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Sulh ültimatumu .. · şavialac ının 
oğru çıkmıvacağı anlaşılıvor 

Dubruca meselesi için ~ UI UI lfi7il O C O 

omada Romanga· lk©lDm©lcdloğollilo ya~oy©lr 
~-u' şikô.get etti 1 Ingı·ıtereye hu·· cum ha- ıngil!z tayyare~eri?in .. 
QQYretler Şimalt Bukovina'da 12 · · bırmuvafakıyetı 

kasabayı ansızın işgaı .eım ışıer zırlıkları tamamlandı Emes kanall 
'f u~

0

~~ı~;y~y~e'Şiddetli; ingilterede her evde bir aylık yiye- .. !~!!~~!~~b~ 
.... hücumlar başladı 1 cek bulundurulması tavsiye edildi :~~~.;:~:;.; ... :~:~;~·~'. 

tılıı...~ irıl.Jlerdir. Bu taarruz İngiliz tayya· 
Q ~e ' !8 - Bilkreşten bildi· Diğer tnraftan Romanyanın Bal Ne~york, 18 - İngiltereye yapıla·• bunu fınıı bllc etmemek emrini al· ratorıutuna tevcih edileceflnl HA.ve relerinin en muvaffaklyeUi hareketi 
~ 'in, gorc, Sovyot kuvvetleri, kan antantından çekileceğine dair cak büyük taarruz için bUtlln hazır- mııtardır. etmektedir. addedilmektedir. Tayyareler iptida is· 
~ • onıcn kas:ıbasmı icıgal et- çıkan a •ialar cltm d ,.anı ctm k - lıklann tamamtandı#ı'ı nerllnden bil· :Hamburger Frendenblad talmll SULH VLTblATUMU ' A'l"lALABI tikp.t uçu,ları yaplllJ§lar, resimler 

tııı ~. t di f ~ e e dirflmektedtr. Gazeteciler, hllr.umun Alman gazetesi, İnJiltere ile AJnıanya alm!flardtr. Taarruz !Çin kanalın E· 
lı ali n . e r• .. tarihine d&lr bir rey öğ"renscler bile a.ra.sında bir •ulh yapılması yolunda Bununla beraber loıiltereye tllU· me• nehrine ba#l&ndıft yer seçllmlJ, 

~aıı btı llko\•ına mınlakaınnda . Bır habere gorc So;-yet hOküme- bealenebllccek her t UrJU Um!t)ln lıı· malum mahiyetinde trulh teklifler! hazırlık yapılnu§ ve mehtaplı bir ge· S ~ 12 P..omc:ı kar.ası, ev- tı, Romanyanm Baln:an antantm. gUlz bqveklllnln 90n nutklle ortadan verflecefl yolundaki, ıayialar devam ce 1nUhap edilmi§Ur. Kanalda çok bU· 
~ılaıı talep mucibince dan çekilr:.1"ııiııi gııyrl dostane bir l talyanlar itiraf kalkmıı olduğunu ve şimdi tıın sıı~· etmektedir. Du rivayetlere göre ltal· ı-k tahribat yapılmıı, vapurlar batJ· 
~~ tetkedilen arazinin ha.. hareket telakki edcccffeinl BUkre§ d• l ha dayandığını ye.zınaktadır. Gazete yan harlcıye r!a7.ın Kont ctano yann lılmqt.ır. BUtlln tayyareler Enll.nıen 
1 ·~ tadı r:m .ildinntitir• e ıyor aı; e 3o1- ·~ t 1 ı.r.ıb B•r"ı~ "4~ .. rıolt b\ı lın'°'ı•te; JUU•ı'lt' ıt\lklnıllıı1'-rdir. tn~llttre ~8.Vl\ nr.zaretı 
~ ~ -r tara!ından bu yeni 1§- B • ,. f ı t hl ı edlct bir ~lddette olacafmı ve yalnız g"'1i,ecektlr. bu çok muvattaldyetll harekete ı,u. 
~Yada cndi~c U)andn- Bunun üzerine Romanya htik\ı- ı r a yan a e • lngtıtereye defli bUtUn lngl~ ünpa· (Deftlnl 4 Üllciide) ı..rak eden 1Uo)'U tebrik etm!§tlr. 

(3lC\1Utll 4 nnrHde) 

lngiliz - } apo.n 
Qnlaşması bugün 

in. 'ttıerlyete girdi 
g:ıtere müstemlekelerinden Çi~e silah 
~~nsiti yapı lmasını menedecek 
1tt 'bft ~ y - lnglltcıo ile Japonya Anlaşml\ bugUnd~n 1Ubaren merfye· 
~ '1ıı:P1lına.kta olan mOzakcre· )-ete f;irmlştlı. 

~q !at~ U ına flo ncUc lenmiştir. <.:ıs NE DlYOlt 
lft...~~t ~ llYlık blr clc\TC l<'indlr. Şungklng 17 (A.A.J - R6yter. 
~'t tarrrnda Blrnuı.nya ve General Çruıkayock, şnyet lngtlte· 
'-11.a._'e~ltt~oluyıa 'çın !ıUk!lmetlne re •'Blrmanya., yolu mesclos.ınl, Çin· 
tt ~ ttrrıtıııa Jngııtcrc hOk!lmeU Japon sulhU m seleı;tnc kangtmrn 
'--~. ce •1Yece'ktır. Bu memnul· yalnız Çin dostıuğı;nu degtl aynı sa• 
~tt Phanc, petrol vagonu ve manda ıarkta kendi vazlyetınl de fe-
~ t1coıı:4lzet'leslne uamlldlr. da edece~! lagil tereye blldlrmiJUr. 

llı. lo.ı;11 " 0 Rangondakl Japon General, Çinin htı.klmiyetl mubala· 
\ "'-.~ hsağın tatbikatında 1n· za, arazi ve ldarl bUtUnlOğU temin r 

larue tıblrl!ğl edecekler- dllmedlkc;e ııUt\hlarını bırakmıyaca· 

~ ,.., "'" ·-"' . 
~:tum111 
~lgar Hariciye Nazırı 
ltaıyan ve Alman 
eı · ı · ı ~ ~o,~ ç 1 e r 1 e 

1 tı ıı Q, 18 
•ı .. 0tıo" <,~·1U - llnrici) e na- ı ~ #atı • (un · • . 

1 te~ te Al l enuJcn :.,of.> adakı 
il& kttııJi~ın.nn clı;ikrini knbul 

4tGt, rıJe uzun müddet gö. 

t ,4i 
Avuaturya 

~tboıt lıraliçesi . ,. . • 18 ( 
~~·ıı 'ıtıl>atat ıl.A.) - Etik! Avus

ııııı;ıı Pa ?tfçesi Zile ile Ame· 
)\tt~e~ ta}·y:·: ~efirl n. numıt, 
Y,. • ttrııı.1 esı. ile Amerikaya 
"'~ ·ı trdır. 

.. ~hada yeni bir 
"o flQVa 1· ~,rı~ı11ı ımanı 
" 414- <ıg 18 

ll)·a'ar (A.A.l - lsveç 1 
lllında kAin ve Danı· 

görüştü 
mnrlrnyıı alıl olup ge~·en k ı~ milte· 
m:ıdiycn lıuzlıırln ürHilü \'e etrafla 
alôl<o~ı ke-silıııiş bir h:ılde ka lmış 
ol:ın llornholn ndnsınııı 4 sene
denbcri inşaatı de\"am etmekte 
olan bir ıannre llnıııııının kü,adı 
sayesinde busunden ıtibart'n ana. 
vatan ile irtibatı trmin erlilmlştir. 

J aponyada yeni 
nazıTlar 

Tokyo, 1S (A.A.) - Prrn!\ Kono· 
ye ıarnfındnn teşkil edilmiş olan 
yeni kabinede Matsuoka 'hariciye 
,.e Yoshi bahriye nezaretlerine ge· 
tirllnı işlerdir. . 

Bir lı;tlııı:ıı müteakip, general 
Ciki To)o. Konol e kabinesinde 
harbiye nazırı tayin edılmlştlr, 

bahiri daha 
batırıldı 

Rnnıa, J~ <~t.A.) - ltalyan umu. 
nıt ık:ır:ırgnhının 38 numaralı teb· 
liği: 

Şarki Akdenizde bir denizaltı· 
mıı büyük bir petrol gemisi ba
tırnıışt ır. A\'cı tnyyarclerimiıin 
Malla üzerinde yaptığı hava mnha. 
rebesinıle iki düşman tayyar e:;i 
dilşürülıniiştür. Tayyarelerimisden 

(Devamı 4 tbıdie) 

Fon Papen 
Sefaret erkan ve men
suplarından 16 kit i 

ile beraber 

Bu sabah An
karadan geldi 

Alman bUyUk elçisi 1'"on I'ape.n 11e· 

t arethanc erkln vo menauplarından 
18 kl§fyle beraber bu aabah Anka· 
radan §ehrlmlze gelml§tir. Sefir -ve 
maiyeti Haydarpqadan motörle BU· 
)1lkderedekl yazlık ae!arethane bina· 
ama gitmiılerdlr, 

Bu sabah 

MUnihten bir 
talebemiz geldi 

Almanyadaki talebemi
zin iyi vaziyette olduğu 

anlatılıyor 
Almanyanın MUnlh ıehrlnde mıma· 

d taıuılll yapmakta olan TUrk talebe· 
lertnden Ertuğrul Arıt bu ıabahld 
kozıvanslyonclle §ehrlmize gelmtıUr. 

A.Jmanyad:ı.n gelen yolcularm anlat· 
bklanna göre Almanyada bulunan 
TUrk tıılcbclerlnln vaziyeti~ çok iyi· 
dlr. Hepe! ııUkanetle dersl~e Çal'f" 

Ruzvelt büyük bir ekse
ri yelle namzet gösterildi 

lngiltereye gardım 
siyaseti tasvip edildi 
Ntı•ynrk, it\ - Amt!riknda Cuın. 

hurrciı;i Ruz\·clt'in mensup hulun· 
dul111 ıl rmokrat partisi koıısı:e'i Re· 
ce saat 22 de (Türkiye ımntilc hır 
sabah sn"a t rliirtle) yaplı~ı loplnn. 
tıda p:ırl i namına rclsirıımhurl u~!l 
gösterilecek n:ımzed için rey top. 
lanmışt ır. 

Reylerin hirinr.i ı:ısnirindr. Hııı· 
vell'in büyiik lıir ck~erb'(~ııc üçün· 
cil defa olarıık namzed sö ! erildiği 

anlaşılmıştır. R111.\·cJ1 şahsen naıu
zedliAini ko) nıamış, bunu partiye 
bırakm ı ştı. 

Kongre Rıı zn·ll'i hararetle alkış. 
laınışlır. Kongre, hariri politika 
hakkınclaki programa taarruza uA· 
rayon milletlere lam yardım kay· 
ılını ko) ınuştıır. Bu hususla denili
yor ki: "Dü~nı:ınııı r.ıı büyük de
mokrasisi 5cbrp~iı, b:ırlıarcn tonr
ruılara karşı Hkııyd kalamaz. Ka· 

Fransa ecnebileri 
tabiiyetinden çıkarıyor 
Franıa donanma ve hava kuvvetlerinin reımen 

Almanya emrine verildiği rivayetleri çıktı 
Vl§l, 18 ( a- a .) - Resmi gaze. , durmayı kabul etmiştir· Bunların 

t eda çıkan bir kararname hlikilm- latimalleri için bUtUn malzeme ve 
lerine nazaran Fran."1z tabiiyetine mühimmat A lmanya tarafından te. 
geçm.lı bulunan her yabancı tabii
yete girişinin tarihi ne olunıa ol
sun batta bu tarih kanunun merL 
yete girdiği tarihten mukaddem 
dahi olaa bir kararname ile bu ta· 
bllyette n iskat edilebleeektir· 

ra(mdan temin edilecektir. 
Bazı mehafil 1ngillereye ka?'§I 

yapılacak taarruzun gecikmesini 
bu anlaşma ile münaııebattar gör. 
mektedir· Bu haber Fransadan 
henilz re.ıımen teyit edilmemi§tlr• 
"F1?ANSA l\IAGLflP 01.l\IADI" 

nunun müsaade eltili bütün )ar .. 
dımlar )'Rpılmahdır. Demokral ,ı., 
Jeyhtarı aJatılann 'dahilde fanliyct· 
te ibulunmasına meydan nrineınc· 
lidir." 

Cumhurbetçi fırka da, harbe 
gir~k müstrsna, lngiltereye her 
liirlu yardımda bulunmayı kabul 
ermişti. Bu suretk iki fırka harict 
polilik:ı hakkında birleşmiş oluyor. 

Anıeriknda 1ngillercye geniş mik .. 
tardn ynrdım yapılması fikri ilerli .. 
yor. Bu hmmsta deniliyor ki: w•A· 
merikn, lngjllerenin ezilmesine 
imkln verirse budala bir millet hn• 
lini alacnktır. Bö:rle birşey ola• 
maz." 

Birçok Amerikalı, İngiliz hava 
kuvvetlerine gönül'ii yazıhyÖr. 
Bunlar tabliyellerini tcl.ıflil ediyor. 
lor. Amerikalı pilotlnr Amr.rikada 
yapıhın ID)')'arelcrle Amerikalı fi" 
Jol:ır tc~kil eılecrklcrdir. 

Fransadaki Türk 
talebeler 

Velileri Ccr.::.vre 
·yoluyla para 

gönderebilecekler 
Londra, 18 - Londrada bulu-

nan Fransızlar dUn ak•am bir top· Anknrn 18 (A.A.) - Hariciye ve· 
lantı yapmı3lardır- General dö kA:ctındcn blldirllnli!'Ur: 

1 - FT~"·~c!a kcndJ hc .. ~abına tah· Gol de bu toplantıda bulunmuş \ 'O ........ 

1 eylOldenberi meriyette bulu· 
nan ve dil§manla münasebetlerin 
memnuiyet ve tahdidine taalluk e
den htlkilınler diğer bir kararname 
ile 25 haziran i940dan itibaren il
ga edilmişlerdir. B u kararname 

maktadırlar. MUnlhtekl 23 talebemiz· Cezayir ve Fransız müstemlekele. 
den yalnız Ertuğrul Arif yaz taUUıd rinde de kabili t atblktlr. 
geçirmek U7.ere gelmi~tır. Diğerleri, Lo d 18 M k . d bil· 

~ok alkışlanmıştır. General nutuk :~~e: bulunan talebe \"Cl!leri çocuklii· 

"öylemcm'ştir· Yalnız Frr.nııı:r. enıı- "Consıılat Turqule, Gencve (Suwe) 
titfü:U müdilrU profesör Soran bir Adrcslle p:ıra yollıyııblllrler. 
konferans vermiııtir. Bunda zafer 2 - Her para gönderecek veli aynı talıalllerlnl Jkmal edinceye kadar Kil· n w ra, - os O\ a an . 

n!hte kalmak niyetindedirler. dirildiğine göre. Peten hlikfuneti Al 
Yiyecek ve giyecek hu:;uı;unda gerek 1 manya ile yeni bir anlagma yap. 

talebelf'rimlz gerekse Tllılc vatandaş· mıt ve biltUn donanmaaiyle, tlc:L 
lan hiçbir mU:ıkUJAtlıı. karoılatmamak· ret filosunu ve hava kuvvetle rini 
t.adırlar. Almanyanm emrine hazır bulun· 

kazanılmca general dö Goliln nu. adrese "Frnnsıınrn fiUln §chrlnc!e ta· 
t ult irat edeceğinden bahsetmiş ve: lebe :fıılnn lçln namınlZA ~u kndar 
"Fransa mağl\lp edilmemiş, teıkL ı frank gtioderdlm .. oeltllnde b1r mektup 
lltatzhktan yıkılmı.-tJr. lngilter<' veya telgraf yoll mRk ımrctile konso· 
bu vaziyette değildir.'' demiştir. lo.:ıluğu tenvir etmelidir. 
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(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 
1BN1H1ŞAM 

Mı.ll"ı Şef . l k [ d Ç ili ger er e Bumahallenin 11. 
Bugünlerde Floryaya masını mı bekli)'O~ 

tarafından 1200 yıl evvel ya:ılmıı 
Hz. lıfuhammed hakkındaki ilk biyografi v!~~z:e::=:o~:m:~"'' tarife mücadelesi ' 93~.=:"!: ~~ 

cumhur Wlll Şet lsmet !n&ıUnUk i doğunu n alıff,JI Olıerddl ,.ı~ 
bugUiılerde tehrlmızt rsereflcndJrmele· Dün yeni tarifeye aykırı hareket eden birçok il ~kkll bir mahalle 0~~ 

45 
.l'tlrltı;ıe3"1 gcvlren ı 

M~lnlD dl T«:brk 
rf \"O blr müddet Flol"Y'-dalı:I don!% l \an bu mkazm bütb o "'.ı, 
kG§künde lknmet buyµrmaıan nıuhte· müessese sahipleri cezalandırı dı c;ln daimi bir yant"Dl tciıtıııır 

:~~rn::ı1:ı 24~:m~: Garson ücreti alınmıyacak, mezelerin 1ı~:;ıt.,..ı;.:,~ ;ı::;::·""'-H.::. Muhammed Ay§Cyi Mckked., 
hcnUz yedi :rı&ında iken nlkAhladı \'e 
.Mcdlncde do!.tuz veya on ~mda iken 
zdh·ııç cylcdJ. 

'8 yıl yııec.mış 'e 1ıltn'lln lbnl H.ııJ<enl 
r.anuuıında 'H ) mü olaralt ölmU,. 
\'n lyetJ \Cl;hllo Ocnnct - Ebuloeyğe 

somtumlli ttır. 

dlr. Eakuct Mustafa ~ .-ıf 

cins ve miktarı azalmıyacak .:~:ır~:~=iobu~~ 
liz. :Muhammed Ayııcdcn b:ı§ka ba· 

ltiro nlkAb eylemeıni§Ur. (1) Kcndlal· 
nl baba.sı, Hz. Muhammede zevce o
larak 'erdi \'C nlk h mlhri 400 d!.r
hemdl. Hz. Sovdcyt Hz. Muhammed 
Sclit lbni Amr eliyle aldı. NlltA.hı lce· 
za '1100 dirhem olarak kıyıldı. 

Modelcilik kursu ı dlirünün kendl5inl ~ğırd~~ 
Beledl~e, içl.ili lokanta ır'e Eııız.i. venueğe ınecl.ıur oldukları mezcle- ıtynn~ tchllkeısl görTO~ 

(2) Uz. lUuhıunmOOln ille ZC'\-ceııl 

SclAmo H.:ıtlccnln ÜlUmUndeu 1$11ıır!l 
117. vdcy1 ml,yoksıı. nr: A.~1 mt 
aldıfmda da lhtUIU \'llrc)Jr. 

dün açıldı nolar icin ynpılan yeni tarifenin rfn cin~ ''e mlkttırını ıd:ı. nynca rühsatnameslnl tOOitlk "'..J 
her tar-aftn nasıl tatbik edildiğini ll,"ın eı;lec.eklcrdir. llic bir lokanta ..ıım _.j_ı dA:..ı Uo ti'" 
Sıkı bl·r surette ı.ontrol etmekteı•.· r. 11' Y~ ~ ' memtl ıı. ve etslence yerlerinde garson licrti b b'ldlrd" 
dir. TarHenln toıııoıncn tnlhlkJnde alınmı:rnc:ıktır. :\iüşlcriye her l:ılep nnı 1 1

• aJfP" 

Hz. Sevde Hz. Mubammeddcn evvel 
Sckrıım ibni Anırm zc..-cesiydl. (2J 

(Devamı varl 

(1) llz. Ay(jCJlln ;,a~ı etm.fmıla da 
hakkınd:ıkl (htcap) )etlerinin tnnıo
da hatt eeklz dolruz )~d bir kı· 
:r:m cvlerımest gnyct tabU bir ey lso
do, Hz. ?ıiubıunınedln ha.yatını en son 
\O mufıısS31 bir ~klldo yaunı:t olM 
lllntll mlislıuııan illimlerlndcn Me\·IA.o 
ŞchU Aytjenln II.z. ?tlıı1ıaınmcdlo lull· 
vac.ında 17 yapnda olcluğuııa llerl 6llr-
DJclrtcdlr. 

(Abhıaı Esma yUı; y mda TI> blcro
tın 73 üncU 3ılmdırt öldllğipıo \"O Ay,e 
den 10 yn,, bUyllk olduğuna göre Es· 
nııı.nm hlcretW 21 yn~mda, Ayı.ıentıı 

de 17 YD§DJda bulunması IAuqlgellr. 
dl,>or. 

Sevde tık koro ı Sel.mu llcı bcrnbcı 
ilk müsllimıuı olanlardandı. Kure)"tilD 
zulllınlerl liıorlno lkJııcl 1,;ntile Uo lf<l· 

~lstanıı hll'rt't cbnl ıerııı. lılt>.kltı•.>e 

döndllltlerl zrun:ı.n ltoc:ısı ornda 61 
ı:nü,tUr. llT~ Sc\'dO U'l.UD boylu, iri 

mıdnmlı bir kadındı. GUı;lUklo lm.reJ~et 
edelıtUrcll. EUnln açıklığı vo eöınertll
tue m burdu. 

lllslllm:ın kadml.:U'mın örtllnnıekrl 

haldcmcl:ıkl (hicap) )etlerinin tıımo
slnc, lnınm JJubıırlyo 0117.amn n:ı:. 

Sm·do s;ı.lk olmuştur. 

E klden Arop kadınları erkekler 
gibi gündUz olsun, gece olınuı, tabU 
lht1yn.1:lnnnı doictruclc Scin e\'lerlnln 

dı5mdakl uz:nk yerlere kadar glderlrr 
\'e ınU~rll· lmdmt;ır glbJ gf)inJrlerd!. 
Ilı:. Ömer bu Adctln nle.)'lılnde bulun· 
nıuıt, nılblUm:ır\ kadınla.rınm ört\lome 
lerl lı;ln pcypmbcre bıızı t.ckllnl"nle 
bulunmuıtu. 

Diğer tarnttnn lir.. AYBO llm1 l<ud· 
rotUo öhret luwuulığı itin bllttın bo Bu filraJ.ıuda ll:ı:. Ö~r bir g~ 
llm.t Drtıimn • IIz. peypmbc.rJe 0 8000 Scl·de)i cvlnden !iJkukcn ;-onnu,, 

Hava l\:urumwıwı Jıazırladiğ'I tay 
yare modelcilik lmrau dün Galata· 
saray llacsindc nı.crııalınle nı:ılmı~tır. 
KUııat mer:ımmlnc DChriml.tde • bulu· 
nnn Maarif vekili Haısan Ali YUccı 
do l§Urak etmi§ ve kQnım b::ı.fkanmın 
nutkundan sonra, Maarif veklll kursa 
iştirak cdCJl ögTetmcnJcrc havalarda 
uçan lnaan yctl.§Umiek zaruretini t· 
zah ve havıı kurumuna t~eltkUr et· 
m~Ur. 
Mcrııslm!n sonunda mektebin avlu· 

ırunda modeller uçunılmu§tur. Kurs 
dUn b:ı~lamı~t.ır. Bir ay sUrecektır. 

Kunrun ve k~a gelen Maarit vckA· 
leUne ıncnsu_p öğretmen ve muretti§· 
lerln bUtUn nuuıraflan bavıı kurumu 
tarafından temin edilmektedir • 

Almanya ile ticaret 
anlaşması 
Bazı talimat 

gelmediğinden dün 
imzalanamadı yn.~dğma güre - o llo 18 y lnrı ıım· bo,>1u boslu bir kadın olduğu ıı:ln: 

mda kıuruuıu:J olıun~ğıµı Ue.rl - Sovd n1 tanıdık? de~tt. Almanlarla dUn 1Il\Ullanııııııı be}t· 
UrOyor. Balıarlyc göre l~te bunu mtit..,.ldp lcnen 21 milyo!lluk muvakkat ticaret 
nz. nı~ ille zovcıasl Bz. hlcııp 6yctlerl 1ııml5tlr. a~mam, tali bazı noktalara alt ta· 

Hıı.Uccdcn eoııra en QO dllt ~ Fakat bu hususta pek çok lhtillU· llmatm Berllnden henUz gelmemesi 
c ı ll.ı. A) seydL tar TIU'dır. tbnl Ce.rlro göro bnnıı. Ih. dolayıslle bir mUddct tehir cdUnıfQw 

Ur. lletizılcr tamamen haurdır, tali· 
JJu ri bu u511 ~ ~.... AYl6 acbcb olmustur. mat gellr gelmez mukavelmln lınu· 

let.mektedir: lbnt Oerlr, luoohldin ö1J rirnyetJnl ltU19.cağt anlaııılmaktndır. 
Blrı;llıı llz. Mnhnmmedhı km Fnt'- nakletmektedir: 1 Diğer taraftan piyasada ha%trlık· 

ınn, IJz. Muharnmcdln bna zevcıetert· - Bir gilıı ıtr~ p11ysıuııbcr arkadA:,ı lara 00,,lanmı§tır. AIAkalı makaml:ır 
nln te:J\'lkllc, peygtı.mbc.re nlı;ln Ayae- la.rlle şcmcl< ylsordu. llr. Ay-ae de ye- bazı itlıallt ve ihracat flrmalari1e 
)1 diler ZC\'cı!lcrlııe tercih ctUttrn ~ydl. Adıunla.rdlln blrl&lnln ell bu hııB\ısta temll.lil\ geçmltlndlr. 
l!IOrmug, Hr. llluhamnıed: Ay,,entn eline dcğml;, IIz. peypmbt:l!r Bundan bll§ka Sovyet Rusya 'Det 

bundan h ' . nıUzakerelert cereyan eden ticaret 
- Kızını, sen de boolm sevdiğimi QJIJı.nfJl:Jmtştı. Bunun Uzen· anl~mamnm daha genif mlkyHtD. o· 

tnlslnp cevabnu verml • Fat- ne hicap AycUeri lndl.. ıacaltı anıa~tlmaktadır. 
ma ~ bl1'6ey ı;ormnğa h:ı.cet gör· Halbuki, unıwnlyetıo hlcap Ayetle
~ onlnl'a bcklccllkkırl 00\-abı gö· ıtııo scbcb H:ı:. Zoyncbln düğUnU oldu· 
tUreıneınistL fuııda kabul ed1llr. Zeyneblıı dU*1lnlliı 

Bunun Uzcrlno nz. MuJın.oımedln do crl•ek da\etlllcr geç \nklc lrud:u 
11'.evoelerlnde.ıı Z(~yncp, Ayşenln önUn· oturmu l!ır, Jlz. 7.eyncp de onlıırl:& 

do I•eygambc.re &YJll mali 110~1 burnber bulunmu , Uz. Muhanımed 
llz. Moha.ııuncd Ay5(lye CC\o-ap venno- davctlllerln lmllup gltmclcrlnl lh 11 

&ini 6Ö)leml,, llz. Ane 0 ]tadar fasih etnıek lçln ,dı arıya rıkmı,. tcknu 
vo beliğ ıKizler aöyleml5tır ki 11z. Mu· gelml , fnkat ldm ııln ycrlndcn kı-

lıammed bunları dlnlcdiktcn sonra mıldam3dığını gönnl • Bu harekotJ 
dönmw : bfrlm.g defa tekrnr etmiş. Pakat gene 

- Görilyorswuız ya, Ane haklka· mllafirler gltmcm~ler. Bunun üzerine 
ten Ebu Bcklrln kızıdır! dem~tL ~yetlcr lnmı,tır • 

o Bıılıarin.lıı naklettiğine göre: Bu A.)etlerdo kadmlnrm harfct bil' 
_.Güzel Yemek ıııstrmoyl bllcn Hz. SA· elbise gfymıılr.rl, göğil&~rinl kapama· 
tiye bil' gtln bir yemek hazırlıyarak lan, J'tlrtlrkcn ayakll\nnr ~ere vunııa 
liz. Ancnln hUcrcslnc göndermiş, fa· mnlarr;Jconu uyorken ııunl nağmelerle 
hat Ay66 llz. S:ıflycnJn bu luırelmtln· ııcslerine <'.nrJp bir eda ,-ermek gibi 
den mUteessır ola.rak yemek lınbnu a· hareketlerden sal•ınmalnn emrolun· 
tıp Partalnıms, Bz. MtıhJUnnıed kmk muııtu. 

rçaJan t9pla_ynnık taıulr ctmı, \'C 1 Ilı.. vdenin vefatında d:ı. lbtltaf 
ScıJlyoye )eni bir kap ündermJıstl. \'nrsa d3 hlcrotln 22 lnt'J y:ılııı•ln (ildü· 

lU. AYJje llz. lUuhammcilden stınm ğll rh'B.)'ctJ en 5:lblbtlr. 

• 
• • .. - ... ~ • • • ' 1 • 

Gazetelerimiz ve 
leylekler 

K OORDJ.NAsı·o .. ·•u N361'cdıUn 
hocayn, Jeyıett de gawtelerl· 

m1uı benretcnJc.r bulunablllr. Fakat 
umıtmıuıwı ld N reddin booay~ 
Koordlna8yon ıır:u;mda fark \'llrdır. 
Biri nıeımlekct ıztırorlle l)I olnuyııca· 
ğmı hile bile) pb, Nasreddln boc:ı) a 
iyl olacnb-ı kananWe yapmıştı. 

llaldknt r.ıu: Kıı ben:r:cycmcdiler. 
illi: gfuıU Ouınhurlyct içler ııcısı, Son 
ı•osta )1lreltlcr sızlatıcı bir halde or
tnyıı. gık"tL 

Koordlnnsyonun mal.asından rınsıl· 

a kuyruğunu kanntları ar.ısına so· 
ı.up kurtarabllm<"kto Ttın bir deha 
eseri gösterdi. BııgUn b:ı~ bir ın:ırı· 
znrayla kn~tlııı:t) onız. Cumhııriyet 
vo Tasvir, kesilen kıuuıtınnndıın top· 
J:ıyablldlkleri pnrı;nlnrı lruyruklıınnıı 

ynpıı;tırmı~lar. 

lernk edileool• noı.ta ;)npıştıncı 
uınddelerlnln ne cin olduğudur. Bize 
i)i :tutkal kullannmanuşlar gibi ıwn· 
yor. nırı knnırm lu, dlğc.ri 21 saııtı· 

metre munıbb:u dı~ıııda lrnlru15. 1\ul· 
nlklnrmdıuı bll'('r parça dah::ı bud:!.L· 
mal;ırı icap cdoocğe ben7Jyor. 

940 ın cenneti 
D ON llnbe.rde siz do oltwım~ u· 

nul.dur. Bir ihtl)nr lrn.rı lcoc:l 
J\ \TUJlanm ınuhtclll ~erlerini di:iııiıı• 

dola~lct&n &Onn) ı tlrahato en eh°tt' 
rtııli yeri memleknthııl'tl bulmoıılar ve 
\'alovay" gltınl ler. J>iirıyıı. va7.lyetlne 
balınrıı:ık huntıua hnk wrmcmtk ka· 
bil değil. oıo len.esinin luıkllti Cl'n11eti 
iUpho yolc k1 Tllrkl~ •~('D başka bir 
)'Cr olamaz. 

Seddin bir mahzuru 
G AZETEı.rm N yazıp ya~:ıdı· 

ğmı lıllmlyorunı; kuwı;oua 

çarptı. GClyo belodl)o kontrokulanruı 
bir gnz!noda - yeııl tası'Jlkli Ustelu 
muc.lblm:c ..- bira iltl J,ıcnı.hcr rnerc 
getırllecc;ğl ycrda getJrllmemı,, g:ııl· 
uoııun knp:ıtılması mC\'l.UııbabsmJş • 

IU.panmıı. çığtnnm blzco mühim 
bir mahzuru \'ar: Jlep lnlıı laıpahJm3· 
ı;ını irııp cttlrceck bir t;ey bııluıı:ıbllir. 

O takdirde, belediye koııtrolculan ır~· 
nırlı ~ıkarutr, ge7.lıı rğte.ıılp kontrol 
lldcccltkrl yer l•nlma:ı ! 

"Gözel yanaklar,, 

Ş()lJUET ı.ahlM nıugaıuılyelerl· 
mlzden birinin "(lUzeJ,, sı:'ab· 

nı ''Gü~cl,, diye t:ıllrtuı. ettiğini J"ı 
lknl·ct meldubıınd.ı• gurdUın. ŞUd'ı) et 

6!lhlblnln ıoygmıcıılu'un nerede ol· 
dutunu anbtın:ık için: 

''"ıihrotll okıı),tctı!itmmı "Oiiuıl ':ı· 
nl}lilıır,, !]edl,;-1 l<'rnd<'l l~lne balı'ir k 

bu mu;ımnlyeıılıı lı:.ı tnl:Hhızl:ı şübn•ı 
~ldı.;"ınn tıl\l.metmrk IJ11m. 

Böf1"'1erlne !.ılı.de ıııeslııır lleğ":l, 

n1eıı~ur d rlPr. t.,te ~rrlııcle ı.uıı"nıl 
rnı3 :ın lılr eıfıı ı ıt:ı.lııı.. ı: . 

Demiryollarında halk 
ticaret biletleri 

Devlet Dern.lryoUnn idaresi mev
cut yolcu tarifelerini tcvhid ede
rek yeni bir tarife hazırlamıştır. 
16 nı;tıstosta.n itibaren tatbikine 
bMlnnaeak olan bu yeni tarife ile 
halk ticaret blletlcrlne, nakliyat 
vergisine ycpılnn zam nisbetinde 
bir zam yapılmnkta ve yolcuların 
bernberlerindc, meccanen getircbL 
lecekleri eşyıı. miktan da 80 kilo
dan ;ıo kiloya indirilmektedir· 

t;· İzmir limanmda bulwuı.n Ba· 
lı:ır ~ile-binin Bababumu civarında 
geçirdiği kazadan nldtb"I ynrıı.larm 
~uvnkkateıt kıı.pafalmruıma çalışıL 
nıaktadır. Şllep limo.nmuza gelerek 
tamire <_ıekllcccktir. 

* Yali ve belediye reisi Lütfi Kır 
dar yo.rm Yalovadan §Chrlmlz:e dö 
necektir. 

* 2-0 aiusto!!tn nı;ılııcak olan lı
mir fuarı için denizyolları idaresi 
vapur Ueretlerlnde bu ııcııc de yüz 
de elli tenzlla.t y:ı.pa.ca.ktır· 'rc112L 
lat 5 ağustosta bnşlayncaktır. 

.;:. Belediye makine \'C ı;anayi flU 
besi mUdilrlüğUnc Almanyadn tah
sil etmiş olan tayyare nıUhcndi:ıl 
Ertuğrul ta~in edil~tir· 

• lzmirıle belediye ~chlrdo bUtUn 
tertibatı haiz yeni bir tebhirh:ıne yaJ> 
tırmo.ya kııra.r \"ermt~tır. Blnıı.nm t:ı· 
41a edileceği arazi lsltml!i.k olun?I\UJJ· 
tur. 

• Ebedi Şet AtatUıkUn Boluya ·~· 
ref veTdllclerinln altmcr yıldönOmU 

4Un kl:iylU ve ı;elılrll blnlcrce B(llutıı 

tara.fından c:ınd:ın tc;:ahUraUıı kutlan 
mrştır. 

H($ OR 
OE.(. 

ihmali \'C rla~ctsizlilti göriileıı her vukuuııdn mıısncldok ıarifc)İ ı;ös· İ Merak cdJp bir arkad ~I. 
müessese ilk der:ısınıla l.ılrka~· giln termek mecburiycllnıledlr. Garson· nya. gönderdik· Gördtllı Jı! 1 
\'e tekerrüründe daha uzıın rnüd· l:ırm Jıurekclinden m!iesscı c 6:ıhip. N.llm dört t.ar&fırua. tura •";e ( 
dctlerlc kııpalılııınk veya nğır para lcri mes'ul ıutııl:ıcaklnrdır. len lropkunı tahta ~kat f 
cezası alınmuk sıırclile şiddetle ce. ka<lnkl ah~p cvfor ar&l!mdl, .. ) 
zalnnclırılacnklnrdır. lÇii:tLl LOli.ı\.?lı'TA ,.o EOLE~CE nfo b1.r botuk en tok \14 ~, 

Dün belediye reis mua\•inl J.lılfi 1.'ERLERİNDE BlnA Fl'fA'rı.AJU \'e nzlyde ~Öl't', bü«lıt tıl_, 
Akso.r, belediye nıüfctıişlerl ve ko- Belediyenin ickıli lokanle \'C ga.. I hallenin kut haline ı::;clrtl~ 
za ·aymııknmlıırilc bernbcr lokanta :r:inolnr icin bnzırlarlıAı tarifeleri blr cığııra 8~ fada J>ltel .J 
ve el}lencc yerlerini ıımuml bir büliln tnfsilıltile dilnkü sııyımızda 11 o'f', 
tcClişlen geçirmişllr. Ilu teftiş ne· yazmıştık. Yalnız sınıflara ayrılan Bu "'-:uiyett.M nıemtı11 ~ 
ticeslnde yeni tarifeye aykırı ha· bu yerlerde içkilerin inhisar fiyatı· lan iddb edilen "c bu en1' 
rckette bulunan hlrçok r.ıücsscsc nn yapılaı:-:ık ınmlıır ynııhrl:cn bl· ı ğmmm etrafındaki evJt'.ril~~ 
~ahiplcri tecziye edilmişlerdir. rndnn yanlışlıkla hohsedilmemiştir. nmlardıın 81 numar:ı(la oc °;! 

Bu orada Ctıdclehostanınd meze. Her suııf gnzlno \'e lokıınladıı bira. nom:ı.nıda Jfüseyin, 85 rıu~ 
den ayrı en para nldığındım ''e lcki. ya ~araba olan mlktard:ı zam yapı- : lşına.ll, 87 n1JJ1\ll.nu1a. Aıit. ~:J< 
yi nıere~lz sallığından dolayı bir hıcoktır. 'f marada Mchmed vo 07 aflV j 
ınahal ile yeni tnrife)'C RÖrc üçün· Yani, lüks :ı•erlcrdc biranın in hl· • do. tsmııll de ~Jldyetçt olil"~ı 
cü sınır olrlıığu halde birayı bu sr ımr riyalına yüz.de 150, lıirinci sı- : \'e evlerinin daimi tehtik"1e f 
nıf için tayin cdi1cn !irattan daha nınarda l·iizde J20, ikincl sınıflnr. i rnz bulundn~u, nahlre ~ 
fazla~ınn satnn di~cr bir mahal ve dn y(lıde 8() ve üçilncü sınıOıırdn 1 pt?": 
Salacıkta bir gazino sahihi ceznhın. ıla ~·üzdc 50 zıırn ynpılııhlleceklir. 1 dHrlilğlinc ,.c l<arakl)ls yo. ~ 
dırılm1şl:ırdır. Ayrıca Bebek bnh- Bu fiy:ıtlnra ınc·zc <lnhilclir; calgı jfi!kl'yetlcrde!'l bir nette~ ı'I 
çesi de, bizzat belediye 1li.tısııt :;\lü· bulunursa a~·rıcn yüzde yirmi daha : mümkün olamadığmı :;t•! 
dürü Snrtetıen bir gar onun ıarife· zam ynpılucnklır. Çııl~ı heyetine ! Jenllr· r1 
den fazla para isteme 1 üzerine :\ tanınmış meşhur snn'alkiirlur işti- f Enl.azcuım M~ı doJ~ 
giln müddelle kapatılacaktır. Kopa. rak elliği takdirde hu zam ~·iiıde i nl\hlye mUdüril ile seri' 1 tılma 1'cyfiyeti \'e sebebi bir yaflıı kırka kadar çıkıırılııbilceeklir. nad· 5 rin y:ınğın tf!hilkcshıi ne.51 c 
ile müessesenin kapısına asılarak ~·o bıılıınan yeder cnlgıh :ıddedil· i da görmedllderlnc ha,yçt t1 
halka illn edilecektir. memelidir. Bunun için en nşaf;ı be~ •: Enkıu: yığml&nnın nJ a~ ... 

lçltlli lokantalar itki ile birlikle kişilik bir hey' et ll'ıı:ımılır. 1 :'i ... ' : rln f)('ncrrelerine lmtbr , c r 

POLiSTE: 
WWWWWWIAA 

Bir genç daha 
boğuluyordu 

ttskUda.r<l& Çııvuıdere caddeslnde 
19 numarada otumn Süleymıı.n oğlu 
J9 yaşlarında Fahrotlln dün ak§aın 

üzeri saııt 16,;.:0 da Şcmslpaşa sahil· 
!erinde denize girml:ı !akat ta.tl:ı. a· 
'1!dığından yorularak feryada. ba§la· 
mırıtır. 

Sandalla o civardan gcçmeltle olan 
Faik imıln<lo birisi Fahreddin! boğul· 
mak Uzerc iken kurt.ıırnuftır. Kazru:o· 
de baygın bir lııı.lde .Haydıµ-p~a nU· 
nıune h3.3tan~c kaldtnlmıı;tır. 

TA LA RAŞINDAN "l•AıtALAfü)I 

Çeııgqµtüyünde li'.~eci Nuri noka· 
ğnldl.\ 8 numarada oturan lcmnUin 
oğlu 7 yn§mda Ncvznt dUn ak.,açı 
deniz ~cnarında otururlcen 7 yaşmd14 
BillıJ iarıılnde bir 9oouğ\ın attığı bU· 
yUk bir tıı:ıla ~:qdan ;yııralo.nml~, 
HaydlU'Ptl§ll. Nümune '1aat.ııne.slne kal 
dınlınıobr. 

Dn'ı\ 1\DAS A'fi.ı\IUIBN 

Beflktıı§ta Sereneebey yo!.tuıunda 
Sa<Jıkr.ade çıkmazındıı. tS·G numarıı.du 
oturan Mehmet oğlu 12 ya§ındıı Niya· 
z.l ll:i metre yUksckllğlndc dt\'arda.n 
atlarken l:olu demir po.rmalclığıı çarp· 
mı~. ağır surette yaralanarak şı,u 
çocuk hastanc:::!ııc kaldmtnuııtır. 

ARKADAŞL'lil Bl~'L\Kl..ADI 

Kazlıı:.eıımedo kireı;hane sokağında 
Altıparmak deri fabrlkamnd:ı çalıp.n 
ye dcnı!rcl Osmnn sol•:ıGındıı oturan 
llaçl}t, aym fabrikada. çalI§t\n Hosan 
oR"lu Osman taratnıdnn bıçakla omuz· 
ıanDdım yaralnnını~. tcd;ı.vl altıno 
altnuııştır. Osman yakal:ı.nmı§tır. 

BOGULANLAfUK CF.:STLEHl 
BUI.UNDU 

Geçen pazar g1lnn Davutpa~:ı.d:ı.lti 

sandal lcıızasmda bo#tJln.n Yunua o~· 
ıu Haydar, ve Zekeriya knruıı Feride· 
nln cC!letleri dalgıçla çıltarılmı§ ve 
belediye doktoru tarofmd:ın gömlll· 
ınelcrtne lzln verUml!jtlr. 

Bq sabahki konvanıiyo .. 
nelle gelenler 

Bu sabahki konvanslyonelle 6(!hr!· 
mlz:c Yugoslavya.dan blr Türk muha· 
cır aUeet ile Ameıikalı bir kadm gel· 
mittir. 

Polonynlı fatıriltattirlcrd"n lult 
lMargez de bu Bl\babkt l>onvnn~o· 
nel yolcuları ara3uıda bulwımaktadır. 

Bira istihlaki arttı 
1n1ıisar1ar idaresince yapılan is· 

tatistiklcre göre, geçen 21ene evvel 
ki acnclcre nµo.rn.n çok nrt.ınI(I olnn 
bira istilılılki bu ııcne dahn fazla 
artmaktadır. Bomontl fabrikaınnm 
açılışında n.5 milyon Jltre lstihaal 
lı:udreti r;imdJ 7 ınilyon litreye çı
kanlını§ bulunmnktadır. 

Kuma§ ve kazmir ihti· 
karı tetkik ediliyor 

Ticnret veklloU, 1atıuıbul knzmlr 
\'e mani!a.tura tacirlerinin lilzunıun· 

dan faZ)a klr temini sureUlo ilıtıkD.r 
yapmakta olduklan hakkmdo.kl no7ri· 
yat ve ı;ikAl'ct üzerine, MmtD.ka Ti· 
carct MUdUrUnU bu l,tn bıhJdklı:ıo 
rncmur etmiştir. Tahklkat neUceııl, 
Vckfllete blldirllecektır. 
~ 

Ecnebi mekteplerden 
rcl)mİ mekteplere nasıl 

geçilecek? 
Ecnebt ve ekalUyd mc.kt.eplerindPn 

b:u:ılarmı.n l;apnnınlllll halinde, bu 
mekteplero c.Jovan1 eden talcbelıırin 
Tesmt ve husuşt TUrk mokteplerfw;lo 
alınnı;akları ımnllıır llaklmıda Ataar!t 
\·ekA.lct.i nlAlcııdarlara yeni bir tnnıim 
göndermtııtır • 

Bu tamlDle göre. kapanan yabancı 
mekteplerin ruııl .sınıtıanna devam o· 
den talebeler resmi ve hususi Tüı k 
rnektcplerlnde devre ''e sene bakı.-nın 
dıı.n mukıı.bll smı!ln.ra fmtlbs.naız oltl· 
rnk ıılına.caklardır. 

Yeni 
---o
mahsul gelmeğe 
ba~ladı 

liubtelll muıtakatardan p!yas~nu· 
Kadıköyd!l lbrnlıln1 maha.11C3lm1e· Ut yeni buğday vo ftrpa mıı.hsulU gö:ı 

kl bahcelerdo l.\abakta e.ıırar lQCD 3 cJcrllmlştir. Bu mallar deı·hal s:ıtıl· 
e.srarke!J dUn ıruç UstUndc yakalanını!! mı~\rr. Bu senenin hububatı, ı;-eçen 
tardır. !simleri Haşmet. Ball.Uı:ıddln ııenedan dııhıı. randımıı.nlıdır • .Mersin· 
,.ç lbralılm olan ııuı;lµlımn ceplcrlrJde 1 de ,·e,puı-sw:~uk ııebeblle plyaısamı7.a 
pırer rrJlttar afyonla esrnr bulw:m•:cı göndertlm~I~ \!zere blrı;o:; zalılre par· 
tur. ıııerl bcklcnıektrdlr. 

1 
aralılda ı-ü~fmP.sl beJed1! 
7.IWlbı.nn~ nasıl ı;irer; ı:tr;, 
neden bn anl~z <lcpos11 1 l JI 
rlndedfr! Yokı.,. bu nııı.?11111 ıı:,ı 

1 
yu:ımasmı mı bcl;:iyoru.ı! µ ~I 
tanm a lMmd:ırL·udıın of11 

1 
fa .... dı:Jr otı?cııkhr, dl~;oruı, ,4 ·' . ,. 

Doğı·u değil ~;,. ............ ........ _ .................. ... 

:Di~ -· 
Fi ba ı . .. :~.,ae 

orya n lY<> W#' 

neden gazete 
sattırılmıyor? f 

l\Iııtba.:unıza ı:elen bir liı.(;J 
\'eı..zi , Siıkecl ile Kilçlik C't 
ce a.nL!ıını.!1\ i lcyen trcnıerd~ 
zetcı :ıat.ıunadıJdarmdan, ..,ır. 
tarafından trende gıızctc • 1 / 
nm manfJdildlğindH p:lk~1e 
tiler- • ı.i 

Bir kaç memurun ~"1 1, 
lınt ııcUeesi oldu~uun 1e 
m;z bu memnuiyetin yt•rlll '; 
m:ıdıı:•nu luıyde Jü:r:um bl1~,' ~ 
tur· ÇüoJ..il gazete 5-0kıılı ,r. 
ğfl, <lnlıa. ziya.tıe vnpur ,-t.01' 
:r~tcuJuklan esnasında "t.-ıJ~/. 
bu hıılk için bit•' lhtiyae .ıı l)f ~ 
dir· Emniyet müılür1U&·ılJle1ıl 
\Viyetl tedkfü t~!rek (lüı 
Alr.i Uınid cd.Jyoruz· 

Sıillli«ilülP.llllmU!ill!DlmiııHJJll5İ~ 

Atina elçimiz bu 
geldi tf. 

AUna bU~k elçimiz .t"".nlS -'":ı f 
refilmsı ''e çoculılarile berıı.btr (/ 
bahkl konvanslyoncllc Yun:uı15 
§e'ıırimlze gelml§tir. ~ 

Elçi, buradan .Anka.raya ~ 
al~lcııdo.rlarla temııt.Iardıı. ııu1 
tır. ·O 

'rürklvenin GUmUlcine ~ı:~ 
rru Tcvflk Türker de bıı 15llbııl1 
vanıılyoncUc sclmlttlr • . 

Ordu terfi liıte~1 

;;o ağustos zafer bnyra.1111 ~~ 
Jaıı ctlilecek olnn ordu tcrfı 
lifİ hıızrrlanmaktadır· ~ 

Bu liste ile korgcıınl't\1 ~·' 
rahman Nafizin de O:·gcnc ~ 
terfi edeceği blhllrllmı>ktedl · 

I> E "1 E il ati .lJ '111. a lz. 
YeRl..'fl.$tJlA/l~ :! sirE ... 
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mıı. ttııuı.ın 

GtBt 

Ba vckilirnizin son 
rıutflu münancbctilc 

s A 1"JN ,-e.L:l!fm.lz Dok' 
lli.ıı t-0r R.er• Sa:rdamm bü-

11llllet na~nndo. ·harici ı;iya· 
&ttı-._. 
~ ~ t~rib eden değerli out-
~ !lan fi.onra h:ızı mebl.\ larmıız 
~ ııb.rak bütUn mlllrtl a lfılm 
,~ 6de.n ~ok rnUhlın m~clcleıi 
~lerİllÜz: ön un de dnlıa da a~ • 

~tnı. ll1'Pzr· 
l?ı Gel'ct{ B:ıŞ\·ekil \'C gcreliı;c 
~USl!!.rmıız ~-:ılım ş:ırlm harbin 

etin o mıimYl.ill oldUl(U nh· 
~e ttıanı clnul. ,-e rı•rdumuı.' 
icat• ııt.e~clc!n ıyıuıct etmektcld 
~ 1 lsteı.teıimlzl tebarüz ettirir
~ dl'"(!r hı.r:ıft:ın da milli istik' 
Jtı b Zi haleldar edecek her tür· 

are.ı\cto kal'ŞJ si1aha s:ml. 
~ 11'lret!le mokııbcle hususwı· 

tb ~zl de bolirtmi 1crdlr. 
llıllQı bnmız bu bitahelcrUo u· 
:ııı i ınll li imde;\ e torrilınan ol· 

11ö1ıırdır 
lfaupıe;<len Ce,·det J{r.ri.ın tn· 
~Yı hUyillc liomşumu·ı: So,·yet· 
~ lı&rUği ile esld do tlat"UDluzun 
oı 1eJuncsine ,.c de' amma emin 
llı~k. isteğini söylemekle de 
tıı. ..... ~tın nıüstcrek fikrini akset. 
""'!Ştir. 

hı~'Yetler Birliği Uo olan dost
etın Uı; milli lstiklilimizl elde 
~ ek itin onu gnspctmck lstiyen 
._,J>ersalizm ile hayat ';c öliim 
~'1nn. ı;ırıstığlmb.: yıllarda ~
o &tı. Beynelmilel t-.mperyalizm 
- tanı~ milli kurtuıu, inlnlii.br 
~ 8Öndürmck için elbirliğile bl· 
leh. \b:enmlze saldınyordo· BlWn 
~~yat 'e knıtulu ımoak em. 
a.;~zıno ke~ı mücadele etmek 

~tile mUmkün ohtbtllrdl· 
~'Yetler <le o zaman şimdiye 
biiyu~.~~hilen inkılaplarm en 
llet ... ~.u tahakkulı ettırmer.e az· 
~ --ıq. 'Beynelmilel ı mali stt" 

~ve cmperyaH:ını ile bo'"ll~U· 
lı.b_, • llel' iki memleketin de in· 
~~nu yapablimeleri itin biz· 
~ gJriı;.ilklcrl inkıliplann öz 
~ karakterleri b:ıkmıındao 
~lceıa 1'.elr düsma.na ka~ı saldınr. 
t-. hlriblrlerlııliı candan dos· 
ı....~alan kaılar tnbli bfr ~y o~ 
~· Bu dostluk lnkılap.lan
~ltlll icabı ,.e mllli menfaatleri· 
hıt hakım.ınd:ı.n mantıki \e turlhi 
lco~ larııret!i. Bugün de gerek 
b Stııntıznn ve gerekse bizim 
~i- dU~mannnız müşterektir. 
~JaeıtnJıeı irtica. Ru" inkılabına 
ta..~• lıer fırsattan istif ad"' i kol
•tıı ~· bizj de milli lstfü1lllimlz. 
lt:ıı·e akfknff.!n m:ıhrunı etmek fs
tlUıcı~ kara kn\'vet ~ine beyncl· 
~ tını>eryalllinfilr· :t:mpcr:ya
lıır k:11eyhtıu-Jığı brihl mü~tuek 
llttı alde üıcıiade evvelce kurul· 
~ olan eski dMtluğumuz ayni 
t,f,l'f!ı~I Uı:~rinde bugün!rii ,·azh ete 
lebtı. de iııid,af ve teklıııW ottirl· 

<Q)', 

Suat Derviş 
'------~------' 
ıı~ genç nereye gitti ! 

Sinoptu ~i.ddetli 
:ı1ce. I·l r 

• 
H A B E R - Ak~m Posta!'ı 
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,,~~~~~~u~S~~~~~~~~ ~sker gizi~ . 
Rarada, denizde, llo/vatla Uzak'Stu:k·meselesı 

J:ıııoı ''' ' ll:ırtl ıııl 1'11 km' ctlı 

H a lr P ffi1 a re k§Jt o !:·,~-c~lcrı. 1l,'.1~1t-~ıı~~t~'~~ır:~ıı· n 1~,\'.:1 
~ ~ ~ 1 rin hı ).ıhı lnlb kinC' m;ıı ı ol ıı 

'lt'V d ılı;ı n. de • ' ıl nı h ~ il 
r nl· rdıı .ı ııo.1 ı.. ı .ı ordu untl. 

·Bir Ah11a11 tahtelbahiri daha batırıkf ı, ıskenderiyeye hava !.~~ 'ı~~ld.1 ~\e~lo~l~~.1.'' h"le 
0 

nan 
rna9 ıl:ın {'\\ l'' ıc 

hücunıu yap,!dı, dündenberi 10 5 Alınan tayyares1 düşürüldü ~~l~~~~i~;/',~~:~·i·~~:ı. lrnn 
dıı:ııu~ ı ıtHı!laf.ı.ı c lebıl c 

Lonıfra. ıs - B•ıytik lıir Afr.ımı
d~niznltı g mifil canuıı atlnsında hif' 
A\·ustıımlya. tas. ·are!.i tarn.fmdan 
batırılmıe, mürettebatı kı:;mcn kur 
tarılını tır· 

hıı;Utcrcnin de on Uç bin tonluk 
bır muavin {:'Cm si batmıştır· 

L~I ~N T.;"\ l ARll'.LEil1NL~ 
llCCUMU 

Alm~n tavyn.r.cleri dlln ö'.';lc.d n 
co~ra. tn°füerenin doğu c nup böl 
gr>slne hücum etmişlerdir· Bir ku.· 
dm ö.JmUcı, bir kadınla çoru~.ı ya. 
ralrımmşlardrr. 1n~Jtercnin batı 
crnubu. Uzc-rlntle görUkn öir Alman 
tn:V}'ar..,-;i b<ımba atmn~·a vakil b·ı
larnadaıı ka.çrn'nuttır· 

'!Al'TARE 7~AY1ATJ 
Almanlar hu ay içinde f npltrrc 

İngiliz - Sovyet 
teınasları 

Moskovadaki İngiliz el· 
çisi Stnlinle görüştü 

14ondra, 17 ( A.A.) - Röyter u
j;ın ının diplomatik muhabirinin 
bildirdiğine ıı:ıuıraıı lııgillcıreniıı 
Mosko,·n sefiri Stnfford Cripps'in 
1 temmuzda Kremlinde St:ılin la
rnfındıın k:ıbul edilcli~i ve karşılık
lı ve umumi menııfie ınüte:ıllik mc· 
seleler üze,rindc konuşnı:ıdı. bulun· 
duğu bugün I.ondrada if~ıı edilmiş. 
tir. 

' 

T.on<trııclaki .So\'yrtler sefiri l\l:ı. 
!ski İngiliz hariciye müsteş:m 
Buller'i ziyaret elmiş ve hu mülit· 
kot csn:ısındn But!er Sovyellcr sc· 
firine Jnsiliz • Japon müz:ıkernlı 
hakkında maliımaL '·ermiştir. Bu 
müz:ıkeraıtan diğer ıılükndnr- hUku. 
nıeller de lıabeı'clor edilıni~lcrdir. 

iNGiL TEREDE 

Fevkalade salahi
yetli mahkemeler 

kuruluyor 
Londra, 17 (a- a·) - Da.hillye 

nıızm Anderson avam kamarasma, 
hükumete evvelc.e verilmia olan 
salahiyeti kii.mlleleri takviye ede· 
cek mahiyette bir kanun layiha.sı 

teYdi etmi~tir· Mezkur layiha, as
keri hadisatın inki§afı icab ettir
diği takdirde faaliyete geçmek il. 
zere hususi sivil mahkemelerin ih· 
dnsmı derpiş etmektedir· Mesela 
bUyUk taarruz veya bir istila te· 
şebbUsü halinde bilyUk eUrümlor 
veya katil ile itham edHebilecek 
lnsan1an, normal zamankindon da 
ha seri bir surette muhakeme ede
bilecek hususi mahkemelere ihti
yaç vardır. Bu mahkemeler her ne 
vi curum ve cünha ile de işUial e
debilecekse de, pratik sahada do.
ha ziyade askeıi nokiai nazardan 
olan cilrwn.lerle meııgul olacaktır. 

Bu ma.hkamelerde jüri olmaya· 
cağı gibi verecekleri karar da tem 
yiz edilemeyecektir- Kanun dnirc
einde ölilm hUkmü de dahil ol
mak Üzere her tilrlü hükmü vermek 
ı-alahiyetini haiz olacaklardır. 
Harp sahalarına şamil olnbllecck 
yağına vakaları halinde, son derece 
ağır C"Zolar tertib edebilecekleri 
gibi, ölüm kararı da verebilecek. 
Lir· 

11-lczkfır tayin avam kamarasın
ca ikinci k1raatb1de lt:ı.bul edilmiş· 
tir. 

uz •rınde lOJ tayyıırc ka b tn:l!Jlcr 
dir• lngiiizlcrin myfotı ite 21 ta.l'. 
yar dir. 
INGİUZ TAYYARBJ,ER1N1~ 

ım:m.u RDPIA:ST,.\ m 
İngiliz bombardımanlarının AL 

man,ıado. rol: milhim hasarlara se· 
hep olduğu Amerik:ın menbalaTın-
dan da teyid ediliyor. t 

Rur sakinleri milthi~ bir h::ı'\-a 
muhnsarasın:ı maruzdurlar. Zira gc 
et• gcrl'l'Jyor ki en az bir baskın ol
m'.l.9tn· 

nurdn herkes ikametgahları li. 
zC'rine dilc:en bombaların tesirini 
ve yahud Ölen ve yaralanan birlni 
görmül'jtür. Bir saatten 6 saate ka 
dar her sabah ölmek veya parça
lunmak imkanı düşüncesiyle mah· 
zende kalmak sinirler üzcr:inde te 
Girdcn hali kalmamaktadır· 
llAUBDE ÖLJo;N ITAL\'.ANLAR 

İtalynda harp znyiatma dair Hk 
liste neşrcdilmi§tir· Bu listede 149 
varnlmm ve 322 ölünün isimleri 
~·ardır· Bu listeye sMl memurlar 
dan 3 ölUniln ismi ile 280 kayıbm 
ve bir kayıb sivil memurun isimleri 
iHlvc edilmiştir· 

tSKENDERİl"EYE HVCUM 
ltalyan tayyareleri gece 1sken

deriyeye hücum etmişlerdir. Bir 1-
talyan tayyaresi düşürülmüştllr· 
Bomba atılmışsa da mühim bir ha_ 
rar yoktur· 

Somalido İngiliz hecin alayının 

motorlu b.r devriyesi İtalyanların 
Drunerobobdaki lmrakoıuııa bir l>~P 
kin y:ıpmı,ıır. Devriye 1.arakoln z:ı 
yiat 'erdirdikten C() W bin ku111un 
tahrip cttlltten sonra ZP.ı\ i:ıl veı
mcdcn çckilml:tir· 

lfl.biliz Kcııyasında İtnlya.n la\·ya. 
releri öğle ilzeri \~jiri bombaı dı
man etmlşso de hiç bir hasar ol
mamıştır· 

''-'ti re ~:ılııııti. \ın rıl... lıl:tr \ti <; 

OJ..:r:ımı<urıılııld nıcnro:ıtıedni hıırı:ı. 
~c iı:in ll'lu tlll';mılrl"e1.: \':U:l'.\dlc 
oldııı ':ırınd n irabılı lındc lıt'lll7. 
ku\'\'ellcriııi B.ı.)uk o:.. :mus;:ı çe· 
l,cbılccck iktiıl:ırdn idiler. Onun 
ıtindır kı Jnpomanın )<ıpnc:tğı her 
ıuni lrnıc h rc.1.:cli hu hihül, lmv .. 
' llcrm fnıkiyeti ~ iizündcn. büyük 
7Jyımlnrla neticelenme i tc·hlıkesine. 
mııruı lııılunııyorclu. J'ak:ıt lıugün· 
~ü Hl ı)el büsbülıın b:ı,kndır her 

CEilELLÜT:ri1RIKIN TAHCi~~ESl ne k:ut;ır Jnpon~:ı zimnmdıırları 
J{adınlar ve 17 yaşmdan aŞllğı 

btitün çocuklar yakmda Cebe
llittarıktan tahiiye cdileceklerclir. 
1~ ya§ını geçen yoya malul olan er 
kekler de şehri terkcdcccklerdir· 
Şehirde yalnız asli hizmcllerdo bu
lunan erkekler kalacaklardır. 

Çanak kalenin 
kontrolüne dair 

Sovyetler tarafından hiç 
bir teklif yapılmış 

değildir 

l rni askeri harcketlcı c s,irişmcK
tcn olduk n le' :ıkki cdh orlar \ c 
Japonya ordusu \'C ınnliycsi için 
çok lı\ıyük fedai :ırlıklar istiyen 
Çin sererinin ikn~nlini lıckll:rorlnr. 
sa d:ı: J :ıpony:ıd:ı daim cezri lınrc· 
kcJc ınr:ıflar ol:ın bir zümn· 'ardır. 
,\,kcri p:ırl.ı \'e onun lideri harbiye 
nıızırı H:ılo'nın drufındn toplanan 
hu ziımrc miin:ısip fırsatın artık 
zuhıır elliği knnnatindc<lirlcr. Mat· 
bııntın bir kısmı .JU zümreyi himn• 
ye etmekte ''c As~:ınm şnrkı içinde 
bir ::'>loroc chıklcrinini :-.•ı.ıpınnktn
dır. Jnpon l\loroe ine söre Avzw 
p:ılılnr cv\'Cliı Çinden çıkorıl:ıcak 
sonra Asyıının şnrkt ve crnup de· 
nl:r.i A n-upnlılnrın elinden ııhno.
coktır. Amerikan Rei~icumlıuru 
Monroe'nin 2 ilkkünıın 1823 larih

1.orıdra, 17 (.4 .A.J - Avam Ra. li mes::ıjı Amerika topr:ılıJnrmın o 
ınarasındn işçi mebuslardan Price, tarihten ilibnren Avrup:ılılar t:ırn. 
Ç:ınakknlenin kontrolünde lııdiliıl fındıın istilasına müsnade ctmiyor-
yapılm:ısın:ı dair Sovyet hüküm eli dn •. Japon 1\lonreosu ise A \'J'llJlatı· 
tarafından Tlirk hükQmetinc yopı • 1 ırı lıugüne kmlnr idarc.leri altında 
lan teklifler hakkındll no gibi ma. bulundurduktan ~erlerden çık:ır. 
liımat mevcut olduğunu ve bu tek. nın.ğı istihdaf elmcktccfir. 
liflerin nınhlyctini hariciye müste- En f;ı.;da nlakn:rı mucip olan yer. 
şnrından sormuştur. lc.r İngiliz, Fransız Ye llolanda 

Harlciye müsteşarı Butler yazı miistcnılckeJeridir. Birer miisleın· 
ile verdfAi <'C\'apta şöyle demişllr: leke olmıı:rnn Tiyençindcki ve Kan· 
"- Lorcl Halifaks'ın bild i rdiğine tondaki konsesyonlardnn sarrın:ı· * !spanya hükümeti, Şili ile si; göre, Sovyetler birliği· t:mırııırJnn znr Honkong Çinden 1841 de gnsb 

ya.si münasebatını kesmiştir· Buna Tiirkiye hükfımeline Canakkalenin edilmiş 1866 ve sonrn da 1898 de 
sebep Frnnko isyarunda İspanya kontnılii meselesi hakkında biç bir dıı-hn genişletilmiştir. Burnsı hu. 
cumhuriyet hUkümeti safında Asi· teklif y;ıpılmıı.mışlır... ~ün tehlike nllıncl:ıdır. Jııponya 
IorJe harp eden ve mağlubiyet ü- bugiın Hnnkong'u adctü s:ırmış ''a· 
zerine kaçan cumliurlyetçl :lspanyol ziycttcdir. 
lnra Şillde mbafirperverlik g88le- RQMANY ADA Oradaki kadınların ve çocukl:ı· 
rilmesidlr· s· el ••t •k rın Flllpin adıı.larm:ı gönderilmesi 

*Mtsırda başvekil ile hıgiltere ır 811 rı Ye n keri ınü<lafan tertibatının ta• 
büyük elçi& bugün dtiyunu urouı:nL mamlanması 1ngilizlerin Honkong'n 
"0 komis'-·oruınu j)<m eden bir an- fa~rı· kası karşı .l aponlarııı bir lıarekeliııi .,, .;. ,.,.. U beklediklerine dcllllet eder. Jngillz 
!aşma imza etmL5lerdir. iuuirn.lınrn kıırargll.hilc beraber Sin-

* Venezuella. 11 temmuzdan iti· b ~ ld gııpurn nakletmiş olmuş~ ise ln· 
haren resmen milletler cemiyetin- eruava 0 U gilterenin bugün Honkons itin 
den çekilmla bulumnakta.dır· harbe atılmıık niyetinde olmadığı· 

* İngiltere ile lı,ransa arasında :8ü1u'eıı, 17 (a. • ) ..... Kalas e- ııı ve nskcrt km"\'ellerlnin iissiinü 
iktisadi ve ticıııi meseleleri halle~ tektrik fabrikası bu sa.balı şiddetli Singapum çekmek istediğini ve hu· 
meye frnn.su: lıUkOmeti tarafından bir infil&k netic~inde berhava ol. rnrfoki meselelerin luıllini Avrupa 
muharrir Pol Moran tayin edilmiş. mu§tur. lnfillkm sebebi malüm de harbinin sonuna tolık ettiğini 
tir· Fransız mUnı~llinin ve .tngil- ğ; Jdir. gö ıerir enı:ırc;Ie.rdir. M::ı.ln yarıma.. 
tere hükumeti tarnfmdnn tayin c- 5 klgi ölmüı ve yaralanmıştır. d:ısile Suınutra ndnsı arasında belli 
dilecek bir murahhasm dJplomatik Askeri makamlar tahkik.at& başla- lı:ışlı secllyerine hiıkim Yaziyette 

lıulıınnn ve son seneler zarfında 
imtiyazlardan ve masuniyelten is- mışlardır. gayet .kuvvetli bir deniz üssü hali· 
tifade etmeleri kararlaşmışlır· ne setirilcn Singııpurun nskeri 

* Amerika kızılhaç cemiyeti ta- Çinliler bir Japon harp rııc\·kii Japonlnrm Siynıu hüküme· 
rnfmdan gönderilen 100 bln dolar aemİaİ batırdılar tile Krn ynrınıadıısilc lıir k:ın:ıl 
iane sayesinde dlin blri iııgal al. o vn..,ıtosile irtibat teminine muvaf· 
lmdaki Fransaya, diğer) de işgal ÇunkJns, 1'7 (A.A.) - Çinliler, Çl· fnk olınnk l~·in temaslara secrncsi-
edilmemiş Fransız topraklarına ol· nln cenubunda Çckfang vlIAyeti da· ne sebep olmuştur. 
mak üzero yiyecek vo bilhassa silt hlltndekl Uençeu vo Ntngpo Umaal:i· Şimdiye kadar lıu 1:nnal yııpıl· 
yUklü iki tren Ce.nevı-edmı hareket rınuı lşgııllni isU!ıdat'. eden Japon muınıştır. 
ctmi;ıtiro hareketlerine kar§I IJlddeUe mukave- nu konnl Siugnpura hiç lobi ol· 

* Amerika adliy~ nezareti ltı· met ediyorlar. çın bataryalannri:ı dtın nı:ıdan Joponyıı ile llin<liston orıı-
'll d k" ' 19 Japon geruisl tarafından Nlngpo s.ındn bir irtihal yolunu temi:t gı ere c ı Amerika vatandaşları-! nehri $mda Çeuahl sahili bombard1 edecektir. Ye hu surellc de Sing:ı. 

nın ııgiliz bava kuvvetlerine kayıt man edlUrkcn bir harpgemlslni batır- purun chcııııniycti sıfıra ılilşccek· 
h~kukunu kaybetmiyeceklerini bil dıklannı ve diğer bazılarını da hasara tir. 
dırmi5tfr. Yeter ki yıı.banc.J devle- uğrattıldarı bildlrilmekt.edtr. Kurulması nıutnsavver olan Lu 
tc sadakat yemini etmesinler. kaıınlın inşa edileceği 1\rn ile bu 

* !{anada fngilte1·e hlikUıneti ta. d~f:ı son Çin harbinde istilll edilen 
rafından verikn yeni model 300 Japonyada yeni kabine ve Jıınonlnr tarafında~ lıir deniz 
tankın imaline baıılamıştır. kuruldu iissü lıalioc ifrağ edilen Ilnlmoıı 

Bir Kanada tcrsan<'sinde yoni nd:ısı nrıısın<ln Frnnsız Hindi<;inisi 
bir denizaltı avcISı denize indlr!l - Nevyork, 18 - Japonyada yeni ka· sahilleri lrnlıııınıaldatlır. Fransıı 
mi§lir· btneyi tcşkile milli birllk partisi şefi impnratorluijunun yıkılışın<l:ın bi-

* PreoR Konoye memur edllm~. prens listifnde Jnpon~a burasını kendi 
Mncar naibi Hortiıtlıı bU~·Uk bl ı k " dUn yeni kıı ney urmu§tur. Yeni lılurC}i nJlııııı alacaklr. 

oğlu Macaristan devlet dcmiryolla· ba§vekll, orduya bazı §artlar tckUt Ç:ııı . Kny • Şck'in Hindiclnl yo. 
rı umumt direktörU Stefan Horti etmiş, bUDlar kabul edilince ba3vcki1 Iılc silôh getirttiği IIouqi şehrine 
hnlC'n Bcrlinde bulunmaktadır. llğı Uzcrlnc nlmıştır. Bu itibarin J:ı· \'un:ın lınlhııı kontrol edecek lıir 
St('fan Horö blr kaç giln Berllııde ponyad!l. yeni kabine ordu ite nnh,7· heyet glinderdi. Donanmasını llon· 
knla.::c.ktır. mı§ bulunmaktadır. 1 t.nng iinlı•rlıııle gösterilere çıl:nrltı. 

~~;;::.;:;;;:;:-:~~~:;:-~w;:;;---~~~~~~ 

U:ııtıuı .. tu. uluınbki reblnıl •• ~ B ı:ılilı.ı ·e (ınlınd hulun ıı 

~lddt"Öndeıı ~urın IY.ıygın lılr hald"' uyı.ıtıln unları 

rı ıc 'ur ı ı r ı 

J ıl ınm li:t lırl r. 
J ıponl llüa onı;: ve. 1 rnn ız 

IJıııdıçın si ıne clerine hı 'nd do
l""Cl'clc eh mb t ırcııu ı..1c hun. 
d• n l~şk,l mesel lcr • ~ı dılik taJi 
h"r lt\P\l I 'C.l"!:ll kledlrJCr, JlU tR:li 
ıııc eleler Fıliıı n adaları H! Holnn
<l mu tcnıkkclcridlr ki lıw'J rı•ı 
en hih i i de ~\ı n rn,. CnYa, 
l'orıı o Cclrbs'ılir. Jlol nda de\.·
lclınin bu.giınl..u h \uU \a%t:\(,Iİ 
J npo lanın hu s·ıde J, Iİ:\ etini 
teşdit clrocı ine irnkıh 'crıui .. lir. 
ı fa, nı:ıfih hu fııalı~ rl siıı thl ' :.a.. 
dece st:ıtuniin mubafaz. ı şeklinde 
gü terilmcktc.dlr. llornco nd st J_a. 
pon milliyet rejiminin şiddetle 
mulıtnt oldu~u petrolü islıhsnl et· 
mcktcdir. Mutlak askerlik cihetin· 
den J:ıponya bugiin Holnudn mus. 
temlekclcrini iş~:ıl cclebilecek \·:ı .. 
:r.i:ı;ettedir. Zira bu ndnlnrın nskerl 
leşkilfıll;ırı ıw ctJc 7.:ıyıftır. Holnn
dn Asya ile Avu-;fruJytı ımıc;ındnlci 
bu ad:ılnrrnda 1930 dnn c\\'cl sndc· 
re 7600 A \'rupnh znl>ıt \"C asker 
24,000 yerli asker bulunduru)ordu. 
61 milyon nüfusu ol.:ın bu yerler. 
it-in bu miktar gnyc.l azdır. Bu :ı· 
dnların Holandanın elinde bulun. 
masındn gayet yakından menfaat. 
t:ır olan A vu~traJy:ıdıı bü:ı;lik Britan. 
ynnın bir döminyonu sıf:ılile Avnı· 
pn lıorbile fazb meşgul oldui'ju için 
kendi toprnklnrındnn l>nşkn arntiyi 
nıüdafıı:ı edecek kabiliyette değil· 
<lir. 

Filipin aclnlnn d:ı günün mcse)c. 
sidir. Bu ndalnrn karşı Birle, ik A .. 
ıııeriknnm lı:ıy:ıli nlQ.kn)orı vurdır. 
Bir Japon • Amerikan nskcrt ihtl· 
l:irının pnllnk nrmesi imkan ve 
ihtimallerinden lııır:ıdu hnhsolun· 
mayacakhr. Biz s:ıdccc şunu tes.. 
bil jJe ik1ifn cdC'ccğiz ki Birleşik 
Cumhuriyetler, Jnponların bu ad:ı. 
ları lşg:ıl etmelerine hic bir suretle 
müsaade etmiyeceklerclir. Esasen 
l>u gibi JhtilMJ:ır tlclJ'll midir ki 
Amerikanın müthiş bir şekilde si· 
lfı.hl:ınmasmn sebelı olmu~tur. Am~ 
rikan donanması d:ıha şimdiden 
J:ıpon donıınmıısınd:ın ı:ok üstün· 
dür. Yo daha ~onra şimdiki ruzldc 
don:ınroıınm Atlıı"i Ok)nnustn hulu. 
nan cüzütnmları orasını te.rkedcmi. 
yccekl-cri icin her iki denizde de 
Amerikanın menf:ıntlerlni lele baş· 
lnrmtı müdnfna etlcbilccek kadnr 
kııvve!U \:e"fıızln olacaklardı~. 

Benzin istihllki 
Yeni proje tetkik 

ediliyor 
Benzin sarfiyatının tahdidine dair 

olan projenin Koordinasyon heyetince 
tetkik edilmekte olduğu haber veril• 
mektedlr. Bu projeye göre bUyilk hu· 
suşt otomobillere lın!tadıı. • ~. lçü
çUklcro do 2 cl§c bcn.zjn verilecek.Ur. 
Tek numaralı taksiler blr g(lıı_, çl~ 

numaralılar iş,e ~rte.sl glln i§!Jyece~· 
ley \'O bcru:tnl vesika. ilo alacaklar
dır. Otobüsler için de bazı t.Qbdida.t 
vnzedllmcktcdlr. 

Almanlar Parisi 
tahliye edecekler 

VJşi 18 - HUkfimct merl>ezl cu· 
martesi veyn pazartesi gUnU Parise 
no.kledllecektir. Frıuısanm cskl va,... 
~ova elçi.si Noel, bu hususta Alınaa 

askeri mnkamıı.tlle müzakerelerde bu• 
lunmak Uzero Pıır.lse hareket etmlıtlr• 
Alnuı.nlar, li'ra,nsız hUkQmet mer~ 
zlnln Po.rl!e nakline muvafakat etmJ,j 
lcrdlr. Pctcn hilkfimcti Pariac avdet 
edince, Alm:ı.n kıtna.tı Frnıısız pa~ 1· 
tahtını tahliye edeceklerdir. 

Bursa - Anadolu demir
yolu hatlarına 

bağlanıyor 

IJıırsa, 17 (A. U - Ilurs:ıyı Ani\· 
dolu lı:ı.tlnrına haiıl:ıync:ık o' n de .. 
rniryolunun ıstiJ...ş;ıfıııı ~ npncak o. 
lan lıcs et Irnraya gelmi~ l.ıuluı m ?.~ 
laılır. 

N1fia \'cf,:'ıJ ti inşan! hicri dnı. 
r{•<;ı uı.ılıe ıdı .!cdndcn • ·cntı, Re· 
cı \'e Adıl ıle dıE(cr frıı men uı in. 
rınu:ın mı·rcb.hcp o.:ııı lhl 1 e)c 
Çd.ırgeclC' kaıııpl rını kur.ırat. c 
lı :ııı· l.ırın.ı lı.ı~l.ıınışlord r. 

lll'\etın ic;til,~.ır ~ııp:ıc;ı ı hı• r 
Uozô~uk -- lnegol - Yen sı>hır -
Mcı..ccc 'nı:}. n tı ıle Bozo~ uk - 1 e. 
gol - Bursa lınltıclır. 

İkh adi, hcarl 'c turi ilk b kım 
d:ın \ il:h ernı.z-irı inld~:ıf!J1 ~ 9.1" 
dun edecek olan bu ha.tl:ıpn ısr. •• 
~ar l~Cf'inc bo~} c b:ı liln nı .. Ql 

1 m..ı ındMıı h.,lkıruız bu) · b r se • 
1 \' dwmu. 1 ııı. 
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MODERN HARBiN 
SON SiSTEM SiLAHLARI 

An'ealc bir tufck nğrrlıl:mda olan ale\' sa.çan 'ililh!:ı.rı lmlln"nn as
kerler miı;frrlerinc ıı.sılı yanmaz Ye ~affaf hlr \ izlycr ku:::ı.nnrak alc''· 

lcrin tcsirlNindC'n masun kalın:ılrtadırlar 

Flandrde ve Fransa toprakların
da mUtteriklerin IJ'lağlübiyetini in. 
taç eden muharebelerde Almanların 
kullandıkları yenj silıUılarm mUhim 
rom olduğunu mih\'er gazete
lerinden maada müttefik gazeteler 
dahi yazdılar. 

Her harbde olduğu gibi bugünkü 
harbdc de yeni yeni silahlarm 
meydana çıkma,,ını beklemek tabii 
bir şeydi. 

Bugün, Avrupa gazetelerinin as
keri muharrirkrinin mavzuubahs 
ettikleri son sistem bazı silahlar 
hakkında okuyucularımıza biraz 
malüırat vC"rmeyi faydalı bulduk· 

Köptik tabancası \'e diğer sflih
Jar: Evvela köpük tabancMından 
bahsedelim· Bu silahın mermileri 
20 metre mesafeden hedefe atıldı
ğı zaman, makinalı tüfeklerin ve 
tankların zırhlı veya. madeni aksa_ 
mma dC'~dikleri zaman öyle bir ya· 
ra açmaktadır ki, bu madeni ak
sam :ız z:ımnn kinde dnğtlıp par
çal"nmnl..'i:ıdır. 

F~lrnt; tanklarm dl~er bir dllş
manı da hazneli mitralyöz ve alev 
ıı:ıc::ı.n Ul!rktlr. Bunlardan birincisi 
arka nrku) n on tane delici mermi 
atmaktadır· Bu mC'rmiler tankla_ 
rm <'Ant mesabesinde olan çelik 
%inclrİcri Ye di11lerl tahrip ve imha 
etmekt dir· 

lkinc ı ııır t:ı.m 1400 kalorilik bir 
hırnrct neşreden temerkUz ettiril· 
JTll~ hlr nlC'v ı:ıa~makta. ,.e bu hara
r tin tesirino h<'mcn hem<'n hiç bir 
«;Plik levha tahnmmtil edememekte 
dlr. 

F'andlnrda ve Fransada Alman
lar tanklarla taarruz ederlerken 
toprak renfi bir sis tevlid eden 
bombalar at.arak ilerlemişler. Bu 
ahı, topraktan hf'>men fark~"z oldu
ğu için askerleri ve tanktan dU~
man ı::örllnden gizlemiş ve binnetl<'c 
onları ateşten mrumn kılmıştır. 

Bu sf.5 kapıtillerfnln harbr umumi 
ae kullanılmıv ol~n duman bomba
~dan farkr. !!f\•ah bir duman ye
tjıle toprak reng1 bir siıı bıbıı.ka.'11 
~cuda. getirmektP olu'ludur. O za
m anki bombalar dllqman gözündan 
kaçmayan Bfyah dumanın bilakis 
kullanan taraf alr •hine neticeler 
vermesini intaç etmekte idi· Top
çu, ate..,ini hu duman Jıulütu ilııtiL 
ne teksif ctmckt"' vP. dU"}manı lmhn 
~tmckte idi· Rugf.inkU 1.11ls knp:lilt· 
I~ bir gU\•ercln yumurtR51 hU,iik
lUğilndo olup ttınrru:r. ed~n k1tamn 
h er ruıkerl bundan 20 tane kadarı
m cnbil"dc taı;rmakbt imlıı· 

Sr il nomh.'llRr: 

~ ... n mulınrcbc-lcrdn kulanılan 1.111-
t~hlardan hiri de sinirleri bozan çıı; 
lıkhr vo düdük l!P!lerl ı:ıkarıın bom 
balardır· Bu bom..,alar tayvarcl('_ 
rın attrklıı.rı diğer bombalardan 
hrkı;ıı: olup UC'hınnn sağlam mu· 
kaw:ıdan h r t ih illivc cdilmi~Ür· 
Bu tuhun içinde mC'vc·ıt bazı dC'lik 
ve kanallar ha\n mukavl'.'mdi k:ır
'ramdıı. kulıık zarını patlatan ''<' C't
rııfa rlrrs<'t mıçan hir ı::etı \'I' cı~lık 
koparnıakla bu rmrcllc mcrmının 
balcsUk trııirlni c-ok fazla artır
makt.adrr. 

Amlm Gizli ı;;mıh r.n mu! 

Livı.-i ,.,., Nnmur knlelı;rinfn mu. 
h~sarasrnda. kullanılan ve mlistah 
kem mevkUerl teslime ieb:ır eden 
bombalar hakkında J.cıe A vnıpanm 
bu iş~ anlar mUnekkidlcri yeni 
keş!fantş difer bir C:C5id bomba· 
dan ~elrtedlrler. Bu bomba
!ır l)fıl Jr.tıoıpwn afrrh~da olup 
i.nn.!lk M- MMr Jrficıfm için 1 
ınllyozı f 00.000 blar:i ıı~rtden bin 
k.lo g3.1 ~tmektedir. Bu kalo-

riyi eimdl 1000 ile zarbederseniz 
bu hararete tahammUI edecek bir 
cis:m bulunup bulunamayacağını 
kolayc:ı anlarsınız. 

Kaydi ihtiyatla.şunu da işaret e_ 
delim ki mevzuumuzu alrlığımız 
mecmua, Alman tayyarelerinin düş 
man tayyaresi pilotlnrınm gözleri
ni kamaıstıran bir nevi projöktör 
taşıdrklarını fakat bunların ziyası 
bir noktada tekasil! ettiğinden yer 
den görilnmediğini yazmaktadır. 

Alarm işareti gibi sesler çıkaran 
canavar düdUkleri ile mücPhhez tay 
yareler ise dilşman kıtaları üze
rinde uçarak, subayların askerleri
ne verdikleri emirlerin i§itilmerine 
mani olarak, askeri korkutup §a
şırtan bir ııll~ vazifesi görmlic:tlir. 
Bundan başka yalnız paraşütçülerin 
kullandıkları hususi gözlUklerle gö 
rülebllen ve yabancılarm gözUne gö 
rünmeyen bir tenvir tabancası da 
gece veya sabah karanlığında diiş 
man anı.zisine inen para§Utr.ülerin 
kıta kumandanlarrnın yerini öğ_ 
renmelerine yardım ~tmokte oldu 
ğu beilrtllmektedfr. 

Kumlu veya. killi araziue bir sa
atte 50 metre uzunluğunda bir yer 
altı galerisi açmaya yarayan mo
torlu kazmalar ise bugjine kadar 
görtilmcmiş fevkalade sil~hlardır. 

Dört kişi taı11 •an deniz altı mo
torlcri ise Yunus balığrnn benze_ 
yen bir nevi silah olup büyük ;e
mileı e yakl~bllmekte vn elektrik 
lr. hıı.rekrtc getirilen tor pidobrmı 
batırılacak gemiye J;:öndermekte
dir. Bu torpidolar tema111a patlıı
mam:ı kta. anr.ak mikna tisi bir el. 
hazın kumandası ile harekete geç
mektedir· 

Çifte torpidolar (torpiller) isf. 
iç ir.e e-eçmiş bir rknlz f!l!ahı olup 
bir incisi geminin karincııinde ynrA 
açmak ta ikinci.si de hu dl'liktf'n da 
ha büytik bir sµratle geçerC'k p;e· 
ınlnin içinde in fil ak etmek tedir . 
Bu sliratln takriben saatte \iiz ki
lometrelik olduğu kayda şayandır. 

Nakleden 
~n:coı ENOX 

Bir İtalyan 
tahtelbahiri daha 

batırıldı 
(.H.'l,tal'lllı l lnl'lde) 

biri üssUrıe diinmf'nıi•tir. lskende· 
ri)·e limanı nıiicssir bir suretle ye· 
nidcn honıh:ırclıınn n edilmiştir. 

Sirn:ıll Arriknchı ha\·a kıın·cllrri
nıi:ı:. ~T:ır!;a lf:ılrodı ve Siıli ll:ır. 
ranrl:ı lı~nı liın:ı 11111 ,.r h:ır:ık:ılıırı 
mll\·arfnkıyrtlc lıonıhrırrlını:ın et· 
rnı<olcrdi r. J)ihm:ın C:ıpmzo ist ılr 
ldimınııı. şinınl nıc\'7.ilerine yapl ıl! ı 
\'C k ı lnntıınız lrır:ırınılnn cesarellr 
l:ırrlcılilrn kunelli lıürıımd:ı ev\'e-
11i rlı ı nı:ın perdrslle setrettiği 50 
zırhlı olomohil kullanmışt ır. 

Diişmnn lıl\ · · ı ı·ll.'ri , T ohruk l i. 
m:ı n ınıı J:l'rc lı 'wıırnl:ır ın ı l ekrnrI ::ı· 

mı~hrs:ı <la hn~:ı r. verdi remeın ,i· 
lerıl i r. 

Yerli ı·('lcll'riıniz l\11 rmıık mınla
knsında r.hczza n'ı işgnl ederek es. 
lilın Vf' bir 1 n~iliz hayrağı zaplet· 
misltrdir. Ahali Sc\·inçle lcbnyytt 
etmiştir. Kcnyadn. 33 numıırah teb· 
Ji~dl' hildlrilen l\loyale mİn taknsı 
h:ı rekıltına devam edilerek fngiliz 
~foynll'sl işgal edilmiştir. Aı;orda l 
A~mora ve Asııb'ıı düşmanın yaptı
ı!ı h:wa hücumu küt'fık hasarlara 
sebl'hiyet vermiştir. Bir düşman 
lııyyaresi düşürülmü~lür. 

Denl:r:all ı larımızdan biri 
dönmemiştir. 

ilssüne 

u garıs an omanyayı ~ 

Romaya şikdyet etti 
( Kaşt.lll'llfı 1 lıH'lrtr) 

meli Balkan antaııtmdaıı çckilenıc· 

~ eceğini Bcrline bildirmiştir • 

Bl' t.G,\ nJST ~1\'IN Ş!KA Y.K'I.İ 

Bulo;::'ar hUkfımcti · diploması )olu 
ile r.omanyn nezdinde tcst>bbiiRatla 
bulunarak Dobnıcadakl Bulgar c
kalliyetinc yapılan muameleden 
dolayı şikayet etmiııtir· 

Roınen hükfım,.ti. BM:ımbya ve 
Trnnsilvanya hurhıdlarından geri 
~•dığı kuvvetlerin hir kısmını Dob
ruc:ı.ra göndermiştir. 

r.onıanyıt. Bulgaristan "" ~lar:ı. 
ristan arasında mevcııl arazi ihli
lıiflarıııın halli irin f.lnıaııyaııın 

ta\'asımtu il" mezkı"ır üç <lrvl"L ıı· 

rasında diplomatik 'ollıı nıiizak"
reler cereyan ettiğin" dair de\'!'
ran eden şayialar res.ı."lıen tc7.ıjp c_ 
dilmektedir. 

ROUAI\T,\I>AK1 t\J, 1 '\ • 
EJ\ALLJl".t~T l.f :n 1 

nöyter aj:uısının öğl'cndiğine gö 
re, Almanya bilyük eksf'rinti Traıı 
c:ilvanyadn bulunan 800 bin kadP. r 
Alman ekalıfretinc vcrilPcC'k müs
takbel statü hakkında Bükrı-ş 
hükümetiylc müzakerl'll'rc giri~· 
mic:tir. 

Alman planına görP. bu Alman
lımn büyük eksPriyeU, Trı>n'!ılval 

\ a<la bir mııı laka da loplatılarıı k vo 
İrnrada bu .ı\ ima ıılarn rııııhtnrlyct 
haklıırı veril,.cektir. l<'akat, Roman 
yada, bu gibi ekalliyetlerin miib:ı
dC"lc.si hakkındaki bir talebi rnbuk 
]aştıracak mahiyette bu ı;ibi yeııi 

ara7.i terkine karşı, şimdidPn ııid_ 
dctli itirazlar ) üksclmcktedir. 

Yahudiler aleyhindeki kanunlar 
hr>ni.iz daha ll<'~rrdilnıcmiısUr· Bu 
111ın sebebi, ı ek muhtemel olarak, 
Romanvadaki i50 bin Yahııdi hak 
kmd::ı ~lmnca.lt lcdbirlPriıı, mC'mlc· 
ketin Pkonomik hayatını C'iclıli ~u
r"tte sarsar.ağıdır. 

~O\'\'('[ JıiikİJtnClİ, f~onıaııy;:ıda 

nıı-vk;ıf hııluııan ;}OO bin komilnir.
tin derhal tahliye C'dilnıcsini Rii'•
ıeş hiikümrliıırlcıı tnlr.p t'lnılr;tir· 

l "G İ LTY,RJ·~ < :ARA1'TiOf<~N 

" ·' 7- ca:vrt 
lııgilir. hariciye mlist rr,an Butler 

nvam kamarasında )·aptı;'!t bcyn
natta. }~manya ile a ktcdilrn ı:a· 
rnnti muahf'flesındcn :rnütC'vellil tc 
nhbüdatn karı;t ln~ill<"rcnin kendi
di:ıi bağlı nr!detmC"di~:ni bildirmiır 
tir. 

Yl GOS1, \ n · \ \".\ n t ( ti~ 

:\ C\ J ork, Ja -- Jt:d) 11 il \'" .ı\ J_ 
man g·uell'Jeri Yııt;oslav~·a RIPy
hiıır:le şicldcth ne~riyııt yapmak! • 
dırlar. 

llnlyan ~azclclcri Yııgosluv ga
zrlc v~ ıadyolaııncfa .A lmaıı ll'h
liğleı iylc bcrabl"l' Jngiliz trbliğlc_ 
rhıin \'f' 1 ngiltcr<' mrnbalarmdan 
gcl<'n ha:>!!rlerin de n~rcdilmcainl 
dostluğa mugayir bir hare!ccıt say 
makla ,.e bıı hareketin cC'za!!l7. bı
rakılamayaraırını yazmaktadırlar· 

Alınan gazctı-Icrinin hiicııma 
t;ccmelerinc sebC"p is:? Yugoslav za· 
hitleı inden hazılarmın l;1 temmuz
da Fransız sefirinin Framm: ölüle
ri iç'n raııtı~ı tn7.im mı-ra.simine i'l_ 
tirak c>tm,.leridir, Rir rivayete gfi
r". b11 mera"'imc Yugoslavya rır<iıı
ım erkanih'.lrhiy<' rcif'i ve baş'rn
mancianı ile bir cnk ) iik'lrk r iit heii 
z::ıbitler dP iı;tir~1' Ptıni~ll"rdir. j\J. 

man gaz"lf' l0 ri Frnnsan ııı Y11gos. 
lavya sefirini, ı::rnl'ral dü r.oı la
rafdarı ::aymakta ve Yıı;m,.lııv)R 
uıbitlPrinden bir lrn~mınnı ela l"flllD 

la l· mfi':<ir olduklarını ilerı l'ıire· 
"e~ Ytı::·~la,·yayı muah:ı?:e ctmrk
tedir. 

MA, ' tD \ {? RtI; Ff l ,~l 

GÖSTF.Rts: t 

Yugoslavyıı_rla ~ağrnb<l" Alınan 
ko:ısoloslui'b ı Nory<>çteı:ı l 'raırn:l\'a 

1 

kadar harp sahal.,nnda !'lınaıı fil
mi. ilk defa olarak da\'etlilrrine 
g-öı1term iRt lr. l"l:\ \'Pi lilcT' ıırasınc:la 

Yugoslav ri<'nli. sc-f:..ı.reUıaıwler rr• 
kıinı, ve bir ı;ok yilksrk ıi.itb<'li ııı· 
bitlf'r hulunmuşlur· . t· 

Bu gibi "Alm:ın silahlarının Jl'lu . 
lıişli~i"ni anlatan filr.JlC'r ötecıcııbC 
ri bir lı::galin arifesinde göst.criJJı· 
ği h;in im hareket çok manidar tc•: 
lakki cdilm~tir· Norvc>çin iı:t;alı; 
drn en-el de Alman ecfar<'ti Qı;Jo ~ 
Alınan ta,·yarclerinin Polon~!\ 
n:ı.ml tahrip cttiklr>r·n,. fh;r bir r lr.'l 
göstermişti· 

•· •~ll.\ l'.:D l l,ECi<~K t~\ l,ETl..11' 1: 
OJ.ı\BjLIR 

A ,ıııf1 
1.nııclra, 17 (!\· a · ) -- vruP • 

venidcn ''"•.kili hakkında Ron1ı1I1 • ,,r• 
yadR ~ılmıı en nıiihinı Alm·ın ~A • ı,:ıı· tc.qi nlan Bıu·a.ı-cı-tcr 'l':ıg(1hlnl 1.,· 
:r,rt f'f.İndr neşrolunan \'!" 'fa yfl'l lc 
gıı7.et esi tarafından naklPdilr11 pt' 
mıınirlat· bir mnkalr, czrüml~ fU"' 
!arı :razmaklarlır· 

• ' d 1 ')' d d Jrf!P' "Yenı nızarn a 11 ııı n C\. ..,ı 
rin münferiden krndi mrvhllrı\ 
lntihab rtmc>k haktn"I olmrı,vacll : 
bu d,.,.l,.,Uer kendilerin" la)in rdi 
h•n m"vkilf'ri kahul e<kceklrrdır· 

l'' Almanv:ının cemıhu ~nrki A,·rıır 1C 
sında ~ulh vr inti:ı.amı tesiB f'ln~ 
n~uqu, k<>ndi mut:ılebatııım mu 1 olduğuna nr k:-1dar kani olurs·ı "~ 
sun. prk iıla ım vl"'yn bu dE .. lPt 
fcdıı. rdilmrsini mucip nlıı~ 

~~~----~~--------~~----~~~----~--~--~~~~~~~~·--~~--~--~ 

"Sulh ültimatomu" şayialarının 
doğru çıkmıyacağı anlaşıldı 

Konyada 
hasat başladı 
M~1~· ul bu sene çok 

bereketli. 
Konya, 18 (a. a.) - Konya ''i

layetinin bazı mmtakalannda. bu~
day, arpa hasiıdmn 1111.şlanmı;jhr· 
Mahsul ~ki normal senelere naza· 
ran çok bereketlidir· Mahsulatuı 
\'::!l-t•n1c tam:ımcn k:ıldınlmn:u i
çin vilayct<'e gereken tedbirler a_ 
lmmış, ziraat vekaletince de bi
cim ''P harman iı:ılerinde kullanıl
mak üzer e gönderilen yUz mak ine 
t"VZİ edilmiştir· 

H:ıs:ü mmtnk:ısına dahil olan 
Yarma nahiyesinde bugün valimiz 
Niz:ımettin Ataker mahııül v:ıziye· 
tini, makineler faaliyetini, alınan 
tedbirleri tr.ftiş eyleml§tir· Halkça 
ve vilayetçe alınan tedbll'ler ve 
gösterilen ga~Tct f'..ayesindc mah
sulatmıız. vaktinde kaldırılacak am. 
har lara konulacaktır· 

Fransada yeni tayinler 

\·ı,ı , 18 (A.A.) - 16 temmuz tn
ıihlnde çıkan bir kararname ile Şü· 
rayı Devlet arzuhal dairesi reisi Corç 
Dayra.s adliye nezareti umumi kAtip 
ııg-ıne, 1ktısadl meselelere ait kıymet 
ler umum mtidUrU Hcnri Dcroy ve 
maliye nezareti fahri mtıdllrlerln4erı 

Ollvler Moreau • Ncret, maliye neza· 
reti umuml k&.Upllğlne, 

Mal(Hlerden Xavicr Vullat eakı, 
muharipler umumi kAtıpllğlne, 

Nafia bR§mUfetU§l Schvnrtz nafi'l 
ve nakliye nezareti umumi k&.Upl!ğt 
oe, 
· E.!ıkl naz.ırlardnn Cathala, posl'.I 
tt>';:-rııt, tclPfOn nezareti umumi kattıı 
ıı:;-mc tayin edilml§lerdlr. 

Ankara 
okuyucularımıza 

( Uaştararı ı lrıcldr. ı 
'I' um 1 i', EDE . GE< lKT l 1 
Alman ktı_ynakları, §lnıdiY" kadar 

tngiltereye taarruzun bat'l amamnl!lını 
şu suret.le izah ctm,.k ledlrler. 

Şimdiye katlar tngil!Z adalann ı yİı· 
pıla11 tayyare al>ınları ın!ltıferit. h•J · 
cumlardan ihe.r.,.tUr. Baolıyacak ola?l 
taRrruzla allı.kadar değıldir. 

Jnglttercyc hUcum Cdt'Cek tayyıı r3 

kuvvetleri ycnld~n organize 'o l11k· 
yJye Pdl!nıİŞtir • 

!nglllz donanm:ıeı, Atınen hucumu 
na m1UJI ı:ılamamıe:tJr. 
ln~lliııı ı;ahlllerlndP yıı_pılan tahkln•ıtt 

nd3nm i~ı;allne mani olamıyıı.cakLır. 
Çllnkil Alman h-uvveUerl en rnllstah 
kem kl!.lelert tahrip etm"k sırnuı 

ke§!elınl§tir. 

~iman hücumuna lşUrak edecek o 
lan denizaltı gemileri yeni Uslcrir.dr 
yeniden -organize edllml11tlr. Fakat 
Alman kaynakları taarnız•ın ne \'aklı 
başlıyer.ağı hakkında bir kelime süy· 
lemlyorlıır. 

t "GILTEl\E DF. MOD..\ ff,\ A 
U.\ZIRI,fKLA R 1 

l ngilterede müdafaa ha:ı: ı rlıklanna 
de\•anı edillyor: 

lngllterede bulunan bUtUn husu!!l 
nakliye vasıtalar; mUsadero edllmlt· 
Ur. İlk davette derhal harekete geç· ı 
mek Uzere, otomobiller muayyen aa· 
halara toplanmıııtır. 

lngllterc uzun bir harbe dayaııa· 
cak §eldlde zahire biriktirmektedir. 
Tayyare hUcumııı.rı yUzlindcn denlı 
mllnakaltıtı llPkte e uğrasa bile, ln 
glltere aç kalmıyncaktır. 

BUtlln evlere, en aşağı bir aylık ı;-r 
da maddesi bulundurmaları tn.vıılye r· 
dilmiştir. 

Sokak, kö.v, istasyon lııinılerfnl hRvl 
levhalar kaldırılmı§tır, Bir hllcuırı 
halinde sokaklarda lzrlthama mani ol· 
mak için her tUrlU tedbirler almmı~ 
tır. 

1nglllz gazeteleri, blitün vaUınd!l'i 
lara birer tabanca da~ıtılmasmı va 
herkese ııll&.h kullanma l:Sğreuımestnl 
tavsiye etmektedirler. 

Hrntt.T•:R•~ "lllOSTAHKt~u 
,\DA'' 11.\1,f!\"DE 

l.ondra 17 ( a,. ft•) - Rö,•tı-r a 
jan~mın ingiliz müdafaa h;t la rm· 
da iki gün süren bir t ıırnedcn av
det eden husmıi m uhab1rl yazıyor: 
EğPr bir Alman ordusu lngil iz 

deniz ve hava k uv,•etlerinin hima. 
Cezelenıi;:c muhabirlik nızifc'>İ yeııini deler e k fn~ltrrC"\'C nyAk ba. 

ir;in bir ıııüclde l Ankarada lecrülıe sabilirse, karşısında son. neferine 
e<iilnıi') olıııı Ferruh adlı ııcncin 1 kadar dövUşmek iı;in emir almış o
lıu hizıııctlc aldknsı kıılmnnıışlır. lıın alavlart bulacaktır. Sahil boyun , == 

Kaçırılmıyacak fırsat ] 
''V AKIT" Gazete.-.inin t cı\zllit lı kitap kuponlarmı foplama.~ ı 

ihmal etmty inlz· Dünya l"ahı-scrl<' rlni kolay<".a elde ehnl'k it in 
bundan daha ~zeJ hlr fırsat he r zaman eıe geçme7.· 

c • c:oniüı:;lim lııı ıı..skcr!ror ikinci nııı- 1 emrini snhıroı.zlrkla. bE'kbyorJ=ır· \\' 
dafaa hattına çeki l m<'~ i altılfr.rııı- J:rsalnrrla da, Jngnterenın tr it 
dP-n hile gf'çirmlynrlar· 1tıgi!İ7. sıı . dafileri hir Mmnıı taarnızunu e\ :J 
h il nıii dafaaları H itlf> rin kıtaatı i- \'C beyf'r:>nla bekli\orlnr. Batar~ 
çin kullanabii«"ğl rnotor •ı cılarınıı?:. Almanların lı~nüz 1nB~~ 
sarıda! filolillalarm:ı \'(' ı;al <lal~a- f'lduklarJ t.ayyarr :ıdrdi. hakklll ö• 
!arına hararetli bir kahul lıazı rl ıı- Jıa,·nl" kapılman1 aklıı. bcrabr>r, g 1 mnkladırlaı-. riişt iıgUm 1nı;:ili;r, tayyaı "t'Ilrrl ~tıı 

Almanlar agır \'C hafif topçunun nıımlarm talim g(•rmiış tnn nrec t• 
kudretli at.eş perdesiyle ''e hır ah- rind"'n b\ıyii1t bir kısmını ka •bf' 
Iuka w f!:ıtihk<.m ı; ı stemı) le ke.~ı- mie olrlıığıı kanttatindedırJ('r· 
b:iaeaklardı. Sah il miidafilerlr•in Müstahkem ad':I. haline gelPn !Jl• 
ar:ca~nr.da Fransada ~ö,.düifüm a"11i gıltnrenııı müd&farsı irin aıuunıSt 
tarzda manialardan daha. \asi gt'· olan tcd\ıirlc>r 113.kkmda fazla izalı 
rliııen stratejik ta:zda tanzım edil- \'eımek emniyet baknnmdan iJnk!ll 
miş tank dafii nl,.tlerd"n ıniıtN! .. • nzdtr· Vakat, nakliye tayyareleri· 
kil nıarıiafar gördiim· nin Y<'rc innıesinP manl olnrık f.. 

D eniz kuvvetleri ele f PliklPdir_ cin tny\are meYdıuılannda aıın9fl 
Jer. Bir li:nandıı gemile .. iııclc \'C kr-- korunm·a tedbirİerini kaydedebılı 
rad::ı Jıarekı>tr. mli'he'·~n aty- rim. 'fr-tkikatım cmıa:sında yol 1~~0 
yarf."ler ~örrliinı, J,im'lnda demirli ı-etierinden mahrum açık yerler ıı 
d~lroyerlf'rin \'C di~<>L' ~emilcıin on kere kavboldıınt· Her halde brl 
miirr.ttehal ı daha mülıiM \'azifrlPr b:ı m~clw! .menılekEtle yolunu bıl 1 
derulıtc f'tm"k için ıle.,İ7. k""' "n:o- r~ft .. ., ı;alışacak HitlPt' a.skerııt1 

rmı Jıimııy" vazifesin<iPJı a~•rılrn::ık ~·r>rled.rıde olmak islPmem·" ._.; 

Sovyct Ba~vckil muavini /..r;partada gençlik hiiib~ 
Estonyada açıldı 

1 
'/ 'rı/lin. 18 r 1. LJ - S0\~elll'r / parla, ıs (.4.1.J - hr8 r" 

Ilalk l\omlserf('ri ikinri l'<'İsı ı;cnı;lık kliıbiırıuıı acıima ıôfC ı· 
\ ',·jin!ki 'e ha rki~c J.oıııi~<'I' mu- dttn s:ı1t 17 ek Jlnlkevindf' )ıır 1, 
11\'lni Del.:Qıt:ı.,orr çıırşııııılJ:ı günü ınıstır. Çok kalabalı!.: bir halk J;~,. 
Tııllhı'r. ~Plmi~lcrdir. lro;inin jştirnk elliği lıu tôrcu 

Sonellcrin 'yr.ni Esi on~ :ı ı-rfiri liklôl mnrşilc ac:ılm ı 5tır. 1 c' 
Po t chk:ırcf cıımhuı rl'isinc itiııwt- l\Hitcakiben f <;ptırla lelnı~tt 1 ı· 
naınrsin i ''ermi5ı ir. mal Onıı l tarufındıııı Beden 1·erı' 

E~toıı~ a devle t lıanl;ns ı ı·"i"i, ) esıle nliıknh olan bıı yeni grn( el• 
k<'ıır l i ta lebi iizC'rirıc \'tızifc~indeıı lc~ I iliıt ı ııııı f:ıydıılannı işaret ,. 
affedi l ıni~tir. mış ve :.cııı; li k kliibii başkan ,e ;p' 
Beden terbiyesi mükel

lefiyeti kanunun · 
tatbikatı 

Jırsl,ıın larına klillıiin çnlışma ,c 
nfİ \' l' I ı anl:ırını İ7.o h r.lnıiştir. ( 

Kliip hııt.ıiiıı biıriil 1ııliın ,c lf 
lıiye,-e h;ışlı:ıınıştır • _....-•" 

T rabzonda pa sif 
ı\·cııryn, Jti (..t •• .( .) - Beden 'l'cı-

hiyr~i höl ~C'miz i~lişare heyeti , .ı· korunma kursları 
limiziıı riv:ı~eıınrle tnnlaırnrıık nıiı- Trabzon, 1 ~ (a· s·) - Hnv~ ~; 
kl'Jlr.fi~-elin tııthik şekilleri ii1erin- aıTUzlarına ka~ı vilayetimizin ll rı 
de ıııürnkf'rt•lerdc hıılı111m11~lur. t•· tarafında pasü koruruna. kurs!~, 
m ı rın miiıliirliik teftiş h e~·eıi rci i açılmıştır. Her kurea yüzterco 'ri 
Zb a A te5'in de lıulıı ntlıığıı hıı tnw tandn.ş iştirak etmektcdlı-. .As'l.t l' 
Jantıda \er ilen knrarlııra göre. 111111. dt 
taka üçe bölii nmü5. ıııc"· ıı ı uc !.. lüp hastahane başhekimi nezarAtin esl' 

• lıırak Halkevindc bu hafla. açıl• Lıı mmtakıılar:ı l :ıksiın edi l mıştir. . jşl.V 
l\liır ol m ıynn kazıılıı rıi a ıl :ı ~C'ni hast.abakıc.ı .ı~emşırc. k.ursuna 1~ gcnr;lik kliipler i k u rıılıwal.:lır. Ta t. rak etmek JÇUl şehrımı~ bayatı 

.. • !. ' · •• ..t _ .ı ,r· 
h ikat:ı öniıın iizrl cki lı :ı fl a it'iııılc \ biivuk hır al<J.Aa gostc>rme" eı• 
h:ışhıııoraklır. l nr. 

il 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 
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~ - 20-
~ odaaaa. 9*ildl '" Mnar almak Uı:ere k&lemfııl bulundura 
l't~~· Bir numara~ eeflerine bakıyorlardı· Onun blr. 
, 4Uo.. bat1adr: deııb1re aarardığmt, aonra kJanh" 
~ • Teı,a n tqyare • fıaı, ellndeıı kalembıt brrakt:rğnu, 
'--" lllntı-alı mı?- Ben "Q. aai ellnl lıavaya. ka141"P parmak· 
'at ~'ıbı.deıı JUSnar. E\oet, lanm §&klattığmı, gUldttğtt.DU gör' 
~ it1 eın1r ~: dWer· 
~ , !f"':7ottıtw ...,.. Mnar bir kahkaha eavu.rdu: 
111-. ~ tn.n.t1ant1jtnfn - Ta.bil MVindim, diye telefon-
~~ •ensinde bulun· da konuıı:ıwırna devam etti. Sevin. 
~ 6frenbı. mez olur muyum? Demek blrind 
~ ıı.!: &\'ti tayyarW ham'- ravndı k~dık· TetekkUr ederim. 
'tlıl "at et. &mi.de oı.un. Ya· GWmefl bıraktı. Mutad cldcU 
._ hırı....~ ta:yyue meydanm • tavrını alarak: 

~~· Hepşl bu adar, - ;Evet, dedi. Fakat bu mesele"< 
~lceibıı Yok· nln, te§ldlatm ilk m&rlfeU olmadı-. 
~ ~ M•11tmın çek ğı snuhakkaJl ... Bia kat'i bir deW 
l-..i:'e11 .... "-- ;1..1 ........ .;... _,_ ~ ..1- f 1' t 
,.,:~ ~ .uu - .... -"I:" uvv edininceye kadar UA o aa ıyet ey: 
~ lllle ~erini doldurdu· Son- dl· Biz tahkikatla meşgulken o ge· 
~ ne faaliyette ... 

"' ._ ~· ~ Erib, Con· Te§ldlit oefleriniıı dosyaları, giz. 
'-nıa fıceai sirdiler- U malOmatJ çalınan evrak ve plAn· S'hkta, ppkul MflJ'da, lamı kopyalarmı uklachklarl bir 

dl: ~ydı. EaılP ver. J.•eya blrltaç yer olduluna 1Uphe 

'llcı ' yok. Bu şeflerin Atmaııyadald '\'C-

~ a.ı,,"-Ul\u hUcrelere koy ya buradaki rakiplerine karşı ken· 11'' l•lbaıceye kadar 1dnuıe dilerini ica.bmda müdafaa etmek, 

' ~ler. Cabu. olun, eantaj :>•apmak icin, tazyik icin s::_ de benımle beraber eakladıklan fC'Yleı: de vardır· Bun
~. llenı epey mai& gl. lann hepsinin Berline göndarll • 

~~ ~ Uç "G· J!eıı., 
>"tte ~ ~t.Ui lt•uai tay
'~İ!&ntııa otoıoobll\e gelmJt 
t.q l'du. 

~ ~~lbb-aa eonra, küfretmek 

' bir o~.JA :Ma.ar, ini hld· 
' ı.ıeCb 8'lru kll.fUrle t9*in et -
~ ~ Utiyethü duydu· Evvela 
"-t '-ıt ~ ~ bir :aıe· 
'ltt 19~ve: 

llıel'I\._ ' d~ "'lHamark A.. 
lıı..~""h~ . ' h 

"'11:foz. ~lanndan ~Ilr:m.1§ bu-

~· r,~ ~la.rdr. :PlAnl&r AbııQ." 
ıt'-~kti. ilAnm ODian n
~e '~&dığı nmh• JdraktJ. 
~~ ~ ita.ta ısulan haricinde, 

ltt lıııı ecnebi gemiainde faaU• 

~ -ıı..:IL!ll-.zdı. Gemi stıvariıd. 
~ ' .. ~Olll hali mUatemıa 
~ '«t - ,, llÜ~ böy .. 
~~ btı U....ecı. bulwıacaiım :b.. ~'ilk bir hayale kapılmak 
'"'- ~Ytt' 
.. , )"kt ' kabul etmekten bqka 
~"' u. 

~ı.~ '1l 
~:'~tUıcdiye töyJendi, il1' rv.m· 

mediğl do tahmin edilebilir. İkinci 
ravnd işte bu aa:ha.da olacak, bun· 
1ann hepslnl eldo et.ınek lluı:o·.· 

JJlo-·· Evet... Nihayet UçUııcn 

r&vnd bu ıefierden m.Umktln oldu· 
ğu kadar fazla miktarını Alm&nya· 
ya kaçmalarma meydan vermeden 
yakalamaJr, tepilllın mukeslni 
indirerek iı; ylizQnU bUtUn AJJıeri· 
ka efkarı umumiyeıd.ne a.nlıı.tma.k 

ve bir daha dlrllmeai f.mki:ıılarnu 
ebediyyen ortadan kaldırmak ... 

İyi yoldayız, evet..- Bur mll§kill 
ler ve tehlikelerle kaf1il}~ac$ a· 
ıııa Si1ıı zevki buada .. 

Tekrar tt1eJık\trler. Şiıudillk al
lahumı&rladık· 

Telefonu kapattı. Merakla bekU· 
:ven arkadqlanna baktt· 

- .ArJçad&flar, dedi· Jyi bir ha
ber al~ anladuuz ve tafY3,l'e 
fabrika.aı direktörlbıün bana ne • 
ler aöylediğinl merak ediyoNunua. 
Anlatayım. 

"Aviatlc • Con.atruction,, tayyare 
fabrikaımun merkez !abrlkMUe eu· 
bcıleri olan fa.brikalarda ancak er' 
k&ııdan birks.ç ıqtlhendiain bikllii 
bJr ıJR'fl um,qıçt dlreJctöıt baıı,a 
söyledi. Bu aır ıu: ~ lltn.;_ ~a.kat bundan ısonraı

a.. ,1'1..._ -ııı kazanacağız. 
~ ~:::"~• lll&um hJmamwtı O' Şube fa.brikale.rmdan birine gön 
....... ~ "' • derilmek Uıere mUhim pl!nlar 
~ ~ ~ekerlerken Uç "C. "QPyalı h&lıU'landığı vakit bu k<>Pıo 
~otlca dôotoınobllleriae atlaYJP ~ plô.nlar huswıi bir mürekkep ve 

\ ~ lldlUer. \J<>Ya ile yazılıp rcmnedlllyor. Bıa 
"'~ ~Uk nıElleJ.eleı'W ta. it..~~ mürekkep ve boyanın day~ t' ~ er heytean4a.n he • mUddeU kbnyevi bir ıekllde he • 

l-..... lı.en11ı ~ler. Rönar, dal" 1e.pla.nm.ıştır; öyle ki plAnlo.rm U
~~ tt <loıun\lfttt ve Hildays 
b~e "·~Ol~ri için telefon et- zerindeki yazı ,.e resimler, günde· 
~ "" _""""YO filen fa.\>rtkaya vB.sıl olduktan son. 
~tldf: "11.1 ki klUbl :vanr )1rıul dört aaa.t aonra ınl.lrekkep u· 
~. 'w 11 .... , çarak kayboluyor· 
illa~'. -.ıi, ".A vJa.tic • Coııs-~. \. t fal--L • (o.va... ..... ) 
~ • "iıta 'K~•"?nd-.n t.ıefoıı et: 
..,, ~~umt direktar •.• Ne- Ylll'1 ADAK 
.,.. -a -...q9"1111 16 '1~ Adamın .290 mcı aayı.sı ]ıer 
~, ~:'11 

1101lemecll, )'ahall suıanki dol~ mUnderlcatJ U• 
~~~ O* mllhlm çıkU. BUtiln sanat '\'e !ildr hld.lee-. 
~ '1-ıı.~-il mevzubabsnn• lerl gazetede yer almıştır. Tavıılye 
b. tı,1ııL-~ ~or. _e_d_em_·_. ____ _,.......,._.,.._ __ _ 

t~, ttJ~tır ederim· DAVET 
d~.v~ı 'lal •fonu açıp tayyare .Eminönü askerlik DUbesi batik.iL 
· ııını ~rilnn bul • bJmdan: 

~ '- .\lJ Yed~ iltihklnı ~~ı (~ 
~ ~:_ ~'11 :a&ıa.r .•• Evet, ti C ts) kayıt numaralı Hamın. p..e.ıq 
~ ebne'"- , bu tel oflu 1309 do~u ltffit Ö.kçtln ıa 
~ ~141 N bir zamanda aubeye mllracaatı 

~:""Uı t dettıdif, aerbest ilb olunur. 
"~~ · INet, dinliyorum.. • • • 
0)t_.,,,._ Ce ~er tarafmda ayakta Şilbemize 9/ 148tM.}'lda ka~ e. 
'~lleol\ ile Deyvtş, ıol e- mellli 6 :ıncı amıf tUfe-kçi (337-18) 
İ'\L tı tu~ . . .. ~eliyle not $Uleynıan oflu Notjp Ayta91m1J 
\JI'{ --.. çok acele ıu~ milraoaat.J. 

~llrenıere Katran Hakkı EKREM 
~iTLERE pak FAiDELiDiR 

t'ta -.. _n~u' B•~••dlye•I 
~' ı ı a n ı eat r , ... 1 

__ 

'~ hhtriı~\la\11)tqı 111 tncl maddesinin 8 tncıi tıkruı bllkllllllel'lne ~a· 
'.'ltı.~ ~ Ullan dab.Wnde çaııpn mUrebbiye, aUtnıno, hUımetçl, &§<ı, 
"-~ tııu c~ kayıcı, aandalcr, arabacı, k&plCI n emaall ı,çtıu ellerinde 
~r v, \ıl.A-~lan 31·7·9'0 akıamma. kadar mutlak IJUrette t.bdll et.· 

· ıc~2) ~~ lıaruet edeceklmn d~maı tat.en meJıedilec.Jdert Jll!l 

Beden terbiyesi kanununa uygun 
ola rak çalııacak 

Gençlik klüpleri 
Vilayet dahilinde teşkilat 

yapılmağa başlandı 
Vü.ayet hududu dahilinde Yeni 

cençlik klilblcrinin vaziyeUcrinl 
tesbit etmek üzere, mmtakrunız L 
kinci reisiyle teknik bUro §Gfi dün 
çatalcaya giderek bazı tetklkatta 
bulunm U3lardır· 

Belediye hududları dllhilinde 18-
20; 'ilayet hududları dahilinde de 
115•20 yqları arasındaki erkek va 
tandaşln.r, beden terbiyesi mükcl 
lefiyetlne uyacaklarmdan bu husus 
ta 1hmıgelen tertibat alınmı§tır. 

latanbuldaki k1Ubler de beyan:. 
namelerini vermiştir. Bu klUblerin 
vaziyetlerini tetkik etmek ilzere 
bir heyet toplanacaktır. Mezkur 
heyet. lstnnbul istişare heyetinden 
fkl, emniyctt~n bir. lı:nz:ılardnlı:i 
doktorlardan iki kişinin toplanma. 
siyle kurulmu3 olacıı.ktrr· 

Bu heyetin hazırlayacağı ı·apor
laroan sonra !stanbul klUblerinin 
vufyeti belli olacaktır • 

Bu haf ta yapılacak 

ıtırek yan,ıan 
Kürek teıs\ik m.üsabakalarmm bul edilen proğnunmda iae, bir ve 

pazar günü Yenimahalle ile Büyilk ı iki ~ifte vo dört Uklik yar~lan· 
dere ara.ııında yapıiacağmı yazmış. nm &l'rıca kadınlar ara.'imda )'apıl 
bk· nıası karar1-5tmlm13trr. 

İkinci teşvik müsabak~ı 4 ağus
tosta, İstanbul kürek şampiyonası 
da 25 ağustosta Yeru.kapıd:ı yapı_ 
lacaktır. 

l\:Urek yaTI§larında kıdemsiz 
mtbabaka. kaldırılmıştır. 

Milbtedf ve kıdemli olarak ka-

Bu mevsim kürek yanı,ılannnı gU 
zel olacağı uınulına.ktıı.dil"· ÇilnkU 
glmdJye kadar G· S·, Fener, Altın 
ordu, Anadolu, Beylerbeyi, Bey. 
ko7., Gün03 Üııkildar ve D~por 
ta.knnlarr mUsa.bakalar için kayde 
dllml81crdir· 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

İbrahim Fevz1n1n 2138:> hesap No. alle aandığmıızda.n atdıtı (2800) Ura• 
ya kaqıı blrlnci derecede ipotek edip vaadeslnde borcunu vermedlfJnden hak 
Juıım yapılan takip Uzerlnıı s::o: No.lı k&ııuııwı f6 ıncı maddeaintn :matufy 
fO ıncı maddealncfgöre satılm88J lcabeden Boğo.zlçlnde Penaıye mahalleırinin 
köyba§ı '(YeDlkOy) ca~e Nkl 23 yeni 26 .No. lı kAair btr yallQgı ıama· 
mı bir buQuk af mUddetle agık arttmnaya konmu§tur. Batı§ tapu ldctl kay
dına göre yapılmaktadır. A.rttırman gtnnek istlyen (106!!) llrş. pıy '1.kçcsı 

verecektir. Milli bankalo.rımızdan blrlnln tenıhııı.t mektubu da kabıll olunur. 
Blrtkınif bUtUn vergilerle belediye l'eS\mlCri vo vakıf lcaresl \'O taviz bedeli 
ve tda.Uye .l'Uolumu borçllU'f. AllUr • .4.rttımıa pdıwnul 231'·"4ı0 tarihbld*P 
itibaren tetktk etmek laUyenlere sandık hukuk lfl•rl •rviamde açık btııun· 
durulacaktır. Tapu aicll kay<U 'lr'"eaalr !Ulumlu izahat ta ~ede ve takip 
dolyumd& vardır • .Arttırmaya Jlrm.11 olamar, bunl&n tetkik ederek ... tılıta 
c;ıkanla.ıı cayrtınenkul bakkJııd& her fql Gğranınif •d ve 1Ubv oıwıur. Biriır 
cı uttmu Si-iM}{() tarihine mU.ıı<Uf ~te.ı ıunu eaıaıoalunda kA1D an• 
dı~da aaat ıo daı:l ;ıı ye ka4ar yapılac&ktır. lıluvakkaı ihalo yawabU• 
meal lgln ı.kllf edilecek bedelin tercUıaıı allnmuı 1cabeden gayrlıneııkul 
mUkelletlyeUerlle andık alaqqmı tamameıı geQ~ olınaaı ıa.rttır. Aka! tak 
dlrde 80D arttll'&JUJl t&ahhUdU baki kalmak prWe 24ı·D·9'0 t.artıılııa IPUıı&dlt 
-.ll &'UılU ayııı mah.ııle vo aym aaatte IOD arttınııaaı ~pılaca.ktır. Bu art tlt" 
ınad& gayrimenkUJ en çok arttıraıım ilAıt.Unde bırakılacaktır. ~n tapu 
atclllerUe lf,blt olmı,an allka.d&rlar ,.e irtifak h•kkJ a))lplerlııiıı bu h&k· 
luınt ve h~lle flJz ve muarlto dair lddit.larmı UQn tarihbıdell IU'i>artD 
2Q gUn iiııde evrakı ıntıabltelerlle berJ.bel' dairemize bildirmeler! lbundC" • 
Bı.ı auretıe haklaruu blldlrmemia ollPolllarla h&klan tapu atcllluUe aabit o~ 
)"UW ııatıı bodelinlıı pay1aımuıxı4&Q hartg kalırlar. Daha tt.zl& maltUMt 
~ iatiye.!lleıüı 939/225 do~a No, .UO -.ndılınus hu\l~ 1-l•rl .. rvialnf' 
ızıQracaat etmeleri lllzwnu llln oıuuur. 

" .. 
DbU<A'J: 

Emn!Ytt ınuı~ı, ıandıktıı.n ı.lmu pyrlmenkulU ipotek ı05tennek Jstl· 
;vcıılero mullamrıı.lnlerhnlzln koym\Jf ol~ l\ıymeUn ~o •O xııı tecavtm 
ttı:ııfmek Uzere ihale tıe(!eJllltn ;yar,qııııa kadar borı; vcr.ıııek aunıtlle 1'Qlaylı:C 
rö.ltermı:~tecllr. (62M) 

Türkive Cumhuriyet Merkez 
AKTiF. 

Kaaa: 
Altın: Salt Kilogram 
Banknot • 
Ufaklık • 

11 7:?1883 
• • 
• • • 

Da~ Mu.bablrlerı 
Türk Liraaı • • 

Qaıioıekl MuJaalalrler: 
Al. tıı;ı: Sa1t K110&'J'8lll fi ~1 svo 
Al~ t&ll\1U kabil serbqt dö· 
\"izJer • • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu Kllrlng 
bakiyeleri • 

llısılıa• 'l'alavlllerl : 
Deruhte edllen evrCLfil ~akdcye 
kar~lığt • 

Kanunun 6 • 8 mad~eler!ne tevff. 
kan llazln«) taratından \•O.ki te. 
dlyat • 

Seneclat Vbclaıuı 
Ticari Senedat • , • 

Etıham ve ta!nilit cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakd.I· 

A ( yenin kaT§tlığı esham ve 

l tahvUA.t 1Ube.ı1 kıymetle • 
il Serbest Esham ve Tabv1J1t: 

A\-aıaalar: 
Hazlııey• lusa vAdell a\•ans • 

Altın ve döviz tJzerlne • • 
Tab\"ilt.t Uzerlne • 

Hisaedarl&r • • 
:U:uhtelıt , • .. ,, 

• • 
• . ..., . ; 

1 

100.881.8G2,21 
10.369.586,-
1.811.198,9' 

4.072.70,11 

~"412.678,10 

88.ilS,48 

20.922. 135,19 

158.i 48.563,-

19,3JO.t96.-

259.2U.730 ...... 

47.074.416193 
8.274.520,52 

8.304.000,--
9.125,55 

7.808.722,-

'I'elnUI 

l 'l'cmmw: 1938 tarihlndcn ıtıharcn : 

Lira 

113.062.847,15 

4.072.744,11 

30.373.526,77 

139.438.367,-

259.21!v.i30,-

u6.248.937,•:. 

16.121.847,55 

• .500.000,-
:J:UOU10,3fı 

64&.od .210.ii 

• 

Kocası mı, dostu 
mu olmalı? 

Nakleden : Baki BAŞAk 
Bir SfUlllcnberi beraberdiler. Ye 1 adet temenni ederek ayrıldım • .N ... 

bir saattenhcri hep kadından Jıah· bil bunu az mı sördll bilmem. Bal 
sediyorlardı. ayı seyahatlerinden sonra semtisna 
Hep~ de se terine verdikleri bile uğramadı ve bô!lece arad&J\ 

saffet, gurur ve hotbini ahengile tamam on sene secli. Bu müddet 
ve hakikati ha:ralle kanştırıırak, baş zarfında onu ne de\'am eltili klllpte 
lanndan seçen bir macerayı anin. ne tiyalrodn, ne de hiç bir :rerdcs 
tıyor, sonra dumanı ardında muhi- göremedim. Onu adetli unutmur 
tinden ayrılmak istiyormuş gibi cr hım. Fakat en·elki gün Beyollun· 
BRrasını tellendirerek gözlerini ya· dan ıeterken bir kabTede bir tite 
rı kapayor ,.e hareketsiz kakyor- maden suyunun karşısına geçmiş · 
du. Sıra Nebil'e 11elmi1U. Dell'kanh kuruluyor sömıiyeyim miT 
kolluıluna biraz daha 8Ötnülerek: 

- Bir saattenberi sizi dinliyo
rum, dedi \'e dinledikçe hayretten 
tıayrcıe düşü)•orum. AnlntııAınıza 
bakılırsa hepiniT. dünyanın en gü· 
zel kadınlonnı se,miş, en güzel ka· 
dınları tarafınd:ın sevilnıişsiniz. 
Fena delil. Ama temin ederim ki 
size gıbta etmiyorum. 

Siz - (fürftyonım ki - sevmek 
ve sevilmek mevzuu balıs olunca 
güzel kadınları seçiyorsunuz. Fakat 
sorarım size onıardn ne bulurstr 
nuz? 

Nu, islijna, işv~zlık, biraı <la 
kıskançl ık de~ll mi 1 Buna mukabil 
hen çirfcln kadınları seçerim. On· 
lar sevmesini bllirler. Fnzla olarak 
minnettar da kalırlar. 

Rir güzel kadın gözünıle erkek 
kendisi için fedakarlık yapılmış 
bir insandır. Halbu ki ç.lrkin ka
dınlara IÖfe erkek. kendisini seç. 
meyi kabul etmiı belki bçıp lider 
se yerinin doldunılmllSl imkansız 
bir vücut halindedir. Binaenaleyh 
lıüliln mehareti ve bütün kalbile 
erkeAI kendi~hıe batlanıay~ çalı" 
şır. se ... ·llmeslnden ve lerclh edil
mesinden mntehoyylr, yepyeni bir 
haı duyar ve ekıteriya harici ek
sikliklerini itiraf etmeden bilir Ye 
bunu f01.Ja şefkat, faztn bir incelik• 
le ltlAflye çalışır. Siı onuu nnın· 
da sanıimiyelln Te emulretfa nr
diJi zevki duynr, hlssederslnis. 
İnşan ne :kndar kıskanç yani hokikt 
aşkı tatmaya lnuhtaçacı çirkin kıldın 
seçmeye o derece ehemmiyet Yer. 
melidir. Ancak liu ta'kdlrücdlr ki 
aldanmak Ye aldatıJnnk korlnın 

... kinde Y•tamaktan kurtulur •• 

Nebil bir saniye sustu. .sonra 
ayala kalkarak: 

- Sizi «(lzel kadınlanoı7.m ha· 
hmlariyle başb:ışa bırakar"ak git" 
mık mecburlyeUndeyln1. Cünkü be
ni ~irkin bir hdın be'kllyor. 

,Eldivenlerini takarak dışanya 
tıktı • 

Nebll'in ortaya altıRı bu prenıdp 
üstünden birkoç ay l(eçti. Bu sıra. 
da bir mektubunu aldım. Beııi dü· 
iününe duet ediyordu. Merasimde 
bulunmaktan lıo,ıanmam buna raıt 
nıon arkadaşımın prensiplne sadılı: 
kalıp kalm:ıdıAını ıörnıe'k nıakta
dilc gitme~e kartı n·erdiın. Nişan
lısıoı QÖrÜr iÖrıllCZ de sözünden 
caymış bulunmııdtitnı anladım, J\r 
sa boylu, zııyıf, biraz ela esmer bir 
kadındı, dostum Bibi, genç stızel, 
aynı zamanda da çok zeogln bfr 
erkek tarafından tercih edllmlf ol· 
dui;iuna el'an in.mmt '\"tın ıno!-ıım 
ve güzel götleri vtırdı. Arkadaşıma 
ve yeni kansına iki kelime ile sn-. 

Hemen :)'aklaştun: 
- Yay burada mısın? 
Gevşekcc elini uzattı: 
- Biraz dinleniyordum .. 
- Kimseyi belclemlyorsun ~·a? 

O halde biraz da ben oturabilirim. 
Simdi anlat balrnhm ne yar ne 3ok? 
.Mesutsun ya .. 

Arkadaşım önilne bakarak du
daklarının arnsınd:ın: 

- Eh .. dedi .• 
Zımnederim biraz da lm:ardı. 

Sonra birdenbire: 
- Mesut mul Ne sezer dostum'! 

i!edi. Kanm aleyhine tal!lk davfsı 
açtım, fimdi onunla meşlflJlüm. 

Donakalmıştım. Dostum, bu ilk 
cümleyi müteakip nihayet derdini 
anlata~k birisini bulmuş olınakt.ın 
mütevellit bir memnuniyetle I?ir 
nefes aldı Ye devam etti: 

- E\·et karımdan a;tTılQc~jıın. 
Şimdi onunla meşguiüru. Senelerce 
evvel bir gece bahsettiğim pren. 
sipleri hatırlarsan, şimdi söyliye· 
ceklerimden hayrete düşersin. 
Dünyada çirkin bir Jtndın bdar 
hırçın, huysuz, insan mevcut de· 
ilidir. Zennederalnlz kt mahruml
)'etin bütıın acısını aizden çıkarma. 
Y• karar ,-ermiştir. Keneli kendini 
aUıel olduğuna ikna edebilmek 
lcln isleme dik şeyi bırakmaı.lar. 
Muahaıclcrln, kaYtıalarının, RÖı 
ynşlannın ardı arkası ıelmez. Fıı:ı: · 
la olarak dn kıs'kanclık, gniftnc bir 
surette kıskançlık y:ıporlar. On 
ısene z:ırrında neler gördüın, neler 
cektlm bllmcısln.ft'akat prenslbhw 
deki isabete güvenerek herfC)'e lı
hnmmül elmlye c:ılıştım. Fakat IÜ
nün birinde kanının bont aldatıı· 
tını öğrenmiyeyim mi? l\lelfer 
bunda da pek yaya kalmışım. Alda· 
tıldığımı benden başka lıerl•es bi. 
Ji)·ormuş. Kanmla aramda şiddet. 
11 bir münakaşa geçil. Bana n~ 
dese be#enlrsln? Meler heni ken· 
dlsini "o kadar çirkin" olmadııın1 
ve yüzüne bakacak e~ekler bulu· 
nablleceline innndırmak için aidatı 
yormuş \'C elinden Selseymiş a;r
naya bnktı~ı her defoda aynanın 
yalan söyledi~lne inanmak için fle 
bu h:ırcketini ıekr:ırl:ırmış. 

Sözünü bllim1işti: 
- O halde dedim prensibini de· 

gıştinnlşslndlr. · 
- Ben mi? AslA. O gece söyle. 

dlklerimde hAla musırrım. 
- Fnknt bunun yanlış oldu~nn 

bittecrübe nnlnınndın mı? 
....:. Jlnyır .. Hayır. u:r noktado 

yanılı.lım. Bir erkek çirkin bir Irn. 
dının kocası dclJU iişıkı olmalı. 

Bankası 13 / 7 / 1940 vaziyeti 
P.ASl Fı wa 

Senm.J"• 15.000.000.-
IJIUyat ak~: 

Adt ve fevka.llde • ,, • • , 
Husus!• • • • • • • 

TedaTWdekl Banknotlar : 
Deruhte edilen evr&kı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazlno tara,!mdan vakf 
tedlyat • 
Deruhto edilen evrakı oakd.lye 
be.l.:lyeaf • • • • • 
Kalli1lığl tamamen altın olarak 
na.veten tedavüle ''azedllen • 
Reeskont mukablll lllveten teda.. 
vuıed. • 

MZVDUAT: 
'ftrlı: Uıan 

Altını San Kilogram • 55 641 930 
Döviz TublıılWatı : 

Altma tahvUI kabll dö\1zler . 
D~ dövizler ve alacaklı mı· 
rtııır bakiydert • • • • 

Muhtelit .. 

6.188.Gllli,15 
6.000.000,-

lüS.748.563,-

l!l.310.196, -

139.438.S67,

l7.000.000,-

200.500.000,--

38.858.398,4 li 
iS.124.167,90 

3.359,77 

12,188.{i(lli, 15 

356.938.Stn ,-

116.982.&66,36 

80.122.207,U 

1 l 5. 710.4 OS.06 

YekfUı . 846.942.~I0,3~ 



#'r Bu Akşam: Harbiyede 

18. 7.940 Per!r=mbe 

'i.:!O: Program, 7.3.'.i: Müzik. S.00 
AjMıS, S.10: Ev !tadını, S.20/8.SO: Mü 
zJ c: 12.30: Program, 12.35: MUz.k 
0:.t!'yan: Me!baret Yıldınm, 12 M. 
Aj:ll3 haberler!, lS.05 Ml1%!k. TUrl<U 
ler. 13.20/14.00: MUzlk. 18.00: Pro
gram. 18.0!5: Mtl%1k, lS.00: Rl'.dyo caz 
orkestra.sl, Soprano Bedriye 1'üzUntı" 
~Ura.ldle, 10.10: Mlı .. 11:. 0kU)"8.D' 
Mustafa Çağlar, 19.4!5: Memleket sa· 
at ayan, ve AJaı: 20.00: MO:z:lk: F'a 
aı1 heyeU, Olruyanl:ır: Semahat Ö&· 

~~lL va Hu~~esin~e .. ~~~~~~ 
31cmlel,etlmicin smimU oku~ um~u 

~AYAN SUZAN'ın 
n:ı.t ha)ııtının 8 inci ytlı kull.ıl:rnarakhr. 

n:ıhı;c."ml:dn mııt:ıd prop;rammdıtn o:ı ''"' bu rı(lf'ncl'!~" nıemlel\ettml?.la l'U 

ı;Uz.Jdc uz ,.e okuyucu ııa.natkArları t:ıtırak ffi~lf'rdlr. Aynca: )1ll'*'.k 
\ar~·ete pro;.amı 

ı.~lencc ı.ııat .Z 3 e kadar cıe .... ·am edt'OOlıtlr. l\fıı~lnrmın en·etden tutuıu. 

'IS • ., • )' -~-1 
~·•~:5".111 ·~ . ı 

denses, Tahsin l{arakuş, 20.30: Ki). 
DU§JD:l, 20.45: .MUzlk: Dinleyici Pi 
tekler!, 21.00: ı..:onu;:ma (Sıhhat ııa· 

nti), 21.115: Mllzlk: Keman solo, 21.30 
K011uşma, (P.adyo gazete.sil. :?t.45: 
Müzik: Radyo orkestr.ı.sı. 22.30· ruem 
leket saat ayan, Aj:ıruı, 22.t:>: MUzlk, 
C&zband (Pl.) 23.25/::!3.30: Yarmkl 
program ve kapanı:. 

in~isarlar UrTium Müdürlüğünden: 
<.:ııul 

Ecza 
t.: ğıt dlil:cllme uıak1nt!i 

Miktarı 

105 kıı.lcm 
1 adet 

Muh. bc<lcll 
lira Kr. 
Hı20 50 

% 7,5 temtııatı 

lira l~r. 

114 -
"'müteahhidi., 
••namm&u 

eksiltme 
şekli 

açık ek. ı:uıo 
pazarlık 16 

r-----·---·, 
Çocuk Heldml 

ı - şaruıame n ecı:a mUtredat tutesl mucibince yuknTôa yazılı iki klllem eşya hlzalarınoa gijsterllco wıullcr
le utm alınacaktır. 

Ahmet Akkoyunlu n - r::cza muhammen bedeli, muvrklcat temlnııtı hizasında. )'R7.ılıdır. 

Taksim, Ta!lmhaoe Palas No. 4 
Pazardan maada hergün saat Hl 

ten sonra. Telefon 40127 

nı _ EJ;slltmc G s D40 salı günU blzalarmda }'azılı ııantıerdo Kabatqta levaztm ve mObayaat rubcsindeki ahm 
komlsyonUDda yapılncaktrr. 

IV - Şarlııame ve ceza mUfrcdat 11.atesl ısöı:ll ~eQCn ~11bcr1cn paraııız Alınabilir. ------·-- V - lstck111erln eksutmc için tsytıı olunan ı:-un W! ıııalte yUzde 7.5 gll~enmc paralarile birlikte mc.zkftr ko· 
nı!:ıyona müracaatları. (62521 

f~bul Levazım Amirliğinden verilen harıci 
~ askeri kıtaatl ilanları 

Pa.ıarlıkl& 5000 çl!t erat ıotlni yaptırılacalttır. Pazarlı:iı 22·7·0!0 paz.ar· 
:tcsl güıı.11 aat 15 te hm.lrde Lv. t.nılrllğl ııatınalma. koınls~ onunua yapıla· 

caktır. Talımln bcdcll 32,!500 llraJ<aU teminatı 4875 llrııdır. Şartname.si lıer
gtln korıılsyoDda. g!SrWUr. lstcklllerln kanunl veılikalarılc belli eaatte komi.9· 
yona gelmeler!. (363). •(62371 

••• 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 67.000 lira olan 2000 adet varil pazarlıkla 

aatm almacaktrr. lhalcsl 2':7·9-lO çaroamba gtlnU saat H tedlr. Katı temi· 
na.t.ı 9200 lira.dır. şartnamcst 335 kuru,a kombyondan alınır. Tallplerin mu· 
ayycn valdttc Anknrada. M.M:. Y. ııatmalm& komlayonuna gelmeleri. 

(6241) (367) 

··~ 1500 ton kunı otun kapalı zartııı eksiltmesi 2·8·940 aaat 15 te Ankara 
Lv. Amirliği aı.tmalm& Ko. da l"apılacakttr. Kuha.m.men bedeli dokaan bin 
lira, ilk teminatı ~750 liradır. Şartnamesi 4:50 kuruı mukabilinde Ko. dan s· 
lmabWr. lçlnde kanunt ve Ucaret a<ınııı vesikala.rı da bUlunan tekllt mektup
ları s:ınt 14 c kndar kabul olunur. (:lM) (6201). 

··~ .Beher adedine tahmin cüllen :fiyatı %6 Ura ol&ıı 1500 aclct f!lbhJye arka 
cıu:ıtası 20-7·9i0 paznrtcsl sUnU rıa.at l:i te AııkaracSa H.M.V. &atmalma ko· 
ml::.yonunda pazarlıkla satm almaco.ktır. lııtekWerfn 08:)() lir& kaU teminat· 
larllc pazarlık gün ve ııaatlndo komisyona. gelmeleri. Şartname ve nUmune.d 
10!5 kunı~a komlsyondan alınır .)'O görülUr. (::68), (62'2) ,.. . ~ 

S:S.00-0 kıZo r;azyağırım kapalı znr!Jti, ckfütmcaf l·8·9t0 gUntl saat ı::ı te 
Erzlncaııda tUmcn aatmaıına lromlsyonunı:\a yapıtawtrr. Muhammen bcdcıt 
10.150 lira ilk tcml.tıo.lı, 161 lira 25 lı:uru~tur. l}a.rtnamea1 komlcyonda görü· 
lllr. Tekli! mektuplarının ihale ııııatındcn bir .ııaat evvel koml.ayona. nrllmeaL 

(360. (6238) ,,. . ,~ 
00.000 kllo :sığır oU pazarlıkla satm almacaktlr. llıaleal 24·7·940 ~il 

aaa.t 15 te lzmltte tümen satmalma. konı!.eyoound& yapıl&C&ktır. Beher kilo.su 
1Qm tahmin edilen fiyat :ıo kuru~ tutarı 27.000 lira, muvakkat teminatı 40~0 
liradır. !atcklllerin belli ı;1lıı ve B!U\tte lzmitte tllmen ııa.tınalmn konıl:ıyonu· 
na gelmeleri. (365) (62:.l5); 

"' . -\; 
Hayrebolunun 54.000 kilo sığır etinin son pazarlrgt 27·7·940 cumartes: 

t;"ÜnU saat 10 da yapılacaktrr. Tahmin bedell 18.900 Ura ilk t1:mlnatı Hl7 il· 
;ra 50 kuru§tur. Şartnamesi komisyonda görWUr. lateklllerin Lüleburc;avta 
askcrl satmnlma komi"y.,nuna mUrtı.ca.:-.!len. (870). '(i2U) 

·~· 37.000, 7400, !HOO, 'i400, 7400, Mlod:ın ibaret olmak taero beş srup halin· 
de ceman GS.600 ldlo sadeyağm.a !tapalı zarfla. eksiltme &fuıll talip ı;ıkmaw· 
ğpıdan ill; pazarlığı 2·Vi'·tı40 !;arşanıba. gunU eaat 15 te yapılacaktır. Htp.!!11· 
Jl1n. tahmin bedeli S!!,S:?O lire. ilk teminatı ı5S66 liradır. Her grupun p:u:arlıgt 
ayrı ııyn :yapılacalttır. lst.eklilcrin LUleburgazda ııskcrt aatmalına komwyo· 
nuna gclmelcrl. (371). (6245) • 

••• 
AF~ğıda cinsi yazılı sebzeler Edirnede eaki mUştriyct d.ıirc.lfı:dc 58.tmnt. 

ma Ko. da kapalı zarlla lhaJe!crl yapılacaktır. Evsa.t n ı;arln~melcrı Ko. da 
gClrWUr. lııteklllerin sözU geçen gUnde ihale ısaaUerlndcn en ı;cç bir saat ev. 
ı;el teklif mekluplannı Ko. na verml~ olma.Ja.rı IU.ımd r. t320ı (60i0) 

C!WJl mll:tarı T. tutarı Te;ninatı Uıalc,,1 
kilo lira ıı. a 

Taze fasulye ;';:!400) 

Patlıcan 64 00) 1~6ri6 H75 :? sı ı:ıı o cuma s. 11 
Domate• 8100-0) 
Bamya lOSOO) 
T. fasulye ll:iOO) i03:> 5:?S 2/Sı 040 cuma S. 17 
PnUıcan UOOO) 
Donıatc3 20000) 
Damyn 1000) 

.y. • 1(. 

4000 çl!t tlznıenlo l:ııp:Uı znrfla ::ı.i.910 cun:art"ııl gllnil uat 1 ı.::o da 
ihnle31 yapııacal:tır. Topu tut:ırı ::s.ooo lira ilk teminatı ~c·,o ıı~actır. <,""!zrne. 
Icro alt eıartnameıerl Lv. Sntın"lınd rı:o da g-ureb.llrlcr. lı3tckHlcr::ı ılıalc gU .. 
nU ve a:ıaUndcn lılr s:ıat ev\'eJıne kadar zart!:ırı.-ıı E:-:::urumda wtınnlma 

Ko. na vermeleri. !Sl6) (COG6) 

••• 
200 aJct komple eğer tııkımı pazarlıkla almııca~tır .. Muhammen bede!! 

:tG.000 Ura Uk ten inntı 1200 llredıı. Pazarlığı Ad:u::ıja nsl>erl antıı:alma l{o· 
da 22·T·D40 paza.-tcsl güou •rı.at 10 dn ~;apılaca;.:ır. Ş.ı. t:laınc.ııl Ankere 1ııt. 

Lv. atnlrliklerl ne Adana asheı1 ntı:ıalma Ko. d ı ~r<ıblllrler. tııteklilcrin 

belli gtln ve sa .. ttc teminat m:-.kt.ızlurile mQ:-acnatları. (3491 IG160l 

••• 
Çorlu hıu:taDt'"I clektrfü santral bina ı ile diğer tesiı;at•n ln:aatı kapalı 

ıı:arfla eksiltmeye ltonmuşt ır. U1o.lest 29· 7 {lı\O pazartcsl ganu C3at 16 da )ıı-
ptlacaktır. Mubammco bedeli 105.484 llrn (.i:l kuru~ Uk tem!nat~ s:;24 Ura :::; 
kuruştur. $artmımc ve k~lf projeleri 5Z7 ktıru~:ı komisyondan altoır. rstel<· 
uı~rln kanunu:ı 2 \'e 3 Unell maddelerlnjekl bc:;;elerfle birlikte t:clll gUn ve 
saatten bir sıı.st C\rvcl tf'krt mektupları 11 ~or:uda fior satrnalmn l<omlsyo· 
ı:ıun:ı. \C•m hri. t:::t!I) (5641) 

••• 

1 Oenız Levazım :>atınalma Komısyonu ılAnları 1 
88·tZ uJet ampul alınJtca1< 

Deniz ordusu tı,:w 103 kalemde ceman 8842 adet husust tip anıpul 2Z 
temmu:z: 940 po.zartesl gUnU akşamına kadar pazarlıkla alınacaktır. Tııi1ple
rin hcrı;-Un Kasımpa,ada bulUDan koınl:ıyooa mOracaatlnrı. (613()) .... 

lllr adeL- kuz.ine almacak 
l - Tabmln edilen bedf'li (3700) lira olan bir adet kuzinenin ll> tem· 

muz 9t0 cuma gUnü saat 16 da pazarlıkla ek.Siltnıesl yapılacaktır. 

2 - Katı temlnntı (42) lira olup §8.rtnamesinl görmek ve almak lstlycn· 
lerin hers-Un \'e pazarlığa t~tırak edeceklerin de bclll ı;Un ve saatte Kaaım· 
pqada bulunan komisyona müracaııtıan. {608() 

••• 
11>00 metre kablo (nümuuoal ;-lbl) 
l~ metre kablo (nUmuaesl &1bl) 

1 aılet buliül (ugart %000 kilo tart.ltr) 
Yukarda clna ve mlktan yazılı ÜQ kalem eoya 22· temmuz niO pazartesi 

günQ ak§amma kadar pazarlıkla aatm almacaktır. lsteklllcrln belU ı;Unde 
Kunnpaşada bulunan komlıyona mllracaııtıan. (6086> 

• 

Gayrimenkul satış ilanı 
latanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Yusuf lszeltln Erdl.nelrı 2-&21'1 heaap No. aile aandı(;ımızdan aıcııgı (600) 
liraya ka~ı bl.rJnc.I dtreeede fpotek edlp \'a&deıdnde borcuııu vermediğinden 
liiililufıda yapılan t&kJp UZeiiiıe 3202 No. 1ı kanunun 4.6 ıocı maddc8lnlo ma· 
tutu 40 mcı maddealne göre u.tııma.sı lcabcden Boğazlçlnde Sarıyerde der• 
caddoııinde eak1 '~ yeni 7ı5 No. 1ı ıırr! mWk klgir bir evin tıunamı bir buçuk 
ay mUddeUe açık uttınna.ya .konmu,tur. Salı§ tapu •lcll kaydına s-6re yapıl· 
maktadır. Arttırmaya girmek isUyen (819). lira poy &kçesi vcreccktlr. ı.ru· 
ıı bankalarıınızda.n blr1ıiln teminat mektubu da kabul olunur. Blrlkml§ bUtUn 
vergilerle belediye reabnleri, tell&llye ruawnu borçluya altUr • .Arttırma fart· 
namesi 22·7·940 tarihinden lUbe.ren tetkik etmek 1atiyenıere sandık huduk 
~eri aervi81nde açık bUlundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve.sair lUzumlu l.za· 
hat ta prtn&mcd& ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya glrml§ olanlar. 
bunl&n tetkik ederek P.tılığa çıkarılan gayrimenkul hakki.nda her ııe:>-i öğ· 

renm1f ad ve lUbar olunur. Birinci arttırma 5·9·940 tarihine mUsadif per
~cmbe gUnU Cağa.loğlunda kA!n sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı· 
ıacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin ercihan 
aımma.sı lcabeden gayrimenkul mUltelletıyeUerUe sandık alacağını tamamen 
(;'eçmlJ olmaaı garttxr. Aka1 takdirde ııon arttıranm taahbUdU baki kalmak 
prtlle 20·9·040 tarllıine mtıaadlt cuma günll aynı mahalde vo aynt ea.atte son 
arttırmuı yapıla.caktır. Bu arttırmada gayrimenltul en çok arttıranın ~ 
tUndo bırakılacaktır. Haklan tapu alclllerlle aablt olmıyan alA.kadarlar \'e ir
tifak hakkı ıab.Jplerinln bu hakların.t ve hu.mslle fal:z: ve maa&rite dair lddl.a· 
larmı IUl.n tarihinden itibaren 20 gün içbıdo evrakı mllablteıerllo beraber da· 
lremlLe bildirmeleri JAmııdır. Bu auretıe haklarmı blldlrmemlı olanlarla bak· 
ıarı tapu elelllerile aablt oiınıya.ıı.1ar sa.O, bedellnJ.n paya.şmasınclan hariç ka· 
lırlar. Daha fazla maıo.mat almak 1Btlye.nlerln 939-47G dosya. No. sile sandığı· 
mız hukuk tıılerl servisine müracaat et.meler! Hlzumıı tıan olunur. 

• • • 
DlKKAT 

Emniyet 14?1dığı, sandıklan alınan g-ııyrlmcnkutu lp,,tek &östcrmek isti· 
yenlere mubammlnierimlzln koymuş olduğu kıymetin yUzdo •o ıtır tecavU:ı 
etmemek tızere 1h&lo bedelinin yarısına kadar bor\i vermek sureUle kolaylık 
gtsııtcrmektedlr. (6268) 

Kuleli Askeri Lisesi Md. den: 
Kuleli asker1 lisesinde okur yazar \'e tcrclluıo terzilik, kunduracılık, 

berberlik, moHSrcUIUk, deniz molörclllil@, nıarango:z:luk, hallaçlılt, sıvacı, 

dı\"arcılık .. s-ar-onı•ık, ahçılık, vesaire gibi a:z: çok sanat lı,;lerindcn anlar vo 
ya~ları 1401 <!an fazla oımıyan hademeler alınacaktır. Ucrct liyakatlerine 
göre 2., 3;:; liradır. tııUyenlerln temmuz 940 sonuna kadar en son bonservls
lerlle ve birer ı.sth.ln ıle bizzat Çengelktsytlntle Kutel! a:ıkerl 113esioe mUnı.ca· 
allan. (366l (6240) 

rmı lhı\le ııaatlndru bir saat evvel komtcıyona vermeleri. (2:57) (SSt9) . ~. 
1 H.000 l:llo un kap:ılı zart usı.ıll!e r.kırlltıneye konulmuştur. şartnamcsl 

tspartad:ı tl\mcn Sıo.. Al. l\o. dadır. lstckrıtcr okııyııblllrlcr. Mubnmmen tu· 
tarı 21600 lira Hk tenılnat.ı lG'.!O llra<lır. Eksiltme 26·7·040 c:ımıı. günü aaat 
16 da lapartadn tümen satmıılma K'l. da yapılacaktır. lateklller 26·7·D40 
ııaıı.t l:i e knünr telcl!f mektuplarını Ispartada Ko. başkanlı~ına vermeleri. 

.... (268) (5834) 
ili- • :f. 

60 oon l:llo koyun ctı kapalı ::ar:ıa eksiltmeye konmuştur. Şartnamesl 

Ankara tutnnbul Lv. A.mlrllklc:"I ve ı~onrada Lv. Amlrlltl satmalma ko
misronl:ınt:da ~örOlür. Muhammen tutarı 21 .600 llra ilk teminatı 202!i lira· 
clır. lhalcsl =-~· i·OtO t:ah ı;U:ıU ı:n.at ıı c!c yap:lıı.cnl<tır. latcldllerln mczktlr 
gUnde saat 10 a kadar tekli! mektuplannı l\:onyada Lv. Amlrllgı satınaıma 
komlıyonuı:n vcrmelct".l, < 198> (ri584 ı 

::"· . ~ 

EKZAMi 
Ekzemamn ilacıdır. 

\'ara. \·e \·ıb:ınlarıla kullıuuhr. Her f'c-ı.nnooa ktıhl3U 50 f(r. 

j ısıanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonun 
J3ehruine tahmin cdılen fiyat beııyüz lira olan 20 adet otomobil 

22·i·940 gUnU aaat 15 tc pazarlıkla ynptınlacalcUr. lsteklllerln esr 
tt• görmek Uzere hcrgUn ve pazarlığa l_şUra.k t~ın de belli gün ve saa t,Jl1 

ontıeş teminat pnralarile Fındıklıda komutanlık satmal.ma. koml!yoıı 
racaatıarı. ı G217) 

••• 
12·7·940 gUnU talibi çıkmadığından 250 ton aadeyağmm 

19-7·940 gUnU saat 11 de alınacaktır . .Muhammen bcc1ell 812500 11.t& 
1 teminatı on altı bin iki ytlZ euı liradır. Şartnamesi Izmlr, .Ankara 

lm.lrllklertle komutanltk satmalına. komlsyonunda görWcblllr. ıtt 
6 belli gUn vo ııantte komutanlık aatına.lrua komisyonuna gelmeleri. l 

. ··~ ~ Komutanlık amban için 20·7·940 gUnü anat ıo da pazarlıkla oıt eti' 
zeytınya~ı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 8550 liradır. lıteklil JV' 
ll gtın vo .eaatte yüzde onbc§ kati teminat akçelert ile blrfllçto Fınd1 

mut&nlık satıruı.lma komisyonuna mUracaaUan. (6176) . .,,. . 
Komutanlık amban için 10·7·0-lO ı;UııU saat 1:5 te paı:arlrkla ,o 

rinç satın alınacaktır. Muhammen bedeli 14500 liradır. lıteklilertrı 
vo saatte yUzüo on be§ kaU teminat akçelerlie birlikte Fındıklıda it 
lık aatmaJma ltomisyonuna mllrncaatıarı. (6177) . .., . ~ 

Komutanlık birlikleri lı;ln ~2·7 040 gllnU saat 16 da J 5 ıı.det n~.nl 
kroır pa.za.rlıltla satın aJınacakUr. lıstck111enn bclll 1,'11n ve saatte ) 
be§ kati teminat aktelerlle blrlllıto ı.-ındıklıda komutanlık ntınaıın• 
yonuna s-elmtleri. (G:!:.!i) 

.... tıd 

Komutanlık anbarı lı;ln 24·7·940 g11nll ıtıtAl on birde p.uarııtd• 
karavana Ilı; yüz Kapaklı bakraç aatın Alınıı.~kttr. letek.1Ueı1n ;,artıı,u,t' 
l:'llrmek için hergUn ve pauı.rlıC"a lşUral< lı,;tn Jo belit b"Ün ve 334tle ) 

1 
be~ teminat akı;elerlle lılrlıkta Fındıklıda komutanlık aAtına.ıma kolll 
na mUracaatıan. (622GI ... ; 

l\ornutanlık krıaları için 19·7·940 günO .sat mıcta fla.&ar1ııcıa ytı• 
kuru ot, doksan ton saman ııatıll aımacaktır. Kuru otUA .ınu?ıamıtıeDJI. 
altı bin yedi yUz lira eamanın Utl bin ı;eklz yüz elll Ura.dır. Bunlal'fl' ) 
ayn ayn taliplere de ihale cdlleb1llr. btcl<lllerln belli gün ve ııaattll 
on be§ kati tcmlnatlnrı ile birlikte Fındıklıda komutanlık satmaıın• 
yonunıı ı;clmelcrl. (6271) 

.. . . 
Behcrlne yedi ytlz elfl lira !Jyat tahmin edilen ytrm.t adet ae)~ 

fak 2-t ·7·9 ıo glinU Eaat on bcııtc pazarlıkla aatm almacaktır. ıııtt ~ 
§artnameyl görmek için hergUn ve pazarlığa tı,ıtlrak için de belll gUIS_. 
atte yUZde on beş teminat pa.ralarile birlikte Fmdıklıda komutanırlC 
ma komlsyonuoa gelmeleri. (6272) 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi merkezinden: 

Münakasa suretilB 
80200 metre kolan, 5100 metre kanaviçe ile 100.000 ndct kapsUJ 
caktır. ::\ilnııırwlcrlnl giirmPk lstlycnlerln herı;ün Kız.ılay ıatıı 
dlrckt.ürlii~iinc mÜNU'~ırıttn rı, 

thalcs!nlu :z.7.!llO tnrllılııc ıuüı>adlf paı.arteııl g-Unü saat 
1\nılay aııtış depı>tıu clJrcktör!Uğünde Jcra 

llAn olwınr. 

Devlet Demiryollarr ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanıarı 

sı· 
Muhammen bedeli 00150 lira olan bir adet hava kompresısrll 

çnrşrlmb:ı gUnU 113nt ıs.:ıo da kapalı zar! usuıu ile A.nkarada ida.ro tıiD 
eatnı alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek isUycnlerln 423,75 llralık muvakkat teminat iJO 
tayin cttl~i ve.slknlan vo tckl1Clerinl aynı gUn saat 14,SO a kadar 
relııllğlne vermeleri l~ımdır. 

Şartnameler parasız olarak .A.nkarada Mal.eme dairesinden, :Jf' 
§ada 'l'cscllUnı ve Sevk şeflJğindcn dağıtrlaca.ktır. (60815) . . . ~ 

~o 'i·9ıt0 tarihinden itibaren mUnhaarran Zonguldak Çatalıı.ğtl pD 
lalnsyonlıı.rından J{ıı.rabUlc istasyonuna vo buradaki demir ve çetll< ,.ı; 
ları namına nnklcdilccck "her nevi demir ce\'hcrl.,lnden alınacale ~ı> 
rctini gösterir yeni bir tarife zeyil merlyete konulmu6tur. Fazla ts! 
ist.Myonl:ıra mllracaııt edilmelidir. (622Rl 

- - -----------------. -Resmi daire ve miiesseselerin nazarı diflkatifl 
1" Kağıt bubram dolayı:;Ue gazeteler haclnılerint tahdit etme!C r! 

ıımda kaldıklanndıın nan fiyntlıırmıı. on kul'U§ zam yapmak rneetıU 
hAsıl olm113tur. 

Keyfiyeti al~karlar drllre ve mllcs.!!csclerln na.zan 
nl"Zederlz. 

1 JO.O(){) ltllo sığır, Jtecl veya koyun cU l.apalı zarC!a c:{slltmeyo: l~rınmuş
lur. Sığır etinin tahmin bedell Sl.500 teminatı 2362 lira aD l:uru1. ı.=eçt eU· 
nln tııhmın bedeli 37.500 lira ilk teminatı 2S1Z lira vO kuru,. l'oy.ı-ı etınh: 

tahmlıı bedeli 46.500 llra ilk teminatı 3487 lira 7:> kuru~tur, &.•:-:e,ı 1 ·S·9 l0 
pcr~embe gUnU saat 10 da Silrlte askeri aatınalma l<oml::yo:?u".da yr.ııılııcak· 
tır. ~artiıamcsf komisyonda ı;iSrülür. lst<'klllcrln tem:nat \'C te:tııc mct:t..:rııı-

160 ton ko)ı.ın etınL-ı kapnlr zarfla eksiltmesi 20,7.n'° saat l1 de Anl•a· 
rada iN. Amlrlıgl satınalma koml!yonunda ~·npılacaktır. Muham.rnt'n beı1<'11 

6i.200 lira ll'ı teminatı 4610 llrar1ır. Şartnameııl :ı:ıs kuruşrı komlsvondan 
almır. içinde lt'lnunl ve bu tşle me-:;uı oldııklıı.rrnn d:ı.lr ''esllcalar dB bıılunan 

tekli! mektupl::..rıoın ;aat ı O a kada.r lromlsyona verUcıeal. 12Q7 ı ı 55~3 ı ......... c:11 ........... ilmlm:llml .... ~ 


