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8alkan ümitli görüşmelerini ~ 
11Zesele/eri ·Balkan meselesi lngilizler nasıl 

~OMANYA 
BAŞVEKILi 

liariciye nazırı ile 
beraber 

Sa/zhurg'a 
hareket etti 

pek yakında tefsir ediyorlar? 

halledilmiş Dobruca 
olacak meselesinin de 

Budapc ·tc, 25 (a. a·) - Yan hallı muhtemel 
resmi bir surette tebliğ edilmiştir: 

"Bulgar ve Romen devlet adam-
larının Salzburg seyahati hakkında go··r·u·ıuy~r 
tefsiratta bulunan Budapeşte siya.si S 1 • 
mahfilleri ve Macar matbuatı, Al- Macaristan, ovyet erı 
manyanm doğu-cenub meseleleri- memnun etmek için ~ Cl.Unartesi günü de 

01'na$fa bulunacaklar 
ni yakm bir istikbalde halle \•e Mil Rütenyaya muhtariyet 
nih görilışmelerinin neticesini ta.. verecekmi• Harbin Uk aylarına nazaran daha kuvvrtll bJr b:tlı> gt'lmlş blıtunan tngillz destroyer 11.Josmıdan bir ~ 

• Cebe!Utt..'I rıl• . önilnderi. 

Balkanlarda 
N . ~aziyet 

8Zderan fikrine göre 

Tanzim 
edılecekmiş ! 

hakkuk ettirmeye karar vermiş -s 
olduğunu zannetmektedirler. Bükre~. 2~ (A.A.) - Röyter bil-

diriyor: 
Slovak devlet adamlarının eeya- zannedildiğine göre, Alınan bil_ 

bati Macar slyMi mahfillerinde hu- kümelinin misafirleri olmak üzere 
susi bir alaka uyandırmıştır. Avru- cuma günü Salzburgda bulunınağa 
panın tekrar teşkilinin te\.lid ede- ıJavet edilmiş oları Başvekil D. J i
ceği deği~iklikler Slovakya il.zerin- gurtu ile hariciye nazırı B. Manu. 
de de bir tesir husule getire<'ek ol lesko, bir öi}le )·emeği esnasında 
duğu takdirde, bımun ancllk i~lisa· Führer lle göriişüp, nkşam üzeri 
di mahiyeti olabileceği ve Slovak- Bükreşe döneceklerdir. Bu müln.
yanm Anupanın iktisadi hayat sa- kııt esnasında l\facaristanın muta _ 
hasmdaki milsta.kbel yerini tasrih !ebelerinin müzakere edilece~i u-

'-- (Yazısı 4 üncüde) edeceği kanaati mevcuttur." (Devıum 4 üncüde) 

· ---------------------------------------------'-------------

lıı """"'1lı1. "'h . ~ lı.13 e n.ıurr !Uakdonald --- ~~~~~ ......... ~-
Amerikada 

~.~ıcak dalgası 
~e§ çarpmasından 

~~-il\ 200 kişi öldü . 
~bt~"°k, 2~ (A..A.) - Birkaç gUn· 
!\o lllfı devam etmekte olan mcak 

Bir lngiliz nazırı 
söylüyor:: . 

Harbin tallini 
\ 

değiştireceğiz 
Zafer, mazi 

mukallitlerinin değil, 
f ngilterenindir 

Londra, 2l (A.A.) - Röyter: Sıh
hiye nazırı Macdonald, Londrada 
söylediği bir nutukta, hava hUcumlan 
karşısında ııthhiye nezaretine dUııen 

vazltelcr hakkında izahat verml§ ve 
11özlerinl ~öyle~ bitirmlttlr: 

"- Eğer istikbalde dünyaya gele· 
ceğlm zamanı aeçebUseydim, mubak· 
kak ki, bir kaç gün veyahut birkaç 
haftaya kadar düşmanın uaml kuv· 
veli ne adamıza darbeler indireceği 

zamruu seçerdim. Tablatile, belki kın 
bir zaman belki de uzun bir zaman 
ıalırab çekeceğiz. Fakat nihayet, o
nun gemilerini batrracafı.z, çıkarta.ca· 
tı adamları öldüreceğiz. Tayyareleri· 
nl mukaddes ısemamızdan !ÖkUp ata· 
cagız. ôyl• ld harbin talllni deği§U· 

rec.e~z. 

ROMANYA 
Londradaki 

Elçisini 

Çağırdı 
Sefir lngiliz 

garantisinden mesul 
görülüyor 

Bükreş, 25 (a- a-) - D· N. B. 
Romanya. hükfuneti, Romanya

nm Londra elçisi Tilesi geri çağır 
mt§tı:r- Tiles, Alman aleyhtarlığı 
ile tanmmıştır • 

1."""0 tLtz AJANSINA GÖRE 
Londra, 25 (a. a- ) .- Röyter a

jansmm diplomasi muhabiri yazı-
· yor: 

Berlin ve Romada Romanyanm 
Londradak i elçisinin geri çağtrıl
miş olduğuna dair bir taknn ha
ber:ler neşre-dilm.iştir- Londradald 
Romen sefaretinde buna dair hiç 
bir şey bilinmediği söylenmek te
dir· Londradaki Romenler meha
fili, yeni Romen hariciye nazırının 
İngiliz garantlııini fa.shet.miş ol
masma biaen Londradaki Romen 

Meclisin dünkü içtimaı 

Milli Müdafaa Bütçesine yeniden 
64 milyon lira ilave edildi 

Dahiliye memurlarına ait kanunun müzakeresin
de dahiliye vekili suallere cevap verdi 

Su işleri programının tatbiki için 
bo~olar da çıkarılabilecek · 

Ankara, .2~ (A.A .) - Büyük Mil. 
let Meclisi bugün doktor Mazhar 
Germen'in başkanlığında toplan
JlllŞ.tır. 

Celse :ıcılırken, Ankara mebus
lu~una intihap oluna n Ekrem Er
gun'un intihap mazbntasi tasvip o_ 
!unmuş ve yeni Ankara mebusu 
and içmiştir. 

Buııu müteakip Mali)·c Vekilinin 
talebi üzerine gelen evrak arasında 
bulunan ve 1940 mali yılı muvaze_ 
oei umumiyesine dahil bazı daire_ 
ler bütçelerine fevkaJAde tahsisat 
\'erilmesine ait kanuna ek layiha, 
ruznameye alınarak müstaceliyet 
kararı ile ka.bul edilmiştir. Bu ka
nuna göre, milli müdafaa bütçesi· 
nin kara kısmına muhtelif hizmet
ler karşılıp olarak yeniden 64 mil. 

.. _ .............. , ......... -.... -.. ,..., --.. ·-·-.. -·--··· 
Milli Şef 

yon 15,534 lira, ve Atatürk anılı. 

nın inşa edileceği snllRnııı istimlA. 
kinin ikmali ,.e projesi m~srafları 
kıırşılı~ı olarak Mall~·e Yekaletl 
bütccsine 750.000 Ura fevkalade 
tahsisat -olarak konulmaktadır. 

Meclis lıundAn ~onra, onnan u
munı rnüdiirlüğü 1937 ~'ılı hesabı 
katisine ait kanun layihasını tas
vip eylemiş ve askerlik kanununun 
ceza faslına bir madde ilAvesine, 
ecnebilerin Türkiyede ikamet ,.c 
seyahatleri hakkındaki kanunun 
16 rtcı made~inc bir fıkra ilavesine 
devlet memurları aylıklarının tev
hit Ye taadülüne ait kanuna bağlı 

(Devamı 4 üncüde) 

Bir ira'n ·heyeti 
Moskovaya 

hareket etti 
ı.. v .ı\.rtzona, Ka~a:ı, cenubl Da· 

~ntaıt!cınıng ve tııınoısın plrçok 
) -taı ıı lıırında 200 kişinin güneş çarp 
et '°eretıccalnde ölmelerine sebebi· 
1'ernı ıııı~tır, 

t.•!ııı (~metre, ıoo Fahrenhayd. dere· 
j'-., 8 8anUgradl geçml§Ur. 

Hitler, kendisinin ve rejiminin genç 
ve hayati haiz bir ~Y olduğunu iddia 
ediyor. Halbuki diktatörlük ve Uıtlp

dat en eski ve en fel!ketu hUkQmet 
§eklllerlnden biridir. İnsaniyetin ycnı 
yaratıcısı ııiyast kuvvetlerinin mUmea· 
sllleri, Britanya C-Ommon Vealth'ndan 
olan bizleri%. Zafer ölmUş olan mazinin 
kendini beğenmiş mukallitlerloln de· 
ğll, fakat istikbalinin banllerlnlnrllr.,. 

Dün Holanda 
elçimizi kabul 
buyurdular 

m ümes:ıilini değiştirmesi ihtimali 
vardır· Çünkü Tileaya ötedenberi 
müttefiklerin tarafdan ve zikri ge ı· 
çen garantinin mesullerinden biri 
nazariyle bakılmıştır. Üç gllndenberl Floryada istirahat 

etmekte olan Relslcum.hurumuı dUn 
öğleden evvel Çekmece civarında bir 
otomobil gezintisi yapmI§l&r, öğleyin 
deniz kö§küne avdet ederek bir denl;.z 
banyosu almı§lar ve istirahat etmiş· 
!erdir. 

Transit ve nakliye 
meseleleri görüşülecek 

Tahran, 25 ( A..A.) - D.N.B. 
Gazetelerin neşrcttikleıi bir resmi 

tebliğe göre, transit ve nakliye me· 
seleleri hakkında mUazkerelerde bu· 
ıunma.k üzere bir 1ran heyeti lıiosko· 
vaya hareket etmiştir. 1 -.. ........ ~.--------! 8 --....... --····----

! F~vyet Rusya 
1 ıntandiyaya 

Glfimafom 
l 1 

1 
11 vermedi 1 

d ~lin 2S • . • 
b~I\ l\l ' . (A.A.) - Helsınki· 
~ldirhd~·n ıstihbarat bürosuna 

~all&Jtıı~ğıne göre bir Amerikan 
~ il ~i • Sovyet Rusya tarafın· 
l'iCtj~l'lli nlandiyaya bir ültimatom 

....... ~ıl ve esastan aridir. 

İngiliz ltalyan harbi 

Roma 
üzerinde 

·, İngiliz 
tayyareleri 

(talyan tayyareleri ateş açh, 
mermi parçalarından 

yaralananlar oldu 
( Yazısı ' Un eti de ) 

YF.:Nt SEFİR KtM OLACAKT 
BUkrP.ş, 25 (a.. a.) - Öğrenildi 

ğine göre, propağanda nezareti 
müsteşan ve eski Ankara elçisi 
Stoykanın yakında Londra elçiliği· 
ne tayin edilmesi muhtemeldir· 
Stoyka. Tranııilvanyada doğmur 
tur· 

Pazarlıksız satış 
kanununda tadilat 

Ankara, 2.'S - Ticaret vekUetl, pa· 
zarlıkııız satış kanununu tadil eden 
yeni bir proje hazırlamııtı. Bu proje· 
nln esulıırına göre. belediye te~ki~&.tı 
bulunan §ehir ve ka.ııabalıudll pera· 
kende .ııurette .ııatışa arzedilen madde 
ler Uzerinden ftyatııumı ve vasıtı&rı· 

nı göıteren birer etiket konulme.sı 

mccbur1 olacaktır. 1 
"-". ~ltc·'iiy§e onduğ ~~una dair olan habe· 

.......... ~ ..... --~ ..... ---.._.. ......... ..__.. ..... ..__.._.,._ .. '\ 
" G1 rr calf "' .... :·5·p·ce·0"n"ö"n 
~~~ $o ifil g lÜJ ifil o e ır ü 
:~'. Çok· gUzel bir deniz, macera, casusluk ve aşk romanı ... 
ı ~:: Nakleden: ~etlıi ~atdeş 
"'' "-...__ Cumartesi günü HABER'de ... 
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Millt Şefimiz ak§am Uzeri Avrupa.· 
dan yeni dönen Holanda elçimiz Ya· 
kup Kadriyi kabul ederek bir mUd· 
det görU~mU~lerdlr. 

Bu görüşmeler. yeni lran • Sovyet 
muahedesinin Proseverballnde karı.r

laştmlmrş bulunmaktaydı. İran he· 
yetine hariciye nezareti genel direk· 
törlerinden Sayah riyaset etmektedir. 

Heyetin diğer azası, nakliye, demir 
yolları, ticaret, endUstrl, maadln ve 
ziraat mUtehassuıı altı memurdur. 

Bir genç sokak 
ortasında tki kızı 
kaçırmak istedi 

Temsilden dönen artist kızlar büyük 
bir heyecan ve korku geç ı rdiler 

Ev-..elki gece Fatihtı;ı, Malta çar· 
şısmda.ki bir bahçede verdikleri 
temsnden dönen seyyar bir tiyatro 

gurubundan Arialet, Sabahat ve 
Nihadm önüne, kııra.nlık bir eokak
ta birdenbire birıs! <;tkmtl} ve Ni· 
hadın ya.nmdaki iki kızı kaçırmak 
istemi§tir. 

Nihad, mlimalLl:ıt etm~. meçhul 
adam kendisini ölümle tehdid ede
rek korkutmut; ve kızlan götürme-

ye ba.~lamıştır· Ancak ~ihad fer· 
yadı bıısmrş ve yctişf!n bekçiler mü 
tecavizl yakalıtmrı;lardır. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

meçhul mUtecavizin. Mustafa admda 
bir genç olduğu ve oyuncu kızlar. 
dan Adalete A.,ık olduğu ve niha
yet dayanamayarak iki km da ka
çırmak istediği a.-ılaşılmıştır. 

Mu.stafa. cürmümeşhud işlerine 

bakan sekizinci asli) Cl ceza maJıke· 
mesine verilmi§i;fr. 

25 zayiata rağmen 

İngiliz 
destroyer 
filotillası 

Har bin başlangıcındaki 
mevcudundan daha 

kuvvetli .. 
Lond.ra, 2t (A..A..) - Sidney rad• 

yoııunun haber verdiğine göre, bazrrt 
lanan plfuıa nazaran A vustralyad& 
talimlerini bltirm.lf olan bir çok tay
yareciler, denlzll§m mmtakalarda 
hizmet görmeğe yakında hazır bulu· 
nacaklardır. Yeni .ııekiz pilot mekte· 
binden birincisi §imdiden faaliyete 
geçı:nl§Ur. Tayyare topçulan yetııtır
meğe mahsus ' yeni mektep de açr 
lacaktır. 

TORl'İDO MUHRİBİ ME\'CUDU 
Londra, :U (A.A.) - Deyll Tel.graf 

ga.zeteslnla. denizcilik muba.rrtri, İn· 
gillz flloııunun kuvveti hakkmda neı· 
rettiği enteresan bir yazıda, harbin 
bldayetindenberl 215 deatroyer kaybc· 
dilmiş olmasına rağmen, !ngllterenin 
halen mubaaa.matm ba§langıcmdakln
den çok !azla destroyere malik oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Harbin baımda hizmette 1715 dest
royer mevcuttu. Bu rakam pek az aon 
ra 183 e baliğ olmuıtur. ÇtinkU .iki 
destroyerin inşaatı iltmal edllml.f ve 
altr destroyer de Brezilyadan ısatnı a· 
lmnuştrr. 

Harp edildiği zaman tezgA.hlarda. 24. 
destroyer vardı. Bunlardan büyük 
bir kıısmmm inşaatı tamamlanmııtır. 
Diğer blrı;ok gemUerin ln§Aatı da ae· 
ne nihayetinden evvel ikmal edilecek
tir •• 

Amerikalı gazeteciler 
kralı söylüyor: 

Amerikanın 
harbe girmesi 
muhakkaktir 
Mecburi askerlik usulü 

kabul ediliyor 
ıı;c,·york, 25 (A.A.) - Blrı;ok A· 

merlkan gazeteler\nln ıa.bibl Hearst, 
gündelik makalesinde "Amerlka Bir
leşik devleUerLDln baroo glrm~1nln 

bir ihUmaldcn !azla olduğunu ve ha· 
klkatte bunun bir katJyet gibt telAk· 
ki cdlleb[leceğlnl bildirmektedir. 

\lE(.;B latr ASl{ERLlK 
\.0aııington, ? t (A.A.) 

ajıınııı blldlriyor: 
O.:S.B. 

Iyi malClmat ıı.lan bir ltaynaktan 
Amerlkada mecb•ırt askerlik uııulU· 
nün te~1"i hal•liında yeni taf:sllAt ve· 
rllmektedlr. C•.ı husu~lakl kanun IA· 
yibası senatoya onUmUzdekl hafta 
;ı:arfında verilecektir. 

A.ssoclated Press, askerlik hlzmetl· 
ne tabi kimselerin kaydına l eylülde 
ba.,ıanacağınr bildiriyor. - Ilk 400.000 
kişinin sllAh altına l te§rinievvelde 
celbedıleceği zanncı.lllmektedlr. 

Harbiye nezareti, senatoda şlddeUI 
müzakerelere ln~lzar etmekte olmakla 
beraber, kanunun kabul edileceğine 

kanidir. 
Talim müddeti bir ııene olacaktır. l 

nisan 1941 de •oo.ooo kl~I daha allA.h 
altına r,;ağrılacaktrr. 600 b!n killnln 
de ı t~rinle\'Vel 1941 de çagrzlınıuıI 

muhtemeldir. 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~::::=====~ < H AVA T il 

i LK 
53 

VES i KA 
.l't1.rkçeye çe'f'lrcn ı 

MuUilDddln TIÜJrfi< 
BW}un ilıeıine Hz. Muhammed: 
- Oylc yaz dedi, bu Muham· 

med ibni AbduHah ile Süheyl ın· 
ni Amr arasında akdolunan ahittir. 
Biribirlerile on )11 rnilddetle harp 
etmemek hususunda mutabık kal· . 
mışlardır. Her biri bu müddet zar" 
f ında kar~ılıklı emniyetle ve biri 
diğeri aleyhinde dÜşmanlık etme· 
mekle mükellef tirler. Şayet KureY§ 
ten reislerinin izni olmaksızın Hz. 
Muhammedc iltica cdertlcr olursa 
Muhammed onlan iade ve teslim 
etmeye mecburdur. Fakat Mu· 
lıammeôden Kurey§C iltica edenleri 
Kurey .Jilcr teslim etmek mecburi· 
}"etinde olpuyacaklardır. Dlişman· 
Jık olanca §ümulilc kaldınlacak 
\ c aralannda ne gasp ve ne yağ 
ma vaki olmıyacaktır. Muham· 
mcdle ittifak yapmak istiyenler 
bu hususta serbest olacakları gibi 
her istiycn de Kurc}lle ittifak ya· 

iardr. Halbuki o a.na kadar Ku· •••• 
reyşlilerle her nertde kafSI}asıJsa 

h~iliyordu. ~u sulh ahdi~ 1 
akdinden 50ill'3 ıse harp halinin ; Dün bütün yurtta ve 
nihayet bulmasi•e, herkes birib!rile i U · · 1 
emniyet içinde buluşup görfi,ebili· ı nıv~rııtede par ak 
yor, rnünaka§a ve münazaralara meraıımle kutlulandı 
girişilebiliyor ve her fildl ve mOd· Lowı mu~ 17 fnd )'Jld&-

rik olan bu suretle isl&ın hakkın· nllmll mOnaaebetile gUn 'Onlverıdtede 
daki görüşmelerden sonra isl!mı partak mera.atın yapıJm~tır. 
kabul 00· d O r1 kl bu "k' sulh lıleraainıde vall LCtti Kırdar, le· 

ıyor u. } e l 1 . • tanbul Parti reisi Tevtlk Fikret Sılay, 
yılı zarfında is1Ama girenler dının Onıvera.tte raktıırıı CemU Bllact, Eın· 
başindanberi girenler kadar, hatta niyet mUdOrll Muzaffer .A.kalm, Ma· 

arif mUdilrtl Tevfik Kut, takWteıer 
ondan fazla oldu, dckanlan, profe.sBrier, t.tnıveratte t&· 
, Bu undan anlaşılabilir ki Hı. lebclt ve mUnelo-ver bllyQk bir l<Utıc 
Muhammed, C~irin . rivayetine hnı:ır bulunmuıtur. 

• . • Henuime, Lozan muahcc1eginJn im· 
göre, Hubeydı)'Cye ancak bın dqrt z11. edildiği aaat otan 13 do ba,l~ıı 
yüz kişi ile gelml§ken, iki yıl sonra ve lstıkW muıı ayıı,kta c:11nlendikteıı 
on bin kic:i ile Mckke fethine çık· •onra Untvera.tte rckU!rü CemJl BllaeJ, 

~ Lozım muabcdcıslnl.ıı imzalaııdıfı ve 
tr. (1) Onıvemteye bir tere! vedlaaı ola:ı. 

( Oe\•ann var) kalem elinde olduğu halde kQrsUye 
gelerek bir nutuk 86yleınif. 

0
Lozan 

pabilccektir.,, ( 1) M cditıd·e dönüş esnasında 
O anda Huzailer ayağa ka1.karak Hz. Mııhammcdc (Fetih) mresi 

muahedesini ve bunun hukuk! ve at· 
yas\ neUcelerlnl anlatmı§, ta.riht ka· 

dediler ki: , vahi olundu. Bu surede: 
- Biz Muhammedle birle§iyo· "Muhalçkak biz smıa büyük fJe 

ruz! a#k4r bir fetilı 1.af q verdik,, if nıi· 
Bcnu Bekfrler de bağrrdılar: liyordu. 
- Biz de Kurey§le ittifak ediyo· 

lemi ha%1.runa göst~rmlştir. 
Rcktl!rden .J9Dr& ~ent Yavuz: A· 

be.dan ve yeni bukuk mezunla.rmdan 
~ genç heyecs,nlI hltabelerle Louuu 
a.nlatnu~ar, Onµll TUrk tarihlıldo ve 
varllğrndnkl mana ve ehemml~tl.ııl 
tebarUz ettırm1'1erdir. 

1 
Münakale Vekilimiz 
havacıları sevindirdi 

Vekil dün Pendikte yeni tersanenin yapilacağı 
sahayı gezdi ve Yeşilköy hava istasyonumuzu 

tetk.ik etti 

Hava istasyonundaki noksarrların der· 
hal tamamlanması için emirler verdi 
Şehrimizde bulunan milnakalılt 

vekili Ali Çctinkıı.ya. dUn ~am 
Y~6ye g1qerek devlet havıı. yol 
lannda tetkiklerde bufunmuı=:tur. 

Saat l!l.30 ds ot9moblllc tayya· 
re istasyonuna gelen 'Vekil, yeril in
ı,ıa edilrncktp olan asfalt tayyare 
mcydanınr~ dolll§mı.ş vo allikadar- · 
!ardan liwmgelen izahatı almıştır. 

Ali Cetinkaya meydanm bir an 
evvoı tam."Unlanması ve bD.\'tı istas
yonundakJ bazı noksanların dcrh!ll 
yapılması hııkkındıı emirler \'C~ 
mi.<ı, bu arıda Ye§ilköy tren istas. 
yonundan hava meydanına. kadar 
olan toprak yolwı derhal asfalt er 
la.ra.k inş;ı.sr icin <le direktiflerde 
bulunmu§tur· Ali Çctinknya tetkik- · 
lerinden sonra, havn istasyon bi· 
nasında bir milddet ist.U-ahat et. 
~ve otomobille §e'llrimizc dönmU~ 

tür. Vckilill tetkikleri bir saatten 
fazla slirmU_şttir. Ali Çetinkııya
mn tct.ıdklcri sıraamôa gösterdiği 
bUyUk nliı.ka. ve bazı -noksanların 
tarnnmlanmnsı için bulundukları 
vB,l;l.{tlcr ha\'aCJlarımrzı cok sevindir
ı,u.lşt.ir· 

Miinak\1-lat vekili.mtz dlin öğled('Jl 
sonra dıı mmtaka liman reisliğjne 
gelerek bir mUddet mcış~l olmu5; 
5Qprıı ynnında liman rciııi, Denizyol 
lan umum mü~firlcri -0Jduğu lıalde 
motörle l>endiğc ı;idcrok Pavll :ı
dası cl\'annda kurulacak bUytlk 
tersanenin yerini gezmiştir. 

Ali Çetinkaya, arazi ve tersane 
planları Uzerlnde izahat almış; bazı 
direktifler vcrmi3tir. Bir fen heyeti 
tenıanenin kurulması hazırhklan
nm tamıımln.nmam için Pavli adaın 
ve civarında yakında çalışıpalo.ra 
başlayacaktır. 

25 TEM MU 7. -

Doğru 

Değil mi? 
.... 

:rürk timendifercibiJ 
Florya hattını 

İ§letmekten izharı 
acz edemez! 

Çelaneoe bıınllyö seferle.rindeı.i 
bn ıklık \"O inthamsızlı~ 
nUl&~er c)el-am p<Up gfdJyonOf 
çen pazar gibıtt Jt'lorya.ya gtdı:D 
blr okuygcıunw: da, '_oletmo rnli· 
dürünün l!ıahetafı ~MrlctfıılJI 
sebep olduğu kargB§alıktann ~ 
bldl &ldaiu lılr aafha.!mı ~yıc 
yazıyor: • 

" - Sirkeciden saat 14 de pi• 
kaeak trene 10 dakika ula ~. 
pılar kapandı, yolcu alınmadı· W"' 

bukl tren ..kalabalık değildi· JJll 
tren Kıimkapı, l'tnlJıa.pı \e 6" 
m.atya l»tasyonlarmda ancaJ\ ts
rifo mecburiyetini yerine gctır; 
mek itin bir saniye durdu, fa.)\IJ 
t.ek rnka almadı 'J'arifr' c ı,:ı. • ... . ·ı t 
laırak ha trtne blnmeh lı:ln bı e 
t.lmıJ binlerce yolcu b~yon1•11 

blnl".ahmç doldıınnu_şlu· idıırrrı!O 
miira<-.aah üıf'rino poll!4 lwrd"P 
~kml~, halkı trene bıraknuıtP1f~ 
tır. 'fıuifc harici katarlar tııfıtl 
edilmiştir, ancak bunlar Jıot!oıtl 
[azla ~lıacüm gi.i!<ıterıll~i saatler· 
de tahril' fldllmedlğf ltln ı·ıor);1'' 
fa boı; gihni~lerdir! llu tşrı~t 
b&riri ka.tarJardan Lirl kifl ı;c 
mC7.sc iki i !'.a&t JS-80 ile ı 4trc~ 
lcri araı>mda meseli 13-45 de tıı 
rik eılilmiş olıııı)·dı ne pot; ) orı•· 
lac:ık, ne de saydığım ı tasro•: 
lnrda bi:ılcrce halk yığılıp knfrllll 
yacaktr· Müslümanlarm ağır bir nıağlfl" Dün akşam oebrlml.zdeki balkevle-

nız' rinde o!Ouğ\J g1bl yµrdun her kll§e- B • • &,nra ahitnameye devam edildi: biyel ıannetlikleri TıMiseyı Allah Bhıdekl halkevlerlnd' ve muhtelif te· . 1 r ero 1 n 
(fethi mübin - biiyük ııe aşikar' §ekkUJl\crde toplantııa.r yapılıırak 

Akdenize şilep 
seferleri başhyor 

Iluııd:ın ba. ka "'irl,l'ciılen flO~' 
,raya ikind mc' ki giillp ~elrııt' ~ 
letl 23 ı.-uru' olduğu halde bl. ~ 
ci me\·kldc otum1ak btı'll'n bOJ 
le bir Jolcudan trcnd°Cı alı!I~ 
far'· 16 kurustur ı.ı hn clıı ~ 
fazladır·" 

"Muhammed bu ~,ı geri döne- f ) d k d' Lozan hakJnnda konferanslar ve teıp· d b f d 
cek ve Meldceye gelmiyec.ektir. ıa er etr~ ley ı. Blller verUınif, bu mesut gün hararet eposu ası 1 

Fakat gelecek ~ ... 1 Kurcın:liJer Hz. Muhammed Omeri çağırta- le lmllNımı~tır. B 'u J)i k hı • k o ec. zehir mübtelası ile Mekkeden cıkacaklar ,.e Muham· ra ona va yı o rtyıınca mer şa- ~ Mısıra gidecek şilepler 
· sigorta edilecek • memurlar arasında bir med eshabile birlikte üç gün mQd· §ZT1ftf6: T "f d 1 1 

detle, ancak hac levaznnile ye yal· - Bu zaftr mi? 
1 arı e muca e es boğuşma oldu 

Görülüyor ki 9unru 1 1etıııe 
müdürlliğü, banll~ ö tarffctcrff~ 
blllıD!iıı;a (Mılar gibi fazla tclı' 
elim gtlnlerlııdc aldığı tedblrııır 
le ha.Jkın lhth·acmı asla t:ıtııılll e• 
demeroektedı;. l\lev!iim dolıı)ı&U'~ 
1(: chcmmlyctl bir l•aç kat artı11 

olan bu batta, bir t.raftan binle~ 
ce halk lsta..<;yonlarda yığılfll 
beklerken dlfer taraftan :ısnı:ıJI 
sız \C bos gitmeye n1nlıkfıın ~ 
tarlar tahrik etmek ı;lbi ma..., et 
\o faydasrı talıalanıalunı nlhS) 11 
\•cıilmelidlr· Scn<'lerdenherl t:0

11 
parlak imtihanlar ,·cnnl" 01'6 
Türk r;imondifercillM bir haDll~ 

nrz kılıçlan bellerinde olmak ve Demiş, Hz . . Muhammed de: • 
ba~ silaıüan bulunmaınak §3rti· - Evet! demekle iktifa/ etmi§. şıddellendi 
le Mekkfıde kalacaklardır.,, Fakat hddisat llz. Muhammedi 

Hz. Muhammedin esbabı Mem· baştanbaşa tasdik ttmifti. (imam 
neden çıkt41arı zaman, Hz. Mu· Müslim) 
hnmmede ilham edilen bir rüya ü· Filhakika Hüdcybiye sulhu isla
zerine, muzaffer olacaklarmdan mm en büyük ıqf cri obnu.ş, miislü 
katiyen §Üphc etmiyorlardı. manlığtn lıer tarafa feşkırmasına 
Şimdi ise bir sulh ahd~yapı1.dığr sebeb olmtl§, Suri>•cnin mli.stakbel 

1 

nı, geri dönmek nıecburiyetinde kal· fatihi liı. Halid, Mısırın müstak-
dıklannı ve Hz. Muhammedin bel fatihi Amr ibni As gibi cihatr 
a~rıdan davrandıtrını görünce ö· I girler bu devrede miuliiman ol· 
Jüm derecesinde müteessir olmuş· muşlardar. 

Avlanıyor muydu?, 

K OZANDA feci bir kıwı ol· 
muş: 

Ak~bU8-'\ğı lillyünden lclımet 
a.vla.ıuhktan 50nl'a omuıunaa ~ 
köyüne dönerken iki köpetrfn hti. 
cumuna. ağa.rruıu , köpcklerilcn., hI
rini ka~rmıs, ötekinin ı rrnuısm -
c'lan da kendlslnt ~lftestnfn dl~if • 
le korumaya ~51Ji,.-en çifte patla.· 
mı_ş 'e nyafnu1an yara.lanm.15, Y:ı· 
l'nl:ı.nınahla da. laılmı:uııı , kaybet. 
tığı lmn yUz\indcn ölmU • 

Ila içler ne.ısı ha.vndlst-Old "a,·
Jandıl.-truı sonrıı,, to:blrfne takıla
ı'nk bctbahtm \iç noktadan anı 
olmadığı \'e 8\ lanmadığr ne1ioesf
no , ·ardan: 

l - Dolu !;'iffe~i saldıran kö· 
peğc bo~ıı.l~ğı yerde cll~lğfle 
knçrrtmaya ~alı nuı.sı hnyvanlarıı 
nconasmda.nsa srnı olamaz· 

2 - Şaşkınlıksa, bu kelimenin 
Jıelo 8\'Cılıkln. hiçbir münasebeti 
yok· Binaenaleyh 3ine 3\"CJ değll· 

3 - Ayo.ğr diblntleld köpeği \·u· 
ramıyan blrlno a\·cı denJr mff 

l'lne a,r;Jnnbğn.. dönCllm \'C Al. 
lnh kim eyi ~'ırltnıısm diyelim. 

M enba suyu yerine ... 
8 ı\ZI sucula.nn, ildi 5UJ1J 

"mcnba suyu" diye attık
ları tc bit cditml~; ccıal ndmla. 
caklarmı5. 

llu hanıdisi okuduğum zanınn 
ncd cnso sııraydald cllı;lcrl \ c 
resim galeri inin n~ılmasıııdnn son· 
ra büfo ba.5md:ı. geçen bir muha· 
'ereyl hatırlııdnn· 

Hakla Ta.rtlı: Us, büfeye yııldn
ı.ıan çmııı İbrnhirnc: 

- Bumda. 'Sa.na. yarar bir sev 
göremiyorum, ne \ 'Cre) im· Tat ba·
kıılım ! diyo bir hardal' limonata 
U7.attı. 

Çallı limoıuı~n bir yudum tat. 
tılctan sonrn kendisi ~lbl llmonııUı 
içen Yunu Nadiye ı:üı kırııarnk 
\(' Bckta.ır;lnln lıllıil;ye ini hahrlnta· 
rnk: 

- ömrümde böyle Lir içki bil· 
mJyordum ... d<'di. 

)fuksada ~elclinı': htıuıbul lıal· 
Jimm, kendine Yerilen idi suyun . 
menba suyu olmadı~·rnı anhyabll
mest f~in hiç olmnzc;:ı. Çııllmm ıı. 
monatnya olan linslyett kadar bir 
yakınlığı olması lılmn. Bize, hakiki 
menba uyu ,·~rsele.r iyi olmadığr 
na hükmeder de: 

- Ömrümılo böyle bir n bilmi· 
yorum, aerfz. 

Sucular ıeYkimiıo hilmeto ~lı· 
ıyorlar; cczalnndımııımıı: rc\a o

lur mu~ 

Pes 
[ ŞT.f~ münakaşanın kısa tan.. 

fı. Tasvir, dllimlzde ka~· 
hklan bulunmrynn frenk~ l.elimc· 
lcrin lmllanılması veya kullanılmı
yarak yerlerine arapç.a, lbranice 
kelimelerin ikame i liı:nngeJdlğl 
milnakıı.~ını kesip atmanm kolay 
bir )olunu buldu. J,üzumhı lüzum· 
suz yerlerde kullanılan bu kabil 
kclimelc..-in lmllanılması hatası 
• 1.,ırf maliınıatfüru luk ,.e karilere 
büyük meseleleri kal ran115 ~lbi 
"'Örünmek heH~sllc yapıh.ror,, mu~· 

Pe ... 
Garibi, bu kelime de bana re,·a. 

mi Safayı h•tırlatıyor· • 

Garabetler devri 
SON Dal.ika, Takslm lıah~e· 

fude, bin lira değcrinac 
pırlant.nlı, clma"lı bir kol n.ati hu· 
lunıluğQnu, sahibinin heniiz bulu· 
llııntadıimı yazıyordu· Jlulunmıı ı 1. 
cnp etlcnln 1ıulun1\Itı3yıp, buluna. 
mnmaı ı liu.ıın_gelQnln buhın.maıtııu 
garip htılm:ız mı mı:&:" Gıırahetler
lc ılolu bir $iP\ irıle y:ısadıl:ıml7.a ı,· 
te bir mı..,aı clnlı:t· 

Bir honuşma 
.. Son Daldkn :ıtlınlın en mu. 

lıim ı:nzetesl oldu. 
-- Onn JUpM )'Oli nınınn.. bu 

hükmiı kU\ \ ctlendfrM rr.nl lıir ha 
di c mi \t\r? 

- Ulilıin ı:nze'c-lcr :ıılıııı m:ın . 
'et ~ npmayı, bn5hulılar. 

n. 

Büyük bahçe ve 
gazinolara cezalar 

verildi 

Bir · lokanta· 3 
gün kapatılacak 
Belediye ınUfttU,leri ve kaymaxam 

!ar igklll yerlerle &nZf.ııolan g~ce 
gUndUz sı}u koı:ıtrollerı:ten geçirmekte, 
zabıt tutarak ceza. vermektedir. 

Bu nrada Tc~ba§ın<ta lzm!r Jokan· 
ta ve birahaneai, Halk bahc;esl, Beyoğ
lundıı. Degllstasyon, Çltflik parkı ga
zinosu, BelvUnUn alaturka ve aJafran· 
ga luıımı tarlte harici para aldıklıırm 
<1an ceulandınlmqlardır. 

lzmlr loltanta ve birahanesi ho.kkm 
da yirmi be§ lira parıı. ce.zumda.n 
b~ka Uç gün mUddetle de •ed karan 
verilmi§tlr. 

BundruJ ba'k& halk tarafından ya· 
pılacak ı;ikı\yeUcrln derhal naıarı elik· 
kate alınarak alı\kadar mUeeeae hak· 
kmd:ı. zabıt tutulması, hattA tcle!on· 
la vaki olacak mµr•oaatıarm bile iyice 
tahkfü ve tetkik e4flerf:k tari!elcre 
aykırı görQ.lecek hareketlerin mutlaka 
çezalıındırdmaaı belediyeden bOtQn 
ıubelero ye memurlara ta:m!m edil· 
:ınıeur. 

• Yerll kösele ı;atı~lnrmm azatmam 
Clzerine deri fiyatları bir miktar (IU~· 
mU~tUr. 

• Blrkaç gDndcnberi piyasaya arpa 
gelmedlff.nden tA\epler ıırtmıı, ıırpa 
fiyatlarında ytikscll§ bqlamııtır. 

• Akdenizde bulunan ve 15 gUnde.n
beri S lcilynda bekleWcn Mete &ılle· 
blno nlhııyct !talyanla.r tarafından 
mUsnade verllmi~; §llep ev\·elkl nk· 
§llnı limanımıza gl!lmelt Uzcre hareket 
etmlıJtlr. 

• Bal:ırköyde bir tuğla :fabdkaınnda 
çalışan 1brnhlmin paltoııuyl:ı ceketini 
çalan Mehmet oğlu Ömer ndmda biri 
si UçUncU ıullı ecza rnntmemeslndc 
muhakeme olunm11;,: .. _ Ne ~pnyım! 
aı:tım, tnldım .. '!"emiştir. lb:-ııhlm tcv· 
k!! olunnmştur. 

T~~801/UN J/-i,EK.11. 
TIN/ TE'1Jkt'k /~,->J ~N• 

\Klf il il R. ~41111 <;o H 0 L.( ıJ 
'r l<IPl1'ETTİM 

İskenderun& kadar olan dnhill ka· 
botajdan sonra Mıııır ııularma kadar 

Zabıta diln sabah FaUhte eroin se,ler edecek va:purlanmızın dıı )'erli 
mUptelAlannm zehir tedarik ettikleri ~lrkeUer taraflndan sigortası temiD 
blr evi baımıl§tır, iBC!§ erotnel Uo zıı.bı· olunml.l§tur. 
ta memurları aramq!!a. altaltn tıstUstc Şehrhmzde kur:ulmuo oltın komisyon 
kavga olmuş; neticede be§ ze.hlr mUp Portsaıtte bulunan flhallit eşyalanmı· 
tcıw ve ııatıc:ısı yııknlaiıarak evde de zın memlekete nııkll lı;ln ~Uyecek §l· 
mUhlm miktarda erolıı bu1unm11ıstur. lr:or>1erlmlzln ı;crclt teltne ve gerekse 

Ha:ııınn ev, FaUhtc ~aaıı;e!Jmcdc hamule ırigortatAnnı teynel.mfleJ kum 
Slnanağa mllhalle$de G8 numaralı panyalıırm Akdeniz seferleri için al· 
evdir. Zabıta evi tutıın snmkalı HU· dığı tıcrcttcn çok daha ucuza yapma· 
aamettln diğer ilmıllc Çavltten bir ya knrrır vermiştir. Yalcız umumi va· 
mUdılettcnbcrl ııOphelenmc}tto ve evi ziyetln hergtln dcği§me:ıine kar§ı mu· 
tarıuıaut altında bulundurniD.ktaydı. ayyen bir !onnOl teısplt e41lmeml§Ur, 
Dün a:ıbııh arka nrkaya beş ~inin Hareket edccelt gemilerin •s ,aaat cv
eve girdiği görUlmUı \"e bunlardan veı mUracaatı takdirinde §Crait bildi· 
biri kapıyı açıp dl§nn çıkarltcn mc· rllecckUr. 
murlar derhal içeriye gl.rml§larclir. E· Diğer taraftan milli rcnııııüraıı:ı ar
rolncilt.r memurlan görUnco blrdcnbt· rnatörll'rln ve Denlı;yollannm müra· 
re §ll§ınnı11larsa cm nz sonra hemen canUarr tızerlnc 'latanbul ile 1skende
Uıerlcrlne atılıtıl§lıırdır. lfemurl.ırln nın arasında sefer edecek ~eplerl· 
be§ snbıltalı arasında. bir boğuşma ol· ı ml.Z için C\"Velee tesblt edilen ücret· 
mU§ \"C nihayet hepsı yakalıuımıfltr. !eri indirmeye )tı:ı.l'llr vçrml§tlr. Duglln 
Evde yapılan aragtırmada 22 pli.ket Ankaradan gelmesi beltlcnen Uca.ret 
eroin bulunmu,tur. Ev sahibi \'e ero- mDdUrlylc temastan sonra yeni Qcret· 
in satıcısı JillsametUn ile eroin alma· ler kaU &ıekJlnl alacaktır. 
ğa gelcliklerl nnlaı:ıılan Mehmet EmlII, Ayrıca. §lleplcrlmlz için muayy~ 
Arap ~ııt, :tıcrrıt. Mecdi bugUn adil· mUddet tekne slzortaııı yapılmMı da 
yoye \ erllmlşlercllr. temin oıunmu~tur. 

Orta okul 
ögretmen 

ıhtiyacı 
Bu sene de imtihanla 
matematik, lisan ve 
tabiiye muallimi 

alınacak 

Bu kararlardan ııonm rllcplerfmlzfn 
Akdcnlzc Sl'fcr ctmeleriıı<ı hiçbir en
gel kalnıamı§tır. Seferlerin derhal 
ba.§laması beklenmektedir. 

Bir genç yüzünden ağır 
yaralandı 

Diln sabah Knsımpa.,ııda bir va~a 
olmuo Arabacılar ırok$ııda. oturan 
Illls"nU oğlu Nihat Uımlnde bir gene 
J..ll Hllscyin isminde biri tara!mdan 
bı~kln yt\zUnUn sol tarafından ağrr 
surette yaralanm1&1tır. Suratı lı:ıştan 

b:ışa kes ilen yaralı Beyoğlu hastanesi · 
ne kaldınlmı§, suçlu yakalnnmı.ştır. 

.... , .. 
Jıa:ttlnı lhüy&t"larn en uy-; ın t• 
rifo \e tedbirlerle idıu~den elbC 
tc lz.lıarl ncı.edernez, dlyoruı • 7 

Do~ru deiil nı•· 

1Jikft~ 
Bakırkö; ve Y e;Ikö>'de 

gazinolarda tarife 1 
eski taı, eski hama111 :~ 

Yeni ~lediye tarifelerine ';0 

yet ~tmiyen içkili ~azino vetıe 
kantalar hakkındaki ~ikate.6r 
gittikçe çoğalmaktadır. Yeıı11'ıı1,ı 
de oturan ~:arileriırıizdcn Mcl'ı 0ı· 
Aygen gönderdiği mcktupll 
yor .ki: de~ 

"- Yeşil köy ve BakırkoY1ri:t gazinoların yeni tarifelerin .b 1,~ 
ci ve ikinci sınıflarında i~ı111,ıı,f 
yoktur; buna göre üçüncıı ',,sı 

~ ,_. h'r 
olmaları lazımchr. Halbuı>ı c1~ 

Maarif vc.kllllğlntn her yıl orta okul 
öğı"ctrncn ihtiyacını karııılamnk Uz.c· 
re Unh·ersltede yaptırdıg-ı <lğrctmen 
mun\1nllğt imtihanı bu yıl d:ı. ıı.çıb· 
cnlttır. Bu husustald tamim bütUn 
kUltUr mUcısscselerlnc blldlrUml§tlr. 
Bu yıl yalnız matematik, tranııızca, 
inglllzce almanca ve tabliye öğret· 
menliklerl için JmUhan açılacaktır. 
L>lğer gruplar i,Çln öğretmene ibtıynç 
hasıl olnmdıfmdan Dntihan açılmıya· 
caktır. 

yine eskisi gibi para almakta ~c· 
vam ediyorlar. Hatta garr;oıı 1,rt 
rcti de alıyorlar. İtiraz ede." w 
de "biz ikinci sınıf olmak İÇ11111ı 

----..o----- tida verdik. Belediye kabul ' 

Kabak tarlasındaki diyorlar. ofı· 

lmtıhana öğıetmen okullıırınm 4, ti, 
G aylık mez.uolar!le lise olgunluk im· 
tıhnnlarıl\d:ı mu\·af!nlt olmu~ geııı;ler 
kabul cdl!eccktlr. Girecekler en geç 
c\·ralnnı ağustosun on bc11lne knclar 
Mna.ri! \"Cltllllğine ,G"öndcrmi§ buluna· 
ealdnrdır. lnıtihanlnr iki eyJQlde Uni· 
versltcdo tcşl:ll edllccek profesörler 
gnıpu l)uzurund:ı yppılacakıır. lmtı· 
hanlar hem ~lf:\hl. \ e bem de yazıtı 
olacaktır. 

hadisenin katil olmadığı Fakt garson parası için s1,c11 

yccek laf bulaınayorlar. JJC !1111 
anlaşıldı yenin ve Bakırköy kay,nakıl trc' 

Evvelki pazar günü RalurköyUnde, iının bu gazinoları da ~otı 
bir kabak tarlasında ate. blnlp binme· etmesini rica ederiz. ___.,/ 
mck yUtUn<len arJuulagı Hacıyı orak 
la kulağından yaralayan ve ölmesine Açık konuşma: ftl-;_, 
sebcb olan amele HUseyln Bektaş Ol?' • Biz.o mrıctup güııdı:ren ı<' 
ıu .serbest bırakılmıştır. Gllmıeli'ye: 

11 
~ 

Zira ceset Uzerlndo otopsi yapan tzrn!r içkili lokantası 11a1<1<1ıl~~. 
.morı;, orağın açtığı yaranın ,aybt derdlğlnlz tılkAyct mclttubunu J• d 
hafit olduğunu ve Hacının kavgada yeye verdik. BugUnkU gazcteırr d•f' 
sarretl!ği fazla ceht Clolayıs11o. kalb netlceslnl görUyorsunur.:: neıc 

11
5111• 

scktefilndcn !!ldUğtl, yaranın ö!Umdo bu loknnt:ının Uç gün kapııtılıı'I' ,-c 
lılcbir eltilde roUcsıılr olr.lndığl netl· ,.c 25 lira ceza nlmmııaın:ı 1<nr11 

cemc \1U"1Jll§tır. 1 mJ§tlr. ~ 



Tayyare 

hücumfarı 

KRUP 
fabrikaları 
bombalandı 

Bir İngiliz tehri üzerinde 
Allnu, tayyare arcıBuula 

'tırptpna oldu 
Loadra, Z4 (AA.) - Bava __,.. 

um teblJtf: 
0otU. JıCamel n V-dı>rt'da 

tanwe fürtkaJan. Bambufl .. 
Qeı..nldmıa"dıa basba dlpola.n, dıao 
~ ~ bavadaft 
~n'" cm Uı:t tanan meJd&. 
.. dGD .... .lacWs tanareım ~ 
ratmdan Hollandada •• Almaa,ada 
Mmma ~ hedefler uamMSa· 
dır. Bir bomb&nllmaıı taJYareııdm ı.aa
aaa eılım bir düfman •~ tanuaat 
dGIQr8ima.tDr. .,. ~ ka
yıptır. 

&11111 mıDdlıfaa ~ıtaı.. mu
tad k~ b&nlııtleriadlm ... k&, diln 
~ ecmra DQaMrk liıaaMPMla ka
ıaUl paUeriDI hQııııua ~ .... 

..- ~'dlld N depolarma 
,,. A.ıuterdamdald doklara JıUcum 
•tmiflerdlr. 
~ ceııua aıelda d8pıaa tana

nıml cuı,Drtımu,tör. .A.veı tanareleft• 
a1adaa iki tuııMt l&aylptır. 

JOnJP PABBDU.IABI 

~, K (a. •) - Almuya 
ve ilPl altlliıda bulunan memleket 
ler a..tade lqiHa llaft hvYetJe. 
rinin evvelki gün yaptıklan hlcum. 
lar hıık1rmda taflU&t ?Wen hava. 
nearetl iftibbent btlrcıeumm be
ymatına nazaran, Bremende bulu
nan ll'alrevulf tayyare tabrtkut ar
dı ma ikinci sece yeniden boınbar
dnnaıı ediimJf ve mnteadd!d yuıgm 
1ar çdtarttlm11tır· 

Doklar iberine 49 bombalar .. 
w-.ır-

AJmanyum .-.ı pıtılllDdıe ~ 
cam edfleıa tanve meydanları me
yumd& Bleleflkl, r.chveıe, H.au 
dorf ve Diepholz tayyare meydan-
1.a.n· vardır. Semayı kaplayan bufut
lar ~ 1ıuı lllleumlUlll ... 
tie9i tarallMlt ec!Dememiftir· 

Hamburg benzin taafiyehaneleri 
ve Eseende Krup cephw fabrika· 
lan üzerinde de uculmbftui· 

Fransanm giinallnde 24 saatte 1-
klnei defa ziyaret edilen Kaeıı tay
yare Hmam De, U.US, Xriel, Sato
diln ve Kormel tanare um...ıan
dır· 

"Getodiinde bir bcımlıudıman tay 
yanmtz 15 pro~rb si)"a Jltıs
D*ıine ma.nq bblut fakat y:tae 'YL. 

zifeeini sonuna bdar it& etmJttir. 
Amaterdam civarında Şlfol ta,ya.. 
re meyda.nlyle, M'ok deniz tayyµe
Jerf ll98tl de bombardıman edllml§
Ur." 

ALMA?f ATTYADLERIN!N 
1 Jl1)'CIJJILAm 

Lonclra, ıt (a. a.) - Bu ubah 
fngtlterenln eenuM prldsl acıklarm 
ela altı Alman bcmba.rdmıan tay
,...- bir nakliye JWUe.tne ımıvat
f&kiyetalz hfu:vm•ar ~ n
ae yakın bomba atrhmpg da, hepal 
suya dilşıirtlftllr. Bir AbllaA bom. 
bardmc tay)'VMI dllfJrWmllt " 
lngUJs aV'd!an diğerlerini lflratle 
kaçmaya icbar etmiftir· 

Bugün lngiliz a•cr nnetterl &V 

tablolarma Uç Alman ~ 
kaydetmiştir. Bunlardan blrlal Ho
--. ~ dl#erl ele fMoç. 
ya açıklarmda dil§ilrülm~tUr. 

D1lş1JlıVLBN ALllAN 
TAYrAllnnt 

Lenin. 2' (• •) - &aft ne
saretbda tebltjl: 

Bil ..mıı -- tlmalt gaıtıl -bili dvarmda bir dilpg tıomhu-
dmıan taY)'U't81 bava daft batar 

olarlar· • 
Bir gueteelıe: 
-· Bir daha harara plme:rfab ! 

dlyebUmek lnldret.lal ktmdllerfn
de görenler 111 btJdkab anabna
mabdırlu: o ıww ltPI etti· 
11 JWde lrwdlllllıılte enci ..,._ 
........ ~ ..... ı;:lrlp ~ ....... ,..... ..... -....... 
ÖIBl1I .... olana -ld teme. .... 
rlır- IJ'leee clrfp ~ ~ ... 
r&t hakarete alrayuı guıetıeel): 
Jaıadkbadea enara da o mevkide ba. 
._. .... aft; da ,,, .... 
aelrtlr. 

o ... ....,... c1e1ı..- ... 
.,.,.. eftArt ._..,.... dnaJdıa,.. 
dır; ..... .... UıeW edene 
nılıle ....... ,.,...., .. tealdd ..... 

• M,.te e.....,Mı ı lıılJle ola. 
~i böyle ola gldeıııılraflo 

••• 

Bir ingiliz 
hücum botu 

Alh Alman 
hücum botuna 

saldırarak 
kaçırtfs 

BiR ALMAN HtMA YE 
GEMISI 

TORPiLLENDi 
Londra ,H (a,. a.) - Amirallılc 

dairesl.riliı tebllğl: 
Dün a.kja.m.. ıfmaJ denJzinin 

ta.rk mmtaiaamda deniz kuvvP.tle
rl hllnayesinde seyreden bir Alman 
muavin gemisi görillmüştllr· Bu&'Un 
sabaha ka?1ı İngiliz deruz bava kuv 
vetlerlne mensup bir Svorfiş tipi 
tayyareler tarafından, bu kuvvete 
torpillerle hticumlar yapılmıştır. 
Alman deniz cüzU.tamlannda.A birlsi 
Königfn Lulse tipinde bir himaye 
geınisine (600 tonluk 28 mil süra· 
tinde ve 2 tane ı o.5, 4 ta.ne 37 mi
limetrelik top mitraıyl5zie·mnceb
hez) bir torpil 1-.bet etmiştir. Tay 
yarelerimWn hepsi ilıılerino d&l. 
milşUlr. 

t1HCUM BOTLTEI ARASINDA 
MUBABEBE 

Leaira, M (a. a.) - Ba üşam 
ııetredileıı Wnci bir amiraJlık te1r 
llii diyor lı:1: 

Ba lal>ah erken lılaDf denfzlnde 
yaptıftJan bir teşf.f esnaamda mo
torlu bir küçült torpidomuz, dllo
manm motorlu altı kUçilk torpido
ltın& .rUtlanu§ ve hllc\Ull etm.iftir. 
Dil§man 'bugün billlb:ı. . aUra.11yle 
b.çmıf ve kara.nlıkd& ~ur 
tur. Dütman pmllerindea birinin 
projektörü tahrip tidibııiftir· G..ı.. 
l•rd• cl1ier birinde bul emer 
o1duP ~-... •4*1'
ll ~~~ldrlla
mi' ohnan!irıJ ft ~ bir ldıue &im~ 
mltve~. 

Milli Şefin teşekkürleri 
.... Hı u (A,A.) _, ~

.................... u 
Relafeumhur bmet lnönU, Loz&ıı 

aılhunun yıldönllm~ aUnaaebeU yur· 
u ıa.. tarııitmcllld ~lardan 
aldıldah tebrtk teıpatlarad&n pek 
mUlehuaia olarak tqekklfrler1Dln 
bDdi1arine iGlalma Anadolu ajaumı 
memur etıııı,ıerdir. 

yalan tarafmdan dtı,UrWml1itUr. 
Öf leden soma cenubi prkf aahill 

ctwmnda wn halan bir eert çar
,.n& Mnumda ~rt dUtmaa ta1 
yareal avcı ~ taratm
dan ve bir dlllmaa tayyareal d9 ha
va. daf1 b&tfrYalan tarafmdu dl1-
1Ur111mUetilr· 

BOlfBARDHIAN EDb.EN 
YERLER 

Londra, H (a. •) - Anavatan 
emniyet nezaretinin tebDft: 

Bagb ağleclen llOftra dftfman 
tanareıeıt. İnBiJtennbı cenah IU'
kllıiııde klb bir lehre bombalar at 
mıtlar· Hafif haaar vardJr. Bir kaç 
k1fl ölmüttiir· 
Bu~ . daha erken. lalr.o(yu.uı 

cenub oarkisinde bir mmtakaya da 
dotman tayyareleri bir kaç bomba 
&bmltn'· Az has&r vardır· Bir kifl 
ağır surette~. 

80TAYYARE AltASINDA 
llVHA.BEBE 

ı...ıtra, U CA.A.) - R6yter: 
BugQa 6tledaa emıra lngtltennbt 

cenüu p.rld ll&hlllarin4ıa blr tebriD 
ilzerinde fngl.llz •• Alman avcı tay
yareleri D.rUmda 9Ukua ıeıen hava 
malıarebeslııe albmftaa tuta tana
... ı,tlftk ....... Bu :ın!larebedl 
iti Al ... &'9CI tanu-a dllflMUmOr 
Ulr. Bu mretle 1ıuc11ıı ~ Al
m&D tayyarelerinin adedi altıya b&lil 
oınuqtur. 

Bt:.NEŞ 
· Çekoslovakya 
Cumhrretsı oldu 
lşga[ mıntakuındaki 

Çekler paaif mukavemet 
halinde bUJunuyorlar 
Lrındra, 1.t (A.;1.) - l.ondrnda 

kıırul:rn Çekn~lovak ' hiitt\mctinln 
tertır> tarzı htııriin re!lmen bildirll· 
mi~ılr: 

EdY:trrf Bcnes: f;elroslıwak Uei_ 
skıımhurudur, 

Cekoslnvü biilıı\naeliniA ausı 
şunlarflır: 

Başvekil: J:ın Sı:ımek, 
Harbiye n::ııırı: Scrhej fosa, 
Hariciye n:ııın: J:ın l\fasıırjk, 

M:ılfye: nazırı EdTard Urrata, 
D•hiliye nazırı: f'..orc Slavk, 
İçtimai Yardım nazın: Fnıntl. 

sek Mee. 
UNEŞIN BEYANATI 

Bene.... Çekoslovak hilltümetiııhı 
f ngiltere larııfından tanınmuı elra. 
hnıla gazetelere verdiAi beynnnlla 
dem İftir iti: 
"- Bu t•oıma, yalnız bfttlln Çc_ 

koslovıık milleti lcin büyük kıy -
mette manevl ve siyası bir ilham 
kaynajl obnakla blmır.ıcak, fa • 
kat aynı zamanda lnıdllerenln ld1. 
c&k milletlerin btikW baklan için 
IOnona kadar miklıdeleye azmet • 
nal.t oldaiunan bütüa memleketler 
için en iyi bürhaaıaı teşkil eTliJe
cektl:-. Bu keyfiyet, bütüa blir nn 
ınahkura An1..,,. ınilletJerine nazi 
lahakkümüne mubvemet için ce. 
saret nreeeklir. 

Cekoslovak Ofduo •• tanarecl
leri, lnıil&ereniıa mlldafaasına '" 
Bitlere n ııazizlne Urfl ıni}fterell 
rnilcadeJeye yardım içia ıimdl bu
rada bulunmaktadır. Yabancı menı~ 
lekette bu milll mücadele, bir bu. 
çuk milyon Amerikalı Çekos.loH • 
kın tam mnzaherelini haizdir. 8lf 
bir bucuk mu,.on Çekoslovak. Ame. 
rfub. Amerika Blrleflk clevleU. -
rinde yılou: Çekodonk dansı fçla 
delil fakat aynı zamaada mfilla 
nkler davası için de bQyilk raaıı: 
yet sarrermektedir. 

Renes sözlerini bitirirken, müt
ltfiklerin nihai zaferine tam ili. 
madı oldujunu " tıaıoa ee• mJJ. 
leUnln buaüo pas.lf nıukavenıet ha. 
llnde buhındatuno bfldlrmf$11r.,, 

NORVEÇ DE llAKBE DEVAM 
n»Ecı:& 

ı...cın.. 24 (• •) - Londrada 
bulunan Novreç hükflmeti. Norveç 
parlAmentosu pyaset dlvannıa bir 
mektup gendermişttr. Bu mektupta 
ezetımle ımılar yudıdır; 
• .. Almanya ile tiıtraı meeel eden 
bir ll8kbıet kurularak No~te 
nlhh yeniden tem edllecetmı dtl· 
eUnmet bir bay&ktir. İArütere ile 
Almaııya hali harbde bulunduktan 
müddetçe memleiket1miz de harpte 
bulunacaktır. Hükfmıet veya idare 
ıdıı1n eetH ne oluraa olsun ukert 
ve lttlsac1t batmılardan Norveç ha
li harpte bulunmalJdır." 

• Avam Kamara.auıda 8Cll'ulan bir 
auale cevaben lngUlz hartcfye mU.te· 
pn. mbtem!eke Ye nhlıtye nazma· 
n mllat..na, Belçika h'1lr0metlnla dl· 
ter ........ •andditma , .. J'rama· 
nm tN&l altmd& buJunm?&D mmta· 
k&lmda olduklannı .Oylemlf ve Belçl• 
ıca kra1mm Ballhf:vttıeıinl Clzertne al· 
drfmdanbert bu h~mette herhangi 
bir de'1flkllk "l\lkua geldlltDl bllme
dlıını Ulve etmlft1r. 

• 1>e7B ~lgTat pzeteatnfn diploma 
Uk mubanlrl nzı~r.: 

"lnıtlterede depo edilen zarurl Uı· 
Uyaç .toklamıuı tetldld MtsoMbldl 
bOQm&t ~tba f1mdl Dıracat Uca· 
reU hacminin arttınımum• ml1ult. 
oıcsquu. karar v9rm1tUr. lhracat U· 
car•U bu Yt1 bqm(fa lfWı ve mtıhlm· 
mat lmalAtnun arttın!ması u..mııe 

1 MAIWUl 
Sıcakta ço.cuklar 
Kışın da, yazın da her şeyden 

önce dilsüoübnesl lizDD oJan, ço· 
cuklardı;. Bunun sebebi, yalııız, 
ç°"uğun kendJ!llnl koruyanıamuı 
ılcğlLUr: çocuğun cildi cüı>seııılnc 
nlsıw.tte, (octık olmıyanlarmkbd~n 
!:.ok geniştir. ;ioğntun \e sıcağın 
temrt de cildin genfşBğfııc göre • 
dlr· Onun lı;lo çocuklar soğuktan 
dl, ıncaktan da çocuk obnrya.nlAr
ılan ziyade mfttces!dr oturlar· 

Sıcaldar dyadeleşlnce çocuk 
~nftıa&Ir bir baıdahğa tutulmasa 
Mle iştahı azalır, hazmı az çok bo· 
zuhw ve lnmhlnn neticesi olarak 
oeeula bmrdık geltr. 

Fakat srcaklarm t.eslrtle ~lr· 
lara ehemmiyeti bir hasfahlr DIU• 

.n.t otu. 1111 b..taııin' .. latif 
derecesWle çocuğlUI talıU lııan.re" 
tinin derecesi artar. Çocağa l"hal 
Kelr, kay edet- ve bir~ ~a ~
de blNeltWre aydlar. 

Biraz daha ajtr dereeeslndo, ço
ealan aıeı,t zfrade art.ar· N efeıt 
darbir &eillr. Yllıeil pelE lmll ft" 
1'111'· Ç9cak yattığı ,erö danmu, 
çırpmır- Bazdamıa bavale de ge
lir. G&slerl ~ Uııer, IMMlan 
çiter, Jibii kiçWilr, deıW IMını-
1111'· Çocuk göa göre göre edr. 

En llerl derecealnde oocuğun a· 
tcşl hl......_ 4t ctereoeye, 42 de. 
receyc çılıu· U..S sapsan olm. 
Bu derecede çocuk artık çırpınmaz, 

Bir Amerikan gazetesi 
yazıyor: 

Peten 
diktatörlüğü , 

bir kukla 
hükümettir 
New,_k. M (AA) - RCSyter 

ajamr bildiriyor: 
Nevyork • Post gazetesi yazı

yor: 
"Amerikanın Fransa bUyük el

çisi Bullitt'in Fransadayken bir 
kaç hafta Ruzvelt ile muhabere 
edememesi Amuika b~ti
nin 1-eten diktatörlüiünO Fransa 
nm IDefl'U bü.k\mıeti olarak ta• 
nımakta olduğu intbanı wnnit
H, bu intiba derhal tashih edı1-
me1idir. Peten hüktanetini tanı" 
mak Hitler'e ve Musolini'ye uy
ıun hareket etmek olur. Sözler
den ziyade vakalara istinat eden 
hakikat ıudur ki. Peten dikta
törlüğü yalnız bir fqiat hükUıne· 
ti değil. aynı zamanda bir kulda 
hll~mettir. Peten'e ve temsil 
ettiği her şeye hrıı hiçbir aem· 
patimlz olmadıfını biitün dünya
ya bildirmekliğfmiz icabeder." 

tahdit edllmlfU.,, 
• lıloôovadalıt :hıgWz •tiri atat

ford Crlppa. dün &n7et hariciye b
miaerlltlJıe giderek !laricl7e koıaller 
m•vtnl ı..oaa.ky ile gkÜfDlUtt.Or· 

• lsp&ııyanm ruml p:atul. ~ene· 
ral Eugenlo ElplDo.1& de Lee moııterea 
tberneville'lD Berlln aetirllline tayin 
edildiğini bildirmektedir. General, ı.
panya harbi esnasında bUytlk hizmet 
lerde bulunmUJ ve harbin hitamından 
aonra Ma.driUıı ilk asked vallllğlnl 
yapmııtJr. 

• Avam amarasında aorulan bir su· 
ale cevap veren lnciılz latllllıarat na· 
zın. J'rama Gsertne, :mm.ıs • Alman 
mütareke p.rtlan ve FranSIZ flloau 
haldmida haberleri ihUn eden beyan· 
nameler •tılmıf oldutımu bOdirmlJtlr. 
Fraum mDletlne bülJd ftZı,et1 bll
dfrmek bere tıeyumameler atmak 
UIUlim• devam edilecek .,. bu usul 
reDSfletllecellUr • 

• Pariate buhler ve diter kredi 
müiıaeeelerl tetrar açıldılJ lçfD bor
sanın da bug11D açdacatı blldlrllmek· 
todlr. Bonıada flmcmtk yalım birkaç 
eabam peflD muamele g8recelrtlr. 

aksine, ağır bir ııykuya dalar vo 
bir daha uya.nam.-ız. .. 

Da ~tahğın a.cııl sebebi, şüp
hesiz. tJildctU sıcaktır· Fakat hu 
tabğm fekli çocu''llD srnm:ı kaldı· 
ğıuı ~iisierir. Ç<ıcuk filCaktan vü
l'Uduodald suyu kayhedcr \'t' k:ı -
bolan AU)'UJI yerine so lçirilmcyin. 
cc vUcudu kunır, susuzluktan ı;ı. 
der·- Zatt-n sıt'.ah olmıyan mer 
simde de !»<'uk susuz bırakılırsa 
ayni hidl"e - tahli biraz daha ya
\'aŞ ofarak · görülUr· 

Onan için çocukla.ra sa Jeirmek. 
te lhma1 etmemek llz.undır· K~Uk 
çocak 8USUZluj'.:."1lllu bilmez, su lste
mcz, hararetf4!n lnırur gider. Ço· 
cup Wıal bil4ı ııtcl&e ona sa ltf r
mekteD korkmamalıdır· 

Bir taraftan da, tabü, muhitin 
Mealdığon azaltmaya çabşmnk 11-
zımdır.· ~uğun kundab'IIll, en>I· 
sesini mUmkUn olduğu kadar ha. 
flfletmeJt .•• Durgun ha\"& sıc.-aklı~ 
arttınr. Bir vaııUJltör h:\rarettn 
teeiriat aaaJtır. Vantnltörün iDU
ae biJllk bir baz parça8I kona
lUM çok faydMı olur· 

Hava rlttubetU oluca sıcağın 
&e91r1 daha fma olur· Oırua için 
çoeuiwn yaüıiı odada riltubeU 
arttıracak te)'lerden • 11Ml1!1ela beı· 
!erini yattığı odada korutrruıkta.ıı • 
sünımak J&um4ır. 

G. A· 

1 ngilterede 
Sulha 

temayül 
yoktur! 

Loyd Corçla Vindsor 
dükaaının sulh için 
çahıtıklan pyialan 

yalanlanıyor 

l.qndra, 24 (A.A.) - Yan 
reımt bir surette teıbliğ edilmi§· 
tir: 

Dük Dö Vindsor ile Loyd Ge· 
orıe"un halen bir Mnf hareketi 
lehinde çahştıklan hakkında Al
man propaganda11 tarafından ya· 
hancı memleketlerde yayılan p· 
yialar burada ancak bilvasıta ma· 
Hun olmuıtur. Zira Almaılya bu 
propagandaların Büyilk Britanya 
da hiçbir teairi olmıyacağını bil
mekteclir. Loodramn ullhiyetli 
mahfelleri bu pyiaları kat'i su
rette yalaQ!amaktadarlar. 

Sovyet ajansının üç 
tekzibi 

Moslcova, 24 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Yabancı malbuıt aşağıdaki şa· 

ylaları yaymıştır: 

. l - ScrtTetler Birliği fngiltereye 
tayyare vermeli taahhüt elmiş, tn. 
gillere de bu mübayaat iç.in :ıoo 

milyon lnıilb lirası ayırm14tır. 
2 - Bugünlerde Türkiye fJe 

Sovyetler BirliAi arasında iki mem· 
lckelin ticaret mübadelelerin! 12 
mllyon Türk lirasına kndar arttır. 
mnğa matuf müzakereler başlamw 
tar. 

3 - Sovyeller Birliği Romen hil
kQmetine bir nota vererek Roman
yada bir demokrat hükılmctin le$
kUlol istemi$. ak.si takdirde iki 
memleket arasında dostluk müna· 
aebeUerlni pranU etm~te jmkln 
olmıyacalını bildinnJştir. 

Tes ajansı bAtiln bu şayiaların 

esılsıı oldofuno bUdJrmete me
nındor. 

Louın ıfuıU, 411a ..... ,.... ... &llıl ....... ile ........ ı 1 Yawm ..... ...,lldrlla .. A'7+ ! lllbiılt llii1lll: ~ ....... ... 
laıGanmıttır. Yuka.ı*i re.imlerde lJldı•IUlııle ppdla vw .. doDent mBDımer c1lllJeJlalled &lırlı:•e Hı H 1•• alt 1Mql dl&eıı: ....... hn

mmılltı ........___ / 
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R-Omanya 
Başvekil hareket 

etti 
Bükreş, 25 (a.- a,.) - Ra.dor a

ja.nBI bildiriyor : 
Başvekil ve hariciye ııa.zrn yan· 

larında Al.ma.nya.nm Bükreş elçisi 
Fabricius olduğu halde bu gece ya
rısmı 30 dakika g1'çe Salzburga ha 
reıtet etmişlerdir. Başvekil ve hari
ciye nazın garda diğer nazrrlarla 
İtalya ve Macaristan sefirleri ve 
Alman elc;iliği erkanı, hariciye me
murları, Alınan, İtalyan ve Romen 
gazetecileri ve diğer şa.hsiyetler 
tarafından uğurlanmışlardır. 

RO~IANYA NAZIRLARI 
İl'ALYAYA DA GİD1YORLAB 
Bükreş, 25 (a.. a.) - Rador a... 

jansı bildiriyor : 
Faşist bükümetinin daveti üze

rine başvekil Gigurtu ve· hariciye 
na.zirJ :Manoilesko 27 tenım.uzda 
P..omaya. giderek Musolini ve kont 
Ciano ile göriişeeeklerdir. 

KRALIN NEZDİNDE YAPil..AN 
TOPLANTI 

Iliµaeş, 25 (a.. ı:ı.-) - Romen 
Başvekili Gigurtu ile hariciye na
zırı Manoilesko, Salzburga. hare
ketlerinden evvel kral Ka.rol tara
fından kabul edilm.işlerdir. Hava 
ve Bahriye na.zırla.rı da bu göriiş
med e b a.zrr bulunmuşlardır· 

Bulgar ve Slovak dev· 
let adamlarının da Al
mo.n ricaline mülaki ol
mak üzere bu hafta AO· 

nunda davet edilmiş ol
maları, Hitlerin Bal· 
kanlarda vaziyeti nazİ· 
lcrin fikrine göre tanzim 
etmeğe karar vermİ§ ol
duğu hakkında iyi ma
h1mat alan Bükreş ma· 
hafilinde mevcut intıbaı 
takviye etmektedir. 

Rütenyaya verilen 
muhtariyet, son gÜı'ıler
de Transilvanyadaki is
tiklal hareketinde bir 
hamle hasıl etmiıtir. 
Halen kraliyet mÜ§aviri 
olan eski başvekil Vai-
da Voivod, bu hareketin 
başında bulunmaktadır. 

Çinde katırla 
na~liyat 

Abluka üzerine eski 
usullere dönüldü 

Çongklng 25 (A.A.) - Japon ablu· 
kasnıru daha. ziya.de &kıl8.§mıı.s1 ve 
Blrma.ııia. yolu ila Hlndlçlni demir yo· 
lunun kapanması neticesinde, Çine 
katrrls. nakliyat eski A.deUne d1ln· 
mUştür. Bundan bin sene evvel Çl.ı:ılıı 

her te.rafmda kullanılmakta. olan bu 
vasita. 11 e hudutUı n birçok levıı.z:mı 

şimdiden gelml§ bulunmaktadır ve 
gelmekte devam edecektir. 

25 T E MM U Z - 1940 

Salzburk 
görüşmeleri 

(Baş tara.fı 1 incide) 
mumiyeUe zannolunınaktadır. Ro 
men nazırlarının Salzgurg'a seya. 
hatleri Bükreşle ilan edilmemi~ ol_ 
makla beraber, müzakeralın neti
cesini büylık bir endişe He bekle. 
mekte olan iyi malumat alan ma
haCil, Transilvanya meselesinin 
Salzburgda halledileceğini tahmin 
etmektedir. 

Transilvanyadaki demir muha
fızlar azası ile bunları takviye e
den köylü pa.rtlı!i lideri Maniu, Ro 
manya yeniden arazi terkettiği 
takdirde, Transilvanyanm istikla
lini ilan edeceğini açıkça beyan 
etmiı;ı.lerdir- Transilva.nyanm bu va 
tanpervel elemanlarının, fngilte
renln bu muharebeyi kazanacağı 
hikkında:ki imanlarını beyan etme 
leri çok manidar görülmektedir· 

Romanya nazırlarını 
takiben hemen Bulgar 
başvekili ve hariciye na· 
zırlarının da Alınanya
ya davet edilmeleri çok 
manidardır. Ve Alman
yanın Dobruca mesele
sini de halletmek istedi
ği zannını vermektedir. 

1ürk 
Petrolü 

Arattırmalar ve tahlil 
çok müsbet neticeler 

verdi 

Bütün ihtiyaç temin 
edilecek 

Tfulk:iyede petrol a.r&§tırmalarm.· 
da.n ilk defa. iyi netice alman Ma.r
din.-Beşiri civarında Rama.n dağm
dald a.raşttrmalar yeni bir safha.ya. 
girmi§tir. 

Ra.man dağmm MaymunboğB.ZI 
mevkllnde a.raştırmala.r geııı,,letil
miştir. 

Bu mm.taka.da ya.-ptlan l!!O'.D.dajl.a.r
da. elde edilen mayiin kati tahlili 
yapilnıışttt-. Elde edilen koyu esmer 
renkte ham petroldur; parafin ve 
asfalt esasmda.ndrr· YUzde be" ka
dar suyu havidir- İzafi sikleti 15 
derecei hara.rette 0.890dır. Yüzde 
25 benzin, yilzde 30 petrolu ihtiva 
etmektedir. 

Mevcut kuyunun verim. kudreti 
günde 15 tondur. Memleketimizin 
gUnlük ibtiyacr 500 ton olduğundan 
bu saha.da daha 30 kuyu açrlmaaı 
kararlaştırılmiştır. Bir kuyunun te
sisatı ta.krfben 300 bin turk lira.sı-
na mal olma.ktadll'· ' 

Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü şimdi sahanın geni§liğinin ta· 
yiniyle uğrqma.kta ve müstakbel 
kuyu sondaj yerleri tetkik edilmek
tedir. nk olarak mevcut kuyu de
rinleştirilecek ve yeniden Uç dört 
kuyu açılarak istihsal miktarı artı
rılacaktır· Ayni zamanda mmtaka· 
nm verim ka;biliyeti de tespit olu
nacaktır- Bu işin bir bir buçuk ııe
ne kadar süreceği tahmin edilmek
tedir. 

Gayrimenkul satış ilanı 
ı lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

.AJ:ınik.ln 14276 hesap No. sile sandığımızdan a.ld.Jğ:I (1700) liraya. kar~ı 
birin.el derecede ipotek edip vaadesinde borcunu vermediğinden ha.kkmda. 
yapılan taklp üzerine 3202 No. lı kanunun 4:6 meı madde!lnin matufu 4:0 m· 
cı maddesine göre satılması lca.bedeıı Beyoğlunda HU!eyina.ğa. m&halles!nln 
Nane sokağında. eski ıı yeni 16 kapı, 439 ada, 8 parsel numa.ralı kAglr bir 
evin ta.mamı bir buçuk ay mliddetıe açık arttırmaya kotımll§tur. Sa.ti§ tapu 
ııicll kaydına göre yap.tlnla.ktadır, Arttırmaya girmek istiyen •'362) lira pey 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinlıı temin.at mektubu da. kabul 
olunur. Birikmiş bütUıı vergilerle belediye resimleri ve va.kıt icıı.resi ve tavi.Z 
bedeli ve tell!lfye rll.sumu borçluya aittir. Arttmna. §&rtnameısl 1·8-HO ta· 
rih.lnden !Ubaren tetkik etmek l.stlyenlere sandık hukuk işleri serrlsinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı ve sair llizumlu izabat ta. prtnıı.mede 

ve ta.kip <losyasında. vardır. Arttınnaya girmlı:ı olanlar, bunları tetkik ede· 
rek saWığa çıkarılan gayrtmcnkul hnkkmda her ı:ıeyi öğrenmlo ad ve itibar 
olunur. Birinci e.rttırnıa. 1:! 0·940 tarl.lılne mUsa.dil per§embe glinU cağa.iot
lunda kAin sandığımızda. sa.at 10 dan 12 ye kadar ya~ılaeaktır • .Muvakkat 1· 
hale yaprlabllmesl için tekl!.t edilecek bedelin tercihan' al.mınası lca.beden gay
rimenkul mlikclletiyetıerilo ıııandık aıaca.ğmı tanıamen geçml§ olmuı oarttrr. 
Aksi takdirde son a.rttıranm ta.ahhUdU ba.ki kalmak ıartne 27·9·940 tarihine 
müsad.i.t cuma gUnU aynı mahalde ve aynı saatte son arttıruıam: yapıl&caktır. 
Bu arttırmada ga.yriı:nenkul en çok artt.ıraıım U!tUnde bır&lalacaktır. Hak· 
lan tapu slcillerile sabit olm:ryan alA.kadarlar ve irtifak hakkı 88.hiplerinln 
bu hakla.mu ve hususile ta.iz ve muarife dair 1ddla1arııu llA.n tarlhitı.den itl· 
baren 20 gün lçinda evrakı ınUııbltelerlle beraber dairemize bildirmeleri lA.· 
zım.dır. Bu suretle haklarını btldirmenıl§ olanlarla. hakları tapu mcillerile 1&· 

bit olımyanla.r salı§ bedeUnin paylqma.!mdan hariç kalrrlar. Daha. fazla 
nıalOmat almak l!ıtlyenlerln 8.38/H74 dosya No. ııile eandığmıız hukuk Jşlerl 
11ervi.sine mtıracaa.t etmeleri ıtızuıııu na.n oluıı.u:r. 

.y.. ~ 

DİKKAT 
mm.ntY'lt 1&11dI,tı. 1!2.Ddıktan alıtııı.n ga,..unenkultı tpotek g~stermek !ııtt· 

yenlere ınub•mmmı8rimizin koynıuı oldutu kıymetin yüzde (0 m teca\'UZ 
etmemek Qzere ihale bedellnln yaruıma kadar borg vermek ıruretile kolar 
,1ık göstermektecı,tr. 

,l)Jl>' ı, ,...._.._....,..,.....,. .... ~ .... ...._..,..,.._r,.,."--A.l.M•.......a .. 4.o"&.6...t •A-•~-~ ............ ,.....,.~ .. -r.,..., ... ,.. ~ :, ~ ~;ı ~-: ~ ~ '.' t ;o; ~ı• ,~~~'t' ., .. ,.,.J>#.....,,f'J.~:'ııı. .. ..,.. _._••~ .• ·":."•<f.::•f'ıl•·· . ,~ 

. ~ O. iı-<ı ·n ... ;v ·e bu g il nün ha b . er v ~ ~h. ad ~ ::s'. 4i.ıe.~:~ 1 
1 _,..,..,. -:;..,....,.,....,""',.,..._,..,,... __ _. __ ... ,.,,...., .......... ___ ..,..., ... ...,.,...,,._,..,,..,..,...,,.,..,_ ... ......_ ..... "_"'•• ....................... ~,.c. 1111 .... .,...,.,,..~..._rw..._ • .,....._~p11., 

EN SON oAi<1 ~ ,,..~ Roma üzerinde 
İngiliz tayyareleri 

Kahire. 24 (AA.) - t ngÜiz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

22/23 temmuz gecesi bombar
dıman tayyareleri Tobruk limanı
na muvaffakıyetli ba!tkınlar yap· 
mışlardrr. Bir denizaltı rrhtnnına 
pike isabetler kaydedilmiştir. Bir 
kaç dakika sonra dört infilak: vu
ku bulmuştur. Rı'htmıda denizaltı 
lar bağlıydı. 

Elgubbi ve Ela.dem hava mey
danları da bombardıman edilmi1· 
tir. Bir tayyaremiz kayıptır. 

Bombardnna.n tayyarelerimiz 
aynı ,;amanda İtalyan doğru Af
rikasında bazı bölgeleri bombar
dıman etmiş ve çok mühim hasa· 
rat vukua· getirmişlerdir. 

Musavva üzerine yapılan diğer 
bir baskın esnasında bombardr • 
man tayyarelerimize karşı koy -
mak istiyen bir düşman avcısı 

düşürülmüştür. Tayyarelerimizin 
hepsi salimen üslerine dönmü§ -
lerdir. 

HABEŞlSTANDA YAPILAN 
BOMBARDIMANLAR 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerine ve cenubi Af. 
rika üslerine mensup bombardr_ 
man tayyareleri Takaıbba • Suma 
yolu üzerinde bir dütman asken 
teşekkülüne hücum ederek, kam. 
yon ve mitralyözleri hasara uğ. 
ra tnuşlardır. 
Habcşistanda Diredaova tayya

re meydanları ve civar binaları 
üzerine dört akın yapılmı§tır. Bir 
çok bombalar patlıyarak bir han. 
garı ciddi hasara uğratmı~ '17C di. 
ğer binalar üzerine tam isabetler 
kaydedı1mi§tir. Yerde bir tayya. 
re yakılmıştır. Düşman avcıları 
takibe koyuldukları halde bütün 
tayyarelerimiz salimen avdet et. 
miştir. 

Sunderlans tipinde bir deniz 
tayyaremiz, Uç tiiccar gemisi, üç 
petrol nakliye gemisi ve bir tor" 
pido muhriıbinden mürelk:kep bir 
kafile görmeye muvalfak olmuş
tur. İki tüccar gemisine Uıa:bet 
vaki olduğu ve ciddi hasara uğra· 
dxğr zannedilmektedir. 

MLTAYA 80 HOCUM 
YAPILDl 

Londra, 24 (A.A.) - Salahi
yettar bir menbadan· öğrenildiği· 
ne nazaran, İtalyanın harbe gir
diği tarihtenberi Malta üzerine 
seksen hava aktnI yaptlmı§trr. Bu 
akınlar esnasır..da 12 İtalyan tay
yaresi dü~ürülmüş ve dokuzu da 
belki de üslerine dönemi.yecek 
derecede ciddi hasara uğratılmq· 
txr. Bir İngıliz tayy.ıresi ziyan 
edilmiştir. 

A!cınlarin bidayetinde insanca 
zayiat oldukça fazld husule gel
mişse de, hallt barınnıaya alıştık
ça bu adet azalmıştır. 
Düşmanın askeri hedefleri ara

dığına şüphe olmamakla beraber, 
hava müdafaa bataryalarının mu· 
kemmel endahtlan ve İngiliz tay· 
yarelerinin icraatı dolayniyle 
1 talyanlar o kadar yüksekten uç
mağa mecbur kalmışlardır ki, 
hedeflerine iyi nişan almalarına 
im.kan hasıl olamamıştır. Hücuııt
larrn ardı ardına yapı.lmaııma 
rağmen, halkın kuvvei maneviye
si mükemmel bir haldedir. 

lTAUAN BAŞKUMANDAN-
LICININ TEBLICI: 

itiyada bir mahal. 24 (A.A.) -
İtalyan umumi karal'g~hınm 45 
numaralı: tebliği: 

Ş.arki Akdenizde tahtelbahirlcf 
rimiz bir Avustralya torpido 
muhribi ile bir tahtlbahirl batır
mt§lard.rr. 

Hava filolarımndan biri Malta 
.deniz üssü'nün benzin depolarını 
bombardıman etmiıtlr. Dil~ • 
nın hava bataryalamn §iddetle 
harkete geçmiı olmasına rağmen 
bombalar hedeflere isabet ctmit" 
tir. Birçok yangınlar çıknu~tır. 

Şimali Afrikada "Glıoucester'' 
tipinde iki düşman avcı tayyaresi 
bir hava muharebesinde dü~ 
rillınü~tür;· İtalyanlar hiç Ryiata 
uğramamr~Iardır. 

26 temmuz gecesi Gaetadan 
yapılan ihbar üzerine vulrubulan 
bir Alarm es.namda Romanm 
tayyare dafi bataryaları faaliyete 
g~erek iki kere mania ateşleri 
açmışlardır. Bomba atrlmamı:şt?r. 
Patlayan bomba parçalanndan 

'birkaç kişi yaralanmtıtır. 

Mecliste dünkü 
müzakerele 
(Bqt&rafı 1 incide) 

bir numaralı cetvelin. Maarif Ve_ 
kiı.leline ait kısmında ddişikllk 
yapılmasına ait kanun li\yihalariy_ 
le orman umum mildürlüğü teşki. 
lat kanununa alt kanun layihası • 
nın ikinci m{iıakerelerlnl yaparak 
kabul etmiştir. 

DAH1L1YE MEMURLARI 
HAKlilNDAKİ KA.ı.'VUN 

D a h l l i y e m e m ur 1 a
rı kanununa ek Jı\yihanın müzake
resi müna.o;ebetile Refik lnce (Ma_ 
ııisa) söz ııtarak layihanın valilik_ 
lerin miinhal buhınduldarı 7.eman 
buralarda :kaymakamların vekalet 
yapabilmeleri ve bu :mretle ilerde 
bu makamJan işgal edebilecek olan 
bu ze\'ala umumi bir çalışma saba. 
sını lemin etmek gibi bir maksadı 
gözettiğini kaydederek prensip iti
barile buna muteriz bulımmadı~ını 
ancak kaymakamlık ile valilik a
rasında bir idare kademesinin fii
len mevcut olduğunu vali olabil • 
mek için müfettişlik, Yali muavin. 
liği veya bunlara muadil hizmetler_ 
de bulunmanın lazım geldiğini ve 
bugün idarl teşkilatımızda bu ka
demelerden geçmiı} bil" çok memur 
bulunduğunu söylemiş ve bu lıu -
susta Dahiliye Vekilinin izahat 
vennesfni istemi~lfr. Dahiliye Ve. 
kili Faik Özlrak, bır mülaleaya J..ar. 
şı demiştir ki: 

".Su kanun lı\yllıasm.n.t takdim edil
mesinin ba.şlıcıı. sebebl, devlet bimııet· 
leri arasmde. cidden hususiyet ve e· 
hemmiyetl herkeııçe ve bflhasııa. hepl
zn1:ı:ce maJQ.m olıın v&llliklere mevcut
larm en ehllyetıilerinden en lyislDI ııe

çebllmek 1ı,;in bir vemle hazrrla.nmak
t&drr. 

Valllik, diğer hel'ha.ng1 blr vs.zlfe 
gibi yalnız o vo.zlfeye ta.allQk eden 
ka.nunlo.n bilmekle veya, o meslekle 
mlinasebett olan bilgiyi edinmekle ka· 
bili ıra. olan memuriyetlerden değildir. 
Valilik, nını letel', kanunl&rı bilmek 
!.eter, fakat, bunlımn ya.ıımda bir idıı· 
re kudreti .L!ıter. O olmazsa, beriki tec
h.lzat bu vazifede muvaffak olmaya 
kMl gelmiyor. Buıı.u bir çok tecrübe
lerimizle gördUk, Barem derecel!ll iti
bariyle aradığımız evl!lafı bulabilmek 
için çok mü§kUJAt çekmekte~. Fa.-

kıı.t getlreceğlml:ı:< arkadqm muv&Ua· 
ktyetinden emin oJe.bUmek Jçln onu 
biraz tnce eleyip aık dokumak illterlz. 
Kendilerini ·biraz tecrübe ettikten ve 
tanıdıktan sonra. bu vazifeyi vermek 
lııtiyoruz. Malnmu A.llnizdlr ki, devlet, 
hizmeti.ne aldığı meı:nurle.nn hepsini 
aıesısevlye en yüksek makama g-etlr• 
mek taa.hhUdtlnU üzerine almııı değil~ 
dlr. Devletin ihdas ettiği en yUk,eek 
makamlar, mahduttur. Bu makamla· 
rıı. da memleket :içlnde en ytıkısek ka· 
blllyet gösteren adamlar gelebilir. 
Kanun ıa..yihası b.akkmda. al'kad&§ımı· 
mn a.rzu ettiği i.Zahat, sözlerimde kA.!I 
derecede mevcuttur.,, 

Refik İnce {Manisa) - Dııhillye 
Vekili arkada~ıauz çok temenni ede
rim ki, doğru.dan doğruya. bu sa.IA.hJ
yetinl kullanırken ayni &Pviyedekl 
başka. arkada§Jarı üzerinde .h113ule ge
tireceği ak'i tesirden mUm kOn oldu. 
fu kadar idare mekanlzınumı mubıı.· 
faza. etmiş olsun. 

Dahiliye Vekili Fa.Ik öztrak •(Te
kirdağ) - Gayet tab.lL 

Bu müzakereyi nıllteakip maddele
re geçilerek kanunun birinci müzake
resi ikmal edilml§tir. 

MF.RKEZBANKAS{VESU 
İŞLERİ LAYlHASI 

Ruzna.m~de bulunan ve T1lrk1ye 
Cumhuriyet .Merker. l3ankau kanunu
na bazı muve.kkat mıı.ddeler eklenme· 
sJne mUtedalr kanunun müzakeresi 
mUıuı.sebeU;tle Ma.llye Vekili Fıııı.t 
Ağrall söz alarak 11'1"'VZUU mUı•:flkel'e 
olan llyib.anm evv,.lce kabul edillnJı 
bulunan .Merkez bankaaında.n IJ11tlkr&Z 
akdl h118U!.1un.d.& ll111iye VekAletlne 
salı\hiyet veren kaı:nına istinaden is
tlkrazm aktedileQllmeai için Mf!rkez 
Batıkuı kanununun yapılmMmı los
bettlren tadilltı .L!ıtlhdaf eyledl.finl 
söylemi§ ve mllstııcellyetıe ınUzakere
sinl isteml§tir. 

Heyeti umumiye gerek bu kanun 
JAYihaııııu ve gerf!k yint'I Maliye Veki
linin verdlğl 1zahrı.t üzel'lne 31 milyon 
liralık bUyUk eu i§lerl pTogrammın 
tatbUd için ta1'.vil çıkarmak sur('JtlyL 
le Ziraat ba.nkaıımdan '.kredi açdmaın
nıı. l!lal!ltlyet veren kanunıı. kısa va. 
deli bono da çıkarabilmek içln bono 
kelimesiı:ıin !JAvesl.ne alt kanun llyi• 
ha.<Jmt mUstacellyet kararı ile müza
kere ederek kabul etnıt11t1r. 

Meclis, gelecelt tçtlmanıı 7 J;. ğu~· 
tas Çarpmba gt.l:nlliıe talik etınlştlr, 

Romanya ile ticaret 
münasebetlerimiz 

Müzakerelerin müsbet bir netice vermediği 
hakkındaki yabancı haberler asılsızdır 

Ankara, 24 (A.A.) - Bllkreı· 
te Türk - Romen heyetleri ara· 
sıruia vukubulmuş olan müzake
relerin inkıtaa · uğradığına ve' 
Türk heyetinin miisbet bir netice 
alamadan avdet etmeğe mecıbur 

kaldığına dair soın haftalar zar
fında bazı eQnebt ajanslar tara· 
fın<lan neşriyat yapılmaktadır. 

Bu mC11-Cle etrafında yaptığı 

tet'kiklere istinadn Anadolu a
jansı, eıcnebt ajanslar tarafından 
yapılan ve bazr İstanbul gazete
lerinde yer bulm.U§ ola11 bu neş
riyatın tamamen asılsız bulundu
ğunu kaydederken Türk'" Romen 
ticaret müzakereleri ve neticele
ri ha.k1kında aşağıdaki izahatı 
vermeği yerinde görmektedir: 

"Türkiye ile Romanya arasın
daki ticaret mübadelelerinin bu
günkü §artlara uygun bir şekil" 
de cereyanını temin eıdeeek ted· 
birleri tesbit ve mevkii tatlbilke 
koymak üzere Bil§reşte yapılan 
ticaret müzaket'eleri, iki memle
ketin mübrem ihtiya~ları göz ö
nünde bulundurularak muhtelif 
safhalarda ayn ayn laaıınlar ha· 
linde müzakere ve intai$ edilerek 
mevkii tatbilke konulmuı bulun· 
maktadır: 

İlk safhada petrol ve mUştak" 
1art muka:bi.linde yapak ve tiftik 
tesli1lli i§i halledilıni,tir. 

İkinci safhada, iki ~ 
arasındaki ticaret mübadcleleri
nin eeyrini yakından ta1db etmek 
ve lüzumlu göriilecek tedbirleri 
ınü§terekerı tayin ve tesbit ederek 
a:ıakadar hüklırntlerin tanibine 
arzetmek eala.hiyetile bir muhte
lit ikoıtnisyon teşkili meselem ne· 
ticelendirilmiftir. 

U çüneü safhada ise, ild memle
ket arasındaki ticaret mübadele
lerlnin kolaylıkla cereyan ve in· 
kipfı.nda mühim bir tesir icra c· 
den teıdiyat m~seesi göriişülee.'k: 
alakadar itı raqt:eıla.nn ihracatı 
müteakip derhal paralarmı: tahsil 
edebil'tm'leri itnkaru tem.in edil-

miıt:fr. Bundan başka zeytinyağı 
muka.bilinde diğer bazı Romen 
emtiasınm teslimi işi de balle<:li' · 
miş bulun.maktadır. 

Yukarıdaki izahatt<ln anla§tl
lacağı üzere Türkiye Romanya 
ticaret müzakereleri iki heyet a· 
rasında kararlaştırıldığı veçhile 
ehemmiyet der~esile safha safha 
haUedilmiş ve mevkii tatbike ko
nulmuştur. Hatt~ bu müzakere 
safhalarının ikinci ve üçüncüsü 
heyetin avdetinden sonra intaç 
edilmiş bulunmaktadır~'· 

Askerliğe 
Davet 

Oaküdar Aıkerlik Şubesiru.len.: 
ilan, 
1 - 3Z7 - 32s • ·329 doğumlu 

bütün amıflar sağlam sakat ve. 
daimi sakat raporlu bulunan müs 
lüm ve gayri müslüm ihtiyat er
lerinden henüz şubeye müracaat 
etmiycnlerin nüfua cüzdanlarile 
hemen g.ubeye gelmeleı:i. 

2 - Bu yazı davet mahiyetin· 
de olduğundan gelmiyenl-er haık· 
kında kanunt muamelenin tatbik 
edileceği ilan olunur • 

*** 
Fatih ubrllk ~ubesJnden: 
Geçen celbde l!levk artığı kalan 

hiç aakerlik yapmamış 316-333 
(dahil) doğuınlu silvaıi smıfma 
mensup eratm askere l!le'Vkedil.mek 
Uzere hemen ısubeımi.ze mll.racaatla· 
n UM. olunur· ••• 

Emblöntt yerll nsbrllk pbeıdn. 
den: 

Ad.Jimlip.vir Mustafa Niyar;i oğ
lu lW!an Hilııameddin, Şemseddin 
oğlu M· Sukur, Süleyman oğlu M· 
Rahmi, Abdullah oğlu Mustafa İh 
san, Aziz oğlu 'Mtllltafa, Ha8&n oğ
lu Ali Ha~, Ali oğlu Sabri, Yu
suf Ziya oğlu Seyit. 

Kısa. bir zamanda §Ubeye ge14 

meleri ilan olunur· 

Hayfa ~~ 
bombardırt18 l~ 

edildi 1• 
46 ölii, 88 yaralı ~ 
:Hayta, 215 (A.A.) ~ çat§: 

be.hı dUşman ta.yyarelerl 1,.ııı 
Hayta. üzerine yapılan 1J3! SS 
smda 46 sivilfn öldUğil .~<11t~ 
yaralandığı resmen bildlI.,..-ıP' ! 
~u ba.ııkma 10 te.yys.re / 
tir. tq·, 

1 

l 

Almanya ~~ 
Fransadakl ~

1 

1 b. . iı ~ 
ta e elerı~ ·dir 

vaziyetleri çok ·r~ ~ 
her türlü kolaY t ı 

hı 
görüyorla~ ·~ c ~ 

Berlin sefareti baştcaU ot' 1 
Evren lbu saıbalıki Setıl~~et ~ 
resile Almanyadan §ebr• tn 
miştir. ( 

Bu sabah Avrupad;\ll~~ t~ 
yolculr taleıbeledrrıiı dif· f 

1 

baı:ı malumat verıniş1ı:f ~~ 
lara göre Belçikad;ı, f. ıl l 

J 1aıı · arrur.u esnasmda (lag1 

1 
~fi' 

lcrimizin lıepsi eski yere ~ 
det ctmişlen:Hr. J\J~~ 
makam.atı bu husust~ J;ı ~n 
I1cr türlü kolaylığı gösl~~ 

Almanyadak.i taJebt c !)'' 
vaziyetleri ise son ne~eC ıtll 
Fran5adaki talebc]e~sdılr 
Ber1in sefarli!timiı: al~ ıııı'~ 
maktadır. ,Burada d~ ~ e ~ 
kert makamları: tale:rıııı ./ 
lrk göstemıektedirl~ 

,!_l!~!! ! !.;. ,(Jı ~ 
Bir kızı köpelc J~.dJ 

Y (" f 
Sama.tyacla. tram-vıı f. 

de 34 t rıum.anıda. otur~~" 
kızı lımet; a.ynl evin ~!Jı~ 
<>turan ııoför lama.il J(!l-"' ıı6l 
peğlııin a.ya.ğma. b~m•~· ,ı:ı 
c&l'l, acrsiyle ayağrrıt ısrı; 

lsmet hasta.ha.neye )( 
köpek kuduı: olup 0~ıı~ 
teSblti için kuduz h~ J. 
gönderibn.iştir " v1:;,.,ıı 

ER.tK AGAOJNDA.ri d#'.ıt1 
Eylibde İslAmbey c3 t re.ıı 

numarada oturan H..ilrl118 \1':.I 
ruk Altmbaş, dün. gece pf'j 
linin hRhçesindeld eri~ )f>'. 
çı:1tm.Js, ka.ranlıkbı nY~ 
düşmüştür. • { 

Suküt ncticesiııde fl~ 
yaralanan Faruk eışll li 
ta.ha.nesine kaldırr~tıı"·rfi 

OTO:BOMİL çp; ~ 
DUn Beşiktaşta.n 'J{ab~ ' 

ru giden ~oför Ferid.in id~ 
otomobil, Kaba.taşta. ctolııll~ 
med AHye çarp.m.ış, 1' ~W', 
vücudünUn diğer lbaıI ~ 
elıemiyeUi surette ~· 
Şoför ya.kala.nmışt.rr· pl ,) 

KOLU :ınRTf, ı tv:I 
N.ışanla.şmdıı.kl 16 JllC ıi ~ 

hm kapıcısı Melım.ecliJ:I. el~ I 
da.ki oğlu Şevket A~tll'~el! 
ta arkadaşları ile OY"". .i 
~miiş, kolu kırrl~u;~ıtıı"' 

Çocuk hasta.haneye 
ttr· 

et1111~ 
25. 7 .940 Pert : rfı 

18.015: MUzik, 18.30: !ıf~ ~~~ 
caz orkestrası, 19.10 ı.l~,ıS ff.J 
Ierl ve oyun hava.ıarı, cııt~ f; 
şarkılar (Okuyan: J.U~tf. tjo:; 
111.45: Memleket as.at &Y;, ı~ ~1 
20.00: .Mtlzlk: Fıunl heye!Wef fJ 
nuşma, 20.45 Müzik P srJJ.l'"'~~ı 
lerl, 21.15~ Konup& ·C 

0 
I': r 

21.30: Konuşma, (J.Ud1es;,PI 
21.•5: Mtızik: Radyo or)( ~ır, 
Memleket aaat ayart. ~ 
Mtvılk, 23.26/23.SO: yş 

ve kapanıg. ıe' 
~..-e 

Gönüllü beıııt;et ( 
kursuna dıs. """ j 

Beyoflu Yıtbaıım: ,,_,ıc r.J: 
ıdıuteıı.: t't: l/i 

lS Eyl<ı.l 94-0 d& a.~~f.t 
)Vdımct hem§lre1er Jt y6> ~tf 
devreııine l!tekllleriJl 'JtS .;• / 
b&§latıınıştn'. BeyoğltJ. f'IJ!lftıl 
mmtakamıdıı. bulunf!J'I jı:ıeıı 
kunuı, gfl'eceklPrin ,ımd ıııı:ıtı'' 
müracaat etmeleri ilAn ° 
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lor il'.~ -27-
a:ıı ..... ~eı lı:ıı __ 
L~ da'fr

1 

~ Uıert. 
~ e etu. ~dı, fakat ltönar 

~teHı. haat.z, ~)eJl 

~an "Bi!n\uk~, va{JUJ"U1'a gccı. 
rilerck bir kamaraya kıı.paWmı§. 
yolda doktor ,raporu ile teısbit e?-i-

li'l'B~ ""'4. 
""'iÇ ~... ~ bir ''::atüccen.l>!,, neticesi öl • 

'lt-Yder ~·-
~ "Wll.Ya. getl- mU, ve cesedi denize atılmıotı· 

t ~Ye e...,,'" Bonra "mALı"t'' Hil _ YI -' :.~"eri.ıı. _., • 
~ fJ )l.ntnda diğer GESTArO'NUN MÜDAH.~u;st 

~t'dıı: IUl.Yder Eelmi§ti· DoktÖr Kassel iUraflarmda.rı son· 

t laıa.ıeı 1filı1& ra Rönarla u.ıun uzadıy& .konuştu, 
, ~ şlla ı burad& bu.. beraberce birtaknn karular aldı • 
. Ydcrt t&nıyor mu· lar: 
ttıt. ''Gestapo,~ nun ,hışmqıdnn kur 

pJ~·'1'9 f~nıc ttılma.k üzere Ka~I bir nıilddet 
, ~tı §in- ~uı<Ja,ıı çalı. Nevyorktan U?.a.kl~tl· Fakn.t bWla 

""iı1Cıra ..,,..... b t .... en o mu- bir 8Cbe göstermek liimndr, Jcen· 
\'et. disine Elika Volf rdakllt edecek 
~~ 
~~ç §Tıa.~·der 

b -ıarıı tQu, • lıu söylenl· 
~i'et, • 

~ ı-
·~ i~l'llhıwer, Şl~ero 
~ t ediyor muydu
l'~ 

t\§ı 
tl..,er ~ 

l!;..~ nı. El itaat ediyor 
""'il o "'-IYoruu. , 

do~ l3erlinden rea• 
l("Vl' k , 

~' ~llal'd llSSelden,.. 
~ere döndU· 
il~ • 
~ IYder, :qıat,nıaıel 

lıı? Yl~erine dair ne 

~ ~ltl h 

~~~lUyor. :Qojtor 
ı ,"'% 01 temldlatm ne-
• !( ~ t._ arı. l'elıldir. Onun 

k ~\'ib· 
~bir ~ 1 olnıakswn t.eş· 
[;~el YapıJa.maz. 

f!a ' Şll.a.Ydcrin dedik-
~~ ıillrinız., 
~ ~ ııo:vr· · '4 UYor. 

\~ b:t?ltkur ederim. 
11-~l tı, gelen memura: 
h~~'le ~e.}-n.bavcr ile :tıf· .-"'il, rtlıe götUrütşUn. 

~· u. Cı.ktr, kapı tek· 
~ ır 18ke:nııe çekti ve 

\tor ~ 
._~ \e k ~el, deçll, koltu

\t4 b flnı.ıealı:m. Hürrlye. 
~~Ot CllJtl hayatuu.ı mc\·· 

"rbo CUnku Herman 
. lı 111§u blr "'ClnayeUo 
bıı il Cinayetin siz fa· 

~tre .}'aptıranı, emre
~elilt b~da ohnııdığr 
~etıA_a. adlıycai :nnzaıın-

'l '""il ~ . Yegane mcıı'ul o. 
'lz1ıinız 

~~YledJ~ • 
'ıı:tıtl glJn gibi iUraf e-
~ileıı:ılllanız ihtimali kuv-

~ ~\':ıne~t~. inadınız i· 
\ llıı., ~l(! 3Ütiikliyccektir· 
''~en . .her Beyi biliyo • 
~"ll~ d 'iıi lllalıkf.ım etti
\~ e Va?". 

'fin lıer §C.}i b1liyor.su. 

• ~Cıtıin ne faydası 

~~'•tu, • 'o 1ı alt.uıda son ya
~-laıa ruı. Fakat. bilıne· 
~ da Yar. Bi.ıc 
' bunlaıı öğrcn-

~an ~eçecektir. 
~' e1t ıııtediğim nok.· §tas. 
'ı '- sı.:ıgin ortadan 

~~tı ve te~kJl!tmı-

~ S<>ktan ma"liıb ol 
~ onu ~ • 
~~ ~l~- n Yegiı.nc emeli 
,,~ ~Crtfcn intikam aı

~~er cyhlndc o!an suç· 
~td.~ ve hatta icnb e

'1 01~ ikisinin bir • 
'°~ "'11U11 olurdu· 

~l.ı. ti, aöyliyecck ve 

~ ~tı, 
~l.ı Odada birkaç a-

l'e birdenbire bü. 
• 11.?ıı atına ~ r ıll ga b:ı1Jll\dr. 

~fon G basması üzeri
ll.n a" 1 ~:· t~tk oz erini pliğa 

~~ b· lndıı de~ildi· 
:\ b~ saatten fazla 

tısı defa bile onun 
~S s~aı ııormadr. o 
'.\.'ıt ' bılliıare mahlc· 

'•a Ve d\lnya matbua
L.. ir N . 
~htı aı.ı casusunun. 
~ 'ilJt·alltnda neeredi· 
~,. llıanc dfaliyordu. 

ve met.resiy:mi§ gibi görUnccekli. 

Böylece, KM&elin, Erlka ile bern. 
bcr, znbılarun ta'klbatmdan kur -

tulduğu, zabıtanın ancak HJlda. ile 
Şnaydcr, Jıenz "e Krogmanı tcV' 
kil' edebildiği kanaati uyandınlıı -

eütr· 

Bu karar üzerine Rönar, .Er:ika· 

Yl yanma getirtti· Ona Kasselin 
yanmda, Ka.sseli ,.e kcndiııini kur

tarmak için oynamıın icnb eden 
rolU anlattı-

Ucuz kurtulduğuna...ısevinen :Eri. 
ka kendisinden ne istcnlldifte ka
bul cttJ. Erika, Hilda kadar lıatt.6. 
belki ondan fula güzeldi. .AtP~ 
mit~ta olan KllŞselln bir<Vnblre 
ona af.k olması gıı.nitabli göıiilc· 
mezd.i. 

Erlkanm evino gidip bavulunu 

ha.zırlaması \'e otomobille gelip 
kendisini alacak olan s6zde lı.şıln

nı bckleıncsi kıırarlaetrı14ı· lkisl 
ibir<lcn tayyare ile l.ıos Ancclosa 
gidecekler, orada tutulacak \ili~· 
da bir mUddet kalaca.lt.lardı. 

Doktor Kas.sel böylece gBzdcn 
kaybolduğu sırada "G· Men" ler 
g~n.iş bir temizlik ameUycslne gi
ri§erclt gizli t~kilAtın · k•Uç\Ut bil. 
3-iik büti,in §eflerini yakalıya.ca.k· 
lirdı· • • 

Böylece, biç olmazsa birkıvJ se· 
ne hapse mahkum olmak teh\lke
l!inc maruz kaldıktan sonra, doktor 
Kasscl, serbestçe evine döndU· Hlg 
bir şeyden §iiphe ctmiycn kanar 
na, Rönllrla kararlaetmlmıa <)ldu· 

ğl,l Yeçhile: 
- Kancığun, dedi, mlihlm bir 

~ dolayısile acele • Şikagoya git. 
;tnCm icab ediyor· }{emen baYUIU• 

mu hazırlıyalmı. 

Madam KaMel, kocasının Hil<la: 
ya olan allluwnı :yeni öj;rrcnmiıtl· 
Bu dnf seynhntc sabık manikUrcU 

kızın sebeb olduğu dU~ilnceaile iti
raz etmek Uzercyken bulundukla· 

n odanm kapısı gUrUltilyle açı -
lınca duraladı· Ha.}Tellc dönUp 
baktı, hizmetçiler hiçbir r.aman ka. 
pıyı vurmadan içeri ~rçmc;lcr vo 
hele kapıyı böyle gtirUltUylo ula 
açmazlardı· Koca.ııı da fi~m~t.t, 
döndü· 

lçeri giren iki adıunı madanı 

Kruıscl tanımıyordu: 

- Bu ne cUret! Siz kimsiniz? 
Fakat doktor Kasscl gelenleri 

tannnrştı, a:u korkusunu belU · 
etmomek için hUtUn ira.de kuvve
tini toplamağa çalıştı, ÇünkU ge· 
lenler .:A.ınerikadaki teşkiliıt içinde 
"Geştapo" nun jJd mümessili olan 
Friç Brodman ile Kari Horrok'du. 
Acn.ba olup bitenleri biliyorlar 

mrydr ! 
Horrok onu uzun müddet tercd~ 

dildde bırakms:dı, madam Ka:ıscle 

hitab E.'derek: 
- H.ıı.bcr vermeden buraya kn· 

dar geldiğimiz i~in affımm dile • 
rlz, fakat vazifemiz dolııyıs!lc böy. 
le yapmasa mecburduk· Burada 

§ahit olarak kalmanızt rica ede • 
rim· Siz ailece. doğumcn, kalben ve 
fikren Almamıınız; anlıyacağınız • 
dan eminim. 
Kadın r;aşkın bir halde Kassele 

döndil· O tnb:ıkıı.aından bir ci:;ara 
alırken zoraki bir gUIUmsemo ile: 

- Ne \•ar Horrok, dedi, ne oıu
yor? 

Fl\kat ''Geslnpo'' ajanı cUJme· ~g "v· 
•i ' ırana birn- cii· Sert bır tnvtrln mukab~lc tlU: 
~ıli odadan bir s~ 1 Her doktor. nı:ı olduğunu lırr-

ıı l j <' ve luı"ll.t1 ne ı tına k<'lll<'n i) i ııi7. bilirsiniz· 
!;Öttiri.ılıl'IU!!, (1Jrvc111ıı var). 

Askerlliseler bayramı 
Büyük spor hareketlerile bu pazar 
Fenerbahçe stadmda kutlanacak 

Bu pazar. Fener stadında. aske
ri liselerin spor bayramı yapıla
cakbr· Pazar ı;ünU §at 16 da b~
layacak olan bu bayram için aske-

Güreşciler 
arasında 

Meydan 
okumalar!.. 

Bir "JlOr lnuharrirlnin ~üre çl· 
leri ~Jlfı~tırlWlk pek hoşuna glder. 
:tıunun için imkan bulduk!;.& Jkl ts.
rafdan hlriql l<örüklc~·erek di~erl· 
ae nıc~·dan o}cutmaya. teşdk cdtr· 

oonra da bu işte kendi inln biç 
blr rolü olnıadığmr belli etmek 1-
~ln olacak her halde, .. gautele.r 
bir Jı&ft.adır fllinca peblh anın fa· 
linca pehlh'aua meydan okuduğa
aa )'azıyorlar'' buyonır· 

Biz, bir hafta.dır bir J;aı.cte hariç 
hlc bir R'B7.f'tede bir gUreKfnln dl· 
ferine meydan okuduAııntt ~örme. 
dik· O tek gazete do iki t.amfr kıtı· 
1nrtan ~zct~lr- -

&l<s ~lbt, gllrc, gibi 8porlarda 
aıeyıtan okumalar zaman zaman o
lar. Fallat, hAklki bir meydan o
lruyu53 hiç nt'IUadınız nu acaba~ 

Bunlar9 e.'i.3sen yapılmHı karar
taftmlmı müsabakalar! gazete o• 
•lltele.rlne. &k'lelttreNk allka top. 
bunak Jc,:in te.rttp edllml lrunıucı& 
reklAm mancn•landır· 

Jlaydl buna ela ame.nna!.· ••akat, 
.,a itin eıı :koyu ıaeraldılan bile 
art.ılı gilrq .._,k&riJuılanndaa hl· 
sar bir Jaale geldiler. 

Netice&! maddi meıafaatlere da
yanan hareketleri spor !:-Crt.e,·e.sl 
irine SQkamnyız· Bizde zaman za .. 
atan türeyen meydan okumabu 
kalama ~~ ....Udir• 

1 ·- i ı 2 t 
?ııtanbul 3 tıncU icra memuı·lufun· 

dan: 
Zfo.ynel Kent'e Anlcarada Bıuıkalar 

'l8dde&lndo :!.& No. dA mUtealıJılt. 
Fntdıkbda Tramvay caddesinde JU. 

ll6 Ntı. da muJdm Arsen Kavatın 
21·~·9•0 gijnlU senede IJ1ilste~lt ,r.l~· 
ttı otıın 850 llranııı maa!alz v~ Il\Urat 
tahııill ha1'1cmd& 2tHS 9(0 tarihinde 
t.klp taleblnde bulunularak tarafını· 
za teb!J.ti muktazl ödeme emri mahal• 
11 ikametlnlzln meçhOl bulunması ha· 
aeblyle icra hlklmliA'l tarafından 

ödeme emrinin bir ay mUddeUe 111.nu 
tebllr•t fcratına karar verllmlf oldu• 
fundan ll&ıı tarlhi.tıden ltlbllren bi!'AY 
ielnde istenen bu borca bir ltiı'azuıu; 
vanıa dcnne,.an etmeniz ve gene bu 
rnUddet içinde istenen bu borcu öde· 
meniz ve mnl beyanı vermeniz llz.nn• 
drr. Borcu ödemez_'lenlz cebri icra ile 
tahsili clhetlne gidileceği gibl mal 
beyanı \'Crmcdiğiniz surette hapscn 
taı:yik olunacağınız llAn olunur. 

ri lil!eleı· ı;ok zengin bir program 
tertip ebnişlerdir· 

Proğramda; 1stiklfı.J :m.ııl'§I, lise
ler müfettişi tarafnıdan bfr nutuk, 
m\iklfat tevzii, g~it rcaminden 
80nra spor hareketlerine geçilec8rk 
ve bu cmyanda mümli boks hare-
ketleri, kalu idmanı, yer hareket
leri, cesaret talimleri, giyinme yan 
ısı, lOxlCO bayrak yan:ıı, cirfd, 
bomba atqıı, uvunna topu, mania· 
h ko!IU, sınkla atlama.. hokey, lıa
bcr getirme yancı, motosiklet, bl., 
siklet. ve manialı koııu ile h~ndbol 
hareketleri ~·aprlacakt.Jr. 

Bu sene, kapanan ders YJlı i
çinde l{uleli birinciliği, Ml.a.tepe i· 
kinciliği, Peniz üçUnl'ültiğU, Bıtr"n 
liııeaj de $1ördüncü1Uğij almI§lal'Qrr. 

Askeri liseler dün, ba?Tl\)'llların~ 
hazırlık olmak üzere Fener stadın
da bir ek.ıersb: yapm~lardır· Bu 
ekzcrsizin bile !;ok nnıvaf!a.ltiretli 
RC<;tiğtni göz önünde tu~k, pa
znr giirncU bayramın fcvkııl~ ;;ü
zcl olacağmı tahmin edebiliriz· 

Yüzücülerimiz 

Ankaraya 
gitti 

Dün, bugUn gideceklerini ha.her 
vcidiğlmi..t lstanbul yüzme takımı 
ıAnka.rada yapılacak TUrkiye ~>Uz
ma şampiy<ınasına lfjtirak otmek 
Uzerc su sporlan ajanı Şazi Tcz
carun bll6kanhğmda bugün Anka. 
raya hıarekt etm.Ielerdir. 

Yakında 

BOKS 
Müsabakaları 

başhyor: 
Yakında. yapılacak bokıı milsa• 

bakaln hakkmda c;örUomek üzere, 
lııtanbul bokl!I ajanlığı allkalı klUp 
murahha.slarmm 29.7-1940 par:ar
teal gilnü akıınm :sn.at lt'

1
40 da 

bölge merkeWıde toplanmıı.larınr 
ehemlyetlo rica. etmektedir. 

İstanbul lqlncl icra memurluiµn· 
dan: 

940/2486 
Mahcuz olup paraya ~evrllınealnı 

karar verilen (muhtelif bakkaliye eş· 
yuı) 30-V•9'0 •alr ~nU aaat ııs te 
BeyofJu Yenlfeblr Mantaııter cadde· 
81 9f numarada ıatılacaktır. 

Birinci nrltırmnda mahcuza teklif 
edilen bedel takdir edilen kıymetin 
yüzde yetml11 beşlnl bulmazııa ıntıı 
1·8·9'0 Ah gtlnü aynı uatte ikinci 
arttırma surctlle yapıl~ktır. Talip· 
lerin ycvm ve 11aatl meıkttrda :mahal 
llnde bulunacak atıı memuruna mU· 
racaatıan il&ıı olunur. 

Gayrimenkul satış ilan• 
lstanbul Emniyet Sandıiı MüdürlüiiinlMa: 

Ali Saııılnln 17597 be:ıap No. slle sandığımızc!il.n aldıaı (3li0). Ura,a kar· 
~ birinci derecede ipotek edip vaıı.deılnde borcunu vero.cdlğtnc1e:ı hakkm4& 
yapılan takJp ü.zertne 3202 No. lı kaııuııun 46 neı maddcainln matuıu '° uıcı 
•ddeıılne göre ıattlınası fcabedcn UıkUdarda Hacehesn& hntun m&balleııl· 
ıı'• Pata11manı caddesinde eski 102 mu. ycnl 105 numaı;ılt mailsızlzl havi ah· 
r;ııp yalının tamamı blrbuçuk al mUddctıe açık arttırmny& konınu~lur.8atı, 
tapu ıılcll Jcaydına gore yapılmaktadır • .Arttırmaya girmek iatlyen t337) Jlra 
ııoy &k~eal verecektir. MUli bankl\larımıT~an birlnln teminat mektubu da 
kabul oıwıur. BlrlkmiJ bU~Un vergllerle belediye resimleri ve valtı! ielreııl 
\ '-O lavi~ bedell Ye telllliye rUşumu bo~lqya aittir. Arttırma . cartnamtai 
1·8·940 tarıhlnılen itibaren tetkik eıuıek !ııUyenlere sandık hukuk i§lerl aerxi· 
ııılnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vruıalr lüzumlu iuhat ta ,art· 
namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girml§ olanlar, bunları tet· 
kllt edcrelt satılığa çıkarılan gayrlruenkul hakkında her ıııcyı öpen~ &d ve 
itibar olunur. Birinci arttınııt. 1;?·9·9•0 tarlhlne mUııadlt perıembe güı:ıU Ca· 
ğnloğlunda Jelin sandığımı.zdıı. saat 10 dan 12 ye kadar ya_pılacaktır. lluvak· 
kıt Pıale yapılablimÇl?i ıı:ın tıı4llt e<lilecelt bıı(lelin tercihan almmuı tcabedtıı 
gayrlmenltul mUkelleliyetlertle saııdık alacağını tamamen geçml§ oım-.ı 

§flrttır. Ak6:1 takdirde t;Qn arttıranm taahhüdü baki kalmak şartlle .27-t·t~O 
.tnPil}lne mUaadif çumıı gUnU ayıu µıahaldc \'e şypı saatte eon arttmnaaı ya· 
Pılacaktır. Bu ıırttırmada. ıra:rrtmc.o~ul en çok arttıranm UBtUnde birakıla· 
ıacaktır: Haklan tap:ı ıılclllerlle ısabit oımıyan ,UAkadarlar ve irtltak hakkı 
eahiplerlııin bu qaklarmı \'e huırualle faiz \'e ma.aarife dair fddlalarmı 11A.rı 
tarihinden itlbaren 20 gün içinde evrakı rnUıbltelerile beraber dairem.ize bil· 
<lirmeleri 19.zımdır. Bu suretle baklarmı blldlrmemıı olanlarla haklan tapu 
siclller!le ısablt olnuyanlar ııatı~ bedelinin payJaımumdan hariç kalırlıır. 

Daha fazla mahlmat almak ~stlyet}lerln 938·/18& dosya nuuıar&alle sandıj'ı· 
mı; »ukul#: ı~ıerl ıervi&ine mnrıı.caat etmeleri lüzumu llln olunur. 

" . . 
• Dtl\.UT 

F.nuılyet .sandığı, ııandıktnn alman gayrfmenkulll ipotek gGstennek f.I· 
liycnlere muhammlnlerlmlzln kpymuı old""'ll kıymetin yüzde 40 mı tecavtız 
ctmemelt Uıere ihale bedelinin yananıa kadar ibor9 vermek aurctue kolaylık 
göıtermelcte41r, J8'88} 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 
Komutanlı~ birlikleri için aencU1' olar.k ka_pau un: wıulll il• (~) toı:ı 

ıııuııan ııa~ alınacaJ(tır. lılllııa1'aaa. l3·8·t•o ıtWU aut 11 dedir. lıtUhaınmcn 
bedell 16860 lira ilk teminatı 126~ liradır, Şartnam• herıtln koıı.tıqozıa.. gı>· 
rUlebUlr, Jsl.e~lllerin belll ıUıı ıve aaatteıı bir ııattt önceye kadar tekli! me~· 
tuplımnı Fıı:ıdıldıda komutanlık utP.J,alma k~layonuna ve,rmeleı1. •{8'82) .. ,,. 

Komulanlık kıtnları için açık ekautme ile 12·8·~0 gUnU aaat 16 da 76 
ton kuru ııovıın ııatın almacaktır. Muhammen bedell 4560 lira olup ilk temi· 
nalı S~l! liradır. Şartnameal hergün komlayonda görülebilir. ı.t&kWuin blW 
gUn ve eaatte Fmdılkıda komutanlık atmalma komlayonuna gelmetert. 

((~11) 

..... .y. 

I<omutıı.nlık birlikleri için kapalı zar! usulilc 1850 ton Ll\·amarin ma· 
den kömUrtl l2·&·9t0 güuU saat 11 de aatm alınacaktır. Muhammen bedeli 
805::3 lira olup ilk teminatı %281 Ura elli kuruıtur. ı,artname hemn komls
yoııda g8rtlleblllr. 1ateklllerln ltelll &11Dde muayyen uatten bir Hat öpe"• 
kadar teklif Illektuplaruu Fındıklıda l<omutaıılık aatuıaıma kamı.yonun 

vermeleri. <6'a<l) 

Komutanlık birllklerl için 2881 ton odlın 211·7-S>tO rtınU aaat 17 d• kçalı 
zart usull\e aatın f!lıtıacaktır. Mul14mmen bedell 519i8 llra olup ilk teminatı 

• şsu Ug. Jtır.k ınmıJtq,r. ~artnpın~ıl lsnUr Aakar& ıevıu:nn lınlrıtklırl ... 1'· 
tanbuld• lcomut.anıık aatıııa.tıııa ktımt.Yoııunda hır Jı silftU. ıUrWebilir, la· 
teklllerin belli gUndc Uw• aattııd•a lttr A&t önceye kadar teklif melitupJıı.· 
nnı ma.ıt)Juz karıılıtı ~dıJdıda ıuı.utaaıık aatınalma komlayon1111a verme· 
lerl. Sellmlye ve Karadenll! bOfa.q ~an ayn ayrı t&Uplere ihale edilş'bilJr, 

••• 
Koaıutaıılık Selimlye cibeti"btrllldert "111!lik ihtiyacı olan llg yüz ton .11 · 

ğrr ıU kapalı zarll& mUnalcanya konulm~r. lhaleal tı•8·9•0 puartıat ı;U· 
nU 1&&l on yıdidedir. Talunln edilen bedell ytlJı Alda bin lira olup ilk temi· 
natı altı bin altı y1lz elli liradır. Ş&rtname.t komtayonumuzesa her :it ıt>JIU 
görUlebillr. İsteklilerin mezldlr gün ve aaattcn bir ımat evveline kadar s:ar!· 
larmı Fmdıklıda. komutanlık satmıılma komisyonuna \'ermeleri. (6087) 

Çatalca TUm Satmalma Komisyonu ilAnları 

çatalcadaki birlikler hıı.yvanatr ihtiyacı için mllteahhlt nam ve hesabı· 

na 26·71140 cuma arünU saat H de evaat, ,eralt ve nümuneai.nı r;!Jre 800 adet 
ip yular baııııı ve IWO adet zincir yular apı ve llO adet tav1a halatı ve 1000 
adet k~ağı 2490 sayılı kanun muclbtııce pa.a.rlıkla .. tm almacalltır. htılt· 
lllerin belli r;Un ve natte kaU teınlllatıartle bb'llkte Çatalcada tUm. •bar 
alma kombyonuna gelmeleri. (6S2t) 

• 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 / 7 / 1940 vaziyeti 
AKTiF 

K.aaa: 

Altın: Sa!l KllOS'!'&rn 
Banknot . 
UCaltlık • 

71721440 

. ~ . 
Oabildekl tUuhablrler: ;+ ' 

Türk LJrası • , • , 
llarlçtekı MııJıablrlcr: 

AltıD: Sarı Kilosrarn 6 691 890 
Altına tahvlU kabil ııerbeat dö· 
vlzlcr • • , • , 
Diğer d6\'lz.lır n borçlu Kllrlng 
bakJye!erl • • • • • , , 

BaıtJıe l'allvtUert : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karııııtı • • 
Kanunuıı 6 • 8 madcielcrine tevfi
kan H11z:lne taratm4an vlkl te_ 
diyat • 

Stoned:ı ı Cüzdanı: 

Tlc•ı1 Senedat • • • 
Eebılm \·e tabvlllt cuıdaııı: 
Derubt.e edıleı> ıvr&kı nakdi· 
yeoln karııılığ'ı e&AAm ve 
lıtjıvllll itibarı kıyra,llı • 
Serbest Esham ve TahvtıAt: 

Avan~r: 

Hazineye kısa vad. avanıı . • , 

HazlneyQ 38~0 No. kanuna ;-tir~ 
nçılan altın kar§ılıklı avans , 
Altm .ve dlM.z üzerUıe • 
TahvUAt UzerlDe , 
Hissedarlar • 
Muhtelit • • 

• 

• 
• • 
• 
• • 

. 
t()().881.943.67 
9.699.281.~ 
1.863.042.41 

2.742.367.86 

9.412.678.10 . 
38.713.48 

21.263.855.55 
-

158. 743.563.-

19.310.196.-

260.237.055.09 

4 7.999.536.93 
8.275.818.22 

. --

-.-
26.722.000.-

9.126.SS 
7.808.72%-. 

l Tcmnıuz 1938 larlhinden \Ubann : 

. ura . -

112.444.267.08 

2.742.367.86 

30. 715.247.13 

139.438.367.-

260.237.065.09 

56.275.355.15 • 

34.539.847.SS 
4.500.000.-

23. 730.553. 70 

664.623.060.51 

PAStF.. 
Sermaye 
baUyaı okcıeel: 

Adi ve tevkalldı • ı • , , ·• 
Huıll!f. , ı 

1·ec1avWdekl Banlnıotlar ı 
Deruhte ecıtıen evra·a nakdiye 
Kanunun e • 8 lnd maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmdan nld 
tediyat • ' ' • 
Deruhte tdileD evrakı nakdiye 
baklyeıd • • • • 
K&Tfllığı tamamen altnı olarak 
UAveteıı tedavtlle Yaudilen • 
Reeakont mukablll UA.nten teda. 
\•&Zed. • 

MEVDUATt 
TO.rk Lhuı 
Altm: san ~orram 18826'72 
88150 No. ka.nUD.& göre hazineye 
açılan avans mukablll tevdi olu· 
nan altrnıar: • • 
SA.fi kllognun 86 71Ul\8 

DiTI• TaAllll"clatl ı 
Altm& t&h.W kabil dlvl%ler • 
Diler d8Yiz:ler ... alacaklı KJI· 
ring bakiyeleri • , 
'luhtellt 1 • , • • , , - ,,, - - - - ----

6.111.666.15 

Lira 
15.000.000. -

6.000.000.- 12.188.666.15 

158.748.663.-

19.310.196.-

139.438.367.- . 

17.000.000.-

200.l00.000.- 3SS.938.3C1.-

65.665. 708.91 
~8.430.939.8'1 ~2. 136.646 .59 

Sl.643.228.22 51.643.228.22 

3.359.77 

30.&&1.2S8.38 30.668.&11.IS 

11&.149.534.45 

Teken 

1.akMto ll&ddl ~ ' '.Altm tizerine avana ~o 3 



H A B E R - Akşam P1:>1ita11 

1 İstanbul Levazım An1irliğinden verilen harici askeri kılaatı "iıaıliai-1 I __ ..':". ______ ...,. ________ _ 
1530 ton buğday kırdırılac:ıktır. E\•ı;afı dahilinde tUmeo blrllk1ed ant:.ar

larma kadar nclulyesi miltcahhlde alt olmRk üzere muhammen tedefi uS.i:i60 
lira Uk teminatı 4392 liradır. Eksiltmesi ~G·1 ·G40 cuma ı;"tnu taat 10 d~ 
Eia.zığd& tUmo.n ıalınalm komiııyonur.d.a )tı.pılıı.caKllr. Evıır.f ve oart:ıa:n 
komisyonda görlllilr. tstekJilerln belli ı;1lnde saat 9 a kadar tü .. ,r ır.entt:p· 
tarını kom!ııyona '\"ermeleri. (281) (59S!l) • . "' . 

• Sl,600 kilo ııadeyağı kapalı zart'la eksiltmeye konmU§tUr. u·.ale!$ 29-7· 
11io pazartesi gt.ınU saat 16 da lzmlrde Lv. Amirliği aatmalmi!_ komlsyon:.ın· 
da. yapılacaktır. Tahmin bedeli 43.MO lira ilk temınntı 3411> liradır. Şartııa
me3İ komisyonda görülUr. lstekl1lerln kıı.nun1 vesikalarile tekli! mektup!an
nr ihale saatinden bir saat evvel komlı:yona vermeleri. (282) lli9S:i) 

• • • 
77.550 kilo sadey.ığmın 29-7·9f0 pazartesi günil ııı.at 11,80 dıı kapalı 

z:arna ck8iltmesl yapılacaktır. T•hmin bedell 90783 lira ilk teminatı 57H 
liradır. Şartnameııi 'komisyonda gorU!Ur. l&teklllertn knı:ıunı \"e.slkaıarıle tek· 
11! mektuplarmı ihale :ıaatınden bir ı;aat evvel tzmir Borno\'ada a.s:.terl .satuı 
a!ma komisyonuna vermeleri. (2S6l 1~989) 

• :r.. 
JOS;-000 kilo sığır eti 29·1·940 pazartesi ı;UnU saat 10 da kııp&lı zarflıı 

eksiltmeye konmu~r. Tahmin bede!J 23.760 lira ille teminatı 1782 ..(.radır. 

Şartname.si koml.syonda görülür. lsteklilerln kanun! veııalk\erUe teklif mek· 
tuplamu ihale aaatlnden bir aaat evvel t.zınlr Bornovada ~kerl aatmaıma 

koml.syonuna vermeleri. (287) 5990) . ,,. . 
2.000.000 kilo odı..n kapalı zarfi• ekıdltmeye konmu§tur. Mubammen tu· 

tarı 25.000 Ura Uk temİ1latı 1875 liradır. Ekııııtmesı 3·8·940 cumartesi gU.OU 
ıa.at 10 da. Sllrtte nıı'.ert aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
komtııycmda gllrü!Ur. lıteklilerlıı tem:.ne.t ve tekli! mektuplannı thaJe su.tin
den bir saat evvel kombyona vermeleri, (288) (5991) 

••• 
20.000 kilo udeyağı kapalı zarfla elmltmeye konmuıtur. IheJesf ll·8·940 

pazartesi gUnQ saat 10 da Silrtte ~·kert satmalma kombyonuııda yapılacak
ttr. lıluhammen bedeli 20.000 \lra flk teminatı l~OO liradır. Şartnamesi ko· 
mlayond& g5rWUr. lsteklilerin kanun? ve.sikalarilı tekHt mektuplarını llıale 
aaa'tııiden bir ıaat evvel komisyona ''erınelerl {:?89) (5992) 

••• 
2.000.000 kilo kuru ota talip çıkmadrfmdan tekrar kapalı zarfla eksilt· 

meil 29-7-IKO pa.zarte!J, g"llnll ıaat 17 de yapılacaktır. Tahmin fıyatı 110.000 
lira ilk temhıatı 8250 liradır. Evsaı. ve eartnamesl komisyonda görUIUr. ls
tekWırin Jcanunt veSa.lk ve ·temlnaUarmı ihale saatinden bfr aaat evvel E· 

~ 

dirnede sanayi \uıııumda aatmalma komüıyonuna. vermeleri. (290) (5993) . . .. ' 
80.400 kDo çubuk makarnanm 29·7·940 pazartesi günU ıaat llS te kapa· 

1ı :za.r!l& ekailtmcat yapılacaktır. Tahmln bedeli 16.8H llra, ilk teminatı 1266 
liradır. Ş&rtnamcat kom!syonda görUIUr. lateklllerin kanunun 2 ve 8 Uncil 
m&ddeleriııde yazılı vesalkle teminat ve lekllt mektuplarını ihale aaatiııden 

• bir aaat evvel tzmlrde Bornovad& aııkerl aatmalma komtsyonuna vermeleri. 
(291) (1599') 

••• 
358.000 kllo yulaf kapalı zatfl& almacakür. Kuh&mmen bedeli 1879S il· 

ra ilk teminatı '~ lira 62 ktır111tur. Ihalen 2·8·940 cuma ıunıı ıaa.t 16 da 
Ka)'let'l .As. Satmalma Ko. da yapılacaktır. Şartııameat tatanbu!, Ankara LY 
lmirllkleri ve Kayseri a.skeı:1 Satme.lma Ko. da g!Sreblllrler. tateklllertn ka· 
nunun 2,3 üncü maddelerindeki vealk ile blrllkte teklll mektuplarını !hal'! 
aaatınden bir ıaat evveli.De kadar Ko. na vermeleri. (341) (6152). 

•• • 
280.000 kilo sıtır veya keçi eU Dl~r~ Kor aatmalma Xo. da ka· 

pil.lı zarfla eklUtme)"I kODulmuftUr. Elmlltm.en .e atuırtoa HO n.ıı g1lnn naı 
l1 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 70 btn lira oıuır temtııatı ı'TftO Jtr&drt. 
Şartnamm hergtllı Ko. da ,tsrilJebWr. Tekllt mektuplan ekliitme aaaUnd .. n 
bir aut evveli.De kad•r kabul edilir. (343) (6154.), 

••• 
~725 ton odun kapalı zarfla al~tıl'. lhaleal 'MMl4.0 ça~ar.ıba günf1 

aut 11 de Edim.ede es1<1 mll§lriyet da.li'eıdnde ntmalma Ko. da yapılacak· 
tir. Tahıntn edilen tutan 29050 lira ve teminatı 3679 liradır. E"'.at ve ıar~· 
namesi hercün Ko. d& ıörtlleblllr. lstekllltrln 8Ö%U geçen &'iPıde ihale aaati:ı· 
den bir saat evvel tekli! mektuplarmı Ko. na vermJ.ı olmaları. (34.6) (6157) 

•• • 
Kapalı zarfla 660 toiı kuru ot ek.İıtmeye konulmU§tur. lııluhammen ~ 

del 29700 ve Uk teınıııatı 2227 lira 150 kunı,tur. ltıaıe 2·8·94.0 cuma gUnıl 
aaat 15 te Srvast& >J. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartname bergUn Ko. da 
'orWebUlr. latekıtıerln belll ıtin ve aaatte zarflarını ihale saatinden bir -.at 
evvel Ko. 11a. vermeleri. (34.7) (61118) 

••• 
127-l ton odun kapalı ~arna satm almacaktır.'lbateıl 10·8·1HO cumarteıı' 

,nnu saat ıı de Edimede eski ~~yet 
0

dalreslnde aat~lma Ko. da yapı· 
lacaktfr. Tahmln edilen tutarı 22932 ve teminatı 1720 liradır. Evaaf ve ıart 
namesi hergUn Ko. da görllleblllr. tatekillerln 16%\1 geçen günde ihale aaa· 
Widen en rcc; bir aut evvel tekli! mektuplarını Ko. na. \•ermelert.(348) (61~~· . . .. 

Apğıda. miktan yazılı dört kalem ayrı ayn kapalı zarrıa eksiltmeye 
koınılmuııtur. bteklllertn ekailtmt aaat1nden bir ı\at evvel Bitll3te aalm&: 
ma Ko. na teklifierlnl '·ermelcrl. (350) <•1611 

• Ciı:ı.si mU.."tarı tahmin ~de!I ilk teminatı mUnakua tartııı saatı 

Sade yalı 
Un 
Sıt[I' ıU 

Oduıı 

ldlo lira lira ... 
20.000 1 §000 13150 

f.50.000 
150.000 

1700.000 

90000 
ıoooo 
2:;~0 

6760 
!!250 
191~ 

••• 

31/7/9i0 çal'§amba 15 
31/7/~40 çarıamba. 11 

2/8/9t0 cuına ıı 

2/S/940 cuma ll) 

Aıafıda yazılı Uç kalem et hlza\annda yar.ılı gllnlerde kapalı zarfla ek· 
•iltmesi yapılacaktır • .,artnamest Ellzığda utuıalnıa Ko. da görülebilir. ts· 
teklilerfn eksiltme aaatlnden bir saat ewel teklif mektuplar.ını El!Uıfda tO· 
men 11&tmalm& Ko.·na vermeleri. (3:13) (6164) 
Ciı:ıal mlktan o:r. bedell Teminatı 

Sığır eU 

.. 
• 

ton Ura 1ira 
120 24000 1800 
240 
2'10 

45600 
480(111 

3420 
3600 

••• 

!hale tanhl. 

30/7/940 saat 16 
30t7/940 ıaat 10 
31/7/940 saat 16 

80rbehaıım 500 ton odununa gUDUnde lsteklJ çıkmad:ğuıdan yeniden. ka· 
palı zarfla eksiltme!\ !!6·7-940 cuma gUn'U aut 11 de Ağndı\ asken ıatmal 
raa komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1:).000 Ura lllt teminatı 132~ 
llradır. Evaa! ve ıartnamesi kolordunuıı tekmil garnlzonlarma görUJiır. ·rck 
Ht mektuplan saat 10 a kadar kabul edilir, (253) (584.6) 

••• 
tki depo kapalı zarfla ek.sUtıneye konınu§tur. &e~tf. bedeli ;t!) ,991 lira 6• 

kun11 ilk teminatı 3000 Uradır. Ibaleıj :?6·7-94().cuma günU sut l1 de A'n· 
karada :M.M.V. ba\·a satmalma komisyonunda yapııacakt'ır. KeşU evrakı ~OC 
l..-uru~a komisyondan almrr. lııtckllleı1n kanunun ~ \•e 3 uncu madde?ed.:ıd 
yazılı veaaik ve Uk teminatJarUe tekil! mektupla.rmı mu~·yen ıaatteı: L>.• 
ıaa.t eT\'el komisyona '\'ermeleri. 127-t') 15935.) 

• ır. • ' 
108.000 kilo Slğrr eti kapalı zarfla eksiıt:nesi 5 afusto3 9.ıo pa:art~si &'il 

all aaat ıS le lzm1tte aatınalma Ko. da ~'11pılacaktır. Tahmin .ed!le:ı tiyatı 
Sl kuruı 66 aantim olup tutan 32193 lira ilk temınatı 230~ liradır. tsteklıte· 
rın belli giln ve saatinden bir saat c\•\·eı kapalı zar!larmı l.htlva eden teklil 
·mektuplarını lzmltte aatınaıma Ko. na \·ermeleri. (310) (60ô0) ...... 

Beher çiftine tahmin eıfürn !!:;atı 2!? kuru~ olan 100.000 c:itt pamuk c:o 
rıı.p 'Puarhkla ekailtmeye 1:6nmuştur. lhAles1 27·i·9~0 cumartesi ı::-UnU u•.a.t 
11 dtdlr. Katt temmah 3300 ı::adır. Ev.sat ,.e fartname!I komlııyonda goril· 
lUr. 1atek1Herln kanuni \"Ulka!arilt ihale IM\&tlDd~ ~ada ~1.:U.\".• ııat :-.:.1i 
tol\ k~mısyo:ııuna gelmelr.:-f. (427J (6166) ' 

fi~V!l~e ta.:untıı <.-<lllen rt)atı u •. ooo Ura olan f.50 k<>§Ulll ıaemerl Ue 13~•. 
ır.z.!ıfcaı pıu:arlıkla Htm alı.nacaktır. !balesi 29 7·940 paurte.si gUııU aaaı 

ı~ ted:r. Kati tem!nı...u 7350 l!mdır. Şartnıı.mel1 21~ :kuru§& komisyondan a· 
f!!lır. Taliplerin muayyen vıldtte Ankarada M.M.V. aatıtıaıma komısyonuı.P 
g<.!mt:u. (l!8~J (C3alJ 

••• 
4000 çtn ç\iroenln kapaıı r.ar!la 27.7.tıtO cumart.eat gUnll aaat ll,SO da 

lhalts! ya;ıı.ıı.cflktır. Toplu tutarı 38.000 Ura Uk temtnatı 28!50 llradır. Çl.tm~ • 
ıe:e alt şartnameleri Lv. Sa.tınalma Ko, da görebilirler. llteklt\ertn lhale go_ 
aU \'"' .ııaat.ınden bir saat ~vveline kadar zarflarını Erzurumda ıatınaıma 

lio. ı:.e \'ermeleri. (316) (6066) 

• • • 
6500 çt!t totln kapalı zarfl& ek:.lltmeye 1'on~uııtur. Muhammen bed\>11 

H.200 Ura ılk teminatı 3315 liradır. !bale.si ~·8 940 pazartesi günU aaat !ü 
te Sı\'aata askerl satınalına. komisyonunda yapılacaktır. Şartname \'e nUmu· 
ne!! hcrgUn koaıl.!yonda göruJUr. lııteldllerln belh gUn ve aaatten blr aaaı 

""\'eline kadar kanuni ve.slkal&rile teklif mektuplanııı komlayona vermet~ 

rl. (3S9) 16338) ,. . . 
4M.OOO kflo yulaf kapa.ıı zarna aatm alınacaktır. lhaleai :>·8 940 eaat 

18 dadır. lıf.uh•mınen bedeli 24970 llra ilk teminatı 1872 lira 76 kunııtur. la· 
teklllcriD teklif mektuplarını ihale saatinden bir aa.at evvel Dörtyolda alay 
satınalma Ko. na vermelerL (352) (6163) 

• •• 
Aoağıda mtktan yazılı odunlu 26-7-94.0 cuma (1lntl bb;alarmda yuılı 

ıaatıerde kap&lı r.art'la eluıiltmelerl yapılaca.kur. tsteklllerln Edtnıede La· 
lapaşa ukert ıatmalma koml.lıyonuna ihale saatlerinden bir saat evvel ka· 
nunl vesikal&rlle t~kll.f mektuplarlnJ \'ermeleri. Şartnamesl komtsyonda. gl>

rlilllr. (270) (5931) 
Miktan tutan 

lir& 
52.240 
16.288 
20.24.0 
29.280 

temln&tı ihale saau 
kilo 

• 3.28~.ooo 
l,()(8.000 

• L265.000 
2.•M.000 

Ura 
3862 
1222 
291uo 
219e 

" . . 
,_..., 

10 
11.5 
l& 
&.ıı 

He;sl.De tahmin edilen :Clyatı 22.000 lira olan. 6000 adet buhar marpucu 
pazarlıkla satın alınacaktır. lhaleıl 31·7·HO çar,amba günU saat H tedlr • 
Katı teminatı :3300 Jlradır. Şartnamesi komisyonda &'örUIUr. tateklileriıı mu· 
ayyen vakitte .Aııkarad& lıl.M.V. aatmeJma komisyonuna gelmeleri. 

(432) (6500), .... 
1000 adet cephane ııemeri eJmacakb:r. Pazarlığı 30·7·940 salı günU saat 

ı~ te tzmtr Lv. Amirli~ aatm~ma komlııyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 80.000 lira ilk teminatı 22:50 lira~. Şartname ve numune.si komiıyonda 
görillUr. lsteklUeriD belli ıaattc komisyonda bulunmal•rı. (434) (6:i02) ..... 

1200 adet yerli mekklrl sem.eri alınacaktır. Pazarlrğı 29·7·9•0 pazartul 
gilnil saat 15 te lzmlrde Lv. Amirliği ııatmeJma. komlıyonund& yapılacaktır. 
Tahmin bedeli ı~.600 lir& ilk teminatı 1170 liradır. lsteklllerin bel\l ııaattc 

komisyon& gelmeleri. Ş•rtname ve :ıııımuneıi komlayonda gl:lrUIUr. 
(f.37) (MO(S) 

••• 
2M3 çift er fotiDl almacaktır. Pazarbkla ekautmeai 31·7·940 c;:ar§amba 

gttnU aut 13 le lzlnlrde Lv. 1.mlrllfl aatmalma kom.Jayonunda yapılacaktır. 
Ta.bmln bedeli 16.:530 lira ilk teminatı 1240 liradır. Şartname ve nUmımcal 
komisyonda görWür. tateklllerln kanuni veatıcalarllc belli aaatte koml8)'ona 
gelınelert. (6506) .. . . 

a acı.t. ,ıa ~" ~a~d• ~ı etektrojell; 111'\&PU ~ıkla aatna alma• 
~aktır. Muhammen bedeli 13.900 lira kati teminatı 2383 liradır, razarlığı 

·3·g•9fO cutnarteM g111ı0 saat ıı de AiıkaradaM.M..V. ha,·a ıatriıalm& komiı· 
yonunda yapılacaktır. İdari n fenxıı oartname berglin komllyonda görtlltir. 
latek!Uerln muayyen aaatte teminat ve kanun! vealkalarlle birlikte komlıı· 

yona &etmeleri. <'28). {6467) ' 

• • • 
f.25 ton kuru ot kapalı zartla. ekatltmeye konmuıtur. lbale.!i 1'1·8·940 

çal'§amba gUnU saat 13 te :Merzl!on~ aııkert satmalma komisyonunda yapı· 
\a.ciktrr. Tahmln ~dell 18,063 lira llk'teminatı 135:5 liradır. Şartname.si An· 
kara, lstaııbul Lv. Amirlikleri aatmaima komlayonlannd&, görWUr. tateklile· 
rlD kanuni vealkalarlle tekli! mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel 
komlayona vermeler!.• (480) (6469) 

• • • 
A§ağıda razılı malzemeler r.-7·940 cumarteal gUnU lılzalarmda yszılı 

saatlerde pazarlıkla satm alınacaktır. tııtekllleriD getirecekleri numuneleri· 
le beraber Edlrnede eski tnU§lriyet d•iresinde aatmeJma komisyonuna gelme· 
lerl. (433) ·(6501) • 

Cinsi , .e m.lkd&n 
1250 metre arka ~.antahk hıı.kt bez 701 No. 
2000 adet Kanca 

1157 metre Hlkl kaputluk ar:ı beZi 90 aaııtitnlik. 
12.000 adet Tok& 10 No. 

600 kilo San aabuiııu kClııele • 
f.000 adet Omuz kayı:lan için perçia maapuı. 
1000 adet Dip kanca.sı. 
"2000 adet 3 No. Iı halka ve toka. 

l:S kilo Makine lpllği 3 ka.tlı keten bobı.n, 
iO paket Keten iplik 2 katlı. 
6 kilo Balmumu. _ltı.ale l!aaU: 11 
~~~~~~~~~-----.. 

1200 1\ilo San nbunlu köııele. 
2000 adet Yanın yuvarlak halka, ' 
1000 ., Bet aantlmllk çift dllli toka. 
6000 ., Palaska dlp dUğmelert 
4000 ., Çift gözlU pul. • 

:!4.000 Tek gfü:lil pul. 
6000 ,. Dip dUğme putu. · 

:00 kilo Bakır perçin t;M3i 

4 " 
SO paket 

Keten bobin Uç katlı ip. 
İki ka.tıı keten iplik. 

6 kllo Balmumu lbale saati: 12 .. .. 
Aşağıda yazılı me\·ad 20·8·940 salı günu hizalarmda yazılı eaatıerdc ka· 

palı zarfla satın alınaca\iUr. l~teklllerln kaounl vcıılka\arlle tekli! mektup· 
tarını ihale saatlerinden bir aaat eV\·el lspartada aııkcrt ı::ıtınalma komtayo· 
nuna vermeleri. Şartnameleri komtsyond& gôrtilllr. (Uf) (6517) 

Cins! lbale Mil> tarı Tutarı Teminat 

Arp.ı 

\'eya yulaf 
ı.-uru ot 

saati • k:Uo lira lir& 

J :s 
17 

120.000 
M0.000 

38.000 
29.700 

2i01) 
2227.50 

Öksürenlere Katran Hakkı EKRENI 
BRONŞiT~ERE pe~ fAıDELiDıR 

- inşaHtCıl.~ra:--
sAcLAM . DOZGON ucuz 

Eıkitehirin Kurt qıarkalı kiremidini ı 
V ehbi K oç ve prtakıarıncla bu~ursunuz · 1. 

Otla• Fe~~ No. lf, ~lefım A4'761 • "6% •••;.ı 

25 'l' E M l\,. lJ z 

~IBB27 TEMMUZ Cumartesi ak~amı 

Maçkada 

Küçük Çiftlik ~a 
i Arzuyu Umum l czet l 

l~~Mlnlr N~rettl' ~ ikinci konseri 
lmnmııııü~]~ınJınımmıııooııimınıımınıımımım 

... TAKSiM: SIRA SERVıLER-8 
Yabancı diller öğreti~, 

Onemli surette çalışmak üzere tesis eeJil 

YENi - KOLfJ 
tik, orta ı-e lise ıımıflarma kı.r; \'6 l'rl.ek talebe kayıt vo ı..ıı:, 
derrı ııenr".s.I ba,rndn toorlııı.'\trna ba'I Qacaktır. IA'yli kısım )..ı 
le-beye mah'lushır, İL:ıh!d lllmak için, berı;tın m~ldıetı ida~ 

et1llmcsl. Telefon: 411119 

................................... , 
KIZILAV 

Hastabakıcı Hemşirel 
OKULU OiREKTORLüGüNO~ 

Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına baştamışur· 
ve parasızdır, genç kızlarımıu bemılre ve ziyaretçi heınılrt ,pi_ 
tedir.4'raha1l müddeti Uç yıldır, Dersler teorik ve pratiktir·~ 
aetı zartmda talebe modern ve konforlu bir yuvada ya§a!'· 

risat mUkemmeldlr. K•bul prUan: 
l - TUrk tebauı olmak ti 
2 - SıbhaU yerinde olmak, talı.9Ue ve hizmete mani bsJ 

aunı olmamak • 
3 - Yaşı ıs den a§&ğı ve 25 yukan olmamak. 
( - tltet ehli \'e iylahlA.k ••hlbl olmak. ti 
ıı - En az orta tahafllnl bitirmiş oımıı.k veya bu deret0 

nl vesikalarla !.abat etmek. 
6 - Evli bulunmamak. 

tıt' 7 - Altı aylı!< tccrUbe devresinden sonra okulu \'e)ll fi'. 
mecbut1 hizpletı 1f•dan evvel mesleği terkeyıedlğ! veya ıo;, 
es:ııumda evlendiği takdirde okul tahsil maaralmı lldlyeee 
terden musaddak bir ta.ahbiltname vennek. /. 

Kay9olunmak ve.dalı• fazla izahat •lmak için lstanııı.ıld:dl' 
~kt caddesindeki okul (jlrektörlllğUoe mUnı.caat edlllllel 

almak için yazı Uo de müracaat edilebilir. iJı'. 

IS El'L"OL IHO DAN SONRA l\fURAl'AAT KAH1'L ~ 

EKZAMi 
Ekzemanm ilacıdır. t." 

Yara ve ı; ıbıınlarda l.oUantlır, Uer N:;w.nede knlu8U ~O 

-OTOMOBiL ARANIV 
Derhal istimal edilmek üzere bir kaptı . . 
otomobili veya beş altı ki§ilik sağlanı i)'l 

Amerikan markası bir binek otomobiliıte 
y:a ç vardır. R.G.E. rumuzuna 

bt.anbul 176 No. l'osta lrnlU!U adl'e!lno ~ktup ile mu~'/ 
tumobllln markaaı, kaç kllomctro ~apmı, olduğu oo haldi' 

nerede görillüp tecrübe yapılabileceği bildlrlle>cektır. 

1------~-------
1 Denız Levazım Satına ıma Komısyonu ıll~ 

Maııa eJınacak 

63 adet muhtelif ebatta masa 31 temmuz 940 çarşaıııbŞ ~ 
kadar pazarlılda alınacaktır. lsteklllerln herı;1ln Kası.ınp&Ş• 
misyona maraca•tları. (649S) . . . ~, 

1 - Mevcut cvsalı mucibince tahmin edilen bedeli (~ ·; 
• 15700 kilo pıır~a bc~n 26·7·9t0 tarihine rıuUıyan cuma g(1ıl J'f 
Kaınmpaşada bulunan denlz levazım aatınalma komtsyonı.ıııa• 
eksiltmesi yapılacaktır. ,,f 

2 - tık teminatı 1706.50) lira olup oartnamesi hergilD il .ıJ 
me~kOr ltomlsyondıı.n bedelsiz eJınabllir, tı,P'_"I 

3 - lsteklllerln 2'90 uyııı kanunun tarifatı dablllnJe ~ 
tekil! mektuplarmı eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten eJI ~J 
evveline kadar adı geçl'n komuyon başkanlığına vermeleri. ( 

arı 
•90,, 

· Sanyer • Kllyoıı • Kumklly yolunun c.saıılı tamlrl 2.. .. ~ 
mın 46 ıncı maddesinin B fıkraııına tevfikan pazarlıkl• Yıl (.~"-

t1Jf• 
şl! bedeli 979 lira 88 lnıruı ve teminatı H.6 lira OS kuruş ti'· ~,; 
name zabıt ve muıımcl~l mUdUrlOğü kaleminde görQıecel< .pli~ıl 
pazarteııi giln'1 saat 14 tc Dclml encUmcndc yapılacaktır· .ı'' ,,1 
makbuz vcy:ı mektupları, Na!la mildllrlilgilne mUracllat1~ ~o"' J 

ehliyet vc 910 yılma. alt ticaret odası vesikalarile lhal::ı iun 
daimi eA~µmenÇ!c bulunmaları. (6'76) 


