vapurla hareket etmek isti_ 

.?azartesi günü Ankara· 
da toplanıyor 

(°)nümiizdeki poıarle~I günü An 
T:!.l.ı iz<-il•k krul':ıyı toplanınn~ı 

:ı k.:r:ır 'crilıniş ,.c haıırlıkl:ırıı 
1 şl:ınmıştır. l\uı-ullay:ı lı!ilün vilıi 
)•e:ıc-rdcn izcilık lşlcrilc nıcıııul o
l:ın \"e bu s:ıh:ı<l:ı ihfüas sahibi bu
lunanl:ır tbvct edılmhlerdlr. Seb. 
rimbclen de maarif ruildClr muıwl. 
ni Y:ıhl, G:ılatııs:ınıy lisesi beden 
munllimi İbrahim Hokkı, Kabataş 
lisesinden Hamdi, lstiklAI llsesin. 
den S3ıui gideceklerdir. 

Vnpurla.rd ... a ınn.ca. ( 
s 1--h"' tedbirler için 

l>cniz} olları '': p•ırl. •mdJ ~·okt•_ 
i::rın sıhhi ih!ıynçlıırım tcmın et
mek; \"Opurlarda )·eni ııhhl tedbir. 
ler almak üzere Ankarıda Sıhhat 
Yck:iletinde bir komisyon toplan· 
mnk üzeredir. Komlsyonn Dcni7. • 
;rollnrınd3n da bir u:a l!Slirak ede. 
<'ektir. 

kralı gibi dönüp dolaştı#ı görü. Tabii, M:ıtyo nrnyn ııirmeAe calıştı. 
tnrdü: \'e ornd:ı kngn Tesllesl ara. Fakat, ilk sözlerde. mu•ııffak ola. 
ınak için lle:tdiği muhakkaktı. Ni· mıy3caAını \'C babalık nüfuıu kınl
hn)·et bir 1rOn, çinlğin kendi top. rh{tı takdirde hu işin halline fm. 
rnklarına tecavüz eıtlll ldılla&Ue kıin knlmı)·acağını anlıı-arak çekil. 
kıyameUer kopardı. Meseleyi bed- di. Bununla beraber otuJlarının a
hab tersirlerile o kodar şişirmişti rn~ını hulmnğa tılışmakıan yine 
ki, Matyölerin saadeti bir milddcl vnrgecıniyerek eşref saatin ıelme. 
yıkılmak tehlikesine maruı kaldı. sini beklenıeAe karar TermlflL An
Greguar iş baJında sert n inatçı)·. cak, giln geçtikçe müaazaanıa .ın. 
dı. Hakkından hiç bir şey hel:ıı lenmeıf Maıyönün eııd1$eslnl arttı. 
etmeıdL Ve nihayet bir trün onun- rıyordu. \'orotmı1 olduğu ba kil· 
1:ı Jerve :ırasında çıkan bir mün:ı. çük halk, kunnuş oldulu bıı ttcük 
kaşa üzerine işler bilsblitün bozul- devlet ani bir lnhizam tehlikesi ıl • 
tlu. Ertesi gQn Greguar çiftllAe bir hndo bulunuyordu. Bir eser nncak 
dan açtı. Je"e artık deiUnnerte ı;evgl ile yaşar, Te sevil. ona do
bir tek bultday g~ndennfyeceAini Aurdu#u gibi onun temadisine de 
söyledi. Ve o andan itibaren Tali. medar olur. 
yet gillikçe ıerglnlcşll. Kim bilir Kardeşlik rnbılası cözüld!llil gün 
bu kin , .. çalıınJık kasırıası yarın eser de yıkılır. Mat)·ö, oau kuncıı, 

Umumi kütüphanelerin 
çahıma zamanlan 

Umumi kütüphanelerin açılıp 
kapanma ve harta tatilleri hakkm
da Maartr VekilllAi )·eni bazı karar· 
lar almıştır. Bu knr:ırlora söre, 
biUün kütilphoneJer 9 dan J8 e ki. 
dar açık bulun3<'aktır. 

Memur:ılrı çok oltm kütüphane. 
!erde ilğle t:ı ıili yaıulını) acak, ınc. 
:ınuru fiı:tcn :ız ol:ırılnr hlr snnı t:ı!il 

Yarınc:ıl:lanhr. Pın:ıır ve cumarte~l 
gOnlcrı J,ü• ır iı .. ::clcr o,!llcdcn son
ra da atık olacoklardır. 

Maarif Müdürlüiü 
kütüphaneai 

!stanbuJ maartt saldOrlOIGade 
bulunan mesleki ıt.OtJipbane ru 
ltıtili münaııebetile bOUln llrelmen. 
!erin ısııradealne •Çllacaktır. 

36 vagon ki.iıt seldi 
Dlla Macartatandan trenle febrl. 

mize 38 Yakon kitap " meema 
kAAıdı ıelnılftir. Yakında tekrar 
1reıecet mallarla iMi mllltar IOI n. 
soma bulacaktır. 

HuanSea 
&ikan Antaoll etoDGIDJ ._.._ 

ylnln Yuıoslnyadakl toplaabana 
iştirak eden ht)-tllmlıin relsl Tnb 
ron mebusu Hasan SAh konseyin 
mesaisi blltlkten sonra Yunanlsta. 
na geçmişti. Bugiln tehrlnıiıe ıe. 
lecektir. 

AlbnFiyab 
Altın fiyaUan dftn ıt kuruş d6-

şerek 24,55 fizerlnden muamele 
g6rmüşlilr. 

neşe \'C RÜzelllAin kemalinde bır:ı. 
kacak yerde, camurn bntmış, par. 
calahmış, kirlenmiş ve kendinden 
evvel ölmüş görecekti. \'e kendi 
dehasından çıkıp büyü~·en ve fe
ylzlcnen o cıftllk, çocuğu Grçıt:ır 
sayesinde ıenlşle:oı·en ve nsrtıeşen <ı 
değirmen, Tc diğer oltullan tarafın. 
dan Parisle, •• rfnha ötelerde kaza
nılan o munzam scrvell~r ne bü. 
yük hır eserdi! Hayata ln:ınmnkla 
\•ücude ,l'.c!irilen işle bu şerefli e. 
ser, çirkin bir kardeş kavgası YÜ· 
zündcn heder .. !acaktı t 

(Devamı var) 

Kısa haberler: 
• DablJlye Veklletl memurl•nn• 

dan bir kıaınının ıha tahdidine dair 
Glan ununun nabf19 mGcUlrlerf, 
kaymakamlar, mDlkl)-e rntH.ttlflt. 
rlne •il bOkllmJerlnln Up MU.. 
a hakkıada buırlanan .... ... 
)'lhası Meclise Terilmlttlr. 

• AakerUk ~oldamalannı JaPbr. 
meyanJardaa .. ra eenaı ahn...ıı· 
na dafr bnaa Mecll• eeTbdll. 
mltllr. 

• Bahtealrde Ballar llOblıad 
•ahlarla kll7 Utlbf meehal bir tı 
lım adamlar tarafındaa teca.eı, 
alnmıflarc " k anda mabtan 
•b 19nlwm11br. Jaadumalar tal 
kfkata ~ittir. 

• Adauda d6rt Q Jota• 3J: 
çfl't evlenmiştir. 

• İstanbul mıntaka liman reisli~ 
tarafındaa Silinide lnp ed!Jmeklt 
olan mendirek bitmek üzeredir. 

• Eski ordu tumandanJanndnn 
Vehfp (Paf&) kısa bir butablı mft 
teakip veflt etnılı; cenazesi Acı: 
hndcmdekl köşkünden dün kaldı_ 
rılmıı,tır. 

Harp içinde çocu~lar 
Londnclan 120.000 çocutun myordu.. Bup.. ~ 

tahliyesine 1-tJanımt- Ba· kanlar lllayor. 
balar ve anneler harp için cephe- Neticede dolacak olan .... 
ine, tehlike mmtakaJannda ka· bir hayli metrik " harabe hr 
b1or •• çocuklar, Dialaeten emin Unde bir dinya::rı a:rclanJatacübr. 
-:rülen ---ıere unklatbnh•cw. F8akat o mlam çoenklana •v Bütün.r~· harpler, bu fe"1sir-~ umi" indeai6' 
....... ym ümit •• uliaatcl· ld, o mah.tn peripnlıtm ...... 
hına tetkil eda puldar için de- amdaa ,... 'ft ................. 
iil mi? lem yaratacak. 

Bu--:.-ı.:: __ :ı - iL _ Betbabt olan haıün)rii ...n.. 
• ....... ·~-- .... - •. a .. n..U..: 

da olduiu ailııi, o sünaJwz ya• Dünya denilen §U bezm • i camda 
ra111 il~ ,etlıtinnlll w B' .. dl •• k d • ...__, ..... memleketi • ,..,..ki itilUmı ır ıorme gı e er mı 1UUaı r 
emai,et ::...tla .uem. t..- HIKhfET MUNIR 

ketmek için ç:arprpy«. ı '. 
..:...:;~= ıi:LJ •)"(•l 
}'J!mi ~l euve!~ Va!!,'!_ 15.6.940 Cumerteai 

15 Bazln.D l920 

AmeriI<a petrollan 
A vnıpa guetetertnde görUldUğtın 

ött ı'\roerlkac!ıı m vcut pc-lrt)lun 
i~<Je kırkı ılındlye kadar tııtlba:ı.l e 

ilrnJ,ur. Bu miktar naz:ı.n dlkkat~ 
alınına 20 ..,,. 90nra Amerikada 
petrol kalmıyacaktır. 

:t -> 
~ 
c( .... 

Cumarte ~ Pazar 

15 Hezi. l ıa H.zi. 

8 Cema.cnl ı rı Cema.~vcl 
hıa:ır 41 • hızır ı2 

\ kıtıeı \ 11..otatı t.7.aıaı \ R.N r t 

• 

u 1' j il u 1' • il 
1 16 • il 11 11 • il 
llUUllUüUlt 
il u 1 .. il 41 1 .. 
IOl8Jal'88U 

• 

13.30: Program ve memleket ...a 
ayan, 13.B:S: Ajana ve meteoroloji ha. 
bcrlerl, 13.60: llılUzik, 1'.13: Halle tor 

..ııert, Aziz Şc:ı.:ıes ve San Recep. 
ito ... O: M Uz:k: Radyo caz orkeatrul 
20.00: MUcill: Çlllazılar: Cevdet Çal
.a, Fahri Kopua, Ba.srt Oner, ZWıto 
20.20: !4llzlk: Halk tUrkWerl, Ahmet 
GUrııeJı, 20.30: Konu:ma (GUnUn mr 
aeleler1), 20.60: KDl1k: Konupna, Dl.. 
van ve Semaller, Okuyan: Kuaıata 
Çağlar, 21.10: Mtlslk: ~ orku
tra. 22,20: &ırbeat .... t. Jl.IO: Kem• 
leket aaat ay:ın, Aj&U baberlert. 
22.!50: Konuşma tEcnelıl 4lllerdeı 
23.30: Yarınki propm n kapllUf. 

-- Dtdroutr 11tl$in, nt ge,,,,. 
gtlıln! Ben ramn~ırlnrı ,ımdf ,,.. 
trm. l)()iJnurr dnlamnmt 
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Ağaran Saçlara 

J 
l 

Saç boyalan saçla
rın tabii renklerini 
iade eder. Ter ve 
yıkanmakla 

1 
çu<-

maz, daima sabit 
kalır. Kumrn.l ve si
yah renkli sıhhi s~ç 

boyalarıdır 
~Glı.17. I\.ANZUK 

ECZANESi 
Beyoğlu - tııtanbul 

Türkiye 

Zıraat 

Cumhuriyeti 

as 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zira1 ve ticari her nevi b., 1ka mu .. meleJeri 

t'ara bn ıKttreniere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
• Ziraat Bnnlmsmcla kumbarnh \"O ihb:ınıız tn.snrrııf h~·;cıpln. 
rmda en :az 60 lirnsı btılunanlarn senede 4 defo c:ekilccck 

Jrnr'a ile ~ağıdnkl plilna göre lkranıl.JO dn.ğıtılıwnktır. 

' Adc& ı.ooo Liralık 4.000 Ura 

' • LOO " 
~.000 

' • 2:>0 .. 1.000 .. 
40 • 100 4.000 

" .. .. 
100 " 

fıO • 5.000 " 
l!O " 

40 .. f.800 .. 
160 .. to • s.ıoo .. 

DlKKAT: Hesaplarmdnkt paralar bir sene içinde fıO 
liradan aşağı dUşmlyenlere fkraml:re çıktığı takdirde % 20 
fnzlaslyle ,·crilecektlr. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylül. 
ı Blr\nr.lkD.nun. ı Mart ve ı Hazirnn tarlhJMindP çc-kilrr·Plitlr 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i!fınları 1 
ı - Tahmin edilen bedeli (11800) Urn olnn (<lOOl ton Karabük kok ltö

mlirllnUn, 21 Haziran 9t0 truihlne raslaynn Cuma C'{lnU saat 11 de kap:ı.lı 

Mrtla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - tik teminatı (88:5) lira olup oartnnmest her gUn komlsyonclnn pa. 

nı.ım: olarak almabllir 
~ - tııteklllcrin 2490 sayılı kanunun tarıratı dahlllnde tanzim edcce1t· 

lerl )<tıpalı teklif mektuplıı.rmı en geç belli ı;Un ve l!aattcn bir ı:ant ev\'cllnc 
kad&r Kurmpa: da bulunan komisyon bqkanlığınn makbuz r.mkab!l.:ıde 
vermelorl. ( 4634) 

* * * 

ı Roda ' Burgatalık çelik tel hnlııt 
'3 Roda 8,l'i B::ırgıı.ta!ık ccllk tol halat 
.Ci F.od:ı. 2 Burgatruık rellk tel halat 

1:1) Adet Uslturlu Gnlvenlzll Kilit 
20 Adet 1/2 kıtoluk Çekle; 
46 Adet Çelik Nokta. 

i'akrlbl 
kllosu 

22::0 

1740 

9220 

ı - Yukarda cins ve miktarı ynzıtı 6 kal"m mal:!:ftmen.n t:ıh:nln edilen 
bedeli (13476,10) Jlra olup 20 Haziran 940 tıırlblnc rıuı:ay:ı."l Perşembe e1lnU 
şaat 11 de pıu:ıırlıkla eksiltme.ti ynpılncalttrr. 

2 - Katı temln:ltı (2021) llra (4:) kuru§ o1U;l şnrtnamesl her ı;-Dn ko 
nıJayondan almatl!Jr. 

3 - lateklUarln 24!JO 11a;ı.'11ı knnun:la yazılı vcıınikle ve lttıtl teminat 
mektup \"eya m:ıkbuzl31'1yle birlikte I<:nsnnp:ı::ı.da bulu:ıan ltom!!:yona mil· 
racanfüm. (4917) 

M. M. V. Satınalma komisyonundan : 
lcabmda seyyar btr hıılc ı;eç"cek tarzd3 kllrlng vcyıı takas uııulil ile 

5:S beygir takatinde mllstıı.k:l tablolu, TUrldyede me\"Ct:l muhtel!t ııelılr cc
reyanlarma göre nynr edll,,bllen nmidcn 50.76 adet ve b:mz1n motörü Uc mU· 
C"ebhez nevldfon .::10:75 adet elektro motör din!lmo grub-.ı aım:ıaktır. Talip 
e>laıılnrm mu1n.ıısnl §1!.rtru\mclerl ile beraber mu(as.tı:ll tct;ıın,,rinl 30 H ~ıran 
9-60 ttuiblnt l:adıı.r Ankarnda M. :M. V•kt.letı Hrırb ye dalre!tlnc vcrmclrrl 

(GO) (493C) 

Devlet Demiryoltan ve 
işletme Umum idaresi 

Liman tan 
ilanlara 

.Mubnmmcn be.:JtJI ı ı:;ooı llra o.a ı b!r adet y-.ı." tc.:u. ı ı...c nı .... : or>ı;.. 
(~.7.19~0) Çacyımba gUnU s:ıat (11),30! on buçulttn Hıı.yd:ırpa.at:l:ı Car bı. 
nnaı dahilindeki komisyon t.arafmüon aı;ık eksiltme uııulıle r. tın aımncıılttır 

Ba ıec girmek isti yenlerin ( 9i) lira (00) kunı,ıuk muvakkat lcmlnnt 
\'C kanunun tnyın eltlğl vc:ı:ı\klc birlikte eksiltme gUnil saatine kadar ko. 
mlsyon:ı mUrııc:ın tı:ırı ll~ımd:r. 

Bu 1!;~ n!t şc.rtnam<'ler komisyondan parasız olarak dabıtılmııkt.3d.r. 
(49:;ıı 

• • • 

~em ur aluıacal< 
1 - Devlet Dcmlryollıırı \stnsyon sınt!ındıı tstihd3m t>dUmok üzere mu. 

sab:ıkn ııe orta. mckl<'p mez•ıo\snndan hareket memur namzedi \'e asker. 
lıl•lerinl ynpmı~ 1184:? nıc=unlıırındıın l~letmc \'C harrkct nıenıuru stajlyer 
alınacal•tır. 

:.: - Mllsabakada kazan~n orta mektep mezunlarına 60, llıe mezunla 
rma 74 lira Ucret venıecektıı. 

3 - Mllsabııka lmt.hnnı ilse mezunıarı içın 2 Ha.ziran Ouı:mı \'~ ..ırtıı 

mektep mczunl:ı:ı !çın l 1 cmmuz Paz:ırte:;ı günleri onnt B C:c lh:.:,-"d:lrp!l.,f• 
S•rkecl. Ankara. l3alıl•e~lr, l~ayscrl. Malatya Adana. Af~·o:ı h:mır 'l'C E..r 
zurum ..,ıetme merkezıerhıde y:ıpılacııktır MUra"":ı:ıtlar bu tı;ıetme mil 1üı 

IUlderi ve ııı:.nsyon şe!Uklrrlnce kııb'.ıl olunur 

4 - MUsabıı.knya tıUrilk şeraiti eunlardır: 

A - TUrk olnınk 
B - Ecnebi bir kim:ıe i!c evıı olmamak 
C - :\_B yaşını bltlrmi' ,.e otuzunu ı;cı;.nenı!ş o\ra'\k "::O yaş d~b·l 
D - Orta mc:ttcp mezunları ıçin askeıllSlnl yapm:ımış ola."llıırıı 

askerliğini yapmaaına, en az bir sene uırunn kalmı~ ,-c n~ ... 
mezunları lc;io d-ı aııkcrUklerinl yapını~ n:mak. 

15 - Müsabakada muvaffak .:ılanlıırm bılAh!lra ıdare do'~tn•ıarı taratın. 
dn.n yapılacak mun:, eoede sıhlli durumları t1eml:yol ıtılerınd\! \'llZıfe g.örm~ 

~e el~ll bulunmak. 
6 - Müracant lslldala rııın OO:laııacak ''etll:lllRı ~unlar<ırr: :-:U!u& dlz 

danı, diploma veya tasdikname. askerlik veıılkosı, po\Uıteo tsdlkll iyi huy kA 
ğıdı, çiçek aşı kftğldı, evli oll\tllano evlenme cüzdanı, 6 adl'l "eslknhk fo. 
toğrat. 

7 - Daha fazla malQmat almal< latiyenler ı,ıetmc mlldürlilklcrinc ,.,. 
ya istasyon şenlklerine bizzat mllrncant etmelld'rler. 

8 - Istldal:ır lise mezunları için :?S Hıu:lran S31J ve ortn mektep me 
zunlan için de 21 Hıı.7Jnı.n Cumartc:ıl ı;UnU ııant 12 ye kndar kabul lllunu1. 

t:?:'ı114ı 1441\4) 

* * * lhıhammcn bedeli (1600) lira olan (100) adet \'3g'OD talhlratındn kulla· 
nılmal> taere srrtta taşınır komple f'Ulvarizatl5r (2~.6 94'l) Cuııın g{Jnll saat 
(11) on birde Hnydarp3şada Gnr binası dııhlllndekl komisyon tarııfından 

atık eksll~e usulllıı satın nlınacaktır. 

Bu lş0 girmek lsUyenlıfrln ( 12\l) llrn!ık mU\'Rkkat tt!mlııat \'e \:ıınunuıı 
tayin ettiği \"esalkle blrllkte ckılltme gUnU asa.tine kad:ır komisyona mU· 
racaatıarı llzımdır. 

Bu l~e aıt t.ıırtnamcler kom!ııyorıdnn para31z olarak do::;,tr!maktııdır 
(4848) 

Belediyesi 
enıarı 

lstanbul 
i 1 

llk 
teminat 

T-:ı.hmln 

bf!dcll 

.. 

165,00 2200,00 Osktfdor \"'C Bakırkliy ltfniyc Guruptan için 2 11det 
projektör. 

3!:7,50 4:>00,00 mıra:ığaç buz fabrikanı ve 150:;-uk hava mnl':zcnlf'ri i~ln 

• nlmııcak 1300 kilo amonyak. 
150,00 2000,00 lt.rnlyc hortumısrmdıı Mayıs 9U sonuna ke.daı ;:uhuı 

e:lecek deliklerin kaynak yapılmak surctlle yaman:ıı:ı:ıı . 
lVS,75 26:i0,00 Sokak ve binalara konulm:ık Uzorc yaptırıl:ıcıı.k 10.000 

adet sokak ve 1500 adet kapı !\o. lc\'buı. 
56,2:5 7M 00 DarUllcezc için alınacak 50000 kilo kesilmemiş Gllrgen 

odun \•e 5000 kllo .mımgal kömUrU. 
Tahmin bedelleri Uc ilk teınlnat mıktarlıın yukarda yazılı 1~1er ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulm~tur. Şartnameler Zabıt ,.e Muamcl"t MildUr
IUğU kaleminde görülecektir. lhale 1/7/940 Pazartesi gUnU saat H dl' Dnlml 
Encümende y:ıpılacnktır. Tnllplerio ilk teminat makb ız \'cya mek'upları ''" 
940 yılma ait Ticaret Odası ''eııiknlarlle lhal~ gllnU muayyen sat.tte On r:ıı 
Encümende bulunmaları. ( 49'58) 

f!ltıtnbul tklnrl icra Memurlofun· 
<lan: 

940/2022 

İstanbuldıı Asmanltındıı 26 No. lı 
m:ı.~::ada May oğlu Hlristoya: 

Alacaklı Dcııplno, Anna, Kornllya 
ve Amelyıı tar.:ıfından Sultanahmet 
UçUneU sulh hulmk mahkeme:rtnln 
18.10.937 tnrlb ve 936/2129 ve yine 
25.&.940 tarih ve 940/101 sayılı 11~
larma i:ıtlnnden Galatnda Necatlbey 
Topçular caddesinde 262, 2G2/l, 2G2/2 
No.lı gayri mcnl,:ulUn Uzerinıic mllru. 
ru mUddetten dolayi"ıos sehim itiba
riyle ylrml schmln O.Zerindeki haczin 
folclu hakkıııdaki :ıo.5.[140 tarihli ta. 
kip talctl Uzcrinc lkıımctgAhınıza 

c-onderllen icra emrine verilen mc~
ruhatıı n:ızaran lknmetgdhınızın mcı;. 
hu\ olduğu anlqılmakla icra hllki?ll' 
Uğlncc icra emrtoin bir ay mUddeU. 
ılllnen tebliğine karar vcı llm~ oldu
~ndan tarıhl IUlnd:ın itibaren mu .. 
kOr müddet zar!ındn mal bcyanmda 
bulunm.ıın:z ve llAmlar hDkmUnU ye. 
rlnc getirmeniz ltu:ımdır. 

nu müddet zarfında icranın ı;erı 

b:rakrlmnsı hnklnnda blr c:nır cotlr· 
mediğınl;; tıı.kd.:-do cebri tcra ,>aptla· 
ca~ı \'e mal beynnıııdn bulunnındığr. 
nız halde icrıı \'e ıno.ıı kanununun ';6 
\e 337 lncl maddeleri hUkmU tatbik 
edlleceıtf cihetle {}ıt0/202~ sayılı icrn 
c-ımrtn.n tebliği makamma kaim ol. 
mnlt Uzerc !lt\.nen tebliğ c,:unur. 

(::2ü1) 

0rtı mchtcpt rlraziye, cızık. kim· 
·•a <lcrsl r!nd"n l'nnale l:alan talcoe. 
ı . l <'il eh' en fiyntl::ı yetl~tlrlnm. 
Der.'! vc-ccck mOnaıılp bir yer!m )'Olt, 
Deniz o:ıın olmıyan her yere !aleni· 
ıc:ı ıı&attc ı;ldeblllrim. 

ı\\ll't s: l{::ıı;rmp:ışa. I'n1;ır ·eri 8~ 
YU C'f' Ztl'A 

KAYIPLAR 

Sahibi bulunduğUmuz 1801 ön pJ:ı. 
kn zayi olmu,tur. Ycnlı.ir.I nlııc:ı'ı · 
mızdnn hUkmU kalmornıt:tır. 

* • * 

U:ıt:t 'P l'\i~'Dtl 

132608) 

Elr hafln C\-VCl F'a.tıh Malta <;:ır;oııı 

ile KaragUnırilk nrasmdakl caddede 
nUfus kağıdım Ue !otogrııt'lannıı kn,>· 
bctlim. Bulan n,şağıdakl adrese \'eya. 
hut Acıc.;~me poll:s merkezine ı;ctlr. 

uıelerlnl rica ederim. 
1°4'nlooh::e Derı.ıboJ,, \':ıtnn C".a~· 
desi 100 ııumıundA ~:UZA.Fi X::I: 
t\~IE (32610, 

* tj: * 
Istnnbul 1thaltıt ı;\lmrUğünden alı· 

nan ı 7670 numııra ve 23.9.937 tarihli 
ve 164M numarıı ''e 17.G.037 tarihli 
'ki be.> anno.m<'nln her lkl nüshası zayi 
olmuvtur. Yenileri ahnarağıncsn uı. 

yllerl:ı hükmü yoktıır. 
~.ıı.rch ı:<'I yan 

S:\n\'er Tıı:-11 Sicil 1'1ııhıı.fır.:lı~ınclaıı: 
&ınyerde k< ıatıkh b3ğlsr 'm,.,vkilnde 

22 kapı n.'1.yılı ''e 2 ada No lı 78 zırn 
mlkt.annda hanenin vııı:ıh ruatlyle bl. 
na inşa' eylediğini ve Ahmet vcrcse
ıılndcn mabeyin ccnediylo nalın aldı· 

ğını iddl:L f'drn Ali Şe\'kct vereııesl. 

n,n l~bu gn)TI menkul llı.erlne truınr. 

ru! ldd•r.ııında bulunduklarından oe· 
netclz tası:ırrutıt ta klya •en muamt>lcııl 
icr:ı kılınıp me'%ı~r ver.:ao nıımın:ı. ta· 
puy:ı tescil edllece,?lnden ba mnhaı 
ıınkltmrlc. t'lS·ı.rr-uf lcldıas:nda bulu. 
n'lrı \'arsıı. vc'Jaıkl subuUyclerly1c bir. 
lll."tc tarlhl llin:lıın fllb:ı."en on beş 
@n ur!ındn Sultanahmette Ta: u 
c!alreı:l:ıdo Sar-ryer tap·ı .sicil ı:ıuhorız. 
lığına mUrncıınlla.n 11!4.'1 olu!lur. 

S \lllBt: ASl:.I l'S 
J\~sıldıi;ı yor: \'Ali/T Uallrıu.H 
t.:ınuın ?\c~riynlı lrlııre "den: 

Rerik Ahmet Se,cn,...il 

·-~--~~--------~--~~----~--------~---------'11'~ 

1 As m ra_brıkaiar ;;ı~~:7ma ,,omısyonu ııan:r• ! 
go ı 'I on ı ol<'ul Alırıııı-..ık 

.. -1'.ıhnılo cdılen ocdcll (fll 650) Unı ol:ın 300 ton roıeul Askeri FJ., 
ııı.r urııum ıuUdUr uğü İıı •rkez satrn:ııma koınloyıı:ıunc:ı 28/6 640 cm. e ' 
snnl ıG d.ı knpoıı z r.ıa lbıılc cdıtocekl.Jr Ş.ırtnnme 141 Ura lÖ91 kJJru 

kııbllınde komls.}onJ:ın ''er lir. ı nllpkr•D nıJ\'tı.mat t mıoat oıan ı 5~•-) ıJ 

1501 l.uru"u Luıvı teklıf mel\tuplnrını mezkôr gllnC:I.' saat 15 e lt&dl!.t K 
" dC' yona \'crmelerı \ e kcodılerlnic <le 4ı10tl num:ıra h kanunun 2 ve 3. me i 

rındelıl \"c:ıaiklc komı yonc.ı otm:ı lıhııırına ''e bu ı;ııe aıakııdar t ıtc rd
,ııd.:ıltlarına dair rıcnret OJııgı v•,, l\umlc meı..•Clr g1ln ve saatte ıa nıı 
mUrucaatlaı"l. ı 419· ) 

1000 Adet 
ı.,o ,. 
ı .. J .. 

0,16 >:; 0,!::!X r..ro 
0.14 0.16. i,J•' 
o.::.;. o.23 .. ,~ 2 

ı;ı 

hl 
M. 
M. 

"' li' 

cb adında çıralı çam kere te 
,. .. .. .. 

4.lvl> ., O.OG3 x 0,2j x 4.00 M. kat.u 
~ n .. 0.14 >'. 0,14 .. 2,00 H l.>i§ budak veya m~e 
" .ı> .. o.ıo u,10 ı.oo M •• •. •. .. .1 r:ıoının eulıeıı bcJe'ı ":::>833 • lira "50., kuruş olan clos, cb'at ,.e rrıllı 

ı xu ... r ... a ~.1. ıı uıtı K ıeı.ı kereste ıısl-..ert tabrlluuar umum mUdı.trıllcı 
ıo.ı.;-z :ııt.n .. ı.ıa koı ı )C..!14n a 27-6 940 perşembe gtlnU ııaat 16 IJI 
.a.-~ıı .ı:ı.ıııJ 1:1 ııc eJueccl\tır. ı;ıartname "1 .. llrıı "80,. kumş mul<a llill 
.,ı..11.yoııı..u.ı ,. ı ııır. 1'nllplcrtn muvaltk.at temin t olan l2S 71 Uru < ·, 
.-ı '-y'J ha\ ı te.11 ı melttup.ennı ıı z .. cr ı;;Undc saat 16 e kadar komıq)-O:-

• •rmcl( rı 'r M .. d!lı rınln de 2 '.00 MJ'ılı kıuıunun 2 ve 3 maddclerlnd~ 1 1 

nıkle ... oın syoıı u c: ıır.adıklar.na \"r bu ış:e alAkadıır tUccard:u:ı olı:!.A ·ı 
ıalr lı ... ıırct cxı sı \l' .k;:.slle m1>"l.ur gıln ve snatte komisyona mUracıJJ?l1 

•47601 

.,. * * 
1 U il 1 ın l" \Jilı h• I• ı ı\lın:ır.ıık 
ldlımı.ı ••. o u .,. ı: •· Oı ura olan 1950 ton teshio koh-u ~ ~ 

, ı:ıo •• ı-. •. u t-OılJJı Alllu..ır .. .,1.1 li• .licz satınalma komtııyoouucıı. 2• 

lON p • .,.l.ıl it' ı;u.ı ı ır.:ıııt ı:. d~ ı(.ıııdı zarnrı ıhale cdılcccktlr 

Şa.rtllııı.ıe l • ıır.ı t 1-1 ı hUriJ, mukabll.ude komlsyooda:: \'Cr1ll1 ret 
lwin r.11J'll8knal • .,uı.t.sl uı.ıu ıJ6..ı ;) lira t25) kuru~u havi teklı.ı rrı• t il 
IJ.nııı r.ıezhtr ı;•ınde .':ıııt 14 el' l• :ıar komisyona vermeleri \'C kt>:!dJ Jlll? 

2!90 sayıl. ,,na .nun .! "'" 3 mad.: lerınd~ki veMlkle konıl:1ycuC"U olmııdı1'111r 
lı1ı !~le ıı.i kıı .. ıı r tJ~c ır..ı .;ı o. ı~klnnna dair ticaret odası veııikıısi ı: nı 

• .. ur ı;:Un \c saatte koml~Jona murncnaUarı. (4756) 

• • • 
ı .a Hnh'nı 'e (;cm nıı ı L-:! ıoıı nıııdl'n ) ıığı n.lın.ıı.cak. d•' 
rabraın edıtc.n tndcll l4t~.,ıı olnn 14 knlenı \e cem'an 162 ton ı:ıı• ıp· 

).ıı";ı AnkPı1 Fnbriıt:ııar lfm'.lr.ı MUdUrlUğü merkez ntmalma komi ;>OP·tll' 

ca 26 -6 -19t0 çarşnmb:l ı;ilnu aaat ıs de kapalı zar.la ihale edl t!celı> r1' 
Şnrtııame 121 lira (22) kını~ muknb11lnde komisyondan vrrillr, Ts.liP'e ılll 
ıuu,·al:l•at tc.nlnaı ı•l:t.ı 1 .31>-) Ura 1751 kurusu hıl\'l teklif mektifP!al 61 
me:kflr•bunde tl88l l4 de kadar komisyona vermeleri ve kcndllcrln10 ,. 

249.J numaralı kanunun 2 \"e 3 maddelerfnl3ekl veslalkle komlayoncu oltıl,.. 
':lıklarına 'c bu işle nı:ıl,ndar t.Uccardan olduklarına dair Tıcıı.rel o;:ııısı ' 
'kaslle mrzkfır gün ve s attc koml3yon:ı mUracaaUarı. (4i56J 

... • * * 
ı::mı ıoıı K:ınıtıuk doküm kol'u el:r.nr.all 
Tnhmtn edU~ bedell (23.200) llrtı ıllan 1200 ton KarnbUk döklllll 

A5kcrl Fabrikalar Umum MUdUrlU6J mcrlti'7. ıatınnıma 1:-mıl"l) :: 
~:;-ı; u ıo çarşamba sunu saat 1fi d3 knp;ııı zarfla lhllle c1:.lll''-e 
Şartname ( ı ı lira ( 41 ı kunış mukublltndc komlayoadnn verilir. raı P 
mıl\'altknt teminat olan (2115) !ırayı havi ıckl ı ınektup•arını mez~Qr rf 
de aant ıs e lmdnr komisyona vcrro:ıll'rl \'e kend ferinin de 249J nuıo 
kanunun 2 ve 3. nındılcleı indeki ves:ılltıe komlsyo:ıcu oımııdıklnnna •'' 
l(lc allık:ıdar tnccardıın oldukı:ırına dair tlı:arct odası vesikaslle ln ı 
ı; ln •e unt~e komisyona mllrucaatı:ın. C47:i71 / 

ıstanbuı Levaz.m ıımırliğı sahnalnıa _..j 
Komısyonu ılanıarı 1 

• i&Ctlf', * s r " ' ' e= a s;:;rrır tRJ?:P" * __,.. 
<J.>1.G:;o adet yumur:a aıınacııkLır. Kapıııı znr!lıı eksiltmesi 17/6 9t0 t"" 

1.artt:ul "ı.lnll saııt 15 u:ı Tophıınedo Lcv112:1m Amirliği Satmnlr.ı:ı ıcnw1'> .. • d 
u.u:;ı:ı y p.ı u:~ktır. !-1 p.:-lnın talimin bedeli 9706 lira 2 kuruştur. Atla ~1 
clhctıuc aıt ilk teminat 2t ıtrn 4G twruş. Rumeli cUıetlne alt tik tcnalP 
4i9 lira 49 kururıtur. Şnrtnnmeal tıomlsyonda görfllllr. lstcltlilerln tel'~ 
ı.ıchtup!armı e::sııtmc &3ııtl:ıden lıir anat e\'velilıe kadar konıls)'" 
\'ormcl rı. • ({)32> (4:Jv31 

• • * 
200() ancı kanlıırma nlınacaktu. t.lUleahhlt nam ve hesabına acılı t 

ııllt:ncsı ıi ıü 9IO Pazarteııl gUnU sant 14,30 da Tophanede Levazım ~t 
llğl :iAl{nalın.ı ı:ouılııyo:ıunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1600 llrıı, IJIC 
ınlnatı 120 liradır. NUmunc ve §arttıamesl koml:ıyonda görUIUr. lstcklll<' 
lıdll sntıllc komısyonu gclmeıerı. ( 928) 45:!5) 

• * * 
:rnoo çıt t ınııhır...ız alınacaktır l.llltcnhh.lt nam "C hesabına o çık t~ 1 ~ 

nıe.ııl 17 /61940 Pazartesi ı;-UnU saat 14 C:o Toplııın,,dc Levazım ArııirllC' 
l nıms kom1s31cınun.ıa yapwıe:ıktır. Trhmln bctlcll H'OO lira, ilk t>r.lı.ıı 
ı .. ,) lfrndır. Numune ve ~nrtnam~ k.:ıınlsyonda görUIUr. Jslektllerln tıetll 
alte knmlsyona gelmeleri. (9291 (45~Gl 

• ıt * 
Nnl,llye ,.e motorıu blrllkler ol:ulımun el~l:trlk tesl3atı Hl Q/040 falı f. 

nU saat H.30 da 'T'ophn.:.ıede l-'!vıızım A mlr!lğl S:ıtınnlmn I'omlsyoııU~ 

rı~:ı~~k~:;:;~~ı:.ıı;~:~~~::~~f k:~ı~~:!~~~a3~~~~: ~!"ıc~:ı~~~: lıl 
s:ıntlfı komisyona gelmeleri. ( 18) ı t,~.;111 

"' . ~ 

On ıııtı bin Uç ytlz otuz kilo tereva.rı-ı alınacaktır. Pazartıkl'.t e. trı' 
18/61940 Sn.it gOnU sant l4 de Tophnnedc lst.anbul Le\·nzım AmlrWf S 

1 

1 
alma komlsyonundn yapılacaktır. 'l'nh"nl:ı bedeli o:ı yccll bin dokuz 1'21 

mış Uç l!rn. ili< t"'mlnatı bin Uç yUz lmk yed! lira 22 kuru tur. Şırt'll\ 
komisyonda görlııUr. isteklilerin kanunl ve:ıilcnlarlyle bclll ı:ııatte k• .,.,,ı ' 
na gı>lrnelcri. ( IOJ (4 ~-1 

• « .. 

S.'lyyad romorkörUnJn mıılılnc "e ı;U,·erle:ı1 tamir ettiril cet.Ur 1'11 
lıkln eluılllme!!i lS/6104-0 S:ılı gllnll ıııat 15 de To;ıhıı~c ı.- Lc\•.:ı::ı.n \"1'\ ,t 

Salıoalma komlsyo:ıunti:ı yapılacaktır. Mnk:ncnl;:ı kettfl 5387 ı.ra f:")\ ıt.> 
nln k<'"rı 64!'>3 ıı~ndır. Ş:ırtn:ıme ''C ı.,.:rtrlul kcınııeyon :il. ı;oraı.ı·. :.: .ı .... 
tem :ın•ı 405 lira 3 kuru' gU\·ertl':ıl,ı teminatı 4'14 Ura 20 lrnrııştur 1 •r. 
ıe~ın ~ili ıııııı.ttc vesll\nlarllc komisyona g lm"le. I. { lC) ı ~ •) 

* * "' l:ııtllnb :iden Çnn:ı ckaleye 20.WO ı.:ııo ns l:'tynt y:ıpt rılnc ktn 1'' 
lfkl3 "'oll'm"ı;I 17/G rom Pııı:art<'si ı;UnU t:ınt 11 dl' Topl'nnrdc l'" 11

.., 

Amirliği Satrn::ılma komlsyonundrı :nıı·1a~altlır. ı bu rı"kl ya·~ ı ıv 1 

t15r'J ol~n'rı;ın motörC:ı bu hizm •!e s"llh ol:!u;'.; ı'.la d1lr , ... ~• ,:ı , <' t"r. 
ınrllc belli scattc ko:nlııyon:ı gelmeleri. (17 ı ı tf1 l01 

* * * 3:5 ton odun nltnnc:ıktrr. Paz::ırlıkb ekııntmeııl lR R IHO s~ıı •t 11 ı; 

15,30 dn To;ıhanedc lJavn~ım Amırııı:-ı Satmnlrıa koml!ycnund:ı ,-ur ıııc 
tır. Evsafı komlsyonJn ı;örülllr. lsteklllerln teminallarıl::ı be-lll s:ı:ıtte or 
yonn gelmeleri. (l!i) ('tı:'O) 

t;: * * 
Ilır bn' ağır blnl'I< hayvanı aııtılnc::ıktıı. Pazarlığı J0/6 '9,ıo c;nr 

ı;UuU ~ nt 10 da Top.ulnrdıı Atpnzarnıd:ı. yapıl:ıcaktır. latckıl\etın nı 

sattc ı;;ıtış mcmunına mür:ıca:ıtları. (14) ~ 

[(. ulc!i Askeri Lisesi Direktörlüğünden : , 
Kuleli ve MnltC';>C Ae't,.ri I •sclerlnln tlıincl ve ll(UncU arnı!l~ın 1 

mc~l' lsteı 11 \'e b \tU, girme şartı.ırınr hnlz olan n:ı.mz"'tler•nın st":ıt" 
1an :1 22- 2' Haziran rı ıo ~Unlcrl ıcuıeıı \'O .MnJtcpc Jl:ıeJe:-lnclC 'Y•" 1" 1 
tır. r:amzctlc'ri:ı en geç 21/f;/OiO ı;11nU snal cekizdc lshu il• 'crdP t 

maları. (6?) (<Ot .. l 


