
Başvekilimiz 
Düıı akşam Ankaradan 
İstanbula haf\ekei eltiler 
Ankara 3 AA.- Başvekilimiz Doktor Refik. Saydam 

e dun akşam eksprese bağlanan hususi bir vağonla Ist~nbula 
hareket eylemiştir. . . . . . 
Başvekilimiz istasyonda Büyük Mıllet M!!clısı Reısı Ab

diilbalik Renda ila Vekiller ve şehrimizde bulunan me· 
buslarla Vekaletler erkanı ve güzide bir kalabahk tarafın 
~uğurlanmıştır. 

. liiıô.getimizde Alman ajansı 
e- ~sfalt yolların tamir Molotofun nutku 
t e inşasına başlanıyor nun Türkiyeye ait 
ı~ Vilayetimiz dahilinde bo· kısmını tahrif etti 
~ tıılan asfalt yollıuın tama Sovyet Hariciye Koınise 
~ ~en tamiri içiniNana Vekale riMolotofun Sovyetler birliği 
. ~ııc~ t~bsisat konduğu ve Na yedinci konseyindeirad ettiği 

r •ıa Müdürlüğüne'! bu işin mü nutkun metni Fransızça olarak 
e ~~asaya vazedildiği mıtlCım Almaıı ajansı tarafından bü· 
,. dur. Münakasaya konulan tün dünyaya neşredilmiştir. 1 ~ İşe kafi miktarda talip zu· Bu nutkun Türkiyeye ait 
~ Ut etmediğinden pazarlıkla olan kısmında biihassa talıri· 
I" ~. ·ı . . N . ~ Pılmasına karar v~rı mıştır · fat vard1r. Molotofun ut· 
fi •ıı.rhk 20 ağustosta yapıla- kunda Türkiye Toprakların
~ ~~k İnşaat ve tamirat işi iha· dan gelen meçhul bir tnyya· 

116 ~ edil~cek ve yollarımıı.m reded bahsederken, Alman 
~ ~ kısa bir ,;amanda tamirine ajansı bunu Türkiyeden ge-
'. '!anacaktır. Buna lazıa> len birçok e ... nebi tayyareler 
~ ~n asfaltı hazırlanmış bu· şeklinde neşreylemiştir· Nut· 
~ ~lltnaktadır. • kuıı diğer cümlelerind~ tahri 
ıı alimiz ~c~hauıyeye fnt vardır. 

gıttı Y ozgattaki zelze 
Vaıimiz ~ükrü Sökmensü· le münasebetile 

~t bu sabah Reyhaniyeye };İt Ankara 2 A.A.·- Yoz· 
~iş ve teftişlerde bulunciuk· gat mantakasındaki zelzele 

e' ~ıı sonra öğleyin} şehrimize dolayıs~le hasadın süratle ba· 
~rıtnüştür . • şarılması için zıraat Vekaleti 
Yeni nakil ve tah• icab eden bütün tedbirl~ri 

viller almış ve eskilerine ilavden 

li Varto kaymak~mhğı?~ ııa 
~ Ve tayin edılen vılay.et 
~ kuk işleri müdürü Salıh 1 arıyeri yakında vazifesi ba 
t1tıa gidecektir. Vilayet h~u • 
\ılık ,işlcı i müdürl~k Ve.~a!.e 

, Ilı: Süvt-ydiye nahıye mudur 
~t:kili hukuk mezurılarından 
s~i A.kseven tayin :dilm~.şt~~· 
~ Veydiye nalıiyesı mudur 
~~iletine Şeyhköy müdhrü 
rd•p Ôzyamarı tayin edilmiş· 

( it ş h' .. ı·· ,_ ' eyhköy ııa ıye muı ur 
f li~iletini nahiye tahrirat 

t;>i yapacaktır. • • 
qaınidiye gemısı 

. Tekirdağında 
di lstanbul 2 A.A.- Hami· 
~i~c rnektep gemisi dün Te· 
battdağına ~itmiş ve mürette· 
dit Şehre çıkarak gezmişler 
)ı: • Ôğlcden sonra ~aMidi 
~lll-lakırnı ile Tekirdağ spor· 
~ cırı arasında bir { utbol 
~1~1 ~apılmış ve iki ta-
~ bırbire 1- 1- e l·almış 
tdır 

t' t'~nsız Sefiti Şere 
fi ne ziyafet 

•t~d ~nkara 3 A.A.- Anka 
ıı,:~ ayrılmak üzere bulu· 
~Uk ra?sanın Ankara Bü 

,~ ~ti~lçısi Masigli şerefine 
tıye vekateti Genel Sek· 

bu mmtakaya yeni harman
makineleri ve iki 7iraat mu· 

•tahassısı gönderilmiştir.'.: 

~Ziraat Vekilimiz ~ 
Kütahyada 

Kütahya 2 A.A.- Zıra· 
at Vt:ki ıi Muhlis Erkmen bu 
sabah Kütahyada gelmiş ve 
Vilayeti, Partiyi, Belediyeyi 
ziyaret e) lemiştir. Zirıı~t Ve~ 
kilimiz Vilayet ve KıtıaıNabı 
ye merkezlerindende tedkikat 
yapacak ve bazı harman ~a 
kinelerinin çalışmasını tedkık 
eyliyecektir. 

Yeni ı.elzele fela 
keti ve lngiltere 

Londra 3 A.A.-- Anado 
luda vukua gelen zelzele fe· 
laketi Londra mehafilinde de 
rin bir tesir doğurmuştur. in 
giliz millletinin,yeni bir felake 
te uğrıyan Anadolu halkına 
kar. ı derin bir sempati duy
duklarım bildirmektir. 

releri Numan Rilat Mene
mencioğlu tarafm,Jan Mar· 
mara köşkünde bir ziyafet 
verilmiştir. Ziyafette Harici

ye Vekaleti erka:ıı ile Kor 
diplomatiğe mensup zevat ha 
zır bulunmuştur· 

[Sayısı heryerde2:kuruş] 

TransiJvanga Almanlar 
• 

meseıesı in giltere Üzerine be 
yennanıeler atıyorlar 

Ve Romanyanın Londra 2 A.A. - Alman 
vaziyeti tayyarl!Jeri ilk defa olarakbu 

B- k ""Ş 2 A A Rny günllgiltere üzt-rine bir takım u r... . . - ' -
ter Aj.ınsı bildiriyor : risale ve beyannameler atmışlar 

Romıınyanın siyasi vazi· dır. Hitlerin son nutkunu 
yeti ve TransUvanya hakkın· ihtiva eden bu risalelerden 
da Romanyanın istekleri gü· binlercesi İngilterenin Garbi 

h. c~nubisine düşmüştür. niin en mü ım mevzuunu 
d Verilen haberlere göre teşkil eylemekte ir. BuJgris· 

h kk d k. Geçen temmuz ayı içinde tanıu Dobruca a ın a ı b h 
Ha\'a muhare elerile ava 

talepleri ikirıci plana düş· dafi topları tarafından düşü· 
müş gibi gibi görün.üyor. . rülen Alman tayyarelerinin 
Almdnyanın Macar ısteklerı adedi 240 Ölen yahut 
ne ısrarla tezahürat t:derek esir düşen düşman tayyare· 
bu işin eylfıle kadar ikmal cilerinin sayısı da 650dir. 
edilmesini isteyeceği tahmiıı Alman tayyare sanayiinin 
olunmakta ve bu hal endişe ayda 1800 tayyar~ imal et· 
uyandırmaktadır. K\·ahn, Berh tiği kati olarak tahmin olun· 
teşgadendeki müzakereler~.en maktadır. 

·büyük bir hoşnutsuzluk gos- Esas olarak alınan bu ra· 
terdiği ve meseleniıı gittik · kam karşısında ingilizlerin 
Çe ehemmiyet kesbettiği söy aylık imalatı 2000 i bul-

makta ve bundan başka Ame 
!eniyor. rika fabrikalarileKanada' fab 

Şimdi Romanyada siyasi rikaları da bu verimi ıki mis 

Cumartesi 
Seüm:ÇELENK. 
Neşriyat;Müdürü 

,IAbone,,:' Yıllığı : 5 Lira 
' Yabancı ' memleketlere 8 Lira 
1 • 

lspaııga 
Aınerikayı protesto 

etti 
Vaşington 2 (a a .) -- Al· 

man Ajans1 bildiriyor: Ame· 
rikadan İ!panyaya gitmekte 
olan petrol yüklü vapurlaı a 
Amerika hükumetiace ambar· 
go konulmasını İspanya se· 
firi Amerika hükumeti nez· 
dinde protesto eylemiştir. 

Molotofun nutku 
Amerikada iyi 
karşılan ın adı 

bir çok cereyanlar başlamış· line çıkarmaktadır. 

tır. Ya Sovvel Rusyanııı mü· ıaı-----------------------• zaheretini temin edecek bir EN SON DAKiKA 

Vaşington 2 (a.a.) - Al· 
man Ajansı bildiriyor: Sov
yet hariciye komiseri Molo· 
tofun nutku ve bu nutkun 
biJbassa Sovyet Rusyaya ait 
olan kısmı Amerikada iyi kar· 
şılanmamıştır. Bu sözlerin, 
halen Amerika ile İngiltere 
arasında cereyan etmekte 
olan :icaret müzakerelerinin 
hüsnüsuretle neticelenmesine 
mani olacağı söylenmektedir. 

kabineniıı işbaşına getirilme 
si v~yabut Türkiye, İngiltere 
ve Yugoslavya ile eski sa· 
mımı münasebahıı tekrar 
iadesi bu cereyanların başın 
da g,.Jnıektedir. 

Diğer taraftan Sofyadan 
gelen baberlt-r, Romanya ile 
tlulgaristan arasında Dobru· 
canın terki hususunda müzu 
kereler:n yakmda açılacağı 
ve Bulgaristanın 1918 hu -
dutlarının iadesini ısrarla is 
tiyeceği söylenmektedir.Berh· 
teşgadend~ Bulgar Başvekili 
nin Hitlerle görüşürken Dob 
ruca meselesinin yegane ko 
nuşulan şey olduğu be} an 
ediliyor. 

Romıen - Bulgar 
müzakereleri baş· 

lıyor ınu ? 
Bükreş :2 A. A. - Al -

man Ajansı bildiriyor : Ro • 
manyanın Sofya Elçisi bura· 
ya gelmiş ve Romen hükü · 
metile Dubruca meselesi üze 
rinde görşmüştür . Sefir bir 
kaç güne kadar Sofy&ya Jö 
necek Vf'! Bulgaristanla Dob 
ruca meselesi hakkı ıda mü 
zakerelere başhyacaktır . İlk 
müzakerelerin hiç bir mü~· 
külata rastlarmyacağı za ııne· 
diliyor. Bulgar Nazırla rındaıı 
biri bu iş için lazım olan 
dosyala,.ı hazırlamağa mu -
mur ediımiştir. 

TedaviHdeki ban 
kan otlarımız 

• Ankara - Cümlıuriye 
Merkez Baııkasının r, eşrt:lti · 

ği bir istatistik" gör~, te -
davül<le bulunan barıkanot · 
larımızın mii(tarı 359 milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

lngiliz/arin j 
Tayya,re hücumlan j 

Londra 3 A. A. - ·İn· 
gili7. hava nezareti şu tebli· 
ği neşretmiştir : 1 

Bombardıman Tayyarel~
rimiz dün gündüz Holanda · 
Jaki askeri üslere hücum ~t
mişler ve yerdt"ki birçok düş· 
man tayyareşini de mitralyöz 
le ağırca hasara uğratmış · 
!ardır. Bir tayyaremiz üs~üne 
dönmemiştir. 

Fransız tay
yareleri 

ALMANYA uZNRINDE 

Londra 3 A. A. - lngiltere 
deki Fransız kuvvetleri Ku· 
mandam General de Gol şu 
beyanatta bulunmuştur. 

Dün İngiliz hava kuvvetle 
ri tarahndan yap lan hareki 
ta tayyarelerimiz de iştirak et 
miştir. Düşmanın kesif dafi 
topları ateşine rağmen tayya 
relerimiz hücumlarına ı;onuna 
kadar devam etmiş ve düşma 

Dün gec~ de düşmanm pet 
rol fabrikalarına askeri üsle 
rine ve tayyare karargahları 
na lıücum edilmi~ ve r.iddi 
lıasarat vukuat getirilmi~tir. 
Bütün tayyarelerimiz salimen 
ü:ıl ~ rine dönmüşlerdir, 

'1 a m:ihim basar verdirmişlerdir. 

~ ANADADAN GELEN 
TAYYARE KAFlLC.Sl 
Londra 3 .~. A. - Ka 

ırn<l adan gelen tctyyare kafi
lesi _salimen lngilternye va 
sil olmuşlardır. Bu kafile in 
giheredeki Kanad~lılar ve 
yiiks~k rütbeli zabitı("r tara · 
hnd.ın karşılanmıştır. 
FR ~NSıZ KARA, HAVA 

V ~ J ~ 'JİZ A S:<ERLERt 
Viş" : ) - (a.a.) - Havas 

Ajansı Vişiden şu haberi ve
riyor: 

Nazırlar meclisi toplana· 
rn L bJZı kanunları müzakere 
etnı i~ tir . Bu arada kara, de· 
niı: ve hava askerlerinin ter· 
hisi tasvip edilmiştir. 
AL \.1 AN TA YY AREELERl· 

NlN HÜCUMLARI 
Londra 3 (a a.) - Dün 

gece Alınan tayyarderi lngil· 
te renin muhtelif kısımlarına 
hücum etmiştir. Ciddi hiç 
bir hasar yapılamamı~hr. 

Tayya rel "' r~mizi n hepsi de sa· 
limen uslr rİ ıH! dönm :işlerdir. 

JAPON TAYYAREEERI 

Londra 3 A. A. - 115 Ja· 
pon tayyaresinden mürekkep 
bir kafile garbi Çin üzerine 
bir akın yapmışlardır. Bun· 
(ardan bazıları Tonkine yak
laşmıığa muvaffak olmuşlarsa 
.::laÇin tayyarelerinin ve topla 
rının harek .!te geı.;me ;i iizerin e 
biç bir faaliyet göstı\rmeden çe-
kilmeye ırn~cbur olmuşları 
dır . 

Kan adada 
iNGILIZ PILOTLARı 

Londra 3 (at.a .) - Tayya .. 
reci yetiştirmek Üzere 22 tay· 
yare ile lngiltereden hareket 
eden pilotlar kanadaya muva. 
salet eylemişlerdir. Bunlar 
Kanadadaki tayyareci mek· 
tebinde çalışarak pilot ye• 
tiştireceklerdir. 



!! 1 

lşare:tter : 

Bu nasıl şey ? 
Dün elimize " Turizm " 

otelinin bir faturası geçti. 
Bu faturanın baıhğı ıudur 
SOCIETE DES GRANDS 

HOTELS DU LEV ANT 
Faturamn masraf ~anel~ 

rindeki matbu yazılal'm hep 
ai Fransızca olduğu gibi, al· 
bndaki meşrubatın üstünde
ki yazılar.da yine Fransızca 
dır. 

Senelerce tvvel bu otel 
.. Şark Fransız . otelcilik 
ıirketi ,. niıı idaresinde iken 
yaptırılan bu faturalarm hi· 
li kullanıldığı ve ot~I idare· 
ıince yara resmi makamlara 
bile gönderildikini hayretle 
gördük. Bu hareketin ne de 
receye doğru oldufrunu otel 
mHdüriyetinin ve atikadarıa 
rm insafına terkederiz· 

• • • 
Adliye binasının kar11•m 

da ve şehrin en iılek bir 
caddesi üzerindeki eski "Bel 
Jür ,. kahvesi var. Bu kalı· 
venin cephe duvarının üıtün 
de pek büyk harflerle : 

CAFE CRlST AL 
Diye cepheyi boydan bo 

ya kaplayan kocaman uir ya 
zı bili durmaktadir. 

Oradan gelip geçen va· 
taodaılann gözüne batan ve 
hakikat.,n çok çirkin bir şey 
olan bu yazının bir an evvel 
dullardan sılir meıi için ali· 
kadarl1tnn nazarı <tikkatini 
celbeder\z. 

Şikavetler 
Kışla - Dörtayak 
caddes~ toz içiude 

Kııla - Dörtayak cad· 
desinin sulanmadığını ve şeb 
rin bu yegane biiyük cadde· 
sinde oturan lıalkın tozdan 
şikayet ettiğirıı yazmışhk. Be 
lediye bu neşr'iyahmızı ııaza
" dikkatu almış ve bu cad 
deyi sabahları bir defı:t su
lamağa taşlamıştır. Fakat 
bu suıaınanın da hiç bir tay 
daJı o\•namakladır. Çünkü 
cadde yine ~~kisi gibi sabah 
ları erkenden Vf'. cadd~ su
lanmadan süpürülJuğü gibi, 
öğleyin de yıne sulanmadan 
süpurülmekte ve ortalık to · 
r.a boğulmaktadır. Binaena· 
leyh caddenin sulanmadan 
evvel süpürüleceğine, sulan· 
dı"tan sonra siipürüimesi za· 
ruridir. 

Serseri köpekler -
den şikayet 

Osmaniye mahallesi hal -
lu son günlerde çoğalc1n ve 
mahalleler arasında sü ıii ha 
linde dolaşmağa baıbyan 
köpeklerden şikayet. etmek • 
tedir. Geçenlerde bır kuduz 
köpeğin mahalle arasanda 
on kiıiyi ısırdığı malumdur. 
Belediyenin bu başı boş ser 
ıeri köpeklerle mücadele et· 
etmeai lhımdır. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çt-:LFNK 

C.H.P.matbaası-ANTAKY A 

ltalgan kuv
vetleri 

Taarruza mı hazırla
nıyor? 

Londra 3 (a.a.) - S111ahi· 
yettar mehafile srelt:n malu 
mata göre, Trablusgarp hu· 
dudunda toplanan mühim ltal 
yan kuvvetlerinin kedeme 
halinde ve şimala doğru 
ilerledikleri görülmüıtür. 
iki ltalyan tayyaresi 

düşürüldü 
Londra 2 (a.a.) - lngiliz 

b~va nezaretinin teblifine 
göre, İngiliz tayyar~leri 
Akdenizde üç ltalyan tayya· 
resinin yolunu keserek mu· 
harebeye tutuşmuş ve iki 
düşman tayyaresini denize 
düşürmüştür. Bir lngiliz tay· 
yareıi deniz., inmeğe mecbur 
olmut. zarar görmiyen pilot 
kur tarslmqhr. 

Alman tebliği 
Berlin 3 (ı.a.) - Alman 

orduları Başkumandanhğınm 
tebliği: Bir Alman denizaltısı 
bir İngiliz denizaltı gemisini 
bahrmışhr. Bu denizaltı. ge· 
misini bundan evvel 74 bm 
tonluk 12 İngiliı ticaret ge
mııı 

0

batırmağa muvtlffa" 
olmuştu. Cenubi ~ Atlanti.k 
denizinde bir muavin kro· 
vazirimüıle lngiliılerin 22bin 
tonluk iyi ıiliblandtnlmı' bir . 
gemisi ar asmda mubarebu l 
olmuş, İngiliz gemiıi Brezılya 1 
limaolannm birine iltica.,. 
lemiftir. Muavin krovaıörii· 

müz kendisine verilen vazife· 
yi görmek üzere yohına de· 
\·am etmiştir. Bir tayyaremiz 
Norveç sahillerinde bir lnıi
lh: denizaltı gem'eini imha 
etmiştir. Şt"rbroğ limanma 
hücum eden düıman tayyare· 
!erinden sekizi ditürül-iitlir. 
Diğer iki dütman tanarea' 
de Holanda topraklarına yap
m.tk istedikleri bir akm et• 
nasında düfiirülmüıtür. 

Bir Alman gemisi 
yaralandı 

Londra 3 (a.a.) - Nor
veç ,sahillerinde 4000 tonluk 
bir Aıman iqe gemisine ln
g iliz tayyareleri tarafından 
muvıtffAkiyetli bir hücum 
yapılm11 ve remi •iv suret
te hasara uğramıştır. 
Bir F r a ııs•zç.a gazete 

neş'i isteniyor 
Londra 20(a.a.) lurilte· 

redeki Fransızlar, fena pro
pagandalara mani olmak ve 
Frnm1z milletine hakikati 
öğretmek için Londrada 

Geri kalacak Suriyede 1 lngiliz donan-
incaat i~Ieri Ancak 4 aylık yi-

)"' r yecek kaldı ması 

Bundan bir müddet evvel Nevyork - Taş ajansı bil-
Baıvekaıetin inşaat iııleri hak d 

Akdcnizde haki· 
iriyor: miyeti tamamen kında bütün yurda bir tamim. Nevyorktan bildirildiğine 

yaptığı bir telgraf haberi göre Suriye iktisadi mühim tesis etti 
olarak verilmişti. bir bühran c.rifesindedir. Mev Londra - Daily Telgrapb 

Başvekalet, devlete ve hu cut giy~cek ve yiyecek ve gazetesi yazıyor: 
suıi idarelere ait i~şaat iş1e· diğer ~mtia mevcudu ancak İtalya harbe girdikten son· 
ri hakkında alakalılara bir f a dört aya yetecek kadardır. ra hemen h~m~n tamamen 
mim yapmıştır. Bu tamime Suriye İl"' Filistin arasında inkıtaa uğramış olan SiveytJ 
göre, yapılması tekerrür et· ticari anlaşma henüz akdedil kanalı münakalatı şimdi ebe" 
miş olup C.:a henüz "ıhale ol· memiştir. miyetli sure.lte artmakt.dar' 
mıyan veya ihalesi tekemmül Her ne kadar Fransa, Al· Mısırın başlıca limanı balioe 
etmiyen inşaatm ihalesi tehir manya ve İtalya ile muvasal~ gelen Süveyş, büyük fuliyeır' .. 
olunacaktır. ter.is edebil.mişs.e d.e b~ m~m te sahnedir. SüvP.y,te yerio. 
Kısım kısım yapılmakta leketlt'!rle hıç bır tıcarı mu· arttmlmaıma rağmen bit 

1 · b" k badelt- yapılmamaktadır. . . . . o an mşaattan ır ısmmın J d . d çok vapurlar tahhye ıçm ır 
) '"'Jlmış olması halinde diğt'r ap~nya_ a yen~ . en 1 kenderiye ve Portsaide gÖA" 

hsımlarmın ihalesi teh r edi •evkıf edılen lngıhzler derilmektediı ler. Kanaldekiln• 
lecektir. Ancak diğl'!r kısım Londra 3 (a.a.) Tok- giliz mahfilleri, Maaırın ........ _ 
larm inşaatının devam ve ik yodan bildiril~iğin~ . gö.r~, iaşesinin kesilemiyeceğin1, zi 
maline kati bir zaruret varsa Japonyada yenıden ıkı lngıhz ra İngiliz filorunuıı dü1111aa 
ihalenin, icra makamımızın tabaası daha tevkif edilmiştir. harp gemileriııi Mm11va Yll 

muvaifakatine bağlı buluna· Bunlarla lıalen mevkuf bulu- Asaba doğru sürnıüı oldujıl 
caktır. nan İngilizlerin 11ayısı 9 u nu bildirmekttdir. İngiliz de· 

Müteahhitler bir mukave· bulmaktadır. niz kuvvetlerinin Şap ve Hi 
leye başlamadan yapılmakta lsveçin bitaraflığı denizlerinde müstemir ve hl 
bulunan tf-zyini mahiyetteki Londra 2 (a.a.) İsveç· kim bir surette yaki kontro 
bilumum inşaatın yol, bahçe ' ten Röyter Ajansmıı gelen l 'ü sebebile düşman lngiliı kt 
tanzimi havuz inşaata ilah de .malUmata göre İsveç kralı f"I 1 • • • t d-

' · · f · k ı e erım ızaca cesare e ~~ 
rakap tatil olunacaktır. lsveçın bı~ar!' Jıgını te r~r k d' 

Ad d te it eyll'mıştır. Kral İsveçın meme le ır. • anu Q hJrriyet ve istiklalini muha- Fransı~1ar!a ol~n . vaz·yet 
faza ve harp harici vaziyeti· memnumyeti mucıbdır ve ali Gözsüz, ağızsız iki 

çocuk doğdu 
"Türk Sözü,, aı kada,ımız 

ya11yor: 
Doğum ve Çocuk bakıme· 

vinde dün iki gaı:ibe dünya 
ya 'felmit ve dünyadaki na
libleri, hay8taı dotar doğmaz 
zat~n mevcut olmıyan gözle 
:rini ebediyen yummak olmuş 
tur, 

Bu gar~beJerden bir tane
si ku:dır. İki kilo ağırhğmda 
olan bu garih yarahitş, kafa 
alm ve gözlt!rden mahrum 
doğmuştur. Ağız, birnohut 

tanesi kadar küçük bir de
likten ibarettir. 8f'lkemi~i i· 
1e arkadan açıktır. 

ikinci raribe erkektir. Fa· 
kat tenaaül izası noksan bir 
erkek. 7 kilo sikktinde bulu 
nan bu yavrunun ise, içi 1 i 
roaefal denilen su ile Jolu 
olan kafası 4 kilo tutmaktadır. 
Bir lok llahğtna benziyen bu 
çoouğun sat ayağında 8, sol 
ayejmda 7 ellerinde alh· 
pr parmak vardır. El ve a· 
yak mafsalları İle gözleri 
yoktur, • Yalnız kaplcaran 
hl il-i ğöz çukuru mevcut
tur. Bu garibeleri doğuran 
t•libsiz anneleri sağ ve sıh· 
hattadırlar. 

ni müdafaa için el .ien ge- kadar Fransızlar lnıiliı v.e 
ı~n gayreti sarfettiğini, Mısır makamlarile tam bit 
ısveçin gen.k dahili ve ge· surette t•şriki mesai etmek'" 
rek harici her türlü ihtimal· tedirler. 
lere karşı temamiyle hazır Kanalden geçen Yunan d 
bulunduğunu söylemiştir. YuR"oslav vapurlarının adedi 

Almartya için Pet· gittikçe artmaktadır. 
rol sıkıntıst Sap denizi ve Hind deni-o 

Londra 2 A A. - lngiliz zi limanlariyle olan YunaO 
tayyarelerinin Almanya üzerin ticareti ehemmiyetlidir. Ş.P 
deki mütemadi hücumli'ra AI denizi Hmanlanna petrol nık 
manya için roahim petrol za liyatı İngiliz sam1ç va~ 
yiatma sebep olmuştur. Bu rile yapılmelrtodır. 
yüzden Almanyada büyük _........;;,__ _______ /_ · 

bir petrol sıkıntısının başlıya Kira/ık dü/ı
cağı tahmin edilmektedır. 

Genera Dügol kan 
idam cez sına mah 

kum oldu 
Vişi 3 AA. - Fransız 

yü ksek mahkem si, Devlet 
kanunları aleyhine çalışan v~ 
emre jtaat e,tmiyen General 
O.igolun idamına askerlikten 
tardrnu, emval ve emlakının 
müsaderesine gıyaben ka• 
rar vermiştir. 
F, ansada tabiiyetten 

iskat ed1lenler 
Londra 2 (a.a.) - Vişi· 

den buraya gelen habelerer 

Vilayet Makamından:.~ 
1 - İnönü cl\ddesinde ~ 

zipilşa okulu ittislaindeki dif 
kan 1 ağust'>940s taribind.
itiberen arttırma eksiltme k" 
nurm hükuml~riııe tevfıkıll t 
20 gün müddetle açık artrt• 
maya çıkara1mıştır. 

2 - Dükkanın 'ayhk:111aa-
hammen kira bedeli üç "Jir' 
senevi 36 liradır. 

3 - Arttırma 20,8,640 ~ ~ 
lı günü saat 11 de V~?:ı 
makamında müteşekkil ~ 
encümende yapılacaktır. -~ 

4 - Şartnamesinin gö~ 
isteyenlerin Maarif dair~ 
müracaatları ve taliplerin ;} 
nelik bedeli icann )'i~~ ...... 
tutarı olan teminat a~ 

Fransızcu bir gazete neşrini 
'tasavvur et mekt t"dirler. Bun· 

Bira satışı artıyor 
İstanbul - Verilen b!r ha 

bere göre evvelce senelik 
sahşt 2,5 milyon Htreye ba
liğ ol•n bira satışları. fiyat· 
lıa. fa yapılan tenzilattan son 
ra ağustostan itibaren son 
bir ıene zarhnda 6,S. milyon 
litreye yaklaşm1flır. 

göre, Fransa hükumeti, fran 
sız tabiiyetinde bulunup meşru 
bir mazeret olmadan veyahut 
Frau-;a hükmetince memur 
eJihneden yabancı menıle· 
keti ere giden Fransızların 
tauiyetten iskat ~dildiğini ve 
hunlara ait mal ve mülkün 
miisadere edileceğini ilan -ey· 
lemiştir. Bunlar arasında lıa· 
len lrgiltered.. bulunmakta 
olan tamnnnş Fransız m ... 

maliye veznesin~ yatı":9r~J ·~ 
ma~huz almaları, ve ~ ~ 
tarihinde bu makbuzla li -. 
mi Encümene IDÜT'ac-tt;;;. ~ 
Sah 1 psi~ eıya sa .. ,, \! 

dan baş\ıa Fransızca nı~şri

yat yapacuk b\r radyo istas· 
yoııu inşası <la düşünülmek· 
lec'ir. 
Fransadak~ genç:er 

ve askerlik 
Viti 2 (a.a.) - Neşredilen 

bir emirname ile mütareke· 
den on gün evvel silih alta· 
na çağrılan gençler askerlik· 
ten terhis olunmuılardır. Bun 
lar gençlik ıdüplerinde ça· 
hpcaklard\r. 

Y ugoslavyadaki ma
son locaları 

Belgrat 2 (a a.) - Yugos· 
lavya hükümeti, memleketin 
her tarafında şubeleri oan 
Mason teşkilatını leğvetmeğe 
karar vermiftir. 

harrirh•ri de vardır. 

Gündüzde 
BAY ANLAR Filmini ıon 

suz bir heyecan ve dikkatle 
seyredeceksiniz. Pek yakında 
F ararengiz DAG 

Halkta 
Türkçe sozlü ClCl BERBER 
oynayanlar l. Gal p, F. Tayfur 
Muammmer fırsatı kaçarmayın 

ukenderun G .müdürlil ~ 
den: ~ 

Sahipsiz vasfını a11111~lf 
kilo 200 gram ağırlığı~r "4' 
adet müstamel otolllouP "11 
lastiği 5,8,940günü ...tJ• ~ 
açık arthrma ile •td~' 
İsteklilerin o gün ... t 
İskenderun ibtilit 
müdürlüğünde bulull 
ilin olunur. 


