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vesika ile verileceği 

llrıJgar lla 'ekili 

~ ı;ııor 

ı1 i~~an~a. başvek i li 
N arıcıye nazırı 

ıtler ve Kont 
Ç:iyano ile 

~ 9Örüştü 

~~~~~~~I , 
h oun tayyare ile 
:reket ediyor 

~ltittl~a.r Başvekili 
> • ll'\ızle d G·· .. ı·· 

t "'Otıd e orus u 
~d~ 1a, o- -
~ ()sı.ırıu. '-<> ( ı\.A.) - Roma 
"~ ~~ ~om~ haber verdiğine na

ı.aııoıı n nazırları Gigurtu 
~ l'a Saı~~co bugün öğle&n 
~.__erıc...,. Urg•a gelmişler ve 

""Q1 l\Ont Ç · etiıı11 • ıyano taraf mdan 

S.'lh:btırg- S'Ürlısmelrrlndtıı C\'Vrl 

~·apılan l\lUnlb glirüşmrlcrinde 

mih\er dC\letıcrlno :;\Incarlı;tnnın 
bwhlcrlnl 11.nh ctnıl olan l\lacar 

na.,veklll J\ont Tclckl 

Roman yada 
Basarabya ve 
Bukovinalı 

Yahudiler 5 günde 
n1emleketı terke 

davet edildi 
'Ja l'IJa, 11filerdir. 

1 25 ( ı1 Rill.rcş, 26 OLA.) - Besa-
~ bııd· . "&.A.) - Röytcr rabya ve Bukovinah Yahudilere 
uı.. ırıyor· 

ı:>llr hey ·. polis marifctile yapılan bir 
O>etının yann sabah { tebliğle, be3 gün zarfında mem· D "•mı 4 llneil<ld <Dmmı 4 hnoüde) 

~n g8ce Galatada 
~,~ır c_inayet işlendi 

0~hç hır koca seyahatten döner 
0nınez karısın ı tabanca ile 

tı~~~~ ağır yaraladı 
ı } oıllıu~~ 21 de Galntada ı zaman için izin koparıp scıluğu 1s. 1 4rtıı 11dan, ' ıskançlık ytizlin. lanbulda almıştır. Fnkat içinde 

1~allı~ ltıı. 1111 dkansını tabanca ıniitlıiş şUphclcr buhmdu~u için 
~'il.~i~ ,tır. n an ağır surette binlenbiı e evine gitmiycrek ötede 
~ı::un l.ıreı • beride kansının. yokluğu zama • 

1 
Ilı~ ~ıuın~tı ı-udur: nında nasıl yaşadığını öğrenmek 

Romann, Jlarlche Xa11n . . 
l\lırnoiles1'u 

Amerikanın 
İngiltereye 

yardımı arhyor · 
Ayda 3000 

taggare 
gönderilecek 

lngilterenin Vereceği 
P-ara ile Amerikada 
Büyük Fabrikalar 

Yapılacak 

\ "a,ington, 26 (n. a.) - Maliye na. 
zırr Morgcntav yapmı§ olduğu blr be 

l'&natta, Birleşik Amerika bUkflmeti. 
nln, lngiltereye, yapını§ olduğu rnuaz 
zam ıılparişlcrdcn maada, ayda 3,000 
askeri tayyare mUbayaa cdcbUmesi L 
çın Jwmgelcn suhuleti yapacağını 

.söylemi§ tir. 
Nazır ııözlcrine §Öyle devam etml~ 

Ur: 
" - Bu ıuılaımalar yeni fabrika. 

larm in~aa.,ını tcab ettfrmckteılir. 

lngllizlcr, bu fabrikaların in3ası lçlu 
lAzımgclen meballği vcrocekler1nl va. 
adcttikleri gibi, 1ma1Atın k&!Cuini 
mubayaa etmeyi de deruhte clmlficr. 
dlr. lle.zlnemiz, harbiye •ve bahriye 
nezaretleri bu te~ki!Atm yapılması 

hususunda tamamen mutabık bulun. 
maktadırlar Bu yeni 1'abrtkıılar, Bir. 
lt§ik Amerikaya senede ~0.000 den 
!a,zlıı. tayyare imal etmek imkAnlarını 
,·erecektir. E.oaseı:ı bu rakam Ruz. 
vcllin 15 mayısta mcnılckelin mil. 
daiaası h:ıkkıncla verml!J olduğu me • 
.sajda zikretmiş olduğu rakamlardır." 

Morrientav §Unları tllve etmiştir: 

" - 1ngizlerin çok paraları var GI. 
bi görUnUyor, zira hu l§ler mua.zzam 
mebaliğe ihtiyaç göstermektedir. Bun. 
dan mo.a.da İngiliz makamatı, l9H ve 
194~ seneleri zarfında, ayda 3000 tay 
yare teslim alabilmek i<;in derhal l· 
cab eden t.edbırleri de alacaklardır." 

Sabıkalı ve 
azıh . bir deli 

Hastalıane Bahçesinde 
Ekmek Bıçağı ile 

Bir gardiyanı 
öldürdü ~ ~1 rıa..'lıtırı d anc cndclcsindc istemiştir- Bu yolda yaptığı tahki • 

ıı: Per-j~ a .55 numarada kat sırasında bazı kimc:elf'rin söz- • Tüteaddid defalar t· - ırham"yt 
kOtıı,,_lı:ıde ç: ılc neşld oğlu lcri Jtendiaini çileden çıkarmıştır. girip çıkmış .sabıkalılardan Kemal· 
"Oı;l.llll.ltta.a gen~ bir karı ÇünkU karısının başka birisile se· paşalı Abdürrahman admda bir de· 
~ &(!dır. l\0c ır. Pc~ban gUzel viştiğini ve hatt.!ı bu adamla sık sık li Man~-;a memleket hMtanesinde 

t ~lı )'~ekte a~ı İslam kendisi· görüştUğUnn öğrenmiştir. bir aralık hava alma.k için bahçe· 
~ l.tıd n ş ': kıskanmakta · Bu sureti'! kendisini kaybeden ye c;ıkanlmasmdan istifade ederek 
~a <>lnıa~ sık aralarında hlüm dün akşam e\'inc gelmiş ve mulfsktan eline geçirdiği bir bı • 

'-ı ~ 11tılıı.rda ~ad!r· daha kapıdan {;lrer girmez karı.si. c;akla gardiyanlardan Kamil Argo· 
<ıı,: "'e «lıııarıya ~l:ım_ Vn?Jfcsi le kavgaya tutu~muştur- Jüdının nıt h!icum etmiş ve ı:avallı adamı 
\~lıl'. ~s1111 ~t~r>ge mecbur inkarları kr11kanç kocıwı busbUtiln mütc>addid yerlerinden bıçaklıya • 
~ ~ l<'ıu..at k vdc Yalnız bı. çılcden çıkarmış \'c o gilıı e\'e ge· rak öldürmü§tUr. Deli gardiyanı öl. 

şaviaları valan 
MEMLEKETTE 

MEVCUT 
Stok 
bol 

Yeni Pancar mahsulü de 
bir senelik şeker 

ihtiyacımızı 
karşıhyacak rnikdarda ... 

A nkara, :26 - Ağustosun . bi· 
rinden itibaren ı;ekerin vesika 
ile satıla.cağı hak.kında bir şa
yia dolaşmaktadır. Maksadı malı 
susla ~ıkanldığma §Üphe olmr 
yan bu ~ayia hiç lbir hakikat e· 
sasma istinat etmemektedir. 
Bugün ~eker şirketinin elinde 
uzunca müddet ihtiyacımıza ye
tec.ek kadar şeker vardır. Yeni 
yıl pancar mahsulü de ayrıca 

bir senelik ~eker ihtiyacımızı 

karaılayacak miktardadır. 

İngiltere üzerinde 
DÜN 20 
ALMAN 
tayyaresi 
düşürüldü 

İngiliz Kralı Bir Ates 
Esnasında Sipere -
Girmeye Mecbur 

Kaldı 
Lontlra, :?6 (.\. A·) - r..esmcn 

bildirildiğine göre, dün nRkllye kR: 
(Deumı 4 ünciicle) 

Alman işgali Altındaki 
Arazide 

Almanca radyo 
neşriyatı dinlemek 

yasak! 
f.,oııd,.a, 26 (A.A.) - Röyter: 
Holanda istihbarat ajansına 

g·öre, Almanların işgali altında 
bl!lun3:n topraklarda Alman ma. 
kamatı tarafından kontrol edil
mekte olan radyo istasyonları • 
nın sılmanca ne~riyatını dinle· 
mek bundan böyle bu toprak 
halkına menedilmiştir. Bu yeni 
emr~ itaat etmiyenler hapis de 
dahil olmak üzere ağır cezalara 
~arpılacaklardır. 

'l 
"' 
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ı Oral Spe'nla son 1 
1 gttnıerl 1 
! i 
ıÇok güzel bir deniz, macera, ca~usluk ve aşk romam~ 

ı Nakleden: ~etlıı :J<acdeş i 
1 Yarın HABEB'de... 1 
....................................... fi ...................................... f 1' .... t' - " ......... . 

Dün .imzalanan anlaşmaya göre 
ALMA~YA . iLE "MÜBADELE 

EDECEGiMiZ MALLAR 
Almanlar 7 milyonlulz tütün, 1,5 m ilyonluk 

ti/tik, birer milyonluk fındık ve üzüm, bir 
milyonluk buğday ve 1,5 milyonluk arpa 

ve zeytinyağı alacaklar · . ..._... _ _......... ... ....-. ... ---·---
Mukabilinde 

tıbbi 
şimend~f er malzemesi, 

ecza, kimyevi madde 
ve boya alacağız 

Ankara, 5?5 ( A.A.) - 'lürkiye 
ile Almanya arasmda 12 hazi-
ran tarihinde imza edilmi.s olan 
prensip anlaşmasına müstcnid 
ve 21 milyonluk bir mübadeleye 
müteallik kati ticaret ve tediye 
anla§maları bugün Hariciye Ve· 
kiıletinde imza edilmiştir. An.. 
!aşmalar Türkiye namına bari· 
ciye katibi umumisi büyük elçi 
Numan Menemencioğlu'nun ve 
Almanya namına büyük elçi 
ekselans Franz Fon Papcn'in ' 
imzalarını taşmıaktadır. 

Aııkara, f6 - lmzalaııaral\ 
dün teati edilen Türk .. Alman 
ticaret ve tediye anlaşmaları 21 
milyonluk bir mübadeleyi ihti· 
va. etmektedir. 

Yeni anlaş;İnanın takriben 13 
mil~on, lirasınr eski siparişleri. 

(Denmı 4 üncüde) 

Bu sabah Berçikadan 
12 talebemiz geldi 
Belçikada bulunan talebemize dönmeleri 

için para gönderildi. 

• 
?lı~aı,!l}'Ja be ıskanç kocanın lirken tedarik Pttiı':i tabanr.ayr bir dürdlikten !!onra. blrtaknn ıa.çmalar 
ıı~.lır. 1'tha:y r:~cı: lstanbul- denbirc cebinden cıkarnrak kadınm sa.\'urarak • giilmc~e ba~lamış, su -
a~rı lllUddc; slam bu ay- Uzerin<.' afefi Etmiştir· 1'Rh::ıncadaa c:ıınu da itiraf etmiş ve hattl iri 

1 dav _.....u;.u.u;ı.a....1.._.,....-0.a~&1J1u.ı0 ~;ı.o.ı...· ..nı.ıı.m.11.unı0.M.Q.1~~-~--n 'i" l' .... ı,.; 1.orla• &•IAA ••1. 1.a1 .. .ı ... t • .1 .... iln•rlii .• 1 
Dinnıharhc , ·erilen Franm - · 
bmılarmda"t Hat.ay ınüı.ıı.kerclerl 

s1rasmı1R, hRridyc mtist:e,~n 
1,,, ,1, ... ,,. .,. , Tt.,,,.Ann. 
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HAZRETİ M.UHAMMED 

'I 
Doğru 

Değil mi} ~~===~<HAYATI> 

J'llrk~ ~vtnDı 54 Muhiddin Türk 
Yeni Maarif 
müfettişleri 

Milll Şef Dış Ticaretimiz Bir Hokkabazın 
Türkiyede Oğrenfl1 

Lazımgelen Uk 
Numara 

Ertesi yıl gene Zilkade a}·mda, 
yani kfilirlcrin Hz. Muhammede 
bir 71! önce müsaade vennedikleri 
aynı ay içinde, Hı. Muhammed 
ahid mucibince hac seferine teşcb· 
büs etti. Bu hacca. Hı. I\Iuham· 
med önceki yıl muı;aade edilmiyen 
~yi aynı mukaddes ay zarfında 
ödenmesinden dolayı (ahid haccı) 
dahi denilir. · 

Evvelce Hı. Muhammede hac 
için iltihak etmemiş olan müslim· 
ıcr htı sefer Hz. Muhammede illi" 
hak ettiler ve l\ledineden hareket 
ettikleri zaman Meltke ahalisi de 
şehri terkettiler. Kureyşliler ken· 
di aralarında diyorlardı ki: 

- Muhammed ve esbabı ihfr 
yaç, kıtlık ve sıkıntı içinde kala· 
caklardır! 

(Dar • ün • Nedme) binasının 

onünde Hz. Muhammed ile esha· 
bmın ne }'apacaklanm görmek i· 
çin saf saf dizilip seyretmeye baş· 
!adılar. Hz. Muhammed Kabeye 
girer girmez ehramını sol omuzu 
lizerine attı ve sağ kolunu ileri 
uzatarak dedi ki: 

- BugUn kafirlere Allahı güç 
'e J...:.Uvvetlerile gösterenlere Tanrı 
kerem kılsın! 

Müteakiben ok ve yayım eline 
alıp SJçrar adımlarta ilerledi ve 
esbabı da, ta kendilerile Hz. Mu· 
hammed arasında Kabe kalıncaya 
kadar, sıçrar adml yürüdüler. Son· 
ra Hz. Muharnemd yayını Yemen 
taşına ve müteakiben (Haceri es· 
ved)e doğru çevirip böylece sıçrar 
adm1 üç devir yaptıktan sonra tek 
rar yavaş adon yürlldil (1): 

(1) Mekkcliler, Mekkeden hic 
ret elmiş olaıı müslümanlartn /ı{r 
iliMde A1edinenin lıavasilc imtizaç 
cdemiycrek ve darlık çekerek zayıf 
ve yorgun dil§tüklcrini zannedi· 
yorlardı. Bunun içindir ki llz. 
Muhammed müslümanlarla Mbe 
yi üç kere koşa koşa ta11a/ etmiş
lerdir. Buna ( RctJıel) dtnilir ki bu 
adet bugüne kadar devam etmiş

tir. 

ihtiyatlı bir teşekkür 
ff tJ\1Yh"TtNI saklayan bir zat,.. 

çok sıkı5ık ,.e ralıabm bu· 
lundui:'ll blr srrada memleketlıu1cn 
~elen pan. hanlosiD.1 almaJrt.a zor 
hıklarla ~ı umarken 
kolaylık göstererek parayı oğlaııa 
vc.rdlklerl Jçln havale memurlan. 
na gazetelerle teşekkür ediyor· 

Bü\iyetlnl gizlediğine, o.dl'C6ini 
yazmadığına balohrsa, tcşckJ.iirü
nUn pa.ranm kanmıa uygun olmrya
:rak ödendiği millihazasını t.e\•Jit t}" 
tlcbileccğinl ve geri aJuınwu ihti
malini de hesaba kattığı anlaıtılr 
yor. 

T*"'kürde de ilk defa ,.e yerin. 
ıle bir ihtiyata .raslıyonmı, 

Mübadele 
G AZETELl~RDJ; · pastacıla-

rın marmelat yerine Jnırt
lo fncl'l-,, bllmrm ne çiçeğinin bll· 
mom nesini kıın,tırdı.klan haberi· 
ni okurken bizim Ankara. Oaddc· 
inde her gün saat H ten Jö.16 

ya. kadar devam eden Stni pazarı 
ha.tuladun. l'foreden nereye demc
~iniz· Orada ela. incir satılıyor· 
Fakat, para mukabilinde. de
ğil, gazete ka~ılığında· Ru satıcı
~·· görcnJcr ııüphe yol\ ki: "Xc 
ınUta.Jea clü5künü seyyar satırı der
ler.,, Dlr lın~lanm~ inrlr ınuka.bl • 
Jinılc gıızet.c nuh cı.zllcrlnio kol
t ukl&rı altındaki iri kıyım, bü~ lik 
ı.ıtada gnzet.cJcrden alnıaıJığt yok. 
2 p:ırahk J:urtıu incire. mukabil bir 
ı.uru hık ı.u;;'lt. 

lH ütaılcl€'niıı ~ alıuz de' l<!tlı-r a
rao;ııula carf oldn!:•unu anmak ne 
IJ1i~ uk h:ıtıı· 

T cmizlerini yazsak 
G AZF:Tef .J;ı:tM!Z • biz de 

ıl:ı.hll • ı;ehirıh' ) t';\ ip iı·ınr
ye wt neler \.ırs:ı. ~n:ııı doku3or 
\C lıunlnrm 111'.li~-!nıl<':ı ba'ı~ll~o-
rn:· 

Bon~ İİJIC he·ı~nr l.i l il l.iı.~ıt 
kıl !ığmil:ı., t.cml:Jeı lt!l J a ·~ııı. hem 
dıı.hı:ı ili' yer kı:nl cdr.<'t'!., IH'm ce 
"' ~.ruc:.ıhnmızııı 1 1 ih:ılaqpı bftl • 
t..'ll:!l.:n:ım,, otncnğrz. 

lbni Abbas rivayet eder: 
- Eshab zannettiler ki bu imti

sal olunacak bir hareket değil, sırf 
Hı. Muhannnedin Kurey~liler için 
ihtiyar ettiği bir şeydi .. 

.Fakat Hz. Muhammed e::shap· 
tan bunu işiterek veda haccında da 
aynı hareketi yapınca vacip olarak 
teessü'3 etti. 

Köy Enstitülerine 
Verilenlerin X erine 
Tayinler Yapılacak 
Maarif Vekillıği ilk tedrisat 

.Y eşilköy Ha va 
İstasyonunu Ziyaret 

Ettiler 

ihracat 2 6 milyon 
lira fazla ol' Bcyoğlunda, Tarlab~uıda • 

ran bir okuyucumuz yazıyor·' 
''G~Jl ak,ant C\' halkı.~ 

birffkto Tepebqmdakl t>abçv-
den birisine gittik· ·rf 

Hz. Muharrrmecl bu hacta es· 
habile birlikte şehre girerken deve- . 
sini Abdullah ibni Ra\'ahe çekiyor 
ve şu nu~ralan söylüyordu: 

umum müdllrlüğü ilk tedrisat 
müfetti§lerinin önümüzdeki yıl,a 
ait kadrolarını şimdiden hazır
lamaya başlamıştır. 

Bu yıl muhtelif vilayetlerde 
açılan köy enstitUleri mUdür!e· 
rine ve mua\·inliklerle, terbiye 
aefliklcrine tayin edilen ilk ted.. 
risat müfettişlerinin yerlerine 
yeni enstitüden mezun eleman
lar alınacaktır. Mevcut müfet
tişler nra.sında diğer vilayetlere 
bazı nakiller yapılacaktır. 

Reisicumhurumuz Ismet. tnö-1 
nU dün Floryada. DenizköşkUn· 
de istirahat etmi lcr \'e akşam 
saat 18 de otomobille Yeşilköy 
civarında bir gezinti yapmışlar 
drr. Milli Şefimiz bu gezinti es
nasında Yeşilköy hava istasyo
nunu şereflendirerek tctkikatta 
bulunmuşlardır. Milli Şef, ya· 
rım saat kadar devam eden bu 
tetkiklerinden sonra Denizköş. 
kUne dönmüşlerdir. 

Geçen Sene Ayni 
Devrede Aleyhimize 
1 O Milyonluk Fark 

Kaydedilmişti 

Ank!lrn, ;:3 (A.A.) - lııtatlsUk U• 
munı mOdUrJUğUnUn JD40 haziran ayr 
na: ait barlcl tıcaretıınlz etrafında 
\'erdiği rııknmlara. göre gecen ay 
iı;:Uıde dış mcmlekeUere yapılan il mil· 
yon 800.405 lira kıymetindeki ihraca· 
ta mukabil 6.801.40!1 lira kıyrneUnde 
lthala.t yıı.pılmıştır. 

(.!etrefll dJUc, boıuk ~J' " 
~rlnlar söylenen 'e bir fili.,., 
luıh,·cye 25 lı."llnıS alman bO # 
çede saat JO dan sonra bir lı 
baz numaralar ya.pmaktadrt· t, 

Hokkabaz n.ıahlr bir ~Y· ıJl.:...ı 
ralık bkambillerlc bir ~ 
gösterecekti. Sahnenin öıı _, 
y:ının<la bir kadın bulunan )~ 
,.e kibar ta.nrlı birisine ~ı• ,6f 
dcst-0dtn bir kiı,'lt çekmC6itll ..... 
ledl. Adam lııtemcdi, yruıat J 
kabaz lterlcdl ,.c Ud bllklül1' 

- Yolundan onun çekilin, ey 
küffar evladı! açılın! Bütün hayır 
far. Tanrı Resulünün nefsinde top· 
lanmıştır.! 

Ey Rabbim! Ben onun sözle
rine inanının, onun nefsinde Alla. 
hın hakikatına iman ederim!'' 

Hz. Muhammed bu sefer esna
sında henüz haç halinde iken, mı
ris'in kızı Me)ınuneyi nikah ey· 
ledi. Hz. Muhammede onu Elabbas 
nikahladı. l'vleymune kızkardeşi 
Ommü Elfahli \asi olarak kabul et 
ti. O da vasiliği Elabbasa devntti. 

Elabbas da Meyrnugeyi zevce o 
!arak Hz. Muhammede verdi ve 
Meymuneye de Hı.Muhammed ye 
rine nikfill rnihri olarak 400 dir-
hem kendisi tediye eyledi. 

BUTON ARABlSTANDA 
lSLAMiı MUZAFFERlYETl 

Kureyşliler Benu Bekirlerle bir
lilcte, H. Muhammedle müttefik 
olan Huzaalara hücum ederek on· 
lao katledip de bu suretle ahdi 00. 
zunca Huzaalı, Bcnu Kiığb Ob'Ul
lanndan Amr ibn Salim .Medine
ye gelerek Hz. Mu11amrnede mü
racaat etti •. Ve j~te. bu lladise, 
Melekenin fethine sebep oldu. 

Amr, Hz. Muhammedin rnes· 
çitte cemaatinin ortasında otur
duğu sırada, huzuru~ çıktı ve 
_şöyle söyledi: 

- Ey Tann ! Muhammede bi. 
zim ve onun cedlerimiz arasındaki 
ittifak üzerine and ederim ki siz
ler onun evladı gibi bizlerde ye
ğenleri idik. (Devamı var) 

ifade havaaisin 
mahiyetine uygun 

bulunmalıdır. 
B ir yazmm ifade tarzı, ha\"8.-

<lf 1n.ln mahlyetlno uygun ol
malıdır- Meseli dcnbe dU~n bir 
S&Ddık ıampa.nya havadisi ;\·aı:ıhr
ke:n dil eolıı §&Dlpanya olduğu bf. 
zatuıi sarh°' sayılabileceği dlkka.
te alınarak ifadesinin kan~ık bu. 
Junmnsrna dikkat «'lmelldir· Misal 
olarak lki gazeteden bir hnadi5 a
lıyorum. 

ı•oJitlka u ifadeyi Jmllanıyor: 
"Fakat sandık ,.r. kinden tıkan 

3i~Jcr hemen sulara kanşmı,, de
nizin dibine ıloğru gözden kaybol
mostur·" 

Son Telgraf da "" ifallcyl ihti
yar ctml~: 
"Şampanya ıwıdıj;'l '•ııordan 

saııdala indirilirken kazaen dü~ 
mü, ve bUttin şampanya lşclerl 
lnrılara.k birer birer deniır. llökül. 
mü tür.'' 

Zsnllı Tlirk!:c!·· 

Hem hakim, hem hekim 
elinde 

Bu ıcak gıiıılcrin riizgirh 
bir giinünde Burduru az 

kalsın kiılc CC\irceck bir tc~ebbü
r>üııü fiil c;,nlıasınıı. cıkararak bilo 
lıilc bir C\ i • steşley;n bir kadının 
t tanbulıı getirildiği haber 'erm -
) ıır· 

- Curıhır ;;ecdcri '-O~'lıkhır· C· 
ı.üıliim de )'n ı.11m. Diyen kadmın 
nkıl Jıa5fancıııinı· gislr.rken de: 

- ~al•ın hnstar.e~·· d rakmaya 
l.:1 ıı,nın ! ihtarınıı: 

- or:ı ... ı da oğıık mu~ diye ce. 
'ap \'f'rıli~i i~nı·ct PıliliJor· 

.\IJ:ı.lı kim ı·~ i hiJ..inıe. hekime 
dıişilrmrl'iill tlerlt'r· llcl.inıliğiıı hii· 
idim l'>Urdılğıi ııa .. ıanclerlıı de ne
Jmdıır nıoıl<·rıı, ııcka<l:ır temiz ne 
kadnr sıı..alı uhıı a olsıın iıısanıl:ı 
1 ir "oi::ukluk u~ anıhrdı;;,ı muhak-
1.:ık olclıı-;ıınıı. ~iirc Jır.nı hfıkim, 
lıeııı h•"'l,inı l'lillr rlii...-ıı hu kadı· 
nın l•eUlli \ rını"ı 'elİ:-iUlİ\"Ol'IDU!ll t.ı· 
1 i lı.ıı-t:ınf': i ılc ~n'.rn:ı 

0

mıl:ın ct.i. 
drn l;orJ.ııl~hmr. ı:iıcr al.ıl hastn· 
nr~iıı;n "'mı'lılcn !ml t.:ıt tedbir 

"· 

İstanbul ilk tedrisat mUf ettiş· 
leı-inden Edib, Şinasi, Recep Çe... 
kiç. Cemal öncel, Muharrem 
Knruark. Nurettin Biri.z, .Mın:
tafa Giincri, Şevki Polat ensti
tUlerde vazife almışlardır. 

Yerlerine yeni ilk tedrisat mü· 
fcttişleri tayin edilecektir. Bun
dan başka maarif mUdür mua
vini Muvaffak Uyanığın da M.a· 
nisa maarif müdürlüğüne tayin 
edileceği söylenmektedir. 

Paraşütçülerimiz 
Kon yada 

Atlayış Gö5teı·ileri 
Büyük Heyecan ve 

Takdir Ue Karşılandı 
Konya, 2S ( A.A.) - TUrk ha\•a 

kurumu para,üıcOJerl hııgiin dört 
motörlü bir tayyare ile bura
ya gelmişler YC pıır:ı~ütle atlo. 
yış söslerileri yapmışlardır. \'ali, 
komulıın, parıl n: Jıa,·n kurumu 
eııkônı ile bilyhk bir halk tıu at
la~ ış ııô&terilerinde hııı.ır bulun
muşlardır. Hava kurumu tayyare _ 
ellerinin grup lıalinılc yaptıkları 
allayı~lnr h:ılkl:ı tııkdir ve hc\'ccan 
hisleri uynndınnıştır. Atlıyanlnr 
arasında bir kız ı:ın·nrecimizin hu. 
lunm:ısı bilhassa kadınlarımızı mü. 
fehassis etmiştir. h'.11. tayyareci, ka
dın kalahnlı#ı tarafından sarılmış 
,.e herkes tarafından nlkışlanmıştır. 

llnvn kurumu ıı:ıraşütçülerlnln 
Kony:ıyı bu ıiyaretleri rnünasebc • 
tile ha\•a kurumu nıiHeltİ$İ tayy:ı. 
re nıcyılnnınd:ı bir konferanı; \'e. 
rerck ı,urıımun mesaisi hakkında 
hıılkınm:ı lr.ıl\'ir etmiştir. 

Pıır:ı,Otçlilcriıı bur:ıy:ı gelişleri 
aynı znm:ınd:ı 1'on~'llda ılevnııı et
mekle olan nzn yımlma işine l.:uv
'"cı ,.e hız vennişlir. 

Askeri Hizmetlerini 
tapan ilk Mektep 

Muallimlerinin 
Maa~ları 

ilk tedrisat muallımlerlnöen 
teğmen rütbesile a.skert himıetleri. 
ni ifa edenlerin barem kanununa 
göre 30 lira üzerinden maa., atma· 
ları lazımgelmcktedir- Hııll;ııki Lu 
muallimlerin eı~a.'5 vaz !cletindeki 
rnaaljları daha n~ağı derecededir. 
Munllimierin maaıılaraıı 30 liraya 
çıkarmak için tetkikler yapılmak· 
tadır· lst.ıınbul ilkmektcp muallim· 
lreinin maa, ycltünu 144 bin lira· 
dır. 

Sovyet Rusya Yolu ile 

Finlandiya ya 
ihracat 
başladı • 

Böylece ı940 yılının ilk altı ayhk 
ihracat yckOunu 66.6•8.Sli liraya ve 
1thalfltı ise 40.60D.5i-& liraya vnrmıı 
bulunmaktadır. Bu flk allı aylık ha· 
rlcl tlcaretlmlTJn lehimizde ktı.ydettf. 

g1 Cark tııe :?G.0711.243 liradır. 

1039 yılının Hnzlran nyındak1 dı§ 
UcareUınlı: ise 12.862.905 l!ralılt itlıa· 
!Ata mukabll 1.G~i.::57 Jlrnlık ihracat· 
tan ibaret idi. 

lc.rek: ,,. 
"- Affedel'!linl.ı ck,di 

dedi· ~ 1 
1.4\\·aıır Adam h:ılknı l•ııhlo ..Al ff ce,,. 

n a.rasmda blr ha~ il J.,z,SJ"jtd' ~t 
fazla oturamıya.rak kalktı, ~ ııı....d 

Sonra bu iskambil nuJUS~ ""'erı 
bir ~cııç üzerinde tatlıika 1 ~ lift 

Yine 1939 senCBlnln ilk altı aylık 
devresi zartmdakl ihracatımız 117 mil· 
yon 499.4~ hrtı. ve lthalltımıı: ise 
68.~0i.806 liraya varmı~ \'O dıD Uca. 
rctlmız böylece aleyhte l0.9-05.350 11· 

Dun Balkanlara ve Macarista: ralık bir Ca.rk kaydetmiş bulunuyor· 
na 130 bin lira kıymetimje ihra. du. 

bulan hnkkabu, ~tnci saJI -
nrka md:ı blrlhlrlne ckl('nrıı1' J 
sürti kartl:ı dola~tudr, halk' 
lence me,-zuo vaph· t 

Aradabtr, h~kk:ıbadık ile ,,, cat yapılmı&tır. Bu arada bil
hassa Finlandiyaya. Rusya yo
luyla 100 bin liralık tütün gön· 
derilıniştir. Bu ,suretle Ji'inlfın.. 
diya ile ticari temaslarnnız baş
lamış olmaktn.dır. Finlandiya. 
dan bilhassa kağıt getirn1ek 
mümkündür. Bundan başka diin 
Mısıra da tütiin gönderilmi5tir. 
Macaristan, Çekya ve Roman· 
yaya ihraç edilen maddeler ara.. 
sında balık, fındık, zeytin. af
yon vardır. 

Nüfus sayımı 
Başvekil Vilayetlere 
Bir Tamim Gönderdi 
,\nlara, 2.; (A .. \.)- H~vekH bU

tUn vııa.yetlere gönderdiği bir tamim· 
de, önUmUzdekI Jıkte:rın ayında yapı
lacak olan umumt nUfus sayımmın, 
lcraaından önce bUtUn teferruatına 
kadar gayet itina ile ba:ıırla.ııması 

ıa..~mgelen bır ameliye oldugunu ha· 
tırlatuktan l!Oora bu hn.r:ırhklar me· 
yanında en yUksek ehemmiyet arzc. 
<:. ı numarataj lşlnln ehemmiyetle ta
kl,ı ve kontrol edilmesini ve St\j"!mm 
tam bir muvaftaklyet ve intizamla 
icra ve intacı kendilerine mevdu bu· 
ıunan idare rıc.flerlnln bu l§e ıı.zamt 
1tına göstermeleri lüzumu blld!rllml.ıı· 
Ur. 

• Foça, Kul'ailaaı, llergam.a ve Me 
nemen hıwallıılnde koza lınlindo bu.. 
lunan pamuklarda mUhlm l.4hrlbat 
yapmakta olan h:ı~ercye kıır§t muca. 
deleye baglanmı§tır. 

• Temmuz l!onlnrmdn ''c A~stoa 
ba~larmda. lzmlre gelmeleri beklenen 
iki vapur ile Amerllladıın mUhlm mfk 
d:ırdıı. lthnlfıt e:yaııı ı;elecckUr. tzmlr 
ıthnlAtçıları l<ontrol mc.scle!I lçln §im 
diden aldkadarlar 111•zd!ndo le§ebbtıs. 
Jerde bulunmu~lardır. • 

• fJUn aabah 1.82 de Antakyada 5 
.saniye: aüren oldukça Dlddctll bir yer 
sarsmuııı olınu§tur. Hasar yoktur. 

• Zabıta gi%11 Culıugla şlddclle mU. 
cııı.leleye de\•am ediyor. lld gtin için. 
de şehrin muhtelit semUerlndc altı 
randevu evi basılmış \'e l:I kadın mu
ayeneye le\'kedllmlotır. 

'' istanbulu 
sevenler,, 
cemıyeti 

Eski Türk Yemeklerini 
lhya Etmek İçin 

Beraberce Yemek 
Yenecek 

Turing ve otomobil kllibiine 
bağlr olarak kurulması cv;·cıce 
diişüniilen "İstanbuhı sevenler" 
te.şckktilü turing kliibünde yapı. 
lan bir toplantı ile faaliyete 
geçmiş ''e programını hazır. 
lamıştır. Bu ·toplantıda mubte· 
lif \·ekaletlerin ı;ehrimızdeki er. 
kanı, tanınmış alimler, nı!mar
lar, mütahas..c;ıslnr ve tarihçiler 
bulunmufjlardır. Toplantıda her 
hafta şehrin tarihi bir eser veya 
yerinin ziyaret c~ilmesi karar 
laşmış. gü1..el Türk yemeklerinin 
alafrangalık gayreti yüzünden 
bozulduğu esefle mevzuubabs 
edilmiş ve Türk yemeklerinin 
modern mutfak tekniğine uy
gun olarak ihzari muvafık gö
rülmüş ve bunun için yeni Yolcu
salonu lokantasından istifade 
edilerek üçüncil ziyaretin bu Jo· 
kant.aya yapılması ve beraberce 
yemek yenilmesi tekarrür et. 
miştir. 

Dört Çocuğun Deniz 
Macerası 

n1 kalabc.!tlt llzcrinc, tetkflı ,/_ 
fırlatan ve dala\'e.reslni yP 
ca~.,nı z:ı.ıı:ıettij;t hlrtr.iot: dl 
klnmcd"n: 
"- Sen onu rleğil, nkf1111 ~ 

\"& el, ıtaha iyi!., diyen -' tC 
baı, halkın kcndbinl değil•#. ~ 
dislnt•ı halkı eğkndirnıl!l• rıı. 
ri~·ettndc oldcğunu g:ılibO tıı 
yor· .i11_ 

I~cıull ht>...&a.bıma geri n~ ;. 
da otnnJuğum.°' ,.e ~-a~h zatd ;1 
teden lr.launbil (ıe.l..'lJlediiln' 
rnsn ~ükrettim·,, 

Okuyucumuzun mektubu~ 
ve ed~eek bir şey ~·ok. G~ 
yor ki bu hokkabazın kont~ 
tmda bulundurulma.m çok e 
de olacaktrr· Bir artist cJctll 
yedlğt memleketin halltın•;ı;,; 
met etmesini ilk n\!lllar& 0 

bilmelidir diyo~z, "!!I ~ 
DoKTU Je11,. 

yazıyor: ,. 
"Tophanede KTlıçali caııı;11 

smdald tarihi çe~eniıt 
geçmek için '-aland~IJl.111l 
gaz JnMkcsi ta11mıalart ~ 
Zira bu çeşmenin Tophane,,!' 
na giden sokağa bakan U 
bakunıuz bir umumi helıid~ 
fena kokular neşretmckt~' 

Milteaddid defalar klSŞ 
lis noktalarını ikaz ctı:.~ 
çıkmadr. işimi güclimU b r . 
havalinln başkomlserllğjn~ 
caat ettim, vaziyet değiş 

Bu defa da bu acını~ 
gazetede ilanmı istedim· ·nl 
kadarlarm nazarı dil•kcıtı 
der de bu tarihi eser bu ull'ıı 
ıa vm:iyNindcn kurtulur·.· 1 •ffl Okuyu<'umu:wn lıo di)('ll P 

ılarlarm nuarı clikkattnr fi 

Lltleli ci\·arında oturan Mehmet 
Necnlf, P.cşlt. Celal, Xec:ıtl adla. 
nnd:ı dört çocuk evvelki nkşam 

Yenika.pıdan bir sandala binerek 
dcnir.c :ıc;ılmı5lardır. Fakat ~anda!· 
ları akıntıya knpılmı!'I ''e bUtün 
gayr.etlerine raı'.:'1ncn bir daha sn.· 
hile ynkla~amamışlardır. Bu suret
le <lört çocuk hay11-sız ada civarın-

da s:ındal içinde sabaha kndar bek- As~ er ı ı· 0 .. e dB 
lcmlşler ve ertesi gUnü buı-:.ıdan 1\ 
geçen ) e1kenliler bun lan alaralr -L-••• 
lstanbuln getiı mişlcrdir· Kadıköy ııcrli askeı 7;J: 

Haliçteki Tarihi • Gnlata<la ~ıınarı harııca kesmek • --o- sinden: . 
1 Kadirgalar ııuçuntlan mahkum olan t,ıollslerin Temizlik Amelel'İ 1 - ihtiyat ödevıcrılld 

Haliçte metruk olarak duran ta- muhakemelerine nııliye Uçüncu ceza. Arasında Tifo mak üzere 327, :J28. S~fı ıı 
rihi kadirgal:ı.rın tamir ed,Jerek da, hllkUm nlcyhlcri.nc nakzedlldlğin. lulardan (jandarma sın 

de:ı ... ·enld('n bnırlnnmı~tır . Temizlik nmelelcri arasında dirrer sınıflara mcnstıP,...t denize ind!ıilmeleri tuavvur edil. "' " e ı~l" 
k d n 1 b 1 d kl tifo vakaları göriilmti~lür. Bele. sakat islam \'e ""a~·ri jS -me te ır. nun aı ı u un u arı • F'iat n.ural~nba koınl!yonu dUn be "' .J ,,.,....-c 
ı rd el · ıı ta · t di'-·e rcislii!i bu ın!iıınse tle ~u- vat eratın hcnıcn 5Ull"• h_t yere e eruz yo arınm mır e . <le toplanmış mıınıraLura fl4tıarmı .J v .. .J - ı•" 

tln11csi muhtemeldir- Eğ r bu ta· mUz:al~creye cıcvam etm;ştir. belere bir tamim gôndermiş, ye- caatlan ve gelmcyenı~r ,ı 
san'llr tahakkuk ederse kedir~a . • Jfavacılığın lnl;lşafı .. e balkın ha.. niocn hizmete alınacak amele· da lmnuni muamelenJll 
l~r g,.l::cek ),l denizcilik bayramı- va.cılığa daha ye.kın al!lcnaını t<>mln lerin muhnkka k tifo aşısına tabi cağı. r bJ 
na rFtiıak ettirilecek fr. Jçfn Bnlr gtinll \"llAycttc bir lop.anlı tutulmasmı. her amelenin has.. 2 - Bunlardan tst9J14ı1J 
...-~~--~..,...--..,,._ ___ I ~apılacahtrr. T<ıplantıya \'ali Lütfi la~ık_ fişi bulunm~sı~ı bildir7 §ında l.ıulunanlarm bu~ll e fD 

~;&_ l,\JL_Jl. P>.a_, ı~rr<lnr reislik cuccek, bazı tedbirler mıştır. A!iıı;ız temızlık amele~u yerin askerlik ~ubelerıll 
": l!A!l(;ıl::~WilU) . ııroı laştırılacal.tır. 1 caatlan nan olunur. 
_... ------------------------.:.--~--------~-----.:._----~----~-----
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Tahlil ve Tenkit 

Şen öpüşı·ı 
K~AN •v.ıw. ~ D--

iılil •4Soa Ôpijf '' lalki,,..U. 
tlrk eae1ıhd• .. ..ı ...... leria· 
cleo blrlal dm .. tk&r kalemine 
IMTZ'Q olu&k tı.IQ'or- .Bu hlkQ• w· 
1e ldS;rlWerbabla prek tablatin , .• 
...... cıeml~ IOeyal 11bıu11m• 
............ .il PÇHikleNelt ..... 
ldarl1e nMll •iNtt.tnu, ....ı mtl
eadele eıttljtnl a;~~ ... NWl.r· 

llüanir hlillyede IM\"RUU 
icabı olarak kiyliinb t..Matle •i
«Uel•bı1p ufak ,.. .......,.iz 
lılr lmmm• .Uece kıll ele aldıit 
''e tabiat b\"Yetllrile ntüeadelelliD 
ıaoft;Tal 'e(beıılnl tıeb&rü.ı ettmnett 
Uunaı etfılil halde Jntm Wufblllr 
tıeelf lerial izale N8blhnek n 
miakb eW•iu kadar kenUI& 
~ lt•lalıilmell içla, yollana 
bonıdajq .,.. köy ... -.. ve ,... 
pllunm PJrim•atuut el•f'I yi
ıtlnden köJltilerin ne kaMr mu· 
tu bi.r vulyo~. nekada.r 4klin. 
au ınecbnriyethuJe kaldddarmı 
l'&.T9t iyi ı~bllmlttfr. 

f~ttmaf h,,·ettere brtr huit Te 

iptidai Wr tekilde yapdu mW... 
6"J• lfl) .. Cfl; ..... JUkiyflllla 
de ID8'-Zuu olan hu mömdele p,..t 
CWıllbilJr. cıe.ttyetin , • ..-.mm 
U..,.. tanflarnua bir luu üe
rlae nu&l 111iesalr ~l '• 
lua,ıu e•lere eedıedebüectilal &e· 
ııan HulW bu 1rii:rtik hlkAJ'•la 
laluuıuu olu Otlak Omv,. 
MJwna ne pzıet tütllencllrebll· 
l1lJt ! IHyü.e lıath , .. Mltia , .•. 
dq, fiti n alnlrlle t.oprajnu M\ •; 

1tld~ımc ......... 
, .. ~Pu ömer, '1tllk M\wQli 
kiJi}ne, kNBfÜlrtna mQbahMti 
~- t.Jlqhlk namma çoll a. 
iır , .. külfetli blr fed&kt.rhja kat. 
laaclıiı JaalM. 141l1Ulda nukörlükle 
nıuJmbele ıoriiyor; cemiyet nizamı 
,.. ~ft NiiUdyet hini 
'• Hdet otıori'-IJal ktıDdl kltt • 
mtDerine llet edealeıia ablllatızlı-
~onun• ftl1laddM •Ucliil namu
liuna, ı;ok 11et'dlJI çiftine Ç11bnpna 
-.lılm;yQr; ÖrHri !:Heden !:•kanfor 
'" ......... &IQ• ... ~ ı.MI 
vazife YA lıtteğlni ona ,·eren cıanl· 
l"e- k Mfer ~ )Wıdl9lnl e,ki. 
:ra olınaP • .,, k u naech•r .tlJor-

Vr.ka ~tuln öz ll\aba1lltitlir· 
ll&Jatm .... kinden !:dıanbf alna· 
l'l\llhr· HaklluLtıen bizim kiiylerbnlı 
ı.le aiNdail lt;timai pdrbı ., kfle 

~ ''1& bllml~erek oaniyet ... 
-.. kup efldya olarak .Uca· 
dete:r- • ......., pek ~oktur· 
Nt\~U pyftt rttl ol~ap balde 

tıabltıta alt ''kalu ,.e b&i!M'11ıar 
faatuttk ~kr de tat~ 
dır- BeahD kHutbaee, köy'"•..,. 
lııl..\"a ı.a,..-.. mulaarrir lçbı b-1 
hilbmrıl,_ buı taraftan bulaaa. 
~anda oı•uia bdar Keua Hqll
~ialn Miri fantezilerinin Jmmtılan
nı hill a--.i1t e&murnıiadlr-

J'U..t •en... nn·eıti. ifade 
,.e U.JiıbQ.n lmn.k ıttnlllil Jdt&· 
'"'- b11 ıa..tareılr bir kftura11 lalı:.tı 
~ 

Srıat Deroiı ------* fnlnb\~ Kitabe\;, lstan1'al. 

Hava Kurumuna Aza 
X azılma Faaliyeti 

Hararetlendi 
An.karıt. ~5 (A.A.) - Yerilen mı· 

i.~ıta lf)r. haTa lcunımunı yır. 
duncı aza yazılmalı: hu,.u~unda 
l!letn.le\:etın her tırıfındı halkımız 
büJ'ilt bir allh ıii!termektedir . 
~u 1'129)'1.n.dı BoıdoCan kuuının 
""ll'atır kayü hıllı:ındın 243 h . 

duı 1387 erkek Titanda, kunım:ıı a. 
?1 3 .. zıhnı,tır. Bu mlktu k~yün 
bürQk bir ekseriyetini teşkil et-
11!tkt9dir. 

.8•1uıdır karasında dı merkezde 
~· lcö;rlerde bulunan halkın mühim 
lr ekseri~ 'ti hı,·a ı.-urumunı •:ta 

;:\·ııılmı~ hulunmaktıdır Te aza ta· 
ahlıutJerl ara:nndı ı~da bir liradan 
f:ıızJ:t olanları dı Tardır. 

Tiirk milletine ü,.lün bir hnı. 
rhılık ~:ıratm:ıık u:mile halkımızın 
"''il ı . 

1 .. ıırumıına •J11pmakla oltfnlıı 
"\ardımlıır hurııtll takdir ve bay. 

1 .ı nlıJ..ıa l..ırşılanmakladır. 
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ıskandarıye ve 
Hayta 

Bombardıman 
edildi 

lnailiz Tayyareleri d.e 
Bir İtalyan 

Cephaneliiini Berhava 
Ettiler 

Bir ltalyan 
tahtelbahiri 

battı 
ltalllN, %~ (A·A.) - lnıü.iz ha.. 

,.a. kuvvetlerine mensup &\'CI tay.' 
yareleri Trablqıprp ıahilleri açık. 
lannda bet İtalyan avcı tayyareai 
dü§ti.rm{iflerdi.r. 1nrilizlerin zayia. 
tı yoktur· 

JNGtiJz TAYl'AREl .ERl?\1 • 
JrCCUMLA.KI 

Kaltire, 25 ( A.A.) - lnciliı hava 
kunelleri kumand:ııolılının tebliği: 

Dün lnıiliı hıYI kunetleri ta. 
rafından Hardlı'nın cenubunda hu. 
hının büyük bir mühımmııt deposu 
üıerine muvarrakınlli hiicmnlar 
) apılmışlır. Bir çol.: tam isabeller 
kaydtdilmi~ ve mavi ılt\'ler ıöı'ül
mii~ıür. Bir iofillk neticesi hir ele· 
po kısmın Gerh:wa olmu,ıur. Gla. 
diıtör sisteminde tayyarelerimiz. 
hombardımancıların harekatını 

muzaheret etnıek irin doJa,ırken 

büyük hir dilımın aTCJ kafilesi ile 
ka1'ılaırnı,tır. \'uku bııtın hın 
ınııhırebesi nelicesinde di>rt düş. 
man tayyaresi düşmüş n bir lınc.. 
&i o kadar huıra utrımııtır ki. üs. 
süne dönemediji tahmin edilebi -
lir. !IGrnbırdımıncılanmı:ı sılimeıı 
nd•t etmi,tir. Bir aTcımız dönme· 
mi~lir. Bu tın·are11ln son der11 o. 
laralr hudut üzerinde şarka dojru 
uçlııAu ıörülmiıştilr. Ka~'IP l3yya. 
rt!:r\ bulmak i~ln 11raşhrmalar' ~:a. 
pt)mılrtadır. 

Mac11ca üzerinde lrııiliı ha,·ı 
1.untltri tırıfınd11n l aptlan bir a. 
kın esnuındı Alılitloria la'.\" art 
meydanı üzerinde tam bir l•abct 
h dtdllmiştir. Sair hanıu üze -
rinde de büyük )ıuu·ııl byder.lil· 
mhti r. Bölün tayyanlerimh: ıı:ali • 
mea ndet etmi:ştir. 

WlP'..NDDUYE11 
BOMBARDIMAN 

Kalttl't!, H (A·A·> - 1ng"ili11 
b&hriye l\l!Z&retinin tebliği: 

Utü bir dilpwı llava filOlu bu 
sabah erkenden !ak.,dttriye Useri. 
ne yanım bombaları ulucrt• atmıf 
,.e u llua.r yapauıtır· Bir ölü, ye. 
di yaralı vardır. 

~IAJ,TAl'l llOMBARDIMAN 

Malta, U CA.A.) - Röyter a.. 
janauıdan: 

Dün Nbah Maıtaya kartı iki ha. 
\'& seferi y_,ıdmııtrr. Birtac; bom. 
ba atrlm11hr· Haııarat ehemmiyet.. 
• izdir- Telefat vulruuna dair haber 
Yoktur. 

RAYFA\ 'I IM>MBA8DIMAN 

Kahire, 23 (A·ı\·) - Röyter: 
lnıUiz harp tebllji: 

DUıı Hayfa !berine yapılan bıtva 
hücumunda tahminen 100 kadar 
ıivil aayfatı vardJr. 

Diin nbah erkenden diifman 
tayyareleri Haytaya hücum etmif_ 
terdir- Ken10len ve tezli~ yağ bl 
donlan atet 1tlm~ da yan~ı 
hlkhn olunarak sirayetinin lSnüne 
pçilmittir- AıılrM"ee telefat y&ktur. 

ıtalyada 

Ekmek ve et 
istihlaki tahdit 

·edildi 
Jloma, 25 (A.A.) - D.KB.: Atua· 

tOI ayuıdan ft.ibare.n, lt.&ly&d& aalı 
1UnU de et ıalılmıyt.caktır. Dlğ'r ta· 
raftan lüzum.ur. yere ekmek harcan· 
mumm 6nUne ıecmek Uzer.,, lokan
talarda. V9 ktiçtik otellerde mll§terl· 
lertı verilecek ekmeğin miklan da tet
bit edllıniftir. 

• Nuırlu .Atllnln avam kamara. 
. mıda haber verdlfine göre. ~nUmü:ı· 
deki aalı gUnU avam ka.maraamda lıR 
ricl ııtyaaet üı:erine &izli bir celse ak 
dedilectktir. 

• Romıuıyada cııki nezaret müste;ıar 
!arından Stoyka Tilcanm yerine Ro. 
mıı.nyanın Londra Hfaretfne tayin e_ 
dilmf"Ur. 

•Paris borsası l;inUmUzdckl hafta 
bqnada açılacaktır. 

• Avam kamarıuıında bir suale cc. 
vap veren lngilia dahiliye nazırı, ln· 
gillz fa§l&tleri ittihadı az~ları veya 
H bık azAları hakkmda. i8dar edilen 
te\·k!C mUzckkelerinin 500 U geçtiğini 
blldlrnu~tlr. 

• Fr&nsız amlralt Duku, uu.k §ark 
tak! Frtuwz deniz kuvvetleri başku. 
mandanlı~ı uhdcaindc !<almak üı:ere, 

bundan böyle Hindiçiııi umumi Yallll_ 
ti vuJteeinl do deruhte eyliyccektir. 

• Amerllcada h:ırhiye nazırı SUm. 
aonun tekilli üzerine Ruzvelt, hlklm 
Patcnıonu harbiye nuır muavinliği
ne tayin etınlgUr. 

• lngiUz harbiye nazın Edenin aıJ. 

kert mUencııelcrl teftiş etmek ilzcre 
tayyare Jle §imali lrlandaya gittiği 
öfreDIJmltUr. 

• laglll& ahhfyo nuırı Makdoo&ld 
Anıerillanrn yaptıj1 bir hitabenin pi§. 
dan olan ve cerrahl va aeyy:ır atb· 
biye yardım arnbalarından mUlcşo.k. 

kll 2fi0 sıhhıya ot.oı:çobil!nl bu akşam 
rt3rrten kabul ctmlşUr. 

Bu arabalar lngUt.oredekl "Aınarl
kan Ambluuıcı" tarafından hava hll 
cumlumda )"&r&lanan aivWeı~ yar. 
dım olnı&k Uzere b<ıd.iyc t.,,dilmlttlr. 
"Amııilcan Ambluancn" tcşkllAtı fUn 
dıye i&.dnr nakil ve vesait olarak ce 
man 120 bin lngiliz liruı toplaıwfbr. 

Diğer cephelerde i§are d'ğer bir 
haber yoktur. 

lTAJ .. l 'AN BAŞ 
KUMA.NDANUGININ Tt.JUJGt 

ltcrrvcrda bir nınhal, 2.S ( ,\.A.) -
ltıılyan mnııml br:ıtJıhınm .tft nu. 
nı:ınlı tchliği: 

Han filohırımn:, lskenderiye de. 
niz iisw ile Havra petrol ııwrkc1.ini 
bombardıman elmişlPrdir. Hayfaıla 
depo Te lasfiyehanelcrr. lanı is:ı
hcller olınıı:J ve lıuralard:ı yangrn 
çıknıışlır. 

Malla hıı,·z:ı ıuda avcı t:ıvyarclc
rinıizin hücumuna maruz kalan 4 
motörliı J.ıir tnııiliz IRl) :ırcsine İ sa. 
het '·akl olmuş ,.c taHarc :ıııır su. 
rr.llc hMarn uğraınıştır. 

Şlnıall Afrikad11 Bordla iiırrinı1P 
ciü,mıının :n-cı tayyarelerimiz t:ıra. 
fıııd:ın taciz t!diJen bir akın lpşeb. 
hiisü c~nıı ~ıncl:ı iic lrıgiliz t:ı\ y.ırcs ı 
dii~ürmüştiir. 

Şarki Arrik:ı<l:ı M:ı~~:ıoıı:ı fızerin
dc yapılın bir ıkın te~ebhi.ı~ii esna· 
~ınıl:ı hlr ıliişmon t:ıyyares i dü şii • 
riilmii,lür. 

Tavvuelerimiz, Sud:ınıla Ghcılıı. 
rf'ıt . ht11!il'\'onundakl depolan ve 
ı reni eri homh:ırdım:ın Plmişlerdlr. 

Rir ttah'tln tahtelh:ıhiri , rı~sfinc 

•'·det elnıemiştir. 

Takıdmle Rar"ye al'1U'ında bir iaraftu kanaDzasyon yapılmakla 
•iu taraftu laanpzl Mnlan ye•i~ııerek ~ayabldınmlan altanıı 
·~ Çlü:i lıııll tıHde asfalt nlarak y:ıın.lu.akhr· Ancak bil · 
huaa laa\-.pd firblillla banda Y••tıiı I~ c:ok a~ır llrrl.eaıekte 'e. bu 
yi*a uldt ,......,, ve itele etobialcr goll aaqldiliUa MJ rilefer 

UZAKTAN 

Sizden size 
Feci Bir Hadise 

Fransız 
bahriyelilerini 
ingiltereden 

Fransaya götüren 
bir vapur 

"Gayri muharip" liğini 
bildiren işaretlerle 

seyrederken 

Bir A lman Hücumbotu 
Tarafından Batırıldı 

l,ondra, 2;; (A·A·) - Röyter: 
Avam Kamarasında, Bahriye Na • 

zırından, Fransız gem.isi "Mclmes" 
in ne gıöi ŞP.rait altmda batmldı. 
ğı hakkında mali.ımau olup c.Jmadı. 
ğı sorulmuştur. 

Bahriye Nazrn, Alexandr cevB.. 
ben demiştir ki: 
"- Bu gemi, mütareke §eraiti. 

ne tevfikan işgal allmda bulunmr. 
yan Fransnya dönmek isteyen 
Fransız bahriye zabitleri! le efra... 
dmın nakline tahsis edilen gemiler. 
den biriydi. Fnlnsrz hükumeti mü.. 
mess.ili bu efradın vatanlarma dön. 
mck niyetlerinden haberdar edil. 
miş, gemi de tahminen 1300 zabit 
ve bahriyeliyi hamilen Marsilyay~ 
hareket etmişti· Bu geminin bita_ 
raf mahiyetini kaydetmell üzere 
hususi tedbirler almmıştr. Gemi 
Fransız bayrağı çokmiş vo gcmiQin 
güvertesi ve kenarlıın Fran.sa mil. 
li renkleriyle boyanml§U· Gece bil. 
tün lambaları y:ınm.ııkta idi· Şimdi. 
ye kadar gelen raporlara nazaran 
mckne21 bir torpil motorbotu tara_ 
fından durdurulmuş ve Grenviç 
saatiyle dün 21.30 da hiç bir ihta. 
ra tabi tutulmü.srzm üzerine atcı 
edilmiştir. Zahiren yolculara. ve 
mürettebata. ka.~'lkla.rı denize in.. 
dirmell ve ic;:lerine yerleşmek için 
l>eş dakika milsaade verilmişse de 
bu müddet zarfında Maknesin ken.. 
dini tanıtmak hususundaki ,nyreL 
leı-ine rağmen torpidobot her aefo .. 
rinde ateşine denm etmiştir. Mele:. 
nese bir torpil isabet ctmlı ve 
4 • 5 dakika içinde batmıştu-. 

Bu~ünkü Alman tebliği ln~tc. 
renin cenup sahilleri açıklannda bir 
Alman seri motorbotunun 18 bin 
tonluk büyük bir gemiyi torpilledi. 
ğini itiraf ctmes.iyle Alman yUk. 
sek kumandanlığuım bu gcminin 
batırılması mcsullyetini kabul et_ 
tiğini öfrcniyonun. 

Gem.inin imdat ifareli alınır a. 
luunu derhal vaka mahalline git_ 
melcri İngiliz a:eınilerine emir ve. 
rilmiştir-

N JZAM ve intiumı, dbcip· 
Jine'i ıevdtklerini mi söy

lüyorlar? Jnanmayın. Doğru olsay
dı Grek trqedialannda.ki nizam 
ve intizama, onlardaki diıı<-ipUne·e 
de hayran olurlardı. Fakat onları 
kuru buluyor, ihtiraalan çiğ bir 
surette W\'ir etmeği meharet sa
nan muharrirleri alkışlıyorlar··· 

Onlarda asıl olan hümyel dUş. 
manlığıdrr· Hilrriyet btiyen bir in· 
sanm. bir milletin bqına beli gel· 
di mi hemen scvirıiyorlar. "Nuıl? 
biz d~edik miydi? Hürriyetin çı· 
kar yol olmadığını haber vermedik 
miydi?,, diyorlar. Evet. dediler, 
haber verdiler· Fakat his de hürri
yetin çıkar yol olduğunu iddia et
medik. HUrri~·et bir yol, bir mille. 
ti zafere W'ya ba,,ka bir saadete 
götüren bir va.cııta değildir· Hürri· 
l'et bir gayedir ve bir millet için 
en büyiik zafor, en büyük saadet 
odur. O olmayınca öteki 1.afnlerin, 
saadetlPrin hi~blr kı~·meti kalmaz. 

:\izam ve lnti:r.amı. dfaelpllne·i 
ben d e severim. Fakat di9dpllnP., 
serbest f<'rtlerln muhakeme ede· 
rek, bilerek, gönül rizaaı ile tabi 
oldukları bir şeydir; onlara bqka
lan tarafmdan zorla kabul ettiri
len şeye ise boyandurwk denir· 

··· Fakat bazı insanlara hürriyet
ten, hürriyetin em.,.l!ıiz zevklerin. 
den bahsetmek. hıtremağıuıına a.ş· 
kın hazlarmr anlatmağa kalkmak· 
tan farksızdrr. 

* 
F RANSA yolu kapanalı beri, 

frcnkçe okuduklarını yaz. 
mnkla geçinen muharrirlerimwn 
zahmet çektiklerini, me\'Zusuz kal
dıklnrını söyliyenlcr olmuş ... De
mek ki kitabı hiç akıllarına getir. 
miyorlar. Fransızca kitap bulmak 
henüz kabil; onlardan da mevzu, 
fikir alrnabilir··· Ama aiyui, fikri, 
edebi bütün terbiyP1erini Candlde, 
Gringoire gibi guetclerden edin· 
mit olanların, bq]rala.rmın kitap o· 
kuyacağmı bir nn bile hatrrlanna 
ıetirmemeleri tabiidir· 

* 
[ NSAN gençliğinde haşin, 

sert olmak, ııe\'mediği kim
seler hakkında düıündüklerini 
~ üzlerine kıtrşı söylemek istiyor. 
s~mrı1. bir zaman geliyor, belki 
kc.ndi hi.&l.erim.Wn, fikirlerimi&iıı. eo 
yanlış olabileceğini anladrğmui: i
çin, belki de hayatın icaplarına uy
mak arzuııu lle, o uabiyetten vu. 
geçiyor, hiç boşlanmadrfmırz kim· 
sclere de tl'.'rbiye ve ftftaketle, gtt· 
ler yüz.le muamleye kaltnyoru&
Fakat gençliğin, başka faziletleri. 
nin değilse de, o ısabiyetinJn avdet 
etti~ günler oluyor. O zaman gös
terdiğimiz taYizlerdcn, hayatın i· 
caplarma uymuş olmaktan uta•ı. 
ror, kendi kendimizden iğreniyor, 
kendimiz hakkında. düşündükleri· 
mizi yilzümUze karşı aöylemek ih· 
tiyacrnı duyuyoruz. En güzel gün
lerimiz belki o gUnlerimizdir. 

Sağ kalıınlardan §.i.mdiyc. kadar 
100 e yakın kimsenin kurtarıldığı. * 
nı söylemekle b&htiyanm· EN hayran olduğum ıey, ken-

Gayri muhnrip mfatı bu kad&r disine: "Şirodiye kadar her 
bariz olan bu gemiye karşı yapılan intihabatta !tize rey verdim· Sizin 
bu insafsızca ve kasdi hücumun ne büyilk bir 1tdam olduğunuza kani
kadar Fransımı hayatına mal oldu.. 1 im. Milsaade edin de bir kere eli. 
ğunu söylemek için daha erkendir. nizi sıkayım!" diyen adama: "Ben 
Bununla beraber ölü mii:tarmm sisi tanımıyorum!'' deyip geçen 
üç yüzü bulacağıiıdan korkarım. Disra,li'nin hareketidir· Melbedil· 

Deniz harbini Almanların hangi mekten hoşlanan kimseleri bir tür 
mctodlarla ~·aptıklarmm bu son lü anlıyamıyonım: kendi ke.ndimi
misaliDe kurban olanların aileleri... :ti methetmek bile bana ondan da
ne derin sempatilerimi izhar et. ha güzel geliyor· 
memi Avam Kamarasının arzu et_ Fakat methedilmekten hO§lan-
tiğinden eminim.'' mamak çok zor şey! ... Biitün py. 

• retlerim~~ rağmen ondan kurtula· 
• Romanyada. nakliye nuareU t•

ratından dtın akpm neıredUen bir •
mirnıune ile halen Romen demlryol· 
larrnda kullanılan bOtUn sarnıç va. 
gonlarma, hUkQmete nlt olan 39() va. 
gon da dahil olduğu halde, l ağustos 

tarihinden itibaren htikt'ımet hizmeU 
Jc;:ln el konmu§tur. 

mıyoruz. 

* 
Ş1tRDE mananın esu olma· 

dığı ııöylendifi zaman kızıp 
köpilrenler:in ckserisine dikkat e
din, okuduJdarınrn çoğunu anlamı· 
yorlar. Kendilerine bir kitap, bat
ta kUçiik bir makala verin. oku. 

e<lebllmcktedfr. Bir giln ofo l\..lenlen. hlrlnin tebrl<'ii •t"ndtjr kaya
rak dcnillp bir faciaya ebf'b olmnnta.o;;ı 11,'ln h:\\a~nl ~lrlt"thtJn bnra· 
daki işi aaa-'e miktanuı fadalaştır arak tarll etmMI taı1111dır· Yakar· 
lla'-i reı;Amlerdt bu a.dıh:dıs &.aa.'\rt.;,ı.~on in~:uıtrnı '<' -.Rğ f3.1ııtf., ıl:l 
kırkayak tobratile Uc.-rli)eta haupr.i borulanıua )callea•ı.M $iadea blr 
§afhayı ıirii1onaauı. 

sunlar; .ıııonra beienip beğenmM..lk' 
!erini aorun; beienm.itJe.rH () ki" 
tabı veya makaleyi size hulba et· 
melenni rica edin. Yüade doma 
beş buna muvaffAk olamu:lar; dtıı• 
mek ki anlamamışlar, dintfımemlıJ• 
lerdir; onlar için bütün kitap, bii. 
tün makale bir ıııetı'tP-n ibaret kal" 
mıştır. 

Zaten böyle olmua 4iirde mana· 
nın esıu11 teşkil etmediği söylendi• 
ği zamanda. anlarlar, öyle ~inirle· 
nip köpür:me1.lcrdi· 

Süleyman Nazif, Cenap Şehabet• 
t in gibi yazılarında bir tek fikir 
bulmağa imkan olmıyan muhırnr. 
lerin hepsi, Allah'ın hikmetindeıı, 
hep manaya, fikre taraftar ltimH· 
lerdi· 

* 
ŞU edebiyat tarihi ne tuhaf 

şey? ... Her muharriri, .rı 
okunmıyan tairleri bile kıtydedi" 
yor. Sonra o adamlar hakkmd& 
mektep çocuklarına sual aoruyor
lar. B ir talebeye Ahmet Hikmet'l 
!1-0rmuşlar, bilememiş; hm olsam, 
kafasını böyle lüzum11uı. ,,.yıerlı 

doldurmadığı için kcndiıllini tebrik 
ederdim· Fakat onu imtihan eden· 
ler benim ıibi düşünmemi~. bill· 
kis numarasını krrmışlar. Bunu 
duyduktan sonra dütündüm : Biz 
muharrirler ne büyük bir me6'uli. 
yet altma girdiğimizi hiç aklımıza 
getinniyoruz; ben timdi keyfim 
için birtakım yazılar yazryonım; 
on beş yirmi sene sonra mektebfn 
birmde bir edebi~·at hocHmm aır· 
lma esecek, ~uklara benden de 
bah!edecei:, tıonra çocuk imtihanda 
Keziban'Ja AY1e'nin arumdaki far 
kı bilemeae belki amrt dönecek.·· 
Evli.dun, affedersin; fakat aen 11· 
nrf dönmiyesin diye ~n de ruı 
yazmaktan vazg~emem . Zaten ka· 
bahat benim de,;;11. başka i~i gücü 
ohnıyan ınsanlann iead ettikleri e 
~iyat tarllıi denilen ilimde-· 

Maamafih bundan on bC'ş yinn.I 
sene sonra benim yazılarımdan bir 
ilrisini bulup dil olrnnıan, doğrun 
memnun olurum. 

* M UHARR1RLER1M1ZDEN 
biri aöyledi: benim ".Ayte

yc mektuplar'' a kıanlar olu~;or. 
mu•· "Beğenmealet'lı\ okumum· 
lar., dedim. 

- Beğenip beğenmedik.ini ~la 
değil, dedi; bilhaua ıenc;lt.r lrur 
yor: artık kendilerinden babaetml· 
rorsunuz diye. 

Bunu duyduğum için yutyofU!'lt ~ 
belki de o muharririmizin mak.sadJ 
sadece bir litife idi. .Kendili de 
ıençtir ve benim en çok yaıdarr· 
mı beğendiğini ıöyledi: ama doğ
nııu kendiBiııden ötekilerde dt pek 
bahtıetme:zdim. 

24 Temmo7. 1948 

Nurullah Ataç 

Londradaki 
Sovyet elçisi 

Dün Lord Halifakıla 
Tekrar Görüftü 

IMıdn, 2.5 (A.A.) - Royleriıt tttp. 
lomatik muharririnin yabancı diplo
matik mahCellerden t)trenlldi&fna ıo. 
re bu~Un Sovyetler aettrt Mıı.iıki, Lord 
Haııtaksı ziyaret etmlıtir. 
Koııupnannı Baltık deTlttl•rinfJI 

bazı kredilerinin bloke edllmni half. 
kmda 2• Temmuzda \'trilen eıair ü.
rındc cereyan ettiği 7.anı:ı.edllmektıdir. 

Macariatanın Ankara 
Ticaret Ata,eıi 

BudaPeıfle, !6 ( \ .A. ) - Siki An· 
karaya Macar tlC'llret atqe.t tayiD 
edilmiştır. Yeni alıpı Türkiyeds OD 

.sene yaşamış olduğu gibi. memlekl!tın 
ikt1Mdl >ıayatma c;:ok vakıf bulwı· 
maktadır. 

lılumalleyhln \•azlfe"I inan ve lra1i• 
da ~amildir. S iki 'buı;-tln Ankarw 
mUteveccl>ıen harek•l •bltlftir. 

Darı ve M111ra Liaanı 
Verilecek 

Aakara, !3 <A . A.) - TkAr9t 
Vekil etinden blldirilmiş~ir: 

Yabancı Ulkel<-re ihtı\ç !dıleeelr 
mahsula t V"' mamula tır. lin"• 
tahl tutu lması hakkındakı 2-1341'1 
~a \·ılı karaı narot>nin • atb.kint mü. 
tedair talimatname ıı hkAm : mı ıe.ı 

bine~ gümnık tanfe~inın t52 numı· 
ralı poaia;oı:ıuna R:ir!'n darı 'l"f as; • 
stra liu.ns verilecek~r 

Atletizm Ajanlıi'ının 
Tebliği 

&.taahal •tl~UUI' ajaa.hilfıdMI: 
194-0 latubul atlı>tiım birin~lik· 

Itri sec;meieri ve finali 4 ~ğuatoa 
·•-~ r ::ü:ı i • bıt!ı ı ~ t 11 ,.ı_a;- i 1• 

··ıı rıo:ı Fncır'J aht;1 ~t,cm<1a ic'l s. 
d.ilecektir· 
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Divanıharbe 
verilen 

FRANSIZ 
MEBUSLAR 1 
Daladiye ile Diğer Bi 
Kaç Eski Nazır Şiına 

r 
li 

Afrika da 
e-\"işi, 2B (a. a.) - Orduya nlııbetl 

rlnl henUz kesmemiş dört mebu 
Peten hUkQmetinin te~kllı anında. M 
algl.a vapuru !le Bordoyu terkede 
rek şımall Afrikayn S"lden parlAme 

s. 
8 

-
o 

to azAlan meyanında.dırlar. 

Havas ajansının blldirdığlne gör 
firar suçunuan divanı harbe ııevked 
lecek olan bu mebuslar arasında e 
ki maari! nazırı Jan Zay, e11ld haric 

e, 
l-
s. 
i-

ye mllste,şnrı Vleno vardır. 
Maslglia. vapurunda. nazırlardan 

. Delbos, Daladicr, Mandel ve Kampin 
§iden maada bir ayA.n azAslyle diğe r 
19 mebus bulunmaltta idi. 

Yirmi Fransız 
petrol mütehassıs 
Ronıanyadan Hudud 

Harici Edildi 

f 

Bükreş, 26 ( A.A.) - Bükre 
radyosuna nazaran, petrol sa.. 
nayiinde istihdam edilmekte o 
lan yirmi Fransız, Romanyadan 
ihraç edilmiştir. Spiker'in ifa 
desine nazaran, ihraç edilen bu 
kimseler, Fransız • Belçika Co 
lumbia kumpanyasının müdür 

ş 

-

-
~ 

ve mühendisleriydiler. 

Balatada cinayet 
( Btı1tarah l incide) 

girmiş ve kadm kanlar içinde yere 
yuvarlanmıştrr. 

Çok sevdiği karrsınm bu halini 
gören İsl!mın derhal ııkh başına 
gelmiş ve başka kurşun Slkmadan 
tabancayı elinden frrlatmıştır. 

Tabanca sesine koşanlar, suçlu
yu yerde ka.Jllar içinde yatan ka
rısının ba.şr ucunda yakalamışlar 
ve yaralıyı da Beyoğlu hastanesine 
kaldırmışlardır· 

Zabıta hıi.discnin tahkikatını yap. 
maktadır. 

Romanya 
Yahu dileri 

(Bac; ta.rafı 1 incide) 
leketi terketmcleri emri Yeril
miştir. Bükreş'te bu emir, yal
nız altıyüz kişiye şamil olmak
tadır. Bundan matla, Romanya· 
ya kalmış olan cenubi Bukovi
nalı olup zan altında bulunan 
mütcad<lit Yahudiler Romen 
makamatr tnrafından tevkif e· 
dillcrek Transilvanyada Mier· 
curea Cinculu kampında tecrid 
edilmişlerdir. Bu suretle tevkif 
edilenlerin adedi 112 kişiyi bul
muştur. 

Bill:reş, f6 ( A.A.) - Kral 
Karol dün, başlarında Horia Si
na olmak üzere demirmuhafızla· 
rın şeflerini lcabul etmiştir. 

~furahha.slarm Krala vermiş ol
dukları muhtırada birlik parti· 
'tinin idare meselesi mevzuuba· 
his edildiği zannolunmaktadır. 

Bandırma Limanı 
T cmizlenecek 

Kumkapı Mendireği 
Takviye ediliyor 

İstanbul mmtaka liman reisIL 
ği Bandrnna limanını temizlet
meğe karar vermiştir. Bu işe 
yakında başlanacaktır. Bundan 
başka Kumkapı mendireğinin 
de lodosa karşı olan tarafı büyük 
taşlarla. takviye edilecektir. Bos. 
tancı feneri de yenilenmekte
dir. 

Bir Dilim Karpuz için 
Karısını Bıçakladı 

Adanada seyyar kıptllerden İs -
mail, kansı Ferideyi çakı ile ba... 
cağından yaralamu~tır· Vakaya bir 
dilim karpuz sebebiyet vermiştir. 
Bir dut a.ğııcmm serin gölgesi altın· 
da karı: koca karpuz yerlerken Fe· 
ride bir dilim fazla yemlş ve kar
puz kc.stlkleri bıçağy kocatıma g~ 
vermiş, bun.elan mlitet>ş.•ir olan İs
mail, brçatr ellııe g~irlr geçirmez 
Feridenin bacağına sapl~tır· 
Suçlu adliyeye verilntlştir. 

Tür k - Macar 
Adli 

müzaheret 
anlaşması 
Tasdikli Suretler 
Budapeştede Teati 

Edildi 
Budape~te, !6 ( A.A.) - Ma

car hariciye nazrrmm daimi ve
kili Voerneet ve Budapeşte Türk 
maslahatgüzarı Ömer, hukuk ve 
ticaret işlerine mütedair müza
hereti adliye ve konsolosluk iti' 
lafnamesinin tasdikine ait vesa
iki teati etmişlerdir. 

Ticaret Vekili 
Bugün Tayyare ile 
Adanaya Gidiyor 
Pamuk Stokları 
Satın Alınacak 

~ 

Adana, 26 - Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlunun tayyareyle 
bugün şehrimize gelmesi beklen· 
mektedir. Vekilin reisliğinde bura. 
da tilccar, ihracatçı ve çütçilerin 
ştirakile bir toplantı yapılacaktır. 

Ticaret Vekaleti Çukurova ve !
i 

ç elde tliccarın elinde bulunan bii· 
Un pamuk stoklarını ve çiftçiler. 
en de ytmi sene mahsulünü satma· 
acaktır. Bu halx: her tarafta bU· 
ük memnuniyet uyandınn~ttr. 

t 
d 
1 
y 

Yunan gazeteleri 
İngiliz harp 

tebliğlerini arhk 
eşretm iyorlarmışl n 
Atina, f5 - ( A.A.) - Stefa

ni İtalyan ajansından: 

.. 
k 

y 
n 

Yunan gazetelerinin birkaç· 
ıriindenberi askeri hareks.t hak

m,daki r~Slll;İ !ngiliz tebliğleri
ni neşretmedikleri, bilakis tta.1· 

an ve Alman resmt tebliğleri
i neşretmekte olduklar: ehem· 

miyetle kaydedilmektedir. 

s irkeci Meydanı Asfalt 
Döşeniyor 

e 
Sirkecide tren istasyonunun 

trafmdaki yolların asfalt ola
ak inşası Münakale Vekaletin~ 
e ihale edilmiştir. Bir haftaya 
adar müteahhit çalışmaya baş· 
yacaktrr. Aynı zamanda Sirke.. 
de işaret memurunun olduğu 
erden araba vapuru iskelesine 
~'' :1r olan tramvay yolu da 
amvay idaresi tarafından as

r 
c 
k 
h 
si 
y 
k 
lr 
f 
d 
g 
m 

altlanacaktrr. Tramvay idaresi 
e yakın bir zamanda faaliyete 
eçecek, bu saha kısa bir za.
anda çok güzel bir şekil ala: 

c 
g 
aktır. Diğer taraftan Taksim 
azinosunun arkasındaki yolun 
a keşfi yapılacaktır. Katran 
aplama olacak bu yol 15 bin 

d 
k 
r ıraya çrkacaktır. 

k 
315 numaralı bisiklet plakamı 

azaen kaybetmiş olduğumdan 

tikmü kalp:ıadığını ilin ederim. 
arıyerde berber İbrahim Bilgin 

h' 
s 

(14952) 

H azin Olüm 

es 
Matbuat ve matbaacılık lleminin 
ki emektarlarından Abidin Gö. 
'l de ebediyyen kaybetmiş bu· 
uyoruz. 

vel 
lun 

( Sanay:i.inef:iae) ma.tbaasmm ııa

i sıfatlle (Akın) gazetesinin de hib 
s a.hiplerinden bulunan Abidin Gö
vel .Anlı:ara caddesinde hillın ve 
şefkati, diğereudlşliği, ve ma.hvl
yetperver fazileti n~ tanmmı§ ve 
herkeee kendini 11evdirmJşti. 

DUn sabah uat dokuzda. tıbbı 
adlt dairesi arkasındaki mütevazı 
evinde .Abidin Gövel bu flnl ha.ya
ta gözlerini ebediyyen yum.muş, 
talihsiz eşile ü~ yavrusunu Tanrı. 
sına ve milletine emanet ederek 
aramızdan ebediyyen a.yrtlımştır. 

Cenaze bugUn sa.at 13 te Cerrah· 
paşa hastanesinden kaldırılarak E· 
yüpteki makberi mah~a. def • 
nedilmi!!tir. 

~ ....................... "" ... ~"'~ ................ ~ .......................... "'.~· ı .... ,." ..... ~· , . ................. ~ ....... ,, ... I". ~ .... , ....... ,.., 
ve bugünün haber ve hadiseleri 
~~ ............... ......,...,.,._.._"'•_.,...,.1'-..._•.........,..,..~_.., .. .... _.'11r-.._,.....~ .. -.. ._ .. .,.,._~"71"',,... 

İngil iz tayyareleri 
KAHHAR 

AKINLARLA 
Almanlara Bir Dakika 
Bile R ahat Vermiyorlar 

J..ondra, ~ (A·A.) - Hava ne. 
zareti tebliğ ediyor: 
Yağmurla milterafik btiyük hir 

fırtına ve gıı.yri müsait hava şcra.i. 
ti neticesinde buz tutma.~ı dün ak. 
~am bombardıman tayyarelerimi. 
zin ha.rekıitmr işka.1 etmiştir· 

Bu şeraite rağmen Emden, Vil. 
helmshaven ve Hamburg doklarrna 
Viı!mar, Venzendor tayyare fahri. 
katarına, Borkum ve Texel deniz 
tayyare üslerine hticum edilmiştir. 
Tayyareierinıizin hepsi ıııtlimen Us. 
lerine dönmüşlerdir. 

ALMAN TA1'l'AREU<.:R11'1N 
HÜCUMU 

Londra, 2:J (A·A.) - Hava Ne. 
zaretinin tebliği: 

İngilterenin cenubi şarki saltille .. 
ri açıklarında seyri sefaine karşı 
yapılan bir seri hücum tcşebbiuı. 
leri esnasında, bugün 4 düşman 
tayyaresi, avcı tayyarelerimi7. ve 
hava. dafi toplanınız tarafından 
düııürülmüştilr· 

Bir beşincilayyare de bu flabah 
İskoçya. sahili açrklarmda İngiliz 

tNGtLtz HAl'A AKIN r,ARJ 
JIAKKINDA l\IALfillA T. 

Londra., 25 5(A·AI) - Son Uç 
a.y zarfında İngiliz hava kuvvetle. 
ri, Almanya. ve na;ı;iler tarafından 
işga.l edilmekte olan memleketler 
üzerinde bin bombardıman akmm 
dım fazla yapmışlardır. İngiliz ha. 
va kuvvetleri gece giindilz mUhlın 
askeri ve sınai hedeflere hUcum et. 
mek vazifesini deruhte etmişlerdir, 
Bu harekat vıuıi mikyasta akınlar 
olup, münferit bıyyarelerlc icra 
edilmiş değildir· 
Yapılan bu hava taarruzlarmdan 

maksat düşman için hayaU kıyme. 
ti olan mühimmatrru mümkün ol. 
duğu kadar imha etmek, ve İngil.. 
tereye yakm olarak elde ettiği ha. 
va Ü8lerinden çekilmeye mcbur kıl. 
maktır. Bu hücumlarla., Holanda, 
Belçika, Fransa ve Norvec; Uıılerln. 
den kalkarak !ngiJtere üzerine va. 
st mikyasta hava. hücumları yap. 
mak ihtimalleri çok müşkül kılm. 
mıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri düşmana 
bir dakika rahat vermemektedir. 
10 mayuıla 17 haziran arıv5mda, 

Almanya.ya ve .Alman hava kuv_ 
vetlerinin faaliyette bulunduğu 
memleketlere karşı 416 kadar bil. 
yük mikyasta akmlar yapılDU§ttr• 

Hücumlar yalnız kara. hedefle_ 
riyle iktifa etmemiştir. Zira. Alman 
bahriyesine karşr da 66 aknı yapıl. 
mıştır. Bu suretle Skandinavyada. 
ki gemilerine karşı, a.&kerl hedef. 
lere karşı ve iaptetm.iş olduğu 
memleketlerdeki askeıi tehSHüda.. 
tma karşı binden !azla hücum ya.. 
pılmıştır. 

58 i 10 nisanla 1 ha.ziran ara.. 
smda olmak üzere 64 kahhar akın.. 
lar da. Norveçte Almanların işgal 

ettikleri meydanlar, ticaret ve harp 
gemileri üzerine yapılmıştır. 

ALMAN BŞKfilIANDANLIGI· 
NIN TEBLİGİ 

Berlln, 2S (A.A.) - Alman ordu· 
tart ba§kumandanltlt tl!bliğ' ediyor: 

Alman sert hUcumbotıarı tara.tın· 
daıı İogilterenln cenup 88.hllleri acık· 
larmda yapılmı' olan hi.lcum esnaam
da, botlardan biri.ili Portıand limanı 
cenubunda 19 bin tonluk büyük bir 
dtı§man tUccar gemisini torpil ile ba· 
tırml§tır. 

Havanın mfuıatt olmama.sına rağ· 

men Alman ınuharebe tayyareleri ln· 
gillzlerin J.{8.D.f Denlzlndekl deniz 
münakale yoluna., şark ıahllterine ve 
İngiltere ve lıkoçyanm cenubu şarki· 
sinde k!ln fabrikalar Uzerine hUcum
lar yapmı§lardır. 

Evvelce ııöylenmlı olduğu Uzere ce· 
maıı 17 bin tona ballf olan ve 15 ge· 
miden ibaret bulunan bir tlcarl nak
liye katlle.ıı1 ba.tmlmııtır. Bundan ma· 
ada diğer 3 tUccar gemisi o kadar 
§iddetli hasara uğratxlınlftır ki, imha 
edilmiş olarak tellkkl edilebilirler. 

Veybridge civarmda Vlckera tayya
re !abrtkaaı mobmardnnan edllmlı ve 
fabrikanm uçu§ meydanmda ' tayya
re iınha edllml§tir. Great Yarmoutb 
ve GlaııcoY civarlarında da amal mU
e.ııl!eııelere hUcumlar yapılmı§tır. lngi· 
liz nakliye katilel..rlne yapılan hli· 
cumlar eanumda lnglll.z ve Alınan 
avcılan aramıda çok flddetıl hava 
muharebeleri cereyan etml§Ur. Bu 
muharebeler esnasında altı İng11Lz 
tayyareai dUşUrtilmllftUr. 

2~ Temmuz geceıi dll§man tayyare· 
leri yine Almanya üzerinde UÇUfl&r 
yapml§lardır. Bombalardan mUtevellit 
ha.sarat kaydedilmemlıtır. DUşmanın 
dünkU zaylatmm mecmuu 10 layya· 
reye baliğ olmuttur. Bunların altııır 
hav& m.Uharebeleri emaıımd& ve dOr
dtl de yerde imha edllm.Jıtır. Altı J..l• 
man tayyaresi kaybotmuıtur. 

Sarzburg 
görüşmeleri 

(Baş t.arafı 1 ln<'ide) 
tayyare ile Almanya.ya. hareket 
edeeeği öğ-renilmiştir. 

Heyet B::tşvekil Filoy ile ha.. 
riciye nazırı Popof'ta.n ve tadil 
meselelerinde ihtisası olan iki 
ne:r..aret memurundan müteşek · 
kildir. 

Heyetin seyahat haberi veriL 
diğindenberi Sofyada büyük bir 
diplomasi faaliyeti gösterilmek· 
tedir. Popof dün Kral Boris'le 
uıun bir mülakatta. bulunmuş ~ 
tur. Daha sonra Başvekil Bal· 
kan Altantl memleketlerinin 
Türkiye, Yugo..<ılavya ve Yuna • 
nistan miime~sillerini kabul et
miştir. 

Romen sefiri hcı l~n lıUkümctL 
ne rapor vermı:ık Ü7.ere Bükr~e 
bulunmaktadır. 

.Popof, Alman ve İtalyan elçi· 
!erini de kabul eylemiştir. 

Amerikadan 
ispanyaya petrol 
gönderilmiyecek 

Petrollerin İspanyadan 
Almanya ve ltalyaya 
Sevkedildiği Anlatıldı 

\'qington, 26 (a. a.) - Hazine nL. 
zırt Morgentav, İspanyaya petrol nalt 
!etmekte olan petrol gemileri hamu
leltrinln Almanya ve ltalyaya. mu. 
rettep oldukları görU!düğUnden tev. 
kit edlldiklerlnl buglln beyan ctmı,,. 
tir. 

Morgeotav, bu petrol Al'vklyıüına 

karşı alman tedbirlerle lngilterenin 
lııpany& tariklyle Almany11.ya petrol 
gltmeaine manl olacağ'ı hıı kkındald 

hab4!r ara..ııında hiç bir mUnıuıebet ol
madxğuu llAve etmlştlr. 

Vaaingtonun ıfı.la.hiyettAr mı-hffll· 

ı .. rlnden öğrenildlğine görı>, Nevl'ldl\ 
ve Aryan iıımlndekt iki petrol gemlıl 
M-yri.Befere nezııret etmek llı:cre Rın·
velt tarafından te:ılıı edllertk Mor. 
genla.vm idaresi aıtma verll"'n tıca. 

Belçikadan 12 
talebemiz daha 

geldi 

• ret gemileri seyrl:ııerer bUroııu tıuıı.. 

frnrlan, bir kaç gUn · evvP.! Tekııuı 
eyaletinde Huııtonda bulundurulmuş.. 
lardrr. 

&lçikada buluna.n, t.:t.le.ooleri-

Almanya ile ticaret 
anlaşması 

nı.i:r.den 12 si daJıa bu sabahki (Ba.ştarafı 1 lnclıtel 
Konva.nsiyoneUE' memlekete dön· mi7..den şimendifer nıalzemes:ıi ve 
nıüştür .• ~len talebeler şunlar- devlet fabrikalarına. a.id lesisat 
dır: teşkil etmektedir. Açık kısmı 8 

Liyejden; ticııtret ta.h~ili yap· milyon 1ira. kadardır. Bununla 
makta olan Necat Ayders, Na- da. gene Almanyay& muhtelif 
znn Suna.y, iktısat tahsili yap· ıhtiyaçlarrmıza. tekabül eden ~i
makta olan Halit Yaprcr, Ali parişler verilecektir. 
Toközlü, mühen.dis tahsili yap- Belediye ve hwrusi idarelerin 
makta olan Etem. Toközlü, Rauf elektrik, tramvay ve saire tesis. 
Hamami, Hüseyin Özkurt. lerinin Alman müesseseledne 

Monsta mühendislik tahsili yap siparişleri bu 8 milyon liranın 
1
' makta olan Teca.ttin Ataman ve içeruinde tercihan yapılacaktır. 
refikası Hesna Ataman. Brilk· Muhtelif piya...ı:m ihtiyacr da bu 
selde cinaiya.t tahsili yapmakta knmndan kal'Ştlanacak, kimyevi 
olan Mualla Olgaçay, mühendis maddeler, boyalar, tı'bbi eC?.a ve 
tahsili yapmakta. olan Şahnp ,, saire siparişleri 'birinci planda 
Koca.topçu ve Hah1k Ulu. n aza.re itibara alınacaktıt'. 

Bunlar Alman taıı.rnı:r:ıı ııanıı.ınnda Yeni anlaşma ile Almanların 
bulunduktan yerleri terketınlşler ve memleketimizden alacakları baş 
bilAhare eskl yerlerine dönmU§lerdlr. lıca. maddeler 7 milyon liralık 
BugUn Belçikanm muhtelit yerlerin· tütün, ı buçuk milyon liralık 
de .bulUllflll talebelerin hepsl BrUkıel tiftik, 1 milyon liralık üzüm, 
de toplanmıştır. Bunların 20 kadar ol l milyon liralık fındık, yarım 
duğu tamln edilmektedir. • 

Bir lngilü; Ga%etesiı 
Göre 

iNGil TEREYE 
TAARRUZA 

Göbelı, Göring v 
K eytel 

MUHALiFMiŞ 
Ribendrop İse 

Taarruza Tarafda 
Londra. 25 ( A.A.) - :rıo 

bildiriyor: 
Daily Telegrap ga:r..cteS 

diplomatik muhabiri ya:r.ıyo 
"Söıı;üne ina.nılrr bii.Araf 

oolardan ald1ğnn haberlere 
re, Hitlcr, etrafındakiler 
smda mevcut ciddi fikir ıı.ı 

mazhğt ile karşılaşmış bıl 
maktadır. Göring, Göbel:'! 
Keitel, !ngiltcreyc hücufl1 
ptlmaması bahsinde ısrıı.r 
mektcdirfor. Ribentrop. ır 
1•c harbin idaresinde a7. ve) 
hiç mesuliyeti olmnyan d 
müfritler ise, istila hu.cıus 
ısrar eylome-ktcdirlcr. 

Hitlcr'in son nutkunun 
haf ma.hiyeti, hemen Jtt' 
muhakkak olarak b1mdan 
muştur. Hitler, dab:ı. ziya.ıl 
merikayı a!R kadar etme~~ 
tur Rulh projı>ei ültimcıtotı'I 
ileri slirmekle hcrab<'l', c' 
İngiltereye karşı çok dahli. 
la tehdit.kar bir lisan kulla 
niyetinde bulunuyordu. 

Aldığrm haberlere göre. 
rin~ i~tila riskinin çok fıı1Jıı 
duğu bahsinde Göbels jJe ~ 
fikir olmuştur. Bunlar, bil. 
Keitel'in fiili müzahcrctini 
etmişlerdir. 

Muhakkak ki, Avrnpıı)11 

mcınyanm hakimiyeti 
tek bir ekonomik cüıı;ütıını 
ne getirmek hususWldillcİ 
projenin arkasmda Göriıı~ 
hınmakta.drr. NPzi propıı.g" 
cllan 1ngiltercyc karşı l:ıOC 
dil bulunmak lüzumunu ort9 

kaldırmak gayretlerinde. 
hangi bir anlaşmaya va 
için, teklif stoklarmd~tıı 

şeyler çıkarmak mecburi> 
hissetmektedirler." 

Monata da beş talebemJz vardır. 

Belçlkada buluuan talebelerimizin va. 
zlyetleri iyidir. Burada.n para gönde
rildiği takdirde gelmemeleri için hiç 
bir sebep yoktur. Bu ııabah gelen ta. 
lebelerln Berlinden aldıklıı.rt ma11L 

milyon liralık incir, 350 bin li-

ralık incir hurdası, 1,5 milyon ı·ngı"ltere. u··zerı"nJ liralık arpa, 1 milyon liralık U 
buğday ,l,5 milyon liralık zey. 

nıata göre, Belçlkada kalan talebeye 
paraları gönderllmlııtır. Almanlar bu 
huııuıta lAzxmgelen her tUrltl kolay. 
Jığı glistermektedirler. 

Estonyanın Londra 
Elçisi Vazifesinden 

Affedildi 
Tallln, 26 (A· A.) - Burad:t 

haber alındığma. göre, D.lt.onya.nm 
Londra. elçisi vazifesinden affedil-
tnietir· Ta.llinin iyi ma.10.mat alan 
ma.hafili, mezkur elçinin vR.Zifeeile 
kaıbilitelif olmıyan faaliyetlerde bu 
Junduğunu söylemektedir· 

İstanbul Radyosu 15 
Ağustosta işleyecek 

İstanbul rady~u 15 .Ait:tat.osta 
fşlemeğe başlıyacaktır· Çal~a sa
atleri. .Ankara radyosu saatlerinden 
ayrı olacaktır-

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim . eser 

Y_eni çıktı 
Sattı yeri: V AKIT KJtabeYI 

Dr. NECAETIIN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar, Ak· 
~amlan \7 den sonra Lllell Tay. 
yue Ap. Daire 2 : No. 17 de 

1uı.st&1annı kabul eder. 
Telefon : 28953 

mE!!!!!!!i!~•!i!!!!~!l!!!l!!!!!!!!!il~· 

~yağı ve 300 bin lira.Irk afyon· 2 o Alman 
~ .. 

1 
b. . 

1
. . tayyaresi düşürül 

yup e ır sem 1 (B~ tarafı ı ııırldtl 

ayag'Ja kaldıran filelerine karşı yapılmış olıt~ .~ 
lar esnasında. 20 Alman tıı)) 1 

h 
dtlştirülmüştür. Beş Lıgilit: " sar oş clüıpntigtür. .-· 

Hava nezaretinin bir lclıl~gıt 
Mahkemede 4 Ay öğleden sonra ve akşam ustil · 
H M hk... 11 düşman tayyaresinin dC O 

apse a um edildiğini bildirmPktedir· J?~ş Jı' 
Olunca Ayıldı len yirmi tayyarenin hir:ı'~r, 

Dün akşam EyUbde bir hAıiJııJP ot. 
muı, 11arho§ bir adam bUtUn bir 
semti aya.ğa kaldlrmııtır. 

Eytlbde :rabtamlnarede Bayrldım 

11okatmda oturan Recep dUn rece a.. 
dama.kıllı kafayı çekm1ıı ve kendini 
bilemeyecek derecede .aarhoı olduk. 
ta.n aonra ıokakta. ötekine berikine 
MrkmtTlığa bqlamııtır. Recep bunu 
da klti görmemi§ ve yazlık halk ıl· 
nema11ınm önUne gelerek bilet ıı.J. 

mada.n içeriye dalmııttr. Kapıda bu. 
lunan memurlar derha.l kendisini dı. 
ıarıya çtkıı.rmak llltem~lcr takat, Re 
cep dışanya çıkmadıktan maada Si· 
nema memurlarına kll!Ur etmeye ve 
Uzerlerlne hücum ederek yumruk ve 
tokat atmaya da bqlamıştır. 

Sinemadaki halk ve barlcten bir 
çok kimseler hAdiııe yerine koşmuı. 
lar ve gelen polliılerle beraber ur. 
hoı BUçluyu güç halle yakalaml§lar _ 
dır. Kalası adamakıllı tUtaUlU olan 
Recep kendmi tutanların da Uzerine 
hücum etmıı ve bir c;ok kimselerin 6 
telini berisini tırnuklamr!J ve elbise. 
lerinl. parçalamıştır. 

Nihayet ııuçlu karakola ve oradRn 
da Eytlp ctırmilmeııhud m&hkemealne 
verilml§ ve mahkeme neticesinde 4" 
ay hapse ve ~ lira da para cezaıma 
m&hkfım olunc& ayılmrıtır. 

Avrupa Ekıpreıi ile 
Gelenler 

.Ru sa.ba.hki lemplon ebprMi 
A vrupada.n eehrimize dört yolcu re· 
ti.rmiltir. Bunlar araamda bir M'a.· 
car pa.m.u.k tilcean ilıırı bit' de f t:Al
)'Bll ttltfu.ı tileean: bulunmaktadrr· 

müdafaa topları, on t:ıne.cıı • 1~ 
fire ve Hurricıınes tipind:Jô O 
yareler tarafmdan düşilrulı11 ~ 
Bu ha.rekat esnasında. beŞ • 
dü~müştür· Düşen tayyarelC 
mürettebatı kurtarılmıştır. 

KRAl, SlPERE
0 GIR~o;Gf: 

MF.CBUR KALl)l 
~ 

I.ondra, 26 (A. A·) - ?~ 1 
cirden geceye kadar JnSl\eı 
tayyareletj, nakliye ]tS.fl !iJ! 
hücumlar yapmak teşcb~ 
bulunan Alman bomlJa.r<i ıı&' 
muharebe tayyarelerindetl ·ıe ııı 
şckkil büyük hava kuvvetlefl 1,. 
harebe etmek üzere, bilıifa.'1 ,.oıt 
valarda. devriyeler yapmrşl.!rece 

Bir Spitfire avcmmr dilf:11 bil 
ni ümit eden bir Alınan Jll.11 

1 f' 
tayyaresi, İngilterenin cerı~b~ d 
ki 88.billeri a.çtklarmd& dentı tJ 
mıştır. Beş Alman muhare;c~ 
yaresi tarafından takip cd f!,~1 
olan Spittfire, hamnmdall 1'~ ıl 
malt için 1500 metre :frtlfa.d jı' 
nizin sathına. kadar pike flSco 
m.iştfr. On beş metreye gelit1 ~ 
lot, .Alman muharebe ta.JYS:....ıO 
elin kendini t.aldp ettiğini gon;,ı 
tür· Fakat düşman o kadal' Ü,şe 
uçnıakta.ymış ld denize d 1 
derhal batmıştır. Hiç ı.WAl:ı ııtı 
mıştır. ı!JI 

Sahil boyunca bir tef~ ge,... 
al yapmakta. olan Kral Ge<>'t;;~ 
akmlarm. bi.ruıi esruısmd.8- .1>1 
dakika sipere glmıcğe mecbur 
ıruetrr. t 

(lla.rb hareki.ima. dair d"
111

\ f 
\'el &lrn.M haberler 3 linrii "'"' 
m rzdftd rr·) 



1' tl( 
lıl UZ- 1940 

ed -28-
~tııek isUyonnınuz? An,. iliniz" dediği zaman Kaaael yerin-

~t iyt 
'!ll anlıyorsunuz. B~ 

eıı... Jn1 llzun? 

, :.;; ller doktor Yuni· 
~ urun "G Men" teş 
'iıt re~e iki ~t kaldınU: 

terıp buradan alan ik1 
~lkatinde ve nezaret 

oıt fle .,; iki saat sonra E
ko~ber 3erbeatçe e .. 

...,,._ı- aa1la) a. Mllaya 

l{etnlı bundan ibaret değil: 
..__..__,....,. •- a'i'er, Şnayder Rcnz 

~ .. 'İf ' ' 
ae . edildiler. Hamburg 

'''":'ti aefaln §irketinin 
•• ~tnde •·v· . ilde .... • ıyana bıra-

' •IYa ilde t..1ıa na gtlzcllik ene· 
'°ııı rriYat yapıldı. 

~e Old:V~: Diğerleri ba.
~lllan 11 

halde 11izın l!P.r

ıtonarı: için G. Men ıtefi 
ileler bii.r~unda ne yap. 

ce.,ap •al ledJniz, doktor 
"erin ... 

41ıt~lın dudaklarmdan 
~Yafa kalkmak iııtc
. Yordu. Benzi kül gi-

t.~Ylelldi: 
l1lıın ~ aldıft hal ve elle· 

her l1zln na.rnınıza ko· 
ı.a .. ~lor. Bu kadan bl· 
t~ ... lılüe etı.~ rlın olduiunuza 'telt. Fakat hakkınızda 
Sı°laıı ben defflJm.. 
"' h.ı lf •ize bir emir 

. eıııl'e riayet edilme-

~. 

~ Ya başlamıı olan 
1-· dönerek mUll)im 

'4ttel\ 
~ lll~anııın bavulunu 

• dedi. 

'3i l('"'ı 
bı.tt 1'lıtı1. e hitab etti: 
~ n ~·oıcu ve yük va· 

lıtr'tct Ne"Yorktan Ham
' tli1·0 s· ı\ h·- r. • ızln için i-

111._ -..ırılrı 
-..ııy,) rnaauır emret-

t lııı1:~ . ' ri<leccksın•ıı:. Mn-

' ılorı.._,..lı 
<=lını!P11inl bitır

oıe 

h .. ~fıt~llt 
-~ Ilı f'lnıı:.>kte Ber-

~tır ı:thı •kı kamara 
k 

.. "-hıııuı 
~a)a gidece-k-

den fırlamı§ "Gestapo" ajanmm 
yanına gitm13ti. Boğuk bir seale 
hayklrdı: 

- Hayır, hayır!·· Bt'n Alm:ı.n. 

yaya gitmek ~temiyorum ! .. 
Horrok bağmf ı: 
- Gidecekainiz. Çünkü bu bir 

emirdir, itaat etmeye mecbursunuz 
eizi itaata mecbur edecek olan da. 
biziz. 

*** 
Kasselin itiraflarlyle Amerikada. 

ki teşkl1J.t ağır bir darbe yemifti· 
BiltUn Amerikan e!kin umumiye
lllnin ac;ıla.ca.k davad:ı ortaya atıla. 
cak ü~aat ile bu teşkilMı kuran 
devlet aleyhine dönmesi beklene
bilirdi· Einncnaleyh bunu önlemek 

lilzmıdı· 

Dört mevkufun, yan! Hilda Keyn 
haver ile Frnnc Şnnydcr. Verner 
Renz \'C Coe Krogman mahkcmedo 
ifadelerini değiştirmeleri takdirin
de bu menfi propagandanın önü a
lınm11 \"C zarar ktBmCll olsun tela· 
fi edilmiş olurdu· Onların mahke
mede şöyle söylemeleri ı&zımdı: 

- Za.bltada verd.iğimb ifadeler, 
tazyik, eiddet ve bir takıİrı tatlı 
l•aadlerle bizden koparıldı· Bunlar 
tamamiyle uydurmadır ve hakikat 
la hiç bir alakası ypktur. Korku
dan ne isterlerse söyledik· 

Böyle söyledikleri takdirde Ges. 

tapo dört haini affedecekti· Ame· 
rika mahkemes.i taratmdan mah· 
kUın edilseler bile yiyecekleri ceza 
ancak bir knç ay hapisten ibaret 
kalacakb. 

A vukııtlar vurtuiyle bu fikir 
mevkuflara ulqtınldr ve hepe! 
kandırıldı· Aynca bir çok yalancı 
phid, yUksek ücretlerle mahir a
vukatlar temin edildi. Fakat bUtUn 
bu gayrete rağmen dBrt mevkuf, 
ağır olmıuıa d:ı, j'İnc ceza yediler. 
Fakat asıl ağır ceza C'Ckari umu-

' ... 
miyc tarafmdarı hu t~kil,iı.l hak-
knlda verild'- eUı aey.l. Y~~ l>~ 
yır \'C saire gibi maskeler altmda 
çalL"an yabancı bir le!lkl!At hlr da,. 
ha Amerika topraklarınd:ı kurula
madı ve Şımnli Amerika balkmm 
bugılnkii harbdP muharip taraflar

dan Almanyayı tutmamasının sc
beblcrinden birini teşkil etti . 

SON 

nıan gölü üzerinde 

~skeri 
talimler 

~'91r 
'''ılfe.~ı t 

&lbi lali •er :ı:an1an kolav dl':;.ilılir· 
.. tır, Hida hakiki ls~itre 

a... Betteıa; ı;orünıh'or 
~~bl • 

tııc r t b 
11> .. 1. a lr ,. d . . 

'1.&L.~tan \'C • ar tr • r'ransıı • Almnn hat bt dC\'OJll 

~ Obna~~ Yakın- ederken ıs,·ıçrc iıni bır baskından 
~.~ eıııere 11\>İ halde korktuğu u;m Lı~man gcilil ilzerin
ı..""'b r::irbı bu : anıl. de de nfüdafaa vasıtaları hazırla • t 

4\'toıa l!ll Old - e gir mı~tı Bu mıldataa vaaıtalan her 
·~~ 4e ~ 0r:aıu ~ gece 'saat dokuzdan ıllbaren gu.un 
~ lb illa hııc1u/ertnde bir kı~r!ı Ur.erinde faaliyete geçer· 
la~ ~e\eu 

0 
u 0 Imr lsviçre bu mudnfaası \'C hare. 

~ )'~ t~~dır. katını b:::.şarmak i~in göl üzerlnd\? 
-~, ..;~de oı~&Çre a- hususi şahıslara aıt motör. kano 
~' Uhtelif tal'lb ge - otomobil. huliı'ia her ne j(adar de· 
. ~l!e rı leınan devtr- iliz vasraeı bulmuşsa hepsini mu· 

ıa atın •u kuvveti ~llrih l aaderc ctniw. bunlann Uunnde nô. 
'tıt~~~l'bı de lıviç~~ 'To~- beki müfre~lı:ri i:tamc etrr.iıstir· 
~. de nıudar ın a..e· Bu m:ifr<'tl'ler n rnm:ı.ndnnı, ya-

aa va11r ni hakiki lsviçre amirali ~ üzl>&§ı 

H "K B"E R·~ Pcı1tatt 

.... ._. 

1 - Sun'i tahta· ! - P&t.a~ yapl"a~dan ! - se1lttloz. .f -
terkip tariklle yaprlmııJ muhtellf maddelerden. 6 - Camdan. 6 -
Porselenden· '7 - RC(incdcn imal edilmiş plikaj Jedıala.rdan· 8 -
Harareti muhafaza eden camdan· 9 - Terkip tarikiyle yapılmış :re
tineden- 10 - Cam yön. 11 - Buna deallen eun'i kallf;Uk 
12 - San'i m~ln. 

Almanyanın birçok iptida! mad. 
delerden mahrum olduğu herkesçe 
malQmdur. Meseli Almanyada ne 
kauçuk ağacı vardır· No dP petrol 
kuyU8U· Tabii çivit Almn• lda ol
madığı için bunun sun'isinı yaptr 
lar. İpt'.kböccğtnl Ahnan iklimine 
alıştırma'k imkanlannı e1de ede -
~ec !un'! tpd fstihsalhıl art· 
tJrdılar. 

Bugiln bu ı~. yani Almanynda 
buJunamıyan ilk maddelerin yerine 
sun'llerini ikame etmek a.lmı3 yU
rilmüştür. Son gelen Sinyal mec
muası bu hususta çok enteresan ve 
meraklı izahat "eriyor· Bu izaha
tı hulaaa olarak karilcrimizo veri· 
yonız. 

\ 

Resimdeki eve bakmız· Bu evin 

lanıldı· Fakat o da kauçuk aarfi• 
yat.mı arttınyordu. Sun'I reçlne Al
man eanayinin yardımına yetifU 
ve mantar yerine kaim oldu. 

Yine resme bakalun, perdeler, 
elbü!elcr, döşemeler, kısmen su.nı 
elyaftan dokunmuş, kısmen da mr 
•ır yahut patatee •aklamıdan ç1-
kanlan liflerle örülmüıt.Ur. AdJ aa.. 
man Alman dokuma aıuıayilnde 

mühim bir yer tutmuştur. 1914 -
1918 harbinden evvel AlmAn evle
rinin oluklan ve dereleri bakırdan 
ya.pılmlı· Cihan harbindfl bakır yfl' 
rine çinko kullanıldı· Bugtın bun
ların yerinde plakaj levhalar kul. 
lanılıyor· Bu levhalar tanıamııe ne
batlardan çıkanlmış ve terkip ta· 
rildyle bna1 edilmJltir· 

kapılan .un't tahta ile ya.pılinıf- Bu kıt Aimanyada soğuk çok •id 
tır. Kontrplak tahtalar yerine suni detll oldu· Alınan evlerinde Y&lt -
reçineyi 11un'i odun tala.şr ile ka • yanlar çok 11gildüler. Fakat Sin -
nştırarak yapılmıt plA.klar ikame yalın dediğine bakıltrBa gelecek 
cdilmiltir· lal bu hal tekerrür etmiyeeektir. 

Alman ormanlarında mantar me.. ÇUnkll damlar ve duvarlar (cam 
ııesi bulunmaz. Onun için harb ha.· yün) ismi verilen 11un'i bir madde 
nmda Almanyada. mantar meıeaI ila örtlllecektir· Mecmua bu mad
kalmamıştı· Bunun yerine blr de)i ha.kiki bir kilrk vasfile anlat. 
müddet muşamba mantarlar kuJ.. maktadır· 

j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 

I<.araoenla bof-.ı kıtaatı ııenelH< 1bttyacı için kapalı zut UlulU ekailt
me ile 300 ton ııtır eu HlJn nlmacaktır. Eluılllme günU 29-7-9'0 gtınU 
saat 16,l!Cı dadır. Muhammen bedeli yllz on bir bin lira olup ilk temlnab 
6800 llr&dır. Şart.namesi her gUn tstanbulda satm alma komisyonunda gö. 
rWebillr. M:Unakaaaya ııtır•k ıcın belli g1ln ''c saalten bir ıaat önce teklif 
mektupllı.rının Fındıklıda K<ımulanlık aatınalma koml~·onuna makbuz 
'kar~ılığl t.eallm edllmf'sl. ( 111156) 

Komutanlık kıtaıan thtıyncı için o~ ton sııman 2i .i·l940 gUn\i eaat ıı 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2700 liradır. lateklllerln 
belli gUn ve 1aattc y\lzde on heo Jıatı tcmlnatlan ile birlikte Fındıklıda 
Komutanlık aatm alma komisyonuna gcımclcrl . (6~81) 

Clôl li1.crinde bir molöı· lı\Rranlıldar lı;erslnde bütün hızıyla gidiyor-. 

.~&. 
Ozdemir Efsanesi 

Hacabelerin talak Ye ioş du· j 
va.rlarmda kızıl gölgeler oyna
tan güneıt, uzakta yeşil bir sis 
gibi yaylayı kaplayan çam or
manına gömüldü. Dumandan .si· 
yahlaşan tat yığml&nnda. maz. 
gal deliklerinden çalılar fışkı
ran yosunlu kale auvarlannda 
son ıpklar birer, birer örilmcek
lendi. Bir taş yığmmm ortum· 
da, yansı çökmüş çinili bir kub
beyi tutan mermer sUtunlar, or· 
talrğa yayılan karanlığın içinde, 
omuzlarında maziyi taşıyan ke
fenli bayalatlete ben7.edi. 

Uzakta ı:am ormanının ya.· 
nındaki köyde dumanlı bfr JŞik 
yandı. Artık her taraf karanlık 
ve seçilmez bir renge boyam.. 
yordu. Yalnız çam ormamnm 
yanındaki köyde parla.yan du
manlı ı§ık kanlı bir damla yq 
gibi titriyor, harabenin soğuk 
taş cephesinin uzaklardan seçi. 
len beyazlığı gittikçe 'donukla.· 
§ıyordu. 

* * * 
İşte Aydında, ömemir kalesi 

denilen bu harabede her gece, 
böyle bqlal'dı. 

Vaktiyle burada, bu duman. 
dan siyahlaşan tq yığmla.rmm 
yerinde bir kale Varmlf. Bu ka
le, karşıki Bordağm dönemeci
ni dolaşan her yolcuya, aialer 
içinde kıvranan beyaz kuleleri, 
mermer 8iltunlarile plaktan bir 
tUle blirllnm.Uş efsanevi bir 
Perikm teklinde görünürmüş. 

Yaz gilnleri, her tqı gbefin 
Jflklarlle yıkandıkça. penbeleoen 
duvarlar, büyük kulenin en U.
tibıde bin bir alevle yanan Bil· 
lill'köek, bu yeıil ve ıühayetais 
yaylanın en yilkııek yerinde bir 
elmae ve yakut kümesini andı-

. nrmış. 

Gtıneı çam ormanında erir
ken kızıllıkları, tqta.n bedenle• 
rln•UatUııde gezinen maÇur na. 
betçilerin tunç mağf erlerinde, 
çelik kalka.nlanrıdR. vahşi bir 
renkle parlarmış; Billfirköeldln 
şaffaf duvarlarından kandan a
levler BIZ&rm:ış. 

Bir aralık bu taş kalbten hıç· 
kırık gibi bir f eryad yülmelir, 
göğaUnde nilüferler açan gilmUe 
dereyi ürpertir, söğüslerde in.. 
ler, licivert bir renk alan Belll&

da dolagırnuş: 
- AllahUekber .. AHahUekber .. 

Gece, nefti gölgelerin koy. 
nunda uyuyan kale, kızıl a.1evler 
içinde ate§ten bir saraya ben· 
zermiş. Derenin kenarmd&ki 
servilerden iniltiler, zikreden 
R&ler yilbelirken bu korkunç 
kaya yığmmdan at kipemeleri, 
kılıç pkırtılan gelirmif. Son· 
ra her ,ey susar, iniltiler kesilir, 
efsanevi dervi§ler dinlenirken 
at ki~eleri, kılıç şakırtıla
rı da işitilmez olurmuş. 

Bu kele, Öl.demir isminde bir 
Türk beyininmfş. 07.demir bey 
geniş omuzlu, yağız ~ehreli, hü
kümdanna sadık bir babayiğit· 
mi3. lsa.tnbuldan hoşlanmaz, 
saraydan kaçar, kartal yuvası. 
na benziyen bu taşkalede otu
rurmuş. En aevdiği eey at üs
tünde, dağlarda, bayırlarda gez
mek. av ~de kOfllla.kmıf. Fa. 
kat ne zaman cenk bqlaraa. o; 
genç ve kahraman maiyetile en 
evvel hududda bulunurmuş. 

Hatti ısyan ederek düşmanla 
birleşen derebeylerden birini 
daha Padişah ukeri gelmeden 
bozmuş, ali beyi eair alarak 1.s
tanblıla yoll&mJI. ör.demirin bu 
yararhğt gQya Padip.hın pek 
~a gitmiş. Falcat bu genç 
Türk yaptığmm miiklfa.tmı is.
temiyecek kadar asil bir seciye 
sahibiyırıif. Paşalık venniıler. 
kabul etmemiş. Hatta: 

- Ben garip ki§iyim. Tuğlu 
dalkavuk, hıl'a.tlt uşak olamam! 
demif. 

Bu söz lstanbulda herkesin 
ağzına dü§M~. A:ynı zamanda 
kahraman TUrk beyi tarafından 
iZ7.etinefai toka.tlana.n Padip.h, 
qiddetinden kudurmuş. İyiliğe, 
iyilikle mukabele etmek mertıi· 
.... nl de unutarak ömemir beye 

A. E. 
paşalık -.·e tuğ yerine yağb bir 
kemend bir cellld göndenı:üo. •• 
Cell&d, kalen.in büyük kapısın. 
dan içeriye girmiş. Iki sıra mif
fcrli, ~a.lkılrç serdengeçtilerin 
arasmdan ilerliyerek divan
hanenin kuanlık bir kÖfellin· 
de bir kaplan postu iberine otu
ran beye fermanı uz.at:rmı. öz. 
demir bey fermam dudaklarma 
götürdükten sonra okum~ Ne 
titremiş, ne de rengi sararmıı. 
Yalnız divanhaneyi dolduran 
adamJarma: 

- Aği.lar ! demiş. Siz hele bi. 
raz çekilin, bizi yalnız bıralmı. 
Meydanın boşaldığmı gören öz.. 
Ciemir bey pek sakin 'bir tavırla. 
boynunu cell!ta uzatmış. 

..... Padi§ah tarafından ferman 
getiren adamm ale-18.cele kale 
kaprsmda.n çıkarak dört nalla 
İstanbul yolunu tuttuğunu gö
ren .zabitler, ihtiyu askerler 
flipGelennllfler. iKanpk ibir hal· 
de divanhaneye dolnıutıar. Ora
da. kaplan postunım. üst.Unde 
Olldemir beyi bofazı bir ke
kemendle SJkılmış, ölü olarak 
bulm\lflar. AflamJ31ar, bafır
mışlar,· uçla.mu yolmU§lar. 

Çok geçmeden, bir sabah, ka · 
leyi binlerce kılrç, mura.k, har -
beden milteşekkll çelik bir çen
ber sa.rmış. Padişahm lstanbul
dan gönderdiği binlerce Yeniçe· 
ri ast ve diişman zannett.Hderi 
ÖZdemirbeyin aakerlerine fid. 
detle hllcum efmiller, ölmüeler 
ve ölıdiirmUıtler •• O eekiden Peri
km gibi ttıller içinde 1mnan 
beyaz kale ya.mm§, yıkılmJI, ha
rap olmuş. Yalnız, yangmda.n 
siyahlaşan ta§ yığmlannm or. 
tasında bir kM; kınk stltun zul
mfuı ve alçaklığın bir abidesi o
larak kalmış. 

... Her geçen yıl bu zavallı ha· 
rabenln ruh8uz alnma derin çiz.. 
si çir.erek geçmiş. Yağmurlar, 
fırtmalar, rüz.girlar 8'lD8l1 çeh
reaini kızgm bir gtlnfll alevleri
Ie karartmıf. 

Şimdi o eski gtinleri, Öııdemir 
beyi hatırlatan ortada yalnız 
iskelet var. Asıl hara.be biltiln 
hat.ıralan, bütün efaanelerile 
genç, ihtiyar bütün köylülerin 
kalbine gömWmU§tür. 

Çam ormanmm yanmdaki 
köyün ihtiyarlarından birine 
aonmuz: 

- Bu karpdaki mazi gibi 
karanlık, insanlar gibi renksiz 
ve bir geyi ifade etmeyen, fakat 
göglıünde derlnı hı9kırık taşıyan 
nedir? deyiniz. 

KöylU, o r.aman siz.e anlattı. 
ğım hikiyeyi anlatır. Hem o 
kadar saf, o kadar emin bir ta
vırla anlatır ki sözlerini aon ke
limesine kadar nefes almadan 
dinlersiniz. Bir aralık susar, 
gösleri hayallanır, alnından bir '6 

yeis bulutu geçer. Eliyle uzakta· 
ki bir kM; esmer hattı gösterir. 
Sonra İatanbul yolunu işaret e. 
der. Gözleri dumanlanır, alnm
da gazabın şimşekleri çakar. E
ğer onun kalbini görüyoraarm: 
ıayan ve linet hislerin.in dalga· 
larla ooştuğunu, fırtınalar, ka. 
an-galar kopardığını f arkedeni
niz. 

Sonra başını c;am onna.nma 
çevirir. Gözlerinden dumanlar, 
bir bahar sabahı denizin Ustün
den aıynlan sis gibi silinir. Du· 
daklan esrarlı çizgilirlc kıvnlır . 
Çam ormanına gömülen öme. 
mirbeyin ruhuna, titrek ve za
yıf ellerini açarak bir fatiha 
okur. 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hAkimJl. 
flnden: 

Kız.ıltoprak RUıdlye ıok.a.k 39 No: 
lu hanede mukim iken 17. {. 19'0 ta
rthlnde lilen bacı Ali km KAmllenin 
damadı lmıall Hakkı Konakçı tara. 
'rmdan buı1Jn bAkimlı:tmfze tevdl \'t 
tentlzl lıtenen vulyetnan:ıen!o 15 a. 
ptoı 1940 perıembe &11DD aaat 10 
da açılacağı K. M.nln M7 la.et mad· 
dul mucibince alllcaclarlara lltln ol ı 
nur. (140SO) 
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.~ ÇAMLICA KISIKLI VEN 1 gazino Bahçesinde ,!J.fılli'rj~111 ~ r----.,,, 
HER CUMARTESi: Meııılcl•etin l;.ıym.ctli okııyııcııstt --

. ~Bayan MUALLA, Kemani SADi Müessesesinden 
Möessesemizin Izmitten lstanbula ve b;lmukabele htanbulciar. 

Jzmite se\ kedeceği her turlu emteanın 

MOTORLERLE DENiZDEN NAKLl \Şi 
Bir sene rniıddeıle hir müt~hhıd~ \e:ilecehtır. 

Talıp olaniarm fiıt tek:iflerini ha\; ka?21ı zarfiarmı 5t(ı 
(beş yu.zı turk lı:alık temınat. a:-ı , ., bu gıbi i)e:i yaptıklarına 

dair vesıkala:-ı i e bir!ikte 5 a~ustos 1940 p:ızar~e~i g:.:r.ü saat 
14 de kadar lım•tte mı;csı:e·e mUdiırlüğUne te\dı etmeleri ilimi 
olunur. 

Sartrı<ıme Jımıtte :\Iuescese Merkczır.dnı hıl~ \)P<ıP ı tı>rta 
rik e<lilcbilır . ..... ,... , ... ,._ .... 

bul Levazım Amirliğinden verilen harici ı 
askerı kıtaatı il4nları __ __,, 

Beher çl!Une tahmin edilen fiyatı 200 lira. olaıı 100 çift tufek~ s=dığı 
(komple) pau~ııkla satın alınacaktır. lhalesl 30·7·940 salı (;'ünü u.at H le 

.A.nkarada M.Y.V. aatıualma komisyonunda ya.ptlaca.ktır. lateklllenn belli fiil 

atte komisyona gelmeleri. Katı teminatı 3000 liradır. (·10G) tsıog, 

••• 
Beher adedine tahmhı. ediİen fiyatı 150 kuru, olan 50.000 adet emaye ,.: 

mat&rur 30·7·940 alı günü aaat 11,30 da Ankarada ıt.M.V. satınalma k·ı 

ml.tyonunda pazıı.rlı}ja satm alınacaktır. lrtelı:lılerin 10.000 Ura kati te.mln:o.t 
lf.lile birlikte pazarlı:.: gün ve aaal.iDde komuyonda. bulunmalan. (3i-l) l629:!ı .... 

Beher &d&dlııe t&hmln edilen fiyatı 26 Ura olan 16ÔO adel aıhhı,>oe arı-.ıı 
çanta.at 29·7·9!0 puartesi gUnU au.t 15 te Ankarae'..L M.M.V. salınaıma ,.; , 
riı.1ayonuııd& pazarlılda a&t.m almacaktır. Llteklılet .. ~·rıo lira ı.atı leının .. r 
lirll• pazarlık ~ Te atinde koml.ıyona gelmeıeı'i. Şartname o oiımunl'• ~ 
196 kurup komiayoııdan almır ve gô-:-Ulür. (S6Sı {62•2) 

·~· 
Beher ~e tahmin edilen :fiyatı 200 kuru~ olan 10.800 çıfl terllt: 1<1' 

palı zartla mUnakuaya ~onmuıııtur. lııaleııi 2·S·!HO cume ırün.'J ııaat ı ı deııır 
tık Uminatı ı&2o llradrr. Evn.t ve p:rtnamesi M.M.V. sa.tmalma Ko. 

0

da !.:"' 
rUlebHir. lateklllerin kanunun erurettlğ'i belgelerle en az ihale ea., tındetı tı r 
nat evveline kadar kapalı zarflnrmı ~o. na vermeleri. (83.s) (61 t9J 

• •• 
1500 to:ı 1..-uru otun kapalı ur:tıa ekaıltmeSi 2·8 9t0 uat 16 te Ankor& 

LY, lmirli#i aatmalma Ko. dA yapılaca:.:tn-. Muh11mmen bedeli dok>.·ll tın 

li?a, ilk tA!mlnatı f>i.:;O llradır. Şartnamesi 4SO kuruş mukabilın<!e ~o. dıuı .,. 
lmabllir. İçLnde kanunt Te ticaret oJuı n.stkalaı·ı da bulunl\ll leklı.' nıcl\tlıı..· 
lan nat 14 e kadar kabul olunur. (35t) (6201) 

•• :{o 

On adet seyyar yemek ocatı Ye anı adet :ıeyy r ftMn ttlın a•uı•cıı tı:-. 
.Pazarlıkları Zl·i·D<O r;ıır,}9.mba ı;Unu su~ l:! ve 16 da E.1:.ı·n ~e e•k. nıu,ırı 
yet dairesinde aa.tuıalma Ko. da yaptlacaktır. Ş&ı .. ..nıımelerl J:.cr;U:ı h:o. c~ 
ı-örtiltıbillr. "(41lj (6H<O 

~ .. ~ 
9000 ton buğday o~tmesl kapalı zarlla ckı.ıtmt.:•e k.,rıu,"!m •!l ' ıJr. M ;. 

hapım!.11 bedc!t ll!.i:SO l:ra ilk temiılltı 11:>:! Jıratıır. lhalesı 1:.:. -nı~o ~
z;;.rte.!i günü saat li de Edıroedc ::ar.a: ı kı1,la.mıda Mtlli l'!lt.~n 1..on:uı:~·ol'•Jn. 
ı:.ı. yapılacaktrr. E~at ve ~11rtnaı:ne.sı l:omısyo:ı.<o:ı g9.11ı•ır j•'•\,,ı••rn o- ılt 

&tteo lr.r 2at t'l'\'el t~naL ve leklıt rr.el<lubl11ı-mı kQm!ıı: t·n ~ ' "·il . 
lerı. !HOi (6~ı1S) .... 

Bt" . r adedine tahmln edil111 .rıatı 10.~ lı;;ı olen 6000:iut''' a1 .. : 

.ı:a.:ıvan ...elcnııosi pıı.zarlıkla ıııı.tm a\l?U!.e&ktır. P&Zarlı~'l Z S-Hl1.0 <ourt1a1 te;•ı 

gtinU ı;aat ll d~dır. Kal! teminatı SSOO liradır. ~rtna:ır.uı :;11') ~:Ul'J ı.t l·:t:ı 

l!luıyo.nd&n ıılmır. lsteklilerln kanuni veırlkal~ıil·lc b"lll uatte .~nkıır:ıC::t 
M. M. V. utm almi. kombyonuna ~lmclerl. (~31) (6'~9) • . .. "' 

Beher met:rc!ine tahmin edilen iiıı.tı 2.ı kurıı, olıı.n ı to ıııınt!m cnlı11.!ı
lOO.OOO metre sargılık bez l!?.7 .19i0 pazartesi giliıiı !'aat 15 de .\Iıku-ada 
.M • . M. V. ııatın alma komisyonunda pazarlıkla ııatm almaca.ktır. Jııtcı,ıııe. 

r.n S·HiOlıra liatl temlnP.tlııriyle lx!Jll ııaatte komiıl ona. b'Clmcleri. (-t:::sı 6303 
• 't• • 

10.000 çift pıtket çorbalık morclm:?.k komprime l!atm slınac3ktır. l'ıı. 
zarlığı 2iı-i -uao paza.rteai gtinil l!aııt 10 da lzınlrde Lv. AmJrUği s&tnı .ıı. 

ma 1'oml5yonunda yapılacaltt.rr. Tabmln bedeli 3300 lira. llk teminatı :!~8 Ji. 
radrr. hteklılerln belli 11a.atte ı.oınisyona gelmeleri. (4 Uı (6:54G) 

ıı; • il>, 

Ytni çuvallı 800 ton kuru fasulya l.S·l9t0 per~cml)e ı;ilnü saat 10 da 
.\da.na ıukerl ııatın alma koın!Ayonunda pazarlıkla •llatm alma.caUır 11.ıı. 
h&mmeıı bedeli 52.000 lira ilk temlcatı, 3937 Ura 60 :ı.-uruıtur. la~eklilerıo 
kontll)·ona gelmeleri. < H2 ı ( 6S i7 ı .. . . 

1000 ton e~ya naklettırllecektir. J.;ap&J.ı zarfla. eksıltme!l 5·8.l1HO pa. 
u.rteıi gi.ınU aaat 16 da Erzurumda. lJv. ~ir11'1 satı.n alma komuyonun.. 
da. yapılacaktır. T&hmln bedeli 28.000 Ura. ilk temı:ıatı :noo Uradrr. ~aı !
na.meal Ankara, btanbul, En:urwn Lv. Aınirlıkleri aatm alma koml3yon· 
l&rmda. görülür. lıteklllerln muayyen "ün Te aaatten blr ua.t tV\'C1inc 

kadar kanuni vcsikalariyle teklif rnektuplarmı koınlayona. vermeleı·ı. 

lls91ı t6::3ıı 

••• 
H500 kilo u.de yağı kapalı zartla. eksiltmeye konulmu~tur. ~art:ınr.ıo. 

ıi 1spartadıt Tüm Sa. Al. .Ko. da Te btanbul, Au!iar~ LT. tmlrli:f satın al. 
ma. Ro. da dır. Muhammen tutan 16950 lira ilk teminatı ll95 lira :!S ı.u 
TUtıtur. Ekıilttne 2.S.1940 cuma b'Unli taat 15 te lı:>artada •rurq~n s". Al 
Ko. da yapılacaktır. late:tliler ı 1 de tekli! mcktuplaı·ını Ko. ba§ka:+lı:U:.a 
vereceklerdlr. {32i ı ( 601 j ı .... 

Kapalt zarfla 315625 kilo koyun etı s&lın alınacaktır. llı.nlc.ııl 3.S-1910 
cumartesi ~unu I! at 11 de Edımede e!ld mü~Urıyet dairt11inde aatuı alm<? 
Ko. da yapıl~calürr. Tahmln edılcn tut.uı 15318 hra 75 kuru~ · ve temloRtJ 
lH9 liradır. Ena! ve f&rtn:tme<tl ber ;ün Ko. da törülebiJir. b~klil,.rlo 

ıijEU :eı;en günde en geç !balo na.tinda.n bir ııut evvd teklif mektı;p:ıı.. 

rmı ""o. na vernıı, olmaları. (33'21 <&11~) . ~ . 
22 ton SAd" yııtr almacsklır. Kapalı :una eka Jtme•i Sl.7·1910 çnr 

r•mba glliıU saat 11 de E<lirnede ca::ı mU,tUriyet dalreıılnde catın a!tna keı 
misyonunda yapılacal:tır. Tahmın b•J"li Zi5v0 !ıra ilk texnir.atı :?063 ımı. 

dır. Evııe! \'e ~rtnamc;.;i l .. omısyonıl.l t"Öril!Ur. btck;.\erın be'ıl "b'.l::ı \ 
• atten bir tıaat e\"\'elı::ıc hadar te.ıl ( nıektuplarm: konı!11yona \"erme!trı 

I!? 81 (61)!?:il 

ıstanbul Belediyesi 
ilanları 

rıı. ... sım k~lumm bır ~ •• 111 ıı ••• tı•dırn \ ~ t~ ... ili t' l>t ; t' . ... l 'l 

( Ou\ar t.a~lan ile kule Ut.•·rıM konura1:ı.k klrenut.er be:rıç olmak tl?.er~) 1'111· 

tı:ma nlt lht.le resib ec1ılml~ 01rt11ı:ıuıdı:ın yenıd• n ~eraıtı u ni'e açıl: ar~t. r . 
mıı.ya kcınulm~tur. Tdımlll bt1ı:lt 19~'9 lira 31 l-.;ıırv~ \"e tik t~mıı:ntı li·l 
lira 70 kuru:ı-tur. 'Şartnıı.m! 111im \~ "luamellt mUdl\rlüf'J kalemı·ıd• ı;-or ı. 
lecektir. ?hele :.?9.i -ın-ıo pazarte.si gtı;::ıü •aa t 11 de daıll"1 ençuQje.Qd! S:\'P=· 
ııı'caJctıT. '?alİpletın ilk · tı:m!n.lt mıı.'kb•J• veya me ,t•ır:an ıl.. lh:\l ;-ö"l ı 
m•ııı,Yl'Cn ıulta daJml ent'Um~rıı:lt 'bulunmal!.rı. (gÖ-!Sı 

- \ c arJ.a~a~ları. Ayrıca: Değerli bir musiki he~ eti tarafından 
' roül.emmel tXC:tl SAZ· Saat tG dan 22 ~e liadar devam edecek 

bu t;üıel mu iki tiyafetine J.adirşina& &stanbul hall.-ımızı dıl' et 

ederir. Ba;nıe ~IU.\LLA iJ.i ~eaus ~npac.akhr· J\OXSO'.\lt\S\'ON 30, B1R.\ J\IEZI•; lU~ .ı:; ı.uru~tur· 
l\bprıi, l\ıı.baf.a_~ \e Be-:Jl.la':'laD l\ı ıl.'lrya upur .~ıliı• gelme tramu~· dahil olduğu halılc Jıirinri 

:?;;, U;jnci :.?2 bu•;uk 'honı,tur· tJ.,1.;ıHarılan suu rnpur :!3-:~.; ıl~lir· 

a~ ,~ ~;~r~MHı 

Sı:mtı \'t maha!, Cad ''ey.ı ıoo.·a.~ı No.!u cıcsı 

Hobyar, 'lcnıpostahane kar~ıım::ııı 

Valde hanmda 48 oda 
Hobyar, 'lenf J>~·ahane kar,,mnda 
Valde hıınrnda <iS oda 
Çakmakçılarda SuDbCll!ihan u.,t kattt 3i oda. , 

.Muhammen aylığı 
Lira Kr. 

30 00 

~o oo 
~ 00 

E:rıkapı, Hacı llyu ! Hoca Alı canııı ~f) 

:; 00 
!~ 00 
l 00 

T~thtakalede Balkaparııban nd !UDda Cami oduı 
Mercar, Harbıye 20 dükkAn 
Çar~ııla Kazaz1ar orta 6,.69 dükkAn 
Ç8t'§lda Ceva.h.r bedestenuıde 43 Dolap 
Sııitanahm,.t Cankurtaran ~ Haleu ahır 

60 
ı ~() 

Fa.tib, Ni!aneı. Kocadede Tekke l:ı3lıçc.slnden mü! 
rez kı.ııllll 

Kumkapı KUr~ı;uba.,ı l!kele 11.2:5 arıııı. 

Yeni Postahane kartıırı:da \"alde ba-
nmuı bodrıımkııtmı.J:.r kalori: r yanında Depo 

ı ~o 

'43 00 

60 00 
Muddı:tl icar: Tcııl!mi tuihindcn 1911 ııcneııı rnayıs :souunıı kadar. 
f .. •,end•r p~'.\ v:<sU=.Jcı ~ arıı:ı 5 00 
Mü'ldeti icar: T;Üıllnıl tıı.rllıindc:ı l!HZ Gcn .. ııi mayıe ııonuna kadar. 

Yukart!a y:ı~ı m bP.ller ·plll"lll'lıkla. kıraya ,·erılcccğinden ıııtel\liler 30 
temmıız mm ~alı glınll ~ut on bo~c kadar Çr.m~rllta~ta l:rtanlıul Vakıl. 

!ar Ba~mUdilrlüğUnde Vakıf akarlar kalemine gclmclcrı. (6.'.i3S) 

1 ıieiıız. l:evazım Saıına•ma Komısyonu ılt\n'~r· 1 
:.!O adet Ltıvrnana. komple 
2S adet" L:ı.Ymaoa ayna~I 

MO'Adet Fll)"An~ 
Yukarda yazılı Uç kalem c~a. SO temmuı; 1940 ıııl\lı ş.:.ilnii ak~amma 

had .. r pa::::rlıl>la. almacaktir • 
l5ttl:lılcrl:n b"r s-Un Kaıomp~ad:\ buluruın komisyona müracutı:ırıl6::i33) 

ııı: • ::'.• 
l - 1'ıohıntn' edıicn bedeli lM2 lira olan A~·dra reis rouaha ı:emlsi er· 

ıcrl ı<,ıo aljD!l(;ak 1:! kel'!m l!~yaom 2:1.7.1940 tarıhlne raatlayan pazarteı\i 
guni.ı ıı0ıtt JG cıa Kuımpa1J4da bulunan Deniz levaz.ım Htm alma komlayo. 
nu:ıa& <11Çl1' ı::Ksııtrııclı lııpılacaktır. ' 

:: - · Uk ı.en'IUlıtlJ 115.6~ lira ol•ıp ~a,rtname•i her gUn ı, ı;aatı dııltıllıı· 
dr ~ P~kui' Aorı1uyon<1an bedel:!fz "Almıtblllr 

• 3 - J.steklıJeno t4:+u nfılı kanwıun ıııtedıtı veaaıkle bırJıJ;le adı &e. 
(fi.fttll . . .. 

1~10-0 fll"tre l\ablo alınM:ak 
Oo kf'lemde cemao 13100 metre çelık izolelı ~ablo 30 t~mmuz 910 tar!· 

tlnt knd:ı:r pJZarlıkl.' almaca.ktrr. tııtekliİt:in ber;i.ln Kaııımpapda bulunıın 
~o;nb•yon;ı mUracutları. !6J91) , 

1 

--------------- 1 :HU tl\11A~f1 l'~E J.Nnl ·-

T. iş Bankası ı ıı.det wov Ura • ~ııuu.-ııra 

a . ın(ll) ,. - 8000.- • 
g • MO • -3UOO.- • 

12 . ;!~O . .. sooo.- • 
1940 Küc;ük Cari 40 ıoo . - 4'11.10.- • 

76 • ~ • "" ::1760.- . 
210 'l!- .. f!~rıo.- . 

\rı----··-.-Çocuk Hcklml 

Ahmet Akkoyunlu 
Takaim, Talimhane I'al~s No. • 
Pazardan maada hergUn 11aat 10 

ten aonra. Telefon 40127 ··--------, _____________ ..... 
Cumhuriyeti 
BilokaSl 

Türkiye 

Ziraat 
· Kuruluş l'arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 ~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelele 

r'ara b1rı~tırenlere 28,800 . Lif3 

ikraITıive Veriyor 
l.lraAt Bıuıkıt.:.111ıla l\umha.ralJ ,.-e ••. • •" taı,nrrut ;ı;ıı':/ 
rnu1ıa eu 11.ı liO il r:tsı hu hıtmnlara <1enede 4 defa ~~{ıf' 

kur-'ıt ile ıt.';'af.;ıılakl plflııa göre lkrawlye dağıtıl• ıP' 
C A<lt'l l.Oflü Llmlık , •.000 

' • 600 • 
, 

z.oon 
' • • .. .. 

1011 1 • 

__.... --
AD 

!!\O 

100 
61) 

1.000 
t.000 
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Tabletleri her oczanede bulun~r 

ı?cııtı kutuıu 12~~) Ga!ah, lstanbul 
Reçete ıle satılır 

Kuleli Askeri Lisesi Md. denı 
"ııı: ı-:uıeu aslien llseııınde okur yazar ve tercihan torzunc. ııll· 

berberlik, motorl:Ulük. deniz moUSrcU!UğU, marangozluk, hBııaÇdeıı 
dıvarcılık, garsonluk, ohçılıli, ves:ııre ı;lbı az çolc sanat i§JeriD ıı>~ 
yaşları ı 40 ı dan fazıa olmıyan hademeler alınacaktır. Ucret ,ol' f 
göre 25 3~ tıradır. lstıyenlerln temmuz 9<!0 sonuna kadar erı .ıııe 

ıcrtle ve birer 13lida ile bizzat Çcnı;elköyündo K•ılell ıuıl<cı1 11$C 
Atları. !3661 (6240) 
--~~--~~--~~~--~--~~--~--------~~- .... ~~ 

~=::::=::::::::::::=:::=?·· . 

26. 7 .940 Cuma 
7.30: Pro.;rnm, 7.35: Milzlk 8 0'!: 

AJans, S.10: AJnı:ıs. 8.10 Ev kadını. 
8.::!0/8.SO lfı.izll<, ı~.30: l'ro~ra:ıı 

1 

12 35: Müzik, Ol;uyan: S:ıflye Tolmy. 
12 ı;o: Aj:ı.ns haberleri, 13.05: MilzU: 
lde\'amı, oku,>an Aziz Şcnse.s, 13.2Gı 

l H.0(}; MUzık: Kıırı§ık hafi( mU:ıik 

1 

(Pi.) 18.00: Program. 18.05: Mllrlk. 
l ı:l.30 MUzlk, 18.50: Milzlk, 19.15; MU

t zlk, 19.45: Memlel<et saat ayan ve a· 
j3n:'I, 20 00: llUzlk, okuyan: Melek 

' Tol<gör, ükuyan: Necmi Rıza Abıı;
ı ka~. ~rı.~O: Konu~ma, tBlbliyog:-afya) 

R G H ı,if11' U öz el' 1'' 
~ Dr. Murat ~· ""' 
!! - . k1'111" ~1 
::Beyoglu • Parnıa 'fcl!..ı~ 
flıokak No: 2. ,~~ti 
iiMuaycnc ve he~.,, P" 
i!amefiyatı Mcarııı ,çı 
ii 
ır.:::::;;;::::::::-· •• ~ 

o/ ••Dr Kemal t9 
:ı ~as ; idrar yolları 51;ı 

1 

:o.rıo: MUzık: Fasıl heye!, 2ı.10: K~ 
Ketideler: 1 Şub.\t, 1 Ma. nu~ma, llktısat M&ti), 21.30 Konuş· 

.'ıı, t Ag·ustoı. 1 tkincite~ri" j .;ma cRadyo gazetesi), 21.4j: ~rnzıı,: 

~ ları mütefıaS 
4
1 

~ ·ı ~' İ Beyoğlu lı.tıı.IA 0.~ıı ~ 
Hesaplar 

J Radyo &alon orkestram, 22.30: Mem· 
tarihlerind~ vıoıpılrr 1 lckct s&Jıt ayan, Ajans, 22.45: Milı:ik 

h-r..a--raı ______ ._w. _________________ 
1 

:!3.25ı:;3.30: l"annkl program ve ka. 

•c llO Bur~a t•aı.ıır• 
1 

fi 
ı, rr .. • apartnııııı· ~:i' ..... ,_:,•' 

.:::::::: ::::::ı;::::-••. 

ikramiye Planı 

panış. 


