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eeuı telsi . Tacirler hü.kumetin ümidini boşa çıkarırlarsa 

lketzedelerın ıskan edılecegı ınhısarına alınacak 
evıer süratle yapılmalıdu Dün akıam lstanbula harekettenııazgeçen 1--0--~-----

~~~:~.~ .~~~:..~~~~!~~ Ticaret vekili M o O O o Ş ~ f 
:ı~~~~~~:o~~~a~~:rı .. ~;ş.~~=r~~I~ •1111• be•aaatta s an V/ ~ ~ t caı 
tardır. İşte böyle acr bir ihtimalle J cs;;;!l 
knrşıla~mamak i~in §imdiden icap 

..... ••db•· .. ~~7.~·~:..cm balanda Yozgat'da coşkun tezahüratla 
Maarif ~ekili Şahsı ve ferdi kazanç hırsına dayanan karşılanan Reisicumhurmuz 
Mm!Cvok~~!?.~UYO•""" bir ticaret sistemine asla Umumi işler üzerinde 

sabahki trenle Ankaradan §Chrlmlze • cevaz 
f~:"~;:~~l::·ı~·;:-::ı.~:: A·~~·;;k·~·"d"~·;ı verilmiyecektir izahat aldılar 

· A.~kara, io - Reisicumhu~ huriyet Halk Partisi Genel Sek-/ng '/tere '/• beraber • •ıt Ankara, 10 - Ticaret vekili Nazmi İs l 1 1 ""' zngz ereye • met· nönü Orta Ana.doluda. ret-eri, ·p .. .,.i um11 .... ~ _ ida .... hc'-·e·. 

H b rcket edecekti. Vekil bu acyahatlnden bir tetkik seyahati yapmak üze_ ti :aza,ıa~, meb1;181ar, gcnclkur ... 

1 
Topçuoğlu dUn akşam lstanbula ha· ~'" ,.....,... - .,... J 

ar e sı•la"'h son dakikada vazgeçml§Ur. re .dün öğleden evvel hususi bir may, .. 'milli müdafaa ,.~kileli 

d d 
Ticaret vekill, ithallt ve ihracat trenle şehrimizden ayrılmışlar erkanı, vekiletıcr _ve m_üesse. sc -

evam e en blrllklenııin çalışmaıarmda görülen d y·ır Şef d Mili t Mecl' 

ta Ş l m ak l
•Ç 

1
•n ır. 1 1 gar a e 1 1- ler müstec.ar ve umwn müdür • bazı aksaklıklar ve lbtllAflar Uzcrlne si Reisi Abdillhalık Renda, ~- tt 

Fransızlar ortaya atılan ha.ncı ticarette inhiaar vekil Doktor Refik Sayaam, Ge· leri._Ank,ara vali ve belediye re.. 
tem meıeleal hakkında ıu beyanatta isi, . merkez kumandanı, emni .. 

B·ın vapur bulunmuıtur: r*lk"unnay . Başkanı Mareşal ı . • • 

Almanlar tarafından 
"harp kanunları,, 

haricinde sayılacaklar 
Bcrliıı, 10 ( A. A.) - Söylen- , 

diğine göre, Milli Fransız işaret· !j 
!erini taşıyan ve Ffan i ic;in 
çarpıştıklarını ima eden harp l 
gemilcrile tayyarelere mütareke 1 

muahedesini ihlal etrr.iş Jlı!Wlrile 
bakılacak ve bunlar harp kanu. 
nu haricinde kalacaklardır. Bu 
gemiler ve tayyareler ha.kkm.:la 
ona göre muamele yapılacaktır. 

Amerikan 
bütçesinin açığı 
5 milyar 700 milyon 

dolar! . 
Ya-:in;ton, 10 (A· A·) - Hazine 

nazırı Morgentav, ı:ok artan mUda
faa masrafları dolayısilc !!İmdi A
merikanın önümüzdeki 30 Nisanda 
biten mnli seneyi 12 milrar dolar. 
lık bir masrafla kaT!lılamakta ol
duğunu kongre komitesine bildir
miştir· .Aç~ğm be§ milyar 700 mil. 
yon dolar olacağı tahmln edilmek
tedir· 

tahsis 
edilecek 

i 
: . . 
i 
! 

İngilterenin i 
ıiparitleri 2 milyar i 

doları geçti i 

Londrcı, 10 (A .A.) - lngfüe. 
re hükiımeti tarafından verilen 
siparişler için halen Amerikada 
yüzlerce fabrika. çalışmaktadır. 
. Amerikadaki İngiliz mübayaa 
komisyonunun bu sözcüsü diln, 
Şimali Amerikan.m lngiltereyc 
verdiği malzemenin nakline bin· 
den a.,ağı olmayan miktarda 
vapur tahsis olunacağını ifşa et· 
miştir , 

. Şimdiye kadar verilen sipa. 
rişler, Fransanın mağhlbiyetin
den sonra İngilizlerin il.zerlerine 
aldıkları siparişler de dahil ol · 
mak üzere, 2 milyar 250 milyo. 
nu bulmuştur. Bunun yansı tay
yare siparişi içindir. 

l ngilterenin şimdiye kadar 
(Devaını 4 üncüde) 

Mavna suiistimali meselesi 

L~sı·· M8hrem zarf ~-'1tl\~.\4Yl IÇtN 

~~;..~~~; .• ~; Bugün öğleye kadar Limanlar 
-.~·,!;;!::,~·erlere •:"- Umum Mu" dür üne gelmiş degw ildi 

t !ıltt11ci<ı · ~~raya Milli • 
ııı ~ö~u ' ,h•rkı;~ı hu ,. • • • ... 
~bt"ttı •·SPLANAw~ Raufı Manyas: " Bu neşrıyatı kasıt eserı oldugu 

ııı,., "llıJ "
1
"· Bu .. - l h ·· b · b k •tt a d 'l · 

1• 4'1ır •:1>u gunku bir yazı arın ergun ır aş a çeşı e rze r mesın· 
t" ;. "&s:1J.ddı•iun~ıı~:zaıl('nln den anlaşılıyor. / şi mahkemeye bıraktım,, diyor 
..... ı\ıı~~.ıcı,11 eı 8iı aran:ın 

'ti ""il~ ı_ iitr<'nl . bulduk,. Tasviriefkilr gazetesinin Ankara. konuııtuk· Raufl Manyas bizo dedi 
d.. 'll...,ı.11:a...,11. ~oruz. ld • .. ki·. • .~ '".. -~ ·~ dan haber a ı;mn gore, uzun za-
tıı' ~ .;ı ltı-ıtrn olarak buldu mandanberi sürüpt giden "mavnA "- Vekil.etten henüz böyle bir 
,ı. '\"• e ikidir· 1 suı·ı·stimalı',, ha"d:aesı'ne "'u"'na.kala"t t h · t al ad .. d 'ld' •,..11, " Oıeıtı (,'..k -

1 
"" ru a rıra m ım ve gon crı ı· 

~~:ıı1 "u se - Vekaleti clkoymuş bulunmaktadır· tinden de haberim yoktur. 
) · c be Tahkikatla bizzat Ali Çetinkaya Bu neşriyatın tamamen bir 'kast 

1' "
11411

"1!1 d •
1
ki tneydan meşgul olmaktadır· Vekalet dUnkU etıcri olduğu, yazıların her gUn bir 

~ ~4:ı. lıeıı.ı t l!ğlJ. postayla limanlar umum mUdürU- başka çeşnide arzcdilmeslndcn 
o\ı.. ~it 'b~:· be~:ın Hrl, belki ne "mahrem ve zata mahsus,. bir anla~ılmaktadır. Ben her işi mah . 
.. ~ l danı ... 8 hlihflıane, ta.hrirat göndermiş \'C kendiBinden kemeye bıraktım. Adalet yakında 
'~-t.11 lı.ı1-ı.ı 11 1tı Clkl de lıll} bazı sualler sormuştur. Bu sual· teeolli edecek ve mes'ullerin kim 

ı. :ııı... 8 terin çok ağır olduğu ve matbuatın olduğu anl~ıla~aktır ... s; "liın ı lllunaınaz. sesine seri ve kat'i cevaplar veril- Di~er taraftan müddeiumumilik, 
~~ ':crın Yaşama- meşl istendiği de ilave edilmekte· Tasviriefkar gazetesi aleyhine da· 

lı, ı,l>la ~ ~~ler laO!l dtr. va Açılma.st io;ıteğiyle limanlar u-
n~ Yapllın tl11hte !tu ıabah Umanlar umum mGdU· mum mftdUril Rauf! Manyas tara· 

>:ı ~··· I rU Raufi Man)'ll!I telefonla aradık fından tevdi edilen istida üzerinde
ve bu mevzu etrafıntla kendl.ııilo ki tetkiklerini bitirmemiştir· 

(De\ıunı 4 ilncUde) Fevzi Çalmlak ile Vekill~, Cum. t •• • ' (Denmı.4 iincüdc) 

_..,_ _,_ Franınz Hinıll"lnMnln en mühim merkczlcrlndf'n Sal~on'dan bir ı:örUnB~· 

Hindistana 
istiklal 

şimdiden 
verilmeli 

lngiliz gazetelerinin bir 
kısmı bu fikri 

müdafaa ediyor 
J..ondra, 9 (A· A·) - Umumi 

vali tarafından bildirilen Büyük 
Eritanyanm Hindistana olan tekli
fi Londra matbuatı tarafından iyi 
kabul edilmiştir· Mezkür matbuat 

(Denmı 4 ilnrüdc) 

ı ngDD&zOere 
g ö r e 

MISIRA 
TECAVUZE 
ıTALYA 

MECBURDUR! 
Çünkü Habeşistanla 

yolu büsbütün kesilmek 
tehlikesine maruzdur 

(\"azısı 4 üncüde) 

................................................ 
DOBRUCA 
MESELESi 

Romanya nae 
· Bulgarıstan 
arasında 

Prensip 
itilafı 
oldu i 

: 
ı 

Romanya Dobrucanın ı: 
bir kısmını verecek 

i . ve ahali mübadelesi 1 
f yapılacak i 

(Ya7.l"' 4 üncüde) 

Hindiçiniye 

J~pon 
• 1 1 

taarruzu 
bekleniyor 

.Japon 
donanması 

harekete 
haz•rDanuyoır 

Franstzlar ·müda
faa edece.k lermiş 

O':mo;;ı :1 Undiılt' > 

Belvü bahçesinde bir hadise 
1 anburi Saiiıhattin 

Saz esnasında falso yaptığı için 

Tanburla piyanistin üzerine 
hücum etti 

( \' ıu:mı 4 ünclhle) 
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EfAzR:,~~~!'Tıı~e===~ 
i L K VE i 

1 "Ur liÇCJ c Çt! rlrcıı ı 

60 MlYlllı1DdctlDn iFlYırk 
Ali, Abbas ile oğulları Fadl ve 

Kotum,Usame ibni Zeyat, Hz. Mu 
hammedin diğer azadlı köleleri 
Şükr.llı gasl vazifesiyle meşgul ol 
dular. 

Benu Avfdan Avs ibni Havli is
minde biri gelip AUye: 

-Tanrı ve Hz. Muhammed ü
zerindeki hakkmuz üzerine and ve 

• • 1 nnm ... 
dedi. 
Avs Hz. Muhammedin esbabın. 

dan ve Bedr gazilerinden idi. Ali 
onu içeriye bıraktı, A vs içeriye gi
rip oturdu ve sası merasiminde ha 
zır bulundu. 
Hı. Ali, Hz. Mulıaınmooi göğ

süne dayadı, Abbas ile oğullan o· 
na yardım ederek Hz. Muhammedi 
çevirdiler, Usame ve Şukran suyu 
döktüler, Hz. Ali de Hz. Muham· 
medi öylece, göğsüne dayalı olarak 
yıkadı. 

Hz. Muhammedin §alvarı Uze• 
rindeydi. Ali onu, Ilı. Muhamme' 
de elini değmeden sıyırıp çıkardL 
Ve §U sözü söyledi: 

- Sen diriyken de ölüyken de 
ne kadar güzelsin! 

Hz. Muhammedde diğer öliller' 
de görülen hallerden hiçbiri görül· 
medi. Gusl bitince Hz. Muhamme" 
di ikisi Sohardan, biri de kefen o· 
larak vücuduna ~ olan yol• 
!u cübbe olmak üzere üç libasa sar" 
dılar. 

Hz. Muhammed için mezar ifa• 
zılırken iki mezar kazıcıSI, yani bi· 
ri kabristanın ortasında bir mezar 
kazmakta olan Mekkelilerin me· 
zarcsı Ebu Ubeyde ibni Elcerrab 
ile, diğeri, kabristanın kenar tara· 
f mda mezar kazmakta olan Ebu 
Talha 7.eyd ibni Sfil arasında te
reddüt olunınaktaydı. 

Bunun üzerine Abbas iki kişj 
çağırdı ve birini Ubeydeye, ötekini 
Ebu Talhaya göndererek: 
Tanrı! Resulün için sen ~! öe· 

di. 
Ebu TaUiaya g~ooerilen aaam o· 

na daha evvel vardı. alıp onu getir 
di, kabristanın kenarında mezan 
o kazdı. 

Hz. Muliammea salı günü yıKa· 
rup kefenlendikten sonra !{enru 
hücresindeki yatağına konuldu. 

O esnada nereye gömüleceği me· 
selesi üzerinde münaka~ olundu, 

Bir Jiısım mescide, bir lCısnn Cla 
eslia!bmm yanına gömülmesini is" 
tiyorlardr. O vakit Ebu Bekir: 

- Ben Hz. Muhammedin "Her 
peygamber öldü6ıü yerde defnolun· 
malıdır .. dedığini kendinden işit' 

tim! dedi. 
Bunun üzerine, Hz. Muhamme' 

din üstünde vefat ettiği halı kaldı" 
nlarak onun altında mezar kazıldı. 
Sonra halk fevç fevç gelip cenaze 
namazı kddı!ar. önce erkekler, son· 
ra kadınlar, sonra çocuklar.. Hiç 
kimse imamlık etmeksizin ... 

lll. MUHAMMED NASIL 
GOMVLDV? 

Hz. Muhammed sah günü gece 
leyin (çarşamba gecesi) gömüldü. 
Hz. Alı, Hz. Abbasın. oğlu Fadl, 
Kotum ve Şükran mezarın ıçıne 

indiler. O vakit gene Avs ibni Avf 
Hz. Aliye 

- Tanrı ve Hz. Muhammed üze 
rindcki hakkımız üzerine and ve· 
ririm! dedi. Hz. Ali de: 

- Sen de in! dedi. 
Avs da mezarın içine onların 

yanına indi. 
Şükran, Hz. Muhammedi etra• 

fı dıvar örülmüş olan mezara yer" 

leştirince: 

- Allaha yemin ederim, bunu 
senden sonra hiç kimse giymeme· 
li! diyerek, Ilı. Muhammedin vü· 
cuduna sarılmış olan bir kefeni 
yırttı, onu da beraber gömdü. 

Mugire ibni Şuğbe iddia eder 
ki Hz. Muhammede en son temas 
eden kendisi oldu. 

Mugire derdi ki: 
"- Mühür yüzüğünü,,mezara at 

mn ve dU~ürdüm dedim.,Halbuki o 
nu kasten kendim attım.Tanrı Resu 
lile temasa gelmek ve onun1a te· 
mas edenlerin en sonuncusu olmak 
için ... 

HASSAN JBNI SABiTiN HZ. 
MUHAHIJMED lIAKKIN,DAKI 

MERSiYESi "(1) 

Bana lbni Hi~amın Ebu Zeyd· 
den naklettiğine göre Hassan Hz. 
Muhammede liU mersiyeyi söyledi: 

(Devamı var) 

rıJ Hassan ibni Sabit Hz. Mır 
lunnmtdin çok sevdiği ilk isldmın 
en büyük, ateşin şairiydi. Hz, Mır 
hammedı Mısır lıükümdarı Mır 
kankasın kendisine lıediye eltili 
Marıa ve Sirin ismindeki iki cari· 
yeden Mariayı kendi nikah ederek 
almış, onun kız kardeşi olan Sirim 
de §air Hassana vermişti. 

llassan Ht. Mulıammeain ni• 
metlerini görmıiş, onun en büyi4k 
mef tımlarından biriydi. 

.-...w... • 

Bir gazetecilili imtilianı 
A NKARADA Parti grupu ile 

Meclisin toplanacağını öğ" 
leden cwel ~ gazeteler saatle. 
ril& haber ,·ermıs \'O Meclisin Al· 
num anlaşmumı milzn.kere edeceb-i· 
ol bll~lerdir· 

İntisap ettlğüıiz gazetenin Anka.. 
nda muhablrl yoktur· Hemen çr 
kııcak gazetcn1zd& bu mcvzularclan 
da bahsetmek zıuııretinılesinlz· No 
yaparsınız! ,. e na ı1 yazarsınız!, 

Gazeteci namzedi tc.reddiltsliz c· 
linileld "Pollillm,, yı uzattı n bu 
menuun ıınsJI yazılacağını uzun o. 
zıulıya ,anlatacak yerde yazılmışm.ı 
gö tcrerek anlattı: 

"Ankara, ı - Meclis Parti gnı· 
l'O bugün öğleden eweJ s:ıat ll de 
toplanmı)1ır· l\leclis sruıt 15 te 
toplandı· Alman ticaret an~ 
mm f.asdlk edll~ğl muhaklmk 
sanılmaktadır.,, 

Yalancı pehlivanlar 
KIYAMETLER kopar: 

- \·ay biz \llrl•en ba.,k&· 
lan-

- Vay··· Biz hiç miyiz? Gelen· 
le.r bizden da.luı. mı fyl? Hodri mey
dan· 

Galiba gusonlanmız da yalancı 
pehllvanlardJın. 

Ecnebi garsonlar gUrültUlerI a· 
nsnu1laa ~clm yerli ~ar on 
..ıert acaba blıtğıms elen ya· 
?ancı r,UrtlJttl mUJ ılü? 

\"~: 

- Garsonlar ~eınlyctindcn yir. 
mi garson istedim, ses setfa çıkma.· 
dı! "" diyor· - -

Neredeler? 

Nasıl yazsın 
G AZI:."'T.El..Im 3ino dört say-

faya indi· Bunu bir gU.n. ev
,·clindcn okuyucuJanna Jınber '\"O

rcn bir sabnh refikimiz ilinmıln: 
"l\lündcricahnm mntnd t-OncniiilnU 
\•o havadis bolloğmıu temine ~lı. 
5a00kfır,, demekteydi· 

Bunu okuyan bir ilost: 
- Dikluıt cUin mı ... • dci11· ''T&· 

mln edecektir,, demly,pr cl:ı "t mi
ne ~alı~ac:ılttır,, diyor· 

Bir başka dost cevap \"erdi: 
- Tcmlnlno imkan bulrunıyn.-

cağmı nasıl ynzsm. • 

Ekabirden biri 
BİRİ Nerlp Fazıl füsnkilrcğln 

yazı mdan Etı sıı.brları oku· 
du: 
''- E\'Yelki gece, fc;t.anbul Vn.· 

li t ,.e Belediye J:ci i Dr· L\ıtfi 
Kırdar'ın, Tukslm bclecliye gazino· 
unda. lstnnbul g:ızcielcri crl.am

nı:ı. 'crclii;;ri ziyafette buhıncluı:ı·,, 
Diğeri: 

- Anladım. Ne demek istiyor· 
Kiri, olmmn-·· • dedi· 

- Ne ::.nladm '? Ifast ı hulİL'; mu! 
- Ya ne olnc:ı1ı'? 
- Ncclbi tanımaclı-;m lıelll· De· 

ılilılcn sonrtı rüm:Cdcki "ekabir· 
den" t:ıbirini ;;üs1cnll 'e ilü\'c et
ti: 

- Kcnılisi ılc ck5.lıirdeııdir do. .. 
n. 

H '/;. B E R - :Alqam Poetaa 

Fındık rekoltesi 
yüzde 2 O fazla 
Ticaret vekaleti fiyat 
düşüklüğüne mani 
olmak için fındık 

alacak 
Trabzon, 9 (A·A·) - Yeni fm

dık mahsulünün toplanmasına mm. 
takamızın her tarafmda bqlan
ml§tJr. 

Rekoltenin geçen seneye naza.. 
ran ancak yüzde );rmi nisbetinde 
fazla olduğu tahakkuk etmektedir· 

Bu sene yapılacak ihracatın nak 
liyat zorlukları yüzünden mııvak • 
kat bir zaman için sekteye uğra
ması ihtimallerini dllşünen ticaret 
vekületi geçen sene olduğu gibi 
bu sene de kooperatifler hirliği 

vasrtaslle mübayaat yaptırarak 
gayritabii fiyat dOşklinlUğlinUn ö. 
nüne geçecektir- Bir ka~ glindllr 
§Chrimizde bulunan birlik ikinci 
genel direktörü satış kooperatifle
rini ortaklara daha faydalr ekilde 
teşkilatlandırmış \'e ortak olnu. 
yanlann mallannın da mutavassıt.. 
lan bertaraf etmek suretile mün
hasıran kendilerinden mübayaa et. 
mek için icap eden tedbirl0 rl ai
m~tır· 

Kooperatif teşkilatı bulunmıyan 
Sürmene, Of mmtakalarında mah. 
sulil korumak için mubayaa teşki· 
IAtI yapılma.ktadır. 

Suadiye • 

gazınosu 
1 O gün kapatılacak. 

Adli takibat da 
aevam ediyor 

Halktan yolsuz olarak 50 kuruı du· 
hullye alan Suadlye gaztnoau a:ıhlbl 

hakkmda tahkikata devam edilmekte· 
dlr. Dün \'ali ve belediye reisi L~tfi 
Kırdann reisliğinde bcledıyc reis mu· 
avlnt, iktıaat mUdUrü, \'C defterdıırm 
l§Unı.kllo blr toplantı yapılm~ ve ne· 
Ucede gazinonun her noktadan yol· 
auz hareket ettiği tespit olunmu~tur. 
Bu sebcble C\"Velco verilen 3 ı;UnlUk 
ısed kıı.ran d& 10 güne çıknrılmt§ltı;. 

Gazlııo sahibi, daimi encümen tara· 
fmdan tasdik edilen bu karara usulen 
mahkemeye müracaat ederek Jtlraz 
etmJıtır. 
Diğer taraftan dUn de yazdığımız 

gibi gazino ııah!bl hakkında üııkUdar 
mUdde!umumlUğince halkı iğfal ede· 
rek menfaat temlnl suı:undan adil tıı.· 
klbata başlanml§lır. 

Bu gru:inoya ııon l 5 gUn içinde 105 
lir& para cezacı kesildiği halde mUcs· 
sır olma.dığı görlllmUotUr. 

Vekiller heyeti toplandı 
AnJuını, O (A.A.) - Vekiller he· 

ycU bugUn öğleden önce Ba§veldl Re· 
fik Saydamm riyasetinde toplaııarıık 
ruznamesinde mevcut meaeleler uze· 
rinde müzakerelerde bulunmU§tur. 

inhisarlar vekili geldi 
GUmrUk ve inlıasarla.r vekili Ra.lf 

Karadeniz dUn .Aııkaradaıı ııeıırımtze 
gelml§tlr. Birkaç gUn kala.cak, tetkik 
lcr yapacaktır. 

Pastanede fal bakarken 
yakalandı 

Beyoğlunda. Macar caddesinde otu· 
ranran Sotı.ya dUn meşruUyct cadde· 
sinde Lcon pastııneslnde para ile bir 
mu.,terJye fal bakarken yakala~ 
tır. 

i zmir fuarında 
Yugoslav paviyonu 

Tiftik ve yapak taksi
min de ihtilaf kalmadı 

b' 
Zabıta şer.ef ~ 
yet masunıye . 
- bekçisidıt lı 

~gün~~~~ 
tıır kamnr cilm1UJJ> ...... dJ rP 

Fakat yapak tüccarları tiftik 
birliğinden ayrllmak istiyorlar 

ve Nf;yazt Keekln ~ p4Jf 
ennde ktııımr oynB .~.__ 
~ adJIYOYe' ftlJ 
1e gazetelerde adli~~ 
)erin adree \"6 f.5fılll ıı44'' 
Ertesi gUıı Beyoğl~.! .~ 
mil.iği hidlseyl teıı-t'lı 
·~unlar Jıak)aılb Tiftik ve yapak ihracatçıları 1 Yapakçılar ise son vaziyetler 

dün ticaret odasında dış ticaret den zarara uğradıklarmr ve bir .. 
umum mUdUrü Servet Berkinin liğln bir tiftik stokçuları birliği 
reisliğinde toplanm1ştır. olduğunu, kendileri için ayn bir 

mmıa mahal o~~ııı' 
Vtrdl· Bu karamı Jlltlt p İ, 

Servet Berkin tiftik işindeki !birlik knnılması lamngeldiğini 
son dedikodulardan bahsetmiş söylemişlerdir . 

ri ıunlardır: ~ 
ı - Poker o~ ,ı; ti' 

ma mahsus herkese .,.ç 
değildir· 14'! ve yaptığı tetkiklerin neticesini Dış ticaret umum müdüril bu 

anlatmıştır. Buna göre, Rom~ teklifi tetkik edeceğini bildir .. 
yaya gönderilecek malların tak- mUjtir. 

2 - Kumar oyn1'ıtı~ı,,ıtl 
len 1'1yazl Keskin'ln '1ıııı9 
Dilen .lnımar hJssCSl • ~ 
bir güna deUI yoktur• &"" siminde talimatname haricinde Servet Berkin bu s .. bah idha." 

bazı kimselere pay verildiği fa· JAt birlikleri üzerinde tcildkler 
kat bunun umumi heyet tarafın.. yapmıştır. Umumi ahval ka.I'§L 
dan. tasvip edilmiş olduğu an .. smda çok güçleşen ithalat işle
laşılmıştır. rinin iyi işlediği görüldüğünden 

S - Pokerin s~eec ,ııl.' 
maksadiJ& oynamJığl 
tır. ~! 

4 - Ele g~iril~. ~ 
masa tizerinde deS11 

Dedikodular üzerine bu payla· bazı tedbirler alınacaktır. 
rm ocplcrinden nııntl•P • f 
mu,ıur· ·ıcce ; 

n alanlar haklarından ferağat Dış ticaret umum müdürii ya· 
ettiklerinden açıkta kalmı 86 rm Ankara.ya dönecektir. 

5 - \'e nihayet !Jlİ)uıır~ 
ıcde suç anasın ,·c dC 

ton malın evvelce az hisse a. Diğer taraftan son dedikodu .. 
!anlara. tevzii kararlaşmıştır. lar üzerine istifa eden tiftik ve 

cnt değildir· _,
1 

ııil 
Bazı tüccailarm ellerinde ya· yapağı birliği reisi Şcrafettin 

pak sakladıkları ileri sürüldü • ısrarlar ve alakadar ma
ğünden bütün tüccar ellerindeki kamlarca istüasııun kabul edil· 
maları beyanname ile bildirme. memesi üzerine dün istüasmı 

llAdlsenln Jç yUı." 
&nlatıldı: ddİ' ~ 

Kumar oyu.attı~ 1 ıdJJ / 
cdUen Niya1.I bCS aıt )' l 
me\'ld sahibi bir nıl~iJl4e,/. 
oynadığı lddf:wlle c ,-c 'I. 
lanıı.nlar da aın·ııbS ~r~ ~ 
dostlandır ,.c yaP1lıt~ ; ; 
yet bir ano t.opl3oll l' 

ğe mecbur tutulmuşlardır. geri almıştır. 

Köylü arasında 
bi:- anket açıldı 
Ziraat Vekaleti, memleketin 

zirai ve içtimai bünyesini tet -
kik için köylü arasında bir an • 
ket açmıştır. Ankara. Ziraat 
Enstitüsünün 150 talebesinden 
milrekkep 16 cldp Çı:>ruh, Kütah. 
ya, Kırşehir, Af.yon, Niğde, 
Yozgat ve !Konya villyetlerine 
gönderilmiştir. Bu gençler 4474 
köyde tahminen ~5 bin giftçl W 
ra.sında bir anket yapacaklar, 
Vekalet bu anketle k5yl~Un ya· 
§ayış tarzına, malr.emesine, kö. 
yüne ve muhitine ait geniş m.a -
lCımnt elde edecek ve memleke • 
tin zirai kalkmmasma ait daha 
isa.betli kararlar verecektir. 

Haseki yangınının 
esrarı 

Bot olan evden yangın 
nasıl çıktı? 

Geçenlerde Hasekide 6 C\"llı tama· . 
1!'-en yanması tle neticelenen ynogın 
tahkikatı mUddeiumumllik tııratmdan 
neUcelendlrllmck üzeredir. 
Yangının kasten çıkanldığı kaU 

surette tespıt cdllcmemişUr. Ancak 
yaogınm çıktığı 11 numaralı evin 
ao.hlbl mUtekalt Munafa zan altında 
bulundurulmaktadır. z:rıı Mustafanm 
evi bo;, bulunmaktaydı. 
Mwıtafa mUddelumumUik tarafm· 

dan arattırılarak buldunılinuş ve ifa· 
desi almmıotır. Mustafa yangın gecesi 
Hıuıckinln .semtine dahi uğramadığı· 
nr, o geceyi Karagilmrükte ~eçlrdlği· 
nl ileri sllrmQştUr, Şimdi hakikaten 
o gece u:aragtimrUkte olup olmadıtı 
tahkik edilmektedir. 
Diğer taraetan, yersiz yurtııuz ta· 

kımmdan birisinin o gece Musta!anm 
boıı c'1nde barındığı \'O ateş yaktrğı ' 
arrada. kazaen yangrn çıkardığı eUphe· 
si do \'&rdtr. Bu cihet le tetkik edil· 
mektcd1r, 

Kira ihtikarı 
Bir yalının sahipleri 
mahkemeye verildi 

Undcdir· . ııı~ f 
Zabıta Jıerhangl wr ~ 

rin 
..t rıııl c, 

e anı:.u.ın tı\ e t;• , 

Beylerbeyindeki yalılarının klraaı· ~mda gördüklerln1 b~ı.şıı' /., 
nı 18 liradan 20 llrtıya ı;ıkarnn Agav- masa üzerinde lıııfll ı;I ı', 
ni ve Hırant adlarıı::dıı iki kl§i dUn karakolda c<'plcriıtd~,ıi!P 
8 inci nsliyc mahkemesinde muho.ke· almIE, bunları mn":ı. tı=~ 1 
me edılmeğe başlnnmı§tır. Mııznunlar Junmn lrnmar ıınr:ıs' _,oıl' 
evvelki seneler evlerini 2S liraya klra· yo scvkctml~tir· BU ~jlV) 
ladıklarmı ve bu sene de nldıkları pa· lıı.nanlnra istenirı;C et.~' ~.J 
ranın !afla olmadığını iddia etml§ler- klmse,·e duyuruııntrıı:.,,,ı "' 
dlr. Muhakeme karar iı;ln başka gU· • ı:.ı s·:~9 
ne kalmt§lır. lcre 'erllmiyeccı.- E7':. 

_--<>-- \'CriJemiyccek ıaıdJ!f 11111 t 
mayf'lir ,-aJtlerdO • ıı~ııt' 

-:orı~ n Vali muavinliği, da tddta cdıımıı:ttr- r-: ,.ıı_~lı 
Bakırköy, Beyoğlu ve let tezahür etmiş. ı;~fı 

Kartal kaymakamlığı ~~~1~:~~~~ ~~i, 
Beyoğlu kaymakamı Ahmedin lı· dam ı.·uıruı.r o:rn.st~ ,.U~ 

tanbul vali muavinliğine, Bakırköy bl teşhir edihniş, ~.ı;, 'J 
ko.ynıakamı Gatunın Beyoğlu kayma· bir \'nziyete düı;ilrı;,ıt ' i'J 
knınlığınn, Kartal kaymakamı Bahir Zabıta. suço t-O" .,p•t• (lJ 
öztoprakm Bakırköy kaymakamlığr mükellef olcluğtı Ji ~f~ :,./ 
na, Ulukışla kaymakamı zahirin Kar yok Jd. ~rcf \'O ltllİI" '~'J 
tal knymnkamlığma, Canlk knymaka· niyetinin de br.kci"ld ~ ~ı'· 
mı Ahmet Kcmal!n Dahiliye veklUeU hadi ı el wıJJ ~"· 
hukuk nıU!!ıl\ h liğl muhakemat mU· se er e, tıutıı cıı " le tosblt(I ç.alrsırli '_,ııı .ı 
dUrlUğUne la}1nlerl kararlaşmıştır. , lıuı flll~c p· 

\'eya tınç.u sanı tıııl " ,J 
mevldlnl ve ,ıu;h·r. dfr. ;/; 

Piyasanın kontrolü için meli oıureme htrinrl5~~ıl~ 
belediye yeni bir teşkilat hlm olmıysn füinrf ,<f 

r gözden uzal< tutınflll;l\1ı~ !J 
ı-..uruyor ıa ltinıı. r.tnıeliıUr. ' t!l 

Belediye, lktrsadt f61erin dahtı iyi 1 Do~rıt Je 
takip, piyas:ı. ve esnaf kontrollerlnln ~-
daha genl1' bir §Ckllde ynpılması için 4 ____ ~ 
bir lktisııdl tcşekkUI lturmnğn karar 
\'Crml~tir. l.lıı iş için bUtçe tnsarruC· bjf 
Jannclan :?M bin llr.ı. ayrılmıştır. Te~· T b 11cJtı •ıJ 
kllA.t bir aya kadar kurulacaktır. ra zo ~eti 
~ konferne.5 • 

Muhafaza genel 
komutanı şarka gidiyor 
GUı:ırllk nıubııfazıı. genel komutanı 

general lbr:ıhlm ı.utn \:arapmar dün 
§Chrımlze gelmiştir. 

J{omııtan ~aı k vil4yellerindeld mu· 
ha.faza. te§kilA.tını teCUş için yarm 
Karıı.dcnl:: yoluyla hareket edecektir • . 

---<-

Tıp Fakültesi yeni 
mezunlarını askerliğe 

davet lunlr, U (A.A.) - Bu sene lzmlr 
enternaııyonrl fuarına ilk clc!a ola.· 
rak l§tirak etmekte olan Yugoslav lzmirde ~kuyanlar J;uılnönU lerll astmlll< ~ubeslnd'en: 
hUkrımeU pa\'lyonu çok zengin bir Bu sene Onlversllc Tqı !akUltesin· 
§eldlde terUp edilmesini istemiş ve bu artıyor den mezun olan tabib, diş tabibi, ec: 
maksatla gtlnderdlğl heyet şehrlrııiZe zncı ve kimyagerlerin vo evvelce aym 
gelmiştir. Yugoelavya pa\"lyonunda tunır, O (,\.A.) - İzmir m!lll klitUp fakutteden mezun olup ta herhangi 

t 1.. hane.ııinln ııon altı aylık okuyucu ıta· bir sebcblc aevkedilmem1" ol"- •---teşhir edUccelc bU Un Cffll da gelm"11 u uıı. • .,, .... -
bulunmaktadır. Heyet mesaisine ba~· 8 blne göre bu mUddet zarfında kU· hizmetliler hemen sevlcedllecelderlndc.n 
lamı§tır. 1 tUphaneyo 25.806 okuyucu kaydedil- 12 ağustos 040 pazartesi gUnU ak§a• 

mlşUr. Bwılarm 84~ i serbest meslek mına .kadar okuldan mezun oldukla 
erbabı UçU tliccar GO t subay 117 si rma dair vcsilm, 2 fotoğraf ve nUfus 

~ 
muaııım Ye 24.104 O de talebedir. Bu cUzdanlarlle şubeye mUracaıı.t ctmcle

~r-L- J.\ JL_.JL ~--ı yckün geçen nltı ay yektınundnn yUz· rl, gelmlycnler haı<kmda takibatı ka· 
~ l!J-!l~~~ de on fazlndır. nunlyc yapılncağl ilAn olunur. 

~--------------~------:.~~_;_--------~--~-------=------



Per§embe . 
gün1kii. A.fman 

ha111'fl. a 

00 ~~ ~e ·ite 
çıtmr,ş 

ti~~~~---- DüşürUlen \t\'YYflFClerin 
60 ~ı bulfl~ğu nl~ıldı 

J.&1'4111, :ı (a.,...ı4..J - :Riiyt-eı:: 

Hiodiçiniye 
Japon 

taartLIZ.U 

bek!en~yor 
~apon 

cı o.n anma SA 
ırnı·a re kete 

haaoırıGan11yor 

Japon_vada iagiliz 
aıs1htarJ1ğı artıyor 

Gazete nf\§r~yatı ve 
nüm~i~rJe ir harp 
havası yaratılmaktadır. 

ar1n büyük 
mitingler 

yapff aeak 
Ha va. nezareti teb.ijği: 
~'Djjn Man~ ftniıi jirerinde 

ce~~ıan re(Jen hav.a :\be~katma 
ait alman tanı 'r$tporlar ~ma-rı 
60 ~:m~n t.a,)~resınin iml\a 
~iliğini ve .daha bir ~oklarının 
·bMata J,tğr..adıirnı me.ydana çı • 
~1"m1şt1r. Ev.veltt ıbikiirildtği 
'Yecl'\ile rı.vCJ tt~yyare~rttrıızden 
~&~nı k:ıybettık. ~akat bu·t:ay· 

fr~ansttlar milöa
rf aa ~eile.QHOiş 

.l'oJ\yo, 9 ( · ·) - JaPQn Ti· 
'ı rneu ~azelcı!i Japon hallo arasm. 
rda lngiijz ra.lcyhtar~IJ;'lllın gittikçe 

1 .ıu:t.tlğmı bildiriyor· 

•ateler ınüt:cttcb_atmô.an ikisi 
y9ralt olına.k jiae~e ils pilotı.m 
hJly.attıa wlımduğv. ı§iımli babıer 
v~rilmoktedir:' ' 

~~x . .:ı <A· ) - Mel ıa. 
ju...~ ~ihilriy_or: 

llirutitinitlt " ~~t ~tti.kq-e ~r
~roek~r. Dapon 1ionanma,.,ı. 
"ilin ~nubt Çin uıt.rında nan fa· 
ali~:eti Japonlann ;l,H- ha~d oha· 
.zııiafukları is.sini ve~l~für. 
D~r taraftan verilen maTuma· 

la ,SQE"Ç, birçok ,fapon Jcıtaları ce. 
nubi Gindcn Hainan?a nakledilmiş
tir· 

•• 
hrip Wlm t.&y.y.arclerl11 

2i U pike hallndl't hüeıımJa.r YM*1 
bombardıman tayyarelcridir. ·OUn 
Ma!l§ üzerinde faaliyette bulunan ~anJ:;hay, 9 (A·A·) - Röyter: 
d gıa.n ~~r~'"tiı;ıiP ,xeı..~n.ıı ısoo o- Hindis;midP \-aziyet ~ün ~~tik-
law W>.tWn 10\»DıııakWSır . .:a.ıı ytJçt\C Ç" regrinleş~tcılir· 9inin ctnup 
l\aldltat~ ı.ı~ ~yyarekrln ~iMnlall lannda Japmı halli RCzrlilttinin 
faılasını gosurmektcdir. Fılhakika Ye kıtaatı naklrden vapurların i:İl
pllotlarımız WiI}§ ,J.iı.erinde dUn iQO .Ukçe atlan (,aaliy~ti~ponlann ce. 
kadar dU:IJ)~n 1P.~re3lnın µs~YNJ n4pta hard.-etc ~!tmclc üzere bu· 
J;"örmU§\crdir. uJıMeJ1iı ı;otc, rnaıı lunduklai"mı .. gÖ8term6ktedir. 
lar l.a!ılelcrimlZ üzerine . turruu Son .günler 7.arfmda FormQS ile 

\'J<eu.ll5ltrl t~a~lerin yt<!tılfı bl· rHainan a~sıııda Jııpon -gemllerj. 
rinl ka~llrll§krdir. run bü;>>ük bir faa.liyct gösterdiği 

Hücumların birer saatten faz· burada rna!Umdur. Yolcular bu iki 
la' fasılttlatla ıUç ,defada y~ptldr ada ;araam!lf\ V'P bilbıı.~ ı&inan· 
ğı göz önünde tutulacak oı\ırsa da !<Ok mikt:\rda harp ~emilerinin 
bir wk ta~luin ~da.ki tqplendığını lteyan cbrtoktruiifler· 
üslerine -döncr.4k ıyenid<m benzin ifüı .gemiler "~'nda bilb&95& 
ve-mühimınat alj:hktan ~ra oJrruva.ıöder, ayvar.c ~i. \:bir 
~kı:ar hUcuma. !O'~mi§ '()}malan ~ mıuhriphtr ve 1lı&1tliye "Wlrur_ 

~ ·ı..n -bulunmaktadır· 
'1nuht~ldir. ~inaenaley'iı .t.a,a.r- Gktin cenubundan Hairnln cıtdA· 
ruza iştirak eden dü""1an' ~y • ilmtı. .miHil.m mJktaroa ~apon tl!kC. 
y;ır.<:lerinin ~ den ok canağı ri nakledildiği zanno\ı.ı.nmaktadır· 
Clltna~ı pC,k -mümkündür. ıBu IQa Çunkingdcn alınan maltımllt.a 
'ÖÜşfujlltrı ~yyMe n.iabctinin ·;;öre Hinçinideki Fransız makam· 
daha ~i.\Y.AJ< 1)1.qıaifpııı.,. ıÇıe.tcri r. lan YtaUe :mU<lşÜla tedbirleri al-

G EC:F.NJ lfU<nntıJAR makta ~ imal hududuna ;Annaın 
:ve a'on.krn müfl'CJJCll?'ri •ovlretmolc

LOJUlra, 9 (ıA..d.) - .Lı.ef~n- t,dkıer-
131 t:bildiri~c: Diğer ci:hcttıen Hind~iıitde ulu. 

~lmanıar.d.ün 'd\avalarda l,Jğ. nan Japon umumt müf~tttli tam
ra.dıkla1"ı ~ici ~lôbiyeote-r.ag· fından .ranııu; v.alisine :y~pılan 
men "kenclllerini -m~lup ()lmuş "tekll.fler'' e henUz bir cevap vc
saymı~k bu~ lngiliz 4C- rjlm~mi~tlr· 
hirlcri üzerine tekrar taar;:ı:ıız Sııreti umumiyede zannedildiği. 
c-.tmi~r fakat bu hiicumlal,l:\an ne ,göre, 'Jaronlar Hin.sliçiftt ske
bCxleailU~i ndic:.eleı:i ıala.maDl tf,1ien.iz ve hına üsleri ı.ceu.eUJıQk 
lardır. Bununla beraber bir ınik. \'e Çi]ıe cenuptan taarruz eaerek 

Çini Birmanyaya bağlryan ısimen. 
tar ölü ve yar.alı kay<kdllmiıstir. lfüer hattını ~ek için Japon iı· 
Hava ve cmncy:et aezare.\Ieri~u ıta.Iarmın Ton'ld.!Uien 1 geçmeııini is. 

sabah aşağıdıUfi ~ligi neşret· tcmektedirler. 
mişlcrdir: Çin matbuatı bugün vaziyet halt 
"I!>~man tayyattltti bu geec ılrmôıı ~~yc<:anlı haberler ~reL 

Ntlc bqğv.ı ile "Bristol klUla.h ıme«tefür. f.atbuıı.t 'T-onkin ltôrfu
ci v..arma :\'<: Jngiltıcrenin ~tı İ- ~.inde 20 ·Japon"harp ge~in l1?P· 
maline tmlin(1trit P.ombaları:At- landığlnı ''e Fonnos .ıı.d~ı~ ha· 

1 r~1'et ~den k.U\".Ve.Ui bir filonı.ı.n 
ım.ışlardrr. 03ir ıkaç~v ytkl oıış· HW!içini istik:JJnctiJıs;Je ilerl~iği • 
lır. ni ·blldirmekttdir· 

Midlana :nıahallerincfon ·.birine Bıın_un.la ~ber b_u hıs.berler 
beş bomba düşmüş :ı.ıe bir vi ~mm tttyl'fit e~iştir· 
kamilen tahrip etmi!j. -diğer bazı f-:==:;:;;::;::::::==:::====::::;::::=::=:::::= 
-evleri de hasara uiratmıştrr. Bu 
mmt,ak4.lRı:dan alrnıuı tıa~rler 
\'alnız ir .kaç 01\i :ve bir mıktar 
da ô'a.roit bulunduğunu bildir. 
mt\ktelir .'' 

tNGlU.Z rr·,\l':'fı,\RELERlNlN 
ilil?HıAfll 

l,(ltıdra, ı ( ~.) -.J.m1Uz. Hava 
llCZlU'tU tebliği : 

1ng1Uz wmbardıll\ıtn ~narelerl 
"dUn M&aııtıiı:ht ~l"(ıtrın.d• etıipfl "'' 
:V:alkC"nbuU' •J.a~:ııtn :ın~ydaıUatm" 
LJ;il}l!8"UMlız Jıllwm tmi:krdfr. fllay· 
y.ııretell.s\l.tden lılrl \l.ltUJıe :d~\f· 
tir. -

Sal\11 muhafaza l ş~})Atın& nunsup 

ve~u!t "!Çllau 3! P~JW.kla olan tana· 
relerımiz öğleden ıonra Havre ıaı;ık· 
lamada. Ut ıınotOriil Jılroiü~~""'u· 
har-ebe tayyarealnl alevler tçinue dU· 
fUrmU§lerdir. 

DUıı gece ıA!.lmanyad& bouıbanlunan 
edilen askeri -hede Der :arasında t'fDWı· 
ltllt.ı<d~maıı tarı:are;mey:danları ar· 

11Jr. (l;~remHPlzdtJJ. ~iri ~e 

~"1"l~Ur. 
ı:»eyemJı toe 1'4""'1tıaw:d&n tıı.rl· 

nı te_şkil eden ·d.llşınan llınan <Ve :hail<:· 
lerine tıı.yyıı.reler ..-ıı.sıtıuılyle mıı.yn 

.ı:uikm~ ...ıımellyuJ ~man eAlı .u~a· 
r.et ,gemilerine clddt hıtaara ıebeblyet 
vermekte ve atıH aeyrl.iseferml katet• 
mcktedlr. 

O.$aka, .Kob<ı , :N'qgoyn ve ıJiğ~r 
bif~k JaJl9n §ciUrleri l\nUmilzıJ.e· 
..ki pazar giinU 1çiJ\ bii.)ill< Jll.iti~ 
l~r ha-zırlJ\m.nl\.tadıı.:lar· 
H~mcm bi.itün J.aP<>nYl\da vilayrt 

;idareleri hükitmcte ve lngillerc.nin 
<iiplomatik mümessillerine kıllar 
suretleri göndererek uzak dqğu -
daki İngiliz nüfuıunun bertaraf e
riilmesi lüzumunu ve hu hususta 
hüklimf!te mü~ir c'>lduklarmı bll· 
-dirm~lerdir· 

~EVKtF •Jmilit,'X lNG.IUtz 
VAPURU 

fJlon~ı.o~, 9 (i\· )\ı) - İil.giliz 
bandıralı Fat.shan ynpurunun ge • 
çen -haftadanbcri romorkör ücreti 
ibtilafmôan 'l:Jola1'11\antonda t~v • 
ffl üzerine Hongkon,s-daki lngiliz 

tnalmmları Kantondan ,gelen Japon 
ban<lıralı Kaijumal vo Şiragame • 
maru vapurlarmm Hongkong limn
"1ma ~nnelerini menetmiştir. 

iNOILTERI•~, ÇtNDEKİ 1500 
SRERlNt OF.Hl 2\Ul!OR 

Lonilra., 9 (ı\· A·) - Röyter a· 
·ammm salahiyetli bir kaynaktan 
~rendiğin~ göre, 11ngilierenin 
-ŞalJ1:'hayda ve şimali Çindeki tlngi. 
liz .kıtaetmı ;geri -çekmek ..husuııun· 

.fü\ki Jatramıdan Japon :hUk'ümeti 
haberdar ~dilmiştir· Amerika hüku· 
~ti~ -daha ~ldayetinôe bu tell· 
rÇtrıerin t:atbikmdan habertlar e -
dilmtşti. Şanghaytla bulunan ve 
ımevcudu 1500 ~iye b.'\l.iğ olan bu 
Jcıtaatm nerede Jcu1ıanılacağı 1ngi· 
liz hüklımeti tarafından harbin 
başlaııgrcmdan beri tetkik edilınak. 
ttedir· Londrada şu elbet hatırla -
tihnakta.dJr ılti. bu ı.kıtaatm -gönde· 
-rllmeı.inôeki ilk :ve e~ -gaye bey
~ltnilel mınt:akadaki mgilizlerin 
~an ve mallıı.rmı Çinlilerin şaka. -
:vet hareketlerine ka~t ,kQnunalc· 
tı. Çin • 1Japon harbinin ~yri bu 
kıtaatın mev~lldiyotine lUıum br 
rakmamı!} ve hükümet bunların 
başka t.Urlü'.daha faydalı.Pir suret· 
le hizmet edebileceklerine karar 
veıırtiştir· 

..., ıı.oıxıany,a b~ııyJannın ,'\Alınan· 
y,.,.,.. HUKl -lla.klun<fa <AJııı.anya Ue 
tn~1& ArMiııcla bir prolodOl imu 
cdi lıııiJç Ur. 

'* A!nıan aia.n8),oa göre .lngilterc 
Aıııcıik~M §i.mdlyo kapar iki ml!YJlr 
dolarlık harp nıalzemt',Sl ıatııı almış, 
allat ~unun >Allcak yno:ıı tesliın edjl· 

111ı1tır. 

•* :Amerlkada mebusan tcsllhat en· 
~ rdai ~udscnln boyan ettiği· 
ne na.~ran Amerika, halihaztrda ~y· 
1:\& '900 tayyare imal ..etmcktcdir. Fa· 
.tüt~ iJUı:ıcl.ktul.un l9tl-dtn iUbarcn 
ayda 1500 tayyare iznal..miloc~ ~· 
t;nlt edilmektedir. 

ıc: AmcriQ.n ıuzak dQğu illo~un 
cık! ba§kumandanr amiral Yarnell 
de esl>I ..\ınerlka deştzyycrlerUe diğer 
!cabeden ı;em11erin lngtıtereye veril· 
meslne taraftarl'Old~u bildirmiştir. 
Yıunell bitaraflık kanununun JJ.gası 
ıcıı.bedece,tı fikrinde bulumluğtınu 110.· 
ve eylemiştir. 
•* Bir nıUddetlenbcrl Frımııa.da bu· 

ı ıuoan ı.~ wnurnt valisi \'C şl.ıJıall Af· 
"lika Fraım~ ,;k uvveUcrl başkwnandıı • 
nı gCJteraı NojNes tayy.are ilo !:'.~ 
-!OÖJUl\UJ tik • 

UZAKTAN 
.-@Qi b == 

Sözden siz 
bır ihtıynç \'ardır: &.J·lıne nhen.i 

BİR beytini (,:nk br~ndığimir. '\'"r-mck. ıbir .kclim~nin eheıutli)e 
ş;tirin ötC'ki şiirlrırini de ini ,göst,crmek, ,., S· O bize. ~ör:b!n 

1 

be'ğenm('ğc. hiç olmazs~ divanında iıaınl okunacağuu aQ.etA not.3 " " 
daha başkıı. ~Uzel ımrrabır .arnm:ı- ıgösleıiyor. Bunu hlç dinl!'meden 
ğa 1Qiınlzôc lıir 'llleyj! :ardır. Bıı lttikÜJ;n vnrmeğe ne hakkıı:nrz oln· 
ara~tıımanın mihııyct ıQir n~tlce ve· bilir ? Aruzu i)i bilmıycn. ıhai.tta.sı 
re<: l'rlnc kuv;-.·ctle inıunnz· lz1r t ~!\ J>t'\t k\ıvvçtli o}rorya,n blr aonn1 
Mollıı.'nın: "Bir ~ ' f .,kaU>J.p da: ",Pir U 
mc.~-i baharı- )."aı.an: dvan.baharbahar 
na c,ı:dik ki alemin IA l'ı A 1 e yl<'r;l.z Mf Pr" rom 
- Bülb?I .?~mfıs ~tU.~ ~taç Tamı:. ".Bah11,r h:ı· 
ha.vz tehı gulıst:ın ş.r pır U çlv.nn ~Y 
ha.rftb,, beyti, L • l()rlz ecfor" di. 
kimbilir kaç kişiye o .koca divanı ye okusa (bu, olmuştur} , l'l)tengln 
tarat.nuştJr?... HalbJllti ne za\•allı bozu•ma51 ;ıairin kabaJ;ıati midir ? 
ecylcrlc ~hıdur! Ona: 'IMtsrn, 1<elimC'lcrin yeri d~. 

E'aknt insan'1ıi_9bir..eıncğiııin büs. ğişince de gene anıza uymahydr!" 
bil't.Un bo.;'1' ibnc.slnc tahıunınUl c- diyebilir misiniz?... O Mide s t'r
denwT.: gjizel bir bcyto aldanRr.ak best nazımla y:ızan şairin olirinJ, 
öyle koca divanları baştan aş~ o- onun gösterdiği noıct.'y:ı riayet e t 
lrny~'lAlar nib.ayet nmtbklıu:.ını bul- medcn, nesir gıbi okuyunca kon· 
dukları \'chminc dW;erler, yani d~ine ıitiraza hakkmız yoktur. 
ba.ıı boyillere bir .güz~llik )casl c· 
derler· Onlaun mUk~clliğine, 
onlarda bir ~rafct.<bı.ılunduğuna o 
kadar ıınmimiyeUe inaınnışlar<lır 
ki bu kanaatlerini ..nihayet ibşşka
larına da .sirayet ettirirler. Biz o 
beyitlere <lcğll, >!arlının. varmadan, 
onları bulup çıkarmrş, bize öğret. 
miş olanların coşkunluğuna hayran 
~lunız· 

Benim başıma da şair Nazim ilo 
zannedcdm böyle bir şey gcliyor-
lünt'eb;ı.batı !lir Nazif'te götdü· 
ğüm )lit:kaç beytinin edası hoşum:ı 
gitmio;ti: sonra divanını arai:lnn, 
beğendiğim parçalar ol(lu . .Fabt 
~imdi hemen her-gazelini 13C\'m~c 
ba~latlım, ilk okuduğum zaman h:~ 
hoşlanmatlıklanmı bile... ani ~u 
Bıma değdi, bJina ıl Plecll ika· 
ye-sinde oldqğu gibi· Bam beyitle
rini ne kadar !"tekrar etsem doy.a
mu·Qnım• lleacliı. şu beıit:· ":Yine 
bir afP.te vardır gönül vermek de
runumda - Vcfapişc ecfiı.ü ]lQı;çi 
·biıdabiin neykrsln''· Bilmem bu şa. 
iri başkalaMna da benim .ecvdiğim 
..katlar C-V"dirchlleco.k miyim? 

u 
~ ~RBEST nazımla aöylenl:
.;;;1· miş bazı lirler için: ''Bu 

satırları Yll11Yamı -V'.a7.:ta.k m11irden 
farkı kalmıyacak· O halde şairin 
l:)unlorı ayrı l\Yrt ryazınası ma: 
mile indidlr" diyorlar. Tevfik FJk
m?t:in "Eerda" .smın birtok yerle· 
ri de öyle ne,,ir :gfbi yaııiabllir· 
"Şu gQrdj,jğün zümrüt balu.ıilr, Jn
ci ~ctarctli !lkızca.ğız kimdir bilir 
misin? Va.tanm ... Şimdi &'l.).'.o"'U!IZ bir 
;göz o nazır çehreye • .AllaP. esirge
sin • kem bir nazarla baksıı ta
hnmmUl ~der misin?,, 

""J{ulağr aruza pek alıjkm o!mr 
yan -Oir kimsenin b_unu nesir san
mruıı kabildir; hatta kafiyeleri de 
tel!ladüfi hirer seeiğ eananık sinir 
le.nebtlir· Bunu, Te:vnk ı.F'.ıkret!in 
:manzume.si icin bir .kusur ayama. 
~'l7.· (Meziyet aı;mıafa ae. 4>ir lü
zum yo)ctur.) ŞQ.ir onu manzum o· 
!arak ,y,azm.P.Jtır; • b,i,ıim. ı:I~. nesir 
gi"Qi okunmasının ..kabil olmasına 
rnğnıen, nııznn diye okumamız ' 'c 
ona göre hükmümüıü vermemiz Ja
zmıdır- :Yol<Sn bir -ş::·~tıdan bıth~c
dilirken: '!Ben bu -'t!Özlerl ni~h 
:sesle !iiyliyeyim"? Basbayağı wy· 
lerim'' ob-c itiraz ~tmcğe bcn:ı:cr. 

Serbest namnla®ylenilmiş iir
ler 5çin na böyl!lflir: onlan pir 
nasıl yazmL5sa -öyle ok.u~a tflteC. 

)Juruz. Şairi satır baı;ma göt.üren 

Merkc·: Bankasınaa 
yeni tay.İnler 

ırr s IDF Jtendilerl jçın YAAdA.kla-
rım iddia. edenler v.ardır, 

onlardan ho§lanmam· ln.san ke.ndi· 
si için yar.dığı .şeylerin, nwıelfı. 
notların, öyle düzgili;ı, ptlrilk.siiz oL 
masma Aıctıınez· Ne §~kil endişe& 
duyar, ne devvaztlı olmağn çalışır. 

Herkesin okuyacı;.ğtnı dUşünmek 
de doj;;'l118u bUsbUtün mahrursuz 
tleğUdir· "Jlerkes" dediğimiz 7.a" 

man bu sözün \çine hiçbir şc~ den 
anlamıyan, en 'Qiçimsiz sözleri bile 
mıuıalı ve gUzcl h.ulabilcn kimseler 
de girer; bunun isih Jıcrlu~ 'in bc 
ğenınesini istemek de bizi ihroııle 
'g'ÖtürebiJir. Muayyen kimselerin, 
mesela sevgilinizin beğenmesi j çin 
yar.m, o zaman itina gösterirsiniz· 

Sevgilinizin de anla.mıynnlar. 
her §eyi gilzel l:ıulmağa rnıı )tim• 
seter arasµıda olması ~abildir· 
Fakat zarar yok!-- Si:ı: gerçekten 
se\'iyorsanız onda bütUn güzellik
ler, bütün üstliplüklcr gibi anlayı
şın, zevkin bulunduğuna. dıı. ina. 
nt~ız. Hatm sizin kusurlu bµl· 
duğunuz yazılarmm beğenmesini 
liadece 'bir muhabbet eseri, yahut 
eizi te3\'lk <&l'ZUSU diye "kargılanıı
nız ve onun ger~ektcn beğenmesi· 
ne çalı§ırsnıız. Bjrçok muhanirle
rin ~ olup olpı.adıklan, hcrhan· 
gi bir mevzu Uzerin.de ~azdrkl:ı.rm. 
dan nnla.~ılabilir: şcJ.dl enl'U§esi 
:göstermiyorlar mr? sclişigüzcl mi 
y~rlar'i' o .eırada iştk olmadJit· 
larma hillmıede.rseniz · pek yanıl
mazsınız. A_§k her im!ana kendini 
biraz o~n ı!U!lemek hev~ini ver 
diği ~bi eanat adamına. da kendi
ni ıınmnk, elinden geldiği kadar 
,güzel şeyler yaratmak arzusunu 
verir· 

Muhakkak muvaffak olur d~· 
yorum: -eüslendik~e gülUnçle~cn 
insanlar bulunduğu gibi bazı mu. 
harrirler de üslüp endişesine dUş· 
tükçe kötU yazarlar. Bu, ayrı m • 
sele... • 

IY z AM:AN fa.rkmm bizim, ,g~· 
miş :asırlardan alma ~C':r· 

lorln güzclUğini anlamnmıza mfıni 
oJ:ı~'Illl ..aqyliyenlcr, ,g~Ui,ğin 
anJqılmaz. fa.kat ..sezilir bir şe1y 
oldjlğµnıı farke~memj.ş zavallılar
dır· Ger.çekten gilzel, modası, cmrt. 
lan değiştilttcn sonra da, '.l.da:mr 
na gen~ kendini hissettirir· Hisse· 
:dcmiyenlcr ilmıdilerlne a"ğlasm !·" 

~'lJRULTJA:ll TAÇ 

1 200 mnıyaır 
oev <dl eger.n IMl tte 

Ankani, 10 -ı.l.-fcrltez bankası u· R it 1 
mum'flltldUr muavinllğine letanbul omanya at ın a~ını 
§Ubcsl mUdllr:U Nedlınln 1.nyiııl karar-

ıla§mı tır. Nedim ibu ta)'ln tekllfinl • g·ııteno mu•• sadeı'e 
.J;.abul et.-ıcı.se o zaman lııtımbul Ta.· ı ~.V 
kBA llınltcd mUdUril Refet ŞamJl tayin 
edilecektir. 1stanbul §Ubcsl l'ltUdüı'lll· e"m ,· ş 
ğUı\o -<le ınruhıı.sebcl umumiye mlli!UrU ,, 
A bldlllln getir.llectğl Jıöylfnmeltledir. 
MUnbal Ankara oubcsl mUdUrlUğUne 
de maliye vckfilctl -kambiyo mUdUril 
BUlend Omn11.nm taylnl kaı:arl&§tru§trr. 

~ılkr~. O (A· ~·) - St""fan1 
bildiriyor: 

lngiliz hükftmeti Ro:na.nyan.m 
lıondrailiı bulun8f\ tallın ! ~u 
mUsadcre e~ştlr· r'Ru hıtbt'r 
StokholındC?n almll'l.IŞtJr. SQz.UnP. f. 
tlınnt ~illr ınuı.hfell"r hu es<-1" 
hakkında şu müU:ıleada bulunmak· 
tadır: 

Müsadere ~dilf'n a ltm l!lhmhwn 
WO milyar ley Jrrymetin edır· "'B ı 
.altınlar epey r.amand:ı.nbf> rı lngil· 
te r e bankasının mahzrnletbd"'"mu. 
hıtfaza ~ilmckteydi· i'"\:Cmanya '1ü 
kümcti bir mildd t cvYcl bun lıı.n 
.Amcri.ltıı}ııı :naltletmok itin iadele 
rini ~teıni&se -de İngiliz bilkıixn<'tı 

• bıı talebi nazarı itibara a~tı 
lngiliz So.rruılisinde B"rbeT."' , tı ll.n, 
~ 

lliınan reisi 
anaırmaıya itti 

,..ı..~.,,~dfr.lfttıeraü ''41A~·-.tıntldn mulddtt ,-c.rteıinA" "'~~etil-dan llh8UJ '8" 

~ mQ9llJ ~ı °"' waheQlin ba1111&n maklue3lndoo g~l.tlnl gUrilyenıtl!IUZ. 

ı 1.&!tbul-ıamnt.aka,llman ,,. ~ı 1'•' 1' 
~\~ ~tur tet.k1~er yart!\~f" .. -r.•ı· 
dırmaya gitm}§Ur. 



4 H A B E R - Alqa.m PostaaJ 10 ACUSTOS -1940 

Cebelüttarık 
(Ba§ tarafı 1 nclde) 

İNGİL1Z • lSP~YA ~IUNASE
BATI SAUllA DOGRU 

GİDİl'ORllUŞ 1 

l\ladrld, ıo (A· A·> - General 
Frnnkonun kaynı olan İspanya da· 
biliye nazırı Serra Suner, diln ge· 
ce Madridde İngiliz RCfiri Sir Sa· 
ınuel .Hoare'm verdiği ziyafette 
hıu:ır bulunmuştur. 

İspanyol c:ıvctlilı:ırclcn biri lngi. 
llz sefaretinde verilen bır zıy:ıfct· 
te ilk clcfa olarak Serra Suncr'in 
hazır bulunmasının Joııı:ınyol - Jn
gılız ıniın:ıc;c-bctlcrinin salaha doğ· 
ru gıttigine bir işaret olduğuna 
nazarı dikkati celbetmişUr· 

JSPAı.\"fA, 'I'AAIWlJJ. 1Ç1.N 
lılÜNASİP ZAllA:S 

UElil.İ\'Oil'lUŞ 

; 

lludapc;:otc, O (.\. ,\-) - 'l'as a· 
Jruısı b.ldiriyor: 

Peşter Lloyd gazetesi 1sp:ınya· 
nın bu hafta harbe gireceğini yaz· 
maktadır· Mezkur gazeteye gore, 
Madrid hükiımetl münasip iı.nı bek. 
lemektcdir· 
Diğer bir gazete de l{omada, İs· 

p:myanın pek ya.kında harbe gire
ceğinın tabının edildiğini yazmak
tadır· 

Hindistan 
(Ilas taralı l nclde) 

bu teklifi, Hincli.stanm dominyon 
statUlerini haiz olmaları bakımın· 
dan atılmııJ büyük bir admı olarak 
tclii.kkl etmektedir. 

Gazeteler, Hint liderlerinin tek· 
lifi kabul etmekte gccikmiyecekle· 
rini, ve bu suretle, mil§terek dilş. 
man olan Hitierizml ezmek için 
Hindistanın azami gayretlerini in
kİ§af ettireceklerini ümit ettikle
rin! yazıyorlar. 

l§çi partisl n8.şiri clk!n olanlar, 
me~fır teklüin Hintlileree ı.ıayanı 
kabul olabileceğinden oUphe et
mektedirler· 

Liber:ıl gazetelerse, dominyon 
statülerinin verilmesi meselesinin 
derhal mUzakere edilmesini ileri 
sürmekleclirler. 

Tayın.is gazetesi ıöyle yazmak
tadır: 

"Bülü~ Hindistan Hitlerizmi 
hem Hind medeniyetinin hem de 
htitun medeniyetin dilşmanı olarak 
telakki etmektedir. BütUn Hindla· 
tan tam lbir ittifakla, bu menfur 
istemin .Asyadan ihracına ve 

uünyadan kovulmasına ittifakla 
karar vermiştir. 

Umumi >alinin teklifinin, yalnız 
zati kıymeti için değil, mUşterek 
hedef olan zafeıin tecellisine Jşti. 
r:ıkl temin edeceği için de kabul 
rdilcc"ı;i, s:ımimiyetle limit edil
mektedir·,. 

Daily TelC'graph gazetesi gllyle 
yar.maktadır: 

"Jngiltc-renin ordu ve deniz 
kuw()llC'ri, şimdiye karlar Hindis
tanın lıakilti bir kalkanı olmuştur. 
Hindistan da bunu müdriktir· 
Hindistan için mııvaffnkıyetin ta· 
hokkuku şimdiye kadar içinde mu. 
c:ıdC'le ettiği karıPık lhtili'tflardan 
kurtulııbllmcsinn bağlı hulunmak
t:ıdır. lngilterenln teklifi, mantık 
ve teenni ile kabilitelif olan her 
5cvln hududuna varm:ıktadır. 

Eğer Hindistan merkezi hlL 
kfımctle teşriki mesainin yeni 
mc-kanizm:ısmı kabul edecek o
l•ırsa, Hindistanın harp gayret· 
lcrimizc olan mükemmel teşriki 
mesaisi dn.ha büyük bir enerj ile 
bir misli artmış !.mlunur ve 
Hiıidistaıı ahalisinin beklediği 
y<'ni statü vadisinde terakki yol
ları dn açılmış olur." 

Dcyli Hcrald gazetesi. tcıırini 
evvelde yapılmış olan tekliften 
daha fazla bir şey. ihtiva etme· 
diği cihetle, son teklifin kabul 
cdilccc~inden şüphe etmektedir. 

Gazctç, yapılan vaidl<?rin tu
tulmasında cömertlik gösteril -
mcsinin 7 ... 'tmanı gelmiş olduğu. 
nu yazmaktadır. 

Dominyon statülerinin derhal 
müzakere edilmesini ileri süren 
News Chroniclc gazetesi ~öyle 
yazmaktadır: 

"Vazifelerin hürriyeti ıçm 
muharebe ctiğimi1,c dair iddia -
larrmızm samimi olduğunu. Hind 
milletine kolayca verilecek bir 
hüITiyet kadar hiç bir ı;ey isbat 
edemez." 

Amerikanın bu seneki 
pamuk mahsulü • 

Ne,york, 10 (A.ı\.) - n:x.n. hll· 
diriyor: 

Mahsul hnkkmclıı yapılan son tnh· 

Milli Şef 
(Bq tarafı 1 tndde) 

yet direktörü taraf mdan uğur • 
lanmışlardır. 

MILU ŞEF l 'OZGATl'A 
Yozgat, 9 (A. A.) - ~isi. 

cumhur lsmet İnönü bugün saat 
16,30 da Yozgat'ı t~qrjf buyur • 
muşlardır. Millt Şef Yerköy is· 
tasyonunda baı;ta vali olmak ü. 
1.erc askeri ve sivil erkan,bele -
dıyc ve par ti ba.~kanlan tarafın· 
dan karşılanmıştır. Şehrin met. 
halinde ve §ehrin anayolları U -
zerinde toplanmııı olan halk kit· 
leleri tarafından coşkun tezahü. 
ratla selamlanan Milli Şef, biri· 

"birini takibeden parti, h ükfunet 
" ve belediyeyi ziyaret eylemiş ve 
bu ziyaretleri esnasında vilayeti 
ve halkımızı . alakadar eden u • 
mumi işler üzerinde tetkiklerde 
bulunmuş ve alakadarlardan L 
zahat almıştır. 

MtLİ,t ŞEI<' BUOlJN SIV ASTA 
BEKLENİYOR 

Sıva~, 10 - Cuınhurrelrl.slmlzln bu· 
ı;Un §thrimlze §eref vermeleri beklen· 
mektedlr. Bu haber halk arrurmdıı. se· 
vinç uyandırmıştır. Vııll, parti başka· 
nı ve dıı::er bazı zevat Milli Şefimizi 
karşılamak üzere dUn akcıam vilAyet 
hududuna hareket etmişlerdir. 

Dobruca meselesi 
Londra, 10 ( A.A.) - Bilkreş_ 

ten gelen haberlere göre Dobnı
ca meselesinde Romanya ile 
Bulgaristan arasında bir prcn • 
sip itilliı olmuştur. 
Söylendiğine göre Rom~, 

Dobrueanın bilyük b ir kısıİımı 
Bulgarlara vermeğe razı olmuş.. 
tur. Terkedilen nımtaka halkı 

mübadele edilecektir . 
Moskova radyosu, Romanya

nm Dobrucanm iki mrntakasm.ı 

Bulgarlara vermeğe hazır bu· 
lunduğuna dair Stef ani ajansı. 
nm bir haberini yaymış ise de 
Londrada. Romanyanm bu mü -
saadelerle iktifa edemiyeceği, 
çilnkü Bulgaristanın bütün ce· 
nubi Dobnıcayı istemekte bu.. 
lunduğu beyan edilmektedir . 

ROMANYA BAŞVF.KlJJNtN 
BEYAN ATI 

Biikreş, 9 ( A.A.) - Başvekil 

Gigurtu, raqyoda söylediği bir 
nutukta Romen hükfunetinin 
komşularile hahild dostluk esa
sına müstenit bir' anlaşma ar 
zusunda olduğunu söylemiş ve 
şimdiki meselelerin realist bir 
tarzda mü.zakP.re edilmesi lUzu.. 
munu kaydetmiştir. 

Başvekil, Romanya, Bulgarie
tan ve Macaristanda mevcut 
muhtelif akalliyetler hakkında 
rakamlar zikrettikten sonra, Ro· 
manya ile Macaristan arasında 
bir anla.5maya. şu iki yoldan va
rılabileceğini söylemiştir: 
"- Ya bu iki memkelet der -

hal bir anlaşmaya varmak için 
toprak isteklerinden vazgeçerek 
birlikte yürümeğe mecbur ol • 
dukları hakikatmı teslim etmeli, 
yahut da devamlı bir suretti 
tesviyeye varmak için nüfus 
müb:ı.dcleı:ıi eurc!ile Romenler le 
Macarları Ryırmalıdrr ki bu da 
küçUJ: toprak tavizlerini tazam.. 
mun eder.,, 

Gigıırtu şöyle devam etmiş
tir: 

" - Her halde Macaristan is· 
ten en fedaknrltğın tamamen' t a. 
rihi mahiyette olma.sına muka -
bil, Romanya, devamlı mahiyeti 
haiz ve biitün Romen milleti ta· 
rafından ka.bul edilen bir anlaş. 
ma yapıldığı takdirde kücük o -
Jacak olan hakiki biı~op~k fc· 
dakarlığı yapmış olacaktır." 

MACAR - RO:\IEX 
MÜZ.\Jmırnı.F.Rt 

T:iil;rcş, 9 ( A. A.) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 
Budapcştcde Macar - Romen 

müzakerelerine iştirak ettikten 
sonra Bükreş'e dönmekte olan 
Romanya elçisi Bosy'yi hnmıı 
bulunan tayyare motörilne arız 
olan bir sakatlık ncti;esinde A 
rad civarında mecburi bir ini;ı 
yapmıştır. 

Bosy yoluna trenle Mvnm ~t· 
mnkte ve bugün buraya gelmesi 
bcklcnm12ktcdir. 

mlnlere nazaran Amerikanın pamuk Romen ticaret heyeti 
-bellADUD ll,M3 balya olduı:;'U • 
lılltnıbl edilmektedir. Geçen sene mah· salıya geliyor 
mlO 11,092 milyon balyaya hali~ ol· \ Gelmesi bC'kl~nflen Rom"n tıcRrct 
muştu, Pa.muk Zt'rfyatı norm:ıl 7.ıtma· h"yttl 11alı ı:llnll v11pıırlll ı.-oııt•ncrrl~n 
nm YUzde 72 si nl.sbetlnde tahmin e· l:t'l"rek, aynı glin Ankaraya hareket 
dilmektedir. "d"rektir. 

"•I 
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Hicaza bin lirl 
döviz kaçıranı_. 

lngı ııznere 
g ö re 

İtalyanlar 
Mısıra tecavüze 

mecburmuş 

T rablusta büyük 
bir hava 

muharebesi oldu· 
Kahire, 9 (A.A.) - Röyter a. 

jansı bildiriyor: 
Bir taraftan Somalideki ltal. 

yan ileri hareketi tevakkuf eder
ken diğer taraftan da Mısıra kar. 
şı olacağı tahmin edilen Afrika.. 
daki esas tazyik henüz başlama. 
mış bulunmaktadır. Mısır hududu 
yakınında tehaşşüt etmiş olan 
düşman fırkaları arasında İtalya. 
rltn güzide alaylariyle siyah göm
lekliler vardır. 

İtalyanın taarruz edeceği, çün. 
kü bunu yapmayı mecbur olduğu 
zannedilmektedir. Zira, Habeşis. 
tan ile hayati münakale yolu mcv. 
zuubahistir. İtalyanın sahil yo. 
lu geçidini adet fazlalığı tazyikiy
le zorlıyacağı düıünülüyor. Fa. 
kat İngiliz • Mısır teşriki mesaisi 
çok ilerlemi§tir. Mısıra taarTuz 
edildiği takdirde alınacak müda. 
faa tedbirlerinin her safhası İn
giliz ve Mısır askeri ~ef!eri tara. 
fmdan tesbit edilmi§tir. 

Bundan başka İtalyanlar ileri 
hareketlerine başlar başlamaz ya. 
kıcı güneı ve su yokluğu İngiliz
lere yardım edecektir. Şurası kay. 
dedilmektedir ki, İtalyanların 
Somalide elde edebilecekleri her 
türlü muvaffakıJtetin Süveyş ka. 
nalı zaptedilip İngiliz filosu Şap 
denizinden çıkarılmadıkça hiçbir 
kıymeti yoktur. Şap denizi halen 
münhasıran İngiliz deniz yoludur 
ve düşmanın tehdidi altrnda de. 

fwildir. Bu denizde şimdi yalnız üç 
talyan denizaltısı kalmıştır. Bu 

bölfedeki İtalyan deniz kuvvetle. 
ri n.giliz d eniz k uvvetlerinden 
adetçe o kadar dundur ,ki ticaret 
vapurlarına taarruz cesaretinde 
dahi bulunamamaktadır. 1ngilte
renin Süvey§ kanalı ve Şap deni. 
zi üzerinden düşman iaşe$İne ka. 
padığı kapı İtalya tarafından a. 
çtlmadığı müddetçe, Habeşistan
daki İtalyan orduları tedrici bir 
tehlikeye maruzdur. 

lNGtL1Z TEBLtGt 

Kahltt, 9 (A· A·) - İngiliz ka
rargA.hı tebliği: 

Garp çö!Unde: Bir dil§man tay
yaresi dün Matnıha hticuın etmir 
tir· Hasar ve zayiat ·yoktur. Her 
tarafta tıUkfinet vardır· 

Sudanda 7 Ağustosta Vebeit il. 
zerinde uçan bir düşman tayyaresi 
hafif hasar verdirmiştir. Birkaç si· 
vil hafif surette yaralanm~tır. 

Somali'de: Haber verildiğine 

göre Hergeisa ''C Doveina'daki 
dilşman kolları şlmllle doğru iler 
!emektedir. Bcrbera ile Zeila sahi
li boyunca keşfe çıkan devriyeler 
vaziyetin tabii olduğunu bildirmiş
lerdir. 

Berbera üzerine dilşmanm yap
tığt iki hava hücumu da tamamlle 
ıı.kim kRlmıştır. 

Filistin ve Kenya'da: lıı'ara de. 
ğer bir harekP.t yoktur. 

1:> İTALYA..~ TAYYARESİ 

DtJŞVRVJ,DO 

Kahlrt't 9 (A·A.) - İngiliz ha
va kuvvetleri sabah tebliği: 
Avcı tnyynrclcri arasında Trı::.b. 

lusgarp üzerinde eimdiye kadnr 
cereyan eden havo. muharebeleri
nin en bUyUğü dün Gladyatör tL 
plndr. ~ bir lngirız avcı tayyare fi· 
!osu ile adı>lçe iki misli faik CR. 32 
ve c_R· 42 tipinde İtalyan tayya. 
releri anısında olmuştur. 

C:ladyatörler dilşmıı.nın Uzerinc 
atılmışl:n- ve hücuma 5yle bir a. 
r.imlC' g-iriıımiıılerdir ki 15 ltalvan 
nveı tayy:ıresl imha edllmiŞtır. 
Tayyart'lerimJzdPn ikisi henüz Us
lcrlne dönmemişlerdir. 

Hnva muharebesi Sidl Omar'm 
ar. ;rnıbındı rC'rrv~n rtml~tfr. 

fnglliz Som:ılislnde Derbera dün . ' düşmanın ('R. 42 tipinde lç ve mü. 
tPakibC>n dr bir bornbarhrnan tay· 
var t' filo-;unun hür.umuna u~ramııı· 
tı~. Bombardıman tııyyarC'lrrindttn 
birinin tlyya~ dan b!lt:ırvaları t:ı. 
rafından dilşilrüldUğü haber V:!r

0

11-
m"ktc1İr· 1n;:.:lli7.krln zayln+ı yo\. 
tur· 

7 ağıısto<:ta bomh~rnnnan tay· 
y~r"lcrimiz Har e ve Narg-cisa'yı 

Dış ticaret Devlet 
inhisarına · alı.nacak 

(Ba~ tarafı 1 incide) 

"- Ticaret vek!lett, lçlnde bulun· 
doğumuz fevkallde günlerin hA.dJae· 
lertnl gtlnU gününe takip etmekte ve 
bunlarm icap ettirdiği bUtlliı tedbir
leri almaktadır, 

Vatan~ların yaşadığımız fevk&· 
lAde günlerin ehemmlyeUnl müdrik 
bulunduklarına kanlfm. Tacirlerin ve 
bilhassa llhallt ve ihracat tacirleri· 
nln memleketin yUkaek menfaatlerin· 
den mülhem hllkQmet tedbirlerine 
lntıbak etmeğe çalışacaklarından U· 
midimi keıml§ değilim. Tacirlerin ce· 
mlyet içinde ve iktısadl hayatta bir 
!onksyonu olduğuna kant bulunuyo· 
ruz. Harp sonunun hetlrcceği iktısa· 
dl oekll vuzuhla görmeğe lmk!n ol· 
mııdrğından bu zUmrenln JUzumıru:r:lu· 
Aıınu bugUnden kestirmek mUmkUn 
değildir. Yalmz bu zıtmanın ıartlan 
içinde mUnhnsırıı.n ıahst vo fer<lt olan 
ve hırıı ııe tamaa <t,ayanan ticaret m· 
temine katlyen mllsamaha etmlyeee· 
ğlT~ Tacir mcn!aatlnl umum! menfa· 
aUn dışında ve onun aleyhinde gör· 
mekte devam ederscı mcvcudlyeU se· 
beblnt kendisi inkAr etml~ olur Dev· 
Jetler arasmda bugUnkU Uca.ret °a.nıq· 
malarmm bünyesi ihracat ve tthalAt 
ticaretinin en ehcmmlyetlllerlnl dev· 
leUe§Urnıeğe çok mU.salttır. 

Jyl vatanda, ve var.lleainl mUdrlk 
tacirln cemıyet mellfaatf.ııe devlet ter 
kU!tı kadar ve hatta. oadan daha JyS 
temın edebllece#inden üm1tsfzllğe dür 
memek lbımdır ve normal olanı da 
budUJ' . .Ancak önUmUzdekl tecrUbe 
günleri bu ümJdtmizl bofa çıkardıll 
takdirde icap eden tedbirleri almakta 
kaUyen tereddüt etmlyeceğimlzden e· 
mln olunmalıdır.,, 

KERESTE P i YASASI 
Nazmi Topçuoğlu, ııon gfuılerde 

yüluıe·ımesl nazarı dfkkatl çekmefe 
başlryan kereste !lyatıan ve kereste 
lhtıyacmuzm temini hakkında da ıun· 
lan aöyleml§tlr: 
"- Bugtın memleket dahilindeki 

latihsalA.t ihtiyacı kartılıyamamakt&• 
dır. Dı~ ticaret dalreai rı:.lsl flyatıan 
tetkik etmektedir. Yugoslııvyadan 15" 
tedlğimlz kadar kereste getlrmeğe im· 
kfln vardır. Bugünlerde Romanyadan 
gelecek ticaret heyeti ile mtı.zal.erele· 
rlmJzl bıtİrcllktcn aonM\ Romanyadan 
da genlı mlkyaııta kereste geUrnıneat. 
mümkün olup olmadı~ı araştırılacak· 
tır. lbUyacı kar§ılryacak kadar keres
te temin edildikten aonra plyaaaıım 
kendi kendine nizammt bulacağın& 
§Uphe yoktur. Bunwıla beraber bugün 
kU plyuayı da bıı.şrbof bırakacak de· 
ğ\llz. Bununla da ehemmiyetle meşgul 

bulunmllktayız.,, 

Beygirin bacakları arasından 
geçmek istiyen çocuk 

• 

Müthiş bir çifte ile 10.mefre uzağa 
yuvarlandı ve ağır · yaralandı ' 

• 
Kaaınıpa,şada 7.lncirllkuyu cad<lc· 

.eln<le S2 num:ırndıı oturan O.mıanm 

oğlu beş YR§tnda H!mlt, dUn bir ar
ııa<la bağlı olan bir beygirin bacakla.· 
n arasından geçmek l.'ltcmtş, fllkat 
beygir müthiş bir çl!tc aavurarak ço· 
cuğu on metre uzajta !ırlatmı, ve ağır 
ırurette' yara lamı;:;tır. 

HAmlt, Şl§ll ÇQCtık hıı.ııtancıılnc kal· 
dırılmıııtır. 

RIR {,"OCW\ Kll\.'U\'A Jl0Ş1'0 

J{RStmpa,şa<l&, kllçtlkhamam sokııtı 
10 nunıarıılr fıvde oturan Mlşonıın lu· 
zı 4 yaşında ~ultanıı, t1Un bahı;cdc ny· 
narken ap.ı açılı: bulunan kuyuya 
dU§mUtılllr. 

Çocuk dUşcrk~n bR§mrlan yaralan· 
ml§, boğulmak Uzcr-eykr.n knrlarıl· 

mıştır. 

A'r 0 RK1.'Ü, BiR ADAM AGIR 
, l 'ARALA NDI 

Abdullah oğlu Süleyman adında 

blrl.91, dlln ııraba.'lilc Bcşlktaışa doğru 

giderken, ka!'§ıdan bir tramvay gö· 
rUnmU§, at bundan Urkerck koşma~& 
ba§lamıştır. 

Araba böylece 251 numaralı tram· 
vaya fiddetıe ça.rpmı~, SUleymanın ba 
cajt,~rı\a~k1 baygın bir ,hıılde Bey• 
nğltt hıuıtane.sıne kaldırılrrıtttır. 

RIR MO~R .Kı\l'Af,t\RA 
BtNDt.RDl 

Dlln ııabah 11R1Ü fi ra.ddelerlnrf"I f{'l· 

cııdercden tstnnbula gcll'ıı Klldlr rP.IM 
idaresindeki rnotör, SAl~cak lakcl~l 
kRr§ısında, Maymuncuk §llnıs ndıra8ı 
yanmd11kl kayalara blndlrmlktir. 

Motör bir hayll uğ'ra::ıMıktan ııonra 
kurtllnlmı§tır. 

' 

Belvü bahçesinde 
bir hlldise 

Dlliı ak§am ~hil bahçeıılndo bir 
hAdlse olmuş. çalgı heyetlnden iki 
kJııl saz etnasınrta blrlblrlerine gir
mişlerdir. 

Htl.dtııe, ltf'yetln plyanlstl ile Uı.nbu· 
rt SalAhaddln arasında geçml§tir. 

FMII arasında piyanist bir hata 
yaparak çalınan muıı!kl parçasını 
bozmu§, bunun üzerine bOyUk bir sa· 
nat aşklle ıı1nlrlenen tanbuı1 SalAhad· 

Dıvanyolunda bir fırın 
• I 

on be§ gün kapatıldı 

Divanyolunda fırırıcr Sıtkının 
tozlu topraklı bezlere ekmek 
ııardığr görülmüş, mahkemeye ve
rilmişti. Birinci eulh ceza. mahke· 
mrsl suçu sabit görmUş ve fırmm 
on beş gün müddetle kapatılmruır 
nn karar vermiııtir. 

bombardıman etmişlerdir. İçinde 
kıt..ı.at bulunduğu zannedilen kış
lalar ve barakalara isabetler kay. 
dcdilmiştir. 

Elnak hudut karakolları, cenubi 
Afrika hava kuvvetlerine mensup 
tayyareler tarafından bombardı
man edilml§tfr. 

tTAL\"AN BAŞKUMAllı'DANLl
GL'\"IN TEBL1Gt 

din de plyanistın Uı.erine yUrUy,.rek 
tanburu kafasına lnrlıı-mck lııtemlştir. 
Derhal ara.ya ~lrenler hadiseyi has· 
trrmı§lar Ye ikisini de syrrmıtlardır. 
Bundan sonra iki mllılsycn arasında 
bir hayli münakaşa rılmtıf, ımz bir 
müddet tatil edilnıl§Ur. 

HAdlseye poliıı nıllt1ahal~ etmişse 
dl!', araya glrenh:r kavgacıları barı§· 
tırmı§lardır. 

Amsrikadan 
gönderilen silahlar 

(Bqtarafı 1 lncldP) 
sipariş eettiği 11000 tayyarede:ı 
3000 ni tet11i medilmiştir. 

Diğer taraftan Amerika hil -
kfıınetinin mühimmat fabrika
larına, .istihsalatlarmı arttırma
ları için on milyon dolar kadar 
istikrazda bulunacağı bildiri! • 
mektedir. Bu fabrikalarda. işçi 
sayısı şimdiden yüzde otuz nis.. 
betinde <:0ğalmıştır. 

thracat lisansları 
Ticaret 

müdürlüklerinden 
alınacak 

t talyada bir mahal, 9 (A·A·) - lhracatımızm kolay ve ıerl bir ıu· 
İtalyan ordulan umumi kara-A r.ette yapılınumı tenıtn için yeni bir 

'6"'- kararname çıkmııbr. Bu sabahtan ·1· 
hının 61 numaralı tebliği: Ubaren tatbik mevkilne ıtreıı bu ka· 

Şimali Afrlkada Trablus budu· ranıameye göre, llmdlye kadar vekA.· 
ö~nda 16 avcı tayyaremls 27 lngi- Jetten alınmaktı ol&Jl ihracat llaan.s
liz tayyareaile milthiş bir bava tan bmıd&Jl sonra mmtaka Ucaret mü· 
muharebesi yapmıgtır. Adetçe az dürlükleri .ve ihracat blrllklerinden 
olmalarına rağm"n, pDotJanmn: be§ almacaktır, lrlnıtaka ticaret mlldllr
dllşman tayyaresi dUgUrmeğe mu. IUklerinde bu ıı fçtıı birer bt1rO kuru· 
vaffak olmuşlardır. Tayyareleri- lacaktır. İatanbul ve lzmlrde büro· 
mlzden ikisi üslerine dönmemi§tlr· lar kunılnıuıtur. BUro oımıyan yer- 1 

İngiliz Somalisindeki kıtalarımız J lerde kuruluncaya kadar ıene vekllet 1 
Hargisa'yı işgal ctmıştlr. mll.!aade \•erecekUr • 

Muhakeme -:'~t'1 
aafhaıma geldi~ ..-

~' verilecek •' ' _-ıııı,., 
Döviz kaça.kçılı#md&D ~ p 

ı:::, ~!~ ıutafl 1~ 
n1.n aallye beılncl cezada 16.~ 'I 
hakemelerl ıon aa.tııuırıa ~ 
lunnıaktadır. lddlaya gör8• ""'-~ 
din Kan%\1k bir ıeııe kadat' ~fi 
caza giden anne.si.ne, aarrat ~ 
mtaaile bin liralık dövlz ı '-Y 
bunu haber alan zabıta )luııl .,ıııı~_: 
zuk vuılalJJle bir cürmü JJ1 d' ~ 
tip ederek Re!alll .uç tızeril1 _.ıı 
ı.anu,tı. ,,,,... .. 

Muhiddin Kanzukun veJdl1~ lif 
K,,emal Elblr mudafaasnu ~ 
muhakeme karar Terllme~ - / 
ka bir gUne brralolmı§~ 

Fransada ayaşlı~8 . 
mücadele 

" Asent,, kullaıııısıı"' 
yasak edileli ~ 

Cenevre, 10 (A.A.) - p.?l'° 
riyor: A 

Marep.l Pelen hUkQnıeU ~,J ;• 
kar§t enerjik bir mUcadele 1 ~.I rannı verm!§tlr. Vl§lde a1ııısD ~' 
Jer llk önce Fran.sada apertff r ~ 
a.pııcnt içmt!'~ menetmel<tcdl ~efil"· 
panya \'8 §&rap utlhllldn9 

yet konulmuştur. __ _. 

Fındık ihracat 
şirketi mudil~. 
bu sabah gel 1 

ffr 
•On dört ııcncdcııberl tıııd•~ 

ru yemlolerimlzln lhracile 'IP=..f 
"Danlelsen ihracat olrketı.,ııi;, f"J 
ril bu obahkf ek.spre3 tre111 J'l'ıtl~ 
ıimlze dönmU§tUr. Bir ınub• ;ır 
görUıJen ){. Danlelscn ııunt•t1 <" 
mlşUr: . 1 ı >~ 

··- On beıı gUn kadar e~ ~ 
pa plyualarmı tetkik etıı1cıı plİ'. 
buradan aynldım. Botun ~,.ı ııı' 
bllhuııa fındık :için moşt ,, ~ 
Bizim ı{aradcıılr. aahmcrtııd0r tJ'',,( 
tmdık fabrlkamır. vl\r. BUll18 _.ıt,ıır •. 
üıın ihraç edilecek mııııarı Js ~ 
lar. Birkaç gllno ımdsr ıctt'f· 
yaya Tun" yoluyla, l lalY•s;,ıv 
dlğer memlekeUere de nıun 
l&rdan ihracata. ba§Jıyacat•'" 

ltalyan banka••ıfd, 
Suriye şubeleri şç' ,. 

5ttl~ 
Rı>m.a, .1 0 (A· A·) - (f 

ja~sr bildiriyor: ri)~...l'-
Banco Di Roma'nrn S~ 'Jllr 

Lübnan'da l>Uhassa .Bc.>"J'll uİ ~~ 
lusşam, Halep, Şam, Jlutıl ft')ır 
!erine, harp bidayct.itıd:.Utll rt' 
rnakamatı larafındRn ,.az e<tlli'8 
ciz kaldınlmışlır. •revklf fJl'6'1', 
temerkttz kampların& '11~ 
rnemıırhır da errbcsL bıt1' 
!ardır. 

- Bu ı.4abah 
doktor·- • I 



,. 

ile~ -15- . 
liıa, 11l~ kurtarııan ve kendll&- beri yoktu· O, ziyaıelçilcrinin !U· 
~ hJ1 11.'Vad.lal Betb-en ada· Jdlttliğine eaşmakla meşguldü. Fa. 
dı. ıır....:_ p -~esini ~ ~ aeyredlyorlar- kat bu aükütiliğin kendisine ka~ı 
doftııdııı htrbin Tristanla 90ğukluktan değil, ziyaretçilerin 

~· l&ıt .. ~ bir alAkam Yok. mılgan tabiatlcrlndcn ileti geldi· 
t?t ~ 18 harbinden edindik" ğhıl anlamıştı. 
>.~ .. ~~le bunu bJUvw.r1a-ıı· Nihayet aile reisleri i"timalann· 1 ~ h J- ~ ~ 
t~l't hUJtCU:rple ?nctgul olan dan döndiller. Hepsi nammıı PJ-

dett.ıett eu adalarma gemi metto, hakkında verilen kararlan 
~e bu dU§tlnecek mı .. .ıı? lrf anlattı· Bu basit ve temiz adamla· 

blk l'lcJaydı. J.... • &-

teı... rıı., lı::a.pı ır 
d ""-ıı k&Yıfı unUnde, Peter tn· 
tıılıı df..n.-. buluşunu ve kazaze

~1,ttı:-llllUıı on defadan fazla 

dıl'~eye ilk " 
t:!· ~ &Ue H°" geldiniz,, 
t'IQıettoııuıı ?"tielerı :nıecliai i.zbr tS h 

9\'Üıde toplandılar ve 
~~tt nı~~dallenın !ırayla bi
r 1 ilUtalt1 eue yiyecek ver. 
li~tlrdıla a DıUnaka.5asız ka • 
"~ Cl\'J, .. ~· Sten, kızlarından bl-
""""' ··«ıesııe "'- I.m bi:.-:'' l'&lıan uvna ~ olan o-
~ cıya taluı~ edeceğin! 

b toıllJı, 
tt~ ~annı13 olan kazazede, 
) tı 'latnı lltecek derecede me .. 
~ ~rf ış 0lınasaydı Peter, bil· 
Ilı a~. nvennek Uzere önden 
~ecten bu_ l!obeble yilz admı 
;- llarp ''1rtnakJa iktün etti: 

t l'i8ta h çıktı! 
lılı 11 lar k 

~t~l'dil OGuştular ve etra.. 
...._ }f er. 
...... 'tıL ''l> nıı ... ı.. •• ., 

illtı "'Vet. lzı lııl.A u • 

ı ~ld· giltereye karşı harb 
-l'ılı ı . .t\.Jnı 1 batı anlar İngiliz vapur-

lfa"ad.. ?'!Yorlar. 
tı? li ıaı bu 
t~ı trhaıd Yabancı mı getirmı,-
llcl '~t.,tı ,e... :Fakat adaya. naaıl 

: bit \'a · "Fok balığı körfezi., 

rm halinden pek mUtehassis olan 
Varkley teşekkür ederken Hans 

Stiman içeri girdi· 
Farfaracı ve geveze halinden 

Varkley gelenin Hans St!man ol· 
duğunu anlamıştı. Tristanlıların sU. 
kfltiliğindcn onda eser yoktu· 

Hemen izahat vcnneğe giri11U: 
Peter Kommon'un "Fok balığı 

körfezi,, ndcn henüz dönmediğini 
öğrenince onun yanına gitmek is· 
teınişti. Kara yolunu bilmediği, 

denizden gitmel!ine de imUn ol • 
madığı iç:.n sahil yolundan gl!.rorfe 
çalı:şmı3tı. Fakat orası d:ı.ha ber
bat bir yoldu· Vazgeçmiş ve dön • 
mfiştU. O zaman bir kadm Pete· 
rin bir harb kazazedesi getirdiğini 

kendisine haber vermişti· 
Hana bunları daha kapı e~\ğln. 

deyken anlatmI§ll· Yatağa doğru 
Uerliyerck devam etti: 

- Uzaktan geldiğiniz anlaşılı" 

yor· Geminiz batırıldı değil mi? 
Geminiz de "City • or • Nevcas· 
tle" mlıı değil mi? On bin tonluk 
gilıel bir vapurdur. Tnlilnlı varmıı 
ki kurtuldunuz. 

Varkley tasdik etti: 
- Evet, taliim varmf3· 
- GeminW kim batırdı? Bir 

,. eter ,.I>ıır nıu vardı? 
"<lQ • varkı mhlı mı, yoklla bir tahtelbahir ..:t "el'di. eyi işaret ederek i· ın1? 
~ ~il' ır" 
t~~~ ·ıe1~c ... Kürek.su bir 

~'l!lş. CercY,an sUrUkleyip 

~~11'edc 'I'. . 
~ lıııııtadd rıetanda hemen he· 
d~~e tUııhe~ a&YJlırdı. Sonıurt • 

V'11· !:~brelerin ifadesi 
tı lı-lı.1,Yi 
0 •dtıtler 0

11ı:ı talııunrnuıu kalmamıe. 
tı~ Un y 

lııtt ııu , 111 ere dUşmok üzere 
it: 'Yarak tam ''a.ktinde 

...... ~ 
~. ltiı iU ll n aç ve ftusu.z kal· 

etu iL 
!ııe~ı..._ •'<>ctra b' 
Ve ""ll. ]( ır kelime söyle· 
~}etcliıı. ~edenın koluna girdi 
.-..ııaı- hrdtrııiJ 
~ ıaturdu e onu evine 
lı· '· Sıı l8ı•~· I<endi yatağma ya.-

• e\'l "'ııaJı: ~:--
' lltfııde ou.ere dışin .çık· 
c1% tal-'ı lt l<aıan son birkaç 

\' · aıatedeyc ikram ede-

~ '"'lley ba 
l1t 111~a18ız ~ış değildi, yalnız 
ttıı~1<ll \'e ""-' a.lınıvtı. Sıcak çay L 

'l~I .. rııtan 
~~galeta il lı kadının ikram 

lcoıo llıı tebaı~ lnzannııs keçi eti 
>'otıı ll1 Odada le kabul etti· 
q~ ı.ı. trtreır ltçlt rcaml yapı -

d~ hlr ltıUdd ltadrn içeri giriyor 
torlar 1 et duavar dibinde 

........ ı. • ı:lerind 
b 'lO§ ıeı . en bazıları: 
ııu eııı,ie diniz ! 

tnıı ı...~e&a.ret edebı'li · d 
uuıı.lard ) or U· 

~ V'ati<le;in h•· 

- Bir zırhlı, Gra.f Spee ... 
- Emi ml11iııiz? Gemiyi gördü· 

nUs mil? 
- Ç-Ok uzaktan gördUm· Fa.kat 

onun Gi"a.f • Spee olduğunu billyo· 

rum· ~ul>t Atl&ı11Uk.tA ouılıadar 
vapur batırdığı herkesçe malCUn··· 

Varltley çok yorgun görünUyor
du· Boltl Roccrs bunun bu haline 
Hansın dikkatini çekmcği, lafı kı
aa k.eameııi için, pek isterdi ama 

cesaret edemedi· 
Varkley sordu: 
- Siz Tristanlı değil misiniz? 
Hans cevap verdi: 
- Hayır. Hastaydım· Vapurum 

altı ay evvel beni buraya bıraktı· 
Yakmda. geleceğini umuyorum· Bel. 
çika harpte mi! 

- Hayır. 

Nelli Kom.mon lafa kanştı. Bu 
ihtiyar bir kadındı· Kazazedeye bir 
çift beyaz çorap uzatarak: 

- Size bunları hediye ediyo· 
rum, dedi· 1925 tcnberi adamızda 
otu.rmağa hakiki bir lngiliz gelme· 
ml§tl· İn§allah burada çok kalır ve 
adamıza uğur getirirsiniz· 

Hans gUldU: 
- Şimdilik uğur yerine harp 

havadisi getirdi· Harp ne demektir 

bilir misiniz? 
(T>tı,nmı var) .• 
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Karımı kim öldürdü? 
Yazan: Roger François Didelot 
Çeviren : MUZAFFER ESEN 

A nlatacağım vak'a yıl. l 
başından bir hafta ev
vel oldu. Bu işi en ufak 
teferrüatiyle hatırlayo. 

rum. O vakitler biz. Rejinspark 
civarında oturuyorduk. Basit, 
duvarları badanalı bir küçük ev. 
de. Dışarıdan bu evi görenler, 
bizim bir köşeye çekilmiş, ak. 
şamları ocak bıişında tatlı tatlı 
konu..~. gündüzleri işiyle uğra. 
şan mesut bir aile olduğumuza 
hülonedebilirler. Evimizin etrafı 
güzel bir bahçe ile çevrilidir. E. 
vin tarhı çimenlik .. Arka tarafı 
ağaçlıklı yollarla tepeye kadar 
çıkan güzel bir bah!:C ... 

Dekor için bu kadar tafsilat 
yetişir. Biraz da bu evde oturanr 
lardan bahsedeyim. Lüsi hizmet. 
çi, Meri kanm, bir de bendeniz. 
Lüsi garip bir kızdır. Güzelliği 
givur akçesiyle beş para etmez. 
Bu çirginliği yetişmiyormuş gi. 
bi kıpkızıl saçlarını kıvırtmaya 
kalkar, çok dekolte roplar giyer. 

Karımı anla.tma.k için iki ke. 
iline yetişir, ben onu severek al. 
mıştun. Bir sabah kadar tatlı, 
bir çiçek kadar taze bir mahl\ık. 
Biribirimizi yirmi yaşında. iken 
tamdık. Sevi§tik, evlendik. Ka. 
rımın biricik kusuru intizamı 
sevmemesidir. 

Bana gelince, nasıl bir adam 
olduğumu bu hikayeyi okuduk
tan sonra anhyacaksmız. Bo. 
yum beş ayak, altı parmaktır. 
ağzımda otuz bir diş var. Okur. 
ken gözlük ta.karım. Di§lerim. 
den iki tanesine altın kurun ge. 
~irilmiştir. Elli Uç yqındaymı, 
ha.atalık falan geçirmedim. Bu. 
da.la da. değilim. 

Şimdi va.k'aya gelelim: 
Hayır, hikayeye b~lamadan 

evvel anlatılacak mühim bir nok
ta. daha var. BJ vak'adan altı 
ay evvel karım Meri amcasının 
mirasına kondu. Yaşadığnnız 
hayatı değiştirmeye kafi gele. 
cek kadar mühim bir servet. Fa. 
kat ibu parayı derhal harcama.. 
<lık. Yalız evimize kalörifer koy. 
durduk, işte o kadar. 

Bugü ilkkS,nunwı yirmi yedi. 
si. İki giln evvel NOcli kutladık. 
lkincikanunun üçüncü gUnünıe 
kadar istirahat etmek istiyorum. 
Bu mddctc kadar başladığım ro
mana tek bir sayfa bile ilave et. 
miyeceğim. 

Her akşam, sofradan kalkar 
kalkmaz, çıkıp civarda şöyle bir 
dolaşmak !detimdir. Bu akşam 
da. öyle yaptım. 

Sisli bir akşam ... İnsan yürü. 
miyor. adeta katran içerisinde 
yüzüyor. Sis içerisinde yilrUr. 
ken birisine çarpttun. Birdenbi. 
re ürkerek sıçradım. Biraz ür. 
kek huylu bir adam olduğumu 
buracıkta yazmalıyım. Fakat 
bana çarpan adamı tanıyınca 

korkum geçti. Bu akşam gezin
tilerinde sık sık rastgcldiğim 
polis Osborn idi. 

lale akıyor; aşağıdaki bUyük dere
yi besliyordu. Şelalenin üstü dUm· 
düz, taşlıktı; orac.ı ot bitmiyordu 
ve kaya, granit manasına olarak 
admı Zalıı koymu!!lardı· Zai bu tnıı· 
lığa. bakındı, bunun için H!Unav 
Mahomad'ın soy adı Zalulnl'dı· 

Zai ile Honzak kuvvetli bir ada. 
mm lıaykınşı duyulacak kadar ya· 
kındr, lakin aradaki dimdik kaya
lıkları tırmanmak mümkün olma
dığı için dere boyunca iki 81\at ka" 
dar ı;ilmck liı.zımdı· 

- Akıiamlar hayır olsun Mis. 
ter G~"<l.m. 

- Bonsuvar. 
- Ne fena sis değil mi'? 
- Evet.. Size çarpınca fi.de. 

ta korkmuştum. 
Polis şişman adamların neşeli 

kahkahasiyle güldü. Polis Os.. 
bom kanlı kanlı bifteklere ba.. 
yıldığını, bardak bardak bira 
içmekten çok hoşlandığını da 
bilirim. 

- Bize kadar gidip bir bira 
içsek mi? 

- T*kkür ederim. De\Tiye. 
mi bırakıp gidemem. 

- Vazife vazifedir ama, bu 
kadar siste dewiyenin ne lüzu
mu var. Buracıkta birisini öl. 
dilrscler, katil burnunuzun dl. 
binden bile geçse yine göreme. 
yiz. 

- Öyle demeyiniz. Cinayet 
ister karanlıkta yapılsın, isterse 
aydmlıkta, muhakkak iz hıra. 
kır. 

Pipomu yaktım, polis Osborn. 
nun elini sıktım. Fakat ayrılır 
ayrılmaz seslendim: 

- Saatin kaç olduğunu bili
Y<1r musunuz? 

- Dokuza iki var. 
Bu küçük gezinti hesap etti. 

ğimden daha f a.zla uzamı~, der. 
hal geri döndüm. 

- Ben eve gidiyorum. 
- iyi yaparsınız. Bu havada. 

gezinti olmaz ki. Ben de doğru 
merkeze gitmek isterim ama, ci. 
varda bir takım serserilerin do. 
laştığmı ihbar ettiler. 

Bahçenin parmaklığına kadar 
beraber yürildlik. Yeniden poli. 
sin elini sıktnn. Cebimden anah
tar destesini çıkardım. PoJis de 
sisler içerisinde kayboldu. 

Anahtarı kilide sokmak ÜFJe5 
reyken dtırdum. Kapı aralıktı. 

Hızlı hızlı eve koştum. Meri sa. 
londa bıraktığım yerde oturuyor 
idi. 1ş gördüğü masanın yanıba. 
şında, arkası kapıya dönük. 
Sakin bir oturuş. İki omuzu ara. 
sında bir silahın çelik sapı gö. 
rllnUyor. Bir liıhze sesimi çıkar
madım. HaNketsiz durdum. Öl. 
müş! Zavallı Meri ölmü§. 

Sollıl'a aklım ba.şrına geldi. 'Ka. 
pıya. fırladım. Kurşun kadar' a.. 
ğır sis içerisine doğru haykır. 
dnn. 
Koşan ayak sesleri duydum. 

Bir adam geliyor.. Evet polis 
Osborn. Taliim varmış ... 

_Çabuk, çabuk yetişin iz. Ka
rım .. zavallı karım! ... 

Sözüm yarıda kaldı. Fakat 
polis işi anlamıştı. Bana mutad 
sualini sordu: 

_ Hiç bir şeye dokunmadınız 
ya .. 

- Hiç bir şey. 
Derhal salona koşmak istiyor. 

duın. Fakat polis koluma yapış. 
n11§tI: 

- Müsaade ederseniz salona 

dünya kadar geniş \'e ferah bulu. 
yordu: kendisi de farkında olmak· 
sızın, orunm genişliğini bir mesafe 
olarak değil sonu gclmlyen bir 
bntıralar kervanı hnllnde görüyor-

du· 
Bununla beraber Mnruıurun hU· 

kilin sürdUğü günlerde bu yerler 
daha rahattı· Karşıdaki ölilm kaya
lıklarının öle11inde, ufukta, penc;o· 
ıcrlni Hunzak üzerine atmak için 
hazır duran, beyaz kartalları andı· 
ran mazgallı Rus kışlaları yoktu. 
O zaman kimse tUtUn ve içki iç. 
mezdi; namazlarını kazaya bırak· 
mazlardı; aralannda kan davası o· 
lanlar bile barışırlardı, bir yerde 
para yahut değerli şeyler bulunsa 
kimse alıp götürmezdi; sahibinin 
gedip alması ve kolayca bulması i· 
çin meydanlarda direklerin uçlan· 
na bağlayıp bırakJrlardl· 
Gc~ğ\ k!Sylerde kocaman ~k\n 

rığuıları vardı; bir kısmı da topta· 
myordn· tki ii~ harta sonm Ha. 

5 

- Bir <lakHm beyefendi! ilın~lanacak blr me'ktop vn.r-

OTEL ---------------toMl.._~IWWıll"' : ----

- Aflctlcrslni:z, on bcı g\1ndeıı beri bir köpek klübe8inde 7atm&k 

zaruretinde kaldım-
- Af dilemeye lliznm yok· Ben de Uç baft.adaııberi bir ha" 

makta yatıyorum· 

ben gideyim, dedi. Belki zavallı 
karınızın cesc>:ilni görmek sizi 
fazla müteessir eder. 

Fakat Osborn un bu sözlerine 
rağmen arkasından salona doğ. 
nı ben de yürüdüm. Salonun e. 
giğine gelince memur durdu. 
Ben de bulunduğum yerden, kar 
aıki duvara konmuş olan nynacla. 
polisin boylu hayalini ve onun 
arkasında duran kendimi görü. 
yordum. Poijs ~alona. girmeden 
evvel keskin ba.kIŞlariyle orayı 
gözden geçiriyordu. 

Osborn hafif hafif öksürdU. 
Her halde muayenesini kafi gör
müş olacaktı. Elini cebine gö. 
türdU, tabakasını çıkardı, fakat 
tabakayı açmadı. Bir müddet e. 
liylc oynadı, sonra tekrar cebine 
yerleştirdi. Görüyorsunuz ya, 
bu vak'aya alt blitUn tafsil~t 
hatrnmda, hiç bir ~ey unutmu. 
yorum. 

Polis zavallı Meriye yaklae. 
mı!}tı. Dudakları arasından' mı. 
nldandığı kelimeleri iııittim: 
"Zavallı Mister Gre§am ... Artık 
hiç bir ilmit yok. Katil işini a
damal.ıllı görmüş." Son.ra tl'k. 
rar resmi tavrmı takınarak iz 
aramaya ba.sladı. Eldivenlerini 
çıkarmadan ihtiyatla yara üze. 
rindcn bıçağı çıkardı. Bu, ağzı 
üç köşe bir eski 7.a.ınan hançeri 
idi. Osborn hançeri oradaki bir 
koltuk Ozerinc koyarak u7.un u. 
zun muayc.re etti. Sonra ba.şmı 
sallıyarak bana baktı ve: 

- Hançer üzerinde, dedi, hiç 
parmak izi yok. 

( Dctıanıı var) 

zer denizini, Kuban bozkırlarını 

yalıyarak gelecek olan karlı rüz· 
glrlar esmeye başlyacaktı; o za
man her yer kalın bir beyazlığa 
bUrilnecek, dnmlar VC' dereler buz 
tutacaktı. Bitmiyen harmanlann 
yapılmasına buzlar üstünde yahut 
dağlann ynmaçların:ı ynsl:ınan 

damlarda devam edilecekti. O za
man H!tinnv Mahomat ayağında 
kalm çoraplar olduğu halde içi bol 
kmrcık tUylerle dolu olan kalın ve 
dar kollu gocuğuna sarınacak; o· 
cak ba§ında biribirlnin ardından o· 
tuz kırk çay içecekti· Hayat \·e 
hUrriyet kavgası kadar rahatını 
da bilen ve se\•en Avar köylUsU, 
tahta pabuçlarını birkaç ay belki 
biç giymiyecck; §imdi sarp dağ 
yollarında çektiği sıkıntıları biç 
hatırlamıyacaktı; hele Fadlmat 
doğurduktan sonra, hanlar gibi 
yqıyacalttı. Zaten 8rtık gUzelllği. 

ni hiç görmediği o kadını kısrr ol· 
madığı için evde tutuyor, yahut bir 

10.8.940 Cumartesi 
7.80: Program, 1.as: lılü.zik, 8.00: 

Ajanır, 8.10: Ev kadını, 8.20/8.80: Jıılü· 
zik, 18.30: 18.S:I: Mllzik, 13.50: Ajanı. 
ll>.04: MUzik, 15.00/15.SO: lılll%ik, 
18.00: Program ve memleket u.at a
yan, 18.o:5: Müzik, 18.40 Müzik, 19,15 
HUzlk, 19.•5: Memleket saat ayan V<' 

ajans, 20.00: MUzik, 20.80: KonU§me 
(GUnün me.seıeıın), 20.60: Mllılk 

21.llS: Mllzlk, 2L30: KonU§Dl&. 21.4G· 
~Qzlk, 22.80: Memleket aııat ayan. 

r 
Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Ta.kalın, Tallmhanı Palalı No. f 
Pazard&11 maada hergUn nat ıs 

ten eonra. Telefon 40127 --KAYIP ERKEK 
ÇOCUGU 

1934 senesinde Romanyanın 
Tutragan kaza.sının Yenicekö
yilnden Türkiyeye gö~men olıı.
ra.k gelen Mustafa Kenarın oğ. 
lu 12 yaşındaki Nesimi Sirkeci 
istasyonunda kaybolmuştu. O 
zamandan bugüne kadar araş
tırmalar yapılmışsa da bir tUc
lü hiçbir iz elde edllememiı;tir. 
Eğer gören veyahut yerini bilen 
varsa Çorluda Süleymanlı çi!tll. 
ğinde çalışan babası Mustafa 
Kenara bildirmelerini insaniyet 
namına rica ederiz. Bildiren 
ayrıca par:ı.ca da memnun edile-
cektir. Baba81 

· Mustafa Kenar 

daha evlenmiyordu· 

Hitinav Mahomnt köye girerken 
herkes onu bUrmetle selAmhyordu. 
Birkaç çocuk onun ardmn ta.kılmış-

lardı; kıvır kıvır uzun etekli ve 
yilndcn §allı scnç kızlarla ka.dın
la.r müjde için önden ko;:ıuyorlar· 

dı· Ev görUndü; Fadimat kapı ö· 

nUnde kocasına kışlık çorap örü. 
yordu; k~ndisine seslenenleri du· 
yunca yerinden fırladı ;elleri göğ-

sUnde ve gözleri dolu dolu, koca
man karnını hiç ağır bulınıyan bir 
hızla erkeğine doğru yUrüdü; onu 
scliimladı. Mahomat karşılık verdi; 

atlan indi; eve girdi· Genç kadın 
şimdi atı gezdiriyordu; yanm l!a· 
at kadar geçince onu sulıyacak, 

doyuracak, tımar edecek ve ahıra 
bağladıktan sonra kocasının yanı· 

na dönecekti; bu işleri yapmıyan 
yahut ynpamı)·an kadının l'~r~i ek. 

allirdl· 
(Devamı vcrr) 
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Dağcı ilk 
kulübü 

kortlarında 

İstanbul - Ankara 
Tenis takımları arasında 

bugün müsabakalar yapılıyor 
Ankara tenis takımiyle Ist.a:ı· 1 ~ini, ile Bayan M. Gorodets· 

bul tenis takımı arasında bugun kı, Bayan Gindorff. 
dağcılık klübü kortlarında bir 
karşılaşma yapılacaktır. Müsa.· 
bakaya iştirak edecek takımla. 
nn kadrosu şöyledir: 

Ankara takımı: 
Kerim Bilkey, Fehm~, Orhan 

Filai, A. Tandoğan, Şefik, Se
mih ve Phllipps ve Bayan Par 
kan ile Bayan PJıilips'den mü. 
r ekkeptir. • 

l stanbul takımı: 
Vedat .Abut (Kaptan) Suat, 

Hasan Akev, ıt Cimcoz, Arnıi
tage, V. Cemal, C. Binns, V. 
Binns, Fan.ık, Arevyan, Jaffe, 

• . .,, •.. ,. . 1 .. <r.' ~-· ~;.-. 

Bedri Gürsoy 
Fenerbe.lıçe ve millt takımm eski 

solaı;ıklarmdan, kıymeUl dl§ tabibi 
arkadtı.§DDı:r.: Bedri Gllr80y eskiden 
olduğu gibi gene gazetemize tutboliln 
ıallhlyettar ve güzel YJ1Zllarmı vere· 
cekUr. 

Fut bolcu portreleri 
~lığı lle 1ntl§a.r edecek yazılarda 

TUrk aporunda taıımmıı ylld1%.lar m o· 
yun tarz ve huşıısiyetıeri hakkında 
e:n gtızet malQmata aahJp olacakmıız. 

ilk yazı 

Bekir 
Raşit Rıza T iyatroau 

10 Ağustos Cumarteai gUnU akeamı 
BllyUkdere Aile Bahçesinde 

"Yatntdı \'~nlıu' KontroNSrtl,, 
Vodvil (S) Perde 

E. Sadi Tek Tiyatroau 
Bu gece üakUdar (Beyleroğlu) 

Bahçesinde SUtknr~ler Vodvil S P. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün ıs de: 1 - Lorel Hardı: 

Bindiatanda, 2 - Korkusuz kaptan. 
--0--

~ epeba§mda büyük 
müsamere 

Zeri<, ncoe , .. e kahkahA ~ 

Takim Antrenörü: Gorodetski 
Maçlara bugün saat (4) de 

(Single) lcr ile ba.~ıanacaktır. 
Mlisa.bakaln.ra pazar sabahı (9) 
da devam edilecek ve öğleden 
sonra (15,30) çiftler mnçı ile 
nihayetlebecektir. 

Şehrimizde bulunan Beder 
Terbiyesi Genel Direktörü mac;. 
larda ibulunacak ve pazar akşa
mı İstanbul bölgesi başkanlığı 
tarafından Ankaralı tenisçiler 
§el'efine Taksim Belediye gazi· 
nosunda bir ziyafet verilecektir. 

G· O· BtRLtGL,"DE BOKS 
FAALll'.ETİ 

Otedenberi unutulmuş olan boks 
sporu için son zamanlarda hafif 
bir kımıldama eseri görülmektedir· 
B u meyanda. bir de Ankara. lstan· 
bul boks teması dilelinilldüğünden 
klUplerimiz bu müsabakalara işti· 
rak etmek üzere her ınklctte bok· 
sörler! arasında seçmeler yapmak. 
tadırlar. Birk aç ak§am evvel de 
Galata Gençle r Birliği boksörlni 
arasında bir s~mc yapılmışt1r. Bu 
müsabak alarda muvaffak olan boli· 
sl5rler 1atnnb ul boks ajanlığının ls- ' 
tanbul boks muhtelit takmnnı tayln 
için aynı 17 sinde yapacağı müsa
bakalara iştirak edeceklerdir· 

Alaturka güreş 
OnilmUzdcki pazar günü, Taht:ı.· 

kalede Uzunçat'!itda, Lfılc bahçesin
de alaturka güreşler yapılacaktır. 
Güreşlere 10 çift pehlivan i§tirak 
etmektedir-

ZAYI - 92:5 aeneainde !ata.nbul 
Kız llaesinden aldığım diplomamı 

kaybettim. Yenlalnl alacağımdan es
kisinin hUkmU olmadığmı ııan ederim. 

Fatih • Mıhcılar cad.deslndo 
?\o. (70) de 1\1. Ma ide t Süleyman 

p 'f • 

Femil 
a 

Sağlığın kıymetini lakdir eden ~ 
l.ı:ıyanlara adet zamanlarında se· ı 
,.c seve kullonacoğı mikropsu z, 
ufak, yumuşak ve sıhhi en birin. 
el mahrem tu\'alet bezleridir. 
En ince ,.lbisclcr altında bile 

belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerin. 
de ve tuvalet ma{ln1ıılarında 

bulunur. 

ıo ağ\Uıtos 1940 cumartesi a~amı 
C. H P. Taksim gube.sl tartı.tından 

Tepeha,,ı belediye bahı;cıı1nln ıılatur. 
ka kısmında gayet zengin ve n~ell •l!ll•••••••••••lli 
bir mUaamero terUp edllml.şUr. 

1 Lokman H ekim ı I ~~~~~~~~.~~~~!~~ 
Hıltl.l mağazasına mUracaatıarı. · 

Yaz en ' . . 
mevsımının 

Şüphe yok ki su üzerinde 
üzel sporu 
yapılanlar!dır 

Yazın, boğucu sıcak altında terliyen insanların en 
büyük dostu şüphesiz ki sudur. r. . .. ~ 

Herkes bir an evvel kendisini tmya· atmakta acele 
eder. Denizi olmayan yerlerde bu ihtiyaç banyolarla 

i, 
duşlarla temin edilir. Fakat hiç şüphe yok ki bahti
yarlar, deniz kenarında bulunanlardır. Hele, üzerinde 
en hafif elbiselerle yelkenin gölgesine sığınıp tatlı bir 
rüzgarda enginlere açılmak kadar zevkli şey var mı
dır? 

• • . ~ 

Bunun için yaz mevsiminin en r~vaç bulan sporları ) 
deniz üzerinde ya l 
pılanlarıdır. Su i
çinde, kum üzerin-

de muhtelif oyun
lar, bir şarpı uze
rinde rüzgarla mü 

cadele hiç de insa
m yormaz. 
da faydası 
ha!.. .. 

Vücu-
daca· 

• 

' 

·~~~~/, ' 
-----~~ ~~~..;.._----~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~--~ 

r=r;;bul Levazım Amirl i ğinden verılen harıcı Böbreklerden idrar torbuma kadar yollardaki hııstahklarm ml.kroplarmı 

kökünden temizlemek fı;ln Belmoblö lrullanmn. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalııımak kudretini arttırır. Kadm, erkek ldrar zorluklannı 

eak1 ve yenl belaoğukluğunu, mesane Utibabmr, bel a.ğnsmı, ııık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak J:\allerini g iderir. Bol idrar temin eder. ldrardıı 
kumların, mC3alledo tqlarm teşekkWUno mAnl olur. 

DİK.KAT: BEL.'WOBLö fdrarmw tcmizllyerek mavUC§tldr. 

Sıhhat Vekıı.ıetintn ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

Ankara Valiliğinden: 
ı - An§ar& • GUdUl yolunun 6:S+C>00-6•+200 ilneU kllomctrelel'1 ara· 

aında eauh ıoac mııa.atı 1.§1 26·8·940 pazartesi gUnU aaat on belJ bu· 
çukta fhalesl yapılmak üzere knpalı zart uaullle eksiltmeye konul· 
mu§ tur. 

2 - KCl)it bedeli •(60895) Ura (87) kuJ'U§ olup bu meblA.ğdan <°30000) 
lirası 94.0 mail yılı bUtçesinden ve geriye katan (3089:1) llra (87) 
kufUIU dA 941 mail yılı bUtçestnden ödenecektir, 

3 - Muvakkat tcınlDatı (4.~9•) Ura (80) kUtıJ§tur. 
• - l.steklllerin tekllt mektuplarını ticaret odaaı vealkaaı ve muvakkat 

teminat mektup veya makbuzu ve ihale gUnllnden en az 8 gUn ev· 
vel vUAyete l8tlda lle müracaat ederek bu l~ için alo.ca.kları fenni 
ehliyet vesikalarını yUka.rda. adı geçen Silndc saat H buçuğa kadar 
dalmt encümen relsllğlne vermeleri. Buna alt k~lt, §a.rtnamo vo 
dlğer evrakı bergUn Nn!ia mUdUrJUğUnde görebilecekleri. 

(4452) (7097) 

lst. Levazım Amirliğinden: 
Bir otopomp ile bir motopomp mubayaa edileceğinden ellerinde oto· 

pomp ve motopomp bulunanlar tlynt ve markalarını gllslerir kataloğlarlle 
birlikte teklif mektuplartıe Tophanede Amirlik aa.tmaıma komisyonuna mU· 
racea.tıarL (599) (7147) 

Tophanede Saraçevi Md. den: 

I__:_ _asken kıtaatı i lanları ~~ 
il ~ 

840.400 kilo kuru ot 14 8·910 çarşnmbn gtınu ııaat ıı de kllP11 ~ 
ekslltmeye konmuşt4,r. Tahmin bedeli 21.010 lira ilk teminatı 1515 11pı~ kuruştur. Şıırtna.mesl komisyonda görUIUr. Isteklllcrtn teklif rnclı~• ~ 
ihale saatinden bir saat evvel Dlyarbnkırda Kor aatınalma. komisYo0 

meler!. (447) (6:5SO) ti 
• ,,. • _.,r .1 

Kapalı zarfla 150.000 kllo sığır eti alınacaktır. lhalesl 19·8 940 ~ .. ıY ... . ı~r 
gUnU saat ll de Edlrnctlc esltl mUıılrlyet dairesinde satınaıma ı.ooı V°'s! 1ı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 52.SOO lira !lk teminatı 3038 liradır. ııır s' 
fartnamesl hergUn komisyonda gllrUhlr. lsteklllerln ihale saatındcıı 
evvel teklif mektuplarını komisyona \•ermeleri. (448) !6:581) ,J 

"' • • EF., 
30 ton sadeyağı kapalı zarnn eksiltmeye konmuıJtur. Tnb111uı il'~ 

37.500 Ura llk teminatı 2812 lira 50 l<uru§tur. ihalesi 15·8·940 çarflltıl to• , 
saat 15 to Sn·asta askcı1 sntınalma komisyonunda yapılacaktır. şs.r 

0 
ı." 

komisyonda görUIUr. lsteklllerln belli gtlıı ve aııatten bir aaat cvvellll 
teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (451) (75841 f»' 

:(. • l(o tıı'· f" 
9000 ton buğday ö~Utmcsl kapalı zarfla eksiltmeye konuııı>u•1g-ıo ;J' 

hammcn bedeli ı:>.i50 lira illt temın:ıtı Jl32 liradır. lhale.!l ız..5· 1"~ııt 
zartcsi gUnU saat 17 do Edlrnedo aanayl kışlrunnda satm aıma J<Otıl # ~· 
tl:ı yapılacaktır. E\-sa.f ve eartnamesı komisyonda görUIUr, ıstel<>llt ~ 
saatten bir snnt evvel teminat ve teklif mektublarını komlayoıı9 

ıert. (440) (6~5) ~ 

• • • ı' s f 
. 425 ton kuru ot kııpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 1h81~,cıs f'I 
çar§amba gUnU caat Hi tc Merz!Iond.ı. asltcrl satmalma komısyoıı ,,ıt~ı;ıı' 
lncnktır. Tahmin bedeli 18,063 lira ilk teminatı 1355 Urııdır. şıırttl6 J!te 141 
kara. tstanbut ı.v. Amırllklerl satınalma komlsyonlnrında görUıur. l 1 

rln kanuni \•cslkala.rlle teklif mektuplarını lhnle aaatlndcn bir ~· 
komisyona vermeleri. (43C) (6160) ; 

~ • 1(. ... ,~, 
ı.ı.... fi 

Beher metresine tahmin edilen flatı 23 kuruo dlan 140 ııaıı ~ O'' 
100.000 metre .sargılık bez 12. 7 .1940 pazartesi gUnl.I snnt 15 de ldıe~ 
M. M. v. satın alma. komisyonunda pııııırlıkla satın alınacaıttıt· 4551· 
rln 3450llra kati temlnntlnrlyle belli sııatte komisyona gcımclcrl.( pır - ~ · ~ ~~ 

200 kulem batır maden malzemesi kapnlı zarna eksııı:nıcye 1<
0:.o•0 f (Dr. Hafiz Cemal ) . bı satılıktır. Taliplerin Galata Do 1 

1 DahUiyc l\lütehassısı ı ı muz sokağı kar§ısında 10 No. d& 

DiYanyolu 104· T: 22292 Tel : 42323 
1 ------------- .,.. .• , ... 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

T6phanede Saraçevtndekl kundura ıusmı için lıntlhanlıı. ve en ;>1lkselt 
olarak dl:Srt lira gündelikle bir kundura ustab&.§ısı alınacaktır. lmtlhan 
19·8·940 tarihinde yapılacaktır. lsteklllcrln bu tarihe kadar istida ile Topha· 
nede Saraçevt Md. ne mUracao.Uan l~zımdır. Şartlar ~attıdn vazılıdır. 

Muhammen bedeli 90.000 llrn ilk teminatı 5750 Uradır. lha.Jesl 2~d' i'I 
nıa gtlnU s:ıat ll de Ankarada M.M. V. Hu va satmalma komısyoıı ~-ıı:; 
ıacaktır. Şartnamesi 450 kuruş::ı. komisyondan a.lmır. lstektllerlJl ı;Jıl 
2 ve 3 Uncu maddelerinde YRZılı vcsaJklc birlikte ilk teminat vo ~eıerl
tuplanm muayyen &'lattcn bir saat evveline kadnr k~~!~o~~s:Sı ~ 

~ 

Muhammen bedeli 6000 Ura olan CıO adet ıo metrelik ve ~O a<ıct te ı:.ı 

metrelllt lokomoti!lerdc kullanılan Simem Hnlske !n!:ırt:uuıı mıınıu.a.tı Plro 
metro aaaUerine mo.hsua Plrometro kablosu !?6·8·940 paznrtc!t s-llnU saat 
(15) on bc§te Haydarpa~nda. gar bln:.aı dahilindeki komisyon tnrn!mdıuı ka 
palı uırt usullle satın nlmncaktır. 

Bu l§e girmek fstıyenlerin 450 liralık muvnkkat teminat. kanunun tayin 
ettlğt vesikalarla tekllfierini muhtevi zartlarmı aynı gUc sa.at 'll4) on dör• 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri ıa.zımdır. • 

Bu ,,. al t eartnameler komisyondan pnrasız ola.ralt da~tılmalttadır. 
(6050) 

1 - TUrk olcıak. 
2 - Yaşı elllden yukarı olmamak. 
3 - Fabrika ve ıstampa tşlerlnden anlamak. 

(6~8) (7145)" 

j ıstanhul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
Komutanlıl: kıtaları için açık eksiltme fle 12·8·940 günU saat 16 da 70 

j 
toı:ı kuru aovan satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4560 lira olup ilk temi· 
n:ıtı 342 !Iradı:. Şartnamesi hcrgiln l:omfsyondn görUlebillr. lsteklllerln belli 
;,-Un ..-e s:ıatte F:ı:dılkıda ltomutnnlıl: satma.lm:ı komlsyonunn gelmeleri. 

((6481) 

inhisarlar um&J,1' 
' t 

müdürlüğündef1• 
ı - NUmunest mucibince (1000) kilo mUhUr kurtıunu acık cP11tı1'' 

•ıf· ; ille satın alınacaktır. 1ırtı" ~ 
11 - Muhammen bedeli l350) lira. muvakkat teminatı 2G.ll5 ıe'.yı 
ın - Eksiltme 12 8·940 pazartesi g11nü saat 16 da mıbıı.ta~ı.t1 

mUbayaat şube.sindeki alım komisyonunda. yapılacaktır. ~ı; 
lV - NUmune sözU geçen şubeden parasız alınabilir. dC 7,0 
· V - lsteklllerln eksiltme için tayin olunan gtln ve saatte )-flı 

me paralarlle birlikte mczkOr lıomlayona mUracaatla.rı. (7033) 


