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1 ürkiğede 80 senedir görülmeinlş 
·~EREKET V 
Bu seneki mah~ul üç 1 

sene normal 
lnahsulüne muadil ... 
Kısa bir zam~nda 
tamamlanacağı 

• 

hasat ışının 

anlaşılıyor 
~lll'd • 

teı uırıuıt f ez, htbc 
1 

ın her tar:ıfınean 
"'~1'cıeu~~r: bu sene mahsulün 
<>rı. A ıını teyit etmektedir 

PeJr erıd l'ladoJuda §İmdiye kacla; 
••~d er rr" •. 

Yalnız pamuk mahsulümüz 
geçen sc:ıcclcn 100 bin balya faz· 
la tahmin cdilmcl<tcclir. 

Ilükl'ımct her tarafta mahsu 
• ır. l(at' ... orulmüı bir bolluk. 
~ tttbit 1 -~~ko!te vaıi}'Ct be- lün biran evvel kaldırılması için 
il~ 11.k~lmış olmamakla tedbirler almııtır. Adana ve bü
oı."~ ~ ~darlar bunun üç ti.in Orta Anadolu bavalisine A
~t t.:ü~ senesine muadil lllCT'ikadan yeni getirilmit son 1 

~ ı....~ itned nıın etmektedirler. sistem makineler &öndcrilmiştir. 
"il det enberi memleketimi7 

~tece b 11 Bunlar mahsulü hem kesmekte 
~~.: uk olmoıdığı he 

~~ 

de demet yapmaktadır. 

Trakya. cenup ve tf.rk vilayet· 
!erine de bu makinelerden gönde. 
rilmi;ıtir. Hava gayet müsait 
gitmektedir. Yakında mahsulün 
tamamen kaldmlmıt olacaiı Ü· 
mit edilmektedir. 

Diğer taraftan Ziraat Vekili 
Orta Anadoludaki mahlul kaldır" 
ma i!lerini tetkik i~in Hy&batc 
çılmuıtır. Buna dair ikinci llY· 
famu:da izah,t vardır. 

~... ı..t·, ,. """ ol•• Romcw petrel ..,. •ko....ı .. bir =örıı.ı,... 
U!gar nazırlaru ı_ ......................... ~ ..... l R oma d a 

'1ıtıe, le iki 'I Sovyetlerın 1 · Musolini ve 
saat Romanyadan 1 Çiyano 

~f~~.tiiler 'ı şikayetleri 1 Romanya 
QaUıııc ananevi Besarabya ya i 

~ı~_a•ı içinde dönmek 11 nazırlarile 
J...~ ~uulınu~ 
~ ııı, 11 (.\. ~ t go·· ru·· ştu .. 

1L1 , 

italya ve 
Bulgaristanda 

BUGDAV 
mahsulü 

Bu sene 
çok az 

Bulgariıtanda mahau 1 
geçen seneden yüzde 40 

ekaik 
Londra, 28 (A· A·> - Bulga

riatanda buğday mahsulünün bu 
sene geçen seneki mahsule nazaran 
yüzde .O ek.Bik olduğu haber alm
mıılir-

Nevyork Taynm gazetesinin ; 
Roma muhabirine göre buğday ~ 
mahsulü bu aene ltalyada da fena
dır· 

İtalya sanayi 
Konfederasyonu reisi 

Berlinde 
BerliD ıa (AA.) - Fafiat sanayii 

konlederaayonu relaf &yandan kont 
Vqlpl, eanayt aaU..da ıtaıya JI• Al· 
'Di&D7anm md&I blrJttl yapmalan me· 
•teaınt s«SrOpıek Usere buraya pi· 
mlfUr. 

ıngiltere tarafından 
BU KREŞE 

PROTESTO 
NOTASI 

Gönderilecek 
Petrol kuyularının 

tahribi projesi 
İngiltere, Alman 

propal'andasma cevap 
veriyor 

Londra %1 (AA.) - Böyt.er: 
lyt bir membadan alman haberlere 

nazaran lngWz bOlmmetl Romuya 
lltııromeUniD harekltmdan memnun 
delildir ve Bükreıe kaU bir proteı· 
to vermek meaeleaini tetkik etmek· 
tedir. 

Romanya hUkaıtıeU Romanyadaki 
lnJllis menafUıı.l haleldar edecek bazı 
tedbirler &lnu§tır. Bu meyanda Tuna 
ıızertndekl lııgUiz nakllyatmı tahdit 
etaıi§ ve lııgillz mWıendlalerini Ro
manyadan ihraç ederek lngtlterenln 
petrol menafilne ciddi aurette zarar 
traı etmtı ve Altra Romana prketlnlD 
Jdar1 meeeleterlne mlldahale etmııur. 

tng11lz hUldllnetl, Romanya hUkfl· 
metinin h&reltltırıa kar11 mukabele· 
bilmlııil olarak &lmmuı lbımgeleıı 
tedbirler hakkmda bUtün aerbeatlslnl 

(De\-.mı f ntlctlde) 
ı...~~1or: "-' -

0·~.s. A· istiyenlere 11 

~~ ~~·~ daveu Uzerine, !I . f Roma, :n ( A·A·) - ' Romanya 
'8'ıı;~• naZ:~~ Filona e Z 1 ye Ba§vekili Ggurtu ile hariciye nazr 

;~:~~re~~,:~:~•r::~.o~ 't: edı·ı,·yormuc. ı ~ax:ıı:~~~i=y~~=·ı:ı~~~ .. M .......... ,~ .. , .. , .. :,"'"'ş"'""e'""'f'."~"'ı 
........ · -rıı Von Ri Y J riciye nazın Kont Ciano ve daha 1 
~ .. n•ııı.ı Ve or~ bbentrop. 
~ ''-"hll'dll' k rlcau tarafından barı zevat tıı.rafmdan karıtlanmJ!. 

. 
hıgillz bahriye nazın 

A~bander 

SOVYET 
DONANMASI 

iki sene zarfında 

280· gemi ile 
takviye edildi 

Loaclra, %3 (A.A.) - :Moekova rad· 
yoau, SoTyet filoauııun mOblm mlkyu 
ta takviye edildlğüıl dUn haber Yer
mlf Ur. 

Spiker "İzveatiya,, gazetalnde cı· 
kan blr makaleden b&hiale demiftlr 
ki: 

- 1939 da Sovyet filosu 112 cl1.zil· 
taın ile takviye edilm{fken bu filoya 
19'0 da 168 yeni gemi Ulve edilmlı· 
tir.,. 

Spiker, en modern ve en aüraUl dl· 
ter gemilerin de çok kıaa bir zaman· 
da iııp edlleceğlni ılAve etmlıttr. 

Alman yada 
T ecrUbeli pilot 

buhranı 
Alman ha va ailihının 

tesirini azaltaco.k 
mahiyette imit 

Lonclra, ıa (A.A.) - Şlkago Tay
ını. lalmll Amerikan gazeteal Alman· 
yada tecrUbell pilot tıkdanı oldu· 
tundan bahlale diyor ki: 

"Binlerce Alman pilotu yı. ölmUı, 
ya esir dUJmU,ttır. Alman tayyarele· 
rinde bunların yerlerini ancak birkaç 
ayJık bir talim gönnU, gençler al · 
maktadır. Bu, Alman hava alllbuım 
mUealrUl'lne halel verecek malıS;yette 
dlr.,. 

KU~US 

lLAN tŞLERl: Tel. 203M 

Akdeniz 
ltalyan filosuna rağmen 

iNGiliZ 
VAPURLARINA 

AÇILDI 
T rablusgarp ve 

Habeşistan 
Y anyarıya "tecrit 

edilmit vaziyette •.• 
Kahire 27 (A.A.) - Röyter a. 

jansı bildiriyor: 
İngiliz filo.unun son üç hafta 

zarfındaki icraatı ıa1t!n p.rk mil. 
Jetlerinin İngiliz nihai zaferine o. 
lan itimadını takviye ctmiıtir~ 
Mısınn tecrit edilmiı bir vaziyet. 
te kalması cndifeSi timdi zail oL 
muıtur. Filhakika, İngiliz filoeu 
İtalyan fil0&unun q-taaından &e• 
çerek İngiliz ticaret seyri.sefa.ini. 
ne yolu açftUftır. Akdeniz ka.f"ılc. 
lere açılmııtır ve bu kafilelerden 
bir çoğu aakeri mühimmat ve di. 
ğer malzeme ile salimen lskendc. 
riyeye vamııı bulunmaktadır. 

İngiliz filosu Şap denizinde de. 
nizaltılan batırmak suretiyle İn. 
giltereni.n Kap bumu üzcrindm 
Süveyıe de yolunu açmqtır. 
Diğer taraftan Libya ve Habe. 

Jiatan yanyanya tecrid edilmit 
vaziyettedir. 

Muharebenin cereyan e4euği 
yer henüz belli olmadıp için. İn. 
ıiliı: • İtalyan harbi, iz'aç atratc. 
jiaine day~ berdeftmdır. 
Bu stratejide ilk miiJ&baza maL 
zemenin korunmasıdır. Bu husus. 
ta İniliz kuvvetleri vaziyete çok 
daha ziyıtde hl-kim bulunmakta. 
dır. 

Sodlmda, kabir bir aurette faiJC 
İtalyan kuvvetlerinin çok nyrf 
bir surette miidafa.a edilen kara. 
kollan zaptetmek euTetiyle elde 
ettikleri .CSzde muvarf akıyetler, 
ttaıym propagandası tuafmdan 

(Deftmı 4 aleHe) 

Cebeluttarık 
bombardıman 

edildi 
Madrid, 28 (A·A·) - La. Unca' 

dan bildiriliyor: Dün akpm aat 
23-15' te Cebelüttank N"'•amda bri 
tayyare filoeu görillmü4 ve ba tay. 
yareler bombalara~· Atılan 
bombalar, yangınlar çıkarDlJ!tbr· 

FRANSADA 
Benzin depolarına 
beş ton bomba 

atlldı 
Londra, 23 (A· A·) - lncilis 

tayyarelerinin işgal altmda.ki 
Fransada Şerburg, Sen Nazer ve 
Nant üzerinde yaptıklan taamıs -
larda benzin depolarına mllhim 
huarat getirildiği büdirilmektedir· 
Almanyamıı benzin stoklan böyle. 
ce ıenit mikyasta ualtılmJtt.ır. 

Taa.rruslar be• büyük t.ufiye • 
haneye yapılmuJ ve bunlarm i1zeri. 
ne bet ton bomba &t:ılmıitn'· 

~~.., ttı...'bbs1 ' 01 
eftdllerlrıe rumı Moakova. 28 (A. A.) - Taı tardır. 

lltı ~~r. an aakert kıtayı ajansı bildiriyor: Romen mi&afirler. otele inmi~. Ak A il da dl l 
-~\rop llllaatı 

1 
Romen makamatı, baıı haller- terdir. Öğle tızerl Romen devlet §&m yemeğini • ara 

<~"'1 
4

r ertne Aater. de Besarab}•ahları vatanlarma ia· adanılan hariciye nezaretine Jitmil Batvekille beraber 
1 0""i1ıle) de etmek hususunda teaJJül ve terdir. yedi _ 

sı bunlara karşı yapılan eziyeti t~t· MCLAKAT 100 DAKIAA Stnn>V gece 91•··· , ..... OVakya vik ettiklerinden hariciyeSkboom,ı • Rcma, 27 (A·A·) - D·N·B· bildi. • ..... b b~~'lzl;ı (A· ~L - Reiai. .. 

b 
ıerliği umumi kitibi a ev. rivor. cum ur au • Şef .uımet lnönü, 

d f · Da " bu ak,am ilzeıi tehir dahilinde aş . 13 temmuz a Romanya ıe ın • Du'.)e, Romen nazrrlııırr.,t daha y d• dükka b• d 
~..:-1 Vekııı· videüo ile ıörüıer.ek Romen ma evvel kendlstle bir buçuk saat gö• :O~aobi~:r:U-ot!ı~,ue~~~=ı: e 1 n ve ır ev yan ı, 
QCl Zb kamau tarafından Beurabyalrlar. rfltten Jıariciye nazm kont Çiano • 

~....... brga gı"ttı- hakkında göıterilen teaıtill ve ya· ham- bulunduğu haJde saat 18 de :::o J':1:!: ~~~e:;:~ ı·tfaı·yecı·ıarden yaralananlar oldu 
-~~. '8 pılan eziyetleri müıbct delillerilr kabul etmiştir. Romen devlet a · ber Yem.illerdir· 

~~• (.\,\.) _ 0 ,., saymıttır damlannm Duc;e ile yaptıklar mü· 8 .. R~"v .. Lt tLE 
'iltı ..... a. bU- • l .. k t o bit ı.+f B ,,..'i'., ....... .., " .\akara. 28 - Dün r"~'""'lrtSI!l" 

' 1ııa.;,.do1tt0,. Tı SaboJcv, zikre<lilen eziyetlerin • & ıaat 19·4 ta m_lllJ~ r· ~ GöRVŞTV lan sonra ıehrimizde bir ya.ngm 
~~it ıı:.:~ natız1 aok•-ı cereyan et· tekarrilr etmemesi ve Besarabyalı ~k1;:m Rom,1snyAb' ıefakret.mmd,!,.kaf0e"tı lıtaabal. 2'7 (A· A·> - Bqve-~ ._..,. 'lıı ... ere ı • rak 1 • • . .... n ıı~rf' "e ır a ,. "' olmuı, Samanpazarmda Koyunpa· 

~tı .._t ıs de Saı ~ arın normal teraıt tahunda va- \'erilmiş ve bu zhofette Romen na- kil Dr· Refik Saydam Florya zan caddeabıde iki hırdavatçı, bir 
oı ~· Vlnııaya kad rıa tanlarına avdetlerinin temini için zrrlan ,.e Romen' ııefirind~n ba~kf kötkünden Park Otele dönmlit- bakkal, iki ayakkabıcı, bir boyacı 

'-S~:ı.ı haı~e.ll!nı ınU<1UrU ~:· R.,•nyanın 1lmncetm tedbirleri ha.ı:ı t•:> l,•an ve Romen Prkftnı ha· iter, tstanbul Vali ve Belediye 1 ve bir tuhafiye mağaza.~11 ile bir e,· 
~ ~ t..__t:r. \'ı"ınoıtodnıob lhı 1e~a ı alm~sını ısrarla talebetmittir. zır bulunmu•lardır. ~ltllt 13 tc ReiBini kabul ederek şeıhir ifleri 

-'""1, il"-~- an Saı.:· s l f' · .,. · · hakkında llÖl'Ü4ft'liliilcrdir· tamamen yanmı~ır· 
~ıcur. -uur,a 15 temmuz ovyet er ae ırı bqve-kil Gigurtu ve hancıye nazı. • ........... 11111111111111111,.,.1111 ,,,,,.11.,, 

(Denmı 4 nöcüde) (Dennu 4 aileüde) Yangın -.at 24,15' te ÇÜlnJt vo 

birdenbire bUyümü.ştilr. Yangpıı 
söndürme faaliyeti eıuııwnda bir
kaç itfaiye neferi yaralamnJıft.Jr
Y angm aahuı civanndaJd halle p
cellk haliyle sokaklara d61dllmtlf. 
tilr- Yangmm neden · çti1fr bennz 
te&bit ,.,·ııememi.ştir- Tah'lrika.t ~·a · 
pılmaktadır· Yanan binal&rm 9İ· 
aortMa olduklan a.n.lq'ltmJfttr· 



2 H ~ B E R - ~kpm Pa.taft 

~=.~ .. - .~:~ l--=ICllClllS -----~-l __ ... __ -_~ __ · ~-- ..&~~.:."'_ .. _ ~-~-u_ ,..,._~ _. ı 
F-buSufy~~-e: M~~ı0~~~t!~~~y istanbulda un Ziraat vekili Orta 
_ Sen bana en yakm olansın' Kureyşlilerin haline! diye düşün· b h ld "" 

~~;~:r;:~,h·1~~=~ ~~:~::=:Es;~~~:; ud;;r"~ 3_eğrıgu Anadoluda tetkik 
med nezdinde bana tavassut et! cek olursa, Kureyşliler ebediyen /4 k 

Altikadarlnr latanbulda un buhra.nı t • t 
Ali\~~! ~~, Ebu Sufyan! AI· m~;~~~ul~~!·rlne derhal Hz. Mu· ~~:~~;~:~d::e~1;:y:~=~::; s e g a ı a l ne ç l l 

!aha and olsun, Hz. Muhammed hammedin (Elbeyza _ beyaz) LQtti Akeoy diln bu hususta demtıur 

bir karar vermiş bu1W1uyor ki o· adı verilen katırına atladım ve ki: , Tıcaret Vek;ıı· Adanadak·ı 
k · • h' · ·· "- Şehirde bir un buhranı mevcut S 

na ·arşı hıçbirımiz ıçbır §eY soy· (Elarak) a kadar gittim. Düşünü· olduğu hııkkmdaki ha.ber, doğru de· 

lemeBunyeumn ukuzen_ ·~nire dEeğbuilizS!uf'-·an Fa· yordum ki bclki orada Mekkeyc ~ildir. tld gün zarfmda Toprak oflal· tetk ,· k 1 erı· n den son a ersı· 11e g ,· decek 
J giden bir oduncuya, yahut .bir süt nin 1stanbula. verdiği buğ'day miktarı 

· d d 2400 tonu bulmuotur. .Bu tnhmJnı::n 
timeyc ön ü: çüye veyahut herhangi bir tacire oehrtn yedi gUnlllk thtıyncma tekabUl 

- Ey Muhammedin kızı! Sura· rac:tgelirim de onunla haber gön~ etmektedir. Hatttı. şunu da sC5yllyeb1· 
Ankara. 27 (A·A·) - Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmcn refakatinde 
Zlrent mütaha.ssıslart bulunduğu 
halde otomobille orta Anadoluda 
bir tetkik ge7.lslne çıkmıştır. Zira.. 
at Vekili bu gc1jsi esnasında Kon. 
ya, Afyon, E.'!kişehir, Kütahya, 
Niğde, Aksara;"a uğnyacak ve bu 
havn.lide umumi zmıi durum ile bu. 
ralarda çalpjtlnlmnkta olan 7..ir:uı.t 

daki o!;rulcuğuna söylemez misin dcririm: lirim ki. hergtın ''ernen buğdaydan 
ki iki tarafm ~ılıklı himayesini da bir miktarı stok tefrik edilmekto-
akde o delalet etsin .. Ebediyete ka· Kureyşlilere Hz. Muhamn\edin dir ... 

nereye gelmi~ bu!unduğwlu bildir 
dar Arap~ann Rabbr olur! dedi. sin, ki hemen yola çıkıp gelsinler. 

Fa time; 
_ Benim oğlum henüz bir hi· Hz. Muhammed cebren ginneden 

maye akdcdecck ~tan çok ıru· aman dilesinler ... olmazsa, Allaha 
çüktür.! Zaten Hz. Muhammede ahtedirorum ki, maksadıma nail 
karşı hiç kimse hiç kimseyi hima· olmak için bizzat dahi Mckkerc 
yeye kadir değildir! dedi. gitn1ere .. 

O vakit Ebu Sufyan, Aliye dö· Birdenbire Ebu Sufyan ile Bu· 
nerek dedi ki: deyi ibni Varakanın aralarında 

- Ey Ebu Hasan (Ey Hasa· şöyle konuştuklarını i~ittim: 
run babası) 1 -C:örüyorum ki ahval Ebu Suf yan diyordu ki: 
benim için çok gayrimüsait .. Bana "- Bu gece rüramda gördüğüm 
bir akıl öğret! kadar çok ateşler ve taburlar hiç 

Ali şu cevabı verdi: lbir zaman gönnedim! 
- Vallahi, sana fayda edecek Budeyl şu cevabı verdi: 

hiçbir şey bilmiyorum .. Maanı.afih - Onlar harbi kı:kırtan Huzaa 
sen Benu Kinanenin emirisin, kalk lar olmalı! 
git, karşılıklI himayeyi alenen ilti.n Fakat Ebu Sufyan itiraz etti: 
et. ondan sonra dön memleketine! - Huzaalar bu kadar ateş ve ta· 

Ebu Sufyan sordu: burlan olacak derece çokluk değil· 
- Bunun bir faydası olacağım ler ki! 

umar mısın? Ben Ebu Sufyanm sesini tanr 
Ali : - ı.. ~ l mıştım. Bağırdım: 
- Hayır, Allaha yemin ederim, - Ebu Hanzale ! 

ummıyorum! Fakat bundan baş

ka bir ~Y de bilcmi~·orum ! 
Bunun üzerine Ebu Sufyan ca· 

mie gitti ve cemaate: 
- Ey ~aat! Ben karşılıklı 

himayeyi ilan ediyorum! dedi. 
Sonra, devesine bindi ve hareket 

etti. ·.., 
Kureyşlilerin yanma dönüp de 

onlar kendisinden ne haber getir 
diğini sorduktan zaman: 

- Muhammetlc görliştüm. Fa· 
kat bana hiç cevap vermedi. Ebu 
Bekirden de bir hayır çıkmadı. o· 
mer en büyük düşman gibi görün· 
dil. Nihayet Aliye müracaat et· 
tim. En yumu~ da onu buldum. 
lşte o lbana bir tavsiyede bulundu. 
onu yaptım. :Fakat, vallahi, bir 
fayda edecek mi bilmiyorum? 

Kureyşllier bunun üzerine :Ali· 
nin ne tavsiye ettiğini sorp o da 
onlara bunu bildirince: · 

- Muhammed sana bW1un için 
müsaade verdi mi? dediler • 

- Hayır! 
- Yallah, adam sana O}'Un et· 

mis! Senin lfilın ne faydası olur 
ki? 

- Hiç, fakat, Tanrıya yemin 
ederim. Başka yapacak §ey bile.mi· 
yorum! .. 
l/Z. MUlIAMMEDIN MEKKE 
FETHi iÇiN l/AZIRLlKLARI 

Hz. Muhammed lıazırlık emrini 
bildirdi ve kendi adamlarına da 
sef cr için lazım olan hazırlıkların 
yapılması emrini verdi. 

Ebu Bekir km Ayşenin ziyarc· 
tine geUp onu sefer hamhklarile 
meşgul görünce; 

- Hz. Muhammed size kendi· 
~inin sefer hazırlıklarını yapmam· 
zı emretti mi? dedi. 
~ E\'Ct. Sen de hazırlanmaya 

bak! 
- Peki. seferin nereye olduğu· 

nu zannedersin? 

O da hemen benim sesimi tamdı 
ve seslenerek cevap nrdi: 

- Ebu Fadl! 
Evet benim! Ne O• bir şey mi 

var? Sen bana anam babamdan 
daha azizsin! 

-Vcyl sana, Ebu Sufyan! Hz. 
:\1uhammed maiyetile burada, veyi 
Kureys{ilere! 

- Pckfila, ne yapalım dersin? 
Seve seve senin uğruna anamı ba· 
bamı veririm! ... 

- Vallahi. eğer seni eline geçi· 
recck olursa boynunu uçurur! Gel 
bin şu katırın arkasına.. Seni o· 
nun yaruna götüreyim, kendin için 
aman dile! 

(1) Hı. Muhammcditı amcası. 
(2) Mekkeye bir konak mesafe

dedir. 
(Devamı var) 

Ethem Aykut Ankarada 
tznıJr, 28 - Dabfllyc mll3tc~arlığı· 

na tayin edilen cııkl valimiz Ethem 
Aykut dUn sabah ekspresle Ankaraya. 
hareket etm.ı,Ur. 

----<>--

Bayanları 
şubeye davet 

Be~ikta:J Askerlik Şubesinden: 
1 - Okur yazarlığına. dair dip. 

lGmıuıı bulunanlarla lise, orta ve ilk 
mektep mezunlarmdatı 20 - 40 ya.. 
omdaki baynnlara mahsus nslterl 
hnstahanelcrde açıla.cak olan ikinci 
devre "l'ar<lımcı ,.e hasta bakıcı" 
Hem.sireler kursunıı iıitirak etmek 
isteyenlerin kayıtları yapılmak ü.. 
zere şubemize hergUn ''e saatte 
şifahen mllracnat etmeleıi· 

2 - Bu kurslara f!ılirak edecek 
bnynnlara kurs sonunda Vekaletçe 
diploma verileceği gibi bir ~ok rUç. 
haniyet \'O imliyM hıı.klan dn k~ 
znnmış olncıı.klan ilan olunur. 

. 
iç ticaret un1um 

ınüdürü 
Manifatura fiyatları 

üzerindeki dedikoduları 
tetkik ediyor 

lç ticaret umum mUdüril Cahit 
ile lstnnbul mmtn.ka ticçırct mU.. 
dUrU Xvni Sakman dUn a:ıbah An· 

karadan ·~ehrimize gelrn~lerdir· 
Ticaret mtldUrU fiyat murakabe 
komisyonunun çalışmaları hak. 
kmda vekaletten dl.rektlflcr a1. 
mıştır· Buna göre komi.'iyonun 
çnlrşmalarına yeni bir veche veri. 
lccekt:ır. 

1ç Ticaret umum müdürü Cahit, 
fiyat murakabe komi3yonu ta.. 
rafından fiyatları tesbit edilen 
ve üzerinde dedikodular yapılan 
manifatura cşyalnrrnm fiyat tes.. 
biti işbi gözden geçirecektir· 
lcabcdersc manifatura eşyaları. 
nın satış fiyatları yeniden teebit 
olunacak \'eynhut manifatura an. 
tıalan serbest fiynt !istemine ı;ö. 
re bırakılncaktır· 
Oahlt dUn derhal manifaturacılar bir
Jlp,ine &'ilmi§ ve t.ctkiklerlne ba§la· 
mı~tır. 

Hava Kururnuna 
ınensup filo 
Antalya dan 

ispartaya gitti 
Gençlerin ha va 
gösterileri büyük 
alaka uyandırıyor 
Autnh11 28 - Ha\'a Kuru· 

mu to.y:ra~e filosuna ~ensup tayyare· 
lerle dUn buraya gelmi' olan para.· 
oUtçtıler tayyare meydanında vilO.yet 
ve p:ırU crk!m He binlerce halk tara· 
tından co~kun tezahUr:ıtla k:ıroılan· 

mı~r. 
Para§Utle aUama gö!terilcrl 

bUyUk bir o.lı'\ka. \'O takdir ile takip 
olunmu~tur. Genı; tayyare ,.e para§Ut. 
çUlertmlz oerefine nskert mnhCllde bir 
öğle yemeği ve halkevJ salonunda 
parti tara!mdan bir çııy ziynfeti, ak· 
onm da belediye te.rnfmdan bir ziya· 
!et verilml~tır. 

Ha\-n kurumu gençleri bu sabnb 
tspartaycı gitmişlerdir. ___ ... ,_ __ _ 

Ahlaksız 
. . 

gemıcı 
Bir. çocuğa tecavüz 

etmek isterken 
yakalandı 

Aksu \"apuru tay!alarından Abmct 
Cü:ıey, Nlpnta§tnda otur:ın :Mahmut 
admda l:JçUk bir çocug-u p:ıra vere
rek lrnndırt1ış: ısa•z bir ıınayıı götU· 
rcrek tecn\'OZ elmek ıstcml~tir. 

Beşiktaş 
Al Kaponu 
Bir ay 18 gün hapse 

mahkUmoldu 
Pollsc hal;arct suçundan bir hafta 

hapse mahkOm olduktan sonra mUd· 
delini bitirerek hapishaneden çıkan 
İlhami admdn birl:ıl, geçen gUn sar· 
ho' olıırak Be§lkt.aııtaki Suat Park 
gazinosuna gitmiş, nt.rıı. atarak reza
let çıkarmıştır. 

Ce1'~n pollslerle bekı;llcr llhamlyl 
karakola götürmek istemi§ler; fnka.t 
ilhamı buna dahn. fazla kızarak: 

" - Bana Bcş!kt.:1§ Al mıpon'u 
derler, elini uz:ıtanın ko.tasmı kopa
rırım ... gibi tehditler 63\'Urmağa baş· 
ıamıştlT. 

Nihayet gUçlUkle l<arakoln, oradan 
da Uçtincil ıulh ceza mııhkemeslne 
sevkcdllen llha.ml muhnkcrrresl sonun. 
da. btr ay on tekiz gün haplş 60 lira 
da p:ırn cczaııma. mahldnn cdllml~tlr. 

·- ..... ---o ....,., 
Uç Alman beraat 

ettiler 
Ecnebi bir devlet hesabmıı menıle. 

ket.imiz aleyhine eaııusluk yapmak 
llUÇUndan ikinci ağır ceza mahkeme· 
ııinde ~uhakeme edilmekte olan Al
man tebeo.lı Aluvlz Hermnnkııtrong ııc 
Erih Maycr vo Oto Klask'm duruıı· 
malan dUn tıitlrllmi§tlr. 

Mahkeme maznunlıırın caırnııluk 

yaptıklarına dair hiç bir delll elde e· 
demediğinden UçtlnUn de beraetlcrlne 
karar vennıııur. 

--0---

Suçlu olduğu anla~!lan 
davacı 

Tavukpazarı bekı;Uerlnden Snllh, 
dUn kurabiyecilik yapan Salt lıımlnd:ı 
birini, bir §tlphe Uzerlne kıırcl.ola gö· 
tUrmek istemi§, Salt mumanaııt edin
ce nralıı.rında l•avı;n çıkmıştır. 

S:ılt. nihayet b<:kçl tararınd:ın kcn· 
diıılne halmrct 11uçu::ıdan nsliyo ccld· 
zıncl ceza. mahkemesine \'C;ilmlş, fa
kat muhakeme sonunda davacı olan 
bekçi !!Uçlu çıkmıştır. Bekçlnl:ı Sııldi 
dövdUğli sabit görUlmU~. Uç ay bel<· 
çillktcn nıcn'lne, 20 gUn de hapsine vo 
cczalnnnın tccll!nc kar:ır verllmlııtır. 

---o--

Belediye işsizlere iş 
hulaca,k 

!Jelediyc eylQI hnşında faallycte 
ı;ec;mek Uzcre iki tş bU:-osu kurmağ:ı 
karar '"er.ntotir. Bllrolarm hıızırlıltJa· 
rı yapılınal!tadır. Bürolar 1.şalzlere i§ 
bulma~n c;:alı§acaktır. 

-o---

Istanbuld~ da paraşüt 
kulesi yapılacak 

Tilrk hna. kurumu lzmlr ve Anka· 
rada olduğu gibi §ehrtmlzdc de bir 
p:ı.r~Ut kuJeııi ln3asma karar \'ermır 
tir. Kulenin infıı edileceği yertn tcspl· 
tine çıı.lı3ılmakladır. 

---0-

Erhaada şiddetli 
zelzele le .Auca:C çocuk bu vaziyet kar,ıınnda 

Ahmedln cllndcn kurtularak Jmçmı~. Y,rlına 27 CA.A.) - DUn gece on 
tır. Ahmet tlc 1n.U.'l:ısebctslz bir halde uuçul<t.a burada beş saniye ııUren 
olmasına rağmen çocuğ'Un peşinden fllddctll lıır zelzele olmuıtur. Znylat 
koıoarl-:en bekçiler tarafmdan yaka· yoktur. Hnlk korkudan geceyi dışar· 
:anmış, adliyeye tcs?im edllmlftir. ' da ccı;:irmi~tlr. 

- Vallahi, onu bilmiyorum! lA · ~·&_ f.\JL....:__]1_ ~'-1 
Hz. Muhammed bir müddet 1 [~?~ ~~mll:uul_ 

sonra ümmetine Mekkeyc sefer • --------------
edeceğini söyledi ve haıırlıklann 
ehemmiyetle ~apı'.masım onlara 
emretti. 

Aynı zamanda şöyle dua etti: 
- Yarabhi! Kurtyşi ca u 1:.r 

dan \'C her türlü haberlerden n.:-ı;1 

rum et. Ta ki oıılan 'uı tla:-ıncl ı 
ansızın basalım! • 1 

ERTT SlJFl'A.\" llz. J'.!C'IIA.H·ı 
.HEDIN /\AR lRC • .Tdi.\ D. \ 

E'abbas (1 nak edC'-: 
- - llz. l\l uhamm"d ::\ l:trr F.:ı:~· 

makinelerinin işletme vaziyetlerini 
teUdk eyliyccektir· 

TICA R•rr \'lı:K!Lf 

Adamı. 28 - Ticaret vckllt Nazmı 
Topçuogıu çiftçiler, fabrlkalörler ve 
tlli!carlarla tcl<rar konuşmalarda bu· 
lunmuştur .• Pazar gUnU de Merıtne 
gidecektir. Seyhan parktn vekil §erefi 
ne bir ziyafet verllmlşUr. 

Gençlerimizin 
ha vacıhk afaliyetleri 

artıyor 
An kam 27 (A.A.) - Ha\'O.. kurumu 

gençlerinin hnvacılık kamplarmdaki 
çalııımaııırı hararetli bir duruma. var 
mı:ıttr. nır haziran tarihinden 15 tem 
muz nk§ıtmma kad:ır ln!SnU knmpmda 
11.6:5~. F.tlmesut kampında motörlQ 
tayyarelerle 8,280 uçuı yapılmı§lır. 

--o---

Dıs ticaret teskilatı 
~ . 
genişletiliyor 

Ha.rlct ticaret te§kUAtımızm geniş· 
lelllmesl lıararlaşmı§, vekAlet tara· 
fmdan bn hususta bir proje ha
zırlanmıştır-

Dtıı Ticaret dairesine btı.ğlı ola
rak yeniden itiıalat, ihracat ve 
mukaveliıt servisleri kurulacak
tır. Teşkilatlantlırma dairesi lağ
vedilecektir- Ba.ı kontrolörlük ka.
lacRktır· Bu hususta Dış Ticaret 
dairesi reis muavini Celal şehri· 
mizde tetkikler yapmaktadır. 

-----0---S-

Boğaziçinden köprüye 
adi günlerde son ~·apur 

22,20 de 
Şirketihayriye idn.reııi mütead

dit mi.iracaalları nazarı itibara 
nlnr:ık adi günlerde Bogaziçinden 
Köprüye ımnt 21 de olan eon va· 
purıı ~2,20 ye almıııtır-

nu vo.pur Yenlmahalleden kalltarak 
Sar:yer, BUyUkdcre, Tnrabya, Yenl· 
l<öy, r.umellhlsar, KOçUkeu, ve üskU· 
dara u:rnyarnk köprüye gelecektir. 

---<>-

Yeni anlaşmada markın 
kıymeti 

Alman yaya yıo pılacak lhracabn 
tUccarfar , arasınd:ı taksimi içln 
ıçın yarın ihracat birlikleıinde 
topl-antılııra baı;lanacaktır· 

Yeni anlaşmada mark için eski 
klcring anla§mıı..sındaki ayni kur 
yani 1,97, 1,08 kabu 1 cdllmiıstir· 

----<>---
En1inönü mcyclanındaki 

tramvay hatları 
I~mınanu meydıınmın tes\'lyc vo 

tanzlm ış1nc devam eı.mmcktcdlr. 
Bcyo~hı cihetinden gelen tramvay 
hattı dUn meydandaki yeni hntt.mo. 
nııklcdllmlş vo es!<! yerinden çıltant.. 
mı~tır. DIJ:'cr hat da yakındıı bu lıat· 
tm yanına nakledilecektir. 

•Fıoryadn fena mam:aralar vücuda 
getiren harap yerlerin temizlenmesi 
kararlaşmış ,.c i§e ba§lnnmı§tır. 

• Samııtyada. bir yazmacı dUkkll.nı· 
nıı girerek birçok yazma c;ıı.lan Mch· 
met yakalıınmış adliyeye \'erilerek 
tevkif edılmlgtlr. 

• Bcvlkt..ı~ta İlhan sokağında kırta• 
siye deposunda c;:ııııan Burhan ve a.r· 
kııdaşı .Mehmcdin oturdukları illi kat· 
ıı evin çatısı çökmUııtUr. NU!uııça za· 
yfat olmamıştır. 

• Liman nnkll vnsıtalannın altı 
aylık yUk ve yolcu tnrt!elcrtnin tespl· 
ti için dtln tarlCc komisyonu mmtaka 
J!man rel.sU~lndc toplanmıatır. 

28 T~MllUZ 

Doğru 

Değil mi} 
Adalardan aon vaPıır 

ŞlrketihayriyC!llJn Bo~ 
den köpriiyc ddi günler f~ ~· 
at 22,20 de Yenlma.hıılledeıı pof 
reket etmek üzere yenl bir 's. ııt 
koyduğunu duydokt&rı sonr& tcP 
nlzyollan idaresinin bu ~. \'! 
yaz günlerl.nae biraz; gez.ıncl> ~· 
dfnlcnmek itin adi ı;iioferdct ~· 
dalara gfdenlerl neden dah' & 
Dc:J batmadan fjclıro • f]ÖJ.llll 

mecbur ettiği alda geUyor· ~ 
Şirketihayriyo idaresi JJO pıı· 

fji.ndcn &a.at 9 dıı. obn son ' 11 ~ 
ru ı.a.n bulmamı<.ı ,... <>'> "0 ıte • .ı :. ..... "'i'•~ ıtıtı"' 
\-apnr daha. koymo5tur- tfıı diJ 
Adalardan son npur saat S d~ 
c.ok dalı& C\"\'Cldir- Güneşse s 
sonr& batma.ktadır· # • uO· 

Denl:r.yolla.n idaresi adı ~dr' 
Jerdo belki Adalanı. pcJ{ at.ıı ,r 
oldnb'llno söyllyecektir· Faı.:tof ~ 
n1 nziyet Boğazlti ttin d~-~" 
değil midir! 1.iııtelik Bo?"~b 
dönmrk fçln of.obiis , . ., oto~1 • .ı 
gibi 'esalt de mcvcnt tur· l ı,ıt 
her tarafı denizle t"- rihnİ";t~ 
Adalardan anc.-ak \apurın dÖ ıır'' 
im.bildir· Dcnlr.yolla.mıın bU Jı dd' 
keti ancak Adalım r:ığbcf!eıı -a"İ 
fiÜnnc~c , .e h:ılk . ımüı.;kUlaf." ti 
rotmağa. ~·arıyabilir· Jfalb~J;i ii~ 
mi bir mües"escniıı bu<;U!>l ıt1 df 
scselcrclen daha ziyade 1ısıı.11111ı· 
rıünmcğe me<'hur olduf,unıı .010~ mamak 1ilzundn·· Ada.tara iıd• ~ 
terde gidenler &><'k ıızdır· f'~ 
bunun sebeblP.rindcn en nıilb' ıııP 
de, Adnlann en ~7.cl 1.ıııns11,,,c-· 
ors.dnn erkenden ayrdmnk 
burlycti oln.;uılor· ,t' 

Dcnl7.yoll:mndsn hiç olıl1 ~~ 
Şirkctlhn.yrlycyi ömek totrıl5 

lsttyonu:· ,,.,;1 
Doiru dcil~ 

~~~~~ 

1);1Jdj; 
-. . 

il. 
tzmitte memur oku)"ı.ıc 

mızdan Fikri bize yoııad1'1 ~ 
mektupta belediye hiz~::!~ 
den cıcı acı şikayet et[l1"'-
0kuyucumuz diyor ki~ 

1 . • 1'ir 
"- Bır seneye karıp 

mandanbcri izmittcyim. 
. b' 

Yazgclcli ekmek, sirrııt •. !1 11 
yemiş, tatlı gibi maddele~ 
lercc sineğin mikrop ııaÇ tr» 
müsait şekilde açıkta satıl ~ 
olduğuna şahidim. Loka~t'ı.-1f 
temizliğe riayet yok; ?1

: ô' 
yüzlerce tabak aynı su ı~ııı ç 
kanryor, yağlan üzcr]crıııt 
yor. . , ... 

Paç tarafında bir lağıı111't'o; 
gündcnberi sokağa akıtıı ~.e 
Alakadar daireye ma.ıurnstar c 
diğini işittim, fakat aıaı-ad 11~, 
nı henüz görmedim. Su b0

3 el 

na rağmen muhdut oan a~o'ttt 
delerin bir defa snl3 ta}<JY 
gödmcdim. Tozdan do 
mikroptan bunalıyoruz. it 

B. d •• . d .. ı det\ ı1ı 
ır er.c.ıımız e guze. .:ı> 

den istifade edecek bır JıCf ~ 
henüz mevcut değildir, tırıJ:f 
dense yapılmıyor ve yaP 
yor." " 

i~ 
İzmit belediyesinin bll J,ı~ 

ve dileği nazarıdik:kata 8 ôi~, 
umarız. 1stanbulun burnı1 t• 
de bir vilayet merkezinirı 'J;j 
mübalağa edilmiyorsa • bıl 
bulunması cok hazindir? . ve~ 

Çekmeceye son 

pek erken kalkı>'01' 
ı$ 1 

Bakırköylü okuyucujaı-w1 
Erdoğan yazıyor: . ,rft 

"Sirkeci • Çekmece uarıl1.~,1" 
daki kanşıklı!dar ve tıı~\.or! 
isabetsizliğinden bahse 

1

0,• ~ 
nu:r.. Den de bir nokta)" ~ 
dikkate koymak istiyorurtl~e''\ 
§:tmlan Sirkeciden çclt ,tııı' 
son tren 22,45 de hareke~ ,,ı:< e 
tcdir. Halbuki bu saat ço ttf.~, 
dir. Bilhassa yaz yaati ta ,,ı ' 
dildiktcn sonra, t-..1 tre~, 5 

veya 23,30 .da olmalıltr· ~· 

Şikayet dilekler haı.::ı;~ı; 
kadar dairelerin mutala~ ~,,ıııı ı 

5"' ~ cevaplarını bildirmek Jıtı ,.ı:1'l 
ki kararımız: bu dilek ~~et 
maal•def yerine gctirc.'ll~~c: ~t 
Çünkil Dokuzuncu t~lc·,bİ 
diirü pek hi.1detli ,.e e• 1,v' 

1 
z.attır. Kcndiııindcn .1nı Jıjdi 
fıkir sorır..ak nahoş bır 
meydan verebilir l 
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beni 
tutamaz / 

ngılız tayyareleri 

Fransada 
petrol 

depolarını 
bombaladılar 
Şimali lrlanda açıklarında 

Alman tayyareleri bir 
gemi kafileaine hücum 

ettiler 
l.ondra. %7 (A.A.) - Royter: 
Hava. nezareti tebliği: 

Bcımbardnnan tayyarelerimiz, Dr.rt 
mund elektrik santrıılma ''e Holanda 
da. Shipol ve Vaalhaven tayyare mey· 
d&nlarma dUn gilpeg{ınduz hücum et· 

Seylatd~ . mlıılerdir. 'l'ayyareleıimızın hepsi 
tölgeıin<i kı aısrrlık çınarın ıerin nllmen dönmUeıerdir. 
tıııraile . ~ oturmu~ bir tuaftan DUn akıam gayri müsait ha\•ıı. yU 
~ !?la sını tekurda.tıyor, arasrra zUnden bombudıman harekAtı bflhaa 
&Uz • llasr Üzerinde dur kul sa. Cherbur,;. SL Nazatre ve Nnntea 

tiryaki i i . . ~n P· 1 petrol depolarına yapılan hücumlara 
~tıdtrı bi . ş. fıncanaa.kı kahve- lnhısar etml~tlr. TayyarelcrımıuJen 
ltrarı. r .. ık~ .Y~dum alıyor, bir biri donmtruııur. 
~tın n gobcgını hafif hafif hop· EugUn ıahil mlldafaa hava kU\·vet· 
dıltil tatlı kahkahalarla etrafın. ler.ne menııup bir tayyo.remi:ı: Norveç 

ere anJatıyord • aahllert açıklarında bir dU§man mua· 
_ u · \'in gemlalnl muvaf.faklyetle bomba.ı-

ı,11 Bu iş böyle olmaz ki 1 Eğ- dıman etmı.,ur. MUrettebatm bu ge· 
~1 c~ }'trlerindeki . . . mlyı terkettiği görUlmUıtUr. 

lbıltj . .. yenı tanfenın İngiliz hın·a kuwetıeriM mensup 
htinoct~ntindcnberi belediye ile R\"cr tayyarelerind~n mürekkep bir 
~ u ar arasında bir kova· kefi! kolu bu&;Un Man~ den.!r.l üzerin· 
hıç dc~~Ytınu batladı. Bu oyunun de öğleye dotnı bir dll§m&n. avcı tay· 
l'?ıild' gı§l'tliyccck be · bel d' ya.resi dU1ilrmU1lerdir. 
l1 ır. l'ı kı e 51 e ıye- A\"cr tayyarelerimiz bğleden sonra 

ltlnlird P . srhhatli, gürbüz da cenubu ıarkt aahllleri aı;ıklarında. 
•rı,ıncı. in ıha.ret oyuncular bir iklncl dUıman avcı tan-are.sini dU 
lııJt1, nasılsa yer almıı zayıf, ıurmliflerdlr. 
tıııc . k~lllaaını bilrmz bir ço- İngiliz avcı tayyareleri bu .abah da 
oı... tıbı ... Böyle b' . . ld iki düıman t.ayyarui dil§UrmUılerdir. 
1114nd.t1c· ınsı o u mu, ŞtM'.ALl tRI....Ulı'DADA ALMAN 
UtJi\r 

1 
• Çocuklar ne zalim TAYYARELERİ 

:•llı ebe ~ır bilseniz... Za • Londra, 27 (A.A.) - Haber 
erıttirı Yi k o f t u r u r 1 a r , alındığına göre, Alman tayyare. 
bıtkirı b~r. Yorarlar, zavallıcık leri timali Irlanda sahilleri açık. 
lt:p bir ır halde bir duvara daya- lannda bir nakliye gemisi kafile. 
~-~laz ne(~ almak istedi mi sine hücum etmi§tir. Hava m~ 
tıttıi t •rdan biriıi bağmr: "Eibe dafaa topluı derhal harekete geç. 
tq1 b~~l'baz" bu izzetinefis ya- mi,tir. ine.ili~ avcıla:ınm. bu mü. 
tallı tJcin ebe · b' dah h • udemeye ıJtırak ettıklen zanne. 
fl lııdtrır yı ır a e-re dilmektedir. Bir düşman tayya. 
t/da.tız k ve çocukcagız yınc resinin dü§ürüldüğü tahmin edi. 

tift i i O§uşuna bqlar. İtte liyor. 
tıı4r ~oı de tıpkı böyle ... Gazino- AL.'IAN' TA Yl'ARF.1.ERt1'1N 
}'~ .• Uı uror, belediye kovala- B'COUJll.A.BI 
' tclık aruıra da, tıpkı 0 Londra 27 (A.A.) - Hava ne. 
~)'a. SOcukıar gibi bu yakalaya· z:aretinin bu sabahki tebliği: 
~bıı~ ebeyi kızdırı'yorlar da "İs· Bu gece düıman sahillerimiz 
~ı >'aıtlul~rın bizden tikiyet. etti· e_traf ın~ bir~ fa;:liyet göste~.it
'°~ kı, biz ıeh · .. 1 .. 1 tir. İn'1lterenın cenubu ıarkııın. 
tu ... >'orduic b rı g~ze guze de birkaç mıntaka üzerine bomba. 
bıı'~l'ltz rn~ una manı olamı~a- lar atılmıttır. Bir ev yılolmıt ve 
bo 1tt lqlk Ydandayken ne dıyc bazı evler de huara uğramıttır. 
tt 1 bir 1.t?ttitını ~-?~. İı~.a~bullulan İnsanca zayiat azdır. Bir kiti öl. 

ltrı <i dev ouşurdunilz, gaze- müttür. 
~tla.r. c ayaga kaldırdınız." di· tngilterenin cenubu garbisinde 

ttrar münferit noktalar üzerine, Pays 
dınıey, ~da bu büviik sözleri de Galleı'e ve hkoçyanın timali 
ltıı1t c n trd.en biri;i ağzını aç· ~rkisine bombalar atılnııtt!r. Hu. 

......_ ~retıni gösterdi. ıule gel~n haaa.rat pek tilı dere. 
'tıJıı.~ Çok hara.ret}' .: .. cededir. ~ir tek kişi hafifçe yara. 
f '44': " ı gorunuyor-
a~~ ' .-oksa ıizd b' d lanrnııtır. 

ı... Par · en de ır yer e Gece yarıımdan u; evvel bir 
"11111 a ııtenv·k .. ' t' d • 

l'lduıa , c:ur e ın e mı dütman bombardrman tayyaresi 
lu, ......_ Ne r · . . . . cenubu ~rki &ahili açıklarında 
t 1tı bir demczsınız u:ızım.. düşürulmU.tür. 
,ıtıırı uç Y~rdc elime tarife fiya· AL.~N BA.ŞKUMANDANLl-
111ı •und ~ııli bir heıı.ap puıula· CINA GöRE ... 
~' 'l'ı~tr... Berlin, 27 (A.A.) - Alman or· 

'ırttll\ı vermediniz, patronu duları başkumandanlığı tebliğ 
t tttil'\ t, Ya.but belediyeye ih- ediyor: 

tıı Şııtrıa~z dcgil rni? • Denizaltı f:emilerimiz mühim 
~tı: zat bayağı öfkelen· muvaffakıyetler elde etmitlerdir. 
' Bir denizaltı gemi•i cem'an 

~ı it ~ni ki . 33,700 tona balig olan altı tica· 
bı r ıç liral ~ z~nnedıyonunuz... ret gemiıi batırm11tır. Diğer bir 

r )trttc ı hır fark için lükt deni~ltı, 26,338 tonluk 1:emi ba· 
t t:trıf ... dtcrc. iimi :kırar m1yım? 
' t ··• ı]c 1 tırmtştır. 

•idik .1 er derhal clgôıüs· · İmha edildiği evvelce bildiri!-....._ li cttıler: 
ı. i!.kkı ·11 • b •ııa1eıı,1t· a nız; var • 

~~'-iir. ~ e~seriyctin zihniyeti 
~"l:lıit~d ilrıfclcrin tatbik cdil-

b~llt. !'~~fenc diy_e. t~kayet edi· 
d tttirc kendııını zorla tat· 
~ li!ete~ tanlı bir varlık değil· 
ıil ~n cıı Ye latanbul tehrinin 
~l vır ltotı~ncc yerlerini mütema· 
~t l\tı"Q tabi~ol altında tutmak im-

'>-•.ı ı bulanı 1 . 4bij ..,.ı r~lud az.. ialk mı-
~ tatbik .ur. Şu halde tarife 

ı. _ c:ıtıed· tdılenıcz 
'Lt.IL ıyc . }' 'tlnz \le' l'tluhakkak iatanbul 
ar8 Uta 1 • • • 

l\ıı a, ltontr cg endırmek ıstı· 
11~ ttniılct 01 ınemuru kadroıu
~t~ ~.•trıın~r~k !ııtanbul nüfusu
tı.ı 'tlrlc o" u ııle tavzif etmi· 
"trıt ,.orc, topyckt:. b"t·· O c 'Ycrl . . un u ur. 
~ar 'lakıt b.crını kapamalı.dır. 
ı.. tcı'ri-· .1z de akşamdan evde . .,aı ... ızı bö 
i~~·ilrırn121 h 

1 
reklerimizi, dol-

~ 11tril'tli : c valanınızı yaptırır 
1l~l&rit1 Yanımıza alır Ma:ıd~ 

ne bir tepsi alarak panıa toplar· 

lar... . .. \. 
Ve tarife meseleıı kokunden 

halledilmiı olur. 
MUZAFFER ESEN 

JAPONYA 
İngiltereye karşı 

Vaziyetini tasrih 
etmek istemedi 

İngiliz elçisinin sualine 
cevap verilmedi 

Tokyo, 27 (A.A.) - R<i~ ter ajansı 
bUdlrlyor: 

Tokyo İngiliz 11t:?!lri Sir Robcrt Cra· 
fgıe bugün Japonya yeni hariciye na· 
7.1rı .Mat.!Uoki tle .{0 dakıka süren bir 
mülAkat yapmışur. 

Donıel ajaruıının bildlı'dlğine göre, 
hariciye nezareUnln bir ıözoasu mUIA· 
kat esnumdn. Japonya ıle lngillcrc 
arasındaki münaschatın bahis mevzuu 
olduğunu aöylemlşUr. 

Sözcü, mUlA.kat hakkında &§agıdakl 
tafıllAtı verm~Ur: 

" - Sefir, iki memleket arıuıında· 
ki milnasebetlerl cliltP-ltmck için ıııar· 
fetUği gayretlere rağmen son Uç ıe· 
nenin nahoş bir devre olarak gcçttğı· 
nl ve vaziyetin gllndcn gune fenala~· 
tığını söylemı§Ur. Maamafih lnglllz 
hlikumeti vaziyeti ııa!Aha doğru aev· 
ketmek iı;ln her §eyi yapmııur. Me· 
ııelA bizzat kendi memleketinde lcaa· 
düf ettiği muhalefete rağmen Bir
manya yolu mesclea!ııd• Japonyayı 
tatmin etmeğe gayret etmltti. Bu 
hld\M 1ngilteren!n Japonya ile mU· 
na.sebatını ıslah etmek arzusunun .aa· 
rih dtllllclir. 

Rununla beraber Japonyanın, "mih 
ver devletleri., lııml verilen devletlere 
karaı temaytllll hakkında deveran e· 
den ıaylalar mUnuebeUle Craigte, 
Matluokadan Japonya ile yapılan 
mUzo.kerelere, ıimdıye kadar ta.kip 
edilen hatlar e.saaı Uıtrinden devam 
etmek JçfJı lngiltereye h&llhazır vazı· 
yetin mu.salt bulunup bulunmadığmı 
ııormuıtur. 

:Matauoka, cevabe.n Japonyanm ha· 
ricl vı dahlll •lyuettnın ıu •ırada 
pek dikkaW müzakerelere mevzu teı· 
idi ettifint ve bu yüzden lna'fı!Jl seti· 
rlnln ııordujıı waıe bUtUn teeuUtle· 
rine ratmen cevap verem.lyecefinl blı 
dirmlıUr.,. 

mi§ olan Vhirhmind lngilir. dest· 
royerlerinden baıka, üçüncü bir 
denizaltı geınimiz, 5.260 tonluk 
İngiliz Sambre tüccar gemisini 
batırmııtır. Bu gemi kuvvetli bir 
nakliye kafileıi meyanında bu
lwımaktaydr. 

Evvelce lbildirilmit olduğu gi
bi, Alman hücumbotlannm İngi
liz cenup sahillerine yapmıı ol • 
duklarr bir akın C$na&ında, cem
an 32,000 ton gelen dört gemi ile 
iki bin tonluk diğer bir tüccar 
gemi•i torpillenmiıtir. 

Çok fena olan havaya rağmen. 
Alman hava kuvvetleri. Slıetland 
adalan, İngiltere ve İskoçyanın 
bütün ,ar.k sahilleri üzerinde ke
fif uçuştan yapmı§lardır. 

Alman muhıreı'be tayyareleri, 
Kardif, Aberdthov ve Hastingı 
limanları teıiaatı üzerine hücum 
ederek bir çok yangmla.r hu&ule 
getirmiılerdir. Tunbridge • Vel& 
iltisak hattı Thameshaven petrol 
tankları üzerine sair hücumlar ic
ra edilmiştir. 

26' • 27 gecesi, İngiliz tayyare· 
leri Almanyanın şarki ve cenubu 
garbisi üzerinde uçuılar yapmıf 
!ardır. Atılmış olan bir kaç bom· 
ha hasarat yapmamıştır. Bir bava 
muharebesi e&naıında bir dü1· 
man tayyaresi ve hava müdafaa 
toplariyle de bir diğt.ri di.i1ürül
müştür. Manı denizi Ü9tünde 
cereyan eden bir hava muhare· 
beıi esnasında bir Alman tayya· 
yaresi düşmüş ve bir diğeri de 
dönmemiştir. 

trt • e lıt b . . 
.,~ trınc ~~ an ulun güzel rı -- ,__l'd 
L "tht . '«l§tnırız. Saz h 

1 
. Ru yıl dMlz harp okulunu blUreıı talelM>ler ıukaılnılanıı •rre ne ...,.,,..,.., ı r 

llljl'I tcıler d eyct en, me.ktep blnaarnda hlr \"eda m\l!\:.mer •!iİ ,·eı·ml lrnJir. Mf'ra~ııne lstlklAI ınar· 
trlcrfni . e .kır yerlerinde tUe b&tlanıntf, pçlt reamlıı1 n1uteaklıı m•kk>p mUdUrü ~ arbay Zekı l~ık bir 

g0&tenr, aonra elleri- , nutuk IÖYlemit. d&b.a IOn,.. ıpor ıoıtRrlleri yapılaııııtır. Da\'etJller büfec2e lı.aı 

Hitler 
lsveç kralı vaaıtasile 

Sulh 
istemiş! 
l..ondrR, .%7 (A.A.) - Royter: 

Amerikada inti§ar eden bir habere 
na.uran B. Hitler, İııveı;: kralı Majeste 
Guatave vaaıtaaiyle Londra.ya bazı 

ıulh tekliflerinde bulunmuştur. 
lnglliz hllki\mctl tarafından Stok· 

holmdan hiç bir aulh teklifi alınma.. 

dığı re3men beyan edilmektedir. 

IJIŞARDA: 

ot: Fraruıız Genernli de Gaulle, 
ademi itaat suçu ile itham edile
rek giyaben beş sene hapse ml\h
küm olmuştur- G«\Pral, bu kararı, 
askeri temyiz mahkemet1i nezdinde 
temyiz etmiştir· 

* Franııadan gelen haberlere 
nazaran, sabık nazırla.rd&n B. Geor_ 
ges Mandel, devlet emniyetinl 

ihlll etmekle ittiham edilerek tah
tı muhakemeye almmııı;tn'· Rennee 
Mandel de Fra.nıırz makamatma 
teslim olmuıtur. 

* Reuter'in diplomatik muhAr -
ririnin yudığma göre, Portsaid'de 
Uç Romen gemieinin tevkif edildiği 
Londra'da reıımen tevid edilmekte.. 
dir. Diğer tarafdan :ingil.iz Petrol 
dubalarmm tuna Uzer.inde milsadere 
edildiğine dal= verilen haber teyid 
edilmem.ittir· 

* Tele! olduğu aon zamanlarda 
bildirilmif olan oğlu Lord Hope
toun'un ha?'.P eeiri olarak hayatta 
bulunduğu hindiata.n umumi val~ 
ne h~ber veriJ.miltir. Lord Hope
tomı'un ya.ralr olmadığı illve e(UI. 
mektedir. 

* Nevyork, Tim• ga.zetelline 
nazaran, Nev,jeraey, delı:l Prinoe
ton fe}ırlnde eöylendiğine gö~, 
Milletler c.emiyet.i yt.kmda ekono
mik ve malt servi.ilerini Prince. 
ton'a nakledecektir. Bu eehir har 
bin nihayet.ine kadar mezkur cemi
yetin teknik oubelerini de m.üıafir 
etmeği ~ etmiftir. 

* Yeni beynelmilel vaziyet do • 
Jayısile takip edilecek politika 
hakkında Japonyada hükfımetle 
imparatorluk genel kurmayı ara • 
smda tam bir mutabakat hbıl ol· 
muttur· 

Bu mutabakatın aerilest ven -
mimi noktainanr teatilerinden ve 
birçok mliakeratta.n llOllra husu
le geJmif olduğu da ili.ve edilmek
tedir· 

* Eydney rady09Ullun verdiği 
habere göre, 125.000 gönüllü A· 
VWJtralya hava kuvvetlerine gir • 
m~k anlll'unu izhar elmiftlr· 

* Letton hUkümeU LondrR ıte· 
fiıi Zarius'u vazi!ııU:den affet -
mişlir· 

* Romanyanın :Moekova &efarP.
tine tAyin edilen Mbık haricive na
zırı Gafenko huıu.sf bir vazife de· 
ruhte ederek 10 Ağuat~ta hare. 
ket edecektir. Şimdiye .kadar Mos· 
kova sefiri bulunan Davideeco ay
ni tarihte hariciye veklleti emri
ne alma<'a'ktrr. 

* Amerikada milli mUdafaıı ko
misyonu imalat ifleri ektıperf ln· 
giltcre ve Amerika için ayda 3000 
tayyare imali hakkmda.ki planın 
tatbikının motör ve parçaların i . 
mali ''e tayyarelerin montajı için 
38 yeni fa,brika te.isine mtitevak· 
krf bulunduğunu beyan etmiftir· 

* Alman Ajansmm Romadan 
bildirdiğine görP. Mu90linl, ha.ııta 
olduğu yolundaki •a~ialan yalan -
lamak makMdile dlin Romıı.da ga
zetecilerin önünde bir at gezintisi 
yapmrş, m!nia atlamıştır. 

Şimdiden soyunsak .. 
Yazan: AHMET RASiM - -

Ben de, azkaldı bizimkilerin 1 beni bırakın demiş... At:mı:ş .. 
günahına girecektim ... Gördük. 1 Dergaha da yalınayak ba~kabak 
çe kendikcndime kızıp: dönmüş 

- Bu ne dandini kıyafet? 11k gören: 
- Bu ne zibidi şey? - Bu ne hal? 
- Biraz daha gayret! ... Çırıl Derdemez: 

çıplak çık!.. - Bir çeyrek daha sabredey-
- Hamamdan mı fırladın, a dim Hazreti (Adem) Jı:elecektim! 

utanmaz! Ama ~ytam laine uydum! 
Diyordum. 1\leğer mücbir bir Cevabını vemıi§ ... 

sebep varmış: SıcaklrJ ! Rus muhacirlerinden bir takımı-
Gazetelerde okumadınız mı?.. nın hamamlara anadandoğma gir. 

(1\Tevyork) ta bir pantalon, bir diklerini söylüyorlardı. Bu ba~lan. 
inoe gömlekle hatti banyo kıya- gıcın cvvelfi adalarda kumlu, ça· 
fetilc gezenler varmış!... Evvel kıllı sahillerde büyük faydalan gö· 
den bizim pırpınlar da böyleydi. rü!düğü, hatta denizden çıkan si
Bir pamuk bezi gömlek, bir de tem endamların kumsallara gelişi
dizlik giyerlerdi de ayıplardık. güzel serilip serperek karaya vur. 

- Herif, nerdeyse 8<>yunacak! muş gümüşbahğı azmanım andrr-
- Şunun kıyafetine bakm... dıklannı ilave ediyorlardı ... 

Sanki soygundan çıkmış! Bir zamanlar koyu renkli peşte-
- Edeb, hayi. hak getire!... malların sıkı bağlaıunasmı takip e.. 
- Uğurlar olsun, çıplak Mu!. den haya, zaman zaman renksizine 

ta.fanın torunu!... pullulanna, dizkapak altlarına ~a· 
- Yanında Hüseyin paşa çıp- dar ancak uzatılmış olanlarına ta-

Jağı haltetsin ! hammül ede ede nihayet deni7.don-
Demeı miydik. lanna kadar rıza göstemıeğe mec. 
(Baldın çıplak). diye kimlere bur olmuştur. 

derdik? ELbette daha tabii olanr 
Ne garip tczad? .. '(Nevyork); ta nı da fena göremiyecektir! .ESki ka· 

hükumet tulumbalarla halkı sula- dınlanmız kendilerince can sıkan 
yormuş, burada (Terkos), (Elma.. hallere artık tahammül edemiye
lı) kumpanyalarının vesaiti mah· cekerini anlatmak için: 
susiyesile susuzluk-tan kınlıyor.. - Şimdi çırılçıplak sokağa fır. 

Bittabi, (Nevyorlc) ıhükQmeti Janm! 
böyle çıplak dereceye kadar soyu. Cümlesini tehdit makamında 
nanları deniz suyula sulayıp biçare- kullanırlardı ki hu çıplak bası ör. 
leri çiroza çevirmez bizimkiler ev· tüsüz, yeldirmesiz, çal'§afsız mana
velce akıl edip de içinden, dışından sına idi! Fih:aki bizde (ç.ı?.Jak)' 
yananlanmızın bağırlarına su serp· korkutucu hır şey olmak uzere 
meğe kalkışsalardı mutlaka denize telllii edile&elmiştir.Hatta meşh~ 
müracaat ederek şimdiye kadar da ,(Çıplak Mustafa)1 galeyana gelıp 
bir hayli safamura kurarlardı!.. te kendisini anadandoğma sokakla 

Nafile! ... Bu medeniyete, bu te- ra atınca sokak köpekleri sine sine 
rakkiye verilen emd<1erin hepsi havlarlardı! Hayyanlamnız bile 
nafile!.. tam çıplak manzarasından ürker. 

lnsanlar dönüp dönüp yine ilk lerdi. 
devir hislerine kavuşuyorlar. !(Ta- Soy.unup şa1lak mallak ortaya 
rihten önceki insan) setriavret hu. çrkmak akıl noksanlığına dclfilet 
susunda ilk defa ko~man bayrak· ederdi. 
lar kullandığını yazar... Bir ı;amaşır deği~ck için kendi 

Bu sıcaklarda nerede o günler?.. evinde bile odaya kapanıp kapısı
lki incir yaprağını biribirine ma· nI kilitleyenler pek çoktu. 
tir üsttarafmdan da bit bel dola· Vaktiyle polis de çıplaklığın son 
şa~k !kadar sicim geçir •• Kuşan ... • derecede _aleyhinde~-di. Epeyce 
Yürü git!. sene evveldı, L(Vezneciler)j hamamı 

"Paşa1ının uşağı" kapısına çıkını~ altı üstü peştemal-
"l pten olur kuşağı" lı kara yağız bir tellakı Mabı-
Vesselftm! wnumiyeye muhalefet cürmiyle 
(Dekolte)' Jer, '(i.jur)1 lar ne.. tevkif E'.tmişti! • . 

dir? .. Ortünme hissinin bir irticaı, Alem soyunmanın edcpsuliklc 
bir gerileme hareketi değil mi? sıkıhkı alikası olduğu teslim edil-

Otuz kırk sene evvel sokakta melde beraber ekseriya esnaf ge. 
yürürken fes çıkarmak ~yıptan zintilerinde güya eğlence olmak ü
savılırdı. Hatta kahvelerde ve ga· zere içlerinden en yüzü yırtık ola
.zioolarda çıkaranlarla alay eder- ~I ortaya alrrlar, el~ırparak, ba
lerdi ... Ceketini omuzlanna alan- gıra bağıra: 
lara, kolda taşıyanlara ve hiç giy- -. Dellfil, .dellal.. Ya delilli 
miyenlere, yalınayak potinlere Dıyerek b!r şarlcıya ~rlaşlar. O 
i~i gözle bakarlardı. maskara herif te tıerkesın yapama_ 

Hatıra zavallı Deni~i Dilri~'in dığı. yapmaktan ~eki-~iği 80)~· 
uğradığı akıbet geldi. mağa başlayarak fesını, ceketıru. 

Ç'.ocuklar bir kuyu bileziği etra· gömleğini sırasi!e çıkararak biraı: 
fına- toplanmışlar.. Bakışıp ~ülü. daha yüz~ld~. takdirde ıalva· 
yorlarmış ... Dervişim de geçıyor nnı, .~atta. ıçlıgını sıyınrdı! .. 
muş. Kahkahalardan alınmış... . J?unya bu!.. Her Ayıp deruği 

- .Ne var? .. Bir de ben göre- sıtt.ınscne Ayıp kalsaydı ayıptan 
\•im!. geçilmez olurdu. Ba~ta (moda)ı 
• Demiş ... Bileziğe yanaşmış ... Ça o~_mak . ~zere ihtiraç, züppelik~ 
buk görmek için 'ğilmiş. .. Halfilza- cuınlemızı . \De~lfü) oy.unundakı 
delerden biri kavuğun arka dili- maskara gıbı 4gır ağır soyd~~· 
mindcn dokunmuş.. Koca fahır.. ~.wnl kıyafet yava§ yava3 bınbı
Güm diye ku}•uya düşmüş .. Beriki. nnı andırmağa başladıkça ((ayıp) 
ler de çilyavrusu gibi dağılmışlar... da usul usul ~apanıyor. 
Herbiri bir taraftan taş atmağa İnsan munıs hayvandır, her §ıe· 
başlamışlar... ye alışır! 
Bakmış ki dört ibir köşeden ko • Avrupalı canbaz takımlarının 

pan sağanak rorlu ... Kaçmak iste.. ~hriınize ilk geldikleri senelerde 
rniş fakat ne tarafa dönse taş geli- kadın. erkek cimnastik aktörlerinin 
vor Kaçırtmıyorlar. Varkuvvetile giyindikleri ten rengi, sıkı fanila.. 
bağırmış: !ar pek çok dedikodu. uyandırmış-

- Çocuklar .. Meramınızı anla· tı. ,(Avrupa), ,(Amenka), (Alka
dım ... Papuçlanmı da atayım da zar), 1 (Kuşlu) gibi Galata tiyatro 

rezalelhanelerinde kantoya çıkan 
kanların açık göğüsleri, kollan, 
kısa fistanları Hamid devrinde 
polis tarafından pek çok defa me
nedilmieti. Hatta tiyatro sahipleri. 
nin tevkif edilerek hu nevi kıyafet 
ile kanto söyletmiyeceği kefa!ete 
raptolunurdu. 

Tarihlerimizde (elbise nizamna· 
mesi) namiyle anılan o cmrim:ıhsu 
sa usül giyinme eski edep kaidele
ri neşredilir, bu suretle halk arasın. 
da hasıl olan dedikodular, hiddet 
\e asabiyetler durdurulurdu. 

f"dlldlkten Aonra ıı&At 1'7,30 da mllııaınettye nlllay~ Yf'rllnılıtlr. Mt'rnl'lsr I 
tıır iki ıün l~lnck dnMnmaya llt.thak fldecıeklerdlr. ae.tmlertmlz dün!ill me· 
raalmden iki batıllaJ tMplt edl,Jor. J 

Evet... Evvelleri de kapalı er 
kek ve kadınlar vardı ki şimdiki 
yarıçıplaklardan dalia açık saçık 
~örünürlerdi!.. Şimdi de .berakis .. 
Ne yarıçrplaklar var ki göeü 
r!<>~"luu,ıara boğaztna kadar ka 
p:ıl! geliyor!.. 

Demek ki asıl meselt• gö:ü1t' 
(Lütfen Mr)'fa)'\ çe'il'ir-\ ~J 
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Umuml nüfus 
sayımında 2 O O 

bin kişi çahşacak 
Ankara 28 - İstatistik umum 

mUdUrll Celal Aybar, yeni nüfus 
sayınım.da bütUn tasarruflara rağ
men saymı evrakının 40 tondan 
fazla kağıda ihtiyaç gösterdiğini 
ve kayıt işlerinde 200 bln kişi ça
Jışacağmı söyle~tir. 

Umum mUdUr, yeni sayımda nil· 
fus tezayUdUnUn memnuniyet veri. 
ci bir şekilde artmış olacağını ua· 
\'e etmiştir. 

Demir şilebi Italyanlar 
tarafından tevkif edildi 

Memleketimize gelmek üzere Bar· 
selonadan yola cıkan Demir §ilcbl Si
cilya adıuıı clvanndan gecerken ltal
yan kontrol gemileri tarafından çevri
lerek bir ltalyan limanına glltUrUI· 
mUştUr. 

ltalyan makamatının Sosyete ııUebe 
blldlrdlklerlne g5re Demlr'ln tevkif 
cdllmeslne sebeb, geminin aldlyetlnl 
gösteren bir vesika bulunmamasıdır. 

Sosyete §lleb bu hususla alAkadar 
makamlara müracaat etmlıı ve !Azım 
gelen vesikalar verilmiştir. 

-<>---
Belediye Almanyadan 

elektrik malzemesi 
getirtmek İstiyor 

Almanya fle yapılan ticaret mua· 
hedeslnde TUrktyeye verilen maddeler 
ara.amda' elektrik ve ıılmendifer mal
zeme& de vanbr. 

latanbul belediyeıılnln ııehir tenviri 
l§lnde bu kabil mal%emeye ihtiyacı 
olduğundan iki milyon lira tutacak 
bir miktarın belediyeye temin edil· 
mest hususunda Ankara ile temua 
ba§lanmı§tır. Malzeme geldiği takdir
de ıehrln ten\•fr lhUyacı tam m&nul
le giderUm13 olacaktır. 

POLiSTE: 

Pencereden düterek 
kolu kırıldı 

Beılkta§ta Yenlın&hallede Fırm ao
kafmda ı numaralı evde oturan 
Talibin 3 yaşındaki km Sun& 16 met 
re yüksekliğinde bulunan evlerinin 
pencereden sokafa dUomUı, dUfme 
neticesinde sol kolu kırılaıtmdan 
Şl§ll çocuk hastanesine kaldınlmır
tır. 

AYAQI IUBILDI 
DUn sa.at 1' te Fatibte Muttüall 

mahallesinde Na.ti sokağmda 29 numa. 
ralı evde oturan Hatice kuyudan su 
çekmcğe giderken dU§lXlUt ve ayağı 

kınlmı§tır. Hatice Haseki hutaneaine 
kaldırılmııtır. 
ARABA DE\'RlLEREK BAŞINDAN 

YARALAXDI 
Beyoğlunda Elmadağmda Yedi.kuyu 

!ar sokağında 54 numaralı evde otu· 
ran Yorgl dUn idare etUğl araba Ue 
Yenlk6ye giderken Ş~ll tramvay de· 
posu önUnde araba devrflmt§ ve ara
bada bulunan Yorglnln karde§l Koço 
baımdan yaralanmııtır. Yaralı ŞiıU 
çocuk hastanesine kaldırılmıftır. 
DENİZE DÜŞTÜ, KURTARILDI 
DUn saat 17,80 da Kadık6yUnden 

k5prUye gelen Ahmedin aandallyle ls
tanbula gelen ve Galatada oturan Es· 
ter isminde bir kız, rıhtıma çıkarken 

sandalın rıhtımdan açılmasile deni· 
ze dUşmUı. kurtanlm!§tır. 
L ... 11KAM KASTtLE YARALADI 

Kanlıca.da körfez caddesinde 62 nu
maralı e\'de oturan Ali Erdem bir ııe· 
ne evvel kendisini yaralıyan Rizeli A· 
Uye d ü n a k ş a m rasUa· 
mıı \"e intikam kastlle bıçağını çeke· 
rek UstUne atrlm~ ve kaba etinden 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

--0----

Kırmacılara tekrar 
buğday verilmeğe 

başlandı 
Kırmacıla.nn muhtelif yerlere 

mUracaaUarmdan sonra Toprak 
mahsulleri ofisi nihayet tekrar 
kendilerine buğday vemıeğe baş
lamışt.Tr. 

Bu suretle değirmenciler buğ
dayları eskisi gibl yine krrmacı
lardan alacaklan gibi kUcUk tı· 

rmlar da aynı kolaylığı görecek· 
lerdlr. Bu karar kırmacılan çok 
memnun ctmıştir. 

gösterişte! .. Ayıbın bir manası da 
bu iki fiilin zaman zaman ortaya 
koyduğu manzaralara göre taay
yün edi~·ordu. 

Halbuki bir hayli zaman
dan ~ridir ben ayıp kelimesinin 
kullanıldığına tesadüf edemiyorum. 
Jtibarı olan kelimeler daima böyle. 
dir. Haberiniz olmadan kullanılan 
dilden düşer kamusun ;bir kö~in· 
de büzülüp kalırlar. Günün birinde 
bir telif sahibi ka~ısma: 

-- Mehcurdur! 
Yazar ki n!r.e senclerdenberi ka

leme ahnrdamaktadır, demektir. 
Kimbilir on onbeş sene sonra kıya
fetten bahsedecek olan bir muhar. 
rir bugünkü kıy af eti bir de o 
gunlerdeki kıyafeti mukayese etti" 
ği sırada bugünkünü nasıl bula. 
çaktır? .. Acaba: 

,(Haydi kışın bu tarzda giyinme 

H "K. B E R - ~ Poatlll 

Bir Macar 
fabrikatörü geldi 

Türkiyede balık 
konservesi f abrikalan 

kurmak istiyor 
Bu B&bahki konvaruıiyonelle 

Fernand Ka.rmaı isimli bir Macar 
fabrika.törü eehrinılze gel.miştir. 
Şehrimizde konserve fabrikaları 
kurmak fçln t~bbüslerde buluna· 
caktır. 

Bu fabrikatörün fikrine gör!'!, 
pek mebzul olan balık1armuz Tilr. 
kiyede kurulacak olan konserve 
fabrikalarından konserve yapıla -
cak olursa bütun orta. Avrupa ve 
hattA Yugoslavya, İtalya gibi sa
hil memleketi oldukları halde ba
lık ihtiyaçlarını kareılıyamıyan bü
tiln memJeketler istifade edebile -
ceklerdir. 

Macar fabrikatör memleketin _ 
deki konserve fabrikaları için ba· 
lık da alacaktır· Bunlar Tuna yo
luyla sevkedlleceklerdir· 

Akdeniz İngiliz 
vapurlarına açıldı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Habeşistanda tecrid edilmit va. 
ziyctteki İtalyan cenup ordusu ile 
İtalyadaki sivil ahaliyi teıct için 
izam edilmektedir. 

Hiçbir zaman §imdiki kadar ıı. 
kı olmamı§ olan İngiliz • Mmr 
dostluğu ile, Mısır milleti İngil.. 
terenin nihai zaferine kuvvetle 
inanmaktadır. 

TRABLUSGARPTA DERNEl'E 
HtlCUHLAR 

Kii.bire, %1 (A.A..) - lng1Uz he.va 
nezareti tebliği: 

O.ce hücuma ufnyan Trabhuııarp· 
ta Deme tayyare meydanı: üurtnde 
yaprlan bir iııUkıat uçuıunda • dU,
man t&yyarealnln ciddi haaara uğra· 
dığı teyit edilmlıllr. 

menhelm tayyareleri tayyare mey
danı tızerlne yeni bir hUcum yapmıı· 
lardrr. Dü§man tayyareleri Uzerlerlne 
bombalar dU1mU11tUr. Bu UCU§ Bl1'Utn 

da alman tototraflar bet veya altı 
tayyareye tam ia.bet olduguııu teyit 
etmektedir. Tayyarelerlmlzin hepıl 

l&llmen Uılertne dlSnmlljlerdir •. 
Gladiator tayyarelert bombardıman 

tayyarelerimizt Htir m&kadlle uç
mutlar ve hiçbir dUıman avcı tayya· 
r.uıe raatlamamqlardır. 

ıı:rthed• ~bd• lılıllrtye depolan· 
na Ra.hveJtad& aakerf hedefJere hava 
hUcuml&n yapılmııtır. MU1ede tayya· 
relerimiz yerdeki bombardıman tayya 
relerini bombalam11lardır. Bombardı
man tayyarelertm.ls dönerken dUpıan 
bombardıman tayyarelerlnden duman 
yfik.aeldiğ:lnl gönnU,lerdir. DUn ile; 
dü§man tayyare tuoau Malta üzerinde 
uçm111lardır. Derhal havalanan avcı 
tayyarelerimiz dU§tnanı pU.kUrtmtıo· 
lerdlr. Hiçbir bomba aWmamııtır. 

tSKENDERlYEYE TAYYARE 
HCCUMU 

Kahire, 27 (A.A.) - Bahriye 
nezareti tebliği: 

Bu sabah erkenden İakenderi.. 
ye mıntakası üzerine bir hava hil. 
cumu yapılmqtır. Hücum yarım 
aaat ıilrmliftür.' Birkaç bomba a. 
aiılrnııu da hasar ve telefat 91. 
duğuna dair bir haber aluwna. 
mıştır. 

MALTAYA R'CCU.U 
Alalt&, 21 (A.A..) - lnglllz hava 

kuvveUerl kumandanlığı blld1rillyor: 
DUn dllfman tayyare teıekkülleri 

Malta aduma yakl&§m&fa teııebbU. 
etmııılerae de, avcrlanmızı (örünce 
latikamet degiıtirerek kaçmıılardır. 

Hiçbir bomba atılmamıı olduğU cihet 
le zayiat olmamqtır. 
ITALYAN BAŞKUMANDANLIGI· 

NIN TEBLtGt 
ltalyada bir mahal, 27 (A.A.) 

- İtalyan ordulan umumt karar. 
gihının 48 numaralı tebliği: 

Gece zarfında Malta üuü bah. 
risi §İ.ddetle bombardıman edil. 
miştir. Diğer cephelerde mühim 
bir şey yoktur. 

1TALYANLARIN Dt!ŞClıDtlGC 
lT.\LYAN TAYYABELERı! 
Londra, 27 (A.A.) - Timeıı 

gazetesinin havacılık muhabirL 
nin bildirdiğine nazaran, salı ge. 
cesi İtalyanlar kendi tayyareleri 
üzerine ateı açmı§lardır. ltaly~n 
ve Alman gazetelerinin yazdığına 
göre, bu hadise eıınasmda bazı ıL 
vil ahali de ölmü1tUr. 

MerkQr muhabir tunları illve 
etmektedir: 

"Londrada remnt makamattan 
haber aldığıma göre, o geee Ro. 
marun üstünde hiç bir İngiliz tay. 
yaresi uçmamrıtır. Eauen, İtal. 
7anın harbe girdiğindcnberl hiçbir 
İngiliz tayyaresi Roma Uzerine 
~tmemittir. Demek oluyor ki t. 
tafyanlar kendi tayyareleri il.zeri. 
ne ateş etmi1ler ve ikisini dü1Ur
mU.lerdir." 

ve örtünme mümkün olabilsin, sı
cak günlerde bu derecede ör«ınme
ğe şaşılır mı der?.. Ne tasavvur 
edersiniz?) 

Ahmet Rcuim 

· Bulgar nazırları 
H itlerle. görüştü 

<Bat tarafı 1 lnrid4') 
relchlıcher hof ot~lin• kadar refakat 
etm.l§Ur. Bulrar na~llln bllA.bar" 
Alman hariciye nazmnm Hyflyellk 
JoOııkUne rttmıııerdtr. 

HITLERLE MOLAKAT 
Berchteagaden, 27 (A.A.) 

D. N. B. bildiriyor: 
Führer öğleden sonra saat 16 

da Fon Ribentropun huzu -
ruyla Bulgar Başvekili Pr. Filof 
ile Hariciye Nazırı Poporu 
kabul etmiştir. Protokol şefi B~
ron Von Edernberg ve Sofya Al. 
man ııefiri Baron Von Richtho. 
{en, Oesterreichischer oteline gi. 
derek Pr. iFlof'la Popof'u almı~
lar ve Berghof'a kadar kendileri. 
ne refakat etmişlerdir. Bulgar na. 
zırları Berghofun avlusunda 
V on Ribbentropla Führerin ya. 
verleri tarafından kar1ılanmı~ 
tardır. Führer, Bulgar devlet a. 
damlarmı Berghof büyük holUn.. 
de selamlamıştır. 

Führerin Pr. Filof ve Po
pof'un arasında.ki görüşmeye 
Von Ribbentropdan maada Bul. 
gariııtanın Berlin sefiri Draga
nof ve Almıınyanın Sofya sefiri 
Baron Richthefen iştirak etmİ§
lerdir. 

MOLAKATIKISAATSORDO 

Bercht&1gaden, 27 (A.A.) -
D.N.B. Ajanaı bil.diriyor: 

Führerin Bulgar baJvekili Pr. 
Filo fve hariciye nazırı Popof 
la yaptığı mülakat saat 18 de bit
mittir. tki saat süren mülakatın, 
umumt harpteki ıilah arlcadqlığı 
ve iki millet araıııooa o zaman· 
danberi hiç bir değişikliğe uğra
mıyan an~nevi dostluğun ııamimi 
tezahüratı içinde vukubukluğu 

öğrenilmi1tir. Mülakatı müteakip 
Bulgar devlet adamları Führerin 
davetlisi ola;ak onunla birlikte 
çay içmişlerdir: 

Führerin köık\inil terketmeden 
evvel Bulgar ba1vekiH Pr. Filof 
maiyetindekileri Führer'e takdim 
etmifti.r. Bu merasimden sonra 
Hitlıer Bulcar mia&ftrlerinden 
miluade almı_Jtır. Bulgar nazır

ları Alman harkiye nazm Ri
benttop tarafmdan arabalanna 
kadar götürülmü1lerdir. 

SALZBURGTAN HAREKET 

Salzburı, 27 (A.A..) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Bulgar nazırları bu alqaım Bul. 
p.riıtana dönmilflerdir. Alman 
hariciye nazırı Salzburg garma 
kadar misafirlerine refakat etmiş 
ve oradan kendilerini •elimlarnı1. 
tır. Bulgar devlet adamlarını ha.. 
mil husuıt tren aut 19,30 da 
Salrburgu terlretmiıtir. 

İngiltere Bükreşe 
protesto notası 

gönderecek 
(Da§ tarafı 1 lnclde) 

muhafaz.a etmekle beraber ıtmdlllk 
Akdeniz mmtakumda bulunan ilç 
Romen gemisini tevkif etmlıtır. 
RQHAl'lı'YA PETROi. KUYULARI· 

NIN TA.HRlBt POREJSt 
Londra, %8 (A.A.) Reaml bir 

membadan bUdlrildJğ:lne nazaran 
lııtilAya uğradığı takdirde Romanyll 
petrol kuyularmm latifade edilemez 
blr hale get1rilm~lert için hazırlanmıı 
olan plAııa dair Almanların neşrettigi 
beya:r. kitabın Loııdrada mllııaka,aJarı 
yapılmaktadır. Bu makat için buırla· 
nan tedbirlerin Romanya ile olaıı tttl
fakm tahtı netlcelerlnden madut ol· 
duğU Londrada tebarüz ıtttrllmekte· 

dlr. 
Londra ıa!Ahlyettar mahafiU bu 

meşru mUdata.ıı pla.ıtlannın ıade Ro· 
manya hUkQmetlnln mut&bakatile 'ya· 
pıldıgı husuııunda değil fakat toprak· 
larmın mUdafaa tedbtri cUmle.sinden 
olarak tatblklerlnln de tabiattle, biz· 
&at Romen maka.matı taratmdan le· 
m1n edilecekleri hakkmda ısrar et· 
mektedlrler. 

öz menfaati için ve mmtaatınln 
böyle olduğu tuavvur edıldlğl bir 
devirde bl.u.At Romanya tar&tmdan 
yapılan bu pltnıara, TUrklye ile mu
tabılt kalmarak müttefiklerin Sovyet 
topraklarmdıı. bulunan BakQ petrol 
kuyularını tahrip edec~lert hakkm· 
dald yalan iddialar araıımda hiçbir 
mukayese yapılamaz. 

Romanya mcıı:eleıinde, bu memleke· 
Un hUkQmeU, mlllt .eerveU bakkmda 
ııtedlği gibi hareket etmek hakkına 
tamamen ııahlpU ve yalnız Romen bU 
kQ.meU bunun meıullyetinl deruhte et· 
mı,u. 

Alman propagandamım Sovyet 
petrol kuyuları hakkında çıkardıfı 
ya1&11d& ise diğer bir memlekeUn mil· 

ıı eervett bah1ıı mevzuu idi. 

Amerika 
Mihver devletlerine 

Petrol ve demir 
göndermiyecek 
Ambargo kararı 
Japonları telaşa 

düşürdü 
Ne\;ork, 21 (A.A.) - Petrol, 

mtil}takatı ve hmda. demir thracatınm 
kontroıu hıtkkındakl Btrle:lk .Ameri· 
ka hUk1\metlnln karuı, Amerlkflda 
bllyUk bir a1Ak1' uyandırmışltr. BUtUn 
r&dy<ı rnün~kkltlerl, bu kıuarın, Ja· 
ponya vıo 1.ı!panyıty1' gıtmekte olıı.n bu 
mıtddeter Uzerlnde fllll bir ambargo 
koymakta olduğunu mUtalea etmek· 
tedlrl,.r. r .. k iyi tıınınmı~ olan radyo 
münekkidi Raymond Svlng, ııu mUta· 
lea.yr 11ercletml~tir: 

"Ruzveıt, bu .kontrolü knyarlıen 

Japonyaya karşı bir "1)nR tcnkld y11p 
madığt gibi, bu memlekete kıı.rşı a· 
çıkça. bir haımn va:r.tyetl almakt11.n da 
Içtıııab etrnifUr. Binaenaleyh, Japon· 
yanm tzzeU nehlal kurtarmak için 
bir vuJyet almağa hlı;:bir mecbuı1yett 
kalmıımıştır. 

Mezkor kontrol, Çine doğr'Udllll doğ 
nıya 't)tr yardım teşkil etmet:. Ancak 
bir manlıı. yolunun kııp&nmuma btr 
telMt glbl tellkki olunRblllr. Bu \ta· 
rar, Blr!Pşlk Amertkaııın hsrlct liya· 
ıl'!ltnde yPpyenl blr haleti ruhlyeye 1-
ıaret etmektedir.,. 

Diğer bir radyo mtlnekktdl, lıu ka· 
rann yeni Japon hUJromett ti.zerine tıı· 

ılr tcrA. etmeğe matuf bulunduğunu 

tahmin etmektedir. 

\'AŞlGTONDAJU .JAPON 
8EF1RISl.N TEŞ~BBCSV' 

Vaıi"ıton, 27 (A.A.) - Röy .. 
ter: Japon sefiri B. Kensuke Ho. 
ninouchi, bugün hariciye nezare. 
ti müıteprı B. Summer Vela'i zi. 
yaret etmiştir. PetTol ve demi~ 
ihracının hususi mü~deye tabı 
olmasına mütedair B. Ruzvelt'in 
kararı etrafında konuıulduğu zan. 
nedilmektedir. 

Gazeteciler toplantısmda bu. 
gün B. Ruzvelt bu meselede bir 
ambargonun bahis mevzuu oldu. 

Fransada iş 
mükellefiyeti 
ihdas ediliyor 

Gençlere yol, köprü ve 
ziraat işleri yapbrıh.cak 

Q,nevl9 %R (A.A.) - D.N.R. bllıtl· 
rhor: 

0

Parl • Suvar gazetcalnin htldlrdifı· 
ne göre, Franaanın aile ve gençlik 
na.zırı Ybam~g•ray, me!al mtlkellefi
yeU te.ııiııl hakkında çok geni§ bir 
proje hazırlamakla me"uldUr. 

Gazete diyor ki~ 
"Htr ıınırtan çocuklıırın ııylarca 

milşterek bir hıı.yat gl'çinnelerl Jo'ran 
1adft \'e Rl'n n~hrlnln öbıır tarıı.tmda 

blrçnk meııelf'll'rl hıı.llerleblllr. M,.ııııl 

mUkelll"tiyl'tl, 7.lrut, yol, köprü \'e 
ıehlrleriıı lnı11.n l~lerlnde tatbik edile· 
cektır.,. 

Sovyetlerin 
Roman yadan 
şikayetleri 

(Baş tararı l inddf'.) 
.Lavrentief Romanya hariciye na
zırı Mancil~koya aynı mealde 
beyanatta bulunmu§ur. Manilea· 
ko, Romanyadan Besarabyaya 
gitmek arzusunda bulunan Bcsa
ra'byahların maruz kaldıkları 
hallere ka11ı fı.irlü tedbirlerin a
lınmasını Romanya hükiımetinin 
tetkik edec~gi cevabınr vermiştir. 

Romanya hariciye nazın, Sov· 
yetlerin beyan ettiği hadiseler
den btT.ılannı teyit cevabını 21 
temmuzda Lavrentief'e v~rmiıtir. 

Ri1diri1en rakamlara nazaran 
149974 Beaara.byalı Romanyadan 
ayrılarak Besarabyaya dönmüş

lerdir. Tahliye devam etmekte· 
dir. 

SOVYETLER "HUDUT 
TEDBiRLERi" ALMAKTAN 

BAHSEDiYORLAR 

ğunu kabul etmetnit ve "bu, sa- Büan-e., 27 (A. A.) - Röyter 
d~~. bir ~l~t müdafaa meselesi- ajanm bildiriyor: 
dı~. demııtır. k, Xjef radyosunun "hudut ted· 

JAPON GA.ZEn;ı&RtNlN birlerine" itaret eden bir neşri-
ASABtTETI yatı Romen hükumet mahfeUe· 

Tokyo, 27 (A.A~) - Stefani: 
Japon matbuatı müttefikan Ruz. 
velti ve Amerika Cumhurreisi 
tarafından petrol ihracı için ko. 
nulan takyidatı tenkit etmekte ve 
bu tedbirlerin yalnız mihveri de. 
ğil, Japonyayı da iatihdaf ettiği. 
ni iddia eylemektedir. 

Nitiniti gazetesi, uzak prkta 
bir "kapalı kapı" siyaseti tatbik 
etmek suretiyle mukabelebilmiııil 
tedbirleri alınmasını tavsiye et. 
mektedir. 

lktısat Vekaleti izinleri 
kaldırdı 

Ankara, 28 - lktıııat Vekaleti 
hali hazır dolaymile teıkilltmdald 
bUtUn izinleri kaldırmış ve ancak 
uhht sebepler ve fevkalA.de :maze
retlerle izin verilmeeini ali.kadar -
tara bildirmiştir. 1zinli olanlar da 
derhal vazifeleri b~ına dönecek -
lerdJr· 

Yeni kadastro kanunu 
Mecliste 

Ankara, 2H - Adliye Vekaleti 
tarafnıdan hazırlanan yeni kadaıı. 
tro kanunu projE>ııl dlln me-clise v~· 
riJmiştir· Kanuna göre, kadıuıtro
ları yapılan yerlerin lıudutlarmm 
m?.1 sııhipleri tarafından işa.retlen
mesl nıecburt olacak ve bu mecbu
riyete riayet ctmiyenler cezalım.- , 
dırrlacaklıı.rdır .. 

~----------------------'"!ı'I>~ 

- Çok cesur d~ğll mi? 
- Hayır rok &a~ır/ 

rinde endişe ile ka11ılanmıştır. 

Sovyet radyosunun spikeri her
gün Romanyadan binlerce mülte
ci geldiğini ve bunların Romen 
re31mının mezaliminden şikayet 
ettiklerini bildirdikten sonra: 

"Bu muamelenin ıslahı iyi olur, 
akııi takdirde Sovyet hükumeti 
"hudut tedbirleri'' almağa mec· 
bur kalacaktır." demişitr. 

Roma görüşmeleri 
(8&§ tarafı 1 lnrlde) 

n Manoilesku Bükreşc avdet el
mişll'rdir. 

ROMAl\.\ 'AOA TOPRAK 
BtlTtlNLOGÜX(l MUHAFAZA 
Bii~. 2'7 (A· A·) - Röyter: 
Romen m11.tbuatı dün millete ve 

hükümPle bir hitabe neşrcderC'k 
memlPkl'tin vahdet, vakar \'e top· 
rsk bütünlüğünün muhafaza edil -
meeini .istemiştir. Romenlerin mii
cıı.dele iradelerinin kuvvetlendiği 
görülml'ktııdir. Gazeteler, Son harb 
esnasmdıı müteveffa krnl Ferrli
nandm hattı harekP,tini misal ola. 
rak ?.İkrl'tmektedirler· 

ROMANYA BAŞ\'EKlLININ 
Bt~\'ANATI 

Bük~, 2'7 (A· A·) - r.omcn 
matbuatmm bildirdiğine göre Baır 
ler Nahrihten gazeteııinin Riikreş 
muhabirine bPyanattl\ bulunan Ro· 
manya Başvekili Gigıırtu, eT.cümle 
Romanya ile Mıı.carutan arAsrnrla 
YAinız muslihane bir komıulıık de
fiı, aynl z.amımda bir ~tluk te
sisinin de milmkün oldugunu heyan 
etmiştir. 

Yugoslav başvekili 
tayyare ile Blede 

gidiyor 
Bl'l1rad, 2'7 (A.A.) - D.N.B. bildi· 

rlyor: 
B&§\'ekll B. Svetko\"lıch bugUn tay_ 

yare ile Bled mıntakaaınd& Velde<>da
kl yazlık lkametclhma gldecekUr. lyi 
ha~r alan •lyaııt mahllller, baııvekl
lin Kramburg dvarmda Bado'dak1 
ııı.toııundA nalb Jlrenı Pol tarafından 
kabul edlleceginl tahmin etmektedir
ler. 

B. Svetkovllııch, Prensi, nazırlar 
hf'yetl içUm1'mda gorüştllen mesele· 
terden haberdar ed .. ctktir, Ayni za
manda Ma!On localarmm kapatılma· 
aı meselesi üzerinde de konuıulınuı 
muhtemeldir. 

Havana 

faaliyeti 

Bozguncu 
kuvvetlerle 
müşterek 
mücadele 

ıh b. ı· ... · ·eıiıl' racat ır ıgı proJ 
Sovyetler hücuJ11 

ediyorlar 
'!>° 

l.ll llR\'1\nf', 27 (A· A·) --: }ıf' ~ 
ncdildi~ne J:ôre. bı.li komiteniJl ~ 
7.rrlamakta olduğu anlaşma ııı 
üç kmmıdan mütc>şekkildir: ~· 

1 - Garp nıııırf küresi l~ · 
!arının mukaddcratlannı ~er1 i ı 
çe \'e bizzat tayin ~t.meler ! (il 
bir dP\"let idıı.resinden . dlg;~ 
geçmek gibi her türJü de'lrırP # 
eimali. cPnuhi ve merkPzi J,:rrıt ~ 
de\'letlcrinin kendilerini hifll ıır 
hakkınr teyit. Men bir HavAn• 
yannamesi neşri· ~ 

2 - Rıı beyırnnameyi J1\U ti 
kılal'ak hir nizamı tesis edıo!1 

iWRf akdi· . • . . tr~ 
3 - naımı hır nıza.mın ·ı~ 

nl" intizaren meydanıt çıkabt ıı) 
her türlü va1.iyete karşı ko)-t!ltl}ld~ 
çin bir komil<'nin ihdruıını ifl 
c<len karar il tihRZI· 

J• · · ı ı ... ~ ·t'ıtBC P~ 'l.omılenın ıazır Rrırgr J 1~r jesi Am~rikanın himaye :r ·utı". 
ait teklifini lıillıa~!'la na.zarı 1 1* 
rıı. almıırak kaleme nlınınaklJJ r• 
ayni 7.amanda rla Arjıuıtiniıı ~ 
temlekPJrr milleUerinin ha1<\iJr11 
da tP.<:thir ittihaz erlilntPde!1 d~ 

leri i.ı1tif.e:ı r P.dilm,.lcri haklcfl1 tJl 
teklifi 1htiva etmekte<'lir· ~rt dt' 
ve Cııha'nın, miiıııtl"mlekelert\,ı< 
ri tPhdidi karııısmda drrhsl 
ket,. gPçilml"slnı miil'ait kılfıöil' 
nizamm tesisi de projeye dRh ti 

ltilı\f, kanıınucs~lleri ıcab\,ı' 
d,.,.l,.tler Ye parllnıentolar1 

fmdan tııı..oıdi'k edilecektir· 

FAl.KLASD AU.ı\f.!\RI \_,; 
A R.IA1''TtN ıl 

lngilterenln Falkland ad~l~lf 
nıU.stemleke bünyesine 1511.b•P diJt' 
nk kabul edilmediklerindttl ufl' 
mfüıtemlekeler hakkındaki J11

110
c 

rck lıimaye hiikmüne tabi o 
caklardır· j~ı 

Bu adalar hakkında .Arit· 
huıııusi haklar talep et.mekteO J 

t .. .,ıı;ı 
BEŞtsct KOLi.,\ :\( c~ il 
Konferaruıtn bitarnflık Jtcıfll tıı' 

nu bugün Am!'!rikıt tarafınd~t 
lif edilen bir karar kabul. e tllle ' 
Karar beşinci kolun faalıYe gıı 
iUir- Bu karara nuaran boıtfO 
faaliyel!Pr hakkmda maJilfl'l11.ııt~ 
badele, diplomatik murnetı!.,Jı' 
hakları l.Rhdit l"dİIP.cl'.k ~e ~}.11ı 
cı :ııefarellcr diplomatik ıın\ ~~ 
lardıın İ!ltifade Nicbilecck ço 11 ~1 
!abalık bir kadro bulundufll11ıı i menedileccklerdir· NihayC't. gi tıl 
fa dahil devletlerden herh11~1111ıı 
rinin hakinılyrıli ho?.gun"ıı 111,~ )'f"tler yüzünden bir tehdide 

15
,rl 

kalır ve hu rlevlct yardırtl t~ıı 
miişlPrekrn harl"ket~ gC'çfltC ,-1 

SO\ ' \ .f:Tl.ERIS TE~litl)t 
llOGUMU 

Sütnine aranıyor ~ 
uset' 

Bir yavruva bakılmak ~ı;,t 
ııütlü mhhRtli tıUtnine a)ci ,d 
Talip olanlarm qafıd 1) 
müracaatlan. (1493 



-1940 

Trista.nlılar sonede Uç • \'{!)·a dört 
defa. oray& giderek bir hayvan '\'ll. 
rurlar ''cya deniz k1d11.rt yumurta
l!l vo kazazede gemilerin sahile 
vurmuş enkFmdan tahtalar top • 

]arlardı· 

• 

tnı§U· 
Gemiden bir motörle "Yanqıl· 

maz ad.asma on iki kadar tayfa. 
ç~ ve bunlar ganö bir iJe ko
yulmuşlardı· 

TUfeıklerile bu tayfalar adada.· 
ki Uç sığırla beş keçiden ibaret o-
lan bütiln hayvanları vurup öldür. 
mil§lcrdi· Hayvanlatı vurduktan 
ııonra boyunlarına taş bağlayıp de
nize atıyorlardı· Ta.' ba.ğlamalart 
teşlcrin ortadan kaybolm!J!I için 
fazla. bir tedbirdi· ÇUnkU denizde 
köpek balıklan dolqmakta. idi. ve 
bunlar hayvanların öldürülmesinin 
Ulerini derhal ortadan kaldıracalt 
kadar ~oktular· 

"Ya.naşılmaz,, m ıcltiz mil tutan 

çevresini tama.mile dol&§OUI 0 !an 
tayfalar motörUn 6nUnde birle~U· 
ler· İçlerinden biri orada ,bckl(yen 
adama. hazrr ol vaziyeU alarik. ha.

hat verdi: 
_ Her Jcutnant, işimiz bitti, 

ad.ad& hayvan kalriıadI· 
Almanca kon~an tayfa· 

la.rm "teğmen" diye hl • 
tap ettikleri adam (?tclrllere naza. 
ran daha kılılcalıdı· Elleri kirli, 
tırnakları simsiyah vç sa.kalı en a
p.ğı on günlüktü· Tayfalar hayvaır 
lan wrm&kla mefiUlkeıı o sahil -
de uzanıp biribiri pe,lıidcn cigara 
içmek ve dUoUnmekle vakit ge : 

çirmişti· 

Emretti: 
di d.. 11- ,. • t..~ -Ha.y oncww 

Şilepte tayfa:lar eililtlaMl'f tilta
kıp arkada§larma iltihak ettiler. 
KaJft.an köprilsUnde "teğmen,, eU. 

varlye emirler verdi·, 

5ilep garba doğru hareket etli .. 
''TcğmC'll,, s5ylendi: 
_ şu vahşilerin yakında "Ya

na.§tlmaz,, a gelecek1erini ve ora.· 
ya bir mUddet için uğramak hev~ 

ainl k&ybederiın· 
SUvarl gUldU: 
_ Ben de o kanaatteyim· On • 

lardan yana rahatız. Mazot tank
larını yerleştirmek ve doldurmak 
için Uç ay yeter· Ondan aonra. bu 
iş lngilizlcr için cbcdiyycn esrar 
olarak kalır· 

Serdümene yeni bir emir verdi. 
Silep rotruımı çevirdi \'C süratinJ 

arttırdı· 
Dört nisan 1939 günU 

vakti esrarengiz §llep bir harp ge. 
ınisindtn bir palamar bo~'U mesa-

{ede durdu· 
"Tcgmv en yük vapurundan harb 

" ş·ı gemi.sine bir halkayla. geçti· 1 c~ 
selim düdüğü çaldıktan f!Onra §ı 

malc, lıarb gemisi ise cenuba, 
Tri'5tana doğru hnrekct ettiler. 

lif 

Tristan'lılarm "Yanaşılmaz,, a 
gönderdikleri sefer heyeti eli bo~ 
ve fena bir haberle dönmü§lü: A· 
dada tek bir hayvan bile kalmamış
tı. Gidenler leşlerini b!lc bulama. 
DU§lardı· Kıtlık çeken abal~n 
erzak deposu esrarengiz bir yag
mayn uğro.mışlt· 

-lf•* 
"Yanaşılmaz'' a gidenlerden Pn· 

ter Kommon yorgunluğuna rağmen 
uyuyamamış, d~lnşırkcn "muci • 
zc,. ye §ahit oldu· 

Denizin karanltklnn içinden kuv· 
veili bir projektörün göz kamaştı-
ran m<;ı "ıktl Tdstanm cvıerlıii 

~o v ' 
yala),p geçti, hareketsiz duran 
Peterin üzerinde bir an durdu \'e 
tekrar kayboldu· 

Pcter çılgın gıbi bağırarak Ri • 
metto'nun evine koştu, kııpıyıı 

yuınruklarile vurarak h3ğırdı: 
- Gemi geliyor! Luim kalk, a· 

daya bir gemi geliyor! 
Bağırarak evden eve koştu. Get· 

ti Roccrs o~n kapıyı &<":tığı 7.:ıman:. 
"'>evamı var). 

Boğazı kürekle. 
geçme müs':'b°:ka~~~ 
iki çifte ve dört teklerın ıştırak. ettıgı 
müsabakada Galatasaray birinci oldu 

Tasviri Efkar refikimiz tarafın· 
<lan tertip edilen Boğazı geçme 
kürek mukavemet yarışı tlün 
Büyükdere • Bebek arasmda 
yapıldı. 

)andıklarını ve muntazam kür .:k . , . - . 
atışlariyle rakıplerını .. a;pr agı.r 
geride bıraktıklarını goruyoruz. 

Zaman: İki çiftelerde 42 <laki. 
ka, dört teklerde 40 dakika S sa. 
niye. yar ıslar iki çifte ve dört tek. 

Jer arasında oldu. Bu müsaba_ 1ki çiftelerde Beykoz 4 i ,5 !le 
kalardan iki çifteye sadece Gala. ikinci, dört teklerde de 45,5 ıle 
tasaray, Beykoz ve dört teklere Beykoz iki~ci, Fener üçüncü. 

.de Galatas~ray, B;ykoz, Fener Bu yan~lar bize önümü~d:ki 
futalan iştırak ettı. hafta Yenikaptda yapılacak ıkın. 

Uzun ~esafelerde daima birin- clkürck teşvik m~saba~asmın 
ciliği kazanan Beykozlular: Sarı- ı hayli C?,teresı;.n olacagını bır kere 
Kırmızılılar i~n mühim bir ra. daha gostcr.dı. 

kip. Saat l 7,25 de iki çifteler v_e Yarışı kazana.-ı Galatasaray iki 
J 7 ,35 .de de tekler hareket ettı. çütesi: Dilmende Rept. hamlada 
rildi. Fethi, Sıvıryada Reha. Sarı - Kır. 
Yanşın uzun mesafe üzerinde 

olması ve müsabaka &ahaımın, 
suların fazla anaforlu ve akıntılı 
bulunması daha ziyade yükü dü. 
mcncilere bırakıyor. Yarışı ka.. 
zanmak onların auyu tammakta. 
ki maharetine bağlı ... 

mızı dört teki de: Dümende Pa. 
ga Kemal, 1 numarada Pertev, 
2 numarada Kesim, 3 numarada 
Tevfik, 4 numarada da Ahifyadan 
rnütcşeklCildi. 

Nitekim Galatasaraylı dümen- ~ .Q .:.. v...;-:J:" 
cilcr, Rcpt ve Paga Kema~, su. 
lan bUlmakta güçlük çekmıyor. 
lar. Bu suretle de .daha uzu~ m~a. 
det kürek çelandr; mecburıyetın. 
de olan lriirekçilerinih fazla ener -
ji sarfetmesini önlemiı bulunU

.yorlar. 

Yarış zaman .zaman çok zevkli 
ve heyecanlı anlar geçiriy~r. B~y. 
lrozlu dümenciler de, rakıplerın. J•'RA..1"SADA AMATÖRJ.t.iK 1 

den •taiı değiller... Jı"utbolcü - Nafile u~yorınr 
Müsabakanın sonlarına doğru DUT· Eğer yüz frank nrmezscniz 

Sarı _ ~ırmrzılr kürekçilcrfo hız. profes3 oncl olat:a_ğım· 

ı· kn.rki rt'.simde rekor ·ahlbi ya~ı dUzün~ yih:iicii kız görüyor· 
&~uz. Bunlar, Hıı.mbul'gda tertip edilen ;yii~e Y:ınsıa.nnm G 50 
tik mesafesinde s':41,9 gihl hlr derece t('ınlu r.tnıı~lerdır. 

. Christel isimli bu Alman km Ul~ın atlamad.a yrn~. blr ıl~nra . Teko~ı 
yapmrşhr· liadmlar ara~mı1a1'ı ul'.ıın ntlıuna dunya rel,orunıı r..ı ~ 
ile kınm~ hu!ıınııınktmlır· · . 
~m!n kcııannda. Alman , o d.ünya mko!unu 151\ret edcu lc\'halu· gö· 
rülmel\I cdir· 

Evlenmenize ben 
sebep ofdutn 

Naklede11: Vahit Orgun 
Saffet dünyanın en güzel ada· 

mı c:-lduğumı söyler ve bununla 
öğünürdü. Teshir kuvvetine ina. 
mr ve hiç bir kadının kendisine 
mukavemet edemiyeccğini iddia 
ederdi. Herkesin buram buram 
ter döktüğü sıcak yaz günlerin
den biriydi. Saffet hararetini gi
dermek için bir dondurmacı dük· 
kanına girdi ve yalnız oturan 
çok sık ve güzel bir bayanın kar. 
sısındaki masaya geçip :>turdu. 
Bütün 'kadınları teshir ettiğine 
inandığı ateşli bakıılarım büyük 
bir azimle ona dikti ... 

Yazrk. bu Jca.dm nedense hiç 
oralı olmuyor. Saffet: "Allahım 
ne ahmak ve mermer kalbli ka
dın" diye dü§ünerek yedi~~ d.?n
durmanın parasını masa ustune 
bıraktıktan sonra kalktı ve kapı· 
ya doğruldu. Kapı eşiğinde ar
kadaşı Muzafferle kar§ılaştı. 

- O! Merhaba, aylarbanberi 
görünmüyorsun, taşrada olduğU
nu söylediler. Doğru mu? İ~lerin 
nasıl? 

- Tc~kkür ederim, y~ sen ne 
yapıyorsun? Çapkınlık yolunda 
mı? 

- Ell, oldukça.. Buraca da 
sevimli birini ıözhapsinc aldım 
ama nafile. Hisşiz bir kadın ola
cak. O ka.dar alakasız duruyor 
ki. 

Saffet bunu söyleı-ke.n yalnız 
bapna oturan güzel bayanı itaret 
ctP. 

MuzaffK cösterilen iıtibmete 
baktıktan sonra= 

- Yok camın: dedi. Böyle gü
zel olan biri hiı..siz olamaz. Hele 
bir de ben tecrübe edeyim. 
- Sen mi? Fakat sen ne zaman 

danberi bu -itlere ba!ladtn· da us· 
ta oldun? ı ·Mademki iıtiyor111n, 
bir de sen tecrübe et de görelim. 
Yeniden biraz evvelki yere otur

. dular. 
- Şimdi da~ yakından görü

yorsun nasıl ho§una gitti~? 
Bu sırada kadm gözlcrinı kal

dırıp onları süz.gün bir bakııla 

tetkik etti ve sonra hemen gözle· 
rini vere indirdi, 

-· Fena dc~il. kaybedeceğimi 
sanmıyorum. Beş şişe ıampanya. 
ya bahse girerim ki yanm saate 
varmaz m.asasına oturmuş ola· 
uğım. f 

Saffet alaylı bir ıesle: 
"- Gerçi beş şite §<lmpanya 

sok .. Fakat kabul... 
Bu şekilde konuşurlarken ka

dın çantasından tabakasını çıka· 
:rıp bir cıgara aldı. 

Saffe~ daha vaziyeti kavrama. 
dan Muzaffer hemen fırladı ve 
cıgarasmı yapmak için bayanın 
masasına yaklaıtı. 

Kadın gülerek kabul etti. Bir 
teşekkür, aonra bayanın davetkar 
bir tavrı.. Muzaffer yanına o· 
turdu. 

Saffet harap olmuştu ... Fakat 
<laha fenasını da görmekte kader 
de varmış. 

Takriben 10 dakika 'onra ba
yan kalktı . .Muzaffer büyük bir 
nezaketle mantosunu giymesine 
yardım etti. Sonra bir lahza ar· 
kadaşına dönerek: "Bayana evi
ne kadar refakat edeceğim. Beş 
şişeyi evime yoUıyaıbilirsin. Bili· 
yorsun Sıraselvilerde oturuyo
rum" diye fısılda.dı ve arkadaşını 
yalnız ve mütereddit bırakarak 
güzel avı ile çıkıp gitti. 

Üç ay aonraydr. Saffet kolunda 
bir bayanla giden Muzaffere 
rastladı. 

Muzaffer arkada§mı görür>ce 
hemen yanındakini takdim etti: 

- Karım! 
Saffet üç ay evvel bir dondur· 

mııcx dükkanında rastladrklan 
hissiz kadını tarudr. 

- O, tebrikler ,dedi. Fakat ev. 
leıımenize azıcık bcniın de t~ai· 
rim oldu. O gün sana gösterme
miJ ·olsaydım ... 

Gülerek kadın cevap verdi: 
- O gün mü? Bay Muzafferle 

dondurmacı dükkanına girdifiniz 
günden dört ay önce evlenmiı· 
tim. 

1 Çatalca Askeri Satınalma Komisyonu illinları 1 
Çatalcadaki birlikler ihtiyacı için 29·7·940 pıı.zarlcsl gUnU saat 15 te 

ba§lıyacak "e 17 de bitmek üzere (22800) K. patates, (22800) kilo ay§eka· 
dm fasulyesi (22800) kilo pntlıcan, (22800).ldlo bamya ve (14000 kilo doma· 
teJı komlııyonda mıovcut nerait ve evsafına göre pazarlıkla satın alınacaktır. 
lstekmerin belli gUn ve saatte kati tcminatıarUe birlikte Çatalcada askeri 
satınalma komiayonuna gelmeleri. (6:163) 

tJaküdar icra l'lH'llllurlujııadan: 

917/%29 
Şefiğe borçlu Hatice Behlrenln hac· 

zcdllen Boğaziçlnde Beylerbeyinde 
Beylerbeyi sokağında eski ve yeni !!3 
numnralt bir tnra!t Fahriye hanım 
mahalli ve bir taralı Hasipbcy mahal· 
li Ye bir tarafı Sermet pa,a vereselli· 
nln bağ yolu ve bağı ,,.e bir tarafı 
Beylerbeyi caddeııile çevrili ':c tamıı,: 
mıne. yeminli 1.lç ehllYukuf 2o>OO lira. 
kıymet tal:dir edilmi' olan tapu kay· 
dına nazaran bağ Ye halen metruk 
bag yerlnı.-ı 2280 numaralı kanun hU· 
kUmlerinc tc\'fll\an satılarak paraya 
ı:evrllme.ıılne karar wrilmi~tir. 

QayrlmenlrnlUn evaaf1: MezkOr gay· 
rlmcnkul tapu kaydında l90:S~ ZJra 
6 pamıalc vakvilcn ( 10661) metre 
tcrbllnde bağ' olarak R"ôaterllmekte,se 
de hıı.lcn b3hçc h8ılinde olup dört 
tnra! hududun klrlr ve kımıen yıkık 
drvarla tahdit edUm!I itinde bir su ha. 
zinelli hallnde bir kuyu ve bir bavuz ve 
muhtellttilclna (elma, armut ve erik, 
badem kiraz, incir, hurma veaalr 
ıneyva' ağaçlan) birçok •l&çlar mev· 
cuttur. Gayrimenkul mllll ve Uç atten 
lbuet olup bakımsız bir haldedlr. 

1 _ İ§bU gayrimenkulUn arttırma. 
sartnamesl 17·8·9•0 tarihinden itiba· 
nn 937·229 numara ile 'OıkUdar icra 
dalrealnln muayyen numarumda heı 
kesin görebllmesl için açıktır. lllnda 
yazılı olanlardan fazla. malO.mnt al· 
mak lstiyenler işbu ~artn;m~f~ız~e 
do!)'& numarallile memu ye 
mUraeaat etmelidir. 2 - A~tınna(ıa 
l9tlrak için yukarda yazılı ıyme n 
yUzde 7 buçuk nlabeUnde pey veya 
mı bir bankanın teminat mektubu 

~vdi edilecektir. (Madde 1~4) S -
t otek sahibi alacaklılarla diğer alA· 
:adarlann ve irtifak hakkı sahipleri· 
nın gayrı menkul Uzerlndekl hıldarı-

hwıusllc faiz \'e maarata dair olan 
f~dlalannı iıbu filn tarihinden 1Uba· 
ren yirmi gün·içinde evrakı mUabl~· 
lc;.rlle birlikte memuriyetlmlzc blldır
mclerl lcabcder. Akıihalde h&kları 
tapu ıılclllle sabit oımadık<:a ıatı~ be· 
delinin payla.şma.aından hariç kalır· 
tar. 4 - Göıtcrilen günde arttırmaya 
l§tir&k cdenl~r arttırma ııartnameslni 

bunlan tamamen kabul etml§ ad ve 
1tlhar olunurlar. ö - Gayrimenkul 29 
ağwıtos 1940 tarihinde PCI"fembe gUnU 
saat H ten 16 ya kadar ÜskUdar icra 
memurıuı;'tlnda Uç d~a bağrıldıktan 
ııonra en çok arttrrana ihale edilir. 
Ancak arturmıı. bedeli muhammen 
kıymetin yUzdc 75 ini bulmaz veya 
aatış iııtıyen!n alacağ!na rilehanı olan 
diA'fr alA.kadarlıır bulunup da bedel 
bunların bu gayrimenkul ile temin e· 
dllmlıı alacnklarınm mecmuundan fa7. 
laya çıkmazsa en çok arttıram.o taalı· 

bUdU baki kalmak Uzere arttırma J5 
gün daha temdit cdlletek 13 ey!Ql 
1940 tllrlhlnde cuma gUnU saat 14 ten 
18 ya kadar OıkUdar icra memurluğu 
odaımda artbrma bedeli &&lif !niye· 
nln alacağuıa. rUı;hanı oııı..n diğer auı.
caklılann bu ga;>Tfmenkul ile tcmın 
edilmiş alacaktan mecmuundan faz· 
laya çıkmak ve muhammen kıymetin 
yüzde 75 §ini tutmak §arWe en çok 
arltırana ihale cdlllr. Böyle bir bedel 
elde edllemezae ibate yapılmaz ve s:ı. · 
tıı 2280 numaralı kanuna tevfikan 
geri bırakılır. 6 - Gayrimenkul kcn· 
dialne ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mUddct içinde parayı vermez· 
.sc Jhalo kararı !csholunıırak l<endisın · 
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
klmııe arzetml§ olduğu bedelle alma!n 
razı olursa ona, razı olmaz veya bu· 
tunmıızsa hemen on be§ gtin mUddelle 
arttırm11.ya çıkarılıp en çok artttrana 
ihale edilir. İki ihale ıırasındakl !ark 
ve ge~en günler için yUzde 5 ten he· 
aap olunacak !alz ve diğer zararlar 
aynca hUkıne hacet kalmakuzm me· 
murlyctlmlzcc alıcıdan tahsil olunur. 
(Madde 183) 7 - Alıcı arttırma be· 
deli harlcinc1c olarak yalnız tapu, fe· 
rağ harcını yirmi senelik vakıf taviz 
bedellnl ve ihale karar pullarını \'er· 
nıeğe mecburdur. M:Uteraldm vergiler 
tenvirat ve tanzl!at ve tcllMiye res· 
mlndcn mUtcvellit belediye ruaumu 
ve mUteraklm vakıf icaresi atıcıya a· 
it olmayıp arttırma bedelinden tenzıı 
olunur. 1ııbu i'ayrimenkul yukarda 
gÖlterilen tarihte Üsküdar leta 914!· 
murlufu odasında l§bu llAn ve göst•· 
rilen arttırml\ Dartnamc.sl dairesinde 
aatılacağı i!A.n cılunur. 0 

okumu~ te lüzumlu malümat almıı ve .i ' 



.. . 

l~ul Levazım Amirliğinden verilen harici ı 11· l@!I 
I_ askeri kıtaatı ilAnları J iiiii..iiii ij 

----------------------- ~,30 program ve memleket auta 
300.00Cı ldlG arpr. 7·&·9-lO çar:amba rUnl! saaı. ll ae \'e 30-0.000 kilo yu yarı, 8,3~ Müzik, (P. > 9 Aja.ııa .haber 

ıat ayuı gün at.al ı:ı te ayrı ayrı kapalı u.rna ekılltmeye konmuıtur. Ta.o ıerı, 910 Ev kadmı • Yeme\! liatc~ 
müı nedellerl 16.fıOO er lira ilk tem.na~•arı 1237 lira r;o ~er kuru:tur.hteklıle 9,20/9,30 :WUzik, Barıdo pllklu, 12 3(ı 
ruı kanı.nl vuikalarııe teklif mektuplarmı ihale uatıerlnden bır ıaat evn, Pro17un ve memlekeı aa.aı ay .. rı 
çatalcada askeri eat!nalma komısyonur.a vermeieri. şartnamtlerı Ankara 1~,3S Muzık, Saı eserleri, 12,Mı ı.311.m 
!stanbul Lv. lmlrliklerı n Çatalca &!kert. aatmalma komilyonlarııı.da &o:-tı ha~rıerl. 13,0~ MUıık. Ş&r ·ııaı, ıı,:ır, 

/H 30 Müzik, Radyo ı&lon orkestr.ası 
ıt. r. <M07 l 00 p ı " 1 ~. rogram \'t mem e"et aaıı t aya Daima birinciliği muhafaza edigof"' •• lf ... 

5i6 ton ııtrr etine lateklı cı.ıtm&:1ıgtndan tekrar kapalı u.rn& ekılltn.~aı 
ıo·t·~tO cumarteıı gtınU &Ut 1e da. Erzurumda ı.v. Amır.ltı aatma,r.:ıa ko 
misyonunda. yapıla.c.aktır Ts.hmı:ı t.edtll 1&6.ı560 lln llic tem~acı 65ib 11:-a· 
<lrr. Ev.sa! ve f&rtnamem komisyona~ gbrUIUr. laıel!Jıiemı k1r.nuııı 'l'Ulıta. tar.

le tekllt ınektuplannı h:ale aaatinden bir at.at evveı komtayor.a vermeıerJ. 
( 6-l.lOJ ..... 

Telco.:ı ıebekm ıçın altı mttre boyunda ~a:;u "' 8 metre boyunda 33r, 
adet evıat da.hlllnd~ telefon dire,81 alır.acaktır. lbalui 12-fs·sı.ıo pazarteai g'.l· 
nll aut 16 da kapalı zart usul!lt yapılacaxtır . .M.uha.mmen bedeli 23050 lı:-ı 

tik temınatı ı7Uı liradır .Ş&rtnam~s.nJ gormu latlyen!eı· Ankara, Iat. ı..v. 

tmlrllğ1 Sa. Al. Ko na ve Kır~larell \'U~t tUmerı SA. Al. Kc. \'* Çorluda Kor 
Sa. AL Ko. na mUracu.tla goreb,Jlrler. lati!k!:lerln kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelen:ıdekl belgelerlle bl:::lıkte belli gtin ve :ıutlen evvel tekil! mektup 
ıırmı Çorluda Kor ıatmalma Ko na vermeleri. (6U3) ..... 

2".lOO adet telefon dıreg-ı kapalı zarfla aatm alınacaktır. !bale.ti 8·&·1140 
perıemtc gil.DU .ııaat ll de<Çanakknlede ukert aatnıalma komiayonunda ya· 
pılacaktır. Tahmw bedell bt.hcr: 6 lira l~k teminatı 825 liradır. lsteklı!erın 

xanunJ vealkalarıle belli saatten b.r .saat tV\'tl tekli! mektuplarını komlsyo· 
oa Termelerl. !H9) {6422) ..... 

5009 ton kun.: ot .kapalı zartla utın almacaktrr. Ibaleai 9·8·940 ı-UnU 

eaat 15 te .lzmitt4! TUmen aatmalma komisyonunda yapıla.caktır. Tahmin ba 
deli 225.405 lira ilk teminatı 16.906 lıradır. lateklllertn bellı gu::ı ,.e aaatten 
bir aaat evveline kadar kanuni Teaikalarile teldlt mektuplarını komlıyonıı 

vermeleri. (401) (63i8) 

• • • 
AJaltda mikwları yuılı samanlara tallp çıkmadığından yeniden kapa.· 

lı artla ek.llltmeleri 9·8·940 cuma gUnU htzalaı·mda yuılı .saatlerde lpecedı 
aıkert 1&tmalma komlayonunda yapıl&eakhr. lıtekli.ler.ın kanunl vealk ve 
teklif mektuplarmı Uı&le aaa.tindeıı bir aaat evvel koml.ayona vermeleri. 

(US) (8421 > • 

lıliktan taıunlıı bedeli teminatı ihale aatl 
kilo lir& Ura 

•s1.ooo !i.411 632 10.30 
t.m.ooo 26.617 1997 11 
3Z5.000 6.500 481 111 
325.000 5.681 421 15,30 

••• 
Hamam 1nıutı kapalı z&rna ekı.Utmeye konmuıtur. Ihale.st S·T·HO per

ıembe gilnll aaat 16 da Eılot.lıehirde Kor aatmaı.ma komilyonunda yapılac1,k· 
ttr. Kqit, pl!n \'e ıartnameal komf.uonda l'(SrWUr. Keııt bedeli 29.3911 lir9 
~5 kuruıtur • .Kuukkat temin&tı 2205 liradır. latekUlerin kanunda. yuı\j .,,. 
ıalk .,. temln&t1armı havi tekl!! mektuplarmı ıaa.t 111 • kadar koıııiayo~ 
Teİmelıri. (371>: (6295) 

• ;ti.. 

72 ton ıaaeyaft iklnci defa kapalı urfla ı;J..alllmeye fOıunuıtur. 'l'abmlll 
bt.dtll beher kilom 121 kwııflur. lUt teminptı 6608 llradrr. lbaltal lO·S·HO 
cumartm sQD'1 aaat 12 .ı. Kırklanlt aakert atmaıma ~unda Yf'.V!I~· 
caMU'. Zviat ... tartni.mUl Iatntıul, Aııltira ıı;, bn~rlliderl İatmalm• ko· 
mlayoiılarmda görlililr. lıteklilerhı Ut teminat n tt.klll mektmtlarmı kanu· 
n1 vuikalarDe beraber Diale ıaatindcn btr ıaat ene! koınt.ayo.ııa vumıltrı. 

(4011). (M()S) 

••• 
.Afaftda yazılı mevad hlularmda yuılr &iln v• aaaUerde kapalı zarfla 

ekailtmelerl ttnecede aakeı1 aatmaıma komi.ayoııunda yapılacaktır. latekllle· 
rin kanunt veaikalarile tekli! mektuplarmı ihale ıutlertnden bir ıu.t evnl 
komisyona vermelerL şartnamesi koml.lyonda görUitır. (411) (Hl9) . 
Cüıai mlktarı tutarı teminab illale. ~llnU ıaatl 

kl1o lira lira 
Kuru ot 825.000 18.525 13!>0 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Sığır eU 

Sığır cU 
Sığır eti 
SılJr eU 

481.000 27.417 2057 
825.000 18.688 1402 

l.ıs21.ooo 86.697 6~03 

316.000 lOi.440 6642 
SU.000 l06.i60 6658 
461.000 H6.740 i587 

461.000 146.740 i68i 

••• 

8/8/9-iO 11 
8/8/94-0 11.30 
8/8/940 15 
8/8/9-iO 15.30 

10/8/910 10 
10/8/9Ml J0.30 
10/8/940 11 

10/8/11-tO 12.30 

3.365.0-00 kilo kuru ot Udııc1°deta kapalı zarrıa ek.siltmeye konrnuştur. 
tiıaltli 10·8·940 cumarte:ıi günil ıaat 11,30 da Kırklareli ukerl ııatmalma ko· 
mlayonund& yapılacaktır. Tahmin l>delı bır kilcııu bet kuru, altm!J ~tım· 
dir. tuc teminatı 10.658 1iradır. Şartname ve eTll&tr latanbul, Ankara Lv. I.· 

m!rliklerl aatmalm.a komuyonlarmda ıoruıur. Taliplerin Lekllt me1<lupları:nı 
ihale uatiııden blr aaat evvel komLtyona nrmelerl. eni' (6-l20) 

- .1f. • 

10.000 mıktarında c~ya nakliyatı kapalı urlla. eksiltmeye ._onmuı~ur. 

Ta.lımln 'bedeli 18.30-0 !ıra ilk temıııatı l3i2 lira ıso kuru~tur. Şartnaıneal ko 
misyonda görülUr. Jıteklilerln 12·8·940 pazartesi gtıntf aaat l& da.ıı bir aaat 
cıneUne kadar teminat ,.e tekli! mektuplarmr 1'0'.ayııerlde Kor satmalma ko· 
mlıyonuna vermeleri , ('t:5S) !6626) 

• 4 • 

1,260,000 kllo sığır ctı:n!n bazı parçalarma teklU edılen nyaı pahalı gO· 
Tillmllı ve bazı parçalarına da talıp çıkmadığından pazarlığı ı3·H 15/8/940 
günleri Baat ll den 115 oe kadardır. Eeher parç.aııın muvakkat teminatı SS'i.S 
ve 2880 liradır. Şartnameleri koı:nisyonda gtirüJUr. bteklılerüı Vizede &.!kert 
ıatmalma komlsyonunıı gelmeler!. (466) (6628) 

Bit1iı P. T. T. Müdürlüğünden: 
ı - ı:Vi 9-tO &,'1lnti uat l:"i le kapalı zart u.sulil• yapıJAn ekailtme neti 

cUlıla• ı:ııhur eden bir talibin tekli!t haddi llyik ı-ısrWmlyen Billiı D. Bakrı 
poıta SUrücUIUğıl yazm otomobUle iıcf rUndı kı~m ha)'Taala altı rUndı k'L:, 
yaz ve kış Baykan. Garuuı, Beşiri, Sinan, Biamil, merkezlerine uğrı..ın.sl· 

ve yazm Uç kamyo!l ıuım :17 hayvan bulundurmak ve baltada Uç serer Y"JI 
mak, beher ııeteı· klLl'§llıkıı yazın l:>OO ktfm 1200 kilo bamule t&Jımak ı•ır
le ıartname vı mukaveleoanıe bUkttmıerl dalreaind• 940/90 bır ıenel!:.ı 

940/942 ,aenelerl lı;ln aynca Uç aenellk olarak beher aylıgı 2100 llra, muhım 
men bedelli ve kapalı ıarı usullle 16·7·940 hriblnden itibaren yeniden ıs rtııı 
:nUddelle ekalltmeye konulmuJtur. 

2 - Bir aenelik gazrı., ll!n bedeli de muteahhlde aittir. 
3 - Yapılacak tenzı, .t tıaddl llyık goörilldı.ıği.I takdirdt 31 ·7·9i0 tarlh':ı 

de ıut 15 te ihale )'Apıtacatından taliplerin evrakı aıUıbltelerile, • te;dır 

mektuplarmın Mr aıu.l tV\'el BIU!ı f'.1'.T bınuında muteşe:.kıı kom:ıyonı 

\'trllme.Ji v.o tazla lu.hal alma1c lstlyenletc...ıı daha ene! koml$yona ırıilra.ca.at · 

!arı. (617S) 

Kuleli Askeri Li&eıi Md. den: 
~u!elJ ukerl lisesinde okur yazar ~ ı terc!lı.al\ terz:tık . kunduracılık 

rı. 18,0~ Mllzlk. IPı.) l~ 4~ M~ıı.l'k 
Caz orke.straıı, 19,30 .Mtiz:l~. Hı ~ı, A 
j&n! h&~rlerl, 2Cı, MUZi!!, Hallı tUrl:C 
!er: 2Cı,l:> MUz:ık, F u:ı aeyett. ~0.4& 
Konuıma, 2! .Müzık, MU§terek "t tek 
~ancılar. 21,30 Muz:ık, lnhlı blı ope· 
u .. · Manoıı, 22,30 Ajans he.'b-!rltrf, 
22,-l5 Spor ıervl.91, 23 Muzık. Cazbant 
ı Pl.) 28,26/23,30 Yarrnkl progranı vı: 
kapaıııJ. 

Bu yeni tertipte sen de ltir kere o uğurlu eli tecrübe el··· 
Alilylt \e nUmayiş~n ho,13.nma~ mute\atl \t c·lıfdl bir P t r A N G O GlŞZSf,... 

TEK KOLLU CEMAL'in ~ı 
PiVANGO GiŞ~:7 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu ,;ece (Takaım) Altrr.teped~. Yarn. 

l'ece (Bepktak ı Sııat Parkta:. 
AKTÖB KİN 

Raşit Rıza Tiyatroıu 
28 Temmuı Paur gUn\I akp.mı 
Gedılcpa~da Auk Bahçeı1ndf' 

"ONLAR ERMiŞ MtlRADINA,. 
Komeıd.I <S) Pf'rdıoı 

Dr. NECAETitN 
ATASAGUN 

M~terllerlne ı:aret nıııik muameıt,-i, mbttA:n.14!rlnin emlr ,.e an;ularma gorc hareketi 

lttltıTa1 eEtmKl~tir . KOLLU CEMAL • Büyl.lk ikramiye kaz.ana.ıı mUıterlnin arzu ve ~ 
• ilesi olmadan te~hlr etmez:, tamamen mahrenı I 

TEK KOLLU CEMAL. ~: :~~~:d~::~u~e~:~~~~~ı:~un~;~,. 
keslz e\·ltdr, emeklı malC.lgaıi aubıylarda.ııdır'· tJll' 

(Bir ı.:oın ue ıı.tıJIMlı ,ahad11 tah1ıuı T ı; K K O ı. ı. U () r.: !\I A L 'I her yerden U.tün ı.tmaı 
de bOyiik bir 1'e-rlt n belki de nbnl bir vllT.lff!dlr). 

,.......... • .... 111 ....... '"' • ........... ........... ....... ....... ~ 

ı 
\'eni wrtip ... 1'wıJ pl~ıı ... Hö~iık detitlkllkler ..• MlDI rlyM&'°"Wl <Ok kıymf'tlf nJtWib'krl ılmdt1' ::MI 

ıat.btk edilen c~kl 1.11M1llerl kaldırdılar. !\lııhtf'nm lıalkm KHttlf çok caztp n pratik plln ~ 
\"eni pllnı çok dlKkatll okuyunoı:. , 

f ı Te % lncl keşldelerd• % Ura ile tıım 40.000 lira, ı lira lif! tanı :!0.000 lira, ll~cU bfld~ :_::., 
lwm 6Ct.OOO Ura, 2 lira ile tam !l0.000 Ura. Bu kadar bü~ Uk bir .ervett tlmtlye kadar kllrelaf'Z 
fblçblr melnlekeUn plyang~ venn~au,ur. ' 
ı J ............................. 1 • ... 1 ' il ,,, ................... _____________ _ 

Sabehları 8,30 • kadar. Alı· 
:şa.mla.n 17 den aonra Lllell Tay. 
jyare Ap. Da.lre 2; No. 17 de 

hutalunn kıı.buJ eder. 

19 Mayıs piyangosu gibi çok rağbet göreJI 

T~lf'fon: !!~9S! 
aP.!~~-~!!!!!!~~!!!11!1· 

Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyunlu 
Takaim, 'hliÇ&ne. PJ].u No. 4 
Pu:ardu maada hergtlıl aut 13 

ten sonra. Telefon 401%7 

M L i Pı G 
Yeni tertip biletlerini biran evvel alınız. 
Acele ediniz, son günlere kalmayınız. 

Adrese çok dikkal 
btanbol, Eminönü, Baht~kapı Tram"ııy Cadd~l ~·o· ~'7 

.TEK. KOLLU CE AL GiŞE 1 
Sahibi Harp Malulü subaylardan Cemal ~~ 

HiÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKT"' 
Dr Kemal Ouan 

1drar yolları hastahk
tarı ·mütehassıs• 

i~~is~rl~~ : ~~u~rr! ~~~üt!.~.ğ~n~ 
105 kalem 

lira Kr. 
11120 60 

lira K.r. 

1H -

Göz Hekimi KA.ftt dtızeltme maktzıelf • ı adet "muteahbldt,, 
•·namma., , 

Dr. Murat R. Aydın 
Be,.oilu • Panmkkapa, imam 
aolr.ak No: 2. Tel: 41563 
Mu•~ •• laer türli söz 
uneliyab fıkara için panıu .• 

l - Şartname vı ecza mlltredat llatesl mucibince yukarda yazılı iki kıtlem efY• lılzalarm1a ıtlt' 
ıe u.tm alJDacaktrr. 

n - Ecta muhammen bedeli, mıı,,:&<ka.t teminatı hl.zaımdıı yazılıdır. 

m - IC1c•lltme 1·8·HO sair rtınU htzalarmda yaztlı saatlerde Kabata§tA 
komisyonunda yapılacakln'. 

lV - Şartname ve ecza mtifredat llııtest stızU geçen ıubeden rarası.z alm..• bilir. 
V - hteklllerin ekailtme tçtn t:ııyin olunan gün ve uatte'lilZde T.ll ıtıHnme paralarlle 

mlayon.a. mUracaaUarL (125Z\ 

Oeııiz Levazım Sıtınalma Komısyonu ıllnlar• 1 
Marmara Ü•üb&brl iL Satmalma KornleJonu Batkanlıtından: 
1 - Çene dağmdan Derince lıkeleslne Uale edilecek ıu tc.si.satı iOl ka 

palı zart usulıle ekailtmeyı konuınıuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 647i:S Jlr;· S:S kuru§lur. 
S - Ekllltmeai 8 afuıtoa HO perıem~ günü aaat 16 da ltmltle Teraa 

ne kapıf!Ddakl koml.ayou blnaamda yapılacaktrr. Bu lfe alt muvakkat temi 
uat 4'81 lira 77 kuruıtur, · 

4 - !ataııbulda zul>ur edecek i.steklller, bu I~ aıt fenni şartname, pılı 
ı·ulm \"e&&ir evrakı takım halinde Kuınıp&fada deniz levazım ıatınaıma ko 
mayonu bqka.nlıfmdan, Ankuadal\I talipler de ~ M.V. uenız le\'ar.rm fUbe 
si mUdUrlUlilnde ve komiayonuınuzd&D 324 kuruş bedel rr.uıtablJinde al•bi 
lirler. 

15 - bteklllerin ıtrndiye kadar bu miktar ve buna benzer taahbUdatı ı 
fa ettiklerine dair lcabeden \.;sıka. mahalll emniyet mudur Uklerlndezı &!a 
caklan bllsnUhal .klğltları \"e yukarda yazılı llk ltırıln\l,o .le h.lılıkt• lar.ı 
zim edecekleri teklif mektuplarını munnen ı;Uı. v-e 111o1att-.-ı t.sm bir ıııe.ı 

eweline kadar komiıyon ba,kanlıfnıa \'Crml'lert lltıı olunur. !6J8tı 
••• 

ıaıoe metre kablo alın.'\(;llıı 
On kalemde cema.n 1310-0 metre çelik lıoıell kablo 3fı temmuz 910 tAı1 , 

iline kadar puarlıkla aımacaktır. lslekllltr1a hergUıı KA.Cınıp~ada bull.ov. ! 
komllyona mUracaaUan. (6397) • • ~ ( ! 

20 adet Lavmana. knmp1e ' 

j 
1 

Yukarda yazılı \I~ kalem ıı,ya M temmuz 19°'0 11111 g-Unll d;~amır.a ! 
kadu pazarlıkla almacaklır. ı· 

lıteklilertn her r:rrı KA:.ı:np~ıtda bulunısn komısyona mUracıallarn&~33) . ~. 
1 - Deniz fabı-lkaı:ırı • •• uum n1Uı:lilrlUtU ıçlıı 4 l ,••6 m • Lre mıka. bt mubte· ı 

11: cın.s kerui:ty' ::-: k.:. •• m :.-:. ·.~t.:.ıt cl::ır ma!zeıue ile deniz. ıevaııın dcpoau 
!t:ti.}"&CI lçlı\ eu:nune:c:-1l'e go:-e soo ı.;ı:: _,ıu;·ar!ak lom~t teli, MO kıto yaaaı 
t<ı:nar tell ve 100 kı?o a;ı·! t~:nar kılmm :?9·i·9i0 t.ı'rlb:ne ra·.tlırıın p11za:tesı 
(U:ıU ıaa.t ıı de :ıd1 pa.::uı:g-: yap:lacaktır. 

25 adet J..avma.ııa a7nur 
300 adet Faya.na 

2 - bteklllc:-!:ı ta~!I tün ve nacte mczkQr komlsyorıa mUrıcaat!arı. 
r681S) 

• • • 
Mıt.tmara Uastib:l!ırt K· 1o11.tınal.mıl koml~yonrın 'an: 

Sadeyağı il.anı 
ı - Kon":.ıta.nıı~ !l:tlra.cı için 2SOOO kilo :sadey,ğı Kapalı zarı usıılile ek 

il!tmeye korıvlmı:ıtur. 
2 -.: Ekıiltmesı 12 a~ntoı 9i0 paıartesı gUn.ı aaat 16,30 da lzmıl~c Ter· 

n~e ~apwı:ıd:.kl kom.sy uJıcda yapılacaktır. 

3 -, Yağm ~1r h"tlO.( wnınlc edilen fiyat 130- kuru1 Olıip mU
0

V2\.:kat 

. • • ! • '.,;I 
1 - Şartnamesi ınuclbince • atlet ~aye tank l<ııpall ,,.rf 1 

alınıtcalfln'. ııı'" 
- Muhammen bedeli ıit Istanbul 15.000 lir& rouvakkal tefll 

~~ ~-
nı - Ekslltme 6 S·IHO ulı ,nnu eaat. ı~ te Kaba.lafta ıc 

ya&. ıu'bemlzın alım komis,ı.ı:ınunda .}'pdaca'ktır. 
IV - Şartuame ıözlı gcr;en oubeden pıırıunz almabllir. ;.r.~ 

• \' - Münıı.kuaya girecekler mUhUrlU teklif mekt:ıpıar.ıJll 11pı 
ıe yllzde 7.~ güvenme parıuı makbuzu \'eya bılnka temı.n&t ıss:,,c 
, .• edecek kapılı zarfların ihale gU11U ekıılltme ıuı.s.tıcdeD hir rfl''.,1-. 
kadar mezk~r komisyon hııtkanlıfmıt makb;ı: mukabilinde v• 
dır. !ö1901 

j ıstanbul 
Komulanlık blrllkleri için aşag-Ida cins ~e miktarı y&llıll 1!'ı 

lı ıart uıııılıie ıatın alınacaktır. MUnakaaaaı 9 8·940 günıl -~ İJıl1' .JI 
laııhul cıbı:tl ılı Sellmlye clbetl sebzeleri ayrı ayrı tdipter• ~)·61!:İ 
lir. latekltleı ın oartname~1 gormek lçın her gjn ve mUrsakas'~ 
de belli gün ve &aRtten en az bJr aut önceye kadar teklif rıı• ~J 
dıkl•da komutanlık aatmıı!nıll l<umiıyonuı'l!l ,·ermeleri. (631'6) -

Cırıı: latanbul ctlıeti Sel!mlye cıııetı .Muhıunrııetl .ı. 
kilo kilo 't>tdeli Y;' 

Patııcaıı 

Domatee 
Bamya 
'refil sıvn 

biber 

80000 
30000 
12000 
ı:lOOO 

iMOO 

7500() 
2~ 

10000 
10000 

Li. Kr~ 
1262:1 oO ; 

1 
1 

~ 

2665' °' / 
• • • ~!.. 

29 7 9 lO gUnü ııut 16 30 da nıunakasll.Sr yapılacak K•r•-,~ 
taatının 300 ton ııgır etln:n aıınmaaında.n sıırfınaur cdi!dil1· ~ 

• Komuta:ılık ambarı için a~ğı~a,,.ci:11.. miktar ve taıııniJJ~~ 
a kalem mutablye 2·8·940 gllnil saat 16 da pazarlıkla satın JI'. 
aafları hergün koml$yonda. gör'.ilrblllr. Bunların her biri •):. t! 
de ihale edileblllr. l!ıtcklllerin 'b-!111 gUn ve saatle yüzde on 1,,c; 
bl:lıkto Fın:lıklıaa kom~tanlık ııatma.lma komisyonuna gelııt:~f. 

Cınsl Miktarı )!tıll ııtt ~ 
adet '-. r l= ~,, Sapı ıte ~ratıer Jp yular ba,ıı.;ı 

z.nclr yular başlıf: 
Şaplı yullli ba:ı:ğı 

berberllk, rnotör:l!:Uk. deniZ D'wtörc'.i:tı,gu, mara.nJO&lui<. ballaçlıl< , e:,·aı.;: 

d1'·arcılık, ıar.aonıuı-. allCJılk, ı-eJAire gi':ll az çok ·ıanat tılerındcn &n!.Ar ., 
Y&fları (40) C:an faıla oını:~an bad~meler ıJma.caktır. Ucreı IıyakaUe!"ın~ 

g-öre :.!6·31 !lradrr. l.atiycnlerırı tonımuz 940 ıonuna k• a? tr. ~o:ı b0Mer~4 

le.ril• r• birer iAUd<l ilı bizut l)fngelkbyUndt Kuleli uk"!rl ıu~aı.ııt muraca 

~emınatı ::f3i lira 50 kuru.tuı Buna aft eartname 163 ı-uruş bedel mui\:ı.t! 
nn!lt koml'.5~:01\lfmt:zdan ıılmııbfllr. . -- .. 

4 - Ek~·fltmeye iştirak ed!::ek 'ieteklılerln 2i9!l 3&yılı kanunun tar.falı 

-------..w. _ __._..._.utıuıı""---~------~-------"l.----~-W!~:Ul.ı~.RILIJfil.c.taJılA~kS!·a~d&~r oldukla:ına dair tic.sret veaikalarını ve ~ıkarda yazı 

-- .,tcıı'J 
it ilk tcmınat'ulle blrllkte tanzim edecekleri teklif melituP·.,... 
ı::-Un .ı~ aaalten tam bir uat ev,·eıuıe kadar komısyoo b~ıı: 
!er! 11S:l9) 


