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• ~ ·reısımız iman LENıYoR 
l ~ 0 fl ·ı V Ankara 15 (Radyo ga· 

'llt,l i Papeıı l e .ı uı.a.n ıeteıiJ B•,teşgıdende 
rn1c Nflzırlarınl kabul Fransız Başvekil muavioi 

Amiral Darlan ile Hitler lb U J l Rrasındı yıpılan goruş· 
A Arık•tı 

1
. IJ Ur U O r menin <lört ••at ıürdüğü 

lnıarı" ~ A A ve Hitlerin -.tu teklifi ka· 
dolf ~· dtvlet • . · - burreisi İsmet lnönü bu· " 
iıirrıj~:tletJer, CüReb1ıi._A-! gün Çankaye köşkünde sa· bu ettiği anlaşılmıktıJ,r: 
tıe b· •illet lnö .. ın urre· at 12, 45 de Yunan devlet güıalük işgal muraflarwın 

ır llleaa· nune dosta nuarı Ergiro Polos ile Yu· 400 milyon Franktan 
p'rı SiiYGk ~ r:tiren At ı:an Elçisini kabul buyur· 300 milyon franga tenzili 
111~: P,Ptrı J~ıai 'E.lcıelanı muş!udır. Saat 16 30 da Almanyadıki 350 bin 
.... ••tıfı un Mili' ş f J ı b b ' harp esirinin serbf"ıt bı· .y .. 'llir. ~ .. rı1~11 lcıb 

1
1 : i ra.. ar iya veziri Nıci 

c~ili "'•katta u. edıl· Şe-v .et ile lrak elçisini hu rakılması 
h,lır b Şn'-rG şH"rciye :ıura kabul tdilmiştir. Almanyanm bu ınüsaa 
An~ 'A1'ıtı111"4 lıır\tcoğlu Her iki kabul esr.asında dekirlılclarını kdrşı neler 

•r lS Ahırı · hariciye vekili Şükrü Sar· elde ettiği henüz icatiyet· 

6 
·A.-cu--. ı ıA d ~·ıd· ... raçoAluda hazır bulunmuştur. e ma um egı ır. 

ed"" ~f Vi:i hülcümeti bu an· 
•• l et./ Ata-- laşma ile Fraos .. nın Avru ll,. J__ J padaki yeni nizaman ku· 

1Cte 11 •ll"" ~ 1 ruhışurıda tam ',ir istiki· 
Ebe.Jl~ n '.V;l ~ l l A e e", :iiı: ~(.l{t" ~elı!e kendisine 

q Ş f _ geniş .ufuklar l\~dcağını 
l iQsllı e llt aziz hufırasl ilan etmiştir. 

• ~ Qn B Ancak lsviçreden ge 
8 - agrak dün Sam len haberlere ~Öre, Fran 

A. llndan / k sa, Suriyede Almanlara 
b~tti:Şk•r•.Js°!A 90 Q Çl f l geoçit hakkı vermiş v~ şi· 
rı, cf At .. ·A.- E .-- --- - --- mali Afı ikad;,ki Fransız 
d·· 'hk b aturküo•s • Vek1lleri,heyeti bugün Baş müstemle"elerinden de Al 
"•0"G1tıu 19'1tı~ı Riiı;u·· amslu vekiı Doktor Refik S8yda· ı " • mal n y• • . manya fedakarlıkta bulun· 
l' •trı1ak .. ·ııtaAnk mm tıyaıı,..tinde 1 uftalık muştur. Fakat General 
ı~'t~İye1• uıere n dara. mutat toplantısını yapmış llku ı G ue .. 0 Veygandın ' buna muvafı-
dilcrı tbtafırıJ::ı t Direktör ı:e .ruz~anktesindeki; ~ade· kat etmiyerek mukavemet 
•t 18 '>'tak ertib ~· rı muzıt ere ,..tmıştır. edeceği ıörlenmt-ktedir. 

de L Y•tış1 d .. B / B 
t'll.• 2~2 ..,.,ı .... ı~t Un~, ll gar aş- Almanların Sl!rİ\'e ha· 
'ıı llleti . y ıt. 

hıı. ~u rı •ıtiralc V k •ı • va meydanlınnden istifa · 
J rlldarı İt' kofUda b• et. e l l deye başladıkları Vf! en 
bet iliıer ~~•ren be ır nu MİHVER DEVLEfLERl· ziya·ie .$tm ve Halep Ha· 
~:y'•tı lt'- '

1d0rnetr/ kttak NE MJNNETOARLIGINI va meydanlarını te .. c~h et 
Yara. ~, '' <>ş~. Bl 1 'i•ın , ltec~ '.~•Verecek LD RDl tikleri ve şimdiden 30 Al 

'll~y etrtı .. k lCUnd~ı d Sofya ISA.A.- Sobran· man tayyaresinin v:ts!I ola· 
••ta b •ur · e. ya •· · .:ı b k •t•dya 'Yrı\t ~tıle 19 .. ıoec,151nne ir nutu rak Alman teknisiyen!eori 

llıtırıa Ank.. soyl'!yen Bulgar Başvekili gönJerdiai ve teknisiyt'.t · 
S "ar, .. ta F·ı f l!o 

di ~ •nısu1116 ca~tıt ı. 0 , Balkım harbine, ve lerden bir lcısmınm lraka 
" ~Cf' A._ ' Ol h ''h •n •a:iı b ·i\·-Eb 

1 
ver devletlerinin arzu vıtsıl olduğu haber veril· 1t,t"

1 
b.Yrııc :•ıtaı1 rı1 t e sıına rağmen Yugoslavya mektedir. 

l" 9,3Q d iin ,.._ 1
• ve Yunanistanın ug~ radığı d 

""'et • .ıı '""la f ı· k Suriyeye gön erilen 
•ın te iı-k· .,7 ne· rn e a eti izah ed rek demiş 

' hlrrı· 1 1(,.., k.ı ki. tirki: Alman tayyareleri Fransız 
lthut\tl '' ve ' l<ea:a B h b' işaretini taş,makta vA Al· 

Eb ' k,,,'1 Coıkun t c · u ar ın madut n ti· manlar üniformalarile do 
'•c ,, ~dı "• '"rn1ıttı e besı olarak Yunan ve Sırp ı ~ 1 li "tlrrrı,k .. rlıtırn,ıyl r. oyunduruğundaki Bulgar laşmaıdauır ar. 

\ '"ı•y, d Utcrc b "Öııü toprakları kurtulmuştur ıN GlLlZLER SURIYE-
b•1tı ~tıı-. ,~ltu ~ol •Yt1tk A.dalet ~e hakkaniyeti~• DE HA~fElLKEf.RTE GEÇ· 

ı.ı Btb c,lc<i· Una J ınıhv . ı 1 • hl •t.. •r. B e . er uev etlerinin idare 
l l lfelltl "•t 9 ,L &}'rak 

11 
.. altında Zafer l ulduğu 

ece• "re '"4l /\... şuphes· d" B l '\İt. cın,0 "Qbı • • ız ır. ulgaristanın 
C~A. V et Cdi. ltıı~}ı birliğini tabak kuk 

YE.l't Elı\ıt.LER :ttır~n mihver devletlerine 
~~"' l'opLA..~ liE. cf"bılhassa bu devletlerin 

lS A.. A D1 •.c 1 olan Hıtler ve Mosu· 
·~.- 1 lıniye b d' . tra e fi ı mınr etdarıı~ı· 

lllı •çıkça bildiririm, 
0 

Londra 15 A.A.- A· 
vam Kamarasında Alman· 
!arın Suriyeye tay} are 
gönderdikleri ve burrdan 
lraka geçecekleri hakkın· 
da sorulctn suallere Hari· 
ciye Nazırı E.den şu ce· 

''Sonu 2 iııcide. 

ifil/ere bir 
suikast teşeb. 

büsiinden 
sonra 

lngllizlere gBre He&1in 
firarı Almanyanın bDyük 
zorluklar ic;inde olduOunu 

gBateriyor .J 

Londra 15 A. A. 
Halkın ve gazctel~riı: dik· 
kati bela Hitlerin muavi· 
ni Rudolf Heısin barikula· 
de macerası etrafmda top 
!anmaktadır. Herkeı bu 
hareketin Almanyada Na 
zilik inhilaline doğru ilk 
mühim adım olduğu kanı 
atindeair. 

Fakat daha ihtiyatlı dü 
ıünen müphitlere gör~, 

Hesain firarı Almanyaya 
ağır bir darbe olmakla 
beraber Faşizmin kati in· 
hilcline bir alime-t sıyıla· 
maz. 

Şurasına nazarıdıklcat 

celbediliyor ki : . 
Hitlerin elinden kurtul 

nrnk hti) en Hesı her han· 
gi Litaraf bir ,meoılekt le 
gi febilirdi. Fakat orada 
Gestaponun elinJ~n kurtula 
mıyacagıru bildiği ... iıı ln
gilter~ye kaçmı~tır. tluiha 
reketi lngilterenin Alman 
ya taraf ndan mağlup edi 
lem •yeceğine kati surette 
inanmış o,lduğunu göste • 
rır. 

Dığer lsraftan Hessin, 
Hıtlerio bindiği treni yol· 
dan çıkarmak için tertip 
ettiği gizli bir suikastm 
muvaffak olamaması üze 
rine Almanyadan firar et 

tiği söylenınekt~dır. 
R ıdolf Hess, me iaİ ar· 

kadaşlan kadar mer lıamet 
siz ve gaddar bir adam • 
dır. Bunun içi ı kendisi· 
nin vaktile başkalarına re 
va gördüğü ceıanın şimdi 
kendisiııe tatbik edect>ğİııi 
lıissetıniş olabilir. 

Muhakkak olan birşey 
varsa o da Almanyaıun 

büyük zorluklar içinde- bu 
lunduğu ve Naziliğin gö • 
ründüğü kadar sağlam ol 
madığıdar. 

İaviçre ga~etelarine göre 
Almanyada tafk&"hk 
Bren 15 A.A.- hviçre 

gaz~telerioi ı Fransaya gir· 
mesi yasak edilmiştir. lsviç 
re gazeteleri Adolf H~sain 
Almanyadan lng;ltcreye 
kaçması üzerine Alma ıyda 
hu\ule gelen şıukıııhk ve 
hayretin bergüıı arlhğıııı 

yumakt•dırlu 

Cuma 
Abone farlları : 

Dahilde yallıDı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnların her kelin\•· 

afnden 5 kurut:ahnır. 
Ocret P•tindlr. 

ODnD geçen aaydar 
10 jkuruttur 

Mısıra taar 
rıız Başlagor 
ALMANL \RiN uENlŞ 
BlR HAZlRLIK YAP fıÔl 

SÖYLENYOR 

Londra 15 A.A.- As· 
keti m !hafile göre, Libya· 
daki vaziyet geçen yaz ltal 
yanlaran Mısır hıtdudunu 
geçmedeıı evvelki vaziyet· 
tedir. Alman ve ltalyın 
kuvvetleri henüz kendi hu· 
dutları dahilinde bulun• 
maktadırlar. 

A•man ve ltalyan ordu· 
larınrn Mısıra hücum için 
mühim \r.uvvetler hazırladı 
ğı anlaşılıyor. Bu taaruzu 
setreımek için şimdi b .. fif 
kuvvetler fa?liyet göster· 
mektedir. Bu serr.ki v ızİ· 
ydle geç~n seneki v uiyet 
arasmda muhim far~.lar 
vardır. G!çen sene ltalyan 
lar taaruza g~çmeden evvel 
çok büyük miktarda kam· 
yon, benıin ve harp leva· 

z1mı ~tokları meydane 
${Ctİrmişlerd·. 

Uu s!ne Löyle bir tftarruz 
i~in ayni 11isbt1te stok vu· 
cude getir mc-k mihvercilcr 
için madd tleıı imkansızdır. 
Dı~er taraf tan geçen ıene 
Tobruk gibi bir d kende ut 
c • .nehlarını tehdit etm~yor• 
du. Bundan başka M111rdıki 
ln_ııiliz kuvvetleri her ba· 
kundan bu günkü kadar 
lcuvveth değildi. 
MÜDH1Ş BlR SlCAK AL· 
TINDA MUHAKEBELE R 

Kahire 15 \ A..A.) 
Garp çöiünde devam .tden 
harekat bir toı> oyunun& 
benıemektedir. lngiliıler 
teşebbüsü ellerinde bu.u.ı· 
du. makta devam edıyor• 
lar. Mütemadiyen yırnan 
oıüthi~ bir sıcJk dalgası 
altmda dü~ınan bırpılu.· 
oıaktadır. 

SON DAK1KA 

Dün1Janın gö 
zü Suriqeqt: 

çevrildi 
lngllhre Franaanın manda 

hukukunu artıi( tanımıyor 

Londra 16 A A.-R~y 
ter bildiriyor: 

Alman şartlarmın Fran 
sada kab"lü lizerine bey· 
nelmilel alaka aa.ızm Suri 

yeye teveccü~ eylemiıtir. in 
giltere bu vaziyetten mü· 
tevellid haJiı:leri önle· 
mek için Gener'll Veyvile 
tam salahiyet vermiştir. 
Frannnın Milletler Cemi· 

Sayfayı çrvi~ioiı 



lless deli mi? 
Bu herbin en nıühim 

siyesi hadisesi Almıın dev 
ı~t Reisi Hi•lerin muavini 
Rudolf Hf"ssin iki gün ev 
v~I fogiltereye !ırandır. 
H~sa , firarı h .. kkmda he· 
nüz bir şev SÖ)l~medıgİn· 
den bu &iı~fit birçok tef· 
ıirlere yol uçmıştır. 

Almar.ıar Ht-ssin delir 
mış olduğunu,! ~il zlerde 
ıkhnın beışında bulund~ğunu 
iddia eoiyor: Heas e· 
ter delirmiş olsaydı, 1500 
kılomatrelık hir yolu tek 
başına nasıl lı r lciyyare ile 
kateder ve sonra da 
muntazam bir atla· 
yış yapardı ? diyorlar. 
Tayyareye binmesi mene· 
dıl,.n l:.ir deli böyl~ bir 
hareket yap11cağı zam"n 
elnfmda muh"hı buluııdu 
ğunu düşunm..:z ve muva· 
#ık bir zaman kollAmıtk ih 
tiydcını duy ııazdı Ve eğer 
böyle bart"ket etse)·dı, bu 
işe muvaH .. lt. olamarLrn a!Ö• 

rütür ve menedılı rdı U· 
zak bir ihtimalle hessın 

mulıbfıılırı kaçtığını ~Ör• 

mu~ oıııbılider. ı'lliçin me 
netm~dıler. Ü L bır da
ma bır tayyar,.. tı- .. lıın e· 
dilir ve k(iz~i:>re köreÖlu•ne 
gönderilir mı? 

Bu düşünceler şu b&• 

kikati çıkarabilir: 
Heasin aklı başındadır. 

Almanyanın bu günkü tar 
zı hareketinde" memnun 
değildir. Diğer Alman zi· 
mamdarlarlle arasında fi. 
kir ihtilafı vardır ve •1 ay atın 
dao endişe etmektedir. Bır 
memlekette büyük İJir mev 
ki işial t!den bir ıdamm 
her halde fikir arkadaşla· 
rı bulunur. Bilbassa büyük 
maceraya hlan Almanya · 
da Aesslc ayni şeyi dıi· 
şünenler var demektir. 

O halde Heu yardım 
iÖrmüştür ve etrafındaki 

ler onun kararanı kolay-
. laştırmışlard,r. Yakında 
id.ımlar yi\ptlilccağı bu b.t· 
beri ~ uvvetl~ııdırmekt,.dir. 
Bugün bütun dünyaıun ka· 
nutı.deli bir adamın boyle 
şeyltr yetpamıyacısgı mer· 
kt'zındeaır. Her lıalJe 
neu le yakında dıle ge· 
lecck ve fırnrmı anlata· 
rak dünyayı mer•ktan kur 
taracaktır 

Fe 

yeti mandası mucibince 
Suriyede malik olduğu bu 
kuk artık mülgadır. 
Bunun için lngılterenin 
Suriyeye karşı !:ıart'eketi 
Fransaya müteveccih de· 
ğildir. 
Fransanın Suriyede ha· 

li 30 ili 60 bin askeri 
vardır. Bunhtrın hemen 
hepsi müstt>mleke askeri· 
dır . Vaıiyetiıı vehameti 
lngfüert'ce takdir edilmt>k 
tedir. 

lrakta olup 
bitenler 

Rafld Ali Alman tayyaresi 
iatemif 

Beyrut ıs A. A. -
Alman Ajansı bildiri • 

yor : Suriyeli 'gönüllüler· 
den mürekkep ilk kafile 
lraka hareket eylemiştir. 

Raşid Alinin mijstacel 
talebi üzerine bir miktar 
Alman tayyaresi lraka var 
mıştır. Bunları Alman mu· 
tabassısları getirmiş) erdir. 
ALMAN 1/E ITALYAN 

HEYETLERi BAGDATTA 
Londra 15 A·A.- 'Bir 

miktar Alman tayyaresi 
geçenlerde Suriyede Rı· 

yak istasyonuna varmıştır 
Bunlarla beraber gelen Al 
man ve ltalyan heyetleri 
yine tayyare ıle Bıı;ğdadıt 

hareket !:ylemişJenHr. Al· 
manheyeti 15 kişiden ve 
Ualyan heyeti de üç kişi 

den mür"kkeptir. 
BASRAYA YENi IN\..il· 

LlZ ASKERi ÇıKARILDl 
Bevrut 15 A. A. -

Basradan gelen haberlere 
göre, lu limana lngilizler 
yeniden asker ve harp 
mttlze mt-ıi çıkarmak için 
hazırhklarct başlamışlardır . 

Irak tebllghıe göre 
Bağdıd 15 A. A, res· 

mi Irak tebliği: 
lrakta harbeden İngiliz 

kıtaları aras\ndaki Iraklı 

gönüllülerden bir ._;oğu 
kaçmıştır, Hala dıişman 
kıtaları arasında buluna
rak barLeJen İraklıl.ıra 
son defa <'larak bir hafta 
mühlet verilmiştir. Bunlar 
bir hafaya kadar İngiliz 

ordusundan firar etmez· 
)erse vatan haini ilan e 
dileceklerdir. 

IRAK UMMANI PRO· 
TESTO ETTı 

Bağdat 16 A. A. -
Ofi Ajansı bildiriyor : 

Irak hükumeti, Amman 
kuvvetlerinin İrak budu 
dundaki harekatı protesto 
eden bir ne: tayı Amman 
hükumetine göndermiş • ve 
buna karşı ıcap ederse 
~iddetli tedbirler alınaca· 
ğım bildirmiştir . 

lngilizler 
9 ALMAN T ANKlNI 
lGTINAM ETTiLER 

Londra 15 A.A.- Af· 
rikadaki ıaıkeri harekat 
bugün cephelerde muvafa· 
kiyetle denn, etmektedir. 
Geçen aalı günü İngilizler 
9 tank iğtinam etmişlercliı. 

Harbiyede. 
SA TLIK BAHÇE 

Harbiyenin en iyi yeriıı· 
d~ ve şellalelere500metre 
mesafede bir bahçe satlık· 
hr. Satarı almak isteyenler 
meydan çarşısınde Osman 
Otuzbire müracaat edebi· 
lirler. 

Çörçi/ bir 
nutuk ,söy

Jiyecek 
HESS DAHA EVVEL 
MEKTUPLA MÜRACA 

ATTARDA BULUNMUŞ 
Londra 15 A.A. -

{Tıymis) )'azıyor: Başve· 
kil Çörçil yakındı bir nu 
tuk söyliyerek Hesıin in 
gilterey~ kaçışı hakkında· 
ki tahkikatın neticesini bil 
direcektir. 

Şimdi hadise biraz da 
ha aydınlanmış1ır. Ôğre· 
oiıdiğine göre Hess, 936 
s~nesinde Berlin vlimp:yat 
larında tanıştığı sporcu in 
giliz Lortlarından Hamil· 
tona bundan bir kaç ay ev 
vel bir mektup yazmış, 
fakat Hamilton bu mektu· 
bu istihbarat Nezttretiııe 
tevdi ederek kendisine ce· 
vap yazmamışhr. 

Söylendiğine göre 
H~ss, henüz vakıt ıeçme 
den lngiltere ile bir sulh 
imzalamak için teşebbüsıer 
de bulunmak üzere lngil· 
tereye gelmiştir. Kendisi 
tekrar Berline dönmek 
için lagiliılcrdcn tayyare 
ve benzin alacağını ümi .:l 
ediyordu. 

HESSIN GELlŞl NIÇlN 
DAHA EVVEL HABER 

VERiLMEMiŞ ? 
Londra 16 A. A. -

Avam kamarasmda mebus 
fardan biri Hessin lngille 
reye gelişinia neden Al · 
man tebliğinden evvel bil 
dirilmediğini sormuştur. 
Buna cevap veren Çöı çil 
demiştir ki : 

" liunu yapmamız bel· 
ki de dc1b1 iyi olmu~tur . 
Esasen ~unın önüne ~eç 
mek te mümkün değildi. 

Çünkü lskoç~·ada yeı e inen 
Alınan layyarecisinin Ht•ss 
olduğunu kati surette tes· 
pil etmek lazımdı. 

Bu hususta Kamaraya 
yakında mufassal izahat 
vereceğimi umuyorum. 
Fakat bu fırsatı intihap 
edttrken, umumi menfaati 
gözönünde tutacc1gıın. » 

ALMAN NOKT AINA 
ZARINA SÖRE 
Berlin 16 A. A. 

Alman siyasi mehafilinin 
kanaatine göre, lııgilizler 

Hes için ç0k az sevinecek 
ve ı,;ok sıkmta çekecekler· 
dir. Çünkü Hess iyi bir 
Alman ve bir idealisttir. 
Yakında meydana gelecek 
büyük hadiseler lngilizlere 
bu sevinci unutturacaktır. 
HE.SS SERBEST KONU· 

ŞU YOR 
" Deyli Telgraf . » ta 

şunhuı yazmaktadır : 
.. Hess, yere indiği za

man ~trafındaki köylülere 
Almanlar:n büyük ızhrGp· 
lar geçirdiğini söylemiş 

ve Lord Hamiltoııa bir 

Fransa 
Başı 1 incid t') 

vabı vermiştir: 
"Almarıların Suriye• 

deki bazı tayyare meydan 
larındnn istifade ettikleri 
ani şılmaktadır. Fihstinde 
ki kuvvetlerimize, Suriye· 
deki Almanlara karşt hare 
kete geç:neleri için tam s · 
lahiyet verilmiştir. Fran· 
sa bu hareketinin mt'suli· 
yetinden kendini kurtara· 
maz,, 

SURlYE MANDASI ME· 
SELESi 

Bir Mebus, Milletler 
Cemiyetinden çekilen Vi~ 
şi hükumetinin Suriye Man 

1 dasıııı halen mnhaf aza e· 
dip etmedığini sormu~ ve 
Eden buna ~u cevabı ver 
mişbr. 

"-Bu suale cevap vt.r 
mek için daha evvel ha· 
berdar edilmekliğim lazım 
dır. Fakat so·ulan sutıl 

çok mühimdir. 
Suri)·e mesdesinden 

Amerika hükumeti de ha· 
beraar edilmiştir. 

Edenin bu beyanatı 

gösteriyor ki l\lmanla· 
rııı gizlice lraka geçecek· 
)eri tehlikes; çoktan beri 
belli idi: Vişi hükiııneh· 
nin tak bt'ttiği hattıhare· 
ket ve istikbal hakkında 

şimdiıık bi:- Ş"Y söylene· 
rnt>z. Fd·at F.ger Fransız 
lngilız müoasebtleri da~ıa 

ziyade bozulacak olursa 
bunun mesuliyeti vişi hu· 
kumetine ait olacaktır. 

Çünkü lngiltere Aloıanla· 

rı nerede görürse orada 
vuracaktır. 

Patenin beyannamesi 

Vişi 16 A. A . - Ma· 
reşal Peten Fransıı 
mılletine hitaben bir be· 

.yarına :ne neşretruıştir. Pe 
ten bu beyannamede di • 
yor ki: 

.. Fransızlar ! Amiral 
Darlanm Hitl~rle Berlimie 
görüştüğünü anladınız. Bu 
görü~mrler iyi netİf~e ver· 
miştir. Ben buna prensıp 
itibarile razı oldum. Bu 
suretle Almanya ile arı • 
laşınak yolu açılmıştır. Siz 
Fr aosızlar için mevzuuba· 
his olan şey milli şeref yo 
lunda devamdır. Eğer bu 
yolda ilerler. ek Fransa 
mağlulJiyetıni iktiham 
edebebilecek ve r.ihanda· 
ki me\·kiini muhafaza t-yli· 
yecektir. Bugün sizlere 
söyliyeceğim bundan iba· 
rettir. 
~~~~~~~~~-

mesaj vermiştır. Zann,.dıl 

<liğiııe göre Hessin Hamil· 
tona verecği haberler çok 
mühim olacaktır. Hes.cı 
şımdi serbest konuşmakta· 
dır. Kendısile temasa me· 
mur edilen Hariciye me· 
muru ilk raporunu Başve• 
kile vermiştir. 

'Kira iJe kiltlP 
1 Al · · h·tıiJ\ •unay gışeıı sa ı ~ 

Hayri kiru ile kitap ver:ı 
ye başlamışlar . Gect i.f 
yii7 paradır. F1rasattd311 

tifade ~diniz. 
1 Kol saatı ve par 

kayb edenler bt' 
Bir kol saati 1ı1e ıı< 

miktar para bulunllluŞ~ 
BJnlan kayb edeolet rt~ 
niyet Müd~rlüğüne gid~ '"' 

1 ·11rıv sauu ve parayı ala >l 

İlan k' 
Süveydiyenin yı.ı ,~ 

Yezıir köyündeki ı11et~ 
gayri menkullerde ille;, 
81 !ıra 7 5 kuruş mu r•~ 
men kıymetli • c.!ut !~~0e 
tara 9-5-941 tarıb• ii" 
itibaren onbeş gün ııt ~ 
detle ağaç üzerinde 'r 
arttırma iıe sathğa 'İ1~1~ır 
mıştır. işbu dut yaP'',r~ 
nnrn kimlerden ıııt 

11 
1'ahçderdt: bulundU~pl 
mübeyyin listeyi ..... t•!,~ 11 
Mılli Emlak Müdürlu~ 
müracaatla görebilirlt ~ 

Arthrına 24-5.,....... 1 
Cumartesi günü sa•~ıı 
dt Defterdarlıkta ,~ 
şekkiı komi~yon buıı.ı 
da icra edilt'cektit· .

11
J 

Satış bedeli ~eş• J 
ve ihaleyi ınütea ck:P 

1
,, 

hal malsan<lığ111a 'i' 
cuktır. dt 

Muhamamerı (Je j/ 
yüzJe yedi bu\ui0 ~ 
tindeki muvakkat ıeJ 
ıhule 'Saalmdaıı e"'"r ı..t 
. •' neye yatınlmış oJıC 1 

Mnhsulatı sğaçtall .,ı• 
lamağ.ıı ve sair bU9~ıı1 

bilumum masraflar 
riye aittir. t 

D h f ·zab• ' a a azla ı l•'' 
mak ve hususi ~art2oı lamak isteyenletıfl ( ~ 
dosyıı numarasiyle ~ 
Em aıc Müdürlüğ"''e 
caatlarl ilan olunu'' J/ 

iLAN eİ'~-. 
lnhisarlilf id•'ıile l 
Kapalı zarf us" .. t"~ 

lesi 21.4.941 güG:~ 
cağı ilan eJiıeo .. tJil'',.ı 
inhisarlar Başfll~e-~ 
nün F evzipıtşa ·-"•' ,. ,., 
yoliıe 941 ma'.ı ,.t• 
y&tpılacak ~aklıY1 d.,ı hur etmemış ,... 0 

1,it . ( ,J 
aym şar taam~ 

4 
r 

ou nakliyat 26, ''JD. 
nünden itibart'11 ~,a 
müddeti e açık e ~ 
konulmuştur .. e 1 
16,5,9-11 tarib•~lı 
~deıı cuma güıJ~ıtP' 
yapılacaktır. Je 
vaktı muayye0. eli~ 
tep Başmüdu~>Y 0ıı' 
teşekkil konıı 9Y ı~ 
rada mahalli 1 
idaresine nıı..ır•' 


