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1 
~hver,, _... aşvekll ba saba 

An a aya döndü tıgılt 
serb ereye kar.şı 
ed h~~çe hareket a e l rnek için 

,; af kanlarda 
, SUihun 
'darnesine 
r Çahşıyor 

lke.t s 
btrek ?Yyet hattı 

.~tı karanlık 
&'orülüyor 

~8Yrn'~ 

~·~YİE:g;'° 
:ürkiye ile 

dost ugosıavyayı 
!arından · tecrit 

ı"4 etmektir! 
~ll'J ta, 28 ( 
"b llıatllt .... .\. ı\ . > - Röyt.crin 

"" <lPr h '"tıha....: · ~t t teıı .. 'n yazıyor: 
. ·~ ı;~n rtı:ıd~n. \'e Roma görüş· 

ıı- '-illıdiyc ict.i ve ümulU hak. 
• ,,, ~~r. F'a~dar hlçb1r vey faş 

la "tQl nıa at her şeyden 
ltıı ıı, noın na, Aln:ıanJann Ma-
, ~da ~l'a vo Bulga.rls

• ~ al 0nonıik nuıdma.nm 
l'ı:ıı' l) ~ 8Ulhün iyileşmesi 

"-r ~l \l talı anı~ma vUcuda 
S kı, ı\~kları m~rkczindc • 1 

da . lli><lc ~Ya, bütün ener
'1iı111 ~ 8.taıiJ kı harbe ve i~gall 
~ bir kl§arıı:1n ~ti&nan pl!n· 
Jar k taınand lüzumlu bulun. 
Ctıı11~1itusıın~ ~ıunnda ihti -
~1 arki an kalsm. 
lllatı:I ~liııde-kıA vrupasr 68 t.ranç 
~ a \' u bu yeni ara.nj· 
tk,t~lıiçt;oıı~avyanın şimdiye 
tiııtl • \'11 

1ra.kılınası ayanı 
ll<le)c bir .. goıııavyanm İtalya 

J>aytak ( ., ııı,~1 olarak " §alrançta 
to~ı llıuht bırakılmış bu -

, '•p a"l·a. daJı~cldlr. Maamafih 
~~Ylak a ıiyadc scrk~ 

• o•\ıı a.\"ya~'rtı01abUccekur. Çünkil, 
''ıı ,rııtıııase~~'YeUer Birliği ı
~' ~an vt:llerindeki ~ltik· 

ıı ı~ll.k liı latninıiycti gözden 
''tı '11\,ı.:· -' tlllldır. 
ha~ar k tkeu k arııısrnda Sovycl 

er},. araniık kalmakta. 
"' anı, 4 niirüıJe) 

,_.}alı bu rg 
~ Oı •• 
<le "şme/eri 

?JQ 
J...t~ediyoı 

J) .. •tıer 
l\ lttı d s 

'4);ı .· J -~·ı lovakya 
1 e görüştü 

(}• 
Btı • ı4 lincüde) 

" Hoıanda l\fq l ı 

' 11tik··~esının nutkll 
~ ,ı a.r . 

i:l "&.~i .lfllizi ve b .. r· 
~tl) lllıı;,j .. u un 
tıı ~tıllis b rnudafaaya 

~12l'ıl, ulunuyoruz 

i 

Milli Şefimiz dün akşam 
HAYDAR PAŞADA 

Başvekilimizi uğurladılar 
1 ı-;v,·elkl ı;lın ~cıırtmlze gelnılş olan 
' .~aş• ekil do!ilor J!cfik Sayuam diln 

ıJ.._,·nıı iıi r lu;prcse lıa~lanan huııuel bir 
,·a·~onla Anımrara avdet clmi§tlr. 

Son muharebelerde ~ü,Urülrn bir Alman tayyaresi ..• Ba§\'ekıllmlz, dun Boğazda olomo· 
bflle bir ı;ezınti yapmış. 8f;le yeme· 
ğlnl ParkoteJde yemiştir . . Başvekılimlz 
1:aat l7 de Floryaya giderek Mllll Şe· 
fımize nıü\Al>t olmuş \'C veda etınlştlr. 

del buyur~uştur. Reisicumhurun u· 
ğurlannıasını müteakip Daşvek il lstuı· 

yona gir mi~ kendisini teşyi için orıı. • 
da bulunan b:ı.ı zevat ve ba arada 
maliye vekili . Fuat Ağralı, JAbcy el· 
ı;imlz Yakup Kadri, \'&il Llltfl Kırdar, 
Unlvcraite reklOrü Cemil Bllsel ile 
bıuıblhallerde bulunmuştur. Tren 19 
da Ankaraya hareket etmiştir. Kabataşta bu 

sabahki cinayei 
inqiltere üzerinde 
Düşürülen 

Alman 
tayyareleri 
300ü buldu 

Relslcumhurumuz, Bl\ıveklll bizzat 
tqyi clnıck arzusuou izhar rtnılşler 
ve refakatlerinde bayan İDönU ve 
maiyetleri erkl'inı bulunduğu halde 
Acar motörUylc Haydarpa§aya geç· 
ml~lcrdir. Milli Şet. Ba§vekUlmizle 
rıhtım Uzcrinde bir müddet görll:ştuk· 
ten aonra aynı motörle F loryaya av· 

BAŞ\"EKIL ,\ :\'l\A BADA 

A n l,al'l\ 29 - B&§\"Ckll doktor Re· 
tik Saydam btı .ııab~hkl trenle eehri· 
mb:e gelmiş ve istasyonda vekUlcr, 
mebuslar, Ankara vali el, , ckA.letler, 
vilayet ve belediye erklnı tarafından 
karşıla.Dmı~tır. Bir genç, kızkardeşini 

vermediği için Buğday / 
mahsulü 

Amerikadaki 
müsteınlekeler Akrabasından olan sandalcıyı Almanlar hava 

taarruzlarında yeni bir 
tabiye kullanın.ağa 

başadılar bıçaklıyarak öldürdü Ba§ka bir d evlete 
devrini Amerikalılar 

kabul etmiyorlar Dün t;ccc yarısı Kabataştaki 
inhisarlar binasının ön ünde bir 
cinayet İ§lcnmiş ve gümrük san
dalctlarından Muttalip vücudu· 
nun muht elif yerlerinden bıçakla 
yaralanmak suretilc öldürülmüş

tür. 
Tahkikatımııa göre hadis,. 

~öyle olmu§tur: 
.Dün gece saat 3 c dolru Kaba· 

ta§tan Beşikta~a gidenler inhisar
hır idarcsiqin önünden gc~rlcr· 

ken: 
- Oh anam .. Yandrm .. Ölüyo

rum .. Gibi birtakım iniltiler duy
muşlar ve Ecsin t;eldiği tarafa 
doğru gittikleri zaman orta yaşlı 

f apongada 
On maruf 

ingiliz 
tevkif edildi 

Sebeb malum olmadığı 
gibi tevkif de gizli 

tutuluyor 
Şıınırha~-. %9 (.'\ .A.) - Röytcr mu 1 

nablrlnln salAblycttar bir membadan 
öğrcn;i:ıne göro. Japonyada lnglll" 
tebaasından on kişi tevki! cdilmlııtır. 
Tevkifin sebeblerl henUz mal<.ım de· 
ğlldlr. Bu lngillzlcrin tcvltlC cdlldiğı 
haberi ıJahl Japonyaua henüz neşre· 

dilmeml~Ur. Te\•klfat, memleketiıı 
mublell! mıntaltalaruıda yapılmı~tır. 
Tevkif edilenler, araamda, Japonyada 
en yUksck tnglllz §absiycUerlııln blı 
kaçı da vardır. Bu on fngllfzln le\•kl· 
fi hnkkıntlı:ı. yabancı mcnılclcetlcıe lel· 
graf çckilmc11I d:ıhl nıcmnudur. 

bir adamın kanlar için.de yattığı· 
nı görmüşlerdir. 

(De\"ıımı 4 n Ucüde) 

Amerika 
ordusunun 

büyük 
· manevraları 
Bu hafta dört ordunun 

iştirakile yapılıyor 

I.onılm, 29 (A· .ı\· ) - Amcr'·'l 
Ol'dusunun yaz manevraları bu 
hafta b~lıyacaktrr· Amerika tari. 
binde kaydedilen manevraların en 
büyüğü olacak olan bu manevra
lara Amerikanın dört ordusu ]§ti· 
nık edecektir. 

isveç istiklalini 
muhafaza 
edecektir 
Başvekil İsvc~ 

siyasetincie değişiklik 
olmr.dığını söylüyor 

Londra, ın (A· .o\.) - Buda~
tede reısmf :nenbals.rda ifade edil
diğine göre ~facaristanda bu sene· 
ki buğday malısuıu geçen sencldn. 
aen 8% olacaktır· 

SOVYET-EFGAN 

Ticaret muahedesi 
imzalandı 

Havana. 29 (A.A.) - Çok sa
lilıiyetli bir kaynaktan öğrenil
diğine göre, Panam erika muka· 
vele projesi Amerika bölgesinde
ki Avrupa m~temlekelerinin yal
nız kuvvete müracaatla değil mu· 
ahedelcrlc de ba ka bir devlete 
terk veya devrini reddetmektedir. 

Amerika 
memleket arasında O 
ticaret artacak ünyanın en büyük 

. )fosk~_va, 29 (A· .A·) - Tu .L , hava devleti oluyor 
tNGlLlZ BAVA 1'iE'LARETt.~1N Jansı. dun gece Kabil malıttcl ~ • 

TEBLlOt neşrettiği bir t e lgn.tta. Sovy&t -1 y kınd Am 'k 
Londra, %9 (A.A.J - Han neu.· Efgan ticaret ~mum.Jn ima . 1 ı a a erı a n 

1 
reUnden tebllk edilmlfUr.: }andığı hakkmda ille }l&bci \ 'tr - ha Va ordusunun tayya re 

DUn öğleden .aonra avcılanmıı ln· rnişti d 8500 ·· b 1 
glltere.nin do""' • Ctaup la.hllı açıkla· T• meVCU U U U a • .y o- •ı • ~A b t 
rmda dUşman tayya.reJerlı:ıi bularak 

1 

grenı ~&-:e. ~Ore : :ı: ~ cak. Bir senede tayyar e-
ınuharebey• giıitıııiılerdlr. Bu mu· mu&hedesı Kii:ülde Q.q \i e'J"l ....ın • • • • 
barebe ecwımüa d'ÜfDla.rwı beı ma· gün e\'Vel ~anın~ cı kadroıu 1 O hın kişı 
b4rebe tay~ru! di}fUrlllmil4lür. Yan J"Mml Etp.c "J~·· ,._.. arttı 

Daha :.oo.ra r.•c:ıl&nma, Maıı,, de· 
n!zl UzerlDd* cl!lt!r ilu dtlfm4.11 tay· t&Siııe göre, ~ •tetioostııd• i · 
yareal dU§Urınııııerdir. ki memleket a.numıciA tlcanıt ; ntL 

Bu .aureUe dün tahrip edllell dtıf· him surette ı..rtana.:C , .. !'JU .ıuı.!.at · 
:nan la)y&re~rinln ıı.dtdı 9 :a yükıel · ma " Algan iaillciiı.itn.i.n illı .(11n1bı · 
mektedlr. denberi iki nıemjMet ;..rumdıt 

TayyarclerlınJ.zı1eıı ;.ldırt ılil~mU.şse mevcut dosUuic v• i:--i lroın$Um9c 
de bıı Uiyyarelerden bınnln pilotu ya· 1 milnMebeUerln1.. 11.a.n a ~"&d• • 
ralanro14 oııııuına rağmen kurtulmUJ l laştınnıwa ..... rdım f!(j~. 
tur. Af : • .,_ 1 ....:-!: ..,._ 

laım....-... tıeta.ntw devSetıerı. 

ınflcade!umde ta lıa,ma aldıS'ml 

dllftlııa1- ı6&1c1Ddt.ıı btıy1Jlı bir ha· 
~atı daJI '1ıtm&Jtt&d:ırlar 1111 bu da, 
~tere, ı:ıUl1 d~ eıcı 'bQyQ}c 
cS.anıa ~YM. A.m.nJwııll da dUn· 

(Devamı 4 nUclidf' ) 

<.:umarlc!i gUnU kaybolan l ngUlz ganı..~taıı, •'""''°ye: eT' ~~ ... - -

Stokholın, 29 (A.A.) _ Botni t syyarelerinin adedi de ikidir. den tuı, ııekeT, :na.df'n! yatlar .,. 
körfezinde Sundsvall yakınındaki ALUA~LAr.Jl\ l·~~l 'J.'Ant"~·Est mensucat ithal ve e:ıc:Umlt )'1lıı . FRANSADA 

HARP 
Loııdra. :.?9 ( ,\.ı\.) - Hava nezaret i deri ve oUıır föra.ç etınelı:tedir· 

N jurunda'da bir -nutuk söyleyen n!ol istihbarat ser\"Lsl bildiriyor: 
lsveç başvekili Hansson, İsveç Alma.olar batta tatili e.!llasında tat· 
yolile transit için Almanyaya ya- blk e ttikleri yeni ha\"a tablyelerlnde 
pılan tavizin Norveçt eki son mu· bomba atmıık için bir aatıh!ı Meuer· 
hasam;:ıt eımasıiıd- mem leketi ta· 1 ıımld 109 Uplndeıı muharebe tayyare· 

'" !eri kullanmı.:lardır. Öyle anlaJılıyor 
rafında~ kab:ı.1 .ed~len ha!tr ha.rw~· ki, Almanlar ııııhlllerfnılze karşı taar 
kette bır degışıkl:k teıkiJ ettıgı · rı:zlal'\Jc. n:untazam bombardıman 1 
ni ve fakat İsvec'in 1940 senesin- (llc\ :> ı'" ..ı •• •• ·~\ 
denberi takip -etmekt e olduğu 
ınü'!alemetperver siyaıietini değiş 

tirdiğini gösterecek h içbir sebep 
mevcut olmadığını bildirmiştir. 

Ba~v<'kil demişt ir ki : 

Fethi Okyar hu !ahah 
adliyed e tetkikler 

YRPh MESULLERi 
Adliye V'!l~tll ?a ttı! Oll)"U b ı tat~ 

ıııaat ıı de Arlllyey• ı~1tt/\!.f , .,. ~: 
tetkiklerde bulunmu,tuı. 

Ceza talebi 
~-· ç ransızlardan değil 

Almanlardan 
gelmiş! 

• "n- :ea < ' " ~>qj • .•• ' ) ' 

~lı..lloı, tcce ln. ı - Kraliçe Vllhel· 

"-· İsveç, h areket v~ icraatta· 
rında diğerlerine kar .ı dürüıt· 

lük ve dostlukta a,1" itusur cı • 
memiş. fakat bitaraflığına ınur~ 
ripler tararınclan h:çbir vakit ri· 
ayet edilmemiştir . Şu kadar k i 

Maltada 
Dün 4 İtalyan 

tayyaresi 

düşürüldü Londranın tefsirine göre 

Maksat harbin ,: ı. ııaa ı Uz d 
"-lalıt l!crvıaı ra yolannm 
bıı~ de <'zcucı-tnı açarken ııöy 
t-& .... 'ııın .._ rrııe dcml•Ur ki · 

'- q '"'tn -ıavata " · .~bt t.ııbaı • lioıa nı l§gal etme· 
tı ~"&ın tfiıı~ın~a, hUr \"C mc11ut 
~ ile t<lcc otuncnya kadar 
~ ~ ~trcıe !:lir. Scvglll bayra· 
~ l>arato ıark ve garptaki 
~.ttı~ lıılltter~!utundıı. dıı.lgalnn 

tıı:~ . .\ Qı.lz, nıue~tmızıe yanyana, 
~~ 8t ~vata deleyc devam e· 

·~it ıtırıau.ın%n ba§ına gelen Ce· 
~lı, ~ Veren d bu derece parlnl• 

• in. t'l ve h•-ıenlza11rı lmpara· 
lt..-..., bf "' erle btz .ı 
~lt lııe ~. ta?nan b c ~mdlye l Holan;ıa krallcesı \'llhclmlnn 

IUQ;t"ut olına u derece sıkı . 
' hUrriycu:~1• Sanıılm::ız zl ve bUlUn araz:lmizl müdafaaya aı:• 

. ,ilıUkllllml· melmlı bulunU)"OIUi'..,, -

felakete uğrıyan kom~ular diğer· lAtndra, 29 (,.\ . .\· I -- f>ün M": 
ı · · 

1 
. d ... l ta !berinde c~eyaı:ı eden bır ha' 

erının zor uklarmı takrlır e gu~ harb " d biri la"''·ar d f ' t ı r·k k . 1 • e ,,_ e e ı op ıu ı 
u çe ~ekt.~dırlet . 1 UçU lnbrilir. tayy1lrcler! tan!mtiA' 1 

lsveç ın dunyan ın cJi~ t': lu sm:· 1 olmu Uze~ dl\rt lalyıu. lJlyya.rt.· } 
larma. olan ballılı ğını ve mc suli·· ı· ai dUşürU lmllstllT Bu ha.reklta ~- ı 
yctlerıni müdrik ol madığını zan· . tirak eden btl t1lıı !ntrı~. ~a~·yv• 
n etmek hatadır. Fakat İsveç hilr- i leri hasarsız ol&l"Ü dl\nmt~l~rd.ı r 1 
r iyetini müd rik olan hür bir mil· : İngifü bııhriyr oum ll• }ngi:ı.: 
Jet stat ü:.ünü muhafaza etmelid ir. , harb filosu een. Ma.l_u 6nUr.c!e c~· 
1sveç'lilerin hür hayatlarrnnı in· .ran harb. gemJlerinlı. mUret tebftl.· . . . . . . ! ıe adada.kı tersanelerın mQstahdem · 
kışaft bahsındekı hıssıyatları , t t· !erine mUt d" lı U J • k "kl"ll .. k b" . . . •

1 
eıııa ı cum aı arşı . 

tı a. erım a ı lıy~_tlcrının az.-ırr.ı nmd,\ ~~terdikler~ '- ":aı et H krıJ, 1 
haddıne kadar mudafaa esasına nu:·..ı.nhktan dolayı, dlin, ~<tln~ ~el \.l">hlndu ta!db:ıt yapllaea!r bUd!rl
daY,anmaktadır_." 1 G"raflan sond~l<!nUr· ı 1011 e.o1ld Frau.u. Ilıı6Tf!kill D3~.e ... 

mesuliyetini 
nüttefiklere yüklemeli .• 

Patenle nazırlar 

arasında 

ihtilat çıktı 
(Yaıt ; ( tincilde) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~~::;::::==~ (HAVA T 1 > ft::=====-ıc~ 

j'Urkı;e,e ~vtttıaı 

57 MlUllMlBddftn Türk 
Ebu Suf yan hemen katınn ar 

kasına atladı. lbni Varaka da dö· 
nüp gitti. 

Ben. o arkamda, müslimlcrin 
her ateş yanan nöbetçileri önün 
den geçerken (1) nöbctı;iler: 

- Kimdir o? diye soruyorlar. 
Fakat Hz. Muhammedin katın üs· 
tünde beni görünce: 

- Tanrı Resulünün amcasıy
mış! diyorlardı. 

Nihayet ~n nöbet yerinde· 
ki ateşi önünden geçerken Omcr 
bağırdı: 

- IGmdir o? 
Ve derhal yerinden fır!ayıp ö· 

nume geldi. 
Katırın arkasında Ebu Suf yam 

görünce: 
- Tanrı düfJDam Ebu Sufyan 

hal Aiiaha şükürler ol~n. onu a· 
hitsiz ve şartsız elimize teslim edi· 
yorl dedi. 

Ve derhal kasarak Hz. Muham· 
mede gitti. 

Fakat ben katırı mahmuzladım. 
ondan evvel yetiştim. Hayvandan 
yere atlayıp Hz. Muhammedin ya• 
nına girdim. Omer de o anda gir 
di ve Hz. Muhammede: 

- Ey Tann Resulü! lşte Ebu 
Sufyan! Allah onu ahitsiz bir hal· 
de ellinize teslim ediyor! lzin ver 
ae boynunu uçurayım ı dedi. 

Ben atıldım: 
- Tanrı Resulü! Onu himayem 

altında ben getirdi.mi 
Sonra Hz. Muhammedin yam 

na oturdum. Ba~a elimi koydum 
ve: 

- Allah üzerine and veririm, 
bu gece benden baska ona hiç kim 
se yakla~asm! dedim. 

Omer gene bazı ~yler söylemek
te devanı edince Ömere dedim ki: 

- Yavaş. Omer! Vallahi o Be· 
nu Adığ ibni Kağb'lardan olsaydı 
o vakit böyle söylemezdin! Ama 

biliyorsun ki o Menet oğWJamıa 

(1) llz. Muhammtıllc Mekkeyı 
}'Ürüyen n:ilcahitler ()0.000) ki
şiydi. JJatld diğer birçok kabileler 
de iltilıak ellikleri için mikta1urn 
daha fazlaydı. llz. Muhammed 
M arr • Ezzahranda karragah kır 

runca her kıtmıın nöbet yerinde ay_ 
rıca ateş yakmasını emretti. Bu 
atqler yanyana çöl görebildili 
ne muazzam bir atqgdha dönmii§, 
Kıtreyşülere heybet ıJerici bfr man 
ztl'Ta hasıl olmuştu. 

A.'daletin büyüklüğüne 
iman! 

[ LM1N bUyUidUğfine herkeııJ· 
ten ~k iman edeafn, DO §O 

fikızof, ne bu llhn adamı olmayıp. 
llll.scrfn l'nşoğlu bulundağmıu 
~tmı· BugUn de a4alet1n bU
yüklll~ herkesten ~ok iman e
menin Ta\"Okpaznrmıfa Salt oldu. 
ğanu 6Öyllyebtı1rlz: 

Mıı.Jıkeme lcnpısmdan ynnmdaki 
runııeı bekçiyle suçla h:tlinde giren 
Salt, 'lıs:mya hem.et etmiş YO ay• 
nl z:ım:uıda davacısı bekçiyi mah· 
kum cttfrer<'k ı;ılrmı~· 

Adaletin bUyüldilğüno lruı.nma. 
mız yalnız beraetl temin edeblllrken 
hlr de dın"nemın mahkfunlycttnl 
görmek· Ne bahtiyarlık. 

Bir ilan 

Ş ÖllRET1.'°tN \"C sa.ıuı.tkArlr 
ğmm mcn.,elnl .bıtdirmeye 

neden lüzum gördü;;-UnU anhyama
dı;;'lm lıaltlo fiU sa.tırla.n Reffü Jla. 
Udin ''Hafta musnhn1?csJ., ndcn 
nlıyorwn: 

"Aruıdolndn uzun UZ1lll C!fek gc
:ılntilcrlm lııuın. epe~ ce eserler n· 
hn.rn ctmI ti· 

Tabiidir Jd, lıcr e:;;eğo lrlnen ve 
lıılerlni c,.c;cklc ı:öron nmhnkltnk lılr 
6!Ul:ltkür \"C mctıhur olnm:ız!,, 

Kimleri taklide 
çalışıyordu? 

B ızm~ taldit bir hnst.:ı.lıktır. 
Her ne olnrsn ol un rc,·nı:· 

ta g;irilJcn ,..eylerin mul;nllltlcri ar 
1U· nır. bir clnlıa.·· lfü clnh:ı : .. G\i
nan 1 hinı1rı baluırı;ınız J.i 'al>file 

mensup!.. 
Omer bana cevap vererek: 
- Sus, Abbas! dccli." Allaha ye· 

min ederim, senin imana girdi~n 
gün o kadar sevinmi§imdir ki hat· 
ta (babam) Elhatab iman etseydi 
bu kadar sevinmezdim! Zira bili· 
yordum ki bu Hz. Muhammede 
daha çOk sürur verdi! 

O vakit Hz.1\luhammcd dedi ki: 
-Onunla birlikte çadmna git 

ve yann sabah onu tekrar bana 
getir! 

Bunun üzerine Ebu Suf yanı ça· 
dırıma götürdüm. Geceyi benim 
yammda geçirdi. 

Ertesi sabah onu alıp !birlikte 
Hz. Muhammedin yanına gittik. 

Hz. Muhammed Ebu Sufyaru 
görünce yüksek sesle: 

- Veyl sana, Ebu Sufyanl de· 
dl. Hll~ kabul etmiyor musun ki 
Allahtan basım Tann yoktur? 

Ebu Sufyan cevap verdi: 
- Sen bana anamdan babam· 

dan daha azizsin! Sen akrabatarr 
na ~1 ne kadar hal.im, ne kadar 
necib, ne kadar sefkatlisin! Fakat, 
yemin ederim, eğer Allahtan başka 
da diğer Tanrılar olsaydı, §imdi 
bir faydaları dokunurdu! 

Hz. Muhammed tekrar dedi ki: 
- Veyi sana, Ebu Sufyaııt ııa· 

I~ iman etmiyor musun ki ben 
Tann Resulüyüm? 

Ebu Sufyan cevap verdi: 
- Sen bana anamdan, babam· 

dan daha azizsin!.. Sen akrabala· 
rma karşı ne kadar halim ne kadar 
necib. ne kadar şefkatlisin! Fakat, 
yemin·ederim, bu husqsta içimden 
henüz bazı itirazlar geliyor! 

O vakit ben atıldım: 
- Veyi sanal dedim. Müslüman 

ol ve boynun uçurulmadan. AI· 
tahtan başka Tann olmadı~. 
Muhammedin Tanrı ResuHl oldu· 
ğmıa iman getir! 

O zaman Ebu Sufyan şahadet 
getirerek iman etti ve mllslüman 
oldu. 

Bunun üzerine Hz. Muhamme
de dedim ki: 

- Ebu Sufyan itibara dU~ün 
bir adamdır, onu taltif buyur!. 

Hz. Muhammed: 
- Peki, dedi. Kim onun evine 

sığınırsa aman bttlsunl Keza, kim 
kendi evine kapanırsa, yahut ıu· 
be>~e sığınırsa aman bulsun! 

;(Devamı var), 

sayısı üçU dördü geçmlyen yirmiyi 
bulmut-

.Kendlilne kontrol memuru 11~U 
vererek gazlnob.n tefU~e lmlkan, 
lıanca kesen, ril~vet ala.o biri pe. 
§!nelen zabıtanın koştuğu haberini 
okuyunca: 

"Aca.b3 ldmlc.rl taklide talısı· 
yordn?,, diye dU~UndUm· 

Ben yazdım 'da oldu 
B ın 88bnh gue~ndeld kö-

§eden koord.ln.a8yon heyeti. 
nln gazete sayfala.n lıakkmdald 
\'erdJğl ''e blr ~azetcnln bu karar& 
uyma lıa.rekeWe ortaya çıkan boz
gunun bir an evvel tashih edilme
si itin blr ses yükseliyor· 

Bu yazıdan bir giin enci c;ıkan 
bir ~eteyse koordinasyonun ka
ra.nnı nrtık lhlAI edllemlyccek bir 
~lile clilıclttlj:;rfne dntr btr lıabcr 
de '-ardı· 

Ba yazıyı okuyunca, bir glin ev
vel c;ıkan bu haberi hatırladım da, 
kö~eld sesin: ''Ilen yazdrm, he
men ya.ptldıI,, diyebilmek itin ya. 
ulı1ığı hlikmUnc \ımlım; lıllmem 
ynnlrs bir hUkUm mU ~ 

Merdivensiz !lalan 
kapılar 

M AJl~IU'fPASA r.amli taıııir 
cdlllrkr.n mnbeclln bfrincı 

kubbesinin sağ 'e solunllaki müez
:rln mahfetlerl yeni ,.e sonradırn ya· 
pılını, sanılaml< yıkılmıcı \ e lrlnnc
tice mabedin lklnel ltat kapılan ü
C!er metre yük~el< knlını . Il:ıta an. 
laşılmcıı. da kapılar örUlmli$, sı -
' anmı5. kntmr ka:usız kıılmı!'I· 

l\l~mlckrUmlz merdh enini l<or · 
mnyR unuttuğu bina yapan mlma· 
rn rnslnmıstı; •lem el< merıll\'tm iz 
kalihi~mı ı:öriincf> lmpıyı 

marlar da H!.r· 

ftAJJ&R-· 

Gazinolardaki 
tarife meselesi 
Kadıköy kaymakamı 

tarifelerin 
değişt!,!Jmeıi için emir 

vermemiıtir 

Bir sabah gılıetellnde Kadık5y 
semtindeki lokantalar, bahçeler ve 
gazinolarda daJmt encllmenln ta.r 
dlkma iktiran etml!t bulwwı ta.ti. 
felerin Kadıköy kaymakamı tara.
fmdan hodbehot değietlritmiıJ oldu
ğuna dair ya.pılan nctrlyat Uurine 
Belediyede yaptığmıız tahkikatta 
§U neticeye vardık: 
Kadıköy kayrnaka.mt daimi en -

en.menin tasdikmdan geçen tarife
leri hotbehot değiştirmiş veya ga· 
zinocularm o tarf.felerdeki çalgılı 
ve çalgısız zamanlara ait fark
larınr mileMese &ahlblerinin lehte· 
rine tatbik edebilmeleri, yani he
sapları hallan aleyhine kapatmala.. 
rmı mümkUn kıla.cak herhangi bir 
eınir vermiıı değildir· 

Ban gazino sahiplerinin tari!o· 
!erdeki çalgılı ve çalgısız ,;a.
manla.ra. alt fnrklnrdan mUşterl a
leyhine istüadc etmek üzcro ata; 
kadn.r makamdan o yolda blr emir 
\"eya müsaade aldıklarmr söylemiş 
olmnlarr mümkündUr· Fakat sırl 
hesap puslalannı kabartmak ku
tile müessese sahiplerinin Kadıköy 
kayma.kanıma atfetmek istedikleri 
hotbehot karar veya mllsaad~ 
tarifeden fazla. para alnuık mese
h'6ile ala.kur olmadığı l§Uphoaiz: 
<lir· Bu buıUllta belediyenin ınuh.. 
telif teftişlerle tesbit cttıği haki
.kat bundan ibartttfr. 

Maarnafih bu gibi trrsalçu gazi" 
nocularm tarifeye aykrn bareket
lerlnl 8nlemek Uzcre azamJ gayret 
sarf edllınektedir· 

Te!t:lş işlnln devamlı bir suret
te ta.tbi.kıru kolayta..,tmnak Usere 
haikm ve gazetecilerin de birlikte 
gayret göstermeleri beklenmekte ~ 
dir· 

Dilsiz ve sagır,arın 
kongresi 

Dün toplandı ve yeni 
kararlar verdi 

lstanbul dlla1zler ve afırlar eeml· 
yeti. dUn Emln!SnU halkevl .alouunda 
!evkal~de toplantısuu yapm~t.ır.Dart 
sa.at kadar devam eden bu toplanbda 
birçok aza. dilf UAcelerlnl ve d1leklerl· 
n1 işaretlerle anla.lmJfl&tdır. 

Memuplan 120 kadar otan ceml7.
tın bu toplantısında reı. ve idare br 
yeU de aeçllmı,tır. lntuıap netıceatn• 
de :Mehmet TamtUrk rela, Tahir ikiıı· 
d reı.., Hayri umumi ki.tip, Nuri vez
nedar ve muha.al.p, SWeymaııla Tul"" 
han mU!etti§, Burhan, Salamon, Ce
mal, Ahmet yedek aza olmuoıardır. 

Yeni reis tııaretıerle verdlgi blr nu
tukla. hilkatin hazin bir cllveai olarak 
noksan ya.raWmıo olan aağır ve dil· 
ııdzlertn aralarında iklltgt ız.aıe etme
leri ve tcsanUUe çal~malan lbım· 
~eldlf!nl söylem!§ ve çok alkı§lanmıı· 
tı:r. Kongrenin verdiği kararlara ı;ö
re, dilsiz ve •ağır olanlar hayatta. ve 
içtlmal aah&da tesanüt göatererek bl· 
rlbirlerinc iş bulma, çalı§ma. ve çall§• 
t.ırma. çarelerini ar&§tıracaklarc:tır. 

DUsiz ve aağır olanların talıallleri için 
gece kunıla.rt açılacak, hcpal okur ya· 
zar, esastı malQmat sahlbt insanlar 
haline goUrllecektır. Dilsiz ve aağır 
ailelerle mensuplarmm b1riblrler11e ev· 
lendi.ı1lmclert bunlardan dol:ucak ço· 
cuklarm iaşe, tahsil vo terbiye buaua· 
lan gözetilecektir. 

---o-
Zabıta mensupları ıçın 
yeni bir talima tname 

Dahiliye '"ckAlctl zıı.bıla dmlr vo 
memurlannm istihdam, Laltl!, teczi· 
ye ve kıyafetlcH hakkında yenl bir 
talimatname hazırlamaktadır. Bunla· 
rm mevcut meslek mekteplerinden bl· 
rinde okutulmaaı da dUJtlnUlmektedlr. 
Bunun ıcın belediye zabıta ve memur 
larmın vazife ve Unve.nlarile, ya, ve 
ta.hsll derccelcrl hnı.lı:mda alakadarlar 
dan matflm:ı.t istenmiştir. 

Ticaret Vekili Mersinde 

Çukurova pamukçuluğu için 
esaslı tedbirler alımyor 

Vekil Adana 
tetkiklerinin 

ve Mersindeki 
neticelerini anlath 

Mtrıln, !?& Ticaret Ve -
kiıı Nazmi 1"opçuoğlu refakatinde
ki ıualla birlikte bu sab:.th Mersi. 
ne gelınlş ve istasyonda vali 
alay l:oınutanı, belediye, Hal • 
kevi reisleri ve dcvalr müdiranı, 
fthalüt ve ihracat tacirleri tarahn
dan karşılanrnı,tır. 

Vekll, umumi malaıalar, Ziraat 
Bankası 3·aJ rabrlkasına giderek 
tetkiklerde bulunduktan sonra ıl. 
rant ve ticaret bor asına gelmiş ve 
burada toplanan ithalitt ve ihracat 
tilccarlarile çlflcllerin dllt"klcrlnl 
dinlemiş ve hasblhnllcrdc bulun
muştur. 

Bu toplantıda ticaret odllııınca 

verilen ve e•ıvelce tesbit edilen dl. 
leklerl muhtevi rapor okunmuş n 
dilekler hakkında izahat ~·crilmi' -
tir. 

\'ekil burad:.t mevcut pamuklnrla 
stanılardize cclilmiş yapağıların Zi
raat Bankası tarafından derhııl sa. 
tın a!mmnsına emir nnulştir. 

Bundan sonra ticaret oılası ıi. 
yaret edilmiflir. 

İhracatçılar birliği vekil şerefi· 
ne tüccar kUlbünde bir öğle z.lyn. 
feti vermiştir. Ziyareti ınhteakip 

vekilimiz, plHJ, asrl ıncıar ... 
hlı, .itme su tesisatını gezmiş ,.e 
bir. Porlabl bahtesinde de bir 
müddet istirahat ellikten sonra ti
caret mıntnka mfidürlü~Gne Silmiş_ 
tir. 

Ticaret vekilimiz seyahat tema~. 
lan n intibalan hakkında aşağı .. 
dald beyanatta JmlunmQftar: 
"Cukurovanın en mühim mahsu

ıcı olan pamuiun ldrtıki me,·:ıiınln. 
d en evvel gelip mahsuınn mlbtnh. 
ıllfn elinden tıkmadan evvel oh • 
nacak tedbirlerle layık olduğu kıy
meti bulmasını düşünmekte idim. 
Bu kere ele g"eçirdiiUm bir iki ıuıı. 
lilk fınattan istifııdc ederek bu rnın 
tlllı:aya F:tldim. Mlhtah~ill~rle temas 

Hariciye memurlan 
arasında yeni tayinler 

ve nakiller 
Hariciye memurları arasında 

yapılan yeni nakil ve tayinlerin 
bir taamı şudur: 

Tokyo büyük elçiliği ikinci Jdt
tibliğine merkez.den Cevad, Sof· 
ya elçiliği ikinc i kitibliğine mer
kezden Osman, Atina büyUk el
çiliği üçüncü kitibliğine merkez· 
den Necded, Brükıcl elçiliği ü
çüncü katibliğine merkezden Ta
lit, Madrit elçiliği üsüncü ka: 
ti.bliğine merkezden Mustafa, 
Stokholm elçiliği baıkatibliğinc 
merkezden Nurettin tayin edildi
ler. 

Rizaiye konsolosluğu vazifesi· 
ni ifaya merkezden muavin kon· 
eolos Rıza, Usküp konsolosluğu 
kançılarlığma merkez.den Nec
mettin, Prağ konsolcı&luğu kan· 

çılarhğma merkezden Cemal, 
MO$kova büyük elçiliği konsolo&" 
Iuk ~ubesi kançılarhğına merkez
den Ruhi, Rizaiye konsolosluğu 
kançılarhğına merkezden Asaf, 
Varna konsolosluğu kançılarh
iına merkezden Ahmet, Kıbrıs 
konsolosluğu kançılarlığına mer· 
kezden Hikmet, lskenderiyc baş
konsolosluğu kançılarlığına mer
kezden Fuat nakil ve tayin edil" 
diler. 

Evlenme 
Emekli G'Clleral Nuri Drlkerln luzı 

Feriha Drlkerlt\ GUlhano nisaiye a· 
alstanıarmdan doktor Kllzıın Arısan 
28·7·910 da Orı.hıevlnde evlendiler. 
Genç evlilere ı;aadetlot! dileriz. 

ettim. Mahallt oartlan ıördükten 
sonra alınması icap eden tedbirleri 
tayin ve tcsblt ettirdim. Ziraat Ban. 
kasının Adana, Tarsus, Cerlıan '11-
beleri mahsulleri ilk cıktıAı günden 
itibaren mübayaııla ba~lıyııc.ıktır. 
Bu sene ınilstahslle lılr kolaylık ol
ması için koza \•e ciğltlc pamuk la 
satın alınacaktır. Gecen sene mO
ba}·aııl biraz geç kalmı ş olıhıJıından 
müstahsil bundan istifade edeme
mişti. Bu defa ııeı;en senenln tec. 
rübe:sinden istifade ederek ilk gün. 
den Hibaren hemen hemen ihracat 
fiyatına yakın bir sevi)·ede mfistah
sil malını satmı~ olacaktır. 

Bu arada pamuk fiyatı Ladar 
mustahsilln eline geçecek para _ta. 
mnmcn taayyün etmiş bulunacaktır. 
Adıınaıla yeni teşkil edilmiş olan 
pnmuk satış kooperatifi te\'Sİ edi· 
lecck ,.e Ceyhan ,.e Tarsusta birer 
pamuk satış .kooperatifi kurulmnya 
c.alışıl:ıcaklır. Bu s:ıtış kooperatif. 
lc.ri teşkilatı Çukurovanıı1 hiiyük bir 
ihtiyacını karşılı:rııcak ve en ; ıiib!m 
dertlerini ortodrın kaldırac:ıktır. Sa 
lış koopcr::ıllfi ortaklnrıııın yalnıı 
mallıırını clcğcrlcnılirmek dc:l'il ay_ 
ni zamaııd;.ı hlihsı11in lcnp elllrdi~i 
atat ve makineler ınfıhayantında 
mustnhsile büyük f:ıldeler temin 
cdeceklir. Bu arııtla Aılaııa, :'ıler.ı;iıı 

tilccarlarile de tema$ ederek dilek
lerini dinledim. fcab eden tedbirle
rialacağıı. Akdenlıin kapalı olma. 
sına ra~nen Mersinin Surl;re ve 
Fillstinden bn~layarak Mısıra kadar 
ihracatını artırmıık ve Portsııiıtcn 

idhaliitımızı temin etmek !mk~nı 
oldujlunu 1tördüm. Ank:ırnya a,·de· 
lintde <l)lınun icoh ellil'<lliU tedbir. 
lcrl alacağım. 

Tknrct Yekilfmiz saat f7 ae 
Adan:ıya dönnıü, ve isla~~·onda me-ı 
rasimle uğurlanmışlardır. 

Vel:il yarın snbnh tayrarcyle An. 
oraya hareket edecektir. 

V~hşileşen 
bir adam 

3 sene ormanlarda 
ya§adıktan sonra 

yakalandı 

Tekirdağ tcvkifhanealtiden b -
tanbul Tıbbı adli mUes8cseslnc ge· 
tirilirkcn kaçan ve üç ııcncdımberi 
MUreCtenin GUzelköy hav&lislnde 
k1 ormanlarda. ;raı>ıyan katil suç. 
Iusu Mehmet Şillu-li köylülr.r 1ara
fmdan yakalanarak karakola l~ -
liın cdilmigtir· 

Bu adam üç senedir ormanlarda 
çobanlardan aldığı ekmek. et ve 
mcyvalarda kamını doyurmuş ve 
mağaralard:L yaşamıştır· Bu hayat 
tarzının tabii bir neticesi ol~ 
ndet! vah~ileşmi11tir· Sakalı bir 
knnş uuı.mış, bakışları vahşi hay
vanların tehlike hi!!sottiklerf za
manlardaki ı::ibi korkun~ bir ifade 
almış, parlakla.§mıştır. Mehmet 
ŞUkrU mevkufen Tekirdağına ıev· 
kedilmiştir. 

Ziraat vekili Konyada 
Ziraat vcl<lll .Muhlis F:rkmcn ı<on· 

yada vllA.yctln zirai vaziyeti hakkın· 
da tetkikler yapmaktadır. Vekil Kon· 
ya bağ' ve bahçeleri, numune tld&11· 
lıklannı gezmi~, aıtkadarlardon lr.a· 
hat almı~tır. 

--0--

Ergani madeninde 
yangın 

Ergani bakır madeninde bir yanım 
olınu' ve depo ile ıı.nbar yanmııtrr. 
Gelen mıııoınata göre zarar yUz bin 
lira t~hmln ed'lmektedir. 

. 
:r arife mücade]~ 
karııamda bel~~~ 
neşriyat müdürlııi" 

ııttS' 
Sağdan, :soldan yük.selen 1 ~ 

ler ve aldığımız mektuplar g d 
10r kJ, belodiycnJn içkill ıo.-0 e 'I 
pziııolar için tespit ettlti lllrll" 
çok mllearıeselerdo hAıtl tatbP: ot' 
memektedir. Lokanta. ve ga~tf 
Iar akla gelen Ye gelmlyeıı ııet f 
blleyo bqvurarak kazançlartıll _A 

eakl ayarda tutmağa ~lf'1""~ 
bcınun ic;ln toplantılar ya'fl'J' ııı 

•'IJ)• 
wlduk,, diye bağmyorıar, cl)f 
meye ildeceğiz!,, dlye te}ıdlt "iafl 
lar va H9lerini gazeteterlo 
manın yolunu dıı. buluyorıar. 

Lokanta ve gazinocutaru> t>ı.1 ıır 
tematık gııyretl~rf k1111ısın:., S' 
diye bir tarattaD aıkı kont.r ~ 
pıp cezalar verirken diğer t ıe:ıı 
tarifenin tamamen tatblldnl tpI 
lçln halkm yardımını be!dl)'of• ı: c 
kendialnin mentaatl için glrt§U;~ 
lan bu ml)cadeledc elbette )Jete ,~ıı 
elinden gelen her yardımı yııpı?I # 
tereddüt etmez. Anca!< her O'j »' 
9YVel halka ne yapacafr, :n...,~ 
reket edeceği öğretilmeli ,.o ı; 

• yenl tarltenln herkesı:e il) ti 
olmur temln edllmelldtr. Bil ~ 
!aı..ln esasları, lllk.!, blrincJ ~ 
el amıf yerlerin islmlerue tJtl ,. 
çalı;ı.ıırz ve çalgılı zamanı:srd• 
bilecek Ucrct rniktarlan çot< 
cedveller hallııde ıazoleltı1• u• ~ 
edilmesi ve battA bunlar kOç il* 
bro§Or halhıde butırılara~ ~ııf' 
fiyatla halka i1ağıtılm3\ıdlf· el -
yeııJ t.artre De biriuci veya ıı;iJl ., 
Dlf bit' J'u.IDoda. bir fişC blfa}1JI 
kuru§ ödenmek l!lzımgcteceğlll ,;; 
lenlerin, en genlı bir buaP1'• r 
de be§I geçmediği nıubak1<a!C~ 

Blr taraftan lokanta ve t 
cula.r ıürUltll koparırken. Jı!f rJ." 
tqebbli.aü, akamete uğratıııal' "~ 
ana. da olsa.. istismardan çe .,.,.; 
yenler ço.lo.ka.lem yazıp c;.ııet' 

1 
J.f 

diler tara!t.an ~tediye kotııı.f'l'S cıJ 
vu,turmue, vaziyette ı:cylr'C1 

maktadır. 

Niçin? otf 
Belediyenin kos°•oca kadtc»tJ~ 

rlyat mUdUrlUğU M ıı;ın ~·e ~ 
gi1A için kunılmu~tur? 'S'tıl ~ 
matbaa.ııı yalnız rrnkll ,,c JU ıl 
tıUı - eöz:Um ona - scY>',ıı ,_ı ı 
fllrleri ba.ımıak, kermes prOfl' ~ 
rı ve encümen mazbataları 1:11< tf"i!' 
için mi muhafaza. edlllyor !' ?l tJl' 
müdUrlUğü İstanbul hell\ŞcrU il ı..t 
kendlalııden en faz:la randııt.a ~ 
ledJti bu zamanda, ortada Y' ~ 
hazır bu kadar gueto ,·ar~ r9~ 
t&rl!e mUc&deleıılne Parıaı;;,-1 
koııferamı kadar aıa.ı.a ı 

mleth? ,r~ 
~ladığı her ı~ı sonuna 1<•6 tı t 

vatialdyetle götUrmelt için ııı 
eııerjtalle çelııJtığtnı yakındll0 ı> 
#tmiZ vali ve belediye reisi or: ol 

,.~ ( 
fl J{trdarın. belediye nızıııII ıııo 
rite:ılnln hP.rgUn binlerce ,at d' 
mUeaııcııede hJçe .ııayıımasınıı ııııı~ 
fazla mUsaade cdcmlyeccğ1 ı"t { 
kaktır. Valimizin l:ıeledlye ıı:~ııı ıf 
nc;ırij'at mUd!lrlUklerini M 1" rl 
dımını fomtn lc;;In seferber , 
)"erinde olacaktır, diyoruz. fl'j, 

Doiru deiil 
--~~------

Ankaradaki ya~~d 
~ ~o~ 

Xanan 29 dükk.s.Je 
birkaç gün içı~ 
sigorta edil111~~ 

1 
cC ) 

Anlmra, :?~ - Evvclltl ı;ıı t1 tf 
Sa.manpaıarıncia Koyurıp:ı.f.11 fl't 
Binde bir kah\'edcn çıl•tıC1 ~ıı ).,,ş 
ve ııabaha kadar dcvaın cd- et~ 
bıtkkındaki tıı.hklkat de,•atıl ı<ıı 
dlr. Şimdiye kadar te.ıoplt edi rdl~ 
mntn göre 29 dUkkln ,·c ll\·-ıııı' 
rak kullanıla.n bir mescit ';:ı:ı"~ 
Y:uıgının ka!l\'cci ua.ıııln l< r.~ 
dan dıı:tl de yanındaki dll~ııı.ııtı', 
birinden çıkını§ olması ,~ l 
güzönUnde balunôuruım.ıı1' 18 ti' 4 
kata bu noktadan chemrnl>;,:ı f 

edllmtktedir. Bu arada ; 11 ~IS • 
kAnların hemen hcp!ılnln 6;.:ı~ 
olması ve bunları.lan eııs ,o r 
birkaç glin içinde 6 blll ve rı d' 
raya aigorta edllml§ oını...ıa 
çarpmaktadır. 
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•t=;=,=.N~=,;=s":::Ta:::}:-. 'I iiD!Ur:ffi==rf.=~U"@ .. ~iiii-ii~ii- ·iiii#lii-ii-·ii--iiz ii~ii·i· _~[!2~--~-m-®iiii"•·~-~~oe~NJl~~L~:~fi~e:~ı ~~~~~~ 
ıo. ...... " Rasam u. : Al MER. A Cebelüttarık ')~;!:.~~~ manya nekadar A iKA . vrupanın C~bclUttank stinlln en göze çarpan 

~~l~~!I~~ petrol tedarik KIT ASiNiN " müstakbel ,, :ues~ı~::kır.m~~rc:ıe~!e~!~:~~ı:1~ 
~ ..._ ~ nahtarıdır. lngllfz toplan Boğnza hı\· 

l·ıv:~E.;:.~f .. s::.- .· ~.-.~.. edebilir? MUDAFAASI ekonoınık nizamı ~::a0ı:ı::~· U~c~~~~a~:m~~:!.ı~!~: 
--.ll'lıl .a, A ,N R l manyanm lzı;fltereyc yapacatı ihraç 
·-. ••• .,. - T~ARll 1 omanyanın 2 mi yon Hava na Dr. Funk'un beyanatı harekeUal takviye etmek Uzere yahut 

• :;'; ~ ~ ·~ "". .: 100 b in tondan fazla. Londrada na•ıl tefsı·r ALUuıtık Okyanusunda lngiıı.z mUna· 
~ i~ ue - t k f d 0 kala.tını tehdit maksadUe Akdenlzden 
~-- ::.; ~~:__: gönderemiycceği Q n er a ns f n a ediliyor? çıkamaz. Diğer taraftan Brltanyanm 

~La. --ıua·~·- '..._ va::·ma·= umuluyor 21 D ev lef Akdeniz kuvvetleri fçln burası gayet 
~ .. - "'-A&~ ..- Londra, :l8 (A.A.) - Ray§b:ınlt dl· milkemmel bfr istinat noktasıdır. Bll-

l.olldra,%8 (A.A.)- Deyll Telgra! ga rektörü Dr. Funkun, Avrupaya Al· hıı:ısn Pransa harp sahamıdan çeldi· 
- zttesi bir makalede,İngilt.crcnın ve Al· manyanm vermek Lstedlğf yeni eko· dikten sonra bu istinat noktasmm e· 

Dt)liln ' mıuıyanın petrol ve çcllk tedarlkl ba. Bu "ış"ı go·· ru·· şüyor nomik nizam hakkındaki beyanab hemmiyet.l bir kat daha. art~-
v~NDOGUU G!Bı kımmdıuı ka,..ıJıklı vazlyetlcrlnl mu- d d be Bu l•a•-"k toppaklarm m--•sı _ .,,, hakkında ı.on ra a yan edlldlğlnc • ,....... • cu.& 

8 kayc8e eylemektedir. ı;are, Funkun verdi~! izahat, umomt maJQmdur. F..aklden buranın L!ml as· 
eycz .. 2i h • k Dcyll Telgraf muha.rrlr:l diyor k1: H~uiina, ~8 (A.A.l - Pan Ameli- iddiasına rağmen, yenl ekonomik ni· lM kayasıydı. Tarık B!n Ziyad Afrl· 
lidd.. ~ ı~e aT§l daha "Almanya, her sene tiç ilA.. dört mil· kan kon!cran&mm sulh ldamıa ltomL3. zanun yalnız bir- tek hedc!l gUttllğUnU kadıın lııp:ı.nyaya. bumdan ı;eçtiği 

ct[ı bır mücadele yon ton pr.Lrol lUıal etmek mecburi· yonunun heyeti umumiye toplantısın- g6stermeye kftfidlr. Bu hedef, Alman gllndcnberi bu knyalılc.Tarıkın adını 

t 

la" ..... ım.' yet.indedir. Almanya. bu lthalAtı, ha· da AmcrfkadakI A\•rupa mUstemlekc· yanın vcsaycUne tabı memleketlerin taşır. Bu kayalığı Dk defa tahkim e· 
'ıcııı, yalnız Romanyade.n \'C Rusyadan !erinin statülerinde bir deği,:lkhk ol· hususi mcnfaa.Uerlnc hfçblr ehemmi den gene Tarıktır. 

tı t;kı dti§kunıu yapabilir. Romanya, Tuııa yolu ile L mak tehlikesi halinde, Amenka tara- yet vermeden Almnnyıının vaziycUnl o gUooenberi tanmmı§ bir kale o· 
lı~ kı.r ğU, ıı.lkoliml gibi b&· zam! bir buçuk mll1on ton g:Bnden· tmdan harekete geçilmesi hakkında. lyJle§tlrml§tlr. Rnyşhcuık direktörü· Iiın buruı mllAdm 711 inci •cneır!n· 

'et rtlü§:e vardır ki Ztıhurlan bWr. MllnakaJAtr iki mlslln4 çıkaru. ld kıırar ittifakla kabul cdilml§t.lr. nUn "mUsavat eııa.sı Uzerlnden ticaret,. den 1753 e kadar on dört dctıı mul:ıa. 
lr ltlabı.) ıneıer1 ba.kmı.mdaıı a<ıayal dahi, Romanya demiryoİu 11n 600 bfn ~ler ltomlte.sl tara!mdıuı diln ka· diye tavsif ettiği fey. hakikatte, tıt9 sara cclild1. CebelUttarık .Araplarm 

'"ll lıuııy ·et l.a§ılar, fı;Umat sistemin tondan !azl& Uıraç edemez. Demek O· bul edilmiş olan karann diğer fkl rihte ba§l<a misil olmıyan Almanya eline geçtikten sonra 1309 da lspa.ııya 
14dlıfıer enııı Blisaklılda.ruun mahsu· ıuyor kl, !Alma.nyanm Romaııyade.n it· !ıkrıı.smı kabul etmek ll2:ere komisyon lehine bir ekonomik rUçhnn slstcmldır. kralı dördilncU J<•erdlnandın kuman· 
114ıı: '• • &lı!Akı olduğu kadar ekono- hal edebileceği pctrollhı az.amı mlkta- lel<rar toplanacaktır. Bu fıkralarm danı Alonzo Percs burayı muhasara 
ler~·-· ao:ıynı •c;:aleUn 11ip.ne!ldir- n sene.de 2.100.000 tondur. birlncı.ı, 'Havana beyannamesi,, ismi· ederek Araplardan aldı. Araplar 1315 
:-~ iplilA.u Rıuyaya gelince bu memleket ge ni ~ımakta ve biltUn garp yanın kil- Roma n g ag l de kaleyi almak için tekrar muhasa-

';'lJc ~ da bu zı.evtdendir ,.e ~en eenc bir mlly~ ton petrol 
0 fura~ resi ara.zlaın!n hUrriyctler.tno hlkl.m ra etU. Bu muhruıarn. 1333 c kııdar 

'd !ed ,.e lıkıcıdır. Btııtm bize edlJ'OrdU. Bu lhraeatı, bugiln her hal- olmak haklannı teyit ettikten aonra, tamam on sekiz 11enc sürdü. Bu uzun 
do l~U ı!JÜlıdllnn 4.mil blr sazetc- de kendi ukert lhUyaçlan yutmak- Amerika devlcUerlnln bu arazide VU• pr 0 t e S io muhasaradan sonra Araplar fehri fa· 
~ ta,ı..- 6'ünıUz bir habtt oldu. lst.&ıı· •-"· kubulabil·~c.k hukuk hUktimranı de. U .. _t ttil l3"n lmd ,._ft_ oll tıı. l-;;:~sı soıı iki .. ,,. '""'"• .,.,. _ ...... r. ""' r\.IA e er. vv Y1 a .... ,~Y ar 

"<l·-ıw ..., .,....,._. _,., -.. ln;-lltere, petrol vapurlarının mu· ğlfikliklcrlne karp mU<ıafaada bulun· Londra, 28 ( .A.) - Röyt.er dip· kaleye Uç dc!a saldırdılar. Zaptedeme 
c ... ~ ıaı YRknlam14- azzam tonflAtoau gayesinde AtlanUk- mak hakkını llAn eylemektcdır. lomaUk muhabirinin selAhlyettaı- diler. Kale Uç defa daha muhuara e· 
;~~ Clddcu t.ceıı&üt n l.alUtrahla len ôtede bulunan bUtUn mcnbalardan Fıkraların fklnclnl, daimi teşekkill Londra mah!illertndcn öğrendiğine dllerek Araplarla. İspanyollar araamda 
:!!~rıce:vk~cek JE?Y-· Bu rakamı petrol ithal edebilir. vazifesine baglaroadan evV"Cl \'Ultua göre, 1nglllz hUldimeU, Romen htikQ.. aahlp değl§UrdL 1462 de ackizlncl 
~~ 11 hafızamız bizi t.akribcD Çe:llk meselea!ne gelfncc, harp tcı;. goleb!Jecck her tOrlU hA.diselerln hal· metinin aon harekltJ dolayatla bu muhaaarad& brlsUyanlık Alemi kaleye 
:~ l>ati~:ue evvele tekti ve o Z.'\· hl.zatı n&Zırı, İngiliz çelik endtistı-isf· line memur hususi bir muvakkat ko· hUkCmcU protesto etmektedir. Pro. sahip oldu. 1540 da Cebclllttank Ce-
~dtle 

1 
UY\Jfturucu maddelerle ntn tamamllc fnYanI memnuniyet bir mıtcnfn teoldllne mUtrdalr bulunmak· testo notnm bugUn tevdi edilecektir. zalr korsanları tarafından dentzdcn 

~ ~la toplanan beynelmilel mahiyet göst.erdf:inl blldlrml§Ur. Çe- tadtT. muhruıara edildi. Fakat bu hUcum 
lıtr Ol.1:ıJ. eıı. ddııÜfünde profeaöı- Mu- llk ve demir istihsali. ııulh unıanmda Her iki fıkra blrle~Urllecektlr. Bıııı.. çabuk tardcdlldL lspanya verueU 
ı,~ anın verdiğl beyanatı hatır- azamı raııdımanlarma nlsbetle yUzde ıarm kabulll taJırjr t'e tercilmo i§lerl Fransa ı· ngı" ltereyı· harplerinde amiral Slr .Jorj Ruk bu 

l(ı:Tizıctu 50 ziyaddqml§Ur ve çeliğin lngHtcre· yUzUnden tcahhüre uğt'amt§t.Ir. zaptedilmez kaleyi yalnız üç gUnlUk 
IUıı ı·~ Pl"oleaor o zanwı bllgbf· de ane&k eaa.alı ve mühim itlerde Al\fr;KfKA K.JTASI MliDABALJ: "dd kısa bir muhasaradan sonra aldı. O 
~.rttle 'e. lnmlurlyet:1nln verdlği kullamlmuı:ıu temin malaadlyle mu. PJWGllAMl şı etle tarihten som-a tsp&nfOllar 1704, l70:S 
'tıılilııerotu.ın t:Q1ı:ıı nıemlekaU- fıt.utler tayin cdilml§Ur. Ncuyork, 28 (A.A) - Ncvyot"k _ ·tarihlerinde iki defa muhasara ettiler. 
•aa~. kadar taammilm lst1dadl • Faltat alamadılar. Kale 90n de.ta ola.· 

,.,,"""'lUtiı:ıf 8Ö Tayms 1{3ZClesinin Havnnadan ara.. p test ettı 
v 3:l.1tt._. Ylflyardu. M . t ro o rak 1779 d& gene lapanyollar tara!m 
~ --ııar ;&zete .utunlarmdakl •• 1 acar l s an rak ncşrcttlği bir telgrafa söre, dan sanl<iI. Bu aeferkJ muhaaarl\ 
11--ıı d•~n nnıhakkak k1 bugün• Pannmcrikan konfcrııns1, An-upa_ 178l e kadar dört sene .Urdti. Fakat 
it•· - ..... T ·ı ıı A d ·· u 1· k·ş r t lngı"lı"z tayyareleri "'tll Vo -....ı. Pek Cok gençle.rlıı alı- raD81 V&nya 3 ve sya a sura e D ı a C • lngillzlc.r bu uzun muhaaaradan da 
lt:ı öJu hatta. birı;oklarmm madde· • • d b k meklt' olan buhrana knrşı kendisi· Fransaya beyannameler l:&llP çıktılar. Kale katı olarak !ngfI· 
tıta "•l:tı.Uzıc Bebcb olan bu zohlr za.· arazıım en af a ni müdafaa için Amen'ltan kıtası- la terede kaldı. 
~~Yellin yaptıgı mücadeleye R ~manyadan nın derhal alması icap cdc:'n tcd- atıyor r ••• 
~~ve nuruz ııahuını o z.a.· U hb'Jcrj üurlnde tam bir ıınl:ışma- Vifi, 28 (A.ıtJ - Ha,·u: 
~lttır. ri dalı& da geıılflctm~ dr d l'8 "armıştır. Hab:ıttan ahn:ın haberlere gö_ 

En dar noktasında l:i kilometre ge· 
nlşlfginde ve 4:i-O mçtro dertnllğfnde 
olan Scpte boğazma. tamamlle hAktm 
olan CcbelUttarık hem bir kaledir hem 
de bir deniz Ussll Bu kaleyi İspanya 

~ tazminat a On Pannmerllnm mfüinfaa proı::. re, bir l~iliı tnyyaresi, dün Fas 
btbıer iı;Uzı:ıaı ve ik.tuaı.:I u· ramının esas npktaları şunlardır: uz.erinde uçarak beyannameler nt· 
~~ abvaıı hazını. dclayıallc bu ı· t• ec k ? 1 - Amerika kıtasında Avrupalı· nııştır. Hııva dafi l12tarynlarının 
~ '-:trıuıı Elrayet çukuruna. düşenle· m 1 s 1 y e . lara ait arnıinln konlrolunun ı;c. şiddetli ateşi nctiocsinde •tıı )'lyarc 
.A .. .!>u lı2ıı•-tbll•bt1Uln l!tfıra lndimıe· r•n ..... ı~-ı ....... ı..u ara~ı·yı i ....... 11 Altın. . d- 1 1 l ~ll 11~ k lmld.nlannı hazırlayan B' M l • ""' .. .,. " ı.rc u • .,,.... • ~erı cınmeye ıucc: ıur o muş ur. 
bı:..~•tn,°;.'!1_1ller Ortada durcıutu mild· ır acar ga ze eaıne ifa bulunduranlar tararından doğ • İngiliz tRyyarcleri, Fas ilzerindc iTAtYAN 
.~ ~ olduğuı:nı tıU1rlz.. Fakat gör e m ikta r üç milyar rudan dOğnıya veya bih·asıta di#cr ,.c. Fransa üzerinde bir çok ucuş-
~ ~:ını1.zco bu mutııı, belaya a fb n kurondur bir devlete devredilmesinin Amcri_ Jar yapnrnk Frnnsız lıfikumcli ic;in T AYVARELERı 

Aden' e hücum 
ettiler 

S ~ Jtıllcadele kA!i ptecek lııının emniyetine .karşı bir lchdit talıril\ıinıiz beyıııınıınıcler almış. 
tıt:ıc ltaıı ~- Bl::e ka.lınıa kaçak-' Budıapette. 28 (A.A.) - Peal.el' teşkil eyJedi!lini h!ldircn bir be· Inrdır. J.ondraya Jm h:ırekcllcri 
sununun ihUva cWti cezai Loyd, Macar • Romen münaabctlerl yanname. protesto eden şiddetli hir nota 
~l\n "e ~· Bu kanunla yapan. bakkmda netreltifi bir bqmakalede 2 - Bu ııraı:inln clcvri teşebbü- tenli edilmiştir. 
~· lıeoı ltt kullanan kurban da ezcUmle diyor ki: sü takdirinde, bU arazinin 21 Ame-
""' 1buıt1 b tıı aynı caaya çarp&Jıyor. "l9l9-l920 8e!lelerinde lılacamta· rika cumhuriyetinden asgari H fi. 
"'"'~e•~ck lllllar arasmda bfr fark nm P.omen kıta.lan tarafından mlııll 
l!u "'1 "'- nün kollcL.1it idaresi allına konuL 
~a fid .... • -~anlan ve aataııııırı çok görUlmeml§ bir tarzda talan edil meal 
~. "'"tle eez&landırmak icap e· meaele.sl hakka uygun bir tarzda hal· mnsı hakkında hir anla~nıa pro-
ı..l:l;,ı Ztb ledilmedlkçe, Romanya ile Maearis- ie!İ, 
~lı 're l'lıı lınau ve ticareti gayet tan arumda haldkl bir hukuki vazı-· 3 - Slokların dünya piyasaları. 
~it ~etaıı: bir ii oldlJlu 1~ yet teeuU.I eyle.yemez. na varmalarına mani olmak fü:ere 
it ru11ı1-.._- bu D1ealek mllnt.esiplerl· 1910 • 1920 Mnelerlnde, Romıuıya lüztunu fnkdirinde rnüslnJısincre 
Ilı ltler;~or, onları bir daha böy- ile Kacarfatan araıımda hnrp va.zlye- ödUnç v~rmck meselesi de dahil 
~ tiıeınıyccck hale getirmek ti artık mevcut değildi. Fakat R<>- olmak üzere, Amerikan mallarının 

Ct ~t.ı lçUtııaı men kıtaları, Macarlııta.nm zaatmdu satılığa eıkanlması ınescleieri iize
lıt Plıtdcn d haataııp k&.%11 sosyal Llti!ade ederek ve mutarcke prtlan rinde anlaşmalar akıt.ini tn,·slye e. 
~Cı.ıt \' c tııllcadclc açmak iater, hlllfma hareket eyllyerek Macarfata· den bir karar sureti, 
~ llıgeıe~a Yoksa yeni kurulmuı nm bUy1lk bir kamını işgal etml§ n 4 - Yabancı devletlerin bozgun. 
..._ cı. '"'-dıitıuc80ııyaı tc,,ekkllllcr devle· Kacarfatanın bütUn endUstri techlza-. r • • ~ """"' 'i _ _, ctı aıılı:ye!ıne m:ın( olmak üzere 
•- ~ -.... lnaa.ıııı""- en aman· tmı, vagoniarı hattA yazı maklnı.:.ıoJ, ... ~ •• ~ o•~- .... gibi elçilikler ve konsolosluklar memur 
lıt~ etQı.u_:"l bu zehlre k&rp mtt· t.elelon maJUneat ve aire qyayı 
ı.; ltiıttı ;-ıu-· Bunun !eııalJtmı eak1 Rorıw:ıyayı teıkll eden araziye !arının imtiyazlarının yeknesnk hir 
~· :a.ıt&ıar. a bqvunarak hal· nalrleylemiftir. Verııay a!alem1nin or.· ~c1dlde azallılmasmı tav si ye eden 
~ ~ pm oıan tazminat komiııyonu dahi, bir karar sureli, 
~ hlt Jnn!..~ karp mUcade.le ı- bu qyaıım kıymetini Uç milyar altm :Bu anla~manın kaıt metninin ınh· 
~ ) ~ olaman bile blr Ye· kuroııa yakın olarak teablt eyıemtıtır. rirl, pazartesin den evvel bitemi • 
~r:n. "'- 1ıa.:UZ var. ero!Jle karp da Romanya, bu bOyük mebıttı verir· yec:eltlir. 
t.ıı...~lı:kuı ... ~~ daha kuneW • mahvolac&fm.ı ileri aUnrek Kac:ı.- Aiıla~mn hakkında sarih tafsilat 
ll .. ~ -~ amanı artilt rlatanm haklı tazminat taleplerini lıenü1. mevcut. değildir. Fakat bu • 
~ ıı.r· Ctlzıku «ro1n Türk ll08)'9lr raWıt zaman. bu Romen lstil&aınm ııün malüın olanlar dahi, Hul'ün 
~ ~ t&baJruı lçiıl cidden tc&bett1rdıll Kacar lıartcl S..Wuazmı tcldincrinln son günlerde yapılan 
~~~ .. =--- bir tehlike haUD1 al· mııvaf!aldyebdlılll• uıratmasma ra- müzakereler neticesinde hatifle • 
~~~~Ulun. u 80Um mi· mak kalmıştı. Fak:ıt. nl!Jayet Jılacar - ----aecnr. htlldlmeU, taırplcrinl geri aldığını bil· miş olrlu(tunn slisterrneye k:ifiıiir. 
~ S af D • dirme~ kendlalnl mecbur görmtıetU. Nevyork Tayms'in flAvcten bil • 
~ U en.111 · Bımunl& beraber, bu keyfiyet, Kaca.. rlirdiğine ıöre, Arjantin lıükiimeli, 

n.u.nm tazmin edilmek hakkını hiç- Hul'ün pllnına karşı bidayetinde 
~k -=ıı bir aunUe haleldar etmez. Bllh&Ua o ııldıjtı ih tiraz kayıtlı hallı hareke· 
~ etine Lo d zaman Jlacarlat&n ile Romanya ara.- tinden vazgeçmiştir. t'•d n ra aında harp hal! dahi mevcut detııdl. 
Yoaundan hitap Harp hali mevcut oıaa dahi, La Haya 
~ ınııp .. mudblnce. dll§man memle-

~lc :zıını 28 (A. A·) _ Radyoda ketindeki efhua alt mallara hllrmet 
~ tll~ n~la bir hitabe irad eden edllmeal lcabedfyordu. tnaniyet vlc-

., ki: nndan At.llee demiş-
iti .. ,.._ , . ... 
~"""lll "1.l.IU v • . ~ geri e. §8.luıı hUrriyetıeri· 
t lıtJalt !ft..ft_~cnıeceğlne hepim.isiıı 
~ lll~ Va.rdJr. Küçük 
·~it &'ibi, ~el ordunuz, tıpkl 
~l dllazrı.a.n zafere kn.dar mU~-
t.111 t J:tı~"'~~~ büUln vasıta
~d--.r~ devama azimJr6r 

rr.,, 

~ k.l'a.l Ka rol 
0rrıaıı ~ı .. Yanın Berlin 

Çıaıle ·· ·· ·· ~ goru§tu 
~ tiltre. 
ıt l ~ 28 (A. A·) - Kral .Ka.· 

danı Te tarth k&J'fI!Jtllda, :Macaristan. 
Romm ftıtilAamdan d01ayı mana kal. 
dığı zlyanlarm tazmini ııtemek mu· 
kaddeıı hakkına. malik bulunmaktadır. 

ı 

Aderı, 29 (A.A.) - ltaıyanlann 
dUn öğleden sonra Aden ilzerlne yap· 
tJklnrı' hUcum dmasmda bir Ucaret 

• İspanyol ifa Macıı.rlstan nrasmd:ı.· gemisi satlıi hasarlara maruz kalIDI§· 
ki Ucar1 mUbadelcleri arttırmak mak tır. Yalnız Hindistanlı bir tayta öl· 
aadile Barcaolanada bir lııpaoyol • mU~tUr. 
Macar ticaret odası ihdas edilmlştlı- .'A.ı'afbori, 28 ( A.A). - İngiliz res_ 
tir. mt tebliği: 

• Pariate Pret'e Langeron, Parla Dün gündüz sakin geçmiştir. 
kıymetler borsasının 30.7.940 tar[.hln· Tayyarelerimiz, İtalyan Sooıallsi 
den ftlbaren yeniden açılacağını bll· 
dlren bir emirname neşretmiııtir. üzerinde geniş keşi( ucnşlan yııp-

Japonyada yeni hariciye nazırı. mışlardır . 
muhtelif diplomatik heyetler reisle· iyi bir membadan bilc!irfldi~ine 
rlni kabul etml!]tir. Japon harleiyc göre, lS-16 tcmmu.ı geceSi bir düş • 
nazırı, Fransız bUyük elçisi ile yap· man l:ıyyarcsl, llandcra ile l\tayle 
tığı görUşmcde, Frıı.nsız • Japon mU· :uımnd:ı dilşmüşıiir. 
nrısebetlerlnln tam itimat h:ıllnde de· lt~ada bir mahal, ıs (A .A.) -
vammı görmek arzusunu izhar et· İtalyan ordulan umuml kııntrgA.hı teb-
ml§tlr. liğ ediyor: 

• Almanyadakl yeni tran büyUk .Lskenderiye deniz U.SsU bombardı· 
elçisi Nuri Eııfendiyarl, refikaslle be· man edilmiııUr. Şimali Afrlkada Bln
raber dUn aqam Berllne vasıl olmu: ı;-azl h u d u d u n d a lngtllzlerln 
tur. zırhlı kıtalarına kar&ıı yapılan akın. 

• Fransız nazırlar meclisi mare§al lar muva!!ak1yetle netlcelenml§ ve 
f'etenln riYMCUnde yaptığı toplantıda dti~ıına mnhlm zayiat vercfirllmlşUr. 
zirai meseleler hakkında ve ekmek 4 zırhlı otomobil zaptedllmfı ve e 
ve sut meseleler[ hakkında bir seri taneııi de mUhlm surette hasara uğra
karar ııuretıcrl kabul etml§Ur. Wmıştır. Birkaç esir almmqtrr. Bun· 

• Finllndiyanm Roma aefirl Dr. larm arasında grup §dl olan bir za. 
OnnJ Talas, dOn Italyıtn kralma ftl· bl.t vardır. Hava tllolanmız, dlln 
matnamesinl "rerrn~tlr. 

1 
,ar"kı .Akdcnlzde lnglllz filoaunıın c1L 

• Japon gazeteleri, Alman maliye ztıta.mfu.nnı bombardıman etmişlerdir. 
nazın Dr. 1'"\ınlcun altmm kn.mbfyo Mavi Nlt'ln imparatorluk arazisin· 
eııaııı olmaaı sisteminin terkine mUtc· den çıktı~ı nokta olan Buır.bado'da 
allik oıae beyanatını tebarüz etth- kıtaatınuzdan biri dUımamn blrı;ok 
rnckte ..-e bu be.yanalı mllsait bJr au· gruplarını ml\ğlQp ve ağır zayiata uğ-
rettı:ı karoılamaktadır. ratm~tır. 1 

11 ~rtı1ış "Ol~ derhal ~ 
t-ıtı;~ r..onıJ nornanyaıun Berlin 

""fl:ir. oyu ·dün ~a.m kabul Din Fflfttt atedrnda aGeJol itseler .,, ~nllği yapdm13trr. \ ·elld!!nditJe ı~ m<'\"ı!İn>in ii!>'ilncU at y:ırı,tan )"t\(ltlmııtrr. Bunlara il.it :fl'7.tlan s;ıor a\ltnmı
IDllZia ~ Yakıu'dllld rNlmJ« ukert llMler epor ,enJltJnden ve dünkU ko,ularclan birer lntıbaı tespit ediyor. 

kıtnsma bağlayan 1ı:ayıılık kUçttlc dil 
Uzerlndc lngllizlerln yaptığ'ı tahklm9. 
tıı dair bug1lne kadar hiçbir oey yıı.• 
zılmıı.mıııtır. Bilinen fCY 1914 harbin· 
den evvel tngflfzlertn bu tahkimatı 
ycnile§tirdiklerlnden lb:ı.retUr. 1!>11 
tnrlblnc kadar btıtün lstlhkft.m.laT :ı.· 
hll htzasındaydı. Bu tarihte ytlköl'k 
ta byıılar yapıldı. Herhalde !ngilb:lerln 
19H den bug1lne kadar geç.:n uman 
zıır!mda kaleyi tamamlle modern 
bir ııekllde tahkim ettikler! de mu· 
hakkaktrr. 

CebclUttanktaki deniz ~ de bu 
tarihte yapıl~tır. CebelUtt.ank r.ı.· 
hlll böyle bir üs kurmağıı hiç mUsnlt 
değildir. Fakat .Akdcnlzdeltl filonun 
bir gttn tecrlt edilmi§ 'VRZiyctc dUşcbl· 
leceğlnl heaap ettlklerl fçin laglllz ge 
mllerlne A.kdenlzdc emin bir Us kn· 
zandırmıık için hiçbir !edakArlıklan 

çekinmediler. DolcJar yapabilmek içın 
64 hektarlık dc.nl:ıl. doldurdular. Sunl 
kumsallar kurdular. 1911 deki 
tamir havuzlan aynı zamanda dort 
gemiyi tamir edecek kadar bllyllktU. 
BugUn CebelUttarık Akdcnizin kapalı 
ve en emin bir limanıdır. Knle lskat 
eclllmeden bJçblr c!enlz hUcumu bura· 
ya mOCM!r olamaz. 

BugUD. ıılvil ahaliden tahliye edil· 
mek 11%ere §ehlrdc 1914. to 27.440 nU· 
:tu• vardı. Bunun 7000 t asker, 17000 
nl :tııg1llz tebaası, diğı!rlerl ecnebi ta· 
bllyetinde insandır. · 

Napolyonun tngiltereyc bUcum edA· 
bilmek için cvvelemlrde Cebclilttankı 
:p.ptetmelı: ıaznn olduğunu llerl IUr· 
dllğlln11 harp tarihi y:uııyor. Bugün 
do .Almanya Jlc lngtltere aynı :!lkr1 
besler gibi görthıüyorln.r. lspanya d3. 
fırsat bekliyor. 

Oazet di Lo7'.ndlln hllll\Aıı. 

ALMANYA VE 
HOLANDADA 

Dün sekiz tayyare 
meydanı 

bombalandı 
lngiltere üzerinde 70 

tayyar enin iştirak ettiği 
bir muharel?e oldu 

I.ondra, .2S (A.A.) - }foya neı:ı
retinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

dün gündüz. ve gece, ~imali Halan. 
dada Nodsce L:analını, Frizlerde 
Sln'V'oren'de mavnalnn, Hamburg ve 
Am-!terdamda petrol pcdolnrını, 
Vilbelmshnfende dokları, nrcmcn. 
de gene doklnrı, Holanda ,.c Alma t 

yada sekiz tayyare meyd:ınını bom. 
bardıman etmiştir. Tnyyarelcriınl .. 
zin hepsi seri dönmüşlur. 

• 'orvcç sahiJlcr fncıklnrındn dün
kü hnrckeUcrdc bir düşman iaşe 
gemisi bombardıman edilirken bir 
düşman avcı tayyaresinin duşürül. 
mliş olduğu i)ğrenilmiştir. Dun dl. 
ğcr bir dii,man iıışe gemi i dahil 
bombardıman edilmiş \'C Jmimak u
zere iken terkedilrniştir. 

l'ETMtŞ TAYYARE ARASINI> 
MUHAREB1'~ 

1.ondrn, 28 ( A.A.) - Jloyler: 
Bugün öğleden sonra n sarl :!'el

miş a\·cı tayyaresinin i~lir.ı!ılr. ln. 
gilterenin ccnupu şnrkiı.ı uzcrıncle 
bir seri hava ınuh:ırclıc i \'Ukua 
gelmiştir. lngiliz n,·cı trın arclcrl 
üç düf!11an tay) aresi dfü•ürrn i ıür. 

Alman layynrelcrindcn bir tane ı 
alevler içinde deni7.e dü5ınfı~ ve 
iki ki~inin paraşfille atlactı~ı ııô • 
rülm!iştür. Almnn t:ıyy:ırrı-ilerını 
lrnrıarmnk üzere motörJcr hnrckctc 
scllrilmlşlir. 

Diğer iki düşmnn t:-yyarc.si sa· 
hildcn bir knç kilometre iı;crıde. )<'. 

re diişmü~tür. 
Nihal et lngiliz pilolları, d ı~m:ın 

nvcı tayyarelerini ric:ıte mecbur et. 
miştir. 

AL!\IAX BOlJR \P.DIMA.~LAr.I 

J.ondra, 28 (A· A·) - H-ıva ve 
anavatan nezaretinin tebliği: 

"Diin geceki düşman ha\'ll faa· 
li~·eti,, Pays de Gallcs ve cenubu 
tarld mmtakalanna milnhasır kal· 
mıştrr. Birkaç bomOO. atılmı"sa da 
pek hafif haaa.ra.t olmu~ur· İnsan· 
ca zayiat yoktur· 

Bu &~ah ~ond~ c,.nu'1·ı ~r
.(UJt(uı •ahlf r.yi fr.vlrfni:J 
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SALZBURG 
gürüşmeleri 

devam ediyor 
Salzburg, 28 (A.A.) - Alman hU· 

•• ıuneUnln da ~eu üzerine Slovakya 
Cumhurrelsi B. Tiso, buraya gelmi§ 
ve HiUer ıuı.ınmn hariciye nazın ''on 
Rlbbcntrop 1le devletin, fırluuım ve 
ordunun mUmesslllerl taratmdan kar
ııılanmıııtır. 

Relsjcumhurdan bl!'az evvel Slovak. 
:> ıı ~a,oveklll Dr. Tuka da kısa blr zi. 
yaret lı;ln Salzbulba gclml§ bulunu· 
yordu. ' 

JlİTLERlN ırnzntNDE 

Mlı.burg, 23 (A.A.) - FUbrer, bu· 
gun saat 15 te Slovakya reialcumhu· 
ru Doktor Tlso ile Slovak başvekili 
l'rofcsor Tuka \'• Sanomahl kabul et. 
mi~Ur. 
Ö~l 'Ye do:ru Alman hariciye nazı

rı Rlbent ropun Fuştaki ııayflyealnde 

yapılan bir kabul resminden ııonra, 

protokol §Cfi Baron Dörnberg ve 
Presburg'daki Alman elçisi Bernard, 
Slovak devlet adamlarına, yanl&rm· 
da Slovakynnm Berlln elçLııi Cernac 
da bulunduğu halde, otomobU!e Ober
aalbcrg'n kadar refakat eylcm~lerdlr. 

Führer, eayflyenln merdiveninde 
81ovak de,•ıet adamlarını ka.roııamıo 

ve muhafaza kıtasmdan bir mUfreze 
aellm resmini ifa cylem~Ur. 

Sayflyenln ho'Unde, Alman hariciye 
nazırının da tştlrt\kUe, B. Tlso, B. 
Tuka ve Sanomab 110 g6rü,."1Ileler ba,t· 
la.mıııtır. 

GÖRÜŞl\U: ntn BUÇUK 
SAAT SVRD1' 

Sab.burg, (A.A.) - FUhrer ile Slo. 
vak devlet adam.lan araamd&kl gô
rQ§Jlleler ııaa.t 16,30 da nihayete er
m~ttr. Gtlrll§ıneler, bir buçuk aaat 
kadar sUrmüot!Jr. lki devlet arasında, 
mevcut dostane mUn~beUer dolayı
ıılyle g6rQ§meler, tam bir aamlmlyet 
havası içinde cereyan eylemiştir. 

G!Srll§me nihayetinde, Führer, Slo
vak reisicumhuru Tiso ile bqvekll 
Tukayı ~ merdivenlere kadar geçlr. 
~ ve kendllerlnden çok ıııamlml IU· 

rette aynlmqtır. 

Slovak devlet ad&mlan, Bert~ga· 

den mmtakasmda bir gezinti yaptık
tan sonra Salzburga dönmüoler ve :!Ju 
akpm aaat 19.80 da Salzburgdall ha.· 
reket etm~lerdir. 

Ahmet Mithat'ın 
kitapları 

Maarif vekaletinin 
müdahalesi üzerine 
satı§ tehir edildi 

Maarif vekilliği merhum Ahmet 
MJthat Efendlnlıı §ehrlml.zde satıl· 

makta olan kitaplarını tetkik ederek 
değerlerini tespit için "üniversite kü· 
tüphane$ mUdUrQ Fehmi Etem Ka· 
ratavla, Fatih Millet kUtüphaneai 
müdUrU lBinail HaJckı lleri'yi me· 
mur dmlştlr. 

Bu hususta yapılan tebligat üzeri· 
ne bugün yapılacak olan satı§ çar
§&IDba gününe bırakılmıotır. Kütup· 
hane mUdllrlc rl bugün ve yarm bu P • 

serler üzerinde tctkildcr ~pacaklar· 

dır. Ancak bu kltn.plann bir kısmı da· 
ba. evvel saWrnı§ bulunmaktndır. 

Nafia vekili bu sabah 
şehrimize geldi 

Nafia Vekili General Ali Fuat 
Ccbesoy bu sabahki Ankara eksp
resile şehrimize gelmiştir. Vekil 
§Chrimizde ve trakyada bazı na
Iia işleri hakkın.da tetkikler yapa· 
caktır. 

bi sahilleri açıklarında avcılarmuz 
tarafından bir dliııma.-ı bombardr 
man tnyyaresl ve diğeri de 1ngll. 
tererun cenubu earkislndc düşürüI
mUştUr.,, 

ALMA.."l DAŞKUUANDANU. 
GININ TEBLtGt 

Berlln, 28 (A.A.) - Alman Tebliği : 
Fena bavanm devamına rağmen, ha
va kuvveUerimlz, lrlatl§ denizinde ve 
lnglltere.nin §ark sahUI açıklannda, 
yedi bln tonJl~toluk bir muavin kru· 
vazörll, iki torpidoyu ve bea bln ton1-
1a.toluk bir §llebl batırma:ra muvnttak 
olmU§tur. Diğer hlr torpido ve iki §I· 
lep bombalarla o derece ağır surette 
hasara uğraWmıştır ki bunlann da 
kaybolduğu z.annolunmaktndır. 

Bundan ba§ka Comvsı eyaletinde 
Svanaea limanı tesisatı ile muhtelif 

' tayyare meydanları da bombardıman 
edllml§Ur. 

İngiliz tayyareleri, gece §imali Al. 
manya üzerinde uçarken bazı bomba
lar atmışlardır. Bu bombalar ha.sar 
yapmaml§trr. 

MM,, üzerinde beş lngillz tayyare
si düşürülmüştür. İki Alman tayyare· 
81 dönmcmf3Ur. 

üzerinde kızılh!ıç l.şareU bulunruı 
all~hmz blr deniz tayyc.resl denize 
düşmüş olan bir tayyarenin mllrette
bat.ını: kurtnrmnya çalışırken lngllJ.z. 
lcr taratı:ndan dll§Urlllm~tür. 

Amerika dünyanın \ 
en büyük hava 
devleti oluyor 

Bahkesir beyaz 
sinek hücumuna 

uğradı (Bq ta.rafı 1 inclde) 
yanm en bUyük ha.va kuvveti hallnı 
gel~al.dlr. 

Filhakika, bu, bizzat Almanlar ta· 
rafından da kabul edllml§ bir hakikat· 
Ur. Zlra, Alman havacıları İngilizler 
lo yaptıkları çarpıımalarda, Amerl· 
kan tayyarelerinin falklyeUni gerek 
kendl tayyareleri, gerek İngiliz malı 
tayyarelerle kıyas etmek fıraatmı bul 
mU§lardır. 

Amerika, yalnız Kalite itibarile iyi 
tayyare yapmakla kalmıyor, t.deta 
bUtUn ııanayilni bu ııahada teksll ede· 
rek, en fazla miktarda tayyare imal 
etmeye ba,lamljl bulunuyor. Bu be.sap 
la, kısa bir mUddet sonra Amerika, 
gerek diğer milletlere yetııUreceği 

tayyarelerin mUkemmellyeU, gerek 
kendi hava ordusuna temin ettlfl ma· 
klnelerlnln adetçe talklyetı bakımın· 

dan dünyanın en bUyük hava kuvveti 
olacaktır. 

Yeni Amerikan hava lnıaatı prog
ramı, Amerika hava orduııunun tay· 
yare mevcudiyeti çok yakmda 8.MO • 
çıkarabilecek bir ~ekllde kurulmuıtur 
ve fa.allyet geceli gündUz.lU devam et· 
mektedlr. 

Hava kuvveti için yalnız tayyare 
değil, tayyareden daha fazla miktarda 
tayyareclye lhUyaç olduğunu d~ünen 
Amerika, havacı kaclroııunu da &'e· 
n.l§letmeye b&§lamljl ve bir ııene zar 
fmda kadroya yeniden 10 bin ki§i il· 
Uhak elmifttr. 

Büyük ve ıılstemll lı 11ahaamda tec· 
rllbe Ahlbl olan Amerika sanayii, 
genJı programlan derhal tatbik mev
kilne koymuı ve memleket Adeta baı· 
tan bıı.,1ıı. bir bava tezgAlıı halini al· 
m11tır. Bugün Amerika, kendisinden 
b&§ka, daha. altı mubteıı: devletin 
harp tayyaresi tezg!hı mevk1lndedJr. 

Amerikan hava filoau, harbin bl!.fm 
da ln§aat halinde ol&n tayyareler he· 
aab& katılmaksızın, deniz kuvvetlerine 
men.sup tayyareler de dahil olduğu 

halde 4!'>00 tayyareden mUrekkeptL 
Tezglh.Lardan çıkıp orduya ltlhak ı· 
den yeni tayyarelerle bugün yalıılz 

ha.va filow - yani denis kuvveUerl· 
ne menaup tayyareter hesaba dahil ol· 
mamak prtlle - :S:SOO tayyareden 
mllrekkepUr. Donanma lıl&ıneUnde 

çalıp.cak olan tayyareler in 2000 l 
bulmaktadır, 

Donanmaya menııup tayyare dedik· 
!erimi%, denU tayyarelerinden hariç, 
harp gemllerile m~terek faaliyette 
bulunan tılodur. 

En .ııon aıstem ve "Uçan kale., deni 
len afır bombardıman tayyareleri 1· 
se bugün 40 tane kadar olmakla bera.· 
ber, bir aene sonra bu adedi 175 e çı· 
karacak mıktarda in§a&ta glrl§ilml§ bu 
lunulmaktadır. Ame~kalılar bizzat 
bu adedi de a.z buluyorlar. Fakat uzak 
meııa!clere uı;abJlen bu nevi ağır bom· 
bardıman tayyareden b&§ka bir dev· 
lette de Amerlkad&klndcn faza yok· 
tur. 

Amerikanm tayyareci yeU§Urmeye 
\'erdiği ehemmiyeti de yukarda !§&ret 
etmiştik. Bu ehemm.lyet gerek aakerl 
gerek ıivU havacılık aahaamda görUl 
mektedJr. ~uıün Amerlkada orta ve 
lise derece#J.ndeki 437 mektepte hava· 
cılık deral verilmektedir ve bunu "ai· 
vU havacılık te~kilAtı,. idare ve idame 
ettirmektedir. Bu mekteplerde, bu ııe· 

ne havacılık der.si gören 10 bin talebe 
mezun omugtur. sıvı tayyarecilik a· 
kadeınlalnden mezun olanların ıayısı 
da bu yaz 40 bini bulmu§tur ki bu 
rakama hiçbir memlekette raatgelln· 
memektedir. Yeni teokUAt ve t,.driaal 
sayulnde bu rakam 19U de 95 bini 
bulacaktır. 

Amerlk&lılar, havacılık aahasmdakl 
bu lnkl~aflarmı, büyüyen ve iyi neıı· 

vUnema bulan bu nebata benzeUyor· 
!ar. Bir nebat, bUyUrken naaıl kökleri, 
dalları, yapraklan hep beraber inkl§a! 
ederse Amcrlkada da havacılık, her 
ıubeııi aynı ııekllde gel13mektedlr. Bir 
sene evvel, bu bUyUk intaat programı 
na ba.ılanırkcn tabrikalarmm 12 ayda 
!'>000 tayyareyi naaıl yeUıtireceğinl biz 
ut Amerikalılar da d~llnüyorlar ve 
netice hakkında pek nikbin bulunmu· 
yorlardı. Fakat genl,letilcn havacılık 
ııanayll az: zamanda ümit edilenden 
fazla imalAt vermeye ba111amıı ve 
program, daha ııenenin orlallmda he· 
men hemen tamamlle ikmal edilmlf· 
Ur. Amerikan tayyare !abrlkalarmda· 
ki ı11ı;;i adedi bir ıene zarfmda tam 
60 bln ki§! artınıotır. 

Amerika 1939 eeneıılnde 109 milyon 
dolarlık tayyare imal etınloti. Bu ra· 
kam bu ıenenln ıonwıda 600 milyon 
dolan geçecektir. 
Amerikan tı\yyarecUlglnln göaterdlğ"i 

lnkiııat bllhusa kalite bakımmdan 

mUhlmdlr. Buglln Amerikan tayyare· 
eli~, daha birkaç ııene evvel kendi· 
lllnden üstün olan Alman ve İnglfü; 
tayyarecillğl geçm~tır. Son ıene 

lere kadar Amerikan tayyarelerlndekl 
motörler hava ile ııoğur nevilıdendl kJ 

Esnaf dükkanlarını 
kapayarak kaçmağa 

mecbur oldu 

Balıkeıılr, %8 - Çar§amba geceııi 
aaat 22 ıııralarmda oehrlmlzin muhte· 
lif yerlerini ,.e bilhassa çartıyt birden 
bire alay halinde beyaz ılnek l.ııtuA 
etml§tlr. 

Reyaz kurt 11ekllnde ve büyUcek ka· 
nadı buluna.o bu ıılnekler, elektrik 
IA.mb&larmın etrafına ve meyvacı dUk 
kAnlarına fazla miktarda hUcum et· 
tiler. O kadar ki, elektrik !Ambaları 
görünmez bir hal aldı. 

Bıı ılnek dalgaımım ani hllcuınu 
kar~ıamda birçok e.ma! dUkkAnlarmı 

.kapayarak kaçmak mecburiyetinde 
kalddar. Bu hal bir uat dl"vam etti. 
Ve ııonra bu MahlQkJar ortadan kay
boldular. 

Fransada 
harp mesulleri 

Londra, 28 ( A.A.) - Deyli TeL 
~al 1tazete!li yıızıyor: 

Pelen hill.:ümetinin Daladye '\"e
sair Fransız siyası adamları aley. 
hinde, harp mesuli)·etleri dolayı • 
sile takibat yapacağı haberleri çok 
ciddi olarak lelAkki edilmelidir. Du 
teşebbfi~ün Frnn!ırlnr tarafından 

yapılmadı~ı, ve fakat Almanların 

me~ul devlet adamlarının şiddetle 
tcczhelerini talepleri fizerine, Fran 
sızların mukabil teklifle bulunduk· 
!arı zannolunmaktadır. 

Tahmin edil<liltine göre, Peten'in 
etrafında bulunan isti,are heyelle. 
ri, Fransız; kanunlarının böyle mü_ 
him ithamlarla ın~anların tahtı 

muhakemeye alınmalarına müsaa
de etmediklerini ileri sürmeleri do
layulle sureti ha olmak üzere bir 
tahkikat komisyonunun teşkili der. 
piş edilmiştir. Görünü~e nazaran, 
yapılııcnk olan şey de budur. 

Bu haberin neşri üzerine J.on • 
<lr:ı r!:ı şu fikir hasıl olmu~tur: 

Acaba Almanların Daladye ve ar. 
kadaşları hakkında vaki olan tale_ 
hl, harp mcsuliyetini müttefikler ü
zerine yüklemek için Alman prop:ı_ 
ııanrln~ının bir manevra~ı olmasın? 

FRA.."\SIZ NAZIBLARI 
ARASINDA 111T1LAF 

Cenevre, 28 (A.A.) - Fransız na
zırlar heyeti arasında bazı lhtllAnar 
çıktığı hakkmda bazı ıayialar deve· 
ran etmektedir. Bu cUmleden olarak 
hariciye n=ı Doduln'in Lava! ile 
olan tlddetll bir mUnııkaşa neticeııln
de lııUfaya karar vermJı olduğu, 

gençlik ve adliye nazırı Barnegaraym 
da gazeteciler hakkmda. ezcUmle Ke· 
rellls hakkında takibat açılmasına 
muhalefet ederek çekilmek niyetinde 
olduğu, diğer bir iki nazırm da bun. 
lan takip edecefl tahmin edilmekte
dir. Bu takdirde .Ma.reıal Petenln me· 
ııat arkadaılumı JclmJlen değiotlre
rek yeni baştan bir kabine kuracağı 
da tahminler arasmdadır. 

300 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

(Bat U..rarı 1 lndde) 
tayyareleri kullandıklı'" zaman bu· 
nun kendllnlne pf'k pahalıya mal ol· 
duğunun fnrkma varmışlardır. Bunun 
la beraber bu yeni tabiye iyi netlce 
vererek görünınUyor. Son birkaç glln 
içinde Spltflre ve Hurrlncane Uplnden 
avcılarıtnız en az 31 tane 109 Meıı.seı 
tm.ld dil~UrmU;,lerdir • • 

bu da motörlln çabuk ııımıp çatııma· 

ımı temin edemiyordu. Ali1anya ile 
lnglltere ise, au ile ııoğur motörleri 
Ue bu cihetten Amerika üzerinde fa· 
lktller. 

Amerikan harblyeal ancak bu acnc· 
nln 11ubatında, lndianapollsdeki bir 
tezgAhta ilk defa olarak, au ile soğur 
rııotörlU bir tayyare ~a eylediği ilAn 
edllml§tl. 

Bu ııiııtemln tatbik sahasına konul· 
maaı üzerinedir ki Amerikan tayyare 
sanayii ea bUyllk lnkiıata ul&§Inlf ve 
tam yüklü olarak saatte 400 mll ııUr
a tle giden l"e dilnyanm en ııüratll tay
yaresi olan Alraco0ra gibi bir tayyare 
lmal edllebllml§tfr. 

Su ile soğur ve Dizel nevi 'motlSrler 
llzeıindeki yeni tekl.mUDerl tecrllbe 
eden Amerikan bava ııa.nayll :yakında 
daha büyük lnkl§afar beklemektedi. 

(Readera' Dtceet> 

lngilizl.ere göre 

"Mihver 
" Balkanlarda sulhun 

idamesine çahşıyor 
( Raıs tarafı 1 inı·irlr) 

dır. Mihverin ya SO\·ycl muvnfa
katile veyahut So\'yetl~r lehinde 
hareket cttiğino dair }ıiçbir cmaro 
mevcut drğildir. Maamafilı mu • 
hakkak olaıı bir ŞP.Y vıı..rsa o dıı, 
Almanvanın Karadenir.e yerleşmek 
Uzerc ~ldığt hM todbirin derhal 
Sovyeller Birliği ile lıir zıddiyet 
tevlit edeceğidir· SovyetlPr Birliği
nin, şimdilik mihver devletlerinin 
Balkanlarda ~ulhü idame ''C ken
di ekonomik :mcııfantlerini inki.'1af 
cttirmPk hmıusundaki faaliyetini 
E-n bliviik lıir dikkatle tak.ip crlen 
başka~ bir vey yaptığı muhtrmPl 
dcğıldir.,, 

T,\11\ltS (i ,\7.ETF~t:rrn HORF: 
IA>ndm, 29 (A· A·> - füıyt'3r 

ajansı bildiriyor: 
Balkanlar meeelesi, Lnglliz 

matbuatının ilk plfmda tetkik et· 
tiği mevzu olarak kalmakla. berde
vamdır· Bununla beraber gazete· 
ler, Hitlerin Romen, Bulgar ve 
Slovak ziyaret.çllerle yaptı~ı gö • 
riişmeler hakkında henUz hic;bir 
,ey malum olmadığı için bu husus
ta muayyen bir noktainazar ser • 
elinden i,ıinkaf etmektedirler. 

Bu görüşmeler hakkında. 11arih 
malftmat elde edilmesine intizare.n, 
mevcut intiba. Hitlerln Balkanlar
daki manevra."mda bir tek Jıcdefi 
olduğu mcrketlndedir· Bu hede! 
Almanyanm menfaatidir. 

Daily Tclcgraph eliyor ki: 
"lki veya ikiden fazla Balkan 

devleti arasında bir harb Hitlerl 
sıkıntıya düşilrecek ve Sovyetıer 
Birliği ile nahog ihtilatlara Mbeb 
olacakbr· 
Diğer ta.raftan seferberlik ı:ayi· 

alan ve harb oayialan muvazene. 
yi zarurl olarak bozmakta ve Al -
manyanın Balkanlardan bllhaBsa 
Roma.nyada.n petrol a.lmasma Z..'\ • 

.rar Yermektedir . ., 
Gazete devam ediyor: 
"Ro:nanyanm mijıver memlckcL 

]erinin tevccctihlinll celb için yap· 
tığı gayret lnglltere ile iyi m.lina. 
ısebetıcrlnde pek ta.bil olarak blr 
soğukluk husule getirmiştir. R&
manyadakl son hA.dieeler teeesurıe 
kargılanmağa llyık olmakla bera· 
ber Romanyanın fovkalA.de nazı.it 

bir vaziyette olduğımu ve mecbu
riyet altında hareket ettiğini de 
teslim eylemek icab eder. 

Bizim orta ea.rktaltl daha mühim 
menfaatlerimize gelince, Hitlerln 
alışkan olmadığı yatı;atırma tecrü· 
be'Jinden bu menfaatlerin tehlikeye 
düşm.iye<:eğini söylemek milmkiln 
görilnmektedir. 

Tayın.is gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

"Mihverin yak:mda Balkanlarda 
yapacağı teşebbU., alaka ile takip 
edilecektir· Mihver manevralarmm 
evvelıi. Yugo~lavyayı, sonra da 
TUrkiyeyl yani Sovyctlere ve İn. 
giltereye karşı ocmpatilcri kuvvet
li olan iki memleketi tecride ma· 
tuf bulunması mlimk'.indUr.,, 

BR<:lmlKSIZ A l'r:I.\'T.V ÇOCUGfl 
- Baba bntıa doğrusıınıı söyle: 

Ecdadımız hakll.-altn yalmz avla. 
dıkları hayvanlarla mı karınlaruıı 
doyurııyordıı? 

• • • ·' !-
• 1 

! ~· 
I 11' 

~· . ~· .. ··-. 
- Mektt:br. nitmr.k şinıdidrn heni 

korkuluyor. Riiyudüğumiiz :aman 
ıimdiki M.diselerl bi:e dr.rıı diye 
ôğrelr.akltrine piirr. tarih dersi 
klmbilir ne :or olacaktır. 

• 
Kabalaş cinayeti 

'Jcjtl 
(Rt\ıl tuarı 1 lndıl4') Müddeiumumilik tahki 

Bunun ilzerine derhal polis ha- ba~lamıştır. Adliye doktorll J:. 
berdar c<lilrrriş ve imdadısıhhi ver Karan cesedi muayene. e ir· 
çağmlmıştır. rck gömülmesine izin vcrınışt 

Polisler ~c.lirgclmez; yaralı ih • I' )<a.tı1 
Sandalcı Muttalibe: CinayeUn Ml ebıne g~~~~~~ rl&f 

Hti8cyinle MuttaUp RKrnDW-'1 
13• - Seni kim vurdu.. diye sor !kisi de bekar olan Yo 30 Y~r 

muşlar konuşanuyacak bir halele rmôa bulunan lıu ndamJe.rnı ı;tr" 
olan Muttalip gürlükle: kız kard1ışlcri vardır· Hilseyin ~ıs 

- Beni İne<bolulu Mclımct oğ- denberi Muttalibin kız ksrd_,,6t 

O evlenmek arzusundadrr· Y""'. lu Hüseyin Deli sman vurdu, tUr 
.\futta.lip hu .izdh'tl.Ca bir ~· 

diyebilrni~tir. muvafakat ebnemektc Ya ııuse~ 
Yaralı, bindirildiği imdadısılıhi nin bütün t.alcplP.rinl ısrarla. rev 

otomobililile hastahaneye götüril- detmektcdir· 

lürken yolda ölmiiştür. JHiscyin bu vatlyctten çok mu~ 
Zaı'bıta yarahnııı verdiği ı5oım bcr olmuş ve nihayet dün ı;e 1' 

iiıcı ine derhal araştırmaya baıia: Muttalipl,, kav~aya tutuıı:ır&"' 
mış ve katil bu sabah saat 8,30 m.uhtclif yerlerinden bıçaJdıı.ıııtŞ ~11 
da Kabata1 Vapuriske)e!Iİ karşı· öldürmiiııtiJr. Katil bugijn a<lll)'~) 
sındaki evinde yakalanmıştır. \"erilecektir· __..., ____________ _.:.... ______ _;..... ____ ~ 

Japonların ihraç 
hareketleri 

To,!'yo, Zil (A· A· ) - .Japon d~ 
nlz mUfrezeleri, Çungkiııg bhlgcai· 
M yapılan nakliyata m!nl olmak 
Uzere Hongkong'a 90 kilometre me 
safedcki fiua.bue \'e Makung'a lap· 
hklıırı ihraç hareketini t.amamla • 
m!§lardrr· 

Hariciye vekili 20 
ağustosa kadar 1zmirde 

kalacak 
b:mlr, %8 - Ödemlşln Gölcük yay· 

tasında istirahat etmekte olan harici· 
ye vekll!mlz ŞUkrll Saraı;;oğlunun 20 
ağustosa kndar lzmlrde kalarak fmı,· 
rın açılı;ı merasiminde bulunduktan 
sonra Ankıı.rayıı. dönecf'C°I haber ve· 
rilmektedlr. 

Demir şile~i 
geliyor 

Akdenizde kalan son gemi.mlz o
lan Demir şihıpi İtalyan karakol 
.gmnileri tıuıllmdan dur.dunılml13 
ve mrııı.yme."i yapılmak Uzere Me· 
sina. li:tnanma göttfriilmüştilr· 01'3. 
da muayene edildiklen l!Onra. ha.· 
reket etmesi için izin Ycrilmiştır. 
Demir şllepi dfin Mesinada.n haro 
ket etmlştlr· Birkaç güne kadat' 
llmanımIZa. vlisıl olacaktır. 

POLiSTE: 
L'( 

Soğuk hava deposu rı• 
dükkanı yakıyordo ıı• 

Beyo~lunda. .F.:rgrnekon csdde.sl;oı-
49 numaralı Karabete a lt kasar ur 
kl.nmdıı.n dUn fena hlr koku çıl' 

1
, 

duyulmu~, bunun tizrr1n9 ıtıal)'t' 
haber '"erilml!jtlr. cıe 

1t!&lye derhal n.l<a mahalline ~ ~e 
rck dUkkAnm kepenklerin! Jun:ııJŞ ~ 
içerde !0~111< hava t!eposu mousrill\ .. 
kontakt yaparak bobinleri _yapt.J~e' 
pis kok\mıın bu yanan oobtnle 
ı;:rkhğı anla§ılmı~tır. ııte 

Cereynn kullmek •mreU!c JT111 r 
m .. ı bir yangmm önllne geçııınut1 · 

BiR ~'O<iUK. Aôm YAr.AJ.ı1U-11!e 
}<letı 

Amavulköyden BeolkUi§a bisi tlf 
g\lmekte olan Erllment ısııııll r• 
genç Şerrf ııtadr öntina geldiği ~',r 
da blııikletlnln tekerleği tram,·sY r tJf 
larmrn nrasma glnnlş, dcvrUtD1~ et· 
De\'l"ılme netlccsi bıı.!jmdan ağır a\1~1 
te yaralanan Ercüment BeyoğlU 
taneıılne kaldırılmt§tır. 

BİSİKLET <,1ARl"TI rlJl 
Bakırköydekl asfalt cnddo uıt ııır 

de blslklcllo dolaşan Sarol 1stn:ıllrı:ı:ııl-' 
genç, Tophanede oturan 8 y~Ja~ 
Neriman& çarparak yaralantıı ~ 
ııebcb olmu~, yaralı Şfall çocuk b 
nestne kaldınlınıııtır. 

BİR ADAi\I TARAÇADAfl 

DtJŞTÜ rıı~ 
Ycııllk8yde Bade.mll bahçede otu (!D 

Sami Co~kun evinin tarasasındıı. ;-e 
l&§ırken muvazeneslnl kaybedcrcl< •er 
rek dU~mU§, '11cudunun muhtelll >d,. 
!erinden yı.ralandtğmdan haataD 
kaldınlmıştır. ~ , ____________ ., 

.Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bitnkası 
Kuruluş farihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şul>e ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktiren,ere 28,800 Lira 
jkramive Veriyor .~ 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ı:: · - ~ •z tasarruf beS~e• 
nnda en az r;o lirası bolunanlara senede 4 defa çeıcll 

kur'a Uo aşağıdaki plAna göre lkram17e dağrtdacaW' 
' Ade& ı.ooo IJr&Wl &.ooo ura • 
• • co 

100 

• 
• 
• 
• 

600 ~ 

ıM 

100 
60 

. 
1.000 . • • 

• ' LOOO • 
• &.000 • 
• 6.000 • 

1%0 • co ' • uoo • ,, 
tlO • !O - <I • 1.%00 • 60 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene tçlll~ ~O 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye ~ıktığ1 takdirde Sfıol· 
tazlaelyle verilecektir. Kuralar senede " detn: l ı:ıır 
1BlrlnclkAnun.1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ı:ek11"rP ...... 



o 
o 
ı. 

ır 

.... G~ınlnin • t- ldi y • 

-3-
d . .,c gini ben anla-

!{ • edı. 

" Ocaaı vuu 
"": bu s5zlerl teyit 
...... t• 

eb:neni utcrim· Şillye yapacağı

mız ikinci seyahaUmiuicn dönU§ • 
to eıeni almak Uzere buroyn ge • 
liriz. Anladın mı'! '"\let ban 

l1 toııl\ . . a söylemişti, fa- Muhatabı, cevap yermedi· Kcn-
tdik. ~l &4ınağa. cesaret e - dl.sini tutan iki bahriyeli kollan • 

l\;ıl'ol'd danını'.i olmıısmdan nı bırakmco yere çöktü ve brujınl 
~~.iL \lk. 
~ ''koloni sallamakla iktifa etli· 
.""·1lklar " dı~n fırlamL'· Bahriyeliler motörden bir ha • 
•I te öt~~le evlerden çıkmış- malt, bir şilte, mutfak ta1mnı, 
lle ha~ erden daha kuv. konserve kutuları, çuvallar çı
' Ge::ıı.ı 'Otlardı: kardılar· Zabit bu çuvnllardan bi
lı Or! geliyor! Adaya gemi rfnl açtJ, içinden iki ekmek ç1ka-

~el r np Rimettoya uzattı: 
~ııı:a ' fenerler yakılmı,tı. _ Şimdlllk bunları olmız· 
·~ r bunıa 

r (il rı tnşıyorlnr er - Ekmekleri görUncc Tr~tanlılar 
re\ıe . , 

, ~ n onıuzıanruı. vur- sevinç çığlı1darı atlılar· Rimel~ 
aı,._ ı~ln .~Yorlard.ı. Gemiye git- derhal taksim l§lne giriııtl· Ek
""llllilıc.., ahı beklemeğc ta. mekleri evvela dörde, sonra ııe • 
tıı <ı Yokt 
1 ~~ ln . ~· kayıkları he - klzo böldU \'C hazır bulunnnlanı. 
~l'dı. dirip küreklere sa - dağıttı. 
tı lllıde b' Betti Rocers, Rğzı dolu, hasta-
. ~~ 

1 
ır genıinin adaya. ~·n yaklaştı: 

~ Pıoo dtığunu he.her ,·eren - üzUlmeyin, biz size i}i ba-
ta bir j6~rU idi. Geminin karız· 
jtltör ~ıbl görUnmüyordu· Z:ıbit lıabcr verdi: 
~ lçi:kl CCrnJden değil de - G<-miye motörlc ild sefer 
~raı ııo en l:tkıyormu~ gibiy- yapıp arkadaşa erzak getireee-

1 ~dı. ~~ ikinci lıir projek- ğiz. Bilhassa istt'diğinlz bir'§ey 
. '~dııılatt tincısı kumluk ım - ,·ar mı? 
kı rltcn :ı • • ~ olazı vtekı .sahile ın- Ht'rkcs bir arzu iı.hann,dıı te· 
~ ı.. halkı g·· lb" zi reddüt ederken en cUrcttileri re • ~ "<lllfp Clti une g ı .. 

'l'ı ~lldu. • halk sahile ı
tiıtıyaııtı 
~ğ" lar ka~ıklannı denize 
bı: ~ot~'akit bulamamışlardı 

or ..ı: -
ku t>urııltüsü ~itWer· 

~lo \'Vetıi esmekte de
"'- r, daı 
""l'llıy0rl galar sahlle w-

11 ..,l! ve ~l'tlı .. lı'akat yağmur 
,~ b~ ly, bir alil.metti· 
~tıı~ .. ~i içinde bir motör -
I' .. olii 
'.'Jl ka ndu. vnu Roccrs, 
~ >aiara 

~it çarpma.ıımdan 
l!cıa~ at ctnıelcri jçin ba· 

ı • al'h~-
lıı-.... --=ı.:ıızcn sahile ya-
" -"ll ru ıtıı c ba~ l cı. birden onu 

~'J ~~<ti. tarafını kumlıır 11-

~bıl !tara ''a 
~ ııtlaj'1lrak sor-

ter Komnıon ı;ıktı· Mahcubanc: 
- Bir bahriyeli sandığınız 

var mı? dedi· Ben evleneceğim 

de onun i~u; lazım ... 
Zahit ona hayretle baktı, son -

nı. omuz silkti: 
- Pekfı.lıi ... 
Diğ~rlerl bir arzu izha.rma y& • 

kıt bulamadan zabit, tayfalnrla. 
beraber motöre gcçmi3ti. Tris
tanhlar görUnmeyen gemiye kn

dnr motörc refakat için kayıkla -
rma binmek istedikleri vakit em

retti: 
- Hayır, siz gelmeyin· Yardı-

ma ihtiyacımız yo-'k· il\' 

Triııtnnlıln.r tSrnrn ceaarct ede
mediler. Ekmeklerini ~·iyip mo-

' ~~-"I • f:'A törUn karanlıkta uzakla.cımB.!IDA 
• ~!! 11"~it? -

bı~ konu bnknnık sahilde kıı.Jdılıır· 
~tt lld?:lJ il §Uyordu. Rimct • Dir zabitin sözünden şüphe et -

11.ıı \·t....,· erı atarnk nazikll -
't~, . ..,ı: mek istememekle beraber, 1~le-
Jı· •an da 1• rlne bir cnd4ıe kurdu düemU§lÜ: 
·ı.ııı J)o "Unhadıı efen- Ya motör bir dıilin 1;elınczae '! B11 

l? lan ı;cUrdiniz de- hasta adamı nncnk iki Uç hafta 
l'lo!la 
Ct Yı mı'> yetecek erzakla ha.şiarına bırakır-

d len b· . ln.rsa ?··· 
~ ~ğil rnı.,ır ln:;tıiz harp gc - ' Hnstn adam, bitkin haline rağ-

l tc"ıı . men onlo.nn dilşilncclerlni keşfet-14 il Vetd"• 
~ ~'lr. >.. 1 

• u. Dirsekleri iizorinde doğrulup: 
' ~Ya te~çileıimizdcn bi- - Merak etmeyin, dedi, motör 

bır C:lltarn:ak icap etti· le . ?'ahatsı , gene gelecek· 
tııı . Zlık geçiriyor· TI.imetlo ve Villl noccrs ona 

'~ıd"tııij·ot'Uı UltUsUnc t:ıham - n-emisinln adını sorm:ığı pek isti -
ili r. l)ol.. b 

ı·. d~"h "torun cmrilc yorlnrdı ammn, cesaret edemedi-
~~ al ka 

.... • Alt t&ja çıkarmn- lcr. Bahriyeliler b14ı açık geldik· 
'b.. 1 il\• • 
"'" • onra gelıp lcıi için kasltctlerdıdcn gr.rnının 

0ııı 
'tb'' }·c hı~ . ismini öğrenmek mümkün olama-

~ · 'rl'la• • kıııl dnbıı mı m~tı- Motör de belki grminin is
t 'l'o · Uyanlılnr titredi - mi yazılıydı; f:ıknt bıış t:ırafta. 
lı ~ .. : ııalıat vcnneğe ıu. bir muGamb:ı dcnizo doğru sark· 

~ tda.l a b' l nıLJ olduğu cihetle • Tristanlıltır 
'~• ı;~ı~ . ır ngiliz harp isim yazılı olup olmadığını göre

••nıı· "ll~llli b 
' ııa, 1 llatat ekli~ Oı"Cluk· memişlcrdi· 
~ı Oldıı. 1' ea rnahımlUmüz (Denmı ,·ıı.r) 
\ lj·eeek crzakımtz 

k ~I] 
"l , llıaz•• • a 

%.t: llhatı boş yere yap· 
~l Uıun 

t1-ı. onu b uzadıya an • 
~ 'l:l'~ro• eş dakike. laham 
~ it dını ı· <\ ttı: ec ıktcn sonra 
da.~ 

~ta.c ltJııı:ı s· . 
~ ll!',.L ızın ba.,mıza 
~ ~ ~ d,,-. .. 
'lıı ıı~ıilt -gıliz. l\cndisi i-

l ~ .~oıı.~~ da verecc
lla.0 l'ibUir ın·n~ . Yatacak bir 

aıı n Ulınız? 
•Occrıı" 

ın evi var. Ta-

29. 7 .940 Pazartesi 

ı:ı .o:;: Mü:ı.ll; : • Okııyan: Azl. 
ze Tozcm. 13.20. 14: MUzik: I<:anııık 
program (Pi.) 18: Pro~rnm \'e mcm· 
lckct saat nyarı, 18.0ri: MUzık : Opera 
Aryaları, (Pi.) 15.30: MUzfü: Radyo 
caz orkestrası <1br:ıblm özı;tır lda
reslndc. ı lll.10: Uilzfü, 19.•5: .Mcmle. 
kel saat ayarı. ve Ajana haberleri, 
20: l!Uzlk: Fasıl heyet!. 20.SO: l~o· 
nuumn. 20.45: Müzik: Dialeylcl dilek· 
lerl, 21.10: MUzlk: Oda muslklal, 
21.30: Konurma: tRndyo ~nzctesl.l 
21.45: 'MUzfü: Rndyo orkestrnsı. (Şef: 
H. 1''crld Alnar). :!2.30: Memleket 
ııa.nt ayarı, Ajanıı hnbcrlcrl, 22.4:>: 
Mllzik: Cazb:ınd. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu :;ece Be~lktaıta <Suat Parkı ta: 

AKTÖR KIN 
4 perde l tablo \"c \'Od\11 ı perde 

--0---

Raşit Rıza Tiyatrosu 
:!9 Temmuz I'ıı.zarlc:ıl gUnll ak~ııını 

Brşll•ta' llnşlm Bey Aile Eahı;:cıılnde 
"'OM.~H t~nı 11'1 :'ılt'ıtJ\m~A .. 

Komedi l3) Perde 

A~kerl liııeler spor Lıayr~nıı, 10 liden lluM'3 ın :?2,9; 400 melre Kıı. 
binden fazla lıir se)·lrci kalabalığı lelidcn Hiiselin 5l,1; 800 metre 
ön Un de dun Feneı bııhtc slndındıı Maltcµcdcn Osman 2, 17: 1500 nıı:lrc· 
yapıldı. . l l\11leli<lcıı lleı1111, 3000 ınelre ~f:ıı. 

1800 den faı.la dinç ''& seçkın 1 tepcllen ll:ılımi 10.:!0,I; 4X 100 lı:ıs
gencin işllrnk rttiği bu haytam nık Kuleli, .ı X400 Jı:ıyrak l\uleli. 
TUrk orllmıııııın nıihl:ıklıcl nc~Ji
nin ıı;ısıl yeti~tilhni, gö(ıii~ J.::ılı:ır
tan bir ı.c\'İnç h·iııılc ı:önııck im. 
kliııını 'crıliği lcın ıııc\ııl lıir ,·esile 
oldu. 

ll:ıyt:lm:ı htildAI ~tıır~ilr tı:ı~hn. 
dı. Onclr111 &oıı r:ı li~cıcr ınüfrll i~i 
kuı~ın · A•lil Tiirer klir,(h·e ~rkrck 
lır.dcn tcrhıyc<.1ne

0 

'·erih•n ı•lıcınrııi_ 
yel rııc\·wıu kı.,n. Fakul \'!'cız hir 
nutıık ı;ii' lr.ıli. ı:111111 ıııııtı·;ıl;ıp le 
mükiifnt trnii ınrr:ısi nıı ynpılrlı. 

D11ğıtıl:ın miikMat, 93!1 - !!40 
dcvrr<;i içinde J\ıılcli. Deııiı IJ:ırp 
okulu ,.e lioı;c,i. :\l:ıllPpr, fltırsıı :ıra. 

!'.lnri::ı v:ıpılon ı·p nllt'fi1.nı ht'nrlbol, 
h:ıskcllıol. (uflıol, ,·olrylıol, hok~ 
~ııbr.lcrinrle y::ıpı lan mi.ı,.olı::ıkalar111 
nE'IİC'~lcrine ailllr. Kuleli li,csi lııı 
müs:ılıuJ.::ıl:ırın hcp~indl' hk ycnll
meılcn lnııı 1ıınn11 olan 30 JJU\"unı 

almt!!, l>cniz fücsi 16 p11,·ıınla i1'1n
ci pclııılş, :'lt:ılteııc 13 rıurnnl:ı ür.lın
cü ol1111ı~. Uursa lisesi ılc dunliincil 
iclmişlir. 

l\liıklırotlnrı kunnay nlha~· Aılil 
Tiırer da~ıltı. Rirlncller •unl:ırılır: 

Alleliım: 100 metre llrniz lise • 
sinılt'n Şerif l t,U: 200 metre Kule. 

Yiiksck: Den iııleıı t lii~:ınıellin 
l ,GS, Sırı k· Kıılcliıkn Fikret 3, U-
1.1111: Bıırı.n;l.111 :'lkllh li,18, Cç nılıın: 
Kulrlfılrıı ~:ıdi J2,.i7: Cirit: Kuleli. 
flcn Ali li,72: 1'i~k: f\ıılcliılcn Jfny_ 
rı :ıi.1: t:fıll~: lo\ulcliılcıı :-\:ıdi 11,51; 

' Donılı·~: 1\ ııldidt"rı ll:ıyrı li!l,11. 

Bol,-;: !ıl J.:ılu Kuleliden Ourhon, 
:,s 1-ilo l\tıleliılt·n <hrıııın, .:li kilo 
l\ulclidcrı ~cfik, fil l,ilo Kull'lldcn 
Şulı:ııı. !ili l.ıhı l\ıılclidl·n Hnlıt, i2 
kilo Kıılclhleıı l\luz:ırrcr, i!l kilo 
l{ıılclhlcn lluyri. 

Atlct!::m, Voleybol, Basketbol, 
Hentlxıl. F\ltbol, Boks b!ıinclllklcrlni 
I<ulell almı~tır. 
~ilkAfat tcvzilndcn sonra mUzikle 

beden hıı.rckeUeıi ve boks gl.ister~le
ri yapıltnı;,, bu hareketler bUyük bir 
allka toplnmış ve alkı~IMmı~tır. 

Çok merakla seyredilen bu hareket· 
terden sonra 10~.:100 bdyrak yan§l 
yaprlmış. bunda deniz lisesi tl\kımı 

kazanmı~tır. 
Bunları mllteaklp değ'iı,11< Ul!ıtnlar· 

dan l!!tr!ado ederek haber getirme yo.
rı§ı, elbise j{iymck yarışı. hokey ve 
hentbol :;!lstcrllert yapılmııı va apor 
b.yramıno. geç vakit nihayet \'erU_ 
mlşlir. 

•• •• •• uç uncu hafta 
.yarışları 

at 

Çamaşırla 
Nakıedan : Baki BAŞAK 

Karanlık bir köşedeyim. Arka 1 
mı örümcekli ve ıslak bir duvara 
dayadım. Dü§ünüyorum. işte iki 
ay.danberi bir hamam böceği gibi 
bu ıslak ve küflü duvarların ara
sında yaşayorum. Etrafımda §e
amet saçan gözler, katil çehreler 
var. Biraz ötede, bir dul kadını 
boğazlayarak on beş seneye mah· 
kum olan palci>ıyıklı, iriyarı, 
esmer bir adamla bir rüşvet mc
sele5inden hapse atılan sazbeniz
li, genç lıir nüfus memuru iskam· 
bil oynayorlar. 

Daha diin hakimlerin karşısın
da titreyerek, ağlayarak masum 
bir çocuk rolünü oynayan bu 
gencin yüzun.de şimdi geniş bir 
tebessüm var. Sanki hayata, in
sanlara, hakimlere gülüyor, vic· 
danında yer etmiyen namus 
mefhumuna sırıtıyor ... 

Sağ tarafta on, on beş kişilik 
bir grupun ortasında dolandın
cılrkla itham edilen ~af bir bolu-
1u kendisine arsız, arsız bakan 
bu ahlak düşkünü heriflerin mi· 
zaç bakışlarından sıl:ılryor, bu
nalıyor, terleyor. Halbuki etra· 
fındakiler kahkahalarla gülüyor· 
1.ar ... Bu gülen, eğlenen kümenin 
için.de iki tane de yüzbir senelik 
var. Daha ölmeden hayatlarını 
hapishanenin küflü ve Jslak du
varlarına gömen bu adamlar de
mek hala gülüyorlar.. Daha da 
gülecekler 1. 
Koğuşun en karanlık bir.köşe· 

sinde zar oynayan bir kümeden 
ibeni çağırdıklarını işitiyorum. 

- Bana bak gelsene buraya •.. 
Orada uyuzköpek gibi pinekliyc· 
ceğine ı 

altüst ediyor 
Bu ses komşumun penceresin

den geliyordu. Eğildim ,baktım. 
Pencerede kırk beş, elli yaşların· 
da, kaf.ı:asının üstünde bir tek 
saç kalmamış, gözlerinin, dudak
larının etrafı katmer lıatmer bu
ruşmuş, kuru ve esmer bir 2dam 
var. bir iskelet gibi kemikten a
vuçlarını açara!t birşeyler söylü
yor. Dişsiz ağzında ta ciğerleri
ne kadar uzanan siyah bir boşluk 
açılıp kapanıyor. 

- Hanım, hanım .. Çabuk.ol! 
Hanım mı? demek karısıydr. 
Genç kadın çamaşır sepetini 

kolları arasına aldı. Bana çekine
rek baktıktan sonra içeriye 
girdi. 

"27 ağustos" 
Hepsini öğrendim. Daha iki 

senelik karıkoca imişler. Bizim 
komşunun evine bir ay evvel ta
şınmışlar.. İhtiyar halı tüccarı 
imi~ .. Bankada binlerce lirası var· 
mış. Fakat o kadar hasis, o ka
dar cimri imiş ki ihtiyarlığında 
hizmetçi aylığı vermemek için 
evlenmiş, mütekait bir binba~r
nın on yedi yaşındaki kızını al· 
mış. Zavallx kıza çamaşır yılcatı
yor, yemek pişirtiyor, ortalık 
süpürtüyor; tek para harcedilme
fiin diye .• 

Yeni komşularım hakkında bu 
kadar izahat aldıktan sonra he
men cvin:e. penceremin onune 
döndüm. Bahçede kimseler yok~ 
tu. Yalnız ipe asılan birkaç göm
lek hafif hafif sallanıyordu. 

"28 ağustos" 

- Yine ne uğursuzluk düşU-

Ko~ ULAR ÇOK HEYECANLI OLDU nü~~ra~~ sesinden ziyade ıs· 'J lı~a benziyen uğultuları işitme • 
. ınek için ellerimle kulaklanmt 
tı'kayorum. 

Garip §ey bana ne oluyor bil· 
mem ! Sabahtanberi bir dakika 
pencerenin önünden ayrılama
dım. Hep bekledim, bekledim. 
Nafile 1 Gelmedi.. Kimi bekliyo· 
rum? Komşunun karısınr. Peki 
bu saygısızlık değil mi? Garip 
§ey dedim ya. Ne d~ek is· 
tesem gözümün önüne daiına o
rıun hayali geliyor, beynjmin i· 
çinde onun hayali dolaşıyor. 
Hem acıyorum, zavallı kız diyc.-
rum. Hem de kızıyorum; niye 
vardı diyorum .. 

Gün geçtikçe rağbet artnn 1s
tanbul al yarı5larmın ü~wıcli ha(· 
ta. k<)f!.ulan dlin kalab:ıltk bir se
yirci kütlesi önünde Vclicfcnclide 
yn.pıldı· DUnkil koşuıaı o. fnzfa mlk. 
tarda atın i'tiraki 'uahnimUştereğc 
.iştirak edenler omsmda heyecanı 
bW>bütün :ırl t r -ı!jlı· I\oşıılnr ha
kikaten sürprizli oldu- Birçok mo· 
rakhlar oldukı;n dolgun iltramiye
lcr kazandıkları gibi bazıları do. 
k:ıznnamamaktan mütevellit neşe • 
eizllk içinde koşu s:ıhasmı terkct
ti!cr. Gelelim yarışlann neticesine: 

BtltlNCİ Ji'.:ŞU (!\lulıtelit satı, 
ko5osu): 

3 ;ruşında holls kan nr.ıı> erkek 
ve ılişi taylaru ınalıstı<; , mesofcsf 
1400 metre, sıklet uO kilo. 

1 - Tun:ı ct~mail lfal•lo Tekçe) 
2 - Ferh:ın <Şeref Il:ı..~ar) 
Daha lı:ı;ılcıngıctnn itibaren Tuna 

bnşa ı;eçti '\"C rakibini 30 melrc 
fcırkl:ı gcçcrl'k ruhııtço lıirinclliğl 

kazandı. 
Birinciye sanyan 110 kuru§ \"Ct"" 

di-
tKtXCI KO~U CConl• b:ı~m ko· 

!)lısıı) : 
Bu ko~uyn gclinr.C\'<.' kadar ikra· 

miyeleri yE"kfınu 4500 lirayı dol. 
durmıynn lngiliı ııl 'c kıı.;raklarıı. 
mahıms. tkrıımly~'li: 620 lira, me
safesi: rnoo metre-

1 - l'llyraz ( Prrn" Halim) 
2 - ~<'hn:ı~ ( Prf'n!I Halim) 
3 - Nir\ana (1,. 1\raoıınuın) 
Sck:z atın i 7!ir1L. ettiği bu l. 1'lU 

toplu Lir h:ı ::le lıa.ııladı. Biraz scın. 
ra Poyraz. başa g<'çti, Nirvana ta
k" ::ı bıışl:ıJı. f'o.l'r.ız Nirvananın 
sık~tırr:ıasır.a l'Q~en başı mııJıa· 
faza ederek bfrinci, ,:on metreler-
de Niı·v"-~ ı ,.N~n ~ 1maz ikinci, 
Nirvıına iiriinril olrl11l r r. 

Ririııicye ı:ıınvıın 1211, pl:isı• 110, 
ikiııciııl11 pliı•c~i l :!O, iiçiinl'Ünıin 
pliısesl J 00 lrnrıı~. 

C(•O::-:co 1\0 ·u CCcntllmen ı..o· 
!!U<iU): 

3 vr dn!ı::ı yukarı yaRla ,.e hıı 

koııura gcllncPyc kadar kazanr.ları 
)0ekiınu 2.300 llra,·ı ı:re.;miyen lnm· 
liz at ve kİsraklnra mnhsu0 1ıır· tk· 
ramh·es :H O lira, mesafe.!i: 21)00 
metredir. 

J - ;\Jiq ( "m.:t \Ilı) 

2 - ~i:li:ıp ff. ,\ğıın) 
3 - Giirnvnk l.\tl Tl\llı .. il) 
Yarı.!]ın ba<;1 angıcınd:ı i ibaren 

bermutad Mis bMa geçti. ve 'if· 
kap onu takibe baı;ıladı· Sincap lfi. 
si oldtıkca sıkıı;tırıyor· Fakat bü •. 
tün gayrt:linc rağmt'n ba~a ırcr,mc· 
ğe muvaffak olamadı. :?.fü b:rlncl. 
Sifl::ııp ikinci, GUrayak üçiincü ol· 
dulnr· 

BidıH'iyc ~anya.n 150. plr.ıe 100 
üdncınin nlıizegi 200 kurOIJ· 
nonnt'~ct' KO~ ·: 

tlç ve daha yuk:ırı yaştnki halis· 

kan İngiliz nt ve kısraklara mah. 
sustur- 1kr:ı.miycsl :190 lira, mesa
fesi: 1800 melre· 

ı - J>andi (S· Temel) 
2 - Ahin Puro (Pren .. Halim) 
3 - T:t~pınar (Kemal Tezer) 
Toplu bir çıkı;, yaptılar. Yarıdan 

sonra Dandi ile Ahin Puro ba§a. 
geçlifor. Sıkı bir çek[3mcden l!IOll. 

ra. Dandi birinci, Ahin Puro ikinci, 
Taşpınar ilçilncü oldular· 

Birinciye ganyan 570, plase 300, 
ikinciye pl~e 135 kunt!';, çifte ba
his 1600 kunış· 

BE:}tNCl J\OŞU: (Uandlfuıp) 
Dört \'0 daha yukarı ya.slakl 

hallsknn arop at ve kLcıraklara. 
mahsustu. lkramlycsi 300 lirn, me· 
sa.fesi: 2200 metre. 

1 - Yiik~cl (Asım Çırpııu), 
2 - Yaman (İh<ıan Ath) 
S - tlnlü (A· Geli~) 
Yarı§ başlar başlnma.z Ünlü ön

deydi· 400 metreden sonra YUk.. 
sel h:ısıı geçti· Son 200 metreye 
kadı:ır vaziyet lıu şekilde dcvrun 
devam etti· Son mctrelertle Ya
man sü:ı bir hnnılcyle ileri atıla· 
rak ikinci vaziyete g('Çtl· Neticede 
Yüksel bidnri, Ynınan ikinci, ÜnlU 
üçUncii olrluJnr. 

Ganyan.::70, birinciye pl:"t.se ] 50, 
ikinciyr plı sc 71 O, ikili bnhis 
2500, üçlii h:ıhis :-moo kuruıı· 

Hususi maçlar 
Bağlarlıagı ııahasındo. diln Bc§iktAş· 

Anııdiılu U takımları ko.r~ılaşmı~lar, 
Z·2 1.Jeraberc kalml§lardır. 

Şişli · Oı;klld:ır halke,•lerl maçı da 
3·J berab<'re bıtml§tlr. 

Ji.ı\nAG l' !\JU.l'K SAU.\ J.:\"D.\: 
Dalat ".l'Urlq;UcU D takımilc Meltik

ısp:ır B takımı karşılaşnıışlar O·O bcr.ı. 
bere kalmışlardır. Bunlnrın .'\. takım
ıan karşıla"Şmnsında Balat TUrkgtlcU 
6·2 kaır.ıınnıu.ıtır. 

'.T~.1tdUfun de b(ı~ lt"Ai ! ... 

..... İki gündenberi yağan yağ
mur dinmi§. güneş açmış.. Ko· 
~~ta hiç kimse yok.. Herkes 
avluda dolaşıyor. Yalnız ben, 
bu loş duvarlara ısınan ruhla 
yalnız ben buradayım. Cekttimin 
en sağlam cebine sakladığım ha· 
tıra defterimi çıkardım. Bir idam 
mahkumunun yüzü gibi sararan 
kirli sayfaları karıştırıyorum: 

"25 Ağustos" 
Oh sok şükür yarabbi. Evime 

kavuştum. Bilseniz ne kadar se
viniyorum. t.herlerine bastldı~a 
inleyen her tahtası, bana geçmiş 
günlerin şen ve kederli safhaları· 
nı hatırlatan bu kulübeyi bir sa
raya bile değişmem. 

Hayatımda ne fırtmalar geçti. 
Memuriyetimden açığa çıkarıl
dım işsiz ve aç kaldım. Dilendim 
de yine evimi satmadım. Çünkü 
eminim ki bu köhne çatrya ana· 
mın, babamın ruhu sinmiş. }{im 
bilir? Belki benim ruhum .da .. 
Odamın haline bakıyorum. Her 

şeyin üstünde bir karış toz var. 
Saat durmuş. Masanın altr, du
varlar, her yer öriimceklenmiş. 
Bir köşede 938 i gösteren takvim 
bile yalnızlıktan sararmış solmuş. 
Bahçeye açılan pencere kapalr. 
Yalnız pencerenin küçük bir ara
lığından sızan ışıklar, bir sütun 
şeklinde kaynapn tozları parla· 
tıyor. 

Pencereleri açtım. İçeriye inen 
rüzgarla odadaki tozlar dalgalan
dı .Karşıda, arkalarını biribirleri· 
ne dayayarak dinlenen bodur ev
lerin camlarında alevler parla
yor. 
Güneş bacaların arasında sak· 

lambaç oynayor gibi.. 
A .• Komşumun evi kiraya ve

rilmiş. Ne kadc.r hayret ettim 
bilseniz. Tam on iiç senedenberi 
boş duran bu uğursuz eve niha
yet kiracı taşınmış. Bahçede si" 
yah gözlerinden alevler frşkıran 
genç, pek genç bir krz var. İki 
erik ağacının arasına gerdiği ipe 
çamaşır asıyor. Her eğilip kal
kışta dolgun kalçalarının yuvar
lak hatlar kıvrılıyor, genişleyor .. 
Küçük, tombul ve çıplak ayakları 
nalınların sert kayışiyle srğılmış, 
bir kuş gibi sekerek yürüyo~. 
Kırmızı dudaklarının oyn.ak hır 
şarkıyı mırrldadığını İ§i~yor. g_i· 
biyim. Jpe iki omuz yerındcn ~
rer kor<le!a ile tutturulmu$ bır 
gömlek asarken gözleri hana 
kaydı. önce utandı, kızardı, eJiy· 
le yüzünü k~pamak istedi. Sonra 
ipe astığı caına~rrlarclan beyaz 
birşey al.-ırak ha,.ını örttti. 

- Yahu ! Hanım. Biraz yu· 
karı~•a ~·l:s:'n;:ı .. Ked; t c1•1 r-hl:>ını 

"29 ağustos" 
Bu sabah uy3tudan uyanır u

yanmaz kendimi pencerenin önü· 
ne dar attım. Komşunun bahçe
sinde lbir değişiklik var. Omuzla
rından birer kordcla ile tutturu· 
lan beyaz gömlekler kaldırılmış. 

İpe kavuniçi rengin.de iki de
kolte gömlekle birkaç patiskadan 
erkek donu iliştirilmiş.. Tepem 
attı. Pis herifin bcıcakları sarkan 
iğrenç donlarını parçalamak için 
az daha bahçeye atılacaktım. 

Bugün bin türlü düşüncelerle 
bunalan başımı pencerenin per
vazına dayayarak geçirdim. 

Ortalık karardı. Karşı sırada· 
ki evlerin lxıcaları karanlığa ka
rıştı. Uzakta, sokağın ibaşındaki 
fener bile dumanlı bir ışıkla çen
benlenmiş başını duvarların sır· 
tına dayayarak uyumağa hazır· 
landı. 

Tok bir rüzgar alnımı okşar
ken titredim. Başımı pencerenin 
pervazından kaldırdım. 

Gökyüzü bir bakır kalkan gibi 
kıvılcımlanıyordu .. 

Yine komşumun bahçesine bak· 
tım. Ağaçlariyle siyah göv.deleri
ni karanlığa sararak görünmez 
<.-lmuştu. 

Yalnız ipe gerilen iki erkek 
donunun donuk beyazlığı titrc
yor, önünde havalanan gömlek· 
lerle kucaklaşıyordu. 

İşte o anda benliğim sarsıldı. 
Kalbimde kaynayan bir ateş bey
nimin soğuk muhakemesini e· 
ritti. Arık yalnız hissimle hare· 
ket ediyordum. Bu cırnaşık, pio; 
çamaşırları tırnaklarımla, <li_şl~· 
rimlc parçalamak, yırtmak ıstı· 
yordum .. 

... Aradaki tahta perdeyi atla· 
mal: benim için bir saniy elik bir 
is oldu. Asabiyetten kıvrılan par
maldarımı parçalamak için çama· 
şırlara uzattığım zaman kulağı 
mın dibinde pa tlayan bir sesin: 

- Hırsı z var .. Yetişin .. Hırsı1 
var.. dive ba ğ ırdığını isittim. 
Yakalan~ıstım!~ • 

"29 ağustos gece yarısı" 
Komiser hikayeyi onun ağzın

<lan dinle<li. Sonra palabıyıklannı 
müstehzi ve mağrur bir eda ile 
b ükerek bana döndii. Hiddetii 
bir sesle : 

- Yinemi sen? dedi. Biliyor 
musun bu on dolrnzuncu ... Sözü
nü biti rmeden, köşe.de bir ko]tu· 

(Lütfen snyfayı çcvh•i::frr:) 
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j ıstanbul Komutanlığı Satınalma Komısyonundan 1 

Komutanlık ambarı tııin e.~ağıda cins, miktar ve lahınlnJ fiyııUarı yru:ılı 
3 kalem mutabiyc 2·8·940 gUnU saat 16 da pazarlıkla ııatın alınacaktır. Ev· 
aa!ları h!rgUn komlayoncn görOJebUlr. Bunlarm her blrı ayrı ayrı talipler" 
c1e !halıs edılcblllr. Jstekl!lerln belli gUn ve aa.attc yüzde on be~ temlnatıarllı: 

b!rllkte Fmclıklıda komutanlık ııatınalm:ı komisyonuna gelmeleri. (663!1ı 

Cinsi • MJktan Muhıunı:nen fiyatı 

Sapı ile beraber IJJ yular ba.şlıgı 
Zincir yular ba lığı 
Şaplı yular ba'lı~ı 

• • • 

adet 
JOOOO 

2000 
700 

lira Kr. 
:i500 00 
1500 00 
2325 00 

lstanbul komuta:ılığı 1>irllklerl lı;in kagıdı clhetı aııkerlyece verllrnt:k 
ııartlyle a~ag-tda yazılı ClTRk paı:arlıkla t.abcttlrilecektır. Şartnamesi J•'mdık· 

lıda komutanlık .utınalma komisyonunda her I~ gUnU görU!eblllr. lııtcklilcrln 
3l·i·9-l0 gUnU saat 16 da komutanlık aatına\ma komisyonuna gelmeleri . 

(65621 

A.ııker! ll!!tlere oğreunen yetl§Urllmek Uzere talebe a.ımacak: 

ı - A.aker1 llaeıere aakerl öğretmen yetiştirilmek üzere Harp okulu 
kadrosuna altı talebe almacaktır. 

2 - Bu talebeler, harp okulu talebesi olarak Ankaro.da Dil· rL\rih·Coğ· 
~!ya !a.kUltemde ya.b&.ncı dil tahsili gorecek ve aakert ogretmeıı 

yeli1Ur1leceklerdir. 
3 - Kabul ıarUarı. 
A - Harp okuluna g1rlf §arUarını tamamen haiz olmak. 
J3 - • Llae olgunluk tmtfhnnlarmı vermiş olmak. 
C - Yabancı dil bllı;i!I yukan den:cede bulunına.k. 
" - hteklilerinden seçilmek suretUe alınacak talebeler inglllzce, tran· 

atZca., almanca branşlarına takalm ve fakWtenin 940-941 tedrisatı· 

na tıtlrak etUrJleceklerdlr. 
a - 1ateklfler1n evrak ve ve.sikalarile Harp okulu komutanıı.tma ve 

fazla ta!.sllAt almak bUyenlerin de ukeı1 llaeler mlltetUşllğlne mu
racaat etmeleri Uln olunur. (M70) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ılAnları 1 
Muaalmacak 

33 adet muhtelit ebatta maaa 31 temmuz 940 çar§amba günU akııamına 
.kadar pazarlıkla almacaktır. lateklllerln herrtın Kaaımpqada bulunan ko
mt.yona mUracaatıan. (M95) 

Pansuman. fırın • 
gn, haca.mat ve 

&§ı yapılır. E \': 

SuadJye, lıt.aayon yanı, Kabine: Be· 
ılktq, Erip apartmıanı. 

Telefon: ••S9l5 

Susuz, 
Sahunıuz, 
Bıçaksız, 

Fırçasız, 
Kremıiz 

,.., :rumııaatıoı hiçbir mllıtaJu:ara 
lilı:um olmadan, yi)zttnllr;U 

• kanatma.dan, clldlnlzl 
tabrlı etmeclen 

Yalnız 

REMiNGTON 
Elektrik T ra§ 
Makinaıile 

Ze\'kle trae olnbUlnılnl~ 

Hehos Müessesatı 
Telefon: ü616 P. K. HOO 

ğa gömülerek bana korku ile ba
kan bunak herife yüzünü çevirdi. 
Mülayim ve tesellitamiz bir ta-
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A '!\ B E R - Xkşam Postuf 
------'' 

ı .. saMER BANK 
1 

Sellüloz Sanayii 
Müessesesinden 

l\liıesscscmızın Izmitten lstanbula ve bılmukabele lctanbuldan 
ltrnite . evkedeccği her türlü emteanın 

MOTORLERLE DENiZDEN · NAKLi iŞi 
Bu sene muddetlc bır mutcahhide verıleccktir. 

·ı <ılip olanlanrı fınt tekliflerini havi kapalı zarrtannı 51.)l, 
Ctx-s yüz) turk liralık teminatları ve bu. ,gibi işleri yaptıklarına 
dair 'liesikaları ile birlikte 5 ağust<>:> 1940 pazartesi günü saat 
14 de kadar lzmittc mücs~e c müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan 1 
olunur. 

~artmıın" l ıınııttc ':\lüe~"esc Merke:ı:mdeıı bil~ ~e· tcda. 
rık edilebilir. 

EKZAMiN 
Ekzemanm ilacıdır. 

Ynra '"" çıbanlıırdn k11Uıınılır. Rer ~Anede lmtuım llO Kr. 

- ioşaateılara:-
sAGLAM - DÜZGÜN · UCUZ 

Eakişehirin Kurt markalı kiremidini 
Vehbi Koç ve ortaklarında bulursunuz. • 

Galata Fenneoecller No. 90, t.clefon «7fll • '4fl2 •••'!I 

~~= 1 
- Geçmiş olsun bcyfendi .• de- • •r#Jiil'IS .. 

di. aHkikaten büyük Lir kaza GAZOZLU p . : .:· . . .. ' ,. .· ) . ... . .. -uvuşturmuşsunuz. Bu herifin 

~;~i~~~~:b~~~~1~:~:: !, ~-u· · R 6 ot ı· N ı· '' bıt4lnın gözhapsindeydı. . 
Bu ıeler nasıl olmuş da yalnız 

çamaşıra gözclikrni~ ~a~ılacak 
,ey! Para çalmak maksa.cliyle t:· 

~:r :O~~;~ıı~ .. hanmıefencli ne ka- I Piyasaya çıkmıştır 
Heyetihakime }>eni on doku- 1 

VAK 1 T· niatbaası 
' Kitap kısmını 

tanzim edip 
9eniden 
açmıştır 

Kitap, me~mua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

vin içerisine kadar gİJ'$eydi kim MUSHIL LIMONATASI i 
ıruncu defa olmak üzere bir s: I Her ecz.ınôde bulunur. 

neye malıkiim etti. Fakat bu sc- 1 -a -- www 
~ . . . , . .. .. ·.·/: . .. .............. gmı .. .. 

29 TE ~'f MUZ 

YENi Puo-RA 

Büyiik bir Pariı terzihanesinin 
r.1Ütterek meaaiıiyle bir Fransız 
güzelli!< mütehaasmnın vücuda 
getic:-diği yeni pudra halitası: 

"Rachel" gayet beyaz bir cild 
için şeffaf ve saf bir güzellik te· 
min eder. "Pechc" açık tenli es· 
mer ve sarışınların ekscrisinc uy· 
gun olarak pembe bir parlaklık 
verir. 

"Brun Soleil": Esmerlere cazip 
bir sevimlilik temin eder... Ve 
yalnız Tokalon .Pudrası serisinde 
bulabileceğiniz diğer birçok yeni 
ve cazip renkler ... 

RENK---

Toka10t1 pudraaı "~1 de 
mıs'' tır. Bu sayede cıld~ 
gayr~mer'idir ve ;adeta . 
görünür. Bu pudranın 1 

artık "makyajlanmış" 
ra nihayet verilmittir. 
rak terkibinde "KreıııJ ~ 
bulunduğundan bütün J{~ 
kalmasma medar olur. 
günden Pariste en fıı1'011 bulı.n renklerdeki Tok;~ 
rasını tecrübe edinİ~· t · 
ceğıniz şık ve cazıp ., 
ci~:!en hayrette kalaca1' 

Ke~lt bedell 32.238 lira 21 kuruo olan bir adet garaJ ııundurıı;: 
ln§aatı ile bir adet garaj in§aatı kapalı zarcıa eluıııtmeye konııı~,. 
mest 31·7·910 çaııamba gllnU saat 11 dedir. llk teminatı 2417 

1 
ru§tur. şartnamesi keşi! ve projesi 162 kunı~a Ko. dan aıı.ııır. '/ 
zar!lannı ihale aaaUndcn blr ııaat cıvveline kadar A.nkarada ){.ti· 
m& Ko. na vermeleri. (330) (6110J 

• • IF 
20.000 adet muhtelif boy kazma ile 40.000 adet adi kUrek P , 

tm &lmacAktır. Kazmaların beher ltilosuna ,.e l>üreklcrın bebflr 
0 kuru§ fiyat tahmin edilmiştir. Pazarlığı 5·8·940 pazarteııi gllll 

Ankarada M.M.V. aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati t "r!i 
liradır. Şartnameal 250 kuruoa komüıyonda.n alınır. lstekllleriJJ 
komiayona. gelmeleri. (439) (7544) . . ~ "' 

1000 lon kam11 kapalı zarflll ekıılltmeye konmu~tıır. Et<slltfll 
cumartesi günU eaat 10 da Erzunımda Lv. Amlrllti satın&Jnıa ıco 
yapılacaktır. Tahmin bedeli !?~.000 Ura ilk teminatı 18i5 uradıt· 
[.art.namesi komisyonda l;llrlilür. lııteklllerfıı ihale gl\nü \'e ıaAtl1' 
.at evvel lemlnat ve kanuni vc.sikalarllo teklif mektuplarını ıco 
mclerl. •(423) (6462) 

• .y.. 

66.000 kilo aacleyağmrn kapalı zartla ekslltme.ııinde talip ı:ı 
lklnel lh&lesl 0·8 940 cuma gUnU saat 17 dı:ı F.dlrnedc sanayi ıtıtl ıJJ 
alma. komisyonunda yapıln.co.ktır. Muhammen bedeli 92 . .fOO ıır• rll' 
6930 liradır. Evııaf \"tl §art.namesi komisyonda görUlUr. JsteıdUe 
ve saatinden bir saat evvel kanuni veııaik ve tckllt nıektup1arJ11l 
vermeleri. ( 42:1) (6468) 

.Y.•:t: ;I,. 
3 adet 15 beygir takatinde DJzcl elektrojen grupu paz.arıııtl• 

caktır. Muhammen bedeli l5.900 lira katı teminatı 2385 liradır·~ 
:ı-s 940 curnartcal gtlnU r;aat 11 de AnkL\rada M.M.V. bnva aatııl p 
yonunda. yapılacaktır. ldarl ve fenni rartnanıc hergUn kotnl!~ı.-tf 
tsteklficrln muayyen saatte teminat ve kanuni \'e.slkalarilc tı1r 
yona gelmeleri. (428) (G4Gil 

• • • fll'°-1 
Dcher aclctllne tahmin edilen fiatı 10,5 Jmı. olan ,o 

hayvan vcJcnscsi pa::arlıkla ~atm alınacaktır. Paurhğı 3·8,-111
15 

gOnU aaat ll dedir. Kati teminatı SSOO liradır. Şarlnamesı 3 ti 
misyondan alınır. lııtcklllerin kanuni vesikala.rlyle belli ıaA\., 
M. M. V. satın alma komlııyonuna gelmeleri. (431) 

,,. • .y. ut· 
H500 kilo ıınde yağı kapalı zartla eksiltmeye konuııııuft~ 

si lapartada~Um Sa. Al. Ko. da ve İstanbul, Ankara Lv. ırıı~ iıt' 
nıa Ko. da ciır. Muhammen tutarı 15900 lira ilk teminatı l-~os" 
ruııtur. Ekı;lltıne 2.8.1040 cuma gllni.l sant 15 tc tsparta~ 
l{o. da yapılacaktır. 1:ıtcklıler 14 de tekli! mektuplarını 1<0 · ı";J 
vereceklerdir. (3271 ,J 

• • • tıı"'".J 
l!'i6.000 kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmll§tur· ) 

şatı gllnU aaat lO <la lııpartada tUmen satına.ima komlıyonuıı~ J~ 
Talunln bedeli :!6.620 Ura Uk teminatı 1089 lira.dır. lııtekliltrll'tf.(,..
kalarile t.A-kllf mektuplaf'ını saat 9 a kadar komisyona vernıelt: .~ . . . "'" 

4000 kılo ımdcyağı alınacaktır. Pazarlıkla ekailtmeııi 2 ·8·9'~ 
Aa&t 16 rla 1-;dlrnetlc eski mU§iriyet dalı-esinde satınalma 1<otıl ,. 
ıacaktır. Tahmin bedeli 5000 lira teminatı 750 liradır. E\·aaf , 
berı:-f1n koruhıyonda görülür. (459) (6627) 

.y. • ..,: 11' 
~0.000 kilo sabuna teklif edilen fiyat pahalı görUldUğUD~~ 

ll1·7 ()40 çarşamba gUnU Mat 11 de Konya.da Lv. Amirli~! sat 
1
,111"""1 

)"onunda yapılncaklır. Şartnamesi Ankara, lstanbul LV. 4!11 ıst"ll 
ma ltomlııyonlarında görlllUr. Tahmin bedeli ıı:ı.ooo lira llk ~il' 
!'iO kuruştur. (462) (68SO) 

istanbul Beled ıv8 
ilanları 

""' .. '"" Hn,.kl, Beyoğlu,•• Zilhm1 ba,tabkl6' .,a 
nepl<Amll doğum e~ i \'e sıhhi mUeıısesatın yıllık ihtiyacı ~ ~ 
239875 kllo kcallmlş meşe, .287625 kilo keallmlş gUrgen, 11 rt '-. I 
mlş gUrgen odunu ile 12200 kilo mangal kömUrU kapalı ~O IC"tıd.J 
meye ltonulmu~tur. Mecmuunııo tahmin bedP.ll 10040 llrl\ 6 un 
mlnatı i53 lira 4 ku ruştur. Şartnam\l ıaqıt ve muo.meJı\t :r ,O 
mindc r,örOlecekUr. 1hnle 9 8·940 cıJma gUnU aaat 15 te d•1 

pılacaktır. yı!JııJ 
Taliplerin ilk teminat ınakbuz veya mektuplan ve 94odt: 

odası vcslkalarile 24()0 numaralı lta:ıu:ıun tarif atı çc" resl;,.u~ 
n tckllC mektuplannı lhnle gtlnU aaat 14 de kadar daitnl 
ldzımdır. (6525) 


