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HAZRETİ MUHAMMED 
~~ı=====~ <HAV' ATI> 

i L K VESiKA 
(lbni l•hak)ın kaybolan eaeri eaaı tutularak 
' IBNI HiŞAM 

tarafından 1200 yıl evvel yaz.ılmrf 
Hz. Muhammed halılıuadaki ilh biyowrali 

l'QıqeJtı ~· 29 Muhiddin TOrk 
Dostum (Cebrail) beni bu mer 

divenden çıkardı. Gökün kapıl.ann 
dan (nöbet kapısı) denilen kapıya 
geldik. Burada bir melek duruyor
du. Adı tsmajipi. Onun emrinde on 

denden çıkmış! 
Cehraile: 
- Bu adam kimdir? di)·e sor 

dM!. 
- Ceddin Ademdir! cevabını 

ik~ binden fazla melek bu!unuyor, 
bunlann da herbirinin eminde ge· 
ne on iki~ bin melek \'ardı. (Bu· 

~ nu naklederken Hz. Muhammed 
dedi ki:) 

verdi. Ona ahfadının ruhlan tak· 
dim edilir. Müınin gOrünce sevinir 
ve (iyi beden iyi ruh!) der. Jman· 
sızlan görünce ise kederlenir ve 
tiksinir ve (çirkin bedenden çirkin 
ruh!). der. - Allahtn ordularını yalnız o 

bilir .• Ben kapının önüne gelince 
lsmail: 

- Bu kimdir, Cebrail? diye sor
• du: 
, Cebrail: 

Sonra, dudakları deve dudaktan 
olan insanlu ıördüın ki ellerinde 
bütün avuçlarını dolduran atq 
paıpıarı vardL Bu atq!eri ağızla· 
rma atıyorlar, atefler t.ekrar arka
larından çıkıyordu .. 

.. 
- Muhammeddir! cevabını ver 

di. 
Melek tekrar sordu: 
- Peygamber nasbolundu mu? 
Cebrail cevap verdi: 
- Evet! .• 

Cebraile: 
- Bu adamla: kimdir? diye sor

dum. 
- Bunlar yetimlerin hakkını yt' 

yen insanlardır! cevabını verdi. 
O vakit Melek: 
- İyi .• dedi ve baha selAm ver

di. 
Sania, karmlan hiç g&medilfm 

eeJtilde insanlar gördüm. Yol üze
rinde timsahlar· kudurmuş ılevler 

Hz. Muhammed nakletti ki: gibi onların iit.er!erfne sal<Imyor 
- Alt kat göklere geldijim va- · ve bunlan cehemfeme sürilkUiyor 

kit bütün melekler §en ve güler yorlardı. Sonra tekrar onların et: 
yü%lerie beni karplıyorlar 'Ve ha· raflarına diziliyorlar, öyle ki a
na sellm veriyorlardı. Yalnız bir damlar artık yerlerinden knmklana 
tanesi bana hiç gülmeden veya se- mıyorlardr.. (0..- ftr) 

vinçli görilnmeksizin selim verdi. 
O vakit C.Cbraile bu meleğin niçin 
ötekiler gibi bquş ve güler yQa 
göstermedilinl sordum. 

Cebrail §11 cevabı verdi: 
- O seni, eğer haban&i bir bq· 

kasına bunu YIJllllll olsaydı, ıüler 
yüzfe k~lardı. Fakat o asla gül• 
mez.. Bu Cehennemin sahibi MA-
iiktir! 

O vakit bu yer!ere Allahm ira· 
desile hükmetmeye kadir kendili
ne kalbin açılabi!eceli Cebtaile 
dedim ki: 

- Ona cehennem ateşini bana 
göstermesini emreder misin? 

Cebrail: 
- Evet •• dedi ve Mi.lik'e emri· 

ni bildirdi. 
Mllik kapalı kaldmp açtı. A · 

levler fıskmp göklere yükseldi. 
O kadar ki önümde gördQiüm ~ 
lerin hepsini yutacak sandım! 

O vakit Ce.braile , MA!ikin alevi 
geri çekmesi için emir vermesini 

Boğazı geçme 
musabakaşı 

Her aeneki sib1 )u tene de Q. 
s. deabcini 4ll6eibıfl lltrlüf•ıL 
çık olarak tertib ettiil Boluı PO 
iDi mUabüuı dün Anadol..ı. 
ar-Bebek clealmlik Jdilbil arum. 
claki -- U.rllade )'apllcb. 

Elli altı ytldlcllnlln iftirak ettlii 
bu m&aabüayı 51 yOstlcU bitlrmll 
:S Jdtl aıı.ndone etmlttlr· 

3 Jratagorl tızerlnde yapdu ya-
1111arm birlnd btagori8in1 yine ıe 
ten 11eneler bu ..ate 'bir:lncUl o. 
lan Gf.atuaraylı llahmud ban
Dlllhr· YalDJZ bu senelrf derece ge 
çen Hilelere nuaran b.lru dllellk
tur. Bunun aebebl de haftmn far 
la aert ve lodos olmutdır· 

BBytlk)er: 

• rica ettim. Cebrail emretti. Bu· 

1) llahmucl 26-2-8/10 (1938 de
kl derece 22-38 dlr)) 

2) Vedad 2'7°4-8/10 
nwı ümine Mal~: 

r..ı.:ı ·r - ~gen •..• 
Ve hemen alevler çıktiklan yere 

tekrar geri girdiler. Oyle ki bana 
sanki birdenbire bir gölge yere dü· 
tüvermiı gibi geldi .. 

Sonra MAiik kapağı tekrar yeri· 
ne aürilp kapadı.,, 

Ebu Saiclin rivayetine göre de 
Hı. Muhammed demiıtir ki: 

- Alt kat göklere geldiğimde, 
insanlann ruhi.arını bir bir takdim 
eden bir adam gördüm. Bu adam 
bir tanesinden ho~ut olarak: 

I< - iyi ruh, dedi, iyi bedenden 
1ı çıknuş! 
"' • Diğerinde ise yüzünü çattı ve 

ı 

1 

balmfı: 
- Tuh! .. çirkin ruh, çirkin be· 

3) Sadullah 21.10.1110. 
Ortalar: 
1) Sabahaddin 30·28-8/10 
2) Oıiıan 31·2 
3) Raca Kemal 31·29 
KUoftler: 
l) Kerim 32-2-3/ ıo 
2) 8aWı Bayraktar 3'·2.8/10 
3) Selim 34.8-2/10· 

Şitli - Beyoğluıpor 
1 - 1 berabere 

Beroihıspor • $işli birin<'i futbol 
takımları dün Şişli Çocuk Esirırme 
Kurumu menrnaline Şeref stadında 
hıı"u~ı bir müsabaka ~·apmışlardır. 

Jl:ıkem Şıııl Trzcanın ldarr~lnde 
oyn:ınan mihabnkanın hlrlncl ele\'• 
reci l-1 berabere bitmiJlir. 

ikinci devrede her iki takım da 
oı:ıyı çıkaramadılar ,.e miisabalı:a 

1-1 ber:ılıcrlik!e neticelendi. 

RAB ER-A~ Puma 

'I 
Hiç yoktan bir aebeble f 
Bir adam akraba
sından bir kadınla 
bir erkaiii yaraladı 

DUn, Şehrem1Dinde bir ana oful 
yakın akrabalan taratmdaa attı su
rette yaraınm•\ardrr· Carih ıc..... 
~ otun.D lallbaddlD admda bir 
pnçtlr. 

SallbaddlD dUD Üf&ID '8JlrembıJD• 
de oturan buuatı ŞQlmbttbl nlDe 
misaflrlige &itmlt. öteden bertdeD, 
konuıurken biç yoktan bir k&vıa ÇJ• 
karmııtrr. lkl akrabamıl kaıopama 

'Ulu1bılln aıuıul Leyi& la Jianfıa• 
ca, 8allhaddlıı bıçatmı çümlf w 
ana oglu mubtellf :yerlerinden atır 

IUl"ette yaral&Dllftn'. 

• • ve çıvı Demir 
ilıtikirı davaları 
Çiviciler serbest bıraklldı. Demir 

tüccarları kakkındaki 
muhakeme de karara kaldı 

met .,. Yako Bahar diba adll:ye:ye ...
rtlmJIJer Ye mOddetumumlllk W.. 
fmd&D blrtacl wııı ceaa m•blrımwılne 
•Ylsolaıunuflaı'dn'. <>inmen Sddfana• 
iDiide, Takmama JarklU'e1IU lla1ıd la
lldDde lılr &Gocara 1 llıulraDda il.O 
lruf'Ultan IS çUftl çhot attrtmm t.-

---:~-/ 
: ~ ·-= 

IA)'l.l ile ŞtlkrO Cerrahpap JIUta· 
Dealne kaldınlmıflardır, Sal&baddlıı 
yakalanmııtır. 

Demir lbUk.ln :yaptıklan lddla edl· 
lerek adliyeye Yerilen lılehteryan ile 
Proderomoaua •klzlDd u11ye cezada 
yapdu dOuktl dı.aruFD&l&rmda ehli'fU 
kul olarak mmtalla &lcant mQdtırlG· 
IQDdea HQJ'eUIJI ile tDccard&D Dam· 
lamayuı n NlpnJaD dlnleDJIÜllel'o 
dır. Hukuk müpTb'l HayrettiD mu
nunlarm barekeUnl lhUklr pkllııde 
teJAklcl etmlf, tUccvlar S.. suç lflen· 
dltı tarih&. demlrla ıl)'&tmm teaptt e
dllmemıı oldutuJıu, llDJlemllUr. 

plt edlldlll blldlrilmekteJdl. I 
Sorpda Abdullah Kebmet çivileri 

Yakodan at kurup aldrlmı w M 
11anJ1a attpı IÖJtemlt, Tako s.. 
21 kurufWa •ttıaım iddia 9tmlftlr. 

Doğra 

Değil mi 
El.EICTIUK ABO 

GiŞELERi 

ParaşotçUlere 
karşı 

Halkı tenvir için her 
tarafta konferanslar 

devam ediyor 
o---. • (A..A.) - lbllt4llf 

mevnlar GaerlDde balla tenvir etmek 
lçbı tertip edlJmlf olan koınteraulara 
bOUba vm.ret kala Ye Jl&blıelmtDde 
...... ol11111Uktad1r. Daa x-p. ft. 
n.zls nahl:yelerinde bucUa de Tldan· 
cık .lcua ... lralertnde .laatlpler ta.. 
ntmdan~ft~ 
tl ve dilDya TUlyeU kuplmda baJka 
dUf9D .....,.... etratmda kaatenD.r 
ıar ftl'llmllUr. 

Jlal1nm• .. kont.......... ,.. 
lılr aJlka ile ft dlkk&Ue tıalclp etmek
tedir. 

• •• 
.&-..,... • (A.&.) - ..... bl)G. 

eri Aloaunda paraftlt n parqlltçfl· 
ler JDftRba lılr luıDterau ftl"llmlttlr. 
Koal ..... lcelalıalık !ılr halk Jdıtl.
al tanflndala aJ&ka De takip ecUJml,. 
Ur. 

ikinci noter Jıakkuıdaki 
Jlj<o .. ·ela•& 

Eakl bıtanbul llblat aoter1Jll Mir.o 
kmda agdan bir llUUattmal ·~ 
dtlD tJdııcıl ~ ...... ol"''lll 
tur. 

Noter kltlbl ltufell Epet diDleadlk 

Muhakeme karar için kalmqtır. 
ÇMDba kllCIMIDU 28 k1lrUf& atma• 

lan icap .S.rbD u .. il kurul& 
ıattıldan iddia eclll• ANaJtah Keh· 

Ne~ hlldm auçlularm tevkltlne 
Jtlsum ~rek tahkikatm ikmali 
lçbı nn.AI ml1ddehmn•mPlte iade et· 
mlftlr. 

teıa ama b1r1Da1 ~ ..- T . • 
1a1r ı.-. oJnmmuı .... noter aı.,-. . enane ınpaı gen 
1alnde onda ..,_ bir daft dalla ol- kaldı 
dulU an18fllaıü iki ....... tlliıı Harp vul:yetl yUsOlldm hariçten 
teThldeD blrlDcl ceada &'6r11JmUI ka· malzeme pUrmek ımıcam kalm&dltm 
rartaflmltn', dala Pendlkte bu J11 beıl•nm•m mu· 

karrer olaa tenue laflab Pıt kal· 

Bir mehaaumuzu 
kaybettik 

Bir eY çöktü llllfbr· Yallllll ~ yapdac&k 
KUçükayUofJada medıue IOka· " projeler tem•m•-nacütır. Vul 

Au... • (,&. A·) - Seybaa 
mebuau Safa Osıer din abaJa A· 
danadüi nlncle anjin de pavat. 
rinden vefat etmiftir. lUdlae A· 
danalılar Uzerinde bUyllk teeuUr 
uyanclırmqtır. Cenue tarenl br 
aGa yapılacaktır. 

tmda Demir HafJS •mı'"de lılrbıe a- y.t dtlzellr dllaelmn tnpat& derhal 
it 19 numaralı .., clQa ....,. birden- pçllecekUr. Yalms :taıln:ye ve Kurm
blre çölmaUftOr. Bvde kbme olmadı- • pqa JıaTUSl&rmm 1*hına dnam o· 
lmdall nOfUlga SQiat olnıaıqtır. luueaktır. 

Yeni ekmek çepiai 
lltanbul eJımelbdn tamamen .m 

1MJldayd&a lmaJl lfl J1lcltUdere uın
mqtır. Bllb•- cenup Yll&,.uertacleD 

plecek l8l't ~. ftJ"U' --
lert taUl edlldllfndn kara yolu1'a 
DakJedPmul çok pabaJIJa mal ola• 
caktır~ Aacak denlsJolu &Çddıktall 
.onra bu tım tatbik edllebllecett aıa
l•plmaktadır. 

Belediyede bir hadise 
DOn belfldb'ede mOeult bir Mdlae 

olmuftur. En eakl memurl&rd&ll mu 
raf m0d11ı11 Arif &mlrlJe yaptJtı bir 
mtlnakqa mumda birdenbire dilfe· 
rck bsyılnıııtır. Cerrahpqa hutane
•lne kaldmlaa Arlfta vut:yeU alır· 
dır. 

Uaküclar tramvay tirke
ti ta•fiye ediliyor 

IŞeh!r mecıı.t. uo temmmı carpmba 
gllnU t1n·lcatlde letlmaa çatnlmqtır. 
Toplantıda Uıklldar Halk tramvayla· 
rmm tu.:lyon me1ele9l gör11f1llecek
tı r. UakUdar tnunvayl&n tutlye mu· 
am~le.!tl bitirildikten ll01lr& latanbul 
l!'tmTay 11lrketlne befh olarak C&lıf&
caktır. 

:Yerli mallar aersiai 
açılmıyor . 

ı ı aeııedenben fehı'IJDISd• kurul· 
makta ol&D :yerll mallar ~ 
bu 88De aÇllmlyacatı &Dl&fl~ 
dır. Birçok ~ moe.....ıen -· 
aen llftgiDla kurulut tarzmdaa mem· 
nun dettııerdir. Onun için yeni Mrgt 
bbluı ıapdmc&ya kadar artık ~bir 
tqduı kaha•mıı oıaa bu muftkkat 
1eqtnlll kundm&mur muvafdı 181'1!· 
mektedlr. 

• ıu.ıu " lbraeat blrUldert kad
ro '\"e "8"91ertal bam'Jamak O... 
dtlnden IUbaren topl&Dblar yapmata 
bql&Dllflardır. DtlD ilk defa olarak 
gq" kahve lıılrutl toplum•tır· 

• Bamlkok Mtlcak depo aald~ 
dOn belediyede Etlballk mnme.Dlerf· 
le topla.umlflar aatq lflerlDl sörllf· 
mllllerdlr. Şehirde U bl&ı ton atok 

Lqat • it • Tiirk buhm4ulu •nıa.-ll&D'. 
tu .. rkçeye çevrildi • Adll:ye 'VeJrllt l!lalranbotuya git. 

mifUr. Tetkikler ,apmaktadır. 
A.akara, 11 (A· A·) Bundan 900 •Kadıköy kıs emttttllt! ıerstat dOn 

yıl önce btlyUk TUrk dilcla1 Klt· AçıllDlfbr. Yapılan merutmde JC&
prlı Malunudun Araplara tQ.rkçe· dıklSy k&JlllÜ&mı '" murtt erkim 

...ır.. Dl ba&Jr buhmmuftUr. 
yl öjretmek pyretlle yap..... • • GGmrtlk " tnbllarkr ft1dlt Raif 
vanll LOpt • it - Tnrk adlı arap. KaradeDls dOa laldartar '" Som• 
ça bUyilk lflpt, TUrk dil kuıııınu r11klerde megu1 olmq, Bcımoatt 
genel merkez kurulu Uyesi ve aay• fabrlkumı samlft,tr. 
manı J{Utahya 1aylavı Beeim A· • DabWye veW.U mab&DI ldarele
tal:ıy tarafından dJJ!m!ze çevrllmif, ler tube mOdlb'lqtlııe 'VeldJet mulla· 
birinci cildi buılarak ortaya çıka· kemat mOdllrO femeettln ta)'lll edil· 
nlmıtbr· Türk dllhıln elde bulu • mlgtlr. • 
nan en elkl toplu hamelerlndeıı • Şehrimizde bqUne kadar ao bin 
birl olan bu pek değerli e.serin ı· artmak hsp. edlldllt öfnDIJmlftlr. 
k1ncl ve Uçllnci1 cilUeri de yakında • Butd&1 flyatıarmda dDflldOk 

devam etmektec11r. 8cm batta gene ba.sılacaktrr· 

N04.tA/lı HltJTllll/I 
N•"le IC4C.Oı•4· 
l.JAf,. · .f 1 HHi V6 
TAYYAR6Si reDA 
ilik E!.JE~iAtf ... fE 
/JE QI Dl:~EG/,. 

11/'t/A IN71Y4~' 
VARDıJt •• · 

• 15-8 para dtlfGldOk olmuftur. 

Beled'1e eJektrlk ltletme 
reelala ...... malaaa 
cmnaı1eel gbleıt MM 1 
llafulJor-
................ Jeıler 

•llleledııade..._ Ddar 
olMaim• wuaedea halk, 
tılk ldanelD1n ... latUnai ...... ~-le· .... ,...... ..... , .. ' 
b7bet.mekt.e4lr-v.-. ......... l'he 

1 
.... teldlde ........ --
...Uerl bl1dlrea Wr levha 
..,..,_..._ .. ,11&na .. 

Gltelerh, 1lil1ii1n d~ıılr 
nısm! tatil ............. kadar 
.............. "' .... im 
reaa luılJma paeteler .. vu 
.. lıabenlar edDlllesl 13\nn 
.,...... ,,, ~ "'il ~ 

Dogru aeg 

Dünya siyaseti 
karşısında 

Memleketimizi 
vaziyeti 

Hbtop, 29 (A• A·) - Parti 
n beyeUerl tanımdan tcrtip c 
len konferans!arm \•crllme 
devam edilmektedir. Nahiye:e 
puar mahallerinde ve Halkevi 
lonlarmda kalal:iahk kütlelerin 
ZU111Dda V\'rllmekte olan ba k 
ferualarda gllnOn siyıud mcs 
leri bu arada hilkümetimlzin 
klp etmekte olduğu .tyasetin 
ballan lalı edilmektedir· 

••• 
Oeclh, ıt (A· A·) - Bu 

Gedizde köylü, ıehirli binlerce 
tandqm ifilraldyle muh 
1emtlerde açık toplantılar 
edllmil ve bu toplantılarda 
pal'tlal batibleri tarafmdall btı 
kt1 dlhıya ahvali tarpsuıda hll 
metlm1zln gtlttUğU politika 
memleketi allkadar eder me,· 
lar üzerinde konuım•tar Yapı 
Ur· ' 

Eıkitehircle yeni 
huiday mahsulü 

Eeldfelalr, 29 (A· A·) -
yıl 'baidaJ mahlUlü bqGn bo 
y& pl8d§tl1' J:n bereketli T8 

)'izli bir yılın ilk mahaulUnlln 
aya ıelfll mDne'Hıbetile fı 
bir törea ve tez&b1lrat vaı:ısmı-ıu 
Boraaya llt bufdayı pttren 
tahtfUn adı 1brahJm ~· 

Ali Çetinkaya Anka 
raya dönU,.or 

11tü, ti (&• A·> -
Ankaraya dlSnmekte otan 
kallt Vekili .All ~ya bu 
balı Upk !llWJGD11Dda batta. 
makam ve blJedi1e n1al olmak 
sere kala tdADl ve kalıbehk 
halk tarafmdan aellmlanm,. 
KDnataJ&t Vekilimiz trenin 
yonda teftlıkafundan bftlltft 
kuabamlllll imar ftled Oze 
~ıörOlmlln 
olanaa llMI dUeıkıertn &arınlu• 
ama çalıl1lacağmı nadetıDiıtir 

Hitler Eyfel kuleıi 
önünde fotoiraf 

çılrartb 
-...._ • (.&..\.) - A.lm&n aj 

b11ditl:ror: 
aueteıer, HlUerin geaelklll'may 

Mde 1*Ukte EJ'fel kule3i al 
alumllf fototratıarmı ntfl'etme 
Bu toto:ranar, ı:mt•r:.n con J:Unlc 
l"ranmz lıll'kikmet merkt:ı:.nl ziya 
ettlllııe delllet etmekteclir. 



J 

(+l 

ırda kabine buhranının lçyüzü: 

!Romanya Bulgaristan 
hSdiseleri yalanlanıyor 

giltere, Mısırı harp 
( Baıtarafı ı incide) 

hatta çekilmif)erdlr • 
lfıaJ puartat gQnll tamaınlUUDJJ 

ol&c&ktır. Romanya orduawıun bu~ 
lan tahllJUI dün tamamlanmqtır. 

Sovyetıer blrUttne terkedllen arul 
hakkmda teferruat mueleleriyle mq
ıuı olacak komüıyoaun Romen azuı, 
general Aldeslıı rtyueUnde, blr Ro
manya "V&p\lru De KCS.tenceden Ode
•J& ll&nket elmlflll'. 

ilanına zorlam.ış ! 

Sovyet - l'bılbdl:ya ticaret mua
Te ted119 anJqmuı 28 bazl• 
lrlolkovad& tmw:aJen•11br. Tl

t muahedNI, Uc1 taraf için de, 
yade muban ma.&ade memleket 

il yeU lbd&I eylemektılcllr. 
ltaıya, Almanya, BÜlprtatan, 
~ Romanya " JılacarLltan 

eııaWert h•J!bun·dald Avrupa 
u dolquUe tahaddU. eda D&k
" tramlt mueleleriDl tetkik 

etmek üzere dQıı Roma.da ça· 
.. baıl&mlflardır. 

Almanya. yeDl blr beyaz kitap 
anımt~ .... """4ke,.l•rla harp

lngtıtere, ll'rula. Holand& n 
ama muuı olduklarım iddia 
tedlr. 

Bu hareket Mısnm IJahili 
~lerine bir müdahhle sayıldı : 

latila etlen BQffJekil Ali Mahir pafa ayan mecli,
ainde ıayanı dikkat beyanatta bulundu 

Kahire, 21 ( A.A.) - Ali :&lablr baaılarmm, ya bizaWl1 'N)'&but he
Paşa, (istifa eden Mısır BatTeklll) yeU umumlJUI 1U1ı&r1Jle, bertanı .. 
Mısır Aran meclisinde •talıdıld dilmek s.tenen harp haUDe mtıneer 
nutku söylemiflir: oldufu ka.naatlnde bulumnut ft U· 

"Evvelki liln, ıi&lere, hilkOmeUa, lqmazlık bundan datmuttur. 
ltab'a ile müllefikımiz lnıılltere • • Bu t&leplerill bir çotu. bqvüllet 
raıınd• eıkln hırp bakkındıld al • " bartcl79 aeunu aıJi•lıerbldeld ıa 
)'&selini bildirmiılim. llıur m• '-ti mi Tulk&larda ,..ııdır. 
nln hisslyetından Te unlari n rm&~~: 
ilham alan bu si1ueti, mittetrbn lll&D oımıdrll, Kmrm mOttetlklerba· 
luYip eylemittinJ&. den Dh&m &lm&dıtı Ye muahede ru.. 

Mütlerikinıia biıim harbe iftira. bun& mutabık bir tarzda banket et
kimizi iatedillnden, benim içJo, med1l1 bah•Mlert D• JıtlllGmetlD deo 
memleketin yüksek meofuUnl nı • tıfUrilmellDI Lltlladat edlD bir talep 
zarı dikkate almak, kmnunu .... ı. yapıldı. 
ye ri•yel etmek ye ıiae fikrimi bil. Bmıım nettcealllde, JD&&l..t, atıt
dlrmek mecburiyell nrdı. Bllhusa teı.tkl•Jıda mUmeulll, memleketbı lt. 
fU bıkımdın ki ltalym, ne Mııın ne Ufak muahedoelnln lm&aamd&D evvel 
de saydıAı diler memleteUerl bir- tamdıtı, samam ıeçmlf unllere mil· 
be ıllriiklemek Jatemedlltal bildir. racaat eyledi. 

ingiliz adaları 
bombalandı 

(Baıtara/ı I incide) 

bardımalı edllmelert beY'!•lmllel bu· 
kuka mupylr bulunmaktadır. 

ALMAN IDDIALABINI 
T&KZtr 

Almanlar bombu'dımantan tnıma 
ukerleri tahliye edilmeden ance 
y•ptıklannı n lastllll kuvndertaın 
bu bombardmıanl&r ytıaUnden ad&71 
tabliye •tWderlDI, tabliye 9'1119!Dda 
boaıbardunaDl&r 7UdDdeD lDa'Ws ... 
kerlerl arumd& mWWııa aySat oıcm
&uıw, ukerleria atırlJklarmı bırak&· 
rak çeklldlklertıd 1ddl& etmekte l9r 
1er de bunlar tamamlJk uJdurmadır. 

Berlindeki elçimizin 
ıöylediii nutuk 

TEKZIPLBR 
.ll8lıl'ef, ft (A.A.) - Reamen bildi· 

rDdlttH l'ÖNı lloY)'eUerin JCanden1a.. 
de nı Tim& U8erlnde deDIJI a.lert bak 
kında. taleplerde buluıutuıunu bildi· 
ren haberlerle Roman - Kuartatan 
" aomu.,.. • BuJpmtan hudutlarm 
da bld181Jer YUkua pJdllbd .e,tl;f9D 
habelier uılfDdır. . 

Dltv bir reamt teblll, Be-.rabya 
ve Bukovln muhaetrlerille ,aprlaoak 
,aıdmal&rd&D n bu buuata alman 
tedbirlerden ba!wetmektedlr. Bu mu· 
haclrler, Etl&k ve Buldaada 1ak&n • 
mı.cet ur. 
BtJLGAB &Aalctn NAZD.IN'llf 

ftll•SLABI 
eorra. • (AA.) - Hartcl11 D&• 

sın Popot, blrlblrbd takiben İtalJa. 
AlllWlJ& Ye lqDt.e •ftrlerbll ka· 
bul etmiflll'. 

8AB111 TAVllttall 
Roma, 21 (A.A.) - Ster.al ıjan

sının diplomatik muh•rriri bildiri· 
10r: 

Sallh11ellar Roma mahfillerin· 
de, SoY79tler Birlili ile Rom.ar• 
an11ndati meselelerin salbca bir 
hal suretine nbtetlllmeslnin ıewek 
Romaclm ıerek Berlinde memaa1tl· 
yelle karfılandıfı be11a edilmek
tedir. 

mlıUr. Majeıte Krahn ubık bqnkil· 
ya • lngiltere harbi Herhanıl bir vahim kuar alma- leri, aabık n Wıik lyan ve mebu

Bertbl, n - Tllrk • Alman muftk· 
kat Ucaret muüede91Dla akdi mtına
eebetlle Berlbldeld 'IUrk Ttcant oda· 
a 1ılr çay ziyafeU venDlfllr. Bunda 
BerllD lleftrbDlm. 'IUrk ftt.lladlfl•n 
n A1mu aeuıeUert erMDDe aÜJI 
erbaladul ~ -.at lıuhmmUfo Buaün'JN trenlerle 

Avrupadan selenler 
)hmJebtlerlaba lllml d1mell ~ 

rlDe ldcret edm Hol•ndalb paalerden 
Bl3J .JuJıaD adJı bAr &Mir • lıullD1dl 
ICGGTID&l,_.ııe pJmlfUr. AmerDmp 
lldeeetml IDJlemllllr. 

·tal yan denizal
,. ~aha batırlldı • 
1 ~l Balbonun ölü

~erine ltalyada ilci 
:

1matem ilin edildi 
dra, IO - ttalyan orduau umu· 
rarpbı nqrelUll blr tebliğde, 
ULluml valial Mare§Al Balbo

ölumi1DU bllclirmifUr. lng~ 
arclerinin 28 bulraDd& Tobnak 

de yaptı01 bir bombardıman ea-
mareıal B&Jbo tarafından 

edılmekte olan tayyare alevler 
dllfDıUıttır. Marep.1 B&lbo lle 

rede bulunan l&ir mtınttebat 
~lar<llr. 
Balboııun muharebec!e öldil· 

a• haber veren ltaıynn radyoau, 
ııu· m &llmeU olmak üzere ne§riY&• 

• 1k1 dıı.klka taW etmtıur • 
e· U>enun ölmesi tızcrlne Mwıollnt, 

ta • anda ve l temmuzda umumi 
arda hava me)'danl&nDda bay. 

ana yar11& IDdirilmeatnı n parti 
ezıert ue fqlat tepkkWJ.eriDde 

parUll lf&retlerine matem aıt.· 
O rl konmaaını emretmlıtlr. 

va· 

t.eU! BOMB.:UU>IMANLAIU 
b Ulz hava nezaretinin blldlrdltl· 

hal1' öre, Erttrede Macacca depolan 
gün• YYare meydanları bombalanmlf• 
tık~. ctroı depolan be§ aaat geçtiği 

ılei! Yanmakta devam ctmıııerdlr. 
u· kert bı?.rakalard& da yangmlar 

lmı,· Jııtır. Garp çOltındekl El • Gubbl 
iare meydanına da htıcum edilmlt 
troı depolan tutuıturuımuıtur. 
ir 1nctıJa tayyual k&Jbolma-

IJian tayyarelert dün Jılaltay& 
L~ere htıcum •t.mlolerdir. Hiçbir 

. r.' atalD&JDlflaı'dır. Malta UacrlD· 
Yeru hava çnrpqmaamda blr ltaıyan 
rsa· Jreaı dll§ürtllmtlftür. Bir tayya· 

fe• ide 11abet vaki olmUftur. Bu tay· 
bor· b.ln de u.tıne dönemedll1 aaml· 

de tadır, 
trr. 

~Ua Dl:NIZI ·ERPll 
• "'ı ~ uarct.Uıln bildirdi 

re. tıç lt.mıya:ı torptdo mWırl· 
merked Ak+ıııı• bir CUP.,._ 

ın İngtılz deniz kUvveUert btr l· 
tn nuıtıı1bl batmıuf!udlr. Dlter 

Uhrip geced n tatifade ederek 
t§lardır. Şarkt Htndlat&D Jlu· 

htı da ,,..den lkl ltalJ&D .. 
tahrip edlldlttnl blldlr-

kar: LYAN 'l'EBLlGt1<rJ! G()U .. 
b~ l~'&ll umumı kararraıimm bUdlr
tr &'öre, bir !taıyan denizaltm, 

Ur• in lonıuır aiUı.hlı bir vapuru tor· 
.. ıc batırmııtır. Şimali Afrika· 

!lk.e uea llatruııwa cenubunda bir 
P bona~ •dUerek 20 kadar 

r fa ~ t&Jarlp dlmiftlr. 1· 
il tayyareı.rt llalerlne d6Dmtlf-
r. 

k tzıJAL &\Lllo1'11N KAllDqt 
Dil Gı.DC 

~ ıo - ll&nfal Balbonun 
il mQııuebeUle HIUer, Muollnl· 
azlyet telır&fı sıelPıdt, bllWD 
t.n millellıüıı bO)'tlk 611blOD öıılla· 

ajanaı rmeUe ıındiflnl bUdlrmlttlr. 
-'lm bbıdttı tayyarede Wnct 
laldnı..t. te1': memuru, I.lbf& 
\onatllll, C:orrtere PadaoD pa-

r. ldUrU, m&re~lm kardqt mlll&
o Balbo ,.. bemtlrulnln otla 

u ırıoryo c1110 bulunuyordu. 

dan evvel muhterem lymn asasının aan reWerinf, aiyad partiler pf
tt1aseline mllraca•t benim için el. lerlni toplamam üzerine, ton baf. 
ıemdi. talann bütün hldiaelerinl bu ıu· 

lnsJllerenin Mısın harbe lftlrak retle anlatmak fınatmı buldum. 
ettirmek talebini, p1rllnıento 6nft - Bu znat. lnplterenin battı bare
ne tıkmadan tHTlp etmit olsaydım, ketinin M111r dahili ifleriat bir 
kanunu esasiyi çilnemlt olacaktım. müdahale tqkil eyledifi ft Jlıar 
TecrObenbı ye bldWelerbl dlkte et- nn iatikllline dolnmdulu fikrin· 

tııı al)'Uetbl, memleketi. prek dol- de bulundular. Bu sevat. mub· 
rudan dolrUJ& cenk llUTaaıta, Jıarp lif be 1 . ..1-- ..1-1-
Cec:qlbıden vsııa,. •tmett bana bir te ae J?. eruvn _..,.,..yr, ·~ sa-vulfe olarak tahmil •Jlemealnden manda, nükWııetin daha bıdayet
bafka, parl&ınento btık6metln aıyaae. te Majeıtc Krala vermit oldup 
Unl tasvip etUtt zamu, bu karart ue iıtifaımın kabul edilmesi dilf Un· 
14urrm harbe ı,ttrtk etUrilmeaini lı. ccsini izhar eylediler. 
Ubdaf eden talebi de bertu'af eyte- • Bunun iberine Majnte Kral·· 
•lfU. Bu ke;:vf~t. tacutemıtn ne bu dan llttfmm bba!Untt rica ettim. 
bllkflmetten .. de Jıerbalıst cJitet' bir Kral da iıtifayr kabul eyledi. Jııh. 
Kıaır bOkfım.etıırdeıı bu'p nan 9tııtflr ıın !ıarpten l&kındırmak anu· 
talep eylemedll'I bahılade matbuatta 
glhımtı7 oldutunua bazı be:yauUa da muz. kor~udan Celmif?r. ~u ar· 
teytt olundu. zumıu, diğer devletlenn nıyetle· 

lılemlekettn 1ilbek menfaa.Unl na· rine itimadımızdan da mülhem 
zarı dikkate alarak,.. mtıttenırspıııztn delildir. Sarih hakikat pdur ld 
talepleri Mıam tuvtp eyledlllDIS al· müstakil bir memlnetin, mUtte
)'Uete muJıallt bir TU:lJete cötarme. fildne karp, ittifak muabe4Hin• 
dikçe bu talepleri t.aıa P7Nt .wır. den dolan ftdbelerden betb ve• 
Kaamatıh, htlldlJllet, bu taleplerden dbell Yoktur·• 

Japonyanın harict siyaseti: 
"Japonya Çine yardım 

edenleri yola 
getirmek niyetindedir,, 
Nazır "Japonyanın hayat aahaaını tqlıil etlen ue 

baılıaları taTalından kullandan arasinin 
mukadderatı ile alakadar,, bulunduğunu aöyledi 

Tok11a: 29 ( A.AJ - Japon Hnri- ı terck h:ıy:ıt esası, milletlerin ref•
ciye ?\:ızırı Arita, bugün rad)·o Ue hını ıe bu milletlerin hayal saha. 
neşredilen bir nutuk s~yJemiş \'e smı istikrarını temio edecek mllı· 
demiştir ki: ıekar bir ku,·vet unsurudur. 

"'Bütün milletler kendi boyat sa. Bundan başka, muhtelif mllletJer 
batarın• sahip oJmadıkca. l.ıiilii nın sbtı 1, ullil ", ek • 
milletlerin ırz11 e ı f h, 1 
lı olmıy c ı r. 1 c ıJ e • ı 
mek ıcln, coı1r h ır 
ekonomik eebeplerl• ııkı suret • 
blrblrJerıne ballı nıillellerln evve
lemll'de, mDşterek mevcudlyeJJ ~ı. 
nln hı)at sahosını teşkil eylemeleri 
\e bu sahada ıulh \•e nizamı ıaran· 
ti e)leıuelerl pek tabiidir. Aynı za. 
manda, diler hayal 11halerı ile re
fah ve terakki mOnaseheıterl lemin 
olunması JAzımdır."' 

Japon ll:ırlcl)e Nazırı, bu husus 
ile allkadar olarak, t:zak Şarkt:ı 
yeni bir nlz;ım kurmak icln Jııpon. 
)'anın goyrellerindcn bahsetmı, ve 
ı6zlerlne f6>le devam etmltllr; 

"Jıpon)'lnın bll>fik hedefini an· 
lamıymn Te C.ınkancke yardım ıön 
dererek ,ark1 As)'ll suthOnü bozan 

JI t 
J h 1 

blldlrmlştır. Aynı zamandı Japon 
)':t, harbin Şırkl Aıyaya J•Yılma • 
masını anu etmedilhıl de tebarüz et 
tinn1$tir İıapon).. Avrupa harbi· 
nin inkiıarını Ye pasif k mınta· 
kalan da dahil olmak üzere ~ r l 
Asyanın muhterr mtntık:llın tııe .. 
riRdekf leslrlcrınl dıkkatle takip 
e30 lemekledlr, Şurasını blJdlrm 
islerim ki, Japonya, kendi h11at 
s:lhası bakımındın, bu arasının 
mukndderıtile ve ezcQmle J>U ırazl· 
nln inkişarı ve b kalan tarafından 
kullanı~mıısı ile ılikadardır ' 

tur. 
Bertin ..ılrtmls bir nutuk Irat .-. 

nk 2'QrldJ9 De Alaıu)'a arumcla 
,.,.... lllUftldcat ............ ebem· 
IDIJetlllden ba!wetmlf, bunu -m 
bAr *DJ"flllenm takip ~ IDJte
llllfUı'. Nubık &lJof1&rla JcarplMaufo 
br. . 

Ruayaclan selen Çek 
mültecileri 

Ruayanm Karadeniz nhlllerl 
halkmdan 15 Türk muhaciri Sov
yet bandıralı Svanetya vapurlle 
lstanbula relmlftlr· 

Bundan baPa 130 bdar Çek 
millteqll de ayni ftPVUll )'Oloq· 
lan arasmdlldlr· 

Çekler buradan prb dolra 
seyahatlerine devam edeceklerdir· 

Şehrimizden memleket
lerine aiden ltalyanlar 

lehrimialetl İtalyanlarda Midi 
k!aWk bir kafile diba aqım)d kon· 
van.siyoDel trenile mmaleketlertu 
gitmJPriir. ---o---

Bqsün 80 Polonyalı 
geldi 

Almaııymdan Balkulara ıecen Po-
10D)'&lı mWtecQerdell 80 Jdflllk bir 
ıaame 'bugUnJdl kODnuiyollel trenUe 
..ıms.ur. Bu aJd ulcerler SUr111 
J'OIUJI& J'Ulatlu ıtdeceklerdlr. 

r..k1 BelcJb dlplom&tıarmdu Pi• 
yer 1Ak09t. ye l1d Jıl&c:al' mllJıendlal 
de buıtblkG tnaJn JOlcuJ&n ........ 
dır. 

Bu •bükl A.wupa Ülpn9 tNDl 
ild 1*11 n. ıelmlftlr. 

BuDlard&n biii RealD& Lllmtr adlı 
btr .Almandır. 

Bu yolcu, kelldialJe 16r11fea lılr mu
hA• r:rsınu., Budapeftedl 1:tr mlldılel 
kald ld.aA 10Dr& ttc:ant mılt•dlJe 
}'l.ı lctyeyw pl"1lbı1 alSylemlfUr. mu. 
p"911D ~ yoleula lılr ,.,..._ kmt-
1'1idlr. 

Macar artiatlerine Suri
yeden de yol aröriindü 
Kemleketimisde ecubl artlllt· 

Jerln barlarda çahpHlart yllak 
edildikten IOllra, buradan Suriyeye 
ptea• Macar .kadın artistleri, ll01l 
gtınlerde orada aJmaıı fevkali4e 
tedbirler tızerine Balt&Dlara dan
mefe mecbur olmUflardu'· Bun. 
tarla birlikte Benıttan aynJp TUrll 
tebu.sı 1'Wll artiltle.rdalı Kledl bu 
gilnkll konv&n.liyonel trenile eeh
rlmbe ıelmltt1r· 

Klecli bir muharrlrimlııe '1Jll)an 
~Ylemittlr: 

- Jıfacar artiatlerile blrllkte 
Benıtta.kl kabarelerde çalıpyorduk· 

Elektrik ,__.rpmaaile Fakat Suriye bilktmetı b.barele-
Y- riıı hepaln1 kapattJimdan Jpiz kal. 

öldü dık ve son ıeferini yapan Yunan 
Kasmıpa.şada, Bahriye caddesin- bandıralı Traki vapuru De Pireye 

de bir kahvehanede çırakbk eden gittik· Vapunınıuzda bulunan Ma
Ömer elini yUzünU yılnyarak ya· car artlatleri memleketlerine av· 
tac&h ırraü nemli elleri Ue etek- det lc;in Atinaya çıktılar.,, 
t.rit dUlme•lnl çevirirken, eli çıp· • 
ıat katan bir elektrik teıtne def· Arjantinde matbuat 
miş ve Ömer hemen elektrik çarp. hürriyeti tahdit 
maamdan zabıta raporuna nısaran. • • 
"kömür haUn• gelerek" oraya yı. ı edılıyor 
k im.ıştır. Al.Mı~,,. • ~Y11'5- ıo (.\.~.) - Ayl.n 

Öm nn c~ıed a ta t& fm • 1ı t:ıratıık ve um ı 
k ldrnlmıştır lcab f!d n t b t:ı ·ııc etm Ur B 

cvam etmektedir t h dye:ı ta.tı 
Sırkecide tra.m· ay. ~ ... ınn .. 

koptu r 
Bu abah aat ODbtN dotnı atrkeol- için tespit ed n ni7.anıl saat gece 

do tramvay tellerinden biri kopnıUf, yarınndan IUmren tatbik ed!lecekUr. 
bu JQzden tramvaylar bir ID1l~t 
111lyeaıetn•11erdtr. 

Yuaoılav maarif nazın 
iatifa etti 

Del~, IO (A· A·) - 1.yt-n 
mec1181 reisi ve Sloven paıtb:iıtln 
ıefi Anton Ko~eç istifa eden 
Bojfdar Vaksimovtç'in yerine Ma· 
arif aUll'hfnıa tayin edtlmiftb'. 

POLiSTE: 
Tram•aydan atlayan 

. kız 
• Ka~Sf otcUnde oturan 16 yafmdakl 

Balıkealrll Sudiye dUn Embaöallade 
blnmlf •ldqu trau:vaydaıı atlamak 
isterken dUtmtıı. dU~:ne neUcutnde 
belbadeıı yar:ılaıun11 ol&D Sudlyutıı 
mUdavatı yapılmlfbr. 
llZRDIVE.~.E.~ DU,z..~ KADIM 

' 4.D..U laıntn4e b r kadm dtııı Ar-
but devletlerin dalma bulunmuş 
olması C'Ok ı:r,-ını teessnnor. Jılon, 
~ıı halen, bu devletleri )0011 getir _ 
mek nl)·etfndedlr Te ÇankıJ şeke 
y1rdım eden kunellert beri.raf et. 
mek t('.in biç bir enıel önünden 
kaçmı)·ıcaktır ... 

Artlı, Ş.rkl Aıya Te pulfik mın. 

Dikkat 

Şirketi Hayriyeden 

ıı&VUlköyde Kotlejd;e temizlik yafa'• 

kea çıkm11 oldu&u merdivenin k.,_.· 
er U• Y•l'9 dllferü kolundaıı J&l'&laD· 
'llUftır. Yaralı l<a.1m Beyoftu buta
ttellae k&lclınlmqtır. 

"KAZ 1 8ultuahmett.e Yerebatan cad. 

t•kllın mentll'kttlerlnln kendile • Şlrke~ yu tarlflll TtamUIUD dördGDoQ ...... llda-
rlne his btr tek hırıt aahılsındı de ıubaren tatbik oluuc&lltır. Cep tarlf1led Paartell alrpaı"ldan 

dellnde 28 11umaralı evde otuna 
Tahtatale Numan eorap f..._ 
ltc:Uerinden GWbehar cli1.n fabrika
da ~en ayaimı nw.tıneye 
bptınnt ~· Yanlı 
...._ haatu•re bldlnlmtft'l'· 

birıe,meJerinln tıbll oldulunu s6y. ltibaren bQWD lakelele~ 1tdl buGuk kurut mubMJtnde ~. 

lemi• ve denılttl1" ki: '•••••••••••••••••••••••••• ".D6yle bil' aı.temln prtı da, mlf • • 

' 

l\lacarıstan ve Bulgaristanın da 
lsledıklerinl almaAa hazırlandıkla· 
rı hakkında 7ab.acı matbuatın J'IY· 
dıllı lı:ıberler, aynı mablelleree. 
anlnşmazhitı genişletmek hedefini 
güden şayialar ol:ırak tellkkl edil· 
mekledir. Bu mesele hakkında. t· 
tabanın •cmpalılerlnin daima Ma· 
carlstan, Bulgarlst:m hakkınd• " 
bu iki memleketin mutalebah bab· 
.sinde •ynı olarak kalclılı bildiril· 
mektc, fakat leTkalAde mühim olan 
halihazır dolayıslyle, bu iki dost 
memleble sabırla beklemelerinin 
tlV~iye edilmekle oldala Te bu iki 
memleketin mutalebalını au1h Yo"' 
lu ile elde edecekleri zaman ıeıe· 
cell tebarilı ettirilmektedir. 
Aynı saWıiyetl&r Roma m•bfel· 

lerinde, ayrıca ıu cihet de tebarüz 
ettirilmektedir ki, Romı ve BerJin, 
bütün hldlseleri, tam bir anlaşma 
ve işblrlljl ile takip eylemektedir. 

TIJGOSLA VYA VE BALKAN 
il"TAN'D 

Belgrat, !9 ( A.A.) - Ntm resm! 
Yugoslavya mahıfilinin tebarib el
tirdiiine göre, Antantta hl de·r 
Jetlerden birine kal'fı Sov7et RıısJ a 
t1rafından tecavüz 'Vtlkuu halinde 
Balkan Antantı pakh stıtnsa, Y11-
ıosl1Vya)'l harekele 11cmeto icbar 
etmemektedir. Jılaıunafih &ikan 
Antantı Azası olan bir devlet bir 
hırpte methaldar buJundalu tak· 
dlrde Taziyet dellfmiş olacalılld•n 
YoSoslıv)·a yeni bir hattı hareket 
Jttihaz edecektir. 
Aynı Nim resmi m•ham Moman· 

ya hAdisatı baldtınü beyanı mllta· 
ll• ede ... k, hldJsenin tamamen a· 
ltkadar ellili memleketlere ıit bu· 
Iıındulunu be)'an etmektedirler. 

Yaz saati 
(Baılara/ı t lnc14eJ, 

daa vermemek Owe a>llrıdu mtı· 
..eeeleriıı telefoDla keyfiyette 
haberdar eclllmeaiDl muvafık aer
müt ve derba1 ili abrtaya havale 
etmitlil'- Bam ilserlDe IÜlt& 
merkesleri faaliyete secidlmil ,.. 
auetelerle açıt olan umumi a1. 
.... ıer, tranrn.y, treaı ve vapar 
ltletmelerbıe mtlerde nPllMü 
deltfilrJik telefonla blldiılJmlttır. 
Bununla beraber tatil 4WaJ'lllle 
hirgok mmarlara r...ı tAıblpt 
yapıl1J11adıia1c1&D. hsbaql lıılr .. 
beble vulyet1 kat'! ol&rü lılJml· 
JeDlerJa )'arm vattln4e YUlfe11d 
bapada baJnn...-a••n DıUmaU 
ftldlr. Maa•efl! maaml Jdmılt 
... __ aled .,. alıda ~ 

çalJllP da bugtln mamı Glm7u 
memurlarm. yu NatlDe ana ... 
tilde yamı ip lıq1eal•n temiD 
edilmittir· 

Radyo ve pseteler ft8ltuOe 
1ıaik ve diler aWuMlarlara da ker 
.fiyet buglln illa eclilmettedir· 

Karar mudblnce mevcut lef er 
tari.felerinfn dellltlrilmemeal Jl. 
mngelmekle bera&er, bu ıeceye 
mllnhurr olmak t1lere ftvelee 
12,15 te köprüden kalkan yakın 
l&biller vapurlan yu saatinJn tat. 
blkmdan sonra 1,15 de Jıarebt 
etUrilecekt.ir • 

Bu gece yarım blltlba aatJer bir 
saat ileri almacakllr· ~Qe uf· 
ramamak için bunun unutnJmımı· 
il lbundır· 

Memlekette sllnel sl)'UIDdaa 
daha faclı\ i8t1.fade edllm811al .,. 
bu ınıretJe tenviratta JmUaartın 
maddelerden tasarruf olım•uan 
hedef tutan karar Vekiller He')'tl
tinden aynen fU eekilde ~: 

0 1 - 30 Hazlraıı 9'0 ı 1 Tem· 
muz 94() a baflıyan ıece, saat H 
de blltlln memleket dahilinde •· 
at r bir aut ileri almacaktlr· 

., - 1' u l:ararm tat.b!k mnld. 
bulun uiu mllddetçe tarlte

r e ve m .. , eatleriııde, Jrara• 
rm um ?Dl hl\ atm he1" gtln 1ıılr a
st evvel b ' mumı lltDıdaf eclea 

aveainl haleldar edeoek hJcblr ta· 
dil yapılml)-acaktır·,, 

VAPURLAIWf YAZ 
TABtn:1.11;BI 

YRkın aahlllere alt yu tarifel•• 
riııe 61.rtetihayrtye d«Srt temmmda. 
Denizyollan işletmell bet temmm. 
da başlıyacakJardır. 

Anka1ada 
Satıhk emlak 
Ankaranın eıı iyi bir 1erincle 

halen iyi ıeUri olan •• dalla )'I• 
rın daha büyük inpata milllt 
bulunan iki " Ye bir depo iki 
pınelde birden ye ayrl ayn uu
bktır. icraca takdir olunaıı bedel
leri birine (1.600), IWn.,a• 
(11.000) liradır. Almak iatefen
lerin 10 Temmuza 'kadar anlat
mak Qsere Z14 numaralı pollta 
btueuaa aria ıammlle mektup 
yuarak mlracaat1an. 



• 

11 -~~DCA,UIUMUll 
~ . . 
rK~: itiraf l•P 1 u ·~ 

-2-
~genç ya,.ta, kendbine çocuJ.. 

vermiyen bir Alınan kadını ile ev. 
Ieıımiı ve yasına rağmen genç kal· 
mŞı. Sıhhati de yerinde ve sağ· 
lamdı. Hildayı ilk defa Nc\'york 
tan Hamburga gc'ır en go:mu- H 

pek beğenmişti. Lakın vapurda 
yolcu kadınlar pc.. ı zlaydı Bu· 
yüzden Kassel, uzel Hildanın ma· 
nildlrcülükteki maharetinden an
cak birkaç defa, o da \apurun bu· 
yük berber salonunda istifade ede-
bHmi§ti. 

Amenkaya donu~ e~ahatine 

baflarken dok-tor Ka sel daha va· 
pura binmeden yolcu ti te ıni tct 
kik etmis 'e yolcular arasında ka· 
dmlarm bu sefer fazla o'madığmı 
görünce karnaraı:ına girer girmez 
Hilda Keynhav ... ri her sabah saat 
dokuzda kendi i için angaje etme· 
ii ihmal etmemi=ti. 

Doktorun bu emrini getıren ka.· 
marota Hilda ıu ceval>ı \erdi: 

- Bismarh vapurunda -
!aşılı) or. 

- Ben çekıleyım m.? 
Ha~ ır, h<n ır . ..1 u 

daır bir ~y ) lıycc .... ;:tır. Su, arı 
ile çarkçıba ı arasında geçen bıı 

ı .. onu~mada ıkıncı U\3rt tabiatı { 

bulunur. 
- . ·a-ıl ı t rscn ... 
Jki kaptan a aktı \e se ızc 

bckledılcr. Bu ~· ~YIŞ uzun ~r· 
medı. Oç dakıka sonra kapı açıl 
dı ve kamarot haber 'crdı. 

- Çarkçıb I ... 

Hanz Stra\ bcr ıçen gırdı. Kap 
kapandı -ve ça kı;ıba;sı, U\ari il~ 
ı'. .. inci ~ apta-ın :1 ~ındc dunıp 

iJariz bir lııddet içinde: 
- Kumandan, de ı, ızc şunu 

haber ,·crm gc gcldım: llJrınci 

çarkçı zabitinın biraz cv,eı rütbesı 
indirildi 'c ) erine ı!dncı çarkçı 
zabiti getırıldı. lkincı çarkçı 
zabitmin tcl.nık 1 ahili) etim mcv 
zuubahs etm·}onım; fakat bu ~a

zi}et birincı çarkçı zabitini küçuk 
du;urmektcdır \e hiç de haklı bir 
muamele değildir. 

- Pekli!. Her sabah saat do· 
ktuıda kamarasına gidecıeğımi Her 
doktora söyleyin. ismini dc!tert 

Sustu. Hıddetten tıtrı}ordu 
~ Söyledıgı sozler suvari baron fon 

kaydettim. 

"Bismark,, '3puru limandan ge· Eyhen \'e ikinci kaptan fon Rihter 
ce meddi esnasında çıkmı&tı. Dok· için hiç beldenmıyen bir hMiseyi 
tor Kauel akşam yemeğini ~ebir· haber vermiş olmalıydı, çünkü iki 
de yemiıtı. Diğer taraftan bütün kaptan da sapsan kesildi. 
IÜD me,guliyeti fazla olmuıtu; uy- Fon Eyhen sordu: 
kusu vanlı. Salonları dolaşmadan - Nasıl Stravber; ne dıyorsun? 
hemen yattı. Ertesi sabah güzel Birinci çarkçı zabiti ile ıkinci çark
Hildanm kendisine yapacağı ziya· çı zabitinin mevkileri mi değişti· 
reti du~unerek tatlı ruyala.r gör rildi? Fakat bu iki zabit de size 
dü. tabi.. Ben size bunlara dair hiç 

• •• emir vermedim. Şu ha'de kimin 

"Bismark,, transatllntiğir.:n sü· 
varisi baron fon Eyhen geminin 
harellıetiııden 90nra her tarafı do
lalmıl. İ!lerin yolunda gittiğini 
~nöbetçi zabitine lüzumlu 

talimatı vermiş ve eski dolttı, ge
minin ikinci süvarisi fon Rihterle 
beraber yenvjini yemek ür.eR: da
iresine tekilmiıti. Simdi yemekle
rini yemifler ve Oliln pek muhtaç 
olduklan istirahate çekilmeden 
&a livarinin kamarasında aga· 
ra içiyorlaıdr. 

Birden telefonun zili çaldı. Fon 
Eyhen ahizeyi aldı: 

-Allo .. 
T~fonda ~an işitti: 
- Kumandan, ben çarkçıbaşı .. 

SiJinle konuşmak istiyoruın. 
Fon Eyhen haywetle: 

. - Derhal mi? dedi. 
- Evet. 
- Fakat siıinle yirmi dakika 

evvel ıörüpnilftük; her ICY yolun· 
daydı. O zamandanberi yeni bir 
§eY mi var? 

-Evet. 
- Yeni ve bence çok mühim bir 

teY oldu. Ba:-u size hemen bıldir 
mek isti :ronmı; fakat telefonla ol-
maz. 

- Öyle mi? pek· .. gelin Strav
bel.- evet kamarama ... 

Telefonu kapattığı z2..-nan fon 
Eyhen. ikinci sü,ariye bakarak: 

- Garip ~ey! dedi, Str2vberin 
~esinden çok he} ecanh olduğu an· 

emrile bu işi yaptınız? 
(Denmı var) 

IB!ml 
30.6.940 Pazar 

ıı..a.o: P.rocram •• memleket aat 
ayan, 12.3:1: Ajau, 12.50: Mtıalk, 

Okıa)'all: Sadi H0t9u, Oku,an: KB· 
.. yyen Senar, 13.30/ 14.30: Kllzlk: 
KUçUk ork..ıra, 18.00: Proırram Ye 
memleket uat ayan, 18.06: JıılQalk: 
Kanfık mllzfk (P!.) 18.50: JltlzSk: 
Radyo cu ork811tı'U1 ışet: lbrablm 
ôzcUrJ, Soprano Bedriye TUzUn'Un 
ı,tirtkile, 19.~ Konu§ma, 19.•3: 
Memleket aat ayarı, ve Ajans, 20.00 

KUzfk, Okuyua Semahat ôzdemea, 
Okuyan: Necmt IUaa Ahıskan,, Oku· 
yan: Nebile .Raif, 20.•6: Konutma. 
21.00: KOzfk: Fuıl beyeU, 21,30: Ko
DU§JD&, Radyo gazeteal, 21.•~: Mllzlk: 
SeDtonlk Müzik (Pi.) 22.80: Memle
ket .... t ayen, ve AjaM haberleri, 
22.-Ca: Ajalut apor .. rv111, 23.00: MU. 
zık: Cazband lPI.) 23.23/23.30: Ya 
rmkl proıram ve kapanı§. 

Rqit Rıza Tiyatrosu 
IO Badraa Pazar akııuu Gedikpıı

,ada Azak ~de 
'"KARMAKAIUŞIK" 

\ OC:Vil (S) Perde 

Halk Opereti 
2 Temmuz Salı akıamı 

Bqtm Be/ Be§iktq bah,.eainde 
<Vo Yıldız) 

Caplotlu Çltıeuraylar BUce 
Tlyatroswıda 

ı c ı Temmuz Pe~mbe gtınU akpm 
- S:ınatk!r N&flt Oece.I -

- l aban Gllllt;•I ~ 
TRk'ltll Vo,,vll 3 perde. 

Darülaceze Müdürlüğünden 
Darilllceze mOeuuesl ve h11Jtaneslne 1~ kndın ha.demesi alınacaktır. 

111& ifl ,apmaga kendlılııde kuV\-et ve kudret ır r ;ıJerin hcrgUn mUeaaeaeye 
mtlracaatıan. (~285) 

30 HAN _ 

vsrnen Har c1 as, eri 1 ıstanbul Levazım An1ır~ığ•nden 
-- ...... :.w. ........................................ ~ .................. ~ .... 

t{ant gıırn1.1; LU ıçın oır ırnusuna t ıuıw u l :; tı 1 .., u 
4SO,OOO kllo ıığır eti ile bır kilosuna tahmin edilen nyatı 2 kun;~ oıan 

3.000.000 kilo odun ve Ardahan garnizonu h;ln b r kilo una tllhnıın euıı o 
flyu.tı lf> k!.!ru~ ole.n lH 000 kilo sığır eU ve Gole garnlzol!u için bh kUu. 
suna tahmin edılen rıylltı H kuruş oıan 120.000 kilo sığır eti kap:ılJ zarna 
eksiltmeye konmu tur. 480 ton sı ır etinin ilk teminatı ;..ı050 lira. ıı milyon 
kilo odunun ilk teminatı 4500 lira. 144 hın kilo ııığır etinin ilk teminatı 

1620 lira 120 ton 111'-ır etlnln Uk temlnaU l:lô60 lira. 480 ton 8J ·r etl"ln 
şartnamesi 933 ve 3 milyon kilo odunun şartnamesi 800 kUru§a almak ve 
cllğerlerlnl parasız almalt lsteyenlct hcrgiln komisyona gelmeleri 41'0 ton 
s·gır etln n lh ıc. I 10 7-940 çarşamba ı;UnU saat 14 de ve 3 milyon kllo 
odunan lhnlc ı o nı gUn ııaat ı~ de, 144 b n bin kilo sığır etinin ihaltsl uat 
15,30 da. 120 ton s ğır eunln 16 dadır. Ekstıtmeye gireceklerin 249(1 aayılı 
kanunun 2 ~e 8 üncu nıadd 1 rinde ,>DUlı vesaık ve teklıf mektupı:ınnı ıha. 
ıe sıuı.tlcrlnd n en az nlr aaat e~ vellnc kadar Karada A:ıkeı1 Satınaıma Ko_ 
mill)Onuna \Crm lcrt l91) (5049) 

• * * ~ 
Beher takımına tahmin edilen fl,>atJ iki lira olan 1\1'.~0 takım pi ma . ' 

ı0-7-1140 ça .amba gtlnU sant u de j<apah zarcıa satın alınacaktır. lstekllle· 
rın 1500 liralık ı k l • ln:ıtlarılc blrfııtte teklıf mektuplannı ekalltme saatin· 
den bAhcmchal bir :ıt evveline kadar A~karada M.M.V. satmalma kOmlı· 

) onuna \'ermelerl ı 06 ı ( 5082) 
... . (' 

68.000 İdlo ı;ad J.a:Z kap:ılı zarfla eksiltmeye konmu~tur. lhaleal 16 7-
910 pazartc•ı (;'UııU anat 11 de yapılacaktır. lıluhammcn tutarı 68.000 lira 
ılk teminatı 4600 liraJır. Şartnamesi Ankara ve latanbul Lv. Amirlikleri aa· 
tınalma komlsyonlarıuda görülür. Tallplerın teklU mektuplarını eksiltme 
saatinden tılr saat evveline !(adar Diyarbakır Kor aaunalma komisyonuna 
vermeleri. 1149) Cl">330) 

• • • 
600.000 ltllo arpa kapalı zarfla. aatm alınacaktır. Muhammen bedell 

36.750 lira tik teminatı 2756 Ura 23 kuruştur. Ekslllmeal 12-7·940 cuma gUnU 
saat 9.30 da yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür. bteklllerin belll 
ı;Unde eksiltme 83allnden bir uat evvel kanunun tarifleri da.bilinde tekili 
mektuplannı ElAzığda tUmen satınalma komisyonuna vermeleri. (151)(5332) . ... 

lld mllyon kuru o: kapalı zarna eltllltmeye konmUftur. Jhalest 8-T
HO pazarteli g11DU ıaat 16 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 110,000 Ura Uk 
teminatı 8250 liradır. Evu.f ve prtnamesl her gUıı komisyonda görtılUr. 
lateklllerln belli gtın ve eaatten bir eaat evveline kadar rum1 veaatk ve 
tekli? mektuplarını Edlmede Sanayt Kqlaamd&ld satınalma komlaJODUD& 
vermelerL (104) l5123) 

• • • 
10.000 ton e~ya nakliyatı kapalı zartla ekalltmeye konmuttur, lhalul 

11-'MMO gtıııU saat 16 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 280.000 Ura ilk te
mlnaU H.950 llradlT'. Şartname8l Ankara, ?atanbul Lv. Aınlrtlklert ve Er
zurumda Kor aatmalma komlayonund& görUlebllir. lsteklllertn mua71en ' 
günde lhaİe naUnden bir saat evveline kadar teklif zarflanm Erzurumda 
Lv. Amlrlllf utmalma komieyonuna veraeart. (137) <5280> 

.. . . 
1k1 adet hangar kapalı zarfla yaptınlacaktır. lhalul 16-7-140 puarteaı 

gtıııU aaat 16 da Çorluda Kor utmaıma komlayoDunda yapdacalr.tır. Kqtf 
bedell 1815.536 lira •6 kul'Uf ilk tem!natı 10.1528 liradır. Ke,lt ve prtn&meal 
927 kurup komlıyondan almır. lateklflerin kanunun 2 ve 3 UncO maddelerin· 
de yazılı belgelerlle birlikte belU gün ve .aatten bir aat evvel tekllt melc
tuplarmı komlayona vermeleri. (188) (15281) 

• • • 
MO ton kuru ot kapalı zartla almacaktır. Muhammen bedeli 27.000 llra 

ilk temlnatı 202~ liradır. lhaleat 11-7-SMO pe,.embe gUnU 1&at 9,30 da Ell· 

~ WDıeıı abP!ma koınJayoıaunda yapılacaktır. latekWerla ballı ,O. ve -.: 
atten blr aaat evveline kadar kanunun lzablan dahilinde tanzim edecekleri 
teklit mektuplannı komla70oa vermelarl. Şartnamul Allk&ra, Jatualıul ı... 
Amirlikleri ve Eli.zıt tümen Atmalm& komJayonlarmda sörWllr. 

(180) (15273) 

••• 
AJağlda 7azı1J oıevad kapalı zarfla ekllltmeye 

0

koam111tur. lhale-
lerl 3·7 .9•0 çarpmba g11ııU bl7.alarmda yazılı ....UercSe San· 
kamlfla aakert aatmaıma komi.,oDUDda yapılacaktır. ı.teklllerin luuııml 
vealk&larlle tekllt .nektuplarmı ihale uaUerlnden bir .. t evvellD• lcadar 
komlayona vermeleri. Şartnamelll A1lk&ra, ı.tanbui L'V. AmlrlDderl •tmaL 
ma kom18yonlarmda sörWtlr. (61) <'91118) 

ClD.lt Jıllktan tutan 

Sz&lr eU 
Odun 
Kuru aovan. 

ldlo Ura 
•62.000 83.160 • 2.000.000 
180.000 

21.100 
15.300 

• • • 

temJnatı 

Ura 
6231 
llT5 
11'8 

Ul&l• aau 

' 1' 
11.ao 

37.000 - noo - HOO -noe - noo kilolardan ibaret olmak Uzere beı 
grup halinde cemau 88.800 kilo adeyatt kapalı zarfla eblltmeye konmut
tur. HepWıbl tahmin bedeli 82,320 Ura ilk tem!natı ~ Uradır. Gruplar ayrı 
ayn da ihale edllebllecekUr. Ekllltmelerl 12·7-940 cuma gtınU eaat 11 cı, 
LWeburguda aakert •tmalma komt.yonund& yapılacaktır. Şartnameal ber
glln komla)'Onda görWOr. Teklif maktuplan belli g1JD ve aatten bir aut • .,.. 
vellne kadar koml8yoaa verllmell. (13') ('5277) 

••• 
Kapalı zarfla balye halinde 600 ton kuru ot almacaktır. Muhammen be

dell 30.000 )lra ilk teminatı 22!50 liradır. lhaleal :ı:n-SKO pazartMI g11ıı0 aat 
16 da KOtahyada Top. A. -~ komlayonunda yapılacaktır. Tek1lf mek· 
tuplarmm ihaleden bir aat evveline kadar mezk~r komisyona 'Verilmesi 
Şartnamesi komlllyonda sörWtlr. 1136) ('5279) 

• • • 
1.uo.000 kilo B1ğlr,ıeU kapalı sartıa ekılltmeye konmuıtur. thaleal 1'5-7· 

940 pazarte1I gUnU saat 15 te yapılacaktır. Muhammen bedeU 1511,200 lira 
ilk teminatı 38 340 liradır. Evıaf ve p.rtnameal komll)'ODda görü!Ur. ?a
tcklllerin kanuni v~wk ve temlnatıarlle teklif mektuplannı ihale ıaattnde!I 
bir ııaat evveline kadar Edimede sanayi kı:ıasmda aslteı1 aatmalma ltomla-
yonuna vermeleri. (12~) (52") • 

• •• 
li4 ooo kno kn 'Un eti kapalı zartla '5-7-940 cuma ıuno aat 11 da eU!lt-

meye konmu~tur. Tutan 18.200 lira Uk teminatı 1213 liradır. ŞartnamNt ka. 

l\Ş ~ııJJ ) ııı ru v.ıcı ı:r 1-940 puarteat ıuuu hlUT 
de kapalı zarfla satın aıuıacaktır. Evaat ve p.rt.ııameat • 
tatcxlılcrln teı.ııı mektupıannı lhaleJcn en geç bir aaat e 
n de L'&.lapaşalla ukerı aatınalma komlayonuna •erme.le 

Clnısl Mıktan Tutan llk teminatı 

Sığır eti 
SadeJ.ıı.tı 

kilo Ura lira Kr. 
293 000 103 50 6427 ~ 
70.QOO 9,.~0 ô975 

~ .. 
• • • 

165-0 toı:ı odun kapalı zarfla ekstltmeye konm111tur. 
d7.9:10 lira ilk temlııatı 2846 lira 23 kuruştur. ihalesi 4-7 
"lftat 15 oe Sıvasta aakeı1 satmaıma komisyonunda yapı 
teklil mektuplarını ihale saatinden bir aaat evveline kad 
mest. Şartnamesi laL L.v. Amirliği atmaıma komlayoD 

••• 
3:1 000 kilo koyun eli kapalı zarfla ekatltmeye koamuı 

c;ar~amba gUnıı saat 16 da Balıkealrde Kor aatınaıma ko 
caktır. Evsaf ve prtlan komisyonda görtılUr. lılubamme 
muvakkat teminatı l 181 Ura 2~ kuru,tur. Iateklilerin kan 
raber teklll mektupıannı lh&le saatinden olr aaat nveı 
\'Crmelerf. 1641 149651 

• • • 
Bayburda teıllm prtlle bir milyon kilo odun kapalı 

ıı temmuz 940 pazarteal gtlnU 1aat l~ de Erzincan aake 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli 17500 Ura ilk temin& 
l'U§tur. Şartnameat bergün Ko. da görUleblllr. Teklif mek 
uattnden bir aaat evvel Ko.na verllmesL (69J <•970) 

1 Çatalca Askeri Satınalma Komisyon 
Çatalca blrllkler lhUyacı lçln 1-7 NO pazarteat gUDO 

mak Usere fO ton yulaf Ye •o ton arpa konılQCDda mev 
na söre a)'rl a)'rl pazarlıkla atın llmacaktır. 11tekUıerin 
te katı temJnatıarlle birlikte Çatalcada ukert atmalma 
melen. ( 5507) 

1 ıleniz Levazım Satınalma Komısyon 
L'1Nl51 

Balc1a Uç) 8000 15 • 
Beıelye llllt.anl ..000 7 11 

Araka 4000 10 • 
Semizotu 10000 • • 
Anekadm fuul,ye 1!5000 ı.ı. • 
Tue lr&b&k 8000 2.80 • 
Patııcan 1!5000 • • 
Bamya l5000 17.IO • 

• Pırua 25000 • • 
Japanak 2l5000 1 • 
Kuru llOY&D 28000 10 • 
Salça 8000 23 • 
Kırmm biber llOO 23 • 
Domateı llOOO ' • 
Patateı 28000 • .. 
Y9fll biber 8000 7 11 

Laballa llOOO 1 • 
1 - DeD1a erlednln }'111ık lhU~U'IDdaa olup JUka 

yudı lT Jıalftll •tıu. kapU sartunllle .u&ltme,. 
2 - Ek8lltmell ı Temmua MO PaArtell sQDQ aat 

ea.u kapwnd&Jd koıııJqon biD.uıD4" J&PZ' .. kbr. 
1 - 111& .lfe alt pıtume bedel.IU ol&l'ak lloı:ııa18J'ODcllal 
' - .B:kalltme,a lftlrl.k edecek lltekWertıa 2üO •>'it 

llcl1ll ticaret vulkalanm ve ıase UradaD ibaret mu 
ilkte tamdm edecekleri teklif meırtupJarmı muanen ıtın 
.... t enellD• kadar komilyon bqkWılma "'1llelert 

• • • 
400 ton Karalılk kokklmtlrtl lllauM:M 

1 - Talualn edllell bedeli (11800) Ura olan 400 
nUD kapalı ~ yapılan elulltmemne tallp ç 
' temmuz NO tarlldne rutlJ7an peıpmbe sUD 
lıkla almacaktır • 

2 - llk temiDatı (SU) Ura olup p.rtnamul hel'JOD 
aız olarak almablllr. 

3 - lateklllerin 2•90 1&yılı kanunda J&Zl1ı v..umla 
ctın ,,.. aaatte Knmpapda bulunan k.cmı.ınoın.t 

••• 
1 - Tahmin edilen. bedeli 1700 Ura olu 1000 adet 

940 cuma gOnO aat 11 de puarlıkla ah:lıactlJI 
2 - KaU temlnatı (HM) llra olup prtnamubı1 

yenlerin hergUn ve puu1ıla lftırak ecte.c:eklertıl 
atte Kaaımpap.da bulunan komiaJona temln&t 
tuplarile mUraca&tıan. (15496) 

••• 
1 - Tahmin edilen ~l <2000> Ura ol&D blr adet 

muz 940 tarlhlııe natııyan peryembe ccıııo 
eıc.ııtmeat yapdıp'tır. 

2 - Kati teminatı (IOO) lira olup prtnamubd 
yenlerin be~ ve pazarııta lftlrak ecıec:eJde 
aatt.e 'Veaalk .,.. talD&Uarile birlikte KMllll 
misyona m11raca&U&n. (&UI) 

j ıstanbul Komutanlıüı Satınalına Kom 

1 Öksüren!ere Katr~~ Hak~u Ekrem 
BRONŞiTLERE pek f aidelidir 1 

mlıyonda görtllUr. ihaleye iştirak edecekler muayyen gtın •e uatten bir ııa· 

at evveline kadar teklif mektuplarını Erzurum Lv. Amlrlttt 1&ldUllma ko
mtayonuna \"ermeleri. (57) (4Dı.11) 

••• 
Kapalı zarfla 22 ton sadeyatı &lmacalıtır. thalul 8-T.940 pazartesi rD-

nU saat 11 de Edlmede eski mllflrlyet d:tlreslnde atmaıma komlsvonunda 
\'apılacaktır. Tahmin edilen bedeli 27 SOO Ura teminatı 2063 liradır. ı:vat Vf' 

KomulaDbk blrUkJeı1 aeoellk ihtiyaca .... dOrt. 7Ua 
kapalı zarf uauJQ ekllltme ile atm aı~tır. Zkall 
nQ A&l 18 dadır. 11'1bMUDft bedeli JD9 albDJI alta 1ıiD 
teminatı dokuz bin beOQS 19tmlf bet IJddD'. tartDame 
ve lzmir levuım &mlrltklerDe ı.tubld llOlllUtanbk 
d:ı görWeblllr. latekUleı1D teklif mektuplarml beJU 

Ö<inlci 
•• "t'... ... .. .. 

.Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
f<olay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
lcat11 ray~t tesirlidir. Baruk solucanlarının büyuklerde ve Kuçuklerde 
HMb olaajı tehlikeler ıö• öaime alınarak solucan hasta1ıklannda bunu 

kııllanmalan fa7dalıdır. 

Heldmlerlmlae ve halkımıza tavsiye edilen bu 
mUatahzar her eczanede bulunur. 

Kutuau 20 kuruştur. 

şartnamt'm bPrgiln lcomlsyonda t:örWOr. hteklllerfn ııözQ geçen rtlnde lllale 
saatinden bir saat evveline kadar teklll meklUı>l&nnı komisyona vermeleri 

<U> f493Tl 

••• 
60 000 kilo Mdeya~ kapah zarfla almacakttr. ?halesi ~ 7·940 "azartf!tf 

gilnQ saat 13 de Kayseri 1&tmalma komı.,onunda yapdacaktır. Muhammen 
beden u.oôo ıra. Dk teminatı '123 llradır. ŞartD&meal Ankara. tatanbul L., 
.A.mlrl:klerl ve KaySf'rt aııkert eatmalma komisyonunda görtllUr. tıtektoerln 
ilk teminat ve kanunun 2 ,,. 3 OncU maddelerinde yaaılı vesllde birlikte 
tek'lt ır.tktup1arını ihale aaUndea bir aat e"n·eline kadar komisyona ver· 
melerl. ı 83) ( 5041) 

••• 

bir aaat evveline kadar 2'IO -.,ılı lcaDUDUD 1ltedlCt 
dıkhda komutanlık l&tm&lma komllJODUD& m•kbua 
lerl. ('8:58) 

• • • 
Komutanlık birlikleri için 1-T·MO 11bıll aat 11 de 

tavla halatı aatm almacaktır. !PWdllerbı IArtn&IDeJ1 
pazarlık lçtnde belll gUn " aatte l'mdıklıd& komu 
yonuna mllracaatıan. (5891) 

_. . . 
KomÜtanıık kıtaları için 2·T-h0 sUDU .. t 11 te 

man atm almacaktır. 
lateklilerln be111 sQn ve aaatte l'mdıklJda komu 

yonuna gelmeleri. (6M1) 

1.200 ooo kno butda:v 8ttttm• kapalı zartla eks1ıımeıe 1mnmu.ıur. 1. To hanede Dı"k" 8,· Md den· 
balesi 3.7.940 carşambe g11DO *-t ıs da tzmlrde Lv Amlrtllf ıııot"'l•lma P im 1 • • 
kmnlsyonunc!a yapılacaktır. Tahmin bedell 215.800 1ll"a ilk temlnab 193S lira· Tophanede lld Ho. b dUdm nlDlll pcuk ate)Jalnd 
dır. Şartnamesi he~n komfıyonda gllrlllUr. tstelrtnerfn ttcaret odasnırfa ka. n kUrk m!lkinelerll• blrUkw lfçl aımacaJrtır. ~r 
)·ıtlı olduklarma dair •esik• ır"9'9rmek mecburtyetlndedlrler, ısteklll•rf::t ' ,. . kendi mak.nelerUe SoCUk dllmıete tal p olaoak lfçllerin 
nunl walkalartıe teklif mektupl&rmt ihale aaatlndeıı bir aat evvelin• kadar zere bergtın aaat 13 taD 11 a kadar Topb&Dede dlldme 
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