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lngiliz Bahriye Nazırının hu sabahki nutku: 
MiLLi ŞEF 
YALOVADA 
~&abalı Derincede 

''ihraç kıtaları sahilleri .. 
;;f~;r~~r::::. mize vaklaşariıadan 
~ ~ Aıık&radan hu.ket ______ .;..'-----------------

~·~:::~ =t =-~ hiJ edı•ıecektı•l Yedi ayhk bir maceradan sonra 
... ~llbılnırumusun hu1Ust treni ' ' « ~ lk ~ ~ h •&at ona yirmi kal& Derin· a a ıry a ~,:\rxıt.ıt.ır. ~rlnceye ~den İltan· • ~ c::i ~ 

~::::.:.~~:::; "Dlşmaa bar yerde lngUlz -
~l::!:;:~!en ~!ı::y~ lstaabala dindi 
~~k!:?i:~;.~::;~ ı doilanmaslle kar,ııa,acall,, Roma~yada". Yahudi muhaciri nakl~derken 

1 • } · İ T evkıf edılen vapurun telsız memuru 

ngı tereye aarruzun m~~~~~~~.~:~~:ü~eş~~~~~~:: 
r"arşamba veya perşembe günleri hacirini lskenderuna götUrilrken darphttolantelaUciOsmanblr 
~ İngilWer tarafmdan tevkif edilen muha.rririmize bqlarmdım geçen • 

ı 
Sadıkz.a.deler:in Sakarya vapuru bir le.ri §Öyle anlatm11tır: 

, başlıyacag~ ı sanı ıyor ~-:1:;1~~~1~~~ ::f~~~~=u! 
.. ~ süvari Ali Baran ve mürettebatm Romanyanm Silnne limanma git • 

lu!k. Sovyet dost-1 Alman tayyareleri ingiltereye "'"R:;;,h .. ~dbe":·;:~il:~"bk a~:~:~!it,WE Sf lt~~~~ l .. a re söre: B il "' 

~nu takviyesi düdüklü bombalar attılar! İngilizler Suriyeyi :'an M:~!:'.·J~Im~~ ıcı:ı; u k kofil•yi ~= ;·~:.üd~~ 
' ika menbatan dik- tngitterede 320 bin genç daha askere çairıldı, işgale başlamışlar Münih giirUşineterinden sonra ... 

. değer miitalealar limanlardaki boı gemilerin batırılmaama 
"' tl"ri sürüyorlar karar verildi Fransız aakerleri mü- ........ •e 
.,~ esair mukavemette J W 

~=~ ~:10~;:0ra~~~=: İtalyanlar bir torpidolarınn1 daha buıunamıyorıann•• Macarlıtaad . 
~rı. "T:.ad,,-o ~ta.n", geniş • • • 1 ~' " b t ld \J t t d a · Nevyork, H - Roma. radyo.unun bı.~~hı_ ile+?~~- ~~enlobvai~ m. ~~a~~~ a ırı ıgını 1 ıra e ıyor r dün gece ne,"'ttlfi bir habere 1röre, 
:-.~ "4IUII .; ..,.;u eı:ı.ı IP1liatindeki 1nglllz ku\"Vetterl dlln n· 

~ bulunulduğunu bildir • Ne\·)ork, u _ B'r lsviçtt gne- ıe.:~ birxaı: ha.ft.A içinde lngUtere at ıo.so cıa surtyeyı ıe:aıe baştamıı· terbi ba ı 
~)'ııı · teainin Romadan haber aldığına ile hesa.plarm görilleceği bildiri! • tardır. Surly~dcki ukerler mukave· s ' 1 vor 
~.~:Oyan' Soedvyenet hhlUrfımar"-l bellti ... ~!~ göre mihver memleketlerinin tn· mektedir. met etmek ııtıyorlarsa. da kendilerini J 

h"'..~ .... u iıa. gı1tereye ve B::it.anya lmparatorlu- lNGtJ~tr, ~A'Rtl.l~ER~"DEJU idare edecek klmJ1e olmadığından mu 

~~~e ~;ı::rct::~ırte olduğu· :!:a~~~:a~ ~:~:a~m~ BlK B~'=u!~~!:-0 ka~::,:::r~:::~:::m~::::·Su· Macaristanda tQrhisi' hasadın 
~ ~teye karıı yapılacağı 85y- teclir. lngilte~ aldığı mUdıüaa tedbfr... r:lyeden F1llsUne geçmiş olan GOO za.· 

~~~~.e~~:ı1'~~~,~~: ne!~~~~D ~~;;:;:~n:~lo!~ı~~ =in:~·:~ e::~edı:~ ~= blt de lngilizlcıle beraberdir. aksamaması için Almanya istemiş 
( D ~ n -rf ) Diğer tara.itan Berllnden bildirilen 

eJamr . uru c gazcteginde çrkan u:;ıın bir maka,. (n~.Jamı J üncüde), bir habere göre, Fllbtindeld 1ngtllz prk ordulan k11ma.nd11nı Surlyedekl 
Fransız orduları kumırndanJıg-ma bir 
Wtimatum verml~, Suı iyede bulunan 
dllrt yUz Jo•ransız tayyaresinin .slılhtan 
tecridini istemı,,tlr. Akm takdirde 

U 1 Ona 1 Dgl· ı ı· z do o a o- ~u:ı~:::e:ı~;lv~:ı~~~ll~~~·;r: 
an: ~ark orduları kumand11nı lngillzle 
n kal'§ı fiddetlP. muka\•emele ba.ar
laııılmasmı Suriyedekl bUtUD Fran.ID 

m asının m uh teme 1 ~ii:?,;.~r~~;~.R~:.~~ 
L. 1 TERHiS 

Xf:\Jork, t - Bükrcııkn veri
len haberlere göre, r..omanya bü-
1 • meti Balkan t>aktından da ay . 
n lmaya karar verrrıl .. tir. Bu kara
rm Alman tazyiki neticeBi olduğu 
zannedilmektedir. 

Kral Karo! en•elkf gP.ceyi müşa· 
verelerle geçirm~Ur. Jııtişarelerin 
Alman · Romen işbirliği için Ber
lin tarafından ileri sürlilen §artlar 
etrafında cerC'yan ettiği ııöylen
mektedir. 

ROMANYAD.\ TERHt~ 
Bükrc,, H - Romen genel kur. 

maymm bir tebliğine göre, pazar-

tesi günU muhtelif ihUyat sınıfla; 
rmm terhlııitıe lbaşlanacaJrtır. 

l lACAB.lSTAXDA TERlltS 
Boclapeıte H (Röytcr ajansı bildi· 

r lyor) - MUnlh roUza.kcrclerinden 
sonra. Macar ııfyueU §imdi tamamen 
Alm&n taraftan olmu§ ve Telckl de 
memleketin tefi olarak ber zamankln 
den dalı& kuvvetli bir vaziyette bulun 
maktadır. 

Budapeıtenin i) l mal~mat alan ma· 
ha!ilinde zanne&ıdiğine göre, Alman 
yanın Macar istekleri ha.klanda iti· 
dal tavsiye •tnıealnın aebeht Mac&r 
mahaulUne azamı derecede ihtiyacı 

(DtJamı 3 üncüde), 

Utr hu•• Cllffill bek eiıı·yor ın!:'nı~:ı:;·!:tebl!~~~~a=: LTö3ıJf.1l?tn 
f&l'k lutaatmdaı:ı bi rkaç ihtiyat amı· 

0,.andan kaçan ge-1 Fransa hü~ ·;1;,;;;,~ 62 bin tonluk 14 

~~eler bu __ limandtl: İngiltere de hür olamaz ;,~:~~~~~.~~, .~.7~~L~t~~~~~~-
\; .. _ 1~e §artları. mucıbince Alman ~ontrolu İngiliz başvekili bu aL·amki nutkunda Fransız· Gazeteler, son aylnr içinde. ce. Bütün İtalyan tayyareleri üsleri· 
~ QUI d F 1 lan ~ man 62·000 t1>:lll'l: H Yunan va- ne dönm~lerdir· • 

unması ıcap e en ransız ıman • lara hitap edecek ve Fransa kurtarılmadan Y l I k kum d F purunun battı~mı bP -:..irmektedirler· ugos av na ia nazırı 
t&ın ontrol ve an aaı ransız lngilterenin sulh yapmıyacağını bildirecek Mütareke komisyonun· sofyada 

\... · amiralliğine verildi p 1 • • k b• • · Al 1 d K ılh hh Sofya, 14 (A.A.) _ Yugoslavya 
'~b • U - Kolumbia radyo· len bır kararname mucibince, bil· e enın yenı a ınesını man ar a ız aç mura ası nalla nazırı Krek, birkaı; gün kal· 

~"-t~ria Yeıkmüıt,,ir: • ,, tlanün _Frakonaııntroll~·enklau.mnanAmd!~l '-~tma· beg""enmı'ş go••runmek ı•stemı"yorlar C«ıcnt-, 14 (A.ı\ . ) - Beynelmilel mak Uzcre, Sofyaya gelmiştir. ••" ... • ..... &1 kızılbaç tefklli1~ınrn merkez komitesi Nazır, Bulgar koop,µatit cemlyeUe· 

~ 
.. :ır t an Radikal g&• konmaktadır· Dl'. Jundnyu \ ıeııbadeıı mUtareke rlnin kongrelerinde hazır bulunacak• 

da ru~ Fransız maluunlan, komlsyonı:na murahhas t:ıyln etmiş tır. 
"'-~'-r._oUioıı·a '-·-ı İngiliz do- Bu limanlar m~yanmda bilha.18& Loadra, H - Fraıwzlarrn m.ilıt İngiltere, Fransadan son Alrıiıuı tir. Norv t b " ··h l kt "k 
\.~~ ~~IJldıUt~ılma.sımuh. J'ransanm AUantik Okyanusu sa. bayramı olan H Te m.mu mUna· tardedilmedikı;:e sulh rapmryacak. Maltaya ltaly an hava . eç e uyu e e rı 

uır bre hllindekl tıç limanı da zikredil· lebeWe bugün lngilterede mera • tzr. F ransa hür otmar.'!a l ngiltere hu"cumu 1 aantralları yapılıyor 
\..~ le ketten e.nd.ite meırtedlr. Ha.lbukl, mütareke ~ lilm yapılacaktır. tnıtUs nd~ de hür olamaz. Y3J]tmı ölmez O.lo, 14 (A.A.) - Troendel&19, 
"- ,_?'\~· Orandan kaçıp kur· Jan mucibince Atlant.iktekl l"ran· ba ublhkl ııeıriyatmda P'raDl1Z • Fransa!,. ltaıyada bir mahal, 1' (A· A.) Stavanger, OldedaJ ve Kr&i'erot mm· 
tı:. ~ hl.rb ıemllerl bu ır ıız limanla.rmm Alman kontroll tara hitaben d~mietir ki: İngiliz mesai nazın da F ranmz· - D eniz ''e h&,·a < • .'·"<11indeki takalann<la, ceman 135 milyon kilo· 

'('it~" ~!erdir· altmöa bulunma!IJ ica.b etmekted.lr ••ıt Temmuz sa.baht, bizimle be- ca bir nutuk 1ıöylemi' ve Franmz" Stefani ajıı.nsmın hususi muhabiri, vat iatibsal edecek kudretle bUyUk 
"l ~tu dün Fra.naada ve tn'rlltere buralarmt .. dQfman raber harp Ye kanlarını feda eden lara tlm.itlli:;liğe kapılmamalarmr, dün, öğleden sonra, ?.falla tizerjne hidroelektrik 68.Iltralları ln§uma bat 

,.._ larafmdan neıredi' topnığr,, addettifin1 bild.irmiftir- FraDlm askerlerini dUtUnUyoııız· fDt:Jamı J 11ncl de}. raP.ılan bir akm esna&mda, Dd ln· lpmı§tır. 



~~;;::;:;==========~!le~~-=--==========~~~ • 
HAZRETi MUHAMMED 

~~===~ <H AVA T I> e=:===~~ 

i L K VES K A • 
1 

,(lbni ishak) rn kaybolan eseri esas tutularak 
1BNt HJŞAM 

tarafından 1200 yıl eıJıJel yazılmı§ 
Hz. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

l'Ul'kçeye çeviren: 

41 MlYllhlDcldDn TlÜl r k 
Hı. Muhammed izin veriyordu. 

Onlar da işlerini bitirir bitirmez 
Tannrun ~ıyacağı ecri kazan· 
mak şevkile derhal geri dönüp ça· 
lşnağa koyuluyorlardr. (1) 

Müminlerin annesi Hz. 
Ayşeye yapılan 

iftira (2) 
Alkama ibni Vakkas, kendisine 

Said ibni Cubeyr, Urve ibni Zu· 
beyr ve Ubeydullah ibni Abdullah-

tan her birinin kı0ım kısmı naklet 
tiklerini hep birden nakletti. 

Yaboya ibni Abbad da babasr 
nm bizzat Hz. Aygeden dinlediğini 
nakletti. 

Keza Abdullah ibni Ebi Bekir 
de, ya]ancılarm hakkında mahut 
sözleri söyledikleri sırada Hz. Ay
şenin kendiliğinden anlatmış oldu 
ğu Abdurrahmamn km Amra· 
dan dinlemiştir. 

(Deorımı vt1.r) 

(1) :Medineye lt8J11 .Ambiatanm 1 maıılara. zafer ve :ııU&ret vcrmesl 
b1lt1lıı mUhim kabileleri blrlC§erek için dualarla mcoguı olurdu. 
yapılan bu hücuma {Alızab harbi) ve· Hz. Yuhammedln harp Mhnelerln· 
)"1. (Hendek harbi) denlllr. dG bulun~u. §Upheslz sadece mUalll· 

(Feth-ül·BA.rt) mQtteılk askerleri· manlarm ma:ııevtyatmı kuvvctıendtl" 
zı1Iı 24000 kfP oldu#UDU kaydediyor. mek için olmuotur. 

Gene ba§kumandan Ebu Sutyan- (2) Hz. Muhammedin zevcelerln· 
dı. den en genel olan Hz. A;ne hakkın· 

Bz. Muhammed esbabı toplayarak. da yapılan bu ıttiraya o(Etk htı.dlaesi) 

mutadı veçhlle, meaeleyt latlpre et· denllir ki liz. lılubammede yapılan 

mı, vt müdafaa harplerinde hendek i!tlrala.rm ba§mda gcllr. Esasen Hz. 
lerin namJ kullam1dığmı blle.n Sel· Ay§e yllzUndcn Hz. :Muhammcde ya.· 
man i'&rSlılD1n teJcHfhıl kabul ederek pıia.n !matlar yalnız bu (Etk) hadise
~ etra.fm& bu hendeği kazdmnir mnde:ıı ibaret de değildir. 
tir. Hs. Muhammedin M ~'&§Ulda iken 

Bu da k&U llU1'9tt. s~ ki ID:. Aypyt 7 yqmd& ntkAblıyarak 9 
Hz. !ıfUh•mmed gene mtıdata& h&rbl ::vqmdayken izdivaç et.meli lıllm dllJ 
k&bul etmıotır. )fııhasara 20-22 g11D ı:ıı.aııl&rmm en ldi dedikodularına. mev 
devam et.mı:, mllllDmanJar b11yQk mı teokJl e~Ur. 
daı1ık ve a.çlık mkmtııan geçtrmt§ll!" 
cllr. 

DQfman ktıvvetJerl bQttm htıcımı

lanı:ıa ra#meD hlııdeti pçe:ıı:ıemfflar, 
fakat hendek pek geııJf oımaaııı ıçıu 
karp kaqı,ya ok nı tq ~e 
Zıaıp ec1llıDJıUr. 
Heııdele t.ek bqma girmek cGreU· 

ııl .gıs.tereoıerle de mllslllman kahnı.· 
:nwılan hendcte atl.cyarak ve dllv1l§e• 
rek imha etmı,lerdlr. 

Kur'&nd& hendek harbi ıu 1.7etlerle 
anlatıımııktıı.dır: 

''0 vakit Q.st tantmrndan ve alt ta· 
rafmızdan hUcum etmfblerdL O haı
g&mede gtizler cıonup kalmJf, )'l1rek1er 
gırt1ak1&ra lt&dar gelm1§ ve All&ll 
baklanda ttlrlU turıu zanlara du,1ll· 
mtıatU. l§te o zaman mQmlnler denen· 
mfD VO §iddeW sanmaya UğramJftı.., 

"·- Onlardan Cmtıııatıklard.lı) blr 
gllnıh peygamberden izln LsUyerek 
"evlc:rimlz açıktır!,, deınlJlerdl. Hal
buki onJarm evletl açık degildl. On· 
larm makaadı muharebeden ıtrardan 
bqka b1r gey değ1ldJ..,. 

Fakat vakit ku:ı. olduğu l~ §ld• 
dcW rllzgO.rlar ve lCUJJ"galar, gayet 
~k miktarda mUttenk askerlcrln1n 1· 
qe gQı;lllklerl, mu.ıamanlann kahra· 
.manca mukavemetleri, muhaaar&Dm 
ur.amam ve mllttctlk ordularmda.D ya• 
hudllcrln tiran gibi aebebler )11zündeD 
mlltteflk ordusu muhasarayı terke 
mecbur ol&rak celdlm1flerd1r. ~an· 
d& denillyor kl: 

"Allah Wlrlut bUttııı gayzlarUe 
dönmeğe mecbur etmı,, OJll&r hlı;b!r 

ıey kazaııamamı~ ve bu suretle mU· 
minler d~vlljinekten kurtulmugtu.,, 

Burada §U cihcU de kaydetmek ia· 
teriz: 

lbtı! HJ§am Hz. Muhammedin mu
ha.rebelerln1n en me~urlamu canlı 

h1r w tablo ne kaydediyorsa d& Hz. 
Muhammcdln blzza.t harp edip etme· 
dlğln1 taarlh etmiyor. Vakla Hz. Mu· 
hammed u:urcY§Wcrlo vakl olan bu 
bQyük harplerden mn.ııda diğer Arap 
vo yahudl kabilelerine kar§ı birçolt 
seferler vo muharebeler ynpml§tır. 

Hz. Muhammed zırh ve miğfer giye
rek de harplere ~Urak etmi,ş \'e baş
kumandanlığı idare etmiJUr. 

Fakat hiçbir zaman alltlh ile biz.zat 
cenketmemt,ur. Kcndl.91 harl:1n bU· 
tl1ıı lcaplaruu lrumandanl:lrlle 1.!tl§B.re 
ederek yaptıktan, emlrlerlnl verdik
ten BOiıra tam harp btı§laymca, geri· 
dek! karnrgı\lımda durur ıre yerlere 
ltapannrnk 

0
Allahtan mUc:ıhlt mllı!lU· 

HE. Ay§e, Hz. Muhammedin blltUıı 
eehabı ara.sınd& en yakın arkad8'1 o
lan ve vefatından sonra kendl5ine 
halife olmU§ .bulunan Hı:. Ebu Beki· 
rln kOctık kızıydı. l{endtsıne hlı; ço
cu&u olmadığı halde, abla~ Hz. Eli· 
mamn ottu Abdullah lbnl ZQbeyre ı· 
zateUe 1lmtn0 Abdullah denirdi. 

Hz. :Muhammedin en bQyük rne.ttu· 
ım olan ark&dqı Hz. Ebu Beklrln 
mevcst Zeyneb de (UmmU Rurnan) 
lmnlle~dı. Diğer ltızlan, yani 
H&. .n...,.oen!n ablasr &. F..emadn'. 

A)p, Uz. Muhammedc nl~anlım· 

madan önce ı:urcnln ulller1ndcn ve 
meıhur k!Sle (Vahfl)nlı:ı efendisi olan 
"Bedr nıubarebeatnde Jh. Hamza 
tanı.tından öldUrUle:ıı J<ureY§ relal Ut· 
bel11n akrabamı.dan CUbeyr 1bnl Mut· 
l1me nl§anlıydı. 

CQbeyrin baba& Mutğf.m oğlunun 

Aneyi almnslle lslAmlyeUn aileleri a· 
rasma glrece~l Jler1 •Urerek ni§3lU 
bozmU§tur. Bunun 11%crlne Ebu Bekir 
Aneyt Hz. : !uha~mede nl~anlnmt§
tır. 

Ay§e bundan sonra. Mekkede Uı: se
ne kal~, Hz. Muhammedln medineye 
blcreUnden sonrl\ Ebu lleklrln nlle!l 
ve lil. Muhıımmodln kı.ılarUo birlikte 
Yedlneyc gclmlf, or::ı.dıı. nlMh nkto
bmmu§tıır. 

ll'Uhaklka Hz. Muhammed ilk %ev· 
cesı Hz. Hatice ile 25 ııcn• beraber 
y&§adıktan zotını ve Hatfccnln ölll· 
mll.nden aonm bakire olarak aldığı 

Uk zcvccsldlr. 

Hz. Muhammed, zevceleri içinde si· 
maca en gil.2:el Hz. Sıtfiye olduğu hal· 
do c:ıı sevı;11l arkada§ının kızı olma· 
amdan ve tevl<all.de tteşln zckA.smdan 
dolayı en çok Hz. AY§t!Yl severdi. Hl:. 
Ay§e ince, nıuin bir UpteydJ. 

Hicret emıruımda sonradan nlsba· 
ten 6i§n'anlamı§tır. Ebu Btıklrle bcra· 
bcr m&garadan llarcıret etUkleri gün 
kendilertno yiyecek getiren Ay§e kab· 
la.n develere bağtayacıık ipi unutup 
da k:ınıll kemerini çık:ınp bağladığı 
zamnn llz. : :uhammed kendisine 
(zıı.t • en nlkab - nll:ab s:ı.h1bi) Unva 
nmı ve~U. Hayber {clhlnd:ı Hz. 
AYVenln ~rtUSUııU, peygıımber san 
cağı yaparak Hz. Aliye \•erm!.l, ,·ef'a· 
tmda, bUtUn ZC\'ctlerlndea mOııaade 

alanı.k, hruıtaıııtnu Hz. •Ayı;cnln yanın· 
da geçirml" \'C ~ı Hr:. Aygenln glJğ'
sllndo oİn.rak dOnyayn. veda etm~ tir. 

Hz. AY§e Hz. Muhammctle 9 yıl 
barabor :vaıı~. Hz. Muhammedin 
vofatmdan sonra tevknlAdc zckl Ye 
kablllyeUnl iebat etml§, kendlsinl ls· 
lAm ülcmasınm kutbu teı;kll etmif, 
§orl ahkA.ının dörtte biri Hz. Ayşe· 

1 
Maarif Vekili 

Yeni ders yılı hazırlık
larile metgul oluyor 

Maarif vekili Huan .AJı YUcel dUn 
aabah Ankn.radan ı•hrlmlze seımtı· 
tir. Vokll latanbuld& iki gün kalarak 
Ankaraya dönecektir • 

.Maarif Tekfll geçen denı yılı tıa,m. 
daıı llibaren tatbik mıvkUne koyduğu 
yeni tedrl.t reJl.m1ııJD b1r :vıııık \•erimi 
ct.ratmda gerek mUtettl§lerln, gerekse 
okul dlrektörlertnln verdlkler1 rapor
lan tetkik etmektedir. 

Bu raporlarda tedrisattan normal 
randıman almdıtı knydedllnıekte \'e 
önUmllzdekl yıllarda daha muva.ft&kl· 
yeW netlcelertn alınmuı iQln bcızı 

yenlliklere ihtiyaç olduğu bildirtl· 
mektedlr. 

Bu arada en ro.z.ıa istenen §CY öğle· 
den •onra yapılan mUtaleaların ihti· 
yarı olmasıdır. Öğleden ıonı-a evlerin· 
de ça.lı:smnk laUyen talebelerin bu 
a.rzularma imk4.n verllmcat hususun· 
cfa tetkikler yapılmaktadır. 

Evlerinde çnlı;ıamıyan tnlebeler lı;ln 

de, okulda &CJlacak ihtiyari mUtalca 
salonunda derslerini huırlamıııarma 
tmkAn nrtıecekUr . 

lhtıyarl mUtalea a8lonlannda talc· 
bo ile meşgul olmak Uzere öğretmen· 

lcre milna\"ebe ile nöbet tatbik edile· 
cektfr. Bu nöbet için ayrıca kendlle· 
rine tlcret \•erllmlyecekUr. 

Yaz \'e kI§ mevsimlerinde göre ders 
aaatlerlndo bazı değl§meler yapılma· 
eı da dllşUnUlmektedir. Yeni tasav
vurlar yakmd& kaUyet keıbcdcrek blr 
eylfildc okullara blldirllecekUr. 

Deri ihracatı durdu 
Fiya tl&r mütemadiyen 

düıüyor 

Ziraat bankumm her tare.tt.a arpa 
mUba)-aamna seçmc.ı piyasayı dil· 
zeltmi§ ve !iyaUar dıı. yUkaclmeye bq 
l&mJ§tır. Fiyatlar ~.ıo parad:ın 4.20 
pa.raya çıkm~tJr. PJrlnı; piyasam dur 
cu:ııdur. Mısır fiyatları ise fazla mal 
gıtmesl yUzUnden blr lturu~ dU~mU~ 
tur. 
Almanyadaıı •onra Akdeniz \'nz1y.,. 

tt yU.zQ:ııden Amerikaya da ihracat 
yapılam:ıması dolayuıllc dert plyua.sı 
çok durıundur. ŞlmdJye kadar ıörOJ· 
memı. dOl'eC4tde tlyaUe.rda dli1UklUk 
"8rdır. Bllhassa koyun derilen çok 
dtl§mekledir. Tittik ve yapıı.:ı pty&· 
n.aı F..omanyaya .aatılan mallarla Syt 
vaziyettedir. 

nln rh·ayeUerlne gijre toplanınııtır. 
Hz. A~ liz. E~u Beldr, Jiz. Omer 

ve Hz. Omıan devirlerinde fetvalar 
vermlg, en btıyük i!l!m ft.llmlcrile 
mlln.akap.lar et:m~. gayet ince itiraz· 
lar ileri sUrmu.,, hattA. m~hur allfıme 
Suyutı bu IUrulan bir rlaale halinde 
topıamıutır. 

Hz. Ay§e gayet !uih ,.e lıellğ konu 
l'll'• tefsir ve M.cllste, hitabet \'C ede· 
btyata dertn blr \1ikut sahlblydJ. A
rap galrlerlnln uzun l~aidclerlnl cı:bo· 
rlndc:ıı biliyordu • 

Hlklm \'c lbni Sağd onun hayat n 
§a.luiyethıe uzun fasıllar t11.ıısıa etml~· 
l'll'dtr. 

Fü. AY6CYe yapıla.o bu iftira ırz. 
Muhammeln :,-ahudl kabilelerinden 
Beni Mtmallklere yaptıi'ı blr r;uvedeu 
d&ıerken yayrlmııı, ve mllalllmanlar, 
arumda gayet bllyUk bir heyecan ve 
fırl.maya acbeb olmuıtur. 

Beni ııustalik lı.'"\lTe)'§ln te~viklle 

ıredlneye lıUc-.ım etmek tlJ!ere hıızır

lık yaptığı sırada 1:111ıı1nma.nıar anıır 

zm baskın etmL)lcr, 10 maktul \'eı·dir
m~ ve GOO ealrle 2 O dc\·o. :iOOO keçi 
l~nıım ederek dönmU~lcrdl. 

E&irlcr e.rasıodıı Arap rcJslerlndon 
Hl\.-1s lbnl Ubcyylntn kw CUveyrtye 
de Sabit lbnJ ıı;:agsa dU§mU§, Cilvey
rlye fidye pa.ra.smı toplamak Uzere 
Hz. Mubammede Ayşe lle beraber o· 
turduklan bir BJrad:ı mllnıc:ı.at etmi§. 
Ptdycye llz. :Muhsmmcdln ~-araımım 
istemiş. F:ıkat Uz. • Muluımmcd ona 
hem fidyestnı vereccğlnL hem ke:ııdl· 
alnJ rcvce olarnk nl:o.ca.ğlnı .si)ylemlı; 

,.e filhakika dn lZdlvao eylcml~tır. 
Bu ha.dlscdcn ıo:ııradır ki (Erk) it· 

tlrast mUııa!lklar tııra!mda.n çıkarıl· 

mıc, Hz. .Ayşenin ç6ldc genç ,.e gilzel 
b1r k5le ola.ı:ı S&f\•an llı yalnu: kal· 
malarmdsn bntstl!ade en çirkin bUh· 
tanlard.n bulunulmu:stur. İ§te Hz. Ay
ı• bl.zzat bu hAdlıcyl bQtUıı teterrııa· 
Ule nakletmektedir • 

1 
LOtf i Kırdar Vali ve Belediye Reisi 

Şeh ri mizde geri 
1 

bırakılan inşaatı anlattı 
her zamanki Yol inşaatı 

gibi devaın edecek 
Tedavi edilmek Uuro \"alovaya gl· ı maktaydı. HUkQmetl.n k&rariyle bu 

den vaU L<ltfl Kırdar dU:ıı eabah §ehr1 1.1 reemt bir rekll alml§ oldu. 
m1ze gelerek vUl.yet ve belediyede Yalnaı imar mUdllr!Uğtl lı!tikba.lde 
nıuhtellt &ıehlr ı,ıerlyle mc§gul oımu~ tatbik edlleuk plAnlarm haZırlığı ile 
ve bu arada !{endlslyle görU~en mu· mqgul olacal<; bllhııs.sıı ima.r plAnm 
harrlrlmlze 1stanbulun lnp.at i§lcri tatbikat \·e tarallfıt pıa.nıarmı hazırlı· 
etrafında a~ağıdakl bey:ınatta bulun- yaeaktır. Bu r;uret1e dll.nya vaziyeti 
mu§tur: sUk!lnet bularak nınl.:eme tedarild 
"- İnşaat l§lerl lıald...-ındB \'ekliler kabil oııır olnıaz plruıtan elimizde ha· 

heyelln\n ittihaz etU:I lıarar tebllg zır olacağtndıın bunl&rtn yapılmuına 
cdildt Esasen tebllgııt yapılma.dan derhal ~ıyacağız. 
<'V\'cl <le, inşaat ltlerl, malzeme tik· Bir gazcteı.le bir yolda bozulduğa 
elam dolnyısilc durmuı,; ı;lblylll. :r.rcci· alt b~r yazı ve bir resim görJüm. Bu 
dlyeköytlnde yapılacak bast.anc pU'ı.:ıı· kabil bozukluklar §chrln yalnız blı:' 
l:ıtnu hazırlatmış; takat mUnakasaya yerinde me\'cut değlldlr. Her tarafta 
çıkarmamıştık. Tcprb:ı~ı tıyatrosu bulunabilir. Esnaen evvelce de ,ebr1n 
\'c .Belediye saraymm plA.nlannı ite biltUn yollarmm lnşa.'ll için yaptığı· 
hcnilz hazırlıyoruz. Yalnız Dolma· mız tetkiklere nazaran 49 milyon lira· 
bahçe atadyomunnun ınoaatını lhale ya !Uzum 'vdı. Bütçenin mtıaaadesl 
ve lUzumlu olan demiri temin etmiş· nlabeUnde bu yollann yapılmaaına 
llk, !al<at bunlar dahi\ ınzumlu lı;lcre devam edeceği%. Yalnız ııunu l<aydet 
sarfolunduğundan stadyum tnııaatı mek IAzımdır ki, lstanhu:aa bu blr 
!ilaıdll!I< blnalnnn ),ltılma.ın \'C ctrl\fı iki senede yaptırılan yolıar <'akJ sene· 
clıvarlarla çc\'rilmesl devam cdecelt· iere nisbetlc kabul cdllml:;ceell l'.lcre
Ur. Yol 1rt§natı cn::en her balumdan t".tıde faı:ladıl'. 
lüzumludur. Bu ltlbarls bu in3Utm Yalnıı &eçcn ııene 5 6 milyon Ura· 
devam edeceği kanruı.Undey:lm. Tanzl· lıl< eı::hir bUt'}esinln blrbuçuk mtıyon 
fal bayvanları için blnn.lar llltB ettiril" llıusı yol in~aa.tına hllı.rcdllml~Ur. 
cel•tl. Bunlar şlnldilll< k:tlacaltur. Ayrıca lnşa edilen vllAyot yolları da 
GörOIUyor kl malzeme :flkdanı e3:ıaen bu rakamdan hariçtir. Bu arada Arı· 
bu gibi J:lerln yapılmasına. mani ol· zalı \'e bozuk yotıar:m mühim blr k1a-

Ticaret vekili bugün 
Anka raya gidiyor 

Ticaret \•cklli !\um! Topçuoğlu ev· 
\'elkl akşam izmlrden §dırlmlze dün· 
mUGtUr. Vekil dün Mb:ıh tcşklll.tıan· 
dırma dairesinde me,n:-uı olmu~. &IA· 
kadarlarla gö~ll:lUr. 

Öğle Uzcrl de ~eh:-lmizdc bulunan 
Romanya fabrlkaln.n mümessilleri 
veklll ziyaret etmişlerdir. Bu ltonu~· 
mada Ziraat Bankası mUdUı11 flo pct· 
rol limited n'UdürO ,.e mınta:Ca Uca· 
ret uıUdUrU de bulunmu§lardır. Ve· 
kil bugtln Ackura.\'3. bareisct edecek· 
tir. 

Bir kadın balıktan 
zehirlendi 

Tophıı.:oede Camll.~erl! ıokağmdıı. o
turan Halidln lnzı Nedime, EyUpsul· 
tanda mlsatlrllğı:ı gitU[>l b'r yerden 
dtinerkcn.tanımadıf!t blr kaduım Ut· 
ram ettiği balıktan yemt11Ur. 

Nodin10 blraz sonrn eve d::Sr.mUıı 
faltat §lddcUl bir mide 11anc131 ı:e ~·eı~ 
lere serilerek luvnı.nnııığa b:ı,lo.nuş· 

tır. Zehirlendi~ anlaşı:cn kndın he· 
ıxıcn he.struıeyc kaldırılmıştır. 

-0-

Dün geceki Kızılay 
kerme5İ 

Türkiye Kızrlay con:ılycU Ş~ll oubc· 
d dUn gece 11enem' htlyU:: kermesini 
tevkalAde bir porgr~ml:ı. Trpeb.,şı Be 
ledlye babccstncle yapmıştır. ı-;crmc:ı 
çol< rağbet görmUı ,.e etienccU oı· 

muotur. 
---o-

Bir çocuk daha 
kaybold u 

Balatta I.oııca mnlıallesl, r?ASn~f 
ctddcsinde 18 numarada oturan 
sattcı ŞilkrU Sönmezin o~lu 6 ymr 
larmda Tali i.'limli erkek c-ocuğ11 
per5emhlı gilnü sokakta oynarken 
kaybolmuştur. Esmer renkte. göz
leri maviye yalundıı·. Ailcı:.i tara • 
!mdan 1.3bxtaya ihbar yapılmış, fa
kc.t bUtibı nrnatırmnlara rağmen 
bulunmamıştır. Göttn ve bllruılcrin 
zabıtaya ya.but çocuğun babnsınrı. 
m:ılümnt vermeleri ailesi tnrnfıu· 
dan rica ediliyor. 

----o-

ihracında müsa ade 
alınacak yeni maddeler 

Tlc&Nt vekAlctlnln ycnl blr lıararı 
!le fehrlml%deki zahire komlteslnln 
i~Ugal mevzuu ı;cnl,şleUiınI:Ur. 'Fasul 
ye, nohut, bakla, l.-uşyeml, kepek ve 
oe\1lert llerldo taebıt olunacak l'ağlı 
tohuınlann da z&hlre komıteslnln 1.§U· 
caı mevzuuna &irmcat kamrlaşmı~tır. 
Bu maddelerin ihracında bundıuı llO!I 

ra komiteden müsaade alınacaktır, 

mı ıla ts.:mlr cdllml;,Ur. Uonz!n ııarfl· 
yatınm tahdidi ha!tkmdiltl lıarar he· 
nüz bize bildirllmcml~Ur!,, 

Floryaya. ilave trenler 
kondu 

Devlet Demlryollıın ld:ırCBI p3ı:ar 

günleri P1oryaya gidenlerin Ç<>k !a::la 
oluounu görerek bugUodcn 1tlbaren 
l!Avc trenleri lwyme.ğa l<arıır ven!'llş· 

tlr. 11:\ve trenler ııaat ll,53 ve H,11'.i 
tedir. Bunlarde.n \'elle!enr1i at yarış· 
larına gidecekler de istifade edecek· 
!erdir. 

Pazar gUulı:rf ak~am saııt 18.S3 n 
21 de Sirkeciden iki llA.vc ke.tıı.:-ı hare
ket edece~; bunlar boş olarak f:!detel< 
Floryadıı. kalmış yolci.Jları alacaklar
dır. 

~-

Bir Polonya mültecisi 
boğ1ıldu 

Dün B,lyu1{:ıda :;ablllcrl:ıd~ .f:i ynır 
larI"'d:ı. btr erkek cesedi bulunmuş. ya 
pıl~ to..'ıldkat sonund:l bunun Polon· 
yalı mUlteeilerdcn l.Adi.'ll&Sa ıı.ıt oldu· 
tu a.ntqılmıştn-. 

LM!eltls yüzmek tlzcre denize gir
ınlJ, fıılto.t fazt:ı o.~:ldı~ında:ıı bo~ıl· 
11lU§tUr, 

---<>-

Mıs1rdn ,~nlnnş m alla· 
rımıı; getiriliyor : 

İtalyanın hnl"::ıe girmesi l!.zcrlne 
mubtcl!t mcmlck~tle:rdcn llmımlnrr 
mıza iClmclı:t~ olan mUlıhu mllttar~a 
lthallt cşya.r. Mısrrda knlın·~trr. 
Pl~3.nm tok muhtaç oldu~ mnd· 

deleri ihtiva edeo bu mallnrın gcUrll· 
rucsi i!fln de.n!zyolları idaresi tellt1k1cr 
yapm:ı.kta<lır. Slgortn. 1~1crı halledildi· 
Gi lç!ıı bugtlnlerde lskcnd"nyeyc bu
mdan husuııt şilepler gön1~r11crek 
bu mall&r g-ctırUecel;tlr. 

Ticaret \'cl:lll bu bueusta da deniz· 
yolları umum mtidUrU lic f:ÖrU§tnUo
tur. 
~ 

Termos ihtikarı davası 
yeniden :;örülecek 

Stok olarak ~000 termosu bulundu· 
halde kimseye satmıyarak pabalııao
maııını beklemek suretlle lhUk!l.r ya· 
PL'l Sultanhn:nammda ıtriyatçı Jozcf 
1'7nstro altıncı asliye ceza mahkcmeal 
tarttttnda:ıı 3 6Clle Eskl~re aQrJ'll· 
ne ve ?500 Ura para cczaema. mahktlm 
edilmişti. 

Temyiz mahkemeıl bu ltararı boz
muztur. Yakında nıuhtekJrfn mubalre· 
meslne yeniden b~lanı1acal<tır. 

• Ünlveralte kampı yann Pt.ndlkte 
açılacaktır. 

• Belediye relJI mua.vi:ııl ıehr1n her 
tarafında bu.z bulundurulması fı:in 
tebligat yapmqtır. 

• Kitre ihracat l§lert lstanbuldakl 
tUtlk ve yapağı lbracat blrlltlne bal· 
lanmtftır. 

• TUrk • Alman ticaret &nlafrn.Uı· 
nm katı metni bu'11nlerde imzalana· 
cakbr. 

• Belediye temlzllk aıneleletl tçtn 
Btueymanlye mectrueslnde 70 klflllk 
bır yurt vücuda getirmlotlr. Yurdun 
duş yerle:! n radyMU vardır. 

• Be:yoğlunda oturan Eli .trlnJ lı!ınln 
cıe bir kadm balko:ıdan dOnertJı: tll· 
m~Ulr. 

'UTEM 

--------·-
Doğru 

Değil mi? -··-Kiracılann derdi ; 
evsahiplerinin 

hastalığı .,., 
ht:Yıhufda C\' 81'hJhlerinlıı ııılf 

ı rib bir hasta.lığı, ldnl('ılaroı 

İ acıkh bir dertleri \ardır· İ 
s Kkaeılar e\' rotmak i~İD Jıs" 
l kapıyı to3lsalar i~t,. ,.orul~ jlJ 
ı &aa.I: • 
1 - Acaba !;Ocuklarmıı ,·a.r ~· 
I - T:ıbli efrnôlın: lkt ~o(rr' 
• muz \'Dr· 

l
• - l'a~lan:" 

Eğer ~öyle eler.;" ıiL 
yoktur: ~ 

- Diri on ııcldı, biri )1rrııl 
ya"ında: 

Fal<a.~ bir de. sö~·lc flcmiye f 
rUoüz: 

- Dil'i ılört, hlri a:tı ya.uıJ•· 
lı:t.e al11cağırırı cernp: IC' 

• - 1yl bo<1 ıuııa, çof'ttklıı "' 
iye u · ''<'rınlyonız eCcnıllnı ! 

·ı - Sebclı :.. . ~, 
Scbeb yoJ..~r· l'a.l1ot ı:izlı ~ 

Mıbeb \'ardır· Ç~ıtklnr t•\ 1 h"J'I' 
1 ederJr.r- J~,. s.:ı.hJhi pı1 ı.unıı;: 
3 kıı~ gü1 l<Jaretilr buı.ıu anif. 
! ya ç:ılı ır· 
İ Xc!cl,lnı, Kaı.nnıın~:\ Mr o' 
i yaeumuıun hu hidl"'<ı lınşıns ·_.J 
i mJş. Blz.e şll.ii~ et Nlcrrl• dlr 
i~= lf 
E - Ba llMıl iş! .. Df'm~J.c Jd t! 
; coklu all~ieS't' ~o ,·eya.hnt. bll .~ 
: oobde:n ev ldmla.omıyt..c:L)r· l tı1' 
i rllin \'e falan e\' Mhihi:ıJn ~ 
i ol.ıu~Jc ıUyc Tfirk \'ahln~a~ Ç , 9• i mo ynpmryM'.&k1' Jlrnn im c~ '1ıı 
: hJbi bizim .-oı::ui:umı• ·urı hıı"~r 
İ ğnn Mrt'Alen biliyor~ 1 
i Olnıyucnmnzun ,1cırrn ~l-!"'1<• 
i ğine ~Uph" yo1ıtur· l"akaf ıt~ ·ı 
j \l&hm ld fsta.nhulda nl3Al~~,ır 
: Mhlblt>:rindrn b•rçoğTinun • 
: bi I' haAiıı,l •;'f '\"M(hr• • 

1 Do~~~-'!:_~~ 

Benzin deposunıl' 
i ştial 

Bir amele yaralanllJ 
hastaneye kaldırıl~~ 
Taır.stmde ":rıı.norama,, ~ 

önU:ııdc açılaıı bir ba..,a;;s.zı k~ ~ 
orad:ıkl benzin depoo.J tarafına-''
bcn:!u kazanı unutuımu3, Adt!J"' ",I 
da btr b"kçl geçerken ei;arssıJl1 ~ 
ca k~zan birdenbire ate~ nl:ı'ron ril 
lamı~tır. İştial ;;lddclll bir ı:~ 
çıkarmış ve alevler bcltçlnln el 
zUnU yekmı~tır. 

Bekı;l Adr.an Beyoğlu 
ke.ldınlmı:tJr. 

V emikler tutuşttı ı 
Tophnned~ ı.tesclt sokağı ~ııl 

ınarndn Hlr1stonun l:ömür ,·e ~ 
depo.sunun ynzıluıne kısmuıd~ ~ 
nan elektrik ocnğmn. konuıaıı ~ 
kutuaundald \•emikler erlytnct Jıf'7 
mij], ynngm çıkmışttr. At~ 
görtllerek söndllrUlmUııtUr. ,/_ 

Saatte 1020 kiloııı'r 
süra tli p ike bomba; 

m an tayyareleri 

Ne\')·oı·k, 13 (A· A·) --~ 
mubayaa komlsyonunun bU~ 
aiparl§ verdiği yeni model P.d. 
kan avcı tayyare& bugün bit~ 
liz pilotu tara.fmdan tec~ r_ 
mlştlr· Tayyarenin aUratl tııf '
UCUf esn.aamda sa.atı. ıoı~1 CI 
metreye 'VanDI§flJ'. Bu mou-
yarelerlnlo imali bat~ 1 

KomJıı:>-on, mllbayaatm.ı-r;P: tPi, 
debllmek için kadrosunu l"':.I 
meğe ve merkez bfnaamı A, 
mefe karar venru.ttr· _Al_ 

ZA Yt - Kadıköy Gazi ~,-, 
dan (35·36 ders :y1lmda) ıt.ı:ıı~ ~ 
CUnı oahacletnnmey1 kaybetUo'j' 
ahı! çıltaracağımda.n eak.18iJılıS ':.J 
yoktur. OSl byıt No. IJ 1" 
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Avrupayı mü thiş 
or ~açlık bekli 

~Q \ Amerikan gazetecilerine göre ... 

~°"'· ~ Bütün yiyecek maddelerini Al-
~1h?'~E. manlar memleketlerine çekiyorlar 

· et ettiği bildirilmekte· 

· ~~1~ıa"Yada naib prens Poı Aç! ık tehlikesinin şimdiden l ta /gagı 
~da rn Sloven.yadaki ikamet - d .. .. d .. ..., b l d ..... .dd . d ·ı · 
~ıı~~~~eıUmatmelttub~. uşun urmege aş a ıgı ı ıa e ı ıgor 
ııı~;ıtlljlk ~ olan Sovyet sefı- ı 
~· ovu :resmen ktıbul et • Loadra, 13 (A.A.) - Röyter ajansı bildiri- büyük bir cndisc He beklemektedirler. Hiç 1Up-
t lçi:ıcı yor: Nevyork Herald Tribune gazetesi muhabi- hesiz lıariçten gelebilecek yardıma da İngiliz ab-
~eıı 80o e harb nuntakalarmdan rinin Hendeye'<len gönderdiği bir telgraf, Av· lırkasına karşı koymak gayesiyle Almanya tara-
\b... 1ı.ıııern:Ulteci bulunan Birle - rupada mevcut olan ve Alman propagandasının fından el konulacaktır. Hayvanatın Alman ordu-
~~. hat· l>a.yru1ı Manhattan İngiliz; ablukasına atfetmeye çalıştığı yiyecek su tarafından tediye hakkında bir vaaddc dahi 
~l'er ni! kruvazör Trenton Ye maddeleri buhranını dikkate Hiyık bir telı:ildc ay- bulunmadan müsaderesi, bu suretle i~gal edilen 
~ ~1 1ckenıon'un refakatile dınlatmaktadır. arazide içtinabı imkansız olarak açlığa mahk\ı.m 
~e~a müteYeccihcn Muhabir diyor ki: kalacak olan milyonlarca insanın mukadderatına 
~ ~ 3'ol et etmiştlr. ''Naziler Fransada i§gal ettikleri bölgelerde lakayt kalan bir fatihin hareketidir. 
~ bal! bufu 'Ve posta. ha.mulele· ki sığır hnyvanları ile at, tavuk vesaireyi İngiliz 
"t ta~an 42 tonluk bir de- ablukasının Almanyada tevlit ettiği açlığı ka~ı- İçlerinde tahsil ve terbiye görmüş birçok 
l~~l, Sanfrnnsiskodan lamak için alıyorlar. Fransız re.kolteleri normal inı;anlar buluı:ıan mülteciler arasında uzun mUd-
~ Juıo Ya hareket etmiştir. değildir. Ve hattli bazı bölgelerde fenadır. det İtalyada yaşamış otanlann kanaatine göre, 
le~ 0ı:,etrellk bir mesafe ka.. Vaziyeti tetkik ve müşahede edenler vu ka· İtalya lngilizlcr tarafın.dan ağır bir hezin1ete uğ-

JJ. ~ı:ııı ~! bu tayyare, Amerika naat~adirlcr ki, yalnız Fransa değil, İtalya ve iş· ratılacaktır. Bunlara göre, İtalyanlar harp ara-
• \ll\lıı ~ 8.Jıda ara.smda yani bir gal altındaki Avrupanın büyük bir kısmı da önü· yan bir millet değildir. Ve B. Musolini'nin B. 

~ ~~ tı.~u yapmaktadır· müzdeki k1ş tarihin en büyük açlığına maruzdur, Hitlerlc giriştiği sergüzeşte gönülden taraf tar 
ta,.~~ a he.rl:>iye nezareti ma.- Haziranda İtalyan buğdayı henüz normalin Uçte değillerdir. Eğer açlık bir ihtilali tazammun edi· 
~ f!l'~rodina.mık bir doku· ikisi derecesinde büyümemi ti. İtalya için buğ- yorsa, ltalyun buğdayı kalmadığı ve nçlık birkaı; 

' ttl~ te§ekkül ettiğini day Şarklılar için pirinç kat.lar hayatidir. Hiç ay zarfında bütUn rnerrilekette tahribatnu yap· 
~ ~rtka: ~~'h...ı .. e nezaretinin §Üphcsiz sansür bu vaziyeti dünyadan gizlemek· maya başladığı zaman isyan edecektir. Bugün 

:p ~4,) tedir. Fransızlar ve İtalyanlar kı§l, hatıbin bitip İtalyanlar ve belki de B. Musolini dahi büyük 
!aı p aaifik donanma.larmm bitmiyeceği meselesinin dahi haricinde olarak bir endişe iÇnde ya~amaktadırlar.,, 
~~~on l'Oi:l'aznma dnhll olarak 
~- ~ '-~Olarlık sipariş muk&· 
~ ~ ctUği bildirilmekttr 

' ~~zamanı için bir 
~~ et:meJctedir· 

ingiltere Japonya Fransız Milli bayramı 
ıle anlaşıyor (Ba:ıtruatr 1 lnclde) 1 keline bir çelenk koyacaklardır. 

~~.. l>olu.yark, Macarl&tan· 
~!'l hu:utıan hakkmda mil. 
~~ ~ azırlrunnk üzere 12 
l.tıt"!. ~ ~tana. gitmiştir. 
~~ lJi! tnrfmda Slo\'akyanm 
ı~ ~' .... ıun hls.!ettlği kllrlng 
,~lıı...~da da mUzakcre-
~ ~~~· 
·~ ~Taymin gazetesi, tn.· 

()laıı w e lngiltercyc ilticn 
~ ~-~ger çocuklarm Amc
~~lll'1arile celbini teklif et" 

~-~~~~~den gelen bir telgraf-
~ b6ı llıla 9 temmuz e.msında 
,~~f de \'U.kubulnn §iddet. 

\{e ~ erae J aponlarm 9 bin 
~edj "erdikleri resmen bil-

~·~ t, A,..:~. 'Vapuru ekser.isi AV" 
~~~an mUltccllcri ol
~la~6l0 yOlcu ile Nevyor 
. \~ ltu 11~~tir. Vapurd& ıo 

::ırt.e ç'llt 380 cocuk vardır. 
r ajans~ salihiyeUi 

't~~. ~ellerinden öb-endiği· 
• ~ers tiltercde mukim olan 
l~~ 20 ~et için kaydedilmiş 
~~ ~ 25 y~ındald bUtlln 
~~Pek yakında talime 
~~rt rr. Holand& askeri 
\ ~ ~ lunerikaya en modern 
İ!~~ı~" etm.ışıe.rdlr· 
~~·e Anıcrllm harbiye 

f11.a darı • ınıuı muhafız lata. 
""-~ fırkanm hemmı der-

~ha ~~nna. tlbl tutul· 
~ ~u ~~br.truıJlnrdır· Hava 
~~' kıtaıarmdan yedi ~'Ur b !ar ınUda.faasmı tcmJ-
~ e lıarb~k alaylar da yen! 
\ 'l;. ~rı. gö UBUlJNi mucibince 

" \ı ll~ ~eltlcrdlr· 
~· ~ lleyU Telgraf ga

\c b hil.tı.lt nYada lspanyn. için 
~ ~~tlann kopynlı ola • 
'-~~U1;n "c buntnrm lspan
~ ~ ı>llnU ceniş tafsllAtla. 
'\. ~!ar . ./Uınan ajansı ise 
\ 1 OUnafuğmı bildirmek• 

ta11~ 
' ~ ~ Ciornaıe d'1Wia 
~i~ fella tercae 1aşo ''anyeti-l ~ bir ~uğuııu, hayat pa. 

·~'~ <&2, o çayın bir lngi
.;'.'ll' ,'_ilde kuııze) e.ablmak 
~tUiı l-ilqeldlğinı yaımalc • 

1.. ~~ it \'e ~atl3ı bunun yalan 
iP!.[ '~. ~t "lltlln lngl&}erln t-
~ ctlne g\lldUklerlnl ya· 

Irurtuluıı sruıti geleco~ blldirm.iş· Bu mllna.sebetıo Londraya ytl%lcrcc 

M l Ç k k Ur. İngiliz Ba§veklli Ç3~llin bu Fnınısız deniz, hava ve kara a:ıkcti 
areşa an ay§e e a.k§am yaz saatile 21 de. Fransız- gelecektir. 

silah nakliyatı lara hitaben söyliyeceği nutka c • 
durdurulacak hemmiyet Terilmelttedir· 

Londra, 14 - Röyter • ajnnsmm 
diplomntik muhabiri yazıyor: 

"Tokyodaki İngiliz bUyü.'lt elçisi 
Sir Robert Craizie ile Japon hari
ciye nazın Aritn anısında Blrman. 
ya yolu ile Çine yapılan silah sev
kiyntı hakkındaki görllşmeler de
vam etmektedir· Muhtelif teklifler 
tetkik halindedir ve muhtemel olar 
rak önilmilzdekl günler zarfında 
Tokyoda b~kn. görUgmeler ecre -
yan edecektir·,, 

Japon ajan8Ulm Tokyodan bil
dirdiğine göre "Blmıanyn taı:ikile 
Çinlilere yapılan silah teslimatı 
hakkındaki Japon tnlebinin, lngi _ 
lizler tarafından kabul oluna.cağı 
zannolunmaktadır-,, 

"Asahi Shimbun,, isimli Japon 
gazetesine naz.aran, İngiliz sefiri
nin Japon hariciye ıuız.trma. mnm· 
kenı.ta esas olmak üzere İngiliz 
hllkümetinin, silah te!limatmdan 
sarfınazar edilmesi hakkında.ki Ja
pon talebini kabul etmeğe karar 
verdiğini bildirmiştir. 

Sefir mliınkUn olnn süraUe bir 
itilMo. v:ırmak için Londradan ye· 
ni talimat istediği de yazılmakta -
cllr• 

"Al!ııhi,, Japon gazetesi ise, n. 
p.i;'ldald noktalar lıa.kkmda pazar
tesi gilnll İngiltere ile Japonyn a· 
:rasmda bir itilaf aktedileceğini 
haber vermektedir· 

1.ngilterc Birmanya. yoluyla Çang 
Kay - Çek'e silah gönderilmesini 
menedecek ve hlnlha.cette natıgon· 
dald Japon konsolosluğunun kon
trollük vnzücsi görmes.Inc mUsaa • 
de edecektir. 

Yunan Başvekilinin 
nutku 

",Yarının ihtimallerine 
erkekçe kar§ı 
koyacağız,, 

HARB MES'ULI.ERl 

Londra, 14 - Vl3lden bildirildi· 
ğine göre, Fransız senatosunun 
milli mlidafan ve hariciye komJs" 
yontan Fransanm harbe sUrüklen
meslnden mes'ul olanlar hakkında 
tahkikat yapılmasına dair olnn ka· 
nun JiıyHuısmı tasvib etmi5lcrdlr. 

YENİ REJt'.\tlK l\IUHAUFUmt 

Herriot'nun Mar~ Petenc ge
niş salahiyetler veren reye işti. 
rnk etmediği ve mUatenkit kaldığı 
nrn zapta geçmesini istediği bildi· 
rilmektedir· 

Pol Bonkur ile Leon Blum, Ven· 
s:ı.n Urlyol ve diğer birçok mebus
lar muhalif rey vemıişlcrdfr· 

AI.31A~Lın l\U~l\'fi\iUl'i 
EDİLEMEDİ 

Diğer taraftan Ma.N!Ş3.1 Petcnin 
yeni .kablnesile Almnnlan tam ma.· 
nasile memnun edemediği an1n§ıl
makte.dır· Almnnl:ınn memnuniyet. 
sizliği bir manevra değil de sami
mi ise Petenin kabinede tadilat 
yıı.pmnsı muhakkaktır. l<"'aka.t La· 
vali Almanların ve billıassa ltal
yıı.nlıı.rın beğenmcmclerlno Lon· 
drada ilıtimal verilmiyor· YenJ 
Fransrz nazırlarından bahseden 
Alman radyosu nazırlardan hazıln
rm.r, ezcümle Lnvnl ve Ybıırnnga. 
ray'ı tenkit ctmı,,ur. 

Radyo: "Bu dilnUn nda.mlnrm .. 
dan Fransa için yeni b!r de\•rcnin 
açılması beklenemez,. d,.m~tir· 

OE~"EBAL Dö oor.. ORDUSU 

Bugfin 14 temmuz, Frruısanm milU 
bılyramtdir. Bu mtınasebcUo bugün 
Londraltlar, general dB GolUn lngU· 
terede te§ktl ebnek tızere olduğu 
Fransız lejyonuua memup g6nUllUe· 
rl alkt~nmak tmıatını bulacaklardtr. 
Tank, tayyare, bahriye ,.c ordu teoek· 
kWlerlne menaup Fransız aakerlerl 
gecen harpte ölen lng1Uz &Bkerlcı1 &· 
bldesine bir çelenk koyıı.cııklar sonrıı 
tekrar yollardan geçerek mııre~al Fo
oun \'lktorya garı yakınındaki hey· 

GENERAL Dö GOL'ON Ntr.mU 

n temmuz ari!eııi mUnasebeWe 
general d6 Gol dUn ak§am Londra 
radyosunda. bir nutuk .aöyleml§tlr. 

Gcnerıı.ı Fransa. kurtulduğu zaman, 
Fransız mWeUntn bugtınkU vazlyeUn· 
den mcsul olanların tecziye eclllecek· 
lerlnl bllcllrm1§ ve tngutercnin daluı 
atmdJde.n havalarda baldm olduğunu 
kayıt ve Amerika ile A.trtkanm bU· 
yfilt BrJtanya. için munzzam lmkA.nlıı.r 
la dolu olduğunu mı.ve eyledikten ııon· 
ra sözlerine §U sureUe devam etmfa· 
tir: 
"- Franaa, t&ks1m ecııımı,, teallm 

edllnıi§ olmamna rağmen kozunu or 
namamıı, kaybetmemJ§tlr. 

Emrimde mQhlm miktarda ve ber 
ıuı karada, dcnlzde ve havalarda d!S
vU;ıebllecek halde askert bir Franmz 
kuvveti mevcuttur. Bu kuvvet herı;-iln 
daluı. :lyado bUyUmektedlr. Franmz· 
lar, hAld bir muharebe siUiluııa malik 
olduğunuzu biliniz. Zatcr kazanılacak 
ve temin ederim k1 Franaız allAhlan· 
nm lstlmklle kazanılacaktır.,, 

Romanya ve Maca
ristanda terhis 

(8t16ioraJı 1 lnciılc) 
bulunmo.aı \·e esaaen z:ırar gören hua 
dın daha ziyade zarar görmesini tate· 
memesidir. 

HUlromet parUslnln '\'ertni§ olduğu 
bir ziyafette ~ltU kont Telekl 
m&hsulltm toptanabUmw ıctn askere 
almın1§ olan etradm bUyük b1r kııı
mma. izln verUeceğinl blldirml§tır. 

AL.'1A.Y1'ANIN FLANI 
Londra, H - Taym.la gazetealnin 

diplomatik muharriri Balkanlar hak· 
kmdaki Alman pmnmı cözden &Cl:lre· 
rek §W1l&ı'ı yazmaktadır: 

~ 1 . 

'

• Atina, ıs (A· A·) - Atina a-
~~ ~ • bil v ıQ~ JaD51 diriyor: 

!atn htyekili bu ak-

Türk -Sovyet 
dostluğu 

GörllnUşe nazaran Mncnrustazıı btı· 
ytltmek istiyor. ı.Iacariıstanın dl\ 
minncUnden dolayı ona &dık kalma.ısı 
lft.Znngellr. AJmanyanın nlyetı Maca· 
rı.,tandan bUyük buğday stokları te· 
darik etmektir. Bundan maada ktlçtık 
Romany& kcndUine petrol verecek, 
verdiği mlktnr her ne kadar azala· 
rnk gidecekse de, gene faydadan art 
olıruyacaktır. Yugoalavyanm deYlet 
adamları Panslav blokuna llUhak et· 
mek f.steselcr dahi, Macarlatan. vo Ro· 
manyn.nın kontrolll altına, girmesi, 
Yugoıılavyayı mczltftr blol:tan ayır
Dll§ olur. Halbuki bugün, Yugoslavya 
de\•let adamlarmm böyle blr arzulan 
olduğuna dair hlı;b1r emare mevcut 
değildir. 

g" ır nutuk 
~~ 0 Yliyecek 
~ 1~' 13 
I d~llıııı (A. A.) - İngilb; 
~ ~l\) b~VCkil Ç(irçiJin "11 

'l.lt taat 9 J -

~~l ~l·l!~·~ :-1 .d"'. !:'dyocla. 
~ 11k tıı.kr-ı egı.nı bllturr,ıcktc 
-~Ur. ben on bca dald. 

Başvekil Metakıs:ıs and içen ye. 
ni jandarma sub:ıyl:ırma hitaben 
ezcUmle ouıtlnn eöyl~Ur: 
"- Yarnım b~ neler getircbi· 

Jecet'inl bilemediğimiz bir zaman· 
da. \'llZifonlzc başlnmnkUısmrz. Fa
kat ihtirnalnt her ne olum~ olımn, 
hepimiz eminiz ki, bunlnra birer 
erkek ve birer Eltn gibi kntıı lto· 

(.Baştaratt ı incide) 
yn.setinin tayininde nıUhim bir n · 
mil olacağı anla.şılmalıtndır, 

Herhalde muhakkak olnn noktn 
§Udur ki, Sovyct - Tilrk mlinn.se • 
betleri bugUn tak\iye efil~ bu
lunmaktedır. Bu keyfiyetin, Bol. 
kc.nlarm müstakbel "ar.yeti Uza -
rinde mühlm tesiri olacağı da ~Up· 
hoolzdir· 

Bu sabahki Avrupa 
yolcuları 

Bu sabahki kom·ansiyoncllo Sof· 
yadnn ibir Yunnn ailesi, ckspreelo 
de A vrupada. tetkikler yıı.pmağıı 
çlknn Uç .Japon ve bir Alman yol
~u ;sehrlmizo gelmi§tir· 

3 
IL!Z 

lngiltereye taarruz 
(Ba .. tanıfı 1 incide) 

mo, lngiliz sahillerind<', içinde gc. 
minin nezaretini temin edebilecek 
kadar mUrcttebatı o:mıynn vapur
ların oldukları yerde hareket ede· 
mez bir hale getir!lmcleri vcyn. is
timale gayTi salih kılmmalıı.rmı ta· 
lcb etmektedir· 

Berviltin eark ve cenub • ~hille
rlnde. Dorst \'C Devon l:ontlarmm 
huduUarmn. kadar, kilçEk yolcu 
vapurlan ve bUtUn hucmsi ve te • 
nezzüh tekneleri imkln olduğu 
ta'kdirde batırılacak ve yahut ıı:ı· 
hllden umk muayyen bir mesnfeye 
nakledilcccl:l "rfilr. Ayni m::ıtzknda, 
diğer ibütün gemiler ya parçalano: 
cak veyahut ica.bmda gnyriknbill 
istimal bir hale getirilmek Uzere, 
bir cihazlı:ı. teçhiz edileceklerdir. 
Bu tedbirler, İngilterenin diğer sa
hillerinde bulunan ve bo§ knlmqı 
olan sair bUtUn gemilere de t~· 
mil edilecektir· 

820 BİN ASKER DAilA srr..Au 
ALTINA ALINITOR 

Dün lngilterede 32 bin yeni ef
ra.dm kayrt muamelesi ikmal olwı. 
muştur. Bunlar 1908 sınıfına men
supturlnr· 

Yont efradın scvkiyatma, evvel· 
ce tayin edilen tarihten da.ha kısa 
bir zam.an içinde ba.,Janacaktır. 

tNGILIZ DAimn"E NAZmINn'\ 
DU 8ABA.BKt NUTKU 

.tn:;lliz \Jahriyo nazirı .Ale1'ısnndr 
bu ısabah Kana.da ve AmerBwya hlta· 
ben radyoda bir nutuk ııöylemlştlr. 

Na::ır demt.şUr ki: 
"Jnglltere ba.hrt tedb1rlerlnl o suret 

le aln111tır ki dU§man her nerede görü 
necck olsa. kaJ:?ısma lngtıız gemileri 
çıkacaktır. DUimaıım İDgiltereyo a.e
ker ııevketmek istemeal :lbtimallnl 
dUıUnerek buna kar~ı da tedbir aım 
dı. Gönderilmek istenilen kıtalar da· 
ha sabile yanaşmadan imha edilecek· 
Ur. 

Duna mukabil İngiltere deniz Uca· 
retl kuvveW bir himaye altmds de· 
n.m edlyor. Her hatta İngiliz liman· 
J:ırma vaaatt olarak 2.950.000 ton 
hacminde vapur girip çıkıyor. i>n~mnn 
tayyarelerine karı1ı mUcadelo devam 
etmektedir. Yalnız geçen hafta !çlndo 
muhakkak aurette 90 dO§IDan tayya· 
rc.!l d~Urtllmu,ttır. Diğer M tayy&· 
renin do dll:UrWdUğü kuvvetıo muh· 
temeldir ... 

Al~IANl'Al".\. T.AYYAI'Jı: 

H0Ct:ML.'1rJ 
DUn ve dilu gece Almanyayıı. yent· 

den tıuı.rruzlar yaptlmı.ştır. Rur hav· 
zaııında, Renanide birçok ııakerl he 
deflere bombalar atılmı,,, mWılm tah· 
rlbnt kaydedilmiştir. Bund:uı ~laı. 
Brüksel ch·ıırmdn. Holanda hududunn 
yııkı:ı Emdendeki askerl hedcfl«:r 
de muvnrtoJdyeUl surette bombardr 
mon cdilmlşUr. Birçok ılll§mıı.n gemi• 
ler! b.'.ltırılmı~tır. Bu ha\·a taarruzu,, 
ulmdiye kadar yapılanlnnn en muvat· 
!nk1yctllsl olm~tur. Yalnız bir ln· 
gillz tayyarc.s:i kaybedilmJ§tlr. 

ALIUANLARIN IIAYA 
'l'AAl~ItUZLARI 

DUn ve dilıı gece Alman tayya.relerl 
tarafından lngiltereye yapılan hava 
tanrruzlım esnasında muhtelit bınge· 
!erde blrkaç ölll kaydedllmt,tır. 

lskoçyanm b:ıtı • cenubunda l§~ 
evleri tızcrine UQ bomba dU§ertık bir 
rençbcrlo 7 yaşında kızını oldtlrmllş· 
tur. 

.Kaça.ıı b!r Alman bombardıman 
tayyııresl. Gallcs köylerinden blrl 
Uzerlno dlldllklü bombalar atmı;· 
tır. Gallea &ehlrlerlnden blrinde bir 
kl~l ölmUo, Jk! kl.§l yaroJa.nlIU§tır. 

lnglltercnln doğu • §imal bölgcaln· 
de bir köy clvıırmda boş arnzlyc yUk 
sek tnruAklı 24 bomba. no 100 den 
fazla Ylllll:lll bombası d~mU§tUr. 

1Kt USUL 
Bazı hnvacıltk mütehnssıslnn, 

Almanların lngiıtereye kn.rşı h&vc 
gayretlerini nrttırmalarmın ve ay
ni za.mnndıı. denizaltı muharebesini 
§iddctiondirmelerinin muhtemel bu 
lunduğunu zannetmektedirler. 

Bu mlitehassrnla.ra. göre, lngilto· 
renin istilfuıı haltkmdnki plAnm 
tatblkma intizaren bu ild usul 
kullanılacaktır· Bununla. beraber, 
miltolılUl8ISlara göre böyle bir ih· 
timnl Fcroo adalarilc, hlıı.nds ve 
lrla.ndıı.yn veynhut bunlnrm her ll. 
çUne ka.l'§r biriblri arb.smdan b!r 
Aimnti hareketi ihtlmnllnl müsteb· 
ad kılamaz. 

BİR İTALYA T TORPJTO u 
BATIRILDI 

Mısırda ve U::enyadaki lngillı: 
tayyareleri İtalyanlara kareı mü~
sir harek!ta devam edivorlar. ltnı· 
yan resmi tebliği bir İtalyan tor· 
pitosunun battığını itiraf elme.ttc. 
dlr. 

,Sakarya vapuru 
(Bqt:arafı ı lndde) 

gün daha. bekledik ve nihayet Tu· 
naya girerek diğer bir Alman ge
misinden de 1 '39 yahudi}i aldilc· 
Bu ameliye 52 gUn sUrdll· 2 Şubat 
940 ta SUnneyi terkettik· Bu yn. 
hudileıin arasmda 31 tane doktor 
varaı. Bütün kafilenin ecfi olan 
doktor Gan'ml karo03i 1stanbul ü
niversitesinde profesörmüş. 

1XGlLİZLERtX GF~llYl 
TEVKlFİ 

Biz lskenderuna giderek bunları 
başka bir gemiye aktarma edecek· 
tik, Çanakkaled~n çıkıp Bozcaada 
l>nlerine gel..ın.işt.ik. Vakit akeamdı· 
Birdenbire bir top l!~i kulaklnrı
mtzda uğuldadı· Şöyle bir etrafa 
baktık. Bir İngiliz harp gemisi eon 
sUratlc bize doğru geliyordu· 

- Stop ediniz, diye iht:ır etu· 
ter. Bunun üzerine durduk· İngiliz 
gem.Jsi bize yaklaştı. Etrn.fmnzdıı 
bir lld defa döndükten aonm 20 -
30 kadar sUngülü neferi gemimize 
çıknrdılar. Bu sırada yn.hudiler 
Alman milli ma~mı söylüyorlardı. 
Tabü İngilizler bunları susturdu· 
Askerlerle gelen yüzbn§l lılzlm sil. 
vnriye: 

- Emir aldık, sizi Htı.yfaya gö
türeceğiz, dedi. 

SUvaM:- i:o:: 
- Biz tskenderuna giderek bn 

~-ahudileri orııdıı. lın~kıı bir gemi· 
yo nakledecek.tik, dedi. NcUcede 
bw Hayt'nda serbest bırakııcalda
rmı söyledller. Harp gemisinin re· 
fakntfndo olarak Hayfaya geldik· 

GEl\IİDE AÇI.IK BAŞI.ll'OP 
Hayfa limanında Yahı;dilcri he· 

men knrayn çıkarmadılar. Kuman. 
ynmız hltmişli. Gemide bu yüzden 
kıınşıkhklnr çıkm:ısındnn korku
yorduk. Nitekim l:orktuğumuz b:ı· 
şımız:ı geldi. Y:ılıudilcr: 

- Acız, ncız, bizi k:ıray:ı cıkn· 
rın." diye bağmşmaE?n h:ışlndıl:ır. 
İngiliz askerleri gliclükle geminin 
asayişini lemin eltiler. Üç gün son
ra bir heyet geldi. Evvela çocuk 
,.e k:ıdınl:ırıaı k:ıfalııslıırıııı muayc· 
ne ederek knrayn çıkar<lıhır. Du 
mua.reneden m:ıks:ıı icierlnde AI· 
manl:ınn hulunmnsı ihlim:ıll idi. 
K:ıı.hn ''e çocuklardan sonra ihti. 
yarlar çıkarıldı ''C nihnyel geneler 
de gembi terkettiler. llunl:ır kamp· 
l:ıra sevkediliyorlnrdı. 

HAPiSHANE Mİ orEJ, Mi? 
Üç güa znrlındn gemi boşalmış. 

tı. Fakııt lıiz haltı kontrol altında 
bulunuyorduk. Telsiz dairesinin 
lrnpısınn da bir süngülü dikmişler· 
eli. lllr gfiıı • iyiliğini hiç lılr zn. 
man unulamı)·nc:ığıınız • bir Ar:ıp 
polis bize çok miitee sir lın-ırla 
geldi: 

- Siu, dedi, fena bir haberim 
varı 

- Ne o, 'dedik, l'Oksıı. h:ırp Ak. 
denize mi geçti, 

O gözlerinden yaşlar aka~: 
- Ha~r. hayır hepinizi hapi • 

haneye götürecekler, dcdJ. 
Bu bnbei biz de bir bomba usirl 

yapmıştı. Hepimizin memleketimi~ 
de cvJ, bnrkı, coluk cocu#u vardı. 

Arap polisin dediği cıktı. :10 kır 
dar süngnın nefer bütün gemi nıii· 
reltcbatını alıp kanıya göUlrdülcr. 
Üç zırhlı otomoblUn Jclndc silr'otle 
hareket eltik. Nerelerden ,geçlllti· 
mlzi nereye götfirüldO!ümOzil gö. 
remlyorduk .• 

Nlhnyct kendimizi muazzam bir 
binanın önünde bulduk. Geniş bir 
kopıdnn secerelt şık ıbir salona 
sirdik. 

- Allıılı, Allah diyorduk. Bizimle 
nlny mı ediyorlar? Burası otel gibi 
bir yerdi. Dilı\rdo masalan, satrıınc 
lakımlıın her şey vardı. 

İngiliz zabiti içeri girerek l>id 
nezaketle sclfunla.dr. 

- Centilmenler. dedi. Her tfirlli 
islirahattiniz lemin edilmiştir. Bu· 
rada hoşc:ı vakıl geçirin. Buyurun 
size ynl:ıkhanenizi de göstere)'fm.. 

Zııbiti takip ,ederek ytırndllk.. ~ 
kapıdan girer glnncz heplıniz1D rengi 
attı. Dört bir yanı demir parmaklıkla 
çevrllm!D bir yntalthancye gelml~lk .. 
Bazı yerler demir parmaklıklı b61me· 
lerlc ayrılmıııtı. Haptshaııeye geldiği· 
mlzl henUz !arketm~tlk. Sonradan 
B:;'1'Clldik ki bu bina Sultan Azlz dev
rinde yapılmı§ ve 2onradıuı tniilJ%ler 
r:ılıılı otml§lcr. 

Ak§nm olunca yemeklwıoye gtttlk. 
Kulağımıza tUrkçe blr sea geldJ. 

- Arkıı.dtı§lar, arkııda§lar. Bir CI· 

gara atm buraya .. 
Hepimiz bn§ımw ornya cev1rdiJt 

bu orta boylu, esmer bir adnmdı. Bi• 
!:C yavnş yavq yaklıı.§a.rak kendlslni 
tmııltırdı. TUrkiyed• doğul~ '\"C bU· 
yüm~ Şöyle anlabyordu: 

- TUrk ckmcr,1nl ,dedi, unutma.· 
dmı. Burada bulunduğunuz mllddet 
çe b:Jılm ınts:Uirlmslnlz. 

Vo böyle oldu. Tam UQ gUn bizim 
için çalıştı ve uğraştı. 

Hapishanede tıç gtın kaldık. Sonra 
blzi tahliye ettiler. Fakat aradan blr 
saat geçmemı.,u ki etrafımızda bir te· 
l!D hls3ettlk. Tnm rıhtıma gclmomlz· 
le beraber 40 İngiliz pollsl etra.tınu· 
zı sardı tclmı.r hnpl.shaneye gl5nderf1· 
dllt. Bereket versin arap poll.9 imdadı 
mıza yetişti. Bu pollsle konsoloal\JI& 
mektup l'BZdık ve hemen tahliye olıın 
duk. 

Eh: gemiye giderken halk nbb'ma 
blrJkmlşU.: 

- Ynıııuıın TUrldye, ya,,asm ln!Sntl 
dlyo bağırıyorlardı. 

Fakat gemiye gttmem!z.le sukutu 
hayıılc uğ"rıı.mamız da bir oldu. ÇUnkli 
bl..zlm gcmJye yeni bir mUrettebat gel 
mlştL Serbest bıralaldığrmız fçln Hay 
fadan lskendcriyeyc geldik. Oradan 
Atinnya 1;cçtık ,.e be§ ay Akdeniz lı· 
manlarmdn. dolcı.ştıktnn aonra tzmlrt 
Jl'Clebildlk • ., 
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-ıb- s arı u yuzme ırıncı ı erı 
ı~ nara gideyun. Beni \'C arka • 
d~ Verncri ~imdiki \'aziyette 
ancak o kurtarabilir ve ayni za

manda bize bir nc\i tazminat da 

0 ene o temin edebilir· Çiln.kiJ \'er 

ner muh:ıkkak fabrikadan ko\"lıla· 

ci.k, ben de banka;ı \'C şimdiki c. 
vim.i terketmck mecburiyetinde 

kalacağım. Blzlm Alman cemiyetı 

bu iki yerde k:ı!ırsı.m beni ı;abıık 

bulup meydana çıkıırır· 
Doğnıca "G· Hen" Rönarın hu -

huıduğu da1rcye ;;itti. NöbC'tçlye: 

- M· Rönarı ;;örmek istiyorum, 

qtdi· Beni bekliyor. 

- lsminiz? 
Korkunun tesiriyle ihtiyat.kin oı· 

nı.:ısa bıı.slıy:ın Şnaydcr ccYab ver

di: 
- İsmime lüzum yok· 
- Lilnım yok olur mu? M. r.ö· 

nara haber vermek icab eder. 
- }.{. Rönar beni tanır- Diin 

;ece ziyaretine gittiği adam oldu

ğuma kendisine l!Öylelin· Görecek. 
8inlz ki beni derhal kabul edecek. 

- Pek a.ıa.. Bunu yukarda M. 
Rönaı-m kapısında bekliycn nöbet • 

çiye de söyleyin· 
N!Sbetçi bu "meç.bul" ziyaretçi· 

yl ibir pollıse teslim etti. Onun de
llletile bir asansöre bindi· Yukar 
da bir polla daha değ}3tl \'e Rö
urm kapmma kadar gidild1· 
Şnayder aşağıda aöylcdiklerini 

tekrarladı- Nöbetçi polisi iQCri git. 
ti ,.o biraz eonra döndü : 

- Buynın. 

Dört "G. Men" in iskambil oy
nadıkları geniı bir oda)'?, bir tef' 
ridoru, birçok ka.pıla.n geçtiler ve 
nihayet ••c. Men" teflerinde.n Ran&· 
rm odasına girdiler· 

Rönar, Uzerlnde doeyala.r, birkaç 
telefon ve ~ zillerine m.ah
sws blr levha bulunan bir maaanm 
gerisinde ayakta duruyordu. Ztra,· 
retçiyi hblerlni belli etmek.üfn 
kareıladt· Onun geli§ine PfmJ1 mı 
veya bunu t8ıbll ml bulmq!. belll 
değildi. 

Ma.sanm yanmda bir koltuğu i
ı;aret etti- Sesine buauat bir ifade 
\'ermekıılzln, gayet tabil bir ta.VII"" 
la.: 

- Franç Şnayder, oturun, dedi. 
li'ranç Şnayder pek zeld değilse 

bile izzoilncfıi h~unda pek 
hmıuıa.st:ı- Rö.narm ken~e "mös
yö'' demediğine derhal dik.kat eL 
ti ve korkudan titredi. Adliye ve 
zabıta memurlarmm mamunlara 
"mösyö" diye hitab etmedjklerinl 
biliyordu. Endite içinde g&rtttilen 
yere olurdu· 

Röna.r gene son derece sakin ve 
taDil taVIrlarla bir iskemle ~ekti 
ve Şnayderin tam ka.rpwıa bir a
dan mesafeye koyup oturdu. Eğil· 
d~ dinelı:lerini dizlerine, ~nesini 

ellerine koydu \'C muhat.abmm 

~azlcrlnhı jçinc bakarak: 
- Franç Şnayder, evveli ~unu 

ha.her vereyim, dedi· Arkadaşınız 
, •• su~ ortağınız Verner Renz, ça
llfbğı fabrikanın kapısında. birkaç 
dakikaya kadar te\'kif edilecek \'C 

doğru bura.ya getirilecek· 

Beklemediği ve batırma bile ge • 
Urmediği bu sözler Şnayderin üze. 
rinde !ni ve millhl§ bir tesir yap. 
tr. Sapsan kesildi, alnından so • 

ğuk terler bo~andı. 
Eönar biraz daha eğıldl, muha· 

tabmr yakasmd:ın yakaladı. Ami
rane, ayni zamanda inandırICI bir 
taYırla: 

-:- Haydi Şnayder, do~ru yolda 
y{lrümeğe karar \·er, dedi. Bu gece 
ne yaptığımı tıı.hmin e,decek kadar 
zekisin. Tahmin ettin dct;il mi~ 

- Ben ... Şey .. sanıyorum ki· . 
O kadar hcy:?candaydı ki, fikrini 
ifade edemiyordu. 

- Ben anlatayım. Dün gece 
m&1anıı:m ıiurinden zarfı aldı!>ten 

8Clll?'a doğru fabn""kaya gittim. O · 

rada bir pa \''İyon da. oturan dire:C

törii u,rıu:dırdrm. O da scı•\' • ~e!. 

letinı C:' ;"lrdı. 
Talı~ikat yaptık· Kıymetli plin

lar:n çalının~ olduğu anlaşıldl'

nuı:ılar $izden aldığmı zarfın ~c:in 

de:·d!. 

:Vtiyetf nn!adık: Pliı.n!ar: ıı.rka

d~ ınız m:taba?J Vcrner Renz al • 

nuş \'C do~ru alzc getirm~· Siı d(:: 
bunlsrı Almtttı cemiyetinden biri· 

sine 'erm~sinir .. 
lnkara teı;:tbblı~ elmeyiniı Böy. 

ıe yaparsanız bcrke.•le beraber ben 
dfl sizi zc.kt ganroakta bata ettiği· 
mi anhyncağan. ÇUnkü bu tal<dL""Cle 
budala, beceriksiz \'e alelade bir 

casu~ olduğumu:a lnanmam1z kab 
edecek Mi:Ss) ö Şnııyder... Bu va.ti· 
yetteyse haber \"C?rP.l·im lU budala

lığınu:, bccc:-riksb:l'~inlı ve ihane· 
tir.iz :ıh:e çok pahalıya mal olur· 

Bu efü:ıerde mUndeııı ıı; tehditten 

Urken. ayni zamanda ı;ururu ok • 

~ruıdığl için memnun olan Şnaydcr, 

ma;ıübiyctl kabul etmekten b~. 
k~ çare olmadığmı anlı:.111. Fakat 

son bir il mitle: 
- Ma.clcroki, .!cdı, her ~eyi bili

yor! un Ut· .Eend en ... 
Tlönar. roubatabını ceket!nin ~·a· 

kasmdan tutup s.:ı.rurak gcrt bir 

tavırla mukabele et~i: 
- Her ~eyt bilmiyorum- B1lı.ey

dim sizin ro!Untir. bilmi" olurdu. 

SU: de buraya girer .girmez tevkif 

edilirdiniz. 
Her !J<!YI bilmediğim i~iııcilr ki 

size bir kur-•ulu~ yolu açık kalmıt 

bulunuyor· Bu .rola girer ve billc1): 
metin c\-vela afimı. !!Onra da le -
veccühünU kazanırsanız kurtulur • 
sunuz. Bu yol sanılmf bir şekilde 

hakikati anlatmak, hiçbir noktayı 

gizlemem ektir· ' 
Şnayde.rin yakasmt bıralnp ayağa. 

kalJttı. A'rkumı dönerek birka.ç 
adnn yUrüdü. Sonra birden geri 
döndü, yumıak bir !CAle: 

- Ha.ydi Mösyö Şn.ayder, dedi. 
Yflkaek ıekida bir adam olduğu
nuzu aanmakla hata etmediğimi 

bana ispat ediniz. Zek1 ve ceaa • 

retle doğru yotu intibah ediniz. 
Söyleyin. Söyleme.ğe ruı oluyor 

musunuz? 

Şnaydu mağlüb olmuştu. Gözle
mıı ~k mırıldandı: 

- EHet· Ne öğrenmek i.stiyonu· 
nuz? 

- Pllnlarr kime \'erdiniz! 
- Doktor Göbelsin Ye Himlerin 

gizli aiyast kom.i!l'.rl G<>tfrid Şlage-

re.,. 
- Bu Şlager "Bl.smark., tra.n.. 

!atlantlğinin id~re 1.aoitlerinden de. 
ğil mi? 

- Evet. 
- Ev'inlze mi ,eldi 't 
- Evet· 
- Nasıl oldu da geldi? 
- Ben telefonla ~ağırml§tım· 
- Derhal mi geldi? 

- Evet. 
- Yalnız mıydı? 

- Hayır. 

- Yanında !..'im \'ardı! 
-Blrkadm· 

- tami:' 
- Hilda Keynhaver· 

· - Ya! Yeni açılan "Viyan.& gU· 
zellik cnslitUsii., ııiln sahibi mi? 

- EYCt· 
- Su kadın tam manuilc cuuı 

mu? 
- EYet. 
- Gotft'id Şlagı?re, evir.ize ka· 

dar refa!>at etmesinin $ebebi ! 
- Sanıyorum ki bu kadm Şia· 

;erin metreei \'c üstelilc doğrııdan 
doğruya "Gestapo" nun ajanı ... 

- Pek iJa. Taharriyatta vakit 
kaybetmemem kin banıt. bu Şla~
rin şehirdeki adresini vertnlı:.. 

- Adresini bilmiyorum. Nev. 
yorkta bir ikametgahı n!duğuna 

dair de malumalnn yok· Cemiyet 
iıwma n:rilen emir mucibince, o.
nu "Hamburg • Amerika,, ~eyrise

fa.ln ~frl:ctin.i.n :'\e\'york şubet.inde 
aradan. 

--------
htanbııl ikinci lera mcmnrlofun· 

dan: 
Oi0/1S61 
F.lır borı;t.uı do:ay:ı m&!ıcı..ı ve pa· 

ray.1 çe\-nlme~i mııkarrer Uı; re'ı 

F.:ırım ıncğl ~3.7.9~0 tarihi.Le ınüaad!J 
alı ı:-unu ~:a'lt ıs d'!ı.o ıs e kadar Bo· 
mon~i bira !'abrlkası arkasındaki SaJt 
ve Yqarm mlllldıraııı önUnde açık art 
tın:ıa Eure~yte şatıla.caktır. Muban1-
mcn kı.rınetin yUzde i3 1 bulmadığı 
t11kı11rde ild:ıcl ırttırmaııı ZS.7.IHO 1 
·arlh!ne müsıııdi! cuma günU ayın u· ı 
&tte ııa:.ııacağı talip ola.nlıtrm meıko.r 
rr.ıı.h:ılde ha~rr b<Llunacai< memuruna 
mi.lracastları Utıı olunur. 

Beykozlular 65 
puvanla en başta 

htıı nlıııl l üznı~ hı rl ıwilikleri nt> 
dün Biı~ü!.dcrcdc DcyHz Par:.. lÜZ" 
mı: havıu:ıınd ·ı ı,:ı~lunınıştır. l:iıyiik 
bir intizam içiıırlc gcı;cıı dünkü 
rniJc;ııhıı.kıılarıl'.ı ıılınuıı nclkeler 
ştınl:ırı'lır: 
100 Strh!!:tl: 

1 - ~lııhrnut '1\ıtılı~o~ tırla) 
drreceılt>: 1,5. 

:! - :'\t•7.ilı 1 Bc:ıikl;ı.~) 
:ı - ~ıko lB<'l ko7.). 

J(JfJ !Wçiikltr: 
1 - .4.li ıı;rııat;ı~:ıra)) 1.13. 
:.ı - Keınal IGalala"i:mıy) llc,esı). 

!!IJO h'urboğ11lomıı: 
l - \'u.,uf ı Beykor) :~ .5. 
2 - ]llusa ITirııret l.he~i). 
3 - Reşil ( ltalalosııray). 

200 Kurba§alanw o:uriık/t't): 
1 - Hikmcl We!)ikııı~) 3.2t.3 
2 - l\eınal Wr.şiklo')l 

l\eıuııl ( GalJtac;ııray) rakipsiz 
Lıiriııcl. 
Sııtoı u : f/\ıit,;lif.olr.r> 

(;~(ala ara) .ı - o neşiktıış galip. 
nii11til:lrr ı•ııurm un:iJ1rli: 

Uünl.ü \3Zh'<ılc söre rıurnnlRr 
'ifi;\lrıllr: • 

lkykoz: 65, r:eşlktıı~: 8, ı;aı:ıtıı. 
'ıır:ı): 8, Jc;ıikllıl l.ic;l"sı: 13, Kadı
kil) Orlo: ı:~. :\IOIH'n<llı.: :1. 
liu,·11/,frr P111•an \'u:ivcti: 

C:ılnlııs:ıray: 81, llcşikt:ı~: 71, 
Çl·nı::ı·lküy: 13, 1'', R. 

14.7.940 Pazar 
400 Serbest; S.SO Proı:ram, 8.35: Mtlzlk, 9.00: 

l - lbr&hıro ( l~tikliıl Lh<'~İ) AJaııs. 9.10: Ev kadını, 9.20/9.SO MU· 
5.48.4 zil<. (Pl.ı ı::.30: Pro;ram, 12.:lj: MU· 

!! - \'edal (IJ:ıyrlye Li~esl) zlk: Halit tUrkUlcrl, 12.SO: Ajana. 
400 liü··iıklcr: 13.0~: Mllzlk: Okuyanl:ır: Rafll!e Er 

ı - Sadullah Gal:ıtnsar:ıy) G.35 ten, Mefharet Yılwrım. 13.25/U.30 
2 - Zıl u < G:ıl:ılasaray). MUzlk: P.adyo ısalon orke.ııtnm, 18.00 

Türk IJavruk l'.ırılfı: Program. 18.05 MUzlk: Ca:ıbaıld (Pi.) 
Be) koz 111k1mı rnkipsir. birinci. J8.2~: Mıl~lk: Melo<lıtcr ı Pl.) 18.43: 

Türk IJeµrnk: (1\ıi!'iil;ler) MU7:lk: Radyo caz orkestrası, Sopra· 
J - Beşiklaş trıkırnı r..H no Bedriye TllzUn'Uıı ı~tirA:.ire, 19.~0 
2 - De,il•laş ınk1mı. MU.ılk: Okuyan - Mefharet Yıldımn 
Sn to1111ndn Beykoı raklpslı b!· 1 HU5: Memleket ııaat ayan, \'e Ajanı 

rlncl oldu. ı ha~rlerl, 20.00: Mlltlk: Fae;I heyeti, 
Tramplen .11lam11: 1 !!0.4:i: Konu§Itl&, 21.00: Mll.r.llr: TUr-

1 - Fahri <Beykoz) 1 ı;;,4ı;_ külcr, 21.10 Attizlk, Okuyan: Radıfe 
2 - Sadi (Hariçteen) Erten. 21.!l!J: MUzık: luıhh bir opera 

Tramplen Mlamalnr (Küçükler): 22.M: .Memleliet aut ayan. ve Ajanı 
1 - Kemal (Galatasaray 12S,l :?Z.4:5: Ajana spor ııervlsl. :!3.00: MU· 
2 - Gülsün (Beykoz) ~k (Pi.) ::s.25/23..35: Yarınki pro-

Kule Allamn: • ;ram T"e kapan~. 

Erzurum Defterdarhğından : 
ı - tapir kaza.aında yeniden yapılmakta olan b!lkOmet koo~ğuım 

(203221 Ura (89) kuruş ke§lf bedell ikmali lı:ı~atı kapalı zarf wrullle 10-7· 
940 gilnUnden itibaren (20) gUn mUddetıe eksiltmeye çıkarılmı§tır. 

2 - Eksiltme 29·7·040 pazartesi gilnU saat on dörtte (H) 1.iJAyct ntl· 
kQmet konağl lc;:lnde defterdarlık odasında toplanan komisyon tara!ında.n 

yapılacaktır. 

3 - ııuvakkat teminat (l:S2*) lira (22) kuruştur. 
' - lateklllerlD ekatltmeye glrebUmcıerl için ihale a:UnUndeo < 8) gU.a 

evYel .,g.a.,..\ maJiamma lilUda U• mUra.ca.at edlp komlll)'Öılu mahııuewıd&D 

dı.Jlyet Tcafkalan almaları lbnndır. 
& - !atekliler\n bu fşe aJt blldmum fenni evrakı deflerdarııttta veya na· 

na mlldtlrlUğUnde okuyabilirler. 
ti - !ıtekUJcrin )-ukarda yazılı &1lzı ve ıaatte kombyona mUracaatıan 

UAıı olunur. {59Ql) 

Milli Saraylar müdürlüğünden 
1 - Yatovadakl RlyaaetJcumhur k6şkUnUn yaı:İmda ınşa cdilecel: klUbl 

umumlllk blııumm inpat.ı kapalı zart usııl!yle yeniden eksiltmeye konul 
mU§tur. 

2 - !n,aata muktazl malzemeden ta§, tuğla, kum, çakıl, ı.trcç. c;:'mcnto, 
betonarme demirl, k&lıplık kereııte, di.i§eıu: \'C parke tahtaları, kiremit ve 
çlnko Jevhalan mUdllrlyeUmlzcc inşaat mahalllnd~ ınUteı\lıhlde teaıım edile 
cektir. Çl'ri mUteahlılde aittir. Bu kı:lım ın:aatııı ı,ı;tllk kcş.ı (110~) lira 
M kurtlftur. 

3 - Doğrama l§lerl kercatcsl, merm'!r, carıı, yağlıboya \'C badana nıaı 
zemeat, çiçeklik cameklıu, kapı ve pencere taltıntlan \'esalre ,;lbl bUtUn 
malzemul de mUteahhlde alt olacak olan lklncl kısın1 ln~aalın kcşrıı 12~01 

-' - Bu iıJlaata müteallik avan proJc Ue birinci k~lt ceh·eıı fenni ~art· 
name, ekalltrııe p.rtnameal ve nıuka\'d'! mUıı\·edtlcıılnin birer sıırctl'!rl (2,5) 
lira bedel mukablltııde Dolmaba.Jıçcdc Milli Saraylar MUdUrlUğO kaıcmlııde.n 
alma.blllr. 

'5 - Eluılltme temmuzun 19 uncu cuma ı;UnU saat 15 tc Milli Snraylar 
.MUdUrlUtü b!.ııasında yapılacaktır. 

6 - .Mu\'akkat temüit ( li5G) llra. (2i) kUrıt§lur. Bu paranın ckalllme· 
nin yapılacağı eaallen bir saat cvvellno kadar nıalsandığwa yatırıtmı~ bu· 
lunmur llitmdır. 

i - Eksiltmeye ,ırecck olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacaklar ve 
ıtmdlye kadar baıka yerlerde yaptıkları asgar1 120 2:'i) blo ıtnı rarJdcıdndcltl 
lnfaat ı,ıertoe dair elde etUklerl vesikalarla bu vesikaları g6stcrmek sure· 
tile ınııı Saraylar !JıldUriyeUnde bulunan kontrol mlma rlığ"ından aynca a· 
ıacakJarı rennl iktidar f&hadetııamcslni ve teminat paruı nıaltbuzunu muay· 
yen zamandan blr aaat C\>·eııne kadar kanunun t.arl!atı dairesinde tanzim 
edecekleri k:ı.palı zartlar derununda cl<slltme hcyetlne te,·dJ edeceklerdir. 

(5663) 

j ıstanbul Komutanlığı Satı~a lma Komısyonundan 
Kon.ıutanJık olrllkl~ri lçln a~ağlda clna u mtktarıan yazılı mut.abiye 

19·i·9CO günü aaat 16 da pazarlıkla eatm alınacaktır. Evaac ,.e şartııameaı 
bergUn komlııyonda görUleblllr. Bu mal:ı:emenıo her blrl ayrı ayrı tallplere 
de fheJe edUebWr. latekUlerln belli gün \'e aaatte ka.U teminat paralarlle bir· 
llktr F.mdıklıda komutanlıi< satınaJma komll!yonuna gelmclcrt. CM60ı 

Cinsi art~t 

'l'avla halalı 100 
Zincir yutar aapı 
Şaplı yutar baştı:t 
l·i:Uçük yem torbanı 
mıc;:ok c;;uı 

BUyUk çul 
• lif. . 

2300 

1000 
2000 
300 
zoo 

Gilm!i:suyu huta.nuf tc;lıı :'.5 er metrel.l< S ad~t y;ınbm hortumu 16 7-
910 gllnU ı.aat 1 l de puarlıkia ııa~ın .slmacaktır. Şaı'tnarne \'e evsafı i;'Örmek 
için hcrglln, pauTlıfa t.,Urak için de :rtu:de onbe~ kaU teminat paratarııe bir· 
ilkte belll ırUn ve saatte P"u:ıdıklıda komutanlık ıatmalma komlsyonUDa 
:;~lmelcrf. ( ~95i) 

• •• 
M ~r. VckA.leU na.ınına l3·i'9.(0 gtınn aaıı.t ıo da p?::arlrlıla. ::"~· ıı<ıct 

muhtelit eb'atta be.:ızln bidonu aıı.tm almacaktır. Muhammen b~dclı ı 1"00 ı 
lıradır. 1steklltcrl:ı be!ll gUn \'e ıaatte yUzde on he~ kat1 teminat paro.1srUr 
birlıkte Fmdıklıd& l<omutanlık satmalma koınllyonuna l:'elmclcri. !61ZZ ı 

14 TEM ~f P Z 

1
- ıstanbul Levazım AmırJiğınden verilen harıcl 

asken kıtaatı ı ıaniarı 

A,ağıda clnıı \'e miktarlnrı yauıı mevad bJ:ı:.'\Jarmdıt yazıtı gllıl .,. 
ıerllc kaı.ıalı zarfla salın a.Jınaca.ktır. Şartwımeleri komtayoııda 
ıtf mektuplaı·ı lhaıe aaatıerlndcn bırer saat ev,·cı lslahlyede uııeıt 
Ula l;omlayonuna verıımı, olması ıazımdır. 123a) 156911 

Cinsi miktarı tutan temloat.J lhale ıunu .. 
kilo lira tim 

Un. C6S.Ol.!O 62.712 43S6 
Un. ltH.000 2:!.550 1691 
Un. S2f.OOO 

Uo. 192.000 
Sadcya~ı. 30.500 
sad0.ra:ı 24.000 
~adcyağı. 13.000 
Sı*ır eti. 138.000 
Sığır eli. 97 .200 
Kuru ot. Mi.CKIO 

4$.492 

ZSAOO 
:ı,_9:2 

2i.600 
13.::ıo 

~9.6i0 

20.S9S 
13.900 

8232 
HISO 
2611) 
2070 
1Hl 
22:?:5 
HiGi 
1'18 

~."' 

24/7/9i0 
24/i/IMO 
24171940 
24/i/9'\0 
2517/940 
2~17/940 

25/7/9il) 
Z3!719•0 
26/7/l>t-O 
:!617/940 

A.şeğıda n1lktarı yazılı et kapalı zaına eksiltme)e korunu~tur. 
:ıo i-910 salı gü:ıll ıı:tet ll de Burııada askeri ııatm-ılm& konıisy()l)ıl..,
pıl11cal;t1r. lsteklUerln teklif mektuplarrnı ihale aııatloden bir aaal •~ 
Uf rot?ktnplarıru komisyona vermeleri. l2M) c :1884) 

lllktıı.rı nıuhammcn Clyatı ilk teminatı 
kllo 

200.000 
kııruş 

35 

••• 

J(ra 

~250 

A:ağıd11. )-U.ıh eller kapalı zarfla ekalltmcye konmuıtur. tııald 
940 ııalı ~UnU hlzaJarıoda yuılı sutıerde Buraada ıı.ııkeıi aatırı.altn• 1' d 
nunda yaµılacaı.tır. Şartname& koml.syonda görülür. lııtcklllerin tılıl 1 
tuplarmı ihale saatinden bir ııaat evvPI komlayona vermeleri. ı~9)d 

Mlktan fiyatı ilk teminatı ihale ,.. 

kUo kuru~ lira 
120.000 Mudıınya 30 2700 
100.000 lnegöl SO :::30 . " . 

Ayn a:.Tı a.lıııacak ol~ n~ıı.ğıda mlktan ye.Zllı sadeyağlann• ~ 
madıCından yenlr<'n kapalı zartla elcs:ıtmeye knoaıu,tur. lhıı.JC!ll 2G· 1 

ına gUnU hizalarında yazılı saatlerde İğnecede asl<erl aatmaıma k 
da )apılacaklır. Şartnamesi komlsyuuda görlllUr. lıstekllleı'lıı kauuııl' 
Jarlle tekllC mektuplnrmı ihale sastJııtleıı \Jlr aaat e\"\'el komlııyona vt 

. (263> 1 

lllktarı tııları teminatı lhaıe aaaU 
lıllo lira llrıı 

iBOO 9:,91 i!?O 11 
iSoO PMH 72') l ı.SO 
7SOO ~591 ı::o 15 .. . :.,. 

30 ton aad1:yatrı kapalı zarfla Alın aıınacaktrr. lh!leal 24--7 9'0 
ba ;tınU saat 1 ı de Edirnede eskı mU111rlyet dal: f'.s!nde sııtuıalm• ~ 
nund11 yapılacaktır. Tahmin 'l:edell 3i.500 lira ilk te.rn.natı 2813 ıır 
sat \ 'C şartnamesi komisyonda gtirtı!Ur. tsteklllertn belli günde lb•I' 
den en g-eı; bir saat eH·cline kadar teklif mektuplarını komisyon• <' 

~:?141 (~) 

• • • 
180.000 kilo ııığlr eU kapalı za.rna eksiltmeye konmuştur. lh&l.,ı 

perııembe ırunu eaa.t 11 de 'ıtd1meı:ıe nlcl mUıılrlyet dalre~lnde ıatıtı 
m.Js.ronunda yapılacaktır. Tahmin bedeli :H.COO lira Jlk teminatı ,ol' 
dır. E\'Bai \"e şarlnnmesl kum!syonda sörlllilr. hiteklılcrl.ı teklif 

111 
rını en gcı:; Uıııle saatinden blr ıaat evvel komlsyona vermeleri. 12> 

,,. • • J 
1335 ton çam odunu ko.palı zarfla eksiltmeye konmuştur. tb•1, 

940 gUnU saat 16 da Erzurumda L\'. Amirliği ı:atmalma komlııyoı:ıuJI 
Jaeakl1r. Tahmin bedeli -t0,0:10 lira lllt temloatı 3004 liradır. J!.-...•ssl .,JtJ 
namc3I komlııyuoda görülür. isteklilerin temlnaUarlle birlikte kat:l 

kalarım ihale l!!aatindcn bir r.aat evvel komisyona vermelerl. c'Z61' . . ~ 
M~.000 kilo yula! kapalı zarna ck~ı:tmeye l\onnı~tur. Ş 

knra. lRtanbul ı.v. Amirlikleri ve .Mara~ta askeri satmaıma ko 
da görtilUr. Muhammen tutnrı 3:.?.760 Urr u:, teminatı 2457 ııradtl'· 
26· i -940 eumn. gUull saat 16 da. Mara,ta a.akert aatınalma komi.SYo' 
pılar.aktır. tsU-klilerf;ı kanuni \'eslkalarlle tekllt mektuplarını u:ıal' 
den bir 11aat eval kouıısyona ''crınelerl. l26P) (589l'i) 

uenız Levazım Satına:ma 

6000 adet buy1lk yaJdtr.lı c.;uırue 

5000 aıll'l kUçUk yaJdı:tb dUgnı" 

·t Kodı& :S bur&ıı t.ahk çeUk td balat 
l"uknrd:ı cıns ve miktarı yazılı S kaleın eşya paz:arhkla aırıı• 

tcklllcrin 15 temmuz 310 p:ızıırtesı a~ıunma k11dar Kasıınpa~d• 
korui3yona ınUracaatıarı. ı ö009) 

•• • 
Jl\00 metre 1..ablo (nllmunfl!li ;lbl) 
ı:;oo otetro kahlo (oUmon'-' &lbl) 

1 add bluılüll (asgari 20<IJ kilo t.Jrtar) 
rtıkarda clıu \'C miktarı y8.Zllı U-; kalem esya 22 temmuz 9441 tıf1I' 

g·ünO akşamına kadıır pa::arlıkla satın al~ac;ktır. tsteklUerlJI 
Kaaıınpaşa.ıla l>ulunan komisyona ınU~Uan. {60S.'.iJ 

• • • 
Bir adet kıu.ioe ıtlrnaaJ• ~ 

ı - Tabmto erJllro bedeli {3i00l lira olan bir adet lrnr.lneJlll' 
,,tı1· 

n1112: 940 cunıa. gUnU ııut 16 da. pa.zıırlrlda ekalltmesl yapılae3" ,J 
:! - KaU teminıitı < i2) lira olup şart.namtıılnl görmek \'e &111' ti 

krln heri;'Uıı \'e pazarlıt;a iştirak edeceklerin de belli gUn ve _.t 
pa~da bulunan komhıyon:ı nıUracaatıarı. (6084) 

• • • 
ı - Tııhmlo edilen bedeli (li.355) lira olan (65.000) metrl 

be:dniz:ı 18 temmu::: 940 pzq:embc gUııU aaat 18 da puarlıkla 
pıtacaktır. ,ıı1 

2 - Jlk teminatı cı::oıJ lira (63) Irurutt olup ~artnameııi ısetJ"'" 
yondan alınabilir. 

3 - lateklllerin 2490 ı:a:ntı kanut)d& yazılı \'c.!&lk Te teı:nJl';,
"f')'ll moktuplaıile birlikte belli gün ,., saatte Kunnra,ada bul 
yona mUracaııtıan. IMlJI)) 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
C S l numaralı Ulu: • 

2.3 ve 3,:1 kilo atırtığmda kazma ve bnomuın ktırek uta.nl~ 
bulunan \Ju c!llll kazmalarla. l:Ureklerln miktarını birer beyaıııı• 
temmuz tar,amha gUnD :ıJ.::ı:.mma kadar Jsta.nbul ltomutanııtııı• 
rl !Uzumu 29 numaralı milli korunma kararnameainin altmcı uı• 
naden UAI:ı olunur. (6095) 
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Çin-Japon sulhu 
....... . .... , ......... ........ .. ........ .... 1 • • ·ı 

için 
ingiltere Japonya ile 

başladı 
Unanistan ve Roman- Japo.nya~ın n:ukabil 

Almanya , 
Merkezi Amerikadaİ 

Kosf arika'ya 
1

1 

müzakerelere nota verdi . 
Amerikalılar konfe-1 
ransında Almanya • 

ı 

Y d •ht• t f t teklıflerı tetkık ve .. x:=.::~.:::;.::-.:: 
a ~ 1 ıya e ra müzakere ediliyor §§f;~:t~~ 

aleyhinde k'!'"!r alın-ı 
mamaaını ıatıyor i 

~ erhis ediliyor Yahudi doktorlar ingilterenin. ~!manyaya karşı zaferi ~~;~:;=!,,:;,.;:~:~: 
b I . Roman ada kazanmak ıçın bütün fedakarlıklarda :;::~;?fu:.:: =:-:.::,; 
0 u gar gazetelerı . . v bulunacağı resmen bildirılıyor ::.::.~:;:;... Ahal.::~::.:.-
e b

" o d ışlerınden çıkarıldı Sinrınpıır, 15 (A.A.) - R?~· ıcr: 1 JllUI ıçın gayretler _sa.'fclıııel.;te ol· ik: ı:ı!l !~o!=~":::=~~"\. n U 1 O b r U C a an . Mall.'r.ya umumt nll ~.ek ılı J?ne.s, duğıınu habt'r verrnı~tır. b&ret arazial mUnbittlr. Kahve, mwı. 
düıı akşam rA,Jyoda ısoyleull\ı hır .. . . 

b 
Bükrq, 15 ( A.A.> - Stefanl : nutukta, 1nı1iliı hiikCımctinin Ja. Joneı;, eır.umle demı~tır ı.ı: 1ekerkamı111 yetl§tirlr. NUtulU GOS 

h 
Nazırlar tarafından nrilen bir ponya ve Çin arasında ııulh :rapıl- ••- lngiliı hükumeti, Japon tın· bl.n kl§ldir.) 

a S l 1 d 1 
karar mucibince sıhhıye nerareti. kameti ile, J:ıponyanın Çin harbi AVRUP • .UJI,ARJN AMERlKADAIU 

e m e Z O U ar ne men~up Ynhudi doktorların n· hakl.ınıla ynplığı ua:ı teklifleri MnSTJl:MI.P:HEl .J:Rt 
zifrlerine niha)el Terilmiştir. Mil· Amerı"kada müzakere elmckle ı:i r. Çin ,.e Japon Nevyorlr, 1' (A.A.) - Röyter ajan• 

rnan 
. Jt sigortıılar ne,.dindeld Yahudi ad. milletlrrinin ha!dk1 arw ıınıın şe- st blldirfyor: 

Yada terhıs kararı kralın ~ı~l~;!fı~~ar da hi~etlen cıkanl· reni hlr sulh Ü7.erinde t orılanmı~ g~::e:~~~n t:::::r:r!Ö:PT, = hn . .. .' . . Bnşvekil fıigurtu radyoda bir hl. Cumhurreisi ~~'t~:~:nşıı~~.~n h!ı;~~ın~~iz~~~ı~~~ devletinin Almanlar taraf~dan laına· 
an askeri heyetıle gorüşmesını !!t~t i~r:ı.~~;~; z~n;~le~!ft!'r~:~ • :=:~~~ç;:,:•:t;i~arl~:yr~~l:~~11;~~ ~~~~~e=ı!.:lanm::ı!:ı~~~~ll •• t k • ld • dutlarını müdafaa edeceifnl Te zi• saçımı Sami hadde kadar Ş:ÖIİİre<'f'k \"C bu üzerine, 21 Amerikan CUmburiyeti ta• 

• Ye loöyJülerin h•y•lını islah aure. • e son Te~~k için mumkiln kcmulmıw h&klandaki teklltl, dfplo-nlu ea ip Veri 1 raat m•kineleri tenli, )ollmr inşau h rb ratmdaıı blr mllfterek himaye idareal 

'l~ ( hiltün ıayretlerını yl'p:ıcaktır." 
\ A) • \in ef dJ ti)·le zira:ıti inkişaf cttireceAlnl Ruzveltm" partı'ıı' bugu'"n maUk mahatUl.n bugün u,a etWtlart· 1' : • • - Stefanl a · için C'Agnlnu~ olan mua ra ~lemlştlr. Joncs. bundan sonra Almanya ne nazaran, Amerikan milletlerince 

t~ltl tcrh~ ohınacaktrr· toplanıyor ile harpten lıahse!miş Ye demiştir lyi karJtlanm.ıltir. 

1 t it oı!4' lalim roü<ldellerl- &OM.U\l"ADA TERHlS ki: Aynı gazetenin bildirdiğine ııua· 
•rıu. n 34 r>tnd'ı Uıt!ya.t Londra. li) - Romen ihtlYJt Martı" nı· ktek·ı Fran- ~·· il (A • .l.) - ru~·ueU· .. l ni; İllcn, bfü ük ıl.:U\'\"CUere "'k hl\rlclye zı.a:;ı:n Cordel Hul öntt• 

I
Ga e "':lil~ı>k~r. 12 tem• mnfJ&nnm terbi!irıe bqlanm~tır· kartı yalnız başını nrdi•I muJia· lnllsdekl CUmarıe.l günU Hava.nada ?Jıtrı · eumhur fçln dMnokrat nam~edi taytn e 

~ -~~ err.:ıciı bir t.Rllm Bu terhis emri, Alman a.skerf be· •JUyecek olan demokrat puUl!I kon· rebeıie, bütün 5ayrellerini aarfede· toplanacak ol&n Ye ilıtimal bu nm 
~ tı:liı ek üzere sili'l altr. yetinin kral Karollıt gö:-Qrme@i ne· sız harp gemı"lerı• greal bugUn öğle Uzer! mc81\lllne baf· CC'k ve Almanyaya karşı, medeniye. blr h1.ma7e iflnin t&fsll!tım tuptt e-..._ aııı;Celttir. 21 temmuz- tıcesinde verllmL,tir- .Almanya, lı;yacaktır. Kongre liderleri Şlkagoda tin ~·cgAne fimfrlini etşkil eden za. decek bulunan Panamerlka.ıı koat .. 

lltnı Bekiz ay talim (Delıuru f Uncödtı) aıon hıı.zırlıldıın yaparken, RuZ\·eJt, feri kıızanmak İ('in bütün fedıtklr ranmıda Birlfıffk Amerika beyettne 
Amerika , Franıaya ta- Potomac nehri uzerın<k yat gutnU· ıı_ı.;ı_a_rd_a_b_uı_u_na_c_a_k_ıı_r._" ______ riyue _ _ ı_ed_ec_ek_ttr_. ______ _ 

lngiliz gazetesine göre 

lnıanıar, Sovyet - Türkiye 
münasebeti erini 

VaHUt gayretine devam sinde bulunmaktadır. Mumatih Ruz 
ftlUn bugUnlerde politik ealıneden u· 

ediyor sak bulunmUI,, hakikt olmaktan 
111&de zahiridir. Zira, Ruzveltin en 
tamimi §ahst doııtu Ucaret nasın 
B'opkiıuı, Şikagoda kongre mahfllle· 
rinde Ruzveltin menfaaUerine neza· 
ret etmektedir. Hopklnain Şlkagodaki 
lkametgAhı \'aşlngtonda beyaz aara· 
JIPt husuat blr telefon hattı ile baflı· 

l'f~york H - Amerlk& ha1'lclJ'e 
mllateearı Sumner Velı bugün Fnm
a.nm V~lnpn elçillle görUpıtıftDI'. 
Bu mUlA.kat eanasmd& MarUnlk il• 
manlarmda bulunan İngiliz ve l'raıı· 
mz harp gemileri ve çıkman muhte
mel hA.dlseler mevzuubaha edllmlfUr. dır. 

Akdenizde bir İngiliz 
torpidosile bir ltalyan 
tahtelbahiri batırıldı 

ned.en bozmak istediler ? 
1 
ğa2ların Türkiyenin elinde Plaj ihtikarı ingiltereveAlmanyaarasındakarşılıkh 

1ırı • • • • • bombardımanlar şiddetle devam ediyor 
ll'lası Sovyet menf aatıerıne Uç tarafı denızle çevrılmış bır Londr11. 15 - Alman tayyareleri ıe1u bedellere, bomb&rdmı&n aervınt· 

dUn tngııtereye hUcumlarda bulun· ne mensup tayyareler taratmdan dUii 

de Uygundur ehl.rde d m b a 55 muşlardır. lngtllr; aahlllcrl azerlnde ak§am yeni bUcuml&r yapılıı:u§trr. 
ş a a aşın dUn on iki Alman tayyaresi dU1UrUl· Bombardıman tayyarelertmtzdMI lkl• 

1 mll.ştUr. Alman tayyareleri daha zt· lfi Uasllne dönmem1Jt1r. Dün gece bom 
lmt bildirdikten sonra, Sovyet 
Ye Alman nüfu~ dairelerinin bü
yük hrn gayele ri Türklerin elin· 
de yani sağlaın ellerde bulu.nan 
1ıtanbul ve Boğaz!ara yaklattrr
d.ıklannr yazmaktadır. 

Sovyf':tler Boğazları kontrol 
ettikleri t2kdirde her zaman 
garp cihangirlerinin gözünü ka· 

(Dennu ( Uncüde) 

l\taıtaya dört 
~~eum yapıldı 

' ~ .\.) - DU§man avcı p&nm11 bıılunuyor. İhtimal bu yol, 
'-ha.b t • Jtı b Malt.aya bUcum ticarete açık olan yeglne yoldu. 

Gt tl1-t ;. 1~ haaar, insanca 
llt. ü 0 tur. 

~ llurııcuıerıne Uç hUcum 
l .,., h hUeumtarda da 

"1 cı..ar olınaml§tır. 
~)'fi" 

ft~,.i . rncliçinide 
~., ı· 1ftlal ettiler 
. .. (ı\. 

~lı\'\ ı\,) - Stetanı a jan· 
d 'tlerı 

~"'~ "' J;• ' Franaa Hlndlçlnl 
ı~.... ,n .. Sl 

1 '"' it.\ o anga 20 kUo
lııııııı ~rdlr. :e~ lı'uknn ~ .. hrlnl 
~ııı talik1 SUretıe Çankay
~ Ol&t. le e•llha tedarik 

bir )'Ol daha Q-

F ranaa - l sviçre gümrük 
servisleri başlıyor 

Bertin, 15 (A. A·) - Yarından 
itibaren Framıa - ıa,·ı~re h ududun
da gtimrük M-rv~lerinin ifaama 
yeniden ba,ıanılacakt1 r- lfga.1 al · 
tmda buhınmıyan arazide gllm.rllk 
muhııfazuı Fransa hükiımetl tara· 
fmdan tayin edilecek olan memar. 
tar \'C işgal a.ltmda bulunan Fran
sız a~z.islnde de Alman hilldllneU 
tarafından tayin edilecek olan ID8-
murlar tarafından lemin oluueü· ~ 
tir· • 

kuruş kabl.ne parası alınır mı re~~~r.gem1 tsatıtelertne hUcum etmı, bardıman aervt.mıe mensup tayyare• 
ler hUcumlara devam etmfılerdir. He-

lSGl LlZLF.RIN defler arasında Hamburg, Breme, 
Daimi Encümen her ıeyClen evvel halkın ihtiya· 
cını düşünmeli ve Florya plajını ihale etmeden 

evvel fiyatlan indirmelidir 

Bu pahalılık güzünden dün 
Florgaya giden/et evvelki 

haf tanın yarısına indi 

plAJ ıtcrethırtnlıı pUab 
deDlze pnnlt f 

dol&.)'I açık1a 

BOMBARDL'\IA~LARI Vllhelmshaven \.'e Emden dokl&tı, 

l nglllz tayyareleri de Almanyada Bremde ve Dlechahausen tayyare tıı~ 
mUes.11ir bombardımanlar yapmakts· ıaatı fabrikaları, Monhelm ve Jl&bi4 
d1Tlar. B·ı hususta ba\·a nezareti burg petrol tuffye fabrlkalan, Gre-
dlln ~u ttbllgi neşretmiştir: 

1 
ven Brolck tnf.lzeme fabrlkal&tı, 

•·Aımanranın ıfmall garblıl.nde muh (Devamı ~ lblıcDde)' 

Harpteki sükllnet 
hazırlık dolagısile 
sahte bir sükllnettir 
İngiltereye vakit kazandırmak istememesine 
rağmen derhal taarruza geçmemesi Almanya
nın kendisini hazır görmemesine atfediliyor 

l.ondra, 1~ (.t...ı.J - Rö)'lcr: { muka,·emetidir. Hiller bu muka\"c-
.~bscrver gazetesinde, Garv!n, meti bir an en·eJ kırmak tein uğra· 

Fransanın sukutundıın beri hülrnm Jacaktır .~lac~r ihtiraslarına Bulgar 
ııiren st!kCınetin tesiri altında U)'- metalıbatına tnklılı fren, ıöılerl. 
kııya dalmak tehlikesine karşı acık nin 11arbe müıevecclh bulunduAunu 
bir ihtarda bulunmaktadır. gö~termektcdir." 

Gar\'İn diyor kl: 
"Bu sahte sükunet bir haıırhk 

de\·resindcn başkıı bir şey dellld!r. 
Hitlerin 1nııillereye vazi:rcll lakTi· 
ye itin vakıt bırakacak h:ılde bulun 

t
ı dujunu zannetmemelidir HiUer, tok 

b i bilir ki, aşılması lbımtelcn 
7.'1lne hakiki mania lnrtıtenn~a 

Garvin sözlerine şöyle denm eı· 
me~\ledir: 

"Bitlerin yolu !berinde ne Tir 
dır' Olnn ~ey Kapolyona ka('ft ge. 
len yani lntrillz mukavemet!nden 
tbareltl r. Tek hed ~ rı. yapab!leceıı 
takdirde bu muka-remcti kıtm.Mctır. 

(l>eYaım ' lbldde) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~ıc====~<HAVATI> 

i L K VE i K A 
llbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

!BNI HiŞAM 

1 
. .. . 

. ·'.~Hiiber ..... ' ... : . 

At beğenmemek yüzün
den bir yanafma 

1 
Plaj ihtikarı 

l·Jjua~ 
AKŞAM pos1::~ 

.Stılıi61 .,., tl~$rfVtrl Af~ •• 
Hasan Rasim " 

İDARE EVi I lmıılıaf Aı:t.,. 
... aaı. : ı.ı.....ı .. , .... _ ~ 

'f NI ı,leri le~ : ~ 
idare • _ ; ~ '" . . . ' _, 

tarafından 1200 yıl evvel yazılmıı 
Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyogı-ali 

42 lllrkçeye ~I 

Orakla arkadaşının ,. f d . 
1 

.
1 

.. b. 
başını kesti Uç ta~a ı emz e çevrı mış ır 

şehırde adam başına 55 

, ......... ~ .. --,/ 
~. , ... Mıq• '""° ,....,. 

,. • ._ ..... ·-"'· ıJ.i 
l ···········ı···:~~ 
1 ABONE ŞART-:.,"' 
• ıtıt-.,. ı~ ,,. 

M\YlhDddftn TQrfk ı 8'•..m e.no b., ••-: , 
ı • .,ıııı .._,. • •·ıs , 

Biri bir kısmını, diğeri diğer 
lasınmı anlatmak suretile bütün 
bu rivaretlerden şu hUcc.et meyda· 

duğu vakit de ben hiç oevap ver 
medirn. 

Kabak tarlasında i§le
nen feci cinayetin 

tafsilatı kuruş kabine parası ahnır mı 
1 ··~ 2.M. .._ • 1 .,,., ., • !.::' ..._ __________ :-·"' 

Raaıldttı )er \ 'A.KJT oıııt......-..ı 

Fakat o devesini önüme sürdü 
na geliyor. Bununla beraber bura· re: 

Bakırköye b&gtı Mahmudıye tı&hi· 
ye.stııde, Vldoıt ç.ıysrtle Hazinedar 
çtttutt ıı.ra.emda ve Ollngören köyU· 
nUıı yıuımdaki kabak tarlaııında dUn 
teel bir ctııayet lflenmt11Ur. Hldisı} 
n!n tatmıa.tı oudur: 

Daimi Encümen her şeyden evvel halkın ihtiya- di 
cım düşünmeli ve Florya plajını ihale etmeden Pa.zarlıksız satış ta. 

evveı fiyatları indirmelidir Etıket mecburı 

Bu pahalılık yüzünden dün Floryaya konuluyor 
vilerin her biri itimada §ayandır. - Bin! dedi. 
Zira onlar işittiklerini nakletmiş- Ben gene geri çekildim. 
lerdir. Hz. Ayşe naklediyor: Nihayet ben deveye binince o 

- Hz. Muhammed seyahate deve}i önOndekilere yetişmek için 
çıkarken her defasında zevceleri hız1a koşturmağa başladı. Fakat, 
arasında kur'a ~ektirir, kur'a kime Allaha yemin ederim ki, onlata 
çıkarsa onu beraberinde götürür bir türlü yeti~iyorduk .• 

Bu kabak tarluı mütekait zabıta 
mf!muru Ziyaya. allUr ve Elmna adm· 
da blrl kJrayla tutmaktndır. Malt.epe
de Hıılldln mandıra.smda çalışan ya· 
na,,malar da alla bu tarlaya gelin 
giderek m.ııhaul ta§ımaktadırlar. 

gidenler evvelki haftanın yarısına indi Etikette fazıa fİ>'ıt 
görülünce he111e11• 
takibat yapıhı.cıı~ dü. Hatta bizimkiler ertesi sabah 

• Mustağlike karşı yapılan gazve· develerinden inip konaklaymcaya 
de de 1-ur'a çekildi, kur'a hana t· kadar yokluğumun farkına varma· 
sabet etti. Hı. Muhammed de be· mıslardı. Herkes istirahate vardr 
ni beraber aldr... ğı sırada Safvan yeti~ti ve benim 

Bu y&ıı&fmalardan ArapklrU Hacı 

ile HUse~1n ·raııçıoğluoun aralan açık 
trr. ÇUnkU Llıı.ilsuJ ta.şımağa tider· 
terken kendileriııe verilen iki ata bir 
tUrlU pıı.ylapınamaktadırlar. Atlar
dan biri ııağlnm. diğerinin bir gözll 
sakaltır ve lkl1.11 de :sa.ltat atı alrnıı.k 
ıstememektedlrler. Bu ~11zden ara sı· 
ra mUnakL:;a, ve ruünazaa etmekte 
illrler. İki yana.§ma diln maııdırada 
gc.ne bir at kııvgası yapını:ıardrr. BI· 
rtbirlerlndcn oçk kızgın bir halde ay· 
nlan lkl ya.na~ma a.k§ama doğrU ka· 
bak tarlasında tekrar kar§ıla§mı~lar
drr. 

bunaltıcı günlerlnl yaerya.ıı !Atan. pl(ıjlarm haricindeki knmluklar 
Yaz nıe\"slminin en sıcak, en ı don pl!jla.r tenha olduğu halde 

bullular, dllnkU tatil gününde bir- binlerce ki-,i ile . dolmuştur. 
az olsun serinlemek Jçln deniz ltc· BelediyenJn Florya plajlarına bu J>azarlıkr..ııı: 63.tı, krınunuı 

maddelcrlnl:ı tadlllne dıılr olnl', 
projen BB.§veıt:ııete \"er iP'\ 
projen!ıı eaaa!anııa Göre. '11 

üaerlıle etiket koyma usulll t 

yurda te§mfl edilecektir. BU ' 1 
üzerine yuılacak flyatıard:l0 

1 
ve eenat mergul olaeaktır. ~· 
deki fiyatlar, murakabe ı;o ıd 
rmm tefU,, ve kontrollerinde t~ 
olarak alınacaktır. Böylece 
görülecek fiyat fazlalıt;'I ta.el' J.t1 
da milli korunma knnunun4 , .. ., 
pılncak tak! be ta c.sıı.a tc,ıdl 
Ur. Böylece fazla fiyaua sa~ 
reocyc kadar önle.nmi~ oıacıı 

O sıralarda kadınlar ga}·et ka· devemi ortaya çekti. 
naatle yemek yerler, öyle bol bol 1şte bunun üzerine yal::ınalar 
etler yiyerek semiz ve ağır vücutlu mahut sözleri ortaya atını~lar \'e 
olmailardr. Bir deve sefere tama· bütün mücahitler dehşete dü~ma~· 
mile hazırlandıktan sonra ben talı ler! •. Fakat, vallahi, ben bütün 
tmıvana girip ot.uruyordwn. On· bu olan bitenlerden hiçbir şey bil· 
dan sonra deve sUrllcülerl geliyor, miyorurn!.. 
tahtıravaru altından tutup kaldı· Medineyc gelir gelmez gayet a· 
rarak devenin üstüne yüklüyor ve ğrr hastalandım. Öyle ki bütün bu 
smısıkı bağlıyorlardı. dedikodulardan hiçbir ~Y i~iteme· 

Sonra deveyi başından çekerek diın .. Halbuki bu lakrrdılar Hz. 
sürerlerdi. 

Hz. Muhammed bu gazveden 
döndüğü esnada Medine:nin yakın 
Jarmda bir menzile kadar geldi. 
Gece}i bu menzilde geçirdi. 

Sonra tekrar hareket emri verdi 
ve maiyeti halla yola çık1Ilar. 

Fakat o esnada ben bir ihtiyaç 
dolayısHe biraz uazğa kadar git' 
mi~ Boynumda Safr taşlanır 
dan bir gerdanlığım vardı. lhtiya· 
cmu det tti~ hl~ faooıı
da olmadan, gerdanlık boynum· 
dan d{Şnliş •. 

Muhammedin ve ebeveynimin da· 
hi kulağına kadar gitmiş.. Fakat 
onlar bana bundan C1l ufak bir 
sözle dahi bahsetmediler! 

Maamafih ben Jiz. Muhammed 
de, rahatsız olduğum zamanlar 
bakknnda gösterdiği §Cfkat ve ne· 
va.ıfşi bu sefer göremeyince, gari" 
bime gitti .. Zira Uz. Muhammed 
evime geldiği zaman annem bana 
ihtimam ooiyordu, Hz. Muhammed 
sadece: 

- O nasıl? dedi, baska hiçbir 
eöı ilfive etmek!iıin l 

Develerin yanma avdet edip de Bu beni mahzun etti, Hı. Mu· 
elimi boynwna götQrllnce o vakit haımnedin hakkımdaki sertliğini 

tkl yanqma arasında tekrar ltar 
ı;a ba§laml§ ve altalta Ustllste boğu· 
ourlarltcn HU!eyln '.l'a~ıoğlu ellndekt 
orakla Hacının boynunu kum!;,, ku· 
lak ya.omdan derin blr yara açmI§ttr. 
Hacı hemen yere yıkılmı§. HUsc~1n 

Ta§çıoğlu kaçmak isterken tarlııdA 
çnltşruılar tarofuıdan yak&lıı.nrp jan· 
darmaya teslim edllmlııllr. Hacı yıkıl· 
dığt yerdo kanlar içinde ü!m~tUr. 

Yaltalanan knUl HUııoytıı Uadeıinde 
Hacmm orakla ı,cndi8lne hUcum et"
tlğinl, boğu~urlarken boynuna orağı 
yemcmelt 1ı;:.in hasmının kolunu fttigt· 
nt, bu srrad& orağm lte1.1kln tarafının 
Hacmm boynunun kulak llısmma 
l'1U!tııyarak yaralandığını ıöyleml§tlr. 

Tahkikata mUddelumuınl muavinle· 
rlnden Fethi Sezal 11 koymU§, nöbet· 
çı adHye doktoru Sallh Ho,,imle b4ıra· 
ber tarlaya giderek mahallinde tetld· 
kat yıı~f.ır. 

Hacmm ceae<'l1 tntım ıcbebtnln kaU 
fekllde teablU !çln moJT& kaldırıl· 
~tır. l{alll bug11.u adliyeye le.alim 

narlarına ko!)muşlıı.rdır· Adalar, 
&ğıu.içi, Florya ve diğer bUtlln 
sahillerdeki plljlnr yUz binden 
fazla halkla dolup bo:atmı. .. tır. B•1 
arada 1''loryaya olan rağbetin git
tikçe azaldığı görillmiletUr. Flor" 
ya plAjlannm ilk açıl~ gUnü olan 
ev\'clkl pnzar Sirkeciden kalkan 
trenler halkı ta{)mıağa kafi gelme
m.iş Ye Sirkeci meydanma topla • 
nan oıı binlerce halk polisler tara
fmdan gara girmekten mencdil· 
miatl· ÇU.nkil her tren hareket 
vaktinden yanm l!aat e\"\'Cl dol
muştu. 

Fakat dUnkU paT.ar gUnU bu f.W 
kilde bir tehacüm olm~ ve 
Floryaya gidenler evvelki haftaya 
göre ~k aulmı§trr. Bunun sebebi 
Florya plijla.rmm ~k pahalı otu
nudur. 

ı-::v.,.elld hafta pldjlnrm ilk a. 
ç.ıldığr glin bir kişiden 55 kuruş 
kabine parası almdığmı gören hal· 
km birçoğu buna itiraz otmL~ler 
ve dün de ayni tarife ~lbik edil· 
ditf için binlerce kişi pl!jlam gir
mektense a.çrk kumlukta boğulma· 
ğı göze alarak para.srz banyo yap
mağr tercih e~lerdlr. Bu yilz • 

POLiSTE: 

Sarıyerde bir genç 
boğuldu 

gerdanl1gı"' n bot.'Dumdan dilsmfiı:ı anlayınca. dcdiın ki: Ramide oturan Recep i!mlncıe blriııt 
J -.. I>' dlln Sanyere gitmlf ve luınuınld& de· 

edilecektir • 

olduğunu farkettim! .. Bunun üze· - Tann Resulü! eğer müsaade zı1ge gtrerek boğulmU§tur. 
rlne tekrar geldiğim yere döndüm, edersen annem.in evine gideyim, İçinde 9 kiti bulunan Recebin cesedl bütün arqtırmaıara 
gerdanlığı aramağa ba!:ladırn. Ni· bana o baksın! s d ı d ·ıd· roğmen bulunama.mı,,tır. 
hayet buldum... Hz. Muhammed ŞU cevabı ver an a evrı ı, DE.llitZE DOŞUP YAnALı\!\'DJ 

Fakat benim deve sürücfileri di: Be§lktagta Yenlmahallede oturan 
daha önce gelmi~er, benim de\'tm - Seni bundan meneden yokl iki kişi bog"' uldu U y&§mdaki Orhan dUn Be§lkbıştıı 

B ÜZ • k lkı · oÖP lakelezılnde balık avlarken ayağı ha.zır o!duğu için, benim de. her unun erme ra P annemın kayarak dcmze dU§mll§ n :i'&r&lıı.n 
zamanki gibi, tahtıravana biruni~ evine gittim ve tam yirmi gün Dnn Dımıt l'll~ıı sahiUndc feci mrottr. Yaralı gocuk Beyoğlu hastane· 
olduğumu zannederek, kaldırıp kadar sonra hastalıktan iyi olup bir sandal l.:::ızası olmu~, bir gençle elne kaldırrlmrt§rr. 

bir kadın boğulmu~tur. Hüdise 
!leveye bağlamışlar \'C deveyi sn· da kalkınca.ya kadar Mm hiçbir şudur: DtR AMF.LE :l'REXDE11f DCŞTO 
rilp gitmi§ler! §eyden haberdar değildim. Fedköyde Dalı r.addeslnde 55 Devlet Dcmiryollan amclcalnden 

Ben konak"""°'"" tekrar d8nfin· (DerJomr var) llerdivenköylU Memlo Derinceden 
.,,~...... numaralı Cl"de olurıın Zekeriya, ka. ıcllrken muvazene&nl kaybederek 

ce baktmı ki Jıiç kimseler 1..-alma· rm Feride, akrabalarından MelA. trenden dU~m~ Ye ııol omuzundan 
nır,, herkes yola çıkını,... Giresun alayı andiçti h:ıt, Himmet, Uıtrl, .lkbal ,.c üç oy- ve u,s- elinden yanwınmı:tır. 

O vaki hırkama lık ~felihn isrnJndeki km, Ilııydnr, 
t sanrup oracr GJ.nııımı, u (A.A..) - DWı sut D Müberra, ibiş, Zilkade diln Dtmıt- ·l'AJ>URD.\. DOŞt)ı• ı·.~RALA?\-UJ 

ğa, olduğum yere otwdum. Zira, da piyade ala)'lDJ:D andlome t~renJ paş::ı sahillne gitmişler, ::ıhllcJe do- Çengelköyüııdc oturan kunduracı 
benim devenin üstünde olmadığı- ganı1%on meydaJımda yapılml§tır. Tö· Jaşırlsrl:cn ~and::ıla binip geımeyc Muatata dün gece 11&rh0§ olduktnn rene bandonun çaldığı i!ıUklAl mar-
mın farkına varır \'alnlaı geriye oııe b3flanmıo, bunu alay kumaııda· kıınır Yermişlerdir. Bunlar orada sonra f,lirketlhayrfyentn 63 numaralı 
dönerek beni arayacaklarına emin- nı albay Abdülkadir canın luymetu IIüseyine nlt bir sandalı oj:ilıı Kıı. \'apuru ıle ÇengelköyUne giderken ye· 
elim!.. b1r hitabesi takip etml§tlr. nu mUna· sımdan kiralamışlardır. Ancak san. r.; d~e~ek ba~nukand yıı.ralanmı,stır. 

ıobetıe gece 21 de askeri mahfilde bir dol hepsini ıılmadıltındnn orada sn· ara ast&IJcyo al ınJmı~tır. 
Ben orada böyle otururken. Se· çay ztyıı.teu vonımı:ur. vaıı Muhtar lıipsiz ,.c numara!ız bir sandal gör- BlR AME~ Dll'.UtDAX DUŞTU 

IA.m.ilerden Safran ibni Elmunttal Akmen, belediye reis! ve daha blr~k nıü~ler, lıunu da K:ısımılnn kirola- ÜııkUdarda oturan a.mele Ahmet 
görilndil .. Bir iş için ordunun geri· daveUUerin ha.zır bulundu:?u lr.ı ziya· mışlardır. Kasım hu ııandııl için ele dllıı KaııdUU yolundllkt mezarlık dr 
filnde kalmt~tr. Geceyi ötekilerle !ot aamlmt hasbfhanerle geç vakte ltfirck tedarik elmiş, dokuz kişi bu vıırmda çalı§ırkeıı ~·ere dU~erek be!ln 
beraber d . Jtadar Cle\•am etml§tlr. sandnla binmiştir. fülre~e de Him. den '"arııtamru•tsr. ora a g-ınni~ değildL.. · "' ~ 

~ :ı met gcçmışlir. Diğer ııanclııla da Yaralı Ahmet hemen nUmunl' ha.,. 
BenJ orada görünce yakla,tr, Bursa kadınlarının Ha- geri blan be, kişi binmiş. ıınhil. tancırlne ıtaldrnlmıatl1". 

kadar ~ilksek fiat koy;na~ı \'e her 
sene bu miktarın ineceği yerde 
arttırılması hayretle k:uljılanma.k
tndır. 

Boğaziçindeki J-\Uc:Uksl· plrjm:ı 
gfdlp gelme blrinci ınevki vapur 
\"e kabine pa.ralan dahil olmak ü· 
zere yalnız 33 kuru§ alınır:ten, be· 
lediycııJn elinde olan bir r!ajda 
bir tek kl~idcn yalnız kabine pa; 
rast olarak 55 kuruş istenmesi ha
kikaten ha)TCt edilt.cek ve nl j 
lhtik:i.n denebilecek bir hnrclı:ett!r. 

Bu vaziyet üzerinde bu sabah 
temas ettiğimiz; belediye cr'ı:!.nı ise 
6Öyle d<!mcktcdlrJcr: 
"- Florya. plajlarınm fiatlarını 

geçen yıl da.i.ull encümen uzun u.. 
zadıya tetkik ederek kararla~tır
dı. Şikayetleri gl5rüyoruz. Fakat 
biz böyle bir l§ idare etmediğimiz; 
den beUd hnta etmiş olnb!lirlz. 
Vazi~·eti tetkik edece~iz. Yalnrz bu 
gün plajların ihalesi yapılacaktır. 
Bu ta.kd.irde bu sena irin tarifede 
değişEklik yapmak imkıinı kalmr -
y:- ~ıı 1ttır. Fak:ı.t ihale yapılamıuı 
n~ plajları belediyr i:;letm•k za· 
ruretinde kalırsa tarifeleri yenJ
den tetkik etmek lcabil o1nealrtrr .• , 

' 

Bir kadın yıldırımla 
öldü 

İzmir mülhakatında 
yağmurların zararı 

fazla 
lr.mirde Kug:ıda..sına yağan yag-

murbr cısıasıncıa d!l§en bir yılclırnn 
bir kadının öIUmUne, ikt kl§inin de 
yaraiıınmaama scbeb olmuştur. Dl(:er 
taraftan bundan 1~ gün evvel yagan 
sUrekll ve dc\'amlı yağmurıarnı lzmır 
muthnke.t.uıda muhtelli mabsultı.ta I· 
ka ettiği zaraı'larm Uk talnnlnlerden 
fazla oldufu yapıl::.n soıı tctklliler 
neUceslnde taayyün c~Ur. 

Dün Boğazdaki gazino· 
lar tefti~ edildi 

Beledl}'e rclıı mu:ıvinlcrlndcıı LQtfl 
.Aksoy, dUn refakatinde belediye mU· 
!ettı§lert olduğu Wı.lde Bo~'l.'.ziçlne gt· 
derck lçklll, lçklı;iz blrçok gaztııo, bi· 
rahanc \'C bahçeleri &-ezmiş, t!yrı.t Ils· 
telerlni tetkik etruııur. Ycnı tnrilcle· 
re mulm.Ut harekette bulunanlar gö· 
rUlmUş, bunlar hakkında derhal yıldı· 
nm cezalan kesllın!:tır. Belcdlyen!n 
dUnka tı!!tlşlcrl mubtellf kazalarda 
geccyansrna kada.r devam etmı,tır. 

Nakil vasıtaları 
plakalan değişecek 

---oı-----

Yugoslavyanı~ 
Moskova ataşel, 

Bu sabahki ekspre~ 
geldiler, Mosko"~' 

gidiyorlar 
Yugo:sla\l"<A tlt Sovycı t:ııd) 

mnda 1Jk defa ourak resnldl 

mUnaacbctler tıaşlaroı: ' 1!dı 
yekdJ!er1 nezdlnc ıs tir ıayt.ıı 
Halen !ılo,,kovncıa vı Beıgrşd; 
lıkh olrı.rak teslı edUen ıe! </} 
letln bUtUn teşkU tı 'l"tl ıoıdr 
mtillı.181Ulı&ktadı r. 
· Bu meyruıda Yugoııl:ı,'YııJlıı.ı c 
Moskova atcı.pem11lterı zatd 
buat ataşesi Kra"umOTi" ~,. 
atqe81 F. Gajı bu sabahki ~ 
yonene ~chrımızt golmlı;1P.fd~ 
darı .Moskoı:n~·a giderek re0 

lcrine La,,lıyaCltklardır. 

- 1) _.. 1 

Bir kamyon kaza5~ 0 

2 kişi yaralan°' 
Şoför Mustatıınm ldaresftld 

numaralı kamyon Tozıc0tı 
Kııannp~ya iner.ten freıııe f 
mıı vo 4 lon kadar mermer 

1 lan kamyonun yokuş a~ı ş 
no E"itmeğe b~lııdrğroı göreı:~ 
)"Ol kenarındaki bir dğae• ~ 
mecburtyetl.nde J;almıı;t1r. ıı 
mlliı:ıdeme neticesinde ı,aut)-oııı 
mıyetıı surette h&.jiıırıı u~r'o 
f;,r l!ustata ile yanmda otıJ ~ 
rnerlerln salılb! Mehnıct H~. ı 
larıııdıuı yorat:ınm:fttr. \·11 .~ 
O#lıı ıu..staı.efJ:nac ttda\1 al• 
nutılardır. 

o 

Düdük 
Yakında tekrarlaJ1-

gelfp önümde durdu. va kurumundaki den ı.çılmı,Jardır. Illmmet hir ki· 
Beni evvelce de henü.ı tesettür lomeırc k::ıdar açılınca oyunmuş, OTO:\IOBU, Ç.\nI'TJ 

mechud Jolmmadan önce görmü~ çalıımaları yıl.:snmak fızerc rlcnize allı1mıştır. Cumhuriyet matbaasında çalı§aıı 
Olduğu l·rın· seslenerek: Dur a TUrk ııa T.• ........ Bu sırıı.tfa !:ındal mııv:ızcnesfni kay makinist Ahmet dUn \'enıec.llorden :s va .n.unımu ou..,.,...,n· 

de te~ekkUl eden bayanlar kolu yeni· hetrni•, lıepsi ıJcn ize dökı'lıniişlcr- geçerken 162.fı numnr::ılr otomob!lln 
- Biz Allahm kullanyız ve bir den bir topııınu yaparait Bunı::ıyı ae· dir. Dı~tr ıınd:ıltl::ıkilcrin fer~·tuille ııaöcır.esine mnnız kalarak ayat,rndan 

r.ün ona döneceğiz! Bu Tanrı Re· ktz mmt:ıkayn ııyırm~ ,.e her mrnta· denize ılii'}enlerin lm!ıırm:ılnrın:ı rt. yıı.rnl.'\nmrt§ır. Şoför yal:aııınm~br. 
rulünün zevcesi! dedi. lca için birer tan yazım komite!! 11cı;· taflan nıışilmi,, Cic aylık rocuk tKt OTO!\IOHiL ÇAJ?l'J~rı 

Her tUrlU nakli -.·uıtala.rmı.n kul! • 
nacaktan ptt.kulann renk Ye şekilli"" 
r!nl r;österen t.almn.tnnmc Remnı ga· 
zetcdc intişar ederek meriycte &-lmıi~ 
tir. nutun oehlrlf'rlmi:dekl nakil \'IU!t· 

talan plAknbrımn buca uydurutm~ı 
alakadarlara. tebliğ OdllnıltıUr. 

vu yet aelerbcrlilt mudurıct 
CCn!erdo aıa.rm c:aa:ııtıerfPUI 
her tarafıodan d'Jiulup dil) t 
nı a:ıJa:nıık maksnClilo lll~ 
yapmr6. brı tecrube netJct ı..P 
düklerin 1~1 duyulmadığı ,~ur 
nf~dl~ anlqılm~tr. MUdOrl '/d 
mandı.ınbcri muhtelit yerlere ıı:ı:~ 
dlldUklcr koymu~. bıu:ı .{~o 
mUes:ıc.selerln dUdUltlerlııJJ:I !l'_~ 
unıanıarmdıı ötmelerıoı te~t", 
tir. Diğer tnrnrtnn geçcnld l,.ı 
ynnı11 takılma net!cesinde , 
dikleri anıaııılan dUdüklcrltı ııı&J 
ri de ıslah cdllml§Ur. Y~ Ben örtündüm \"e o: ınl§ vo komiteler derhal faaliyete ba~· llnhil oldugu halde ~·eılisi kurtarıl. Şotar ı::ayranun lclıırcaindekt 

2360 N Iıun~tır. mı~, 7.ckerfyıının kan~ı fc· numaralı otomobil ııo ~·ur•·"anm l· - Teye böyle arkada kaldın? I" ıı JG ı .w ._, 
r ue e yaşını tı. llnyılnr dıırcalndekl 8146 numaralı otomobil 

Tann sana mağfiret etsin! diye ror 1 Ticaret vekili gitti lmlunaınamıştır. Bunlonn hosul • dUn Sirkecide Anltara caddestnılıl 
clukları :ın ıa,ılını tır. Ulljcr kuııe • ı;arprı;mı~larclır. Çarpı•mo. neticesinde 

• ~ ?ki gUnd nberl iclırlml.zCle bulunan rılanlar ha:rcın ı:.hlul:larındaıı II:ı- 2360 numarsh otomobil hasara uğ'ra· 'f!lg f.1 ~----1 ı Tlcuct veldU Numi Topçuo~iu dCD ~eki hastanesine knldırılmı~. \ :in • dığındıın suçlu l\lurtn'.'n yaknlanilll§• 
fi.- :..,~ ıık!Jam Anl:araya hareket etmlı:~lr. dalcı J\:151m ~·nkalnnınıştır. , tn-. 

~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--:....~~~~~~~~~~~~~~~-

Harp Akademisinde 
diploma tevzii 

BugUn ıınnt H.5 do Yıldızdaki Hıırp 
Akn.dcmWııde mezun olan ycul erk.· 
nıharp suba:rlarnmza ıncra.ıılrule dip· 
ıo:nıılan verilecektir • 

~ 

bfr ay hapse nıal olan 
bir öğün yemek! 

Fe,zl J.:emaı adında bir maklniAl 
aarho~ olarak halkı r:ıhatarz ctU~· 
dcıı ya.kala::ııp kara~.ola götUrUlmü~. 
ı.a:-ako:ı;a komiser mu \'ininin mısaeı 
UstUod• 1;:ÖrdU!JU l emeği yemete ba~ 
lamrıJtır. Yemeği yememe.el ihtar cdı· 
lince ı!c kiltur Ye tnk re~tc ~ ı!unmıı1 
L:ı~. 2-lcşhut c.ır ::.'er nı l~'.emrsı.nf' 
\'Cr'len ı.·C\ zi I\'emul o.:- :ıy bap ., ,.11 
SO lira nen-, l ı:ra da. hafit rıı.rn ce· 

bir tccrtıbo yapılacaktır. 

~~1 
Yugoslavyanın Af' 

elçisi gelcl1 , 

Yugoela,-yanm Ank&ra ~ 
ş.menkovlç bu ııabahltl 15~ 
pre.llle Belgrattan ~e?ırllll 
tir. (1,., 

Setir, ynrm ak§ıun .An1'11 

eektır. 

--0---•• ı~~ 
Makinistlik, şofof 

kursu 
.\rzu edenlere ııotorlu1', ~r ' 

ö[;'r tmek ll"er h'l.llH•\ ıcri'\ ı 
il! ':" rıı rl ·an ı.urslardtuı il ~ 

• tJ\ 
J.;e.voğlu hell;<'\'lnin Nurr:l>t.,• 
daki bln:ı~ında tedrl"':ı lA 



_@ fW ~, r-t.: ın ~ U H R.®· 
İl'lgiliz Başvekilinin .dünkü nutku: 

~ lk o fl) ifil lÜJ cc l\J] lfifi1 lUI 
OllFll<etO~ 

~tlll.14. 
~ f ~ad~ üçtincU b"'~ ı;~ne· 

Qltkrthı açılan sekiz milyar 
"ı eo 11\Q ~. l l J;'lln zarfmda 9 
~ llıtJıtt<U Yon rubıe bir to.zlA hlı 
~~ ıru~~ Gelen tıılcplcr Ur.erine 

t ~ lttııdik ll1Uddctl 20 temmu· 
~tt il t Cdllnılşlir. 

lı.ıııı lkd uıya. lle Lllvanya a.ruın 
~· ı:ıın .. 0 O!t11c & ~ inci yıldönU111U 

Bütün düşman ordusunu 

K.olaylıkla yutabilir 
Vatanımızı karış kari.§ müdafaa edeceğiz, Lon· 
drayı esir gormektense harabe halinde görmeği 

tercih ederiz 

nmrz üzerindedir. Ne geçen harb
de ne de bu harbde hiçbir 7.a."llan 
bu adada C\'Saf, adet ve teçhiuıt 
itibarile hunun la kıyaıı P.dilir bir. 
ordumuz olmadı. Haziran ,.e tem· 
muz aylarının her ı;:eçcn haft.a.'!rn
da bunlar teşkilitlnrr, ı:ılidafaa ka· 

• hiliyetleti •ve hUcum kudretleri 
noktasından dev adımlarile terak
ki etı:ruılercür-

Muntazam ordunun askt"rlcri ar
l.;ıırında p:ıra~iitçülerın ve hnYRdan 
l{eleccı.: mü~levlilerln ayni 7aman
da da aramızda hulunalıilecck ha
inlerin imha~ı için lmnılan kol 
vardır. Hainlerin fazla olduğunu 

1 e Ltt 11 Sovyct :mccllai relai 
lt!ırııı teı''IUJya cumhurrebl Pa· 

il &'rarıarı teati ctml~lcr 

~Yad 
J.nndra, 1.) - 1ngiliz Başvekili miştir. lsıikhali cliişiinmek daha ıannelmiyonım. Her h:ılde felAket 

~~ Pota. ne~rcclılcn yeni bir 
Cörtil dlin -ece radyoda Britanya · ıloğrııdur. nuı-":n Fran51z milli Jıııy- iisllerinde olacaktır. Çüııkü fa7:la 
1mparatorhığuna ve Amcrikaya ramı olan 1 t temm11z.d11r. nir sene harınamıyacaklardır. Muntazam .~ k 'A Unıum ml1'dUrJU~U 

· t,
111 

11 nıandantığını tevhit 
t eın 

1 
le;ekklllUn lamı "polis 

~ n Yl't urnum mUdllrJUğll., 

hitaben bir nutuk söylemiştir. in- cvvrl Şıııı7.cli1.!'rlr. Frıın~ı1 ordusu - ordunun gerisinde düşmana hücum 
giliı başvekili İngiliz donanma11mm nun vekıırlı lıir re"mi J!cdıJindc he_ etmek ve nerede göziik~. ~e orada 
son haftalar içinde Fransrı; donan· 11r bulıınuyorılum. Bir sene içinde onunla lınğu~m~': ateşile )'anan bir 
rnasma kın'f'r harekete gP.çmr.k gi- mryrf:ırıa çıkııcnk hiicli,ekri o za. milyon J!iiniillii mü,ıevli lnı;iıtere
bi acıklı, fakat 7.aruri bir vazife marı kiın lahnıin rdrhitirdi? na~ka ye f:ClİrSC başka mcnılckt'l]l'rıfc ma
Rldığmı, bu vaz.i[enin ~imdi bitti· scnı~Jer zarfındll olacııklnrı dil kim tlesef Ş:Ördiij;limilr. ş:ihi halk miirla. 
ğini, her nckadar dünyanın muh- lııhnıin edebilir'.' Beşer mukııdde - flla etmeden lendisine tahi olmı • 
telif Hmıı.nlannda elan Fran1'ln: ı·atının :ı~ılrnaını' s:ıhifclcri önün- :rııı-11ktır. Her köyil, her ~rhri mü
htırb ı;emileri bulunmaktayıı;ıı. fla de miilc\'ıılıhl~ d11rurken, imanımız, 'dııfııa cdece~i1~ T.onrlrıı gibi ı-lra
bunlRrın tndliz deni..: tcfevvukuna ve :rımlım('ımız kuHt.lli ntıilimi:r fında J.:alah11lık bir halk kütlesi hu. 
halci ı:ctirecck haldr. olmadıkları. dir. Kıırtarılnn bir Fr11ns:ının şeref lun11n bir şehir sokok !lokak müda. 
nı, bunlara dlişman k<>nlrolu allm· ve biiyiikliik it-iııık yl'nidl'n sevinç_ faa edil~e hiitün dü,man orclımınu 
da bulunRn l'manlara gitm('~e tc· le ıe~iı edcı-dli, lıir J.i tcınınıızu gö. kolRylıklA l"tılm11ğa kAfidir. J.onrlrıı
ıebbilıı ctmedikre dnkunıılmıyaca- rcbilec.c~irniıi ve Rraınız.clan bir yı muit Tc hRkir şekilde e .. ir düş
fmı SÖj'JiyercJ,; l!ÖzlcrillC ı;:öyJq de• Juı1m111ın hllrtll gfirmeJ.: itin )'BŞl)'ll• mfi~ bir V8Zİfefle f;Örmekff'llSC ha~ 
\"l\m ctmi..ljtir: c111!1nrlıın ve Frıın .. ıuıın bir rlf'fa da- l'abc ve kiil halinde ı:iil'llıe~i lcrcnt 

• ~ IJttaıı1t 
• llıtı 01 lan Fransız :f•'aııoA 

t ~tha~ e.haıı, görUlen IUwm 
J' r. C"Cb llltl."lnka s-crl a· 

~~da 
~.hıa,,. !:'ençllk ve Aile naz•rı 
~~r 'r llroıeııyonrl ııporun lı\ğ'

Jaıı ... l'illlEtır. Nazır, tanınmu• 
ı• ı:ıorot ..... 

~ tııP~! ra)'I Fran:o1ız BpOrUDU 
l'\llaada ~cınur etmiştir • 

ba•-ı Uluntn Çekoıılo,·ak or
~ "Ycı· 
1 t ltıalz.t ını tc~kll ,.ıJcn kıtaıı t, 

A ~&'il~ llll!'cc zayiat vcrmekAl· 
•r ı._ tl'Ye 

J·rırn!;a ile ol:ırr nıiınıı~rb:ılınıır.ın ha heşer hukukunun ,.e hlirrilelin tderiı.. Bunları söylemese mecfüı .. 
bu radıı ~aflııı.,ı bizim iı;in ııona er- ~aınpi~oıııı n!an millellcrin ön ısa- rum. ÇiinJ.:ii milletimizi lasanurla· 

~ '\llaat '°lllJtl olmuıılardır. 
ltıa.ıııt; Rrncrııı lnı;r tar&Cm· 

:ı. lldllınektedır. 

1 

------------------...:...-----fınd11 lııılıınıırllltınrl:rn emin olrluitu .. 1·ımı1dıın haherdıır elmt.k ve bu i!!U-

~ an Aj·ansı "vesı· ka· mu beyını ederim. ~;:~ı~nu lemin elmf'1' 7'Arureli 
1 1 1 • FRASS.ı\füN SAYJ KI..ıAMA'. • • 1~2 l~.E DE .KE1\'D.t:M1zt 

FJ.;Rl'ATT..ıARINA H A ZIRT..AMALITIZ 

1 
GtlOF~'MlYEIJM 

a d k • t 1 • lngıli1lerin ne söılP.rihı ne ile 'ôll- lngi~ Bqvekili donanmannı r a ı, J ere u m e ~ünc~lerile Fran~nya hitapla bulun. kuvvet ve kudretinden bahse~. 
mıyacaktarını teyit eden B. Çörçfl :A.hruuılarm gayretina' rağmen ln. Q ıöz.lerine ~u suretle dcYıım cimi~. giUı: bayrağı altmdaki ticaret ge-

1, Yu n u n u iti raf etti tir~'anınır.da dİİ\'ÖŞen ve müthiş bir :e":r!~~j~~:ı7~~;1G e= 
>< UQ.t. cidele ~ö8ü ı;:eren hir 4'1o.st .J;endiAJ. bilakis (4ğalm1e bulunduğunu te: 
~(J" ',Yette bizim cınca'k bir muaal aa harbine nr ıınşırlıın d11rbe !le ~ unrJ11nırsa. bs.rllz ctUrmI!! YC §Öyle devam et· 

Od ... l b k elinrlen rlü~l'll sil:ilıın rliiş111:ı111n mr_ m.f~Ur: 
ugumuz Almanların itirafi c İr ere nabiinr '15\'C erillnıh·rl'r~ · .. ,ı ... n l'. .._Gayretinizi arttrrnmk ll-

:ı daha sabit oluyor . min olmıık hir 1anırct h11lini nlııbi. zundrr- Yalnu: bu yaza değil önU. 
ll~Vek·ı · lir. nıı vuiyeııc onun sııyıkıama. mu:r.aeki kı§a, yaıno: 1941 e değil, 

1 . ı ımizin . Açık. ve cesur n·utku r~ryt1tl11rınıı intirnr lıarekellerlnc 194.2 ye de kendim.ir.i hazırlamalı-
giicenmt.meliıllr. Onun ız.Lıraplannı YIZ. o zaman ümit ederim ki. 

~.~ngılterede 'takdırle karşılandı (ezlalaşhrmnmalısınıı. Jngiltere ile harp, bnşka bir §Ckle girecek ve 
·"'- Framıa· nra,ınrlA müşareket bakidir. aimcliye kadar yaptığımız mttdala.a 

ı 1 (.\ Dava bıtkidir. l\ııçııııl:ımıynn Tui. ha.rbl ile iktifa elmiyeceğiz.,. 
~~ ~lnıı -A.) - D.N.B. ajan· Bu sebeple 10 temmuz tarihli• fıe baldılir. En son tedbirleri ııJmak, tatbik 

1'~ ıo ı~ vestkalar cUmtestn· bUlteniıxıizde B· MaMi-;:li'ye at!en Ililler ve lıüliin kuvvetlerine etmek ve onlara tahammül etmek 
it: Ut t.· ~ınınuz tarihinde ve 23 •verdiğimiz fekle tamamen tetabuk J.:.ırşı itlanıc elliğirniı hnrlıin miib- husuıılarrnda milletin mUttehit bu· 

t:rıı~llllaa büyük elı:Iııl Ma- eden bu yeni metni yeniden der- rem zanırctleri müsle na, öyle h:ı- lunduğunu kaydeden Çörçil gözle· 
t6ııd n li'ranııa hariciye ne• cet.meğe Jilzum görmüyor, yalnr:z reket etmelie gayret cıfcccsiı: ki her rine ıu suretle devam etmiştir: 

'l~lıııcıa e~Utıı bir raporu 23 DU". keyfiyeU kaydetmekle iktifa edi • hakiki Fransız kalhi titresin ,.c miL nu harp, ıııevzit ,ener, prensler 
~-.-·ıııı ba er tarafa. yaynuıı n yorm· oadeleyc devam tıırz.ımızı ı:örerck Teya milll ihtira~lar harbi cle~ildlr. 
b~ 'l'ıırıt Zı cUnıtelerinde: Şu kadar var ki, bu vaziyet kar- ısın!lın. Yıılnız. Fransa ılei:(il Avru. Bu bir milleller harbi, haklıtr har-
t~ Ôlt t_btlkonıeUnin lavrı ba· şıııında bizim de bir sııal ııormağa paııın zulüm gören lıiitiin milletle- hirlir. Bu meçhul a!l1'cr harbidir. 

"1.ı.lc 13o-.:raltkl mevcut olduğu· hakkımız vardır: ri, her lnE:iliz zıırcrinin Anuıla J,;ı- HcrkM, yınılmad11n RR}'retinl jma.ı 
"' h Ytet lltlhadına knrıı N' 1 b" d 1 · 1 fı1S1nda şimdiye kadar rAın olduı(u ,.c ur.ifesinc bniilnrsa ılcvrimh: B.· 
"il' ım rcsm ır ev et RJRnl'IT o an 

~~ı: arbı nazarı dikkıılıı al· D·N·R· Mıussigli raponınun asıl ('ıt deni c511rellcrı kurlulıışunıın bir Bitlerin mm:lim mıısibclinılcn kur-
•tıı .,, , nıerhnlcsi olılıığ11 hi~siııi :ılsııı. ltılnııış olıır. t.r...:. ~·o metninin knlayca elde P-tmck im· 
ıı,,.~drkJycntn BakOya kııroı kRnını bab: iken -nitekim hu met. 

,, e11 
~~ ••tı, 

1 
ı:eç-:cek bir htıcum" nin hu dskikada c:inde olduğunu 

t\ırctu §liraıc cdeceğlnl kay· D1N.B. de itiraf etmektedir- aca
~r, il 1:11.rtp bir iddia ileri ba nasıl bir eebcple A\•rupa mem. 

\ıı)1) rı,,llan leketlerine yaptığı bir neşriyatta 
~it tlttı haberdar olan Fraıı· CV\'EllA almancaya ve l"r>tıra Alma.n· 
~~ 1 ııtaaıgıt ıekle ait u· cadan franıw:caya tercüme edilmek N' llarfınaur kendi ra· .!'urrtilc husule gelen bu yanl~larla 

)\Pıı '1.ttet~ laınanıııo tersine dolu metni '·ermeğl tercih Ptmiş. 
t1l,ı~''lb.ıı 0111 hll7.r de~~lkllkler lir? 
~l't 'l'ıı Uhııu iddia ve bu de· Bı\Ş\'t:KtJJ :\1 17.IX NUTKU 
~~ ~ tıı 1 tUnku bUllenlmizde· YF. 11\'Gtl.TERt; 
~l' ~mı~ olduğumuz gibi I Aın<lm, 14 (A· A·) - Röytcr 

bu)'U ettnl§tır • ajansı bildiriyor-S tftlldtrın le: tlı;b1 czcUmlc hOkQ· lngili.r. reNni maha!ili Ye lnpllı!-rc 
btr la 1§ Oldugıı raporda Tür matbuatı TlirlUyc Biiyük Millet 

tı... lıa.tb~11ruz harbine değil bir Mecllıdnde f'ilrkiye başvekilinin i· 
lıı.tı~ _o1(111h hazır olduğUndan rat ettiği acık VP. cesur nutku ha· 
~~lltler l nu 'te gene Ttlrklye· rarcUc karşıla.mr§lardır. 
~ı~ 4rvıaratnıdan lran yoıuy Burada takdir edildiğine göre, 

"<"llc: lld Ya.pııacak bir taar- dokt.or Refik Saydam:.., beyana • 
b • )lıtn cı!~tnı değil ııeylrcı tr, ıon günler.de Sovyet hüku-
~~ 1§ bulunduğunu iddia meti ile Tiirk hüktımçti arasın-
~ il~ daki münası-hatı karıstırmak ve 

">..ı~ btıgtın gonderdlğt blr Türkiye hariciye vekilinin isti
'lı~ ~ ııeoro nya harlctye neuıreU fasını temin etmek gayesini is. 
~ ı. ' lıınan Veslkalarm ter· tihdaf eden Alman propa

1

ganda
"'3'11ı. llıda "e >.r Yapılan yanlıştık· sının gayretlerine sarih ve doğ -

\ ~ı:l'llft1ç,~~tı tarafından ileri rudan doğruya bir cevaptır. 
-.,'lıııı ctoı erın \1lcudunu ta· Sör.leri bütiin gazetf'ler tara-

t , r, eıa.e 1§ ve ıncz.kür 'eıııks f ından ne redilen Türkiye baı
~. ~~ ltıııaahhıı kopye ettiğini ııa· vekili metanetle konuıı:muş ve 
.'.'Q l' tir. ah il• kilde tekrar Atat ürk Türki}'esinin sıfatı o-

lıı ~! ın"t" lan hareket ve fikir istiklalini 
bQ. <ııd!a e~:t!. t~b i J'I;, Mn~. ttbarüz ettirmiştir. 

~':t ~t ıgı s::ıbi, Tiir'tivc- Doktor Refik Saydam bugüıı
.~ \> harb· harbine deiHl bir kü Türkiyenin Osır.anlı impara· 

l:ı...e ,,. ınt> h t- • 
illa .. ltıt' lo' "I'" olduğu yR. torluğu Türkivesi olm;ıdığında 
)\ ~ı ,.,.. hr~n,;a hih·ffk clc;iai- ısrar etmiştir. tnı::i1İ1 efkarıumu. 

>- h I' ıle li+t . ~ 'l' "tıı1 .., pf '·1 .. rin miyesi bu hu11usiyeti dikkatle 
• t Ul'lti Y~:rıacakları blr tı kaydeder. rünkü Alm;myıt bu hu-

~'it r>nın . • • "' 
cı ltaıa 1:tiııtk ed~ccğj &u iycti ihmal t·tmi~ııt-, tnı::iltcre 

ca&ı gösterilmltı. onu hiçbir uman dikkat naza· 
rından uz:akla§tırmamı~t.ır. 

AYRllPA l.ILAn 11iAZt GJ·;s·rA
J'O:o\tJ T.ARAl'll\'llAN UZUN 

ıuOnnET JnA nıı; ımtuıtnrnı~K 
Jtııiııı:ıllcr, harbin uzun \'C çelin 

olRea(jı 11ınnını \'erıneklcıliı-lcr. Hiç 
bir kim~c h:ırlıin ~cnişlcyip gcni~
leycmİ)'CCc:ini söyli)cmez. Mu _ 
h:ıkkıık nlıın bir şey varsa o d:ı, /n•
rnpa ıııillt'lleri ııııın :ı:~rnaıı nn7.İ, 
J;l'~laJlO~tl lıırııfınıl:ı.11 id11rc rclilmi. 
~ r.reklel'İdir. llfınyııtln, n. ili ilerin 
tAhakkiiın '\'e kin tncitl iiniinde l'J;il_ 
mi)l'Cek tir. 

m;J,KI l\rnRHA~U:'r •:n E(iJ<:Gtz 
J•'.\K ,\ T ASL A Mt;RHA:\IET ' 

JSTF;~ı I YECEGİZ 

Şlnıdı miicndelcdc ynH117. kildık. 
11ir r.nlinıiıı kııılrcl ,.e J;u,·\·etiııin 
yap&bller.el:'I en !enR §Cylere ccııart'tle 
karşı koymağa mecburuz. llenll7. tri· 
oilmenıl§ bir gaye için ı;alıştı~ıınızı 
mlldrilt olarak, Uslünıloe do~du~unı111. 
lopraltlarımızı tehdit eden lsll!Ma•• 
mOdalaa ctmcg-o hazırız. Yalnız ha:-· 
beolyorur.. Fakat yalnız kendimiz tçtn 
harbclmlyoruz. Donanmamı:>.ın hA.khn 
olriuğıı denl:ı: ve Okyarıutılarta çevril· 
miş ol&n adamu:da, Ustun tayyarccl
lerinılıln ceııaret ve !edakl\rlıklan hl· 
maye.sl allmda Y11ku11 yakın hllcıırnıı 

eükiınetle bekliyoruz. Belki bu h!icııoı 
blçblr zaman yApılmıyacaktır. Ani vt 
~iddetıl bir Ollrbcye ll)'DI 7.Bınanıla 
belki en çetin imtihan olan uz:•ın rılı 

intizara cesarette karşı koymR~R mııl: 

tedtr otôusıımıızu gö.oıt,,rmclıylr. Fıı 

kat bu imtihan ne olursa ol81m, htçı,tı 
eart kO!'tRCak detilız, hiç bir mU!ak'" 
reye glı1şmet:;e tahammill etmiy•Cf'· 
g-ır.. Belki m,.rhamct dcltll('rl gôıtert 
ce~iz. faltat kcnılımlz 1çlo merhıımPI 
lstemlyece~ız. 

F.DIJ.ECF.K 

Japonya ve mihver 
devletleri 

Bir Japon gazetesi 
" Mihver,le ittifa k 

t a vıiye ediyor 
Tokyo, 11 (A· A·) - Nlchi 

Nichi Shimhun gazetesi bugiin ne:
reltlği bir yazıda en hiiyiil< Japon 
s.i\'RSİ hedefinin A lmanyıı ve ltaJ. 
y~ ile ittıfak !\keli olmıı:ıı liı.:ı:ımseı
diğ"i bnyan edilmckterlir. 

Gazett-, böyle bir ittifakın Ja · 
ponyıınm şarki Asyada iktı.sadi bir 
blok temin ve cenuh mmtakal:ırın
dııki sh·Mctinc dPvam ~tmeııinc 

müı;ait • olcluğımu ilave f'!mektedir· 
Ga7.ctcn'n fikrine göre, .Japon· 

yn hii!,iım"1İ bu ittifakı, ln~ltcrcı· 
ye k:\rııı Almanlıırın ya:xıea;;ı tı. 

murT'İ hücumdan l'\'VC) nktclml'li 
ve bilahare 8owetlcr Birliği ile 
müna.ııebatını Alman - 8ovyet a • 
demi tecu·liz paktına uygun ola -
rak düzeltmelidir· 

Gazete pıından bııı:k:\ hiikıimet e: 
ccnub mıntakasmda a7.im1'~r bir 
Jı11ttı hareket kabul. Japcınva i' 
Amerika nrıı11mdaki müıı:ısebattn 
mııhlC'mCI bir gerginlikten end~ııc 
etm"'k•izin lcab ede~" kıı\'V"lr 
ırıiiı·a .. aııt ctnıcı!lni tavslw dme~t· 
tedir. 

~ -Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Tak.!Jm, Tıtllmhıı.ne Palıııı N.,. ' 
Paz;ardan ınuda. heı~Un sMl l~ 

t~n ~nnra. TelcfM ~ot::7 
lN<~ ll,Tf~JH<: 

l'I OllAFA 
Şimdi bütiln 

fi.\J~ I ~ l{A ~iŞ 1 

ordumuz toprakla. il••••••••--

V elielcndi çayırında dün yapılan 
....--... ,,....,,, ,.-., .... www,,...... .-. ._ ,,_, ,,_, ~ 

Mevsimin ilk at yarışları 
Yarışlar kalabalık bir m eraklı seyirci önünde çoli 

heyecanlı cer eyan etti 
htanbul at yanşlarmın birincı.ı• 

dün Velle!endl ko~m sahasında büyük 
bir meraklı klltlesl tınUnde yapıldı. 
Btlytik bit 1nlizam 1ı;lnd' seçen diln· 
kU ko:uıar oldukça ııUrprlzll neticeler 
verdi. 
Blrin<'I Ko,ıı: 

Dort \'e da'h~ )ıJkar ıya~ta \'e '.HHO 
senul nrfmda hiç ko~u kazan111amı~ 
Arap at ,., kısraklara mahs\Ja. Altı 

Raf,.: HOO metrf. 
J - \'ural (Feridun J 
2 - Can ( S. BAikır) 
Bıı kn~ıı h"'atan tona kadar bUyl1k 

b!r Ç"ki,me hııllnd~ ıeçlı. S~n dört 
yilı r.ltlreyc ır~,.~ .. Ca~ bir al bo~'U 

a"x&dan takip e<lcn "l:l'~l bıı mua· 
!eden >aora ııon bir b,.-•• !lf' ~• lıll
yC.i< bir cn,rjl sıırteduelı b'rf· -'!lgl 
kazandı. Bu yarıota mUşlcrtk bah!te 
lııllrlk eden meraklılar J lir1'y& mu· 
kabil 135 kurut knzandrlar. 
ikinci Ko,u: 

üç yatında \'C hiç ko~u k&.r.llllma
mt, ,yeril yarım kan ln;ill" erkek ve 
dl'i tftylar& mah~u.stu. Meı&lut: 1200 
ınetre. 

ı - Tarnr (T. Karaosm-'llJ 
2 - Altıntop ( ş. KırgUJ) 
3 - Ozen (Y. Yorgancı) 
Yarıım b11~langıemdA özen bqta 

çıktı. 60 metreden ıonrll 'tri k&ldı Te 
Ta.ııvlr füı Altıntop arasmda aıkı br~ 
çekl,me ba§lftdı. Son 200 metred 
Tasvir b!r at boyu fleri atıldı 'Ye 1~ 
rı~ın ııonunll kadar ayni mesafeyi mu· 
haf87.a ederek bl'rlncl geldi. Bu koıu·, 
d& mU§lerek bahııe iııtlrlk edenler J 
liraya mukabil l:?O kuru§ kazıi.ııdılar. 
C güncll R 01n: 

üç ve ı:IAhA yukan ya,ııta ve 1G4.0 
•eneııi r.arfmd& ka:r.ımdığı lkramlyeJ• 
rtn yekQ.nu 1100 JlrAyt doldurml)'t rı 
h&lS. kan 1ng1llz ıı t ve kıııraklau 
nıahluıı. Mewe: 1600 metre. 
ı - Tomru (Aımı Çırpan) 
2 - .Abln Boureux •(Prml Halim) 

" ' 3 - Si!kap ( F. Ogan) 
4 - Stbel (F. AUıJ 
Dört atın lştlrtlk ettiği bu muuı oa· 

ka çok heyece.nıı geçli. (00 metreJ"' 
kedar toplu bir halde devam eden yg.. 
rış bu meaateden sonra Abinı Porl!U 
il' 'fomru aruınd& eıkı bir çekl§m• 
haline geçli ve neticede Tomru 1kl at 
boyu farkla birinciliği kazandı. Eu 
yanştıı mU§lerek bahse ı.,ttrAk eden
ler ganyan 16~ kuruıı, pU\ııe 10~, 100 
n ikili bahse 255 kunı§ kaz.ı.ndılar. 
DürdüncU Ko~ıı: 

üç ve daha yukarı y~la hRlla }{&D 

lnglllz at ve kısraklara mah5Ulltu, 
Mcııa!e: 1800 metre. 

l - Mlı (Nihat Atlı) 
2 - Taşpınar (Kı.nml Tezer). 
3 - RomlsarJ (Alım "çırpan), 
4 - PaıistA (Dr. Se!erof) 
Çıkııta Romlsarj batla Tfl MlB dıı 

onu takip ~diyordu. Son 600 mctrecla 
Mla ba:& geçti n yarı§t öylece birln· 
el blUrdl. Bu k~ude. mU§lerek bah!ııı 
1Dtlrllc eden ganyan 6t0, pla:Jclerdc ele 
230 ve 100 kun:~ aldılar. 
BeeJncl Ko,u: ·~ 

Dört Te daha yukan Y&§la yerli )'A• 

nm kan lng'fllz at ve Jwsrakl&ra uıab• 
sus. ı.ı:eııate: 1800 metre. • 

l - Fru • Fnı (Voganot) 
2 - Cewr (Tall\t Atacan) 
3 - Manika (N, Alabay).. 

Bu Y&nl ta bUyUk bir heyee&nla 
1;eçU. Son 400 metreye kadıır bıı.,,<:b 

llavzika ile Cuur çeklfWer. nundal1 
80?1r& Fru - Fru sıkc blr hamleyle ba• 
ısa ı-eçti ve ya~ı böy1ece birinci bl• 
tirdi. Bu yanııta mU,terck ba.!ıls: 
Ganyan 49:5, pllaeler ı:so, 12:;, 110, 
di5rdUncU - be§incl lco~lar ara.mıdakl 
çitte babl.a 4.4 Ura, tlçQncU, dördllncll, 
bqi.ncl koşular &rasmdald UçlU bah!.a 
t• 1 liraya mukabil P910 kııru:ı \Cr• 
diler. 

K. BER.KMr;N 

3 üncüsü dün Fer.er ~ta'dınaa yapılan 

İJ~ğ,;el;,if el-aiie~ 
tizm müsa kaları 
Sırıkla yüksek atlamada Mıuhidc!in kendisine ait 
~ürkiye rekorunu kırdı.-Faik nlcyhte iddialara 

rağmen gene 14. 7 ile 1 J O m~.ni.- l•yı !ioıtu 
Ecnebi atletlerin iştirak elnıt•ıı · 

si üzerine 3 üncü entemıu;)vıtııl 
etlelizm mu~abakaları yalnız kerı\!i 
:ıtlell erinıi1. ıırasında dün Fcer
btı.hçe stadınıJ:ı ;·apıldı. Alınan ne
ticeler şunlardır: 

400 metre mıuıicılı: 
1 - Melih (~9,fı) :.! - Salih (Aıı-

J.:ara) 3 - Kcrimnn. · 
100 mr.frr. .T ıinr.ii kntogori: 
1 - 'l'urıın ( 11 ,:1) 2 - .l\Arnran 

.(11,8) :ı - Ferit. 
100 melrr. /liritıri katagori: ' f 
1 - Mm:affer ( 10,0). 'S 
800 ırıelrc .T ıitır.ii kolnoori: 
l - llii~e):ıı, :.! - OsmnnJ 3 -

Ekreın. 
80() nır!rc biri;ır:i l.-nln11nri: 
1 - c;nliı,, 2 - S'.nı;irnenı. 
5000 mrtrr. hirinci k"lagnri: 
1 - llii cyirı (16.2 1 .~) :.! - fu· 

zaffrr ( lli,28.i) Şevl.i. 

11'1 111. 11u11ıiafı lıirı'tıri l•"l"gori: 
1 - Fııik (1 t,i) Tiirkiye rekoru· 

nu t'ı;ıalr.. 
2 - n:.ı,ri ( tli.2) 
3 - Sııat OG,5). 
'ıOO nı. birinci lmfognrl: 
l - 1.fıren. 

'"'' 111 • • , .. ı h.,fagori: 
ı - ~.uı (;:r,rıı, 2 - Hüseyin 

.(59,3). 
Gülle: 

t•. 

"' Ateş (13,60)", Selim ( ı 19(1)", Sab· 
ri (11,48). 

t Dlık· 
;reoh~ndrino (37;i0) Sahri (35,.U >: 

.\tcş (33,62). 
Ctkir: 

... ~vni (34,30), lı:zcl (27,43)'. 
" Cirit: 

Melih (57,87), Jl~ydar (5i,G0)". 
Tcohandrino (52,50). 

l"ıikst:l:: 
Faik (J,81,5), <~mi (1,81,&)", 

Sunt (J,67). 
tir ndım: 
Yiibek (14,li), Y~vrn .<13,85)', 

Ömer. 
l! :ıı n atlanın: • 

?ıf117.afft'r (6,i6). 
Sırı!:: 
1 - Muhittin 3,85 '(yeni 1'ürkiye 

rekoru). 
4 xıon 1•ayrn1': 
1 - Ft"ner takımı 45,1 
2 - Ankar:ı 
3 - Denir. füesi. 

Yüzme müsabakaları . 
Büyüklerde Beykoz, Küçüklerde G. S. 
ıstanbul şampiyonluğunu kazandılar 

Beykoz - Galatasaray arasında yapılan l~ürsh 
yarışlarını Sarı - Kırmı~ılılar ka:andı · 

Dört haft:ıdanberi devam r<len 
İstanbul yüzme şampiyonluk mü 
sabakaları dün sona ermi~tir. 

l.ki ııenedir olduğu gibi bu se
ne de Beykozlular büyükler ara -
sımlaki İstanbul şampiyonluğu
nu, 112 puvanla kazandılar. 

Şampiyonlu~u kazanan Bey
kozluları tebrik ederken; a
ralarındaki grçimsizliklcrin klüp. 
!erinin şampiyonada yer alması -
na mani olan Galatasaray idare. 
tilerine elcle vererek çalı§maları-
nı ta•:siye edt:riz. . 

Dün büyükler ve küçükler a· 
raıında 200, 1500, 800 serbest 
100 ~ırtüstü 4x100. 4x200 bay. 
rak yarışları yapıldı. Miisabaka
ların teknik neticeler\ ~unlardır: 

ROYUK LER 
200 ıerbeat: 
Dört yüzücünün girdiği bu 

yarış cok heyecanlı oldu. Son 
turun yansını ba§haşa yüzen yü
ziicülcr sıkr bir çekişmeden 11on· 
ra: 

ı - Vedat (Hayriye lisesi) 
2,45,S 

2 - İsmail (Beykoz) 2,45,6. , 
3 - fskendcr CSeykoz) 2,55. 
4 - Niko. 
100 metre ıırlliıtü: 
nu mi.isabakaya üç yüzücü cir

di. İkisi mektepli biri de Beykoz· 
lu olan bu müsabıklar yan§ so -
nunda srrasile: 

1 - Mahmut (Kadıköy orta) 
1,21 ,5, 2 - Fuat (Haydarpa~) 
l ,29,2, 3 - Kemal (Beyko%) 
ı ,3 ı. 

1500 ıerbeıt: 
Bu yarışa da iki mektepli bir 

klüp mensubu girdi. Mil&abaka 
(Liılf.:.n ıayfrrvı revirini:), 
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Boğazlar 
(Ba5tarafl 1 lndde) \ şıyan hir mrnı'r1 .. t ôldulunu anlı. 

ma§t:Imll§ olan §ark yolu Hitle- yor ise kumlan tuııı~a dü~miyecek
rin önünde kapanacaktır. tir. So,-yctlerııı n t ı :-'• Türk dost· 
Bolaılar Almanranın olsa Sov. lu~una inanmak ,.e Turkiyeyl ha -

yetlcr şimdi Dallıkto oldunu (;ilıi kiki ~Ü'5~anın yanında l"Cr aldırn. 
Karadenizde mahpus k:ılacnktır. Bu cak hıç hır '-C~' ~·npnı:ım:ı';lııdır. h. 
kadıır kaıanahllecck 'eyıı bu kad:ır l:ınhuldıı'·i lılr so ... ~·et sôtdi ünlin 
kaybr.!dcbilecck Almanyanın ı;:ıhte d.un. ~~kledılcn lır~an?lı ~ovyrtle. _ 
,.eı.aik neşri :;nrclilc 'ötedcnberi rııı J urk toprakları uzerır~cle tıır 
Sovyctlerlc Türkler nrasındıı ıncv- f<lrl!:ıları hulıınm:ıdıgrnı "o~temek· 
cut dor.tluğu bo~mflğ.ı matuf bir si- terlır. 
y.uet t:ıklp etmesi tabiidir. Alman- nnşmuh:ırrlr y:ııır;ına d~vamlıı 
Jar Baku petrol kuyularına hücum Sovy!!llr.r her ne kııdıır h!i) nk bir 
etme1' ic;fn müttefikleTin toprakla_ memleket ise ele do!>tlııra ihtiyacı 
rındın aeçmeslnc TOrki)cnin omıı. oldu~unıı ve mih,·cr ıırkııdaş)ıırının 
de olduğuna dair Jıanrlarumş bir hırldkl maksalları meydana çıklık
ı>lAn bulduklonm iddia etmektedir· ts" . sonra Alman r.iynscıinc yıırdı. 
Jcr. Türk matbuatı bu bc:ranatın mı olııbiltcck herhımgi bir teclhir. 
~ıhbıffni beliğ bir surcııc ıekılp den çekfnmrsi Uıwn ııeJdi#ini hı -
etınektedirlcr. ''Türkil e. rnütıerlk- tırlatmaktadır. Sovyctler. B. Hitle
lerc, or:ılorrncla me,·cut ittifakın rin. "Hiller bana r'ltrll kf .. ismfode. 
yalnı:ı: bir sartla :rapıldığını, 0 şar. ki kitabında Her Rın-şl'linı:·~ söyle. 
tın da nusyayn karşı bir harbi in. di~i söılerl unutm:ımnl,;la iyt eder. 
taç etmemek şartı olduğunu öteden ler: 
beri sarahatle blldJrınfştfr.,, "Relki So,·yetler)t! bir Htirıka mı· 

Almanya, bu sahte hııberlerl ya'.\·. 
makla, yalanların suiniyet sahibi 
~t!kllnde gösterdiği bir komştı)"A k11r 
oı Sovyetler tarafından tedafilt ted· 
:birler alınmasını temin etme~c ~:ıy
rct ediyor. Alman propagandası
nın ftmfdl, So'-ycllcrin lttlhaı ede. 
ceklerf tedafflt tedhlrlerln TOrld)·e. 
yJ rnuka,·ete sevk l"e Romanya ve 
Finlandiya slhl TOrklyenfn de Al
ıpanyaya doğru teveccüh etmesiydi. 
1'ilrkiye Alman;rayo tabi olsaydı bo
~azlar Cermen tahakkümü allına gi. 
recektl. SoV)'eller Birliği, Alman ta. 
san-urlarını ,.e Türkiyenin Finlan. 
iUyadın farklı olarak J.:endislue kar
Jl dosUıık hiılerl besliren ve Al
manyayı ka~ı basmıne hisler ta. 

eonunda İbrahim (tatiklll n.e.i) 
rakiplerini (250) metre ıeçerek 
birinci oldu (24,1) 2 - Musa 
.(Ticaret li1CSi) 3,29,S, 3 - Ne· 
2ib (Befikta§) 29,42. 

4x200 bayrak: 
Bu müsabakayı raldı:ı-is olan 

Beykoz taknnı kazandı. Derece 
12,39. 

KUÇOKLER 
200 la'hest 
Bu yarışa finale kalan altı 

genç yüzücü i§tirak etti. Çok 
heyecanlı ve %evkli olan bu mü.. 
sabakayı qaiıdald yüallclller •· 
rasile bitirdiler. 
· 1 - Ali (G. S.)" 2,550,7, 2 -
Kemal (G. S.) 2,51,1, 3 - Sa
dullah (G. S.) 2,59, 4 - Be.drl 
(Beykoz), 5 - Kemal Befikt.af, 
6 - Artin (Beykoz). 

100 metre aırtüıtü: 
Bu yanşa be§ finalist girdi. 

Yanı sonunda: 
1 - Kemal (G. S.) 1,27,8, 

2 - Necati (BeJiktaf) l,S4, 
3 - Adnan (BeşiktaJ) 1,41, 
4 - Oktay (G. S.), 5 - la.met 
(Çengelköy). 

800 aerbett: 
Dört genç yüzücünün ılrdiği 

bu yar~m da birinciliğini, ikin
cilifini ve üçUncülUğtinü Gala -
taaarayhlar kazandılar. 

1 - Mehmet (G. S.) 13,37,2; 
2 - Ziya (G. S.) 14,5; S -
'.Ahmet (G. S.) 14,41,2; 4 - Re: 
cep (Beykoz). 

4x100 bayrak: 
Bu yanşa üç takrm girdi. Ne

ticede aan kmnız:ıhlar 4,59,3 
gibi güzel bir deee ile birinci ol· 
dular. 

Bu takını: Kemal soysal, Sa~ 
aullah, Kemal Kazu, Aliden 
müteşekkildir. 

2 - Beşikta§ takımı 5,14, 
3 - aeykoz takımı 5,32,5. 

İstanbul yüzme p.mpiyonuı 
<ta bu suretle neticelenmia oldu. 

İstanbul §ampiyonluğunda bi
rincilik kazanan yüzfü:ü ve at
layıcılar bölgemizi temsil etmek 
üzere ve 27, 28 temmuzda yapı.. 
laeak Türkiye birinciliklerine it· 
tirak etmek için Ankaraya gide
ce1derdir. Kendilerine • muvaffa
kıyetler ve başanlar dileriz. 

* * * 
Dünkü kürek yan,ıan 
Dün Galatasaray Te Beykoz kü_ 

re~Jleri arasında busust mahiyet. 
te bir yarış yapılmıştır. Beykoz sa
sahasında yapılan bu yarış mev~i· 
me h:mrlık mahiyetinde olup şeb. 
rimfa denizct klübllnün bu sene de, 
her sene olduğu gibi, bize zevlkli 
,.c güzel bir yarış seyrettirecekleri
ni göstermişlerdir. Yalnız, dünkü 
y:ırışlar, Galntasaray1ı1arın bu sene 
işi sıkı tutarak her ne p:ıhasmı o· 
Jursa olsun, su sporlarının bu şu
besinde şampiyonluğu kar.anarak 
yüzmede kııyhcttfklcrini telAfi et. 
m~e azmetmi~ olduklarını belirti
yor. Nitekim müptedi ve kıdemli· 
Jer OıerJne yapılan ve resmi ~am· 
:plyopada da böyle yapılııcak olıın 
yanşlanıa ıltıınnın beşinde birin. 
dllk ve bJrlnde ikincilik kazınmış
lardır. 

nf cılamıyıca:ım. Fakat garptaki 
hırı;lanmı tahakl\uk cllirince, i:eri
ye döıımekliğinıe hlc hir ı:amıın tn. 
gel olmıyıc.aktır.,. 

Makale eu eözlcrlc bitme-lclP.dir: 
B. Hillerln ıerlye <lönu~ünde 

SO\")·ellcr Boğaılırın, B. Butler ta. 
rafından perşembe giinü h:::ıh edi
len ı;f)a5r.ti, So,-yetlerle müııueba
tın ın ıslıı h ''e takviyesi olan 1 nızil. 
terenin müttefiki, Türkil·e gibi bir 
dost mtmleketln rllnde bulunma. 
sındıın memnun olacaklardır. 

(BaşYekilimizbı B. M· Mecll&ln. 
de lrad etUğJ nutkun 1-ondrada. u
yandırdıit iyi lntlb&Ja.ra dair olan 
baber~r 8 ilDcU Myfamrzdadır·) 

Düı.!.:t1 ya11şlann teknik neticesi: 
MÜPTEDIJ .. ER 

Tek çifte: 
1 - lbnlıim (Beykoı) 11,10 
2 - Sılhl (G.S) 18,12. 
iki çifte: 
1- Reşat; Reha, SUha(G.S) 10,o,I 
2 - Mehmet; Enver, Sükril .<Bel·-

koz) ıı,oı 

D~rı ttk: 
1 - Kemal; Turgut, Kesim, Tev

fik, Petro (G.S) 9,5,4 
2 - Cihat, Agan, Nihat, Safi Fey

zi (Beykoz) 11,01 
KIDEMLİLER 

7'•1r cl/I•: 
1 - Ahilya (G.S) 10,3' 
2 - Kemal (Beykoz) 12,35 
iki çifte: 
1 - Reşat; Reha, Silhı (G.S) 

9,9,2 
2 - SOkrü; Mehmet, EnTer .(Bey. 

koz) 10,38. 
D6rt tık: 
1 - Kemnl, Torgut, J\eslm, TeT. 

flk, Petro (G.S) 8,33 
2 - Cihat; lbrahim, Burhan, 

Xi!ı;ıt, Feyzi (Beykoz) 13. 
Müsabakalarda her iki tarafın da 

elde etti#i derecelere bakılır~, san 
kırmııılıların bu sene kürekte tok 
iyl bJr şekiJde cılıştıkları KörOI -
mektedir. Yedne rakipleri Beykoz. 
lularla aralannda, ışdı yukarı her 
yarışla, birer ikişer dakika znmsn 
farkı vardır. Yarışlar (2000) met. 
re üzerinde yapılmıştır. 

Yarışl:ırm sonunda Galıtuaray 
beş blrfncllik, bir iklncJiik ve 28 
puvanla birlocl Beykoz beş ikinci. 
lik, \-e bir birincilik ve 20 puvanln 
ikinci olmuştur. 

Ajanlığın himayesinde yapılan bu 
:ranşta birinci gelen kJObe bfr J,;u. 
pa verilmiştir. 

Kaptanları Nel"in Ha53n'm ida· 
resinde sıkı ve inllumtı bir rurelle 
çalışan Galatasaray küreC.cilerini 
kazandıkları bu ilk mııvarffıkı:ret· 
ten dolıyı tebrik erler, şampiyona. 
da ela kendilf'rfne \'f' biiliin klüple
rimize muvıffakıyetlcr dileriz. 

Talit DELIDAC 

KÜREK TEŞViK MÜSABAI\ASI 
OnümOzdekf hafta başlıyıcık o· 

lan kürak teş,·lk müs:ıbaknlArının 
birincisi Yenimahalleden ba,lıya -
rak Büyiikdere Beyazpark önünde 
lıitmek üzere ilci hin metrelik saba 
üşfünde yapılacaktır. 

Bu l"&rıJlır bu sene nıüptedller 
ve kıdemJiler olmak ühcre iki .ka. 
ta~orl arasında yapılacaktır. Kı
dcmsJıler programdan çıkarılmıştır. 

Bayanlar arasındaki y4rı~lar 
1000 ınetre üzerinden yapılaelktır. 

----0--.-

Merainde grup birinci-
likleri finalleri 

Menin, ı,ı. - TUrkiye birinci
lik mlla&ba.kalan fçln eehrlmlze 
gelmf§ otan Eekişehlr, T<a~erl, 
.Aydm grup ıamplyon takmılan t. 
çel 5aınpiyon takmu ile blrlı"kte 
dün tezabür:ı.tla Atatürk bUııtllne 
bir ~lenk koyarak lıUrmet r~I -
mesini ifa etmişlerdir. Öğleden 
sonra da t.almnlara belediye reis.! 
tarafmı'!&n blrinclllk kupalan ve -
r:ilm!etir· Diln yapılan mUsaba.kada 
Eııkişehir 3-1 Aydma ve lc;el de yt· 
ne 3-1 Kayscri)'e galip gelmJfler. 
dir, 

Va; logton, 14 (A. A·) - D· N. 
B. bildiriyor: 

RU%Velt tcbli.ğ r-tt'i{i bir plana 
nazaran elli bin ki. tlik uzun hlz. 
metli bir askeri ter;ckkill mc-ydana 
getirmek arzasunda.dır. Bu suretle 
Noelde 9 fırka ola.ral• hazırlana
cak olan muntazam ordu 13 ftr1ca· 
ya ihla; <'<lilmi'l bul••rı..,ık'"clır. 
24 fırka. şimdiye kadRr haftada 
bir eaat talim gören binat"nnleyb 
ycnld,.n gıkı bir ~urcttc yctf.ı,:tiıil

melerl HiTTM~el"n mlli!derc'len to· 
ıe-xkUl edecektir. 

Propaganda gar,abetleri 

Almanlar 
ve ltalyanlar 

İngiliz donanmasında 
mevcut zırhlılardan 
fazlasını batırmı§lar ! 
J,oncıra., 1' (A.A.) - Alman Te 1-

taJyan lCldlalarmın değeri, mlbver 
ınemJeketlertnin harbin bldayellnGo 
mevcut olanlardan fllla tngW:a nrb· 
lıaı batırdıklarını veya haaan. ı.ığrat
Wdarmı ~ytemeleriJe CJJı;UltbUlr. Al· 
m&n ve İtalyan iddlalanna nuanı.n 
ıeçcn Eyl1lldaııberi 30 İngiliz zırhl1o11 
b&tlnlmlf veya ha.sara uğratılınııta. 
Halbuki harbiıı bldayeUnde İn&'ilte. 
renin ancak 15 zırhlısı vardt. Alman
ıer, son gtınierde de ıtalyanlar, ıı 
lııh.rttanberl qağtdakl tngllb: zırhlıla
rmı batzrmq ve hasara uğratmıo ol
duklarmı beyan etmektedirler: 20 
Zll'hlı, 8 tayyare gemlıd, 77 knıvu3r. 
7S deatroyer, 44 denı:.aıtuı, 18 t.unl
fe ıtrmemiD harp gcmlııi ve namllt.e· 
olhl mayn gemlııt ve yardımcı gemi. 

Alman ve İtalyan propagandumm 
verdiği rakamlara nazaran harp :tıq
ladığında lngllterenln mevcudundan 
15 fazla kruvullr batınlmlfbr. Yine 
ayni rakamlar& nazaran elyevm In
gllteranln hizmette ancak U. denlzal· 
trsı bulunmaktadır. 

14 Temmuz 
Fransız bayramı 

Londrada kutlandı 
F ranaada iae kilisede 

ayin yapıldi 
Londra, 15 - Diln 14 Temmuz 

Fra.rwz miW bayramı Londradn. 
heyecanlı meraslmle tes'it edilmifr 
tir· 

General dö Gol, umumi har
bin ö1Uleri abidesine bUtiln hUr 
Fransızlar namma bir çelenk koy. 
muıtur. Billharc Mareşal Foch a
bidesine giderek oraya da blr ~o
lenk bırakmıftır. Bu iki meraslııı 
esna.smda binlerce Londralı "yqa-

" sm general, yaşasın Fransa,. diye 
generali alkışlamışlardır· 

General dö Gole vjs amiral 
Mwıelier, Fransız te..knik servisler 
m.Udiri Labrathe, yliksek riltbede 
bin.fok zabitler ve Londradakl 
Fra.nsız muteberanı refakat ehnJ1r 
terdir· Hücum arabalan tc..5ekkUl
Jerine, legion etrangere'e, tayya. 
re ve deniz kuvvetlerine mensup 
birçok muharipler do merasbne iş
tirak etmi,Ierdir. Bir ot.obilsle 
geçit resmine iştinık eden F'raruıız 
yarahlan heyecanlt yaea avazcle· 
ri y~i.kselt.mi§lerdir· 

Fransadan kaçmağa muvıı.ffak 
olanlardan ma.rut Fransız gazı>te
ci~i Bayan Tabouis de merasimde 
hazrr bulunmuştur. 

İngiliz Başvekili Çörçil milli 
bayram mUnasebetile general d5 
Gole bir mesaj gönderm~tir. 

VIilde de mareşal !'etenin huzu· 
runda milli bsyrnm yerlno milli 
matem mera.simi yapılmış ve harb 
51U1erinin hatıraları anılmıştır. Di
ni Ayin, lyinden sonra da askeri 
geçit resmi yapılmıı:tır· 

(&.,tardı J laclde) 
Hamm, Aı;nabruck ve Soc3t emtia 
l;'&rl<ı.rı \'ıtrdır. Holr.n<ıada ve Alman· 
yada H tayyare ıne.) danı da hücuma 
tabi tutulmUDlur. A vdette bir bombıa!' 
dımr1n tay.ya.remiz bir düşmen avcı 

tayyarwini dıi~urınü,. ttir. Hlıtun tay· 
)~.ırclcrimlJ: snbmen Usleıine dönmıtı 
lcrdır. 

l>lın gece, ııııhll müdafaa l.ayyarcle
rlmlz, Holnnda sahllıerınde Harlın· 

gende cephane depolarına \'C Bruge11 
civarında toplanan ma,·nnııı.ra. hUeum 
ederek infılA.k \ 'O yangın yapan laa 
bcUer ka.ydctmlrJerdlr. Tayyarclcrt· 
mizden biri UssUne dönmemiştir.,. 

DE~IZLJ'mVIC 

Akdenlzdc Eskort lsımlı !ngfllz t.or-
pıdosu torpillenerek batmışt.ır. 1'kl 
blü vardır. ~ 

Bir ıta.ıyan tablelbahlrl b:ılınlmış· 
t.ır. Bunu 1uı.ıyan tcbjlf,1 de ıUrar et· 
mektcdlr • 
AFnt.KA l\lUSTl".!'ILEK!:LEfUNDJC 

HAI•P 
Kshlrıı, U (A.A.) - A'kl'rl t~blllt: 
Cenup hudut mrntakası clvannda, 

1ngıliz ve ltaıyan tnln·ıye kıtaatı ara· 
anda muharebe devıun etmekle olan 
Moyaledekl gaınltonumuz hla rnu
kM-emet etmektedir. 

Somallde, Aboul (;hadında kUçUk 
bir hudut karakolumuz adetçe çok 
!azlıı dU§manııı JıUcuruuna ug-ra.mış 

\'C dUşman tarafından zapledilmi~· 
Ur. 

Garp ç-01Undc Ce.pu:ı:.zo kalesine 
gftmeğc te~ebbtla eden İtalyan ıaıe 
kollarına yeniden zay\at \erdlrilmlı · 
Ur. Mersa \'6 Mctruh netice alınmak· 
aızııı bombardıman cdilmlılerdlr. 

l\llSllWAiil lNGtLlZ TAl."YARE· 
LER1N1N F.\Aı.il'1~1'1 

Kahire, 14 (A.A.) - Hava nezare· 
ti t.cbll~i: 

Bu hatta sonunda Trablusgarpta 
El Adem El Gubbl ı.•o Bıı.rdla ~ehlrle· 

ri Tobrukt& da gemiler lng11iz bom· 
ba.rdıman tayyareleri ta.rafından bom· 
bardnnan t'\'11.lml§lcrdlr. Haaıı.r maltUD 
dcğlldlr. Bununla beraber Bardlada 
Uç yangın çıkmıştır. Eritrede Assal· 
da mtihimmat tayyarelerlmlzden biri 
Us.süne dönmeml§tlr. 

Dil§m.aıı tayyareleri dün Adcne hQ· 
cum ctmlılerolr. Binalara hafi! ha· 
aar olmue yerlilerden 2 kial ölmtll • 
kip yaralanmıştır. 

Erltrede Massun t&yynnt meydanı 
üzerine muvaffa.klyeUi bir hUcum 
l'apılmış hangarlar ve tayyare karar 
gAhı binaları üzerlerine tam isabet· 
ler ka7dedilmlştlr. Dllomıuı avcı tay· 
yarelcri şiddetli bir mukavemet g~s· 
tcrml§lerdir. Tayyarelerlriıizden blrl 
UsSUnc dönmeml~tlr. 

üç to.yyare filosundan mürekkep 
dUıman hava kuvvetlen :Maltaya bil· 
cum etmişlerse de avcı tayyarelerl
mtz1n müdahalesi Uzerlne muval!ak 
olamıyarak pllakUrtuımuııerdir. 

AUIAX Bl\ŞKUMı\ '.'DANLIGJ. 
1'..'IN' TEBLtGt 

Berlln, 1'l (A· A·) - Alınan 
b::ı§kumancla.nlığı tebliği: 

Harp gemilerlınizden biri deni
zaşrrı sularda 18.500 ton dUşman 
ticaret gemlııi batırdığını bildir" 
me.ktedir. 
Manş denizi Uzcrinde yapılan ke

şif uç~larr esnaamda Al.man hll" 
cum tayyareleri rr.uhtclif seyrUse
fcr kollarına taarruz etmlııler ve 4 
ticaret gemisini hasara. uğratmış. 
lardır- Bu Ye.&İe ile cereyan eden 
bUvUk bir ha,·a mu1'ı>,.l"bcsinde av
cı tayyarelerimiz adetçe çok faile 
dilşman tan·a.rel~rine karşt koy 
mağa mecbur kalm!§lardır. Bu ha
va muharebesinde bir tayyare u· 
}i eyledik· Buna mu~:abil 1 O ln
giliz tayyaresi düşürdük· 

Şimali Almanya üzerinde uçma. 
ğa teşebbüs eden İngiliz tayyare· 
lerinden iki bombardıman tnyyarc· 
si daha düşürülmtiştür. 13-14 tem· 
muz gecesi düşman tayyareleri şi
mali ve garbi Almanya Uzerine ye. 
nidcn bombalar 2.lmı~lar, bomba
lar askeri bedcfl~rc isabet etmek· 
sizin az hasar yapmışlardrr· Bu 
dilımıan hücumunda tayyare da.fi 
hataryalarımız 3 dÜC$man tayyare· 
si '1UşlinnU~lordir. DUımta.nm za -
:;.'iaU diln .15 t.a.yyarcyo çıkmıştır. 
Tayya.rclerimizdcn l!çü · üslerine 
dönmemi§1erdir· 
tTALYA!\" BAŞHfillANDANLI-

(HNIX TEBI.1l1t 
ttalvadl\ bir maJ1al, 14 (A· A.) 

- 1~lyan ordularrnm urnumf ka. 
rargftlıınm 34 numaralı tebliği: 

hücuma marus kalmrş ve mağtQb 
edilmigtir· 

Kruvazörlerle harp ~"milerine 
yen.iden müteaddid defalar orta ve 
bUylik çapta bombalar iaabf"!t et· 
n1iştiı·. Bu bombalar C\'\"Clcc vn
kua gf'tirilmiş olan hnsa1'8t:ı fnzı
mam cclen hi~ok yeni tahribat ic. 
ra tt:rniı:ılerdir. 

Bu b<ımbıırdrman csnasmda düş
manın 4 anı t:avvarcsi homhardı
man hıy~·arel~rimiz tarafından dii· 
"'1' .... 1-nUştilr. 
Düı•manm bu tRyyartlcrinin Uc;ü 

iki motörlU idi. Bir t.ayyaremiz ha
J"t'knt UMüne avd!!t ctmemf<'t[r. 

Tayynre avcı filomuzun Malta 
liasülharekesine kar~ı yapmış ol -
duklan bir akm dÜ§mnn avcı tay. 
~-erelerile bir lıave. muhn.rcbesini 
intaç MmMir. lki düşinan tayya
resi düeUriilmü.ştür. Bütün tayya· 
relerimiz Uı:ılcrine ıwdet ctmi:;ılcr 
dir. 

Geccle;in İtalyan tayyareleri 
biribirini takip eden dalgalar ha
linde adanm asken hedeflerine , 
bombalar atmt,"ılar ve bUyük yan
gınlar ~ıkarmı:şlardtr· 

Bir torpitomuz bir İngiliz tah. 
telbabirini batm:nıştır· 

Tahtelbahirlerimiııden biri üssü
ne dönmemiştir. 

Şimali Af:rikada dü~mıuı tanı.· 
frndan tayyare meydanları Uzerf· 
ne geceleyin yapılan ha.ve. a.kmla
n ne telefata ne de ha.eara.ta se
b~lyet vermlştir· 

Şarki Afrikad& lngili?. tayyare. 
]erinin Muvalisine yııpbğı bir a.km 
topçularmıızm s.teşile tardedilmiş 
ve bir dlişman tayyaresi düııür\ll -
mti§lUr. -

( ~tanı.fı 1 fnc:tc1t 
Ru onun i~in lıir ihliyactır. Hı 
rin lııındnn sonraki ilk hedefi 
Rillere il7.crine temerküz fı-dil 
lıir hiicunıilur. l\crıdisiııin \'C 

prrleriııin emniyet ettikleri 
fır~altıın istifade etmek isterse 
cumuna hemen haşlamalıırıdır. 

Büıiin lınrp csnıısındA kııll o: 
1hınn fikrince kani hıılundu~u 
gunc imkan dahilinde'l.:1 teşebbü 
muvatrık olması için, JiiUer, 
lrncelcri hcrtarar etmese ,.c 
nıan.rıının taksimi glhi diRer 
:.:elci eri sonra~ a bırakmn~a kr 
nrmlştir. Trnnsih·anynnm ser 
Jınnıesı için hnrhanc dermcy:ın 
tıkleri mct:ılih:ıtı talik etmeAc 
cırl:ırı mecbur ettiği gibi Bul 
lıırın Dohnıca hakkındaki tıılci 
de durdurmuştur. Bunun hııl 
sebebi, llitlerin im:ılAtını ve ! 

nı:ıluıncsini lizam iye ibJ::ığ. siJd • 
rını isltıh \'C tezyit elmc.oıl için 
ııillereye ,·ııklt nrmcmcsidir. Fr
snnın ma#Iübiyelinden sonroki 
\•akkuf Almanyanın, ameli tam 
lamalarının bariz sebeplerin 
doltmuşhır. Tayyare im:ıllitında 
hşanlıırın beher aylık mesaisi z 
icin hlyııli bir tedbirdir. <icce 5 
düı o şd'ıdlde düşünlivor ve har 
edb·oruz ki yine de her :z:ırnan 
dııltumuz gibi lıulundnlnımu:ı:u iı 
için bize mürac:ıt edilebilsin." 

F ransanın asl<eri 
evrakı 

Petlt Dııuphlnols gazetesinln 
tiden aldığı bir habere göre, ılmd 
kadar Clermotu - Ferrandda mııb 
za altında bulundurulan Fransız t 
biye nezaretine ve umumi kararg 
na alt evrak ve vesaik kamyonlr 

'VJ.elye nakledllmi~tlr • 

Yunanistan ve Romanyada terhi 
(S.,tarafı ı incide) 

Romen ihtiyat smıflllI'IIll terhts et
tirmekle iki gaye takip ediyor. 

1 - Romen mahsullinün tarla
lardan kaldınlmıuınu temin et. 
mek· 

2 - Romen askerlerile komşula. 
rı arasnıda herhangi bir ihUllf 
vukuunun ~nilne geçmek. 

· ]Js.caristanıa B1J.lgaris™1m Tran 
ıilvanya ile Dobruca üzerlndeld 
malCtm emelleri yüzünden Romen 
ihtiyat smtfle.rmm terhisi Bftkreş 
!iyast mahafilindc endi&e uyandır 
DUJf;ır. 

'BULGARİSTANIN VAZh'ETt 

Sofya. 14 (A· A.) - Röyter: 
Macar n&Zl?'lan Teleki ve Csa· 

ky'nin Münlbten Budapeşteye dön 
dUklerinden ve Almanvanm Maca
ıistana cenubu şarki Avrupasmd& 
eu Btrada sulbü bozacak hiçbir ~ey 
yapmaması için nasihat verdiğini 
denberi, cenubi Dobrucadan bahse· 
den Bulgar matbuatı: m:ıkalelerlne 
fren takmıştır· Gazeteler Bulga· 
rlstanm eski hudutlarmd:ı.n hfçtıir 
kelime bahsctmemektedlrler· Jı'a -

Satıhk fevkalade 
nezaretli bir arsa · 

Cihangirde Susam sokağmcJa 
20 numaralı yedl yU.ı altmıt met
re murabhamda ve Kumrulu ao
ka~"Dla da aynr:ı 14 metre yUztı 
olan ha\·Mı güzel \"e denize fev. 
kal!de nezaretli arM utılıktn-. 
Cihangirde Oilne&lf solcık No· 44 
Yeşllpala'I apartman kat 2 de Ra
haettln Kıbçere mürac&&t. 

t&::r.:.-:ı:::::::r::::mm=:::::m:::ı:m 
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Göz Hekimi ı· 
il Dr. Murat R. Aydın 
H1seyoğlu • Parmakkapt, imam 
ı •okak No: 2. ·. Tel: 41553 lff 
=Muayene •e her türlü göz 

ftame)iyab ftkara için parasız.. :1 

D H 
a::amı:.aı -

kat bu bal Bulgar hUkCUnetir 
harekatında bir değişikliği.n olduğ 
na alamet değild.lr. Bulgar gazcı 
leri her zaman ihtiyatla harel 
etm~lerdir· Bu tedbir halk an 
emda karışıklığın. önüne geçmek 
çin alınmıştır. 

Siyıud ma.ha.fil. Bulgariııta.n 
cenubi Dobruca nıeeeleııini Romt 
ya ile dostca müzakere suret 
balletmeği tercih ettitfnl beyı 
etmektedirler. Bulgarların intlz 
vuiyetinin A.milleri, siyasi aeber 
ler, ayni %amanda da mahsulü 
rat fhtiyacıclzr. 

Mihver devletleri cenubu eaı 
Avrupa memleketleri mahsu1leri 
büyOk bir alika göstermeJrlcdirlc 
Fakat bu memleketler, fena geç 
mevsimin vereceği zayıf mahsı: 
kendJlerine saklamak endişesine 
dirlcr. Bulgarist.an'da ve Yugoslr 
yada son günlerde yeni tuğyanl 
9lmustur. DUnkil Sof ya gazctcl • 
su basan mmtakaiarı gezen Kı 
Borlcıi, sular altında bulunan • 
din ı:okaklarmda araba ile dola~ 
kcn çekilmiş resimlerde göst 
mektedlrler. 

ll!al 
15. 7 .940 Pazartesi ' 

7.30: Program ve memleket et 
ayan, 7.35: MUzlk: Opera Potpuril 
(Pl.l S.00: Ajnns haberleri, 8.10: 
kadını 8.20/8.30: MUzik: 12.SO: P. 
gram ve memleket saat ayan, 12. 
MUzlk: Futl heyeti, 12.50 Ajana l 
berlerl, 13.05: MUz1k: Fasıl he:> 
programmm devamı, Okuyanlar: • 
!iye 'l'okay. Tahsin Kara.kil§, ıs.: 
U.00: lıılll&tk: 18.00: Program 
memleket ııaat ayan, 18.05: Mllı 
ıs.so: lılU.zlk: Radyo caz orkeatr 
19.IO: MUzlk: Okuyan: llllzeyyen 
nar, 19.fS lı!emlckct saat ayarı, 
Ajans, 20.00: MUzlk: Saz Eserli 
20.10: MUzlk: Okuyan - Sadi Ho§I 
20.30: Konu~a, 20.4.5: .Mtız1k: D 
leytcı Dilekleri, 21.00 !ılüı.ik: Ferhı 
de Erkbı (Piyano eolo). 21.20: :Y 
ztk: 21.30: KODUfm& '(R&Clyo gaze 
•!), 21.45: Ml1z1k: Radyo orkutrı 
22.80: Memleket aaat ayan, Aja.; 
haberleri; 22.45: Müzik Cazband (i 
23.25/23.30: Yarınki proıram ve 1 
pa.nış. . 

RAŞtT RIZA TlY A TROSU 
15 Tenunuz Pazartesi gUnU e.kpmı 
Be§lktq, B~lmbey aile babçt-'inde 

''llVEY BABAM,. 
Vodvil (3) Perdo 

1skcnderiycye doğru yorucu ri
cati esnasındaki seyrini batilefitir· 
meğe mecbur olan İngiliz deniz 
kuvveti bütün 13 temmuz gUnü 
tayyarelerimiz tarafındB.n yeniden r ............................. , 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

Komutanlık blrUklcrl hay\'anlan için 17·7·940 gUnU ıaat 16 da seksen 
ton kuru ot ile elll ton sııman pazarlıkla 11.lına.caktrr. Her iki mevaddı ia:e 
ayn ayn ıtallplere de ihale edllebfllr. tsteklllcrtn belli gün ve saa.tt• yU.ı:d~ 

onbe~ kaU teminat akçelerlle birlikte i"mdıklıda komutanlık ııatmalınA ko· 
ml.~yonuna gelmeleri. (613i) 

Kbmutanlık birlikleri lçlrı 17·7·940 gUnU saat 15 le pa::ıı.rlıkla ylrnıl ton 
nob>Jt l!atm alrnacaktır. l~teklllerln belli gün \'e saatte katı teminat parala· 
riJe birlikte Fınc!rklı\la kornutruılık ııatmalma komiııyouuııa g'clnıclP-rf.(61Z8) 

V AKIT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
. tanzim edip açmıştır 

. '. ' -~.::·~ 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ------



ıstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici askeri kıiaa-tı_ı_la-nla_r_ı 1 
.!:: k11o Cltr et1 lcap&lı artla eJaıiltmesı 6 ağuıtoa 9t0 puarteai gU· 
~ tıa 1-ıtı. •l'.!!ıe)me D. • ~. Tahmin edilen tlyatı 
..._ • -.au. _, tutan nı• ~ ı0t temımtı 2306 ılradiı'. ıstekıııe-
1.~ Ye -.tinden 1llr 8aat. nnl Jrap&ll ı:artıanıu lhUva eden teklif 
~ hınitte aatmaıma Kb. 11& nmıeıert. (SlO). (toeo) 

.._ • •« 
,...,~ıaMQltl----ata alınacaktır. 19 temmuz 94.0 u.at 16 te pe.zartıİı 

· lruıwnmea lıedell 32MO lira Jik temtnatı 2'37 ııra ıııo kuruotur. 
-... ~ iılU.)'elllerlD ~ ve paurlıfa ~tınık edtceklerln muay-
·- "'• 11atte ..._._. • (lıJ. ....... tıartıe Aftonda Kor. Nt.nı&lma Ko. na mUrace.&t· 

) (IOtll)ı 

IQo ••• 
--.-·~:ITO 'beJıh1!t 1ılr adet Dlftl 111otı5rı:ı pa.zarlıkl& aatm almae&ktır. 

n.ıe 811 1*ttıl 11.000 lira k&U temlnatı 15700 ıtradır. lhalesl 23·7-940 ea· . :::.!!: Aııkarada ll.M. v. han ntm&lma komisyonunda )'apıla· 
ıı.-11111 190 kuru§& kollÜl)'ODd&ll aımır. bteklUerln katı teminat 

beıreıertle komt.yona gelmeleri. (%32) (11997) 

8eııer ••• 
&detbe tahmin edilen fiyatı 9G llra otu 600~0 adet •ter takmu 

~ aatın almacaktır • .Pazarlıfl 22-71'40 pazartf.ti güntı ..at 18 tedtr. 
hlatı '1800 lira olup ıartname._..ı 2-G liraya Ko. dan almrr. TallpleriJl 
""'kitte .Ankaradıı. lıLM.V. N.tmaıma. Ko, da btitunmaıan. 

o(S29) (810P) 

••• 
~it bed.ıt 12.:38 Ur& Z1. kurut olan bir adet sa.raj sundurmaaı ikmall 
aı..,· bir &det tan.J tnpatı kapalı zarna ekailtmeye konmuıtur. Ek•llt· 
• R.ı~_ l:Vf~ba ııüntı aaat 11 dedir. lllt temina.tı 2Ui lira 87 ku· 

T""' ı.ıuuneat keııt ve projeal 162 kurup. Ko. dan alınır. lateklllcrln 
ICo. flıale aıaaUndelı bir saat evveline kadar .Ankarada MJ.1.V. aatmaı· 

-. vernıcıert. (380) (6110) ' 

l~ ••• 
ldıo aadeyafı kapalı zaz& ek.lfltmeye konulmu~tur. Şartu&muf 

. ll ltırn Sa. Al. Ko. da ve htanbul, Ankara L'"· tmlrllgi ııatınalma l~o. 
2 Uhanıı:neıı. tut.an 15HO Ura ilk teminatı 11:>6 Ura ~ kunıııtur. ~· 
~"940 cuma sıınn aat 13 te ı~tad& tümen Sa.AL Ko. da yapıla· 

· tekluer 1' le teklif mıktuplanm Ko. ba§ltanlığma yereccklerdlr. 
(327) (8017) 

••• 
"t ~ çltttııe tahmlD edilen fiyatı 26 kuru§ olıuı 100.000 çtft pamuk c:;cr 
~ ıt. tetnnıua IHO cuma ,unu 11&at 11,SO da Ankarada M'.M.V. aatıaalma 
• 1ıtı,llc l>«.tarlıkla aatm almacatından lıteklllerln 3tx>O lira katl lemlnatıarl· 
1- Ja,_te P&zarlık gün ve ıaatinde mczkilr Ko. dıı. bulunmaları. p.rtnamcal 

-'"'Ut 'bedelle mezk~r Ko. dan almır. <333} (6113) 

ıoo • 4 • 
~\ lg lldet ııemlci feneri nlınacaktır. Pazarlığa 16/7 /940 stıh günll 
"ll!ı·1ı1 de Edirn~dc eski Müşürl3•et dairesinde ~atınalma l\o. da islek· 
'ı>ııa~lireceklerJ fenerlerden Wcnilerf'Jı: nümune ıutulıın üıcrinden 

tu-. Şartnamesi her IÜft 11\o. da ğorü\obllir. (321) (6101) 

iSo • • • 21 f1 J9
4 

OO kilo scbıe nt>ık ekslilmc surctile satın nlınacaklır. ihalesi 
~,,~ I" O cumartesi 11ünü 111at 17 de yapılacaktır. Muhammen fiyatı 
'~~Q olup ilk tcminalı 355 lira 6~,5 lmru,ıur. Ev~ıı.r ,.e şcrnllinl 
"t 'tııı· i.stirtnler het tün fsleldlktfn belli gı1n ,.c u.tıut re mi Te.sıı.ik 
lltlıı;tl 1 nııuar11c birlikte Edlrnede 11ant3·t kı~bsıntln'kl sntın:ılmn J\o. na 

tri. (322) (6102) 

• • • 
Dtı-:0' ihtıy:ıcı leh 100 : :ı.oo aeyyıır-mutfok m~ut ,.,unıarı TcchJle 
t~ırıl>arca ve:ra toptan taliplerine ihale edilecektir. lhııl~sf 1 i j7 /OCO 
~ ba Biinü sut ı1 de B11hkeılr kor aatınılnuı Ko. dı 3''1Jlllncnktır. 
ltıiıı "e ~artlarını görmek isteyenler her gün l\o.da görebilirler. Talip. 

llıuayycn olan sanlln Ko. nıı mOrac:uıtJarı. (323) (Gl03) 

• • • 
a· 

~ 1;r !IA altı No. y:ı kndnr 12,000 giyim beygir n:ılı ahnncnkhr. Pa:nıı-
-·tıırı{' /940 car.ıamba günü sn:ıl 18 de Edirnede ~ski Müşüri)"et da· 
' L e saıınnlma Ko.da isteklilerin her l'\o.ıl:ın gcllrecekler1 ntlllar· 
' 8~ienncrek nfü'l\unc hılulanlar ilıerlndc >'aP>llc~~dır. Ş:.utnırnı<'si 

11 l\o.da g~rülebllir. (320 (6100 

• • •• 
c,lı\~ et S:ıhrı, rıo el tncaiiı, 50 et b:ıllım, M et m:ıkincııi s:ılın alına· 
)tt d·tnı:ırlılı 16/i/940 sah t:ünil saat 12 de Jo:dirnede es1tl MU~ürl. 
~ıı ~resinde 111lınıı!mu Ko. da bteJılilerln s;ctlrcceklcri nüınuncler. 
~~ıı I{ ~enııerek nlimune tutulnu iizcrinden l·ııpılacakhr. Ş:ırlnamcsi her 

0·<ı. ıörQJeblllr. (:l26) (6106) 

o • • • 
~,, S:ıl"tiurta 1,ullıınılmakla. olan şekil Te cbndda 5000 liralık arka ı;an· 
t\ti:l"tn oiın:ır.aktır. l'atarlıAı 22/7 /940 po:ıaMesl gUnü s:JGt 10 da 

~l"iıı trln selireceklcrl orl.::ı çantasından beğenilerek hı~ul:ın ıılimune 
,.,11:\ den ~·op:l:ıcnktır. Teminatı i!iO liradır. t tcklilcrin bclll r!ln ~e 

i!(Jlrnede eski Mil~-üri) el daiı-esinde ısotınalmu Ko.ııa ı;clmelerı. 
<328) (U108) 

~ ... 
' '.l lllb bu~cfay krrdmlaeaktır. Evsafı dahlllııde tUmen blrllklcrl anbar· 
~ tııc~r ıı&kllyesi ınUtcahhlee alt olmıı.k üzere mub&nımen bedeli 58.llGO 
~leınınatı 439!: llradır. Ekslıtınem 26 7·040 cun1a gUı:ıU ıınn.t lO da 
S tunıen salmalnı& komlayonuııda yapılacaktır. Ev11ar ..,.e şartnamesi 
~~~ förWUr. !ateklllerln belll sünde saat 9 a kadar teklif mektup· 

ll'llı;voua vermeleri. (251) (598') 

, aıı'JOQ 1J • lf. 
~ ~ kilo udeyağı knpalt zarfla ckSlltme;re konmıı:tur. lhalelli !?9·7· 
lb.._)'aı>ıı.ıte.ı gtınU aaat 16 da Iı;mlrde Lv . .Amlrllf;1 satm31ma kotnl!lyonun· 
tı'llt ltcı ~ktır. Tahmin bedeli 415.MO lira llk tcmınntr 306 ı:radrr. şartna· 

•ıı-ı, ttııayOJlda g6rU1Ur. lıte!dllcrhı kt.ııunl \'c&kııl:ırflc te1<llt mektupları· 
laatı:ıdcn bir eaat evvel komiııyona ,·ermeleri. (2!2) (5955) 

77 • JF. • 
S Z lc.tıo ıa.deyqmm 29·7·1HO pazartesi gUnil aaat ll,30 da kapalı 
ıır'-· ş, tine& )"ap&laealctır. Tahmin bedel! 90783 lira ilk temlııatı ~787 
~ 'lltlttu rtnaıne81 komisyonda g6rU1Ur. llltetdilerln kanuni \"Csikaıarlle tek• 
'""'1c0:larıru ihale aıı.atınden bir saat e,...,·eı lmılr Bomonda a.sker1 utm 

~nuna \"ermeleri. (286> (G989) • 

lQe ••• 
~'lıtı~~ kilo 6ltu' eti 29·7-9ıl0 p•zartesf @nü aut 10 da kapalı zıırna 
t~~I korunuştur. Tahmin bedell 23.760 lira ilk teminatı .l i82 liradır. 
~~~ 1ı:orntıyooda g!irWUr. lateklUer1n kanunt vesalklerlle teldlt ınek· 
~oıı le 1&&tlnden bJr aaat evvel ızmlr Borno,·ıı.da aııkerl eatmıı.lms 

una \•ermeler!. (287) 5900) 

~ ~-Ooo • • e 
'ıa_OÖoOOo kilo odun kapalı zarfla elts!ltme;re ko:ıımuıtur. Muhammcıı tu· 
~ lQ a., Ura flk temlDatı l8io liradır. Eka!ltmesl s·S·OiO cuırıarteıi ı;ü.>ıü 
\ ~~~ 8Urıte Hkcır1 satnıalma kom.byonunda yapılacaktır. Şartcarnesl 

bit 'l t törtı111r. bteklllcı1n tem!nat ,.e teklif mektuplannı ıbale ıaaUn· 
' '"''ti koml8yona ''ermeleri. (28SJ <:ı99l) 

~ ... 
~-<11.0oo ki 
lıt~ltl IU~o l!adeyıı.ğı !tapalı zaıtla clı:emmeyc l<oomu,tur. thale.ııl ll·!d~40 
'--ı.ııııatıı U saat 10 da Sllrtte ı:~kert ııatınalm& l<orılı1yonunda ) apılacn.it· 
,~ıı_ ı:~en b:ıdeli 20.00il lira ilk temln!ltt JGOO llrııdır. Şartnnmerd kıı 

~'3ttı bi lillUr. İııteklllertn kanunt v~lk~tlarlle teklif mtktuplıınnt lhalr 
" •ut e'""'' komf!llyona ''ermeleri. !289) (69PZ) 

2.000.000 kilo kunı ota talip çıkn1adı:ğmdan tekrar kapalı zarfla. ekallt
meat 29·7·~0 pazartesi gUnü saat 1T de yapıl~caktır. Tahmin fiyatı 110.000 
Ura mc teminatı 8250 llrıu!Jr. Evsa.t n o:ırtnamesl komlayond& görUIUr. la· 
teklilerlıı ke.nunt \'e.ııalk Ye teınlııatlarmı ihale aaatı.nden bfr .ut e\'ftl E· 
dlrnede MDayl k~ıı.aında atm&lma koml8yc.nuna ,·ermeleri, (290) (f>993). .. "' 

so.,00 kilo çubuk ma.kamanm 29·7-9t0 pazartut günü nal 13 t8 kap&· 
la z.artıa eklliltmest yapılacaktır. •.rahmin bcdell 1G.88t llra, Ult teminatı 1266 
liradır. ~a.rtname.sl komJayooda görUIUr. l:ıteklilerin kanunun 3 n 3 Uncu 
maddelerinde yazılı vesatkle teminat 'fc tckll! mektuplarım ibale autlııden 
bir sa&t evvel 1ıınlrde BQrnovaıla ukert mtınatm& komıeyonuna vermeleri. 

(291) (590•) 

• •• 
Aoatıda ya:ılı ı.-unı oUar 22·7.9•0 paurt.esı ıunu &Aat ll,SO dadır. 

Tek1it mektuplan Lb&l• eaatınden bir ıaat evveline kada.r LWeburgazd& .. 
kırl utmaıma komlsyonwıa \"crllıneaı. şartnameat komls)'Otıd& görUlUr. Her 
parti ayn ayn ihale edllecekUr. ll82) {M3Q) 

'Kik tan 'I'utan Temlnab 
kDo Ura lira 
a>.000 ao.ooo 8071 

1.110.000 ııuıoo 402' 
1.110.000 M.600 4021 
1.110.000 M.CiOO '026 
l.1!50.000 11.800 41D 

,20.000 21.000 1578 . ~. 
1950 ton bufdaym dtfirmenlerde '5vütU1meai kapalı zartla ekırttmeye 

konmuotur, 1halc.11 19·7·9'0 cunı& günü aaat 16 da Eaki,ehlr Kor ıatmalma 
komlayonuııda yapılacaktır. Şartnameaı koın.tıyond& görUlür. T&hmlıı bede
li 89.600 lira ilk teminatı 2970 liradır. bteklllerln kanunda yazılı nsatk Te 

tenıtnat makbıızla.nıu lıavl tek.lif mektuplarmı beııt gtınde aaat 15 e kadar 
koınlsyona vermeleri. (183) l3331) . .. . 

,0.000 kilo asdeyafı kapalı zarfla euUtmeye konmuştur. Ihalelf 20·7·HO 
eumartesı gilnU saat 12 de Eıkl:eblrde Kor aatmaıma konmyonuada yapıJa.. 
caktır. El".ıı:ıt \"e prtnamell komisyonda görUlUr. Tahmin bedell 44.000 Jtra 
ilk teminatı 8300 lira.dır. lateklllertn kanunda yazılı naalk ve teminat malc
buz!armı ha\1 teklif mekluplarmı mezkar IÜJl ve saatten bir 11.1\t evvellne 
kadar komisyona Termelert. (18') <~S2) . . .. 

l00.000 kilo sığır eU kapalı zartla ekllltmeye konmuıtur. .Muhammen 
bedeli 23.000 lira Jlk teminatı l871S llr&dır. lhaıest 22·7·9'0 paı:arteai ı-unu 

aut 10,30 da yaprlacaktJr. l:stekJUerln me.•J:Qr günde k&nunl ve8lkalartle 
birlikte urflarmı Tokatta askcrt Rtmalma komlayonwıa. nrmeıert. 

t1ss )CM!ı> 
• • • • 

Surbehan blrliklerlnln S.871,SSO kilo t.aelitte gUııUnde taıtp çıkmadlğnı· 
dan kapalı zarfla tckrıır eka11tme:d 26·1·940 cuma ~U aaa.t lG te Afrıda 
askeri s:ıtııınlma komiayonun<la yapılacaktır. Tahm1n bedeli 38,718 lira 30 
karu, Uk t~minatı 2904 llı-adn". 'hkltl mektuplan sa.at 1' de kadar kabul e
dilir. Şartııtune:sı kolordwıurı ltkmll gartıh:oıılarmda ıfirUlllr. (2M) (G8i6) 

• • • 
160 ton koywı etinin kapalı zartı& ekaUtmeat 20-7·9'0 aaat 11 de Aıı.k&-

raOa Lv. Amlrl!Ai ııatmalma konüsyonunoa yapılacaktır. Muhammen be4ell 
8i.200 llra lllt temlnau HlO Jlradtr. Şarb:ıamel! !36 Jcuruıa komJl)'ODd&D 
aımır. t~lnde kanuni ve bu tıle me,rul olduklarma dair veaikala.r da bulunan 
tekllt mekluplarmın saat 10 a kııda.r komisyona vertımesi. (201> (ISISll3) 

• •• 
6'.700 patlıcan, 56.700 Anckıı~ 21.100 domate.1 8160 tau biber. 

!~20 kilo taze bamya kapalı zarfla ekelltmeye konnıuıtur. lhareat 2G·7-t40 
pru-_;~ınbl gUnU aaat to t.t yapılacaktır. Kubarıımeıı tut.an 12.992 llra ilk t~ 
mlnau 974 Uta O. kurustur. Şaı1.Danleal komisyonda g!SrWilr. bteklllerln 
Uk temln&U ve tekUf mcktupl&.rmı ilıBle aaaUnden bir aaat evvel Hadrm· 
köyde askerl aatmalmn komisyonuna vermeleri. (242) (37?3> 

S79 kalem avadanlık malzemeal kapalı nrfla eka11tmeye konmuıtur. 

Muhammen bedeli ıs.ooo ·ııra Uk teminatı 1aao Ura.dır. lhalesl !?0-8·940 gtı. 
nU ıı:ı.at ıı de Ankarada M.M.V. han aatınalma kom.Wyonund& yapılacaktır. 
Ş&rtııamesi bers11D komisyonda g1Srtı1Ur. leteklllerln kanunun 2 •e 3 U!lcU 
ruaddclerlı:ıdc yuılı waatk ,., ilk temtnaU&rUe teklif mektuplarını muayyen 
.uttetı bir e.at evveline kadar komLsyona vermelırf. (%19) <MH) 

••• 
Edremit için tl28 ve Bergama ıçlrı tl2S t:mı kuru ot ahnacakbr. J4ub&m-

me12 bedeli beheri Sçln 21.120 lira , .• llk temJnaUan 1584 liradu'. Ek.IUtm..S 
22·7·940 pıu:ıı.rtesı tunu sut 10 do. Edrem.ltın vı 16 da Bersamanııı yaptla
cııkttr. Eksiltme ~rlıkla yııpılacaktır, JatekWerin Edremltte ukerS ııatın· 
alma komisyonuna ıelmelert. Şartne.ıneal komlıtyoDda ıörWUr. U74)(ts'81) 

,,, . "" 
3:!0.000 kUo sığn eu kapalı zarfla ek!1.ltmeye konm~tUT. ~rtııameaı 

Anlt&rn, btanbul , .• IConyada L\". Amlrllf! aatmalına komlıyonıarmd& g6-
rWlıt. Mul".:ımmen bedeli 78.000 Ura Uk tem!ııatı 6612 lira llO, etcıtrtmesJ 
24-'i-940 ı;arpmba 1rUnU aa:lt l1 de Konyada Lv. A.mirlltl 1&tmalma komı. 
yonunda yapılacaktır. latekliler1ıı belU gtınde eaat 10 a kad&Z tel<llf.mektup. 
ıanıu komisyo.ba \"ermeleri. (19~ (~:181 l 

··~ !:5.000 kUo keçi eU kap~ı z&rfl:ı ekılltmeyı konmU1tur. Şartııameas 
Ankara, İltanbul n Konya Lv. Amlrlltt aatmalma komil)'01JUDd& görlllllr. 
Muhaınoıen bedclı 84.t>OO Ura llk teminatı 7587 lira 50 kunıştur. El:slltmcal 
2•·7-940 c;ar~a:nba gUnU ınat 11 do lfonyada Lv. Amlrll:t satmaıma komtt 
yonunda )"apılacaktır. htekl!lcrln belli aaatten bir saat evveline kadar katıu· 

nı ve.saik ve tekil! mektuplarını komlıyona. vermeleri. (100) (l'l582} 
ı:: •• 

. 2.000,000 l:llo oı.lun kaptı..lı zartla eksiltmeye konmu§tur. 1halesı 27·7· 
9jO cumtı:test gün il saat J 1 de Erzlncanda tUmen satmalma komlsyoııunda 
yapılncakttr. T&h:nin bedeli .ı0 .000 Ura ntc teminatı 3000 liradır. Şarlnamea! 
komisyonda görülur. Tekli! mektuplarının eksUlme saatinden bir saat ev\·cı 
komlııyona verUmesl. {272)· <503~) 

• • • 
. >.{ağıda yazılı meva.d lıizalıırmd& yazıır iiln ,.e ıraatıcrd& kapalı uma 

ek.sUtmeyc koıımuıtur. lbateleri Kırklarellnde aslceı1 ut.malına komlsyon1Ml· 
da yapılacaktrr. 1stek1Uerln belli gUn ve saatlerden bir saat e\'\"el kaııunı \"e• 
aaik \'C tPkllf mektupt:ınnı komlsyonıı vernıclerl. şnrtnıımelcri Ankara, Is· 
tanbul L\•. Amlrliklcrt \'C J{ırklnrdlnde uker'i satınalnıa lwmlsyonunda. g6· 
rWUr. (278) (1>939) 

Clnııl miktarı tutarı teminatı ihale gUnU ve aa.au 
kilo Lr. Kr. Lr. 

Yula!, 3.600.000 8.00 li.270 2G/'i/ 9i0 cuma 16 
Odun. l.{IG0.000 l.71i :.!.5!19.GS 27 /i /9rn cumarteıt 11.30 
Arpa. 6.400.000 ~ ~., 

ı.ı•J 20.0~ 27/7/040 cumartesi 11 
Saman. 7.003.0UO 1.80 'i.G57.:?0 26/7 /940 cıtma 17 

:(. . ::.~ 
Hepsiııe tahmin edilen nau lS.100 lira olan muhtelit cins, miktarda 

muytablyc ınaız:mesl !!O-i-940 cumartesi :ilnti saat 11 de Anka.rada :M. 

lf. V. ıatın alnın l<omlsyonuncıa pazarlıkla aatm alınacaktır. tsteklllerlıı 

:.?iUı liralık kati tcru!uaUa.rllc komtayonda bulunmalan. (29:>) (6022) 
~.it' 

He~ınc tııhnıln edlle."1 ti:ıtl l7,t60 lira olan alt: knıeru tle kamyon ye. 
t1ek parçaları paz:ırhkta sl\tın aı:nıtcaktır. %ha.!~m 18-7-9•0 ~roembe 
@nü s..cıat H dedir. Kat1 teminatı 2619 llradır. ~artnamQ \"fl ıtstuı komla. 
yoncla ~ôr!illir. Taliplerin nıııayycn vakitto Anka.radıı M. M. V. setm atma 
ktımııı:.·onuna gelmeleri. (3011) 10033) 

• • • 
Belıe rine tıılur.ln r..ıııcu fiyatı 3ı'lJ kuru~ oın:.ı soı)() ta;ıc ldllnı t7.i.9t0 

r;ur~aınba ı_:-ı!ııU l!.'lnt 11 l" Ankıı.r11ci.;:ı M .M.V. ııatın:ılmB l<omlsyonundo. PA. 

8 at!J~~DC61UIUMU91 
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- Pek lı.Ul. Bana bu xadarı dıı 

illi"· 
§nayderin omuzuna ahbabça 

'VU.ra.rak ilAve etli.: 
- Bugünlük işimlz bitti ıızlz 

Mösyö Şnayd~r· Doğru yolu inti· 
hııp ettJ.ğiım için pi§mıuı olmıya -
caksmız. Serbeırtainiz. !ater evini • 
ze, ister banlcadal..1. i5lııize gidebi· 

lirs.tniz. 
Şna.yder, soğukkanlılıi;'lnl ve gU

rur damarlan kabe.rmadığı zaman 
epey kuV\·etll olan zekismı topla· 
n>.1'tı· Ayağa kalktı, kat'l bir ltara· 
n bildiren bir tavırla: 

- Hayır, dedi. Ne evime, ne de 
bankaya gideceğim! 

Rönar, bu cevaba belki de gCle
termek istediği. kadar eqmadı· ZL 
ra. dudakJarmda. ceytanl bir tebcs
•ilin belirdi· Fakat bıınu Şnaydere 
belli etmedi, bliyillt bir hayret i· 
çlnde ııordu: 

- Y&? Nereye gideceksiniz fiU 

halde? 
- HapJSJıaneye! 
-Ne? 
- Evet, hapisaneye ..• 
- Peki ama niçin? 
- Doktor Ka.ıssel, ŞlA.ger ve 

Hilda beni bir hain veya bir bo· 
teriksiı olarak kabul ederlerse 
mahvoldum demektir· Bu takdirde 
evime do kapansam benim için kur. 
tııluş yoktur. Çünkü Alman cemi· 
yeti erkinmdan biri, tayynre mo. 
tl>rll plinlarr meselesinin Ameri
kan zabrtasmca. bilindiğini ağren. 

n.enzin yanma. günderirim· Fakat 
§imdi söylediklerinizden. bana. her 
~eJi anlııtmadrğanz manasını çıka· 

ııyorurn· 

- N cyl ıınlatmadım '? 
- Cemiyetin diğer erkılnmm 

Lelınlcri? 

- Bunları bilmiyorum· Yalım 
çehreleri tanıyor ve numnralarmı 
biliyorum· Fakat doktor Kaaselln 
kliniğinde ve Hildanın gU::cllik ena.. 

tiWsUndc birer tuzak hazırlars&

JUZ bir çok av yalı:alayabiUrainiz. 

Bunlar nra.smda benim.le Remden 

çok fazla malfu:na.t sahibi olanla· 
rm bulunac.ağı muhakkaktır. 

Maamafilı Kaime! ve Şla.geri ya· 
krılama.kla. comlyetin iki mUhlm 
başmı elde et.mil} olaca.kamu:. Kıuı. 
sel idare eden, Glaşer de kontrol 
yapan ve icabında mUhim i&ıler gö· 
1'Ct1 iki adamdır· 

Franç Şnayderin samiml konuo
t ufu anlqılıyordu. Rönar, blrl9b:ı.i 
cağmnak Uzero elini zile uzatmren 
beriki atlldı: 

- Pardon. Kar.mı da. var· 
- KarDm mı! Yani? 

- Kanm b8%ı eeylerden ıüphe· 
lenm.ekle beraber benim bu cemi. 
yettekl rolllm etrafında hiç bir §CY 
bilmiyor, Bu eebeple cemiyetin o
na. bir fenalık yapacağını :zannet

mem· Şu var ki biz birlblıimizi se. 
zlyonız. Bu ak§am eve dönmediği· 
mi ı-örllnce çok Uzillecek· Sonra ya. 
kmda parasız da b.lacak· 

diği dakikadan itibaren ben vo ar- - Anladım· Peklll··· Ona öğ. 
kadqmı Verner için idam hOkmll leye kadar vaziyeti anlatmz. Ken.. 
verllınlş otur. dlainin parasız kalmamaınnı: da te· 

Bizim cemiyette polisin eline mJn ederiz. Fa.kat bunu kendisine 
dilemek a!tedllmu bir hatadır- para vcnnek aurctlle yapmayız. 
Böylelerinin ktıba.haUeri olmua bl. ÇünkU böylo olursa parayı nere. 
le y~alan tehlikeli addedilir· den buldu~'ll filpheyi davet eder 
lrıaatta bulumımıyacak bir Jıale \'C onu sizin .suç ort&h'Tllll: ~lru·. 
getirilmeleri 19.mndn·. "~tann." 

P Bu sebeılle ona. para kuanchra-
derhal i~o el koyar Ye idam lıükmU cak bir iş bulurım. Kan:ı:uzm elin. 
en &'CÇ yirmi dört saKt ic;itldô Jn- dem, OV iilerlndcn b~ no gelir? 

faz edilir· . - lyi bir steno..daktilocıur. İn· 
Verner şimdi 11apısane yolunda- ... m.--... ı.....,.. ,.,..__ f 

6-"U"ct:UCD """'JIAO awıcuıcıı ''e ran. 
dır, binaenaleyh kurtuldu· Beni de 

1 

mıca stenoırafi bilir· 
onun yanma koyun, bu beni kurla.· 
rm· HAdi.ee kapanınca Kassel Şia - Mtlkemmel öyle ise-•• Yann 
ger ve cem4"etin dlğe; erkB.nı 'tev- , ytl3de yüz Amerikalı bir aamşJ 
lilf edilince beni serbest bırakır- ı mU~cseııinin btırosunda kcrıdJahıe 
ııunız. bir J~ buluruz. 

- Pek aıa. Ha.kkıruz ''nr. Sizi (Dnaau var) 

:aarlrkla satın aımacaktır. bteltlllerln 2230 Jtra kaU temlDa.tıarlle paZ&rlık 

ırtıntııı.de komtayonda bulunmalan. (284) (5981) 

• • • 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 85 kum§ olan 60.000 tane altıminyum çıp. 

lak matara 27.7.940 cumarte.sl gUDU saat 12 de Ankarada :M'.M.V. aatm&14 
ma komisyonunda pazarlıkla ııa.tm a!macağından 1steklllerln 6375 liralık 'ki. 
tı t.minatlarUe blrllkle komlayonda bulunmalan. Şartlıame 213 kurup. ko. 
mt.yond:uı almır. (29t) (6021) ,, . . 

Beher !;;iftlııe tahmln edilen fiyatı ::oo llra olan 100 çift komple tUfekı:t 
ııaııdığı pazarlrkla aatın almacaktır. PllZ&rhfl 18·7·940 perıembe gUııQ aut 
l:S tedlr. KaU teminatı 3000 liradır. Şartname.si Jcomllryonda g!SrUIUr. btek· 
lllerln muayyen \"akitte Ankaradıı M.M.V. ııatmalma komisyonuna. gelmeleri. 

(292) (G99~) 

• • • 
Hep.sine t.nhmlıı edilen fiyatı li6.000 lira otan 200.000 giyim rial pazar. 

lıkla mUnak8$&ye. konmuştur. lhalul 19·7·940 cuma gUnU 11aat 11 dedir. 
00,000 gl)1uıden a~atr olmıım:ık Uzere teklifler kabul edilir. Hepsine talip 

· olanlamı kaU temln:ıtı 20.100 llrııdır. Evsaf ve çartnamcsl 880 kuruıa ko· 
misyondan alınır. llteklilerln kanunun emretUği belgelerlle ihale saati.od• 
Ankarada M.M.V. satmalma komisyonuna gelmeleri. (276) (ı5937) 

~ • t\ 
500 ton mıızot pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 60.000 

Ura olup kaU teminatı 8500 liradır. Pa.zarlığı 18.7.940 pcrııembe gUnU '"· 
at. 11 de Ha,·a satınalma Ko. da yaprlacakttr. ldar1 \"e fennl §&rtname her. 
&'l1n 6ğlcclcn .sonra ::oo kunı~ mukabilinde mezlı:Qr Ko.dan nlmablllr. Iatck. 
lllerln muayyen g11n \'e ııaalte kaU temlnat Ye kanunt bclgelerlle Ankarada 
han aatmalma Ko. na gelmelerl. (317) (6067) . ... 

l>0.000 kUo koyun eti kapalı zıırfla ekailtmeye . konn1U§tur. lhalesl 
22-7-940 pazartesi sfuıll saat 15 de Çorluda Kor eatmıılma komisyonun. 
da yapılacaktır. Tahmlıı bedeli 26,000 Ura ilk temlnatı 1950 Ura.dır. E\"ll&f 

ve prtnameıl Ankara ve lstanbul Lv. Amlrllklerl aatmalma komı.yonun· 
da görUIUr. tsteklllerlıı kanunun 2 ve 3 cU maddelerindeki belgelerlle belli 
ırtln tııaıı eaaUnden bir eaat. evvel tekli! mektuplarını komisyona verme. 
lert. (22S) <6732) .. .. 

Aşağıda miktan yazılı odunlar 26-7-040 cuma tünU hlzatarmda yazılı 
eaatlerde kapalı Z3rfla ekıılltmelerl yapılacakbr. tsteklllerln Edlrnede L&· 
lapa:a ukerl aatmaıın'"a koınlsyonuna ihale aaa.tıerlnden bir ııaat evvel ka· 
nunı veslkalarile tekli! mektuplannı vermclerl. Şartnamesi ltomlıyonda ı:ı>
rUIUr. (270) (5931) 

Mfktarı 

kilo 
S.205.000 
l.048.000 
1.26MOO 
2.t65.000 

tutan 
Urıı 

:;2.240 
16.288 
20.240 
29.250 

temlnntı 

Uı:a 

3S62 

• 'f. • 

1222 
1018.50 
2196 

ihale saati 

10 
ll..6 
15 
6.5 

lld d~po kapa!c zarfla eksilt.meye konm~tur. KCffl! bedeli 39.091 lira 6S 
kuruş ilk ~mlnatı 3000 llrtıdır. lbale!l 26·7-940 cuma gtınU 5aat 11 de .Aı:ı· 
karada M.M.V. hava satınalmıı kom!syonunda yapılacaktır. Ke§ff evrakı 200 
kuruşıı komlıı~·ondıı.n alınır. tsteklilcrln lcanunun 2 Ye S tlncll m:td~clerlnd., 
yıızrlı naa.lk ve 111< temlnatrarilc tekli! mektuplarını muan·cn s11attcn bir 
l!Rnt en-el l<0tnlııyonıı vermclrrl. <274) (5{135) 
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Ai!EMER 
1liffl~~ bir.ı. 

yeınen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. 
ı:n ı;ıl.:ışık zamnnda 5jzc en l.ıüyük yardımcıdır. l\alörl, sıpa, lezzet 

\'O nefaset b~ımından tatmin edici mahiyeti Ye l'Üksek e'" arı lı:ıizdlr. 
Mercimek, bczctrn, buğday Tesair corbnlık komµrinıclerlınizi her 

l erde bulnblllrsi nlz. 

PA .AR~< müstahzar atı .. 
1\1. NURi ÇAPA Kuruluı tarihi: 1915 

istanbul Beled ıvesl 
'J an ı a r ı 

:Xakaim J;Uinom 1ı;1n yaptırılacak 1-"7 adet maaa ile !!00 adet ilke kol· 
luk açık ckalltmcye konulm.u:ıtur. llecmuunun tahmin bedeli ~:;o;:; llrn ve Jlk 
teminatı !!62 lira 88 l..~tur. Şarbıa.me zabıt w: muamellt mUdUrlUğl1 k&· 
leminde gllrUlecckUr. lhale 2G·7·940 cuma gllnU .saat H tc daimi cncUmendo 
,1apılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya. mektuplan ve 9t0 yılma 

alt Ucaret od:uıı veslkalarllc ibate günU muayyen eaatte da!ml encümende 
bulunmala.rr. (5999) . . " 

Halıcıoğlu Topçu okulu bahçesinden SUUUce)'e giden yolun parke kaldı· 
rmı olarak fn~ası aÇl]c ckslltmeye konulmuıtur. Ke:t! bedı-U i8i3 lira H 
lnıru§ ve ilk teminatı G90 Ura '8 kuruııtur. Koıılt ve §artnamc zabıt n mua· 
r.ıclı'l.t mUdllrlllğU kalemlnde glSrlllecektir. 

lhale 18·7-940 pc~embe gtlnll saat H te daimi encUmcndc • npıl:ı.caktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz: veya. mektuplan, ihale tarilı:ndcn :sekiz ı;-Un 
evvel fen ~lerl mUdUrlil~Unc mUracac.tıa alacakları fennt ehliyet ve 940 yı· 
lma ait tfca.rct odası \•eslkal:ırllcı 1!lale gQDU muayyen ııaa.ttc daimt encU· 
rnendo bulunmı.lan. (G6f6l 

KIZILAV 
Hastabakıcz Hemşireler 

OKULU DiREKTORLUGüNDEN 
Okulumuz .> ni ders yılı Iciıı talebe knydma ba~ııı.mı1tır. Okul geceli 

ve paraııız<lır, genç kızlanmız1 hem§lre ve zlyaretı;I hcm,ıre yetiştirmek· 
tcd.lr. Tahsil müddeti Uç yıldır, Dersler tcorilc \'C pratiktir. •ralı811 mUd· 
deU zarfmda talebe modern ve lwntorlu bir YU\'nda ya~ar. Bakıni ve te:I· 
rlı!:ı.t mlll{emmcldlr. Kabul şartlan: · 

l Tllrl{ tebası olmak 
~ S.hhatı ycı inci" olnıak, tatuıllc 'c blzmclc m:ıni ha:ı~ Lıl> V'e ku· 

suru olmcrr. ,, 
3 - Y ft J8 ı.Ien- n,2:;ı \"C 2~ yukan olmama,k. 
"' - lr! t hll ''e lylahlilk a:ıhlbl olmak. 
5 - En nz orta tahsilini b!Unnıı; olm:ık ve)a bu derece tahsil elliği· 

n1 vesikalarla lsbat etm k. 
6 - J;\ıı bulunmamalt. 
7 - Altı aylık tecrübe devrcsın.:l~n sonra olmlu Yeya be~ ac>nellk 

~ mccburt hh:meU ifadan eV\'CI me.ııle:f tcrltej l"dlı:tl \•cya mecburi blunc! 
esnasında evi nJl':'i t.'>l,Jlrdc olt:ıl tahsil mrısr:ı.fını öd ycceğlnc <lalr no· 
terden musadı.lah bir ta ıhh ıtn ıınc vermek. 

Kay lolunm:ı.lt \ 'C da ıa faz.ıı izahat alm3'ı iç n rıı,,~Rnhıılda Aksarayd& 
Has"lıl c ·d •~ .. ınclckl ol . ..ıl dlrcktdrlUğllnc mUrıLcanl dil melidir. tzah<ıt 

1 almak lr.ın y~zı ile de mUracno.t edilebilir. 

·~ ı; EYU ı. 11110 O.\~ SO'\n \ MCn.\ <.J.\ .\ T KAP.i' l. El>ll~u:ı ... .. 
1 

lshnbul Levazım .~m.r:ifiinden verilen harici ı 
askea·i kıtaatı ı lanıara 

-~-=-----riyadcntış okulu ıı:ın 42000 ldlo koyu::ı eti \"e i7:100 kilo eıgır eti 
alUlllca .t.ır. Pazarlıkla el.sUtmesl 22·7·94.0 pm::ırtcı;i b'tioU s..<ıat 11.30 da 
.op' ançdt tat. Lv. Aıııldiğ! satınalmıı. Ko. da yep:lr.caktır. Tabm'n bodBli 

<; 335 Ura ilk teminatı 26.10 lira 12 kunı,tur. Şıırtnam• ... ı Ko. d11 göriı!Ur. 

t lll"'rln llanıınl 'csıl:alarile belli saatte Kcı. na ı;chu:lcrl. (12!:ı (G09S) 

f1 A 'S p; R - ~"lqam 'Postal! 

... ~ l. • •• '.· .. ~ 1 .. 

19~0 da,-~ 
Sizi saadete göttJren 

P U O R A 
REr GiNIZ ~~~~=.d~!lude 

Hangisidir ? 

!'ARiSiN 
F;N SON 

M O O A 

B PLA 1 
Uzun 

NORG 
Omürlü, Az Masratlıdırlar 

BUZ DOLAPLARINDA 
J/cr nevi yiyecek ve içecel•lerirıi: içiıı lıol bol 11cr bulabilir,,irıi:. 

Uıuıı ümürlU Yo ıız ıııuuafh olmnları itilınrile parnd:ın tasarruf edcrsiniı:. 
Şekli hıı-ricllcrilc lıirr.ı- liiks C~l1l olon 

N RGE BUZ DOLA LARINI 
(İeliniz, guı-üntiz, zıııııan, para, bilhassa l i~ ccck ve içecek hususlarında lemin ettiğiiktıssdt 

istırııdelcrinizi tetkik ediniz. 

NORGE'ları görmeden 

Dı- Kemal Ouan 9' 
idrar yolları hastahk- il E 

Bu:dolabı olma!ju 

T 
/:arar ııumrylrıl:. 

iR Ti 
tarı mütehassısı ii 

1 Beyoğlu latlkliJ caddesi N o- ff 
830 Buna Puan btU Obonyrın :: 

Galata Voyvoda caddesi No. 59-60 
• apartman. Tel· 41235 .Ei 
.. ::a:ws aıawm 

l ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
12·7·940 günU tallbl çıkmadığından 2~0 ton aadeyağmm pazarlıkla. 

lf>-7·940 günü aaat 11 de almacaktır. :Muhammen bedeli 312500 lirn olup ilk 
teminatı on altı bin iki yüz elll liradır. Şartnameai lzmlr, Ankara levazım 
U:ılrltklerlle komutanlık satınalma }{omlsyoounda ~örlllebUlr. lstcklllerln 
belli ı;1ln ve atte komut:ınlık eatmalma komisyonuna sclınclcri. (6121) 

•• ııı 
Komutanlık birlikleri için lO·i 910 tarihinde nlınncaS-ı lllul cc.Ulcn kom· 

primelcrln lllnı yanlı~ çıktığınd:.ln 12000 çift mercimek komprime nıUbaya
'aııı 1S·7·940 gUnU aaat 17 de pazarlıkla alınmak tizcre ger ı bmıkıJmıştır. 

Muhammen bedeli S060 liradır. latcklllcrln belit gUn \'C aruılle yUıde on be~ 
teroınat paraları ile birlikte Fmdıklıcta komutanlık satınn ima kıı ıılsyonWJB 

mUracaatıarL ı 560.S) 

.,. .... 
Komutanlık kıhlıı.rı lt;ln Z3 i.940 bllnU s:ıat 11 de pazarlıkla 7500 çlft 

er tot'nl Hlrııacal\tır. Muhammen bedeli 66:?;;0 liradır. lsteklllerln .ı,ıarloameyf 
görmek l<;ln bcrgUn \'C pazarlığa ııUrak lçln de belli ı;ün ve saatte yUzde on 
be~ kati temlnalları ııo birlikte Fuıdıklıda l:omutnnlılt oatınıılma ı:omlsyo,. 
nuna mUracaatınrı. (~60~ 1 

\ .. ~ 
r{omutanlık blrlıklerl lı;!n 2856 ton odun 29·i·D4.0 sUnU ııaat 17 de kapalı 

ı:arc uııulile ratın alınacaktır. Muhammrn bedeli 51948 lira olup ilk teminatı 
8547 llnı klrk kuru~tur. Şartnamesi lzmlr Ankara levazım A.nılrlilılcırl ve Iıı· 
tanbuld11 kor.lUt.anlıi< se.lıno.lmıı koml.<ıyonıında her iş ı;UoU görUJcblllr. ls
teklılcr1n belli gllnde ıt.ale saatinden blr saat önceye kadıır te!cllt mcl<lupla· 
rıDı makbuz karşılı~ı Fındıldrc!ıı komutanlık satınalma kl)mlsyonuna verme· 
ıert Selımt;,•e ve l'arııderıl::: bo~azT odunlo.n ayrı ayrı taliplere lhnlc cılllcblllr. 

Devf et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

(riS22) 

işletme 
ilanları 

Mut.ammen bcd!JI tS210ı ııra Oııin 3000 Kg. l'otaııkostlk t.l5.7.910ı per· 
ecmbe sUnU &'.Ult (10.80) on buçukta Haydnrpa.şada gar binaaı dalıllln<l!!kı 

komtsyon tara!mdıuı açılt ekalltme usulllc satın alınacaktır. 
Ru i;'e glrn:ıclı lstıyenlcrtıı <2401 Ura (';:5) kuru~luk mU\'8kl<nt teminat 

\'e l<anunun tayin etti~! ve~:ıik!c birlikte eksiltme gUnO ıı:ıntlne ka.:!ar l:o
mlsyoı:ıa mUracnat•an !Aırmclır. Bu l~c alt ~artn:ımclcr komi yonda:ı paru'lız 
olar.ıık dağıtılmaktadır. !vii:Jl 

'.!/ 

1 Deniz Levazım Satınaıma Komısyonu ıllın ;a~ 
• D J 

1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin edilen bedeli !9-120> ıırıı 1 
l~iOO ldlo parça bezin 26-7 !l!O tarl!ılne ra.ıstlıyan cuma gUnll aaat ıfA 
Kasımpal}ada bulunan deni:: IC\"a7.ım aatmaıma komi3yonur..da kap&IJ t>'' 
ekslltn•esı yapılacaktır. 'jfP4' 

2 - İli{ teruln"Ltı ( iOG.?:ıO) lira o:up §Brtnıııue;;i lıer;Un ııı saau dab1 

mcı:k{lr komisyondan bedclsh: alın11blllr. 1,tt 
3 - lateklllerın 2~!10 ııayılı kanunun tarilatı dahUlııde hazrrbyac.ıı; 

tcklU mc•{tup!:.ı.rını r!<-lllmenın yapılacağı gUn ve saatten en geı; bir 
C\"Vclinı: r.pıJLLr nıJr j;Cçcn komi~yon ba~kanlığlna \'Crmclcrl. (~962), 

4•'11 
:? adet köşctıcnt 8 Mt. Xi5X7:.>X7 m/m 
2 al1et ldi,obeııt 6 .Mt. xıoo x1ooxıo ın;m 
4 adet köşebent 6 AH. XSO XSO XS m/rn 
ı adet aıyah saç 2440 X 1220 X 8 m/m 
ı adet siyah saç 2440 X 1220 X G Dl/m 
6 noda 7 Burı;atalık lif halat 
ı adet Kuzine ~ 

Yukanla cln3 ve miktarı yazılı malzeme 16 ummuz 9j0 sah gtıııO J' 
~amına kadar pazarlıkla alınıı.caktır. lsteklilerin Kumıpaşada buluıs-" 
nılayon bergUD mtiracaatıe.n. (fı966) __.,/ 

Nafıa Vekaletinden 
2:! i-940 pazartesi gllnU mat 16 da Ankarada Nafia veklleU ~ 

lçlnc,Jc malzeme mUdlirlUğU ouaa:uda toplanan m&J.zeme ekalltme ıcooı f' 
ııuotla S:iOO lira nıuhanımen bedeW 600 ton porU&bt çl.D:ıeııtoaunun ı<' 
zart u.sulllc elcsııtmcırt yapılacaktır. ,JI' 

Eksiltme şartnamesi ,.e tc!errUau beıJclslL olarak malzeme mudutl 
den alınabilir. 

Mu\ııkkat teminat 1637> Ura (~0) J{unıştur. ~ 
l11teklllcrln teklif mektuplarını muvakkat •·mlnat 'l'O eartııatO ~ 

yazılı \·eııaık ile birlikte eynı g{ln saat 15 e kadar mezkCır komlsyoıs' 
buz ınukabılinde \'em1elerl IA.:ınıclır. ı ~753) ı 3U7) ./ ___ _..,..,. ~ 

Sümerbank pamuk ipliği ve dokuma fabrik•1' 
müessesesinden: ,-rt 

~,abrikalanmızın ~mrUk talınıll. tabliye ve nakliye ı:ıerl kapı&l' 
la 1 e:eno için mOnakasıı.yıı. konıılacnklır. S ~ 

İatcklllerln hu ı;e alt ~artnameyl, Bahçekapıda. ı inci \ııkrfbllO 
lrattakl mOesseze tlcııret ocn1slnden alabUeceklerl llln olunur. (~9:i0) 


