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l'a.l ct1tnh a~ c~·aıeu Ukrar "ita lya n k ıta at yetlcrin bulundoklan yerleri ı:,österi(r krokf... • 
1 ~ · U1'iyctinc iltihak e- 1 

. ~~~ıı~ ~a1t•lc devletlerinin te cem müler ini ~oman yada r
1
• .. .............. : .................. : .... ·.,!,. Romanya 

~~~~i>A~Nın~~~~sı. Boınbaladılar ·kabinenin · ı Yenı Tar_z!E.. 
1

1Bulgaristanla 
llnd11.tı. T~) :- B. lloloto- ! 

h (OC\.Utkıycyc alt ola. Kahire. 2 (A.A.) - Reutcr: deg..., ı·şmesı" i .• rO m Q n l m lZ • ''mu•• zake-relere Qe ~4 
Unclidc) • ıngifü: Juva kuvvetleri umunu f 

b Yat"\n-- kararga.bınm bir muhtırasına l1a ht el ·t '1 b 1 ? 
il ı : ı ame zai:ıiı son iki gün ınrfmaa Ingi- mu em 1 aş ıyor mu . ornba d fü havn. kuvvetleri Ka stı.naı \ 1~1 ... d r ımanı 1. mmtaka.;ıııaa i düşma:1 tecem· go·· ru·· ı a·· yor 1 ,. ! Romanya elçisi tayyare 
"'4 .. , . İ mu mcrkc1lcrin'i §idcfo le bom· 1 t 1 'I S f "tt• 

ln..tıl~ h. .. a ttgiltcrede bu .ı,ardıman dmjştir. Salı gij11U sa. s t R ·ı k 1 k : 1 1 e o yaya gı 1 
""ıl~ ••ı\Jtac t (De,amı. ünrücle) ovye U• sya .1 e ya in 1 ı f , ~f•·a, 1 (A.A.) - D.N.B. Aj~81 

~·ar "'-a, 2 aa ett11er i " 
igeleli. ilk(~-h.)- • Alm~n Trablusgarp tesıs edılecek i i b ı:1or:':;anm Bulgari8t&n elc;;iıl Fi· 
'l~ ~ bUYilk efa._ olarak, ev- Blikre , % (a. a.) - Röytcr ajan. l ! lotı BUkreeten tayyare ile buraya 
~in lııu§lal'd_ı~rıtan~a'ya -i. amdan: • i d6nmll§tUr. 
~rt Üt ~on nulk·· Bu rısalelcr, ·hududu Macarlstanın Transil\'AD)'ll Uzerln· 1 ...... l Eıçl bqveltll Filof ve hariciye na-
~tı~!Ya et ... ,,.Undan bazı par deki emelleri meııelr.ııi. Rumanyada va i ,.. • .Etn Popof t&rafmdan kabul edUmlıı-
~ "'lrı tı.ki'·'"ktedir. Bilhı:.ı:;- ziyetc h&kim olmakta berdevamdır, i ! tir • .Me.zuniyeUnl yarıda kesen elçi.ilin 
~~· f!ltra,.,

1 
IVSelime son mü- m· llharebelerı"nde Dobrucanm Bulgarlstana tc~kl meso. t ~azan• it Romanyadan bu ıuretle dönerek Bul· 

'ı'l..., bı ., "....ı lesi, ~k o kadar bUyUk bir chemmL • • "fi • gar devlet adamlarile görüşmeslnln 
"Qı. tile- _:'"'uır. Bu risa· 1 ı~ "ga b '"\!şl l yet iktisap etmemiştir ve bu ay için. f K d" K f 1 Dobrlca meselesi hakkında yakmda 

Ur. l' İlıh1dnbingiltere,nin ı'kı tarafın zayıatı de bu mçsele hakkında doğrudan doğ ı a ırcan a 1 yapılacak mllzakerelerle ali.kadar ol-

1 
· r Behre diir:;. ruya ynpilacıtk mU~akerelcrle bir hal •

1 
. i duğu tahmin edilmektedir. 

~ ıurctl elde edileceği tahmin olunmak YAKINDA HABER ROl\IANl."A NAZIRLARI ' 'lqn k ı.ondra , " (a. a.) - Röytcr: tıtdır. Almanyı..nın Macarların Transll KRAJ,1YET MECLİSİNDE orsan U>ndradan öğrcnıldiğine ı;öre Trab vanyaya ait mlllalebatına. mutlak ııu f utunlarında it B"L; l (A A) Baş ekil 

~eth • • ~;;::~;~d~~ı:n~;n!;~Y:a~~t~";~~~ ::~n~~~:~tb~~~::ı~~~r:::~~: t ............ ~ ......... ,,, ""'"'"'""'"'' \ u ·re~. <D;nıı:ı ;-üncüd~) 
h . '

1 
,, , s 1y1 e . lardan ibarettir: tur. Araziye mütealllk her türlü de.. F t . h b 

~rb lngillzlenn: 2Q tilU veya kayıb, ıo ğişikllk lllcyhlne tevcih cdllmlı olan • a 1 te·. u sa-
lı ~ ed yaralı, 110 araba. -. ıslyaaet, taraftar ltRZJDmakla \'8 &de. 
~0o·ı · en ltnl_yanların: 20 810, 20 yanıtı 472 c. ta mım bir hareket halini almakla. 

h ~ 1 I "'> str, llO araba ,.e 16 top. dır. ı.rerkez cler.ıanle.nndan mUrek. > 

"İt <. gem· • 1:'\GtLtz TEBLIGt hp bir hükumet teekn l'dlleccğllıden h f A k 
ti Q() J:ıı-. ısı Malrobl, 2 (a. n.) - Alt:am ne~re. bahsediliyor. Bu hUl<Uinet. Almanya ba k ı· ecı . aza 

l ~ıeyro }" dUen resmi tebliğe nazaran bugUn sU (De,·amı 4 Ünl'üıle) 
~ fl1tıir •• ~nıanmda kfınct vardır. Bomban1ın1an tayyare-

• d • .ı edılıyor l~lmlz Javclloda düşman tayyare mey 
~- 'ians auc.ıl'l> 2 danına hllc\lm etmişleraır. Neticenin 
ı,~le ftıdarı, ' (A. A.) - öğrenilmesi beklenmektedir. 

.~ tıil! bir.ı\1 l\IALTADA ntn lTAL\"AN 
~ 01tıt t'lltllkt nıan lcruvazöril TAYY.ı\RE::\t DtlŞORtn.DO· 

llı~a.\'lıı J;Jl:aııta ak hasarıı 11ğra- :wııua, ı (a. a.) - Diln Malta üze •• 
'~ tar lt~~ adındaki 1ngi· rlnd& lngnı.z avcıları taratındnn. bir 

't!_~; ltltıdan 1~Un nıUben • dllşman a~cı tayyaresi dllşUrUlmUştür. 
~ • Q -..ıı.ırlnc ba ı Düşman tayyarcııi denize dUfmU§tllr. 
;..:~~.,,~ • Ja.nti ş an· Bir lnglllz tfyyare.si de dUııuruımn, 
~~b ıol'l ilç ~ l'O'daki İngiliz a- Jııe de par~UUe atlayan pilotu kur. 

4 
t tı~ l!ııiıeıı 

4
_ ~l'f.ında bitiri· tuımuştur. Bu nkınıı. mUteaddld dU' 

! .... ~"ıı «t '«lnir 1 1 m:ın µyyarelerl 1.§tiro.k etm~Ur • 
~~~€?dir. . !l erine ne- lSK.ESDERll"E tJl.ERtNDE 
~~ oı~~ nıuvaff hkenderl~~. ı (o. a.) - Bir dD§ınan 

~ "<lll h altıyetıe ne Ud ~ ·r.t.~ ı.."-ı..::Cltat, burada.k·ı· k~§lf tayyaresi bu ııabah bava m a. 
~ .... t....,""'!•ı- Caa bataryalarmm §lddeUl ateıiyle 

""~, nıovzuunu teıı· kaqıtanmış ye ı;crl dönmeye mcc. 
bur olmuıtur. 

Akdenizde 
-iki italyarı 
tahtelbahiri 

Tayyare hücutnile 
batırlldı 

Knhlre. 2 <•· n.) - Röyter: 
Akdcntzde son gUnlcrdc iki lttllyan 

tabtelbablrine İngiliz tayyarelerinin 
yaptığı hUcumun tafsllltı §imdi' öğre· 
p11ml§tlr: 

~) Keşif yapmakta olan tayyartle. 
rimlz deniz UstUndc seyTctmckte olıın 
blr

1 
d~niz altısını görmüşler ve deniı. 

altınm hemen arka.,ında patlayan ilk 
grup bombalarım atmı§lılrdır. Deniz 

Bir kahveci otomobil altında 
beli kırılarak külçe 

haline geldi' 
Şehremininde de bir çocuk kucağındaki küÇük 
karde,ile beraber otomobil altında yaralandı 

Otomobil kazaları bugünlerde nazarı dikkati çekecek kadar ço-

Yugoslavya ile 
tıcaretımiz 

Ankarada yapılan 
müzakereler neticesinde 

ğalmı§tır. , 
Bu .sabah da Fatihte fcc.i bir oto. 

mobil kazası olmuıı ve bir adam O· 

tomobil altında beli kırılmak ve ağ" 
zından burnundan. kanlar boşan
malı: ımreu'le ölUm halinde yara • 
lanmıştır· Hadi~e §öyle olmuştur: 

Bu sabah saat 8,20 de Fatih em
niyet amirliği binası karşısında 
kahved Rama:ı:an elindeki tep:!!İ i. 
<;inde bulunan kahveleri caddenin 
karşısında bir müşteriye götür· 

Geçen sene 

70bin 
toa 

Olan üzüm 
rekoltesi 

Bu sene 29 bin 
ton 

Bağlar 3 defa ilaçlandı 
Fakat uçunde de hemen 
yağmur yağdı , kUtüklerı 

yıkadı 
/:mir, 2 - Ege nuntakası ve 

bilhassa Manisa ve Turgutlu 
ha valisindeki bağlar bu sene bU· 
yük bir felakete maruz kalmış.. 
!ardır. 

Bütün Ege mrntakasmm bağ
larını birer birer dolaşarak ve 
her küıuk üzerinde tetkikat ne· 
ticesindc hesaplar yapan heye. 
tin vardığı neticeye göre, bu 
yıl Ege mmtakasmın üzüm re
koltesi 29 · 30 bin ton arasında. 
dır. 

Bu miktar geçen seneki 70 
bin. tonluk rekolteden yüzde 67 
eksiktir. 

Bunun sebebi bağlar:a 8.rız o. 
lan ve mütemadi yağmurlar do. 

(Devamı 4 üncüde) 

SDIAhsız 
o O arak 

Bir Alman 
tayyarecisini 

yakalayan 
kadın 

lngiltere · Kralı tarafından 
nişanla taltif edildi 

Bem, 1 (A· A.) - Ga:ıette de 
Lau'lllnne. Londra muhabirinden 
almış olduğu bir mektupta. 1n~tc
renin §ık ve zarif plajları olarak 
tanınmış olan birçok yerlerin !!On 
aylar zarfında !ngilterenin cenu • 
bundan Abcrdecn'e kadar hakiki 
istihkamlar haline gelm~ olduğu
nu yazmaktadrr· 

KRAL VF: KRALlÇF ... ~lX 
TEFTlŞt 

Londra, 1 (A· A·) - Kral ve 
kralic;e bugün !ngillercnln doğu -
tıimallni ziyaret etmişlerdir· Kral 
bu :rnilnasobetlc sahil müdafaalarr 
nı ve bir fabrikayı teftiş etmiş ve 
yalnız b~ına sil8.hsız olarak bir 
Alman tayyareeislni tevkif eden bir 
kadına nişan vcrmistir· 

Japon 
nüfuz 

. sahc.sı ı altısı dalmaya teşcbbUs etmlşfe de ha. 
va filosu kumandanı iklnoi grup bom. 
baları attırmıştır. Bombalar deniz 
altının arka tarafına iııabet etmişler. 
dlr.-ncnız altı tamamlyle dalmış ve 
son bombalar daldığı yere dllemUştUr. 
Deniz ısathına çıkan habbtlcrl mUtea. 
kip geniş bir yağ tabakası peyda ol. 
muştur. 

Mukavele dün 
imzalandı 

mr.ktcdir. Ramazan karşıya geç C enub denizi bölgesi, 
mck Uzcre tam caddenin ortasın· F ' s H • d · Ç · · "' 

• 

' .lnglllz tayyareleri diğer bir deniz 
altısı Uzcrlne iki gnıp bomba atmışlar 
dır. ltk s-rup deniz 11ltısmın 15 metre 

l gerisine dUşmUştUr. !kinci grup deniz 
altının tam köşkUne isabet eylemi§. 
Ur. Deniz altı tamamiyle ı;özdrn kay 
bolmuştur. BUyUk bir yağ tabakası de. 
nlz UstUnü k:ıtplamı§ ve epry mUtldct 
ısonra ceııedler deniz HUuna çıkmaya 
b3~1amı,tır • 

da bulunurken FatihtPn sUratle 1 ran (% in 1 1n1Sl Ve 
Ankara, 2 - Burada. bulunan Yu. gelen şoför Halimin idaresindekı Felemenk H indistanı 

gosıav ticaret jleyetl ııe bir kaç gUn. 1 !~5 numaralı taksi <1iddcl!c ke~ · olarak gösteriliyor 
dcnbcrl devam eden müzakereler neti. clısıne çnrpm13 ve adamcagıı:ı hır 
celenml~ ve bir mukavele imzalanmış. nncla :ıltma almı~tır. Otomobil kah- UZLAŞMA 
tır. Anlaşma lld memleket arasında. ,·cciyi biraz sürükledikten sonra 
emtia mübadelesini kolayla§tırmJk ve durmuş. etraftan faclaJ ı "'Örenler 
ticaret hacmini artırmaya matuftur derhal koşmu§lardır· POLı· Tı.KASI 
Teknik teferruat \'e mııllann Cins, mlk 
tar, cıat ve tediye eartları tesblt edil. ' P.amazan kalçalpının üzerinden 
dikten ıonra. anla:,rna her iki hUkumt 1 ağır "arıılanmı~. af:zından burnun. 
tin ti.ı.svlblno arzedilccektir.Bundan b:ı." dan kanlar boşanmış hir halele k:ıl
ka Yııı:oslavyl\yn rlö\'h: mukablllncl~ dırınılııra ser ilmi~tİr· Derhal sıhhi 
3000 ton rıamuk satılacaktır. (DcY:ımı ı iinciid<>) 

Artık Japonya 
tarafından te1·kedilmiş 

(l' a 1.1sı S iincliıle) 

• 
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HAZRETi MUHAMMED 
,~<=H==A::::V=:A;;:;;T~l;;>~:=====-ıı::~ 

i L K VE S · i K A 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

lBNIHIŞAM 
tarafından 1200 yıl euvel yazılmı+ 

Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyotrafi 
l'Urk\;e)e ÇC\'ln=Aı 

61 Mulh1DddDn Türk 
Ali.ah onu Resulüne mü~aade 

kıldı. Fakat sizlere değil! .. (1). 

TA1FL1LER1N MURAHHAS 
LAR GO:\DERr#JELERl 

\ "e HİCRETİN 9 UDC'.J YJLINDA 
s ISLAMA GlRlŞLERt 

Hz. Muhammed Taifin muha 
sarasından döndüğü zaman (2) Ta. 
ifli Urve ibn !\Iesğud arkasından 
gelip Mcdinede kendisine mtilaki 
o!du ve iman getirerek rstatna da 
hil oldu. 

Bundan sonra da Hı. Mtıham.

Hakikatte de Taifliler ara ıtıda 
sevilen \'e sözü dinlenen 15ir a
damdr. 

~ 'itei<:im de ka"mini Islama da
vet etırlek üzere gitti \'e eşrafın i
leri gelenlerinden olma::ı hasebiyle 
hiç bir mukavemete maruz kal. 
rrtayacağınr ummakta idi. 

Fakat, yük ek bir mahallin ü
zerine rıkıp da onları Islama da
vet ve imanının i1'rar edince Tatf 
liler dort bir taraf tan üzerine ok 
yağdırdılar .. Bir ok isabet edip şe 
hid oldu. 

meclden tekrar Taife dönüp Taif- · • Tfiifliler Un·enin şehadetibden 
lileri lslfuna davet etmek üzere sonra bir kaç ay öylece bekleyip 
müsaade istedi. sonra aralarında isti~relerck! bu. 

Eshabırun rivayetine göre Hı. 
MuHamrned o vakit Urveye: 

- Seni öldüreceklerdir! Dedi. 
Zira lJz. MuhammM biliyoröu ki 
Tfilfliler kafirliklerine lıüYtlk bir 
bağlılık göstenncl<te idiler. Fakat 
Urve dedi ki: 

-Ey Tanri Resiilu!BCn sana ilk 
doğmuş çocuklardan daha sadı
kmı ! ... 

(l) Uz. :Muhammed Fetih g\bıll 
(Sa!a)~ ylikackço bir yero oturmu, 
'"C mlls.lllriııüıl:ğı kabul edenlerin bl· 
o.tICHiii kabul etml§Ur. Erkeklerden 
soııta kidtiılıır biat etm.lfletdli. 
:.M~hur Kuten relSlerlriden UtbeJiln 

km Te Uhud muhirebeslöde H.!. Biin 
zannı karnmt dC§Crek ciğerini yiye• 
cck kadar SaJAma mlflDtUWk ~ 
~ olan H\nd de bti k84mlarm ara
mndaydL Asll Arap kadmlarmm A&r 
tf \"eçhllo yflzllnO llrtı:nU,W. 
~. Huhammedc ou auall acmıu: 
- Bli1m neye ycmln etmtmıtzt b• 

tlyommuz? 
- Aiiaiı:ı. ~erik k~nuyacaPma. • 
- Faka[ erkeltlerdd b8yJe bir ye-

min 1Btemem1falnl.z! Bununla berabel" 
blz kabul cdfyoruz! 

- Hırsızlık etmı7ec:ekslnlz .• 
- Ata m!'& kOcüı. Ebu surramn 

lcescstnı!cn birkaç dirhem alıyordumt 
buna da mOsaade yok mu? 

- Çociıktatı 81dtırıiil,eee1Uinis! 
- Çocuklarmı.ızı blll kUçUkken bU· 

yUttUk. BIJjUdWtierl i:ima.& eü 81• 
dllrdUn! •• '(:Mcvl!h Şebll). 

Duna. rağmen Hz. :Muhammed Hin· 
dl do a!fctmJftlr , 

(2) iMcltkcnln fethinden l!onra Hz. 
Muhammed :Meaıne1e Mnhıfıjttl ra. 

Allah kediyi koruaun 

E r kaçakçılıJ;rı almı11 )°tlrü· 
müş. Hem ncrelerdef 

Uoyrrifı: 8i.iöıieya1 KfuiıkiPİ, E· 
mlnönU, Kütlikpbar, Fitıh, Eyüb, 
Ueyko:ı; Ye UskUil&rda.. 

Kaçak etlCl' arasnula lsml geçen 
hııy\'ıın isimleri de junlar: Hey. 
t,rfr, cıtck, hatt& köpek-

ltındutar ve bütün civarlafıooa bi· 
rer birer Hz. :\luhammede biat 
edip lslamr kabul eden arap kabi. 
leleriyle çarpışacak kadat km·vet· 
1i olmadıklannı anladılar. 

Benu llacların kardC§leriooen bi 
ri olan Amr ibn Omeyye ile, Abd 
Yalil ibn Amr'm aralan bazr Mdi. 
seter yüzünden açıktı. 

(Devamı var) 
e: .. 

kat lıtekkenln l§galinden aon derece 
mUtoUafr olan vo cenı&verlfk fÖL 
:reUet1ııe ğUvenen Jiavüin .,.. Siıiıt 
kabileleri bir sene bUyUk hazırlılilar 
yaparak lılediheye ibUcüiiı etfrıeil: U. 
teymce. ılz. MUhiı.mmed onlarla da 
12.800 mUcahldle beraber lılekke 11o 
Tll.f araeöıaa bir v&dı otaiı Hüiiitl 
de muharebe etml.§, ,mup:tkter T&1f 
fe]ırble kiti:fütıaidl. 

Tllt çok mUstahkem bir ıehirdi. 
Burada gayet ceıur \.e centber olan 
Tiıdtıer oturmakta idiler. Tflff aba.. 
liit ıehrl hemen daha. ziyade tahkim 
ve usun bir müddet ıcın zahire depo 
ettrıı,lerdl. 

Hz, Muhammed mUcaridlefü, ıe. 
Up T!lfl ıntifüısara etmı~. muliuara 
20 gllii l!UrmU.1 '\'e Tlıi mukavemet 
etmı§ti. 

Bunun Uzerliıo Hz. Muhammed mu 
h&aai'idan vaz geçereıt Uedlne,>'9 ctnn 
dD. 
~dan bir kaçı peygamberden 

Tllrulerl telin etmeslnl istediler. h. 
kit Hz. Muhammed: 

- Tannın! Sakl!e hidayet l'l&Slb 
ejle ve onlan bize getir! •• 
. diye. dua eltL • 

lduhasarndan cfönOnce Hz. Mu., 
Jsammeclln •rkh dtn f:'ellJ irlllracüt 
iı9den 'U"rvd üe Tltlillerln rilıl tdl. 

iriltlct. ,\ma ~pılmaduj. 
KaitkJA ,)'&J)t~ bit "•lef• 

5ihib olamanuıJıı.n, k:u:ıklı n.dmı ta. 
~ ltallden pJri~e alo.sabi" 
lltSC df' l{uı?ihlılafm fskele91i fmi. 
biaları doğru değikJh·· 

Belediyenin ili~ ol.iJUıiM bu aı&e 
U.yı gözönüne ala.nık tlleleJi 1ıU 
aa cwel yapfrrma ı liihftdtt b
nu.tind~· 

Yetine t•lit ilmi•i 
imk&n!rz bir lsteh 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Orta tedrisat program 
ve sisteminde defişiklik 

olmayacak 
Maarif VekUi Hasan :AJl YU: 

cel'in tehrimJr.e geldiğini dtib 
yazmıştık. Vekil Arttlyedetti 
köy enstitilsü inşa.atını ve Pen.. 
dikte bulunan üniversite kam
pını ziyaret ve tetkik ettikten 
sonra şehrimize gclmlftir .. Velfr 
le refakat eden 111< tedrisat U

mum mUdüril iJVjdatın bir an ev
vel bitirilmeh!ni temin Jgin Ari· 
fiyede kalmı;:ıtır. Vekil muhtelit 
maarif mesclelefi hakkında bir 
muhnrrfrimize şunları söylemiş.. 
tir: 

"- Üniversiterlin Pendikte 
yapbğı askeri kampı teltiı ~ 
mek üzere vekalet sıhhat isleri 
is~kteri CelaU memur ettiın. 
Doktor Celal tetkiklerini tamam 
layuak raporunu nnni9tir. Re; 
por üzerine f cabedeıı noUi.ıilar 
kısa bir zamanda tamamlana • 
taktır. Bu iş için tahsisat aytıL 
nu~tır. Ütti\•crsiteye Iıizttrt pJen 
daimi kamp için de Ankai"ada 
teliiklerae bulunuyoruz. Kam
pın yemek meselesi vesait nok
iiö1arı yukarıd:ı söylediğim gi. 
bi gok kıs& bir r.ema.nd& tamam
lanmış bulunacaktır. İkinci deV" 
re kamptan faaliyetlerine mun.. 
ta.mm bir teşkilatla. devam ed. 
oeklerdir. 

Orta tedris:ıt meselelerinin 
progra.ın ve talühatnameleri "
zerinde değişmelerin yapıl8calf 
ve yeni bazı ~ubelerin ilave edi· 
leceği hakkmda bül ~itd6 
yazılan ve etraftaı söylenen ha • 
berlerin aslı esası )"Oktur." 

ORTA TBDltlBAT 
PRôOllAMLAlll 

OğrendJ#fmize göre, Universi
tenin tıb, fen ve kim:Ya eubelerl
nin son smıflarnıda. bu yıl oku! 
)iicak olan ~lef derslere mu· 
tad zamandan bi.r iy evvel baş' . 
lıyacaklardır. Buna sebep de. 
üıiiversite müfredat programı • 
nm bu smrflarda. 7\iklü olmasI
dır. Maarif veki!llfl bu hususta 
üniversiteye tebliğat ya.pmışbr. 
Hazırlıklara. bijlamnaktadır. 
Diğ~r fakWteler her unutnM 
gibi tMtl8ata noMal Dtitiıd& 
gifeceklerdiı'. 

izmir yangını 
Yangının nıdın çıktılı 

tesblt edilemedi 
tmıir, ı (a. a.) - l::vvdkl ~ece 

Kereatecllerdekl yangmuı iki kerute 
tabı'lklaı ile bir kereat6 maıaiiısml 
tdaıiien ytktılı \'c i11ô bli ıh Z&i 
rara ttbebl~t ftid!ll teablt eiiitnl;. 
Ur. Adt!ye talikllcatı Clevam etmeftte. 
dfr. Yan~mm neden çıktığı henüz kati 
;,eUe tesbll edl.lmemtıtlt' • 

Bu pnııa ~uıbla ıuaıte mtidlı. 
rU ile kereste tUccıı.rı Osmıuıdan ~. 
118. tttı ıt:taı;ı iri de &r&falimnıııardır. 
Bıili1ardru\ blrlhln jtlr'l§i lfırcadır. 

---'-<>---

Para ş Ot ç ü le r imiz 
izmirde 

li:mlr, ı (a. a.) - Memleket dabL Oaiibl de 111: Utiınbuhta et b. 
çakçıhğün ônByeeek memur i.dml 
de btr tek (e\et doffu göiüyor 
sunuz bir tek) mı . 

Şt~RJ.;p Efendi solıttğlil.da ili.o tlJlde bir hava 11eyahaU yapmıı.kt& olan 
fi hn. ~ d .. --::...~or: (İ>V h&vıı.. kurumu pilot ve parqUt,çtÜef! 

.... •ıı w-u,, atın aıq&fd Gül Einir tamte ıbq-
hclo Şe~f Efendi sobjmü iliıJcb . a.ıtnma gelml.§lerdtr. 

ŞUpbesia Jıİ hirçok ıe1ıetlmlzl 
lmkunsrıhk bi1ısmda Aiti.ha ha· 
\"8.le e<lc~: "Allali 9.rttıtsm diye-' . 
C'eğim ama, dttamnı 11nemurlan art-
lı1'8<'31' yerde kaçakçılığın artması 
gibi bir hetıoo ,·ermesinden korku
,\'Onım. B:ırl duayı &öyle yapayım: 

AlWı kurt:ınlık haynnlar ara. 
sına kediyi IA)ık gônnC9fn. 

Kazıklı iıhele 
ka:ı:.ıklılara yakqır 

l SKı .. r.:e..,1N ekseriya kazık
lar Uzeriııe lmrildtıi;"U ma-

liımdur· 1ztnıtm Kazlkiı hilkı: Jske. 
lelcrinln )"!kılmak tehlikesloc!e ot· 
tlu&"Undan 00.bscdcrck belediyeye 
ba§l1irliıU:Jlai' te yııpılôıasını iste-

~d gn.zctenJn çıktığı ycrf Anfa. Bir' iki SUn 1znıitde kalaeall olan 
hiva.cıl:ınmm ~ıtlil.ianı~ \'9 hİlkAn 

yimı Yeııl çıktığından olacak,~ bıU.S3.lt olursa. Ödemtıte p~Ut atla 
buat Kanunumın nıaddeleilnl il.ati maları yipadJitiH!ır. 'Nffl_fddı1erı_ 
derecede ezberlly('mccllğl aiU~ıli· m1z Ankara I'aldta mlaatir edilmi§-

yor: GiizUmll d6rt ~tıl;'1m haflle ~-
ne matbaası, no matbaasmm ba· 
lınıduğn sokağın aclı y:ı:ııh· K:n-1 i· 
le FW birlblrlne aymalı diye... A 
sultanını, nasıl uyı.r ! 

Blrl K, A, Y, J,, fle. Uiğcrl F· t. 
t. J.,. le yazılır· 

Senin dedliln arab hs.rfleri za
manmda bir dcteeeye kadar mti.Dı. 
kin o!AbıtlrJJ. (Kat) m nokwmı 

blrml11 gibi kor (\'&\' ) ın kay11JİU· 
n• da kaldri'l.rnlc (~lnt) la blrlel
tlth·ttfl'dlk· 

Şfm~ı iiyJe mi rn, imkanı ~-ok· 
r.. 

Konya modern bir 
ziraat mıntakas ı oluyor 

Ziraat Vekili çiftçilerle yaptığı 
temasların neticelerini ve 
yapılacak ıslahatı anlatıyor 

K.mıya, 1 - Dün gece Fidan.· 1 Konya kö}•lUsUnlin kavrayış 
lıkta şerefine verilen ziyafettd ve sczit lıta.bllf~ine hattan ol· 
belediye reisinin Konya üra.a.tI.. dum. Onun ortaya. atılan zirai 
na ıta.rıı gösterilen alaka.dan do- meseleleri tahlil ''e ıntttaıaada 
layı 1uilkm duyduğu §llkra.n his' ve ziraat davasmı vceiz bir ll.. 
terine tercUma.tt olıin nutkuna sanla. anlatma.kta müsteana bir 
kal'ŞJ verdiği cevapta Ziraat kudreti va.r. Xmya mmtaka.sm
Vekili Muhlis Erkmcn demiştir da Konyalılar tarafından gör 
ki: dUğUm eamkiılyele ka.t3ı l>Otçlu 

"- Dört gündUr Konyada. • olduğum teşekürü Konya çiftçi.. 
l'™ bir ço1C yerler! gördüm, b1r lerinin arzu ,.e dilekletlni yalmı 
çok ziraatçı ile wmas ettim. bir zamanda yerine getinncfe 
Gördüklerim ve temas ey1edik· çalışmak suretilc ödeyeceğim. 
!erim beni çok metnnun etti. Yeni getirilen ziraat ma.kine
Çok scvindif'di. liıtiöa.larımı ,bil• terinin Konya. vilayetinde az za· 
husa tarlada. ekin 00.,larmda manda yer tutacağına ve yayı.. 
çalı~artlardan ~fnditn. İlhamla- lacağmda hiç §Upbe etmiyorum. 
t1inızı topraktan ve tabiattan Tohum ve hay\'r.n isliht ha.klano 
alacağız. JConyaya daha evvel da ya.kında bir çok toobitler alt: 
gelmemiş oldüğum Jçln ü.zUntil cağız. Bilhassa bir Islah istasyo. 
duydun\. Fakat bu üzüntumll bu nu açacağız.. Bınıdan ba§ka 
sefer bulduğum seyahat fı:rsa.U Jtombinalarm idaresi için te§ki
ile telafi edeceğimden memn~ llt ve testsat \'Üetıda getJNce· 
num. Konya, üurinde ehem" ğiz. Konya.da. yapa.caimıız zirai 
miyetle durd~'umuz zirai bir i•lahat aıumda hiYtan yemle.. 
sahadır. Tohum islAıu, hayvan rine de yer verilecektir. İstim -
ialihı bakımından ge~en ted. ilk iŞl, üiıenn4e ça.11'ttğmiız bir 
'birleri alacağız. Makineli zira • mevzudur." 
atm Konya.nm zit&f, iktıildl Vekil bugün valim.izle beraber 
ıiartla.nna. c;ok uygun olduğunu tetkikletlnc devam etmek M.ete 
anladım. Konyamn tehkkl ve Akşehire gitinişt.Jl'. Oradan Af' 
rekamülü Uzerinde ümitlerimizi yona. gideöektir. ŞetitimUılı!e zi. 
kuvvetlendiren bu hidtse 1him raat makineleri için bUyUk bir 
için haJdkl htiljOOdir. 1iangar yaptmıaealdır. 

istanbulda bir 
film çevrilecek 

Bundan bir ka.G giln evvel 
Ifalyadan çeıtoil~vtkJilı Kör
aer isminde bir rejisör gelm.iftl. 
.bu sabah ta bu rejisörle beraber 
tabiicak öle attı!t ~lmlltlr. 
Btüiliü' alnkadarla.rta tema.ü ge 
~ İstanbulda bir film çevit6o 
c.e~etini, söylem\gletdJr. 

Zahir kaçakçlları 
yakalandı 

·Gata.tMa. Aiıdi.vıilı Ahmtt a· 
dm.aa. biri Ştlphe U.tetln.e Yak& .. 
lt.miiif, tıürtnde 35 paket erOlıı 
bUlumnUflur. 
KilçUk~ da AH PertAw 

• .Aftp lıtihfnut aıimcla iki Jdfl 
erotii M.tar1a.flte1\ euÇ ustUMo 
yakalanmıştır. 

Yorgi, Agop. Mehmet, Avar 
dis, Mustafa ve Saime adların· 
da 6 kişiden mUrekkep ve Kum.. 
kapı civarında ~Jf8Jl bir şebe.. 
ite de eröin sataf'larltcn ~ika.ttı.n• 
ınışlar ve üurinde yapılan araş.. 
tırmadl. 7ô paket eroin çtımı.il -
tı:r. Suçlular dün akşam Adliye· 
ye teilibi edihtılşlerdir . 

------0---

Yangm başlangm~ 

Nafıa Vekilinin Trakyadaki 
teftişleri 

~ 1 <• •) - Tiüy&d& D&.. 
t1a if lei1ıil titUf etm.ek Sçln buraya 
pımış otan rıafla veklllmlz g..W 
~ Cebeaoy, bu ııab&h Edirne ıataat 
lıihçeslni ~. VttU buradi ya. 
rmı uat kaldıktan sonra refakatinde 
uınuml mlltetUt cnilar Kamn D1-
rfk, vali ve natta VekAletı peler relıd 
olduğu halde Havza.Gelibolu Jatlka. 
.metıncM teftltlerli• devam etm&J& '4 
JJere 1Ddütıedel &)'tılbiqlatdtt. 

Parasız yabh talebe 
kayduıa baflahdı 

Llae ve orta .. kteb&orle paraaız ya
tııı talobe atmmak 112ere clllndeıı it&
bfıren kayıcllara başlaıımJft'ıt. Namı:ed 
talebelerin kayıd muameIUl b\I &Jm 
ıt alae kadar devam edecektir. 
İmtihanlara lie eyl(UQn befiad6 tı., 

layacaktır. Bu Mne orta tedrlat mil 
eieaelerine 2000 paruız :yab1ı talebe 
alm&caktrr. 

Guzel San'atlerin resim 
sergisi dun aolldı 

GUzeı aanaUar blrllgt rfflıli 111Wil 
dUn alcptil Gali.tannt ııae.lı\a• M 
nııcn re11hn .ergiilıil agmqt!r. Butla 
yt .t.lütiut rnebüiü döktöt' lliltld ,._ 
nul Eni açi:Dı4bl'. Rôilöi D\lbüıl rtl-
1!1 reaam Şnket fiat cuıdhufllet IQ 
ldUiiettııin g{lseı 88.rlallara gGetüDMlt 

Be§lkta§ta Abbaaağada 23 numaralı ı ta oldufu yaltm etAüya ltlı6t0i e~ 
Nazmiye aıt tvie !d!hı1 k'.ıfulmı&rm tu tfren bir 11ltabede bUlumuıtul'. itelt.. 
tuşm:ısmdad Yitlghi ~ıkit\fl ~v balla gide ressanilarttt11%nı jtliaen fii!a .... 
tarafından aGndUiillmUıUlr. aort 9 edilmeklıillt. . . .. .... ____ , -

lstanbul Belediyesinden : 
MUHTEREM MEBUSLAR/Mi ZA DA VET 

htanbut Vail ve btleatye relSl Dt. Lflut Kmlar Taksim Balıceelndekl 
;reııl pdııonu umumı ~ açılmaııa nıllnMebeWe 4./8/HO Par.ar gtbll 
ıiaat 11 do piılrıMlt verilecek ta,. ı.t&nbolda llUJunail nnıtiterem nıebiısJa.. 
nmma teni .ermelerlnl rica eiir. (68«) 

- d 

. Heybeli plajı~ 
ihtikar meselell 

Bir avukat 
menedildi

Ba~o disiplin ,J 
tahkikal yapıt' 
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Londra, 1 (A.J\.) - İngiliz 
Amiralhğının tcbli~i: 

Akdeniz donanması başkuınan. 
danlığı, İtalyan hükiımeti · tara.. 
fında:ı kiralanmış olup, 12 ada 
mıntakası!'ld~ki İtalyan kuvvet. 
lcrine scvkcdilmektc bulunan ve 
hamulcsi 300 ton petrol, 200 ton 
makine yağı olan Yunan Hcrio
n.c sanuç gcmi..,inin tevkif edil· 
diğini bildn·mektcdir. 

Geminin vaziyeti ve hamulesi. 
nin maniyeti an a~ıldıktan az bir 
müddet sonra, kuvvetlerimiıe 
kaı şı kuvvetli bir ·İtalyan hücu. 
mu başlamıştır. Bu &ebcple kuv. 
vctlcrimizitı kumandanı~ mürettc. 
batını çıkarttıktan sonra Her. 
mione'yi topla batırmaya mecbur 
kalmı§tır. Hava güzel olduğu ve 
Yunan ı;cmi&inin mürettebatı da 
yardım istemediği cihetle meıkfır 
mfüettcbat kendi sandallariylc u. 
z .. k olnuyan karaya çıkmıştır. 

Deniz kuvvetlerimize l;arşı bu 
İtalyaJJ hava hücumu, düşman ta. 
r::ıfı.ıdan ~iödetlen.dirilmiş ve mu. 
harebc İtalyan tayyarclcriylc ln. 
giliı harp vcmiiecı arasında ecre. 
yan etmiştir. İtalyanların iddia· 
larına. göre gemilcrimit.e tam i.. 
betler vaki olmuş ve hasara.t 
ika. edilmiştir. Haldkatte kuv
vetlerimiz hiç lbir zayiat verme· 
mi11 ,.e hiçbir hasara da uğra.. 
rnamıştır. 

Kumbara 
ikramiyesi 

kazananlar 
• ı,, • 

An kam. 1 (A·A·) - Türkiye İ§ 
Banwmın. kumbaralı ve kumba· 
ra.sız kü~k tasarruf hesapları a. 
ramnda tertip eylediği. ikramiye 
planmm .ağustos ke§idesi buglin 
banka umumi merkezinde ve noter 
huzurunda yapılmı~tır· Bu k~Jjide. 
de kendilerine ikramiye isabet e
den talihlilerin l.slmlerinl, hesap 
açtıkları şube merkezlerini ve hc
s:.ıp numarnlıırmı bildiriyoruz: 

2.000 liralık ikramiye, Üsküdar· 
da 728 hesap numaralı Bayan Ye. 
ganeye isabet cbnişlir· 500 er lira 
kazananlar, Jo'ahri 27802 (Anka. 
ra), Baha 2890 (Bursa), 250 şer 
lira. kazananlar, Nedim 4183 (Bur
sa), llhan 5893 (lzmlr), Ahmet 
'10979 (İstanbul), 100 er lira kaza
nanlar, HUsnü 26556 (Ankarn). 
Sami 1536 (Balıkesir), Nesime 
479 (Edime), Nedim IHS (Ma· 
latya), Şinasi 456 (Trabzon), Ce. 
mile 1590 (I{adıköy), Ali.e 61200 
(İstanbul), lstepan 31799 (Be. 
yoğlu), Müzeyyen 4633 (lzmir), 
Saniye 19879 (İzmir)· 

Bundan bgpa muhtelif şubeler
deki on bel tasarruf hesabı sahi
bine 50 ger lira ve altmqma da 25 
er liralık ikr~miycler isabet ctml§· 
tir· 

H ~BE R - ~qam Posta~ 

C enub denizi bölgesi, 
Fransız Hindi Çinisi ve 

Felemenk Hindistanı 
olarak gösteriliyor 

UZLAŞMA 
POLıTiKASI 

Artık Japonya 
tarafından terkedilmiş 

Siyasi ve ekonomik harici 
tazyika kar~ı 

Mütesanid ... 
Amerika Hariciye Nazırı 
varılan neticeleri anlatıyor 

Havan!l, 1 (A.A.) - Birle
şik Amerika hariciye nazın. 
, ... , :-deli Hull, Havanaclan harekf.:. 

'Iol•~o. ı (A.A.) - Japonyanm ye- tinrlen önce matbuata beyanatta. 
nl siya .. ctinl izah için buı;lin· evvclA lıulunarak Amerika. memleketle. 
uzun bir h'lkunıct bcyaonıımcai ncıı- rir.i bütünlüklerini muhafaza i
rcdilnu~. sonra da başvekil Prens çin birleşik olduklanndan dolayı 
Konoyc bu beyanname hakkmdn tef· 
.slratta bulunmuştur. tebrik ettiR:ten sonra demişti!" 

Yeni hültOmct tarat'mdan nc§rcdl· kl: 
len beyanname "'Hilk~mcUe impara- '- Amerika hükumetleri tc
torluk umumi ltarargdhınm ahiren reddüt etmeksizin kollektif ted
vardıltları taı'"ll anla,,ma,. ya i§aret e- oirler almış ve bu suretle kıta.mu 
dere!{ eöylc demelıtcdlr: birlik ve tesanüt fikrini idam(' 

Japonya, tarih.inde kaydetmediği ve takviye hussundaki sarsılmaz 
büyOk bir lmtltıan kaı"§l&mdadır. Dllıı· azımlerini dünyaya göstcrnllıi
yanın sakımlması imld~nıuz teı;no.yUl- lcrd" 
lcrini anlama.klığımız ve devletin mim N~r konferansın iktisadi 
mOda!aı\ lı;in bUnyesfni mükemmel blr 
he.le getırmcğc ı.;aıı~maklığrmız ltatl· çehresinden bahsederek §Öyle 
yen ltlzımdır. dcmi5tir. 

Bcynnn3me, Japonya ann. politika- '-Harp bittiği zaman bir çok 
sının ~u uı: prensibini !zail etmekte- Avrupa piyasalarının bcynclml
dlr: lcl ticareti bütün milletlere m\i-

ı - Daha bUyUk blr doğu A~yasın- , ı;avat dairesinde tam te,ariki me
da yeni bir nizamın tcals1. Bu, blr sai imkanını veren bir vasıtadan 
dünya hanımın toaiıılne do:nı ilk •· zıyadc bir tehakkilm vasltası te-
dım olacaktır. 1 kk" d ed l ··1..J'. et ta 

2 - Çin işinin halli ve UT.aktan .:ı 1 e eıı en ıua.um ra-
beynelmilcl t-azıyette ııuı.Wıyoneı de- ~ın~~m .id:ıre .. ve .~~~trol edilmesı 
ğlşikl.lkler derpiş etmelc suretiyle mil· }htımalını goz onunde tutmak 
let mukadderatının ıslahı. Bu değl· mecburiyetindeyiz. 
fikllliler daha büyük bir do~ .Asya. Havanada Amerika milletleri 
smda yeni bir nizamın fbdamuı. doğ· arasında iktisadi tefriki mesai 
ru ilk adımdır. lıakkınd:l kabul edilen karar su 

3 - Dahili idarenin yenil~Uril- reti bu vaziyetleri kargılamaı;-a. 
mesi keyfiyeti devletin milli mü· memur bir teşekkülil faaliyet.o 
dafa.a bllnycsinin esl\-cıını ~kil. et. koymak gayesini istihdaf eyt~ 
tfği cihetle, mcikOr dahl~ı yenıı. ş- m~ktedir. Derpiş edilen progrnm 
mc şunları fhtfva edecektır:Terbıye lıeyeti umumiyesi itibarile her 
usullerinin ve parllmentonun ısla- tarlü ahval hakkında tatbik cdi
hı, ı~t1s~di ve harici polil_ik~lann lcoilecek derecede elastikiyeti 
Y~n~ .O~n~ ~ı~tıne. tıtibakı, \"C ticaretin harp sebcbile intiza
~nluk ~tıyaç~ar ıçın mıllçtin ~e~· :ıumı kaybetmesinden mütevellit 
dı k.e~dısiıie kifayet cdebnrıf-esınirt ın:;:seleleri. halled~l:ilecek derece:. 
tcmıru, millete .'re sadece emni. de müessirdir. 
yetlc ,,.e sıhhi bır surette yaşama. Progr.un aynı zamruıda. dı.sa
sını temin edecek bir standardın ndrm vuku bulacak bir ekono
kati ipkas1• rn!k tehakküm tehlikesini de 

Prens Konoye, bu programı tef- derpiş eylemektedir 
slr ederek, hükfı.mctin yüksek ku- .,, 
manda heyetiyle s.tkı blr surette iş 
birliği yapacağını tebarüz ettir· 
mi§ tir. 

Hariciye nıı.zın Malıruoka, Ja. 
ponyanm, imparatorluk yolunun 
tayinini, kendisi içln bir vnzifc te. 
lakki ettiğini matbuata beyan et
miştir. Öğleden sonra mezkUr na
zrr, Japonyanm artık uzlaşma. po· 
litikasmı herkes için terkctmiş ol. 
duğunu ve kendi.siyle te§rl· 
ld rue.sat etmek . istemeyenle. 
rin artık ellerini s.ıkmıyacağrnr da 
beyan eylllmlştfr. 

Matsuoka dem13tir ki: 

• Franııanm teıılimlnden sonra ln. 
giltereye gelmfl olan binlerce Çek et_ 
rad ve ıubayı yeniden teçhiz edilmek 
tedlr. Bunlar me:hur bir §atoya yer
leştlrllmlştlr n ı;oatonun parkında ta 
Um göı-İnektedlrler. • 

• Amerika m~meıı.s!ller meclisi reye 
müracaat etmeksizin ordu ve dqDan.. 
ma lglıı yap!lacak murat m!ktarmı 
4.963.151.957 dolara iblağ eden kanunu 
kabul etmiştir. 

Japonya, Mançuko ve Çin fle • Papua ve Yeni Gineyi Avustral. 
birlı"kte doğu Asyasında büyUk bir rııın sekizinci aakerl mmtakam Uı\n 
müşterek refah bölgesi tesis ede· eden bir kararname ile, manda aıtm. 
cektir· Bu memleketlerin e.sM dcs· da bulunan Yeni Gine &raZis1 Avuı· 
te teşkil edecekleri mezkOr bölge. tralya mUda!aa alstemlııe ldhal edil 
ye cenup denizi bölgesi Ue Fran· ml§Ur. • 
su; Hindiçlnisi ve Felemenk Hin- • Japonyada tevki! edilen lnglllz 
dlçlnisi dahil bulunacaktır· tebaasından altısı halen serbest bıra. 

Nazır, A\·nıpa harbi hl!Xkında d:ı kılmı§tır. Yedi ldşinln ht\IA mevkut 
bulunduğu anıa,ılmaktadır. 

şunları söylemiştir: 
Biz §İmdilik harbe sürüklenme· • Romen hUkOmetı, yahucll mesele. 

mond<'n 
toplantılarla ldfı

ı;ik komedi 'e opc 
ra. tıyntrolanndan 

ibaret zımneclen. 
ter, tsh\Ilbulda ha 
yat yoldur, diye 
iddia ederkr· 
Onun i~ ·harp· 

t-en iio<'e _ ilk fırsatta tstanbnlu 
bırakn.nlk, haya.ta lc:ı.YU5Mal< \17.c
ro, A \"rupa dlynnna. ı;idcrlerdl· 

Gittilileri yerlerde de Jstedikleri 
hayat kalmayınca birer birer bu· 
raya döndüklerini i~itfyoruz· Şim· 

ıli burada, ca.nlan emniyette ol

maJda bt-nı.ber, ruhları haylice f!I· 

kılsa ~c
0

N.'kÜr· 
Vakıa lstanbuJda, onlann ara

c1ıklan tarzda hayat henüz yok" 
tur. Monden toplantılar, rcsepsi· 
yonlar, dos\lara. sıra.sile ziyafetler 
ı>bk az i~itilir· Kabul günleri buln· 
nan bayanlar henüz pek az sayıda 
olduktan ha..5ka, 7.atcn kabul gtin
leri olmıyan ıanınnlarda da onla
rın apa.rtnnaıılU'ma gidileblllr· Dır 
rada her gün, her e,·de dedikodu 
yapmak mümkiindür· 

'.l'iyatro heystma 
o;elinoe, !3elılr Ti
yatrosu artistle· 
rl bunun hiç ol· 
ma.r.q, komedi kıs 

mmı kunnaya el
lerinden geldiği 

kadar ~lr,Jıyor -
Jar. Falmt oular 
ne kadar çalıJ!ll&" 

la.r :htanb.alda. ger 
~Jet.en bir tJyatro hayatı yerlcsttr 
meye yeti3C111e:ı.ler· Çilnkü. tiyatro 
ihtiyacı ,-aham ariistkrle tumm 
tftnfn <'dilemez. .Bir şe1ırin tlyat
rqsu ,.ar dc~bllmek için, arlist

lerdr.n başka, bir de :wımetli, bil· 
bassa nıennerden merdi\'enJi bir 
Ü:JÜl'O lılaMt lizmmr. ılyairoHJl 
vereceği medeniyet duygusunu ar 
tJstlcnlea i•~ o -.amotlf blaa
nm mermerden merc1Ivonlerl t.eı
kln eder· !l'ütaaan bir bina içer 
sinde sanat göstcımeje ra.hı;an 

arilstler, ı>ahrslan ne kadar değer 
il olsa, eski zamanın zuhuri kol.la
nnı hatırlatır· Şimdiki halde eksik 
olan o komeı<Ii ilya.t.ro binası, beJ
ld, zamanla ve parayla temin edi· 
le bilir· 

Bir İngiliz 
destroyeri batll 
Londra, 1 (A.A.) - İngiliz 

amiralhğı tebliğ ediyor: 

Amirallık Delight dcstro -
yerinin bir düşman hava hücumu 
esnasında hasara uğrıyarak bat. 
mış olduğunu kemali teessürle 
haber vermektedir. İnsanca zayi. 
at azdır. 

••• sini halletmek arzusunda bulunur gibi 
mekten ibaret olan kendi siyMetL görünmektedir. Dahiliye nezaretinde 

Fransız elçl.Sİ ınlzi takip ediyorw:. bütUn Yahudi mcnıurl&rm vazlfelerL Londra, 1 (A.A.) - Amirallik 
ne nihayet verilmiştir. tarafından batmış olduğu bildiri. 

Meclis Reisi ve Başvekili- Bir hizmetçi 400 lira vc·:~°:~~l~~a:ı ~:ı:ı:~~~~ l~n Dclight destroyeri d1930 bah. 

1 k 
blrliklerlııin merkezinde ilk lçtımaıa. nyc programı meyanrn a inşa e. 

mİZİ ziyaret 8tlİ Ç8 ip 8Çll nnı yapIIU§laı;dır. dilmi~tir. Mezkur gemi 1375 tori 
Cağaloğlundn. 5' numaralı aparlı- Bu mUnasebetıe kaptan ve mUben hacminde olup 4 adet 4,7 lik, 6 

Ankara, 1 (A.A.) - Fransız manda oturan Ccmaleddln Kotaym dfııler kral Jorja bir meaj göndererek adet daha küçük çapta top ve 21 
büyük elçisi Massigli bugün saat blr h&fta evvel aldığI yenl hizmetçi nihai zafere kadar mlltte.tlk davasına lik sekiz torpil tüpüyle müceh.. 
10.30 da B. M. Meclisi Reisi Ah. Fatma evden .roo ııra para ııe kıY· hlzmet edeceklerini teyid ve İngiltere.. hez bulunmakta idi. Sür'ati 36 
dülhalik Rcnda'r- ve saat 11 de metli saat vo bazı cıya çalarak kaç. n1n la§esine yardım etmeyi ve icabın mil ve halihazeı:de mürettebatı 
de Barekil Dr. Refik Saydam'ı mqbr. Zabıta tursız hlrmetçıyt ara. da gemilerinl mUdafaa ederek ölmeyi .45 nefer ve subaydan ibaret bu. 
ziyaret etmişlerdir. maktadir. taahhUd eylcmlşlcrdlr. lunuyordu. 

Ancak, 1 tnu
balila bir opır 
r:ı. tiyatro!'IU -
nun lmrulabl -
lcocğinl hiç kim 

se temin edemez· 
Onun <'b. binn&nı 
~·apm3k, ~iipbo -
siz, mümkUndiir· 

~ Ha.ttii, Kahirede 
oliloğu gibi, ~a· 
hancı bir maistro. 

ya. Aydaya benzer yeni lıir opera 
ısmarlıysrak onu oynatmali dıı. ım· 
bil olur· Faknt tstanbuldn. oıtem 
tiyatro. u böyle Jnıruln.rnaz. Scbo· 
bini elbette takdir edersiniz: tstan
lıul halkının gnl'h musikisine mğ
bct etmemesi· Opera. hfruısı yap· 
tırs:ı.nız içi boıt lmhr, A\ ruııa kon
sen•atm·arlarmda yıllarca. ~lrı;h • 
rarak artist yetiştirseniz onu din .. 
liyccek ·bulanmaz· 

Ankara radyosunun gnrb must .. 
kisine verdiği ehemmiyet doi:,'Ttlsu, 
en yüksel< takdire değer· Orkes· 
trnlarmm mm nffalayctlcJi de bizi 
lftfhar ettirecek kadar büyüktür· 
Falmt :rıtdyo o kadar cömertlikle, 
mesela Vagneri neşrettiği nkif o· 
nu lstıınbnlila dinliyen acaba. b'"Ri) 
kişi vardır! En r;oğu, radyo ı;arb 
musikisine bs.§fa.ymcn. diiğmc~i çe
\1rlyor. Daha. gayretli ol:ınlar, rad· 
yoda garb musikisinin fazla. yer 
tut:tui'.,•1ınaan 5tkfıyet ederek gııu
tclero mektup gönderiyorlar! 

Tabii. zevk meselesi· fstnnbul 
lıa.lkmm ZC\ki garb musildsiııdcn 

hazctmiyor da. ,,deli gönlil,, şarkı
smdaa keyif doyuyor- 7.e\k i~· 
ıiade de münaka.,a edilemez· Onun 
leht, :&s:can6uııuıann garb musikisi· 
ne raibct etmediklerinden dolayı 
l)lllit.yet edecek deilllm· 

Yalnız, o musikiye rağbet cdll
rnedik"e, bumda garp usulünde 
musiki Ustwlı yeti~ do, me:;elü. 

BoğaıŞiıln gt.izel mantltr!ı.linnı 

musiki ile taslir edecek bir kom
pozitör yctIJ1DCC}l.kçe, İsfanbulda 

opera tiyatrosu kurulanuyn.cağmı 

söylemek lstly6rmn. Ru ela belkt 

zanıanla. miimkiin o~-tır. 
Burada mondm hayat tiyatro 

hayatı olmaanaJda beraber, 1stnn
bulda. Juı.yat yok (]emek değildir. 

tstaubulmn her 7.ama.n kendine 
mahsus bir ha.yatı bulanmuştor. 

Çaylak Tevfik mc:rhnmruı ''İstan. 

bolda bir sene" kltnlnnı o!mdn· 
uuzsa g~cn ıısırcla fstruıbulun ha.· 
yatı hakkında bir fikriniz olmuş .. 
tur. O zamandanbcrl İstanbul ha· 
yatı haylice değişmekle beraber 
hUSllSiyctlnl hali JmybctmcdJğfnf, 

lst.:ınbul halkmm yüz yıl önce Ka
ihtbancde dinlediği şarkılan buı;ün 
ıle dhtleme~n hoslanınası güsto~ 

riyor· 

JU. F· 

Amerika - l{anada 
ittif~kı isieniyor 
Nc,·york, ı (A.A.) - Nevyork He

rald Trlbune gazetesi, mlişterelt bır 

mUdataa. tertibatı almak Uzore Diri • 
ı;oik Amerika. llc Ktınııda dcvleU ııra
smda b1r lttitakm nkdini flerıyc ~Ur • 
rek, §Öyle yazmaktadır: 

"Kendi menfaaUerinin kabı ola..'"llk: 
ve ı.ıonrco prensibinin vecibelerini ~·c· 
rine getirmek Uzcre lllrleslk Anı n
ka hOl~metinin Kanad!I. hUh""Cımeti'e 
blr mO§terek mOdafaa muahcdeai ıc:ın 
mllzakcrnta girişmesi zrun:uu gel· 
mfotir." • ı 

~------:-----------------------------....:....--:....... __ ~~~--.:..:.::.::.: ' Sovyet -Amerika ticaret 
· muahedesi temdid 

edilecek 

.. ~.1 

Pcnıllkf.c kurullln 'Cntvcrıtite kamın '1 aitu!o'lt.n ııcna. e~kteılir. 8 ağlı.· 
taa ıtııı.rm fldnd done kampı ba~lııyncnktır &.i bu de\ rede do Tıp 

. Mo~kova, 1 (A.A.) - Elyevm 
Bırlcşık Amerikanın Moskova se. 
firiyle Rus harici ticaret "komiser. 
l~ği arasında, Sovyet • Amerikan 
tıcarct muahedesinin temdidi isin 
müzakereler cereyan etmekte ol. 
duğu haber alınmıştrr. 

1937 senesinde Birleşik Ame. 
rika ve Sovyetler arasında aktc. 
dilmiş olan ticaret muahedesi, 
her ıene niliay 6 ağustos tari. 
hine kadar temdit edilmelidir. 

1 

Birleşik Amerikanın Moskova 
maslahatgiizarı .dün bu husu~ 

J~ t:a.Jebeel tmr1.1p görecıeklerdtr. nemnkrlmlı. trolv.-n;iı.., kampında nl'!. hakkında hariciye komiseri Mi. 
keti tallmlut ve bir istirahat ın.Juını gitırt4'rmekt.o.Ur. kovan ile görüşmüıtür. 
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Romen • Bulgar 
müzakereleri 

(Baftarafı 1 incide) 
n. yenlden mU.zakerelerde bulunacak 
ve ayni umanda Berllnln uyaal dav-
Glgurtu, ve hariciye num Manoi
lMku dUn kraliyet meclisinde, 
Berçesgadon ve Roma seyahatleri 
hakkında mufassal izahat vennif · 
lerdir· 

Haber almdığmA cöre, Roman
yanm menafii noktaamdan bu gö
rllşmeler ha.kkmda memnuniyetle • 
rini bt>yan etmişlerdir· 

ROnEN • M CAR l\O~ffERANSI 
l 'AJ.ANl.ANIYOR 

Bukret. 1 (A.A.) - D .N .B. Ajan.aı 
bildiriyor: 

İyi mal<ımat ala.o mah!ıllerd•n öt
rcnlldl~uıe göre, ArAdda bir Romen • 
Ma.car konfcrıın&ı toplanacağı b&k· 
k mdakl haber asılsızdır. Bu haber 
Buılapeş~Cle yalanlanmr~tır. 

Ege bağları 
( Btt.§t.arafı ı lnclde) 

la.yısiyle önilne geçilemeyen 
hastalıklardır. !Köylüler baslara 
arız olan pronos hutaltğr ile 
nasıl mücadele ettiklerini, niçin 
muvaffak olamadıklarını §Öyle 
anlat.maktadırlar: 

"- Pronos Poros hastalığı
na ilk defa şahit olmayoruz; 
bir kaç defa bn.ğlarmuma tahri
bat yapan bu hastalığa karşı 
nasıl mücadele edildiğini biliriz. 
Fakat havaların yağışlı gitmesi 
bu hastalığı başımıza mwıallat 
etti. Hemen mücadeleye giri~ik. 

Uç defa ilaç kullandık. Her ilA; 
cı kullanışrmızı müteakip yağ
mur gelip çattı. İllçlanan kil· 
tükleri temizledi. Tekrar illç 
attık, t""krar ilaçlar temizlendi. 
Sanki Tann. bu sene yağmuru 
başımıza bela gibi çökertmflti. 
Haııtalık a.rtmca mücadele me· 
munı istedik. İş muameleye 
kondu. Memurlu on gün eonra 
mmta:kamıza gelince haataırk 
ilerlemişti." 

lngiltere her an 
taarruz bekliyor 
Alman hUcumile beraber 

ispanya da Cebeluttarık'a 
taarruz edecekmiş 
Moıkova, 1 (A.A.) - Tası 

ajanıının Londradan öğrendiği. 
ne göre, İngiliz matbuatı Al. 
manyanın tngiltereye taarruz 
için son hazırlıklarını ikmal et
mekte olduğunu yazmaktadır. 

V erilen malfimata ıöre, Al. 
man;·a 1ngiltereye taarruz eder. 
ken Franko da Cebelüttarık'ı 
zaptetmek niyetindedir. Birçok 
İspanyol kıtaatı ve topçu müf. 
rezeleri halen Lalinea'da tahşit 
edilmigtir. 

Ccbelüttank aynı zamanda 
Sardonyada tahşit edilen 1tal. 
yan hava kuvvetleri tarafrn<ian 
da bombardıman edilecektir. 

Bir Alman vapuru 
Koraan ola rak denize 
açılmaya hazırlanıyor: 

Nevyo•·k, 1 (A.A.) - San Jo. 
ıe • Costa Rica'dan Ncvyork Ti. 
meı ga::ete11inc çekilen bir telg. 
rafta harbin Hcayetinderııberi 
Puntarenaa'da C:t mirli bulunan 
V eaaer ismindeki Alman vapuru. 
nun korsan ol:lrak denize açılmak 
üzere hazırlıkta bulunduğu bildi. 
rilmcktedir. 

Romen kabinesi 
(Baf tarafı 1 nclde) 

raııması t.&kdlrindl mllzalıeretlnl te. 
mln etmek ıçm Sovyet Rusyayı laıkan 
dil edecekUr. • 

Etıcj KJllt çlttçl ftrkumm lideri o. 
l&D ulen Tranıllvaııyalı .M&ıılunun 

pJıalyett, ıtınden ıUne belirmekte ve 
mW1 mukavemet hareketi ıtyueUnln 
programı et.ratmda bir çok ldınaelerl 
toplamaktadır. Kanlunun atyall prog 
ramı, lılacarlarm araziye müteallik 
mlitaıeb&tmı Jaat etmekten kaU .u 
ı:ette latiDW etmeyi, Bovyet Ruaya 1 
le mukarenet te.llalıı1 ve bUyUk Brl. 

. tanya De normal mUnuebetler vUcu-

F atihdeki otomobil de re~~ tsUhdat etmektedir. 

kazası ~m.e.rıkada yapıla~ 
<a..tarat. ı bltılde) . ıngıhz tayyarelerı 

lngiltereye merhalesiz 1md.ad otomobili çağnlmıt ve ktll~ 
haline relen Ra.muan Cerrahpqa 
hutaneaine kaldmlmıetır. Yaralan 
ook ağır olan Mehmet afleye ka· 
dar baygın bir halde kalın" ve 
kendine getirllememlttlr· ' Hayatı 
tehlikededir· 

Şoför Halim ynkalanmı:ı,, hadise 
hakkında polis vo adliye tahkikata 
ba~lam~trr. 

ŞEHRE~ll"ilNDE DE IKt 

Ç'OCUJ\: EZtl,D1 

. uçuşla gidecek 
Londra, 1 ( A.A.) - Amerikan 

ma.mulltI olan bombardıman 

tayyarelerinin yolda tevakkuf 
etmeksizin yakında lngiltereye 
mUteveccihen uı;acaklan zan -
nedilmektedir. Siparif edile:ı 
tayyareler · muhtelif tipte 1840 
ta.ne olup uzun mesafeye ilk u
<;uşlar için tecrübeleri yapılmak_ 
tadır. 

DUn. de Şohrmıinindc iki çocuk ------------
ezilmJ§tir· Hadise gudur: . 

Şehremininde Deniz Abdal ma ~ 
ballcsindc N ecip Asnn sokağında 
oturan Velinin 9 ya.ı;ındakl kız.ı 

:F ırdcvl!, kardeşi 1,5 yaşlodaki HU. 
nü) il kucağına nlarak tramvay 
caducsinde S'<':ıcrk<'n Topkapıya 
do wnı Gi tmekte olan "E. 875" nu· 
maralı otomobil çocuklara çarpmtııı 
ve her ikisini do yaralamıııtır. Ya
ralılar Guraba hı.ste.nt'.'Alne kaldı • 
nlmışlardır. 

Afrikada harp 
(Hıış 1:ı ı-P ' • 1 i•ıı iılc) 

bt n erkenden gün batıncaya kt.
dar hucumlara d~vam edilmiştir. 

Dün de cyni mıntakada askeri 
hedeflere c!iger iki hucum yapıl· 
uııştır. mtaat tecemmuJerine 

• •• J 

mıtrayoz v~ tayynre daff batar-
ya mevzilerine mühim zayia~ 
\re telefct verdirilmiştir. 

Yapılan hucumlar onu bulmu~ 
ttır. Tayyarelerirnizin hepsi ıali· 
men dönmUıtlerdir. • 

lfacac'\ tızerine yapılan hucum 
d:ı iki hangara tam iaabet olmu§ 
ve bUyUk duman ltitunıan yük. 
mehnift,ir. • 

Manifatura fiyatları 
tesbit edildi 

Her dükkan üzerinde 
fiyat yazılı ve mUhUrlU 
.flümuneler bulunacak 
Şehrimiu:ie bulunan iç ticaret 

umum mildilrU Cahit dün akş:ı.m 
Ankaraya dönmfuıtür: Öğleden 
ıııonra Cahidin reisliğinde topla
nan fiyat murakabe komisyonu 
manifatura fiyattan üzerindeki 
son tetkiklerini de bitirmiştir . 

İkinci ellere verilecek kar n.is
betleri de teıbit olunmuştur. 

Bütün manifatura eşyalannm 
ayn ayrı satış fiyatları bugün· 
!erde gazetelerle- halka ilin O

lunacaktır. Halkm aldatılmama
sı i«:in her dUkklnda bulunan 
mallann kUçilk parçalar halinde 
numuneleri ticaret müdürlüğü 
tarafından milhilrlenerek üzeri· 
ne fiyattan yazılaca.k ve halk 
bu numunelere bakarak istedi
ği manifatura t"şyasmı alacak • 
tir. 

NAL VE MIH iHTiKARI 
Bir avcı tayyare filosu hima· BAŞLADI 

yesinde tek bir dUeman bombar- Fiyat murakabe komisyonu 
dıman tayyareai dUn Malta Uze. hayvan nalı ve çiviai ilzerinde 
rinde uçmuşt~. piyanda bqgöeteren buhranı 

Derhal haval&rıan avcı tayya· tetkike bqlamııtır. Bazı tuccar 
reJerimls hemen •llfm:ınla mil- lamı ellerindeki nalları saklaya
.ıeme etmitler ve dütmaa ralr pahalıya eatmağa bqladık
t ı t R n tlaJ1U'fllllnl pilı- , lan öğrenilmlftir. Bunlar har 
• kltlmllr. kmda tahkikata baelanmıştD'. 

BU: dtltmın tayyareli deııW Bu maddelerin hariçten getiril. 
iii1ft1rUlm1llt;U. meli de temin edilecektir. 

AMERiKA 
HAZIRLIK 
YAPIYOR 
Tayyare benzini 

ambargosu lngilterede 
böyle tefsir ediliyor 

Japonya 
Kararı asabiyetle 

karşıladı 
Vaşington. 1 ( A.A.) - Garbi 

yarnn küre memleketlerinden 
bütün diğer memleketlere tay • 
yare benzini ihra.ç etmek mem· 
nuiyetini vazeden kararname. 
den bahsederek, Ruzvelt'in eek· 
reteri Stephen Early matbftata 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- İhracat kontrol servisi 
müdürü Maxwell'in bu tedbiri 
tavsiye etmesi üzerine, Ruzvelt 
kabul etmiştir." 

Early diğer bir suale cevap 
vererek, Birleşik Amerikanın 
İngiltereye tayyare benzini ih • 
raç edip etmiyeceğini bilmediği. 
ni l!Öylemiştir. 

·Alman 
tayyarelerinin 

hücumları 
(Baştarafı 1 incide) 

JNGltJZ RA VA NEZARETİNİN 
TEBLtGt 

J.,ondra, 2 (A· A.) - Röyter: 
Hava nezareti tebliği: 
"Diln İngiliz bombardıman tay-

yareleri, Alınanya, Alman ve ııo· 
landa !ahilleri açıklarında nakliyat 
yapan gemilere hUcum etmişler<iir· 
Bu hil<:umla.r esnaıımda. bom.bardı. 
man tayyarelerimiz dllşman avcı 
tayyarelerinin muka.belealne uğra· 
nıışla.r ve ild dllşman avcı tayya
reı!li düşürm~lerdir. Bombardıman 
tayyarelrimizden biri Ussilne dön -
memiştlr. 

Hanovr civa.nnda Miııburgd ve 
Alman - HolandA hududu clvarm· 
da Emmerich petrol tasflyehanele. 
ri diln gece bombardtmnn tayyare
lerimiz tara!mdan bombalanmygtzr. 
Diğer tayyarelerimiz de Opnabnıck 
levaznn deposunu, Zuiderze üzerin· 
de yapılan nakliyatı ''e düşmanın 
Almanya ve Holandadaki tayyare 
meydanlarını bombardnnan etmiş
lerdir. İki tayya.remiz.i zayi ettik· 

Diln bir de~ nakliye koluna re· 
fakat eden Avustralya hava kuv
vetlerine men.sup Sunderland tipin. 
de bir deniz tayyaresi dU§Ul&lllll 
üç hücumunu pllskUrtm.UştUr. 

Norveç 88.hillerl Uzerlnde keofe 
çıkan sahil kumandanlığma men • 
sup tayyareıniz, UesUne dönmem1'" 
tir.,, . 

TAl'MlS AGZINDA ALMAN 
TAYYABELERt 

IA>ndra, ı (A· A·) - Hava ve 
aı:ıavatan emniyet nezaretlerinin 
bu sabahki tebliği: 

Diln gec.e dil§man tayyareleri 
Tayıni.s nehrinin denize katıldığı 

Amerikalılara ait bulunan 
şirketlere Birle,ik Amerikadan 
benzin almağa devam etmek 
milsaadesini vermekle, hükQmet. 
tayyarel~ri Portekiz ve Pasifi -
ğin sair hava yolları üzerinde 
sefer yapın.altta olan Airways 
Panamerikan hava seyrilsefer 
şirketiyle teşriki mesai edecek • 
tir. ' ma.hallin civarında ve Bristol ka -

nalı ya.kinlerinde bazx nolktalar u· 
zerine bombalar atmıelardtr· Bir
kaç ev hafifçe hasara uğranuttır· 
lnsanca za..}iat yoktur. 

TOKYODA ASABiYET 
Tokyo, ı (A.A.) - Bahriye neza

retinin beyanat vermeğe memur mü
me.uill Amerikanın tayyare benzini 
lhracmı menetmesfnln Japon aaker1 
harekltmı müteessir etmlyeceğlnl bil· 
dlrml~ n fUnlan Ulve eylemlıUr: 
"-Veaileal ne oluraıı olaun, bu karar 
Japonya üzerine lktlladl Ahad& bir 
tazyik makııadiyle ittihaz edllmlı ol· 
ma.n ııebeblyle Japon aleyhtarı ve 
gayri doatane bir hareket lefkll eder. 
A.merlk a böyle blr hareket hattı k .. 
bul ettlfine göre, bunun tevlldlnden 
hal! kalamryacağt beynelmJlel akl.sle· 
rl de hesaba katmıı olacaktır." 

INGILTERE MÜTEESSi R 
DEGIL ... 

Lotıdrcı, 1 ( A. A.) - Röytcr 
ajansmm diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Tayyare benzini hakkındaki 
Amerikan ambargosu Londra • 
nm salahiyetli mahf ellerinde A. 
merikanm taamıza karşı hazır
lık kararından mütevellit tabii 
bir tedbir olarak telakki edil· 
mektedir. 
Hayatı ehemmiyeti haiz bazı 

maddeler stokunun muhafazası 
müdafaa hazırlrklm için ıu. 
zumlu bir amil olarak tanın· 
maktadır. 

Kararm İngiltere Urerinde ya· 
pacağı tesire gelince, sanayi 
mahfelleri şu ciheti kaydediyor. 
lar ki, Ingilterenin kudreti diln· 
yanın her tarafmdnn petrol it • 
hal edebilmesinde mündemic 
bulunmaktadır. 

Basra yolile 
·ticaret 

Basrada bir nakliyat 
bürosu kurulacak 

Ticaret Vekaleti Basra yoluy
la. Amerika ve diğer memleket
lerle ticarl münasebetlere b~ -
lanması hususunda tetkiklere 
geçmiştir. Standardizasyon mü
dür muavini Turhan Boray bu
gün Ankaradan hareket ederek 
Basraya gidecek ve tetkiklere 
başlayacaktır. 

Bu yolla Hincii.stan ve Japon· 
ya ile de temaslar yapılması te. 
min olunacaktır. Basrada bir 
nakliyat biirosu kurulacaktır. 

Bir lngiliz vapuru tahtel
bahir . hücumuna uğradı 

Neeyork, ! ( A.A.) - Röyteı-: 
Mackay radyosuna nazaran 

Theseus ismindeki İngiliz gemL 
si, imdat eşareti vererek şimali 
Atlantikte bir deniza.ltısmm hU· 
cumuna uğradığını bildirmiştir. 
Lloydo deniz salnamesine göre, 
Theseus 6527 ton hacminde bir 
İngiliz gemisidir. 

ALMANLAR YANGIN 
BOllBAI,ı\RI AT.OLAR 

Londra, 1 (A· A.) - Bu sabah 
erkenden İngilterenin cenubu p.r. 
ktsinde bir mahal U7.erine ya.ngm 
bomba.lan atıımıetll'· 1na&nca zayi
at YQktur· Ayııl nunt.&anm diğer 
blı' mahalline yarnn dİlztlne bomba 
atılm.ış olduğu halde bunların yal· 
ruz bir ta.nesi haf'ıf ha.sarat yapmış
tır. Diğer bombalar kırlarda patla· 
mıştir. 1.nsa.nca za.ylııt yoktur. DUo
man tayyareleri görfilmeml§ ve ha· 
va müdafaa toplan faaliyete geç
memiıtir· 
BtB ALMAN AVCI TAYYARESİ 

DtiştJRVLDO 
Loodra, 1 (A· A.) - Hava ne. 

zaretl tebliğ ediyor: 
İngiliz avcı tayyareleri, cenubu 

11arki sahillerine yaklaşmağa teoeb. 
bils eden kUçilk bir dUoman teşek· 
külU ile ka.rşılaşm11 ve muharebe
ye tutuşmuılardır. Bir dUeman aV' 
cun diieürülmllştUr. İki İngiliz tay· 
yaresi avdet etmemiftir· 
ALMAN BAŞKUMAM>ANUGI. 

NIN TEBUGI 
BerHn, 1 (A· A·) - ..\lman or

duları bak.kumandanlığı tebliğ edl· 
yor: 
Havanın gayrimüaa.it olması yU

zünden hava oroularmm faaliyeti 
31 Temınuzda pek hafif olm111tur. 

Bombaroıman tayyarelerinin 
Mani) denizi ve Scilly adalarının 
garbında.ki sahiller üzerinde yap· 
mış olduldan bir keşif csnumda, 
dÜ.ljmanm aillhlı birkaç gemlaine 
bombalar atılmıştır. 

Cenub[ İngiltere limanlannda bu
lunan gemiler ve t~isatr ve dilş • 
man fenerleri üzerine, daha hafif 
kuvvetlerle hilcumlar yapılmııtır. 
tnfih\klar ve yangınlar mkşabedo 
edilmi§tir· 
Dü~manın Spilfire tipi tan·are -

lerile Alman Meueraclımidt avcı 
tayyareleri arasında Duvr limanı 
açıklarmda hava muharebeleri ol -
muştur. Hiç zayiat kaydedilmeksi
zin beş dilşman tayyareıııile iki ba· 
raj balonu imha edilmiştir. 

Bir adam lokumdan 
zehirlendi 

Kurtuluıla Sarraf KuU 10kafmda 
8 numaralı evde oturan ll&nol Kuru • 
takt ilminde 65 Y&§larmda bir ihtiyar 
Kurtuıuı c&ddeal.ndekl :Bahçeli kazı. 
nod& lokum yemlı fakat yed.iti lo
kumdan zehirlenerek bayım bir hal 
de Şl§ll Çocuıc hutahanemne kaldırıİ 
mqtır. 

Haydarpaşa liseliler 
gecesi 

Haydarpa.p Liaeliler, 3 
ağustos cumartesi gecesi Sua
d.iye plAjı gazinoeunda sa.na't
kar Milnir Nurettin konseri ve 
müteakiben dans ve muhtelif 
eğlenoeleri ihtiva eden neeeli bir 
geoe t.erttp etmftlerdir. 

Molotof' un nutku 
(B&i tarafı l nclde) 

ra.k gördüğüm.Uz kmrmlan ay,nen 
dercediyoruz: 
"-Türkiye ile olan mllııuebeUeri 
mizde esa.alı hi<; bir tebeddUl vu.. 
kua gelmemiltlr· Yalntz Alman Be
yaz Kitabile ah1ren ne§redilmiı o
lan veJ!Jikalar Ttirkiyede yapıl· 
makta olan faaliyetin but nevi ta· 
zahUratmı na.hO§ bir ıeldlde ten.. 
vfr etmektedir· BUAhara ve TUr
kiyedeltl Fransa bUyUk elçisi Ma
aigli tarafından verilmiş olan iza... 
hat vesikaların bıı milmeyyjz 
vasıflan fübarile hiç bir değ:lflk
lik husule getirmemlıJtir- , 

Bu mUnasebetle Sovyet hüldL 
metinin gayrikablll kabul addettiği 
bir vaka dolıı.ymile daha geçen ni
san hidayetlndo TOrkiye nezdinde 
teşebbUsatta bulunmuş olduğumu
zu slSylemek mecburiyetindeyim. 

Vaka fU idi: 
Geçen nisan zarfında TUrk ara.. 

zi.sinden gelen bir tayyare bir ~k 
petrol tasfiyehanelerinl muhtevi 
bulunan Batum mnıtakasr tlze.rinde 
uçmuştu· Türkiye evve!A meseleyi 
kendi arazisi iizerinden gQya hiç 
bir tayyarenin d1'8.M çıkmamıv ol· 
duğu şeklinde göstermlı ''e fakat 
blllha.ra bu nevi uçuşlar ha.klanda 
15tikbalen tedbirler Alaca.ğnu da 
vaadetmişti· 

Veeikalarm AbnanyadA !ntl-
vanndan sonra nasıl bir tayyare. 
nin m.ıvzuu ba.bsolduğu görUlmelt
te ve binnelice Türkiye hUld\metl 
nemnde yapt.ığmıız teşebb~ ta_ 
mamlle muhik olduğu tebıırüz c'l
me~tedir.,, 

HARBİN SO?lı"U HENVZ 
GÖBONMtlYOR 

Molotofun nutkunu Anadolu A
jaruıı tam olarak henüz vereme
nıletlr· Biz, nutukta TUrldyeye da· 
1r olan kmmılardan b&§ka, ajansm 
verebildiği eksik metinden bazı 
parçalar alıyoruz: 
ı "-Avrupa harbinin 1 ncl aene!J. 
sona. ermek Uzeredir· Fakat bu 
harbin sonu henU~ gözükmemekte. 
dir· Şimdi harbin yeni bir merha.· 
le.!inde olduğumuzun daluı. muhte.. 
mel bulunduğunu nazarı itibara al
mak gerektir· Bu merhale, bir ta
ra!ta.n Almanya ve İtalya, diğer 
taraftan Amerikanm· yardmı.lle ln. 
giltere ara.smda cereyan eden mu· 
ha.samatm liddetlenmesldlr· 

. ITALYA iLE MCNASEBA'r 
Son de'\Tede İtalya ile olan mU

nasebetlerimizin do sal8.h buldu. 
ğunu kaydetmek gerektir. Bir nok· 
tai nazar teati4i memleketlerlmlzln 
dış siya.set sahasmd& mUtokabil 
bir anlayış te-mlnlnin tam. blr im. 
klp da.bilinde bulunduğunu fÖS
termiştir. 

Tfcar1 mUnaıebeUerlmlzln de geniş· , , 

in~ltere ~ 
kuvvetli bir ha ~ 
LondrA, 1 (A.A.) - Y~ ... 

gazete.inin a.ııkert m~ 
hazır vu.lyett iç.lııde BUytık t- f 
nm lehinde ola.n Uıısurıars fJ 
1Ua etmektedir: • ..-. ,. 
ı - Alman ordu.ını. ~ 

gillz ıııefert kuwetıerlnın ~ 
keyfiyetinden llyud -nçbD• 
etmealnl bllemem!Jt.1r. ~ 

2 - Şim.dl tayyarelertm!S ""::d"" 
nln müdafaası: için pek Jl1J""""" 
v8lllta te~kll etmektedir. _,!.. 

3 -1nglliz han kuvvetleri 
bir falldyet elde etmiJtir. -~ 

' - Abluka ııon mı:mtz"'" 
bkamaktadır. ~ -

6 - Dll§Dlanl&r, !m~~ 
Amerikan kayna.kJanmızıll _,,.s il 
nl inkitaa uğratmağa ~ 
madılar. -'' 
• 6 - Şimdi memlekeumıscıe. ~ 
ma.6klnden fazla yiyecek ~ 
mevcut oldufa gf~ ~-Alt 
rlmlz de denizleri ~ ~ 

7 - HlUerln kuvveUerl. ~ ,.,
pundan Pl~ne dag1a.rma kf:d.!-.""' 
mlkya.1ta d&fılmıı buluıııoaıı:~ ~ 

8 - Bu hat 1lzertı:ide, d~ 
latllAnm muha.t.ızl.ığmı teıııJJı 
kad&r gemi mevcut değlldir~ 

9 - ltaiyanm vaziyeti ~ 
lçtn blr l1lk teokll etmeırted11'· ~ 
aa ltalya lngtlterenln es8ll ~ 
tarafmdan bir hücuma mAfdJI ~ 
takdirde Al.manyıuım kendJ5111'tS ,,..
muavenet etmem mecbtlrl>" ..Jİ 
olabOJr. ~ 

10 - BOyllk J3rlta.nya ~ 
kontrol etmekte ve ıtaıy&YS 
lekelerinden. ayırmaktadn'· ~~ 

11 - KUWyeW mlktarl~ 
cak hava taarruzlarmı P ~f' 
kablllyetıml.ze itimadmııS ~ / 
cı tayyarelerhnlzln. kuvveti/ 
artrnaktadlt'. 

12 - Bomb&rdml&n ht1 
talklyeUmfzt teıntn ettik. •• .-M. ~ 

13 - B1z1m hem n.lıdeo;t.,;.. 
de azmlmlıı var. Halbuki ıntı".~ 
etUtı memleketlerde vo ~~ -
mU,klllAbı. maruz bul~..ı 

H - Ruaya yeniden ? 
faaliyet aerbe3t.Lllne enge~ 
dır. ~ 
lemeırlne mlltea.ıllk ttmıuer ~ 
men yerindedir. 

SOVYET _ 1NGıı.0 
MONASEIİATI . .A'. 

Sovyet • lnl:iJlz mtıııaae~~ 
gelince, 80!1 zamaıılarda ~ti"..., 
de~lkllk ol..ma.mı§tır. so~ ~ 
koııaeJf huzurunda bir ke;..-~~ 
meılna za.nıret ha.nl olan-~-! 
hasmane harekltından iP"- I'~ 

Crlppa'tn SovyeUer n~~~ 
ol&rak tayirıl lngllterenJn So" ,,, 
Birliğiyle olan mllnaaebeU.riJll ~ 
etmek ammmu akaet;tjrlllll ~~ 
lhUmallne rağmen, ı;ovyet -~ 
mllnue'beUerlnlıı lehine bit ti!" 
beklemenin mU,klll olduğUJ111 
etmelldir." ,, 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kurulu§ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100, 0 00,0 00 Türk 'Lira•ı 
Şube ve Ajanı adedi: 265 ti 

Zirai v"' ti~~ri her rt"vİ bcanl::a muarnelele 

Para biriktirenlere 28,800 Liıi 
ikramiYe· veri}iôr -~ 

Ziraat Bankumda kumbaralı ve lbba.rıız taaarrut hesapıanııd" jJJ 
M Uram bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ııe ;,..p 

pli.na göre ikramlye dağrtılacaktır. 

' Adet 1.000 IJ.ralık 4.00I , 
' .. ....... 600 l . .. J.000 
' .. %50 ,. .. ıooo " 

'O ., ~ JOO ,. 4.00I 11 

ıoo .. M ,. ı.ooo " 
ııo ı .. .ıe .. c.soo " 
ıso .. 20 .. :ı.ıoo " ~ 
DİKKAT: Hesaplarmdakl parnlar bir ııeı:ıe lçlnde M ıır-~ ee',ııt 

dUımtyenlere ikramiye ı;ıktılt takdirde % 20 fazlutyle ~rilff_,ı 
Kur'alar senede 4 defa: 1 EylOl, ı BlrlncfkA.nun, ı Mart ve l~ 
tarihlerinde çekllecektlr. ................................ ,.,,. 
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&abaıı fa!ak \·a.kti Ht.ns 
~~ ~ araladı, etrafı gö. 

.._ ... ~ ~"l"'eça dıpn ç1kU· 

~ ~du. Kimseye du
~ ~ arıuıınaaıı geçtl, a 
ı 'ıltut e doftu ilerledi ve 
'tı,.,..· ~r yt:lrn;111un 801\ra 
~ "t~~ayt baııtadı· 
~~ O?bıan·• a ancdk bir de. 

~ 0hııalıa beraber reh'l1crc 
~ ~· İli •e!erinde geçUğt 
~ t cıtmtştı, GUndllzUn 

hı.: "~a~ııcağmdan emindi· .,:"1l\q d 
"? ll&UnUyor ve Trıs· 

ll·e lııatllıttaz,, a glt.nteyi 
~'- · lll btra'lttnua. idller kDJ~t 
>~ita llt&.ıııen hcstblay<ırdu· 
~t .:ı aaute yola. ~ıkacalttl· 

~'tı ba "Yant1r: ôrman'' a 
1 ı:ı\'\-tl vercJXlee~k mi i· 

~01 ... 1 
'l't ,., l'Oktu, "Yanık or-

Yııf Ya\·aş ve Jcenclinl 
.. 1!llrn~crek ula tı. tik de. 
~ ... u~ . 

' ıı tibl yüzU koyun 
~ dU · 1"'aııat bu sefer cebin· 
\~~~ ~I\ Cıkarnrak nyar ct-

•1una .. 
~.. ı. ı t;tı.ike koyul· 

"'11 •tııııı, ,. 
~ l.ıı haJı 0 dikkatle bnkmca 
~bit b 1ın terıenln 6lmal tara. 
~ l•g~~~·ıızJık, kumaştan dört 
ı-.t~t(td. ış bir n , i beyaz bay· 
"<'? ~Uılınckte idi· 

~ ~ata bnrfiyen riayet c-

't &tıııqu:~~~ bayrab'lll nltmda. 
il·~ goı.lorind~ dürbUn 

h:ıııı d 'l'tlstan aa~ııun 
l:c. nö~ lığu rnınW:a.11tna. ba
~daıı lçt butunm:ık Jhnndı· 

tı,_ · lıfıe berı bu noktanın bir 
-~ tere &i>tdcn dilŞürUlmomi~ 
\~ ~ 1· Faktt ... 
·!~ 'd tn (lftdt~ ile t!lrcdi· 
'eııııcı~lar cmtln, kendileri. 

har~lt klnıSeıerdi· Ancak, 
•. c~..et1 ar, hatta aylar geç· 
':ttt ltbul'tlle Vntifcslndc buhı· 
tt~ eaYılabUecek bir gev 'i dil Oltbıtirdl· 

t~l'ett nya ile ollıkMmt kes 
e lıU 

~l'ııara · Acaba iı;lcr bnm-
~ ct111 bt hluclblnct ,. )·o. 

dtqu,,a.n cıımi mi idi?~ 
l! ... ·: .. ccıe ı , ~ ın t knfr.eından 21il· 

• t tunıunu du\•ôu •tm. t • . 9' 

lil'ııar.1 dl'.!di, hıı:>'alnta 
~ ı~~n1 değiJ... Harekete 

t:'e.zı r karar vermes1 11-
~ı a au 

•• b.1 tltııı rııan Çıka mı ak için 
"t ~ rtrnı ~·akmalı. youa. go 
~ llıı aıt it ali'\' c:ıkfitnı\ kuru 

illc.i hlt ltıalı ldl? 
ı tcrc·h 

\ lll otk l cdcnıc metaklıL 
~ tııaı.uı kT'rietanıııara \'crt· 

liil.l~ ır Cc\•np bulamı:ı.ya-
~l'fateı:ı: gpc~ıe~in nteş rıı. 
''ti bit) ılar g~ısc hile vere. 

?t ~l\~ıtaı:aktı. o~ klldığı 
'b.~ l>'aıt ateş ~·uttğmı ı5yli-
' 1"rıı~ı'l: hu takdirde akşa.
~ litırnaı \·c ''Yn"'".,..l d ... :--ere uuo.ı• • 
...,.~llet .. ~ncaıt bir kag aaat 

'

ta \u "'l\tı. 
rı ~ilk 

' ~Uıtı bir rtltir :ı.tın~ o· 
... \~tttt~ bu fll::rln t&tbl
~: l' ne Q\Utcvul bir roı 

n ... ~ ~it rıet•nlıla.rm "Yan&' 
~ ~U~ lnf!lcrinc inanl olmak 
~ olaına7.&a ' 

'(. ç llat ıırkad9.1'1.art. 
· C\'\'cldcn l§i haber 

~ler ve orada üç !t!ne kıı.lmııılır· 

dl· 
Kari I.ti:ıten böyle bir arlanın meı• 

cudiyet'nden haberdar değildi de
nemezse de fazla. mallımat: yoktu· 
Bildiği, bu adanm dUnyn yföfünde 
meskun mmtakalnra en uzak top
rak parçaııı olduğundan ibaretti· 
Hatırnlan merakla okudu· 
Bulduğu fi'.rri l.et~ bu hatıralara 

borçlu idi· Fikir, llir gürı durup du. 
rurken kafasının içinde bir şemıy.>Y. 
gibi çaktr. 

Şimdi, bu fikrlrt t_Atbikatına &er.· 
ınek rrası ge~mişli· Bir rıy mUddet 
le Almnn dont1nmosr ıı:.~lrnınanda
nmdnn bir mUllı.kat temin etmeye 
uğraşlı ve nılıayt.ıl amiral Racd11r • 
le bir teftiş •~ı·a~mdn l:ıa~ başll iıç 

daklkn knlmn. a r:~uvaftak oldu. 
Bu l1~ da.k'kıdıı l\ar1 Listen do. 

tıaiUJ.111 başk•ı nwdanını kendi.9inı 
kabul ct."lleye fl'..ra ctmltıti· una fJ.'y 

Jedigi ŞU idi: 
- Bir korS!l.n ıırhlıy~ conubl 

AtltnU;e htı.kr.n olmak lnlk~:ırr.t 

tcmln t>cl"'c~k bir fi!l:rinı \'atı .. 
üç kinunıısani l OS9 da nmtl'dl 

Rneder, 1\ar1 LlJitt-nl Der'.ndc b:ıh 
riye nezaretindeki biiro\t.inda :I:a· 
bul etti. Te~mcn fikrini hararutie 

izah ve mUcfafaa etti: 
-Modcı'11 bir' :ı:ırhlınm limaı1:eı:a 

uğtamado.n u:ma bir mUddct a~:O:t 
denizde ks.labllnH:8İ i~lıı ona mayi 
mahruk temin 'ooilmesf Jiızımd:r. 

Bu ~. verilecek rancle,·ulş.:a göre, 
açık denizde ve muaj';"en nokte!'?o\ 
mlllı ile buluc::ı.cak petrol gemileri 
ile de umin edllcbtlh'&e de bunun 
bUl1lk ma.h:r.urları \'eJ'drr. lnı;lllı 
dOMl'.ın:ı.sı denizlere hakimdir, ran° 
dcvu ttu\hallinde bckl~rken L,giliz 
donanmıamm eline dU~mck lhtlma
ll ro'ktur· Bundan baıka ı·andevuya 
giden pf\t rol gemisinin ~·oldtt tesa. 
dilien hir irıj;İliz harb gemisi tara· 

!mdan ba.tırı}m3ıır1 \'O onu bekleyen 
zırhlınnı ın:ıhrukatsız kalması ih
timali de dileüt\OJınellcfü. 
Şu halde benim fikrime g3ro ~·a. 

pılacak fi ,udur. Muayyen bir yer 
de maji mahruk deposu tesis et. 
mek•M Petrol ;:eınlleri bu aepıolan 
unkan bulduklın zaman doldurur
lar. 2rrlılı dn istcltiğl :mrnnn oraya 
giderek iht.l»acın& göte petrol alır· 

Amiral ısordu: 
- Demek sabit bir depo teklif 

cdiYorsunuı? 

- Evet . 

.AmirAl a~ı acı gUlümscdi· Blz
zııt Mnditıi de bu ç::ırl">ri dilşUnme· 

mlş değildi· Yazıhanesinin bir du· 
vıırmı başUıuba.fa kaplıyan mu:. 
azzatn bir hn.rfttıd!ı r.f'!nubi Amei'l. 
ranm, Afrikanm etıayi mahnık :ıl

fii&fa mlltatt tcliıkki cdilcbiletck 
LUtUn limanları kırır.ııı ile nokta
ıatmı.ııtı. Bu lı:ıtttn~·ı lprct ederek: 

-- D~tilglutz gibi yrıpAl'tak 19.14 
1 tıt:ımt t~krnrlamt oluruz; ıurhlı· 
nıı•ı ingiltereye t esllın etmek bun· 
dıu1 farklı dcgildfr. 

' Sa.bit depo tc.s's odikct"k l>iltiln 
lliıiaiilat Iştc. tlunla!in çöğtt ilk 
tctltiktc bett:ırtıf edJlmek Uıztmı;c· 

lcccl[. Geriye attcnk be allı Uman 
kalır ki bunlar da ancak çok kısa 
bir zaman için mnin a yıl:ı.blllr. 
J r- Ualelik lngiliı. anıirel!ığı do 
buralarda dcpô tt>tll! Milcceğiru 
b.Wtn kadar bilir \-t atnml on · beş 
ıtUn zatfli'lda tuzak ha.z:rlor· 

Bu nıcısclcler elzin ~lnlz ue:u 
Karl Listen, daha çtık {ieylcr öf· 
renıneie muhtaçsınız? 

Katl lıtııır ol vı:.ı1~·~tlndo bekli· 
yordu· Ce\·ap vcrmeyf n~e nm!tal 
ttı.bll'8i1lıkln t;Ordu: 

- Siz baeka bir y<'r biliyor 
musunuz~ 

Genç sub:ı.y haritaya doğru 

dört acltm atlı '~ buitay:ı, cetıu· 
bi Atlantlğin lam ortasına pnrma· 
ğım \oYatak tcvııb verdi: 

- !ete bura!ı ! 
Amiral cw<ıll onun maksadını 

e.zılıyamırarnk ve parmağını Tris
tan Da Kunha adacıklarını ea.kla.. 
4r#Uım farkına yarmı~·arak hiddet
le gb~·ı~nôl: 

- Ç'ıld:rdınıı mı ıılz~ 

r Dcııamı rnr) 

5 

\ Hakiki harp hikayeleri: Askerliğe 
d~vet 

l Lord 

İstanbul ııt yarışlarmın clördtin· ı çeken ..ntlnı <lıı • Yaman da ihmal o· 
cU hafta k01julnn önllmUzdcld pa. dilcmcı· 
zar günü Veliefcndide yapılacak

trr· ~ine :e,~n hat akt gibi bol 
atm teUrak ettiği hıı hartnki yn
~lnr htytcanlı geçe"ek Ye belki 
de limit edilmiyen sllrprizlorlc ne
ticelenecektir· Bilha.9Sı:ı gimcliye 
kacl:ır 111<; yarı~ kazanmamış ikili 
t.aylnnn ko<:usıı ~ok entoresandır. 

Sekiz at arMırtdll ~·apılarak olım 
ht.liek:ın lnglllzlerin y:ınşı dıı gü· 
nUn en heyecanlı geçecek koşusu· 
dur. Gelelim k~ularm programı. 

na: 

B1R1Nl1 I\OŞU: (Satı; ko~uc;u) 

Dört ve daha yukarı yaştaki ho.
li!k~n arab at ve kısraklara mnh· 
auatur· Jkrarniyesi: 190 lira· Mc
aafcıl: 2001> metre. Tiieıynt'.ağt sııc· 
let: Dört yqm~kiler 56 kilo, 
beş ve dah:. yukarı yaı;takilcr 58 

kilo· 
1 - \"ükscl (Asım Çırpan) 

2 - tnm 
0

(,\. c.-u,> 
3 - ''ura1 (F· Öıaltınlı) 

4 - Yamaıt (I· Ath) 
Bu f.tlarm ta.,ıyaca'ltl&rı aıkletler 

müa!vidir. ünlU ayağı stkat oldu· 
ğwıdan bu yarrf;t kazanma.st ihti· 
mali oldukça uz:ıktıt· Çckiıımenin 
Yüksel ile Yaman arasında geçe .. 
ceft tahmin edilebilir· 

Haberln fnorlleri: YtJKSEL, 

YA11A:-\· 

1KlXCt KO~U: (Gök'ıu 1•o~usu) 
lki ya~ında ve kotu knzanma

m13 yeril bnliskan lnıillz erkek 
ve di&i taylara mahsustur· tkra.mi· 
ye1i: 400 lira· :Me!afe!i: 1100 
metre. S1klet 56 kilo· 

ı - Umacı (Ji'. ,\th) kilo ::16 
2 - Rot (ll· Hitit) kilo ~6 
3 -Yeti~ (V· Kınn4ık) ld· at,5 
4 - Ayfer (Fahri Atlı) kl· rit,5 
Bu hiç k~u kaıaımıamı1' tayla.r 

aıasmdaki yar1e oldukça ehemmi· 
yeUldir. ~azarı dikkati en fazla 
Umacı ve Ayfer çekmektedir. Roi. 
}"l da ihmal clmemek lazundır. 

Haberin favorileri: UllACI1 AY· 

F'ER· 

• 
tiCtlNCti KOŞU: (Boğa'l.içl ko· 

o•~n) 

üc ve daha yukarı yaşta.ki halis 
ktn lnafüı at \'e kısraklara ma.h
ıustur· lkramiycsi: 550 lira· Mua: 
fesi: 2'00 rı1etre. Rıklct: üc ya· 
Emdakilcr 53 kilo, ·i yn.~mdakiler: 
60 kilo, beş Ye dalıa yukarı ~·ıu.ı. 

t:ak11er 62 kilo ta~1yııcoklardı:-· 

1- KonıicıArj (A· Çtrp,o) k1· Gt 
:= - J>:ındl {S. '.remel) ki· n 
s - T:ı:wınar (1\. 'f<"rcr) 1'1· 5G 
4 - 1'onıru (A· Çırpan) l•l· 56 
()_Romans (l'>. Halim) ı.ı. jl,5 

6 -- ı·at.aian ( F· J,. Karno nı:ın) 

ki· M· 
7 ....... ,\btıı T'ııro <1'· Halim) 141· 41 
8 - Mlııc (~ftıa1 Atlı) ki· 4-5,5 
Bu j'tu-ı~ta :ıı;:ı~r yukarı iki at 

mUatcsna olmak üzere ku\•vetler 
hemen hemen tnüsa\.':idlr. Bu aeno 
zarfında bu o.tb.nn c.'\ fıula 1800 
metre Jcoşultı.rmı gördük· 2400 
metrelik mrsıı.fode yarı13 ~ok lfü· 
ytlk bir çeki~(! h:lllnde geçc~ck· 

tit· • 

Jlalıca in • f :n orilcri: p. HALİM 
AHIRI, Dır.di· 
Döım'HNCÜ UOŞU (Handlkap) 
Dört \'C' da.ha yukarı yaı;t:\ki ve 

kunnd~ lıtrtmty~ı~r y<'kunu 2000 
lltayt doldurmıya~ halisko.n nrab 
&t \'e kı!>rakli\ı·a mabsıH~tur: l!:rıı~ 
miyesl: 15~ lira. McW<ı~l: 1800 

metre. 
ı - Tomurcuk (Gilnday) ki· 66 
% - '\llk~eı ( .\. Çırp!\n) k1· ft:S 
3 - liaraku:, ()(. ;\lutln) 1'1· ;;() 
4 - Ynmao (İ· .\tlı) 

Mesafesi 1800 metre olan bu 
Handikapta da en fazla ııkletin 

rol oynıyac:ı./tı muhakknktn-. Fakat 
htr ~eye ı ~:;men Tomurcuk ve 
Yilksf'l ~n z!yadc n!ızarı dikkati 

Haberin fınorileti: TOMUR· 
CUK, YÜKSEL. 

ım.':!t.:\Tİ J\O)U (Ç:ınılıra lw~u. 
SU): 

Dl>rt ve daha yukarı ya!}taki 
y.rli yarımknn lngiliz at \'C k • 
rnklarn malııus. 1kramiyesl: 510 
lirn. Mcsnfe:si: 2COO metre. Sıklet: 
·1 ynşındAkilcr 5G kilo, beş ,.e d:ı.~ 

ha yukııtt yn~tnkiler 58 kilo ta~ı
yncaklnr. 

1 - Alceyli\n (.\· Gcli~) ld· GS 
2 - ı•oyııa (p. lfallnı) ki· 86 

3 - ~·lrl :ııı:' ( F, L· KftrıtM'" 

mnn) 1'1· Gfi 

4 - &crebtc (P· Halim} ki· 61 
;; - ı:, u • J•'ru (\'3ganof) J;J f>l).5 

G - Onkc:. ( l·'· ,.c Arif Oı:> ki 58 
7 - Ct-<1ar (T:ı1at Akan) ki· !56 
Bu .uzun mesafeli koıında da. 

kuvvetler hemen hemen müsavidir. 
Yan3 belki son dört yüz metreye 
kodar toplu bir halde geçecektir. 

Haberin fııyorilrrl: p. HAUM 
AHIRI, .ALCF.YLAN· 

:r.rn~urrk balılslcr: 

Çifte bahis: S.5 ind ko alar a

rasında· 

İkili bahb: ;) inci ko5uda· 
ti~lü b:ıhh: 3.4.5 inci ko5ular a· 

ra.smdadır· 

Dünkü Atletizm 
müıabakaları 

Pazar günü yaililiıcak olan İs· 
tanbul atletizm birinclli1derl prog
ramı ~ok yüklU olduğundan, mil· 
sabakalıınn bir kmmı dUn yapıl~ 
m.13 vo bir kısmı da cumnrtesl gü. 
ntı yapılacakttr· 

DUn yapılan milMbnkalar 10000 
metre mukavemet ve 4 x~oo bay· 
ralı: ko~ulandır· Alman neticeler 
1UDlardır: 

10000 Metre: 
l - HU!eyin (Fenerbahçe) de-

rece: 33,42· 
2 - Osman (Galata.saray) 
3 - Halil (Haydarpaşa). 
4X400: 
1 - Fenerlmlı~e (K!l.zım, Neli. 

mıı.n, Rıza, Melih) derece: 3,37. 
2 - GalaWara)'· 
3 - Kurtul~· 

Mekteplilerin çalışma 
sahaları genişliyor 
Mekteplilerin spor yurtlnrı 

müsabakalarında. vazife alacak 
beden terbiyesi muallimlerine 
verilecek ilcretler hakkmd& yeni 
bir talimatname ha.zırlanınıatır. 

Bu talimatnameye göre, Bo· 
den Terbiyesi Genel Direktörlil
ğünc bağlı klüplerle yupılncak 
Qlltttnman \"e teşvik müsabaka· 
ıanna iştirak edecek muallim • 
ıere clllBCr lira. Ucrct \<eritecek.. 
tir • 

Fevkalade mazeretl~rden do
Ja.yı sahada. b"11un:ıma.yacak o· 
!anlar, 2 t saat cv,·ctindcn ma.. 
arif müdürlUğlinc bildinncden 
yerleıine vekil göndel'cmiyerek· 
lordir. 

Bu suretle bu sene ders )1lı 
başından fübaren mektep spor 
vurtlarımn kendilerine götten· 
İecck kfüpler sah:ılarmda esas. 
lı bir ~ckilde çalrfimak lrnkfuı.mı 
elde cdcc~kleri şüphesizdir. ---·---
Halayda spor 
nat~y. ~ (Tlusu3i) - To.5kil 

cdifon spor bölgesi ba.~kanlığı 
bUyilk bir fnn.llyetle çatr~akta· 
dır. Yeni a~ıla.n klüpler Beden 
Terbiyesi Direktörlüğüne bağla· 
na~k \'C spor mükellefiyeti ka.. 
nmıu her tarafa f.e3Jnil edilecek· 
tir. Şimdi 15 - 20 y:.ş arasında
ki gençler tesbit edilmektedir. 

Hatayda yüzme yan§ları sık 
sık de,·Qm etmektedir. Yakında 
bir yU.r.mc havuzunun ill!;aatına 
ba.~lanacllktır. Bundan sonra 
yarı§lara ve yüZücü yetiştirme· 
ğc burada devam cdilec<?ktir. Bu 
husustaki tahsisat kabul cdil
miatir. 

Kişner 

ııasıl öldü ? 
• 

çc,·irtn: Cevat Tcn•fik Enson 

l'a:r.an: Küçük zabit: Vilfretl Veson 

(DlioJ;ü nü:.lınclan dm11m) 

Hampşiı-in mn.yna çarptığı 
söyleniyo~'du. Makine dairesin 
de de bir kazanın patladığı mev 
zuubah;; •ıli. Geminin ba!';! tarafı 
iyiden iyıyc suya batm~tı. Ef
rad sanda ll:ı.ra koşnşuyordu 
Hatta huılan yerlerini bile al
mışlard!. Den. sancak tarafındı& 
ki sald:ı. \ nzife 'llmıştım. Vazı
feıne kc~ıum. Bu sıraua mütP.
madiycn emirler veriliyorclu. Fi
likaların indirilmesinde de zo-:· 
luklar çıkm15tı. Çünkü gemideki 
biltlin fılikalar el....ktrikle idare 
edilirdi. Cereyan kesilmişti. 

Fatih askerlik şubesinden: 
Talim ,.e terbiye dolayısile se\'ke 

tabi bulunan 327, 328 ve 329 do· 
ğumhilardan (jandarma hariç) di· 
ğer sınınara mensup sağlanı, srurat, 
ağır sakat. islfim, gayri islfun ihfr 
yat erattan hcnuz müracaat etmi· 
yenlerin kısa bir zamanda §Ubemi· 
ze müracaatları ve gelmiyenler hak 
kında kanuni takibat yapılacağı 
füln olunur. • . ~. 
Apğıdıı. isimleri yılZilı gCdlkll er

b:lı;larm en kıs:ı blr zamanda FaUh 
fltlbcs!Dc mUraca.ntıaıı 114.n olunur. 
• Sv. Gd. HtlmU Ol;. l8lllall Hakkı, 
tat. P. Cd. İsmail Oğ. Şcra!etUJı. 3. 
Gd. Hacı Maksut Oğ. Ahmet, tst. Sv. 
Gd. Abdullah Oğ. I\:Clmtı, lst. J, Gd. 
lIUseyln Fehmi Oğ. Fazıl, Top. Gd. 
HUiıCyln Galip Oğ. M. Ali, tat. P. Cd. 
Ahmet Cemal oğ. l.smaU Ekt, tst. J>. 
Cd. lbrahlm o~. Bekir tst. 

Tavşanhda futbol maçı 
Tavşanlıda Gcnçlerbirliğiyle 

Ta'V!}a.nlı Gençleryurdu arasın. 
da yapılan futbol maçını Tav- , 
$Ullı Gençlcryurdu 7 - 1 gibi 
nçık bir sayı fnrkıyle ka.z:amnı1-
tır.-

RUzgiir durmadan uğuldu
yordu. 'Dc.Jgnlar şelı\le lıaUndo 
~verteyi dö\'üyordu. Sandaua· 
nn birisinı indirmeye muvaffak 
oldular. Jı;:indP elli kişi vardı 
Hıı.latlar kC;Sildiği halde bir tiirlı\ ========::;::;:=== 
gemiden . nyrılamayordu. ~ir yorduk. Hntttı bazılarında haynt 
saıifyc fc:inde, filika mil~i§ b~r c:~ri mc\'cuddu. Tahlisiye yele
surettc ?Jrhlının kenarına çarp· ği ve enkaz p:ırçalanna. yapış· 
tı ve dcvriidi. Beyaz köpilklerin mıştılnr. Yüzlerinde Umidsiz· 
arasında kurtulmak için beyhu· lik mcv<'uddu. Birdenbire sal, 
de yere çırpınan insanlar görli! bir knyayr. takıldı. Sahil bir kaç 
dil. yardıı. mcıınf ede idi. Vaziyetimiz: 

Lord l\içncr gü\'erteyc çıktı. ,Çok mUçkille§mişli. OnUmüzd-9 
Ciddi ve sakin görl\nUyordu. kat kat pUrUzlU ,.~ sivri kayalar 
Tuhaf ~.y. o, hayatını kurtar· yilkseliyordu. Acnba bu bitap vn 
maya değil. Geminin tamiri im· ziyetimizlc 0 hain tepelere tır· 
kansız hasarını tef.tlşe çıkmıştı. manabilccek mi idik? Buna as· 

Bir sul>ay haykırdı: la ftnkfı.n göremiyorduk. 
- TJOıxl I~içnere yol veriniz!.. :Arada. mrad:ı. mUthlş bir dal· 
Derhal, efrad geçit açtl. Lord ganın teruriyle kıyıdnn çekilir· 

Kiçncr, vazife gördüğüm yedr. kcn, diğer bir çapraz dalga sa!ı 
yanınd.t idi, etrafını alan sub:ı.y geli§i gü:rel kayalığa fırlatıyor
larla lcor.u§uyordu. Haki elbiso du. 
giymişti, eııpka \'C paltosu yok~ Umld, tükenen kuvvetimizi 

tekrar canlandırdı. CUretkir tu. Yorgım \'C yıpranmış gözU· 
küyordu, Bu sırnda kaptan, bir atılganlıkla kayanın Çtlmıtrı.• • 
Lordu kôprüyc çağırdı. Çok geç lı bir noktasını yakaldım. c • 
meden l:a.ptan sandalınm kaldı· Dalga, salı silrUkleyip götür· 

Ki dü; yalnız knlmı§tım. 
nldığını ı;ördUm. Lord çncri Dalgalar beni kamçılamağa 
son defa olarak bu vaılyctto 
gördilm. başladı. Onlnrm bu çılgınca hü· 

cumuna daynnacağımı katiyen 
Artık f·fapmşirin öhimo mah· aklıma getiremiycrdum. 

ldlın. olduğuna. 13liphe kalmamış Suyun çekildiği bir anda ka
tı. MUtet:ındiycn yana yatıyor· yalara tırmnnurak ilerleyebll
du. Makine dairesinden de du· dim. Soğl!ktan donmu§tum. L.1 
man çıkı) ordu. Güverteden tay- lcrim kar.ıyordu. Parçalanmıg e· 
talar d.mize atlamaya başlamış· time tuzlu su nüfuz ettikçe ta
tııar. Bıızı!annda kantı.yan ya· ıi!i kabıl olmayan bir acı il~ 
ralar gözlikUyordu. Satıma . hU· lnvranıyordum. Nihayet, kaya
cum ettiler. Halatı kestik ve gc .. 
miden t\7.akla§tık. Salın içinde nın dahg, az dik olan bir npkbt· 

sına. ulaştım. Tepeye vasıl ol
clll ki§i kadar vardık. Derhal kü mak için oo. ynrda kadar bir 
reklerc sarıldık. H:ıyatımda tu'.!· mesafe kalmıştı. Fevkfilbeecr 
ıu suyun yaralara dokunmasırı. bir ga)'Tetlc tepeye çıkınca., bil
dan doğ~ kulnklnrı paralayan yük ve dUz bir nraz.i. gözüktü. 
bağırmaları hiç bir zaman unu· Bitkin bir halde yere yıgıldım. 
tamayacnğım. Orada ne kadar kaldığımı bilmi· 

Gcmırıcr, elli yarda kadar e.- ycınnn. Çünkü h a y a t ı m ı 
çılmaya muyaf fnk olduk. Fakat, kurtnrdığımdnn dolayı lıisse!
köpUklil dalga!ann üzerind"°, tiğim neşe ve sevinç bunu bana 
mUtema.ı:Jiyen oraya bura)a ntı • dUşündürmüyordu. ileride ışık 
lıyorduk. Bir çoğu dalgalarla sal vardı. Ayağa kalktim, fakat he
dan süıilldüler. men çöktUm. Tekrar kalkmaya 
Artık Hamp§irden uzaklaş- gayret ettim; )ine dUştUm. Sü 

mıştık. Gemide sıındal indirmo rUnc stırtlne ışığt>. doğru ilcr
faaliyeti hali devam ediyordu, Iemeye ha§lddım. l§lğın sızdığı 

Nihayet, ağır ve korkunç bir yer bir koylü klUbesi idi. Çızmc· 
sarsıntı ile gemi sulara gömUl· min ökç\?slyle kapıya. \'uı:du::ı. 
dU. Gözlerimi kapadım: ÇilnkU Kapı n!:ılınca bayğın bir halde c
bu manzeırayn tahammül cdilQ. şiğe yuyarlandıın. 
mezdi. Beni yatağa yabrdılnr; üzc:i-

Zırhlı, taklak ut.arak dcniZ!3 mi örttU!er, santlerec titredim. 
gömülütkcn içindeld cf'rad ve Yaralı cllc.-rimi '6tı.rdılnr. Hala el 
saireyi l~fımilen denize dökmüş· · !erimde y·..ra ni§t!nelcri mevcı~t 
tü. . •tur. İki gün sonra bahriye ne-

Hamp~ir. s:ıhiiden iki mil u zartti kıırtufanları Sknpa Flov
zakta. b:ı.tmıştı. Muazzam bir da.ki hfül:r.hnne gemisine naklet 
dalga bizi kaldınrken, Orkney ti. Bender. başka on bir kişi da· 
kayalıkları arasından bir ışı!t ha kurtulmuştu. · Onlar da mır 
gördük. cize knbilinden o dik kayalara 

Acaba, oraya. varabilmek im· tırmanm"y::ı muvaffak olmuşlar 
kamnı elde edebilecek mi idikZ dı. Sahil, enkaz ile dolmuştu. 
Saldakil<'r birer birer mütem\· Kaptanın sandalına aid enkaz 
diyen boğuluyorlardı. Su da buz pa.rçalanntl. da tesadüf edilmiŞ-
gibl idi. ti. 

ihtiyar Tom şarkı söylemey~ Bahriye nezareti hayatta ka-
b~ladı ''e birdenbire co3arak lan.lan çnğırarak tahkikat. yap· 
ayağa kı:ı.lktı~ şarkıyı tekrar et· tı. Hampşiıin mayna çarptığı kn 
ti. Fakat, §arkı bitince heyecan· tiyetle isbat edilmfşti. 
dan milvo.zenesini temin edeme Bu tüyler ürpertici sahne, 
yerek aya'rı knydı. Dalgaların a Jutland r.mharebesine k~lık 
rasında kayboldu, gitti. olarak Alman denizaltı gemisi 

Bu vaziyette bir saat kadar. U. 75 tm-afından tertip eJil
mücadclc ettik. Hnva iyiden iyi... mi~. 
ye kararmnya başlamıştı. Geçti· • 'Çe'7iren: Cevat Tevfik Enso1ı 
timiz yerlerde cesedlere rastla- " s O N 



g R X
0

B E 'R -1llqaın 'Pottu! 

-,mıı 1,..-.i~I YILDIZ BiR ARADA 
4 Agusto s Pazar- akşamı 
c. H. P. Şlşll şubesn tarafınaan 

Cuma 2-8-940 

7.30: Prog'rBm, 7.~: Müzik: 8.00. 
Ajana habcrlcrl, 8.10: Ev kadını 8.20/ 
8,30; .MUzfü, 12.30: Program, 12.35, 
UUzlk, 12.50: Ajans habcı lcri, U:.05: 
l ıtlzik: MUzeyyen Scnarm Okuduğu 

progr:unın devamı. 13.20/14.00: ıiu. 
zlk: üvertUrler ve meı:hur opera ar· 
yalan (Pi.) lS.00: Program, ıs.o:; · 
Mll%f~:: Ball:an musikisinden muhtelif 
intibalar (Pl.) l .30: Müzik : Anadolu 
hali< hsvalan, 18.SO: Mllzlk. 19.15· 

Milzik. 19.!15: Memleket saat ayarı 
ve ajaruı haberleri, 20.00: MQ:ı:lk, 20.30 
Koov~ma (Bibliyogrnt"yaı 20.50: MU· 
zlk, Okuyan: Radlt'o Erten. 21.15' 
Konufllla, (lktı!at sııatf}, 21.30: ıO:o· 

nuşma (Radyo Gazetesi), 21.45: MU· 

T epebaşında Belediye Bahçesı Alaturka kısmında 

. Mlnlr Nar eddla ve Sallye 
-•1:,1~~ Ayrıca: Yeni ve büyük VA R YE. T E ~ 

zlk: Radyo Salon orkestrası, 22.30: 

inhisarlar Umum Müdürl üğündenl 
Memleket .saat ayatJ, Ajans habcrlerı 
22.45: Müzik: Cazbnnd (Pl.) 23.25/ 
23.30: Ya.nnki program ve kapanış. 

Cin.!11 

Ecza 
KAğtt dOuıtme makJnuf 

Miktarı 

lOS kaltm 
1 adet 

Uuh. bedeli 
Ura Kr. 

1521) M 

% 7,/S ~mlnatı ek!lltme 
'Ira Kr. fekli aaatı 

114 - açık ek. lS.30 
"mUttohhldl., pazarlık l& 

''camma,. • . r-----... Çocuk HektmJ 

Ahmet Akkoyunlu 

l _ şartnam~ ve ecza müfred:ıt ll!teai mucihince yukarda yazılı iki kı.lem etya hlzalsrmda gösterilen u.auııer 
• le .satm alınacaktır. 

n - Ecza muhammen bedeli, m·ıv:ickat teminatı hizasmifa yuılıdır. 

Taklfm, Talimhane Palaa No. 4 
Pazardan maada bergUn aaat 1:5 

ten sonra. Telefon 40127 

m _ Ekalltme 6·8 ·940 salı gilnU hl:u.l&rmda yUJlı ,f'"tlcrde Kabatnı,t.R lova:ıım ve mUoayaat şul>eatndekl aha. 
komisyonunda yapılacaktır. 

IV - şartname \'C ecza mU!rtdat ıtatut aözU ge~n ~ubeden paraınz lllt11Mbtllr. .................. v - tsteklilerin eksiltme için t4)1n olunan gün ve autte ytiı:de 7.5 cııvenme paralulle · birlikte mezkQr ko· 
ml.syon& mUracaatıarı. <62Mı 

1--

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Heaaplar 

i kramiye Planı 

1 adet 2000 lira. • ıooo.- llra 

1 • 1000 • - 1000.- • 
9 • ooo • - aooo.- • 

12 • 250 . - 3000.- . 
'° 100 .. - 4000.-. 
76 .. &O . - 1760.- • 

210 . 2~ .. - &2!10.- . 
Keıideler: 1 Şubat, 1 Ma. 

11', 1 Aiuıtoı, 1 tkincite"'1.n 
tarihlerinde yapılır. 

VA KIT matbaası 
Kita p 
tanzim 

kısmını 

e d ip 
yeniden 
a çmıştır 

Kitap, me~mua, gazele basar. 
Tabiler namına ;ıizii isleri alır. -

1 

l 
ı•r.a::a:.-:::····--··::----·--··· .. ·····:::m 

' Dr. NECAE~TIN ' . i· .· ~~~~:~~:~··.. B 
ATASAGUN . i Dr. Murat R. Aydın i 

l lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 
askeri kıtaatı ilAnları 

1------~---· ;100.000 kilo arp& 7·8·9,0 Ç&rfamba JlliıU Hat 11 de V8 JS00.800 kilo yu· 
laf aynı ıiln saat 13 te ayrı ayrı kapalı zarfla ekaUtmeye konmUJtur, Tab· 

• mJn bedelleri 16.600 er Ura ilk teminattan 1237 lira ~ 19r kuru§tur.tııtekllle· 
riı:ı kanuni veaikalarile tekllt mektuplarını ihale HaUerinden bir aaat evvel 
Çatalcada aakert aatmalma komisyonuna vermeleri. Şartnameleri Ankara, 
tatanbul Lv. lmlrllklerl vı Çatalca aakerı aatmalma komtayonlarmda glSrü· 
ıur. (&f07) 

• • • • 
157& ton aıtır etine fııtekJI c;:ıkmadığmdan tekrar kapalı za1'fla ekılltmeııl 

10-8·9t0 cumarteııl günü •&at 16 da Erzurumda L.,. tmırltll aatm&lma ko· 
mlayoowıda yapılacaktır. Tahmin bedeli 106.~ Ura ilk teminatı 6~78 Ura· 
dır. Evıaı ve ıa.rtnameal komlııyonda ıörUlllr. lltek!Uerln kanunı ve.slk&ları· 
1• tekli! mektuplarmı !bale ııaatlnden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(HlO). 

•• • 
Telt!on ıebekeal için altı metre boyunda 15350 ve 8 metre boyunda 330 

adet evsaf dahilinde telefon dlretı alınacaktır. lhaleli 12·8·HO pazutesl gU· 
nU aaat 19 da kapalı r:arf uwıtıe yapılacaktır. Jluh&mmeo bedeli 23~ Ura 
Uk t.mtn&tı 1728 Hradtr. farb!ame~ cGrmek S.UJ9Dl•J' 4Dıs.n. l.ı. Lv. 
tmlrltgt Sa. Al. Ko. na ,., Kırklareli Vize tUmen Sa. Al. Ko. ve Çorluda Kor 
Sa. Al. Ko. nı. müracaatla görebllMer. tateklllerin kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelerindeki bell'elenle birlikte btlll i1ln ve saatten evvel teklif' mektup· 
lannı Çorluda Kor aatmalma Ko. na vermeleri. (6U3). 

• • • 
:5009 ton kuru ot kapalı zartla astın alınacaktır. !hale.si 9·8·940 &'ÜJtU 

ıaat ı:s ta hmltte Tümen aatmalma.kÔmlsyonunda yapılacaktır. Tahmin t» 
deli 2215.tO:S lira ilk teminatı 16.906 liradır. latekltle~n belli Sün ve aaatten 
bir aaat ev\·ellne kadar kanuni veslko.larUe tekllt mektuplarını koml•yona 
vtrmelert. ( tOl) (63i8) 

• • • 
Hamam inıaatı kapalı zartla eksiltmeye koı:ımuıtur. lhalc.sl 8 i 940 ,per 

,embe günU aaat 16 da Eakltebirde 1'or satmalma komayonunda. yapılacak· 
'ır. Keııt, plln \'e prtnameai komisyonda görUIUr. KeDlt bedeli :?9.309 Ura 
55 kurU§tur. Muvakkat teminatı 220:; liradır. lateklllerin kanunda yazılı vtı· 
ıalk ve temlnatıannı havi tekli! mektuplannı a&&t ı:s e kadar komlayona 
vermeleri. (37eı (6295) 

• •• 
400 ton ekmeklik un pazarlıkla satın almacaktır. Pazarlrfı 3·8·940 cu· 

marteal güııU aaat 11 de E.sklJehir mıı:ıtaka Htmalma Ko. da yapılacaktır. 
Evaat ve ıartnameıri Ko. da. görülebıllr. Tahmin bedeli f7400 liradır. Kan 
teminatı illO liradır. lateklilerin n.ezkt\r ~n ve .saatte teminat makbuzla· 
rile Ko. da hazır bulunmaları. ( 453) (e:SS6) 

• • • 
1000 ton kamış kapalı ıarfla ekalltmf'ye koamuıtur. Ekıiltmul 10·8·940 

cumartesi gUnU saat 10 da Erzurumda Lv. Amirıttı ,atmaJma komlıyonunda 
yapılacakt.n'. Tahmin bedeli 2:5.000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi koml.lyonda görüJUr. tateklilerln ihale gUnU ve aaatlnden bir aa· 
!lt evvel teminat ve kanuni veaikalarllc tekil! mektuplarını komlııyona ver
nıelerl. (423) (6462) · ' 

• • • 
&&.000 kilo aadeyağmm kapalı zartla ekl11tmea1nde talip çıkmadıfuıdan 

tklııet ihalesi 9·8·940 cuma gUnU saat 17 d~ Edtrııede ııanayl kı~laamda aatm 
•ima komlıyonundll :rıı.pıtacıı.ktır. Muhammen bedeli 92.400 lira ilk teminatı ı 
6930 liradır. Evsaf ve ,artnameııi koml!yonda rtırwur. lsteklllertn !bale gün 
,.e ıaaUnde:> bir saat eV\'el kanuni \'c.salk ve teklif mektuplarmı komisyona 
,·ermeleri (429) (6468) 

~ .. 
3 adet U beygir t&katlııde Dizel e!ektrojlo grupu pazarlıkla satın alma· 

caktır. Muhammen bedeli 15.900 lira katı teminatı 2385 llradrr. Paurtıtr 

3·8·0•0 cumarte.sf gllııU sut 11 de Ankuada M.M.V.- bava aatmaıma koml.s· 1 
~·Qnunda yapılacaktır. lı:Jarı ,.e rennı •artname bergün komisyonda görUIUr. 
tstekltlerln muayyen saatte temlııat \'e kanuni veelkalarile birlikte komı.
,)'OnB gelmeleri. C42Sl l6i67) 

• 

l ısıanbul Komutanlı ğı Satınıilma Komisyonundan 
Sabahlan 8,30 a kadar. A.k· 1 ff~yoğlu • Parmakkapı, tmam 1 

~lan 17 den 800':8 Laleli Tay. daokak No: 2. Tel: 4J55~i! r:o:rıut:ır.~:k ıır.ıbn tçln &·8-HO gUnU saat 11 de pazarlıkla ısoo lalle tev• 
~are Ap. Daire 2 · N,,, t7 de &&Muayene ve her türlü gö:z ~ lılt tıeı:ıerl ı:ıtın t..ınac:sktır. Muhanıraen oedell 4SooO liradır. Şartnamesi hır-

bast.alarmı krıhııı e<lPr \ u ı· f k · . " ı ı bell' ..fı T 
1 

f •• ,~9• 8 • !iame ıyatı ı ara •çın parası ..... ı S·~:ı :omı!._ycr.t:~ t;'i..:Oi:lcbll!r. steklllertn ı 6 .. n ve aaatte yQzde on be, te-
l' P on· ~· · ..,, 11 •• m1na:ıı:r.ı:: o:::n::e Fu::lık!ı~a komı.:tanlık ııatınalma kom~yonun& gelmelerL 

, o; :::.a,~o~~~-....ı ~io=s·ô··ı~;;ı·~..;ı _______ (SS~9 ) 

l ldr~;rıy~~a(eıh:sas~~~hk- ~ 
1
. d1~~!~112~~.~~e.~ 1.~ ~.İ 

' . · · ;i kıt" t:ı•zetesinln okuvu~ul:ırm-.' 
i Beyoğhı ı .. m:::iı c-adt:;-s! So- ! 1 ,·eriJlği 'mponJ:ırı topİa~ı::.k ka. 
~ SSI llar111 PasaN Ustn '!bc.n~·s..-ı i! ı Odfr. Btınlardan bir aylığını ... ;:,.. 
·1.' •rntm:ın. 'Ie!· 41~&~ ... : tcrenler bo ı:üuJ kitattbn yU~ 
::•~• li IF'lll••- de 60 ebtifae alırlar-

Etib:ı.nk Umum Müdürlüğünden: 
r.~r.:I ~~lrc 'o mllt........riulo naıan dikkatine 

ı'o:: :;1t:ıı !::s vc{<IUerl b .. :,·etl kararlle 'Etib&Dka verilmit oldufuad~ 
rcm•l dıt!re vo uUcmı:se'eıı kol: lht:ya~lartnı doğrudan dofruya EUbankt&n 
maktu ~;yıt ılzc:-;ud::ı ve nıll.cı:.ıısasıı temin edebilirler. Binaenaleyh, depo' 
d<l:I ehcal:Ja· ı l:oı:ıarı naı:n-:ır varı!..-ıkeudi .,aaıtaıarını kullanarak. yok11 
ıııı.kll h:ı:;usuı:ct.-ı 11".r:ta&hlllt b::larak ln\J;aı,lnını halka alt talep tebacilmU 

•\'akl olıa~;J:uı .,. bir&D evvel tenılıı etn:..l•d 11.ztmdlr. (11977) 

Bir K omprime Hayat Karşılığıdır· 
En ~ıkı~ık ıam:ında size en lıüyiik .rıırrlııncıclır. l\ıılörl, lfıd•·~ 
,.e nefaset bakımını.lan tntnıin edici mahiyeti ve yüksek e,·~ııf!J11 
Mercimek, bczclya, bu~doy vcs:ıir corbalık koınprimclcrı 

~·erde hıı1lıhilir,iıılz. 

ÇAPAMARKA müstahzaratı 
Kuruluş tarihi : t91 M. NUR1 ÇAPA 

----· Qa 11 ta, ...... -~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 

kolay müessir bir müstahzardır • 

Barsak Sulccanların 
-~ kartı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve ":S, 

sebeb olaeığı tehlikeler göz önüne alınarak ıolucın hastalıkları 
ku·ıanmıları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza of r.vsiye edll• 11 

müstahzar her eczaned• bulunur. ... 

-ioşaaleılara: 
SAGLAM DOZGON · UCUZ 

Eskişehirin Kurt markalı kirerrıİ 
· Vehbi Kaç ve orta~lo.rında bulur•ııt1"1' 

Galata Fenneoedler No. »01 telefon U'76l • t.flf 

1 Deniz Levazım Satına:.ma Komisyonla ılAd 
lUannara Outlbabrt K. Satmalma Koadı3·onu Batkaolı~~ 
ı - Çene dağından Derince lıkelemne ı.saıe ctlllccok ıu ~ 

palı zart uaullle eksiltmeye ltonulm~lur. , 
2 - Tahmin edilen bedeli 64775 llrı 33 kuruıtur. _,ı 

3 - Ekalltme!l 8 ağuatoe 940 perııembe gllnU sa.at 16 dJ. ı 
ne kapısındaki kqmlsyon binasında yapılacaktır. Bu tşe alt il> 
nat 4458 Ura 77 kuru~tur, • 

4 - latanbulda zuhur edecek lateklller, bu l§e ait rennl 1 
resim \'esalr e\:ra.kı takım halinde .Kaşımpa§ilda denız levazıın ,. 
misyonu 0,3kanlığmdan. Ankaradakl talipler de M.Jırl. v. den!S I• 
ıl mUdUrlUğünde ve komI.syonumuzdcn 32~ .kuru§ bedel muk• 
lirler. ' 

5 - tatekJIJerln ılmdlye kadar bu miktar ve buna beDS•r 
fa ettiklerine uır lca.beden ve!lka, maballl emniyet mQdUrl 
ca.kları bUıınUhal kll.ğttları \'e yukarda yazılı Uk tcnılııaUarfl• t-": 
zlm edecekleri tekllt mektuplarını muayyen gün ve aaatterı ~ 
evveline kıı.dar koml.syon ba§kanlığma vermeleri llAD olunur. ( 

ıstanbul Beled ıy• 
ı ı a n · ı a r ı 

. . . ~ 
Çöp araba ve eandıklarmın imi\! vo tamirindo kullanııınsJC 1'f'1 

olan 8 kalemden ibaret ahşap malzeme 1<apalı zarf usuıu ile e t 
nulmU§tur. Mecınuunun tahmin bedeli 5038 lira 50 kuruş ve Jl1' 
lira 89 kurtlftur. Şartname zabıt ve muamellt mUdllrJUğtl J<•1'~ 
lecektır. İhale 8·8.1940 pef§embe ~U ııaat 15 to daimi cncllı1'% 
c.-aktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 ~ 
caret olası veıılkalar!yle 2490 numıtralı kanunun tarifatı çe" 
dayacakları tekli! mektuplarmı ihale gUnU .saat H de kadSr 
mene vermeleri llzımdır. i 


