
SON HAVAD SLER • 
1 

l\URUŞ 

1 7 T E M M U Z - 1!14 O Ç A R Ş A M 8 A iLAN lŞLERl: Tel· 20335 

111 111 · 

1 1 
l3aşkumandan 
Erkanı harbiye 

Bravçiç taarruza muhalif, 
reısi Kaytel ise taraftar 

ötO~IFÖliil kc§llrc§llrO 
' baglnlerde verilecek, 
' blçblr zamanı deniliyor 
')-, lJmum i kanaate göre '1 .. .. aarruz cuma gunu 

1 gecesi yapılacak I 
~~~. 17 - Almanya.nm tn- cı birçok malümat goelmektedir· ı cak ve bunu mUteakip lngiltereye 
~ ~e <.ıı-ı:ı l-ir taarruz baro- Bunların arasında. kat'i olan bir bir Ultimatumla sulh teklifinde bu· 

e ıJ V~Jcit ve ne ııekilde gc· şey varsa, Almanya bir taarruza lunacaktır. Diğer ta.raftan Hltle .. 
ır biribirini tamanılnyı. getmedfln evvel Rayhştağı topl~ (Devamı 4. tbıctlde) 

~Ütün gazin.o ve içkili yerlerin 

Yeni sınıflarını ve 
tarif el erini yazıyoruz 
:,~angi bir gazinoda aldatılıp aldatılmadığınızı kolayca 
Yabılmek için bu yazıyı· kesip bir göz atmanız kafidir 

Q~dikli tari fe göStermigen· 
lere hasab~ ödemeyiniz 

İ:lelediye muvaffak olmak için halkın 
~~~ın alaka ve mürakabesini bekliyor 

\Qll.ta tarından uzun telkik
ı tü ~~aurlanan ve geçen 

~ 1a11 nund n itibaren tat
~llt-ırı :ıı !c;klli gazino ve lo -

~l\>1%~1lıl~~ı tarif<:'lcıi hcnUz i. 
, ~~ :Jr 
taqıırıa.~llltİar tnrafİndan bir .. 

il >'e 
t lıı t .eğlence yerlerine 

, \ıı) ıu t:b~ıgat yapıldığı gibi 
~ t~ıı l"ifclC'rdcn haberi ol-

, 
0 

\'e eğlence yerleri do 

Londra - Bağdat 
· yqlu 
Yedi güne indi 

Bağdat, l7 (A.A.) - TOrltlycyı 

lraka bağllyan <lcmlryolunun son kıs 
mı dUn bllirllmlııUr. Bağdattan lloy 
darpaoaya ilk yolcu treni, bu akaam 
hareket edecektir. 

Bundan böyle, ııulh zam&nmdl\, 
Bağdaltan Londraya trenle yedl ~-
do gitmek kabll olacaktır. Bu yol 
tlzerlnde, biri Boğazlçlnde diğeri 
Manota geçllecek 1kl ufak deniz par- .... •-. · • ~ r. 
çuı olacaktır. fngiltcr eyn taarnıza muhalif olad :Alman lia§1'1ımanclaın Bnw~lg • 
~---------------~~~----~-----~-------. .~---------------------~----~~~-~~~~;;_ __ _;_ ______ ~, 

Almanyanın Balkan-
larda yeni bir. talebi 

T ransilvanyadaki Alm0.n 
ekalliyetine muhtariyet veı ilece 

Romanya, Bulgaristan ve Macaristana 
Arazi ihtilaflarını aral arı n.da 

halletmeleri bildirildi 
BUkrcş, 1'7 CA. A·> - Royter 

muhabirinin öğrendiğine göre, Al
manya, Romanyaya, Bulgaristana 
ve MacarlMana, arazi ihtiliiflarmr, 
aralannda halletmelerini tnvsiyc 
et:mJ~tJr. Almanya, bu bahiste mu
tavassıt rolünü oynıyacaktır· Bil • 
dirildiğine göre, bu mesele etrafın
da halen diplomatik yolla BUkrcş, 
Sofya \'C Budapeştc arasında mu· 
za.kereler yapılmaktadır· Almanya, 
bilhassa, büyük ekseriyeti Transit. 
vanyada bulunmak lizere Rom:ın -
yada mevcut 800 bin kadar nlifuslu 
Alman ckallivetinc vel'ilecek mlis
takbel statU 

0

ile alakadar olmakta· 
dır. Alman planma göre, bu Al -
manlnrın büvük ekseriyeti. Tran· 
sllvanyada bir mıntnknda toplatı • 
lacak ve burada bu Almanlara 

13 yaşında bir 
çocuk 

istediği kadar pa ra 
vermediği i .. -:in 

Annesini bıçakladı 
>:enl~rhlrdc Tcv!ık soluığında 4() 

muhtariyet hakları verilecektir· 
Fakat Romanyada, bu gibi ekalli
yetlel'in mtibadeleı:i hakkında bir 
talebi ç:ıbuklaştnncnk mahiyette 
bu gibi yeni aı azi terkine karşı, 
şimdiden şiddetli itirazlar yüksel
mektedir· 

Yahudiler nloyhindeki kanunlar 
henllı daha neşredllmemiştlr. Bu 
nun sebebi, pek muhtemel olarak 
Romanyadaki 750 ibin yahucll hak 
kında. alınacak tedbirlerin, meml 
ketin ekonomik hayatını ciddi su 
rette sarsacağıdır. 

Norveç krup fabrikala 
ri le bir iti ıaf ak detti 

marka h"rici) c nazırı. Do.n!mnrk 
ile lsviçre arasında bu SC'nc içi 
bir tic:ıı et \"C kl!ring itııafı akt 
dılmış oldu*unu bil.!irnıiş:ir. 

Cebelüttarıha tehı·ar 
bombalar atıldı 

O~lo, 17 C \ . A,) - Norveç dev· 
!et dcl'T'iryo!ları, bir itllfıf akdet 
miştlr· Bu i!füü mucibince Uç sene 
mi!ddetle Esscn'deki Krup çelik 
fabrikaian Norveçe her tUrlU de· 
mir malzemeyi ita edecektir· Pek 
yakında 14 adet elektrikle mUte • 
harrik lokomotif ile 120 yolcu ve :\l:ıdriıl, 17 (.\. A·) - Strfr.ni 
marşandiz vagonu teslim edilecek- j:ınsından: 
tir· Diln öğleden sonra 5arktım ge 
K ont Çakinin beyanatı lı!n bir tayyare, Cebelüttarık üze 

rlndt' uçmuş, bomb::ılar atmış ,. 

• numarada oturan Arnavut tcbaaııın· 
Burl;ıı~tc, 11' (A. A .) - Hari- kcndı.,ine tayyare dafii topla 

ciye nazırı kont Çaki. diln mebu· mermileri tarafmd:ın isabet v 
san meclisl hariciye encUmcninde olmaôı.n boğaz istikametine do 
bir nutuk söyliycrek bilhassa Mil- nı uzaklaşmıştır· 

dan Vasfi oğlu ı:: YB§mda Hristo dUn 
akpm Uzerl saat 17 de annesi Man· 
dalyadan para lslemış, alamayınc~ 
maaa lizerfDde duran ekmek bıçağını 
kapıı.rak kadmca~ızın sağ bacağına 
bUtUn kuvvetlle saplamıştır. Feryada 
ltopnlar ağ"lr surette yaralanııııı o· 
lan Mandalyayı eczaneye ve oradan 
Beyoğlu hastanesine k:ılJırmışlardrr. 

Fazla para alrurıamalan tçln Jit.lkın ill\lına müt.-ya'•krr olmao;ı ve tasdik· Pol!ıı Hristoyu yakalanııt. tahldhata 
ll t&rlle istemesi kati ~en gazinolardan blrl... · ca§lamııtu. 

nihtckl Uçler konferansından sonra Almanyanın geri çag" r 
vaziyeti izah \'O te.'jrih etmiştir .. 
Hariciye nazın Ayan hariciye encU· dığı diplomatlar 
meninde de izahat vermiştir· Stol•lıolm, 17 (,.\, ,\.) - Hab 
Danimarka ile l sviçre rılındığma göre Almnnya, fsvc 

d · A l ı Belçika, Holanda \ e Non·cçte 
arasın a tıcarı an a§ma diplomasi ınUme .. sillerini geri ça 

Kopeobag, 17 (A· A·) - Dazj· ğırmağa davet ()tmiştir. 



, 

2 

E ..... ~ ~AZRETi MUHAMMEr? 
~<HAVATl>r 

iLK VESiKA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

18Nt HJŞAM 
taTalından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 
l'tlrkı;ıeye pevl.reın 44 Muınıncıcnnın Tt\Jırl}( 

Sonra Hz. Yakubun ismini bir 
turlü habrlıyamadun: 

- Ben Hz. Y.usufun babasının 
sözlerini söylemeğe mecburum, de· 
dün. Haber güzeldir. sizin isnatla· 
nnıza karşı Allaha sığınırdım! 

Hz. Muhammed henüz yerin 

den kalkmamı~tı ki üzerine her 
zamanki baygınlık hali geldi. Ken· 
disini elbisesile örttüler ve başırun 
altına bir m~in yastık koydular. 

Ben bunu görlince, ne ümide 
düştüm, ne de endi,eye .• zira bfü· 
yordum ki günahsızdnn ve Tanrı 
bana hiçbir haksızlık etmezdi ı 

Fakat aruıem, babam, bu Ay'j!· 
nin nıhu elinde olan Tanrı Ozerinc 
yemin ederim ki, Hz. Muhammed 
tekrar kendine gelinceye kadar, 
Allahm halle tarafından söylenen 
sözleri tasdik etmesinden o kadar 
korkuyorlardı ki korkudan aiecek· 
ler zannettim! 

N'ıhayet Hz. Muhammed tekrar 
kendisine geldi ve ~ ~
du.. 
~ gününde bulw.ımamu.a rağ' 

men inci taneleri gibi alımdan ter 
fer mzyordu.. 

.Alnmdan terleri sildi \'e: 

- Ferahlı müjdeyi takabbül et. 
AneJ Allah senin masumiyetini 
vahi buymdul dedi. 

Ben: 
- Allaha hanxtolsunl dedim. 
Hı. Mııbamıned soma dşınya, 

cemaatin yanma gitti, bir hutbe 
irat etti ve onlara Tannnm Kut 

• (1) Y1rm1 dardllDctl (Nur) ~

dlr ki DikAhlı zevcelerln sa.d.akntaı.zı.ık 
unphea1nde dört p.hid.1n lllzum.unu bll· 
dlı1r ft &fit kadmtnra 1tUra cdcnlcr1 
dllnya ve ahrette Dfddetle cezalarla 
teb§lr eyler. Sureıı1n meyı ııudur: 

"(Hz. Anc) hakkında 1ftirada bu· 
ıuna.nıa.r 8l2:1ıı tcıntr.den bir taı.tedlrl 
Siz bu UUra.yı bald•mız® fena blr 
3QY sanmaym, belki bu 1.fUra a1zlzı 

h.ıkkmrr.da hayırlıdır! On1a.rm her b.I· 
r1 l§ledtgi gUnalım cwuımı çeker. 
lçlerlnden a6zün tıüyUğ1lııll U7.erlne a· 
lnD btly1lk azaba uğrıyacaktır. Bu U· 
Urayı falttiklerl zaman mtıııWı ve 
mUmlne.ler a.llcleri baklanda iyi zan· 
da bulı.marn.k ''bu apaı:ık b1r iftira· 
dır!n dcmollydller. Onlar bu aazlerlııe 
dlSrt p.hlt geUrmellydL :Madcmld ıa· 
Jıit gcttrmcdllcr, onlar Allah nazarm.· 
da yalo.Dcıdırlnr. Al1ahm dllnya vo alı· 
rette bakkmızda inayet ve rı:ılımeU 
olmasaydı bu ittiraruzdan dolayı bil· 
yUk b1r azaba uğrard.Iım:. Siz, bu l!· 
ttra hakkında bir bllgtntz olmac1ılı 
halde, dlllcrhıfzle naklediyor, ntzımz· 

aöylUyor, Allah nazarmda bilyUk 
blr gtlnah olduğu halde onu ehemml· 
yet.ala b1r gey zamıedlyordunuz. Bu 
1tt1rayı dtıyduğuzıuz zaman n1çlD 
.,böyle bir §CY ağza almak yamşmu, 
aman Allahmı, biz aenı tenzih ederiz. 
bu bllytlk bir bUhtandırJ., demedi· 
ıı.Lz?., 

(2) Hanına, Hz. Muhammed.in zev
celerinden H. Zeynebln kız ~dlr 
ltl ilttnıdA en ileri gideııler aramıday
dı. 

l!llallm1n nnruett!#lnl göre, bunun 
hakkmd:ı Hz. AYDO §U sözU ıs5y1CIIÜD· 
tir: 

- Peygnmbcrlıı :ıevcclerl içinde 
mevki 1Ubarllc kendlnl benim dere· 
cemdc g6ren Zeynebd1. Fakat Zeyne· 
bin lmkard~l Hamno onun hc.sabma 
bUhtanlara devam ederek hcltı.k olan· 
lam knnotı .• 

.Alıt kadmlara tttlra. edenlerin ce 
znsı 80 kamçıyıü. 

anda bu meseleye dair vahi eyledi· 
ği sun:}i okudu. (1) 

Sonra en çirkin dedikoduları çı· 
kamuş o'an 1 !assan ibni Stı.bit, 
Missa ibni Usaset ,.e Banmayı 
kamçılattırdı (2} .. 

Ilı. l\1UHA.\1ı.\1EDIN 

ZEVCELER! 

Hı. Muhammedin zevceleri do· 
kuz taneydi ki bir~k alimlerin ba· 
na rivayet ettiklerine göre, Ebu 
Bekirin kızı Ayşe, Omerin kızı 

Hafsa, Ebu Sufyan ibni Harbın 
kızı Habibe, Ebu Umeyyc ibni El 
rnugirenin kızı Se1amc, Sema ibni 
Kaysın km Sevde,Ceyş ibni Riya 
bın km Zeyneb,Hans ibni Hamın 
km Mcymunc,Hflıis ibni Ebi Du 
rarm kızı Cuveyriyye,Huyey ibni 
Ahtabm kızı Safiyeden mürekkep 
tirler. 

Hz. Muhammed tamam yekOn 
olarak on üç zevce nikfth eylemi§· 
tir. llk zevcesi, babası Huveyled 
ibni Esed elinden nikfill eylediği 
Hadicedir ki Hz. Muhammed ken· 
disine ağırlık olarak yirmi genç 
deve vermiştir ve lbrahimden rna· 
ada bütün çocuk!anm o dünyaya 
gctlımiştir. 

Hatic:enin ilk zevci ise Benu 
Abdi Eddann himayelerinde yetiş· 
DJiJ olan Hfile ibni l\Ulikdir k; en· 
dan Hind ve Zcineb isminde iki ço· 
cuğu olınustur. (3) 

(Devamı \-ar) 

(~) Hn; uhammed ıız. Htıtıc~ 
morbuUyctlni hiçbir ı::unan unutma· 
ı;qtır. . 

KO.sllm (Sahlh) inde Hı. AY§Cnln 
"bu huhu.stakl aözlcrin1 ııaklediyorlü. 
Ane diyor ki: 

- Hz. HaUceyl hlç görmediğim 

halde peygamberin diğer z:cvcelerln· 
den çok onu kısluunrdmı! Zira Hz. 
Muhammed onu clalma habrlar ve on· 
dan bahsederdi.. Hntuı. bir gUn bu 
yüzden Hz. uhammedl danltmıııtun. 
o da: 

- Allah benim kalbime onun mu· 
habbeUnl \'Cnl4f,§tirl demi§U. 

(lsUğnb) dn. ou hldllie ııaıııcdlllyor: 
Blr glln Hz. Hattccnln im: l<arde~ 

ı(hlUe) HaUcenln vefatından sonr•. 
peygıunberl z!yı:ırete gclmlt. huzuruna 
girmek için mtıeaade isteml§Ur. HA· 
leııl.n scııi Hz.. Hnticenln sesine beru:edl 
ğinden Hz. :Muhammed onun sesin· 
den birdenbire ı:ııoırınıo, Batıcen ha· 
tn-lıyarnk: 

- Bu gelen muUaka. Ht!..1~4lr! de· 
mtftL 

Ora4ıı. bulunıuı Hz. Ane bu nıa.ıı· 
zara karuıaıncla mUtccssir oııırnk: 

- Olen blr llıUyar kndmı bu kadar 
hatırlamak:.& rnwµı ne? Allah .ana 
ifa.ha iyi zevceler \'erdll dcınl§U. 

Fakat Hz. Muhammed r;u cevabı 
Vereli: 

- Hayır! Hakikat nenin dediğin 

gtb! değili Herke. bana lnanmadtğı 
zaman, bana. inanan oydu! Herkes 
mU§rlkken o mUslllmı:uılığl kabul et· 
mlfUI Denim hiçbir yardımcım 70k· 
ken o bana yardım ediyordu .• 

Bir firma demir getirt· 

mek çaresini k=::-:mi§ 

Bir Türle firmıısı mıntaka tiea. 
ret mUdllrlUğilne mürn.caa.t etm.Ja 
ve bir ecnebi memleketten demlr 
getirtilmesini temin ettiğini, ken -
diıllne kolaylık gBsterilmesinl, ve 
n.kredltlf ~ılmasmı istem.13tfr. Va· 
z.iyct ticaret Vek!letinc bildirll· 
mi'.} tir· 

H A B & R - ~kşam Pozta:;ı 

Bütün Avrupada -

Dinlenecek 
bulamayan 

kocaj 

yer 
karı 

Nihayet .Y alovaya git
mek üzere bu sabah 

geldi 
Bu sabahki semplon ekspresile 

§ehrimi.ze Avnıpııdan yedi yolcu 
ge1.ınigtir. Bunlar arasında ihtiyar 
bir kan koca bilhassa. naznn dik· 
kati celbediyordu. 

Harpten sonra Frruı.sayı terke
den bu ka.n koca. Avrupanm muh. 
telif yerlerini dolaşını. lar, fakat 
bir ttlrlll sinirlerini teskin cdetek 
yer bulnmamrşlardır. Bu sefer ihti
yar karı koca Yalova.da isUraba.t 
etmeye karar vermişler ve bu malı: 
&atla Tilrklyeyo gelmişlerdir· 

Bir Japon gazeteci de bu sabah
ki ekspres yolcuları nrnsmdn bu • 
lumno.ktadır. 

Bir demir taciri 
tevkif edildi 

Kilosunu 23 kuruşa 
satmak ihtikar mıdır? 

Kilosunu 18-20 kurµşa sawnsı 
icab eden demirleri 23 kuruşa sat· 
nuık suretlle Milli Korunma füınu
nuna muhalif hareket suçu ile 
mahkemeye verilen demir taciri 
Baki Tezcnnm muhakemesine dün 
nsliyc yedinci cezada. ba§lanmıştJr. 

MumaileYb, Amerikndan getirte. 
rck sattığı 113 bin klisur kilo de
mir muhteıır kutur ve eb'atta ve 
fiaUan da muhtelit olnuJkla. bera· 
ber kendisinin hepstnl bir ialenıde 
kUosu 23 lıunı§tan sattığını, bu ııa
t.ışı ya.pmn.smdan birkaç r;tın evvel, 
İstanbul viliiyeünln stndyom in!JS.o 
SI içi..-ı lilzumlu demlri tilccar 
Gar.ıros Niııanyıuıdan kilosunıı. 23 
kunış vererek satınalmasmm ken· 
illatno norm.Rl flat hakkında blr 
misal t~ltil ctti@ü .ve bir fikir 
verdiğini söylem.fŞtir. J.Iaznun 'bun
dan başka .satl§ yıuıtığt zaman de. 
mlre fiat koıunamıe oldtığurıu, ve -
lcaletin flııtıan kendisinin sanem· 
dan üç gün sonra. ilan etmiş bulun
duğunu ilAve eylemifıUr. 

Neticede nhıbkeme, fiat muraka· 
ibe 1t()mi8yonunun yüzde nLcıpetleri 
ile veltaletin listesindeki flatlann 
biribirlni tutmadığını görerek bun
larnı vo anla!Jllrpzyan noktiılarm 
mıntııka ticaret mUdUrlilğU ilo ınu. 
rn.knbe komisyonundan sonılmruıı -
na ve kıınun muhakemenin mev
kufen ecrcyanmı filnir bulunduğun 
dan Baki Tezcnrun tevkifine karar 
verml~ ve muhakemeyi önUmilzdeld 
ealr gününe brrakm~tır. 

Köprü yükseliyor 
Cuma akşar~1:;ndan cu
marteıi sabahına kadar 
tramvay ge:crniyecek 

Kam.köy köprllsUnUn ~lnönU 
meydanındaki ayağının yUJuıeltllme 
amellyesl devam etmcktodlr. mı -
tiln teknik hazırlrlda.r yarın ak~ 
ma kadar bitirlleceğinden kllprU • 
nün ayağı cuma aqammdaıı iti· 
haren muayyen miktarda yUkselU· 
lecektlr. Tramvnylar cuma gUnU 
ak amı saat ondan cumartesi saba· 
ht aae.t ona kadar köprüden geç -
mlyccclı:t.ir. Köprünün ayağı yük. 
selir yUıtSelmez Emlnön'll meyda
nının aa!nltı hemen tamnmlana· 
caktır. 

Halk ekmeği 
tecrübeleri 

Yüzde elli sert buğdaydan halk 
ekmeği tecrübesi için toprak ma.h· 
sulleri ofisi diln belediyeye 20 ton 
buğday vernıiatir. Yalnız bu defa 
cenup sert buğdayı yerine ynylA 
sert buğdayı konmuştur. Tecrübe 
neticesi veklleto bildirilecektir. 

AKŞAM POs'f•f 
Salıi6i fltJ Neırivat fıliJifl 
H~san Rasim ..,, .._. 

İDARE EVİı ~ Ankd.., 
.... hlm ı.ı...tı• fq..llfml· ....... 

Y ım Qlcrı lelel01M1 ı 2381' 
idare • • : ~ ~~?!~ 
itan • • , ~ 

Çanakkale şehitliğinde 
yapılan merasım 

,Tıtilcm W;ı Mi' ipi c;.. - ·~ 
• • re11 ~ fhıi,. ...... ...-

"ısq ..- w.. ~ ·•I ••••••••••• • ı • ••••• .,, , 1 ABONE ŞARTLA,. ı 
• '""" E-"' 1 1 e.a•ll• e.ııo lir. ıa.et ""J 
ı • ırtıtı 4.a • e.:o • 

Civar kazalardaki bütün halk iştirak etti 

Merasim heyecanlı oldu; Milli Şefe 
bir tahassüs telgrafı gönderildi 

ı ı •f1•• ı.r.a • c.:5 " 
ı ı ., .. ı. •• • ı.ıs 

·------------~:: .. Ha!oıldıtı ) l'r \ ' AKtr Dil&~ 

ı-···-·--·--· 
Çanakkale, 16 (A.A.) - Hal

kevi köycülük kolu tarafından 
Arıburnundaki Ş\!hitlikleri ziya· 
ret için tertip edilen seyahat pa· 
zar günü yapılmıştır. 

Çanakkaledcn 500 kişinin işti· 
rak ettiği bu merasime Eceabat 
kazası halkı da iltihak eylemiş
tir. 

M e r a s i m c askeri ban-
donun ~ldığr ve bUtUn 
halkın iştirak ettiği İstik-
lal marşı ile başlanmış ve bunu 
matem marşı takip etmiştir. Bu 
esnada Çanakkaleli genç kızlar 
tarafından hazırlanan çelenkler 
YC buketler Mcmetçik abidesine 
ihtiramla konulmaya başlanmış· 
tır. Konulan çelenkler arasında 
tnıiliz mezarlıklar komisyonu 
reisliği tarafından gönderilen bir 
çelenk te bulunmakta idi. 

Abide başında söylediği hir nu
tukta Halkevi köycülük kolu 
başkanı, Aziz §Chltlerimizc karşı 
bütün milletçe duyulan minnet 
borcunu ifade ederek onlara kar
§I olan büyük borcun, ancak, bu 
vatanı ve Türkün şerefi ve istik· 
lalini herne bahasına olursa olsun 
korumak ve icabederse bu yolda 
can vermekle ödenebileceğini 
söylemiştir. 

Memlekete ihanetin ib
ret alı.nacak neticesi 

Bir şilep içinde 
3 2 O pontosçu 

Omu~ omu7 balık t t 
rak karın doyuruyor 
MUtarekc sonelerinde mcınlel>e. 

timiz aleyhinde çnlışar ve zafer
den sonra Sovyct Ruayayıı kaçan 
ve o znmandıuı'bcrl J\:afkasyada yer 
leşmiş olan Puntosçu Rumlar Sov
yet hilkiırnctl tarafından hudut ha· 
ricine Grkanlmnktachr· 

Pazıır gUnU limanımıza gelen 
SO'l•yet vapuruyla 3::!0 Puntosçu 
buraya gelmiş, fakat bunlar firari 
olduklarından karaya çıkmalarına 
mUsaade olıınmamı t.ı:r. Bunun Uzo. 
rine, bunlar için }imanımızda bulu. 
nan Yunan §ileplerinden Vivi kira
lanmak istenmiş, fakat kiralama i· 
§İ u~dıfından Puntosı:ular rnresiz 
Sovyet vapurundan bu §llepe nalt. 
ledilml lerdir. Şimdi 320 Pqnlos -
çu bir romorkör kadar küçük olan 
bu §İlcpin içinde ) a.cıamaktndır. 
YunanJstruıa gitm~lerf kararln§ -
mıssa da vaziyetleri henilz tama· 
men taay~ ilrı etmiş değildir· Pım. 
to çulı.ı.r ~llcbin içinde denizden 
balık tutarak geçinmektedirler. 

Milli Piyanko 
Bu keşide Fener stadın
da olacak, ikramiyeler 

arttırıldı 
l\lllll plyn.ngo idaresi mlllt piyango

nun 7 l\ğust.oa ke§ldealnl Kadıköyllnde 
Fener stadında., 7 eyl(J) ke8lde.slnl de 
tznılrde KUltUrp:ırkta yapt.ırınıığa 
karar vermlııtır. 

Bu ke§ldclerde birinci lkramf.ycler 
kırk bin liradır. Her keııldede Skrarnl· 
yeler yckQnu 2~0 bin lira ve ikramı 
yeler adedi f2 bin 2ıt7 dlr. 

Mllll pJyaıır;o idaresi bu keşldeler 
de ikramiye ndcd ve mlktarlarmı faz· 
lal~tırrnıııtır. PJyn.nso hasılııtmclan 
yQ:cb altmışı ikramiyelere, yDı:de 
;)1rml dokuzu hava kuV\ etleri için mD 
11 ınUde.fan.ya satı kAr, yüzde scktzı 
bayilere ve Ziraat bruıko..ııma verilen 
komisyon ve yUzde iki de idarenin u· 
mum! mruıratıartıe memur \'O mUstab 
demin m~abna aynJnuıı bulunmak· 
tadır. 

Hatip sözlerini bitirirken ebedi 
Şef Atatilrkün mıınevi mcvcudi· 
yetine hitap ederek, mezarlığınızı 
düşman çizmesiyle kirletmemek 
için tek bir Türk kalıncıya kadar 
çarpışacağız ve öleceğiz ''inanın" 
demiştir. 

f Doğru 

i Değil mi? 

1 Bu soyguncului: ,r Köycülük kolu başkanının bu 
heyecanlı hitabesini bir kız ı;ocu
ğunun okuduğu ve bütün halkı 
içten_ mUteesşir eden şiiri takip 
eylemiştir. 

Bundan sonra abide etrafında 
mevhil- okunmuş ve genç bir 
teğmen tarafın.dan Çanakkale de· 
niz ve kara lıarpleri hakkında 
bir konferans verilmi§tİr. 

Türk şehitliğinde merasimin 
hitamtnda Çanakkalede bizimle 
kahramanca döğilşmllş olan Fran· 
sız ve İngiliz mczarJıkhrı da zi· 
yarct edilmiş ve çe1enkler kpnul
muı;tur. 

Arıburnundan dönüşte Çanak· 
kaleden Milli Şef 1nönüye sekilen 
bir telgraf ta aziz ehitlerle birlik· 
te yasanılan büylik günUn tah1ş· 
siisleri arzedilmiştir. 

Bu telgraf merasime iştirak 
eden halk arasından seçilen ve 
Çanakkale harplerinde bulunmuş 
üç ihtiyar köylü tarafından imza· 
lanmıştır. 

Mısıra şilep 
seferlerı 

Sigorta için bir 
bulundu 

formül 

Mısıra ı:;id cek lleplerimfzin 
yerli l umpım~'alar ta.rafından sigor 
ta edilmesi üzeıindcki tetkikler to.
nıo.ınlanm111. bir formül hazırhm • 
masına başlanmrotır. Mwra gide • 
cck oilcplcrdcn lskendcrun haltın
dakinden biraz fazln prim alına. 
caktır. ~ilcplerirniz Mbırda kalıı,n 
ithalat eşyamızı gcUre<:eklcri gibi 
ondan aouı a dn :seferler yo.pacak
lar \'e Mısır yoluyla bazı ecnebi 
memlck<1llerlc ticari temaslarımızı 
temin edeceklerdir. 

.--0-

Basra yoluyla ticaret 
ya:?ılacak 

lstnnbul - Hasra demir) olu ta. 
mamlanmış. böylelikle aktarmasız 
nekllJ.·at lemin cdilmişllr· 
Bir~k meml<'k<'tl rlc ticari te -

maslnrm b:.ı yolla daha kolnyhkla 
rapılacağı ruıla.<;ılmnkt.adır. 

Bir ııakllynt şirketi Basrnva 
muntnzanı naklh·at temini için bir 
heyet göndcrmiıırr. Mınt.aka tı.ca.
ret mUd!ırlUğU Bıısıadn.kl mUeMo • 
selcrlc muhabereye başlanu~trr. ----

Münhal mebuıluklar 
Münhal bulunan mebusluklar için 

:rnkınd kl.31l11 ı:eçlm yapılacaktır. 
PıırU na!1lzcUeri tespit edllmektedlr. 

1 tık bir çare 
İ bulunmalıdır 
1 ~..(#' 
• Jllr oku;p1cuınuzdan eıı nıt' 

i aldık: f 
ı "Dilrı gece wı ılsa bir pr~ 
f duo~ glttlııı. tı3fınee.inde it -' 

1 bir "~lı.Jer,, lc\fıHmm 1111 ti 
1 cJuğu \O OÖhrctll olm.)lJClıııal 

'

• "Gür.el 3 ıuıaJdar., tU) o oarkı ,ı;)J>' 
ft IJu ~ıırdc, old•ıkı;a nrip ..ır 

• .., ııe ı.e.~ııa,ıuiı.. ~ 
i Dlr ,arkılı ır.u.ino ıle.) lp :er 
1 birı,'Ok ıırkdı gazlııola"" ıoll1'~ 
glnniıt olıımruak i!;lıı Jılt al~ 
semtini s-occllrn. B• p&IM 
1;0plıı. llıırblyc arwıııııla ur911ııl· .ı 

Dura.da &llr'bOnlar, bir;u. ıır~ 
Gör.el 3 ıuıaJJar ıı:ukı ile r.~ııJI 
leye:n mll:ıtcrllcre ")abani 
yı;r,. dl) ~bllnıcktc \'C bu 1ııt11JllıJ 
§ifa~ rn<«t fııknt kulair cıclill ' 
teri· "l'nt:aııllcr o-'-.1- dol-' 

• ·- ti dl.ye ınuı.aoole cdcbilnıekt.t.-dlrl 
HAdiSC.)l'l gclellın: tı.ı ı,e 

ve bir ~yıır, pc~nlrin h(1ı>ll1'1 111 

dlğlru 7,aımııı ~-aıı;on bl r li: 1 1 dlyoınl~ ctıcı,'im bir ağndll " 

l 
louruı! dedi. 1 

Borçtur; ildl.'Jt~I . JI•• ıırt 
dlm. 1'stliııU getirdi. J<alo t rı 

f ltlnıe bir kurt girdi. 
: - Bira kR~ .kuru)ltır, d(jllıııı. 
: ..,.,. 75. 

lİ - ı•._, "nir 

- llrnıl! : 
i : . 

nıı hcsıtpl:\ doğnı. o1 
- lullıdd ı, lbt~nir. ,,., 

- Rl·et rf nıllm. Jf 
- Jlaıııı bu 11 tr~I g-eUrirılt· 

bnıı~ı da lılr ~ı\~ıda ~117.ıp ' 
- l'cl<I ef ııdlm. 

Gursoııun )l\nın1Jan 

ı&)nlıı:-- ıto~ tluıı a b1,1I bu K" 
\ elbn ıl bir lınflia gar.ı(I" ~ 

dını. D11lnıl.l:ilııln kAJ ıplıır ı 
lrğınd:m balı cttlın. 

- Ben )ııpa~ım efeuıllıt1 ! 1 dl \" ı.ağıdil kaleme arılJ•· 
bcı;:ıı> J 1ö Jmnı~. 
ı\ruda on !Je, Jmnıı}lıLli bi1 . . . 

Gazino ııdmı t:ııµ. anıııP.d ııı ~ 

il l<'lllıt."llıın bir 'erde kU~ lik ,-t. 
• ti 

l ük Mr ltOJ ulma tcş.ı·bl;U••' ıı 
ıt11 

da t•llr.ılle olrııı,>nr:ılı nstılı '' 
ı\ııabıl~tlm dıı ne J <ıfllıııı rıı• 

1 
cı:kıJrıir. 'f Ol liJl'.) im. LJ:ır.10t1 
tılııl tağ'Jrttmı. 

• l•t•~nı u buJ 'tı'< bir ııı•ı.ııl''~ 
1 dl, .alMUL kaldı ·ım ruııaruıııc;1 ! le<ll, ) 1..1.l}lf':! kuru)luk blrtt~ ı ,1 
: es:ıp efmcrun garaonun bl'ı-IJ 1 duğumı iM.İl lecll, i.Jdr diJcıJL 
1 dar, lütfedip paranırı ıaılıı -
İ nı lado etmek ı e7.lıl.rtlnl gli' 
• dl! 

)lıa.liııailım ıu. Bu bttlkl 
Hlaaı- Gar90nun ıaataaı ~, 
gar&0nun 90yguncolutu •• ~ 
le 90) gııneu bir aranıen ~ 
da ~a1ı,tmıır ve tıeulrn ıtbl ~ 
bunun ,anıonun eoyı;ıuıcutıır' 
tuna inanır mı 't 

* Müttefiklere kiralanmış olıı.n 
ve son hadiselerde Barselon ı1ına· 
nıııa llUcn etmiş bulunan Mete 
ııllcpi ye1la çıkmt6tır. üç güile ka
dar limanımıza gelecektir. ' 

fi Etibank kömUr ııııt.ı§l içln Ku. 
nıı;e§me ve Kadıköyllndekl iki a
na depoya iltL\·eten dört yardımcı 
depo ve ayrıca .Aksaray, Kuru~eş· 
me, Fındıklı, Fatih, Adalar, Pan
galtr, Kadıköy \'O Aınnalnnesçltte 
t5 semt deposu nçmıııtır· 

Dilhln rnedcnı chlrler~ 

gibi, belediye g-azlnolard~I 
müraknbeelnı yapabllmck K.lfl 

J t.erilere birer ıııra uu~ J 
1 kopyalı hesap \'erilmeye ~~ 

l mıılı \'e herhangi bir !JdŞ"~ 
lnk~rlarm.a meydan \•erpıl) 
rette clirilmlerlnl t.e11plt 
kaı.aumalıda. .,-

~ Fiat murakabe koml!yonu 
ınaıtifalura çe§ltlerine tesblt ettiği 
klr yilzdeleri üzerindeki itl.ııı.zlıuı 
tetkike başlamıştır· 

1 Burada pnıona )'illdetfldl ;;_ 
1 gµnculap, biz lıaoka ye~ 
1 hlblle pnon ortaklap > 
1 Beca1aı ~ kata u~ t$ 

* Taksim gazinosunu ki~a.n 
nomen Yorgolesko ı;ıehrfnıfze gel· 
tnlıJ ve hem.berinde bir artlst he
yeti de getirmi§Ur. Gazino yakın. 
da açılııcnktrr· 

1 
çarp30 blr prııton, bir .,..,.-,,. 
da.ki mest bir mllft.ıertclfll rll 
...... bir kaç talıak ..... 

f meyve lçbı lat.eoen 780 JlUI"" 
tan ldmbU!r De kadanaJ 

*Belediye fen heyeti mlldnrlili9 
HeyeUvekile kararma uyarak tez
ylnt mahlyette!d bazı yollarm ln • 
5asmı tehir Ct.mlitir· 

* Ticaret odMı meeli.el dfin top
lnnrnra, kmnacıların Dfklyet.jrµ tet.. 
kik ederek ofüJn esklırl g:lb1 kır
mncıln.ra l;ıuğday v~~ m.ı.tva!lk 
olacşğyµ tıil@meğe kanır vc.rmJş· 
tir! 
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k deniz muharebesinin 
ehşeti şimdi anlaşılıyoİ' 
~ Harbe 7 zırhlı, 50 torpido 

ijn kabinesi 
iJb~~ildi 
0~ ne P rem; K o

~ la.rafındl\n 
, 'llruıacak 

r taPon kabine 1 dun 
'1 Stifndan rnel har 

• aıa 1 k ı · . eti ı:ışvl' ı ı 1ı.} arcı 
IJ ilen ;\Cllİ "sl)l!Sel 
ı 11 1ın ıırıkıııl ııazarrn1 

1ıı 1nG1i•kallıı bir k;ı. 
ı '

1
kabine çrkilınhtir. 

J,; 'renoı fü.1110.}e·ııın 
il~\ elle nıulıteınel· 

lk b\e rri~i h11lundui!ıı 
\ f,tl it hlllli.} e SRlıip o. 
h l't} 11 '•ııı r~helmiştir. 
<ıt\"ı.:_tJt EJııiK n t:Nots· 

17 ~ <i01''1>F..Rf\'OR 
l ti);;- Jrıpon hariciyesi 
1t~ l'Tneğe sıılı'ihi~ elli 

t r ,.11111 ı~elcmenk Hin· 
t lı11

1~ 8 \I lıc~ et Riind!!r
~i "~elin iki memle
•~~~Hıı ıııulıııdelesini 

l.ı~tr olan sı~ asi ted. 
c Crlcf.'c{;ini bildir. 

• 

muhribi ve birçok kruvazör 
iştirak etmiş 

1.ondnl, 11 - Akdcnl.:dc \ukııa ge· 
len ııon harel,tt hakkında Londradıı.o 
verilen mütemmim malClma.t..ıı. göre. 
bu harekM emlLl!ında dU:nııı.nın kuv· 
veUcri, ıkı zırhlıdıuı, bil) ük miktar-
na kru\·azorden \'e ~;) kauar torpido 
muhribinden nıUr~kkcp bulunuyordu. 
DUşmıın, lng1llz fllosu kara açıkları· 
na \ annc:ı) a kadar• taklJ' olunıou' 
ve ln{;'UIZ filosu bilyUk miktarda ttaı· 
yan ha\'& :kuv\ ctl<'rJnln mUtcmadl 
bomba hücumlarına rııgmcn, burada. 
ke.lmı~ıı& da dü,.man, ;)enı bır deniz 
hur;lteUnc yana~mamı~tır. 

Bu huııu&takl arulralllk tcbli~ ~u· 

dur: 
li leotmU& o:le T.artıanını bırn: (;CÇe, 

ln lllz hafit kruvazör tlloUHaııı. dti;· 
m nın kru\'&11or kU\ V"tl<'rıle teması 

lc.!ııı elmll!lir. Ito.kat düşman kruva· 
zöıicrl. lnwftız. zırhlılarının top menz.1· 
linc S'lrer ı;ırnıeı: derhal seri çckilml,
lerdlr. Bu d klkadan itibaren hareket, 
bır takıp nıahıyellnl almı:tır. Zırhlılar 
ara!lnda bırkaç sıılvo taall edılmlıı 

"" dilşmM kuv\ ellerınin tnrpıdu mutı· 
rlpleri t..ıı.ratmdan tesis olunan duman 
perdC'~I 11 rlcasınd" k11ybolınıuııııdıuı 

tı\Vel ltalyan zırhlılarından birıaıne 

;;~f} mılimet.rclık bır obtisun lııabel 

c)':edıgı milııı.hede olunmuştur. Halil 
ku\'\etlerimı:r. mUeaııir lahrıbal yapa· 
<;ak nıem~lle ı;:-ehnceyc kRdRr, lllllyan 
torpido muhripler! de, aon l!Urallerllo 
duman perdesı arkeaın!l çckllrulşler· 

d.ir. 
lngilu; fılo.runıı mrMup $\ orıın.,h 

mtemt Uı.yyarelrr, hıwa clafi bala.rya· 
ıarmın §lddeUI l!te~lne ratmen, hUcu· 
ma murn.tfak olmtııJlıı.r \e bır dU.2· 
ma.n knın>..ı::!:irünc lat" bir darbe lodir
ml~lerdır. 

DüJm&n, Jngillz Jıloeu kıtra açık.La· 

nna ıııı.rmcaya kadar U.Okıp olunmuı 
, .e kun·eUeıımı:, bır muharebe ver
mek fö~erc, büyük mi.klardıı. ltalyan 
tayyar!'lerınıo mlileHı.lı boııılı& bil· 
cumlarına rng"mell e.k§ama kadar ora· 
dıı. kalını~lsraa da düşme.n, yctıl bir 
hareket. ınıkı\.nını \'Crınemı~hr, DÜJ" 
manın muharebeye t.ııtuşmak niye• 
tinde olmadıf;ı &arıh ırnrette ıuıl&§ılm· 
ca, kun-etıerımlz bıı.rckcllerlne de· 
varrı elm~Ierdir. 

10 temmuzda blldirilmı,ır olt.ltı~u veç 
hile, aralarmda Hud ı:ırhlıııı :ile Ark 
Royal t.ayyare g"mlAfnı lhlıva eden 
dlter bir Jngıliz kuvvell, garbi Akde· 
nlzde bir ce,el!n yapmıotır. Bu kuv
vet, htçbır dll:man gemı!line raııtıa· 
mıı.mı~tır. :Fakat bomba ile ha\a bil· 
cumlarına ugramı~t.ır. Dü~man tayya· 
reltl'l, bu kU\'l'Ctiırıtr.c hiçbır baıııır 

\ ukua gellreraemı~Ur. tlıçblr olü ve 
yaralı yokltıı, l>orl dil:man tayyare· 
• t düşUrtllınU~ \'C l edı dll~ml!.ll tayyll· 
re..ef hasaıa ugratılmq;tır. 

ır,u.1 ,uo,A J?.\ c:onF~ H,\ nr 
N,\SIL Ol.ntl ~ 

R<>mn, 1"1 - Umıınıl knrnr;:;ı\h Ak 
denizdeki deniz • havil nıııhllrebul 
hakkında ıı.ea~ıdakl tafeiltılı lcbli~ 
etmektedir: 

8 temmuzda şafak vaku dcnl:r. fi· 
lolarıınızd:.uı bin c\ı:niz nıUnakalclE"rt· 
nin bllrl'iycllııl temin mı\1-·.ı;adlle doğu 
Akdetrlldlıde bır ıst.ıkşaft bulunmak 
için \Aıe3Unden dı§ıu ı çıkmı~tı. 

.MUtealdbcn lsl.cnucrlyeocıı ı,;ıltrıı 
\'8 Uç mrhlı ile bı r tayyare gemıort, 
8 kru\'UÖr \'e 15 torpido nıııhribındı-ır 
mUrckkep bir 1nglllz fllo~ınun doğ'u 
A.kd•nl:r.lnde görUldU@ hl\bcr \'erıl· 
mlştlr. lngtllz zırhlı!!! rı otu1. bineı 
tonluktu \'e ası nıllını,,Lrclık 8 topla 
mücehhez lıulunıı)r1rdu. 

ô Lıuihıwlc saat 9 dan ~O ye kadar 
mlllcvall on dalga halind:ı t&yyan 
liloları rlog11 Akdenizlnd"ki lnt;"tli.& 
filn•una htıcıım elıni;ılerclir. 

ıı teınnıuz gecesi deniz !IJoluımız 
lefiplt edilen plflndakl mınt.akaya mU· 
lA.ki olnıuşlanlır, 

Sıs yUzUndeıı dcnl.tdc rllyctln az. ol· 
mll ı 9 sa!>ahı islıkşaf için ayrılmııı 

olan krııvazôrlcrlmizdcn bir ı:rupa 
.dcilya deniz.inde ta.ryarelerlle hUcuın 
eden lngillz filosunun kontroltine manl 
oluyordu. 

Kıınazorıcr t.ıırııfınt.lan tırlatılan 
deniz ta~yarelerlnın ln~llıı: fıloau hai< 
kında \'erdikleri sarlb mslClınat. b~· 
kıınıant.lanlı~a. saat J :'i/ 45 de topı;u 
tcmruJı tcııılıı.ne lnılci\D ,·erınt~tir. 

KAHŞU.lkf.I ı\TEŞ 

Dü,man fılo un•m kruvıızorlerlne 
en yakın b·ııunan krııva.::orlcr ı;rupu 

ate, o.çmıi1 \'C lıuııu Scı.ar \'e Kavur 
zırhlılRrının ateşi takıp eylemı,ur. 
Bu ateşe ln:;ıllz zırhlılıtrı derhal mu· 
kahele elmışıcrdır . .Meacıfe ı,;ok uzak • 
l8.000 metre • olnıasuıa ra:;-ıncn bede· 
!e sürallc IMbcl l"mııı crhlını~ ve tılr 
k11ı; m rml dilJnıluı ı;cmilcrlno ul~· 
ınıştır. Bu gcmıl•rden bırlnın ön tara· 
fından auyıı cl:\lar11k alctıı ıu:.ılıSi gö· 
rlllmli;;tllr. h:l'zıt. dtı.~mıı.ıı ale§i de mh· 
eMır göz,lklıyonlu. <i ı lfk bır mermi 
zırhlılarımızın hlrlnc ieab"L ederek 
gcmlnın lam orlnl!ın<l11 gü\• rl,. UT.erin 
de haca.fa ;>akın bJr ;>rı·de patl.tmı'· 
tır. Bunıınta lıcıabcr lıu 13abel gemiyi 
aynı ~lddollc atı.ıı d \anı elmrkt.en 
men-ı:ıemc•n1,llr. Zira nı,.rnıı ı;rnılnln 
bayati chmımlyeli hl! 12: bir lmıma 
lsl!bel elmemı.,ll. 

liıılıarcl>Eı Lı•ı eıırclle blij iık t:cınıler 
ara.sında ccreyıı.n ctnıcı.:to iken mila4· 
Jt \'azlyC'lle bıılunan torpıtlo mulırıp 

tlloları da, hllyUl< dll.,man cllzUl.4nı· 
)Arının- bat<'J at('111nc ,torpido mııhı;;ı· 
leı1nın nıukavcıncttne ve tayyareleri· 
zıln bumlıardıınıınma rag-mcn hamleler 
yapıyordu. 

DU§man cflı.ütanılaı ının hıicuınu t· 
u.le ve torplllerden içtinap için yıı,plı· 
tı manevralara ra~nı~n. l"rcı.:la tııosıı 
tarafından atılan torplllcrdcn biri htr 
dU;:ıman kru\•azörüno laabcl et.miştlr. 
.Aynı illo bundan Laşı,a lıç lnı;Ulı: 
tayyarC.!i dll§Urmo.,tılr. 

iL\ \ ',\ 1\ 1 ' ' r.ı.ırnt MUIL \UF.n•:· 
ı .F. J';'T1 ıtM< Entı·on 

Saat 15,40 d:\ h rckctc geı;cn Sicil· 
:ya hnn\ ku\ 'clleıl mfıtemaclıyen raa· 
llyeUrıe dc\nru ctnıı c de rüyrt :ıırt· 
lan ata ym:üııcl n ~ok ı ftna olt.111,;u 
gibi ı;eınııcı ın ınane"ra e!JI1ı13!rırli\ 11 • 
JıverdikJnrl dumna mtiessır bir mll 
daha.leye m 1nl olmaktaydı. 
Düııman fliuııu yolunu deği;,llrcrclc 

ba,·a taarruzundan mümkün oldujttı 
kadar kurtulmak için b:ı it • cı-nuha 
do~u zihr.:ık bir surette uı:akltı&ımn~a 
bR~lnriu_,:.ı,. 

Dıı arada Hud grupıı yultınl\ ılcvnııı 
Cd"rCk 9 lemnıll'. <'ğ°lc \akli Gah~arın 
ccnubuna .-armı::ı b11!11nuyordıı. B!.I 
8Urellc Sicllyanııı ııarkın<l:!\ nıubarclıc 
cereyıın edeı·ı,cn So.rdllnya haya !llo· 
ıru da gtiniln MHI Enallcrinc ka<l •r 
dcrnrn eden hıırcklı.lı.nıı baı:ıamı:tıı. 
RlıyUk bir kaç l!'Jnıba hedcfınc ı8ahcl 
ctnılııtır. Tayyare ı:;cmi.ı:lne ı abct v.ı· 

ki olmuş. bir zırhlıda da ı.oıa;ca .;orU 
lı.ıhlkn hır yangın ı;ılmıııtır. 

O ak~arrı '· J ;;-nıpu iı:;.5un,. dun 
me~o lıaşlanu9lır. iki <Hı~man ı:-rupır 
nun hıc,; 11ı.1phesiz mc\·cut olma ı Jlztııı 
gelen bedeflernıe ulıı~maktan \'i\Zgc· 
ı;erek tislcılne clo~rıı UT.11klaşınalarilc 
n•u\•alfaklyet baıız bir §eklldı- ~örıı l · lNOlı.tZ 1 IJ~08U 

007.0K UlUl r. 

~ne hemen hem<'n ıaynı saalte dl 
ter bir 1nglliz filo.sunun Cebe!Uttarık· 
t&ıı çıkarak Balear adalarına clPğro 
tıerledl.ğl bildlrllmlşU. Bu Cılo 38 l llk 
8 topla mücehhez O bin 600 tonlu'< 
Hudla Valland tipinden :n bın lolllıık 
dlğer bir urhlı, Arkroyaı tayyare ge· 
mUıt, 2 kruvazör \'O S lorpıdo muhrı· 
binden mürekkep bulunuyordu. 

• mtiştlir. Filbakıka Sıcllya dcııu;ınd"' 

harpten ııuklaı;:ın lngilı:r. fllofü nıR· 
ne\'raaını be~ 'npuı dan nılireklıep bi r 
kafılcnın JıJmayesıne ha&retmişllr. 

Bu katile Malta bölgrnsıııdcn lakend~· 
rlyeye ı;llmekteydl. Hud grupu da bu 
eanada Uebeıtıttarıka doğru ağır ağır 
yoluna devam odıyoruu. Düı:nuın he· 
niıı: ltalyanlarm ltcndlslne \'Crdırdığl 
zayiatı illrat etmemiııtir. 

Bu mıılumat Uzerinc &§ağıdllkJ plAn 
kıı.rarla~tırılmı~tır: 

ı - lıkenderlycden gelen tıh.ıya E
temmuzda bUtUn gün 'Ege deniz! ''e 
Libya bombardıman fllolarlylc bidık· 
tc bUcum etmek, 

2 - HenUz uzakta olan Hud iılow 
bomb&l'dıman tayyareler lmlzin tesir 
ııahumll girer girmez bUcum eqllmek 
tu:ere nezaret altmda bulundurmak. 

3 - Denlı: fllolarımıu 9 tarihinde 
gQndUz dU,manla. bJr t emu temltı!ntı 
imk!n verecek mmtakalanı. taksim et· 
mek n synı zamanda dli§manm bu 
-yahatinıle hedefi olmaııı muhtemel 
olan bUtilıı sahil bölgemb:I ııetretmek. 

ITAL l 'A l:\ J,A HJN lJ>nt \1. \J\I 

Muharebeye ı~Urak edenlerin ıra · 

desine, münakaşa kıtbut etmez urlh 
foto~ra!lara, ı:;cmllerlnin a\•dct yollıt· 

rmı katederken go.sterdlklcrl a~ır 1111· 

ratc ve dU§ntan hava mukalrelrıılnın 
ha!iflemlo olmaııma bakılırsa bıı :ı:a· 
)iatın pek hilytlk otdul\'u muhakkak· 
tır. 1''ilhakika bir torpido muhribi ve 
bir kar;;u hiç otırh~iz balm ı§. ı lıl 
zırbhya, .f l<ruı·a7.ör, 2 tayyare genıiP'i 
\·e iki torpıdo muhribine mıılıaklmk 

ııur!'Ut: tsab1>t vaki olmıış, 12 tayya 
re dtıııürUlmll~lllr. JO karlar tıtyyar«? 
de tayyare ı;cınılerindo hasara uğra· 
lılmı~tır. 

Harp 
kararı 

Fransız parlamentosun
dan geçirilmedi mi? 

Bir Fransız 
mebusunun if şaah 

f:lrrııırınl J."r.rranıl, lfi -(.L.~.J -
Salıık np1.ırlıırılan neat lıir mak:ı • 
leoıinıJc b:ışlıca şunları yazmakla -
dır: 

ller ~eyden eHel hilinmf'~i IA • 
zıııı nlıın ~ey, Frı111 ır. parl:\mcn • 
IO\ttnrlaıı il:'ını h:ırp karıırının ne 
sıırcllc ılnlıtnılırılıiıi:ını hilnıeklir. 

De:ıl, 11-;!..C'ri kreıli l erin ila\ile 
harp iltını s:ılidıi) eti ar:ısıııcla bir 
le~cnüş hıısuliine moni olmak i . 
çin ıılınrın tcılhirlerin tariho:c ini 
yopmııklıulır. • 

Dalrıdicr ilc Tkynn, hükiıınetin 
hıı kredileri tııll'Jl r.lmrkle her ne 
sııretlc olıırsıı • olrnn nııılıa~ıınııılo 

haşlamak s~liıhiy"tiııi kcnrlisinıle 
ıtörınccliğini ve pıırliıınentnn11n 

h11k11k1111ıın muh:ıfım~ rılilerc~ini n 
tııhil lıııluııoiıığ ınıı lıe311n cımi,lcr-
dir. 

1111 ~rnıil dairr,inılcıiir ld. hiit. 
çc .l.oınh\ onu l:ırP.fııHlnn !.Telliler 
lrnhııl ol11n~ııık oJ:lcrien sonra par· 
l&nıcnlo rr•,csiıır hıı,.lanll'~lır. 

Bıış~rkilirı hir hr :ın:ılmılan son 
nı parliıınr.ıılııdM b:reılil<'rin müzıı. -
keresine h:ışl:ıııınış ,.e birkaç mc
hııs lımıf111ciıın hıırbc l.ıırşı ~nn hir 
b::ıı:ıj çrkmck lf'.şchbıhiindc bulu. 
nıılmu~ııır. 

ı:, \'clıi Morılİ!lt'ny lar"fııı•lıın 50 
k:ıclıır melııı.,ıın cl11 lokvi;>,. rttiği hir 
l:ıkrir ITerriol') ıı \"crilnıi~lir. .Bn 
lııkrirdc hiik(ımctin pnlitil .. ası hak. 
J,;ınıla her lıırlıı J...ıı) llllıı ihlirazlye 
<lermrya11 etlilıncl..lr. idi. 

Sııni~ en, mahrem komllenln bir 
lıılelıi idn iın1ttl:ırımızı \"crnik. Bıı 
lıılcıı n. Berscry tımı rınılan '\"erH
cli, fıık:ıı mıımaill'yh ~öt ıılmara 

ınuvaffok (ll:ımııdı. Yııkıırıda bah 
sedilen krcrlllcr J..ahııl e dildi. On 
ladar lll{tlı:ılrfrl ıılılu. F:ıkııt hı:ırp 
hnkkındıı hirlıir nıür.:ıkerc cereyan 
clıncıliili r-ihi, mcsc:lc ele hiçbir r.a . 
man lıukiımcl tarafından ortaya a
tılmomıştır. 

JMe~ı giın !! !') Jiilılii. l ıısilt ere f. 
le lıeş sa:ıl rıı~ılıılı olınııl.: ilr.ere, 
Frıın~a • Alrnnnya ile h:ıli harpte 
o'dıı~ıııııı lıc)·ııa etmiştir. l\cyriyet, 
ıı.ırl~mrıılon1111 h:~hrrılar ctlilmedl. 
iti bir iı ll imıılıınıla ilılı:ır C'di l ıniş. 
lir. 

llnnı ııarlıiınrnln lıırafındım k ııı • 
r:ır altına ıılııımadıj!ı J:İhi, kanıınu 

rs:ı~I ele lıükı)ıııcı lın:ırınıl:ın bill
ıırrd• ihliıl cılılmiştır. 

Yirmi gazeteci tevkif 
edilmiş 

.\' cı•r111rf;, 16 - :-\c\ ~ ork rnsl g:ı. 

zelC'-si \'i~ide irmi Fransı z ııa1ele· 
ı·i 'e lıiıkiııncl aıiHnıının l e\'kİf o. 
lıınılıı,i;ıınıı ) 11'/:ınnktııılır. • 

Hıın l ar.ı Ynlıurli ıı~ını::ısı ''tırul -
m:ıl,ın '": :ıhuı r•ld iıtirıık :1iy:ısc. 
tine s:ıılıl.; olınal.ırı suc ~ıı~ ılrn:ık . 
ı :ı ılır. 

Jn,,.iltcrc zulmet İçinde 
bir aydınlık gibi 

1.ıııırfra, 17 - .'-İ!'nılık:ıl:ır yurrlw 
ntın 7İlıtfr.tinıle ı;iiz ıılan rneşlııır 
Frıınsı1. kııclın ı;azr.lccisi T:ıbouis 
~ihlr rlı-n ı iş i ir : 

Frıınsa ı;ok çal,ıık, h:ılcn ll illcrin 
hiikmelliJ;i lıilliin cli~r.r ıncnılekcı. 
lr.ı·ılcn ~·:ıh u k kıılkıııcıcııktır. 

Üııüıniiztll•l.i kı~ın rırlsiarına doğ 
nı :•rı.111~ ı t mi lle li ı;:iiılerini :ı:ulmct 
içinde lıir ışık gibi l ngillerr.)e çe· 
,.irecel..lir. 

lnı:illcrr.. Hitleri rlıırdur:ııı \N:·ı
ııe mrmlckel o'ıır:ıklır. l nııiliz ;ı
lı·\ htarlorı hile o 1ıunıı11 l n ı:ıii1 7.11-

fr~·ınin e'ıırrllrn kıırlıılın;ık ı~·ın 
Irk iınıit olthı~unu nıılıyıırııl;l:ırdır. 
l ngiltcrr l ıııtynn lı:ıhr ı ~·e,ini il..ıi 
chrsı:rlığıı njlı·:ılnrıık lııılya~ :ı karşı 
çok l.ıın·cıli hır ''n1i~et test~ f'ıkc. 
<'ek \'C o z11111:ın \'nkın !j;ırk l ııki 
Frıııı~ı7. k!l\'\'C'lleri "inınli ,\ (rikıı~ı 
kılıı11tı \"!' ııcnerPI l>ii ı:r•J'ıin lf'j)n· 
nıınn!l hıı hıırtıi ı.nzııııı« ·n~ ıırn \'C 

bunıı hi ... nen mcmlcJ,rtiınııı kalh:ına. 
ca~ııı:ı km rellc ınııııı~orırın. 

f ransanzn nzağliip 
olmasıııdak! sır 

Amerika yeni bir tayyare 
tipi imal ediyor, 

f!ir lsvı•:ı·c ş::ıı7l·tc~i. nı ıl~ ıırlıır ".lr_ 
feıiılen ~•;ıjiııonun lcıs:ı Jıir 7.nınan
t:J;ı du~me~ınl nıenuuhalıı. ederkrıı 
şoyle diyor~ 

" Majino ve nclçikarl:ıki istıh-
1..iıınlar iı•bı kt1\0 \'Ct1i me\'lilerln sıi. 
kulunda e.ı mühi111 amil ıanıırelrr 
rılmıı~tıır. 'J .1n·arclerin allıkları hum 
lı:ılar her ne kRrlar bu istihklimlıı
rın lı;u\'\'e!I• :ı:ırlılarını ritlmf'nıı~, ~ 
de, zırhlı l.;ülıbelcr altınrla miidaf:•a 
ı1a luıhı n.rn askerlerin manı·viyalla_ 
rın ı Jıozınıış; hıı a,,kerler, i~tihkftm
lnrı hcniiz clüşmeılt>n leslim olmuş· 
lan~ıı ·. E~ı·r Fran<ı:ının ta_n·are fai . 
kl\eti ols:ı ini; Alman k.unctlPri 
hi~ hır nı:..:ı neticeyi bu k&dıır ı;a
htık nl;rnııızl.ır; Fransa ıla nıevıi mu 
harelıesi rı;pınakla harbi uzun müd 
det rle,·am rllirebilirdi." 

Tayyarf'nln ehf'ııımin·tine daır 
ışte Teci., mtrnalı bir kaç satır ••• 

Filhakika ~on Jirmi senf' ıarfın. 
da tanıA~ec·iliğın inki:>afı kad:ır 
hiç bir erıclii~tri daha bii)ii~ bir lrı
k işıı r llÖ~lrı ıncmiştir. 191 .• buyuk 
harbinin i'k nllarını halırlayanlıır 
tayyare filow ·itibariyle her iki mu· 
horip ! aralın lunellcrini pek iyi 
hilect'lolerılır. Hunlar ınahı.lııt sayılı 
hir lıiaç filoyu geçmiyordu. Fnkat 
hıırp -.onur.ıı doğru t:ıyyareejlii(ın 
fayda l arı takdir eıtilincc hu mıkt.ır 
Mı~·alle ıı rıtı: ve harbi mlilt>ııkip bir 
t:ıraflıın !.::ıra ~ırh lı lıırı inşa olu. 
ııurken d.~er tııraflan )'eni bir ta
kım tana:e fabrikıılıırı lı:unılıtrak 
reni moılcll~r çıkıırıldı. 

Btt!(tinkii halrlc hnrp layyarele. 
ı inden il.i şeki l dr. istifade olun
ınat..tııdır; tıoınlıanlıınan la~ ya releri 
mııhiııı a~kerl mevkileri tahribe, yii 
rüyiiş hıılınde bulunan nııkliyc kr>I 
Jarıııı ıları'l:ı<lof!nık etmcl'I! ;)arar, 
nitekim ıuay ı " ayı içerisinıle ,·ıılrna 
geJen Fr.ı.n!J7. ve Alman hıırbinde 
bôyl,. olruuşııır. Mii)ahiıllcrin ifa· 
delerine rtiiıf' rı.:r.r Frıın~a fail.;: Dir· 
tayyare l m ''etine mali',, olsaydı 
AJın:ııı a'keri lrcrmınülrrini peri. 
ş•n e tlerek hu nları n yiiriiyüşlerlnr 
ka ti .sıırcıtc mııni Ql:ıhilirdi. F•kal, 
Fran~ı 7. ta~·,nrcrıliği bunu yapama. 
dı; Te horhiı; ilk on be~ (!Ününden 
sonra ('cplıNlt hic bir Fransır: tay. 

)tıl'C l:ııdİ.\ı:'• kıı.\tfuiunıııııdıi.!ı ı;ıbl; 
Flıınder lınrbi f'!m:ısınıla hu.}Uk mu 
larfnl..iyellcr ı.:usleıcn lııgılıı tay. 
l arelcri de Jııırbln ka~ lıcdllnıiş ol· 
1!11ih11111 giirerek ra:ıliycltcn çeklldl-
lcr. · 

.-hcı la! l lH"clcri ne f<'Iİ lll c, lıu ne 
\ i tan ıırciı:r rakip lınııılınrı.lımaıı 
ta) yarcleıinln ı;clıncsinc mani ol
maya ,.e muayyen uıınan!nrdn d:ı 

boıııbıırdırııı-ıı ı:ınıırcl<'rini hlma~c. 
)c ;)Hıtrlar. Di~cr tarıırtan Ameri
k:\n tayyıHcı:ilifıintlc yeni h lr inki· 
~ar ıia şu.hır ki lck ıııolorlu ve iki 
kişilık, mıtr:ılyöz \C bomba ile nıii
c.ehhez otıın hıı in) yıırr.l<"r karn or
tlusun:ı tıı·ırtıız için lıazıı lı111nııı o. 
ltıp topçu ıııeşiııin lıinıayc ellisı pi
yade ta:ırnı7.lln:ı ;ı.ardıııı \'C iştirıık 
etmektedir. 

Büliin lıımlardırn oıırıı nıulıte.Jı( 
milicllcrin lııyyareciliğc verdikleri 
eheııım iyeli lcbarliz cll i rehıliriz. 

Bir J.:uc sene cn·cJ hıı ıııillcllcr;ıı 
en başınlfıı Fransa seli) ordu. Fakat 
"Halk cephesi" kunıldu~u z:ıman 
tayyare inşııutı talıdid ohı:ıclu. An· 
csok 193() yılında yeni hir proje j • 
le 2617 tnyyarelik ılaimi lıir hıı'\":ı 
ordusu eıııri için 4800 lnyyııre ye 
12000 motor' inşn olunııcnktı. Duna 
mukabil Alınnıır:ı ııazi rejiminin <la 
ha ilk aylıırındo faali) ele geçmiş. 
tir. Filho!:ılin llillcr 1935 marlınd 
büyiik bir lıı:ıva filosu \'İİcııdn gcliı·_ 
Pleye karsır verdilli gibi lııı;iltcre de 
1935 mayısrnda ııyni .knr:ırı aldı. 
J;akııl Alına•ı tııyynre cndiİ'Slrisi mü! 
hiş bir fnıılı) el gostcrirkcn Jngilir.
Jer i~i dıılı1 yıırnşlnn ııldılnr. Hl35 
de karar :ıltııuı nlınıın plan aoc:ık 
193!1 ni~ıınınnn l:ıhnkkuk cdcbilmi~· 
lır ki lın nıüılılct z:ırrınd:ı Almanla. 
rın inşa clliklc-ri tııyynrc miktarı 
ıııiilhiş bir )ckfın ltıtınııkla idi.' 

NF.Tlr:D: Tııyyıırc enclii~1risl Jıarp 
len aldı~ı bir•cok derslerle )eni bir 
inldşaf yoluna ı::irnıişlir. Hele Ame
rikanın kısa lıir 1.aınanda 50000 tııv 
ı·are inşa~ııın dair ,·erdiği knrnrleı 
Ingili1Jrr!n .Aıncrıkan folırikııların :ı 
ısmarlııdı~ hm Jı:ıd~iı: lıcsabsız mo. 
lorlcr ,.e buıılardtt gösterilecek '" 
uUiği hu inkişafın kuVl'clli bir :ılı 
meli 8aya!>fllrJr.. !{. 

Amerikan tayyarec.il~ri ingiliz 
ordusuna yazılıyor 

Kanada hava kadrosuııa 
biı çok müracaatlar oldu 
Olloırn, Ti - 11:1\':1 1101.ıırctinin J ,tayyare p:ıı-kıııı lckrnr bomh:ıJa. 

bir nıenrnnı , nı.:~,.k c\'safı haiz ·ı mışlardır. Hnnı 'e Osnnbruk 1ckrıır 
hır çok Am;ril.~n ııiloh11111ıı ahiren l>omb:ırdıın:ın cdilıniş, ınarşnndlı 
J{an:ıdo l.ıııtr0,11 na .\llt.ılrlılilıırını garl:ırııırl:ı )Rnı;ın ve iıırilaklar Sıı" 
bilıfirmhtir • rülmüştiir. nur'dal.:i Hnmborn'da 

Ntııuo~J.:. 17 - lıııtiliz h:ırn ncra· bir ytik~ek fırın Dorlmund'da lıir 
ret i Ameril.tı 11 ı:ı~ yure<' ilerine bir mühiınmal f:ıhrikası bombardıman 
me~ai yollıı)arak lngillereye 1tele- edilmiştir. . 
cek olan .>\nırrik:ııı tnyyııreci TC Sıılıil müdııraa tayy:ırcJcrı lioJ:ı.n. 
telmi")enlere Aııırrıkan IRlıii}elin· d:ı sahilindeki Ymcmsord liınanr 
de J..alınak sHrliyle de lıro,·e nrilc. nı lıornlıardıınım ederek :ınlrcpo. 
cdini lıilıti'rınişlir. J:ırıla büyük bir ~ııııgın ~:ıkrırııwr 

JNGtl.tz TA l'YAm·:ı.ımiNL'' 
tmMRı\RODIANl •. \RI 

J,011rlrrı, ti - l nııilİl lıoıobnnlı· 
m:ın hı) nırelrri :\'rırmıınıliyıırink i 
Li•i~ ü\Je n- g,·rö'ılc dü.,nıanın ha. 
,.ıı ınryıian!arına la:ırruı elnıişler

ılir. Cer", l:t\):ırrlcr lekrar llo
l:ındaılA !\'ortlrrncy H~ Oekkoy ha· 1 

\'il mey<l:ınl:ırını homhard11nnn 1.'

dcrek hangarlar:ı, petrol depolıuı· 
nıı ,.c ~ erılr. htılun:ın in) ya relere 
ıı ı <'5 wrın i ~lrrd i r. 

Diin ~ece homharc.lınıan in) yarr. ı 
leriıııit llanovr·rla hir )lelrol l:ıs· l 
fı~<'hane~ini ,." Pılcrlıorn'tlıı hir 

)ardır. 

Hüııın l:ıyyarclcrimiı :ı:ılinıeıı 
eli.in 111 iişler<l i r. 

flugiin hanının muhalefetine ras
ınen Jıomhnrılıman layyarcleriınlı 
ı·rıın~:ının şimalinde düşman tıihı· 
fıııd:ın i~g:ıl edilen h:ı~a meldan
hırınıı hücııııı etmişlerdir. Tayyare· 
lerinıiz l.eıa Armcnticres yakının. 
ıia bir ına\'nn grupunu da bombaı
dım:ın cim işlcrıl ir. 'l'ayynı cicri • 
mi7.den lıiri ıliinmcınişlir. 

llugiiıı iijllrdrn soıfrn sahillel'iıni· 
zc yapılan hir lı::ı~kın r~n:ısıntla üı; 
ıiiisınıın homhıırdımıın lııyynrni 
ı:ıh

0

riıı r.ıiilıııi«lir. 

lngiliz ·tica ret 
filosunun k ay b 

Evvelki haftalardan çok yüksek 
l.r>ııtfro, 17 - J :;ılni)c ııe · 

7'\retiııin huı.:1111 hildirılii!iııe g<ire, 
7 _ 8 lr.ııırnııı ı;rı•c ı niha) el hııl:ın 

h:ıfta 1:lrf111tlal..i tic.arC'I ı;eıııi~i zıı. 

\Jalı, lıaHı lıiİ<'ııınlarının \C deııi1.
nllı tııaliyctinirı nrtııııı'ı schebilc. 
e\'\'clki hıırınlarılaki za) i:ıttnn ~·ok 

} ııksck olmıı~ııır. 

llıı h:ıfla rnrfınıhı 2:! lııgiliı, 
ıııııtıefik 'c.' a !Jıt:ırıır ynıııır zıı) i 
1ıl11111şlı ı r. llıınl:ırın l l (.137 nlnn 
111crmıı lrınil:'ıln\11 şıı suretle dıı. 
4ı1111al..IHdır: 

i!i.8:::; lıorıltıl• 1:1 lll'~iliı , ,qıııru , 

ıu;;;~, l<•ııluk J ıııuıtr.rik \'npıır, 

:!8.!Jlill toıılıık 6 Lııtarar ''a1111r. 

1:11 ı.H ı.ıı h.ıı lıın · Lııc.l:ıl eliudcu 
heri ı.:r.•·eıı ı ı lııı rı.111 ın 'asalisin· 
ılcn l uı..~ck olın:ıl.i:ı Jıcrabcr aza_ 
1111 zıı) ınl hııflıısının rakamı olan 
200 hın ıııııun ~ nrısındun biraz 
rntlndu. ., • 

ı:; ll'nııııtıl lıırılıiııc k:ırl::ır Almaıı 
ı;<'arel filo~ıınıın :ı:ııl iııtı 887 bin 
ton, lıııll :ııı rilosunıın 7.a)ialı he 
~H hin loıttlıır. 

Z:ıyi:ıı niı-hrli tı:ı,·n \C ılcnizall1 
faııli~elinin siılrlclinc f;ore zaman 
:ıaııınn •ld."; 1 5ııı"k lrılır. Almnııl:ır. 
~imdi l"r:ııı"l ~~lııll<'rini i)g.'.l.1 rt· 
ıncklc nlıltıkl:ırınılın hıı r:ııılilC'llll 
tıı1mrı ı hcklenılır. 
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Bütün gazino ve içkili yerlerin l 
tabi olduklan yeni tarife 

Kahve ve çay 
yasak edilecek 

(lla~/arafı 1 lncicle) 
Diğer tarafUın ha.!kın ise yeni 

t.arüelerdcn hiç ha.beri ;-. olıtur. Hlr 
çok eğlence ycrlennde <de yeni ta. 
rifeleıe nykm oldrıık halktan n~
petsiz surette fazla pııra nlmmıı.ktn 
devam edilmektedir- Ba:r.ı kurn:ı% 

ve .hilebaz patronlar, halkı .-e hat
t.A belediye memurlarını kandır • 
malt için türJU türlü çarelere ba.ş. 
vurmakta ve bunları halkın cebin
den gayrimeşru tekilde birltaç p&· 

ra .koparmak için her an tatbiktan 
geri durmamaktadır· 
lKTJSAT MVllORONVN BAŞIN· 

DAN GEÇEN HADİSE 
Bu §Ckllde tatbik edilen oyun. 

!ardan en mlihimmi :i§ me::rd:ına 
çıktığr zama.n .kabahati garsona 
yO:klemektlr. Bu ıekllde bir lıacliae 
blzzat belediye iklmat müdürü Saf
fetin bafmdan geçm.l§qr. Geçen pa. 
zar c\bıU Boğaziçinde teftiee çık&ıı 
:iktlJ!at müdürü bir gazinoya otur 
mUf ve ga.reon kendisinden tlbi 
oldUklan yeni tarifeden ÇOk para 
istemiltir. 

lktnıat mUdürü hiı; 8el!llni çıkar. 
manuıs, yn.lıuz patronu görmek .18-
tedl~ bildlrmJatlr. Patron geldiği 
zam.an iktısa.t mOdürilnli der4al ta. 
nm:ı.ıe ve ilk evvel1 hir l&§kmlrk 
geçirdikten .ııcmra birdenbire gar • 
aontm üzerine aWarak: 

.. _ Yine mi fazla para .isti3''0r. 
sun. Ben aana lllkı mJa tenbih et
medim mt. Sen benim bqanı ya
b0nm!,, dfyeret wte bir hid· 
det ptenneıt suretile t3i ~rt bu 
etmek lltemiş, garsonu dölmefe 
bile kaltınıltn"· Fakat talılatile kcn 
dfaln1 kurtarmtılt için pa.tronwı 
yapt:ılı bu aahte harekete Ddma.t 
mUdllrO aldanmamıo ve derhal ma. 
halll b.y:mak&m1 ça,gırarak alman 
kararla gıWno ilk de!a olmak üıe
re tlç dn &çatılmJttır. 
JIALX BEJ.EDİYEl'E YABDDI 

EnlEUDtB 
Gazino ve içklll lokanta Uhlble

.rbılzı belki buna benzer daha bJr 
çok kurnuca hareltetlerl vardJr. 
Hallan btitlin bunlara aldanmaman 
.ve nerede olursa olsun yeyip ıçtlk. 
ten ııonra hesap &6rei!eıii .zanwı 
mnha]rlrak suretle belediye tara -
!mdan tasdikli yeni tarifeyi Jate _ 
meli J!zmıdır· Belediye ikt.mat mU· 
~:bu husustafunlan aöy_ 

"- BJz elimizden gelen htr eeyf 
ya~ruz. Fakat buna mukabil eğ
lence yerlerini itletenler en kil -
çüJc vesile ve fuattan iBtffade,_ 
kalkıyorlar. Her masa başmda he" 
118.p görüleceği zaman bir belediye 
memuru buhmdurmafa imkln 10k. 
tor. B1ru da halk verece~ para
nm nereye gideceğini heaa.plamalt
du-. Tudikll tarifeyi iırteınek " 
ancak hak olan paray1 ademek ıa.· 
zı:mdzr. Halkanız bunu bfr pr8Dlıip 
yapmalıdır. Halkın kontrolu obnu 
• belediyenin her tUrlü tontrola 
bu ine Ufl gelemiyecektlr. Halk 
kendiaine taadikll tarife ga.ter
mek i9temlyene para -.ermemeli w 
onu derhal polise ve ilk ~recefi 
bir memura haber vermelidir. 

BUDlan yazthktan 'SOnra bette • 
ilin bUmesi ve hatıl keserek cebin· 
de tqm.Mı icab edeu otel p.zino 
ve diğer eğlence yerlerine~ alt be
lediyenin tat.blJcna geçtiği yeni ta
rlfeyt qa.ğyda aynen yu:ıyoruz. 
Herkesiıı bu tarifeye l:ıe.karak ait· 
til1 )'erde kıı.ç kul'Uf vereceğini he. 
Baplamam da kolayca mtimk11ndflr. 
Bunu )'UUDda taeıznıyanlar yukar
da da yazdığ!mız gibi oturduklan 
yerlerden muhakkak surette tas • 
dikli tarlfeyt Jırte:mell ve bunu her 
vatandaş kendisinin bir hakkı o
larak çekinmeden yapmahdu-. An • 
cak bu '8Uretle enuılyetbnizin auı· 
iat1mal edilerek cebimizden fazla 
para almma.sma m!ni olunabilecek 
tJr. • 

GAZİNO VE LOKANTAJ.,AnIN 
SINIFLA.RA GÖRE 

TARIFELERt 
Belediye tara.fmda.-ı aynldrklan 

mnı:flara göre, Ucret tarifeleri tes
bit edileıı Jçkill gazi.Do ve lokanta· 
lar tmılardır: 

L1)1[S YEKLEB 
Parkotcl, Tokntlıyan oteli (Trab· 

yadaki cıaıı·n, Perapalas <0tell Su. 
adiye ıı:ızinosu, Bebek Palas 'snzi. 
nosu, Cnnlıb:ılık gazinosu, C:ılatıı 
yoku salonunun unıuma mahsus 
lokantası. 

Yukanlnkl 3•er!cr belediyece 
lDn sınıra aynlmışlardır. Bur:ıda 
ı;alaısız zamanlarda: 

Çay, kahve, gazoz, Jimonata 25, 
cJkolata, dondurma 35 kuruştur. 

Cal8ı heyeti bulunduğu takdirde 
.,. calcı heyetinin ~lL,tıRı zaman· 
larda ft çalgı heyetine llünir Nu. 
rettin, Hamiyet, Safiye. Mualli gibi 
memleketin tanınmı' san'atkArlan 
aJat1 eldula zamanlarda: 
~. bine. 8dGE, Jfmoaata, ~1-

...... donchmna 50 turu,tur. 
Lakı JWlel'C!e tablldot da mecburi 
tat11Janıtt11r. 

Su ve ekmekten ba~ka tablldotta 

Mevsim salatası. çorba \·e ems:ıli 
ordö"r; ikinci kapta: Et. tıalık, ta. 
mi: Gcüncu ;kapla: Pildv, mıık:ır. 
na, hörek, !ebzr 't ems:ıli; dördün
cu knplıı · ~Ie~ .. ,·n. knmposto ve sala 
tolıırdn-:ı hirl h•ılıııınn 4 kaptan mü· 
leşekkil tııhildot için lüks rerlerde 
JOO kuru~ 11zamf tıırire fiyatı tes
hil edilmişllr. Qer müeııseııede Da. 
imi Ent"fırneıı kararının 10 uncu 
rnarfdesintle tııı1rih olunan evs:ırtn 
tabu he)eli hulunursa (~e,'tDl t'al· 
gı nıasrRfı 35 lirRdan aşı~ı olmıyau 
''" • ~art beş kişilik ('algı heyctJ 
lıulunduran yerler), c,.•algı heyetinin 
c-alıştığı Hmımlarda tabildot fi)·aı· 
larına :rüzde 25 zam yapabilecek. 
lcrdir. Yani o zaman tabildol ücre· 
ti 100 kuruş ~erine 125 olarak tide· 
neceklir 

Bıai..va SIND' 1'E&L&R 
lltuoiilu /,-ozasında: N'ovotni, 

KrJsrııl, Abdullah efendi loka.ntıısı 
Belvü bahçesi, Küçük Çifllik ga. 
ziııosu, T-epebıı~ı lıeledlye bahçesi,,, 
Nnrin lokaıılasa,, R~jans lokantası, 
.Sadi salonu, Be1er lokantası Degüs 
slasyon Jokıınlası, Nis bahçesi, Tür
kiye lçkill lokantası, Tokatlı, turu. 
hııriyet Jokantns1. 
J\odıköy ka:a11nda: Fenerboht"e· 

del.i BelHi, inci, Caddebostao gaz.i· 
noı>u. Moda ııazinosu. 

JJ~,11.·ın,ıa: Bebek bahçesi, Akın· 
lıburnu Todorl, 1'knıtıburnu Mar
ko. • 

:Bmirıiinü ka:aıunda: Tokatlı. 

A:ıkamdan verilen bir habere gö
:-c, memleketimize ba.'"içten gel
melcte olan ve ticaret muvazene • 
mizde mühim bt- yekun tutan çay 
Ue kahvenin istih18..klni azaltmak 
ma.kaadile bazı tedbirler alınmur 

dtlşllnillmektedir· 
Bu meyanda kah\-e ve gaztno gi. 

bi umumi yerlerde çay ve kalıve 
s:ıtışmın menedilmesi tasavvuru 
vardır. Yapılan tetkikler mtl.spet 
:netice verirse bu tasavvur bir ka
rara bağlanacaktır· Gazino ve kah
vehanelerde kıibvc ve çay yerine 
ıhlamur, şerbet, ayran, yaş ve 
kuru mcyva, pasta gıbl maddelerin 
satılması tavsiye olunacaklU"· Piş· 
:mcmiı kahve ve çay 21atan dükkan. 
lnrdan .istiyenlerin ev ihtiyaçhı.n i· 
çin çay ve kahve sa.tmalabilmelerl 
yine serbest olacakUr. 

Yapılım tetkiklere göre 1938 M· 

nesinde memJeketimizc 2.400.000 
liralık çay ve kahve ithal edilmiş· 
Ur ki bugUnkil ticaret muvazene. 
m!zdc bu kUçUk bir rakaın değildir-

ZAl1 
Trabzon nUCus memurluğundan 

aldığım nüfus kağıdımı uyf et: 
tim. Yenisini çrkaracıı.ğmıdan eski
ıslnin hUlcmU yoktur. 

KadıJ,öy l'eldeğlnnen Tepe so. 
kak 60 numarada. Hacer 

IJal:ırJ.:öu kazasında: YeJflköy cikolala dondurma i 7,5 kuruştur. 
Palas, Horla pıinosu, ı\srl PlAj Çalgı heyetine yukarıda bımleri ~ 
lcıızlnosn. yılan nıcmleket1n tanınmış san'at· 

IJskü:Jarda: Snlaeok gazJnosu, .kArları da dahil olduğu zamanlarda: 
Küçük su ıaıaziaosu. _Çay, kahve, gazoz, Jırnonaıa. don· 

Sarıucr kazasında: Beyaz park. durma 30 kuru~tur. 
Adalar l:o::ınmda: Büyfikada UÇ(JNOO SiNDi' YERLl:lt 

THlan, Splandil palas., Akaıı)B, Se. Ltık.ıı, birincr ve Uc.lnci nnt yerler= 
lek, B. Ada Plaj cnıinosu, Luna de lsml bulunnııyan btıtUıı yerler 
park, Remzi Akdal ıadnoau, Sü· üçUncU ıımf olarak tespit edllmiftlr. 
ıner, r·oçya, l.izorun fl&Zİnoau, An· Burala.rda çalgımı; zam&D.larda: Çay, 
kara paloa, Çanka;ıa, Turiag, Or. Jcahve, guoz, lfmoaata ~. Çilcolata, 
maıı. Heybeli plfıjı. dondurma. 7.S kuruıtur. Çalgı heyeti 

Yukanddl ye,-Jer belediyece lbUlurıdufu takdirde ve t&Jgı hoyeUnlıı 
hlrJnci sınıf• ayrılmı~lardır. Bura. ıçaJdJgl zamanlarda: 
da caısısız zıımanlarda: Çay. kah- Çay, kahve, gazoz, limonata 10, Ql· 
\'e, gazoz, lİ!f!Onata 10, çikolalat kolata, dondurma 12,{S kU?U§tur. 
dondurma :ıs. fişe bira 45 .kuru~tur. Çalgı heyetıne yukarda lıdmlerf 

Daimi J.:ncümen kararının 10 ceçenıer gibi memlckeUn l&nmtıı!J 
uncu maddesine uygun vasıfla .aaııatklrlan dahil oldugu zamaıılar
çalsı heyeti bulunduRu takdirde da: Ç&y, kahve, guo.z, llmonta, QI· 
ve taı.ı heyetinin çahşlı~ı zaman- lcoıata, doncıurma 20 kı.ını§tur. 
]arda: Çay, kah"e. fr.IZOX. limonata .RNKI..., DtGER iÇKi FlYAUARI 
20, cikolata .cıondurma 25, li§e bira lhandan ba§'ka lUka yerlerde: Ra· 
~5 ~urııflur. Jcmm 1Dhlnr fiyatına yilgde 170, fil" 

Çıılgı heyetine Hamiyet. Safiye, .raba yüzde 160, vtsk1ye yüzde 100, 
Mwılla, l\lünir Nurettin sibl melD- Birinci mııtlarda.: Rakmm lDhiN.r 
Wcetin 1aıunnsıı aaa'a~ h ıtpt.m& ~ 11M>, taraba ;rum. UO 
dnlııl olduğu farnanlıırda: Çay, lkincl smı.tıarda: Rakıya yllzde 
kall\ e, ı.ınzoz, limonata, çikolata, 90, ,oarabıı yü%do 80, 
dondurma 40 kuruştur. 'Oçllnc11 amıtııı.rda: Rakıya :vtıme 

Birinci sınıf yerlerde de mecbu· 715, ıaraba yill:de ıso, zammedllecekt!r. 
ıt olan tal>ildol da Jse, su ,.e ek. Bu fiyatlara meze dahlldir. BUtlln •r· 
mckten haşka birinci kapla çorba ntflarda çalgı oluna aynca )'Uk~· 
ve emsali ordövr; ikinci kapla: kl lçkllertn zamlı tlyatma tekrar ytı..z 
Et. balı\', tavuk; Qçündl kapta: Pi· de 25 zammolunacak ve çalgı he)'!?" 
liıv, makarna, börek, sebze ve em· tinde mllfl&ur u.na.tk&rlarm buhuıma· 
sali; dÖ'rdüncü kapta: l\ley\·:ı, kom. a takdirinde yüzde 26zam taritenin 
posto ve salatalara:ın biri bulunan diğer lıllkt1mlcrl dalreamde yüzde ylr
• kaptan müteşekkil labildot için 'mi be§ sa.m yüzde kırka kadar Qlka· 
birinci yerlerde 75 kuru, azomt ta. nlabllecektlr. 
rile fiyatı tesbit edilmiştir. Eller Belediye, bu tarlfelcrl hazırlarken 
mOesscııcde daimt Encümen kam· lbQkQmetiıı az 18plrtolu lçkllerlD rat
rının 10 uncu madclcslnde tasrJb bet bulman bakkmaak1 premtptld 
olun:ın evsafta çn1gı heyelf bulunur g5zanıınae bulundurmUJ ve raktdaıı 
sa ı:alsı heyetinin çaldığı nm:ın· ziyade bira ve prabm ucua olm•am• 
!arda ı:ıbıldot 1hallıırına yüzde 25 dikkat etmıftlr. 
zam yapabileceklerdir. Yani o ı.a· Yutardakt fçldlerden maada tam! 
mon tabıtaot Ocrcll ;5 kuruş re- k.Qdeclllmemı, itkilerin tari!eld •r-
rine 95 kunış olarak lSdenrcektlr. lbeattlr. 

IKtNCI SINJF YERLER Lt1ZUMLU JırLd'Olıl.AT 
'1eyoğlu ka:asında: Anadolu Ic· 1 - Her .uııt lo.lcaata. gazbJo n 

kili lokanla-;ı, Adalar loknntası, emsali yerlerde 1c;;k1 t1yatıan meze ile 
Hüsnütabi)·at lçkill Jokanlaıı, Ha· birlikte verilmü prtile ~ıt edil· 
toy içkili lokantası, LAJa Jokantuı, mi§Ur. 
Güzel Anadolu lokantası, Jımir 2 - Bıromum lokanta, g'aziııO ve 
lokııntnsı. Ma,·I Köşe lokantası, emsall yerler~e yemek acrbe.ııt reka· 
Yordın içkfli lokantası, Ceoyo lo. bete terkedllmlltlr. Ancak mtıeaaeac· 
kantası, Yıldız birahanesi. Jerln ta.nz1nı edecekleri yemek Ucrot 

'Kadıl:ôy l.rı:aswda: K!lcük 1\foda tarlfelerJ de mahall! kaymakamlıkla· 
Domonti, Todorl (Kalamtş), Hatay rmca tasdik edlleoekUr. 
Jokıınlıısı, Fehmi lokanta!jı Kficük 3 - Tari!eler e.su itibarlle. ça.ıgwz 
Moda bııht"e<;i. H. Pa,a, gar büfesi. olan.k ta.Dzim ve tudik edilecektir. 

lJeşiktaı ltr:nsında: Tebırrcıs lo· iMUoueeeler lı.eap puınıl&larmı çaısı 
kantıısı. Ortak&y \'itali. sız. umaıııara mahau.1 tarife fiyat· 

C.,küdar ka:aıındn: Kısıklı ıa· b.n üzerinden taıWm ve çalcı veya 
zJno~u. Kısıklı bahçe gazinosu, '1.-aryete bulundurduklarına göre bun· 
Kuzguncuk iskele gazinosu, BaAlar larm zam ııisbetlerini heaap yekQnu· 
başı meydan gazinosu, Çamlıca te. ııa illve edeceklerdir. 
pc gazinosu, Milliyadi gazinosu. 4 - Yevmi çalgı murntı M lira· 
Kakırköy ktuturnda: Asım l(azl. dan qağı olmıyan ve aagarl 6 kifilik 

nosu. Nııri aazinoau, Senlik pzino· beyet bulunduran yerler, tarifelerinde· 
su, FJorra Cıunlıca. ki yemek ve Jçki flyatıarma yüzde 25 

Sarıyer kazaıında: Hiln'kAr suyu, zam ;vapabllecektlr, muea. blrlııcl 
Çırçır gazinosu, Yeniköy palas, Ne· mııf bir müeıı.tcıenln tarifesinde c;al· 
cip bey balı, l\lordos lokantası gıaız samanlar i'1Jı teablt ediln:ıt, oııı.n 

Büuik Adada: Büyük Ada Mil· 87,S kuruşluk rakı .f1yatma çalgı bu· 
to lokantası, Petro Jokantası, lpsala lundurdtığu zamanlar da 87.S kunıf\111 
lokantası, l\lihal lokantası, Ahmet yüzde 25 l UA·:o edlleblleoektlr. 
Jok81ltas1. 6 - Varyete ve a.rt1at bulımduraıı 

ll~bell Adada: KrlstaJ bahçesi- yerler tarifelerine artı.at veya Yarye· 
Ç:ımlık bahçesi, Belediye bahçesi, te trupunun töbret ve kıymet.iDe göre 
Nizamettin .'.kay bahçesi, İskele. )11.r.c1e ~ • Jüzde 40 sam zam ;vapabi· 
ga7.lrıosu, Heybcliada Şefi gazinosu. lir. Bu zam ya1mz 1çJd ve ;yemekler 

Burga: Adasında: Burıraı istaYTl fçiDdlr. Kuell.: blrtncf amıt b1r yerde 
ıutnoso, Teodos bahçesi, Perldis çalgım.z zamanlar için life bira ny&tı 
bahçesi, dhann.es bahoeıl, Aleko 45 laıru, olarak teçtt edilmJfUr. Bu 
baheesl, Yani bahçesi, Nlko hah· fiyata ç&l(l sam.mı olarak yt1&de ~ 
çest. ilAve ettllimia takdirde ılfe btr& tl· 

Kınalı Adada: M111rdıc bahçHi, yatı 65 kuruı aıı.ır. MezkQr mQeaııue 
Eminönü ka:asında: Ege lokan· de varyete veya artJat de çalJJtıtı 

tası. takdirde çalgılı fiyatın yüz de ~ • yUz 
Yukarıdaki ycr:er belediyece ı. de '° l M kuruıa :ıammedlllr. 

kind sınıra ayrılmışlardır. Bura. 6 - T&rllllDJn ta.adlldDde ,tıı:de 10 
da çalgısız z:ıınanl:ırda: genem hakkı ııamlle ayn bl.r kayıt 

Cay, knhve, limonata, ııazoı, bulundurulnuyacaktır. (Yani mll§tut· 
7,5, çikolalu donılnrnıa 10 kuru~r 1 den prson paruı almmıyacakbr). 
tur. Çnl:ıı heyeti hulımdu~ıı toktl;ı- 7 - Tarl!elerin tudlkinde Uslele.rln 
de \'e çııl-:ı heyetinin ~aJdı~ı za. b&§l.ara!ma ınUeaelerlD .mıt derece-
m:ınlardıı: si yazılacaktır. El tarifelerlııde de •:r 

r ala z 7 15 ıusı olacaktır. 

A vrapada açlık Ruz'/ 
leliketl dolaşıyor üçu_~~u. d:ta 

Londm l'7 - ltalyanm idarcs!nde f davet etmektedir. Danlmarkanm bU· z e th g 1n1 
buıunnn mo.temıckeıer1e Almanya tun tstıhsal maddeleri Alma.ayaya Fakat demo 
tarafmr.l.a.n lfpl olunan Hol&ııda, Bel· aevkedildfğl lı;ln buradaki halk da eJ,,: 
çika, .Norveç ve bllbaua Polcmya ıt· aıkmtı içindedir; ve veıdk&)'& tabidir. a-ene Ruzv .. 
bl memlekeUerde bu ıaı Jçtn bllytUt Polonya.ya pllnce b1I memlelcet bil· AA-) *' 
bir açbk tehlikul bBl&'öaternıııtlr. Uln bllUln dil•rlıeriD4eıı daba mQfkUl Şlbp, 11 < 1 J'Wıaklka Habe§lstand'a mUh1mmat blr vaziyete gtrml§Ur. Bull& aebeb, part1at koagreat 
11%ltğında.n bqlta. ancak Ui aylık bir bir de!a halkm keait olmamdır. Şim· :uı:ı= Ame~ 
yiyecelt vardır. Va&lyet Llb)'&da da d ye kadar Polony&da bu Mile oldu· ,t"ıllllH akazndll 
:ıynı buluıımakt.a4ır. Jwıdan daha fena bir m&bml aeııeal re e.• m _ 1 
Diğer tarattan Noneçe •vlredllea ldrAk olunm&llU§lır. Amerilcadan aJJ· bir devre 1ç1ıı ifa

askcrleri bile laşe edecek miktarda nan 31 milyon lnglllz liralık buğday mam11 olduğun~ 
gıda maddesi Norveçte yoktur. Bu 1· da bu aene ithal edilemlyeceğiııe gö· ~:!':ı ;e ~ d1,..et Jll 
t1barla Oslo radyoeu ikide bir halka re Avrupanm dOiuaundluı babama .,... er &nı.• 6 

baait tagaddi 09ldllcri etra!mda ısa· kadar yer atan memlekeUerlıl, kışı, me~ r1c: e~~ 
hat vermekte ve kadınlar lktıaada açlık içinde geçirecekleri lilpbealzdlr. hl;!ta; ~l, ~ 

btlyük bir eıaenyetl• 
zeWğl üzerinde uırat ingiltereye taarruz işinde Alman 

kumandanları arasında ihtilat 
(Bqta.rafJ ı lnclcle) mek için ise bu luta&tm daha ev-

rin buırünlerde kont Çiano ve bU- vel karada bulwıııuuo, yani JıiG ol· 
yü.k bir ihtimalle Molo«>fla eöril(f mua nlsbl bir' emniyet :mmtaka
mesi bekleniyor· ıımm elde edilmesi icab etmekte • 
Şimdiye kadar ta.arnunn yapıl. cl1r- Almanlar buna ancak bUyUk 

muı lbmıgellrken ,-aki olan ge - bir meharetle muvattak o!abllirler 
clkme general Bravçlç ile general ki, h1ç .,Uplı'9iz mU.stebaa değildir. 
Kaytcl arruımda !:rkan bir ihtlllf· AJmanlar herhangi bir suretle kA. • 
tan il~ıi gelmiştir· Generallerin bi- fi bir ihraç Mlgesl 1.aptedehildik • 
ri taarruzun muvaffak olacağına, leri takdirde lngiltereye kaybol • 
diğeri muvaffa.kryet.slzlikle nctlce - · rnuı nazariyle bakmak icap edl'! -
lencccğine dair rapor vermi§tlr· ceJrtir. 1'1lbaklka be11 denize hrudm 
Bu Hitle:.i .tereddUde dll§UrmUıı, olan İngiliz filosu dU!!Manm geç • 
ve dtlfUnmeğe 21evketmletir· Bunun· meai.ne bir kere m!nl ollUJ'ladıih 
la beraber nihai karan son bfr iki takdirde onun geçtikten sonra mil. 
gftn iı;lnde )ine Hltıerin vermeai nakale ve muvaaalasmA mlnl ola
beklenmektedir. Siyasi ma.hfelle • bileceğini zannetmlyonım. 
rin kanaatine göre Hitler bu kara- HııJ!sa blltün mesele Almanya • 
n bu ay içersindo verip tatbika nm !ngiltereyle harbi karada ve 
geçmediği takdirde gelecek aylar havada bir hareket haline getlre
ic;in vermeııine imkıA.n yoktur. Za· bDme8hıdedir. Bu, limdiye kadar 
ten Alınan devlet reisi de bmıu bildiğfmJz ve tanıclığmuz wıullerle 
bllditf için Norveçe 100 bin uker çok zor halledilebilir bir iftlr· Fa· 
sevltedildi#i gibi bfrt.ok nakliye P-- kat batka wsuller tasavvur edil • 
mllerl de NorveQ Hmanlarmda bek me9f de imklnm değildir· 
lemektedir· lrALYAN GAZETELERtNtN 
~AARRUZ HAREKETİ NASIL TEllDITLEftt 

OLACA.Kf 
Nevyork, 17 - Hitlerbı h.azxrla· 

drğr taamız hareketınfiı ·yanndan 
sonra ba.,Iıyacağı t.ahmin olunmak. 
tadır. Hareket mehtabm H tbıe t.e
.-dtlf edecek .e 'bblleroe ~
nfn himayesinde lıücum botlan, 
nakliye gemileri, A1marı donanma
sı tarafmdan volti olacaktır· Do • 
naıımaom Norveçin §imalinde gö. 
rtlldiifll bild.lrlliyor· 

YA INKİYAT, YA ÖL1™l 
Zimb, 17 - Nev Zürlıer p· 

zeteıinin Roma muhabirine .ıö
re, İngiltereye hücuma bq· 
lamadan evvel. Roma - Ber
lia mihveri tlltimatum znahi· 
yetinde son bir sulh teklifi yapa· 
cak ve bu sulh teklifi Kont Çiya
nonun Berlin'e yapacafı yeni bir 
ziyareti takip eyliyecektir. 

lniçre gazetesinin Roma mu -
habiri, bu haberi verdikten ıonra 
tözlerine §Öyle devam etmekte· 
dir: 

Bu pyialar ile Gayda'nm Glor· 
nale D'italya'da çıkan bir maka· 
lesi arasında intibak mevcut bu
lunmaktadır. Gayda, bu makale· 
ainde, İngilterenin inJnyad ve 
muhakkak tahribi ile neticelene -
cek harp .pklanndan birini seçme· 
si Jlnmceldi~ yazmaktaydı. Al 
manyamn nihai .zafCTe itimadı, 
bir çok Nari memleketlerinde 
kendisini ıöstermekte ve Nui 
muharrirler, bu makalelerinclee, 
Almanya ve İtalyanın Avnıpaya 
hükmetmek hakkı üzerinde ıarar 
etmektedirler. Bu makalelerde 
Rusya baklanda hiçbir bahis 
yoktur, fakat Alman tekziblerine 
rağmen, Rus - Alman münaıe-. 
betlerinde bir deği§ikh"lt bulundu
ğu hakkında pyialar deveran 
etmektedir. İaviçre hududuna ge· 
len bitaraf yolcuların .c>ylecBk • 
terine göre, Alman balkı, Ahmn· 
yanın İngilterenin itini bitirdik" 
ten eonra Rusya ile meflU] oJa· 
cağı fikrindediı-. · 

BiR Jı'RANSIZ O&VERALtNtN 
MVTALEALABI 

Oenneııt Femmd. 17 - Le 
Journal gueteainde tnglltereye bir 
Alman ihraç hareketi imk'ıılanaı 
tetkik edeıı ~eneral Duval mU.stev-
11 içiD İngiliz kıyılarma ayak bıur 
maktald zorluğu c&ıden c~rek 
diyor ti: 

"İngiltere gı"bl efJAhlı ve uJd1 
vaartaıa.n mllkemmel ve tefldl&th 
bir memlekete derin bfr eurette 
nnfll% etmek lçtn karada mUhJm 
ve iyi teçhizatlı ıataata malik bu
lunmak 1cab eder. 

Bu suretle nlbayetslz bir zbıclr 
hisıl olmaktadır. Zira bu kıtaata 
malik olabilmek Jçln bunları Jhraç 
edebilmek, bunlan ve bllh--. 111-
zumlu olan mabeımeyt. Dın.ç edebil. 

Roma, 16 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

Cıırnale D'ltalya ırazelesJ, "son 
hesaplar,. başlıjı altında yaadıjJ 
blr mataleff,. C6rçilin nutlıauda 
tn!fllterenln kendini ciddt surette 
lehdJt altında ıörmediAi hakkın. 
dakl iddiasını eerhetmektedlr. 

Gazete, milbaHftalı bo nikblnll -
tin Jzbar edilmesine sebep olarak 
da Amerlkoya yapmak 1stenflen te. 
ılri göstermektedir. Amirallik lor. 
du Amerlkadan yardım talep etmtı 
buJunmakladır. 
Curııale Ditalya makalesine şöy. 

le devnm etmektedir: 
Bütiln Büyük Britanya impara -

lorJuju, pnsilikten Hint denisJne 
kadar tecrit edilmiş bulunduJu el_ 
betle, lnsiliz adasının iaJeSI lit. 
tikte IOçleşmektedir. Bunun için. 
dir ki, lnıriliz mflletlnln de Ç&r. 
çilin bu nikbfnliltne iştirak edip 
etmcdlltlnl sormak caizdir. 

Bu esnada, AJmanya ile ltalyı, 
Manf denizinde, AUantlkle ,.. lm
paratorlulun sair noktalarında, 
lnıillereye karşı kati ve nihat ta.. 
arruza hazırlanmaktadır. 

lncllterc fU iki 4ıklan birini ln. 
tihap etmek mecburiyetindedir: 

Ya Avrupanın kalkınma kuvve· 
Unin kal"fısında mutavaat etmeık, 
Te)'8hut, Çörçilin s5yledill aibl ae
nelerin delil, fakat gilnler n sa -
aUerin 1etldl edecefl aon derece 
cetJn "9 anudane bir barfJe kat_ 
lanmü:. 

Almanya "9 ltalya, C!ller ATn!Pı 
milletlerinin Bittikçe mfttebarfz bir 
surette iltihak etmekte oldukları 
ATTQPanın yenileşme kudretini 
temsil eW\Jerine kani bulunmak. 
tadarlar. Bu ıniUetlerln hazıJan 
da birkıo hlfta enel lnlilterepJn 
tarafında mnkl almakta bıaltınan. 
!ar ldJ. 

ÇörçlJln dllnıra menıfilnden hah 
setmesl bottur. BilyQk Britanya 
sırt kendi etobm n Jmı>aratorlu
Junu mldefaa etmektedir. 

Şllide 
Bir nazi komploau mey

dana çıkarıldı 
~ H ( .... ) - 'fU1 Mbr

t&m. lıGkGmeU defirmek Qaeıoe Na-
ziler tal'&t.mdu ıt.eıtip edileD ... 
komployu meydana ~. 

auttpda Nut ~ _... 
zblde bir an,tırma JapıJmtıl ........ 
plo ~klDda mQldm ,...,Jnl9r alde 
edllmlottr. 
.. bld18e71 -- ...... .AıDlırtka 

ıueteleri, J:lltlertD At'ıçada hUdml-

,.ı .... •wıct.a ~ -- .Amm
atla )'qryaa ~ .AJmu ırk 
dallanm .JıJmQa etmek IPNı8DMIJe 
~,. lraql dıa llarebte pgeot
l'tfnl yazmaktadırlar. 

dir. 
BUZVl:LT IÇ!N GA _ _,.,,._ 

Şlbp, 11 (A.A.) 
ha blr1ncl rey 
namzet aeçflmul 1~ 
Farley, Garner ve 
zumdan Veler 
reylerlnl Ruzvelt tçill 
male bahsinde gayre 
mUJtur. Maamaflb bO 
diye kadar heı:ıUz bit 
tir. 

Pa.rb. 17 ( A.A.) ""' 
lılalfye ıı.ezaretüı1JI 

tablltt mllt.M.Jdp seıs 
tUn bankalar ve e 
sandıklan ye.ııldeıl 

larm geri çeklJ.me.t 
t.akyidlor de kal 
evrak, bu1De tıonoıatS 
ra.zlan faiz ıervıaıer!O' 
tır. 



- 1940 

~ağıya indiler· 
Enstitüde taharriynt ncti~de 

gene bir itsbn ve adres defteri 
buldular- Fakat bu §llphcliye ben
zemiyordu, iroindeki i!üınleri.n hepsi 
kadınlara aitti ve bir kısmı maruf 
aile kadmlan idi· Bununla beraber 
bunu da tetkik etmek ihtiyatlı bir 
hareket olurdu· Bu defter de öteki 
nin yanma konuldu· 

Bu işi müteakip, direktör oda. 
smdan başka bir odada Rönar müs
tahdemleri biribiri ıtrlaı.srna ts· 
tlcvabma b113ladı. Hildn dirc1ttör 
odasmda De~"\is'ln nezn.retinde bI
nıkılmıştı. 

Bu isticvaplar sonunda. Rönn.r şu 
knna.nti edindi: Erika Volfda.n ha., 
kn milstnhdemlcı'Clcn hiçbiri, J:ill
dıınm suç orta~ değildi. 

Eıika. da Hlldanm yanma gön
derildi ve Rönar bir araya topla • 
dığı ve csaaen islmlerilc adresleri. 
ni aldığı diğerlerine: 

- Enstitü birkac gUn lmp:ı.11 ka.
lac.nk tır, dedi· Evlerinize dönllnüz. 

16'Siz kaldrğınrz g(lnler için de 
yevmiyenizl l\lacnksınız, binaena • 
Icyh Urlllmcğc mahal yok· Fakat 
haber vereyim: 

Bu sabah bumda olup bitenlere 
dair hiç kimseye tek bir kelime bile 
eöylemiyecck8iniz. Herkeııe söyli -
yeceğini.z ou: "Enstitüde bazı tadi
IS.t yapıldığı için bize yevmiyeleri • 
mizi de ödemek §artilc h::in verdi. 
ler." Hepsi bukadar ... Başlca bir ~ey 
bilmiyorsunuz, bntıka bir ~ey do 
eüylcmiyeccksinlı· 

!çinlzdeu klm l:ıoşboğaz;Jık edersi) 
ook geçmeden hapishaneyi boylar. 
Söylemedi demeyin-.· Anlaşıldı mıT 
Haydi bakalmı gimdi, güle güle ... 

MUstahdemlerin hepsi yilule yUz 

Amerlkalrydı. Bunlar gidince Rönar 
yijr.do yijz Alman olan HUda ile~ 
rlkanm yıınlarma gitti: 

- Daireme ıfd!yoruz, dedi· Ne· 
zaret altında kalacak.smız. 

Hilda eöylendi: 

- SaWıiyetlnW suiistimal celi -
yol"l5Ullll%• 

- Hayır. Uuırfmde 1slın yerleri 
boe btrakılmış birçok tevkif tez -
kerelerl vur· Bunld.rdan ~ine i · 
aimlerlnizl yazanm olur biter •. 
Yaptıklanmm mea'ullyetinl, c;:o • 

1dnmeğe biç lüzum görm.etaızm, 

llzerhne alıyorum. ÇUnkU ben dil -
fUnUp ta.ı}mmadan iş görmem, Bu 
l!lefer de yanılmadığına eminim· 

Siz ~ de casusluk ve ihanetle 
su~lwnınuz. Tahkikat.ımın daha bq 
langıcmda olduğum halde birçok 
delil topladım, bu talıldkata devam 
ettikçe daha birçok deliller bulaca.
ğmıa ve suçluların hepsini yaka • 
byacağxma §liphe yok· 

Çok konU§tuk. Daireye gidelim 

de orada 8iziııle daha tatlı konu
plım. 

Daired;ki ~.alış~ oda.sıruı. girer 
~cız Rönar, kendiAinf gaşırta.n 
blr bft.dlsedcn haberdar oldu· l\ılUca· 
dele ettiği le6kllı1tm kudreti hak. 

Rönar, lkl kadmt ConMnla Dey • 
vishı nezaretinde kapı önUnde hı· 
rakmıştı. Daha içeri girer girmez 
kltip, lmpısı Rönann odasına .açı • 
lan odıuımdan çıkanı.k: '-

- Şef, dedi· "G· Men" Ne.n'8l 
Uman dairesinden telefon etu. "Bls 
ınnrk" transatlanUğf dün gece, 
ıııukarrcr hareket \utinden on ae· 
ldz saat kadar errel hareket etmıo-

Bllet aliP yol<;ulam telefonla va 
dyet blldlrllnıit ve ça.buk da.vra • 
ııanlar vapura yeti§ebllmlşler. 

Saat yirnıi ikiden geceyarmma 
kadar, henUz rıhtnnda olan eşya 
fazla :miktarda ve Uç misli ücretle 
l§çl çalıştırılarak gemiye yüklen -

mil· 
Gotfrld Şlagerin de gemide ol • 

duğunu söylemeğe !Uzum yok ta.bil! 
Rönar: 

- PlAnlnr çla gitti! cl\j e dll!iün
dO· Çpk sinirlcrunf!J~i. Mnamafih, 
kcndi.slııl toplad1 ve görlinü!;te En -
kin blr tanrla: 

- Pck&I:ı dnı:l1 • te,,.kldir ,.d~rim, 

{Dc,·amı \'arJ 

~~-.. 
Görüşümüze göre 

Kastettiğim hakem yok .. 
Hakemliğimiz va1 

Birkaç gün evvel intişar etmiı, Adamın binnı ziyafete çağırmıır 
bir yaznnda, hakem kalitemizi hır. Sofrada lAhıına dolma.al var ... 
yilkseltmek Jçin, hakemlerin sade- Kapuska var. La.ha.nadan salata da 
ce bir branşta lhtieaslarmı nrttır var!· Blçarş daveUJ su 1ÇJnek l!t&
nıalnrı ica.b ettiğini ve filanca hn- Yince bardağı korkarak uzatrver • 
kem mevzu baha olduğu zaman biz • mis: 
o hakemi yalnız bir spor şubcsin. - Bana bir bardak su veriniz n-
do illti.sns sahibi olarak bilmemiz nıa. ı:ıhnnı:ı.~rı tarafından o!5un ı ... 
Itızmıgcldiğin.l iddia etmiştim. 
Maksadım, bir hakemin be~ altı 

sporda ihtisas sahibi bir hakem o
lnmıyacağını nnlntabllmekU. Bu de· 
mck değildir Jel: futbol lıa.kemJ Ah 
met efendi ( !) kürek ynnşlnnnda 
hakemlik yapamaz. Hayır ... Yapar. 
Fa.kat Altmet efendinin ihtiııası bel· 
ki kürekte değildir de, futJ,oldcdfr. 

İşle bu vaziyette umumi hakem
li kalitemizin dilşilklilğtine inan
mak icab etmez mi? Bir futbol 
hakemi niçin deniz ha.kemliği yap
sm? .. O i§ln ehli· bir kimse yok 
mudur? Demı:k yoklur kl, futbol 
hakemi Ahmet efendi_, hUrck ya· 
rışlarmda dn hakemdir~ 

Ahmet efendl;i yarın da atle
tizmde yine bnkem ı;örUrsek bu 
kendlsi icln bir kabahat değildir. 
Demek kf ntlethmde de Ah. 
met efendinin yaptığını yapablle
cck bir kimse yoktur. 

lştc bütUn bu saydıklarım, umu. 
mf hakemlik kalitemizin dil1'Uk ol
duğunu ispata kafi misallerdir· 

Kürek 
yarışları 

Bu hafta yapılacak 
müs~bakalar 

Yllznıc faaliyetinin bitmcııi üze
rine su sporla.n ajanlığı kürek ya. 
nşlarına bu hafta başlıyacaktır. 

EvYelce Yenikapıda yapılan ya
nşlar bu hafta Yenimahalle ile 
Büyilkdere arasmda itra edilecek· 
Ur. 

Milsabakalara jştirak edecek 
klUpler arasında bilhassa Galata
saray, Beykoı::, Fenerbahçe, GüneıJ 
na.zan dikkati celbetmektedlrlcr. 

Fenerbahçeli 
atletler 

Ankaraya çağrıldılar 
Enternasyonal atletizm mUsaba. 

kalarma iştirak içtn şehr:imb!e gel
miş olan Ankarnlr atletler Fener"' 
bahçeli atletlerle Ank~a bir 
Jtareılaşma yaıımak. iltemişlerdlr. 

.Ankaralıların bu arzulan Feııer
liler tarafından kabul odildlği tak· 
dinle, kadrosu iclnde Balknn §am
plyonu Muzaffer de bulunan san 
lacivert kadro, Ankarada, Ankara.: 
lJ atletlerle bir karuılll§Dlcı. yapa • 
caklardrr. Mllsabakıüann hemen ö
nümüzdeld hafta ynpılnuısr dilml" 
nillınektedir. ~ 

Bunun gibı, nyni hııkem1 nıuhtc. 
lif sahalarda görmek, ~aaı için 
bilmcık ama, bana bir ye:knaaaklrk 
vcıiyor· 

Biltün bu lfa.t1rlan, evvelki ya .. 
zımla ~ııh:slannı kastettiğimi :zan• 
neden krymctli hnkernlerimiz i~in 
yumak mecbunyetini hisse<liyo -
nım. 

Kastettığim lı8kem yok ... ıın· 
kPmliğirnjz vnr: .• 

Sa<-Jt 'l'uirol ÖGET 

Demirspor 
Ankaragücü 

Muhtelit takımı 

f Bnerbahçe ile 
karşılaşmak 

istiyor 
Ankaranın Dt:ımirsoor ye Anki." 

ragilcü t~nnlan muhtelit haltnde 
tstanbula gelerek iki ~ yapl'J1.ğ; 
üzere Fenerbahc;:e klllbUne t(lUraca.
at c~lcrdir· 

Fenerliler bu teklifi kabul et. 
~terdir· Şimdi tarih m~eleel he
ntlz hnlledilmi, değildir· Bununla 
beraber maçlum önUmUzdeld cu· 
martesl, pazar günleri yapılmul 
kuvvetle muhtemeldir· 

Altınova klübü tekrar 
tesis edildi 

Son ,.;amana kadar faal bir ıe• 
kilde Çalı§an Altmova klUbU faali. 
yetinl tatil etmigtL Haber aldıfı .. 
mıza göro Jclilb yeniden faaliyete 
goçrniQtir" 
Altmovalılara yeni Ç1.lıpıa dev

relerinde muvaffiı.kıyet temenni c· 
deriz. 

"lpsen,, müsellesi 
Behcet rıhtımdan ;) eni lı:ırekct e

den \•apunın gü,·ertcslnde dolaş· 
ma)"41 baoı~dı, Ukayıd bekışlan i
le )'oleulım takip ediyordu. Bnzıln_ 
rı r;Jllencelik, simit, sandviç yemek· 
le me~l{\ll, hnzılan da gaıelelerını 
açmış okumaya dnlmu;lnrclı. 

Geminin ıpklan aakln denize ak
sediyor, pcn·anenin monoton "e ka. 
rakterlsllk patırdısı gecenin ses,Jz. 
llQlne refakat ediyordu. 

Ansııın bnkışları iki ııenc kıı 0-
ı.erlnde saplandı. Konu,uyorlardı. 
Bilhassa daha kftcüğil haklld bir 
mucize Jdi. l\umral sacları bebeğe 
benzeyen çehresini ,çcrı:evellyor, 
fÖz)erJ 8CDÇllJıi sihrl T• nJe\"f ik 
pnrılda)'ordu. 

İ!itemeyerek o tımıfn dvAnı yilril· 
<Hl. '\'anından ııccerken gözlerine i
yice haklı. Onun da ayni bakışlarJ.ı 
kendisine bl!ktıAını heyecanla gör. 
dil. 

lJu aureUe muntaınm blr muhasa
ra ba~ladı. Göıler bir kaç dera ko
nuştu; dudel<lnr bir şeyler fısılda.. 
mak arı:usu ile yanıyordu. 

Belki o yn1 secesinin gUzcJllğl, 
l.ıelki ayın ıdenlz üıcrindcki esnırlı 
ıihrl, belki de ruhların isteği iki
sinin de ''a.rıur .köprüsünde ynn
yanı seh:nC$iJli kolayln§tırmıştı. Fa 
kat yanınıla yine can aıkıçı arkıı· 
daşlannın Jl1\IVCUdi)·etl ~u karşılaş.. 
manın bütün saadetini fhJAl ediyor 
du. 

lluna ralf ıuen, rlcnt etmek için 
bu, bir mıııeret teşkil edemezdi, 
Böylece ınubasara daha bllyQk bir 
ce<ıarellc devam etti. Şimdi keUmc. 
ler aifııdı1n d:ıhn serbest çıkıyordu. 

ücü de güvertede birer şeılonp 
uzanmış npurun radyosunu dinli· 
yorlardı. Konuşma sakin ve tabii hfr 
ff'kllde dc\'ııtil elti. Behçet: 

- Nereye ıidiyorsunul't 
Kumnıl aaçlı kıı: 

- MudanY•J'•· 
- Demek ıslzi c4buk kaybe(llyo,. 

nız. 

- Hail! bu gece. Saat ikide ... 
Mulıasanıııın bir an önce neUce 

lendlrilm<:ı'ii ic;in bu bir sebebtı. 
Kendbl de, dl#er kııın tamaınladıAı 
acayip Jpsen mOselleslne artık ehet"l 
miyct vermiyor, yavaş sesle aşk· 
tan, insanlardan, iki sençin ha)ılt 
uadetlnl tatmak hakkından bahset
ti. O, melankolik bfr tebe!sfimle: 

- Evet, diye cevap nrdJ. Söyle
diklerinlıirı makul ve dolru oldu
lunu kabul ediyorum. Fakat, ara· 
mızda bunlar tatbik edilemez. Ikf, 
ne saat sonr:\ birbirlmiıden ur.ak.. 
ltışac:aAız. beni bir daha görmiye .. 
cekainlz. Siz haşka )'erç, ben de 
başka yere gidiyoruz. Faydası var 
mı? 

- Belll olm112: ... Kfirei arz '.küçük 
tnr. Delki tekrar ka11ıfafırız ... 

- lnpUalı, benun bir gün olma
ııpı dilerim, ll'ıkln ilmid etmem ... 

Madan)-aYa cıkaeıaRı ıırada onu 
Be!ıcet yine gürdü. }"aklaııı. EUrıl 
uzahp iıfiçük bir kAAıt parçım ver
di. Kcndlılnl ııerede bulabllecellnl 
ve aralannda hfr irtibatın nasıl 
teessüs edebllecegınt yazıyordu, 

Kız kAJhdt okumak için ıssız bir 
köşeye sitl!. Dehçet beyhude yere 
bir cevap, lılr fşaret, bir hareket 
bekledi. Yalnıı bir selim, soluk l>lr 
ıellm, ba,ka bir oey ıörcn:ıcdi. 

Arkadı§ı ıemide seyahatine de
nm etti. Dehc;et onunla bir kelimo 

Nakleden: L. n.. 
bile konuşmak islemedi; ondan 
nefret ediyordu. 

Dönüşte, bir knç gün sonra npur 
yfne Muclanyııyn uarndı, bfr iki saat 
onıda bekliyccekti. Behçet bundan 
llillftıde ederek şehre çı:ktı. Snnşın 
kızı nrlık düşünmilyordu. O, so
Auk, IAkoyd ve kalpsiz bir kızdı. O 
nn söylediği güzel sözlerden hiç 
müteessir olmadığını görünce artık 
defterinden sildi. Bu dn di~erlerl 
gibi bir kadındı. Etrafına serp\fRJ 
se,·si hislerini ~lence, ı:ılay sayan 
bir k.ııdını. 

Dehçcl, gezintisinden dönerken 
tcşndüf eseri snnşın kızı gl'ırdfi. I· 
kisi de duı-nklndı. Ellerini uzaltılc.. 
tnn sonra J.:üçQcük, sevimli ağu:ı ko
nuşmaya hrışlndı: 

- Neden ce,·:ıp y:ızmndın1 
Behçet şı:~ırdı: 
- Nasıl yazayım7 Nere:reT 
- Nereye mi? Adresime • ., 
- Adresinizi nereden bllcee~m' 

Yine oaşkın bakışlar: 
- Me1''1ubumu olmm:ıdınu mı'7 

Yanılrnıyorsıırn orada ndresfmdeıı 
başka bir cok §eyler de yıwnı~tım. 
Alakanızı çekeceğini zannetmlşllm. 

- Mektup mu? Nasıl, kiminle yol 
Jııdınız? •• 

- Arkadaşımla! .. 
- Hal Gemideki arkedqınızla .. 
Evet, ~imdi mesele aydınlaotYQT· 

du. Kıskanç ar}!adaşı henQz başla· 
ypn bo güz.el nl~kayı neticesiz bı. 
rııkrnak hırsı ile mekttibn s:ıklamı~
tı. 

Fakat, bu barekeU neye )_..dı' 
işte timdi, kııkandıAl ve lnlUıa

fına manf olmıık istediği oe::v 3-ml· 
den başlıyordu. 

12,35: M.llzilr.. Şaıiala.r: ~: 
Muzaffer :ilk.ar, 12.~o: Ajana ba.-
1>erıer1. 13,05: Mllzfk, Türkiller co· 
kuyan lılumtter tıkar). ıs,m · 
1': lıfilzik· Radyo salon orlı~tfMI· 
ıs.oo Program vo memleket saat 
ayan. 18.05: Müzik: caz.bant (Pl·) 
18-40: MUzik: Fasıl heyeti. 19.115: 
Konuşma (~ polltıb hMfaeleri). 
10.30: MUzDı:: Saz eaerleJi. 19.415: 
Memleket eaat ayan ve A,iam· 
20·00: Müzik: Okuyan - A.zb.e Tö
zem, 20.15: Konuşma. 20.SO: ım. 
~: Amatör saa.ti (Kemal eolo)· 
20..l50: MU.zlk: Geçit konseri· 21.115 : 
Mllzik: 21.30: KonUIDlA (Re,dyo 
gazetesi)· 21°50: Mtlzlk: ıu~
eumhUT bandosu. 22-80: Meıııl~ 
eaat ayan, aj&DS haberler!, 22.~; 
lılllidk: Caz.band (Pl·) 23.25 • .;J-30: 
Ya.rmki program ve knpanrş. ' , 

IWia# u.n 1 ,_., -
Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu • Pamı.-ıkkapt, hmm 
ıokak No: 2. Tel: 41653 
Muayene V1; hCT türlü göz 
ameJiyab fıkara için pa.ra.ç.. -

Kaşınmanın sebepleri 
.Kqmmanıo .ffbebl • bDha.ııııa yaı 

lnj'Vl1minde • çok defa belll olmu 
aa da sebebi bclll oldutu da n.r
dJr. O zaman kaJmm.&y& •beb olu 
11eyae onu ortadan kaldırmca ka§JD• 

ma da, tabii, kendi kendine ıeçer. 
Her ~eyden önce davetsiz mıwtr~r 
~tıra gelmelidir. tnsan her mcvııtmde 
birçok kaşmrr, kqımr, lmıdtııe t:Oro 
ıu tUrl\l hııstalıklar imlllt eder de, 
sonra, çam8§1t' deği§tlrdlğl vaktt. ba,· 
Jta birinden te.sndU!en ~im!§ b!r da· 
vctatı: mlsa.fir bulııblllr... Geceleyin 
yatakta ka§mmca da tahtakurwıu da· 

1.ma lıattrıanınahdır. 
Davet.siz mlsatirJer sadece saı;ıann al'8.llmda. elit Ozertnde otmaı. 

Yemeklerle yumurtalıınnı yuttuğumuz solucan1ar da insana kaşıntı ve· 
rlrler, Ka§ınmanm bu tUrlUsU sebebi belll olmalc lüımgelen kaımmalar 
arasında sayılır. Belki belli değll dediğimiz k8§mmııl&rm birçoğu d& bcı.r· 
ıaklarda oldukları blllnmlyen solucanlardan ileri gelir. Onun için kaşm· 
ma çok devam edip de sebebi anlaşılamayınca, barsaktnİı çık.an madde· 
lcrde:ı bir parça bir lı\borıı.tuvara gönderilerek ıolucnn yumurtalnrı bu· 
ıunup bulunmadı~nı arattırmak iyi olur. 

Cilt hnatalıklarmdan pek çoğu kaşmmaya sebeb olurlar: En ba,ta, 
haylıca klm~elerl r:üıl\tsız eden el~zcmo. hastalığı. Dllhassıı. kı,ıla~ içinde 
kn§ıntı olunca onu hatırlamak IAzımdır, Onu ı.·c bUtUn cilt ha.8taltklıı.rmı 
n.nc:ık mütehassıs bekim teşhis \'C tcdıı-;I e(1inco ktı§ıntr kaybolur. 

Bazılnrmda, başka bir rahatsızlığa karşı lrnllandıklan UAç ka.,mma· 
)tı l!chcb olµr. Mcşı:l!I, ant.ııılrln, nsplrl:ı, uyku llalçln.n, kuwct flficı dlye 

Yazan: Dr. G. A. 
ktıllanııan arııeıılk. verem hlll!talığg)a, ı-oınatlzmaya. kAr§l §~ e~ 
aıtm. .. JW)'1e kqmmaya ııebc~ olan ~ardan b1rl kuJJanılc!ığl vıı.klt ıw 
omma aellnce )'I& o !Açtan va,ueıomell yahut kqmmaya tabammUl etmeli. 

Ycmeklerdetı bıwlarmm da, kn§mma verdiği varittir. Bunlarm ara· 
ıımda bllha.ıısa yumurta. Klm1slne peynir dokunur. K.lmls1De çilek.. B6yle, 
bir yomekten kqmmaya. iaUdadı olaıılar hangi yemeğin ka§mm& verdiği· 
nt, çok de!a, kendileri blllrler. Bllm1yeııler do dikkat ederlerse bulurlar 
ve o yemekten vazgeçerler .. Vazgcçm!ycnler içln de blr yol vardır: Ka· 
,nıma verditt.nl blldiği yemekten, mcsell yumurtadan, llkln pek az yiye· 
rek yavq ya.VA§ arttmnak, ıerbctlentr gibi. 

wmın vUeudunwı bir taratma fa.nilo dokununca ka§mır, k1m1lt kür
ke tabammuı edemez, bazw da. ipekten bir kumll!P.D vücudun::L dokunma· 
ama. MeaelA ll)Ok çorap gtylnce ka§mmı\)'!' tutula.ıılar vardrr. O halde~ 
ne ya lpek çorapt.aıı vazpçmell yahut. .. 

Bayanlarda gebelik zamıınlrmda vo l:adm hnyatmm sonabhar mcv
.tmlnde çokça kqmma gelir. O zaman kaommnnm ıebeblnl orta.dan k.41· 
dırmak mUmkün olaııııyaeağmdan eık SJk ılık su d6kilnmek Ia.zmıgellr. 

Sanlık hutalıfı kqmm& verir. Şelter htı.!talığı, böbrek haataııtı d4 · 
tnnm çokça k&§mdınrlar. Bl.rlııclsi kendi kendine ~ll olursa. öteki ikJ· 
.tnln anlatıımaaı idrar tah111lne bağlıdır. 

DıUyarlıkta k&§mmak hem sık olur, hem de acıklı. Çünkü kqmma· 
om ıtebebtnl ortadan kaldırmaya imkAn bulımamaz. 

Buıir memeleri bulununca orıı.ya k~tı gcldlğl vakit biç taaectJp 
etmemelldlr. • 

Bir de ınııaıım kendinde frengi hastnlığuıdnn §UpheBi bulunursa, bu 
hastalığı \•aktlnde tedavi etUnn.1§ olablllr, bir defa daha kıı.nmı muaye.rıe 
ettırmek 1yi olur, çtınkll bu hastalık ka,."!liltı \'ermezse de kll§ID.may& YU· 
dııdı ola.ntarm letıdadmı arttrnr. · 

~ ·-.ı1-... ..... ------~Aı11-....-. ...... ~ .... .-.ı-.. 
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ckınltrueye kunıııu;ıtur. 'J'nhmln tutan !.!3.•00 lira ilk ttımlnatı 1755 liradır. 

ı;ıartnamcal komısyonda gorUltir. !atcklilerln kanunl veaıkalarıle beraber 
tekllt mektuplıı.nnı 1\ıale aaııtinden bir aant evvel lzınlr Bornova aııker'I 

aatın alma komı.syonuna vermeler!. (309) (6036) 

Beher adedine tahmin edllen fiyatı 93 lira olan ~001300 acıet eğer takımı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 22 7·!HO pazartesi gunıı aaat J~ tedir. 
KaU teminatı 7500 ıım olup ~artnnıne.sl 2·5 liraya Ko. dıın alınır. Taliplerin 
muayyen \'akitte Ankarad:ı M.M.V. aatmaıma Ko. da bulunmaları. 

(329) (6109) 

~ • ı(. 

Hepsi.ne tahmin edilen tıyalı 176.000 lira olan 200.000 gtyım nal pazar. 
ıııua munakasa.ya konmu§tur. lhaıcsı. 19·7 9f0 cuma gUnü saat 11 dedir. 
50.000 giyimden aşağı olmıı.mak Uzere t.cklificr kabul edilır. Hepsine talip 
olanlarm kaU teminatı 20.100 liradır. Evsaf ve şartnamesi 880 kuruşa ko
ml3yondall aımır. 1etcklllcrtn kanunun emrettlğ'I bclgelcrile ihale saatinde 
Ankarada M.M.V. ıuıtmalma komisyonuna gelmeleri. (276) (5937) 

~. ır. 

Bcberine tahmin edilen fiyatı s~ kurtı§ olan 60.000 tane a!Umlnyum çıp_ 
lak matara 27.7.940 cumartc.sl günU sa.at 12 de Ankarada M.M.V. ııatınal<& 
ma komisyonunda pazarlıkla satın alınacağından lstcklilerln 6375 liralık ka. 
u tcminaUarllo birlikte komlııyonda bulunmaları. Şartname 213 kuru§a ıco. 
misyondan al.mır. (29") (6021) .... 

Hep.ııtne tahmin edilen fiati 18.100 lira olan muhtelit cins, miktarda. 
muytablye maızeme111 20-7-9•0 cumartesi gUnll saat 11 de Ankara.da M.. 
M. v • .atm alma komiayonunda pazarlıkla salın alınacaktır. isteklilerin 
2711S liralık katı temlnaUarllo koml.ayoDda bulunmaları. (295) (S022) 

••• 
llOO ton mazot pazıı.rlıkl& ııa.tm alınacaktır. Muhammen bedeli 60.000 

ura olup katı t.emlnAtr 8500 liradır. Pazarlığı 18.7.940 per§embe gUnll •a. 
at 11 de Hava satmalma Ko. da yapılacaktır. ldarl ve fenni aartname her. 
sün lSğledcn sonra 800 kuru§ mukabllJDde mezldll' Ko.dan alınabilir. lstek. 
illerin muayyen g11n ve aaa.tte katı teminat ve kanunt bel:;cıcrlle Ankanı.da 
bava satmaıma Ko. nıı gelmeleri. (317) (6067) 

• •• 
Kütahya.da on ııe., adet ukeı1 bina yaptmlaca.ktır. Beher binanın k~ 

bedeli 4859 Ura 95 kuruJ olup behertnııı ilk temhıatı 36• llra 50 kuru~tur. 
On be:1nln kqlt bedcll 72899 11.ra 23 kurut olup ilk teminatı 5467 Ura 50 ku. 
rll§lur. Binalar toptan vo lqer bcıcr olmak üzere Uç talipliye de ihale edi. 
Jeblllr. lqa&t mukavele tarth1ndtm lUbaren 90 gün içinde tamamen bllm.1§ 
olacaktır. lhale.si 30.7.94.0 salı günl1 aa.at 16 da yapılacaktır. KC§lt, plA..o ve 
~ıı.rtnameslnl g!Srmek !atlyenler Ankara, latanbul, Lv. Am. Sa. Al. Ro.ıarm. 
da Balıkesir Ko. Sa.Al. Ko. da ı;örcblllrler. TalJplerln ltanunı veslkalarlle 
tılrllkte tekllt mcktuplıı.nnı ve temlnat akçelerlnl ihale ıaaUnden bir eaat 
ovvellno kadar Balıkcairdo Kor. Sa. At Ko. na Termelert. (318) (6063> 

., ~ . 
66.000 kilo aadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konm~tur. IhalC31 1D·7· 

:uo cuma gilnU ı;aat 115 te yapılacaktır. Muhammen bedcll 92.400 lira ille 
teminatı 6930 liradır. Evıat ve prtnaıne& komisyonda. görUJUr. lsteklllerlD 
ıbale ı;antlnden bir saat evveline kadnr Edlrnede sanayi kı§la!Jında satmıııma 
komisyona. kıınunt vesikalarını ve teklif mektuplarını vermelcrl. 

l 191) ( 5577> 
~·4 

90.000 kilo aığır eU kapalı zarfla ekalltmeye konmu§tur. Tahmtn bedeli 
24..800 Ura ilk temlıı.atı 1822 lira GO ~tur. lhalesl 20·7·9•0 cumarte.sl gü
nll .saat 11 de çanakkalede ukerl aatmaıma komisyonunda yapılacaktır. !e
teklllerln kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesl.kalarile tekli! mek· 
tuplarmı ihale saatinden bir eaat evveline kadar komlııyona vermelcrl 

• (193) (15579) 
it ~ •. 

7ü.000 kilo sığır eU kapalı zarila ek:Jiltmeye konm~tur. lhalesl 22-7-9-lO 
pru:artcst gtınU .aat'ııs te lierzitonda Kor aatmalma komisyonunda yapıla· 
caktır. l!ulıammen bedcll 15.000 lirn ilk teminatı 11215 llracJır. şartnamuı 

koml.!yonda ı;örWUr. lsteklllerin belll gün ve saatten bir ııaa.t evveline kıl.· 

dar kanunt vcsfkalarllo tekllt mektuplannı komiayona vermeleri. 
(197) (~583) 

·~· '72 ton sadeyağı kapalı zarfla ıatm alınacaktır • .Muhamm"n fiyatı 122 
kunı§tur. lhııle.sl 20-7·9{0 cumartesi gilnU saat 10 da Tekirdağ askert aalm
alma koml.syonunda yapılacaktır. Şartname!! hergün komisyonda görülUr. 

(180) (M.87) 

40.0CO kilo aabuıı kapalı zarfla ekııUtmeyc konmuştur. Şnrtnamm An· 
kara, :latanbw \'O Konya Lv. Amlrllklcrl aatınaımn komlsyonlannda g5rUltır. 
Muhammen bedeU 18.000 Ura ilk tcınimı.tı 1657 lire M kuruştur. !balesi 
22-7-940 pazartcs1 gUnll ııaa.t 11 de J\onyada Lv. Amirliği satmaıma komls
yonuıida. yaptlacaktır. lsteklJlerln belli gtlnde saat ıo a kadar tekli! mel\tup
lıı.rını komisyona vermeleri. (l 90) < 5:176 ı 

1(. • :,. 

.A~ağıda miktar, muhıımmen bedel, ihale gUn ve saaUerl yazılı ıığır ve 
koyun cU kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şo.ıtnamcsl lstanbul, An· 
karo Lv. Junirllklerl \•e Kaytcrl a.ııkeı1 satmaluıa Ko. farında görUlcblllr. b· 
tekiller kanunun 2,3 Uncu maddelerinde yazılı ve.saik lle telcllr mektupla.nnı 
ihale sıı.atlnden Ul.aknJ bir ıma.t evvel Ko. tıaşkanlığms verml bulunmaları. 

(2i8) (l58'10) 

Cinci miktarı M tıedeli ılk teminatı ihale ı;l!:ı da&U 

kUo lira lira 
Sı~ır cU HliJ.OıJO 30400 22:.>U 26/7/9-10 cunııı 15 
Koyun ~u 7 QOfl 218-tO 169-1\ 2617 /940 cuma \6 

• . :/-
HepıltJe tahmin cdılen rıatı 2i\,4ll0 lira oıa.n 12.000 adet yUn Canllc 

29--7-D-.i' p ı.ıı.~tesl gOnıı !lflat il• 011 Ankarnda M M . V. satın aıma ko. 
mlsyonunrıa " ,., ıı zuırl:,ı e.ıtııı aıınacaktıı lat~i<lllcrın 19ı>O lırnlıK kaU 
rcraJnaUarllr <.ıı knını:ı.ı.••O ı ı naıımı.nalnrı t30C) (6024) . " . 

Karıı ı;:ırnızv:ıu ı.wın b r kilosunu tahının edilen tıau 16 lıuruş olan 480 
ton \'e Gole ihtiyacı ır.ın blı kllvsı.:na tahmin edilen !!ati ıu lturuş olan 120 
ton ısığır etine tnla;ı cıı,madı[;'ından tekı'8r kapalı 'Zarfla ekslltmeye kon. 
mu:tur 480 ton etin Iİk teminat; ~O.'.iO \C 120 ton etin ilk teminatı 1260 
llrndı.-' lhaıcsi :!9-7-IMO pazartesi Unu "'Bat ıı:ı dedir. l:.!O ton etin şart. 
r.an:e'31 p:ıras:z., fSO ton et ıı v;ırtn mesı ;::93 k:.ıruıss komisyondan alınır. 
E ct,tmeye gireceklerin 2<\Dv &ayıl• kanunun , H .ı ti:ıcü maddelerinde 
' ' .• ' ı~le ilk tem nat '-'e teklıf mektı.:pların; ihale &;latinden bir aaııt 

e nan M'lt. Mevki satın alms komisyonuna vermeler.. (301) (602S) 

31-7-940 c;ar,amba &.!ntl 11aat ı ı d p zarııkla l:omısyond3 me\·cut 
• n :a"ve göre ~.000 • i,COO ı;.rt 1'.ın1:.ırıı yaptırılAcaktır Mubr.mmen b• 

• • t~ Cı<Kı Ura olup m, tcmtnntı 34 ı:.ı llratiır. letcklllerb:ı belli gUn ve sa. 
• tt Ç'ı rlud!!. Kor ııatm almıı l\omlııyvnumı gclmcl<ıd. (31J7) (6030 

••• 
Beher metre.sine tahmin edUen fiyatı 95 kuru, olan 1,049,429,90 metre 

portatlC ı;.1uır tx:ı:;I milt'cahhlt nam hesabına ac;ık eksııtme suretllc ılAn ed11· 
dlg"i batı.le eksiltme günU t.&lip c.;ıkmadığmdan tekrar ck.ailtmc suretıle ııatııı 
aluıttcaklır. lbalcsl :!i·7·1HU cııınartc81 günU saat 11 dedir. .ilk temLDatı 

7f.7 ll hnı 00 kuru, tur. h"vsa! \'e tıartnamesl 49.36 kuruş mukabilinde M.M. 
V. ııatınalrua Ko, dan almabılır. lsluklilertn Juuıunı \ e.sıkaJnrlle ihale saatl.ı,· 
de Ko. ııa gelmeleri. (310) {61:11) 

••• 
Beller çl!tlnc tahmin cdılcn fiyatı 200 kuru, olan 10.800 çift terlik k&· 

palı zarfla mUn11kasnya kunmuııtur. 
0

lbaleaı ı S-9-10 cuma gUnU saat 11 dedlr. 
llk temınatı 1620 Jıradır. Evs:ıf ve §aı tnamesl .M.M. V. satınalma Ko. da ı;ö· 
rWeblllr. latcklllcrln kanunun emretUbrı belgelerle en az ihale aaatındt!n bir 
.saat evveline kadar ko.pıı.lı zarllarını Ko. na \'ermeıeıtı. (33Sı {ôl49) . ... 

ı~.000 kllo ııadeyagı pazarlıkla aatın alınacaktır. Mubnııınıeıı lıyalı 12:5 
kuru§tur: !halesi 2:Vi·9f0 perşembe gtinU saat 11 de ~akk&ledc .Mııt. Mev· 
kl aatınalnıa Ko. da yapılacaktır. lstekliler ihale saatinde teminat akçeleri 
olan 11000 lirayı ve ihale k~ununun 2,3 UncU maddelerindeki ,·c.salk ile l>lr
Jlkte Ko. na mUracaatıan. (3:56) l6203) 

••• 
60.000 kilo aadeyağı kapalı zarf uauıu ile eluıııtmesiııe talip çıl.nıadığın· 

dan ilk pazarlığı 22·7·9f0 pazartesi gilnU aaat 15 tc yapılacaktır. :.Itıham· 

men bedeli 62500 lira Jlk teminatı 4687 lira ao kuru§tur. Şartnamesi lst. An· 
kara Lv. Amirllklcri \'e ı~ayserl a.skert aatınalma Ko. ıarında 1;örUJebillr. b· 
teklllerln kanunun 2, 3 1.lncU maddelerinde ya.zıh veıe.lk ve ilk teminat ma'.<
buzlarile birlikte beUi ı;Un ve ııanttc Ko. na mUracantıarı. (3~) t6202) 

• •• 
.A§a~ıda mlktarlan ı;österilcn rıı,C'ır etleri J 9 7·940 euııın ı;UnU .ııaııt 9130 

da pazarlığı yapılacnktır. lstcklUerln kanuni v~lkalarılc bc111bı:r ıgnocede 
Aı. Satınalma Ko. na mllraca.atıarı. (359) (6206) 

Miktarı M. Bedeli Teminatı ' 
lira Ku. lira Ku. 

9672 Sl9l 78 4i9 
1968 6f9 "'- PS 
9183 3030 S9 45.") 

l0S96 369:5 68 640 
9183 8030 :19 ~ns 

• •• 
lz.mfr tayyare blrlllflerlnln 209 bin kilo ekmek ihtiyacı kapa.it urZla ek· 

a!ltmeye konmu,tur. Ekalltrncsl 2 a.ğ\ulos 940 cuma. gfuıü saat lG da Izm!r 
Lv. Amirliği salınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı 28490 Ura 

,ilk teminatı 2137 liradır. Şartnamesi hergUn Ko. da görUlebillr. 1stek!Uer U· 
caret odasmd& kayıtlı oldukların& dair vesika göstermek mecburiyetinde· 
dirler. Eksiltmeye işUrak edecekler 2<&90 ıayılı kanunun 2 vo 3 Uncü mad· 
delerlnde ve §&rtname'Jlnde yazılı ve.slkalarile teminat \'e teklif mektupları· 
nı ihale ııa.atinden en az blr .saat evvel Ko. na venni§ bulunıı.cakıardır. 

t357) (620') 

• • • 
133 bin ktıo makama kapalı zarfla ekslltme!li :; S·9!0 tarihinde saat l:S,15 

da Lalapapd& AJJ. satm&lma Ko. da yapılacaktır. Muhammen tutan 3667:i 
Ura teminatı 27H liradır. Şartnamesi Ko. da. görU!Ur. lateklilerin lh;ı.Je ı;llnll 
kanunl ve.slkalarllo teklif mektuplarını lba.le &aatlnden bir saat en-el Lala· 
pqada Ko. na vermeleri. (338) (6205) 

"' . "' 
Bir adet blna kapalı zarf usulU ile eksilll'lleye konulmuıtur. Kcşlt ve 

fenni hımı.st p.rtıarlle tediye §artları Ankara. lııt. Konya Lv. lmlrllklerl r.ı · 

tmalma Ko. larmdadır. İstekliler okııyabllirler. Keşif bedeli 25457 lira 9J ku 
ruı ilk teminatı 1909 Ura 3:! kuruştur. I\:apalr zarf eksıJtmesl J·S 940 perı,ıcın 
bo gUnü eaat 11 de Konyada aatmaıma Ko. da yapılacaı,tır. lsteltlllt!r sa.ı: 
ona kadar tekli! mektuplarmı Ro. b&§kanlığına \'ereceklerdir. lııteklilerln en 
az sekiz gün evvel bu 1§ için bir defaya m&hııus olma!• Ur.ere mahalli vııa.y .. t· 
ten bir ehliyet veslk4Sl tle Sa. Al. Ko. na mllracaatıarı. (!lGO) (6207) 

.y. • 1(. 

~0.000 çift kunduranın kapalı zar!la 1·8·940 pcreeınbc gUnU snat 16 ~ 
ihalesi yapıln.caklır. Toplu tutan 2G.OOO Ura \'C ilk leırilnatı 14150 liradır 

Kunduralaı-n alt 11artnamcler Erzurum Lv.A.Sn.AI. Ko. dadır. MUracaatııı 
her vakit görülebilir. lııteklllcrin ihale gUn ve saatinden bir saat cv,e!Uıe 

kadar zarflarını Sa. Al. Ko. na teslim ct.melcrl. tS6!!J (6209) 

• • • 
Yeniden yapılacak pnrke yol ve yangına kllr§ı ıu tesisatı erat bln8.9ı. 

rskara inşaatı kııpalı zarf uauı:.ı ile eksiltmeye konulmuştur . .n:~şit ve husus1 
ı;ıartları Ankara, 1st. Konya Lv. lmlrliklcri gatınalnıa Ko. ıarınJaılır. ııtek· 

lllcr okuyabilirler. ({eşit bedeli 20123 llra 74 lmruş ilk teminatı 1509 lirn 29 
kuruştur. l{apalı zart ekslltmetıl l e.ğu&tos 940 perşembe ;tlnU saat Hi tıı 

Konyada yapılacaktır. tııtcklllcr saşt 14 c kadar teklif mektuplarını Ko. baş 
kanlığma ''ereceklerdir. lstcklllerln en az sekiz gün evvel bu iş l~ln bir '.fe· 
taya mahsus olmak üzere maho.lll \'lıAyc~tc müteşekkil !\:o. dan blr ehliyet 
vesika.at ile teklif mektuplarını mezltOr aatınalma Ko. başkanlığma vorllc
cııktlr. (361) (6208) 

1 üenız Levazım Satına:ma Komısyonu ı h'ııı 'ar• 1 
\'umuşalt ,;elik saç 

,. Jt 

,. 

l100X:500X6 
C.OOOX1220X:J 
l000X500X5 
2~40Xl220X~ 

1000X400X-t 
2HOX1:!20Xtı 

iul>ardal\t- saı;l:ırın lhUyatt olarak 

• TaKrllJı 
2000 kilo 

18500 .. 

2000 " 
19UOO " 

S.'.iO " 
1350 " 

50000 
6SOO 

:!6 00 
Dö\'mc demir çubuk :.!5 m/m 1000 .. 
Dö,·mc demir çubuk 2:5 m/ıu 500 .. 
\'ul:arcla cins ve miktarı yazılı ııac \'C demir çubuk 23 temmuz 9rn tan 

hlı.c kıı.aar pazarlıklll almacaktır. lstcklllcrin Ka.sımpaşnda bulunan korula 
;;on:ı hcrgU:ı mUrac81ltlnrı. (61Ş5) 

:f. • :{. 

ı. - Tahrıllr. 4'd~cn beıJell (1542) lira olan Aydmrelıı mepba ı;erıılsl er· 

19ft0 
'/flo~ft 

Westinghouse 
iJJWf dof!op!u!u 

• • 
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SAGLAM - DÜZGÜN · UCUZ . 

Eskişehil4in Kurt markalı kiremidİJ11 

V ehbi Koç 11e ortaklo1·ında bulursunu~· 
I 'h\t•t r,.Prrt1f''1P.:f•11f'·r " 'n !l" t ,J,.r •• 4 •;r.1 ~ t(j•! 

~--mm--.... mrmı..-..... 1m1zıı ... ~ 
1 

- ~ 
ıstanbuı Komutanl ı ğı Satınaıma Komısyon~ 

J{arRdenlz boğaz lulaatı aenellk ihtiyacı için kapalı uıı·! ıı .. ııl 
me llc 300 ton ııığır eti satın alınacaktır. ~ksntme gilnll 29_;-9 
l!laat 16,30 dadır. Muhammen bedeli yUz on bir hln lira cılup nıc l 1' 
6800 liradır. Şartnamesi her &Un lslnnbuldıı. satm alma komlsyotıll~ 
rUleblllr. Münakasaya iştirak için belli rUn ve saatten lılr sa.at llll ~ 
mclt tuplannın l<'ındıklıdu Komut.aıılık satınalma komlııyonunıı 

kar.şılığı teslim edilmesi. ( 59:>13) .. ~ 
• ~f!P 

l<omut.ıınlık kıtnlan için 23.7.940 g11nU saat 11 de pazarlıkla ' t;ıS 

er foUni alınacaktır. Muhammen l>cdeli 56250 ııradır. lsteklllerln fır ıı: 
görnıok lr,ln herglln \'e pazarlığa i§Urak l~n de telli ı;ll:ı ve saatte > 
be~ kaU teminatları ile birlikte Fındıklıda komutanlık sat.ıne.ıııııı ıı 
Duna müracaatları. ( 15603) 

) 
_..ıjJtıı 

1 :omutanıık blrllklcrl için 10-i·OtO tarihinde alınacağı il~ cu 
111 

primclcrin ııt'ını yanııo çıktığından 12000 c;ltt mercıınek konıpriııı8 ı;ııısl 
ası lR· i 940 ı;Unlı sa.at 17 de pazarlıkla alınmak \!zere gcrı blı1' t! 
Mubanırııen bedeli 3Utlll ıırııaır. lsteklllcrln bcllı gun ~e saatte yuıcl~ 
teıııinal paraları ile bırlilıte Fındıklıda ltomutanlık satınalma 1;011

1 

mllra.:aatları. ( [,604) 

:/- .. "' . 
Konıutanıık kıl.dhırı ıı:ın nakli koı,;um binek \'e aıl'ır makincJI 

hayvanı satın alınacaktcr. HRJ"'an aatmcı;< i.ııtiyenlerın ııer hıı!t!ı ~~ 
ı;;cml>e •• c cuma gllnlerl saat onbeı;ıtc:ı un sekize l:adnr l"ındıl ıııln 
!ıl, satmalıııu kunıl.syoııuııa mUracaatıarı. t6218) 

. , 
l\onıutanhk birlıl:leri için ~3-7·9!0 gllnti liaat ıo da pauırıı~ııı. f 

sürme toplu el kantarı i~ adet odun baltası fıOO gemici feneri 511~ 
caklır. letoklilerın bl!lll gün \'C saatte yüzde onbcş teminat paı1'1 •I 

6 .... llkte Fındıklıda komulanlılt salmalmıı. komisyonuna gelmeleri. ( " 

• ,,. • ı~ 

l(oınutanlık anbarr için 21·7·940 günü saat 11 de pazarlrklB ottıJ f 
dcyağı .satın alınacaktır. :Muhammen bedeli !l6600 llrndır. btekUlcrlıı / 
nıeyi ı;orıııelı Uz.ere hcrgun ve par.arlığa ı,tıral> için de belli gno 'ıııır 
yüzde on!)eJ l•atl tenılnatı:ırilc Fındıklıda kumutanlılt satınalnıl' 
nıına rrıUıı.1caaUo.rı. (61715) 

• lf,. ..,1 
Bclıcrlnc tahmin edilen fiyat be~yUz lira olan 20 adet otoınO~ 

:!:! 7 tHO gtınU eaıı.t Hi te pazarlıkla yaptırılacaktır. lstcklllerln 'ttl 
~örmek llzere bcrgiln \'e pazarlığa lştlralt için de belll g{ln \'C e~(;..I 
onbeı,ı temlnRt pııralarlle Fındıklıd:ı. komutanlık salııınlmo. konıls)1' 
racaalları. ( 6217 ı ~ A 

teri için alınac~kalem eşynnın 18·7·940 tarihine~ 
şembc gün!l saat H te KasımpaoadB bulunan den.iz ıe 
aıııı.a ltomi.syonunda açık ekalltmeal yapılacaktır. ti / 

2 1 llt teminatı ( ıı:ı.6.'.i ı lira olup prtnamesl hergtın 111 -& f' 
de mezkOr komisyondan bedel.siz alınabilir. ,6' 

3 hıteklllcrin 2490 sayılı kanunun istediği veaalkle blrJll<tc 
kom13yona mUracnallan. (5624) 

••• 
Hldon alınncnlı 

23 temmuz 940 akşamına lıadar bidon pazarlıkla alınaca1'0%ıs' 
Tin hcrgUn l{aaımpat-ada bulunan komisyona mUracaatıarJ· ,1 

:r- • ..... .,3 ı 
1 - Tahmin edilen bedeli (G605) lira olan (8000) kilo y11nUO" 

9t0 Mlı gUnU saat ıs da pazarlıkla ekstıtmcsl yapılacakbr. ~ J 
2 - Kati teminatı ırıoıı lira (20) kuru§ olup ~artnamcsl ncr 

yondan nlmablllr. rrt 
3 - 1:ıteklilerln 2490 sayılı lmnunda yazılı vesaJkle blrtıııte 

\'O saatle Kasımpı!.§ada bulunl\ll konılayona mUnı.caatıan. (6llJ~) 


