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lngilterenin SlJ lh şartla·rı nı 
I~ yarın ÇörÇil s ö yliye cek 
; l1ıgilte1e hac be devanıa 
:~ s da sulha da hazıc.dı r 
d: lılh şartları : 

~ - l fgal edilen memleketleri,;, hürriyet ve istiklallerinin iadesi 
- Almanyanın bundan böyle silahlı taarruzlarda bulunmıyacağı

na dair müspet ve fiili teminat vermesi 

Amerika d evletleri har i
ciye nazırlarının 

i~tirakile 

J - lngilterenin emniyetini tcn1in için alınacak tedbirlere A lman- Havana konferansı 
toplandı 

almmasr YC bu hususta.ki eıırtlara 
Alınanların riayeti· 

N'a (~n•n;;İSr af ı lngilterede günde 
-~. 10 milyon sterline yühseldi 

orı.. 2!! - İngiliz baçvckili ce mllteaddld defalar ilan od.ilmiş· 

Arjantinin murahhas 
göndermemesi teessürle 

karşılandı 

N<!\york, 22 - Amerika d~vlet
lcı·i hariciye nazırlarmm konfe
ransr Kuba'nın merkezi Harnnada 
dün ııı;ılmr§tır· ti)' ~~e~~~rın amm kıımarasmda tir: 

1ş \j llıdetit nutukta Hfllerin ımlh 
. ~ Ltôlilı~ ele bahsetmesi muhte- 1 - Almanlar tarafından i~gal 
ıt ..ı .~ u~·or. edilmiş olan memleketlerin hiirri-
ıı ır tL.~ yet \'e lsUklallcrlnin iadesi· 

'~ b an gelen ha.belere göre l: nutk~nda ~u mealde ko- 2 - Almanynnm bundan ııonra 
~ 1t: ai\A.hh tnarnızlarda bulunmryaca -

ıı f ~~r. aulhe havrdır; Cıı.kat ğma dai~. f·a\nrz sözle değil. m~· 
ı.ot· ~~ dikte ctUği bir sulhti de· pet ve fulı olarak rnli.spet c;aranU 
fil ~~re tarafından dikte edl. \'ermesi. 

~Ulhü kabul edebilir· Bu J :l - İngiltere adalarmm emnl • 
tttntn ,.e :ı.daletin z:ıferini j yet altında bulunmn.smı temin ede

el!di r ve eftMları evvel- ~k tedbirlerin İngiltere tarafından 

L"GtLtZ OAZF.TEJ,J'mİNDE 
H tTLERE OE\'A PJ,AR 

Murahhaslar, A rjantindcn bir 
murahhas gelmem~ini teessUrle 
mü§abedc etmişlerdir. Bu mtina.se· 

Londra, 21 (A· A.) _ nöyler: betle Arjantinin son zamanlarda, 
İngiliz matbuatı Hi1lerln bartf totaliter devletlerle iktaıadt rabr. 

talarm1 terketmek niyetinde ol.ma-
taarruzuna mUhlmce bir :rtr ayn"" &.... 

_ ı..• -d drauıı ililn etme& manidar görül· 
mı.uı.\4 rr. mektedir. 

Tny:mis gazetesi. Hitlt>ıi.n Uk de- Havana kon!era.ruır Küba cum-
fa olarak tı%un bir harp imklnmı 1 hurrclsl tarafmdan a'çılmlştır. Kil· 
b.btıl ve teslim ettiğini yazmakta pt nutkunda I~uba CamhurreJai 
\'e &an.aölyenin benzinden balı.set- Amerika milletlerinin medeniyetlrı 

· CDeı'&llU 4 Un'ctıae) · (DeYamı 4 Uııcilde) 

~alkanıarda vazı
:Vet salah buluyor 
~nıanya ve Macaristanda karşılıklı terhisten sonra 

ijulgaristan da silaha 
tnüracaat etmiyece
ğini teyit ediyor 

·Almanya galip gelirse ... 

Avrupa ne 
şekil alacak ? 

Küçük devletler in ordulan bulunmıyacak, ıana .. 
yicilik Almanya ve Jtalyamn hakla olacak 

Yeni iktisadi sistem oaraya deği l 
ınübadele esasına istinat edecek 

a - tkUD.dt aahada: Almanya bil• 
tuıı Avrupa milleUeıine teknlk kabı~ 
llyetml " 7eıd ekonomi tel&kklaln1 
verecektir. 

l.lımtr.t, 22 - ,Almanya, calip gel· 
dl<i't takdirde .A vrupaıım ne bal ala· 
cağı, Alman hariciye ı:ıazm fon Rl· 
bentropun gazetesi aayıl&D "Berllııer 
Boraençaytung.,da "yeni Am.ıpa nl· 
zamı,. hakkında çık&n bir makaleden Ye!d A'ftUpa ıılıamma alt bJrlncl 
anlafılmnktadır. Bu makalede "yeni ve lldncl m&ddelerln nıuva etuıt eau 
nl7.am .. ıu Uç cus maddo u. hUl&aa l&r tubit ve lıalledilmlfUr. Bu ıuuu.s· 
ediliyor: ta JConU§Ula.ca.k bir teY kalmamııtır. 

.. ı - Siyasi sahada: Amıpanm Fakat UçüncU m~le elmdi mün· 
ıerek dahlll ısulhünU ve gereue hart• ka§a mevzuudur. Yeni lktıaadl ailtem 
ca karıı müdafaası vaz.Jte.shıl mihver para üzerine değil, mQbadele esuma 
devleUerl üzerlerlne alacaklardır. KU· istinat edecekUr. Sa.ı:ıayt )'alnız Al• 
çük Avrupa devletleri artık fU Teyn manya ve ltalyada bulW1&C&k. «1fler 
bu büyük devlete dayanarak mQırtaldl d"\0 letler .tabrlka açarak bu fa&llyeU 
bir atyaaet takibine mun.ttak ola.mı· körletmlyeceklerdlr. !Blllkı. lkUaadi· 
yacaklardtr. yatlarını Almanya ve ltaıyannı 1ktıea· 

2 - Aakerl sahada: Anupt.nm fc- dl ıhtıya~ıcrına uyduracaklardır. Al· 
tikrar ve ıükQ.aunu mihver devkUerl 1narya t::.ı , evle!lerden alacalı ham 
temin edecekUr. Bunun için kUçUk m&ddc ' ıc!:ı. maddelerine mukabD. 
devleUerl askerlikçe .tedaklrlı~a "c-1 on'an t ı'c ,.e orgaııtza.syon bakı· 
1a dövtl§meğe davet etmlyeceklerdir. mını.la"l . ,,:,.n edecekUr.n 

İ ngi liz tayyare!~ri nin 
düri geceki akınları 
ıtalyan tayyarelerl dün Maltaya 

hücum ettiler, iki tar3s] tahrip edildi 
Loadra, !?2 (A.A.) - ıw,.ıer: J E.1 it:,~ ~a!ıl!brle \'lsmara yııpılıı.n 
Hava nezaretinden bildlrlld1#lne &'Ö' h!.lcu:n <'r;numıh !nbrika blnalanna 

re,. lııgııtz hava kuvnUer:l 411D cea !Sabetler lııq dedı mi§ ve ,.e Eachlvc• 
de.ntzde bulunan dU,man ı.,. gemile· ıe lo t:ış:J .. :'C meydanlarına yapılan 
rine hUcum etmlılerdlr. Bil cemllerin müteadd1:. h!lcumlar nçtlceılnde bir 
clddt hasara uğradıklan zannedilmek· haıı&'arm ~cılfüıde ln!il!kl:ı:- olı:nu, 
tedlr.. ve bUyU:c alevler yUksel:nl;t!r. Ham· 

Aynca Ereme doklarında bir çok bur'J;da petrol tasflyehnnelH1:'le :;-apr• 
)'&ngınlar çıkarılmlftn'. Vesermundı lan hUcwnlarda yangınlar ç. •rl~ 
doklorı hava ıım~n üslerindeki h1.r9· ve bwılar 60 kUo:nctredeu ta:.la bll" 
ket yolları Uzerlerlne atılan bomba· mesa!cc!e:ı ı;örlllmllşttir. 
lamı patladıkları görWmü§tUr. l ng1· lf:ev;ü mud:ı.!r.a ko!unıı mcu.sup glS· 
Uz tayyarelerine hücum eden U~ dllf•. nWIWer, bugün lngllterenln ccnub11 
man avcı tayyaresindcn biri blr top prk1sinde dU,UrU!cn Dornlyer slıte· 
çeker tarafından dllJUrUlmUftUr. Dl· mlndekt Alman tay,rarest rnUretteba• 
t er lkisl kaçmaya mecbur olmu§l&l"' tından UçU esir edllmlğUr. lı:ıg1ıterenin 
c1ır. ılma.11 garbta1nde blr Almıuı hUcunı 
Kanatları yırtılmıı ve öbU. parçala· layyare.alnln attığı 9 bomba birkaç ~ l==akat Yugoslavya üzerinde . mihver 

~Vletlerini rı tazyik arttığı bildirilmektedir 
1 rlle ha.sara uğramıı olma.sma rağmen ktflnin ölUmUne \'e ikl kl~!nln yara

blr lı:ıglllz bombardıman tayyareal lanmuma eebcblyet vermll§lr. lngiI· 
l&limen UssUne dönmU§tUr. MUrette· terenin cenubu garb1.sinde Alman t&y-

h "Sir Nevyork ·-ı 
~'berine göre j 
~ •Dskovanın 1 

~Usu Romanya_-! 
~~alk hükümetı jı 

s.. Uru,masıı:ı ır 
~~ 1 \ et Ruıya bu a r-
~tıu Biikre~e ihsaı 

\. e~n1iş 
f&"" 

~: 2~ - Alını:ın \'e henllz 
~ ,tıııllıtran bP.T.r haberlere 

•et ~ 
q~~ •Uıı~ a. Rl)mıuıyada bir 
~ oıullı:_u kurulır.aamm ook 
'11.r~r Hül-reıı h!lkCımc
''1 <'tnıı.,Lir . Bu haber te· 

' ıı (~8~ ~cıv~ "t hükümetlnln 
'•:>ı:rı ~ hıııt an' ıı la tol liter re. 

'G lııı fıırı,..tı 1 iq haşmda. bu-
~~ kamı'ıı.mıyacağı yo· 

llıhıler doğru 11ıkacaktlr· 

Sofım. 22 - Oiin Bü) iik Tırno· 
\:ıda in~o cdilec-e!; olan ıııü1e bina
sının lcnıel atına mcr:ı~imlııdc bir 
uııtuk soylıl en b:ı~vckil profesör 
Bolı<lan Filor c1cümle demiştlr ki: 

••- Çok mühim ' 'C tarihi anlar 

yaşıyoruz. llıı ı.:iiıı şalıiılı olduğumuz 
nkalar millt'tlrrin hııy:ıtları, var
lıJtları 'e istiklalleri tiııcrinde mü· 
e~sir olnrnklaıJır 'e olacaktır. Dün· 
yanın aıeşler içinde yandıl!ı ,.e a. 

< De,·am1 4 tlnc\lde) 

Almanya Havana 
kont eı ansına teminat verdi 

'11'~"1Jork. 22 ( A .. U - l\iibadan 
bildiriliyor: 

::rıınm: \C Almarı ditılomatlan 
Pan -Anıerikı n konrPransı murah
h:ı·dnr· 'il Mnrlinila: \ e Yen iclilnya· 
da ki df~,.r Fran 17. mil .ıeınlekeleri· 
nin hı'ıldmİ,\ etiniıı ilıliıl cılilmiyece. 
iline rlutr ırıniııat \ rrınlşlrnlir, 

Sovyctle1· Şurası 
ynkınd ~ toplanacak 
&/cı~ko • ı. :?2 (.4.A.' - D. N. B. 

Bildirl~M: 
l\lnskO\~ oıl\a .ı ınııhfellerinde in

tizar edildil;inr 1:öre )ilksek Sov -
yeller şurası, 3 Ballık devlelluiıı 

Sovyetlt-r illilı,ıılıııa illılfkl hııl.:kın· 
da bir ~arar İllihaz t'lmrk iizerc 
yakınrlıı içtimao ılın-et ~dilecektir. 

/ngilterede serbest 
sansür 

J,n11ılrn, 22 ('1.A.J - nö~·ter: 
Jlr,ıııen bılılirildiğine ~Öre ser. 

best snmiirıi ld:ınıe h:ıkkında is
tihbarat ııczart'tinin atılığı kararı 
nazırlar he) eli hı~dik etmittir. Cu· 
ma günü, nıolbuat istişare komi~e· 
~ine bıı 1.:ıırıırı bildirtn latihltarat 
nazın Dıırr Coorcr, efkArı tımuııı i. 
yenin serbeslce lıit bir ıamaıı nıu
balefd etmek niyetinde bulunın.ı<lı· 
Jına l~ret rl'Jlli~lir. 

Yakup 
Kadri geldi 
Aynı zamanda eski bir 

gazeteci olan edip 
sefirimiz 

bata bir ıey olmamııtır. (Denmı 4 UncUdc) 

taıs.ma esaslarına göre en baeta tU· 
tUn olmak Uzere biltU.n mnheulle. 
rimizden birer miktar Almanyaya 
verilecek, buna mukabil harp baş
lamadan evvel Alınanyaya aipariş 
cdilmle olan ııim('ndüer malzemesi· 
le Sümerbanka ait fa.brik& tealaat-

(Deuamr ~ ncldc) 
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HAZRETi MUHAMMED 
~====:;'9 <HAVA Tile====~~ 

-1 K 
50 

ES -1 KA 
• 

l'tlrkQele çcnrenı 

M QJI 11ıı nchdl nn Td'.Jı r~ 
Biri Kinde kabilesinden .Kuma· 

ıun kızı Esma, ki onda Hz. "J:\k· 
hammed cüzam hastalığı buldu ve 
bu sebeble onu nafakasını vererek 
ailesine iade etti. 

Diğeri Kilab kabilesinden Yezi 
din kızı Amradır ki henüz islam 
dinine girmişti. Hz. Muhamme-:!e 
bclcliği zaman huzurunda Allaha 
ı tica etti. O ' 'akit llz. Muharrr 
mcd de: 

- Kim ki Allaha iltica eder, o 
onun tarafından himaye görür! 
dedi. Ve ailesine onu geri gönder 
di. 

Bazılarına göre ise Allaha ilti' 
ca eden Kinde kabilesinden .Nu· 
manın kızı Esmanın amca kızla· 
rmdan biriydi. 

Diğer bazılarına göre ise Hı. 
:\1uhammed kadını yanma çağırt" 
tr, o ~u cevabı 'erdi: 

- Ben öyle bir kabiledenim ki 
onların yanına gidilir, on1ar Q3s· 
kasının YaıuI\Sl gitmez! 

Bunun üzerine Hz. Muhammed 
onu ailesinin yanma geri gönder

dL 
Hz. Muhammedin zevceleri ara· 

smda altısı Kurcyşliydi: 
Hatice, A~. Hafza, Ummü Ha 

bibc, Ummü Selame. ve Se\-de. 
Yedisi ise diğer Arap kahilele

rindeı Ye yabancı kadınlardı. 
Cahsın kın Zeyneb, Meymune, 

Huzeymanm kIZI diğer Zeyneb. 
Esma ve Amra. 

Arap olmıyan Bcnu el • Nazir 
!erden Safiyye idi. '(l): 

(Devamı ftr) 

olduktan başka 40 nı geçmL, Lulun ... :l 
Hz. Hadl.ceyle ve hem de Hatlccnia 
ısrar:lylc evlenmı~. ~5 sene, yani. 53 
yaşmo. ltadar onunla yaşamıştır. 53 
yaşından sonra 13 kadından a~ağıslle 
ı;Uk{ln bulamıyııcak bir §Chvct du:,. 
kUnlllğünUn asıl gençlik çağ'ında ihtl · 
yarlanırş bir kadına merbut y&§ayabU· 
mest mümkün mUdUr? 

Esasen, psikoloji dahi Hz. .Muham· 
med gibi ruhi ve hayaU muazzam bir 
imıı.n ve inkıl~pla lstllll. edilmiş lılr 

lnBanda §Chvet duygulnrma yer kalıı· 
bileceğini reddeder. Çünkll Hz. Mu· 
hammcd!n yaşaYl§l, günden gtınc m,,.~. 
guUycUerl, :ıtıyaUarı, yaptığ'ı ı,ıcr, 

çal~ ~tan bqa zaptolunmuş ola· 
rak ortadadır. 

GUndtlzlcrl aklamlarıı knd:ır te!t:i 
eylediği yeni dinin bin tUrlU mcşı;ale· 
lerl, da\-aları, hMlaelcrlnl hnl Ue m<:T 
gul olan, dnlma bllyUk projeler ve do
rln tefekkürler içinde bulunmağa 

mecbur olan, gecelerini sabahlara. ka· 
dar coşkun cezbeler !çlnde .Allııhma 

ibadetle geı;lren ve blltlln enerji.si hay 
lece maddi ve manevt muazzam meı:r 
guliyctıer tarntından emilen bir ln· 
sanda, l:::ılıuswı bu inean 53 llnden 
yukarı, yani ihtiyarlığa glrml" bulu· 
nur.ııa, gehveto yer knlmruıı iınkAnsız· 
dır. 

Bahusua kendislnln peygamber 01· 
duğuna inanan bir in.sanın ııehvıı.nl 

duygularını tahrike ve onlara mah· 
~ olmayıı o~elQ. nefis gururunun 
mani olacnğt da a§lkft.rdır. Bundan 
dolayıdır ld Hz. .Muhnmmcdln izdl· 
vaçlan kAmllen h~ ve içtimaı yUlt· 
aek bir dVYSU ile yapılmı!j, normal 
haricinde hiçbir tezahürü bulunamı· 

yacak olan ııenbollk tzdivaçlnrdır. 
Hz. Muho.mmed arka~larmm en 

ilcrl gelenleri olanı Ebu Bektrlo Öme· 
ı1Iı kızlamn, elbette ki, srr! onları 

tat;yib ve taltlt etmek glbl yUk!ek 
bir ıeret duygusllo almt,tır. 

Nitekim bUtUn fzdtvaçlaruıda da 
t(l), ıs ı:evce almıı.m 1&Am dll§ma· bu ımlk dalına mU§terek bir karakter 

m garp mUcll.lflerl.nden ba~ he- tc,,kll etmektedir. Hz. Muhammedln 
men bütlln dUnyanm dO&ılln.mekslzlD bUltın izdlvo.çlan hep ant kararlarla 
\'O bllmeksftln dlllerlne doladıklan vo kAmDen §ere! vermek, tal Ut etmek, 
blr Mdlse oımu~tur. :M:Uelllfler ~ya himaye etmek g\bt muUaka ulvt h1ır 
lillmco davra.ııa.rak bunun. Hz. :Mu· lcrle a.kaolunm.u.,ı.ur. 

h:ımmcdin fSiddetıe §Chvrurlyete dl!§- Bir Jasmmda dıı kan rabıtaları te· 
• Un olduğuna veya 1ater1k bir ha:ıta ma etmek gibl tamamile ıılya81 ve tır 
olduğuna delU tcokll et.ttğlnl 1ler1 Uma1 maksatlar h!klm oldui;'Una htç 
sUrmll§lerdlr. gUphe yoktur. Zira Araplar hcnllz le.'\· 

Diğer bir kisım da, tarihı;i g!Szüylo, bile devrin! yqadıldarı gibi bllhaua 
Hz. Muhammedin kuvvobıiz ve zayıf dllnya yUzllnde onlar kndar kan ru· 
zama.nlarmda. yani Mekkede iken lıltalarma bağlı diğer bir millet de 
yqlı Ytı tek bir kadına !stlnat ederek yoktur. Ylllnız Araplardır ki fcrUerl· 
ya.samağa ltatlandığmı, fakat Medl· ne (lbnl Filtuı) vey& {Ebu ftlln) -..·e· 
neye geçip de 1.sltuıı dln1 dünyevt bir yıı (UmmU filln) y&nl {falnnm baba· 
hUkQmeto lnkılAp etmeğe b:ı§lıyıı.rak m • falanın otıu, falanın ana.sı) glbl 
l:uvvetlendiğl zaman 13 )zovco aldı- Salmler \'ermok ~lbl sıkı sıkı luuı ro.bx· 
ğ'ım, hatta. llz AY§e gtlıl 9 yaşında tasma bağlı sistem kullanmııııırdrr. 
blr kızla dahl evlenmekte tercddllt et• Hz. Muhammed de Arapların bu 
medlğlnl ortaya atml§lardır. hu.ınsiyetlcrinden bUyük gayesi uğ· 

Halbuki bUUlp bu iddialar, zanlar rwıda. 1.stitade ctml§tlr. Yok.911, ııı:ık· 

vo g6rü~ler, ya koyu bir cahaletten. ça ilmi olarak mcaele mUşahedo ecııı
yahut budnlaca. bir husumetten 'ba.2- mek mecburlyctlndo kalmacnk olur
kn bir izah götürmezler. ııo, nlhayetto Hz. HaUccden 4·!5 çocu· 

Yoksa, bu k4bll lımaUar ''e tenldd· ğu olan Hz. Muhammeclln 55 y~· 
ı r glln~e çamur atmaktan baoka bir dan ııonra. muazzam meş:;nlclcr ara· 
mahiyette değildirler. Sinda. yaptığı 12 izdivaçta dn. tek bir 

Bir dctıı. CD bUyük hakikat §U4w' eocuğu dünyaya gelmemtıı olmuı da· 
ki Hz;,. lı!uhıwımed, bu l.Zdivaçlarml hl, hayatını Allahına ve dinine val:· 
ruıla §ohvetino duplln olduğu lçtA yap rctmı,, olan peygamberin bu devresin· 
ma.mıatır ve buna. esasen lmkAn rok- do fizyolojik olarak, değil 1.1ehvanl 
tur. tmwı.n yoktur, çünkn e:ıı 'b:ı§ta lhUrıısı, hatttı gençliğindeki llkah 
,,.e en büyük hak1kat ortadadır: l kudretinin dahl kalmam!§ olduğunu 

Hz. :Muhamued gençUğinln en ha· g1ln g1bS ~lkdr bir halde g6stermek• 
rarcW çağında saldıı ve o:rı" bıı.eJJ todir. 

Bir mesai beraberliği 
A J{Ş.A'HDA blrl Ya:filyr ohu· 

yan biri Cemnl ~-~,·· •- 1 ... 

rlkatilrliniln lcjıınclmn göz gezdiren 
Ud arkndnşt:ın ,. lı'\yr olmyn.ıı 

menuunu anlattı· Ondan dn Cem:ıl 

Nadirin mO\'Zuunu sor<lu: 
- Bu dıı. nnlnttığmın resnılni 

yapını. 

- Yer yol,lnh'1lllclıın slltunlarmı 
birle . tirmi,lcr· 

Hırsızlık, sağırlık ve 
dilsizlik 

G AZETELER, '11Islz , .c sağı:: 
birinin lıırsızhlrtan rnah· 

küm olılu!;'1lllu h::ıbcr v~-iyorbr· 
Hırsız, sağır ,.e dilsiz. 
llrrsızm ağır ve dil iz oluşunu 

lıırsızlıkln. telif cdemiycoek olanlar 
bulnııuyor· F~t bi7..oo hırsızın sn.· 
i;ır ve tUlslz oluc;u fnJ dnlıılır. 

"A3ak l isltlp ele yilrck !)ar. 
ı•mtısmılıın dilşUp iibnelrtensc, ya
kalanıp, orulanb.ra cevab ·w•nne· 
ınckle lmr:;ısmılaklnl Jtüplerc bin· 
ıllrmck elbette hayırlıdır.,, 

Reva mı Server Bediin 
Peyami Saf aya yaptığı! s ERVlm Betli: [Bazı gaze. 

telerimfzln, a.sıllan, örnekle. 
ri ve mehnzlan Parl gazetelerfy. 
eli· Bu gazeteler gelmlyell maJmlo· 
lerclelJ "Ah Fransn, Fnuısa. seni 
bu baldo görmek ls1cr mlycllk!,, 
dcmenln "Alı ırra.nsa, bl7.l bırok
tm ela mı gittin?,, dcmclcten fa.rkı 
yok] dlyor. 

Bunu olmyuncn l,cyami Sa.fa
nın Pnrisln fşgaU sırnlamuJııJ,;1 fık· 
rnlnmu hıı.tırbclrk· Sruurs:ık onl&r 
da: 

''Bilgi kn.ynai:·mr birlclk blldl,".lm 
frruısızca te_şI..11 eden ben ... ,, deJip 
durmuştu. 

'i!~dl rc\'a mı u Server r.cdiin, 
Pl'yamt S:ıfaya yııphi:"l? 

Büyük bir dfrayet eseri 
A nınt.N D:ı.\·er Henı Nalııın 

llem l\lıhmnsmıı. "Bir kelime· 
lfü f!Ulb teklifi,, nclınr ''cnnı,. J\· 
nB.Clolu Aj'.ınsrmum tdrlkn. edip e
dip h~nUz bitiremedi l lki &aatllk 
bJr nutku bir kelimeye indirmek 
tlphe ~ok kf bilyilk b!r dirayet C· 

&erltlir· R· 
.: ,.\. .. ·. ~- , . ..,. ·.,,._' · ..... ·~ .. ~ :.: .. · .. ' .. . ·~ · ... ··+ ~·.«:~~1tı;4', ··'· ;., > -.,, ;.-· •.• ,i-c ... ( .. . 1 

H A B E R - :Akşam Po~tasr 

~-:f. .• 'IM;:;w?lllW~~~ 
. Milli Şet ve Akdeniz ve Keı radenize çıkacak 

refikaları Valovada b"t'' T" k d . t • 
ReIBicumhur lsmct lnönU, dUn hu· u un ur anız vası aıarı 

ısust va.ı;onla Ankaradan gelen bayan 
lnönU Ue beraber Savarona yaUyle 
sa:ıt J0.50 de lzmlt koyundan nynl· 
mışlar \"O sa.at 14,30 dn Yalovaya mu· 
vas:ılat ctmllj1crdlr. Mllll Şef ve refi· 
kalan doğruca kaplıcalnrdaki köı;kle· 
rlnc gitmişlerdir. 
~ - .. , ____ _ 

Halayda petrol 
damarları bulundu 
Araştırma enstitüsü 
sondajlara başladı 

Ya.den tetı~ik ve arnmıı enııtltll.JIU 
Hatny vllft.ycU dahlllnde de petrol 
araştırmalanna ba.,1aml§tır. Sondaj 
için mUtehassısl11rla icııp eden makine 
ve malzeme Hatnya göndorllmı,ur. 
MUteho.ssı!lann yaptıkları tetkikat 
neticesinde Atınız nahiyesinin Çingen 
köyü ile SUveydlye ııoecsl Uzerindekl 
Hll.'ıeyniyo köytl clvannda mUhlm 
petrol damarları bulundu~ ltuv
vetle to.hmlıi olunmu]1tur. Halen bu 
mmtakada sondajlar yapllmo.ktadır. ___ ....,.-.. ___ , 

Koza satışı 
Bursa müstahsilleri va
ziyetten çok memnun 
Burs.<t, :?l (.\u\.) - D40 senesi ko

za mah.sUIUnlln arkası nlmmak Uzc...."l 
bulunuyor. Bugüno kadar Burııa pi· 
yasasmda bir milyon 3Z6 bin 7R4 kilo 
ya,, koza satılınıştır. Bundan sonra 
ancİı.k dalın 25 - :::o b1n kilonun plyu
saya ı;etırlleceğl tahmin edilmektedir. 
Vaa:ıu koza !iyatr 63 • 65 lmruş nrll· 
smda cereyan etmek~edlr . .Mllı!tah!llJ 
aon derece memnun eden bu dunı· 
mun §lmdlyc kadar aynı §ckilde mu· 
halaza cdllmes! kredi kooperatJtıcri
nln mUbayaata devamı ve paranm da 
aynı gündo mlli!tahslle vetilmen1ndon 
•· ıri gelmektedir. 

Sığınak kontrolu 
En fazla siper U sküdar 

kazaaında kazıldı 

Sığnak YC siper ~·nptırmnk mec • 
buriyeltnin yerine getirilip getiril· 
mcdi~ini tesbit '.için ııybnşındnn 
itlbnren şehrimizde umurnt kont. 
rollere lıaşlanacaktı~ 

Alın11n mallınt:ıt:ı göre yalnız Be· 
yoğlıt kazası dnlıllinde.lı:l ev Ye a. 
p:ırtııı:mlarda lıcş lıine yakın sı~ 
nnk vücudn getirilmiştir. Bir kısım 
mahallelerde birkaç ev birleşerek 
b:ı.hçeleri olmadıl{ından civıırdıı en 
yıılun '-c milsnit nrsalıırıı siperler 
kaıdtnnı,lnrdır. Dunlar bilhassa 
üskildıır kazası d:ıhilindc fıızlndır. 

Maarif ve ticaret vekil· 
leri Ankaraya gittiler 

Bir milddeltenberi 5ehrlmlzde bu· 
Iunan ?J:aarit' vekili Huan All YU
ccl ile ubahki trenle §Ohrlmh:e gelen 
Ticaret vck.m Nazmi Topçuoğlu dlin 
akpm Aqkarayn harel•et etmişlerdir. 

---o--

Bir Leh kafilesi daha 
geldi 

Bu ııa.bahld lwnvıınslyoncıllo §ahrl· 
mlze 16 kl§Ulk btr Leh mUltcel kafile· 
ıl dahıı gclml~Ur. 

Mete hala kontrolde 
Bıı.rselODa limanından ı;lmaııto yük· 

1ll olarak lrolkan ıılkavanlan:l Mete 
fjllebl halen ltaıya.da kontrolde bulun 
durulmaktadır. ı<ontrol biter bitmez 
hareket edecrek llmanrmız:a gelecek· 
Ur. 

• 
Dolmabahçe stadının 

yeri açılıyor 
Dolmabahçc stadmın yıı.pılacağ'ı 

y~roekl blnnıann yıkılınasma suraue 
~cvam edilmektedir. Bu aurcUe demir 
tedarik edilir edilmez ~o.ııtıı ba,ıa· 
nabilecekUr. 

G~verteierine ve yan taraflarına büyük 
birer ·türk bayrağı resınedecekler 

Bu bayraklar geceleri de tayyare ve denizaltıları 
tarafından görülecek şekilde tenvir edilecektir 

1\liliı;ıltalc \"ekfilcti harp \"atlyetl dola)1 ile deniı. usrtalal'IDllL 
üze.rinde bazı teılblrler nlm::ıi;'n knrar HrmUir· Vekillet tarafmdan 
aJ:il.:Warl:ırıı. bildirllon bir tamime g-öre, Çanakknlc ,·c Karadeniz bo· 
ğozlarından tık:u:ak bUtlln yolcu \"apurlan ile ~llcı>ler , ·o diğer deniz 
,n.-;ıtal:ı.rı gliHriderinc \C yan t.arnflarına. birer 'l'ürk baflngı resme
cleceklcrlllr· Uo bnyraldar tayyareler 'o deıılzn.ltrlar fornfmdan gi>
rülcoek bUrnı.mı..1e olaealihr· Geoo teri upurla.r 6Cfer h!.lindcyken 
projclctörlcrle bn başraklar nydmlatrlacaktır. Bu funılm i tnnbul ınm· 
t~lm. llmnıı ıcisliğl tarnfındıııı biitiln deniz \'esaiti ~ıthiplerine tebliğ 

olunmuştur· Uayrak ı~iınlrrinl )aıımaını-ı olan \apur ,·c :;lleplero 
liman rdslil.lcri t.:ırnfmdnn ~cfcr mii :ıacle 1 \erilmi~·ecelrtir. 

Dcniıyolfarı iıl&rc i lıil tun 'aııurla rmn. bu rc..,inılcrl y:ıpm...<tii;a. hs. 
zırlaıım:ıldadrr· 

P<JtlSTl·. : 

Sönmeden atılan bir 
kibritten üç ev yandı 

DUn s:ı.nt 13 tc "Oe!tUdarda Toprnk 
ııokağ'ında mWıcndiıı .Mahmudun 68 
numaralı lt!:l~kUndcn yangın çıkmış· 

tır. Kö;;k tamamen yo.nmıııtır. Kö~kUn 
tama.men yıınmıı..sı ltfnlycnln geç ha· 
bcr nlmruıındaıı ileri gclnıl§tlr. Ate,şl 
ilk defa Beyazıt kulesi g!Srerck llfa· 
iyeyi haberdar etmltıtlr. İtfaiye yan· 
gm mahalline gittiği zaman ateş bl1· 
yümüı.ı bulunuyordu. Neticede 1ttnlye 
nln ı;ayreUerinc ra~c:ı ynnr;ın n:ıcak 
kögk tamamen vo yaoında~l lkl ev 
de kısnıen yandıl<tan aonra .ıı~ndUrUl· 
müştUr. Yapılnn tahkUtııtta yangın, 

kö;ıltUn çatısı Uzcrlndcld su olul<larmı 
tamir eden Ya§ovanm clgarıımır yak· 
t.ıkUın sonra kibrit cöpUnU aöndUrmc· 
den yere atmasından ileri r;eldiğl an· 
tqılmı,,tır. 

Tramvaya asılmanın 
sonu .. 

Tophanede oturan 6 ya§larmdakl 
Necdet IS26 numaralı tramvay araba· 
ırma ıı.sılmt~ olarak ı;lderl;en yolun 
kenarında duran taksi araba:ıınıı ı;ar
panık \1lcudunun muhtelit ycrlcrln· 
den yaralanmrııtır. Necdet Şlşll çocuk 
ha.cıtancslno ltaldrnlmt§tlr. 

AU.\DA GEZF.JtEN ••• 

FaUhtc Beyceğiz mahallesinde 8 
:numnratx evde oturlın 17 yaşnıdakt 
Ce\·dct dün Adada gulnlrkcn nyağı 

kayaral{ dtışmUş ve kolu lnrılmı,tır. 
Cevdet Cerro.hpnşa hB.'ltanesine kaldı· 
rılnuıtır. 

ıru ~mr.KP.:l'Çİ A&.\.SL'\'Dı\. 
KAVGA 

Dlln Heybellada:da. merkeplerin du· 
rak mahalllndo mll5tert almak muclo
sinden merkepçi Salih ile Hristo knvga 
etmlı.ılerdlr. Kavga noUcesinde Salih. 
Hrlstoyu sopa ile b3§mdan yaralamt'· 
trr. Suçlu yakalanm~tır. 

ı.mNZJ~ OCAGl l'ATLADI 

Gıılatada Hls&ryşgı :ıokağmda 1 
numaralı evde oturan §O!ör Ramuan 
t\inde yemek pl§irlrken bc.nzln oca· 
ğınm patlamasllc ctra!tnld c~yalar 
tutuşmu.:ısa da. ısöndürt\lmU~tUr. 

lllfı ÇOCJ't'GU A1' lSllıDJ 

"OskUdardar Papağan ao\mğmde. o· 
\uran ın y~ındald HUsnU sokakta 
başıbo§ dola5an bir ooyglr tara!ın:ıan 
en.setinden ıaınlmı§tır. Çocukla, bey
gir lmduz hastane:ıine r;öndcrilmlatır. 

Hariciye vekili 
gitti 

lzmire 

An:mr:ı, :!Z - Hariciye velclll ŞUk· 
r'J 8 raçoğlu dün ak§am eaat 20,20 
de lıareltet eden trenle 1zo1irc• git· 
ml~Ur. Vekil lzmlrdc bir mUdd::t !sU· 
rnhdt edeceltUr. 

Bu hafta konturat 
muayenesi yapılacak 

Ticaret Vekilinin 
beyanatı 

(&:1.:;tar:ı.11 ı ındde) 

la.rr alınocaktır· Almanya ile ilıra· 
cat ve ithalat eı::ya.sı nakliyatı Tu" 
na. yoluyla yapılacaktır· 

Yeni aııfaşma l.st.nnbuldn bulu. 
nan Alman bUyilk elçisi Fon Pape· 
niıı öniimüzdckl çarşanıba veya 
perşembe günil Ankmnyn nvı1ctin· 
den sonra imza. edilecektir. 
AKDF.X:iZ \'AZlYJ~Tl \'E EASR.\ 

:roı.u 

Akdcnizin v:u:iycti o yolılıın ser
bestçe istifadeyi mini olduğundan 
dlinya ile mlinascbcUcrimiz Rasrn 
yolundan daha scrbcştçc yapılabi

lir. lrak demiryoluuun dcmiryolu· 
muzla birleşmesinden sonra bu im. 
kin daha !:Ok artmrştrr. Yalnız bu 
yol üzerinden yapılacak nakliyat 
pahalıya mal olacağından her ma.· 
Iın bu yoldan ithal ve ihracı kolay 
değildir. Bunun yalnız kıymetli 
mallara inhisar clmc.'li muhtemel -
dir. 
FL'\'fJA?\Dh"A l 'f; ÇEKOSLO· 

VAKl'ADAN KAGrr 
ca~ı.ırnlLECEK 

Finl{uıdiyadan Rusya yolile itbn· 
lat ve ihraç yapmak im.kfutlan var"' 
dır. lhrncat ve ithalatçılarımı:zm 
bu Vlldidc ~ahı,naları fnydalr ola. 
caktır. 

Bu arada Finl:lndiyaclıın kağıt 
gel!rmek de mUmkUndür. Bunun i
çin takas da. yapıla.bilir. Al!ka· 
darlarnı faaliyete g.:çmesi faydalı 
olur. 
Yakında SlovaJ:,·adan da millı.im 

miktarda kA.ğıt v~ scllüloz gelme-
sini Um.it etmekteyiz. 

SO\TETLERLE u;.st .BUt 
1HCZAJlEıtı:: ı·oli 

Sovyet Rusya Uo ycnt blr Uca.ret 
anla§ması mUazltcres l yoktur. Evvel· 
cc I..:Syscrt vo Nazili! komblnalnrmı 
in~ etmiş olan Rusların t.akalt luı.r~r
lığt olarak ·(::i70) bin llrayn mukabil, 
kondllcrlne yn.pllğı \•crflecekUr. Bun· 
dan t:a.,ıra bir ınllznkere yoktur. 
lRAKTAN l'ETBOL GE'XJRILECEK 

lrnktan petrol vo benzin gctlrllecek 
tJr. İraktan tıtcdğlml<5 mlktarda pet· 
rol ve ben1Jn getirmek lmltOJıı va.rdrr. 
mı.pları lıa:mlanmaktadır. llk pnrU· 
nin yakında yola çıkarılacağını Umlt 
ediyoruz. 
I'1l'A'l' 1'1 (;Jt..\l~ABE~t l~1~ 1'El\İ 
.BJr. TF.ŞKtLAT .KURULUYO!t 

Fiyat. murakabe komtıyonlnrı !aall· 
yetıerino devam etmektedirler. 1.hU· 
kArla mllcadelc ve flyat. murakabe 1§• 
lcrile mc~gul olmak üzere 'l'icaret 
Yekruetıne baıilı olarak yeni bir teııld· 
10.t kurulacalttrr. Bu ~ koodlnasyon 
heyetinde tetkik olunmaktadır. Yakm 
da karar çıkacaktır. · 
rı!:-il :\L\HSUL ÇOK UECEli.ETLt 

Yurdun her tanı.tında yeni n:ıah.ru 
fevkalJl.de bereketlidir. Hububatın 
vakUndc l<alclmlabUmcsl için bUkQ· 
met Ji::ımge.lcn tedbirleri almt§tır. 

.AlA.kalr idare memurlar, bu tıııerle 
ynlmıdan meşgul olmaktadırlar. 

tSTA?lı"BUL'U:'l BUÔDAY( 
lstanbulun buğday fbUyacı uzun bir 

müddet iı;ln dalma temin cdllml§ ola· 
cal<tlr. Bu hususta icap eden tedbirler 
almmaktadır. 

Doğru -

Değil ,;,!.,.? 
, 

Himaye böyle J1ll 
olur? , 

Diio bir tanıdığa. rasgolcUJı.:..ı
zat 3i) Bcneslni Karagoz: ~;;fi 
ına ,.o kesme saııatt.a.noa ~-ı ~ 
m.15 bir sa.natkirdır. KenCIJI"' ' 
na yakıb &nla.ttı; hidlso ~11 : ı.rl 

35 senelik aııatkir, dcgeri 
yür. kils ar Jl raya baliğ olaJI tıt' 
ragöz ta.kımla.rnn sn.tınak" ~ 
nnd& kalmıs· Sebeb sor(}~~ 
sanatın artıl' rağbet ;:-örnt •• 11.-tl' 
blıruıye ic;ln önayak olan JJY~ 
lerinln de esa.,lı tetkikat Y' ıJ 
daıı bu işi liuılettayin ~ 
tevdi ettiğini söyledi· li"'1 

Uzun zaınandanbcri lı• ,i 
rinde Kara;öz dersleri Uııf•~ 
leeeğini, bu urctıe Kars!:!d~ 
natkin yeUstırilcreğfnl t ~ 
vo klisfk Tilrk oyunuouıı ' 
ve himaye cı111eceğinden nıtJO' 
oluyorduk· ~ 

JJalkC\·lcrinde n~ıla.ca.k J\S ıi"" 
derslerini kim öğrcteoclif ~ 
lemtnle clU~iinülecck mt'!eıe 1 
ken ben J\:ırn~öZ<Jcn n.n~rıtl'I JV 
ren n chllyetf m~hol o~ ıf 
lettayin eahı~l:ırn bu ın\lhbl'ul 
te\·di ed.ili~l bizi Jıayrcto ıl ~ 
dü; iDAnınak f.r.temNlik· f 'f 
aöyllyen 7Alm eh, olrn•r"' ,oıf 
~den b:ıh<;ctmeslndc bit 
faat ~öremedik· ~ 

llallm teri be1Jd bu sana ti 
n yahlnen tnnımA?:· Frık•t ti 
manı:ık ehll oJmr;\·ımla.rrn I~ t.I, 
nn. gc!hi:meleıi.nl do ıcsb ~ 
m~.l· l\loınlekP.timiıifc kli'ı~11' 'J. 
eğleo~It-rl hıllilmıdt\ eser ~ 
muh.anirler ıneY"uttnr· On \1. 
truıldk r.tmck \'e 1ıaua cıll~ 
humrHo bir fmtlhr.n ynP1~ 
hakiki c;n,rıaf.kArfarm bıı crı t' 
tefrikt çok yerinde bir harf:ıır 
Itır dfyonız. r 

., ·ı 11',' Doiru dear _ 

Viteld~ 
S. k . . ııd' ır ecı ı&tasyon1l , 

garip bir tecrit· 
mr oh"tlyucumuz yazıyor: Si'~ 
''Dün ııabal1 :saat ıo,so d& ~ 

el gannın kapıları kapanı;;S 
nedense drşan ye içeri b ~ 
mı.jtır. Bu tedbirin Florya , 
ı:c i"tinb haddinden faz].~ • 
binmcme3i için alındığmı og~J 
Fakat kapı kapandığı ~ 
tasyond kalkmak Uzero t'ı ~ 
trende nncak 40·50 yolcu ~! 

Bu arada simit almak iç':' YJ 
den garın dJ6111a çıkan bit (O':' 
tekrar içeri giremcmlş ,.,, i,lf 
da trende kalmıştır. çoc1ı]( {t 
raftan anası, diğer ta.raf~ 
otmfş, fakat memur: 

1 
d 

- Emir var, açamaJJl_·.& 
halkın müdahale ı;e tıı'~ 
da dinlememiştir. Nihayet )f 
reket etmiş ve anMI gard' 
~uğu götünnil~tur. • ,+" 

Herhnngi bir :maksat lçiJl ıco'J 
cmirkrin tatbik tarzmr dtı. ıf"'o1 
etmek liızrm değil micUr11'l1~ 
kalan ve nereye incccğin.İ el 
ki bllmiyen çocuğun muhtC? 
hangi kötu bir akıbete uE,; 
dan kim mes'ul olııcaktır: ·• f. 

Olru~"lJCUrr.07.Ull Juıkkf ,·.ı"t',, 
fiyctt istu~·on mUdlirlUğtillıl ~ ~-1 
kik e<krelc btt vıuh·ctln ıı~ . ., 
~cldlğinl boı;-ünlcrdo bU ttil 
da kaydedeceğiz· 

ikinci bir alitıt' ~ 
tecrübesi yapılac' 

4IJ 
.Aldrm L!'areU i~in meVCU~ ~ 

ro el ve elektrikle mUteb•P~I. 
dUk daha 1l~'l"e cdllml§Ut'· lfJ ~ 
do yerlerine konulacak olı:n . .t f!J 
lerle ikinci bir &es tccrU~ P.. 1 

caktır. TecrUtxı halkrn tel 1, ~ mesı için evveltl-!n gazeteler 
dlleccktir. 



2'5 'l' ı:.. 
- ""'H lr UZ - 1940 

buabeij 
Sa1;f6; A M POSTA 9 1 

• fıı! ıcıe Neı,.i"at Miiaurii 
ıo.U:san Rasıtn Us 
'ıo. ı._, ı.EVJ' lst.W Aııbra cadMi 

Yazı .11~ 2 ıa TıfJraı atreıı ls:aıı11tı lllltl 
kla,. ı; en telefonu : 23872 
ll&rı • : 24370 T.......... . : 20335 
._ lliıqı lçie .,.. ita ....... 

• . l'tctı "rff• ....,. , ........ 
1 !•··'!":' .... ._ ~ 

"liöNi:•• •• • • • •;. • • • ı I ltııtıııı '"'tiJt $ART!.ARI 1 

• '"1tıı1ı t.60 kr:. 1 r..oe ""'i 1 •-.ıuı ...,. • .... • 1 
• ..u • 1 
• l.2S • 

~ -------~ VAJttll. matllaaal 

t!:OşllNııllGtllı Gtnl 1 

tNcıtız JAPON 
ANLAŞMASI 

G ~~ tngntere ile 
~ 8.pbnJar arasında. bir a.n
~~~1~iuu yazdılar· Bu an· 
ltoııg :t 

1 
gore İngiltere ilong • $; 3 la h r zanınn itin w• 

d~ tlıt • Yoluyla da. Uç ay milc1-
'1ry01 e llllllı, petrol, krm'\"on ,.c 
ile llıii~ ntalzemC&I sc\•kedllmesi 
~ ~ e C'tmiyecektir, ·""nno1'· 
~ anın nıağHım. r rk., ı 3· 

b 
1 

lllndlt-in'Ide «!e lr:.ın:ı. bı!~. 
~ . t t ınJn ctm Ştl. 
~ IJ:1. kaWnC'Sl b L-;, hı.;.,-. ,. i 

aft ~~l'Upa.ı: • i lıarh ı 'n {ft1 • 

~ 1 ~tiJ t~mtn ve nr.-~ 
..__ Ö!ıiin 8.Ponya ite 'Ml~ :ı7.lıkla • 
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~Yt!t tktaJd dtitf'r menfanflt'rlni 
~l t!t:->ıda butuntlurabilmek 
"' nıtı e ~iği bu 1'omb1-ı"''T.nnh 
llıtıl ~lı: beliti de blr mrn a' f"-· 

~ ' gürttntöyor· Fakat Ja
~ıı~ tılnı tsttlisı tnglltı ln1pa.· 
~ ~un aleyhlnedtr· Çlndl'ki 
fıı:. ltı ktırına~ bir mll')ar dolar. 
st:;!ltt1'(>n.}n O\nle tie:ueti ~ 
~it Yt'kfm tut.ar. ~I') Çin 
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"' ~~P_:ıbl:ın A!lya.l " lvıa
Sına" gayc8lndec11 ... Bey
~ lıa ~"azlyetın kan§'ıklıiı yihlln· 
.. ~t~ " bugünl.U saftıasnn ,,u 
i'-it h harekete geçmek için 
~ lr fJl'sat 1.cllifttd tttern mi. 
~ .. faştst milli iiio t.a;iıilc 
.. ""Ilı llıe'Jdtne gelen ftlll llabt" 
~ ~elye nazın Y..;.uke 1'186-
~~ .ı, bunu ~ söylüyor
~ ı,.. l>on gazetelerinin ya.zdığuu 
'"" haridyc nazın Aır;yada 
~ ~e İngiliz niifazunu berta· 
·'qf~ k, ltalya n AlmaD\a ncı 
~ 1~etınek vazife ve taMı.'. 
~ lı sl:unı1. r\atiıJPnin ilk 
.. ~ bHe ~3.l'ki Asya.da oeaup 
s:~ lbth'a edeaek bir siyasi 
~ 1 lnlntaka Jhdası görlişül-
Ş ı .. -~unlar .Japonya mlHtarlr 
~' -ııltere lmpanrtorJulu a
~ l)ı:~!)leınek fikir ,.e aiye
~t lci ~ .gii terlrler • .Onun 
.:"'\ t Çinlileri bilmem kaçıncı 

Pahasma elde fldllen bu 
t aıuukkatttr zahlri· -.. ' 

~~'hem de llersi itin teh. 
~ için, ln~ltere Japon 
"l ~ tat.itinin Çine kn~ı tatbik 
• ~ Al abhaka slstmılae :&
~ Avrapsda Wumt gldpt 
~~ile nıllletleria hukukuna 
"--' tnıa aJaa teca\ibe karp 
~ buhıncıoto lddlumı ser
"-....., rkta dOnyanm en eeld 
~ ı,.__ aahlb ve elJıı••kf 
~ bar--~ birinden c1a.lıa kala
~ .:ıııetı ezmek lstiyen Ja· 
~- aı!~~e mllsaatlekir blr 
~ '~a ayni abluka" 1ııa 
~ ~ib: Wılne haılemlş 

~ ~~ milpbem gibi 
~ =~~n sebeb 'e taahürle. 
-~ --.cıa.r \aııh blr ,;eldi a· 

~ 'lıılıı-~!' rnlllethtdtılld kail· 
~ ~ ---.aele INdeld milli S ~:!ıltlkçe ~ellklf)§mesl, Çin S ~ et1nın .Japon lstııiama 
'-S ""''re bdar hane de
~ --~ve.U.~·.tt.ey· 
~, ~llaKibıbu. 
~~et hall bUyük Çin 
'\~ ~ kurtuluıu için 
~~ ~ garantidir· Bmllma 
~ 'lldJkthılıı lmrtdlw3 ba -
~ ,_chnaıı:, jJMfıı!kslz 

·~·ıım!I• nı da Iİü.ve eMblUriz· 

Sırat Dervi!t 

\ı:..,_ kadualan bir 
~~ ._,ei açblar 
'~41~•lkevinin e,••clce •ç.. 
~· ~ içki dıkiş nakış t'l>ka• 
ı.'~ tJektUlk kursunun diplo
~~~nı Japılmış 'e bayan· 
~le n~en tnOrekkep -ren. 

Oftıp bir RT'.li açilmış· 
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/(arada, denizde, havada 

Harp harekatı 

f __ B_UG~~~~!:.E~E:~l~DE~~ ~. ] 

lnglltere•ye 
asiler ibracı 

İngilizlerle Almanlar, mütekabil bombardımanlar yapıyor
lar, 1 rablusta T obruk yine şiddetle bombardıman edıldı 

Hô.diseler vakıa baş döndUrücU 
bir hızla yürümUyor· Fakat mun. 
ta.zam ve mantıklı bir akışla bi· 
ribirini kovalıyor· Alman taarruz 
hazırhğınm bittiğine dair her gl1n 
birkaç telgraf okuyoruz. Bütün 
dUnya gazeteleri taamızun ne su
retle yaptlacağma dair tahminlerle 
dolu· Mesela 1ta1yada çıkan $tam

Londra, n - Alman tayyareleri 1 bl el~emmiyeW huar& uğratnIJtır. 
bugUn de lngllterenın muhtelif mm· Avcıl:ı.rız:uz M&DJ üzerinde 8 dU,man 
takalarına ve Maill ~nlzlnde \"apur tayyaresi dllşUrmllflerdll:'.. Dig-cr Wr 
kollarına taarruzlarda bulunmu§lar I d~an tayyareaf de Roterdam. c.lv11-
dır. GııHle blr ıehlrde haııar vardır. rında dU,llrülmtlşttır. 

da dafi toplaruım §iddeW muluibefc!:!; 
Uz.erine hedeflerine varamadan dbtı pa gazetesi Alınan taarruzunun 
meğc mecbur kalmı§lardır. Deniz dıtfı nasıl olacağına dair kat'i tafsilat 
toplarımız tarafından 4 düşman tay- veriyor. İrlandaya Alman askeri 
yareat dU§UrUlmııı.ıtıır. çrkanlacak, lngiltcreye şiddetli 
Dtışmanm dünkü zayiatı 22 tAY)'1l· hava hücumları yapılacak, Londra 

redir. Bet Alman tayyaresi dönm• Fransız sahiline yerleştirilen Al .. 
DUnkU taarruzlarda tngtıterede altı Gece tng1Uz tayyareleri ıtmaıı ve 
kişi filmll§tUr. Alınanlarm cm 1kl tay- garbf Almanya ile Hollanda Uzerl!U' 
yaresi dUşUrUlmUştUr. tnglllzlerln za· tekrar bomba atmqlardır. Mad!11 ha· 
ylııt.ı iki avcı tayyareııldtr. sar 1l% ehemmlyetHdJr. Şlmall Alınt\n· 

mlıtJr. man toplarllc bombardıman edile· 

Afrika müsteınlckele- ce~. 
Alman bombardıman tayyareleri yada kQçUlt blr ,ehre dtl§en mUte&d· 

bir naklıye kolı.uıa karzıı pike halinde dit bombalardan yedi alvil ölmtl§tür. 
bUcumlar yaptıktan sonra, cenubu Bu gece bUcumlan esnıuımda. 9 dtt.,. 
şarki, sahillerinin aı:ıklarmda vuku· maıı tayyareaJ dUfUrü!mU,tUr. 

Bu ço~ t çe§it rivayetler arasın. 
rinde harp da bir lsviçro gazetesi, Gazet dö 

Londra, 22 - Afnka mtlstemleltc Lozan mescle)i etraflıca tetkik e· 
!eri.ilde ltaıya ile harp mevzii harckA,t derck istüadeli bir yazı yazml§trr· 
şel<llnde devanı edıyor. G11rp çölllnde Bu yazıdaki fikir1t>r şu suretle hu· 
apuzzoya yaklaşmak lstlycn 1lalynn Jilsa edilebilir· 

bulan bava muharebesine 100 den Dilşnuuı tayyareleri Vilbelmalıu••ne 
fazla tayyare i§tirak etmi§Ur. bUcum teşebbUstlnde buluıım111lanıa 

Nakliye kolu m.'\n§ denizinde yolu· --
kuvvetleri Uz.erine iz'aç baskınları İrlanda adasına karadan ve de-

na dc\•am ederken b!r Alman bombar· ~ 
cııman teeıkkUlU kolun en aon gemJai - -ı.J 1 f -~ f J 
Uu:rlne pike ınınWe bUcum ederek ~ ~ 
geminin etr&tuıll lııfillk kabiliyetli _ _ 

yapılmJ§tır. nizden yapılacak bir taarruzda Al-
Somalide İngiliz hlcın kıtıııan 1'a· manya i<'ln çok istifadeli noktalar 

renjl karakolu:ıa bir baskın yaparak vardır. Bir defa lngilterenin deniz 
İtalyanlara zayiat verdirmiıtir. 

mUtcııddlt bombalar &tmıJtır. Sair 
tayyareler di:"r gemilerin Uzcrine el· 
ı ....... n fazla bomba atmıştır. Hava 
m!Jdafaa topları §lddeUI atC§ aı:mıştrr. 
S:ıhll batnı~nle.rı ı;cmilerin hava mU· 
dlı.faa toplarının ~ardımı ile Alman 
ları tardetm~tlr. .AJ: aonra ln&illz 
ın cılarınm açılt denize doğru Alman· 
lan takip ettınl görlllnıU§tUr. Bom· 
bardtmııncılara refakat. etmekte olan 
ve bulutınr arkasına gtalenıniş bulu· 
nan Alman avcıları bu esnada meyda.· 
na ı;ıkarak lng\llz muharebe tayya· 
relerlle mUharebeye tutu11I1u§tUr. 
MUn!crlt bir çok ııava düelloları vu· 
kubulmtJ3tUr. GökyüzU tayyarelerle 
kapltmmıl bulunuyordu. lilubarebeye 
ııarut olanlar tayynre d~tUğünü gor
memı§lerd..r. Çarpışma Almanların 
t,a~ma:ıUe nihayet. tıuluıu§tur. 

1NG1UZ TA"l'l.'ARELE.&1NlN 
BOMBABDDIA.NL.UU 

lnglllz tayyareleri de bombardıman 
ve ke§l! faaliyetlerine rece ~dlbı 
devam ediyorlar Bu hunsta lDgiUz 
b:ı.va nenreU dUn gece 1\1 teblili 
neşretmiştir: 

Gumarlesi gecesi bir İngiliz bom. 
b:ırtınnım fılosu Almau)·:ının, \'il -
~slaal .. denb .O,Sl}'HI lltJcum et
mlştır. 'Düşman torafınrl:ın r11 .. ırrı. 
len şldaern mukavemele rağmen 
tay.} arelerimiz hedeflerine varmış 
,.e ıcrs:ıneyı bomb:ırdım:ın etmiş • 
!erdir. 

Keza 1:ın·arelerlmlz Hamburg 've 
Rr~men'de petrol tasCiyehaneJerile 
rmden limanında ticaret ~mileri
ni de hombardım:ın etmi~lerdir. 
Bombardıman edilen diAer as. 

keri hedefler nrnsınd:ı orta Alman
ya ile Ruhr'dıı, Holandada ve Bet. 
çikada tnyynre fabrikaları, han 
meydanlnn ve petrol depolan. nr. 
dır. 

nu harekat esnasında 5 tayyare. 
m:z düşmü.ştür. 

Tııyy:ırelerimiz dün Sla\'11nrer el· 
varında Utsire al!:ısındakl telsiz 
p ... stasile Flessiıı ~e.'de tayyue 
me~·clamnı dıı :bornbardıman elmiJ. 
lerdir. İki keşir tay~·aremiz üslerine 
dönmemiştir. DC .• 8\'Cı tayyaremi.z 
ka~-ıptır. 

Bu sabah lnsiliz t:ıyyarelerhıe 
hücum eden bir düşnı"11 avcısı ce
nup sahilinde a\'Cllanmız hrafın. 
d.ın t:-hrip edilmiştir. ôtlI--•tcn son. 
r da bir bombardıman tnyy:ır"<;İ 

düşürülmüştür. 

ALMAN BAŞKUJılANDANLIGININ 
TEBLIQt 

BerUıı, 21 C~A.) - Bqkuman· 
danlığm tebliği: 1 

2Q Temmu8da t"e ':?0/21 Temmuz 
gecesi e&D&Sıııtla Alınan bombardt-1 
man tayyarettrl orta ve ,cenulJl 1D· 
giltercde tayyare meydanları, liman
lar, benzin depoları ve Nevcaatlc cı
varmda 81D&l mUeıııııeelere bUcum et· 
ml§lerdir. Bombalar yangın \'e lnfl· 
l&.klara sebep olmu§tur. Bir kafileye 
yapılan ı.arruz uaumda bir düş
man kruvuörU lle iki torpido muhrJ· 

YJrm.1 ln&Ulz tayyareal Trablu:ı \'C hava kuvvctlerlndan bir kısmı 
• \'ugosıa,·ya Sallbialııncri, cı· bu ada üzerine celbedilerek oya· 

yevm Alman;rada bulunan 2{10 ağır ı;arplakl İtalyan deniz ussu Tobrukn i ln 
yııralıyı yerleşürmele knrar ver. yeni bir hUcum yapmı§ bir sarnıç lıı.ndırılınLS olacak· Bclk de gilte. 
miştir. Bu maksatla S:ıliblnlımer gemiaine pike bir darbe lıımiş, şld· re İrlanda.mu muknvemctini bile 
heyeti Berline bir talepname gön· detll blr lnflllk vukubulmuştur. Nak· naZ2..n dikkate nlmıyarak adaya 
dermiştlr. llye ve iaşe gemilerine diger iaabeUer asker çıkarmak mecburivctin1c )!"· 

* l\lütarekc .komisyonunda Fr:ın. kaydedllmi§lir. BUtUn tnıillz tayya· lncak· 1rlandanm coğrafi vaziyeti-
sız murahha.~1 Portman, mareşal releri salimen üalerlııe dönmU~lerdir. ne göre Almanlar bu adaya ycrle-
Pelen ve general Yeygand ile uzun MCSTEllLEKE A.SKERLERl şecek olurlarsa Scnjorj ve ışlmal 
lıir sörüşmeden sonra Vic~l.ıadene ÇARPışn·oa kanalları tngilizlcr için kapanmış 
hareket etmiştir. Portman harp e· • olacaktır. Bu kapanma, Glaakov, 
sirler:inin iaşesi hakkında talimat Londra, 21 ( A.A.) - Afrikadnkl Live.rpol, Bristol llnıanlarmm At-
almıştır. harekat hakkında tefsiratta bulunan !as Okyanusu ile :ıl8.kasmı kesmiı:ı 

• Danimarka parlamentosunn, Ta.rmis gazetesi şu satırları yaz. olacaktır. Halbuki İngiltere itha -
matbu:ıt vasıtasile Danimarkanın yor: lfıtmın en mühim kısmını ibu llman. 
ecnebi memleketlerdeki menfaatle. Afrıkada cereyan eden harck6t !arla yapar· Ve tngilterenln -bcs • 
rine mugayir haberler göııderenlıer imparatorluğun insan ,ka'-·naklarııı • 
• • 7r ı d • ., k lC'Si için JUzumu olnn 50 mil-Jçm •eır ceza arı erpış eden bir daki tenenüü tebarüz ettirilmekte. 
J,;anu ı eli d"l · t' yon tonluk gUnlUk ithalltm yan-

" ev e 1 mış ır • dir. Libya hudutları boyundaki kı. Di1i>er cih"llen d -·d dAı..... ııına yakm kısmını bu limanlarla 
0 

" 
0e•u an ue•uYa talar AYustral)a, Yeni Zelanda ve 

hükumeüa emrinde işliyecek olan temin eder. 
bir matbuat bürosu ihdas edilmiş- Hint kuvvetlerine mOracaat edebi- Hava' harekitma gelince buglln 
tir. lecekleri gıbi yine ba domin)'on bUtUn BllyUk Brltanya adası Al. 

• 1!a1yadan 20,000 mlltehassu kuvvetleri iak"(iYe olarak Erltre -ve man tayyarelerinin harekat saba· 
işçj Almany:ıya gidecektir. 47.000 Habeşistan budutlanndaki kahra • sına dahlldir· Almanya Nonıeç, 
lalyan k6ylüsü Almanyada hulun. m:ın Sudanlılara gönderilebilirler. Danimarka, .Belçika ve Franaada
mnktadır. Almanyada elycvm 76 Kenya'da, ltnlynn Somalisi lıu - ki tayyare üslerinden kaldıracağı 
bin İtalyan işçi ~ köylüsü bulun· dudu ile Habcşistanın cenup hudu. 15 er bombardıman tayyaresinden 
duğu lahnıiıı edilmektedir. du üzerinde husust Afrika ala~·ıa • 

l~ J milrekkep !ilolan binôirini m.Utea-
111 •ransa nazırlara memlekete nnın .. ı11cett, bunlann erkasında da 

programlarını Jzah için blrlbirl ar. cenup ACrikasımn seyyar kuvvet • kip hareket eden clalgalar halinde 
ka~ndan nutuk sö3•liyeco'klerdir. aevkederek mütemacU bir aurette 

nk nutku bnglın saat 20 -de mü· leri ile şimal Radozy:ı.sı alayları İngiltreyi bombardıman edeblllr· 
nalı:alAt n:ınn Pietrinin söylemesi v~ bu~dan baş.lta cenup Afriknsı Ye Bu bombardunan salıalarmm me • 
muhtemeldir. l-..cnya nın haya kU\·vellcrl hulun • safesi çok değişiktir. ,En uzak me. 

• Besarabyn hududu lıoyunc~ J maktadır. AYrupa, Asya, Afrika ve safe Norveçteki Stavanger ile 
Dphoroi vilayetinin bazı bölgeleri. Avustralya kılaları ltal.ran hulyası_ Yarmut arasında 200 kilometre, 
nl yanlışhkla işsal elmiş olan Sor nı suya düşilrmek için )"er almış en yalını mesafede F.r:aıısadakl 
Yl't kıtalannm bakiyesi de teshil bulunuyorlar. . Grine bumu ile Duvr arasında 33 
e.dllen hudutlıır dahiline çekilmiş. Sudan hududu Uzerinde, İtalyan- kilometredir. ,Bugünkü bombardı -
lır. lar üç karakolu i11ale muvafCa1' ol. man tayyareleri ~in mesafenin bU-

• B~ksel radyosuna söre. Bel· muşlardır: K~. Gallabal, Küm. yük kıymeti olmft.ı."'9 da gözönüne 
~ikayı Jşg:ıl eden Alman kılalarına rük. Kenya hududu üzerinde l.ıir """6• 

ıaşe Tesiltaları dalılllaca~ıı:. Bu.. taburluk garnizona karşı bir liva ,.e getirilirse Ahnanymun 1nglltereye 
nun "Sebebi gıda maddelennın ı.:an müt dd't b 1 k 

11 
k kargı yapılacak hareketlerde en 

bir tasarmfla knllanı1mnsı lilzumu· . ea 1 , a aryn u annıa sur_e_ ziyade hava hUeumlarma gllvendik-
dur. En seviknlnr lokanta ve malla- tıle 'Moyale yi almışlaroır._ ~~ş sun lerl netice!ini çıkarmak yantl§ ol· 
zalarda ktı11ıını1mak icindir. m.ubasara .altmda kalan kuçiik gar- maz. Fransada ve Polonyada umu. 

• Frnnsa mali~ nıızın Bouthilli· nızon çok kahramanca bir mukave. miyetle hava hilcumlarmın çok mu· 
re nezaretin, biiyük bankaların ve metleo sonra tabliye edihniflir. vaffak neticeler vermi§ olması .da 
sigorta şirkealerinin naklini temin İtalyan hedeflerinin ,kıymeti, düş bu noktayı teyit edj,y.ordu. Hava 
için yakında Parise ~ideceklir. maoı bu bedellere vanb.ktan "SODra hAJtiınjye.ti tamamiyle Almanlar ta 

Ma,..J Pelen Frııa11z hilktmell. kücfiltmelc doiru dejildir. Bununla rafından elde edilmedikçe 1ııgilte~ 
nin \'ersallles'ya yerleşmesi hak· lıerııber bütün bunlar ancak iptida1 re adalarmm ~alt bir hayaldir· 
Juuda .kar.arından sarfınazar e.ıwo- ateş teatisi<lir ve Mıııırın !!lratcjik N~-kim Çö-il ıs Haziranda me-
!llli~ir - - de 1 .. rat Üt k <OU: .,, • ıi·ıı Al . . ussua eua TI: tceav z ma - bus:ın meclklnde verdiği nutukta: ! er, ~nan h:ıri~!se nazın sallar için çok "'Üksck e,·safı haiz 
Fon Rıbentrop u S. S. Hucum kıta· . . " "Adalar merlnde tayyarelerimiz 
farı başlwmındanlığına ia;rln et. genış 1htıyatlarımız me,·cuttur. uçtukça, b!r Alman U!tilB.sı mevzu· 

miştir. lrılLYAN ~·· bahs olamaz,, demiştir· Binaena. 
lQN DlllLICI leyh Almanya, hava hakimiyetini 

Yeni mebus namzetleri 
ittifakla aeÇildiler 
Anktmt, 21 (A.A.) - Münhal cılnn 

-Ankarn, Kırşehir, Seyhan, '\-e Siirt 
mebuslukları için %1 ltrnmuz 1940 
pazar Riinü yaptlan intihapta Ankn
ra mebusluğuna Ankara beleCliye A· 
zas~ndan 8\'tlkat Ekftm Ergun, Krr
şehı r mebuslu~na Niide J)arti -ve 
belrdiye nisi .ıDr.. tifuleyin OUtii, 
Seyhan mebu~luğuna iş B:mkası 
umum müdiirii S.llhattin Cam '"' 
Siirt mebusJalJıına aa ıeski Konya 
mebusu Ressam şevket da~, ;parti 
na1Dllt'di oı.rak ımiittefibn seçil· 
mişlerdir. 

ltal:ylMla Mr ,..,.., 'ı (A..A..) - ltaı· tamamiyle eline alama7.$a 1ngllte· 
yan umumt karaTglhmm 42 numaralı reye tasavvur ettiği istilayı eok 
tebJJil: gUç yapacaktır. 

Tayyuelerlmiır.: lılaltada tO!'pll hb- Frnnııız sahiline yerleştirilen 
rikam tıııerine alçaktan bir ,,ece htlcum bUyUk çaptaki toplarla Lonaranm 
yaparak gen.fi yaııgmlar ~kanrnş bombardnnanı milmkilndür. Lon -
Ye ll&ltmen Uıilerine dönmllılerdlr. dra 8 milyon nüfusluk bUytlk bir 

Şimal Afrikdmda bir lngtılz tay- şehirdir· İngiltere bUUln ntifusu _ 
yueal dafttrWttek Oç kı,tderı mUrek· 
kep "mnrettebatı esir -edlhnlJtir. nun altıaa biri Londrada oturur. 
Doğu A:frikumda 'tayyarelerimiz Umumi harpte Almanlar 125 kilo· 

Buna • :Kenya bava U98l1 ue Berbara metrelik bir mesafeden · Parisi 
deniz - hava tıM1l n !ngmz - Jı1mr bombardıman etmişlerdi· Londra 
Budaıımdald gUmrilk mmtakanıcla iae Manıs denizinden 14.5 kilometre 
t!1l§m1m <JneVzllerf 1lzerine tesirli bom· uzaktadır· Umurrıl harpten beti ham 
batdrmanlar yapmqılardrr. Tayyarele- sana)iinin terakkisi t 45 kilomet. 
rimlzden biri dönmemlılir. reye gülle yetiştirmek hnkinınr 

Dlakü at 1Brgl&n ~lb'llk llllr ~bet gönnütttir. YnJcardald .J'Mlmlerde J&111ları tak.ille goelmled ı.mt alıttcrok gi§t'lerl önUnde ve yaneJann netlcıclerlııln 
JUi~ aııta öatblle ~rifonmm&. 

vermiştir· Londra 1tnlyan gazete· 
sinin dediği gUnde 500 mermi ile 
bombardıman edilebilirse bu bom
bardıman İngiliz iktısadi)'atı üze ft 
rinde fena tesirler yapabilir. Hat· 
tA kuvveimancviyi de bozar. Bu 
bombardıman bu noktainaza.ra gö. 
re tayyare hUeumlnrmdan daha 
kat'i neticeler verebilir. 

Alınanyanın İngUiz sahillerine 
nsgari 25 fırka, yani takrıben ya· 
mn milyonluk bir orduyu blltün 
levazımı ve ia§eJ'lle beraber de -
nizden çıkarması çok güç blr ~tir. 
Bunun bugün yapılabileceğini san
mıyoruz. Bu ordunun çıkarıldığı 
fnrzedilse bile orada tutunması ve 
beslenm~J lhrscmda.n daha gUç 
bir iştir. 

Fakat Almanya bu güçlilklerl 
naxan dikkate almadan bir teı:ıeb· 
bilse girl§ecck olursa lngiıtorcnin 
hangi noktasına asker çıkaracak • 
br. Bunu tarihten alınacak örnek· 
Jere bakarak kestirebiliriz. 

Romalılar Manıı denizi Mhiline 
) crleştlkten sonra Duvr'n saldır -
mıoJardJ. Milldm 450 inci yılında 
Danimarkadan gelen Gut'lar Kent 
dlkalığına asker çıkardılar. Ho -
Ic~tayn'dan gelen Salcsonlar Tay
mia nehrini takip ~erek bu kıyı. 
larda karoya çıkWar. Bizzat 1ngi· 
lizler, yani Angl'Jer BfiyUk Brlt.an
yayı ıark kıyılarından adayı istill 
ettiler· 

lOC.6 da Normanlar Mansnı kar
~· sahillerinde İngiliz top~klarma 
ayak baııWar. Glyyom Oranjda 
lngiltcreye çıkmak için Manş yo· 
lunu takip etti. 

BugllnkU İngiltere hükümetl de 
taamızun Manştan geleceğine ka. 
nfdir. Fakat Almanların İrlandaya 
taa.rrw: etmedikleri takdirde bu 
yollarm hiçbirisini eeçmivcceklerl 
zannedilebilir. Alman erkA.ntharbf· 
yeei, kara harbindeki dUsturunu 
ihraçta tatbik edebilir. Bu d!lstu
ra glSre "en uzun yol eıı eroin olıı
mdrr-., 'Eğer İngiltere istilılsnıcla 
da bu dUstur tatbik edilecekse 
Norveç sahlllerinöen kalkan Al • 
man kuvvetleri şlınnıt İngiltereye 
yani İngilterenin en aı: hazırlan • 
DUi Jrınıma hUcum edecektir· 

Cenupta yayıl:nak İçin 

Japonya Çin harbini 
tasfiyeye çalışıyor 

Tok} o, 22 - Prens Konoye kabine· 
Binin tam liBtcsı dUn ak§am ncp-eım· 
mi§Ur. Hariciye nazrrı Ulatauskndır. 

SO\'YET GAZETESİNE GöRE 

Moskon, ıı (A.A.) - Japon hUkO· 
metinin istifası hakkında te!siratta 
bulunan lzveıtla gazetesi diyor kt: 

f{ablne, Çin hatblnln üçUncU yıl dö
ııUmUndcn b\r kaç &:Un s_pnra l.ııUfa 
etml§tlr. Bunun Asya krtasuıda Ja-
pon,ya taraf1J1daıı sevk ve idare e®fo 
askeri hııreketitı bf!Ançosundan~tt
veWt olduğuna hiç ştiphe yoktur. 

Yeni hllk1)met, "Çin meselesi,. ~ 
halle memur edllen be§iııcl ~ablDedlr. 
Çlndckl harbin bUtUn devamı :ıı:ıUdue
tince, .:Japonynnın hiç şUphcıı;tz son iki 
tıı: ay zarfındaki kadar Çlndekl mu
baaamatın tııtmne Jhtıyaeı olmaıxuş· 

br. Bu, her ı.ıeyden evvel dış siyaset 
ıctıeplerl dolayıaiyledir. Japon liyr~ 
mahfilleri, beyneh.nllel vaziyetin ;Ja· 
ponyanm cenuba doğru yayılmruımı 

tahakkuk ettlrmek Jçin !evkalAdo 
müsait olduğu kanaaUııdeclirler. 

Çin meeeleslntn halll keza ıı: siya
set sebepleri yllzünden de JUzumlu· 
dur. 

Harple geçen Uç yıl iaşe bakımın· 

dan yalnız Japonyada değil, Kore ve 
Maııçurlde de ciddi zorluldarla lk&l'fl· 
laşan Japooy&Dlll bütün ıiktisadıyatınr 
uram:ı,ur. aam madde yokluğu git· 
tikçe kendini biale.t1irnıcktedir. l4lltl 
tıorc 2t mlltar yene ytlkaelnıişUr. 'İf· 
te Japon bUkftmetinln örıüD<lo dlkllen 
zorluklar bunlardır ve h~lm mnıfla.. 
rm ltcndlslnden daha kaU, do.ha r
ıı usuller bakledlği Prens Konoye ka· 
bJllMi bu ZO!'lukları halle memurdur 

Muaolini, Hitleri tebrik 
etti 

Bedin, 22 - Musollnl, J;l!Uerc bir 
lelgra! göndererek F..ayi§tağdal<J npt· 
ku dolayıslle kondi.ılinJ tqbrlk etm~ ve 
11.alyanm zafere kadar AlmaııYJ. lle 
beraber olduğunu blldirmi§Ur. H!Uer 
cımı.bm<la tqekkUr ve zafere imanın 
d:ın bahsetmlttir. 

ZI'\ Yl ŞEJIADETNA~IE 

i\lnltepc '.Knzas'ker Fcy7.ullah efen. 
di mekrebinden 340 $enı:sin<lıe ııl· 
mış oldu!ıunı şehadetnarneml ka,)·. 
hellim. Yenisini çıluır::ıca1:ımdan 
e~kisinin hukmii yoktur. 

~lnllePl:, Tarla sokak. iNo. 29 
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ngilterenin sulh şartlarını 
yarın Çöörçil söyliyecek 

(Ea.5 tru-afı 1 lnclde) 
meksJzin bUtilıı mUlıim ham mad· 
deler stokunun kiı.fi olduğu hak. 
kmda verdiği teminata alaka gös
termektedir. Londrada Hltlerin A· 
merlkadnn bahsetmemiş olduğu ay
nca kaydediliyor. 

yet davasını btrakmıyacaktır. A- ı oldui;ıt .ı:ibi tam blr slikl'ln ve ni- 1 ı::nrı>, ıııah ı::linii mecli""' ~,.rilrrPk 
vustralya ve 1ngiltere dlinyaya hat zafere 'tam bir itimat hliküm olan yrni hütçı>de kazanç \'er~i!i 
banşı temine azmetmişlerdir· Fa; elirmektedir· 1ngiliı1Pr böyll\l hir ıohrmmiyPtli hir sııretf P. Rrtlrrılıı. -
kat Hitlerin şartlanna. itimatları taarruzun imkanı hakkında haya- caktır. Rıı nr~i l!!_tPrlin başma ~ 
yoktur.,. lata kapılrnıyorlR.r· lnı;'iliz halkmm rıllin artarak 9 huçuk ıı;ıiline baliğ 

ntR JAPON GAZETESİNY. l'inlrlen propagandaya. kar§ı kayda nlacaktır. Üı;lincii harp hlitçe8i n • 
GÖRE değer hir surefü~ mukavemet el· lan hu hiilç~ günde 1 O milynn 

Daily Telegraph diyor 1d: 
"Şansölye kendisine galip unva

n.mı vermekte ve mantıki bir tarzı 
hal bulmak arzusunu söylemekte 
çok istical göstermektedir· Zira 
:zafer teminat nltma alınmış değil· 
dlr ve HlUero göre mantıkJ bir tar. 
ZI hal de nncnk Gestaponun bin se
ne 1çln saltanatı demektir· 

Tokyo, 21 (A· A·) -Asabi Şiın. mekte ve rarlyo ile nP.şredilen let. İngiliz liı-aıımıt haliğ olan müthiş 
bun gazetesi "Barış .teklifi" başlt- hiş rdici tehditleri dinliy~nfP.r bun- harp nıMrafla.rmı knrşılJyacak M. 
ğı altında yazdığı ba.şmakalede ln· lan bir hikaye dinler gibi karşılr ne niltayetinrlr..n evvel 800 milyon 
gilterenin dÖ\'ilfmeğe devam ede - yor ve gUlüyorlar. Dllşman hıı.kika~ cıtcrlin aı;ı~ karşıhyacaktır. 
ceği hakkındaki beyanatına inandı- ten bu memleketi istilaya t1>şeb - Maliye na.zm, bu açrğın kapıı.tıl
ğmı aöylliyor ve ııöyle de\-am ecii· blis ettiği takdirdi\ nahoş silrpriz· mtun için v<'rgilı>ri miil<ellPflıo.r ara· 
yor: lerle karşılanacağı muhakkak ,.ıı • ı1mda lıakkırniyetll hir rmrett., tev-

Halen lsviçrede bulunan' ve Av
nıpnlı olmıyan bir d1plomatın şu 

sözleri Londralılarm çok hoşuna 
gitmiştir: "Ilitlerln Çörclle karşı 
hissettiği (dostluğa!) bakıp da hU
ktiın vermek icab ederse, lngifü:
ler Çörçilln eahsmda en iyi §efle· 
rln1 bulmuşlardır·., 
:AVUSTRALYA BAŞ\'EK1L1Nt:N 

Almanya için İngilterenln Bri _ retti'! ııöylcnebflfr. J,ondra hir "ııöz:. 7to elindrn J:eldiği kadar çalı§acs
tıınya. adalan fiilen ~ga.1 edilme- de 1n~ltere harbi,, nin erifesincio ~mı vaadPtnıietir. VergilE'rl!'! kapa· 
den t~Hm olacağma inanmak müır bitaraf müşahide dayanmak azmi• tılacak kıs~1 hozı:larla k~pı\lıla • 
ktildür. 1nglltereyi te!llm olmağa nin her zamandan kuvvetli olduğu caktrr. niitün iı:ıplrtolu i'>'kiler, bi-
ve dUnyada yeni bir nizam tesisi- intibamı vermektedir·.. re. ve bem:in tak_~lnrmın arttrrıt· 
ne i~tirake mecbur etmek için Al- maııır derpiş Pclilmektedır· Bütc;e 
man•·anm takip etma•ı' l""""""gelen HARB MASRAFI Gİ1NDY, ON •·alnız lilkıt maddelerin ciE'<ril nor-

J ....., u .... ~ l\llLl"O.N STERIJN J ~· 
en kısa yol İngiliz mUda.faasrnı kır mal maddelerin de istihlıi.kini ıı.-
mak ve BüyUk Britanyayı işgal et. l..ondm, 21 (A, A.) - flnyler a.- zalt.mak gay~ittl i.ııtihdaf etmek· 
mektir. jansmm parlamento :muhabirine tedir. 

NUTKU 
l\lelburne, 21 (A· A·) - Bugiln 

10 :bin Avustralyalı önUnde 15Öz a. 
I.iiı Avusrtaıya ba§vekill Menzles 
§8yle de.mi3tir: 
"- Bütün dünyadaki İngilizler 

ffitlerln nutkuna. cevab olarak a.
liylı,bir·gUilişle gUlmUşlerdir. !n· 
gllteie insanlık, hllrrlyet 'Ve emni-

lNGtr..tZLERİN IUA.."'\E\1YATI 
.&fÜKEMMEL 

Londm, 21 (A· A.) - Röyter: 
lsvfçrede çıkan Basler Nachrich

ten gazetesinin Londra muhabiri 
İngiltercnin bir Alınan taa.m.ızuna. 
karşr nasıl hazrrlanrnr.ş olduğuna 
dair bita.ra.f bir mUşahidin intihar 
ru nu suretle hulasa etmektedir: 

"İngil terede bugiln de d&lma 

Balkanlarda vazi
yet salah buluyor 

(&§ tarafı l lnclde) l ristan ordu efradının bir kısmına 
mansuıJ>oğuşmalann •devam etti~l mezuniyet verdiği cihetle, Roman
b~~e .bir~anda bizim sulh ve ' yadn bir kısım erfadı terhi~ ıotmiş 
silk1ın Jçlnıle ldiltfir işleriyle uğ- ve bu suretle asker! gerginlik hafif 
raşmamız hüyük bir nimet ve saa· bir gevşeme yolu tutmuştur. 
'dEttlT • .Bunu takip edegeldllUmiz Diğer t.a.rartan, ~ubattan beri de
bitaraflık ~e sulh siyasetimize borç nm etmekte olan matbuat miitare· 
ltıyuz. Fakat bitaraf ve sulhçu ol· kesi Macar matbuatı tarafından 
mamız haklarımızdan vnzgeçU#l~ lesbedilml1tir. Mez.kt1r matbuat Ro
nılz manasını tazammun etmez, Nö} men gazetelerini münakaşalara baş
yi muahedeslylc uğradığımız hak- lamış olınakla itham etmektedir. 
sıZlığın şlltıb ve · kuvvet ile .,değil Umumt intibaa göre, Trıınııtıvan· 
anlaşma yoliyle tashihini i&tiyoruı. , ya meselesinin Bükreşle Dudapeşfe 
ve isUyeceğiz. Bu hıı.kkımm tanıt- arasında doi;nıdan doğruya ve 
mağa..,muvarfak olacağımızdan şüp. ınuslihane bir ~urelle halledlleme· 
he etmiyoruz. yip bilahare mihver dchletlerinin 
Unutmamalıyı.ı ki hakkımızı ta- hakemli~ine nrzedllecektir. 

nıtabllıiıek için de her ıam:ından RO!lA'l"A GÖRE 
fazla kuvvetli olmak ve devlet rei· Roma, 21 (A. A.J - Curnnle 
~imizin etrafında tek bir vücut gi· D'Itnlya, Bükre~ ile Budapeste a. 
hl müttehit olmak mecburi)-etlnde. rasındnki matbuat münaka,:ılnrın-
yiz." da mütareke yapılması, nu .. ya Ro· 

~'UGOSLA\'YAYI TAZYİK manya arasındaki yeni hudutlarda 
NevrJorl:, 22 - Mihver de\"lctlerl- vaziyetin norm:ıllcşmesi ''e nihoyet 

nin Yugo~lavya üzerindeki tazyiki Roman)·n ile Bulg:ıri~tan milnase· 
gün sectıkce nrlmaktadır. Miln·er h:ıtındaki 1terr.ıinllği n ze\•:ıl bulması 
devletlerinin gayesi Yugoslav hiiklı· dol:ıyısile Bnlkanl:ırın vaziyetinde 
metini devirmek ve kendi arzuları m:ıhsu~ bir saJah lınc;ıl olmu, oldıı
vechile ~eni bir hükfımel kurmak lluna işaret etmektedir. Bu vaziye
lır. Du f:n~eye ulaşmak için mih· le, lt:ılyanın, Dnlk:ınların vııziye· 
ver devletleri mlithiş bir propngon. tinde husul bulan bu küş:ıyişl an· 
da yapmakta ,.c Yugoslavyanın cıık memnuniyetle k:ırşılıyabilcce. 
mihver devletlerinden va bilhassa l(ini, çüııkii ötedenberi A \"rupa 
ltalyadan ayrı olnrak yaşRmasının sullıunun muhafa:zncı kar~ıı;ınrln 
imkdqı;ız: bulunclu~unu, halbuki bu- hulunan ltalyıın ~iyasetlne uygun 
günkQ Yugoslav hükümetile bu ay· oliluj:lunu ilıh-e etmektedir. 
nlı~tn dc,·am edecrğine halkı i· ''Esasen Dalkanlıırın \'aziyetinde 
nandırm:ılfo çalışm:ıkt:ıdırlar. vukun f,Te!en bu 5r.tah, mihver de\·-

TRANStt.l'A1',_.A MESELESİ Jetlerinin Avrııpnııın bu mıntnka· 
Budaprşle, 21 (A.A.) - Hnvas sınrla mutavn,~ıt rolO oynamak sır 

aj:ınsı bilıliril or: relilc snrCctmekte olılııkl:ırı fnnlive-
l\fah~uliin k:ıl<lırılması için l>tnca. tin meııul nclic<"lerindrn biridir: 

Uç ballık devleti Havana konferansı 
Yirmi senelik <Ha1tarah ı ını·ıııeı 

istiklalden sonra muhafızı olmaları IAzmıgeldiğlni 
söylemiştir· 

T rihe karıştı Konferansın müzakere mevrulan 
· i arasında Amerikalı olmıyan devlet· 

Lo11dro, 22 - Gelen haberlere lcre ait Amerika topraklarının mü. 
göre ür; Dallık de\'letl Lcıonya, Es- dafaası planı, Amerika kıtasmm 
tonyn , .e l.ltvanya parlıimcnlolnrı ihracatında. bütün Amerika devlet
Sovyet Cumhurb etleri Dirliğine !erinin milnterek bir plin daire.'lfn· 
füih:ıkn karar ''ermişlerdir. llu kn- de hareketi gibi mUhim meseleler 
rar Mosko,aya bildirilecektir Mos· \"ardır. 
kovanın kabul cevabı ''Creccğ.i şiip· --------------
he~izdir. 

Cnrlik Rusya.sının lhlililllnclen Maruf riyaziyeci Meh-
ı.onrn teşekkül eden Bn.ltık de\'Jcı. met izzeti kaybettik 
]erinden müstakil ol:ırak şimdi yal- • 
nız Fln!Undlya knlmış dist-rlcri Rl,1asctıcumbur daire mUdUrU Ce 
Sovl'c1ler Ilirlilli çcrçevco;i dahilin· milin kaympederl ve cumhuriyet Mer· 
de meseli'ı Özbcl-1stan derecesinde kez Bankası umum mUdUrlUk tııhvilAt 
muhtar olacaklardır. ~e:l Nureddin ve İstanbul oubeBl me· 

İllih:ık korarl:ırı, son zamanlarda murlarmdan BUlcndln bUyUk babala· 
bu üç memlekette hilyük prop:ısıon. rı b!rçolt tellfat ve yctl§tlrdl~ ııayt· 
dehrln yapılan inihaplardan sonra 517. talcbeslle memlekete hizmet etm~ 
.seçilen mchuslerın t-eskil eti ik]cri olo.n riyaziye hocuı ı ŞJrketl Hayriye 
par16menlolar tarafından verilmiş- sabık mllbaya:ıt mildUrU) Mehmet 
tir. İzzet, uzun bir hastalıktan kurtulamı· 

Cc memlel.elin merkezlerinde yaralt dUn nk:am, Hakkın rahmetine 
nümayişler y:ıpılmal.tadır. Fakat ımvu§mu~tur. 
)alnız Estonyanın mcrker.J Tallinde Cenazesi l:i~le vakti Çemberllta§ta 
yapılan nümn~işlerde Mdise çık· Fuatpa§a tUrbesl knrşııımda 2s nu· 
mıştır. maralı e\inclcn kaldırılarak Eahçeka· 

pISındn. Yenlcamide nnmru:ı ltılmdık· 

F rnnsız ı;efiri bu sa hah tnn sonra Sirkeciden hususı vapurla 

A k d ıd • HskUdara nakledlllp Karacaahmette 
n ara an ge l 1 Hattatlar mezarlığındaki aile mnkbe· 

Frananm Ankara bUyUk elçi.al resine defnediıeccktlr. Merhuma rah· 
:Maslı;U bu ııabahkl ekspr~le .Anka· met \'e kederli ailesine sabır n nel~· 
rad:.uı-§ehr1ml.zc gelml:Ur. met dlJerl.z. 

İngiliz ta~vvarele
rinin alunları 

(&.~ 1.ars.rı 1 lnrfıfo) 
~·arelerl tarafından ıı.tılan 3 bUy11k 
dUdUklU bomba. birkaç f'.V ve dllkk!n 
yıkmlf ve bir kadınla ' yaşında bir 
çocuğun öJUmUne ve 6 klflnln hafifçe 
yaralanmaııma sebeb olmuıtur. 
lNOtl/l'F.REl"E BU GECE YAPILAN 

II1!CIDILAR 
J..ondra, %l (A.A.) - Röy~r, 

EmnJyet nezareti tebliği: 
Gece dUşman tayyareleri tnrtıtere· 

n!n merkez ve §lmnll 011.rk!ııl sahilleri 
mmta.kalarma bombalar atmı~lardır, 
A% huar olmu~tur. BJr nln yandı~ı 
haber verilmPktedlr. Ağır yaralı yok· 
tur. • 

İngiliz adaları Uzerlnde yapılan bir 
bva hQcumunda iki dU~man bombar
dıman tayyaresi dUşUrUlmUştur. 

üçUncü bir tayyarl'nin de tahrip 
edllml11 olmUt muhtemeldir. 

MALTAYA HÜOUM 
Malta, %2 (A.A.) - Röyter: 
Maltaya. dlln Jlı: hava hUcuı;nu l'&· 

pılmı~tır. Fakat atılan bombalıır ha· 
sar ve ıayiat yapmanlt§tır. Tayyare 
datl bat&ryalannın ateıııe blr dU§mn 
tayyaresi denlze dUeUrUlmUftür. Dl· 
ğer bir dUşman tayyareıılnin de bir 
tnglllz taY,yaresl tarafmdan tahrip 
edildiği muhakkaktır. 

(H.arbe d\\Jr diğer ~lgranar S UncU 
S..'\Y ta mo:da.dır.) 

Yakup Ka.dri geldi 
Almanya ta.rafından l§gftl edilen 

memleltetıcrdekl elçilerimizin ek8eris1 
memlekete dönmUşler, fakat Holıuıda 
elçimiz Yakup Kadri l{araoamanm 
gelmesi geclkml§tl. Gnrlp bir tesadüf 
o~erl Yakup J~adr!nln bulunduğu 

memleketlerin hemen hepsi Alman· 
ya taratmdan i;ıgal edilmiştir. Fıkra 
ınuharrlrlerimlz bunu kendilerine mev 
zu yapml§lardı. Bu sebeble Yalrup 
Kadri a!A.ka. ile bekleniyordu. 

Nihayet bu sabahki ı.ıemplon eks· 
presi Yakup Ka.drl;·ı §ehrimlze getlr
mlıtır. 

Ne~eli bir halde trenden inen ıevim 
11 edip Ye ıetır bir muharririmlze reı· 
mı beyanatta bulunamıyacağmı, an· 
cak eski bir gazetecl sıtauıe bazc in· 
tıbalarını husust oek!lde anlatabllece· 
ğlnl söylemi§ ve deml§tlr ki: 

"- Holanda taarruza u~radığt za· 
man oradaydrm. Taarruz çok ant ol· 
du. Sabaha kar§ı top ıı~slerl ve tayya· 
re gUrUltUlerlle uyandık. Pencereden 
bakar bakma:1; gördUğtlmUz ·manzara 
bizi oaıırttı. AlArm l§areU vPrllmcmlş· 
ti. GökyUzUnde yüzlerce .Alman tay
yaresi uı;uyordu. Fakat halk çok aa· 
kindi: Sanki bir man .. vra yapılıyordu. 
Almanlar §iddetıl hlr bcmbardımana 
~ladılıır. Roterdamın dörtte UçU iki 
Uç çaat lç'r.d .. tııhrip t'diliverdl ve bin 
lerra Llvil öldtl. B'zlm ~l"Carethanenln 
lbO·?OO ml.'tre kadar ilerlJrlne do bir 
kaç bambn dU§lU. 

Holandada bulunan Türk ticaret 
heyetile bir Türk talebesi ııefaret. 
te m!safirdir· letiJadan sonra. bir 
buçuk ay Holıuıdada kaldım· Bu
nun ııebebi e'w"\'Pla ticaret heyetini 
yollamak için beklemek 7arureti i· 
eli. Onları göndermeden ben gidc
mezdir:ı· Heyeti yollndım. Fakat 

Fransada harote 
700 köoru 

yıkılmış 
/,ondra. 21 - Berlin rad}o~u g,· 

çendt! Fransıı başveldl ımıııvinl 
Laval'in şah~ıM hıic111n etnıi,, hıı 
~lhi eski politıkacıların itimııt tıoJ. 
kin edemiyeceklerini süylemiştl. 
Alman lrnntrolıı allında çıkan gaıe· 
tPlcr ele J.a\'al'e hiicum ediyorlar. 
Almanların kendi iı;tedikleri adıım. 
ların iş .tıı1şına 1tıolmesin i arıo:u et· 
tikleri anlaşılmaktadır. 

Laval Jnatbııııt ~ıınsür ~eni~ini 
ıJerııhlr Plmiştir. 'Marrel Ptat Övr 
1taıetesinde "Yalanın Jı~kimiyc
ti" haşlığı ile Frıınsı7. m11Jehnden 
lınkikatin ~izlcnmi~ olmasını tenkit 
f'diyor ve diyor ki: "Znvalh mille· 
timiz yalanr:ılık ile yaşamış, yalan· 
cılıkla ı1öviişmüş ı-e yenilmiştir. 
Fron<ır. milletine hir ~iirii gihi mu
amele edilmiştir. FakRt hakikatin 
parlAYnr.a~ı ıı:aat 1telmlşfir." 

Jl'RAN8T7. 1\10-NAKAf..AT 
NAZIRININ NUTKU 

lllünaka1.t't nazırı Pietri :o;öylediği 
ıı1.11n nutukla demi,tir ki: "Franca· 
nın lı:Alkınması ve harab yerlerin 
in5a ye imarı senelere muhtaçtır. 
Harp e~na!i>ında tahrip edilen 700 
koprüyii )·enidcn ~·aplırmak mer
bııri yetin deyi7.. Si menci iferleriml7., 
limanlarımı7, münakalatıınız, $0" 
sdcrimir., posta ~cn·i~lerimir. $İra· 
zr.dcıı çıkmıştır. Bunların organiıe 
ctlı:rııesi uzun senelere 4l111hlaçlır.'' 

J)iArr tarartan Fransada i'i!ı:\l al. 
tındaki yerlerde bir marka 20 
frank kıymet koyrnıışl:ırılır. Alman· 
yada mütemadiyen mark hıısılıp 
gönderilmE'kle, bununla Fransada 
her göriilrn sev s:ıtın alınmaktadır. 
Hnlbuki Yeriİen hır markların AJ· 
manya hııricinde kıymel i yoktur. 

Bearn tayyare 
gemisinde bulunan 

tayyareler 
Ne\-rork, %% - .A'lllerlkıt hariciye 

mUste~arı Yels, .AınerlkadRkl Fransız 
ve İngiliz elı;llerile müzakerelerde bu· 
ıunmaktadır. Aml"r1kamn mutavas,ıt 
rol oynıtdıgı bu müzakerelerin esası 
Fran.sa tarafından Amerikaya ılparı, 
cdUlp teslim alınan \'e Deran FranSiz 
uı.yyare gemtııine y11klenerek .AnUller
dekl Fransız mUatcmlekeıi Martınlk 
ııdMin& götUrUle.n 100 tayyarenin ki· 
me a.lt olacağını tayindir. 

MUzakerelerdo Franııanın nokı.t: 
nar.arı ıuduı:: 

"JJu tayyareler Franeıı. taralmdan 
pıırasc verilip alınmıııtır, FraMayıı. a· 
ittir.,. 

lngllterenln nokta! 11a7.a.r1 tı;e ,udur: 
"Fransa mUtareke yapınca Frıtnıı!l· 

nın blitun stpıutoıerint hesabımıza a;e· 
çlrdlğlmlzl llln etml§tlk. BlnıteMleyh 
tayyareler Jnglltereye nrllmelldlr.,. 

/\ mt'rika l!e Amerika denl7.lerlnde 
bu tayyareler yUı:tınden bir muharebe 
yapılmamasını temine çlllıgıyor. 

bu sefer de \'ize çtknrmnk 18.zım- !erimi ikmal ettim \'C yola çık.ton. 
dı. Blr diplomat gibi değil, laaletta Uıkin yolda A.ııt bir rahahm:lık gel· 
yin b'r yoır:u gibi hareket t>lmf'k dl· BudapeştedA inerek elçi Rı~en 
vaziyotindeydim. Mııhabı.>rc temin F.4Jrefe bir miiddet ~afir oldum. 
etmP.k de mümkii'n olamryordıı· Ancak iyileştikten Sôn!Cl memle • 

Alman i"tilnsı tamamlandıktan kele dönebildim. 
sonra da JngilizlPr bombalar yağ- :Muharrlrimlz ha&bıha.I etına.flm -
dırmaya· b~ladılar. Hemen her da Yakup Klldriye; kendisi için 
gün Holanda 1nglli7. tayyareleri ta. yazılan ba.:r.r fıkrahırdan "~ neşri· 
rafından ziyaret edilmektedir· Fıı.- yattan bahııet.mJ.ş. Yakup Kadri gil
kat lngilizlcr n.c;ık ıehirleri ve si· lerek: 
vil halkr bombalamıyorlar, sadece "-Benim her gittiğim memle
askerl hedeflere bUcum ediyorlar. , ket istilaya uğrMıı~ ciPğil ki.,. Ren· 

Nihayet Berllne gidebildim· Ora- den l'Onra başka ,gefiler de a;eldi. 
da bir hafta kadar kalarak \ize ı,. ler,, d~tir· 

Dü.n \" cliefcndi çayırında yaprlrı:ı 
-- -
At yarışlarn 

Koşular çok zevkli ve heyecanlı l 
bir şekilde cereyan etti 

t~t.anbı1I st. yııın:,larmm lldnrl 
hııJlıt knoınlıP'J rliln hiiJ\ık hlr 1ntt. 
:r.11m lcintff' Jl'IJHldr. Tr('nlrrin l'Oir· 
k .. ri , e ıliğf'r hlrc:nk i•fııı•yonlstrıfR 
ynlr,u alıtmt!ml!."m" ıı.f.tttıon Y «'lif'· 

ff'ndltfe ,ımdlyıı 1'11rlu ~öriilmf'ml' 
hlr mf'J"ftkh l<ittl~f fnplannn:h· 

Orıtanb11 .. yon ı;o"k mii1..-mmf'1· 
\ 'Aln17 tılr not.tıııyl'I İ~Al'Pt rtmedrn 
ıt~rmly,.N'i;i7• rıu"' trıliyr. ı:ı~ .. ,,.. 
ri ı;ftbuk , .e mnntll7.ıınn t:'\lı.,ıoımı · 

J'M· Onlimü7dcld hn ftl\ lal"dll hu 
~tth7Urun önlinfll f:Ptllıor.tığinl dP 
blhmln f'dprf7. 

Helellm J:iiniin yl!rı~l!.rma: 

RlRIXCt J\OŞU: 

Jlort Te daha l n~arı :p~tııl;i hıı_ 
li~ l.;ıın ,,rap ıııt ve kı~ıal..laııı ıııııh

~u~fıır. Me~arco;i: 2400 metre. 
I - T{nrak11~ (11, M111/ıı) 

!! - l'ıırnl (F'. O:rılfırı/ı) 
3 - Ornek (Hofıik Giirfii) 
Ttlplıı lıir h::ılıle ı;ıktılAr, binn 

o:nnrA c)rııeı.: ba,a ır~çl i, arkasın. 
rlan T\1.1.rak11~, Te bir:n: Arkııciıın cin 
Vıırel kfl~ma~a haşlaiJılar. Son~ 1.:o
ılpr l.tl'll hıı şt!.ilde dtT:ım etli. Ye 
Örnek yarı~ı birinci bitirdi. Kora. 
kn~ ikinr~ı. Vural üçiinrii loıhıhr. 

J\fıi~tıorıol.: hahi•te ı::ı.ı.nyan 1 Jirı.ı.. 
ya mukabil 130 kurıı, "\'P.rıH. 

IKIN<.:t l\OŞl': (H"nrfikar> 

Üç n~ındalı.i ·erli yAnm kan fn . 
lfİlt7: erhk n di'i t:ı~ hırıı mah~u~. 
~fe•efe,i: HOO metre. 

I - AJ,hflkrı (f'. Koro,,~mon) 
2 - l\"nimf'l.n (H. Kuru) 
.t - Tonılr (F'. Karno.~man) 
ne, alın J~lirak elli~! hıı hancil_ 

knpla Nerıman ilk Anlaroia di;:ter 
dıirt rakibini bir hayli ırf'rirle hı. 

rakarak ~on 200 iinr.ii metrıoye 1.:a
dnr ııvnı ~,.lı.iltle ~arı~tı. ~ıı ıınôa 

'.\lehlika ıı;ıl.:ı bir hamle ile baş.- ıre • . 
çerPk J'llrt'ı hirind bitirdi, Arh· 
sından Nerimıın ikinci, T11c;vir ü. 
çiiııl'ii oldular, 

~fii~terek hahi•lf!: Ganysn 12S, 
pl~•e 110, plil•e HO J.ıırıı, Tıorı1i. 

O<;CI\ı :f} KnştJ: ,-
2000 liralık bir ınııUfat \ 

nıamı~ olan iiç yn~ınıl:ıJ..i ,er' !ıo 
ıı~ karı lnııılız erkek \e tlı~ı 1 

1( 
ra mı:ıh•ıı-;ltıı·. !\tec;arr~i ıso•ı r:ı n 

t - Mis (Nihnl Atlı) J:i8 
2 - ı;iırrı11nk r Ali 7 alfıgf/J reu 
.l - 1'hnis. < P. Koransmrırıl ~ ~ 
l\o~ıınun h:ı~laıı.ııır111d:ın ıtı 

1 
ı 

~Iİ\ hıı~ta ı:itlrrek yarışı r:ılı~ ıı 
~et.ilde hitlrıfi. ,\rJ.a-.1n.t11n , icc 
yııl.: ikinrJ, Thalc iiçiincıi 0

1d
1
' r 

. Mıi~lerck h:ılıi~ıe: l~3n\ rıı\· t-u 
pl:i~,. 12;1, plit~e 301) ~urıış "c 

nonn ' NGO roşµ: 
IJ..i H~ıntlıı 'l'e 1.oşıı t.e1~nr 

'erli hııllc kan lnı:ılıı crl-"k ,r 
~i fo~lara 
MllO metre. 

nıAh~ııo;lur. MeS
3 

1 - Sııhııtau fS. 1'nııc0 
2 - lJnırırı (f . • 1tlı) 
.1 - A11/rr (Fnhri Atlı) 
Jl:ıhıı lıaşlanıııçfa ta ıercf 1 ı'I. 

J..r · u~ 11 terlı.clli. Toplıı ı:ıtl•' 
' IA' ·~ Flrş:. 111. mclrrclcn 5onrıı ~ııbıt 1 ~ 

~il ııeo;ıorı>l.: Jcırışı birinri b;,r t 

.~rkınınd:ın 1Jıııacı ıkind, M tt 

çıınrii olarıık ı. n~ııyıı ı-ııır ,~ 
\fıi•terl'', bahi~le: (:11ııyıı·ı l ~ıa 
pl'ı:e 100, pla<e 2 iO "\'C ıt'"Uı'I C 
ıinrdiiııC'IJ ko,ıılar :ıra~ındnl\I L 
h:ıhi• bir liraya nıukııbi' ıt30 
rerriilrr. 

1 
BEŞli:\CI KOŞU: (Satı~ 1:0~1 
llilrl Te .ılaha yııkarı yaşta ~ 

li!ı l.::ın Arar al n J..ısrakJar" 
ı;u~. Me<:ıresi: 2000 meırr. 

1 - l'ükıtl (Fahri Atlı) 
2 - Cnn (Sadık Ra/l.:rrJ 
3 - Vnf11 ( A. lirliş) t 
Ko~u haşlar başlamaz Ga 11~ 1 

ıleo;ti. 14 00 melft!\'e kRdH il) < 

ıiJet rlp\·am ~tti. Bundn~ ( 
\'iil.~eı ıııl.ı hir h'lınle ılt 
f,!eçerelı. ln~ııyu hirinci Jıitirdl• 
ı.:ıı~ınoian Can ikinci, Cnltı ilC 
gclrfiler. 

MuşlPrck hahht~: 

pl:\\e 100, pllı~e 3i0. , , 
12:10, iiç, dört, hıo~iııri koşııl\ 
~ı!ldııki iiçliı bRhls le J1ir 
mnkabif n:ı J.;11rıı, TerıJİ. 

-24-
Bütün _!>lan ve keşifnameleri el· 

de etmeğe muvaffak oldum· !<."'im
de küçük bir atölye ve minimini 
bir elektrik fınnt vücudl\ p:etir
dim. Bu modelimin yapılmış olduğu 
nikel \"O bakır madenlerini ben e
ritip ben :şledim· 

Model ylizde bir ni~pelindedir· 
Eb'ad \'e kalibre aslma mutabık -
tır. Öyle ki, J\rup fabrikMmda 
miihendislere bu modeli iıııtenilen 
eb'atla büyültmekten başka bir iş 
düşmiiyor. Bunu y!lparlıı.rsa şimdi 

Amerika ordusu için gizli olarak 
seri halinde imal edilen tcıplann c. 
şi vücuda grtirilmiş olur. 

Horrok: 
- Bravo! dedi· Yazık ki bunu 

dün getirmediniz. Gelll'!'eydiniz 

top şimdi "Bi.ıımark'' vapunınd& ve 
Almanya yolunda olacaktı. :-:Py:r~ 

zararı yok, bunu götürmeği ben u· 
zerime alıyorum, ''apurtın j\'eleeek 
seferinde götUrürilm· 

Birkaç dakika gonra doktor 
KaMel ıovine, cacımı desinatör ÇRhŞ• 
tığı fabrikaya, Horrok ise ö~lf' ye· 
meğl yemek için "Viyıı.na hiraha· 
n~i" nin umumi 11alonnna inmek 
üzı-re biribirlerindPn aynldılar. 

*** 
Saat on beşte Rönarlıı her U• 

manki yardımcılart Conson ile 
Deyvi.~, doktor Ka.sselin evinin ka. 
prsmı çaldılar. 

f çeri girer girmez, kapıyı açan 
:ıencl uşağa Rönar "polis,, i§arcti· 
ni gfü;terdi ve ya\'af~a: 

- Bi1.i doi;nıcll, doktor Kıwıe· 
lin §imdi b11l11nduğ1.1 od&ya göltir, 

dedi· 
1Jeak hajTt:i i~indıo nımldaııdı : 

- Çahşmr. odal!mdıı. .•• 

- Pek 118, yol göster. 
- ~ndi"ine haber '·ere~;m. 
- I.ii1:1.ımu yok. BanA yol 1tös· 

ter, kapryı 11ç ,.e ben girdik! en 
eonnı. kapıı.... Senden hQfka blr 
~ey iııtemiyoru1. 

- P!kl efendiJn. 

Cem""" ile ney,;ıı P.'"'len gidmi 
kontrol için sok&.k kapımı.m iı; ta· 

rafmdıı kaldılar, Rönar z13rıcl 
ğm p~inden gitti, 

, 1 
w ô' 

Doktor Kası1ı>l, fntrıgr&ı: 
gazete ve mecmualardll st 
gördüğü me§hur "G· Men,, fı" 

• ~1 
derhal tanıdı. Şa~ırdı ve bU 
lığı o kadar fazla oldu lci t"I 
sarardı· lt'akat aya(ta ı.atlttl• 
mıırı kendisini toplamı.şfı. 

Maamı>.fih hayrrt rsrrl ~: 
mekte devam "W· Bu ı;-ıtYrt t 
idi, çünkü hiçbir :riyaratı.;i J;t', 

ne haber \'erilmedrn odıısınıı 
mazdı. •• Meşhur "G· :Men" 1 tnıııtt1 ı 
rilnmP.k budalalığtnı yaprııad•· 
ğma dönerek: l'c 

- Bu nedir Jüpitrr, ded1• 

haber \'Cnnedcn naınl oltıf0' 
Sör.ünü tamanılamarlr, ııı~' 

bir rol oymyanık nönRı1 d(' 
tanrmrş gibi davrandı. J3ir ı 
leri atarak: < 

- AffcdeN1ini7., dedi. ! (f 

Rönarıımır, dıoğil mi? ıtıı~ıı 
mıu:ur ~örünüı:. Haydi git " 
piler... ıl 

l·ıcrlt F.lini uzatmrş olarl\k 
de\•am etti: 

- Ziyaretinir; 
borçluyum 1 

_...ııı.1'* 
Iıönllr komedi o)-nı-· ~ 

hR!!mmıı. doğrudan drı~rtJ) ı1e 
derhal hücum edip onu ıı~ Cf' 
kın1. etmeğe karllr verrn~ 1, 
uzattığı eli görınemez~ı.eı.ı lı 
Bu i-ıe KR.Mt>le c;ok mant~ t,ıs' 
dü, Hr.r Doktorun yilz;U ~~ J 
bu~tu, ti(.! . 

Rönar, IY\ğuk ,.e ~ert bit 

konU§t.u: ~ 

- Doktor Y"uniuııı Kal!~;;.., 
et bir meml"..k't h~Mb~ vJ· ı 
yapmakla itham f"ciild.iğlfl ııJI 
kmız.d& kesilmiıs hlr te~1C 11, ' 
lı:er~nl Mmil bulunrluğtıfll ~ 
nir.de taharriyat yapılacsğttl;~ı 
,·r.rm,ğe mmıunım· Mef1'1111' ıı' 
d :ı.:-ı k .... de ııe " an ~ ·apmm onun <''r 

(Oe,,..tıU 



l J'._!evaim'.'.!~k kü~k y~ hava~ a~tl!,!in~ra~e~~~~ 

. f k garışla1:da Güneş birinciliği aldı 
"··=!.~~lar arasındakı müsabakalarda da Fenerbahçe kupayı kazandı 

~
~ llıGs;ıba-k urck ~amplyonnsına sabakal.lıı, şimd iye kadar deniz l lle üçünciı oldu •. '1n:ıdolıı dördün. { lıılıısaray cıı içle. Fnkııt, Fethinin 
; bı)laın knsı dün Ycnimahııl· sporlarında miihlın hir '"arlık olan en, Fener ,amandıra hıırlclnc çık- c.. $ rutnsma yetişmek için kcn. 

lltk ôııfi a ,.c Hüyükderc Be. Beykozluların lıu sene pek sönük h ,.e derece nlaın:ıdı. ulni iyi yorduğıı Etiirülii•·n f1:ı ıııil-
etU( ıahan~e bitmek Ozere 2000 hldığını gördük. Nitekim dün bil· iki Cifle: ~nhık yarış hıı~Jadı§ı zaman C!n ge. 
1lıııı ~rt uzerindc ynp1ldı. tün yarışlarda BC'~kozlular nıır.ak 2 nu yarı.}a G:ıl:ıtn "lnray, Güneş \"e ricle olın:m ıı:ı ra~ınt'n biiliin r:ıkip-
1 'e Eer k olınnsı gerek kürek· ikincilik -o dn Gnl:ıtnsaraylılurın Beykoz futalorı girui. Sıkı ,.e heye_ lerlni birer birer seçerek Güne, 

;: lerj:d:e '"hakemleri hareket bir ,.e dört tekte şnns~ızlıkların. canlı bir çekişme. Fakat :rarışın hl· teknesini sıkıştırıyor. T.dkin geç. 
r c lordıı B~ .~·an, csnnsrnt.la dnn- Te dürt OçHncOlük aldılar. dayctlnde de belli olduğu glhl sarı_ ıııc~lne imkan yok'. Zira Dursun 

llıüs:ıb "ı. ut un bununla be. Be) koılulnrın şampiyonaya kıxlnr o kırmızılılar bu yarışı ral.;iplerini iki ünlın clepardn a'·ontajı lehine al • 
\'Ukuf ~ ların \'e JıakemJc Jnn "\"Dklf boş aeçirml,·erek çııJıo;,ma. ÜÇ fuln bO"U geri bırakarak Ye ra. nıı~ .• i\e!İce: • te ıclıı 1 . - " ,, ,, 

da nı re crı, yapılan (8) tarını ''C eski senelerdeki mevkile- hat hir kürekle birinci olnrak lıl. 1 - Giiııcş 8,59,6; 2 - C.ıılntasa -
ttl'trıd· U~taz:ım ve prüzsilı rinl alm:ılannı temenni ederiz. tirdıler. GalRIA~aray dümtnc:h.t He- ray bir futıı bo~ıı ile !l.~: 3 - Bey-Qk- lrdı, 

t aı ll su Buruda, spor klüplerjmiz lıöyle :şadın <ıul:ın bulmak için futasını koz !),J t. 
'~ d~nıı· cereyonınrJıı; hemen mnddl Te mnnevt fedaknrlıklnr ya. hallı gczdirl.liiıi Jnmıın netir.c:o;i kü_ lld Ciflt.lu: 
ı\ırıcrı ;: ~athı ile beraber o. pnrak calışırken; bir hucuk, iki :ıy rekçilerinin epey enerji sarrına J:u yarı,a C.alatıı~:ıray, Criine~. Dcy 

11 hir :ıre etmelc bü,·uk Te evvel sporculannın nizamı vozi - ınccbur oldulılnrı görulfıyor. koz ,.e Dernirspor fııtnltıı·ı i~tlrok 
ı. Ordu, ltıcs:ıi ·~rfını J,'•tilzam G"I f 
11 ,,... ., :retler ini tayjn için hetlen terbiye. 1 - Gal:ıtnllarny :i,41: 2 - t ne:;; el'. llıı ynrı5 giiııiin en lırycranlı 
al'a 1 tr 1\ atııı da st genci ı1irektörlü~ne :raptıklıırı 6,0,7; 3 - Bcykot.. · Ye en güzel yıırışı oldıı. Deparda 
rı ~ 1kleı-ı dünkü ynrışlnrda ınüraca:ıtlanı henüz ce,·ap alama - l>örl Tt.klcr: lır• 'n giden Güneş Sarıyer i~elcı1I 

ara b:ışı:c:k ,.c hil.ıd hlze bu dıklarını lıntırlntır 'Ve bu ııenclc • Du müsıılıakaya beş ruıa i~tiı-ıİk önünde Galataı;:ıra>· fııta~ına geçiL 
~ r •14kn kılcr tarafından cld- rln füan lerının bir on en·el kJüp. etti. Güzel bir ılcpnr yapan c:aı:ııa_ di. Bu sefer de Re~:ıtlın sıılorı hıı
c tlı\ taınıııösterilirse, bu işin Jerine ı;ünderllmeslni, ve lıu genç. saraylılar başta .• '.ncak iki, üç kü. luncay:ı kadar flıtnsını gezdirdiği 
1
t ı ı klüb~ edccc~i ,.e bugiln Jerin şevklerinin bir takım lı:ırlA~t rek ııtahili~·orl:ır. Sonra hinlrnhire ~ürii!üyor. 
~~il buıunUrtıüıün bayanlnrınn muamele ~ fı7.iinden kırılmuın:ı, futa dıırııyor. ırnreklcri hırnkıyor. Mii~alı:ıkn !"onunda: 
a~ lha bir an sporun hu şube. bıır:ıd:ı idarecilerle ııjanlıltın mü, • Fakat rine bir hareket. l.iıkin ski. Galata~:ır11yın; Reş:ıt, Süha, lleh:ı 

Calı ka tok klüplcrlmlıin ltOJ "aziyete dü~lirülmemf'sine gay. fln ylirilmcsine iınkfın yok. eklpi 7,8 ile birinci; Güneş ekipi 
~aıııar naaunı \"crınişlir. Dfin ret edilmesini ele genel dircktör1tik. E~asen cok sert olan denize o i,21 ile ikinci, Berkoz eklpi de 7,27 

ı t~Qcı ı:et•rışında ( 13) puvnn· ten bir kere dt1h:ı chcmmiycllc la- sırad:ı ı;cçcn rnpıırun da rl:ılgnsı ile üı:üncü. Demirsporlular yarışın 
ı a~rıan c~ ''e aJnnlıf;ın kup:ı. lep ederiz. inzinınm edince ~arı-kırmızı futn. bnşl:ımıısı ile l.:iireklerinılen birini 
~ cnerlilcri tebrik e- Dünkü ;rerışların lntirnmın:ı ça. nın sura görııülılüğii ve hn~tnn bir denile düşürdüler. ' e yarışı hilir-
~ıı nLııı larış lış:ın jüriyi, hokcmlcrl YC. onl:ıra •· }ıayli su aldığı görülüyor. l\liis:ıbakı medl'ıı yarış h~riclnde kRldılar. 

tılıın 1 dış:ırıclıın takibe znnıt ynrdınıı gösteren klüp idare. sonunda: Dört Tek: 
'tra ın:ı~ı \'en"ın1ob:ıllc 1"Je ·ı · ı l ·ı · '· rı il 1 c·- • ın ,,. 1 ı .... Gli n ~ cı crı e ıı ıtı ve H1tm :ır e )"arış. - ıune~ a, .. .,., .. a n :ı~1rııy, rcnrr, ınf!.;, .. ey. 

a kaıabıı~.~~lnda rılıtınulıı bir )arı nJUYnffekı::rctle lınşnran nıü-s:ı • :! - Beyl.oz 6,•. koı, An:ıclolu. nn ~;arıştıı da lıcş 
h hu ~Pora 10rılnmıştı, Hnlkı. bıkları tebrik ederl7. 3 - Anadol• 6,211, futa çeki~ceek: Denizle bir hny_ 
ı. r lere d h k:ırşı olan :ıliıka Dünkü ynrışl:ır bu seneki pros· 4 - P'enerlıahçe. 11 ))ençeleştikten "onra lıarckel cm-
' a a kendini göster· rnmda yapılan tadilAt fizerine sa .. HA \'Al"iLAR rf ""erildi. Yıırış başladı. Yine Gü. 
t~~: hav1 'c d . dece müptedi \"C kıdemliler ar.ısın· Du bıı.~·anlar araııındakl yarı~lara neş ve Gnlata~nrayın çeki!,ti~i "6· 
a 1 • eıııınıı cnız birnz sakin da yapılmıştır. J\1demsiz müsabnka. sadece Fener , .e G:ılata!laray lı:ü • rillO'l.'or. Znın:ın znman birtbirlerini 
~ •llaJ:ı~ ki seyre ı;elen lınlk ları yarışl:ırdnn tıkarılrmştır. rekcilcri sirdl. Güneşli Bayanların geçiyorlar, Fakat ~·:ırı' başında so. 
Q •b~ ~oı~ak ''e yarışların la. Yanşların teknik neticeleri: imtihanları ,.e bir kısmının bura. hile düşen GaltJlasoraya ntı7.aran 

1 l'arı•ı y olacaktı. 1ÜP1'ED1 il\ 'ı"I .. '\ TI: da olm:ınıası yarı~.lara girmelerine Günrş açıklan ynrJşa ho'lı)·or. Fa. tr1 ı :ıra 
tr 11 deıı· r. Şehrimiz denizci Tel: Çifte: mani oldu. kat sım-kırmııı ekip rakibinin bu 
;t<;u,ı.e; t1.11 latas:ırny, Reykoz, neş klDbOn J~tirak etti~! bu l'B• Tel: r.;ırı~: Al'anlnjım hir hn)'li enr.rji sarme 

1 1 " Ueın· , ıtlr:ık ırspor, Anadolu rış güzel Te beyecanlı ololu. Giize) Bu yarışa girecek olan G:ılotasa. lehine çc,·irmeğc uğrn~ıyor. Lftkin 
cııckı eıu. bir dep:ırla raklplr.rlni h:ı~ 1i ı;ıcrl. rıty teknesi erkeklerin ckıı:ır yeri. yarı~ı knzanmas1 hnkllnsız. l\itekim 
al hr1,ı d .. l•rı 111 Sıkı • nr ıı Guneşle Ga- de bıroknn Gnl:ıtMnr11ylı Fethi bl- ne gitmişti. Kl!ndisl hin metrelik müsnhnkıı sonunda: 

atı bi l'or hlr çcki5mc ile bl. rinci olnrak muvn!i:ılat l'erine geldi sahada arandı, bulunnm:ı)·ınca ya_ Güneş (G,45) ile birinci, Galota-
tılt il hııJJ?Cnkıorını ,.e milsn- ise de iki şnınondıra nra~ınctım ııc. rı~ıı gfrmiyecclU :zannedilerek Fe- sarny on saniye farkla \'C G,55 ile 
•rıı_0baıı 111 

1 cntrr'r~:ın olor. ı.: çemcdi. ı 'izamt şekilde l'arı~ı bitir- ncr lııı müsabakanın l>irincisi ad- ikinci, Beykoz 7,15 ile üçüncü ol, 
ı. ;~ S<ı.h~cvkli \'c lıe)·ccanh rnck için snrrcltiği enerji kentlisi_ dcdildi. dulıır. 

t~ r de c olııcnlhnı $.!ii'ü- mı lııi ·arışb -nnc:ı'k fibtıncii!Uk fe. iki Çiflt:: Yanşlnr da hu surelle sona erdi. 
)' terı bll'rck hu lınrtnki ve min edebildi. Du ''nrı,!I .. 0ı.: "Üıcl ,.e hc,ccanlı Ve me\•sJmln ilk ynrı.ısında Cbnç~ •ra :ırın n ., .. ., ., 

sırıd:ı . ocyl.:ozl:ı Gnlatn- GOnc~ (6,58) ile birinci, Beylı;o~ oldu. Sarı.kırmızılılar . raldplerlni Jller 26 puvanla birinci oldular ve 
hpılan hmust nıO. (7,19) ile lkincl, Gnlntnsaray (7,45) bir hayli geride bırakarak yarı~ı ajanlıiiın koydul!u kupayı kazandt. 

enerbahçe stadında yap' ılan n1açta :.~~;~b!~~ç~i~~~3c;) oi\~r~~i~~~~rtliler •. ~~~- ;:~~~~~~n;;~·, <~:.~nı:;;;an~~J~~~: 
Dört Tekler: Au:ıdolu ( 1) puvnnla dördilncQ ol. 

o er bahçe Ankara· G u·· c u·. -o em,. r de D~e ~;:::y:~:ı~~IJ~ı ~:m~~t~~ı~:~: ~~~~~ell:~~~~di:i.~~::i:o: !::::ns5:.: DOmcn kullanmak şimdi bllyük bir " 
nıkuf \e dirayele bağlı... Jki futa lediRimlz ~ihi dünkO l'llM$ BoAazın 

Or 
hareket yerinden hlktılar. GAb biri seri rilzg!'ırına inzimam eden deni-m u h t ı • t • ı 3 1 .. , I\ ttl dh ötekisi başa geçerek ilerliyor• zin frızla çırpıntı TC akıntılı olma. ,, .... ,v . B 1 1n1 - m a g u p e 1 lar. Sarı:,·er iskelesi önünde Gala • ~;~~. ";.!::'a~"ıı~a;.·~~. ~üç. :e b~n:!! 

" .,
1 

lasaray tclı:ne!ll ı-·enerln Ü5tüne dü-
!rtn · ~üyor. A)Tıhyorlar yan~ devam e· olmnmı~ı e biltün 1•· " • ' ~ı'lrın 

•o,..Q L sız; müsabakada, birinci devre baıtan diyor. Fak:ıt, hemen biraz sonra yi. büyük bir intizamla sona ermesi bu 
P,,...e~ı~dar anlaşamamış bir oyun çıkaı·an ne sarı-lıırmmlıları Fenerlilerin ü. sporumuz için klüplerimiz lehine 

., t rl d b . d•l urinde görü)·oruz. JJakem heyeti ka)'dedllecek bir mm·:ırrakı:rettlr. 
~ r~110 er evreyi J .0 mağlup itır 1 er haklı olarak kendilerini diskaJirb·c Dün alınan dereceler de geçen se-

la• • r o~u dl \' JA ı tl'J h ntlcrc nıızann fyid:r. FRkll bun. 1 ''l"lı b'ncuınrındnn b:ızı. İl{İNCİ DEVRE e yor. c sarı. c ver ı er u me-
.. f d d ki ı ı ı ı da suyun nkınlısının hüyük yardı• .ı~, 01ın1 ,'ll 1 r şeklide hiç te Ilu dc\-rc haclar başlamaz herkes ıa • e e ra · P er n n yarış laricl 

' ıı_ ., 1 b ., b •. 1 ü · hl 1 ·ı·~ı 1 mı görülmli~tfir. 1939 senesinde 
.\~~a~Cte şc~r· ı: knrşıl:ışnıa :rhıc Ankaraııücünün ((Üze) bir o. ıra.:ı ması zerıne r ncı ıo • ı- kıdemli tek cifüı dcrecc~ı (10,&6), 
ı'( .e l'aııUc:u l:ııınııe gclmi~ •. yun lutturacaRını 'fe daha da goUet )'Orlır, Ye aj:ınlı~ın kupası kendile. bu sene (8,59,6), i:.i çifte 1039 

• Lgl&dırıdn "•.ını, dün Fc· nlncıııtını zannediyordu. rine ''crlllyor. Bu lllU\'Dffokıyetle. O'> "39 
~' 11a löc b 0 rinden dolayı kendilerini tebrik C• (10, .), bu sene (7,8), dört tek u 
• tııı sr'ıfaştı' ner ahtcı ta. Fakat birinci devrecteki ile kı.. deriz. . da (8,48), bu sene (6,4j), Bu kata. 

rıı, aıııı A • yas kabul etmf)•ecek kadar rtııel 1 gorllerln iltüncaıerinin derecesi 
.llııı: 'ııaı o :ı0k5n·cyln idare. oynıl'nn s:ınJiclvert takım, bu KIDE~IJ. LER dahi geçen ene rekorlnrınüan da. 
ı ~ ıı:ııı •" ta b ı Ö '-' Şimdi sıra günün en miilıim mü-
trıb "Sllbnt.a aş nd_!. Ba devre nasıi, ıuer Ye 1 a~ar "3S1• ba i)"İdir. Kilrekrilerimizi tebrik c-ll: ~"I W4 nın - b k sabakalarınd:ı ... Bu yuı,ıara da beş • 
~I ·• trı serirellerl lasllo yaptığı 3 golle musa a ·ayı der, on be" "Ün sonraki ikinci teş-

,ı. ıt BŞnııe "" & Jo]üp Sİrdi. ., " 
·~ı1a •• ııabad .,yo.,..u. <>-1 galip bitirdi. vikle bize dolıa hi hir spor giinü 

~• il şu k Tek çifte: · 
,' ·ııdrolarile Ankaragücü eğer, lıirinci devre. G B yaşatmalarını temenni ederiz. , ~ı d alatnsara.r, eyko1, Güne~, Ve_ 
ls~ Chnıct daıtl güzel o:rununu bozmayıp e- ner ,.e Anadolu teknelerinin çeki,. Taldı K, DtlidaJ 

, ~Lıı, ı, ..... - SaUb, ısev. vam ellirebilse)'di netice muhal.-:. ti"' lı .. b 1. '· .. ""ANTAŞSPOR _ .. Bl"'•R MAÇI 
" """"' ''12Sret ı }' tl" el U ffiUSa a,.;a t0..: fj:Üzel OldU, J:Uy ,... ~ .. 
~ • l'tısıır ' snısil - kak ki başka ıOrJü olnbi ır ı. Kurada sahili knznnan daim:ı. fazla Nl,ant&§spor klUb!l ile Anadoluh1· 

11.... • llasan, HU- Fenerin golleri: klU ıı 
il ,"'lıtt: ,., 12 inci dalı:ikada Basri, 15 incl en"rji ş•rfetmel.:: mecburf;retinde, sar plert aramıda dlln yap an 
H ,..;_~ •'Uti bun:ı. mukabil açık tararı alnn rahat maçta Nl§antao.spor oyuncularmm 
" ~1 'J11ı.et, ~ - Mnzaıtcr, do.kikııda Ömer, :?5 inci dakikada 'b!r&Z .ert O""amaıarı neticesi olarak .\.t ıı.. .r•sat ..,., Te suların yardımı lle rakiplerini ,,_ 

l ,,''ıır "'"'l, ı·,h • ~'•ln-ct - Yaşar tardından. .ADadol~arı soliçl Bahadan tekil· 
~u~ • aJııar ..-r, Na"ı Basri geçmekte gliçHik çekmiyor. miJ ve oyunun bu §ekilde devamı kabil 

•r ~uıı "e aOYun lınşta'r haşıd. FL'"EBBAUÇI) • AL'IINORDU: ~. 1 Sahilden sıra ile Galata,aray, olamadığından Anadoluhl.sarı ao.hllyı 
r. ~ tsfıı1 ııtaşrnış nkınlnrla Fenerbahte ile takviyeli .Anltaı:-- Beykoı, :Fener, Anadolu Te Güne' terltederek oyundan çıkm~tll'. Bu su· 
t ,:kıan t ~ıkıştırın:ığn ba la gilc\1 maçından evvel Feı:ıerb6lı~e •10 Bu uıiyette f.üne, nvnnlajlı, Nlte. reUe Alladoluhlaan ve Nl~anta§spor 
~, la1an b:ner kndrosu b~rı· Altmordu t&kımlan arasınd& yapılan kim '.\'arış bnşlıı.: :;ı zamanda hu klllplerı araamdakl maç Anadolubt:ıa· 
ita l';ıııııda r <>:vunııı bu nJnn: B takımlan mUsabakuma takımlar kr'ıı'rtınl gösteriyor. Du me~afenln rmm aahadan çekllmesl neUeeal ola· 

t -ı lıtılcarııı lutunnıab uğ ou kadrolarla çıktılar: Günt'ş için yegllne rnkibi olan Ga. rak hUkınen mağl~blyeUle bltmtıtır. 
~ llıaıaı-1 •lnrın lehlerin~ Fenerbahçıe: MUnd • Jlatlm, Zeynel 

1~r'1 her ıın Lc'klcnl • SWeymaıı, Enis, HAidan • :Nııı:1f, 
1~trı ;ıal' kate • • Hayri, Tarık, Jl'Jkret, ıruammP.r, 
~ ~ ıııallıUtıden °ıılerlnde neele Altınordu: ıucı - Nlyad, ~t • 
~ .•~. katlar '> 0Yllnun 25 1nci Otuz. Orhan, Cafer • Sc~11. Rebtf, 

4 ıb ~ .. iol fırsatı ki- Kemal, Ercllment, llemdult. 
ı~ ·lı~ •le Gnu ?dllsab:ıkanm eıcağa nı.stıaml) ot. 

1 t tı~ l"araınde do~ru dürnst m&mıdıın eahada. htç ecyircl Yok. 
~ lııık~ 11laıı 1~akt:ın Cı.ciz bir Oyun zaman zaman c<>lt zevkli blr 
'tflr, l'ıı ll\Ud ncr muhııcim. oekilde dc\'am etU. Birinci de\·re l'r 
t >tt 

0 
araı>sı kolaylık. nerbahı;e En.Ja'lıı ayağmdan ilk golD 

G tQ(Jt ~'tın )•i oe • n.ttı. Bu ıotden sonr& Altmorduluıar 
, ~ lrııı llını$kerı Fener kalesi gtlzel oynamağa ~ladılar. Dene 
~ ~ ,,11 faruıı ' 1~bip 18 :rn- IJODlanne. doğru Altmordu aol açıfı • 
·~llıa~,ht :!ııkı ~-kesti. Yerilen nm ~ektiği eıkıca b!r ıUt, Fener 

.\~kıı:ıe ine ır şütıe kim_ beklerinin aYBtıım nrarak kaleye 
tt 3l'tı ilk ?ney~an '°er. girdi. Bu :ıuretlo blrlncl devre ı • 1 

t ~ "-ıık r;oıu kazan- berabero netıcelendL Jktncl deTre 
tlıc:cı •raııı:ı.rın Fener f!Ol l~I vuıtaıılle bJr gol d:\lı3 

Ctıdi, 1---0 snlt'. kn7.amuı Fcncrlllcr ıahııdaıt 2 • 1 
salip çıktılar. 

~ Lavazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
ı - Kqfi mucibince tahmin edlleD bedell (H97.70) ıtra olan dcnız ha,_ 

tahanuı aıhhlye depo.sunun yeniden ;yapılacak çatıalyle veso.11'" ~!erin 23. 7 
19'0 tarihine rastlayan salı gUnU aaat 16.30 da. pazarlıkla ekailb:nesi Ka.
amıpqad& bulunan deniz ıeva.z.ıın sataı alma komisyonunda yapılac&kttr. 

2 - K.atl teminatı ·(224.65) lira olup ıartııamest her gUn ı, saatt dahi. 
llnd• mezkOr kom!Jıyondan bedelalz .ımabtlir. 

a - İltekllll?'lıl 2•90 aayılı kanwıım iltedltt vealkle blrllkte adı re. 
~en lıomi1yona mUraca&Uan. (6186) 

••• 
l - Mevcut eYaa.!ı mucibince tahmin edilen bedell (7781) lira. olaıı 296 

adet ıne§e ııJyillerln 23·7·!MO taribi.oa rastJıyan aalt gUııu aaat 15,30 da Ka· 
mnpa§ada bulunan Dem 11va.ıın aatmatms komlııyonunda pazarlıkla ek· 
ailtmesl ~·apılacaktır. 

!? - KaU temfnafı (llU.llS) lira olup ~ıırtname,,f berrtın ı, ıaaU dahi· 
Unde mezltQr komisyondan bcdcl~z alınabilir. 

S - İ.dtcklllerin z~:>o aayılı kanUDun istediği vesalkle birlikte adı ı;-~ı;en 
koınlııyona mUracııatlan. (6275); - · ' 

_____ .. 

lstanbul aeled iyesi. 
ııanıa.rı~ ....,__ 

Çocuk balıoeleri Jçln yaptırılacak 50 adet ltanape ııç.ı< elcslltmcye konul· 
muttur. Ke,şt! bedeli ::162 lira ~ kurun ,.e ilk teminatı 237 lira 19 kuruııtur • 
Ktti! n §8.rtname zabıt \"e mua.rnellt rnUdUrlUğll kaleminde g~rilleblllr. Iha· 
le !9.7.940 paz:ırtcsi saat H te daimi cnellmende yapılncaktır.Tallplerin ilk 
tttnin&t makbuz yeya rncktuplan,lhale tarihinden S gtın cn•el fen lıılerl mUdül' 
lllfUıı• mQracaaUa al:ı.caklan fennt ehliyet ve 010 yılınn. alt ticaret odası 

nnkalarile ihale gllnU muayyen l!!aatte dimi cncUmcnde bulunmlart. (60S!?) 

••• 
Tahmin bedeli llk teminaU 

tmar mUılUrlUtU tc;:in alınacak levazım 
tenstmlal 67.27 597.04 

Hueki hastanesi için alınacak 25 adet 
demir tıoınyalt basta karyola.'lt 69.3~ 925.00 

Talimin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı i§le.r ayn ayn 
açık ekıılltmeye konulrt!tlı,tur. Şartnameler zabıt ve muamelat nılldürllltü 
kaleminde a-örWecektlr. !hale 2·8·940 cuma gUnU sut 14 le datmt encUmen· 
de yapılacaktır. Taliplerin Uk tcmlnat makbuz ,·eya mektuplıın ve 940 )'Jlma 
alt Ucaret od.ııııı vestkalarllc ihale gUnU muoyyen eaatte daiınI encUmend• 
bulunmaları. (6221) • 

••• 
İlk teminatı Ke_<d! ~dcll 

Karaağaç ruUesıe?ıatınd3 yaptırılacak lkl 
&h:ap J.akele ve parke kaldırım in,natı 36S.OO 

38.00 
4906.61 
606.61 FaUh 15 lncl okul kalöri!er dairesinin tamiri 

Kadıköy tahsil ı,ubeııi btnaıımd& yaptırı· 
ıacak bölme ve dUkklnlar 63.25 

99.10 
8'3.SS 

1321.28 FaUh belediye ıubeııl blnasmm tamlri 
ıı:araafaç mlles«eaatı kanalizasyon rna· 

klncsinin tamiri 93.75 1240.76 
Karaağaç mllesseaatmda yapılacalt otopsi 

-ve dez.entekte havuzları 1n~aatı 767.H 

Ke~ bedelleri ile ilk teminat niUtt&rlan yuk&.rda yazılı fnpat ve tam.S• 
rat ~!eri a)TI ayn açık ekılltmeye konulmU§tur.Ke:tf ve prtnameıer ubtt ft 

mua.mettt müdUrlllğU kaleminde gtıraıecekUr • .tha.le 2·3·940 cum& S{lııQ aaat 
H te dalml encümende yapılacaktır. Tallplerfn ilk teminat makbus veya 
mektuplan, ihale tarihinden ıııeklz gUn eVV'el Fen 1şlert müdürlüfiln• mtıra· 
caatıa. aıaca.l'.lan !ennl eh!lyet n 940 :yılm& alt Ucaret odl18l ve.etkaJarilı iha• 
le gt\nll muayyen saatte daimt enctlmen&t bulunm•l&n. (82158), .. ,., 

Yıllrk tık 
kiran tl'mln&t 

210.00 1!5.7!5 li:ercatccllerde ıre?'lie.s hAlln~• meyva w 11ebu aralıtmda 

240.00 lıt.00 

180.00 13.50 

210.00 20.215 

180.00 13.ISO 

180.00 13.~0 

300.00 2UO 

300.00 22.IW 

270.00 20.25 

210.00 15.7~ 

24.0.00 1800 

ıT0.00 20.25 

ıao.oo 13.50 

210.00 15.75 

270.00 20.23 

52° No. lı dilkk!.n 

KerMtecllerde Yerkeı: blllnde meyva n ısebae ar&lığtnd~ 

16 No. lı dUkk&n 
Kerestecilerde :Merkez h&llnde mey-va w •bze anJı#mda 
27 No. 1ı dllkk&n 
Kerestecllerde :Merkez hllJnde m.eyr& .,.. ııeb arallğmdJ 
41 No. lı dllkk4n 
Kereııtecllerdo Kerkez h&llnde meyra n aebze aralığm ~ı; 
06 No. 1t dUkkA.n 

KeruteCUerdo Merkez hlllndt meyn. -ve nb%e art.ııtuı•t:· 

58 No. 1ı dtıkkln 
KerHtecllerde Me?'ku hlll.ı:ıde meyva n .ebı:e ar&lstmd~ 
6 No. lı dOkkAn 

Kereatecllerde Merk•z lılllnde m~ n nbıe araııtmd11 
2 No. lı dUkk&n 

Kereatecllerde lıılerkea Wfnde meyn. n "br:e aralılmda 
9 No. ll dUkk&n 
Kereetecllerde Kel"ket: hlliJldo m.e1'f& n .. ı.e ar&lıpda 
21 No. lı dllkkAn 

Kcreatecllerde Merkez hll.inde ıne:rra n ııebze aralığmdı 

4G No. Iı dllkkln 

Kerutecllerde :Merke:r. hAllnde me)'T& ve ıebze arahtmda 
38 No. 1t d11kkl.D 

Kerestecilerde Merkez hAlinde mcTta n 11t1bze aralıfmdA 
30 No. lı dllkkt.ıı 
Kerestccllerde Kerkeı: h!linde meyva ve aebu artlJ.#mda 
19 No. lı dUkkln 
Kerestecllerde ırerkcz h&linde mcyva n ıcbze aralılmd& 
7 No. lt dükkA.n 

Yıllık kira muhammcnlerl He ilk temin.at mlktarlan yuks.rd.& yuı1ı dllk• 
kl.nlar (1) ıene müddetle &)Ti ayn kiraya vcrllmek üzere açık arttırmaya 

konulmuıtur. Şartnamıler zabıt ve muamelAt mUdürlillU kaleminde s&'flle· 
cekllr. lhale 25·M>'° perıembe gUnU. aaa.t H te daiml encümende yapılacak
tır. Taliplerin llk teminat makbuz veya. mektupları ve prtname :nıuclblnee 
ibrazı ltzımgelen veatkalarile lhale gUııU muayyen ısaa.tte da1ml enc\lmendt 
bulunmaları. (50J7) 

... -.ı(' - - ... -- •!\ ' 

Devlet Demiryollarr ·ve Limanlart 
işletme Umum:idaresi ilanlara r - . 

Bıı.nllyö kata.rıanu m&hsua yolcu tarifeleri il.zerinden a:ı.tııan bUetıtı 

abonenwı kat.arlan mUsteıma 16/8/940 tarlhlnden ftıb&rell yalnu; be.llyö ka· 
tarlarında muteberdir. 

Banlly6 Lsta.syonlarmda tevakkufu olan ana hat trcDlerlne :mezktlr ta.rlb· 
len itibaren binecek yolculara 101 N'o.lı tarlte üzerinden bilet satılacaktır. Bu 
katarlar& bilell1z veya banliyö blletlerile binen yolcul:ı.r hakkında bilet.ita yo\
ctı muameleat tatbik olunacaktır. Aboncman katarları munzam Ucrcto ttt:ı 
aü.rat katarlarmdaa gayri katarlarcl& yer mUsnlt olduğu takdirde muteber 
tutulur. C8S60) (6301) 

• • • 
Mub.ammııı bedeıt 29~ lir& olan bil' adet motor yağlarmı tcm.tzlemo 

teslaatı 20.8.19'0 a:ılı gtlnU tıaat (15) on beşte Haydarpqada Ga.r binaaı da· 
!ılllndekl komJııyon taratmdan kapalı zart usulu ile sııtm ahnnca.ktır. 

Bu t~e girmek isteyenlerin 221 lira 25 kuruşluk mu\'akkat teminat, ka. 
nuııun tayin etUğl vesikalarla tekliflerini muhte\·I zarflarını nynt gün saat 
(H) on darde kadar Kom19yon r~e vermeleri lAZtmdır. 

Bu foe alt oart.na.meler komisyondan parasız olarak dağıtılmakl&dir. 
(8285) 

Bir frezeci isteniyor 

1ıtanbul Elektrik, Tramvay n Tünel i~letmeleri Şi§ll atölyt!hıe bir fr•· 
zecl almacaktrr • 

Taliplerin nüfus hü\1yet cUzdanı,hUsııUhal klğtdı ve Dtmd\ye lu.d&r ça.-' 
Jı,tıtı yerlerden alını,, olduğu hlı;met varakMı ile 25·7·04.0 tar!hlnde ld&renlıı 
Metrohan umln katmdaki zatlaleri mUdUrlUğUne müracaatJan mzumu !Un 
olunur. ( 63SS • 

Umum :MUdUrltlk 

1 
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1 

800 lon arpa. pazarlıkla satın alınacaktır. lha\esı 31 ·7·9i.O ı;ar;ıamba gU· 
•• U aaat 11'.i te n:rz:urumcla. Lv. A.mfrllgl sa.tmalma koot.ııyo.ouııJa yapılacaktı.r. 

Tahmin bedeli 41.000 lira ilk tem.in.atı 3800 liradır. Şarlnamo.!I Aııkara. ve t.;· 
Ls.nbul Lv. amirlikleri l!lahnaln:ıa komlsyonlarmda görUIUr. (390) (6367) 

Hepsine tahmin cdllen llat.I 26,100 ııra oııın ı~.ooo adet ylln ta.nllt 
:t9-7-910 pıı~arteaı gUnU aaat 15 de Anka.rada M. A1. V. aatın almR ko. 
mfayoounda kıı.palı ı:arOa as.tın alınacaktır. lııleklilerin 19.')0 llraJık kau 
taınınauarllo me:ı:kuı koml~yonda butunnıaları. (300) (6027 t ~ı 

Büyük yardım ve faydası a~iklir olan çorbahk sebze korrı.f.1"1~ 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettig111 

şahit olacak:sm1z. 

• •• 
Bir lJA. altı No. ya kadar 12.000 giyim beygir nalı ıtlmacaktır. ruarlıfı 

:!5-N140 pertembc ı;ünil ıout 11.30 d& Edımedt esld mü,Ll'lyet dairesinde sa· 
tmalma kom.l.lyonund:t yapılacaktır. 1.steklllerin geUrııceklcrl numunelerden 
befenll.mek wretıle tutulacak nilmuneterden alınace.kt1r. şart:ıam1:3i ko
ınl.l')'Ond& CörlllUr. !ateklllerin nümunelerlle beraber komisyona. gelmeleri. 

(396) (6373) 

• • • 
800 adet ıemicl feneri almacakhr. Pazarıı:ı t0·7·1l~O &alı gUnU aaat ll 

de Edirnede eakl mUJiriyet dairesinde lsteklJlerin ıctirecekleri numunelerden 
befenllerek tutulan nUmune llzerlnden yapılacaktır. Tahmin bedeli 1600 Ura 
temiııat.ı 240 llr&dır. Şart.namesi komllyonda görülilr. htc.klilerln belll gUndt 
ıcomı..,ona ıelm•lerl. (897) C8S7') 

••• 
.A.falıda ya.zıiı muyt&blyeler pazarlıkla .2•·7·040 gllnU &ut J:I te tzm.it· 

le 'l'Uı:ııen u.tmalm& kot:ımyonunda sa.tın almacaktır. 1ııtek111erln bCIU gün 
-re autte komisyona gelmelerl. (4.00), .(6877) 

Cluf mlkta.n 

Yerli ;rem torba.n. ı 

lp :vuıar 'ba,JJ#ı 
lp yular 18.pt I 

Çul 1 

Belleme 
Kıl kol&ll 
T&Tla bal&b 
Gebre 
X&t&ıı& tcf.n ı1nc!.r ruıar 
Yel'li b&ynn 1t1ıı ;ruı:ır 
l!ckkAt1 urr.:ı.n O!l nıııtr• 

·· 4 -~ 

adet 

• 

1800 
2000 
2000 

800 
1000 
1000 

330 
2!JOO 

800 
&00 

t800 

tlyatı 

kııru, 

100 
80 

800 
100 
•o 

ısoo 

:lO 
60 
50 

120 

teminatı 

lir& 

1610 

13.700 kilo as.deyafı lcaptılt zal'fla ebUtmeye konmuıtur. lbo.leai 15·8·940 
ıı:ızrırte.l cana aaat 16 d a :tııpartada lllmeu n.tmalma koml•yonund& yapı• 
ile~. Tilımln bcde11 11Ui"l0 ıı.ra. ilk temlıı.e.tı ı.uo U:ra 25 kuruıtuı-. ı.t.ekll· 
ıırıtı kanuııl ves!kalarlle toklit mektuplarım nıaı~ ~U saat ı~ ~e kadar :ko· 
mlsya:ıı& vermeleri. (881); (6329) 

••• 
3COO a."et te!erruatne blrllkte m.ekkAre teYhld semeri pazarlıkla a&tm 

almacaktır. 1haıe.ı 21M·940 cuma gilnU aaat ıs ted.lr. Tahmin bedeli 108.000 
llra k&tt temlnatı 13.300 l!ra.da. Şartname.al komlayonda cörtılUr, btekllle 
tin kanun! veıdkalarUe beraber h lll gUn ve 1&&tte lıınlrde Lv. t.mlrlltl aatm 
alma komtsronun& ge!meter.ı. •(39~) (6372), 

••• 
8';'50 tlft yemen! pa.ıarhkl& eatm a.lm•caklır, Muhammen bedeli 21.8i!i 

lira Uk temln:ı.tı 1640 Ura 63 ~~. tııaıeaı 26·7·940 cuma. günll aaat 10 
da. A.danada askeri aatmalına komtsronunda J&pilacaktır. Şart.namesı tat.an· 
bul, I\::ı.yıeri, Sıvns, Anka.r& satm:ılma kom!S)'onlarmda görtılUr. lateklllerin 
belli gt.ln vo ı:.ı.atte kanun! n3ilüllarilo koınlsyonıı. gelmeleri. (398) (63711) 

•• • 
t500tl ton kuru et k:ıpalı :zarfla sat;n almacaktll'. lbaleıi 9·8·94.0 günU 

aaal 11'j la kmıtlı:ı 'fUı.nen Eatmalma. komayonund& l'l-Pılaca.klır. T&hm.ln be 
d!!lll 2;:;.•o:; lira ili< to!llina.tt 16.906 liradır. lateklllerlıı b e.111 &'l1D ve saatten 
bir aaa.t evvelli:ıe kadar kanuııt vesika.lıırile teklit mektuplarını lwmisyona 
vermeleri. {4.01) (6378) 

• • • 
Beher ı:1ftlııe tahmiJı edilen fi,yat.r 720 kuruı olan 100.000 {;i!t kundura 

pauı.rhkla aatm almac.ktır. lha.lesı 26·1·~ cuma gUnU saat 11 dedir. KaU 
tem!ıııı.tı M.100 liradır. E\•saf ve p.rb:ıanıeei 38 liraya kom~yondan al.ı:ıur. 

lsteklllcrin kanunun emr.ettığt ve3fkalartle ihale eaatlnde Ankarad& M'..l[. V. 
satınalma komlsyonuna gelmeleri. ı(38!) (6332) 

~ :J. • 
Beher çlttino t&hmln edilen tlyatr 200 kuruş o: n ıo.soo çl!t terlik ka· 

pall zarfla mUne.kuaya konmuştur. Iha.lesi 2 S·V$1) cuma gUnU saat 11 dedir. 
tık temlıuı.tJ 1620 liradır. Evaa.t ve şartnııme~ı At.M.V. u.tmalnın I<o. da gö· 
rU'6billr. lıtclr.lUeriQ kanunun emretti~ belr;clerle en az ihale ea.atlnden bir 
saat eTI·cllot kadıır kapalı za.rflan.tn l'o. na vernıelerl. (31i3) (6lol9) 

*•• 
Beher a.ded.ino tahmin edilen fiyatı 36 lira olan lüOO adcl ıthhlye arka 

ça.nta.ırı 29·1·9{0 pazartesi güllll saat llS te Ankarada M.M.\". ııatınalm& ko· 
milyonunda pazari'ıkla aatm almacaktır. 1.steklllerin 5<JSQ lira katı teminat· 
larile puarlık &'l1D ve aaaUnde komtsyoııa ıctmeıert. Şartname ve nUmımul 
193 kuru~ koınlşyondan almır \'e görillUr. (365) 16::?12) 

l~ ton kuru otuD kapalı zırtla oksıltme 1 :!·S·lUO saat 16 le Ankara 
Lv. Amirliği salm!'l.lına Ko. da yapılacaktır. Muhammen bccicll dokun bin / 

lira, ilk temlnıtı t.7JO liradır. Şartnameaf 450 kuru mukabll!nae Ko. dan s
lmablllr. lı;tnde kıuıunl ve ticaret odası wsil..alan da buluno..ıı tekJlt mektup· 
l&rt aaat H e kadar kabul olunur. (354) (6~01) 

• •• 
Hop.sine t.Abmln ecllten ri:,"lttı 4~.ooo Jırıı. olan 4511 ko&ıım aemcrl ile 135G 

ma.hteli pıı.zarır:.l'l s,.t.n· 11lmaea.tr.:l'. Uıa lesi :9 7 9 tO pllUI rte:ıi glliıU 1;aat 
l:S t.edlr. Ratl tcıı.tnatı 'i 3fill llrl!<!tr. Şat tnanvsl 215 kun.ı~a. ~:omlayondan a · 
l mrr. Talipleriıı muııyy.:.;ı ':ı'..ltte Ankarada M.M. v. 18 tınıılma J.;oml.syonw:.a 
gelmeleri. (36Jı (G::311 

... . . 
Beher Acl.:dlr.e taboı lo cıiı.J~o fi::ı-atı 150 kuru, olan S<l.000 aıiet emaye ~r 

matara.ıı 30 7·1ao s:ılı gilDli ıı.:.at 11.:JO ıJn A.ııl:aradl\ M.M.V. aatınalma ko· 
mlsyonunda pazarlıkla satın aluıacaktrr. isteklilerin 10.000 llm kaU teıninat 
larile birlikte pazarlık gUn \'e !'~atinde komlsyont!a bulunmaları. (3H) (6293) 

'f • :.;. 

B•r adet bına ka;ıaıı ::arr uauı!i fle ekaıttme• e konulınu:ıtur. Keglt ve 
fannl l:ı.uausl f4rtlarlle tedıye cartııın AnJ.:ara, r.st. n'.OD)"a l...v. fımlrllklerl r:ı· 

tınıüma Ko. larmdadır. tstekUler olmyabi!lrler. Ke~IJ ~deli :!'145i lira 90 ku· 
rJ~ ılk lem.na tı 1909 lira. 35 ı..-uru~tur. tı:apatı zart d;sıltmeııt l ·8 940 perşeıo 

J;"finU aaat 11 de lCoııra.da aat.maıma i.<o. da yapılacaktır. lateklll.ır sıwt 
oı.a kadar lı!kll! mektııpJarmı Ko. b~kantığına Hırcce.kıerdlr. tateklllerln '"'l 

<tZ ~!!kir; gün t \"Ul bu l.ş için blr def ala ınahılıa olmnk Uzere mahalli vlltyet· 
rrn hir ehliyet ,·es\kuı ile Sa, Al Ko. na müracaatları. (360) l6ZOT) 

f\:ara ı;arut:ı:onu ıı,;lJl l:ıir l<Llosuna taıımlo edllct:ı Uali ıı; kuru~ otan '80 
lon ve O<ilo lbtıyacı için bir kilosuna tahmin eıllleıı flatl 15 kuruı olun 120 
ton aJğtr etıoe tallı' c;ıkmııdığ·ındao tekraT kapalı zartla elrsUtmeyo kon. 
mu~tur. tSO to.:ı elin ılk temloau 5050 \'e l:?O ton elin lllt lcmı.oııtı 1260 
liradır. Lb&Jul :.?9-7- 910 paz.arteat günU &aa.t 15 dedir. 120 lun ellıı ıart. 
namesi parruıız, 4"0 ton etuı ıartnamesi 39ü kuruıJa komlsyondıı.n almtr. 
Eksııtaıeye glrecckleriD 2490 .ayılı ka.,unun 2 \'e 3 Uncu maddelerinde 
ya.z.ılt \·csaıhle ilk temlnat ve teklif nıektupla.rını \hale a.uı.Unden bir aaat 
evvel Kars Mst. Mı:\ lll aatııı alma komisyonuna vermeleri. (301) (6028) 

• • ;/o 

31.-7-910 çarı:.ımba gUnU ııııat 11 de pazarlıkla komisyonda mevcut 
n llmuncye göre 5.000 - 7.000 çlrt kundura yaptırılacaktır. Mubnn:ımen be • 
deU 43,600 lıra olup ilk teminatı 3U2 liradır. lsteklfkrln belll gün ve aa • 
atte Çorluda lior ıatın o.ima komisyonuna gclmrlerl. (30i) ı 6031 ı 

~. ~ 

520 ton kuru ot 31-7-910 çar~mba r;UnU saat 10 da kapalı zartla 
elaJUtmeye ltonmuıtur. Tahmin tutaTı 23.400 lira ille teminatı li:.'i:J Uradrr. 
şartnameal kombyondsı g8rUIUr. lateklflcrln kanwıt \ cıııkıılarlle beraber 
tekli! mektuplarını ihale aaaUndcn bir :saat evvel tzmlr Bornova askeı1 
sa.tm alma komlayonuna vermelcrl. (~09) (6036) 

of. • -'it 

Yeniden yapılacak parke yol l'e yangına kaıvı su tt'J!ll!alı erat blııaaı. 
akara ln§&.a.tı kapalı uırt usuıu lle ekalltı:ıı.eye konulmuştur. Kcşıt ,.e hurual 
p.rtları Ankara, Jet. Konya Lv. lnılrllklerl aatmalma l{o. larındtıdır. lstek
ıner okuyabilirler. Kcs-ıt bedeli 20123 lira 'i.( kuru§ ilk lemlnatı lt.03 lira 29 
~tur. Kapalı zarf ekaillmesl 1 ağwitos 940 per~embe ~Unu annt 1'5 te 
Konyada yapılacaktır. latekllter saat 1' e kadar teklif mektuplarını Ko. b&f 
kanlığma \•ereceklerdir. lateklJlerln en az sekiz gün e\'vel bu 111 lı;lo bir de· 
taya maluıwı olmak &ere mahalli vll!yette mtıteşekkll Ko. dl\n blr ehliyet 
vealkası ile teklit mektuplarını mezkilr satmalmıı. Ko. başl<anlığına verile· 
cllktır. •(351). (8208) 

••• 
40.000 Ç\!b kUnduranto kapaU zartla 1·8·940 perşembe g!lııll l!Rat 16 a 

MERCJMEK, BEZE L YA, NO HUT veaair hububat aebze fi · 
balık komprimeleri.ni kileriniı:de bulundurmayı .ihmal e~e·d~ 

Yedek erzak : Tasa rruf edilmiş servet gıb1 ~ 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıYt11 

daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu ka.daı yolcular ve sporcular için de het ı:~~ıl' 

1 
ve her yerde sıcak ,bir yemek temini kabildir. Bakkatı.arıl'l·1 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprırı:ıeV 
15 kuruştan alabillrsjniz. S 

BE.SIKTAŞ : ÇAPAMARl<A Tarihi tesisi: 191 

.., ' ,., .. , - ••s•~~ 

Ekzemannt ilacıdır. 
""" l':ı.ra ,.e çrtrnnlart'ln l.ollanılır. lfrr CC'Ulnl'de kutUMI 50 Jtr. 

Kuleli Md. den ~ A sker i Lisesi 
4~ 

{{ıılcJJ askeri llııeslnde olrnr yazar \•e lercibaıı lerzUlk, ıcı.ıJJ 

ihalesi yapıiacaktrr. Toplu tutan 26.000 Ura ve ilk teminatı HlM liradır 

Kımdurala.ra alt ıa.rtna.ı:neler Erzurum Lv.A.Sa.Al.• Ko. dadır. MUı aca.a.tt" 
her va.ldt görtllebillr. İsteklilerin ihale glliı ve saatinden bir saat evveline ' 
kadar za.r:fla.rmı Sa. .AL Ko. na tC3lfm etmelel'l. <362> 16209> 

bel'berllk. motörcl111Ut. dıınl7. mrıt6rcUIUğll, marangozluk, hallaçıılt. ,P~ 
dıvarcllık, garsonluk, ~hcı\ık, vesaire gibi az çolt sanat lşlertııdctl ıı• 

• yqları (401 dan Cazla. olmryan bıtd.?meler alınaea!ttrr. ücret JIY' 
gl;lı:e 2.5 35 liradır. lstlyenlerln temmuz 940 aonwıa kadar en ııoı> ,p 
lerlle ve birer lstldı. He blz1..al ÇcDgelltöyünde Kuleli asker! JUıesl.!!0 

&Uan. (3661 16240) 

fH .\.Ş BIÇAKLAICC 
.; ılunduf.n halde ~ ~rll 

.lJııı~·ıuı bıça!dnr luıUtı ıı · 

rnaJ•ta mı1nıı ynlctıır 

•<"nt•lerd{'n~rl berı.e-. f.t 

rartnılan kulls.111lmı11,rn 

ı e t.•kdlr •edıtmekt"'1ıı . 
Ht>r \'l\IJrnda•un \ 11.ıU 1, 
\'.' ERL i MAl,IN l 
l'ERChI f:T!'!fF.K nı 

işçilerim izi Korumakttr. Efl1 İR YERLi TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ 

·ı ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonundan l 
19 ·7·94-0 ~loU talibi ı;ık.ıruyn.n :?:50 ton sadeyağı 2t.7.(>·IO ı;UnU saat lü 

da pazarlıkla ııalın alın:ıcaktır. Muhammen bedeli 312.500 lira ve ilk temlna 
tı 16.250 liradır. Şartname.al Ankara., lzınlr levazrm Amlrliltlcrl llfı lstanbuJ 
komutanlığı satmalma komisyonunda görülebilir. l11lck1Ucrln belli gün vo 
saatte I'"mdıklıd& komutanlık ııatmalma koın!ııyouuna ~elmcl,..rl. (6363) 

••• 
GUmOş.suyu a:ıkcr1 hastahanesinin kırk be§ ton l{o,>ıı.n eline vcrUen 

!iat pahalı s-örUldUğllnden yen.iden pazarlığı :!5 7-HlCO ı;-Unrı saat on altı_ 
da. yapılacaktır . .Muhammen bedell yirmi bır bin altı yüz Hrıı.dıı·. latekli. 
ferin belli gtln ve eaalto yllzde on be~ temlnıtlları ile birlikle l<·ındtldr. 
da Komutanlılt ealın alma komJ3yonuna. gelmeleri. (6~71 , .. • • :;ı 

Karadeniz boğo.z kıtnat.ı ıı,.neUk lhUya.cı Jçin kapalı zııTf uauıu eksllt. 
me İle ı:oo l1>n eığlr eU sa.tın alınacaktır. Eksiltme gUnU 29-7-940 gllııU 
sut 16.30 dadır. Muhammen bedcll y1lz on bir bin lira olup Uk tcmtnab 
6800 liradrr. Şartna.n1eal her gün lstn.nbulda satın alma komlııyoııundıı g!I. 
rülebillr. Mllnakıtaayıı. lttlrak içlıı belli gün ve saatten bir saat önce teklit 
meklupla.rının Fındıklıda Komutanlılt satınalma komisyonuna. makbuz 
ka~ılı~ı teslim e\lllmcsl. (:S9M) 

•• • 
Be.berine yedi yüz elli Ura fiyat tahmin edilen )inul adet acyyftr muı 

fak ~•·7·l>t0 gUnü saat on ~tc pazarlıkla satın aımacaı:tır. Iııteklilerın ı 
;nrtnameyl görmelt için hergUn ve pazarlığa iştirak için de t>elll gUn ve H 

aUe yüzde on beş teınlDat pamla.rtle birlikte Fındıklıda komutanlık ıatın":· ı 

ma komlııyonun11. gelmeleri. ı 62i2) 

"Njii eıw--

GAZOZLU 

MÜSHİL LİMONATASI 
Piyasaya çıkrnıttır 

Her l"<'Z3nede bulıınor. 

..... ,... ----
jj•Dr K emôl 0:.san •ı !S • 

l ıdrar yolları hastahk-
I ları mütehassısı ı 
i Beyoğlu l<+Ul•li!I ı·ııdd<'sl No. U 
11 8110 Bursa Paza n Uıoıtll Ohonyan Ü 
tı: apartınao. l't> J. 1l ~::5 :: ----... -............ ~ .. ·······"ı···· ..... .. --.= •• - ............ -.... ................... . 

Çocuk Hch"1mt 

Ahmet Akkoyunlu 
trıık.slm. Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hergiln saat ı:s 

ten l!IOnra.. Teltt•Jn 4-0127 

MRiWIW--

6Sebe 
4 

ııe~ do 
1 - 10 cazib renk, ııııı, 

Paris moda.sı, bunlarl ~pi 
tasındaki delikten göre~ 

· 2 - Evvelce mfiııl co ~ 
zan nt'dilmiyen daha ı ~,·rıd1 
lıarır .. Bu pudra "Hn\"11 , 
tır. ~ıı 

3 - Yeni nefis J.ıir ~<~rı~'ı 
J1'rarı~aııın :'.\fiı.li ha·;ıılt tııı1 
çe-llcrin koknsunu ııı~- ( 
l"tık·muı ~,ıı ' ı··- . - ı.jt ·" '• .-: ~ulun !(un sa.~· ~LI , 
lerkıbınrle "Krenıa J;oP,, cDıt 

5 - Ciüzel "FinintS1 c ~f - • _ .... rı_,, ru7gar ,.e ;yağmu, ... ıı... iW" 
terlemeden bl'iyycn 111 

(! 

nıaz. . , rıtl 
G - Gavel l;ı,·metl• • 

''nü~iik l'ıfodı!l'' • ırntuı:ır· 


