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lngiliz bonıbardınıanlacı nıüthiş 
lrnan harp sanayii durrı1ak 
~hlikesine maruz bulunuyor 

Uts ve rnektep nıe
lJnu veni polislerimiz 
,uaun abide önünde merasimle and 
• ,~er ve bir geçitresmi yaptılar 

'U okıııu 
~ kıır,11 Oılıııı mezun olnnJ;ır. 

>e ~I ıı rıu !~mn~ edenler bu 
l\ıl lbj.:ı d

1
c J nksıınCll'ki Cunı-.. 

ıııı "'' .l .. 1)' )"o •nundc nnd iı;mc 
l'~tı ın 11~~11JlıırıJı r. l\lerosi mdc 

ııı~ 1 ''•be rı~. Mııznfreı Akalın, 
~1'1~tdır 111tıdlirlcri lııııır hu-

ıı . 
ıı de itr . 

'• •ııı tnJırıa aıye lı:ınclosu lıırn
e b 11 lsllklM rnnrşıle 

aştnnnıış ,.c ı.tenç bir 

~hakaıat Vekili 
'ıt Sabah g· etdı 
h.!\t s l 
--ıı~)oıt' onunu gezdi 

polis mcklehin mrzu,111 t:ırnrından 
dir<'J°?c lı!lyr:ı k cckilmiştir. Uunu 
milct:ıkip emniyet müdürü Muzaf· 
fo

0

r Aknlın ve J>olis llll'ktehi me
zunl:ırı nclınn hir gene iibiclcye çe. 
lcnk ko~ nıuşl:ırcfır. Uundnn sonra 
bn seneki ıııc7ıın1Hnlan A\'ni heye· 
canlı hir lıiluhcıle hıı"unıı uş, Türk 
polisinin Cuııılıuriyct k:ııııııılıırını 
tatbik ederken \'01ifr,lni ciıldiyet.. 
le. ifo ı·ılcce~ıni ,.e Türk polisinin 
Cumhur iyetin 'c memleketin em. 
niyeti için ı·Arıını fcıludan cckinmi· 
ycce~ini lcbıırü:r. l'llircrek halka 
hl \ 'C nıızik mıınmelenln esas ol
dıı~unn iş:ırcl etmiştir. 

Nutku miileııkip bfitüı\ mezunlar 
ani'! itınlşlerclir. 

l\ltızRfrı·r A knlın'ın ilnünrle yapı. 
lnıı re ~ııı igı·çil ırn sonra mcrnsiıne 
nihayet ,·erilnı i tir. 

HemJeketln NJ111lyet kaclro9Una ıt~ 
polia ~lctl"bl ''e kure memnu yeni 

memurlllrumun bıı&1).n Takalmde 
yaptıklan melıMılmdftl Uç intiba 

ital yan mareşah 
Balbo'nun 

ölUmUndeki esrar 
ltalyanlar Olümü Dört 

Gün Gizli Tutmuılar 
.....-, 11 - Röyter ajaıw bildi

riyor: 
Kolumbiya radyo lıtas:ronunun Av 

rupadan A'merikaya dönen ıplkeri, 

bir Amerikan gazet:eaine İtalyan h~ 
va mare~lı Balbonun ölUmUndekf 
esrar :perdcıılnl kaldıran malO.mat 
verml§tlr . 

Malflm olduğu Uzere ltalyanlar ma 
rep.lın bir hav& harbinde 81dU#UDU 
bildirmişler, lngillzlcr lsc o tarihte 
hJç bir İngiliz tayyaresi Tobnık& ııu. 
cum etmediğine göre ö!UmUn İngtllz 
ııucumu netıcest olmadığını ileri .Ur. 
mU,Jerdl. ~imdi anlqıl..mJ§tır ki ı. 
taıyanlıır marqalm ölUmUntı dört 
g11n glzleml~ler ''e eonra 11An ettik. 
leri zaman ise dört glin sonraki tarf. 
hl ölüm tarihi olarak gösterm~Jerdlr. 
Haklkatta mareşalın tayyaresi bir 
lnglllz avcı tayyaresi tarafından dil. 
ıtırlllmU§tilr. ~itikle arında T ed

._~a~aı~1 .. Y a.pacak 
l, i1Qb ı\ıık \'ekili Ali Çcıinknya '!t;tYJJtl(J;.CJ 
'l ~ aydarl> aradan şehrimize gel· 
ıı•-''lk A a$adn tnınt:ıka liman 
~"ı ı ''l'aııt • . il Jleıın ~r, denızyollan, 

ltıtrC."et rıı csı umum müdfirll, 
'1tı•ıı 0n ınu"k~ebi, posta telgraf 
t~ıı llıı11 1r durlcri t:ırnhndan 
j' "lrıoıôrı 

'l bı e l"enı e. doüru lsıanbula 
'ııı lla)·ı ı \o)cu salonuna çı. 
~ı ~r l~leı ııışınnbaşa gczmi,tır. 
1~t 1 '"l'•s ınesı umum nılldllrü 

lsviçred~ ·hava 
tehlikesi işaretleri 

~itlıihııt saıon hakkında kcn· 

1 
L.ı1 llırıı 11I:r~iş, vekil bina:rı 
'llrıı~ ~vfııe · Undan ı;onra o. 

ll.ıı12 ıaı etı ~i<!en Ali Çetiııka. 
ıı -~tı hı'tar nıştır. Öğleden son· at r .,, ı lıJa • '' j vtt1, ı resınıJe meşgul 

ttkikı 111 lıle bir müddet er , Ye . ~ :ıpacııktır. 

~ ~~- rnebuslar 
' ~-~llha.I Mebuslu-
~ ~edier T eıbit 
IJ~ c..diJd" 
~ l'rl, 19 l 

t tL1ı - M'" h 

Bem. 19 ~il .a.) - Lo::an<la geçen 
çar,amba günü verilen hava tehll. 
kesi l§areUnden sonra dtln de Montr 
endüstri mıntakasındııkl kUçUk §C

hlrlcrde tehlike l§aretl \"erllmişUr. 

General dö Golün 
Bir Nutku 

Londra, 19 (il .•.) - Fransız bah. 
rlyclllerinln büyük bir lı;:tlmauıda llGz 
alan general dö Gol demı,,ttr kl: 

" - Yakında Fransaya dönmek 
veya burada kalarak Franııa tç!a 
harp etmek tölklarmdan birini iııUlıap 
vaziyetinde kalacaksınız. :Mücadeleye 
devam ermek isUyoruz. Sevilli Fran-

aamu: lçln mücadele edeceğl7.. Franaa 
ölmemiştir. 

Kurtulabilir. Bir ordu, bir do. 
nanma ve bir hava kuvveti istiyoruz. 
Ne kadar fazla donanmamız olursa 
o kadar iyi olacak ve zafere o kadar 
çabuk kavupcağı:ı:, Nihal zaferin ge. 
leceğine emin olunuz." 

Amerika Hariciye 
nazırlan İçtimaı 

Ne,·york, 19 (a .a.) - Hariciye nL 
zın Hul refakatinde mesai arkadaı· 
J&rr olduğu halde cumaruli gtlnU a. 
çılacalc olan Havana kon!eran8Dia 
!ftirak etmek tizere yola çıkmııtır. 

• san ayı merkezi Ağır 

Essen'd.e fabrikalar 
işliyemez halde ... 

Ba•ba~g .dokları ve ter· 
saaelerı harap olda . 

Garbi Almanyada halkın mütemadi bombardıman· 
• 

lar yüzünden mane~iyah bozulduğu ve Holanda ile 
mür'lakalatın güçlükle yapıldığı bild.iriliyor 

Kapuzzo muhasarasında 
italyanlarm 11 topu 

zapt ve tahrip edildi 
Londra, l!J - lngillr. homlı:ırdı. betler ,·akl olmuş ,.c iki hedefde 

man tayyareleri dlin Uol:ln.ı.l:ı, RcJ. de )'JlnRınlar çıkarılınıştır. 
çika '"c Alıııany:ıd:ı nskeri lıed c rleri Gorhl Almanyaıla İngiliz bava 
bomb:ılnnıışlarılır. Gene lnsilir. lny· akrnlnnnın yaptıkları tnlıribal mfil· 
yarcJcri gere A!Pr,·lllc, in~ l nre ııırr hişlir. llamburR limanının dokları, 
danı ile Cenıılıl Hol:ıncl:ııla llcrlo- tersaneleri l:ıınnnıen Jınrap olmuş, 
senbo~ch lpyynre ıne~d:ınıııu lıü- g:ırlıt Almany:ıdn hayat yaşanılmaz 
cum etmişlerdir. Rulır'clıı Gelsen- bir s:ıfh:ıy:ı girmiş, Alman a~ır sa· 
kirchcn petrol ıc~i sntı d.ı hornlıur· noyiinin merkezi Essen'dc işler 
dırnan edi!ıni~!ir. Diğer llıruft:ın durmuştur. 
sahil müd:.ıfr-.t ıan·:ırdcri de Aneıı ajansının lloland:ı hudu
Gand'dıı lıir ııelrol Jeposun:ı hli- I dundan :ıldı8ı molümnta nazaran, 
cum l:ııırnı~larrlır. I>rııolara is:ı- (Devamı 4 üncüde) 

Alman askerlerine 
Göbeis'in nutku: 

''Yapacağınız b~r tek mühim muharebe 
ıngıltere .muharebesi kalmışt1r,, 

Almanlar lngiltereye asker ihracında denizaltı
lar taı·af ından çekilen denizaltı mavnaları 

kullanacaklarmış! .. 
Ne·· · 1,, 19 - Lor. · • .,, !ıc.-

ber alındığına gi)re İngiliz Başve. 
kili Çörçil, harb 'l: i:- lr rilr r·· .. 
kadar nazırların bundan sonra ge
celeri e\'lPrine ızitmiycrek nrzaret 
binalarında yatm:ılarmı nazır ar -
kada.şlarına bildirmiştir. 
Diğrr tara~tan Alman propııgnn. 

da naZlrı Göbcls dün Fr:ır.::adan 
dönen birinri Berlin fırknııı ::ı!l'i(('r-

l . · • hitaben bir nutuk söylemiş
tir. Alman nazırı aekcrleri tebrik 
etm~, ezelim le demiştir ki: 
"- ~ · · ııskerl"ı i "np:ıc:ığ1" 

nız hir tek mll!lim muharebe daha 
vardır. Bu da 1ngiltcrcnın ·~gali. 
dir. Bu muharcb!'de m·ı ::ıffrr oldu. 
fumuz takdirde Almanyanın bfitiln 
--~ .,hrı durmadan c:ı.1""" 1" .. ,f<' r ini-

(D<'nmı 4 linc-ihlf') 

Kıthk arifesinde 
Praasa 

"Yanılan . 
yaz' ıyet,, lerden 
şikayet ediyor 
Almanların Cevabı: 
"Bizler· de aenelerce 

mahrumiyet çelanittik'" 
Loııdra, 19 - t~gal ııllında 1111. 

lunmayan Fransada intişar edrn 
Temps gazetesi, iaşe müşkülatı n. 
öan ve Fransanın bir kıllık arircr 
sinde bulunmasından acı acı şil.ıi· 
yet ediyor ve yapılan vaz'lyetlerden 
bahsederek "kimsenin r'ransn;} l 
membalarından mahrum etmekte ,.c 
kıtlığa maruz lıır:ıkmaktn menfaoli 
yoktur" diyor. 

Alman spikeri, bu şikiıycllcre cc .. 
\'tıp nrirken <ıemlşlir ki: "Alman. 
ya, Fransaya llliccnaplık ve sema• 
hnt göstermiştir. Unutulmamalıdır, 
ki, Almanlar, senelerce iaşe mah· 
rumiyellerine katlanmışlardır." 

Japonya siyasetini 
yeniden 

tanzim ediyor 
Tokyo, 19 (L a.) - Stcfanl aja:ı.,. 

smdan: 
Japonyada tek fırkanın ve Konoyo 

kabinesinin te§ekkUlü üzerine hAdts 
olan yeni alyast va.zJyel hakkında 

tefsirlerde bulunan J apon ı;'azetelerl, 

yeni kabinenin derpi~ etmc31 JA.zım.. 
(De,·anıı 4 UncUllc) 

Mihver, Is par yayı 
harekete sevketti 

t ~· tG stııı. 1 un al lıulunan 
~ '~1 tıU An . ~in önünıüıdekl 
~'kı~ '•lal ~~rtı! St-ylrnn, Siird 
1 ııı ~ l•arıı crınıte seçim ya. 
'ıt, rtı le kn:ınııedlcri yanD 
th~ ' llAtınn lıildirile. l •tı 

Ilı,' 1 ıı~'bııstıığıınıı 'f- k" t. 
•ıı "ilk llın n Q ur ·ıye ~ 

te •rıı 1 
1 diirü Saıahattin 

!ili ~ tııecli: ı~ısluğunıı Ankara 
~trıın ~.zasından avukat 
11 ide ' p81~~e ınebu~ıu~na 

llı~b "e Siird rtı reisi Doktor 
ltıı llaJatdan rnebusJııAıın:ı da 

ı.l1t lösterıı Ressam Şe,·kelin 

Ru.zvelt taraf tar- ingiltereye lspanyarnn da harp 
ları sevinç içinde ildr:1 etmesi muhtemel görülüyor 

Cumhurreisliğine kim seçilirse seçilsin Maksat Cebelüttarıkı ele geçirerek, İtalyan donann1a-
• ece«ıert auıa,ıı -

ıngiltereye yardnn devam edecek sının Ak denizden çıkmasını imkan altına almak .. 
.O'a:m 4 üncüde>.. (Yaz111 4 tineUde) 
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. HAZAETi MU'HA~~ 
~~=-====~<HAYATI) ~ 
• 
1 LK VESiKA 
,(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

1BN1 H1ŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz. Muhammed hakkındakı ilk biyografi 
l'Urkı,ıeye ı;o'lo1tto: 

46 M {Y] ifil O(ğ)~ n lf1) ır~ r~ 
Zcinobin vasisi karde,şi EIT.ı Ahmet 

Uml cah9 idi, keza n1kAhı •OO dirhem 
Uzorlne Jnyıldı. lllt zevci Hz . .Muhnm· 
medln azatlı ltölcsi Zcyd lbnl HO.rlst! 
ve Hz. :Muhammedin bu zevceleri üze· 
rinedir k1 "Zeyd onu tatUk eyleyinc!l 
onu sana zevce olarak ~eyllyerek,, 
dyetl nazil olmuştur. o(l) 

Hind denilen tl'mmU Selmeyl ise 
Hz. Muhammed oğlu Scll\rue Ebl elin· 
den n1kAhla. almıııtır. 

Elinden nikah eı•lemiştir. Nikah 
mihri hurma lifleriyle dolu bir ya 
tak, bir maşraba, bir anahtar ve 
bir .un öğüdecck el değirmeni idi. 
Urnmü Sclamenin ilk zevci Ebu 
Selame Abdullah idi Ye ondan 
Selma, Omcr, Zeyneb ve Rukin :
yi doğunnustu (2) . 

(Deva an var) -------
(l) l~te lalim dlişnı:ını gıırp nıUel. 

llncrlnln ittlralanruı. mcn:1(l olan bir 
hidlso do budur. llu mUeJUncr, bilim 
ııll ret vo taribçllerlnlıı de bu husus· 
takt lhtilAf '\'O mllnakqalarmı par
maklarma dolayarak B~ llfuha.mmcdc 
en bUyük iftira tne\"ZUlıın çıkarmııt· 

l:ırdır. GOya Uz. ~lubammed az.atlı 

l'öleal ve (l\luh:ımmcdln oğlu) denilen 
mane\1 o'\'14dı Zeydln z6\·cestnl gii· 
zcWtıne meftun oarak bo,atıp almıı:ı. 
ll'flhaltlka :lmrun 'l:'nbc.ıi do Yakıdlıılo 
bu rh":ıJettnı ııu .,eklldo nakletmı,tlr: 

GC1ya Hz. Muhammed blr gUn 7.cydl 
ı;umıek Uzere azatlı kölesinin evine 
c-ıtmı,, onu orada bulnına01J:f, Jmpmm 
nralıfmdan Zcynebl giyinirken gör
ınll,, gtlzelllğlne ruertun olarak: 

- GönUllerl dondüren Allahm ııanı 
ınllnozzeh olsun! deml11. 

Gfil'a Zeyd bu tıüıJerdeo habenbr 
olur olmaz Hz. peygambere giderek 
şayet Zcyncbl beycodiyao onu boııa· 
ınnt;-n. Cima.do olıhıtµnu blldlrml::! 

ll:ılbukt c.n ~ta Kuran bu hAdi· 
IK'Jf izah otmektedlr : 

Ahz.nb sureslndo dcoillyor ki: 
"Sen Alliı1ım JOtuf 'o nimetine ve 

ııenln IO.tul \"O nl.ınctlne nail olan kim· 
ı;cyo (Zeyd ibol JIArls) :r.c'\"cetıl tut, 
Allahtan aakm!) diyerek Allahm or
tayn çıkaracağı ııeyl lçlnoo saklıyor
tlun, h:ılktan korkuyordun. Halbuki 
Jcorlrulmağa en S'.lynde IAJ ık olnn Al· 
lnhbr. 

\'Bktnkl (Zeyd) onun dlledlğlııl ~ 
rine getlrdl. ııo,atiı. MUrnlnler halı.

kmda oğııllukln.nnm kadmlıırmı, dl· 
ledlklerlnl yerine geUrdllden sonra al• 
ınn.lan hususunda beis gllrUlm~ln dl· 
yo biz seni onunla e\'leodlrdlk. Alla· 
hın emri.elbet yapılır.,. 
K~ tasrih eylediği hAdl<ıe 1t1· 

'Kuyruğu Kıvamında 
Budanmış 

D i'X ga.zetdcrimizlc Nasret-
tin Hocanm leyteğinclcn 'e 

Cnmhuriyetle Ta~nirin, Koordinas· 
yonun makasından kurtarabildikleri 
Partalan lnıyduklarmn. yapışhrdık. 
larmdan bahsetmlsilm· Ye hu am· 
da. ''biri kararın 15, diğeri 21 san. 
tlmotre murabl>llı clı5mda kalmı;; 

11.-uynıkla.rmdan birer parça daha 
hudanmalan lcab edecek,, dcnıis
tim• 

Yazı ~ıl.iıJ.-tan ı;onrn bir arkaclıı: 
şm ikaziJo yeniden ölçUp biçmek i
cab etti. O 7.ıunan Cumlıuriyotin 
kıvamıncla kesilmiş kuyruğunun ka. 
ra.r içinde 4'11duı:runu görclürn "o 
haksızlık ettij:;rfml ~örerek Nasret. 
tin Horo gibi yaptığımı ben ele be. 
ğenmecllm. 
Hak~sııu söylemek ll'iznngclirso 

budanması icah cclcn onun lm\TU" 
'"11 eleği!, benim :ıntlrnml<;... • 

l•'akat Trunirlefkilr Mn cJün i-.a. 
ret ettiğim fnzlalıi:'lll,· bugün 69·5 
santimetre ınıınıhbaınn !:rkfıf,'lnr 
görünce nz kaldı küçiik clilimi ~, •• 
1oyordum. Acaba sıc:ıldann t"~irl 
mi? Yanlış mı göriivonım ! Kooı~ 
ilin?.Syonun mııl•asıntlnn lıüyiik hir 
mcharetle bir tiiyüne z:ırar ~elmr· 
elen Jrurtul:ın tek gazctt'· 

Brn\'o l'<'liıl Ebtızziya~t\-

Kestirme Hal Çar esi 
Buna Derler! 

NE olurdu, fmklin b:llınınp dA, 
eu bizim "":ınc;ncfün ıı b~l

tıın piln!z.IU işlrrln hali! M:i\?1İ.)~ 
,-e:ıt-ıe:ui:. 

uur: llz.. Mulıa.mmedlıı miaUığı Zeyd, 
Hı:. l\lulı:ımmcdlu hıılıuımın luı.ı olan 
ZCJ nl'blo C\'lcıınıek istemi,, fakaı 

~..cJ d en elcc l•ole olduğu iı;ln Zeyneb 
bu talepten hUjl:ııımaını11lı. ll"ctbü • 
Elbıırlden). 

l<"ııluıt sırf Hı.. l\Iuhammcdlıı arzu· 
btınu yl'rlnc gctimıelt lı;lıı bu lzdiv~ı 
kabul elmi~f. bir 5cııc lıerabcr yaşa· 

rw~lar. Fnkat nrnl:ırıııda gcçlmaldlk 
gllt.ıkço u rtuıı , Zcyd Hı.. l\lutuıııunc· 

<Jo münıca:ıt ederek: 
- Ey Tanrı Jte8ulü ! Zt'J nebin ban:ı 

ı.n~ı dili pek ~rtleııtı. Ben de onu 
bo~am:ıl, lstlJ onım. dlJ c ım:laıımılitır. 

H7~ Muhammed Ze,ldl bunılıın \uz· 
ı;cçlrm~k lı.kıııl:;tir ı.ı l\uraut.I.& (zcv· 
ecnl tut, Allahındıın ı>nkın) 8Öl.lcrllc 
buna l~ct olunmal•tadır. 

l<'nknt geshmıirJlk artınca Zeld ı~w· 
ccslnl bos::ım:ıya mecbur olmuş, bunun 
llzerlne bl'm halasının lnzmı tat,}1b 
ctmck, hem de eıılılllyct zamarımda 

e\ latlıklnrın boş:ıdıltlnn :r.c\ cclcrlle 
O\ lcırnn•r.lıı meıııııuıı olması gibi bir 
Adeti ortndan koldınnok hııkkmcla 

kalb!ndc beslediği emeli tahakkuk et
Unoı·k l~ln Jlz. i\lutııuıımed lıJJvaç 

etmiş, h.ııronda da hl\cllse tebliğ edil· 
u1l3Ur. 

Çirldn rhıt~ctlcrln nw rh·ııyetçlsl 

olan \'Dkool Hr... l\luhanımedle eTlt<D· 
dlğt :ıaman Zeynehln S~ ya .. ,mdıı olclu· 
~ıııu SÖJ lüyor. 

Jlz. Ayşe ZC,)11Cp halckmcla: 

- l'cnt.llııl benimle blr tutardı, der. 
Fllbnkll<n kcııdlııl hem çolc gU7.el. 

hem de Hı.. lUuhaınmedln haWnıın 

lauydı. Gayet afif \'C dindar bir ka
dmdı. 

Hz. Muhammed ze,·eeJerine, m eli· 
mert olanının l'n önce lmnıfüıloo ilti
hak cdooeğlnJ söylerdL fillıaklkıı Hz. 
l\luhnmmcdin vefatından ııonrn :r.e,·ce
lcrl ıınısııula ilk önce H7., 7..eynep bl~ 
reUn 20 inci YJlında fil yaırncla elarak 
\lefl\t etmı,ur. 

(%) Hz. t~mruii :SClmenln vwcl ga. 
yet cesur bir mttı, (Bedr) n (U. 
hud) nıuhlll'Cbclcrlnc lşt1rak etınl,. 

Ulmddıı ftldığl ynraJıırdap mUteefft. 
ren '\·elat ctml~ kahraman bir mU<'.a. 
hlddl. OrıunU Sr.lnıo dul kaldıfl za. 
mıuı h:untıe idi. Kocası Cildilktcıı son .. 
ra pel< dara \'ll:ı:Jyetto kıüını~tı. 117.. 
Mubamtııcd bunu görünce onu hlnıa. 
yo için 7.6\'CCllğe kabul etU. 

UmmU Selme rok çocuklu ,.e yq. 
lı olduf;'llnıı stiyllyerck tereıldüt et. 
nılşse de HT~ Muhammed bunları hot 
gördiiğü rlhetle lzdh'B.ç \'lllm bulmuş
tur. Jlz.. ::mıhBnunedln bu lzdh1'e! 
Bcdr '-e Uhud gaz.ilerine knrnı göa.. 
~rdlğl bir uh lye>ttJr. 

nakın gazct<· sayfaları i~ini hir 
crrpıcla. na,.ıl Jınlledh"eriyor: Küçü· 
ğüne bü;\iiğüne bakmıyarnk bUtiin 
gazeteler dört Sil.} fa çılmıalıdır! 

Nanemolla çok J.iiı;Uk boyla bir 
gazetenin sahibi. ~ok küçül• bo~·ıu 
bir gazete snhibi de kendi ~azct-0· 
sinin alılhi ol aydı. neab:ı o uman 
nasıl hareket c<lerc1i ~ 

Şiiplıesiz f'Öyle: 
Küçük gazeteler cldz, bii~·Uklcr 

tek yaprnk! 
Ah su Ila.bıall.,. 

Yerinde Bir "Galiba"! 
U J .. U 'ta 1'oıdulğne nüktedan 

• :ırlmıla;;muz }"elcl>"in imi· 
la.ndığı bir ";nliba,, ra taluhror. 
diyor ikJ: 

1 "Ses" ba,lıl•lı fıkrnsıncl:l: 

Bir yerde ki ~ok :ıın~'IJl Oni takdir 
<'decck gfıı:ı 

Tnzyil nefs c;, leme tebdili mnkam 
et! 

hcyt ini ııııld('dlrnr; 1 ak:ı t lııınun 

i~ln "~alih:ı Zii•n J>S":ının" ıli~·or· 
nir ne\ İ tlarlnınc {'] lı:ı.linılr. ~ijfı. 

ret bulan lıu lıc' fin Zi~·:ı Pnşnya 
nlt olıloi;"llnu ~-n1~rkrn "~alib:ı" ya 
lü7.ıım 'nr mıyclı~] cli,ror· 

Ifü, Toııtuij;ııeııiıı bııraılıı J;i "!!n· 
liba" ıım ycrinıl~ l1ir ''gıılib:ı .. ol· 
cltıj:<tmn :ıkıl errliremiy('cek nfü,{c. 
ıl:ınl:ırtlıın olm:ıdı~ını blllriz. ,\ıı· 
Ja.51h~·or IJ buı:iinlcrde nr:ı?:ırı pek ı 
l~·f. Znnnr.n l~t'lel,'in ııır.tbıınt nl:ı . 
nınıla knHmns11, cirit oynı~·obi!ı• 
('e!Jcrılcn olılıı~una i· :ır.·t •·1nwl; 
lsthor runıı, hi.,re r .. frf1n llırl ,rııtı 
<' :ı!rn bı,·ıı.J.ı ı.ı..ınııli lfiv~ını1"n \IU• ı 
lC'~~1 ... ı J::ı• ;rlı cıhır-

R11rpcuun tı..-ı~ e•knıd""" /ini!- 1 
y n bir ' ~ '1'1•"-. 111, r 'ır _rııl. I.! ~ n. 

r:ı•ıl :.- lmllnnılım~1ı:- :.e 1;"ur, il" (\l . 
n~aı.•. ı: . . ' ~~~~ • ... • ?'.. .. t • J 1 • 
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Doğru 
' 

11 Senedir Görülmemiş 
Müthit Sıcak 

izmirde hararet 
derecesi 41 

r"~üi'i'i:"'Ş'~f'1 G~:;;~ıR~~~~ın 
1Bursayı ZıyaTetleri- ! Romadakı 

Değil nı;_, 

Küçük ihmali~ 
Büyük Zararlatl 

Olabilir 
Vç §oför okuyucmD8' 

mektup aldık. Diyorlar Jd: 
e "Şl5haoe yoku15unan o 
: bUy\fü bir çöküntü oldlll 

/:mir, 18 - Dpn öğlcdı:n sonra 
tzmiri müthiş lıir sıcak kavurmuş. 
tur. G:ızetcler hunun onhlr sene
denberi misli görülmemiş bir sr 
c•:ık olarak kaydedi:rorlar. Kemeral· 
tında termometre gölgede 40 dere. 
Cl'Yİ gösteriyordu. Kıırşıyaknda 
gölgede 41 knydedilmişlir. Binala
rın içinde nefes nlmak müşkfiltıt 
kesbetm işti. 

1 si;icı;:yç;ı~k';b 1 ı vaziyeti anla~ıyo~ 
f U : Jtalyanlar Harbın Bır 
1 buyurdular İ An Evve.ı Bitmesini 

i gilnlerdcnbcri böylece el f Her gün ytızl~rce owmoblll' 

Bu Sabah Sirkeci istas
yonunda Bayılmalar 

Oldu 
Bu sabahki konvnnsJyonclle şeh

rimize Bulı:nristanın Tatarcık pa. 
zarından bir muhacir ail~i gel -
mi.cıtir. Bu ailenin tstnnbulda olan 
oğlu annesini görünce hemen boy
nuna atılmış, fakıı.t scnclcrdenberi 
evladının hasretini çeken o.nne l1e· 
yecandan fenale.§mış ve bayılmış -
tır. 

1htfyar kadın kolonya ve mıyla 
a~,ltılmL~ ve koluna gtren akraba
ları tarafından otomobile götllrUl
mü5tUr- İstasyonda bu hiıdJs~~·c şa· 
bit olıınlardan bqkn bir kadına da 
fenalık gelmiş, fakat o da ay-ıttıı· 
nuştır. 

• 
Adliyede Yarın Yaz 

Tatili Başlıyor 

: Beklıyorlar 
i ! 

Buua, 18 ( A.A) - Yalo>nda bu. 
lunnn Reisicumhur ve Milli Şefimiz 
İsmet lnönilnc Bursnlılımn ıı>arsıl. 
mnz ı;nygı \'C se\°'gllcrlni arz ve 
kendilerinden Dursayı -Oe şerel)('w 
dlrmelerlnf rica etmek Ozerc vnli· 
mlz Refik Koraltan'nın riyasetinde 
Cumhuriyet Halk Partisi, IleJedi.rc 
\'C Hnlkc\'l reislerinden mürekkep 
hir heyet Yolovııyo gitmiş ,.c Tiei. 
sicumhur tanırındıın kabul edil. 
miştir. 

Milli Setimiz Bursa heyetine iJ· 
lifotta lıulunmuşl:ır ve Bursalılara 
sevgilerinin bilt.lirllmc ini emir 
hııyurmuşlardır. Hels!cumhurumuz 
lıu kabul esnasında mnlısul. vaziye· 
tinden halkın ıııhhnt ve neşesinden 
de m:ılQmel istemişler ve münasip 
bir zamanda Bıırsnyı '\"e nurıı:ılıları 
göreceklerini vnad huyunnuşlar. 
dır. 

Heyet Millt Şctb sellim ve sev. 
gllerini Bursalılnra bildirmişlerdir. 

ihracatı 

Bu sabah gelen scmplon ekspre
si ııehrimize A vrupadan üç yolcu 
getlrmiştfr. Bunlardan ikisi Alman. 
yanm Tuna ·rnpur şirketi mildürü 
ile mUmessilidir· Diğer yolcu ise 
Romade.n gelen Nnbcd Azam A. 
mnnpur isimli 1rnnlı bir kadındır. 

Nabed Azam iki scnedenberi Ro
mada bulunmakta olduğunu, fa· 
kat İtalyanın harbe girmeslııden 
sonra burada oturmanm çok zevk· 
siz bir hale geldiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

••- Babam Romada ticaretle 
m~gul oluyordu. Vaziyetimiz çok 
iyi idi. Fakat ltnlya harbe girince 
Romanın ticari he.yatı bozuluver
di- Birçok maddelere bugün vesika 
usu.iti konulmuş bulunuyor. Akde • 
nizde 1t.alya.n Ucnreti durmuştur. 

Roma.da hemen her gün alarm 
veriliyor- Halk sığmaklara. girip 
çıkmaktan bıkmış gibidir- BillUn !· 
talyanlnr harbin bir an evvel bit· 
mesini bekliyorlar. • 

Romadaki eğlence yerleri kapan
makta ve geceleri bULUn ı~ıkları 
karartılmaktadır. 

I
• mek mechurlyetlndo 

bu <'.n Jı;tek cadde üzertndl ..ııl 
: bir l'ijküntünün derhal t' . -i cab etmez miydlT 
i Üyle obnadı, bu çök 
bulunduğu ycro gündtlı~ 
na. bez bağlarunrı; bir değDP' 
forek naldl '\a.srtaları giırl)~ 
ediliyor· Fakat ya gecele ' 
oolerl bu çukurun baŞdl~ ._ 
işaret yoktur. Dalgınlıkla 
kcrlcğinl hu çukura dilt~ 
mobl1in makıu;Jarmda.n b-.J~ 

1 
mıyor· Bunl!lı ~liratle ~!., 
meli '\'e tamir bltlııceye P""'. .
1 

gecclorl lılç değllso bir 
fener konmalıdır·,, 

i Okuyuculanmız 1ıak1Jcltt 
İ hassa demir \'O ı;~lfğin .ıtd 
! metine yükseldiği 'e y~ 
: calarm da bin mü,kUliıtl:ı 1 blldlğl böyle blr 7.J\mancı. 
ı lü vasıtalann Yollıı.rdald lıll 
1 imalar Yiiıli~dcn mli 
E makas p~~alıımafarma. 
,-crllmcmrk g<'rcktir
mak Jt:ımıdrr 1", hugün 
bir ~elik mnka<ı de~J, tl'k 
bile ,·atan müdafaası h3kJ11' 
büyllk bir l.ry:mct almıtıhf• 
MIZ• 

.4.dliyenln yaz talili yarından ifr 
bııren bıışlnrnnktndır. Tatll 5 cylü!e 
kndnr dev:ım edecetlir. Bu bir bu· 
çuk aylık tnlil esnnsındn mfıstacel 
mnlılyette nijır ceza, ceza. hukuk 
'\"C ticaret dnvalarınıı nölJelc;i mııh. 
kemeler tarnrından bakılııcaklır. 
Meşhut suç mahkemeleri tle eskisi 
gibi sür'atle görülece~lir. 

Yakın İstikbalde 
tnki§af Bekleniyor 

Giruun, 18 - Ticaret Yekületi 
dış ticnret reis muavini Talha Sa· 
buncu bugün Ucnret odası salonun. 
da fındık ,.e ihraç fiyatlarının 
fayd:ılıırı hakkında malumat \'er
dikten sonra çok azalmış bulunan 
fnıdık ihracatının yııkın i~likbnlde 
gösterecek! inkişafın katı bulundu
iıunu etraflı suretle fzeh eylemiş· 
tir. Tacirlerlmi:r. bu iznlıattnn 
memnun olduklarını söylemişler. 
dlr. Yalnız son gilnlerde ihracatın 
yapılmaması ;} üzfinden fiynllıırd:ı 
wlma "eleu dil~klükten müstahsil 
köylünün rnutnuırrır olmaması j. 

: 
Hatayda Dokumacılık : ··-------

Belçikadaki iki 
Talebemiz 

llnrici)'c vcklıletinden blldiriJ· 
mı,ıır: 

IJcJcHrnda lah~lldc bulunan foie· 
beden Xih:ıt Özgilr ile AHieltin 
Tezol'un halen Portekiıde sıhhatte 
bu1unchıkları '\"C memlel<elc iadele
ri imkAnı araştırılmakln o1du!ıu 
hnkında bugün Yektllete m:ıHimat 
gelmiştir. 

Hatayın Bayramı 
Parlak Olacak 

Arıtakya, 18 ( A.A.) - Antakya .. 
nın nnnvatana kanışmasının birin· 
ci yılılönümü ol:ın 23 temmuzun 
fc\'knlıide pıırlnk mcrnsimlc kut· 
l:ınması için v:ıli muavininin reisli· 
itinde teşekkül eden komfs\'on me-
saisini bitirmiştir. • 

1\onı isyon nynı 7.11mnnda T.ozıın 
gününe rastlayan hu kulsal hav
l'tlmd:ı B. M. Meclisinden bir h~· 
yelin Jlalay'ı teşrifini iııtihram ey. 
lcıııiştir. Korscncrııl Mıızarrcr Er
güder ile civnr '\"illiyrllcrden Iıirer 
heyeti de dn,·ct Cl)emişlir. JJ:ıynım 
gccl'si 300 kişilik llir gımlcnparti 
verilecektir. 

1 : :: KOcQi( HA~~~LER : ] 
• l\luHf adn hn yıl tütün mahsulil 

çok nefistir. Geçen seneye kıyas 
kabul elmirecek derecede zengin 
CYsah camidir. Tüliin ekilen saha 
81i23 hcktnrdır. nekollcnin beş 
milyon küsur kiloyu bulncağı u· 
mulnıaktndır. 

ı:: Yugosln;-ya n .Macııristan Jıü· 
kunıelleri l 9rn cnlernnsyonnl ız. 
mir fll:ırın:ı işllrak edeceklerini 
bild irıııi~1erdir. 

., Yeni Taksim gaz.inosunun 11h. 
ne ,.e :.·.ızlık l5ısmının iıışa:ııı hu· 
ı:ıiinlcrıle ikmal edilerek ay sonun· 
dıı :ıcılacakıır. 

e J>cnizyollarının 1'ırhan gibi 
c1i~cr be~ az \'npurlnrının ıh siyo hıı 
boyanmasına lı:ışlanmı~tır. 

llıırsclon limanından ı ~·rılnıış 
ol:ın ı\lcıe şilebi yolıJ:ı fıalyaıılıır 
larafınrl l n ÇC\'rilcrck koni rol cdilı. 
mi'.>ıir. Şilcbııı y:ırııı llm:ınımız:ı 
ı:ıclnıc~i hcklenınel:lcclir. 

çin hu günkü fi:ı;nlların ..ffiraz yü~ 
scltllmesinin teminini rica eyle· 
miştir. 

Çay ve Asid Karları 
Tesbit Edildi 

Fie.t murakabe komisyonu dUn 
de vali muavini Haliık Nihadın ri
yuetlnde toplanarak manifatura 
f"ıaUarını tetkik ve teSbite devam 
etml§tlr. Dlin bilhassa perakende 
fiatlan ve kAr nispetleri üzerinde 
meısgul olunmuştur. Komisyon asit 
sUlfrik ve sanayide :nil.stamel a· 
siUer için yüzde 15, yeni gelecek 
mallar için yUzde 20 klrr kabul et
miş ve çay toptan salı§lan 1çln de 
yUz;dc 12 karı muvn.frk bulmuotur. 

Gölcük Suyu Isparta 
Ovaıma l11dirilecek 
Isparta, 13 - E~irdir gölü fize· 

rindeki telktklerdcn dönen nnria 
vckAleli an işleri dairesi reisi '\"C 
bernberlcrindeki Jıeyet dün de 
şelırimiıde 5 kllonıetre mesafede 
,.o ssn metre yilksektıktekl G&Jcfik 
suyunun lspnrta ovn5ına lndirllıne
si için Rerek ,:{Ölde \"e gerekse me''· 
cut tüneller Gzerinde lelkiklcr yap· 
mışlır. 

Gölcllk suyunun bu şekilde Is. 
parln O\'asına indirllmcsilc bnR \"e 
sebze bahçeleri sah:ısı bir misil 
daha ıır:mak ~urclile lıülscnin eko. 
nomlk inkişarını lemin <'decck \'e 
clvardnkl 7 l.:öyiin de su ihlh·acını 
önlemi' olncaktır. Heyet Ant~lynya 
gitmek üı:erc şehrimizden nynl· 
mıştır. 

Islah Ediliyor 
Antakya, ıs (.\. l.J - Ikıı~at Ye

kCıleti lf:ıtnyın çok e~ki ı;:ın:ıllnrm. 
dan olnn dokumacılığın inkişaf '\"C 

himayesi için mühim k:ırorlnr al
mış \'e bu arad:ı llota ·da bir doku_ 
m:ıcılık kursu :ıcnınyo \'e ıslah e· 
dilmiş ler.galılar göndermeye karar ' . \"crmiştır. 

Mimari Şubesi için Yeni 
Talimatname 
Hazırlandı 

Mııa.rif vekOJeU GUzel SanaUar A 
kademls1 l\llmnrl §Ubcsl ir,ln yeni bl; 
talimatname lınzırlamratır. Buna gö. 
re mlmart §Ubeslnln tahsil mUddett, 
ta.tblkt mesaiye hasroluil!lcalt ıs5mes. 
tir de dahil olmak üzere, beş sene
dir. .Mlmnrt §Ubcııine lise olgunluk 
dlploma.smt halz olanlar lmUhıınla a 
lmacaklardır. -

Kabul imtlhanr, reslm, matematik 
ve edebiyat derııll'!rinden yazılı olarak 
yapılaeakbr. Her ııene alınacak taıe. 
be mıkdan haziran ayı Jı;lııde pro!f'
s5rler meclisince tesblt ''e vekl\letc 
bUdlrtlecekUr. Dersler 15 llkte~rln. 
d.e ba§lııyaeak mayuı ııonunda bite· 
cektır. 

tki Muhasebeciyle Bir 
Tahsildar Adliyeye 

Verildi 
Evrakı mUsbltcyc iatınad etmedeıı 

taluillt yaparak J210 lirayı zlmmet. 
lerlne s-eçlrdllderlnden dolayı Bakır_ 

köy belediye t.a.lısll şubesJ muhasebe. 
t:L!i ve halen Silivri muhasebe me_ 
mun1 Faik ile Bakırköy muhasebe 
muru ŞUlrrU va mutemcd Baha_ 
ya işten el çektirilmiş \'e kayıtlım 
terkin edilerek <'\'rnklan mlldci·~iu. 

mlllğe \•crilmlı:Ur. Bayıızid ~ubesl 

tahsildarlarından Osman da 546 llıa.. 
yı Uıtıııı.s ettiği lddlnsı lle mllduciu
mumlllğe verilml§tir • 

---o-

Tramvay Müdür Vekili 
İstifa Etti 

Tramvııy ve elektrik 1d:ırcsl mU_ 
Romanyadan Alacağı- dUr veklll NAzım Tayfur sıhhi nhvn.. 

mız Petrol ıı cıolay:s!ylc istlt'a etmiştir • --Ynpağı ve tiftik ihracat birliğin· 1 
de dUn Tilrk ve Romen heyetleri Florya p ajı 
bir toplantı yapmışlar ve vapura. Ii"Joryo. p){ıjını bu harta da belediyr. 
yUklcnmokte olan tiftik , e :rapn- idare edecektir. Pl!'ij pazartesi ı;UnU 
ğılar üzerinde görü~mU. terdir· Ro· yeni tlatlıı talibine thnle cdneeekth·. 
manyndnn memleketimize ,·erile • Ikledlye 1tl.arc etti:;~ mllddctçe pnj 
cck o!~n pMroldcn 30 bin tonun cumnrle.?1 ;;tın:erl liOO. paz.1r glln. 

~·~~- l.\Jl Jl __ flh_, yapura y iiltlc tilmcsinc b:ıı)lanmı . ı rl 750 ve dığer ı;Unler 3:50 lira hn. 
~ ~l~• fa~_ ı _t_ır_. ______ ______ __:._~_ıı_A_t_y_n_r>_m_ı_ş_tı_r_. --- - ----

• 

Şikayet ve Dileklet 
Bize Bildiriniz. B :;.;L 

Yalnız Neşir De~ 
Takip de Edecer'. 

Okuyuculnrımızın ıı~ık e.d ~ 
1mzalan ile gönderecekleri 
lelt \ 'C şlltl\yeUerl bu .ııutund:,., 
deceğiz. Fakat, bUtUn gazete!;,ı; 
dlye !tadar yaptıkları gibi, l, , 
kadarla bltml17 JJD.}'DlnyacaJıS-...ı1 
Iekleıi ve §lkAyeUerl mevzuır. 
re a.10.kadar daireler nesdınıt', 
oderek alacağımız cevaplııtfı' 
kaç gtın sonra. yine bu ııutuıı 
re<kceğlz. Böylece okuY"~ 
dileklerinin mUııbet \•eya J1l 
celerlnl de sebcbleıiylc birıJJ<tl 
mı, olacalclardır. Bu, ayni 
halk dllekleıioln ehenıroJyetl~ 
iUbara alınaralt tııklp edil 
dahiliye \'ckAlctinln geçen g<lll~ 
dairelere yaptığı tamlmlll ı- ıl 
iyi nctlccler verme.si yo1und" 
met olacaktır. • 

Belediyenin Y '
Tarifesi Neı·ede 1' 
~- Koçoğlıı yazıyor: 11ı ''Cıığaloğlunda (Çifte sar•~,, 

çcsl) gtındllzlcrl bir fincao ~ 
7 buçuk kuru~ altyor • .ecıed ,i 

kili ve içkisiz lokanta, ka~0 ~ 
lence yerleri tarif es.ine gö~·re ~ 
sınır olan bu yerde kallveY' 
alınması lAzımdır. Burada 
saz, dans glbt hiç blr şey d•ıl' İ 
O halde bu ytız pnra ıazlsl 
Boğazdnn kopup gelen ,,eril' 'r/ı 
ltar,,ılığı mıdır? Ye tarif~ 
lerdckl meşrubata rUzgAr 

1
,r' 

ye bir §ey kabul edilmiş rııl~ 
01.-uyuewnuzun bu ılkA,-e 

tliyc nezdinde takip \'C talıl(IJ ~ 
cc\'ahnıı bir lmç gün ıçıııd' 
tunda '\·e>rcceğiz. 

~ . 
· Şehrin Mektep ih 'f>ıl 

~Iar1! mUdUrlllğil ~chrlll ıııt 
Uyacı etrafında tcdlclklero ,,"I.:, 
tır. Buna göı e ycnıaerı ~ 
mektcblerln adedi ''e :rerıerl ~ 
ltınncaktır. Halen mc nıeliıe:,, 
lmyan talebenin mtkdarı 14 ti 

Dunun 6 bini bu ders ııeoe fil 
olnıu ştur. Önllmll%dcltl sene~ 
kre yıızılacalc t:ılebe s~"J51 

dairelerinden çıkanımsY• 

mq-tır • ./ --------- ... 

Glt>INeC: .p~Af/i!,,. 
,... ... -r. ..... • YERlt~r 

1 -.it:li"'~~~. /t1€ ı- - ç;Kf_I 



H A B E R - Akşam Postaın 

Kurd e e ru. 
kaşınan ır 

Yazan: rg rı o <@i o &\. 
~ ulnl.lmı~tır .. .CaLısı da yonılu 
zorca l>ir ı-: görünce kurdesene 
tulur-

~ ........ -mııt._haaa,.__ ingiliz Başvekili, Çinle Japonva arasında adıl ve hakkani
yete 111üslenit bir sulh yapı lacağı ümidini izhar ediyor 

linrdc~enc bir (lefa tutı;lıı.n onu 
bir daha unutamaz: İlltln ~iddctli 
blr ka.5ınma ihtiyacı, lill ınan bir in 
sana ) anı~ ormus gibi gelir, orndnki 
dflriyl ı:crillyor 7..ıınneder· nu lın
ı:mma ilıtiyııcın:ı. ınuka' cmct edl· 
lip c]r· kn ınan yc.r üzerine iyice kn 
palı bir paosıman ~·aıımak miimltUn 
olsa deriye bit bir ~ey olmaz. 

Kurllcı;en, d ha ziyade ycmC: 
< cıı gelir· Onn. en ı;.ol• sebep , 
~<.'mekler, bıı.t:ı yumurta, sonr: 
lıld:ır, nv etleri, miılyn, istin• 
b:ızı ycmi,ler, bilhassa çilek· Şu 
clar ki bunlar bozu1nu ı.olmnı 
malnnnılnn dolayı il~lmnmn.ı 
kurdcscnc istidadı olan kimc:e 
hırdan birini yemeye tahammll 
ılemcz, ılcrhnl lrnrclcşenc tutul 
nokunııcak ycmcldcr zaten bu 
tltırdan ibaret <le dei;ildJr. Kurd· 
ne lstldııılı buluımn herkes bl 
mcktcn, yııhu<I bir l•tlf;mdnn 

otnt 

liALK EKMEGt 
{JA.ltA ı;uIJı cleninde bile 

:ı-tı~:f rnemıcıtetlmlzde i!ö ~·ennl· 
~:n ekseriyetle haynt lhtl· 
ıı.ılcıtıı ln a~ğr olma,gı yUzUnden 
&(-teı, ıırn bir 1.-ısmı 1Lylar, hatta 
s11ıı ,rt.e sıcak yemek ~öyle dur· 
k,tUıe:.oııetrtne sol:-a.ndan ~lca 
•1aııl'~tılanıaı \"e ba~hr.n gıda..o;mı 
ilıtrbu t-n almakla iktifa. etnıeı;.e 
!~r kalırdı· 

hıııiıııı dl ' e lktıstı.di sıkm tıia.n 
~ ,. ll'rr.ıızı ~.oktan a~ı~ bolu· 
' d. e Yalnıı lıısanlyet balmnm. 
dt &o etıı, rnım mcnfıuıtimlz için 
it ~!la ermesini bUtUn ltalblmh· 
~~;,ınt ettlğlmtz bu fecl ha.rb, 
"'1h oı z:unandanberl daha 
'°l'ıtıaı laınanında hay.at §Arllan 
~ in ~ı, nltmıl:ı. bulunan hal· 
~it) trıUthls tııkmtrya atmıttır. 
~ kat h:ı.Ikonızm blrı:oğu ekmeği· 
lııı ~IJs halma.k ~öyle dursun, 
'btt l"ğj hulnUk l~ln bile zah. 
~~l'1lıekt edir· 
~ ili ihtiyaçla.n kaJ'61smda 
~lttıhı lıYanık bulUIUUl ,.e onla.n 
bıı cıe,e gal'ttt eden hlil."iunetimh 
~~Ilı a da TUrl;; balkının bu Ih· 
~ ,1 ',Sezmiş olduğunu, vekalet. 
~~11isete gelen bir emirle Is· 
:""Qı e'-- betcdiyeslne tstanbolda 
lt ~'\Qleği o.dı n.ltmd:ı. a.sga.rl fi· 
•ı ı~de tek clnnck çıkanlma
t\t lgİ)l tı olclai','Una emreden ka.-

lıt.. t ediyor. 
'tltlıbl.l]da asgari fiatta. tek 
~Pbl'ııı ı:ılmn~ğı Jınbı-rlnln 
~ı ki k:ı.znnçlannı hayat 
~lnıa. uydaranwnakhın 
't,~I P olan biltiln İstanbullular 
~ t~ hn111ıl:ı.mı~tır. 
~t Ynzmıı7.m başmda da 

' ~ ettirdJğlmlz gibi halkımı 
'!Ilı 'İik bir kısmmm ba§lıca gı: 
~~ t~kil eden rl,·ecek "ek" k - 'ı Old • ., 
"'il ~ ut"Unn ı::örn yeni rkme-
'ı~tıicı lınzırlanırken helcdJ-

' ' en ~lyade nn.zıın dikim.
~ "e 1 Llzımgelen nokta. lez. 
~~taıgıda. kıymcfln1n dü~UrUI· 
't it. lt tte gayret edilmesi olma· 
t..~ ~a .rnulrn.bil bugünkü fi· 
~ 'b tlgünl:ü kazanı:lıı.ra. göre 
:"!~ r \·e yUksek olduğu da 
~ btılundnğundan f'ıatlann 
~:~,~~ine ehemmiyet veril -

~it bir heledlvenin yapacağı 
~ htılda kalitesi \'C Jezze

~e1r k, fakat fiatr dU~Uk bir 
lıııı~" t•ltarnıaktır \'e ancak böy 
'elnneğe halk elancği diye: 

Suad Derviş 
l11til 
~ terede Bulunan 

ransız ticaret 
~·· gemileri 
ıo Usadere edildi 

ttı ııllrfra ı 
~ ~ıt~a~li ~ ( A.A.) - Deniz Uca· 
r, le;ııc nın tebliği: 

b ~~ıı lic l<rnJiyet limanlarındaki 
~ tıarncı arcı gemileri, müdafaa 

~ ı~11lı7ıı t erı mucibince, İngiliz 
~fltı;tır. n"nfından müsadere e· 
~ı laı-111 nrbin nihııyctinde bu 
._1~~1tı:ıı kuUanılmıısınn mukabil 
~ .. , "e . ~. 1 al'a iıı rııct'ek ,.e Yarurl:ır, 
~~~~al!i2 ~c olunııcaklır. Ynpur. 
111 Jı tı-clir ~'l'ağı altında se) re
~ {'ıısa; •kat, hllr Fransızla· 
~ ~l!J rn~· Ve AYrupnyı kurlar· 

a~ıl'lll u.~terck mücadeleye de· 
at erıne 1 \ltt' Praıı şarel olnrnk, Ya. 

lltr1 dir, 'n·sız ha:)' ra~ı da ı;c·l.e· 
la ltıg1ı· ır~ok Fransız lJn lırı) c· 

•~ rdaı.ı 12 hükümctinin Bu , .. . 
\1 Ql il \';:ı i . .. . 
~1 lıııd 2 fc!criııe, lnglliz bııy 
~(f le~i~cv-nrn etmeleri h.;ık. 
~'lrın taı ınf kabul etmi~lerdir. 
'ı~ "e <le~~nın ş:ırtları, İngiliz 

~. • 2 erlerinin aynı ola· 

t~~ 
Y :t~a.va Kurumuna 

~111 ıtı11 1 
ını Faaliyeti 

• • 8 (A 11 11arı h .A.) - Vilü)elin hcr 
e a, a ku 

Ol:ır:ık ' runıunn ynrdım. 
• 11 huluk b~3Ydedilmek husu • 
ı, tıa boAı ır fealil et nrdır. 

~ k ıı 1 Un·1r!u kö 'tinde "C 
Cıl J • 

, ,"'~ ir·in ,, en kad ınlıı r kolu bir 
• ·~c 1'~ k. , n •ırk hııv:ı "urumu· 

" 2 \ J,a) ılctmfştlr, 

J,ondra, 19 - İngiltere ile Ja· 
ponya arruıında, Birmanya ve Hong 
Kongdan mllll Çin hilkfimetine si
lılh ve cepane gönderilmemesine dA 
fr, yapılan anlaşın& hakkında dün 
lngtlb: parlamentosuna malO.mat 
verilmiştir. 

B:ı,evekil Çörı;il beyanatta bulu· 
narak czcUmle dem!§tlr ki: 
"- Japon bilkOmet.i ile a.pğıda. 

ki anlaşmayı a.kdetmf3 bulunuyo · 
ıı.u;: 

"Hongkong yolu. buradan eiWı 
ve mUhimmat ihracı 1939 klnunu
sa.nisindenberi menedilmiş bulun· 
maktAclır ve hakikatte, Japon hü
kumetinin ehemmiyet verdiği hiç. 
bir harb malzemesi ihraç olunma· 
maktadır· 

Birmanya yolu: Birmanya bilku· 
meti, Çine üç ay müddetle slllıh, 
mühimmat ve &)TlCa petrol, kam
yon ,.e demiryolu eeyası gibi mad· 
delerin transitini durdurmayı ka • 
bul etmiştir· Birmanya yolu ile 
transiti memnu olan eşya, Hong
kong yoluyla da Çine gönderilmi
yecektir.,, 

.İngiltere hilkflmeti, Japon hilldL 
metinin talebini nazan dikkate a
lır ve ~'Ukarda arzettiğim anlaşma. 
ya varırken, 1ngilterenin almıa ol· 
duğu muhtelif taahhütleri, ezcüm
le milli Çin hükiimetine ve alaka
dar İngiliz arazilerine karııı olan 
taahhütlerini gözden uzak tutma
mıştır. İngiliz hilkümeti, dilnyanm 
bugilnkil vaziyet.ini de nazan dik. 
kate almağa mecbur bulunuyordu 
,.e bizzat bizim ölilme kadar bir 
mücadeleye girişmifŞ bulunmamız 
esM nokta.ınır unutamazdı. 

lngllterenin uzak eark kargaş&· 
lıklan karşlsmdıı.ki umuınt siyase
ti, birçok defa tarif ~ bulun· 
maktadır. Çine hilr ve müstakil bir 
istikbal temin edilmiş olma.snu 
görmek arzumuzu daima teyid ey
ledik. Diğer taraftan, Japonya ile 
mUnasebellerimw iyileı:tirmek ar. 
zumuzu da. birçok defa bildirdilc· 

Bu hcdeflero varmak için, Nıaslı 
iki unsur vardır ve bunlar zaman 
ve gerginliğin azalması unsurlarr 
dır· 

Bir ta.raftan Birmanya yolu ile 
harb malzemesi geçişi baltkmdakl 
Japon ııikayeti dola~,ııile gerginli
ğin sliratıe fa.zlala§ma.kta olduğu 
sarihti· Diğer taraftan, bu yolun 
daimi surette kapanmasını kabul 
etseydik, bitaraf ve Çino dost bir 
devlet sıfatiyle taahhiltleıimlzi ih
ıaı etmiş olaca.ktık· 

Bunun içindir ki muvakkat blr 
anlaşma yaptık ye bu suretle ka
zanılım zamanla anlaşmazhğm, her 
iki alAkadar ta.r&fmdan kabul olu
nacak bulunan ve her ild allkadai' 
i_çin ô.dil ve hakkaniyete muv&frk 
olan bir hal çaresine varacağı ü· 
midini gilttilk· 

Herhangi bir uzak şark memle
keti için herhangi bir kavga c::ık -
maıımr ist.emlyor..ız· Çin'in statU -
.sünün ve mülki tamamiyetinin de. 
vammı görmek nrzusund&yrz ve 14 
kfınunusanl 1939 tarihli notamızda 
bildirildiği veçhile, sulhün akdin· 
den sonra, Çin hilkfımetl ile. hariç 
ez memleket haklarmm Ugasmt, 
imtiyazlı mmtakalnrm iade!ini ve 

muahedclerin kal'ftlıklı müsavat e· 
sam üzerinden tadilini müzakereye 
hazırız. 

Her Japonun pek tabii surette 
istediği veçhile, Japonya.nm Japon 
halkına ekonomik emniyet tc.min 

• Sovyel makamları, alakadar 
devletlerden, Besar4bynnın merkezi 
olan Kişinev ve Bıı1coYin:ranın mer. 
kezi olan Cernovitsdc:ki hiltün kon. 
soloklukların llgnsmı talep etmiş. 
lir. 

• İngiliz dominyonlar nazırı Lord 
lar kamara~ında harict siyaset mü
ıakereleri için önümüzdeki perşen· 
be günQ gizli bir cel!e nktedilece· 
~ini bildirmiştir. 

• Habeş fmparatosıı Necaşl'nin 
Surlanrla bulundu#n bugün teyid 
olunmaktadır. 

* Şimali Afrika ile Fransa na. 
sında deniz münaBcolesi boşlamış. 
tır. Ezcümle yedi hin koyun ııeti· 
ren bir \'apur, bir :ıy kadar süren 
tam bir münakale inkıtoından 
sonra, diln Cezaylrden lıfnrsilyeya 
gelmi~tir. 

• Mareşal Peten yanında bnricl· 
ye nazırı oldulfıı halde sefirler he. 
yetini kabul etmiştir. Heyetin ha. 
şında Papanın \'ekili huhınmakıa 
idi. 
Mareşal kısa bir nutuk söyllye. 

rck vazifelerinin ifasında Fransa· 
nın diplomatik mümessillere olan 
itimadını ifade eylemiştir. 

• Sofyadakl yeni Sovyet elcisi 
T.avriccv, dün J\r·nl Boris'e itimat. 
namesini takdim etmiştir. 

F ransanın Ameri-·, 
kadaki parası 
iade edilmiyor 

!\"e,-york, 18 (A· A·) - Vaşing
tondan Dov Jonee ajansına gelen 
bir telgrafa glSre, Amerika. hazine 
nazırı Morgenthau 6U beyanatla 
bulunmuştur: 

"- Hazine, halen yabancı dev
letler kontrolu altında bulunan 
memleketlerin bloke edilmiş olan 
alacaklannm serbe11t bırakılması i
çin hiçbir plan ham-laml!} değil -
dir· 

Fransa lıakkmda.ki vaziyet he
yeti tlnumiyesi itibarile istlll o • 
dilmiş olan veyahut ya.b~er tabak· 
kilmU altında bulunan diğer Avru
pa memleketlerinin bloke edilmiş 
alacaklarına ait ayni meseleleri 
arzeylemcktcdir. Rei8icumhurun 
emrile bloke edilmiş olan lırans1% 
alacaklarmdan filiyatta scrbe8t bı
~ıl.an kısmı, Fransız büyük elçl
lıguun ve konsolosluklarmm id8J'e· 
si için lüzumlu küçlik bir miktardır 
ve bu da. her ay lilzumu kadar te
diye olunmaktadır. Fransaya para 
gönderllmesine mlliıaade edilme _ 
miştir. Fransız alaeaklarmm vazi· 
yt'tinln tesbiti için Amerika Birle
şik devletlerinin ~P olunacak u· 
mumi sfyaaet hakkmdaki kararı ve 
Petain hükflmetinin statUsil hak • 
kmda.ki karan beklenmektedir.,. 

Topkaplll&l'ayr mllz8lnde t esis edlten ''Tilrk eft~lf'mleerl ve realm" dal_ 
reııl dün !iolırimlzdo bulunan matırll weklll Haaan·All Yücel tarafmdan :ı. 
çrlmij1ır. Merasimde eskJ adliye vckW l!usuf Kemal, nU muaWıl Hüdai, 
gazeteciler, maarif crkAnı nıllze mıidllrlerl ve bllhaıısa Mkl TUrk aanatıarr_ 
ııa \'lll~ufu Uo tanmmI1 blr çok zevat bulunmu,ıardır. Yeni daJre Wııü ttaııu 
-ve aıı.ı cllilemcleri olmak üı.ere lld kısnndan mürekkep bUl lik bir salonu 
fııgııl ctmeld.edlr. 16 ıncı asırdan 19uııcu aı.ra kadar olan zamana ald bu e.. 

cdec~k refah seviyesine varmasını 
da görmek istiyoruz. 

Bu iki memleketin kendi hedef
lerine varmaları için ~birliğimizi 

ve yardımmuzı vermeğe hazırız. 
Fakat şurası sarih surette anlaşıl
malıdır ki, eğer bu hedeflere va. 
nlacaksa, bunlara harb veya harb 
tehditleri yolu ile değil, fakat sulh 
ve uzlaşma usullerile varılması ll· 
ztmdır·,. 

AMERİKA VE SOVYETJ.lrn 
BtRLtGt İLE TEMAS EDiLDİ 
Çörçilln izahatından sonra ken· 

d.isine bazı sualler sorulmuştur: 
İşçi partisinden Noel Rakcr de

~tir ki: 
"- Çörçilin beyanatmm doğru 

tefsiri, İngiliz hükıimetinin Çin 
milletine !ulhün zorla kabul ettiril
mesini hic:bir suretle görmP.k iste
mediği veyahut Çin milletini teca. 
vüz karşısında bir inkıyat telakki 
edeceği bir sulhU kabule teşvik ar· 
zusunda bulunmadığı mıdır?,, 

Çörçiı,• Noel Baker'c §U cevabı 
verml§tir: 
"- Bu fikir, benim için tamaml· 

le sempatiktir . ., 
Çörçil diğer bir auale cevaben 

de §liyle deml§tir: 
"- Anlqma, Amerlka Birleşik 

devletlerinin ve Sovyetler Birliği -
nin hattı hareketini tamamiylc nn· 
zan dikkate almadan yapılDU§ de
ğildir·., 

LORDLAR KAMARASINDA. 
Lordlar kamarasında lı:ırlciye na

zırı Lord · Halifaks, İngiliz - Ja. 
pon anlaşması hakkında Çörçil'in 
A,·am kamarasında yaptıiı beyana .. 
la mü~abih beyanatla bulunmuş. 

tur. 
Lord HııliCaks'ın beyanatını mnte. 
akip, bir çok Lord, bildirilen slyn
setin neticeleri hakkında endişele
rini iıhar etmişlerdir. 

Ezcümle liberal Lord Samuel, E. 
~er Çin ve Japonya önümüzdeki 
aylarda, bir anlnşmaya Tnnnnzlar. 
sa, f ngiltereniıı Japonya ile yaptı. 
ifı anlaşmanın buna ra~men deva
mı tehlikesinin mevcut olduAunu 
söylemiştir. 

1932 de M:ıncuryaya giden l\111 -
!etler Cemiyetl talıkikat komlı;yo. 
nunun reisi Lord Lftton, parl!ımcn. 
tonun, böyle bir mesele üzerinde 
müstakil düşünce izharı hakkını 
muhafnıa etmesi Ozerinde ısrar ey. 
!emiştir. 

I.ord IJalifaks, müzakereler so
nunda cevap nrerek, dilter aldkn
dar memlekellerin haberdar tutul. 
malan için tedbir alınmış oldu~
nu temin elmiş "e meselenin zn. 
manınd:ı Lordlar kamarasında giz· 
11 bir celsede müzakere edilmesi 
fikrini kabul eylemiştir. 

JAPONLARIN BİR İHRAÇ 
HAREKETİ 

Şanghay, 1 8 ( A· A·) - Japon 
mcnablinden alman haberlere na. 
zaran Hang • Cheou koyu cenub 
sahilinde, Chiııba.i mıntakumd.aki 
Çin limanlarmm bir Japon harp 
filotillA!ı tarafından bombardmıa.·L 
nmdan sonra ihraç edilen bir Ja· 
pon bahriye müfreze& Paichi da -
ğmdaki Çin istihklmmr znptetmfş
tir . 

Fahat, Snsan no o lhU~·acn mu. 
Jun·cmct t"debiür , ne de o lın. 
(lar şiddetle kaşınan ~·crl kn -
p:ımak akla ~elir. Şiddetle kaşınır 
kaşınınca dıı deri kabarır, a!,lılt 

pembe yahud donuk h<';\'BZ hlr r<•n. 
go girer, ortaıo;ı biraz ı;ukur<"8.·· im· 
baran ;\'Crlo ~eni5llğl bir merclmcli 
genişliğinden ba.şla~'D.rak blitlin vü 
t'li<la yayılncak kadar dcğ!slr· Ka 
~mmıı pek §fddctll, ka.ba.ran yer 
pek geniş olunt'a. insana pek ı tt. 
raplı b[r işkence gtbl gelir· 

Bereket ,·ersin cildin kabarması 
ve yanma ı az sürer. Bir kaç dald· 
ka<la geçer· :Fakat, mUstcsna ola.. 
rn.Jc, bir im~ saat, bir kaç gün bile 

1 

ıılirdilğü vardır· Clldin kabannnsı 
geı;tiktcn sonra yalnız kaşınma ka· 
lır ,-e ne kadar devam edeceği ön. 
ccdcn kestirilemez. 
Kunleşcn türlii türlil sebcbler. 

den meydana gelir· Bu me,·slmıle 
ilk hatıra. gelecek sebep gline~ln 
ışıklandır. Kurdeşen ynlmz güne· 
şe karı:ı gelen yerlerde meydana 
ı:ıkınc-a. seh<'p gün~ olduğ uıınla.. 
!'!ılır· l<'ııl•at, 1.-u.rdcşen soğulrt.an ela 
çıkar: l'ıll'St'Ia ellerini soi:'llk suya 
sokunca· Gene bu mc,11lmdc buzla 
bir ı:ı<"Y iı;inrc ağı7.m lçindo \ 'C bo· 
ğazda kurdeşen tıkması da mUm
kUndür. Böyle soğuktan gcldlği \'a 

kitte de, kurdeşen yalnız soğuğun 
dokunduğu yerde kalır· 

Bir de ~iddetli hcyccaııdan son. 
ra gelebllir: İnsan kederlenir, kA\'· 
b edf'r, kurd~n döker. Şiddetli 
se,·inçtcn, mesela piyan.koda bilyUk 
l'kramiye kamndıkt.an sonra,, kur. 
deşen dökenler ~imdiye kallar clır 

teesslr olur· 
Kimisi de Ufıçla.rdan b:ı.zı 

1ahammUI edemezler· l\lcscla 
pirin, aspirin ynhud 'kinin 
kurdeşene tutula.nlıı.r \'nroır. 
rom sırıngnfarmdan sonm im 
ç-0k görüliir· 

İn :ınm kamına yahud k 
r.ircn davetsiz misafirlerin de 
d~en dökmeye sebep oldu 
\ardır· Mcselii., sıtma~-n tutul 
bazı glinlerclc sıtma niibeU g 
oekleri zamanda şiddetle kaı 
lar \ 'C kurde§en dökerler. 
Doğra u, bu sebcblerden h 

ri birer bahaneden ibarettir· 
cfoşene nsıl sebep ona tu 
kimsenin Iwnillsindedlr· Kurıl 
istii!addan dolayı türlü tlirJU 
lor kurdcsenl dökınestne . cb 
lurlar. 

Onan için kurdcşınln teda' 
baynğı bir kaşmma. tcda' i i 
olmnz. lbk sn, yahucl clldl 
etmeyecek t.orlar lddetll ~ 
yı hnfiflctfı'ler· Fa.kat, kurd 
sık sık foknır olursa hekime 
mat edettk onu kökUnilcn 
ettirmek liizrm olur· O za.mn 
ne~c <le, soğuğa da tnhamm 
,for. Kurileşcn döktUrcn yeme 
yiyebilir- Kn.~mma korh;ısu o 
dan bol bol kavga etmcsfno d 
nl knlmaz. 

İngiliz gazetelerinin mutalealarına g· 
Bitler kazaaırs 

Avrupa 
ne bale ·gelecek 
Dört sınıf Mil et: En başta derebeyi Almanl 
sonra köleliği kendiliklerinden kabul edeni 
daha sonra köleler ve en son da insan telakki 

dilmeyen müstemlekeler halkı ..• 
Londra, 18 (:.l. a.) - Röytcr a

jansı blldirly;.r: 
HJUcrlc mtışavlrlcrtnln lnglltere. 

ye karşı bfiyillt mikyasta bir taar
ruz içln tertibatla birlikte hanrlıı.dık. 
ları ''Avnıpanm Alman tahakkUmU 
altında alyıı.s1 ve iktlsndl tC§klldtlan· 
ması" hakkındaki Alman plw 1ngt_ 
Uz mUş:ılıidlerlnln nazıı.rmda, aynı 

zamanda hem Alman dlplomrı.tlk fıın. 
llyetı, hem de Almanyanm kontroıu 
altmdakl matbuatta sızan aırı.mctıer 

sayesinde tecessllm etmektedir . 
Nev Statesman and Naslyonal ga. 

zcteslnde çıkan bir makale ile Tay. 
mis gazcteslnin dlplomııtlk muhıı.rrlri 
bunu göyle tnvslt cdlyorlar: 
"Geni~ bir sistem. Bu .ı::lstemde ~a • 

ret altına dllşen memleketlerle Al. 

man tahaltkUmllDU kcndlllğind 
bul eden memlckeUcr yani ez 
Fransa, Danimarka, Holanda, 
ristruı ve Romanya ln§e anbarı 
nU ifa edecekler, muzaffer 
fsc raklbslz bir sanayi kudreti 
lo.h ve lktisn.dt fnlldyctln1 göste 
"Avrupa.om aristokratı" rollln 
nayacnktır • 

Mağlfip milletler bu arlsto 
hakikaten derebe.)1 usum esa 
göre iageslnl tcmln edeceklerdi 

Nev Statesman and Nasly 
le diyor: 

''Hltlcrln t:ıhayylll ettiği ye 
nıpa nizamı dört sıniftan mll 
olacaktır. Tepede nazı efendiler: 
ra Alman kUUeleri, sonra uzun 
ler çalııımnya mukabil c!endll<'r 
ya!ct kırıntılarını toplayncnk ol 
tıynzlı plutokrasi dnhn so:ı 

hnlt ne de imtiyaz s:ıhibl olm:ı 
efendileri için terleyen A\·rup 
Jcllcr1 ve en sonra da bir lnsa 
değil, IJJ ll.leti tcl~ld edilen mu 
leke hıılldnn.' ' 

Tnyxnls gazete:ıl "HiUcr A\ 
başlığı altında ne;;rcttlğl b.r ı 

de A vrupanın tel~mr kul'ulmn:ıı 
lunda Alman projelerini tetkik ~ 
tedır. 

Gautc diyor ki: 

~r arasmda omsaHııe dUnyanm hlt bir tantnı<la r:ıstıaruunnync:ılt ltıı. 
dar nadir Ye krynıetlllcrl \ardrr. Bu aradn zcrdn~ i:;lrunclcrl, tel ,.c lpelt iş. 
lemelerl, kavuk örtWerl, bohçalar ve deri üzerine lıılcmeler nazarı dfükall 
~kmelct.edfr. noslmler dö Tllrk reeıint t:ırihlııtn SC)Tlııl tesblt OOC('Clt bir 
sıra ile tertip otunınuotur. 'l'ukarda &oltlal.I resim yeni d:ılr<'.) 1 sağtlakl do 
ınaaril veklliulü buradald tdklklcrinl göstcrl.)or. il 

"Evvel! yeni ı;islemm oto 
mahiyete olaen~ ıışıktı.rdır. B 
sistem fUhrer prensibi üzerine 
nacağı hakkında ki lddlaaınm 
mıuuısı merak edilmeye lfıyıktı 
dan çıkaracatımız manıı nc:ıb 

A vrı;.pn mllletlnlo ltendlslne 
mesul bir !Uhrt:r o!acağr ve bu 
rln bUyük Berlllı fübrerlne ka 
mesQl ol:'ıcağıdır. Yo.hut Hltlcr 
yanın !ahreri olduğuna gllre 
yn dn Avrupanm :fılhrcri mı ol 
yahut ela 1taıya A.kncdl.z mflleU 

(/,üt{ eıı say{cılJl revir 
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Ruzvelt taraftarları 
sevinç içinde 

ingilterede fevkalA
de mahkemeler 

teşkil i. Nfl'VJ'ork. 19 - Demokrat parti. 
ainde Rmveltin Cumhurrei8liğine 
UçUncll defa olarak namzet göate
ril!:ken kaç rey aldığy, yapılan 
tasniften aonra, anlS1tlm11tır· Ruz
velt 946 r~y almıştır. Kendiııinden 
sonra en fa.zla rey alan zat ancak 
72 rey f\labilm~tir· 

Demokrat fırka.ıımm programı 
parti kongreainde tasvib edilmitlir. 
Bunu müteakip birçok hatipler 
Ruzvelte yalnız fırltanm değil, bü· 
tiln Amerikan millP.tinin ihtiyacı 

olrluğunu beyan etmi§lerdir. 
Ruzveltin tara!tarlan Cumhcr

relsl lehine hararetli tezahüratta 
bulunmuılar ve ellerinde bayrak
lar olduğu halde yarım saatten faz. 
la sUren bir geçit resmi yapm14lar
dzr. 

Cumhurreisliğin e cumhuriyetçi 
namzt"di olan Vilkie Ruzvelt'in ta· 
yini ha.kkmda aunları söylemiııtir: 
"- Çok memnunum, büyük ve 

çetin bir mücadele olacaktrr. Mille· 
te llznn olacak bir tek kişinin 
mevcut olup olmadığı ve üçüncü 
defa intibah meselesinin an'ane
mizce mukaddeslyeti hakkında, 
mUntehipler, bizzat kararlarını ve
re bil eceklerclir.,, 

Ayan azasmdan Burke, dcmok. 
rıı.t fırkaamdan milzaheretinl çek
tiğini ve cumhuriyetçi namzed vn· 
kie'ye müzaheret edeceğini beyan 
etmhıtir. Bu hA<llie demokrat par
tisi dahilinde ba7.ı ihtilı\flar mev -

cut olduğunu ıtösterm.-ktı>dir. 
Ruzvelt, demokrat pariliıirıin re

isicumhur muavini namzelliği için 
reyini ziraat nazırı B· Vala.11 lehin. 
de izhar t>tmiıstir· 

PARTİNİN PROGRA~ll 
Şlkago, 18 (A· A.) - Demokrat 

partisinin programmm en büyük 
kUJmı haricl siyaseti tet1kil etmMi 
ve geçP.n ay hazırlanan cumhuri
yet partisi programmda da f'.S'!S 
mevzuun yina harici siya!let olma· 
!il bilhassa dikkati çekmektedir· 1-
ki program b!ribirinden pek az 
farklıdrr, 

Tıpkı cumhuriyetc;ller gibi de
mokratlar da. Amerikanm yabancı 
bir harbe müdahalesine al'vhtar
dırlar. Fakat dmı<>kratlar mütear. 
nzlarrn kurbanlarına. maddi yar
dmıda buJİınmayı taahhüt etmU,ler
dir. İki programda reisicumhurlu~:> 
kim seçilinıe SP<:ilsin kcnd!slne bU· 
yUk bir serbesti verecek şekilde 
tanıim cdilmi§Ur ve Ruzvelt kıtdar 
Vilkie de demokrasilere hf'r türlü 
yardnn taraftan olduğu maliim bu
lunmaktadır. Demokrat pıtrlisinin 
pro~r ımmdaki "demokrttsiyi taar
ruza karşı takviye etmeliyiz,, Cık. 
rıuıı müttefikler ta.raJtan grup irin 
;o.·enl bir zafer teşkil t'tmf"ktedir. 
?.lra umumi olan "demokrasi,. ifa
dMinin kullanılması bu cümlenin 
Amerikan mliı:lafaalarmm takviye· 
si kadar İngiltereye yardrrı ı::eklin· 
de de tefsirine imkln varılır· 

Tenkidler Uzerinc 
Kanunda Tadilat 

Yapıldı 

J.ondrn IS (.t.A.J - rto~ lı-r ajansı 
nın pal"liımento ımılıııhiriniıı hll. 
clirdığinc ı;iire, harp mınlakalarııı
ıf:ı hıı~u~ı mnlıhr.tli m:ılık<'ııırlrrin 
ihdasına ıııtiled~ir kanun Jıiyiha~ı· 
ııın lıaıı kısımları h:ıkkııııla ·'""m 
k:ırııara'>ıııda yapıl:ın lcııkiıller iiıc· 
rinc, ılahilh·e 11;11ırı ,\nılcrsoıı rfiiıı 
ak~:ım lıiitiın paıli ıııiiıııc~~illr.rilr. 
göri'ışrrrk mezkiır layihada ~ npıb. 
cıık tndil~t lıakkııırl;ı mıılal•ık kal. 
mışlır. Zıııınolı•ııtlııjiıınıı ıı:ı7arnıı 

~ıırıılacak olan tııdihil şunlardır: 
1 - Meıktır ııı:ılıkeıurlcr ıın(•ak 

tı~kerl vaziycl kati suretle lıizıım 
gö~terdllli lııkdirde ihıtııo; cılilccek· 
tir. 

2 - Bu ııınhkeıııf'lrr iılııııı kıır:ırı 
nrdi~i IAkdirıle, dah:-ı ) iik~ek bir 
mnhkeme)e ıııiinıcmıl imkanı ola· 
caktır. 

:ı - Mahkrrııclcriıı h:lldnılcri AS. 

kert olm:ıyıp sivil olncaktır. ___ ..,, ___ _ 
Reisicumhur nam

zedi olamayınca 

lngiliz bombarôıman· 
ları müthiş .. 

Bir Amerikan Nazırı 
"Spor Tica reti" ne 

Başladı 

l'a§inglo111 1f1 ( A.ıt.) - J'cı~ta na. 
zırı Farley, Şikago'da toplıınan de
mokrat kongresinde uRradığı mu· 
nfrakıyetsizlik ÜT.erine siyası ha
yattan çekilmeğe ve spor işlerile 
ulraşmala karar n•nniştir. 

(Battaralı l incide) 
Holanda tarafından tesiratı pek 
,Ozel ıörülebilen lntriliz havı kuv
veUerinln garbl Almanya üzerinde 
yaptıkları bombardımanla!\ hal\: 
llserinde derin tesirler yapmakta· 
dır. Almanlar. bu bombardımanla· 
rın neticelerini Holandalılardan 
ıWemeye çalışmaktadırlar. Alman
lar son zamanlarc!a Arhhem civa
rındaki tepeler Oıerinde gece ıe· 
zintllerlni Holand11hlara yauk et
mlştlr, Bu tepelerden Almanya 86-
rülrnektedir. 

lnıiliz akınlarının y11pmış olduk· 
ları tahribatın bir delilini de Al
manya ile Holanda arasındaki de
mil')'Olu ve fOSa nakliyatı intiı:tmı
nın bozulmuş olması teşkil eder. 
Almanyaya hareket etmiş olan tren. 
ler. demir yollarının kesllmi' ol -
ması yQıOnden, hareket noktalan· 
na avdet etmişlerdir. 

ALMAN TAYYAREI,EB1N1N 
HOCUMLARI 

Alman tayyareleri lngilterenin 
cenubi şarki ''e cenubi garbisinde 
dün de bombardıman te,ebbüsle
rinde bulunmuşlardır. Muhtelif 
mıntakalara bomhalar düşmüşse 
de ölü ve hasar pek azdır. 

İngiltere üıerindc dü~ürülen AI· 
man tayyarelerinin sayı~ı 200 n 
bulmuştur. Bunların 147 si bombar. 
dıman tayyaresidir. 
ALMAN BAŞKUMANDANUGl

~"IN TEBUGt 
Berlin, 18 (A.A.) - Alman baş. 

kumandanlılının tebliği: 
Denizaşın yerlerde faaliyette bu· 

lunan Alman harp ıemileri, düş. 
ma,P llcaret filosuna mensuP cem
aa 30 bin toni!Ato hacmında vapur 
batırmışlardır. 

Alman kıtaları, Bretaıne önünde 
Oueuant adasına (Fransa sahille. 
rinde Manş denizinin başladılı 
noktada ve Brölonı yarımadası 
6nllnde) çıkmışlardır. 

Alman muharebe tayyareleri, Al
i:lershot askeri kaınpına n cenubi 
"' merkezi lngillerede hna me:r 
0

danlarına. fabrikalara n limanlara 
hllcum etmiştir. Tumhridge - Yells 
tayyare meydanında, Eastborne 
fabrikalannda Te Portland llma. 

küçük fllhreri, Belçika da belki Bal. 
kan mllleUert.nln kUçük ttlhrerl rolU· 
nU oynayacaktır.' • 

T&yml.8 llA.ve ediyor: 
•'l(üJı1m olan elbet, Avrupanm ~r 

ltnden blr mU.temleke ollatem.1 üzeri.. 
ne tqkilA.tıandınldıjl ve bu mtemJn 
hu memlekellerin aaııaylinden tecrid 
edilerek k&ynakla.nnm ipUdal ı.wuı&-
1• irca edilmuiDi tazammun eyleme_ 
8ldlr.' • 

TaymJ.e bu ua~tııı hto detllH batı 
memlekeUerinde hayat eeviyeat felL 
keW bir ıurette dU,meden Dihayet 
nutua aalmad&D tatbik edilm.lyecett 
kanaatindedir. 

Gazete AJmaıı aiyuetlniD Anupa. 
nm ekoaom.lk tevıllne ,maW olan te· 
may111Une ip.ret etmekte ve Napolyon 
lltlll.larmm Alman ve İtalyan blrlltt. 
Din lhluı berinde tellrt oldutwıu 

hatırlatmaktadır. 

Ouete yuıamı ıöyle blUrlyor: 
"Daha blrl8f1Dlt bir Anupaya lh

tıyacımm T&r ve buna mun.ttak da 
olacatm. J'ak&t. bafka U81lllerle ft 

Hi~ 1ı1fka hedttler1e." 

nında ı;olı: ciddi yanrınlar mfi,ahe· 
de f'dilmiştir. Greenock'daki ııilılh 
rabrikaııına bir kaç tam isabet \'&ki 
olmıı~hır, 

Natır, :llievyoı;k Yankers ismin
deki meşhur beyzbol oyııncııların· 
dan miirekkep ekibi dört milyon 
dolara satın alan bir şirketin nıü
diirlüğünü deruhte ctmi~tir. ManJ ü:r.erine yapılan hava hü

cumlarında, bir düşman ticaret ge
misi yakılmıştır. Diğer bir ticaret İrlandada Fevkalade 
ıemisi ile bir klavuı ıemisi o de· 
recede hasara uiramıştır ki müret- Zamanlara Hazırlık 
tebat bu gemiltri terke mecbıır • Dublin, 1R (A.A.> - Serbest lr
kalmışlardır. landa devleti hiikiımeü, tanı 51lı\· 

Gece Rbin ve Ruhr mıntakasına hiyetler kanununa istinaden bir ka· 
a~ren diltman tayyareleri, hava da- ,_ rarname neşretmlşllr. Bu karll1'na
fı .. b~tar~·aları !ardından geri pfi5· mele nazaran, İstisnai ah\'al dola. 
kurlulmu, veyahut bombalarını at. yı~ile vazifesini yapamadığından 
maklan menedilmiştir. Lalettayin dolayı kahlneden çekilecek ôıanın 
atıla~ bombalar hasar yapmamış yerine, par!Amento veya sennlo fi· 
ve kımseyl yaralamamıştır. zasından intihap edilmek üıC'rc 

Cherbourg'un şimalinde bir Bris- başkasının tayinile, ba~vekil vazi
tol - Blenhaym düşürülmüştür. Bir resine dt>\'tırn edebilecektir. 
Alman tayyareııi manş•a d!işmüştür. Aynı kararname, herhanı:ıi bir 

1NGtLtZ • tTALYAN HARBi sebeble htl~nal bir vaziyette baş. 

Londra, 19 - Kahirede negre
dllen en son tebliğe göre Kapuz:r.o 
İtalyan lstihkAmmı muhasRra eden 
1ngili% kuvvetleri 11 İtalyan topu 
zapt ve tahrib etmı,ıerdir· Bu is. 
tih1ı:lmm arkam çöl ve İngiliz top
çusunun şiddetli atesine mnruz bn· 
lundufu için 1tah·anlar ne ıicat e· 
debillyorlar. ne de ilerliycbillyor -
lar. Burada ftalyanlıırın va:r.iyetl 
çok mUpilldUr. 

Kapuao kalesi civarında tank
larla muhafua edilen bir nakliye 
kolu bombardıman edilm.lşUr. Bn 
İtalyan nakliye kolu, bazıları in • 
sanla dolu olmak üzere on bir 
kamyon kaybetm.iftlr, 
Menıa Matruh ve Sidi Barrani 

yeniden İtalyanlar tarafından bom 
bardnnan edilmiştir. Fa.kat hiçbir 
haıııar yoktur. 

Kenyada Vajir üzerine tesiri ol
mıyan bir İtalyan hava hUcumu ol· 
muıtur. Huar ve ölU yoktur. 

İngiliz bombardıman tayyareleri 
cenubi Habeoistan üzerine bfr hil'. 
cum yapm11Jardır. 

Trablu.!tgarpte Tobruk gf'ne bom
bardanan edilınlf tir. Benzin depo
lan ya.kinine bombalar dUtmUş ve 
bir denizaltı nbtmunm clvarmda 
bUyUk bir duman ve alev 11Utunu 
yUkselmi§tir· 

İngiliz tayyareleri 1taıyan doğu 
Afrikumdaki Agordat bölgesini 
bomba.rdmıan etmlflerdir· Bir han. 
ıar tamamiyle tahrib edilmiştir. 

lloyalede bomba ve benzin de -
polan bombardmıan edilmlı ve el· 
varmda bir kampla binalara doğ
rudan dofruya iaabetlf!r kavflf'dil
ıniftlr. Bir yangm çmn111 ve bunu 
bir fn!Ulk ta.kip etmlft.ir· Resmt 
daireler m itralyöz atetlne tutul • 
muıtur. 

Eıitrede Aaab civarında klf • 
lalar muvaffakıyetle bombardıman 
edUmfıtlr. Bir yangm zuhur et.mit 
ve tiddetlf in.fillk olmUftur. 
lTALYAN BAŞKUKA.~ANLl-

vekil vazifesini yapamadıih takdir
de, olomatlk "uretle yerine başve· 
kil muın·ininln ı;elebilcccltiııi der 
pi~ etmektedir. 

İrlanda cumhuriyet ilılilalci par. 
tisine mensup olduklarından şüp. 
he edilen 40 - 50 kişi hu sabah 
Belfasl'la tevkif l'dilnıişlir. 

Bir İngiliz T orpidoıu 
Siıte Çarpışarak 

Battı 

Londra, 18 (A.A.) - Amiralhk 
dairesinin bildirdiğine göre, İngiliz 
"İmogen" torpito muhribi kesif bir 
siste milııademe neticesinde bat
m13tır· 

Bir subay ve on er yaralanmıştır. 
Yaralı erlerden bir tanesi bili.hara 
ölmfüıtiir· 17 bahriyeli kayrptır. 

Japon siyaseti 
(Baıtarafı l lnclde) 

reldlgi ııterln bir llıılt'81nl yapmakta 
ve KonoyP.nln ve srkadqlannm mu
vaffAk olacaklannı katıyetıe ifade 
etmektedirler. 

Hoıt gazetesi, Blrmıı.nya 

meseleııinln halltnden bahsederek bu. 
nun kA.!I olmadığmı ve ,arkt Aııyada 
açıkça ecnebt aleyhtarlığı H&ııma b. 
tınad eclen bir alyaııet takip edUmesJ 
!Azım oldutunu yazmaktadır • 

Japon gazeteleri bu 111.bah dört DA 

zırm aktetmlı olduklan konferansı: 
meıgul olmakta ve bu kon!eran.ıım 

apfıdakl Uç meaele ne lttııaı edece
tlnl yazmaktadır: 

1 - Şarki Aıyada cenup denJzle. 
rint de Jhtlva edecek blr .ıyuıl ve tk. 
U1adl mmtaka ihdası, 

2 - Japon_ltalyan-Alman Te JL 
pon.Sovyet ve Japon.Anglo Sabon 
mUnuebatr, 

3 - DahlH •lyuet meeeleat. 

GININ' TEBUGt takip edilmiftir· Sillh, mühimmat 
Roma, 18 (A· A.) - 39 numara· ve kamyonlar almmr§Ur· 

lı İtalyan. tebliği: Tayyarelerimb:, Vajir tayyare 
Şimali Afrika da Mersa Matnı:h meydanırır neticeli surette bombar

mmtakumda mUeair bom.bardı - dıman etmiflerd.ir· 
manlıtr fulalqtmlm?fttr. Tayya - DUfJDan Agordat tayyare mı-y-
relerhnlzin hepei dönmU,tilr· 1 danmr bombardıman e~tir· H~-

Şarkl Afrikada, Moyaleden çeki- aar ~·oktur. Avcı tayyıtrP!Prlmiz, 
len dtlfman, kara ve hava kuvvet. bir İngiliz tayyaresini dtiJUrmUı -
Jermm tan.fınd.a.n Bmıa'ya doğru tflr· 

Mihver, ispanyayı 
harekete sevketti 

Nm~ork, l!l - Franko taraf. 1 nm Jngiltcreye harp iliın ı>tmHıi ih
t;ı.rJ::ınnm rıımhur: yPt hiikıimPti timal haricinde dl"ğildir. 
taraftarlarına. 1ralcbe çalma.ıımm RITJ,ERİN TEBRIKt 
yıldönümii münıu;<'hetile d\ln ltı - ffl:ııanya· ihtilalinin dlirdiineU yıl· 
pany~da mf"ra~im y!lpılmışttr. dönümü mUnıuıebetile Hitler ge • 

ı:;aint - Jo'erdinand büyük salib ncral Frankoyıı. t l'brik tf"lgrafr gön 
nişanının Madridde gl'.'neral l<'ran· dermiş ve kırmm kartal nişanının 
kn'ya verilmcııi mlinaıııebelile, ge - bUyUk 11alihini Yermiştir. 
neral bir nutuk vererek yapılacak 

t 1 i 
CEBF.LÜ'ITARI K \ SAl.mRAN 

büyi.ik vu.iff"nln ıspanyo mpara-
d 

- • T AY\'AR F.LER FRANSl7.T • .o\RIN 
torluğunıın tahakkuku ol ugnna 1. MI! 
,aret r.tmi§tir· 

<:Pneral F'ranko, hunun için nıı>.m Al~"'8inuı, IR (~. A·> - D. N. 
B· bildiriyor: 

lek~t efkfın ıımumiyeııinin 1akviye nün iki defi\ CebPlütlarık üzr • 
edilmN;i lôzımgcldiğini vn Jspan -

if 
· · Cebelı'"ıt'-nk rinde yabancı tayyarr.ler uc:muıs • 

yanın \'az emnın ..... 
manda.'!mt almak olduğunu ve 1s· lur. Tayyart-ciler bomba Rtmamış. 
panyanm Afrikada gcnişleme11inin !ar, İngiliz tayyare dafi balaryala
dP. m.Uli hir vazife bııhınriıığıınu rınm ateşini müleakip Fraııımı Fa~ 

!I i!lltik!lmetinf! ur.akla§mışlardır. 
beyan elm~tiı·. 

General 1''rımko dahili harbin 
biiyUk mücadcl<?lerini hatırlatıı.ra.k 
bütün lıpanyollan sıkı bir işbirii· 
ğine davet etmi.ııtir· 

General Franko. 1spanyanın da
hili harbde 500 bin adam kaybet
tiğini. fakat icabında iki milyon 
askerle mücadP!eye atrlabileceğini 
söylemiştir. 

SOl'\"fo~T· ••J?'·· " 1'""'C~O 
••MfllVER., HÜRUŞ('tNF. 

UYMU\ 0 0R 
Motıko,·a, ıs <A· A·> - TM 11: 

jaıun bi.Jdiriyor: 
rravda. gazetesi, "Muasır bıpan· 

yıı.nm siyueti .. bıuşlığı altmda ne11· 
rettiıfi bir makalP.dı:> ı,öyle demek. 
tedir: 

NOMA \' lŞJ,ER "Bugünkü harbin •ıırtll\rmıı. şrö-
F'rankonun nutkundan ııonra dün re, Pirenenin dahR. doğnııııı lıııplln

bpanyanın muhtelif yerlerindf!, ya. ile Avnıpa ve şimıı.I Afrikasrn· 
"Cebı>IUtlartk bpanyoldur !., diye da.ki topra.klıtr büylik hir 8evkill • 
bağıran kütleler, nümayişler yap • ceyşt ehemmiyeti hailıdir. Evvr.la, 
mışlaroır. Bu ııuretlc Cebeliittank Tancanm batı Akdcnizinin giriş ve 
meseleıııi günUn en mühim hAdi.cıe- çıkıalan kontrol cd.il~bi!ir. Bunun 
!eri arıı.amda yf'r almıştır· içindir ki, İngiltı>rP. vaktile Tlln • 

Hildiııenin mihver devlellPri tR. • canm beynelmilel oolge ilA.n edil . 
rarmdan hazrrlandığy anlaşılmıştır. metıinde ısrar eylemişti. Tımcanm 
Bir tahmine göre mihver devletle· tspa.nyıı. tarafından isgali Cebf'.liit
ıinin şimdiki hedefi İnıPltereye ta tank icin yeni bir tehdittir. Balear 
arnız elmiyerek İngiltereyi ablu- adalan da Akdenizin batr kısmm
ka etmek v~ aç bırakarak teslim ,.,_ ıııeyri11efain i"'" bir tehlike vara· 
olmıy& mecbur etmektir. Bu ab • tabilir. Nihayet İspanyaya ait bu· 
luka.yı, Alman tayyare ve ta.htel- lunan bütün Akdeniz limanla..n ve 
ba.hirlerile İtalyan tahtelbahlrlerl, lııpl\nyol hava meydanları togilte
donanması ve tayyareleri yapacak· reye ka~ı deniz UsııU olarak kul. 
trr· lanılabilir., 

Cebelüttank, İtalyan donanma.at' Gazete müteakiben ~öyle dirnr: 
nın Atlas Okyanusuna çıkmaııma •·ü~ yıl dahili h~rbden harab ol-
mlni olduğu için mihverciler, la .. MU$, bitkin, fakir dUımliş, inkr • 
panyıı.yı İngiltere aleyhinde nzi • linlRrla bölilnmüıs ve yabancı dev-
yet almağa sevketmiflerdir- Jetlerin tabii haline gelmiş olan 

· ingilterede yiy 
ıhtiyatı 

İate Nezareti En 
Mahal Olmadı~ 
. ' Bildiriyor 

J,nndrıı, 18 (ıt. A.) - 181• 
p&rltlm~nto müeteıım .sutblt 
avam Jcamarıuımdıı. beyanatta 
mııı ve demlıtır ki: 

" - lngllteredeki buğda1 
lan halkı bir çok ay doyurıll~ 
dlr. Hiç beklenJlmeyen bir 
ra~t donanmumın ciddi 
kllydetmeııl takdirinde dabi• 
rede böyle bir rnüddet Jçlıı 
kadıı.r buğdıı.y mevcııcldıır. 

hlklmlyeUmlz Myulnde ıat• 11 

hemt'n bütün e.!Mlı lhtıyaÇ 
rlnden o derece fhtlyatıar 1 
mtıttr kl yakm bir lıUkbf'ld' 
teehhürlerine karşı koyrnAk Jll Jılf 
yetinde kal8ak dahi, ııaU<, 
clddt endl;,e ile karıılqma 

ır.~er hükOmet veılkrı. 11ııt• 
Jalltade f'diyorıııı., bıı, ıııırf lh 

idamulnl temin içindir. JI -•" 
lllmadlıı. beklediği gibi düş.,,,-:. 
giltereye önUmUzd"'kJ. aylaf 
yapmıı.kll\ tehdld etliği ııucU" 
pU.ııktırtUldOğll ~man, lhtl 
vulyf'll, çay ve §eker tevzi 
belki de kıı aylım 7.arfırıda 
maddeler tevziatını tszlal• 
mahiyette olacaktır." 

Bir amele kUf 
yığını altında k 
Trende O ldü. Mo 

Kaldırıldı 

Bıı.bıı.eııkkl"' Ohnlf Atman f ~ 
de ı;alrşan amelelerden Bablle• 
yı:.ıında Recep Eren bir ı<ull' 
altında kalarak yaralarımı§, JJ 
neye yatırılmak Uzere lstıı.nııul' 
Urtıırk,.n yoldı\ trende otmU§tdf• 

Cl'ıt,.d hıı 11abah trenden 
mnrğa kalıiırılmı§, mUdctdutı' 
tahkikata b"§lamııtır • 

Anl&1dan İspanya, mihvercllerin ~pann ne mQş\aJr.il bir c;lııs ıiyıı.· 1 
CebeHlttarık \lse&e yilrilmele~ eetl .takip, ne d,. ricMI hRrn ·~vk 
temin edecek ve mihverciler İt r ve idare edebilecek vaziyettedir. 
panyadan geçerek Cebelüttank'ı İspanyanın. beynelmilel -"vazenc
zapta çalıp.caklardrr· nin bugünkü vaziyetinden iırtifade 

İngiltere, Cebelüttarıkm wmn ederek bazı toprak ele 2'PÇirmesl 
bir muhuaraya. dayanmasını te· müstebat olmamakla h•rah<>r, bu. 
min için icab eden tedbirleri aı· nu ancak yabancı hı\milerinin le -
mıştır. hine olarak yapabilccP.ği ıuşikir - ' 

En son haberlere göre, lspanya. dır . ., 

• 1111 
Oağılaıla karlar f(ıdcl'rk Ol f 

'J'oroıı ekspresi hıı sulıah .sıııı ııt 
llayı.larpa~aclan lıarekel el 
'frende gidecek yolcu yoklıl· 
dallan ı:ıelccck ilk trenin dt 
19,55 rlc Haydarpa~a::1a ıntı 
il beklenmektedir. 

Alman askerlerine 
GöbeJs'in nutku 

· T errnoı ihtikarı D~. 
Yeniden BatlaCP 

(Baftarafl 1 incide) 1 !arı d~nizaltı \'e LAyyarPdir. Acıı. -
zi tes'it edecek ve btt zafer saye- ba AlmRn taarruzu 11n111zm yRpıla
sinde yeni ve eskisinden çok daha cak şiddetli bir denizaltı muhare. 
mükemmel bir Avrupa kunılabil • !---:ıe mi başlıyacak ve Almanya 
mit olacaktır.,, • bu muhllrebeye beklrnrnedik mik-

Df;N IZAl,TI MA\ 'NALARI tıı.rda gemi mi sevkedecektir? Ge-
Cl,.nnont • Ft"r rand 18 (A· A·) riye, denizleroe tecrübP.8i )'llprlmı§ 

- Figaro gazı>teeind~. Almar•·;1 olan tayyare kıı.lryor. FRkat rom -
tarafından fngilterı:ınin iıs~iıı\ııı te- baroıman tayyaresinin muttarit ve 
ışebbUsilne hasrettiği bir makalMe azimli bir surette kııllanılmıu11 ile 
B. Maurice Noel böyle bir teşt>b- kuvvetli bir filonun hakkından ge. 
bügiln s!.s mevııiminden ene.iki !inebileceğini ve denizlerin hf kimi
hıı.ftalar zarfında. yapılması icab " · yetini bu filonun elinden Riı!hilere
deceğini, bunun böyle hir hareket ğini kim ııöyliyehilir? Bunu henilx 
için rsu olan hAva U11tünlilğünU hiçbir tekıü11iren zannP•mi'" • ,...,u 
tama.men kullarunasına imkan ve • suretle ı,imdiki vaziyette Alman 
r~ceğinl bildirmektedir. harP.ketinin muvaffakıyeti meaele-

Muhıırrir diyor ki: Binin mantıklı hir tetkike pek ar' 
Teıebbüs hiıı'birindPn nldukça yf!rl olduğu halde bu · metıele etra

farkh ild hareketi tazammun et - fındA hurafe ve masallar tıı.snii 
mektedir: Boiazı geçiş ve ihraç· yersizdir· BazTlaM hafif vapurlar • 

1ngiliz Sllılline yulıuıacak bqh- dan mUrekkep nakliye filotilliJım
ca. Alman cüziltarnlan İngiliz mil. dan bahsediyorlar· Bu vapurların 
dafaa .Bİl!temine nüfuza muvılffak aUraU o kadar yilksek olacakmııı 
ola.hildiklerl takdime Alman kuv • ki deniz toplarmrn tetJirine pek 11.7. 

vetlerinin bir avantaj ihdas etme- manız kalıı.cakm11· Diğer bazılan 
leri mUmkün olacakt~ FA.kat sa- hıe denizaltı gemileri Uu-afında.n 
hile ya.klqmadan ön~" ı• • ...,,...ft., römorke edilen denizaltı mAvnala -
önce boğan geçmek lh~dır· ffte 1 rmm mevcudiyetinden balıaediyor
mllthit meaele buradadır. Bunun lar-
için timdiye kadar Almanlarm elin. Yeglne hakikat ıudur ki, düello 
de bizim bildiğimiz yegane vasıta- ç~lin ve kanlı olacaktır. 

-

Soa • Askeri 

ipi• Kamus 
• 

Herkese lazım olan 
Büyük hika • ye • mühim eser 

Yaz&n: •• • Yeni çıktı KENAN HULU Si • • • 
Yeni ç • 

ıktı ""' ' l!labt "rt: VA.IUT aıtıa'"9 

1 

Termos lhtlkA.n yapmal< ~ 
2 ıeııe sUrgUn ve !1()(1 ııra P-. 
zaaına mahkOm edilen Bıdıçt ıı' 
ıtriyat ve tlbbl malzeme tJ.C 
KR1tro hakkındaki karar teı111" 
kcmcslnce hAdlaede cürUlfl 

11 
mevcut olmadığı noktaıındall ~ I 
dllmlııtı. DUn mahkemeye sltJJ"" ~ 
Jlye ceza mahkemealndc tekr,.ı';, 
lıı.nmı~. Cakat mıı.znuna ayıı.#1~ 
mellyat yP.pıJdı~mdan geıeııı:::; 
!:İn muhakeme 23 temmuza 
mıetır • 

ihtiyatları Şube>'' 
Davet 1 

Bf'yntlıı yaba.net uk~rllk ,,. 
d~n: ~ 
Beyoğlu ve Bt'§ikl&f k~~ 

llnde bulunan 327, 328 ve ;;!" 
ğumhı y11bancı bllOmuın tJı ııd j 
rAtı ile hu doğumlu1P.rdA1' o,,,, 
tan bulun muhtelit yerlertnd• c ~ 
ve 1Ubemlze evvelce mursc~,-. 
rek yoklamalarını yaptırnırf ~ 
iBIAm \'e gayri l11IA.m ihUY'.:-1 

~::~l ııubeye mUracaaU/ 

. (\:....,_, _, 
.~. 

Ankarada Atl~tiıl" 
bayramı ~ 

:U Temmuzda blr aUelizıd .1 
yapılacaktır. ,-,1 

A:nkaradan, lııtanbııldıı.tt. ~,t ".I 
den, lzmlrden tanmmlf aU~ !/ 
rlk edecektir. Flllattn çlrlt. t,,:r·· 
piyonu Leoatter Manm d• 
lftlrlk edeceği öğrenllmlıtlt• d 

o - yv. 
Kayıeri Mıntaka ıl 
m e Grup Müıab•lı' 

Kauacri, 1R - Mın111k•0,.,~ ınıı> müsabakaları ôıt tııJ 
cııınırtesi Teya pazar gii 11~11r' 
)'ıpılacaktır. Rıı miisRhıı1'•1uı t rak rdf'cek olıın Konyıı, o 
nu, Çıanıırı höllJf')eri 'iJ~tti 
nin yann şehrimize ııelflle 
lenmektedir, 



cevab 

C.Onson ve De;'Vis ayakta dur
dular. 

BUroda bqka kimse yoktu· Bu 
neviden isticvapla.rda. "G· )len,, 
ler zabıt katibi kullanmazlardı· 

Çünkil istlc\'ab, mahkt',f'lcye veril
mek il.zere değil, tahkikata esas 
teşkil etmek tiz:ere yapılırdı, 

RBnar: 
- Matmazel, dedi, evvela evi. 

ııizde bulduğumu:: almanca mektup· 
la.rt tetkik edeceğim. Lisanmw iyi 
biliyorum. Fakat daha çabuk bit • 
me&l için bu işto bana yardnn e
derseniz memnun olurum ve bu :1i
zitı de lehinlroe olur. 

• Genç kadm ce\'ab verdi: 
- Evimde aile mektuplarından 
~a mektuplar yoktu. 

Biraı; tereddlltt~n tı0nra ilave 

etti: 
- Bir kısm1 mektuplar da ta -

mamllo husul!i ve mahrem mck • 
tuplardır· Bu mahremiyete hürmet 
etmek istcmi.ronıunıız. Siz bilirsi • 
niz· Beni itham ettiğiniz cuusluk 
işleriyle hiçbir alii.kam olmadığı ı· 

çin bu hünnctelzliğinizden kork
mamaltla beraber kadınlık iffctim 
bunu protesto etmemi bana emre
diyor, 

- Eğer hakikaten ma.sumsanız, 
''kadmhk iffeti •• dediğiniz hi."1eri· 
nlz çok tabuk teselli bulur· Çünkü 
huııwıi hayatmıut dair sırlar bu 

dört du\'artn dışarsma ~ıkm.nz· 
Şu halde elzden yardnn görmek. 

sizin i.'.)e ba.~Jıyotıım. 
Hilda Keyııhnvcrin altı aydanbe' 

ri Ne\'YOrkta., Almanynda veya. 
"Bi.smark,, vapurunda aldığı mck • 
tuplar. gönderenlere göre destele· 

re a~nlmL~, bu destelerde do ta -
rihlerinc göre sıralannu§tJ· Yanın 
saat zarfında nönır ,.bu .. mCktu~ 
larr lıusus!yctlerine göre ayırdı. 

1 - Tahkikat için hi~bir fayda. 
sı olmıyan aile mektuplnn ... 

2 - Hild:ı bırafından ııc,•ildiği 

anl~ılan Gotfrld Şlagerin a.~k 

mektupları ... 

3 - Kaıı&elin Hildaya, mukabe-"" 
le görmediği anlaoılan nşkmı ifa· 
de eden mektupları·.· 

Bu sUratll, fakat kafi teUdkten 
l!!Onra Rönar Hildaya: 

- Sizin Şlııgeıin metre!i oldu
ğunuz ve onu ı,:ok sevdiğiniz a.nla
~ılıyor· Bu biz.i alüadnr etmez. Di
ğer taraftan doktor ICas.sclin tfe 
sl!l çok sevdiğmi öğrenlyomm. Bu 
nokta i§im.iEe yarıyabilir. 

- Söyliyecek bir §C~ioiz Yar 
mı? 

- Hanr· 
- Gotfrld Şlagorin Amerika 

hUliiımct! aleyhindeki faaliyetin • 

den hiçbir malumatınız olmaclığı 

lddiasrndasmız öyle mi? 

- Evet. 
- O halde diln gece ŞJ:ıgcrle 

beraber banka memuru Franç 
Şnaydcrln evine niçin g!Ulniz? 
Verncr nem: tarafından çalınan 

planları Şlager clll dolara. satına!· 
dığı vakit onun yanında !§iniz ney 
dl? 

Hilda bu hilcumu bekliyordu. 
Derhal cc\'ab \'erdi: 

- Şlngcrfn 8.şıkım olduğunu bl· 
liyorsunuz. O Ncvyorktayken her 
akşam kendieine refakat ederim· 
DUn gece de öyle yapmı,,tnn. 

(Devamı var) 

H A B E R - Aqam Postası 

En Ucuz 
Güzellik ilacı 

Her dakika eıtnlzdc bulunabile
cek ucuz, çok tesirli lliç nedir hl_ 
lir mıstnlz! Sa, sıhhatiniz bozul· 
m&ya başlarken, mcscln ntzle ola
cağını:ıı hissettiğiniz a.nda, yahud 
romatizma ağnlarmm ba.~ göster. 
dlğl Uk günlerde yimıi dürt saat 
hiç bir ~Y yemeyiniz, her saat ba
~da bir barda.k su içbıiz· Hasta_ 
hk alze yaklaşmaktan ürkecektir· 
Unutmsymız ki ıııu yemekten dah:ı 
Ulzam.Jüdilr· 1nsa.n ~lığa günlerce 
tahammül edebilir· Susuzluğa tn.
hammül mllmkün değildir. 

Güzelliğinizi konıma.k isterken, 
~unu da düşünilnür.· VUcadanu7'.n gr 
dalarls beraber giren nya haı.im. 
den hasıl ola.n toksinler gtizelllk 
düşmanıdır· Bunlann tesirinden 
kurtnlmak, ~-ani giizclllğf muhafa. 
7.a etmek l~in giindc sekiz b.-ırdak 
su içmek Jamndır· Sabahleyin kııl
ka.r kalkmaz bü•;tik bir bardak su 
içmeyi kafJyen ° ihmal clme)inlz, 
Cildinizin temizllğlnl n t.&nn·etinl 
muhafaza etm~k i~n her sabah 
\•ık:ı.nırnrsunuz da neden mide \ c 
ba~ırı-~larmıı:ı temiz ı.u tle yıka. 
makta tereddüt cdiyon.unuz. Ak. 
pırı yatarken de a.yni ' 'Mrtaya mü 
raca.at ediniz· ı·aınız bu bir ho.rdıık 
soyu hirdcn dikmcyinl:r., yudum yu 
dum i~lnlr.. 

Yorğonsunll7:· Halbuki nksıım bir 
flğlenceyc gitmeye lhtiyacmıı: nr
kon·etini.zl ka1.anmaJc kolaydır. 
Çünkü ~·orgonluk kolarinln ıRuıl
rnasınclan ileri gelir· };n lyf yorgun 
lok ilacı bir bardak sıcak sudur. 
TUZLU SU l'tl'~LJ:IW YARAR! 
Burnunuz itin: Bir litre suya 

bir kı.şık tuz lliYC ediniz, H~r gün 
bu stıyn burun deJlklerine çekiniz· 
Nezle olmaz<ıımız. Burnunuz Jcnar. 
mu ,.e bunın iiuırinde c:He benze
yen lekeler hasıl obua.7.· 

Bolu lr.la: Tuzlu au ile gargara 
yapmak iyi bir deu~nfrkslyondur. 

Kadm - 1nsa.n bu tablodan o· 
u.Jcla!jtık~ kı~-nıctfnJ daha ~ok an· 
lryor· 

Eıi<ek - Öyleyse ka~dd bira
ha.nf'yc gldellm de oradan 5eyret. 
Bu arada ben do bir Ud tek at&nm· 

.,. 
1 .. 

\ 
"----· 

'- \ 
J 

Ayni zamanda boyunıb.lıt bunışuk. 
Itırın tcşt'kkülilnc mani olur. 

('ok tuzlu sıı ağrılan dindirir. 
GözJcrinlıi sahah ,.e akşa.m tuz

lu sn ile yıkamayı ihmaJ etmeylnb:. 
Göz kapaklar buru mayacnk, kir
pikleriniz rimeli daha. i~i kabul <'• 
decek bir hale gelir. 

KoJJsrmnda Jıoşa ~itm~~·C<".ek lc
kf'lcıi ortadan kalilınnak için <>il. 
nfı.e a.,ı bir eldh·cn geçiriniz. Bu el· 
dl\·enl tuzlu suya batırnrak masaj 
yapmrz. 

Sw.akta yol yUrUmek mecburlyf'
tlnitc L-.cnir., ç;ayct az tuz llihe o. 
dilrnl' bir hlmlak !IU içiniz· Terlc
mczslnb:-

ADI SU NEl,J-:RE l'ARAE! 

UyknsuzJnk gUzclllğl bo7.an ilk 
sebebdir. Halbuki uyumak l~ln 
(Ok kolay bir c:.are ,·ardır· Uyuma.. 
dan enci ensenize '\'O gözlerinize 
sıcak bir kompres ~·apmn, derhal 
uylm gelir· 

Bir ha,·luyu Mink suya batıra· 
ra.k göğil.'I ·etıerinlze frlk!ilyon ya
panıan17., bu etler serti~ ,.e lıl
kl53 f e<ler· 

Emirber nefer (tclçfonda) -
Bayır efendim. kolonell §imdi ziya.. 
ret ed<'.mezslnlz, be.nyodadır· 

- Fransız karikatlirU -

Kaçırılmıyacak fırsat 
"\'AKIT'' Gazcteı.inin tenzlli.th kitap .kuponla.rını toplamarJ 

lhınal etmc);niı· Dünya · r:aJıcserlerlnl kolayca elde etmek itin 
bundıın dalıa güzel bir fırsat lıcr 7.antan elo g~mcz. 

Kızılay Cemi.yeti 
Umumi merkezinden: 

Münakasa sureti le 
s~oo metre kolan, 5100 metre lıanıı'lii!,'Cl ile J00.000 ndct kapsül nlını\· 
caktır. Nllınunelcrlnl gömırı, latlyr.nlerin hcrgUn Iiı:ı:ılay sah, dcpoı.u 
direkUSrtüğUne müroca.nttarı. 
ltıaleainln :?'?::.9ıo tnriJılne mü!l:ıdif paznrtc ı ı;Unli Bant. 10 da \"t•ırl 
poıtane ch·arıncıa Kızılay r;atııt dc.-poııu direktörlüğünde lrra 

ilan olunur. 

Bir kuırntızlık 
Her zaman süvlcrim: Ceza kamı· ı 

nu şahsın hürriyetine hiıyük bir 
engeldir. O t:ıhdltlcrilc insanın e· 
Jlııi ayağını lınğl:ır, nrzıı elliği gllıi 
hareket etmesine m:ıni olur. Fak::ıt 
lıendeniı bu engelleri nazarı itibara 
nlııı:ırıı. Netice itilınrile sar }Jir a
ılanııı, tutmak niyetinde olmııdıllım 
Yn:ıdlcrdc lıulunnrak, rhemnıiyctsiz 
he:;; lira kndar bir p:ırnsını celıiıııe 
indirdim. Mesele yalnız paranın 
s:ıhibini cleitişlirıı1csi k:ıdıır Iıasil. 
Kun·clle inandığım ekonomik pren
siplerime güre, par:ı işlemelidir, 
elden ele geçmelidir. J.rıkin mcz
kür temiz knlbli zat ceza ıkanunu· 
nun lıir m:ıılde~ine ilinııden hak
kımda da\'a açtı. 

Bu, mahkemeye Jkinci gidişimdi. 
niı· ılt'fn daha buna benzer hir 
,·akadan dolayı beş ay müdclctle 
hııpishaneri şcreflendirmiştim. Bu 
sefer daha ihtiyath davranmak ıa. 
zımdı, Samimi bir arkadaşım, nk· 
rnlı:ısı ol:ın bir karlın anıkatn mü· 
rncnat etmemi t:n·siye etti. Sn~ oJ. 
sun, nrkod:ışım böyle müşkül bir 
and:ı ııııutııınrlı. Prensip ol:ırak kıı
dmlara emni3•etim ~·oktur. :Fnkol 
erkeklere de ılaha az f:mnirct et· 
tiğiıııılrıı arkadaşımın tcklifinl kır 
bııl cllint. Da~nn onıkal:ı vııziycti 
nnl:ıllım. Süzümü bitirince: 

- Biliyor musunuz, dedi, Si;: ilk 
müşterimsinir.I 

J\cnıli kendime: 
- E~·,·ahl dcıliın. 
O devam etti: 

.. _ nu sebt'lılr, mutlak olarak ~una 
eminim ki, davayı kazatımas:ı~ bi
le hic olma:ı:sa çok ucm: kurtula· 
eak~ınız. 

- Nnsıl? 
- Size ne? Ora'.'lı beni alük:ıdnr 

eder. 
?ıiuhi'ıkcmc gilnü geldi. l>:wacı 

olup biteni nnlattı. Şahitler dinlen· 
dı. licpsinin Jfadclcri aleyhime. 
Müdafaamı do yaplıkt:ın sonra dört 
ay hapsi su içinde kazandıjJıma 
katiyctlc kani olmuştum ki, o sıra
da nvulmtıın :ıyoiia kalktı. ' 

Evvela hafirleten mulıtclif de
liller ileri sürdü ki onlara ben de 
inanamadım. Xihnyet, da,•anın se)
rlnde tnühim rolü O)'n:ıynn son ko· 
zunu kullandr: 

- Sayın lulkiıu ! Dir sebeb daha, 
heni, nıfiekkillmc lcnr~ı mfisamttha
kCır dananmnııızı r.icıı etmeme teş.. 
Tik ediyor. Arc~lcltlmde çalı~ak 
mfisaadesini aldığımdan beri bu 
ilk cla\"amdır. AnlaşıldıRı gibi, ve· 
rccelUııiz karar Jıayatımda büyük 
bir rol oynayacaktır. Bu ilk dava· 
mı kaybedersem fena bir boşlan. 
gıç yapmış olacağım. Kimse bana 
emniyet edemfyecck ve mn:ııallah, 
mnştcrl JÜZÜ göremiyeccğlm. Onun 
lcln müsamaha clmenizi ve müs
takbel meslckt hayatımda hnnıı ce· 
saret '\·t>rccck ilk muvnffnkıyetin 
zevkini bnRışlnmanızı rlcn cdf:)•o· 
rıını, Mückkilime gelince, ileride 
dikkalll olacağın:ı onun hesabımı 
slıe söz Yeriyorum ... 

Son cümleyi Litlrinc.e goz yaşta. 
rını dn muhnrclıe meydanına dök
mryi faydalı buldu. 

Gayreti boşa çıkmamıştı. Ucuz 
kurtuldum. Reis, hcklcdUUm dört 
ay Ycu-ine yalmz on hcş gün hapis 
cezası ,·ermek JUtrunda ,.e lılr iki 
tavsiyede bulundu. 

- Dııynnııı ilk miickkili olduğu· 
na şükret; yoksa lınlin yamandı. 

A rnkotımıı teşekkür eltim. Onun 
s:ıyesincle ancak on beş F:ün sonra 
gene cemiyetin hür ,.e faydalı bir 
unsuru olmuştum. llk işim, tekrar 
bildJAim e,·safla bir ndamdnn on 
lirıı hop:ırınnk nlılu. A:-:ık usulünü 
öArenmiştim. Adamcağız davacı o
lııncn, siftah etmemi~ bir nvuk:ıt 
hulmnya çalıştım. Çok ta z:ıhmet 
çekmedim. Cilnkü bu gibi m'tlkaı. 
Jarın sayı~ı tabmiriim fevkindeydi. 

- Size neden ı;eliyorum hilivor 
musunuz?. • 

-Nl'den? 
- Çünkü ilk müşterinizim. Mah· 

keme günü mildafnnmı ~·aptıAınız 
''a'kıt ilk nıÜl'kkiliniz olduijunu söy. 
liyerek ınalıkcmedcn, hayatınızn 
ıuııvarrakıyctsizliklerle boşlamam:ı
nız jçin mülllyiın dnnanmal:ınnı 
rica edeceksiniz. 

Anıkat gülümsedi: 
- Du kurnazhEıı biliyorum, de

di. 
- Nereden blli~·orsunuz? 
- Dülfin avukatların ilk da,·nl:ı-

rında kullnndıklıırı dn'\'anın ne ka· 
dar mühim olduğunu bilen Mkim
lcr daima müsamahıı gösterirler. 
J\ıınunun mllsnadesl dahilinde, be· 
raci kararı yahut en hafif bir ecza 
\'erirler. 

Talih gene ylizümc güldü. Beş 
:ıy bckledi§lm lııılde 3·alınz yirmi 
~iin hapis )'altım. Dıı ccz:ıyı d:ı. 
nynı mahkeme reisinden - tesadüfe 
l>:ıkın! • ıncmnuniyellc kabul eltim. 
Jfapish:ıncden çık:ı.c:ığım sfinü, 
mesleğime yeniden başlamak kay. 
gısı ile sabırsızlıkln bc'kliyordum. 

nu sefer yirmi beş lirn vurdum. 
Kıınıınları )'apnnl:ır tarafından hu, 
oldukca nğır bir suç tellıkkl edilir 
ıre da.hı hlirUk bir ce7.~'l istilzam 

Nakleden : L., 16. 
eder. Fakat mesleğe giriş resmini 
benimle beraber tes'it edecek genç 
avukatı bulm:ıktn guçlük çkmedim. 
Tesoclüfcn yine aynı reisten bir ay 
lıııpis cezasile :rnkayı kurtardım. 

Bir ny ı;;artabuk seçti, gene ser
hc5ttiııı, lşiıııc alın teri dökerek 
dcvşm eltim. Artık sırrını ke~fct
miştiın. Böylece ne kadar zeki ve 
kurnaz bir kuş oldu~umn anlamı· 
y:ın m:ıhkcmc ile ilanihaye işime 
dcvsıın kararını Yerdim. Yine ha
ynta yeni atılan bir avukat aramıyn 
koyuldum. Mahkeme kfirsüsil 6n0n
clc yer aldım. Tieis ben! görünce 
tebessümle: 

- Hoş geldin, s:ıfa geldin, ah· 
b:ıp! Gene mi teşrif buyurdun? 

Bu samimiyet karşısında ben de 
gülümsedim: 
• - Gene ,reis bey: ne yapalım ı 
nıı dünyada lıizim gibi adamlar da 
olmazsa :;ize iş kalmaz kil 
Şahitler dinlenildi, müddciumuın! 

söz nldı. Nihayet sıra nrukalımll 
geldi. O da mutocl rical:ınndR 
bulundu. 

:\fıılı1\cmc reisi :rlizünü büyük bir 
7.arfla kapayarak snlt '-e solundaki 
hakimlere lılrşcylcr fısıldadı. Bu 
fısıld:ımalnr hic hoşuma gilmelli. 
Biraz sonrn reis slizc haşatlı: 

- EvJüdım, seni memnun edc
mcycceftiınden çok mütecsı;irim. 
SucJu, ilk mUekkiliniz olabilir. Ll'ı
kin bizim devamlı ziyaretçlmlzdir. 
Aklınca çaresini bulmuş; her defa
sında böyle senin gibi mesldlne 
::reni başlayan avukatlar bulur hır 
fif bir cczn ile kurtulacak ı;nnır. 
Fakat bu l.ıöyle dev:ım edemez. 

Sonra bana döndfi: 
- Doğru değil mi, ahbap? Kut"' 

nnzlığın güzel anın Jıcr vakıt olmaz. 
Simdi nnıknlın dıı günahına girdin. 
Kanun, bu suçunu 4 - 7 ay hapisle 
ccznlnndırıyor. Eski daYalnrdan ka· 
lan küçük horçlnrmı d:ı ödemek 
için tam yedi ay hııpls yatacaksın". 
1stikbıılde aynı işe deynın cders~n. 
tavsiye ederim, eski bir avukat 
tut... Hnydi evlüdım ... 
Dudaklarımdan tebessüm kav

lıoldu. Tııbil kendimden zi)·ade ·o 
zavallı nvukııto ııcıdım. O gfin yeni 
bir şey daha öğrenmiş bulunuyor
dum: Suçlu, reisin siilümsedl~ini 
gördfi mü, kendisi tebcssilm etmek. 
ten içtin:ı.p etmelidir ... 

7,30: Program, 7,35: ?ılfizik, 8,00 
Ajans, 8,10: Ev kadını - Yemek 
11ste3i, 8,20/8,30 l\lilzik: 12,30: 
Progr:ım ''e memleket s:ınt nynrı, 
12,35: l\lüzlk, 12,!iO,: Ajans, 13,05: 
Müzik, 13,20/U,OO: Müzik, 18,00: 
Program, 18,05: Müzik, 18,30: Mü
zik, 18,50: .Müzik, 10,15: Müzik, 
Oku:rnn: Necmi Rıza Ahısknn, 
11,45: Mcmlc!kct snnt ayım ,.e AJans 
lıaberlcri, 20,00: :rJüzlk, Okuynn: 
Seınabat Ozdcnscs, Okuyan Saı'!i 
Jioşses, 20,30: Konuşma, 20,50: 
Müzik: Fasıl heyeti. 21,15: Konuş· 
ına (İktısııt saati), 21,30: Konuşma 
(Radyo gnzetcsi), 21,45: Milıik : 
Rııdyo saon orkestrası, 22,30: Mem
leket saat ayarı, Ajans hnber]erl, 
22,45: Müzik Cazband (PJ.) 23,25/ 
23,30: Yarınki program "Ve k:ıpanış. . .................. . 

~ Soğlı~ın J.:ıl,uctini tnkdlr eden 1 b:ıynnlara Cıdct zam:ı.nlarındn sc· 
\'C seve kull:ınncaijı mikropsuz, 
ufak, yumuşak ve sıhhi en birin. 
ci mahrem tuvalet bezleridir. 
En ince elbiseler :ıllında lıile 

belli olınıız. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerin
de ''c tuvalet mn~azalarında 

bulunur. 

ij•Dr Kemal Ozsan ~ 

l ıdrar yolları hastahk· 
tarı mütehassısı 

1 Bcyoglu btiklil cadd<'.si No- IJ 
SSO Bursa Puan llatU Ohonyanl~ 

• apartman. '.l'cl· U2S5 
m:::::=a:: .. .:=ec::ım:::r.:n:mım -Dr. Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
D•ahiliye mUtchassısı. 

Istanbul Divanyolu. 

No. 104. Tel: 22398 ...................... 

.. 
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ADEM İ İKT i DAR 
..,. acL eııt vecK L lei N I!: -

Bir &lfalt uçui pistinin gcnifletllme3l ve dranaJ işlert kapa!ı Z!ll".fla ek. H 
sillnı:ye konulmuştur. Keşli ~Jclı ii .• W tıro. ıso kuıuı.ı l!k tc.rJin. tı .,139 l . 
radxr. lhaleai IS-8.1940 pıı.zartesı günü s:ıat 11 de An:,,,ara .. a 1l. =•ı. V. lfa. ı 
va. .satm alma komlayonundıı. yapılacaktır. Keşif cHal;ı 390 kuru~a komlı... 

~ul Levazım Amırıi ğinden ~erılen harıcı ı f_ askerı k ı taatı ılancarı 

DRMOBIN 
yone.c.ıı aımır. lııteklilerin ili( temlo.ıt ve k:ı=ıunl vc3lkalaı1) le tel•lli m<'l< 
tuplarmı muayyen saatten bh· saat evveline lmdar komlsyono. vcrmcl\?ri 

ı::c9.6!:43) 

••• 
Yanm,ar kıloluk kutular lçt:ıclc zeytin yn;'.;'!ı yavrak cı::ııın:ıııı sa.ın l\l • 

nacaktır. Pazarlığı :!!l.7.1!140 pazartcs! gUnU slat lG ... &. EJlrnede eskı m~ •. 
riyet dairesmde sat.n alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 9C0'J 
Ura teminatı lHO lırndlı. Ev.sa. \'C prtnamcsi komlsyo:ıda göıtllUr. lr.tel,H. 
terin sözU geçen g->i'1de l>om!s:ıond'.l bt.:lunmal:ın. t37i ı (G296J 

... . "'" 
Beher metresine tahmin edilen fialı l:.?0 kuru~ o:an l~0.000 metre 11rl<&1 

çant.alık bez pazarlıkla mUnaı.a,aya konmuljtur. lh::ı.lr..ıi :.?.o?.7_19t0 pazarteıol 
günU aaat ll dedir. l\:atl tcmın::ı.tı 20.500 lirada. Şartname ve e\•safı 9 lir ... 
ya komisyondan almır. lsteklllcrln kanun'ln emrettiği bclgelerıyle \hale "" 
aUade .Aııkarada M. M. v. satm alma komisyonuna rretmeleri. (~72) (62Hıı 

• • • 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 23.5 kuru§ olan 400.000 metre ça. 

mqırlık bc.z pazarlıkla mtınakuaya konmu§tur. lhale3i 23.7.1940 ııalı gUıııı 
sant lldedlr. Katl teminatı 11.900 liradır. F.vsa! ve ı:.artnnmc.!li ·liO kuru'A 
komisyonundan slmır. lstck\llerın kanı.:nun emrettltl bf,Jı;clcrlyle lhl\!e .ııaa
tlndc Ankarada :M. :M. V. satın alma komisyonuna gelmelcrı. t372ı (6W·~ı 

• • ı;ı 

Beher kilosuna tahmin edilen ilatı 2S5 kuruıı olan 15000 kilo yun c:o· 
rap iplJll pazarlıkla münakasaya . korımu,tur. ihalesi 2.!.7.1940 pauırtui 

glln!l nat 15 dedlr. KaU temlnatx 6nz lira GO kuruştı.:r. E\·saf \'e 1artna. 
m~l 211S kurup. komisyondan alınır. lsteklılerin kanunun emrettiği belJ;fl
leriyle !h&le ııaatlnde Ankarada M. :r.ı. Y. satın alma komisyonuna gelme-
leri. < 37:S ı ı 6294) 

.. "'. 
iBeher adedine t&hm1n •dilen tty:ıtı 9S lira o:an 500 GOO adet eger takımı 

pazarlıkla aa.tm alınacaktır. Pazarlığı 24! i Dm pazartesi gllııü saat 15 ted!r. 
I\'.aU teminatı '115()() Jlra olup ,artnaıoesi Z 5 J.raya ıco. dan alııuT. Taliplerin 
muayyen vakitte Ankarada M.M.V. aatınaıma Ko. da bulunmaları. 

C329J C6109) 

• • • 
Belıerlne talımlıı edilen ~tı 8~ kul11§ olan 00.000 tane ııllimlnyum çtp 

lal.': matara 27.7.SNO eamartal sQDU .saat l2 de Ankaradıı M.M.\'. Batmal; 
m.a komlaycmUDda pa.z&rlıkla atın almacatmdan iateklllerin 63i5 Uralrk ka 
tt temlna.Uarile birlikte koınbyonda bulunmaları. Şartname 213 kuruı1a ko • 
misyondan almı:r. (:!9'). (602l)J . -. . .. 

I\'.e~lf bedeli 32.238 lira 21 k1U'UI olan bir adet garaj sundurması ikmali 
iı:ıl&Atı ile bir &det caraJ IDf&&tı kapalı artla ekailtmeye konmuştur. Ekaflt· 
mul Sl·i·910 çarp.mb& gtlıı11nat11 dedlr. nk teminatı 2U7 Ura 87 ku· 
·ruııur. Şa.rtnameal k~ ve projeııt l6l kurup. Ko. daı:ı alınır. lateklllQrin 
urfiarmı 1h&1e aaatiııden bir saat evvellne kadar Ankarada M.11.V. aatmaı· 
ma Ko. Fa vermeleri. (330). (8110), .. . . 

30 ton ıadeyafr kapalı zarfla a.tm atmac&ktır. lhalul 2'97·940 çartam• 
ba ctıı:ıU .ııaat ll de Edlrnede eakl mUflrlyet da!rufııde .ııatmalma koınJsyo

cunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 37.ISOO lira Uk teminatı :?813 Uradır. Ev
sat ve ga.rtnamul ko~·onda &~rUlUr. lstcklllu1ıı be1l1 &Unde lh&le aatın
den en reç b1r •aat evveline kadar Leltlit ınel>tupJ&rmı komt.yona vermelerL 

(2H) <MSO) 

• • • 
180.000 kUo sıttır ctt ltapalı zarfla ekıılltnıeye komauftUr, lhalesl 23-'MHO 

pcrpmbc gilnll saat 11 de Edimede eski mi!Jlrlyet datrell.nde aatinalma ko
mllyonundc:. yapılacaktır. Tahmin bedeli 5-l.000 Ura ilk teminatı tO~ Ura· 
dır. ;En&! '\"C ~:ı:tnamcıtl komisyonda görUlUr. hteklllertn teklif mektupıa. 
nm en t"eç ihale saııttn<len t!r aaa.t evvel kom.t.yona vermelerl. {215) (11881) . ~. 

1335 ton çam odı.:nu kapalı zarfla. eluıUtmeye konm111tur. lhaleat 29-7· 
9'10 gUnll saat lG <la Erzunımda Lv. J.m!rUlf atmaıma komJsyonunda yapı· 
lacaktır. Tahmin bedeli 40.0~0 lira ilk temlıı&tı 3004. Uradır. Evsaf ve ıart· 
namul komlsyonda gUrlilUr. lst::!;!ilerlıı temlD&tlarile birlikte kanuni veal
kalarmı ihale saatinden blr ı;aat evvel komlayona vermeleri. (267) (6893) *.. . 

~4.000 kilo yu1at kapalı zartla ekalltmeye koı:ını111tur. Şartnamesi An· 
kara, lataı:ıbul Lv. Amirlikleri ve Jı!araft& ukert .ııatmalma komiııyonların 
da ı;6rllltlr. Muhammen tutan 32,780 Ura Uk tenııı:ıatı 2tli7 Ilı a<!ır. lhate.cı 

!?6·7-9t0 cuma g1lnU aant 16 d:l Mara,t& ukert •tm&lma komisyonunda ya 
pilac:a.kbr. htekUlerln kıı.nuı:ıt vesil:alarilo tekUf mektuplarını ihale eaattn 
den blr sas.t cwti komisyona \"ermeleri. (2G9) (5895) 

• J{. • 

.A§:ı{;:da n".lktan yazılı et k&palı zarfla ebfltmeye koıımuıtur. !ha.lesi 
30·i·9i0 .scl.I ı;..::U sa.ııt ll d: Dunıada askert aa.tmalm& kom1BJOnunda ya
pılacaktır. lsteklllerin teklıf mektuplarım ihale aaatlnden bir saat evvel tek· 
ut mektuplarmı koml.lyona vermeleri. ı(258) (5884) 

Miktarı muhammen fiyatı ilk teminatı 
kilo kunll lira 

200.000 s:s ıs~o 

••• 
.Af&tıd& yam1I etler kapalı zartla ekslllmeye konmıı;tur Thalı:sl 30·7· 

940 Alı gUı:ıU hizalarında yazılı saatlerde Bursada ası.eri salınalma· komisyo
nımda J'&Pıl&caktır. Şartnam"al komlıı.> onda gurülı.ır. lstck!llerin tekııı mek· 
tuplar.mı ihale aaatindeıı blr saat e\•veJ J;:oml.ııyona \Crmelerl. ı 2J9) ı GSS~ı 

M.lktan fiyatı ilk teminatı ınaıe saati 
kilo kuruı ika 

120.000 Mudanya tO 2700 15.30 
ıoo.ooo ınec-m 30 22so ıo.ao . ~ . 

Ayn &}Ti almacak olan aşağıda miktarı ~·uıh ıı:ıı1•ra~larına talıp c:ık

madxğınd:ın yenlren kap::ı.lı zarcıa eltııntmeye konm.ı.tur. lll:ıle.Ji :.?6 7 {lıO cu· 
ma günU hizalarında y.:ızılı santı•toe lğncctde as::~~ı ı;atmalına ltombyoıı ın 

da yapılacaktır. Şartnamesi komıııyondıı ı;örtıJUr. l t!.'J.lllerin l;anunl vP-lk"· 
larile teklif mcklupl:ınnı ihale ııaat.ı:ıden bir sa!lt e\ 'eı krıın11:,· nn vermelerı. 

1~03ı (li'*S!)) 
Klktarı tutarı teminatı !bale :::ııttl 

kilo lira lira 
'1800 9SM 720 11 
1800 9591 720 11 .30 
7800 9::i!•4 t!!O 13 

... . . 
200 kalem hafi! made' maızemesl kapalı znrfla ekllllmr.re konmuştur 

lluhammcn bepell 90.000 lira tik ~tr.1lııatı 5750 ıırr.Jır. ıııaıeııi 23.g.9,ıo cu· 
m& gUnU saat J l de Anltarada ~l M.V. Ha .... a satınalnn kı.nıısyo:ıun:ıa yapı· 
Jac&ktır. Şartnamc.sı f::iO l;uru~:ı konıisyonJan alınır. lst ı.ııterin kanunu:ı 

2 ve 3 Uncil maddclerl:ıde .ru:ııı \·cs:ı.lkle birlikte UJ; tef:ıirıııt ve teklif mt'k 
tupl:ırmı muayyen ııaatt'!n b r saat cvve:ı:ıe l>adar tcoml~vonn vermeleri. 

1:?S6) rssısı 

"'·"'·· 
130.:?CO J,ılo saJ•l-·~ı kapalı ı:a:-tia e :s ı~ı:ır.c l\tlnmu~t~r IhalcJl S0·7 

9tO salı gU::-u saat ıs le tzmltte tumcn natmalm:ı komls/e.ınu;ı:t:ı yapılacak 
Lır. f'l<ırtnamesl tıcrg~n Ankara, lııtanhuı L.v. Amlrllklerı ve tzmltte tilmen 
ııatmııtma kor.ılsyonJ:ırmda görillfJr. Tahm!n bede!! 1 ZO kuru te.:ı U>i.040 ti
radı:·. Jtk teminatı 12528 liradır. Isteklllerın b:ıllı glln \'e aıı::ı.ttcn ~lr gaıı t 
t\"\el te:;llt ınektupt:ırmı korni~yona \•ermcıcıl. ı'.!331 u;r.ıı:, . . ,,. 

1200 ton gilrgen o:!:ınunun kapli.lı ıar:ıı. ı;ksUtmuı 2:l-i-910 gilnU 
ıaat l~ de Ackarada Lv. Amlrllf;l satın:ıır.ıa komlryonun<ta yapılacaktır. 

Muhunmco c11:1i 27.000 Ura Uk teminatı 202::; liradır. Şartname.ı 13~ ku. 

Teblelleri he r e cz3 nede b ulun ur 
ıPolta kutusu 1'2~~) Gal•ta. latanbul 

Reçete ile satılır 

i nsatttcılara: ... 
SAGLAM · DÜZGÜN · UCUZ 

Eski~ehirin Kurt markalı kiremidini 
Velıbi Koç ve ortaklarında bulursunuz. 

<1a1ııla F~r1™'1!lX'ill'r No. 90, teJcfoıı U'i61 • 4462 1:1•••' 

j ısıanb uı Komutanl ığı Satınaıma Komısyonundan 
Heherlne tahmin cJılen fiyat befyUz Ura olan :?O adet otomobil karoacı. 

22·i·940 g1lnU ııaat ı:ı tc pazarlıkla yaptırrlacaktır, Jsteklllerlo şartnameyı 

görmek tızcıe ııergUn \'e pazarlığa ıutırak lçln de belli 1;Un ve saatte yllzde 
onbe§ teminat paraıaılle Fındıklıda komutanlık aatmalma komisyonuna mU· 
rncaatıarı. 1621iı 

• •• 
Beherine yedi yiiz elli lira i!yat tahmin edilen yirmi adet. eeyyar mut 

tak 21·7 OtO gUnll ııaat on be~te pazarlık.la satın aımacaktır. lateklllertn 
prtname}1 görmek tı;:ln hergUn ve pazarlığa iştirak için de belli gün ve n· 
atte yUzdc on beş tcınlr.at paralarlle lılrllkte Fındıklıda ko:nut&nlık eatma!· 
ma komlsyonııns gelmeleri. C62i2) 

• • • 
Komutanlık kıtaları için 23.7.9~0 günU aaat 11 de pazarltkla 7500 cftt 

er fotlnl alınacaktır. Muhammen bedeli M2~0 liradır. IsteklUerln :artname71 
g6rmek için herı;iln ve pazarlığa ltUr&k için de belli gün ve .ııaatte yüzde OD 

be11 katı temlnatıarı llo birlikte Fındıklida komuta.iıtık satınalma komlayo 
nuı:ı& mUracaatıan. ( 560~) " • 

•• • 
Komutanlık anbarı için 22·7·940 günU sut ı ı de pazarlıkla 30 ton n.· 

deyafı aatm alınacaktır. Muhammen bedell 36600 llradir. llteklllertn ~artna· 
meyi görmek llzcre hergUn ve pazarlığa ~tl~k için de bell1 gün \'e .ııa&tte 
yüzde onbe, kati tc-mlnattarile Fındıklıda komutanlık satnıaıma koml.lyo 
nuı:ıa mUracaatıan. (6175) 

•• • 
GUmU§Jluyu &3kerl haata.ııaı:ıe.ıılnin. kırk beş ton koyun etine verilen 

fiat pahalı &ürU!düğtlnden yeniden pıı.za.rJ.ıtı 2S 7 .1040 günU aaat on allı. 
d& yapılacaktır. Muhammen bedell yirmi bir bin altt yllz liradır. Iatekll. 
lertn belli gün ve saatte yUzde 011 beı teminatları ile birlikte Fındıklı.. 
da Komutııntık satın &lma kombyonuna gelmeleri. (6274) 

y----~~----------~ .................................. 1 
Resmi daire ve müesseselerin nazarı dikkatine· 

Kalıt bulır&ı:ıı dolayıalle razeteler hacimlerini tahdit etmek kar, .• 
ma4& kaldlk1anndaD ll&D fi7&tl&rma mı kurut zam yapmak mecburly1ı1t 
bbd olmUfbır, 

Keyfiyeti al!)Qldar daJre ve mnweaelerin nau.n dfkkallcr'n• 
&nederlz. 

Devlet Demiryoltar1 ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Erzurum • Sankanııll, Mudanya • Bursa, S&maun • Ç&l'f&.mba ııaua· 

hariç be)'Delmllel mt:ınaaebeUerde satılan mU§terek biletler ve Avrupa hAt 
tmda ı,uyen Semplon ırUrat trenleri hariç olmak Uzere bUtlln ıebekeye ma.h 
awı D.D/101, h&lk ticaret biletleri ıı:in D.D/102, amele fçln D.D/103, tebekt
ve tzmir - Den1z1l D.D/104, Sirkeci • Edime • Kırklareli D.D/106 samsun 
sıvu D.D/106, Mersin • Mamure • lskenderun D.D/107 No.lı mmtaka tart 

felerl lhd&I edllmı,Ur. 
Bu tarUelerlD tatblklı:ıe 16. 8.1940tarihlnden itibaren b&§lanacaktır.M~ 

kQr tarihten lUb&ren D.Drt, IS9, 65, 67, 71, 7f, 8f, SS, 97, 105, ııo. 111, 12!1 

126, 13~, 96, 116, lllS, 130, 87, 73, No.lı tarlteler l~ğvedllml§tlr. Yeni tan 
felere göre ıimcllye kadar gidi§ seyabaUerillde t enzllAt yapilmamı~. mmta 
kalarda mUhlm miktarda teıWl&t yapılınJJ ve uzun meaatelerde gtdif ve ytu 
kilometreden lUb&ren de gidi§ • dönUı tenzlllt ve halk ticaret bileti Ucretlol· 
rinde tadiltt yapıınu,tıT. T&rlte prtıarma görj! bin kilometreden fazla me 
ııa!e için bilet alan yoleularma ilk t evakkuf edecekleri lstuyonu azimet lı· 
taııyonunda bilet alırken, müteakiben tevakkuf edecekleri ıstuyonıan da 

tevakkuf etUklerl istasyondan hareket ederken tayin etmek ve tevakkuf 
edecekleri istasyonlarda biletlerini biri muvaııalatı müteakiben diğeri de b~ 
rekct edecekleri gün olmak Uzere iki de!a vize ettirmek §!lrUarlle tevakkuı 
hal<kr \'erllmiftJr. Bu prtıara riayet etmeden tevakkuf edecek yolcularm 
tevakkıı( eltıkleri istasyondan itibaren gidi§ veya dönU~ lstaııyonuııa kad3.r 
yeniden bilet almaları lcabeder. 

Grup ,.e alle biletleri katarın hareketinden oo be' dakika evvel tedart;. 

edllm"'ll<llr. • 
Anadolu 'I'oros ve Semplon anrat trenlerine binmeden en•rt bu trenlel'# 

mahsus mun:am Ucretı biletini atmıyan yl')lcuların bllet ve balk ticaret bl· 
!etleri muteber tutulmıyncaktır. 

Tam ııcrc•ıı ı-.ı1ı·~ tıcor.:t bileti hAmlllcnnln meccanen nakledilecek 8(1 

l>llo· 11 kıı J::r tıaf;'(ljları arumda kıamcn ,·eya tamamen numunelik tıcarı-t 

e.:,ya! •d bul mahllir. Dcmlryol yolcu rehberle rinde c:ıkl tarifelere göre ko 
nulmuş olan Ucret ,.I! §art!ar yeni tarifelerin merlyete girdiğinden ttıbarl'r 
hU!:Um;,UzdUr. 

Fıı:::ıa tnfsillt lr;fn istasyonlara müracaat edlleblllr. 138SR) (62981 

•• • 
:\Juhmme:ı 'lıedell Z9~0 Ura olan bir adet motor yağlarını temlzlemo 

tuisatı 20.8.1!1 IO ııalı gUnU sut (15) on beıte Haydarpaşadıı. Gar binaaı d&
hllinc!ckl komhıyon tarafındıtn kap3lı zari usulu Ue aatm alınacaktır. 

Bu ı,e g!rmrl( ıstroyenlerln 221 lira 2.; kuru,tuk muvakkat teminat, ka • 
num:ıı :ayin ettiği \'C !katarla tekllC!erinı muhtevi zıırtıarını ayni gün saat 
( H) en döı de kıı•Ju Komisyon. rdsllğlne \'ermeleri IAıımdır. 

Bıı işe alt ~artna.meler komisyondan paramz olarak dağıtılmaktadır. 

(628S) 

•• • 
!Juhammen bedeli (6159) lira ı 40l kuruf ol&n 5 kalemden ibaret mubte-

l!f ebattıı ırooo metre bakır izole tel ı NGA) ::?:S.7.940 per~ınbe gUnU aaat 
ı ı :5.S!J) on beş buçukta Haydarp-ışa ı;ıu blnaaı dablllndekl komisyon tarafm 
dsn l'"t'>l\h znı1 usulll• ıı.ıtı:ı Alınacaktır. ) 

B•J l'e g•rmı-k l.!!Uyeıılertn (461) lira 1981 kuruşluk muvakkat teminat, 
kan•ı:: •n ta,•ın f'ttitl ''cslkıııarla tekllflerlnl nmhtevl ıa:-nannı aynı gUn saat 
(1" ::O) on dnrt huçuğıı kadar knmtsyona reiartğtne \'ermeleri llzımcıır. 

Bu l~c alt 4ıırtnameler komlsyondt!:ı parasız olaral: dağrtıımaktacıır. 
IOP~91 

rUJa lmmlsyondan alınır. l<anuna uyı;un ve l~tıı.ı!e kanuni ve ticaret odası 
Yeslkası ~a bulunt.n tckllt mektupları saat 14 de kadar kab!il olunur 

(218) t568t) 

19 T E ~.1 !vf F Z - 19-tO 

KIZILAV 
Haslabakıcı Hemşirefef 
OKULU DıREKTORLUGUNDEN 

Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydma ba§lamıştır. oıuıı 
ve parasızdır, genç kızlanmızx hemşire \'e ziyaretçi bcmştre yetlŞ 
tedlr. Tahsll müddeti Uç yıldır. Dersler teorik ve pratiktir. Ta~ 
detl zarfında talebe modern ve konforlu bir yuvada yaıar. BakııD "' 
rtB&t mUkemmeldJr. Kabul tartları: 

1 - Türk tebaası olmak , 
2 - Sıhhati yerinde olmak, ta.halle ve hizmete mani haatalı1' .,. 

ııunı olmamak. 
3 - Yaşı 18 den apğı ve 2~ yukan olmamak. 
• - t!Cet ehli ve lyla.hlll< aahlbl olmak. 
6 - En az orta talı.silini blUrmiı olm&k veya bu derece tablll 

nl veslkalıırıa Lsbat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 
7 - Altı aylık tecrübe devresinden aonra okulu veya bet 

mecburi hizmeti ifadan e\·vel mesleği terkeyledlğl veya mecburi 
esnaımda evlendiği takdirde okut tahsll maarafmı ödiyeceğlne cSalt 
terden muaaddak bir taahhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için btanbuld& A~ 
Hueki caddesindeki okul dlrektör!Uğllne müracaat edilmeUdlr. 
almak lçlıı yazı ile de müracaat edilebilir. 

~ 15 El'Lt)L 19t0 l>AS SONRA MVRACAAT KABUL EDfL.ıKJI 
"!"'.% 

Oeniz Levazım Satma.ma Komısyonu ılAn!ıf'I 

Yumu§ak çcllk saç 1100X50QX6 
.. .. .. ısooox122ox:; 

" " " 
1000X500X5 

•• .. " 
2«0Xl220X-4 

•• " " 
1000X400X4 

,. .. .. 2.f40Xl220XS 

Yukardak! aaçlann ihtiyati olarak 

T&ıu•"' / 
-ıooo 
ııuıa' : ,, 
l~: 
lll~ _.,,, 
~ __.., 
~oO' 

Davme demir çubuk 25 m/m ıOOo , 
Dövme demir çııbuk 25 oı/m ~ 
Yukarda ciu ve miktarı yazılı saç "e demir çubuk 23 temmuz 

hine kadar pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin Iia!llmpqada bulunaJI 
yon& hergün mUracaatlıırı. <6185) 

Bidon alınacak 
23 temmuz 940 ~kşamrna kadar bidon pazarlıkla alınacaktır. f &'' 

rln hergUn Kasımpa§&da buluı:ıan komisyona müracaatıan. <61 . ,,. . 
1 - Tahmin edllen bedeli 166081 llra olan (8000) kilo yUnUn 23 

HO aalı gUnU saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Katı teminatı ( 991) lira (20) kuru§ olup prtna.meıı1 hertl)ll 

yondan alınabilir. pi 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı \•esaikle birlikte tıt 

ve M&tte Kaaımpa.şada bulun&D komlayon& mUrac&&tlan. {6135) 
Jf. • ~ 

l - Ke1$fl mucibince tahmin edilen bedeli (1497.70) Ur& olan; 
taha.ne3l sıhhiye deposunun yeniden yapılacak çatıalyle' veııair ı.şıetj 
19'0 tarihine ra.ııtıayan salı gUnU saat 16.30 da pazarlıkla eksiltrıı 
smıpa..şada bulunan deniz levazım satm alma kom!.syonundtı yaprı-~ 

:ı - Kntl teminatı (224.~) lira. olup şartnamesi her gUn. I~ ~ 
llnde mczkCır komlsyondı:n hedelaiz ıı.lınabllir. ,f 

3 - 1.ııtekllkrln 2400 8ll),lı kanunun istediği vesaikle birJiJtU! 
çen komisyona mUracaatıarr. (618') 

lstanbul Beled lyefl1 
ııanıarı 

Tahmin tık 

bedeli 
459.00 

36~.36 

1840.00 

138.00 

2400.00 

1080.00 

teminat '1' 
:a.43 Fatihte Muratpaşa Mah. Sottaslnan ve Mlraıeııı .; 

inci adada 2:0:9.~ metre murabbax sa.halt arsa. 6f fY 

2i.40 Fat'hte Ha.mınhallfe Mah. Ballpaoa Cad. 1281ncl ıı.d' 
metre murabbaı sahalı arsa. şıtJ' 

13S.OO Aksıırny yanğın yerlnıle Kemalpaşa Mah. ÇulcUrÇt 

36 kapı numaralı ve 306 metre murabbaı sahalı arP."' 
10.3:S Aksaray yangın yert'lde Mimar KemlletUn :Matı.~ ... 

~S lnrl adada 771 hartta No. Ju ve 46 metre mur&bll" 

~. ~ 
ıso.co AkB&ray )ıını;ın yerince Kem~lpıı.şa Mah. Gazi )ful:.,,J 

mal Cad. 114 kapx, 7 p!\rsel No. tu ve 189 metre rııu~ 
halı araa. • ~.ttl 

81.00 A!{ııa•ıı.y yangın yerinde KemAlpaoa Ma.h. ÇUkU~ 
::ı iııci adada 1137 harita No.lu ve 201 metre ınut' 
lıatı arsa. I 

2340.00 liG.00 Alısaray yangm yerinde Kemllpqa. Mah. GU :,,fi' 
So. 122 knpx ve 24 parsel No.ıu ve 391.60 metre ınurf f 
halı arsa. ~ 

780.00 üS.~ Aksaray yangın yerinde Kemltpqa Mah. Gazi J4 ;; ~ 
mal Cad. :11 inci adada 7:S metre murabbaı aabal• -"' 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıkdarlan yukanda yazilı 9 pr .;,t ~ 
sa Batılmak Uzcre ayn ayn açık artbrmaya konulmuştur. şart.rı'rıı; f".J 
bıt wı muamel!t mlldllrlUğU kaleminde g8rUlccektlr. lh&le 22.1.19' c~ 
tesi gUnU saat H de daimi encllmende yapılacaktır. Taliplerin fl1'- tr 
makbuz ,·eya mektuplarlyte ihale günU muayyen saatto encumeııd' 
m&ları. (0814) 

* • * ~ Anadoluhlııarmıla Gökw deresinden l 111 3 tene müddetle .-' 
rt 9000 ton kum çıkarma l§lnin resmi nlablsl açxk arttırmaya koll "
Reııml nlsbi beher ton lçlııiJ..-unı3 ve senelik llk teminat mıkd~41 

kuru~tur. Şartname "';8.bıt "c Muaınellt MUdUrlUğU kaleminde JÖ I 
l h&le 22.7 .lHO pazartesi günU aat ıt de dalml encUm.ende ' ~ 
Tallplerln ilk teminat makbuz veya mektuplariyle lh&le gilDU rou 
attc daimi encümende butunm&lan. (6811) 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını yeniJ81' 

, 

açmıştıı tanzim edip 
' 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizsii İşleri alı r. 


