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::bir deniz ittifakı yapı· ıı 
o ~. S (A·A·) - Stef,nf: 1 menfaatlerini tanımakta Ye icap edenıe her iki memleket de donan-

!lt JaJ>on Jnatbuntı pek yaJmıda İngiltere :De :Amerika arasmda BU. malarmı seferber etmeği ve BUyük Okyanustaki hareket tlslerinl blrl-
'1 OkYBnus ha.kkmda gWi bir iWU !mm edileceğini ya.zmaktadir· birin.lıı emrine vermeği taahhüt eylcmekted.irler· 

1~ it:llU ile lngiltere ve Amerika, BUyük O~uwıt& nı~terek Kokum.in guetcsi, bu maksatla l ngilterenin Vqiııgton ııe!irlnin l l 
Bul ve Avustralya. elı;isi ile gö~Uğtinn UAve eylemektş'llr. 

Aynı gazete Pitmann'ın J aponyanm muhasa.rasma dair luı.Ziı'
lanan projeyi tasYip ettiğini bildirmektedir. 

:ingilf erenin Surivede hareke 
intizar edılı • 

geçmesıne 
Bir işgal hadisesini önlemek için 

General Veygand 
~~ ilsız ,n Suriyeye gitti 
· r,.ak hariciqe nazırile f ran
~nın Ankara elçisi suriyede 
:g.~ 1 

:.l ttl"kç ' • J 
1111 in .

1
: uır ga zel(:!tle t 

ı~ gı ızce bir ilan! 
oııı~u 

cııırııUııctı (Cınnburlyet) gnr.ctesı-
ptl:ı bir fl:l.ytn.smda Notlco 00§-

lc 1'aı;ı \'ar, Pnnı. De '\'eya p:ı.
llJr ~ 11A.n lalıklı blr fılU"ll ! 
tfb.~ taz<ıto Tcy bir g:ı.zcte

et lı~ ~umcm olm:uwı, 
n• it llt1 'l hılokn dilde blr llAD konıı
ııı ~ 
~ dnıır l !Antamun, hnttıı 

• t?ttı--tt t.lbı olduf;-u o:ırtııır kıı.nuo
rerae -..ıt r : ulllllınG nrzohıruın bir 
~~ ~ dnhrı lrl harflerle )'n

e ~-)aPıla.ı:n ca. llll)(lı:ıca yab:ıncı dille 
:.ı it~ az. Gıu.ctc 5ay:lrı.lan da 
U ea~ı:zoıunan ımh:\lnrdılJ'dır. 

ey'i \i 111.rt do" llnu.ın bunu lro.nun say
or9 lıe ttb.ıl:?Udut, Tllrktyedo yabımr.ı 
IC ~~· t':: ı.razcto tUrk~ bir illin 
s "' '~' ._;1dn-· kce yeril \c r mi bir 

·"'le llktı • f nlcat tUrktıo bir uc-z.eto 
~ ~cuııunun haı:urumı terr.U· tngilfer onln l:'alan Şnrki:ı. bulunılarduğu km-vctlcrc lruman<b. ff' en blr yabancı lllnı çıtaı.- eden zabitlerden üç tip·~ 
~ ~ (Ya.mı 4 üncüde) 

Roman yanı 
kon f erq.nsı 

Roma müsait Berlind n hen .. z b. 
karşlladı cevap yok 

Romanya Alman himayes'ni 
temine çalışıyor 

Jı>n"J'ft...ll - Thıll\anls.rıtı ve .c(lnll· l M.AC.lR~n. 7lllANS\1,\'~A1. 
bu prkl .Av.nıpamnın vaziyetini gorüo 01Z2 10'.; S1LA.U GÖNDERlYOn 
mek, Balkanlı dcvlt'Ucr arııaı:ıdnkl ı.omlra S - .Romen ve liıı.car hU· 
ihUlatıım sulh yoluyla halletmclt ıcıo k<ıroeUcrlnln zahiren tcdbirll gUrülen 
Romen hUk\1mctı Almanya ,.c lt.al)'n· tuıreketleı·inc rağmen Macar - Romen 
ya munı.caaua. bir Ra!kıın memleket- hududundııl;i gerginlik berdevamdır. 

Jerl konferansı loplıı.mayı teklif et :Macarlar her ne ııurcUc olursn olsun 
mltıUr. Bu hususta Kral Ral'Ql Hltle· Trnn,ııll\'&nynyı Almel< istemekte; YO 

re bir mesaj g6nderml§ \"C kon!cran· bu havnllyc gizil lıir §Okilde ııllt!Jı 

am Romada toplnnııbUeceğtne işarette göndermcktcdlrltr. Mncar hUk<lınetı
bulunmu§tur. Alman hUk<ımetl hcnUz ntn bir Mdlseye meydan \•crme:nelt l· 
bir covnp vcrmemlesc de Roma tekilli çln askerlerini bir miktar geri çckU· 
mllı:ıılt k&r~ılamı§tır. (Dezıamı 4 üncüde) 

~--------------------------------------------~ 

Majino hat.t2nda 
ateş kesn1i.ye1 

istilıkllnzlar var 
atz 

Y u gosla vyanın 

Yeni 
sefiri b 

" Sefir bu ak~am 
Mo:Jkovaya gidiyor 

Yugosl:ı\')'a hUkfrIQetinin ~ 
Moakova ııefiri Dr· Milfuı Gavrllo. 
viç bu sabahki semplon elltsprosd!o 
Bclı;rnddon §ehrimize gelnı.1'tir· 

Refakatinde müşaviri l!ı:ı.rkov:lç, 
sekreter lJilctik ve Avaln a.jansı 

mUrnecsill Velikiç ile bir de me -
mur bulunnuıktndtr. 

Sefir, istasyonda Yugoslavya.nm. 
Ankara elçisi ~imenkoviç ve latan.. 
bul başkonsolosu ile Yugoslav ga.. 
~ctccilerl tnrafmdan l:arştl.ınmış .. 
tır. 

Bu akşam !stnnbuldan hareket 
edecek olan sefir, gazetecllere de
miştir ki: 
"- Burada sizlere hf&blr ~ 

töyliyemiyeccğim. Ancalt 
vazifeme başladığım roman ~ .. 
nııtta bulunabllfrim." ,, 

• ' ı ı ' ~Ticaret heyetimiz bu sa- General .. b Muha~a~atın tatil edildiğini müdafilere :<11 . ~a•'•ın•ndan sonra, 
: ahBalkanlardan döndü Fran~!1~r,~:~c~.~~!t~m!~1!!!~!or !!~~~am1h!!a~~~d~ 

a 'ka 1 r .••. da ne ., ~=.:2:bi::.!~·:.~=~~~ =:.YEı;?~:~r.~~~-;, R~~r{:d;~::~;~: 
b 

U dlr. Bu mt:ıele Vlsoadende toplnnnn lE.S8!1 : • .ı;> . 111.307 yo.ralı vardır. meydanile ımllnra ka?QI dthı sabah 

r aret ,itin mUtareke komlayonıında mevzuubahs Gene bu llsteya göre Almanlar Fran· erkenden yapılan hava hUcumunn 
olmu,, vo general Hutzlngcrin rfyn- aızlardan ı.oocı.ooo nefer ,.o nblt G ait tnföUat dün akgam neşrcdilnılş-
scttnde bir ı-·ransız heyetlnln mukn- (Devamı 4 iincıide) (Dt.ııamı 4 üncüde), 
vemet eden lııUlıklımlnra giderek mU· ~-·-_,.,,,,,_... 

dildi d&!llere bir hatta evvel muhasııma- ~~N?"l/J'!:~\l 

R e tın tatil olduğunu bildirmesine karar --~ ~ıl 
verllmlııtir. • 

118~ınanyadan_ s~nra Macaristandan da bir ticaret heyeti ge :.::~'!E~rr:"~:::~,, Amerikanın har e se-
u~~~~~!~1.~~ .. r~k~ m~~~.~~l~r!'12~!e~~~~~~~~~~~~!~!.~!. Manavlardan yirci kalması İ mkc1nsız 

1~ • ~t lla~11 temaslar yapa;ı dı. ile olan ticaret mUnıı.scbetlerimlzin :>"nkmda piyasamız müspet bir suret· Vaşlogton, 3 (A·A·) - Stefnni: 
bıı,};11 :tinı:tctu t rclal Servet Berkinin vnzlyetlnl tetkik ile me"ı;ul olduk. te görmüş bulunacaktır. Beynclmllel fatura ı· steyı· 111·z Yeni harbiye ve bahriye nazırları harbiye ve bahriye encUmcnle-

f ~ <l~n!e "• ~t h tlmU: .. ta· Bu tetltlklcrtmlzln n yaptığımız vaziyet clolayııdle batJka plyaııalara Tinin knrşısmda. harp hakkında noktai nazarlarını blldlrmeğe davet 
ı l)U nınu~ıı .. y:ı. Y luyla fehriml- tema.ıılıırın, h:ı.ttA nllıltııdar hUh'i\met- ihracında müşkUIO.tıı maruz kalması oGllmiı;lerdlr· 

ıı._ 1:1ln f'-~ynr. T e~eUmız "'Cll.: ı 1 M " k b k • S · ~ ~tJ dan·~r .. kda ko.lll\l~t.ır. He~et aza· er mahatlllyle J;lrl;,tığtmlz mUzake· muhtemel olan birçok mnddclerimtz ura a e omısyonu tınıson Amerika için harbe uzaktruı seyirci kalm:ı.nın imkAnstz 
J7 ~ "' ıın:nı " relcrtn iki hedefi \'1lrdı. ıcın ismini ı;nydı~ım piyasalar güzel h · 'k · k olduğunu ve Atl:ıntik denizi kontrolüntin temini için Amerika.n.m 1n -

l 
lı.ı:ı12e.:ı11lıılıırdıın pn! ı:ıı evvel seımıo Blrtnclal, yeni beynelmllcl vnzlrct- blrcr mahreç olacaktır. şe rı 1 ı mınta ay a ayı- giltcreye her tilrlU yardmıda bulunması lllzmıgelecegı~·ni söylemiştir· 
De ~ u t lth!lla.t blrll- lcre uycuo •ekllde vapılması mUınkUn k h t k · · "'Qıntz ~Aj~tnıdvc BUkre• U"""rct ata- " " MAft••-•-ın k l h d rt b rara er mın a a ıçın Bununla beraber Stimson Amerikanın harbe müdahalesi taraftan ~. 1 " .. a h v ..... Ucaret muamelelerinin hangi mevzu- ~ l tnc e c u yeni d ğ-Udf 

110C:-11J.r. cyeu beraber dön lnr üzerinde vo h:ınzl şcldlde t.emlıil· Ucar1 mUn:ısebetlcrln lhUyacmn göre, s b cb r. 
Yet rtial ~ ntn f&ydslı olacnğıydı. Bu hwıusta sJ. bu memleketlerle olan ticaret muıı.- e ze ve meyva "Knox" da Amerikanın harbe f~tlrnklııe taraftar olıruı.dığmt ooy-

tlın et llet-ktn Ut'arct d:ı.lresl rclsı za {imdiden vunu a!Syllycblllrlm ki: hedelerlml:mı ikmal ve t adiline Jhtl· lemiş v-0 demiştir ki: 
ıı .. lıc eôy1c l);. bu B:lb.-ıh bir muhnrri· Romıınya da dahU olmak Uzero tsml- yaç olup olmadığnu nra,şt.ırmak ot· kA 1 t b. t tt. Amerika her iki Oky:ınusu için de gemi inşa etmek surctile olnn 
·.ı ı.:ııı - lkı n;v:ı }'JUl ttı bulunmu5tur: nl saydığım momlckctlerdc en c· muştur. Bu hususta hUlA~ olnrak dl- ar ar 1n1 (l'ae:ısş r • 'u·nceiı"de)' I ]tendi menfa:ı.tlcrile nlakadıır olmnsı liizımdtr •. Amerika bUyllk bir 

1Y ~~tıı .. uı y 'l~tl1•01 bir 2:<lman 1 r C· hcmmJyC'tıl ihraç nındde!erimizc kar- yebU:rlm ki, tcmu ettlgtmlz ,.e yarı donanma ve kuvvetli bir , lınvıı filosu sayesinde bUyUk bir k:ı.rn ordusu 
Yu:..o•,a.,,· .r. H.ı ili n' n olmalı il d t• k k ·ı U O ,.~pllik - .. .-y " oı bUyUlt bir lbtJyncın ve nll\kanm resm! vcy:ı rc.mıt ııurettc !{onuımaJar v cu e ge ırme iı fe nden kurtulur. Amerika için 300·0 O ~ 

u, c~ .. Ml.ctan, &lbl mevcut olduğunu ı;örmU~ bulunuyo- f.Dcvamı ~ üncüde).. bir ordu ve aynı kuvvette bir milli Dıt:lya.t ordusu kfifidir· 



2 H A B E R - Akşam Poftnl 1 T • 1l M U Z - 1r 

- 1 
~ ETi-:UHAMME~ ~ıc;;:: ;:;:===t<HAVATI>~ , ~ 1 
1 L VESiKA 
(lbni lshak)ın kaybolan eseri esas tutularak 

tBNt HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmış 

Hz.. Mulıammed hakkındaki ilk biyografi 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

Demir ve kira muhte
·kirleri mahkum oldular 

l'UJ'k~ çevtreoı 32 MlYIGi10ddHırn TlYırk 

Ankara, 2 (A.A.) - Riyue
ticumhur Umumi Kltipliğiıı
den: • 

1 Reisicumhur İsmet İnönil,I 

I ki demir taciri ikiıer sene wgiin edilecek .,. 
beşer yüz lira para ce%a•ı verecekler. Bir han 
sahibi 105 lira ve oda kiraaını mttıran kaılın da ~IED!NE AIIALISJ ARASINDA 

lSLAMIN BAŞLAYIŞ/ 

Tanrı imanını muzaffer kılmak, 
pc) gamberinin şanını yüceltmek 
'e ona \ aadini yerine getirmek di· 
!ediği vakit, Hz. Muhammed, 
hac günlerinde adeti old~'U üzere, 
l~abilelere kendini peygamber o1a. 
rak bildim1eye gitti. O vakit dağ 
tepesinde Hazred (1} Ierden bir ta 
ifcye rastgeldi, ki Tanrı onlan hay
ra vasıta kılmak dilemişti. 

Hz. Muhammed tesadüf etmiş 

olduğu bu Hazreclere: 
- Siz kimlersiniz? diye sordu. 
Bunfar: 
- Biz Hazrecllerizl cevabını 

verdi!er. 
Bunun üzerine Hz. Muhammed 

gene sordu: 
- Siz yahudilerin dostu musu-

nuz? 
Onlar: 
- Evet .. dediler • 
O vakit onları yanma ottimıaya 

davet etti. Onlara islfun dinini an. 
lattI ve Kur'andan sureler okudu 
Tanrmm bir eseridir ki putperest 
l Iazreclerin arasında ya~yan \re 
onlar tarafından zulüm gören kitap 
ve ilim sahibi yahudiler onlarla 
münaka~annda sık sık: 
-Bir peygamberin doğacağı gQn 

) akındır! Biz ona tabi o1acağız 
ve onun yardımile sizleri Aad ve 
Yram _(2) gibi mahvedeceğiz! der
lerdi. 

Hz. Muhammed de şimdi bun· 
lan Allaha iman etmeye davet e
dince, o Yakit onlar biribirlerine: 

- lşte bu yahudilerin bizleri 
tehdit cttLl<leri peygamberdir! O. 
nun için biz onlardan önce davra· 
nalını! dediler. 

Bö~·!elikle Hz. Muhammedi can 
kula~ile dinledi ve ona iman gefr 
rcrek 1 lama girdiler. 

Hz. Muhammede de dediler ki: 
- Biz, içinde fenalıklar ve düş

manlıklar kaynaY,an bir kavmin 
arasından geliyoruz! Belki Tanrı 
bu kavmi senin sayende birleşti.re. 
cck! Biz gidip onları §İmdi bizim 
iman ettiğimiz dine davet edeceğiz! 
Eğer Tanrı onları senin vasıtanla 
birleştirirse, o vakit senden daha 
kudretli insan yoktur! 

Bunun üzerine yurtlarına mü· 
min ve müsliiman olarak döndüler. 

Bu altı adam Medineye gelince 
kabile!erine Hz. Muhammedi an· 
lattılar Ye onları da islfuna davet 
ettiler. Oyle ki az zaman içinde her 
evde Tanrının peygamberi Mu· 
hammedden b:ıhseclitiyordu. 

MUSCAB lBNl OMEYRIN EL· 
Ç/LERILE DAC TEPESiNDE 

/LJ( MVLAI\AT 

Ertesi yıl Medineden Hac için 
On iki kişi geldi Ye Hz. Muham· 
mcdle dağ tepesinde kar§ıla tılar. 
Bu karşılaşmaya dağ tcpe:.inde 
ilk mülakat denilir. (3) 

Yezid ibni Ebi Habib bana Eb · 
• larsad ibni Abdullahdan nal-len 
anlattı (ki o da Abdurralunan ib· 
ni Useylden işitmiş, ona da Ubade 
ı i Enfunit nakletm; ti :) 

- Ben dağ tepesindeki ilk mu. 
lfikatta bulunanlann içindeyd'm 
Biz on iki kişiydik .. Cihat ernro· 
luıvnadan evvel, kadınlanmmn 
oğüdü üzerin:! Hz. Muhammede 
biat ettik. Allaha ~irk ko~mamak. 
hırsızlık etmemek, zina yap.na. 
mak, çocu!tlanmızı ö'dü:ınem"k 

yalan söylememc1< Ye her hayırlı 

kabotajın Türk bayrağına geç
tiği günün y:ddönümü milnue- 48 lira para cezası ödiyecekla ----------------

işte IIz. Muhammede tabi olmak· 
la mükel!ef oluyorduk ..• Hz. Mu· 
hammed diyordu ki eğer bwılan 

yaparsamz o takdirde cennete gi. 
d~nıiniz. Şayet birinde kusur ede· 
cek olursanız size ceza 'emlC~k ,.c. 
ya günahlarınızı atfetmek Allahm 
bileceği i~tir .• 

betile yurdun her tarafından al
dıkları ve vatandaşların samimi 
duygu sevinçlerini bildiren tel
graflardan pek mütehassis ol
muşlar ve memnuniyet ve te
şckkürlerinin iblağına Anadolu 

f Atap~,n.ı .f!l~ur .e.tmi61er,d!r.,. 

ımıı korunma kanunUJı& muhallt 
hareket iddia.ille açılmıı olan Ug da· 
va dün netıceıenmııtır. 

Seklzlnct ullye ceza m&hktmeaiıl
de demir 1hUklırmdan dolayı mevku
fen muhakeme edilen demir tacirlerin 
den Garo Mehteryanm haklı bir aebeb 
olmaksızın demtrt kilMu 3:S kurtıftan. 
Prodoroma. YuaifidWn de bu ta~ 
don ııa.tm alrp 38 kuruştan •tıp çı· 
karmak ınıreUle demlr tJyaU&rmı 
yQkeltUkleri aab!t görülmllftUr. 8&
klzlnei asliye ce:ı:a hll.kimt Cemil TU· 
zemen, milll korunma kanununuıı 

32 inci maddesi dcldleUle 50 uncu 
nıaddeat mucibince ikl maznunun da 
be~er yüz llra ağır para. ceuı.sı öde· 
melerine ve Garo Mehteryanın ikl aeno 
mUddetle KUt:ahyaya, Prodoromos 
Yusifidlsln de fkl sene mUddetle Up· 
ka sürülmelerine karar ' vermi§Ur. 
J{&rarm kesbi katlyetini müteakip 
demirler de mUsaclere edilecek ve bu 
karar UcreU mahkClmlardan alınmak 
Uzere gazetelerle ııa.n oıunae&kbr. 

Mahkeme bu kararla beraber, kuu:n 1 
)'lLlnıs aon tabld.katm mevlrufen oere-
yanmı lmlr bulundufUnd&n, tkl maz
nunu da eerbeıft: bıra~tıt. 
.K1ıtA lH'l'tKARI DAVALAIU 

Doğru 

Değil mi 
Adamlar geri dönecekleri zaman 

Hz. 1\1uhammed, onlara isltı.mı ve 
Kur'm öğretmek ve dini bel~etmek 
üzere Musab ibni Omeyri beraber 
gönderdi. 

Musaba Medinedc imam ismi 
verildi ve Esad ibni Zurarcnin c· 
vinde oturdu. 

Asını ibni Omer hana nakletti 
ki Evs ve Haz;z.dar birinin diğeri" 
ne imam olma:ım istemedikleri i. 
çin l\Iusğab onlara imamlık etti. 

DAG TEPESiNDE iKiNCi 
MÜLAKAT 

Musab ibni Omeyr sonra, Hac 
vaktinde, bir kısmı müslim, bir 
ksıını k&fır olan diğer Medineliler 
le Melekeye döndü ve Tanrı inare
tile peygamberini ve islam ile mü· 

Irak 
Vezirinin 

Adliye 
beyanatı 

İrak fevkalade ahvale 
karşı müteyakkiz 

Anknr&da y&pbğı •lyul temaslar
dan sonra bir müddet dinlenmek Uze· 
re ııchrlmlze gelen lrak adliye vcztr1 
Nacı Şevltet bey 1.-nkln Türkiye ara
smda dosUuğun çok samlml oldugu. 
nu söyledikten sonra kendi memle· 
keU hakkmd:ı eorulan b!.r ınıalc ıu 
izahatı '•ennJ~Ur: 

- Bağdattn Uç aydanberi blltUn 
part.''P•1n, <'•' ~ doğn k .. wun 

mUmesslllerlle b' kabine teııek!~m et· 
ml§tir. Knhf.,., _, •. .., etinde bulJmın 

Re~t Ali :Bey, gayet dQrbtn ve değer
i! bir devlet ndamıdır • .Auı. meyanm· 
da dört csltl baııvelcil mevcuttur. Bil· 
tun eski fikir 1htilA!lıırı blr tnrata 
bıral<tlmııı; ordu, c!kAn umumiye ve 

min~erinin ~mm yükseltmek, ka: hilkQmct, s:.:tanr t no.ıbt Pmıs Abd·I 
firlik ve onun saliklerinin kadrini !lıUı'm ve· •• l aıtmda bulunan he· 
dü~ürmek dileyince, bunlar Hz. ntiz rsbt ı.r..ım-ızı:ı ctro.fı:ıda r.:ı::va. 

e•ıt bir hnldc imi". .>ı. Saltnnat r.~ 
Muhammetle ikinci mülakatı )'ap. lbi bulunan "'c:ıç Emir, kiyaset ve 
tılar. dlrayeUnl pek az ~'\man zartmd3 

Benu Selfunelerin karde~i olan gösterdi. trak dcvı~u. bByle mUtte 
hlt b!r hnlde olaralt !evkalAde ahvale 

Mabad ibni Kağb, Ensar (4) m •. JT ııte •. · ... ı · 
en filimlerinden biri olan kardeşi 
Alxlullah ibni Kağbın kendisine 
anlattığım nakletti ki bizzat bu 
mül~atta bulunmuş ve Hz. Mu· 
hammede orada bizzat biat etmi~ 
olan babalan Kflğb ona ~u de· 
mi§: 

- Biz yetmiş üç erkek ve iki 
kadındık. Bir müddet mağarada 

b'eklcdikten sonra Hz. Muhammed, 
o zaman henüz kafir bu~unmakta 
olan, fakat yeğeni için sağlam bir 
birlik yapmakta hazır bulunmayı 
istemiş olan amca ı Elabbasla bir. 
tikte geldiler. 

Yerlerine oturduktan sonra ilk 
ol:ırak Elabbas söze başladı ve 
dedi ki: 

- Ey Hazreciler! (Arap~ar bü· 
tün Medinelilere bu ismi \'erir ve 
Avsileri de buna dahil ederlerdi). 
Biliyorsunuz ki Muhammed bizle· 
re mensuptur! Biz kentlisini, kav
mimiz içinde, hakkında benim re. 
yirnde olanlara karşı himare ettik! 

O kendi ka\'mi içinde kuwet sa
yesinde, ve kendi yurdunun kuca· 
ğmda himaye altında ya;ıyor! 

Buna razı olmıyarak o size iltihak 
etmek Ye kendi ini size bağlamak 
istiyor. Inamyorsamz l:i siz ona 
taahhüt ettiğinizi yerine getirebilir 
siniz. (Deva.mı var) 

(4) JJz. Mulıammcde ilk iman 
ederek milslıiman nlanlar içi11de 
il z. peygamberle beraber M r:di11f!" 
ya hicret eden M ekke 1iliislüman. 
]arına (muhacirin - mul:acirlcr), 
M cdincde diue girip 11 z. l\Jıtiıa11r 

111cde iltıhak edenlere de (En:rır • 
yardımcılar) denilir. 

Limon ihtikarı 
tkimi e1 tacirler, itha· 

18.tçılara fazla kar 
bırakıldığını iddia 

ediyorlar 
Fiyıı.t mUrıı.kabe komisyonu dUn 

ak.~am toplanmı§, yerll manllatura 
\"e iplik aatııı fiy:ı.tıarmı tespit etml§
tlr. 

İkinci el limon tUccarları dUn ko
misyona müracaat etml.§ler, kendllcrl· 
ne ktlr nlsbctl kabul edilmediğinden 

ııiltAyettc bulunmuolnrdır. Komisyon 
yalnız limon itha.111.tçıJanna yüzdn 
yirmi kt1r luı.bul etmı,ur. Halbuki f. 
ı :ncl el tUccarlnrma göre, eskiden 
llh:ı.IA.tçıl:ır e.ncak yUzde dört - hcş 

kı:.zıınır.alttaydıla.r. KomL'J)'onun böy· 
le bir zam3.Ddn. itııalatcılann kdrmı 

nrttırarak n.sıı pcnı.kendccllcre mal 
tevzi eden ikinci ellere kAr ltnbul et
memesi doğru gorUimemlııtır. 1klnc1 
el tüccnrlıırı fazla lcAr nlsbctlndcn 
kendilerine de pay ayrılmasını iste
mektedirler. 

DUn ilk dda olarak Italyadan dört 
ngon limon selml§Ur. Scvkiyat de· 
\"a.m edccelttlr, 

Halk Partisi Meclis 
Grupu toplandı 

Anlm.ra, 8 - C.H.P. :ıteclls Gnıpu 
dUn saat 15 te rcla \'ekili Trnbzon 
mebusu 1I:ı.s3.n Sııkanm r1yıısetlndo 
toplandı. 

Ruznamede mnır eml!\lt tAltaltlerl· 
nln uzntılması hnklcmda evve!ce te· 
ş~l~klll ctml§ olan Parti Grupu ko
ınl!Jyonunun rnponı vnrdr. 

Bur.dan CV\'el süz alan Jıarlclye ve-
ltili ŞUltrU S!\r.ı.çoğ"lu, ııon haftanın 
s!yast ahvııl ve Mci.sa.tı hakkında 
Parti Grupı.:nn uzun v' ctra!lt izahat 
\"ermiş ve birçok hatiplerin aynı mcv· 
za et.t·a1'mdakl ınUtalealan dlnlcn
mL:ı \'c sorulan suııll<.rc h:ırlclyc vekilı 
tıırntınd:ın c vr.p \Crile.·clt. lıaıiclyc 

\•ckilınln bcya.mı.tı n:Uttetik:ı:ı tıuwlp 
olunr.1tı tur. 

ihtikara meydan 
vermemek için 

Yerli mallar pazarları 
bütün yurt köşelerine 

nlümessiller gönderiyor 
Devlet !abrlkalan mamull\tı tıze· 

rinde fiyat harekeUeri yaparak ihU· 
ko.r& yol açan mutav85Sıtları ortadan 
kaldırmak ve Anadolu tacirlerlle doğ
rudan doğruya. t emas temin etmek U· 
zere SUmerbaıık yerli mallar pazarla· 
rı yurdun her t.aratmı gezecek aeyyar 
mUmesalller göndermeğe karar "er· 
ml3t1r. Bu mUmeaslller her vlllyet 
vo kazada taolrlerlo, ticaret Te ewıa· 
yi odalarlle temas edecek, doğııudaı:ı 
dofnıya alp&rl§ de alabllcceklerdlr. 

Yerli mallar pazarlamı.m memle
kettclci ıubelerinln yirmiye ve .erma,.. 
ye mlktannm bir milyon llraya çıka· 
rılmııııı hakkmd&kl kanun projesi Jk· 
tıaat veklletince l{oordinaayon heye
tine verllml§Ur. 

Taksil~re yüzde 
15 zam 

Komisyon kararı daimi 
encümene verildi 

Otobils komisyonu, otomobil yedek 
malzemeslle benzin tlyaUanm art
muı dolayıalle takııl lleretıerlnln art· 
tınlma.ııı hakkındaki §Otörlcrln talep
Ierlnl tetkilt ctmlo ve meYcut taksi 
Ucrclierlnc yilzdo 1:5 zaın yapılmasını 
mUnruıip görmüşlUr. Dıı.Jml encümen, 
komisyonun bu kaı'ttnnı kabul cttığı 
takdirde, tnl<slye binenler tnluıı s:ıaU· 
ııln yn1.acıığı miktara yüzde 15 7.:ım 
ederek para \"erccııklerdlr. lUlen tıı.k 
si ııruı.Ucrinin dişlilerini degiştırmek 
bugUnkü \'aziyette kabl! gtıiillmedl· 
ğlndcn saatler yeni zarnm:ı ı;~re ayar 
lruıtunıyacaktır. Şoförler cemlyctı 30 
kuru:;tan 100 kuru~ l:adnr taksi Uc
rcUcrlnln yUz<te 15 zamla olan tuta
rını gösterir bir cedvell ba:ıtır:ı.rak 
otomobillere nstmıcaktır. 

Kesik baş 
Gömülü bulundu, fakat 
yüz kısmı parçalanır.:~ 

Altmcı ully. m&hlcenıNl delki Jd. 
ra ihUkO-n davaamı blt:lrmlftir. lıılah· 
mutpaşad& "lrtanlye,. hanını eatııı 
aldıktan 90Dr& bütUn klracılaım kira 
bedellerini yeni ka.nundan •Ynl yarı 
yarıya, arttırdığı anl&§ıl&n Hayın Ka· 
neti kiracılardan ikl Yorgt ile laptro
ııun kiralarını d& yenl kanundan aon-
ra arttlrmağa teııebbU.tte bulunmuı· 

tur. Mahkeme tqebbll.oıU ııakıa m&hl· 
yette cördUlünden mamunu 10" lira 
aftr para. ceza.ama mahkQm etml§Ur. 

Evlnln kuap c:ırafı Hayma ldral .. 
dığt btr od&mım klrasmı arttırmağa 
tetebbüs eden ?ıılQnevverln de 78 lira 
para cezuı ödemeain• karar verilmlr 
tir. Aıicalt MUnevverin bu harekeU Uç 
çocuğunun geçimini genişletmek mak
eadlıe yaptığı anl&§tldığmdatı ceza 
mıktan 4q liraya indlrilmlııtır. 

iki Fransız romorkörü 
satın alınacak 

Tunad& bulunan Fi-anns gemi _ 
lerlnl getirmek ve yolda refakat 
etmek için Fransadnn iki kuvvetli 
açık deniz romorkörü gelmişti· 1§
lcrl biten bu romorkörlerl satm al
mak için Münakale VeWetı te -
ma.slara. b~lamıştJr. 

* Gilmrük ve 1nlıiaarlar Vekili 
dün P~nbahçe leplrto !a.brikumı 
gezmiş, öğleden sonra lnhiaarlarda 
metgul olmuttur. Y&rm .A~k~a. 
dönecektir. 
* Gilmrüklerde i38iilik devam 

etmektedir· Fakat bu yiaden me· 
mur kadrolarında tensikat. yapı • 
lacağı haberleri tamamen asılsız -
dır-

* Mem.leketimbden mal mUba
yauına gelecek Romen heyetinin 
seyahati gecikirse Ziraat Bankam 
isteyen tUccarm Romanyaya ha -
zırladığı malları aynı fiyattan der. 
bal mU!;:ı.yaa edecektir· 

* Münakalat VeklJeti sivil de -
nlı'.ciler Jçin şehriınbde bir haata -
ne kurmak hususunda tetkikler 
yapmaktadır. 

* Yozgat valisi Feyzi GUrel vi
layet dahilinde 48 ilkmektep yap • 
tırdığmdan dolayı Maarif Vekile
tince takdirname ile taltif edilmJı
tir. 

* F..mniyct Beşinci Şubenin bir 
bUrosu ile posta dün yeni yolcu 
solonuna yerlE'~miştir. Bugün de 
gümrük idaresi yeni yolcu salonu· 
na r::ıklctmcktcdir· FAki yolcu sa. 
lonu nntrcpo.olarak kullamlacak
ltr· 

4!- Bakkallar fiyat murakabe ko
mi .. yonun:ı mli:-acaat ederek bak· 
kaliye e~yasmıı '·erilen kii.r nlsbet. 
lerini nz bul<lukl:ırmı iddia etmiş -
lcrdir· Bu iddia tetıtik edilmekte -
dir· 

* Bulgar orta elçisi Hristonun 
vefatı münasebctile Şükrü Sara -
coğlu ile• Bulgur Hariciye Nazın 
Popof arasında teessür ve taziyet 
telgrnflan teati edil~tir· 

•:· Denizcilik ba;Tnmı 1zınitte do 
tczalıUratla kut1anmı5tır. Eski \'e 
y('ni denizciler Atattirk heykeline 
çelenkler lcoymuşlar, Halkevi tara.. 

Bir mUdd .. t C\'Vel Merdlven1:6yUn· fından tertip edilen büyük deniz 
do ıa, ocaldarı mevklinde buluns.n müsaba.kalan yapılmıştır. 
b:ı~sız cesede nlt tahklltat dev·am et- * lır.mlrde KUIUlrparkta yeni ya 
mektcdlr. Cesedin btl.§1 da gene o ci-
vnrdıı. toprat,n gBnı!!IU ohrak bulun· p:lnn Allıs~o: klübU bina.sı c;-·~lki 
mu~tur. Yalnız ı:esik b~ın yUz ı:r:ımı ııkı,am Vah 'e kumandanın ıştira. 
bıı;aklıı. par~lru:ınıı bir haldedir. Bir kile merııBinıle nçılnu~tır. 
taraftan cesedin tc~lılslnc ,.0 hUvlyc· * lki gündenbcri Tekirdağ ınm-

~J 
ltntn te.ııbltlne çalışılırken diğer taraf- takasında teftişlerde bulunan Trak 

_. lan knUI ve katiller ııra.~tırılınaltta.· ya Umum Müfettişi General Kiılm 
~l ~ .2.2 1) clır. 7.abtıa bazı ipuç•arı bulmuştur. Dirik,. \'ali ile beraber hüldimet 
.~ ut-.ııı ... ~,.., ... ,,.._.~.._ Bu tecl ,.e c"rarenglz cinayetin ay- f d:ılrcılcrinl dolaşarak memurlarm 

• dnılıttıla'lllece"'I Umlt olunma1ctndır. . İ'J r:ındmanmı incelemişlerdir. 
~-..----------~~~----~--------------~---..,1, ~ 
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Beyazıttaki aaatle ' 
ayan ne zaman 

düzelecek? 

Be)-uıtta VD.lverıüte dq 
soun Ud JUmdeld kötklerıe oıe 
dMm on....- birer amami 
! at \1L-drr. Aynı :mevdanda 
1 blrlerlae bakan ba ~lar, ı 
i aya.nna ve dola)'Mllo zaman 111 

i hUIUIDa pek o kadar kıymet ' 
medJğimlzl bergön yüxüuıiUe ç 

: par gibi, bir ttiTljl aynı &) 

f filTümeder· Unh·erllte aut 
ekaeriya • bpr yolda§t oldu · 

l için • kartd&nadakl lnuııbua 
athıo oepbo alırlar, lklsl do a 

i
l ayarla Jıliyel"Ck rakiplerinin 
daklli& geıt kaldJiuu (hakilÜ 
ya.r belU deill ya. belkl de il 
dllerlnln bet dakika ünde kot' 
l&rmı) gösterip dumrlar- Hu k 
şılıklt bet daktblık fark günl 
oe, aylarca devam eder. Ekseri 
te,klJ ettlkJerl ~ln saatinizi on 
oydunırsunuz. Fakat hlr gUn 
do bakanmr1. kf, kapı ,·ofdaşl 
(Ünh·enltn.ln iki saatİ> ara: 
da da bir dargınlık ~dmııJ, bi 
üç, oo., dakika. daha ile rl ıı.tı * 5 
ya.hat geri kaçmııı! Böylt"Ce 8' Ugoaı 

l
yuıt meydanına. bakan iiç ili 
da biriblrlnl tekiip ec1Jne41 aaa 
nm bunlarla. ayar eden on blnt 

1 oo halkın \'llpur nya tren 
i mak, işlno ı:;eç kalmak yllziln 
j ne :hallere dii~I sb dit,lill 
I Bu üç saat ba saba.la ylno 
vulyette, yani UçU de biribi 
uymaz ayarl&rla dargnılık 

do,·am ettlriyorlarclı. 

Şehir halkmıa IM&laran • 
etmeleri için her giln 12 de ö 
&yurt ve Galata Jcalelf'ıin 
düdükler ,yaln17. alann işareti o 
rak kuJlıuıdmala.nna kamr ,. 
terek smıturuldukt:ın sonra h.ıJ 
ayar Join umrunI saatlara miir:t 
caat ıztırarmıla kalmıştır. Bu td
ba.rJa. alakıutarlıır ne'°azıttald ti' 
atlarm ü~ünün de a)'-nı ,.e doi" 
ayarla. çalıtmıılarmı temin etd" 
lldlrler, dlyoroı:, 

·1 
Doğru değil "''' 

___________________ :A 

Yeni af yon mahsul 
Bu sene fiyatlar yü:ıd' 

elli arttırlıdı 
Anlcarn, :! (A.,\.) - 1940 nıa~ 

nfyonlar, gcç~n rı~ne olduğu gibi 1 . .ı 
rak mahsulleri oti.ııl hesabına ZiP' 
Bnnkaaı vaaıtaaHe aatm almacaJC~ 

Bu seneki tiyatı:ır geçen ae:ıe~dıı-ıılf' 
yllzde 50 faı:la. olııral~ tcrıplt edlı: rl 
tir. Yani ince a!yonlarm bohcr rJ / s•ı 
fin dereceslne &O kuruı \'e ka~ I 
yonlarm beher :nıor!ID derece~'~ 
4:S kuru§ verilecektir. Soft &tyoııl ~ 
fiyatı da kilo !Ubarlyle en çok dO)ı: ı. l'cı 
Uradır. ~·ıır, ı 

Bu sene, Uk tcsenUmde mlbı~ ılııen 
\'erilecek avan3 miktarı dA geçeıı atı> 
neye nazaran yUzde elll ıı.rttmı!llll1 tı<'tn 
Soyd4ıchir, KUtahya. Nanıhan, ~ti' tlıtı 
Bel'§ehlr, Gl>rdeı, Konya metlı ~ ilah 
TA\'§anlı, S1mav, ÇlvrU, Aydın 'fJııfı ,t lrı 1 
kalarmda yetı~en ince toplannııl (1 'rtııın 
yonlarm beher kUosu:ıa 525 kurUI~ aktı ' 
kaba topl:ınn:ııı a!yonl&rm beher Ot'. r0 l r. 
suna dn 875 .kurUJ avıuıa tediye~ rdtr 
nacaktır. Dlter nııntakalarda yeJİI". Jl ' 
ince toplannuı afyonıarm beher~ ;1tıa1.;~t 
suna 600 kurtıJ, kaba toplanmıt -, • IQ 

ıarm beller ldloluna da 480 1lUfllf ~la 
rflecektlr. lı 

ile 

"°° 0·ooo 
ObJlJ 

'""• .. onıı 

""·· " 1 tt, 
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)(il Kanalı ve Şarn
bonıbajandı horst 

• La Pöü Girond gazetesi, J'ran 
'Jt~ençliğinln Mareşal Peten ve 
l<ı.durrıet~e karşı sadakat ve iti -

~
g/1ır bildiren bir beyannaıııesini 
e ~-~~~ktedir. .Mezkür beyanna.. 
raf Utun gençlik federasyonları 
il- lndan imza edilmi§tir· 

t ~~re~al Balbo vı:ı arkadaşları 
~ tngazide merasinı yapılmrş

• r Tareşal Graziani mtitevcffa 
~wtşaJın refikası ve askeri ve 
jtir tn~kamatın huzurunda. son 
~Şa~tn vazifesini ifa. etmiştir. Ma
ııu;n renazesi bir top arabasına 
lyaarak kiliııeye n!lklcdilmiştir. 

~
ç, n ve Arap kıtaat ortasından 
'İl n cenaze alaymda, asker ve 
ltın tnakaınatm mümessilleri de 
nr lllaktaydı. Dini merasimden 
rcıa Mareşal Graziani, mtitevef· 
l!ı arcşal ile arkadaşları hakkın_ 

llliştı:z.ar ba§ında bir nutuk söy
nu ır. .Marcşalın cenazesi harp 

r. na kadar Biı1gazidc kalacak -
-11-

Çt(' NovostJ gazetesi yakında 1s -
tadi Ve .:Yugoslavya aras!nda ik_ 
ldi nııız.akeratın başlıyacağmı 
Çtc~ektedir. Yugosıa,•yanın ls
!ı .ı Yapmakta olduğu ihracat 
s4;cncsinin ilk beş ayı zarfm

:Gıl:ı:o o~ ooo dinara, ithalat da 33 
i> t dınara baliğ olmaktaydı • 
ini la!yanın Londra sefiri Basti· 
ka' Londra İtalyan sefaretinin 
lte;:: .~·e ilanı :Qarp dolayısile 1n. 
n .

1
;,: 1 terkP.t.n\;cı olan 650 1tal -

• ı e L' b ...,. 
~1 ız ondan Kont Rosso va-•• e M . 

aııc e<Jınaya vasıl olmuştur. 
!iri re makamat ileri gelenleri 
ii-

5 
tararetlo alkışlamı§lır· 

Harbiye 
Diğer baz~ sanayi 

k İngiliz mer ez/erinde de N 

lngiliz tayyareleri yeni hücum- EDEN 
lara geçti; yangınlar çıkardı . 

ırlandanın müda-Lorıdra, .'1 - Kil üzerine 
:rapıJ:ın hava hiic:urıııı es11:nı11da 
Alman Şarnhorsl zırhlısı n 111 nj:lı r su 
rette bombardırnnn eclilcliği resmen 
bil diril ıııekledi r. 

Şarnborsl, t:ıminlc hulunurordu. 
Hücum, bir sürpriz olmuşlur. Sa-

1..ıih dok iizerin~ bir bomba ve zırh_ 
lı boyunca ela diğer bir çok bom
ba düşmüşlür. İngiliz hava kuv
\"ellerine mensup hir tnyyare, 
S:ırnho~t ve doka Allığı on bir hom· 
badan dörtliinün !om sıırelle is:ıhet 
elliğini bilrlirnıişlir. Diğer bir lay
ynre ıle zırhlı üzerine üç a/tır bom_ 
ba alınış Ye gemide y:ıngınl:ır çı
karılmışlır. 

İngiliz havıı nezarelinin tehliğl 
şö~·Ie flemek led i r: 
Rombarılım:ın tayy:ıre1eri, Ham. 

bur1tta pelrol ıa~fi.re falıriknsın:ı, 
Ham köprüsüne. DuislH'r.ıt ch·arın-

da mühim bir heılcfc ve M:ı~· clerih_ 

le bir yüksek fırına hii<'ıını clnıiş
lcrdir. 

Bremen'in cenubu ş:ırkisinde 
Dayhhavzen'dc l:ıyy:ırc fabrikası, 

dün akşam. homb:ırclım::ın tayyare_ 
terim iz tarafından bir kere daha 
hücuma marıız lıılıılmu5tur. Fabri
kaya ve yakınındaki tayyare mcy
u:ınına hasarlar yapılmıştır. 

Köln ve Yelno l:ıyyarc meydan. 
!arı ile Teksel deniz tayyareleri iis. 
sü d~ müessir surette hücuma ma
ruz bırakılmıştır . • 

Donanmaya mensup layyarelcri_ 
miz, dün akşam, noıercl:ıın civarın. 
<la mnncvralara Ye nokliyala hücum 
elınişlir. Dir halıkçı gemisi bcrha. 
Ya olmuş ve nakliyall:ı lıiiyi'ık her
cümerç vukun getirilmiştir. 

nütün harcldlll:ın yalnıı: dört tay 
yorcıniz üslerine cliinmemişlir. 

Harbi kim kazandı ? 
Bir Fransız siyasi m uharririne göre 

Muvaf /akiget 
devlet ricaline 

Alman 
aitmiş 

faası hakkında 
ızahat verdi 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter: 
İngiliz harbiye nazırı Eden, Avam 

Kamarasında Polonya ve Çek lejyon. 
Iarı hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

- Polonya ve Çek ordularına men
sup bazı cUzUtamlar, İngiltereye gel· 
mlşlerdir ve yeniden teşki!Atlandml. 
maktadır. Halen bu hususta daha ge· 
nııı izahat veremem. Fakat ııunu söy
Uyebllirlm ki bu cüzUtamlarm, müş
terek düşmana karşı n:ıUcadelem!ze 

iJtirAkleri dalma şayanı memnunL 
yettir. 

Eden, !rlandanın müdafaası hak
kında da ııuruarı söylemiştir: 

- Şlmall İrlandadaki Garnizon, en 
iyi stratejik vaziyeti temin edecek 
ıurette şimdiden li\zımgelen yerlere 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bqvekil muavinl 
Atle, diğer bir suale aşağıdaki cevabı 
~ermiştir: 

tı.ı~')aı Tcınnıu1,dan itibaren bütün 
tinıl!rı':ıvyada .et satılmryacak olan B ordo, 2 (A.A.) - Jurnal gazete- kası ve ona $(Öre lcrnzım hazır ol:ı-
ı3tır. R a~~dı haftada. üçe çık - .sinde harbin sevi< ve idaresinden bilecek şekilde lccllıir alınmnh ve 

• - İngiliz hUkQmetl, mücadeleye 
devanı etmeğe muktedir bulunan ve 
mUcadeleye devamı arzu eden blltlln~ 
Fransız kuvvetlerini mUmkUn olduğu 
kadar teşvik etmenin ehemmiyetini 
tamatnlle müdriktir. HUkQmet, bu 
nıesele ile nıUstacel bir surette meş
gUl olmaktadır. 

3 

Afrikada harp 
ltalyanlar yerli kıtaların_a 

ateş açtılar 
Yanlışlığın acısını çıkarmak için 

Yapılan lıücunz 
neticesiz kal·dz 

Kahire, 3 - Cuma sabahı Ken- \ lı:ırılıııı:.ın layyarcsi yakılmış YC di-
yanm şimal kısmında bir müstahkem ğer he ştanesi riddi surette has"ara 
hudut köyü olarak Moyal_e civarında uğr:ılılınıştır. Cfrard:ı bulunanıbi. 
İtalyan keşif kıtaatı, yerlılerden mil- ıııılarJ:ı Jıang:ıı·Jar:ı lam isabetler Ya-
teşekkil bir İtalyan keşif kolunu tn. kı' olıııııs ,·e ,.:.ı ııs ı k t · k d k 1 . • .•' ın ar çı mış ır. 
gilız as erleri. zanne ere Uzer erme s· d ·· · 1 . 

t t ı ı d" a · ı il öl U ır ca c uzerınc e ıle hır tam isa 
a eş em şer ır. ırço.( yer m ' bet knYıledilmişlir. • • 
ve yaralanmıştır. Yerlıler mukabele · 
edince f~iııtıer de zayiat vermişler· JI::ıva miidaf::ıa toplarının sıkı a-
dlr. Hatanın !arkına varılmasını mU- leşine rağmen l.ııı hücum hüsnüsu
teakip İtalyanlar toparlanınca, mit- rellc ncliccleıımişlir. Hiç zayiatı. 
ralyözlerlni ve toplarım vadinin öbür m ız yoktur. 
tarafında Fort Harringtondakl İngiliz Sicilyıının şark sahilinde bul11-
karakoluna çevirerek hınçlarını alma.. nan Aııgusla'da bir gaz !asriye fah. 
ğ"a kalkmışlardrr. Bu bUcumları aka- ı·ikasilc gaz depoları üzerine bir 
mete uğramıştır. Hasar ve zayiat bomb:ırclım:.ın tayyare filolillamn: 
yoktur. hücumlar yapmıştır. Alçaktan :r:ı -

Roma, 2 ( A.A.J - 1l'den 30 Ila- pıl:ın hu hlicum neticesi t:ıc;~ ı ~ c 
zira na katlar düşman hficumları , fabrikasında )· angın çıkmıştır. 4 
nelice'iinde ölen sivillerin resmi 4 <lakika sonra derece büyük kara 
fütesi neşredilmektedir. 'duman lıulutları görülmiiştür. Biı -

Bu listeye göre 77'si düşmıın bom- .tün tayyarelerimiz salimen a-:dct 
balarından, 4'ü de tayyare tiafii b:ı. etmiştir. 

!aryalarının mermilerinin parçala· !ı.'airobı', 2 ( A.A.} - Dün akşanı 
rınıl:ın, S'i den iz harekatı neticesin_ 1neşrcdilen bir tebliğe nazaran .. Ha. 
de ve ikisi düşman topçusu tarafın-1 'bei hududunda İngiliz ~Iolaye'ı;i 
dan olmıık iizere cemaıı 91 kişi öl- ~dün iki defa hücuma maruz k:ılmış
miiştiir. Yaralananlar 392 kişidir. Itır. Faknl her ikisi de durdurulmu~. 
Bunlardan 339'ıı düşman bombala_ •tur. Birinci hücumdan enel şid
Jarile, 23'ü tayyare dafü bal:ıryaıa-- ~dctli bir bomharclım:ın Ye topçu a
rının mermilerinin parçalarından,< teşi yapılmıştır. İngiliz zayiatı :ır.. 
29'n diişmanın deniı: hareketlerif dır, 
neticesinde ve biri düşman lopçusu1 1- --------------

tarafından yaralanmıştır. Fransada bulunan "' J 

·t talebelerimiz HABEŞİSTAN USLERTh'E 
BO){BARDIMANLAR 

Kahire, ~ (.4 .. -4.) - lngiliı: hava 
kuvvetleri lmmandanhğının teb-' 
liği: 

Azozo ve Haheşistanda Gard::ı.r1 
iizerlerine dün muvarrakıyell(bir! 
hiicıım icra edilmiştir. Ara7.i ' üzc-' .. . . 
rinde daltılmış bulunan tayyareler 
bombardıman edilmiştir. Bir.,.boıD. 

J Ankara., 2 (A.A.) - Pariste Fran· 
,~ diğer mahaııeriilden Bordoya. 
gelm.Jş bulunan talebem.l.zi.n mütareke 
hlli[lln:ılerine. nazaran i§gal mıntakuı 
'ıi:?ti:Sae kalan Berpips ııehrine ısevk 
ve 'ö1ı:dıııwed.fldiklerine dair ha-

, riciye ''ek • resm! mal~mat gel
\ ml~tlr. Taleb mUtettıııt bunların baş· 
larmdadır . 

... ~ ellthe v u uç gün, çarşamba, :per_ ?ıalıHden B. Piyer Dominik diyor kl: 1941 den enci harbe hazır olamı. 
~ 2 °c~a~nl~~ ~~thupl~mfy~dveyab~ n~~~ız avazavnz hn~ılnlarak~--~--~~~-~~•••••••••••-••••••~-----~~--------

ô l!a. . . edemlyecekdlysek Polonyaya garanti ~ 
Jlunan Ar z1randanber1 Tokyod.ıı. vermemeli ve 1939 eylü!Unde 1938 ey- ilan edilmemeli idi. .-

O!.iııct ançuoko imparatoru re- lWUnde ve 1939 martında olduğu gibi Alm:.ınya :ıbluk::ıya alınrııışlı, (a. ' 
tın bir c Japonya imaparatoru - hareket etmeliydik. Fakat garanti kat slokları Yardı. Gnyertli bir me· 

ıt"onai ~der[ nazırlar meclisi reisi oyunu oynanıyorduysa onu esaslı ııu- saiden sonra p:.ırli,yi kahil olduı;!u 
•!de ;e Salr kabine azası olduğu rette ve Almanya bir taraftan Polon_ süralle oyn:.ıınış. 19i1 ele yavaş ya. 

ltıoto 0~l'Qdnn hareket ederek yııda meşgulken oynamak gerekti. vaş hazırlanmakta ol:ın kısımlarını 
il- ~~ gıtnıiştfr. Eğer mutlaka harp o:ması liizum- süralle geçmiş Ye bu askeri dcltil, 

ba gı Uk \'e hüşes Vindsor Uzbo· lu addediliyorduysa ve eylülde si:ras_i, erkanı h:ırhlyenin değil hü
t~~ıe;;ek iiıcre Madridi terkede. \harp edecek halde idiysck 19i0 ha· kı1metin lıir zaferi olmuşlur. 

ır. barında 200 İngiliz ve Fran~ız fır . .. " 

Amerikada müt
hiş hazırlıklar 
45 harp gemisi inşasına 
karar verildi . Şanghayda 

.12 motörlü fuka, 10,000 lmti~:j~:::!!iz 
sıtahh motosiklet, 4800 tank Japonlar taratı~dan 

:ıır,\'~~~{7101l 3 - Reisicum- - Amerika kendiııine taarruz rdil- ışgal edıldı . 
l:ı dııen 5 ~ali senesi ic;iııdc kabul rnMini beklediği takdirde Mil tchli- Şangha), 3 - Honş:"kov, Yııngtıpu 
~}trı erıd~nılyarın toplanması için keden kurtulamaz.. Tehlike buı;-Un .Japon müdafaa mıntakalarının gar 
.,!ccn arıılıısı1riJeri vergilerinin ted- Amerikaya her zamımkindcn fazla bmda bulunan Şanghay beynelmilel 
,.ye et • rı ..,.,ası k . ""kla•maktadır. BugUn yapılsa bile imtiyazlı lngiliz mıntakası bug!ln 

lllı"tl .,,, nı onı;reye lavsı- ,,- " d 13ahr·v r. bir topal, alil ııulh dünyayı re!ah:<ı. Japon kıtaatı tarafından işgal c il 
ltı.iıı • 1l'e llez ~ kavuşturamaz. Bu sulh yine kısa ve miııtir. lngiliz kıtaatı mukavemet ı;-öı:: 
ile .ınş:ısına :ırelf 4·> harp gemisi. ııonu !elAketll olacaktır. Amerika termemiş, fakat nöbetçiler esl<i mev 

ltııter .ı 1 karar \" ermişllr Bu H"di !'~kt .. 4 1 ·ı · · şimdilik muazzam bir silrthlanma plA.· kilerini muhafaza etmişlerdir. " 
lr tr, 111şa nı Yon dolara mal ola- nmı tahakkuk ettirmektedir. Amcri· satın inkişafı bliyilk bir al~ka ile 
ti)~~er, 13 cle:i~ecek gemiler 20 rles_ kanın emniyette kalmasr için İngllt.e· beldenmektedlr • 

eı1 ib ııı 7.nlt1 YC 12 kruva. renin kuvvetli donanması sayesinde Hongkong, 2 (ı\.ı\.) - Hongkongıı 
lluı :ırcttir ç · rı 

llı~k· "elt, hu d. muhafaza etmekte olduğu Şlmaıt At- adedi mütemadiyen çoğnlan ın ı t'r 
~·a 1 1leleşın ? an manda or<lıınun !antik kontrolUnün mUessir bir §ekil. kendi arzularile terketmektt'dlr. Jn. 

~ hı.,tneke~ıni t:ıril için 5 mil _ de devamı llzımdır. Bu kontro!Un dE"· giliz kadın ve çocukları da şehri t!'rk 
:l'aJc'eneraı Sk asav\•tırundadır. vamı için Amerika !ngııtereye her 5e· etmektedir. Birçok Çin bankaları ks-
lhıiJ Arııerlk~ oı, heyııııall:ı huluna. kilde yardım edecektir. palıdrr. 
;(,ıırıe llıotorıctıı~ .ıs ay için<le tema
lO o gilahı Şlırıımış 12 fırk::ı.ı;ı, 

·OOij • ı knıny g 
llıob• llıJiılıı onu, 4. 00 tankı, 
fırk~li oiaca'ğ~ıoıo:iklcll, 7.:"ıOO oıo_ 
lorı llın 40o 1 

111 soylcmiştir. Her 
taktll ~t 1200 ankı, 400 siliıhlı knm-

1""· Intılılclif nrabası ola-

~t~it . : Jlll1t ! 
.. ~sın .. , - A- -'k 
"'li1ı111 -.e h:ahat uıl'cı an ıı.skerl ko. 
da t on Arner'fk ''"ren harbiye nazırı 

1Jntar1 scı anın vazıyet! hakkm
Ylenı 1§ tir: 

Holanda ve Danimarkada açhk 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: 
Hollandadan alman malQmata na 

zaran halkm gıda vaziyeti o kadar 
daralmıştır ki yalnız tkmeğin vesika· 
ya binmesi değil, kedi ve köpekleriı, 
yiyecekleri için bile vesıka uııutll ih· 
dasına lüzum görUlmti~tUr. Kahv< 
stoklan azalı:nakta ve un da pek 

eliz! miktarda satılmaktadır. M ıy 
mahrukat ve yağ stokları Almanlaı 
tarafından esasen mllsadcre edilmi, 
bulunuyordu. 
Hayvanatın ta kvlyesl için lı\zım 

~elen yemlik maddeler llhal edileme 
eli~ cihetle, Danimarltada hayvanla 
rm bUyUk bir krsmr kesilecektir. Da· 
nimarkada işler gittikçe kıtalmakla· 
dır, 

- ' 

I ~ 

' ,,. -#-

=v~ 

Amerikadaki F ranıız ~ müıtemlekelerinden 

Fransız Güyanı 
(;~~·en giın gazell'lcrde bir haber 

rnrdı: llirk~ik Amerika hükı'ımcti 
Fraıı~anın Aıııerika kıyıiarınıl:ıki 
ıı\Üslcmlekelerinc lalib çıkmış. F.1-
k:1l, Amerı!rn bu müstemlekeleri ur 
ılu ve tlonanına göndererek, k:rn dö 
kerek i-;;galc lalip değil. .. O tıkır tı
kır Jlarasını ödeyerek hu toprakla
rı ~alın :ılııl·akınış ... Jlatli1 kim bi~ 
lir, belki buraların ıııiizaycdcye çı. 
karılmasııu hile iste:recektir ... Oy· 
lr. :ra, allın babası Amerikanın bu
!!Ün bu çe~il bir arazi ınii1ayeılc. 
sinde kimden korkusu olahilir! .. 

Kanadadal:i lngilir, müsıcıııleke
leriıı i n ı 7(i3 ele ltuıillcren• geçme· 
sinden soı.ra Fr:ııısanın Amerika 
lnpr:ıkl::ırı Ü7.erincle pek :ız :ıl;lkıı'I 
kaim ıştır. Bugün Fr:ı nsanm Amcri
k:ıclaki IPl •:':ıkları (;ii\'an ile Anlil a 
rl:ılaı-ınıl:ı ı ı Fran~:ı~:;ı aill lıir kac: 
:ıd : ıcl:ııı ilı: : rt'ltır. 
Cii~ · ıın <ı ·ııulıi Aııwrik:ınııı siııın

liııık, Alla;; ok)·arıu~ıı kıyıla;· ını! ·ı 
1500 kiloırct ıe u:zu ıılıığıııı d:ı ı.ıen :ş 
bir nrazidi:-. Giiv:ın denilen arazi a
:-;ıl cenubi Aıııe~ikay:ı tarnıımiyle bı 
lişik rl<'ği]Jır. füyo I\rgro nehri in_ 
lıii bir k:.ı•rnl halinde bu toprakları 
asıl l'enııhi Anıerikocl;ın ayırır. Bu 
suretle ('ürar. bir ada nı:ınıarasıııı 
almış olur. 

<iüY:ın s::.hilleri ilk cleCa olar.ık 
1500 l:ırihi nele \'iren le Yıınl'spinzon 
i~nııııdc bir J.;panrol seyyahı tara
fından kl·~fcdilıniş ,.e cJı,Jıışılın:~-

1 ır. Bu t:ıril•teıı haşlay:ır:ık 81 sene 
ı~rı:ıııyolhr bıırarla miistenıll·kc kıır 
nıak ve ali oıı toplnmalı.la ıneşı:nıl ol
ıltıl:ır. 15111 rle Holanılalılnr Gii~·:ııı 
kı~ ılarının bir kısmına el koydular. 
1 !i04 de F: ·:rnsızlflr da i~e karışl ı. 

lllRI! de Porleokizlileı· dr. hu kırı
cla bir Lim.;u lmranık Amazon n1>hri 

kıyılarına d~ığru yürüdüler. Arad·ı 
müs.11lcıııekı·, ~·:ırpışrn:ılor lıatı:i 
harbler oldu. 181;; e kathıı· devam 
(•ili. Nih::ıyet bu tarihte (iüyan top 
raklıın beş dedel arasınt..la Laks iı:ı 
edildi. 
Güynnın şimrılindeki sahil kısım 

!arı, Pransa, Ingillere, Hol:ınd:ıda 
kaldı. Bugün kıyılara Fransıı (iii. 
)'anı, Jngıli;: Güyan ı, Hol:ınd:ı Gü· 
yam elerler. Hatta cenubi .ı\ m:ıwn 
kıyılarına rioğru dcrnm eden (~li
yan toprakları ele hem lıudu<l iki 
ceııııhi Amerika devletinin, Veııcıii
clla Ye Bre1ilyanın hisse~inc clü~:i.i. 

Fr:ınsız Güyaııt, Brezil~:ı ile Ho
Janda (iiiy.ıııı :ırasında ve 88240 k;:o 
metre ,;,urabb:ıı genişliğinılcki 
loprak par\t::oııclır. Eur:ıcla ancı.ık 
50000 nüfus yaşar. 

Fr:ınsa Gürnııının 310 kiloınet:-e 
sahili Yardır.· Bu s:ıhilclerı ileride 
lıi r takı ın ııd.1cıkl:.ır mevcucldur. Bu 
ııf;ık :ıılacık!:ır arasıııcla Yeşil ıı1fn 
Seliımet art:ı~ı isimli ufok :Hla 1.ııı. 
nıpl:u·t ''ardır. Seliime! adı:ı!>ının lııı 
lunduğu gurupa eskiden Şeyl:rn :ı

dnsı deqirıli. Fakat, 1763 de sahil
de yerlileri:ı baskınına uğrayaıı 
Kıırıı sefer heyeti bu aclar.ıklara sı. 
~ınnrnk !.ıırlulınuş olcluklı:rınd:ın 
adanın ismi Selamet adası ol:.ıra '.< 
cle~işlirilıli. Fakat Fransa hükümell 
r:ııılı hiç hır ferdin kaçıp l.:ıırlıı!

ma~ın:ı iın!•aıı olmayan liu adacık_ 
]arı isl{ıh k:ıbul etmeyen caniler i
~·in hapish:ıı:e ittihaz etlii{i tarihten 
heri ada eski ismini tekrar alrJı. 
Yine Şcyt·ın adası oldu. 

Giiyan s:ıh;Jlerinden cenuba do~
r u ~ ·irmi 1'.itometrclik hir yol alınır 
ıılın ma1, ~• Amazon nehri kıy ı lırı. 
na kadar devam eden lı::ılla yiizii 
ifi\rmrmiş Cf:'iim ormanlar başlar. 

& .-S v A 

Buralar sık sık şellıileler yapan hız 
lı akışlı dert>lcrle doludur. Burada 
hiç ses :roıc ı;ıibidir. Ba ormanlar· 
da )·aşııya;1 hayvanlar se~ çıkarnraz 
lar, hatla Güyan ormanl~rında ,kuş 
lar bile Ölıucz.. Güyanın iklimi ~rôk 
ı;ıc:ıktır. JI:ır<ıret hiç bir mevsimde 
22 derece<!~n aşağıya inmez. Se~ 
nenin dokuz ayında sıcaklık ~8· 
33 ele rece a .. ,ısında .sabit kalır. 

Fransız c;iiyanıııcia yaşayan yerli 
:ıhali ~·ok a11lır. Brezilya hududun:ı 
yakın y:ış<1y:ın ~·erli kabilelerin 
ferdleri 1:!1ı1J kişiyi geçmez. Bunl:ır 
hu h:mıliılc uCıık ufak 17 köy kur. 
muşları!ır. 

Giiy:ınlnrd::ıki ahalinin ckserh'c. 
tini bu Jıııv:ıl i dc yerleşmiş ecncbl· 
lrrin Yt'rl ıl cı :e lıirle~ınesiııden ıncy. 
ılan:ı gl'lcn nıelezler lc~kil eder. 
Bıınl:ırın sayısı 21.UOll k::ıı!ardır. Nii 
fusıın ııcri,•ı:i Hrr:ı: i lyad:ın kaçan 
ın:ıhküırılar, ııııılıacirler, mahpuslar, 
kurck mnlıkiıınlarınd:ın ıniiddetinı 
hitinııh. f tl. r. t lıüyandaıı çıknın ınii 
.sııaılcsini :ı !.ıııı:ımış olanlar, memur 
l:ır ,.e pıq . :ı <;)ar teşkil eder. 

liiırnn t 1mraklarıııda sıcı.k iklim. 
lere ııı:ıh sııs hiilün nıahsııl:'il yetişir. 
Fak-ıt i!diııı burada insanl:ırın çalış. 
ınasına nı ii: .ıade etmeıl iği nıleıı bu 
loprakhır Frr nsay:ı iklısaclen biiyük 
lıir şey tuııin clın(•z. Sı:ıhillerdeki 
ınalıclııcl aroııiclc şeker kamışı. k:ıh
\'e, rıarnuk, kr,kao, karanfil, biber 
t:ırçııı yetı;;tirilir. ' 

Güynn leıpraklnrınııı en nıiilıim 
macleni nlt ı rıdır. l l!:i5 de flrezilya!ı 
Pablino i~ınincle birhi burada ilk el 
tın :zcrrelc-ir.i topl:.ımışlır .. l..Jtın bu 
raya bir çok insanları celbetmiş 
h ' . ' n .sı.1hate muzır lopr:ıkl :ı rı on bin 
Jcrce :ılıııı a:·::ı:rıcısına mc·zar yap
nıışlır. F.ı ! ııl huna rağmen lınradl 
:ıllın İsii:ı,r.li fn:ı:lal:ışmış, 1900 yı. 
lınıla 1.397 kiloya baliğ olmuşlur. 
Bngiink:i .sı:ııCYİ isi ihsal vasati ola· 
rnk 1500 kı]odur. 

AmcrikP .ı ın .s:ııııı almak btedi. 
topraklardan Fransır. Giiyanı bana. 
dırdı#ı m:ıl-1.ümJar yüıündea deli '. 
nehirlcri.ıin kenarında bulunan al
tın zrrreleri St'bcbi~·ıc kıymetlidir. 
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gtfi/;Jt/Jtfh'«1 
Molotof Danimarka ti· 
caret delegasyonu resi

ni kabul etti 
Moeko''· S (A·A·) - Ta.t ajan. 

11 bildiriyor: 
Sovyet halık komiserleri mecliai re 

iai Molotof, 2 temm~ Danimar
ka ticaret delegasyonu reisi nazır 
Gubo'ı kabul et.mittir· Da.nimar -
kanm Moskova sefiri Bolt Jorgcn. 
sen mlllikatta hazır bulunmU§tur. 

A.teliya petrol gemisi 
torpillendi 

Ne\7ortı, J (A·A·) - Röyter: 
Makey radyo uwyonunun At

hellaia İngiliz petrol gemiainden 
z.aptettiği habere nazaran gemi At
lantikte torpillendiğini ve acele im 
dada ihtiyacı olduğunu bildirmif -
tir· 

Bulgar hariciye 
nazırının beyanatı 

8of7a, 1 (A.A.) - Hariciye nazın 
"Popot., dlln SovyeUer blrtttuıin Sof· 
ya aefirl ·~vrlcef,, ile uzun bir mU· 
Wcat yapmııtzr. 

3 T E !\I M U Z - 1940 

Alman kıtalaTı 
Cenevre hududunda 

Beni, 1 (A.A.) - "J'andlle,, geç\. 
dinden gelen mot!SrlU blr Alman kolu 
CeneVTe hududUD& vaıd olmuş ve 
Franaız gUmrUkçUlcriniD yerine hu 
dut karakolunu iıgal etml§Ur. 

DUn GeE mmtakaaındald bUtUn hu· 
dut karakollarma Alman nöbetçileri 
ikame edilmlfUr. 

Belgradda bazı yüksek 
ıahsiyetlerin evleri 

arCl§tırıldı 
Belgrad... S (A.A.) - Avala ajan81 

bUcllrlyor: 
Aıağıdakl reamt tebliğ neşredilmiş· 

tir: 
Belırad polis mUdUriyeU A.B.C. 

ıırkeU merkezinde taharrlyat yapmış· 
tır. Bu ılrkeU mUe.saı. ve mU<!Urtl 
yabancı tebaadan aon zamanlarda 
hakkında :hudut harici edilmek kara· 
n venımı, olan Jullwı Hapaudur 
Bu tahkikatla mUnuebetli olarak 
Stoyadlnovlç kablneılnde nazır olan 
Stochoviçin evinde de arqtırma ya· 
pılmııtır. Bazı evraka vaziyet edil· 
ml§Ur. Tahkikata devam edilmekte· 
dir. 

Ticaret hevetimiz bu 
sabah geldi 

(Baıtarafı 1 incld~) 
1!1Pfllımıs hllldUııet ve ticaret mu· 
!ıılUiifl :fevkalMe bir hllsDUkabul ve 
aaJirıf g&ıtıerıaiflerdlr. Her tarafta 
tzıı&r.Dd& !ayda J'!Srdllltlmllz telkiıı· 
Jedmı.l en iyl bir tlkfrle anlamıfl&r 
ve bllıat kendileri 1btlyaçlanna göre, 
b\ı tlldıierl !ormWe etmefe çallfmıt
lardır. ÖJle tahmin ederim ki hUkQ• 
metbrds bu mntekatıU alllcalann ah· 
dl tormwıere batlanmaaı için icap 
eden karar ve tedbirleri yakında ala
caktır. 

JIOllAllrYA lI.111 1ICMDELB 
RomuP De mtllı&deJMl mevzuu

be.hll olan l!Jfrçok maddeler Uzerlnde 
RomuJa J14kQmeU Ue hem• Jamıen 
tam bir mutaı:ıu.t :bull olmUftur. 
Ba :awackleJır arumda m&11 mabnlkat 
mukıatılM 1bNg ~ J'llP9ll ve 
titUklerimil:ID •tıf 1P lkma1 d1mlf 
ve burada fimdi ~ haberlere 
pe, bblJD ~ yapılm'« i
cap eda hamtlJdar 1ııltlı11ınlfUr. Bu 
maddelerin ııevkl 11011bahara kadar t,a.. 
mamluımıı olacaktır. Bundan bqka 
ıı...ta ~ o1mak e-. dlflır mad
IJİ1M'lml*1 At.1f ve ihracı da aym: 
tarzda kua bir müddet içinde ikmal 
~defa bllhaua Adana 
pamu eab§ma ebemmlyet 
verilecektJr. Bu laımn mad3i1er Uze.. 
rlnde aynı m:ıtabaketlan TGeuda s• 
tlrmek için 10 gün zartmd& me•JMe
tlml&e bir Romen ticaret be)'etblin 
pJecetlni haber verebll1rim. 

Jtomanyaya ihraç edebileceiimlı 
~yeni maddeler mub.bllin _ 
de Romanyadan alacağımız madde
ler, bUtiln orman mahBullerl ve 
bunlardan mtlft&k lellllloz, gazete 
Jdiıdı, muhtelif klğrt ve diler bil 
cllmle sanayi mamullb olacaktır· 

Balkan memleketleri De mUs -
takil ticaret mllnasebetlerlm.JJJden 
ima bir samanda gerek maddele -
riıı tenevvııtı ve gerek umumi tL 
cuet balrnnmdan bilyük ilmitltt 
bealemek haklı o1dufu neticeaiııe 
vardığımı eö)'liyebWrfm. TemaaJa. 
nmdan çok memnunum.'• 

Servet Berkin, bugün 8fleden 
aonra Romanyaya mal gtinderecek 

POUSTE: 
Bir adam e!lektrik cere
yanına. tutularak öldü 

Beylerbeyinde Abdullah Ala 
caddesinde 58 numaralı evde otu· 
ran elektrik tamircisi Osman ele'kt· 
rtt deposunda telleri tamir ederken 
kendini birdenbire cereyana kap· 
tırmıı ve bayıın bir halde hasta. 
haneye kaldınlmıştır. Osman bir 
müddet sonra ölmfiştür, 

Jlta QOCUK KAPI ALTINDA 
KALDI 

Ayyanaarayd& Hamam aokafmda 
18 numaralı nde oturan 15 yal)arm· 
da Ferit mnin kapwmm devrilmesi 
berine kapmm altmda kal~ ve 
'bqmdan atm:a yaraland.ıtuıdan Ba
lat llt198Vt hutanaine kaldml?DJltır. 

ç0P KAMYONU BiR ÇOCUGU 
AGIB YAKALADI 

Belediyeye alt ıotör Malik tdareEln 
deki aaa numaralı ç5p kamyonu EyUp 
te Ortakçılar karakolu arkuında 
manevra yaparken yolun kenannd:ı 

duran arabacı Arifin 3700 ntıD\!U'alı 
arabuma çapm!J ,.e arabayı halııra 
ufrattıktan 80Dr& .Arabanın arkasm 
da bulunan AkarçeJIIlede Şercfbey 
cadde8tnde 97 numaralı evde oturan 
12 1Bflannda Naclyeye de çarpar&k 
atır ııurette yaratamqtır. 

İ:mtircle yağmurlann 
zar an 

._. 1 (A.A.) - Soa dolu ve yağ· 
aıuJana Yll&yet dahilinde ika eWgt 
aarana mı t&hml.nlerden !azla olduğu 
tahakkuk etme!tt~dir. Bunlarm teapl· 
tJzae laall,yetla denm olunmaktadır. 

tilccarlarla görUtecek ve kendile • 
rine malfunat verecektir· D11 Tica. 
ret Umum lıfüdlirünUn bu alqam 
veya yamı dömne.t muhtemeldir· 

Diğer taraftan aldlğmuz malfi -
mata göre, harp vaziyeti yüzün -
den hariçle temaaları kesilen Bal· 
kan ve merkezi Avnıpa memlekeL 
leli arumda tlcarl =Unasebetlerln 
artınlmuı ve bu memleketlenn 
harieten temin edemedikleri mad • 
deleri biribirlerinden tedarik ede
bilmeleri yolunda mühim kararlar 
verilmlftir. 

Heyetimiz bu yolda difer mem -
leketler nezdinde de teşebbüsler 
yç?lllllaı' ve bu t.qebbilller çok 
müaait ka1"!511anmı§Ur· Yakında 
Macaristandan bir ticaret heyeti 
memleketim.ize gelerek bu yold&. 
mllr.akereler yapacaktır· Heyeti _ 
m1z Romanyadan dönerken Bu.lga -
ristan ticaret ve maliye na.zırlari
le temaslar yapılmıo ve Bulgarlar 
da iN fikri .memnuıd,.tle brpla· 
JIU§lardrr. HattA ılmdiye kadar bu 
komeu memleketlerin birlli.rlerile 
pek u ticaret tema.elan yapma _ 
lan hayretle hatırlanm13tır. Bul -
gaıiltan ve Yugoslavya ile de bu 
elU üerinde müzakereler yapıla -
caktır· llacaristandan elektrik mal 
zemesf. demir mamulatı ve diğer 
~ flıtiyaçlamnızm temin edile· 
celi a.alqitm11tır. Macaıiatamn 
kunetll l&Dayll yalnız ham madde 
aıkmtm çekmektedir· Bu da te _ 
mln olunacaktır. 

Ticaret heyetimiz her tarafta 
bUyUk misafirperverlik gönnilftilr. 
Bilhassa Bulgarlar büytık hUmU
kabul göatennişler heyet azaları
mızın yollarda eıyalannı beklet • 
mele lçln memurlar ayırml§lardır. 
İstanbul_ Xöatence vapur sefer

lerinin tatili dolayısile gelmesi ge
ciken Romanya fabrikalan mitmes
sWeri bir ikl gUne kadar ııehrlml
ze geleceklerdir· Kal6m olduğu D. 
zere ba heyet ıehrimkden tiftik 
ve yapak mübayaa edecektir. 

Balur şilebi 
Bütün yaralnn kapabldı 

gemi iki derece 
doğruldu 

KJdllll cıvarmda Bababunında ka
yaya çarpan Bakır fileblnin vulyett 
~ttl.kçe dözelm•ktedir. Alemdar talı· 
limyeandeıı aonra dUD de Saroa tab· 
llalye gemlal yardıma gitmiftl. Gemi· 
deki yaralar kapı.~ılm!fbr. Kaklna 
d&Jreslııe, kazana "9 tki numaralı anı· 
bara dolan ınılar bopltılmaktadır. 

Kayaya çarpbktan .aonra dokuz 
derecelik bir ":1 •• il yapan ıllebln va· 
zlyeU daha fyileımlftir. Şlmdl yed! 
derecelllt bir meyil yapmaktadır. 

Romen aahillerind-;
tehlikeli mıntakalar 

Romanya hiikuı:ıeti tarafmdan 
Köstencc ve Tuna ağzı da dahil 
olmak üze.re Romen sahillerinde 
iki tehlikeli mmtaka il!ıı edilmif -
tir· DUn ıehrimiıe gelen mal&mata 
göre, Tuna veya Köstenceye gir -
mek isteyen bUtUn gemiler Sünne 
ve Kötıtence Uman memurlarmı 

muvasalat gün ve saatlerinden 
muvafık bir zamanda telsizle ha • 
b;)rdar edecekler ve Sf. Gbeorghe 
fenerinin 8 mil cenubu şarldııinde 
ve Touıla burnun~-ı bcı mil cc -
nubu garkisinde kiln bir :noktada 
gönderilecek klııvuzu bekllyecek _ 
lerdir· 
KlavıWar, fena ve sisli havalar 

miisteana olmak üzere günqin 
doğmaamdan batmasına kadar va
zife göreceklerdir. 

1 
Manavlardan Romanyamn Balkan konferansı teklifi 

fatura isteyiniz (Ba,ıarafı 1 lncldt) 
tine dair muhtelif knynaklardan 'eri· 

Fiyat mürakabe komia- en haberler henüz ne teyit, ne tekzip 
yonu yaş sebze ve me)·· olunmuıtur. 

va azami karlarım MY~~'~A~~~ı:~TNDA 
tespit etti Badape§te, s - H il k Q m e t 

Fiyat mUrakabe kom~yonu dlln - • .-.....-,UJ·... grupunda yapılmış olan 
ak§&?llkl toplantısında sebze ile toplantıda B a ş v e k i 1 Kont 
meyvanm fiyatlarına şehrin muh· Teleki bir nutuk söyliyerek dı2 
telü mıntakalarmda yapılabilecek siyasete temaa etmit. gittikçe 
azami kAr hadlerini tesbit etmiştir. gerginleşen nazik vaziyet karşı-

Gerek manav, gerek seyyar. bil· sında hükumetin hazır :ve müte
tün sebze ve moyva satıcıları hal yakkrz bulunduğunu ve vaziyeti 
toptan fiyatlarına ancak bu muhik memleketin menafiint: en nafi 
kir nispetlerini ilave etmek su - olacak şekilde tecelli ettirebilmek 
retıle satıı yapabileceklerdir· Her üzere dikkatle ve yakından ta· 
manav ve seyyar, her taleb eden kip ettiğini beyan etmiştir. 
milfteriye Hal faturıuıını gö•tere- Baıvekilin nutkunu müteakip 
cektir. bir mebus, Romanyadaki emni· 

Komisyon, satışı semtlere göre yetsizlikten dolayı Transitvanya· 
ikiye ayırmıştJr· (A) mıntakası daki Macarların bUyük bir tehli· 
Beyoğlu, Şi§ll, Maı:ka, Ayaapqn, keye maruz bulunduklarını beyan 
Boğaziçi, Adalar. Kadıköy, Ana - ederek hükumetin mUdah1leııipi 
dolu banliyöıU, Yeşilköy, Bakır • istemiş, kendisine verilen cevap
köy4Ur· (B) mmtakasr İstanbul ta, Macar hükumetinin Roman· 
Balıkpazarı, Sirkeci, Kasımpaşa. 
Şişhane, Feriköy, Toph&ne, Beşik. yada Macar halkın himayesini 
taş, Fatih, Aksaray, EyUp, Sa- deruhte edeceği ve buna Maca· 
matya, Edirnekapı, Topkapı, Kum- riıtanın büyük dostları İtalya ve 
kapı Yenikapıdır· Almanyanın da müzahir oldukta· 

BII\ımum sebzeler, UzUm, ~ilek . rı ve Macarisuna her türlü yar
kiraz, vifne, kayısı, §eftali, yaz ar· dım vaad ettikleri cevabı veril
mudları, incir, erik, yaz elınuı ve mittir. Toplantı sonunda milli 
mu§mula, (A) semtlerindeki ma _ maf'§lar çalınmış ve Bulgaristana 
nav dükkanları tarafından, Hl! ka!"§ı dostluk tezahürleri gösteri
toptan fiyatından azami yüzde elli. lerek meclis dağılmıştır. 
aeyyarlar tarafından yüzde 35, (B) BEMBABYA Te BÜKOVlNA Nl· 
semtindeki manavlar tarafından ÇL'i TAUL11'1!: ı:oıwı 
yüzde 40, seyyarlar tarafından Dıiku,, 3 - Romanya harici)e 
yüzde 30 karla aatılabllecektfr. nazırı meclis'ln harici)·e Jco· 

Ki§ meyvalarile kavun ve kar. mi.,yonund:ı Sovyct - Romen :si. 
puz (A) semtindeki manavlar ta- IAhsız muhasamalı hakkında izahat 
rafından yüzde 40, seyyarlarca ''ermiştir. Nazır Jlusyanııı verdiği 
yUzde 30 ve (B) semtindeki ma - notadan n bunu takiben Romen ve 
navlar tarafından yüzde 35, leJ'.)'ar Sonet hiiklımellerl arasında cert'· 
Jar tarafından yUzde 25 azami kir. yan eden muhalıer:ıtıon bahsetflk
la satılabilecektir· ten sonra, Beaarabya Te şlmall Bu. 

Turfanda meyvalan ve eebzele- ko,·lnanın harp edilmeksizin tcsli· 
ri bOti.bı manavlar ytlzde 30, aey - mi sebeplerini şu şeklide izah et_ 
yarlar yüzde 20 karla satacaktır. ti: 

"- Böyle er.ki bir kunete karşı 
koymamızı imkAn yoktu. Aakert 
müd:ıhole belki ordumuzun da fc. 
tiıkelini mucip olurdu. Bütün diAer 

hudullanmızda emniyet mevcut 
deltilken bizden kat kat nstün bir 
kuvvetle çarpışmamııın lmklnsız
lı~ını sördük ve şarlları tahfif ede. 
bilmek ilmidile müzakere teklif et
lik, fakat Sovyetler bunu da klbul 
etmediler- Biz harp eımeme#e ka. 
rar ,.erdlltimlz gibi, dostlarımız da 
Huslarla bir siliıhh harbe girlşme
memizl ta\•slye elliler, ve biz de 
A\·rup:ının hu köşesini ateşe sar
ınaktıımıa Rus teklifini kabul ettik. 

Çünkü hariçten biç bir yardım 
göremiyecelfimiz muhakkaktı, bu 
)·ardım olmadan da harp "e muka· 
vemet edemedik." 

Hariciye nazırı söıJ,rial t6yJe 
bitirmiştir: 

"- Arkadaşlar; 
Romen hükümetinin dı, ıiya_ 

selinde yeni .bir sarha a~ılıyor. Jlü
klımctimiz 13 nisan 1939 tarihli ln. 
giliz - Fransız garantisini reddeı
mişlir. Dostlnrımııa ba#lı olarak ye_ 
ni bir siyaset kuracaAız •• 

Romen halkı bu en acı ve bel. 
ki en haksız fcliıketf aükQnetle ka
bul etmektedir. Cesaretimizi kay. 
helmeden, ecdadımız fibi sabrede· 
lim ve calışahm- Dirlblrfmize Y•
kın ol:ırak, ,.e kralımız etrafında 
toplanarak yeniden kalkınmaya ba. 
kalım." 

Bunu müteakip Beaarahya ve Bu· 
kovina mebualan mUheyylç birer 
deklarasyonda bulunmuıtardır. 

BALKANLARDA INGtt.tz Ntlru'ZlJ 
Nevyork 1 - ~omanyamn lngtUz 

garantisini reddetml§ olmuı BerUn 
gazetelerinde, cenubu aarkl Avrupadn 
1ııgtllz telir'inln kalmadıtı ıekliııde 
tefıir olunmaktadır. 

İŞGAL TAHAJILANDI 
Moekon, 1 (A.A.) - {Röyter:) 
Tıuı Ajansmm verdlll haberlere 

nazaran Besarabya ve Bukovmanm 
l§&'ali bu aabah tamamJaarorıt.ır. 

ROMAl'ITANDl MtU.f llATllll 
G'ONV 

BWcnıt. 1 (A.A.) - Btlk(tmet, Ro. 
rnen kıtaıarmın aon UDBW'lannm Be· 
a&rabya ve ıtnıa.ll BClkcwlaa tıoprakla
nnı terketUklert S Temmuz tar1htnin 
mllll matem gUDU addedilmesine ka· 
zar 'ntlll1§Ur. 

Yeni mahsul geçen 
yıldan bir misli 

fazla 
Ankara 3 - Bu ~"De yurdun her 

tar&!ınd& maluul vutyetl çok iyidir. 
Her taraft.:ın gelen malQmat mablu· 
lUn reçen ııeneklntıı bir misli fazla 
Ol&cağı Um~~ni kuvvetlendirmektedir. 
Devam eden • lllalt yağmurlar bu U· 

lngilterenin Suriye~e harekete 
geçmesine intizar ediliyor 

"".! arttırmaktadır. Ancak bu ayn1 
conuna kadar bazı mmtakalarda dJ ı 
yatmak Jhtımaıl nazara almarak re· 
kolte hakkında rakam talınıl.ol 
yapılamamaktadır. Bu istihsal fazla. 
1Jll 1t&r§18Jnda devlet mahaulllnU 
kolaylıkla kaldırması içi.o köylUy
mUmkUn olan her yardımı yapacaktır. 
:e•ı arada Amerlkadan getirilen 2,:S 
milyon llralık ziraat lleUeriDin bubu· 
bat mmtaka.larma tevzllDe bqlanmı,7· 
tır. 

Bu lleUer ziraat memurıan ve tek· 
ıı1k elemanlar ldarcWıde Ç&]Jltınlı;.· 

cak ve azamı randıman alınacaktır. 

NM7ork a - Fransa hUkimıet.IDln 
teallmfnden sonra harbe devam kar&· 
n veren l'eneral lıllttelhavzertn bazı 
sebebler dolayııile muhuamab bı· 
rakmuı, mOteaklben İllglltercxıln 
Suriyeyi işgal edeceğine dair çıkarılan 
11ayialar, Surlyede huzursuzluk tevlit 
etmiştir. Nitekim son yirmi dört saat 
zarfında bu busur:;uzluğu te~1t ede· 
ce1c yeni h!dlseler de oımuotur. ıı.ı 
gUndenberl Atin&da lıulUD&D pneraı 
Veygand bU)'1lk bir tı:-•ımaııe etktırı
umum!~ ,atııtlrnıak 'ft tqUtere· 
nin emellerine mani olmak Uzere tay
yare ile Beruta geçmtı ve selefi Mit· 
telhavzer ve Suriye koml8erile kıallu, 
maıara bqlamlftır. BiliDd!A't pbi 
Veygand MJttelhavzerden evvel ll'raa 
sarım Yalan ç~ '· o· ~ulan mmımJ 

kıımanC.enrydJ. a. attna9Net1e 
Suriyede ordu n:ı:-~ ..... h".'.l 
tr-atmdan y&ldnen tanmmaktadır. 
Ayrıca lııgillz • uneUeriDID Avu·tr 
y ı. kıtaıarma alt ~n mnhim kımıJ bu· 
rada oldufu için .,e:ıeralin Myalıa i 
pek manidardır. Diğer taraftan Veri· 
len bir habere göre Franaluım Ankn 
ra elçi.al Maasigll de malyetDe bera· 
ber dUn sece nt• t•eye m!ltneccilıen 

ellet etUtt ~ lrak barlcl19 •· 
an 8alt Pili& · • orada bulıamallta 

• '1Lldlye ' ·:!l' lngiUs onlll1uau ı 
s·ıriyeye w rdl~ne dair bir haber cel· 

mi~tlr. co rıu°' ce~ tr • 
rady su lnı;il' e~ Suriye hakkınL 
\ 'l'dlji kar'.:. M ~ Jttı!akma T • 

r' iye · t ı:n• ........ -. nr. 
oJ-~"·"'1!! aBylemlfttr. 

iMi IWll'VNtft DrNKlll' 
Mlallt.1 (A.A.) -~ 

riyor: 
PoU. Romanyada 3000 

tevkif ederek Buarabya,a 
mı,ur. 

IOOO AMWl.1! Jn'.AJI' 

Bükree, ı (A.A.) - Rador 
Mldirt10r: 

Paar ıtlntl JtaJasta cerqd 
hAdleler baklmıd& Dll!dll;re 
nlD ~ bir telılll 
lUla&tı YenMkı.cMr: 

AnularJyle Bemrabyaya g1 
ıeıe nn•baha ...uıwtn _.,.._ 
tında ao Hu1ru ak,amı K&Jıaaılltr-ı 
!emekte olu Ud blD .tifD1k 
grupu, treıWa c~m"' ... ~ 
rek AGm&J'& tefe'bbtl8 • 
"DW'!,, emrlM &tefl• :mub 
mlflerdlr. Bir ook klfl ısımo, 
ralanmlftır. Bir çok kim•ler 
kU edft1nitUr. K1lhatrslardaD 
ker " poU. GlmtlftUr .tntizarll 
le ... edllmlftir. Belı&n:byaıdPJ' . .. 
len ID1IMclrWl'l '.koJmU ~ 
taltılmlP'· Programa 
üye ~ dnaDl .ıllllmli~ 
Yardım ve u.t.. llVWllerl 
çalıpnaktacbrlar. Yerlef~ 
kaleriDe selmlf olalalarm ııçtl 
edilmJ!ller n k&Dclllertne J&ZUO 
muavenet ;rapılmıltJr. 

BALKAN llW•·D.nd 
FINDA TAYIİtB R 

LcıMra. 2 (A·A·) - U 
diriyor: 

Taymla guetellnin fikrine 
Balkanlarda cereyan eden 
ıer, 1Usum11D& hilmıettlii 
de, Almanyanm lngiltereye 
c;ok ya.km bir WMdwlde h8e 
meslne mini olmıyacaktu'· 

Bin!Ull!J•leyh Romanya.da.ki 
aelerin Alm&nya llzerln.de tA 
deeelt u.wtmeller Jıakkmdf 
yUk bir nlkblnute Jraı:Wnııalllllllf" 
anıp~ yuuı Ta 
fikrlDe dtğer gueteler tattı~ 
mekte ve millet.hı tam bir 
içinde bltUn ihtimallere 
mai& hazır olduluna ip.ret 
tedir· 

Taymia dl)'Or ki: 
FranlN!m yti• •tmm 

yet verdlii kane*lJk ya.t.1111..-. 
tJr. Umum! vul1et mUteha 
Balkan hlcUaeJerl yUzinden 
can art:mJtür. Balkanlardaki 
yet lnaiyat:M Almanyanm 
lehine değfldir· SOvyeUer m 
tını artırır "ftl ıtlm&Jt Dobnı 
nallan kcmtrolthıU elde ctm 
terter1e ba hareket btlsbtıttJJI 
man meufllne mugayir 
Bunmıl& meraber, bu hUIU~ 
la n!kbln olmaniM gerektir· 
Eğer Almanya. !qUtereye 

kazanaCilr ezici zaferle hal~l
harbl bitirmeyi tuavvur 
1JUDUn Jçin Balkan istlJıaaJl 
~emmiyet vermiyor ve Ba 
da cereyan eden h1dlselere 
lik eıldife etmiyerek SoYyet 
lretJaln mualr telAkki edeeeil 
ticelerine bU&llara care b 
kani bulumryor demektfr. 

Taymls makah lni töyle 
":l"kteclir: 

" T an,,relikimizin tekzip 
merakına rağmen 

E ~Ol imtihan teb-

Biz de uaak istikbal 1>ı9jel 
"akat aym samanda yüm 
baldeki projelerimizi de 
kaçırmamalıyu. tık dUtQnceiis'f 

Y • / / / gilterenin herhangi bir suretli en l a ınan genç er e tilbma mukavemet ve dil 
rrıağl4p etmektir· 

ligatı yapılmıştır 
Orta tedriut müesseselerinde 

eylül devresinde yapıla.cak imtf
hanlann gilnleri ve sıraları hak
kında llaarif Ve:taletinin okullara 
yaptıft tebligatı pazarte!i günkU 
gazetemizde yazm1'tik· 

Bu sabahki "Tan" gazetesi bu 
haberin uılsız olduğunu, henrz 
ıebrlmizdeki okul idarelerine böyle 
bir tebligatın yapılmadığını yu • 
maktadır· Ve mlııel gara:p? Bwıu 
yalnu olcullar değil, Maarifle ala.. 
kadar her ferd, sağır sultana va -
nncaya kadar, duymUftUr· Çünlrü 
bu tebligat 24 haziran tarih ve 76 
ııayılı resmi "tebliğler dergisi" i 1e 
pazartesi gtinll blltün okullar:ı bil
dirilmiotlr· Bu dergi mUnderecatı 
resmi tebligat mahivetlndedir '\'e 

mekteplerde her muallime ayrı ayn 
imza ettirilir· 

Çocukları §aş:rtmıyalım da im -
Uhan günlerini bilerek hazırlan _ 
smhır· 

Bu sabahki Konvıpısiyo
nellc gelenler 

Ankarara tnyin olunan Oskiip 
konsüJümilz Zh a Akbil nilesi ile 
birlikle bu sabahki Kon,ıır.si)·onel
le şehrimize gelmiştir. 

bir muharririmizle şıörüşen Ziya 
Akbil, \'usosıa,·yada son hiıdiıelcr 
dolayıslle :bir deAişjklik olmadııtı. 
nı, hllyatın nonnal gectilini SÖY
iemiştir. 

Bir Alman µzetccisi de bugiinkü 
Kon,·ansiyonel )'OlcuJarı arasında 
bulunmaktadır. 

ingilterede asker mev- ingiliz 
c u d u 4 m i 1 y· ana ç 1 kt 1 tir. İngild ta~:::~a(ı k!n'....-"'__.. .. 

Londra. S (A·A·) - Harbiy~ 
nazırı Eden Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak huiranda:ı 
evvel 20 yaşmı bitlrmi§ bulunan -
larm yani iki milyon insanın silah 

altına almdıklannı bilclinn1'tir· 
Haziranda iki Sinrf kaydolunmuş _ 
tur· Temmuzda 4 muf kaydol& -
caktlr· Bu sure•le lraydolanlanıı 
yekfınu 4 milyona çıkacaktır. 

Majino hattında ateş kesilmiyor 
( Baıtaraf r 1 incide) p1&n pek yakında tatb!k otunaeakttT'. 

· · -ıand • - .ıı:nk ~:::?J O'..fer taraftan iKal edllmemlf eya. 
.,it uır ':ırdır. Fraııaızl:.ı.- • !etlerle ttgal mmtakalan araamda 

-:ı ·n b '-:ı ka:+:~lderd!r. poıta 11erviale11 bqlamak tı.zeredlr 

F rııntsada f aıizm şımdflık garıete1er1n çıkmam sama 1tu 
Nevyork, 2 (A.A.) - İtalya . Fraıı P bir tedbir olarak dabl!iye nezaret! 

s.ı • bpaııyamn j'Urnklle bfr Lltln tarafmdaa Konit6r iaminde buaust 
blok teslsin1 .• ::hil n:ıkaadllo La.valin bir bWten lhd&ıınıa karar ver1lmtftfr. 
t:L,knn· _::-ı • • ·- .ek p ·U b.r.:ı.fml! :ı HUkQmet V'lfide bulwımaktadır, 
tefkll edllec.· !r Fransız hllkdmeU· GZNICRAL DO OOL llAlUUNDA 
n!.ıı teı;ekkUlU ihtlmıill hakkındaki DAVA Ar;n.DI 
haberlere dair tefs!rat~ buluL ı Nev· Depef dö Tuluz gueteainiD verdlt'i 
york Tayml3 gazctcai diyor ki: habere göre 17 iDcJ uke11 muıtaka 

Franaa. fqlst olduğu takdirde, hlUl> divanı general dö Gole karısı bir 
Fransu; mUleUnln serbest bltlhablle &lva ikame etmlJtlr • 
olacak değildir. Fran.2nm ölmez nı· • • • 
huna. AJJD4D ukeri ~etleri tarafından \lifi, 3 (A.A.) - Havaa aJuaı Ydl
geçen hafta JBtar edilen zalimane t- rlj'or: 
dam m&hkCmiyetleri kadar !qizm Gelecek c:el8elerde A:;uı Te mebUaaD 
de yabancıdır. meclisleri, vaziyetin icaplanadııul ala· 

MVTABElll: &OMJ8YONVNUN rak tetldlt.tta yapdmuı lbımgeltD 
ILUlAJUAr..ı dettflklJklere ba1J•ma1r (}zere mnn 

, ... Bedııa (Hmus:) - Jllltareke mecll8tıı lçtlmaa da\·etı karamu aıa-
komltryanu membine devam etmek· ı cr.klardır. KUU mecllı, memleketi.o 
tedlr. Frans-...z orduruuun ailAhta.ıı tcc ~iden iman için l1rtma eden aaJl.bJ· 
rldl mesele.si ctrar.n..:a hazırlanan 1 yetlerl hUkQmete verecektir. 

tayyare dafJ ~ 
korumak Jcln bİIİİtlarm ar) 
banunk bolıiataimnnap dt '• 
etmlllerdir. Birçok projektörl"'. 
tJI• lwımhMıria --DMI"'ıumll-
Tanare mefduıma da ~ 
balar aWnuıtn"· Cepune 
bir sala tam isabeti mUteakjP., 
hiş bir iıifilAt ollliuftiir· tQfllS 
yarecllerl buhıtlann ~ 
le JnfUAkm ~ tı 
Yerde de birçok ,-.ngmlar-Qilııi' 1 
blm11tır· h 

lJ OLO, Dl 'l'.YMI (j 

Londra. S (A·A·) -1JnıuıDI, 
niyet nezareti tebliif: ~ 

AlJDaıı IOll maıamata 

tngUtereııln ılmaH prbi8l jl · 
de dün akfam ~ 
han. htlcmnu n~$ı 
öI:nUı ve 123 kili ~ 

CiDDi RMAR y OI[ 

Loaan., 3 (A·A·) - Ba~ı
hllf emnl)'et neantlerinln t8 Jİ• 

Gece cenup Ulli" Uieitndıia 
çen dllpnan tayyareleri mala 
cenup ve cenubu prbf mm~ 
rma gellflgUsel boıDbaıar atJDJI • 
lardJr. Clddt blçblr hasar oırııanıJI" 
tır. Zayiat olduiuna dair de bit 
haber almam&nl1'br· 

llABF..R - Hava atını~ c'-ir 
diğer h:ıberler UçllncU aayfıını ı .. 
dadır. 
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-~~ac~,UIUMUMI 
i ı i r • 11 • r :&etili.~ 

-S-;-

:o~ Dleftk etme Te Jmlwıç Hilda, al~ ma.ııanm üstüne ta
, fit~ ki benim Mnden bat· kımlarmı yerl~irdi· Bit.ilik. tuva· 
~ . ~bnadı ve olmıyacak· Jet lı:abinealnde ıılJcelden k.Uçlik bir 
Jİ atdiın. Kusel beni arıu kupayı auyla doldurdu· İçine bir. 

' ' ~ aşktan bahaedeeeli kaç da.mla esans döktü. Kupayı 
~. R:eııdfainJn Umfdlnl im maso.nm üzerine bırakıp işlile bil.§ 
biı.et~.:n: buu& raimen ladı. 

'1t . defnıiyecek· KaJIW'3.da bir mUddet tam bir 
tJJI ~anıyor musun Gotirid? 5eMizli.lıt hilkti.m silrdil ve doktor 
.fi! lktn chtını 9i>yle... Kaasel bareketaiz durdu· Snğ ell
'11 * ' lanlınI§. yalnrıyordu· 
ası ı~~llrnaiyerek cevab verdi: 

~~·onun Hildıı· Ben ıeıtl 
fl•ce ve ayni 1;8lll&llda zeki 
dl~ r1kıt bilirim. Bu bahil )a.. 

:ı.ı · kaanıafih bir kelime da· 
l /. 

~ tor l\ p eôzı .~el'in hareketlerinde 
ı.ıı .in,. erıııde dikkate değer bul
,Jıl'l · -..ı bu ıemide yalnrı bana 

Celcafn. 

lllark" ta Getttaponun tal! 
ı a )•(!tte iki adamı dllba var. 

ıı'. aenı bedenen himaye et
ıçtn, ilk fırsattı\ sana tanı-

. · Anlıyonıun ya'! 
, t;\•et. 

er· }.{ilk 

ll 
"tnınel. Şimdilik Allaha· 

adtıt Sen sevgil!m. Yarın görüşU. 
ıi'. artık git. 
)111t kadJn . 
•r:e b ırı kendlsıne yalvaran 

.p aluna,,ı Uz:erine lla>e et 

liıı}ır b 
, . ., • u gece kamarana 
hoCc ~. 

~ gtın. l§tm var. Geç yata· 

;:

J · te istirahate ihtivacnn ''ar 
Şekeriın... • 

1a ayak 

~
tıu Parmaklarma basıp 

Ytlkseıt.rn w 

ducbk ege ~all§arak §la-

lı.. • lamu uuttı uzun bir 
" 8 'n' b" ' aı:ııı • ı ırlevtirdi. tstemlyerelt 

ı:ır. l·'lld ne .. • a, Ş!agerln işnrctl 

ı;-~ 11 b" n karna.rıuıma a-~ 
' auvarı in 

l'ıı.111 kır kapıdan ÇL1<ıp gitti· 
'1"8.3tna o:ntser ise frllvarinin ka· 
at-... gc~u. SUvarlyle n ı ı 
.,'<.;-ı gc c ne 
ııllra do,::" ayakta duruyorlardı. 
-ce1.u. ~ru }ilrild!.i, bir ıey aöy. 

L' t,}•!'l• 
1'1 davr .. cı' • F'on Eyhcn ondan 

' .. n ı· 
.. llcr k : 
:.Sındnı..°ınl:~r. <::ırkçı zabitle· 
t!Gin, '1 dı>~ikliğe Iürum gl.S-

, Cieki b 
~· k sc ebleri bilmem i::ab 

~ 
anaat· d 

lttr ın e değil misiniz.? 
ccvab ,.erdi. 

lia · ' * ~ }lr kumandan. Oestapo-
ara:ı-Ja . 

~ıtıı;:ıc iU rtrnn sailtltırini bildir-
l11Str :~drnda olduğunu fiize 

1~ın. 0~ lemeğc ır.ecbur kalı • 

ııcud 
1~za• tunu öil<le<-tirdl. s3ğ kolu 

Ql·Jı.'~ ı::czıcrı sabit bir nokta: 
ıt halde lınykırdı: 

lto llVl lHtıer! 
1, n eYhen . 

koıı ve Fon Rıhter de 
arını 

~ ?'t:nı dik u~ttılar, fakat vü-
ı ti "h leştıtmediler. göılerine 
~ • aı:ır ol" 

d '·" \•aziyetindeki sa-
' "l'lııad'I 

.Ae hır a ~ 1 er Y e hcyecansn: bfr 

r 
lia ,.1 gızl ~ll.l\ haykrrdılnr: J · Iıtıer! 

-n-

ni kıza uzatmış, sol elini çenesine 

dayaml§t.l· Birden sordu: 
- Ciga.ra dumanı sizi rahatsız 

eder mi! 
- Hayır efendim· 
- O halde bir dakika işinize fa-

sıla vermenizi rica edeceğim. 

Hilda, doktorun elin! bmıktı, 

fakat tuvalet •blrteslnden geçtiği 
sırada yatağın bq ucundakl kU· 

çilk ma$ada glSrmüş ölduğu cigara 
tabaka.aile çakmağı kalkıp ahnağa 
dananmadı. Kaıısel iı~e ondan bu. 
nu bekliyor. genç ktzm kendisine 
karşı tehalük, hir uysallık mukad· 
demesi göstermesini temenni edi
)-ordu. Halbuki llilda yerinden 
kalkmadı, bi.ru geriye çekilerek 

l>eklcdi· 
Ka,ısel ondan bu hizmeti isteme

~e cesaret ede>medl· Re.lktı ve cf· 
~ara tkbakasile ı:akır.nğl alıp dön. 

1u. 
Hild& hlı;bir şeyin farkına var 

mamış görUnUvor. göıürıU lcıfnd~n 

ayrrmryordU· Çr,lak kollarına Vf' 

bo~"nuna, gömlr-~ n!n s~rt ve yu
varlak göğsilnlln ~fü!!.!l!ğinf mey
dana ~ıkar:ıcak ş"k.;lde daracık ol· 
muma rağmo::n ~ok ma.B11m r,3. 

rünmP.ğe muvaffak oluyordu· 

Onun bu hali i~o Ka!"s~li ds.ha 
fıı;;la hcyecanlanclırıvordu· Ciga • 
rumı sol oii:,·le tutmu~. sinirli si

nirli içiyordu· Kendisine iki mana

lı ctlmleler ve imalarla maksadm1 
anlatmağo. lrnkAn verecek bir mu· 
ı~ı\leme mevzuu bulmak için ~ihnl. 

ni yoruyordu· 

Kendi8i Amerikaya orad:ıki Al· 
m:ı.nlarm fiihreri olarak ayak ba
s:ıcak mühim bir adamdı, ka.rş:sın
ds.kiyse alelade btr manikilrcü i
di· Binaenaleyh arzusunu on:ı bir 
!Umın.şkla bildirmeği gururuna ye. 
diremiyordu· Diğer taraftan kızın 
lzzettncfsinl hmçıl:ı.mak da m:ı':c 
aadı temin noktasından hesaplı bir 
hareket olamaı;tlt· Ne yapmalıydı? 
Heyecanı gittikçe artıyor ve bu 

1 

heyecan fazlalnştık~~ milkalt:r1e 
mevzuu buimMı da ımktlnı;ıT.laşı
vordu· Hilda c Trc.ırkcn eafi .. ın1' 
\•e ma umı:.ne olduğundan şU~hf' O· 

dllcmiyecek ltareketkrle cğildlkc;;e 
;;öml~~h!n ii!'!t kısmr i3icc arafanr 
yor. ona nszQ.ron ~;ik~ekte oturıın 
Ra2Sd, gördtikll'rinin t~Rirlle btt. 
§iM kan hücum etUğlni hi~cdi · 

yordu· 

lıt, Her Do1'tor nihay~t o kadar he-
, ·ı.;.'Sl~~ ı 4 t~ lG llTlRASA yecMlandı ki, bu işkenceye da.ha 
· <ll)lt~ıda Mny18 g\inU sabah sa- fnıln day:uı:ımr;ıacıı~·nı ve mııınU
' ~hav . nıanükUrcü Hl'da kürı-U k':'.!n clah!!. ·;'- GNmr>mr!r. h·ç 
r ı. tı ~r • bır k . .ilf Oli:tor &rnnrot VrJıttaslle. , ..:e r: l':ntı!'\n clU nıi ("('!: b r hare· 
'.1.,.-_e aJnadc yo~~lu~ıı K:ısseie, onir. k~~te bull•nacaJ'.;rnı anl:ı::lı· Zckt 
~ıı. derhal . ~gunu haber '\"Cr. ve ihtiyatlı da.vrannrak o gUnlUk 
ılV~Zr' lÇCrıye a.1-d 1 w 

111 ~• bir tob . ... 1• i§I hu ur.ıt.srr.da. btnt~mega karar 
s1 ıp1a1. dö§aJnbr gi,,mi• . d" 
~ ıı: al·r.kl ., y \er ı· 

oınn • razi arına terlik geçir· 
~etıe k ııcn genç kndını ne-
~ ·ı~ areıladı. Selamına 

~ltii;• mu -
bir ,.,,.~en ısonra, yantndn ııl
~a eı11Und . hulunan bir koıtu· 

~ Cln" ,. 
,..... • F'··· Ptıf u göstcrercıt • 

Hilda bu smld:ı ma:ıikür i~\ni 
bi"irrni... bira~ geri ~ekilerek pe. 
d'kürc ba '}ltyeca~ını anla.tma'o< üze· 

re bir harc::C~tte hu~unnn~şlu· Ka'l

eol ay;:.~a kalkarak biraz boğuk 
•0~·ıa~ · ~ otut'\ı-1'1,. dedi, bc..n bu kol. bir ~sle: 

~- • ft .. ı; .... lllz de şu "pur· n - Pardon Fıöylo.yn, bugün yal-
.~ , nlz ~ .. h t 
!Rj'. . .. a çah~ablllr mi· nız maniiltür yar.ılnn· Dün b·ır;;ya 

~ .li:vq lI gctirlp tetkikine \•akit bulamadığ :ı~ 
·• lltııl"ll1ı v:r ı!°ktor. bazı evrakı tasnif ct::nem laıımgcl · 

h be., rnunu ~rplak bı- d.!i:ini "İmdi hatırfadtın· .raz g.. ., " 
is.~ nu &liz~ll' Olr\leğlle çok gUul 11ilda da aye.ğa kalktı: 
ğ!: knıaınaa/' ka~smda la· - Peld efendim· Nuıl isterse • 
~ \ı koıtu~- 61 Pek belli o!an · !!:". ~ OIZ··• 
<ıı ~ a rahatça ycrleııti ve • w " Nikel kupayı alarak tuvalet kn· 
l~ :ı: • 
f,. 

w 
bir 

·it 

, lle.:IikUr d bineısinde b<>~alttı· Geri döndliğü 
•\'et e bilir misinlı? zaman Kuael heyecanmı ~·rnip 

kendiSini topla.mağa muvaffak ol. 
muıtu. Genç kadın takımlarını top

ladı. B~lle selam verdi: 

' erendim. 
rOJt g .. 
ıft_ uıc1. E·- 1" h .. ""'llalc • • • e a angıııın · 

!~ " l&ler&niz? 
· .. asıı · • 
tııi~·tti uıteraeniz:; benltn i-

> ı... . Yok. 
- Yarın aaat dokuzda dl?ğil mi 

HA BE R - Akş<!m Postası 

Milli Küme müsabakalaıı 

Artık o a-unluk 
ğ 

Geçen .senchl milli "kiime şanı - • ye3i direktürllığ"U iki tn.Jmnı J<enci 
piycnluğunun son oyunu, bUt:in aralarıııd:ıki m"isabak::ılardan son
spor mera.klıla.rmm oldu~ gibi, ra ~aınpiyonlıı3"..ı p:.ı~ ı::.im"ğa da • 
.sporu hiç sevmlyen ve her vesile vet etti. 
ile ona hUcum edenlerin de hatır • Ve oyun, bildiğimi7. şekilde, bir 
ladığı dr:\lllatik bir 5ekildc nihayet oyuncunun hakemi ~"Umruklama -
bulmuştu. sından Mnrn yand:ı kaldI· 

O zaman dendi ki; bu oy•mda Görülüyor ki. bıı hid~cnin sa • 
k:ı.vga çıkmasının yegane sebebi, bcbi; Ankar:ı.lılık tstanou:luluk, 
bir İstanbul takunile Ankara takı· sıcağın tesiri değil. fakat yarım 
mmm karşı karşı kalmasıdrr· yamalak kabul ctlilmi.ş bir kaide -

Hakiki eebep olarak bunu zan - nin vuzuhsu?Juğudur· 
o.etmiyoruz. Ankara Ye İstanbul Matbuatın da iştirakilc devam e
takımlarmrn karşı karşıya kalına- den müna.kaşalar, bu ka~ıla.şma. -
sı dövUşle nihayet bulması lamn- daki havayı iyice gergin bir hale 
zelen şey değiJdir- sokmuştu. Üst tara.fr mal\ım ... 
Dlğer bazt iddialar, mnçm asap Bu sene ne kadar güzel: dikkat 

üzerinde anonnal te$irler yapacak ediyoruz da. hemen birçok spor 
kadar sıcak bir zamana brrııkıl • muharrirlerinin §ampiyonluk Uze_ 
mış olduğunu mUdafaa ettiler· rinde tahminlerini yürütAn yazı -
B~ce bu da vıırid olamıır.·· Eğer larında, Galnt.asa.raylıı Fener aynı 

böyle anonna.l tesir yapacak ka • pU\·ana gelseler bile averajda. Fe • 
dar mUth'ıı bir sıcak olsaydı, ~a - nerin üstün olduğu, binaenaleyh 
hadalti bUtün oyuncular. ~uurlarm- ~ampiyon olacağı birkaç hafta ön
dan uzak bir fJCkilde; fol yak, yu • cc söylenebiliyordu. 
murtl\ yo~<kf'n biribirlerine girer. ÇUnkü milli klime ~la.rken elL 
J<>rdi· Halbuki dövüşenlerin iki ki- mize geçen ve bu seneki millt kü
.,ı, dııha doğrusu sebebiyet verenin menin umumi hükümlerini ihtiva 
bir ki~i olduğuna göre demek ki eden kti~Uk broşür, bir münazaaya 
ı>eben kati Ölarak sıcak da değil - meydan vermiyecek kadar aa.rih
'ir. Kaldı ki vaka müq~hh!hi kcn- tir. 
'ine. ı~öre bir ırnbeplc bu işi yap _ Milli kUmemiz, bazı kUçllk pU • 
mrştr. Ve sıcaktan şuursuz bir ha- rilzler bir tarafa bırakılmııı. olgun. 
le gelmiş olduğunu söylemesine luk çağma girmiştir. • 
ra~en. şuurunu pckitla kullana· Biraz geç, fa.kat temiz oldu. 
rak firar etme~lni bilmişti. Sn.cld Tuğnıl OGET 

Demek oluyor ki. (sıcak) da bizi 13 senelik istirahatten 
tatmin edecek kli.fi bir sebep de. 
(;ildir· 

Merak ediyorsunuz: Peki ya ne 
idi'? diye ... 

haha uğraşalım: 
lki takım ll:mı puvanla bnı;başa 

kal:nca. §a.mp·yonluk kati clheti -
nl tayin c<lemedl· Bizde çok yeni 
ve henüz bir kere tatbik edilrni'.1 
olmasmn rağmen, EmlnönU mey -
danmdnki snot kadar yanlış bir a· 
verajı vaktile lazım olduğu §eldi _ 
de ( !) alelacele kaidelerlmfain pe
şine kör topal blr şekilde eklemiş
tik .. Fakat o Mm:ın düşünmenıl')· 
tlk ki, bu a\·erııfişi belki ilerde de 
tekrar korşınuza c;ıkar. 

lşto geçen ı:cnc bu meydana 
çıkmıştı· Hem de dallı budaklı bir 
şekilde .. Peşine bir de hiikmcn 
mağ!Ublyet meselc~l katarak··· 

İki takm1 (yani C::ılatasaray 
\'C Dem.irspor) şarr.p~·onluğu ta • 
rnflam:.a <;c,·:rolıilmek için birçok 
kaideleri ortaya serclller.. Fakat 
serll~:ı kaideler, bıçak gibi kesip 
:ıbr:ı.k ş:ımniyı;ın ı~ğu oir tarııfa 
bırak:.mı~ ncıı.!r k:ıd.ır nıu ;· ialth· Bir 
tr.r:ıf be1Iri l•ckhy"ı· F:ı'> • ı..., hı -
~nfın h:fr;.•nr 1 ~l'r.• i- ,,.b.lır<''· ı -
çin diğ~r t~rıı.fm alr'l:zl• ;.;rrıa 1 · 
nandıracıık bir kaidenin sar:ı.hn t 
orta dıı yoklu· 

lote bu \'a.r.iyette Bcdı>n Terbi . 

sonra 

Dempsey 
'~ - yaşında gene dövüştJ 

ve galip geldi! 
Sabık ağır siklet §A.mplyonu Demp

sey, tam 13 aenedir ring ha.yatmda.ıı 
uzıık olmasına rağmen, tekrar bokaa 
ba§lamı~ ve Teksa!!lı boksör l(lıırk 

Lutrell karşımıda flk ·galebesini 
elde etmi§Ur. Bu müsabakada Demp
sey, rakibini 2 inci ravuntta nakavt 
etmiştir. 

27 yıı~mda 1 ·1·· :ın raki""' kıır~ısın· 

da dövU .. en Derı.px-y buglln tam (5 
yaşındadır. 

Bir genç kızın 
sergüzeşti 

''akıt. Ril:ı~vlnln D(':rettU,f 
(ocçwe h!ltı\3 cl('r) l\dlı Ut'uz kıta. 

'"crMn:n li!:UncJ.3U (Nr genç kı· 
zm scr,ırULe~tl ı ndlr s-eı:('I bir a,ı. 
romaıııt]ır. 

JOO '\ll~'f3 tutan bu c~rln d 
rl,\l\tı Hl ı.muştun ibarettir. 

1 
Bnnd'ln f!V\·cı lntlşıır edenler: 
li.~ 
ı O öl.melt hakkı 5 blkAye 

1 r..!!.!:~;;ı; ı{rm;!,!!!ı;;:r 

Si 
Bir Madagaskar efsanesi -

Seyyahın birisi günlerden bir giin 
·ol ii st ü1 l 1 r l.. --':ı l:l<ıı lıuldu Tf' 
oııu lıultlııA ı yerden cl :ıı" :ıtı;' !OOOr. 
!u: • 
• - C.iiin'llı ıı 

geldin ·ı 
:ıl' <l ı clt bu h nlc 

- .'\e ~uı,ım? S:llla .. orıı)oruın '? . 

Scy;·~h ~ütenındinn ıml'Uyor cc
,·np :ılamı..ılıi:tı halde suallerine anı
lık Yermlyordu. 

KafR tım nihayet bu müziç :..u
nllerden ıı•a:ıdt. Defi beta kabilin. 
tlen C'C\":lP \·ereli: 

- Benı ııc idil rnh:ıtsız ediyor
sun? 

Scyy:ıh şuşmh. Rendi hndine: 
- Anımı... H:ıyrcl edikce!t bir 

mucize! ~iıııtliyc k:ıdar lıir kafa to 
sının cc,·ri> Tcrıliği, konu;;lu~ gö. 
rülıncmişlir. 

Sonra yine kafa tıısına dönerek 
tekrar !'tordıı: 

- Anlat öyle be .• Ne yaptın dn 
bu hale gı•lrlin'! 

Kafa tnsı cevnp nrdi: 
- Smıllerindcn bıktım. Oyle !'ltı

nller sonıyvr: öyle 'iÖzler söylüyor· 
sun ki ınma bir insan .kolay kolay 
talınmınül edemez. 

Seyyah İ'rarmı inacliyle perçinli 
yor: 

-- Söyie, haydi ne yaptın? dL 
yordu • 

- Geveıelilimin cezasını çek
tim. 

Seyyah alıklaştı .•• 
- Gevezelik biç insanı öldllrür 

mn? 
Krıfn hsı yavaşça n şik!yet eder 

cesine: 
- E~·et, öldilreblllr, dedi. 
- Alay etme._ Gevezeliğin adam 

öldürdüğü görülmü' ~ey değil ... 
- lııan ..• 

• Seyyah kafa tasını yine yol üze
rine bır:ık:ırak ~ehire. döndü, ilk i
şi kralın lmzuruna çıkma koldu. 

- Kral hazretleri, dedi. Size kim 
senin l>ilıucdii!i \'O görmcdiili ıca
yet meraklı bir hMl.seyl anlatmak 
istiyorum. 

Kral sordu: 
- Nedir? 
- Konuşan kafa tası, 
Kral se:n·nlu yaluncılıkl:ı. itham 

elli • .Seyyah: 
- Hayır, :nılan söylemiyorum. E 

~er isterseniz gider, kafa t:ısı llo ko 
nuşurı,ız. Ce-rı:ıp \'ermediği takdirde 
i~lrıli~iniz rcz:ıy:ı razlyim. IfallA öl
meye bile, dedi. 

Kral şaş:rrdı. Halkını ca!';ırdı ıııra 
h:ılindc dizilen halkının önünde ba
gırıırnk: 

- Bu :ıdnm bana 1-onuşan lılr 
knfa t:ı~mıhı·ı hahselli. Şiıııdi onu 
«cirmeye gideccği7.. Konuşmadığı, 
ıukdirüc iı!.ı'lunı kobu! ediyor ... 

fl:ıJk h:ığıHh... . 
- Kr:ıl lııı nıl:ım ı iılaın etmek is

lemP.diitıniz h:ılıfo o kendi l:afasını 
rrhin koynw~ ..• Ne denir, lıiz de bıı 
nıcr:ılılı lıfl'lı eyi sryre f(elt'cdiz. 

Scy:;ah H' kr:ıl tinde, hn~k arkn· 
11:1 kafa t" ··nın huhındn~ı yere r,:ı 
l'ler. :O: .... ı t>li)·le iş:ırel etti: 

- f \ ',', ' ·1 li ..• 
l\rJ l sorılı• · 
- Söyle•iığın bu muydu? 

- F.vet. .• 
Kral emir Terdi: 

- :\l:ıdcnıki bu sor, bak:ıhm ... 
'-;ı·y~·nh lOlnız!ıen kofa tasına 

ı>ı dıı~u SU<"' ileri t krarladı. 
\~c,·np ~·t'k .•• 
1 , inci ve iı ı:iin cü defa sordu. 
Siikul. 
Srn :ıh ş:ı şırmı~tı 
Kr:ıl imci·. • 
- Sor. :ı:;ncr cevap Yermez~c kıı.. 

fnnı kestireceğim. 
Seyyah se.,iııin çıktıitı kadar bn. 

~ırdı. 
Kemik kiih:c.~inden yine cenıp 

yok ... 
Seyyah Tücudüne yayılnn ölüm 

!.:orkusuıııın ürpcrişiyle son defa 
~ ınc sordu. Kafa tasıııdn çıt hile 
yok. 

Kr:ıl kafasının kesilmesini emret 
ti. O anda knfa tası: 

- Dur, diye bağırdı. Sana ben 
ge'\"'ezeliitlm!n ccz:ısım çektiğimi 
söylemiştim. Bana inanmak isteme
din, söziimiı alay telakki etlin. Gel 
din mi cleclığimc? Seni de dilin öl 
<lürmüyor mu'? 

Seyirciler hu konuş:ın knfn tası
nın karşısıııd:ı h:ıyrct eı;indc kaldı· 
lar. 

- llakikı:ten aslı ,·armı~ ... Allah 
Allah! diye bnğınyorl:ırdı. 

O günden sonra, çok defa şn Te. 
ya bu adamın ölümü arkasından: 

Dillnin bernsınn uğradı, der. 
ler. 

1'!!1111 
3.7.940 Çarşamba , 

7,30: Program, ve memleket aa.&t 
ayarı, 7,85: MUzik: Hafi! orkestra 
eaorlerl (Pl.) 8,00: Ajans haberleri, 
8,10: Ev kadını • Yemek llatesi, 8,30, 
Mll.z1k: Rina. Ketty'nln pl!Udarı, 12,30 
Program, ve memleket saat ayarı, 

12,315: Mllzik, Okuyan: Sadi Ho~e• 
12,l50: Ajana haberler!, 13,05: llüZik: 
Okuyan - Safiye Tokny, 13,20/ H,OO 
MU.ıik; Radyo salon orkestraaı, 18,00: 
Program ve memleket saat ayan, 
18,0:S: MUzlk: Dans müzlği (Pl.) 
18,,0: :Müzik: 19,115: KODU§Illa 
(Dıı politik& havadlaleri) 19,80 MU· 
zik: Fuıl Heyeti 19,tl> Memleket 
eaat ayan, ve aja.n.s haberleri 20,00 
Müzik: Fasıl Hoy'etl programmm 
deyamı 20,1!5 Konuşma 20,30 lrtUz..ik; 
Havayen Gitar Solo'ları (Siret Tay. 
tur tarafından) 20,50 Mtlzik: Geçit 
Koruıcrl 21,115 MUzik: A.rja.nUn Tan
goları -(Pl.) 21,30 KonU§m& (Radyo 
Gazetesi} 21,50 Mllzik: Riynsetlcum· 
hur bandosu Şe!: İhsan KUnçer, 22,30 
memleket saat ayarı, ajans haberlerl, 
ziraat, Esham • Tahvilıı.t, Kambiyo • 
Nukut Borsası (FiyAt). 22,(15 MUzlk: 
Cazband (Pi.) 23,25/ 23,30 YarmkJ 
program ve l<apamş. 

&•Dr Kemal Ozsan •1 
j idrar yolları hastalrk-
P ları mütehassısı f: 
~ Ue,ı.o~lu lstlk.liJ eaddcsl No- İl 
h 880 Rııraa Pamn tatU Obonyan fi 
•
•• apartman. Tel· 41231~ .i' ....... ... ... .._ -............... . ....... =ı ........... zr.H .............. . 

Güneş banyosunu nasıl yapmalı? 

' ' f 
ı 

r k b.:ıs.it b:r i5 ~ n dilir: 
SUs!:.i. tir :1l:<.}.}O t:ı.:.ar:ıli: lıcr!~cs 
gibi plaj ilzcrinıle arka üs lü yat. 
ınaktnn ibaret bir §ey, denilir··· 
GlinC!i banyosundan Eonra, arndn 
sırada isidilen sakatlıklar da bu işi 
o kadar b:ısit z:ınnctmcl:ten çrkar. 

Bir k.:re, ma:no mf!selesi· Gü
neş banyommu plaj ÜT.erinde, her
k~sin ününde yapınca onu takm:ık 
- medcniyeli.m.izin şimdiki lı:ıline 
göre _ zaruddir· Fa!;:a.t mayyo ka
padığı yerlerin gtincş 1 şıklarıncfan 

' fotifade etmelerine mfıni olur· O· 
ı nun kapa~ığı nrlcrde de hormon çık:ıran ,.c gUııcş banyornndan 
ci €'n 7.iynde i5tüadcyo i.ht.i~·acı olan dahili guddeler· \'ardır··· Onun 

için etrarına bir perde gerilmLcı yerde vücut büsbUtUn açık olarak 
~Uneş banyosu yapmak cl:ıh:ı ıiyado faydalı olur· Bö~ le ynpamayıp 
da göğüs ve karnın alt kııunını mayyo ile örtrncğe mecbur olunca 

ı hiı: olmazsa boynu ve onun içer!lindcki tirait guddeaini açık bırak
~ malıdır. 
~ Sonra vücudu güne~ 1şıklnrına yavafi yavaş alı~t:rmak rnese
~ lesi. İnsan ilk günlerinde blitün vücudunu hesaptrn bir müddetle 
• gilnc.şe knrf}ı tutunrn, sakııthkl:lrrn en büyüğü olnn. güneş \'Urmıı
~ ama tutulur. Ihsl:ılara mahftus giinC'ş tedavisi yerlcıinclc ence a· 

' yaklardan bnşlıyar:ık derece dr.rcC't' a~3.rlar··· H:ıstıı olmadan gü
~ neş banyo~u yl!p:.uılar i~in bu kadar ince hesap s.kmtılı olur· Onlar 
' ilk defalarmda, yarısı arka füıtü. ynrm yüziiltoynn olmnk fü;eıt 
2 beşer dakikadan b:ı~lırnrak h:ıft:ıda üg gün ve her def~md:ı bcıı cr 
-. dakika arttırarak :ı.Iı~ıkhk dcvr:ne ~eçcbilirlcr ... Ahştklığı :;"istere
' rek ~n iyi dPlil güneş banyosundan tonrn keyl! dııvma':t:r· Bar:vn 
c · ·--·ı..ı . .:...... ~. ~ ı-·-~· .. ..,ı,.,1.,., .. 1.ı.- .... "ık .. ,, dirunun 111 r-l'klı<Tı bir::-:r: bi!P 

Yazan: Crı. ~. A. 
artth sa, viicudun bi.r l~'11.faıa bırdcnr..ıı c kırmızılık gelirse 
t'§il..hı.r!ı.a al.~ılına.mı.'.j demektir· 

Güneş t<:ııklannm en şiddetli olduğu zaman, talıii. öğle ilzcrL 
<lir. Onun için gUneşe alışmadan önce banyoya .sabahın onunda 
ba~!amak tercılı edilir· Alışıklık geldikten \"C vücud biraz karardı1.
t::ın sonra ö3'le zamanrna. öğleden önce yahut e:onra, gittikçe yak
lar;ılır··· Deniz kenarında öğleden sonra üçte güncQin §iddeti, deniz 
üz~rir.dc a}(sctmeıoinden dolayı, artar· Ancak o znman güneş ışık
larıııa tam karı;ı gelmek i~iıı yatmak değil, ayakta durmak lazım 
olur. 

lnsan günc8e l\e kadar alışmıı: olsa da her dcfa banyo ycpar. 
ken en son derece oleıak bir bu~uk santtıw z:y:ı.de durm:ı.l· doğıu 
olmaz. Bu işe pek mer3klt olanlar dnlıa ziyadesini isterlerse yarısını 
sab:ıh. yansmı a.kcıam yapmalıdır· Fakat her defasında bir buçuk 
saati "'~çmemck ı;artil~· Her banyoda da, ne kadar vakıt güneş 
karf,:TS;nda kalmm•a. mUsavi zamanlarl:ı vücuclun ön e arka Uı.ra f
Jannı, sağ ,.c sol yan taraflarını ayrı ayrı güneşe karı;ı tutmayı ih-
mal C'lmcıncliilir· 

Günes banyosuna. baıdarken b:ı "ı bir eaııkayl:ı , gözleri de kara 
gözlükle k3pamıık lizım olur. Alıştıktan sonra llCk sinirli olmıyan
lar başlannı :ı.~:ı.bil!rler, fakat çocuklara başları açık olarak gtincıı 
banyosu :raı;ıtırmak hiç bir \·akrt doğru olmaz. 

Kendi evinin bahçesinde, balkonunda yahut <'vin içinde güne~ 
banyosu yapılmca yere bir ~ille serdirerek Uzcrinde döne <löne ÖC· 
bap olmaya hi~bir mli.ni yoktur. Kolıı~ !ık bulununra pliıj üzerine de 
bir ~ille scrdirilebilir· 

GUncş banyosımd:ın sonra dcni'l!de on d:ıkikalık, tatlr ısuda o· 
lur:s:ı. yirmi nihayet otu:ı: dakikalık bir su banyosu yapmak mutlaka 
lti:.mnıludıır· Banyo olmazsa delikli süzgeçt en duş ynpmllk yetiş -
mcz. O halde bizim alıı.turkııı usulde halen ~tt döklinmck eh.ha iyidir· 

Bunlarm hepsi, tabii. h:uıta. olmıyanlar içln. Bir hastclığa kar
şı günef) ban,·orn yaptlmca onun ~eklini. müddetini ve tın 8artmı 
ıı.nca il: ha oıtalıcn tecia d rdrn h ~::...:k.,;,,;i_m_t _n n_.·_r_e;.;.d_P_b_il_ir;..· _____ _.._._, .. 
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1 İstanbul Levaznn Amiriiğ;nden verilen harici askeri 
Keşı( bedeli J:!i12 hra 25 kuruş olan ha~st:rı Uıkımc,·ı clı::klrık 

tesisatı .kapalı z:ırfl:ı eksiltmeye kı>nulnıuşlur. J.ksıltmı:si lU / teırımu:ı 

V. 940 çarş:ıınlıa sunu srnt J0,5 d.ıdır. ilk ıeminalı 2453 lıra 47 kuruş 
şartnamesi lli4 kııı·u~ıı l\o. d:ın :ı l ınır. Talipler111 ihr.le ı;:ıatındnıı hır 
:;:ıat en•cllne knct:ır z:ırrı:ırını Aııknracl:ı M. M. \ '. S:ıtırıalm:ı l\o. no 
~·ermeleri. (127 J (;ı2iU) 

• • • 
Keşif bedeli 3108~ lira 87 ~.uruş olıın Ankıır:ı l> ı kinl"\'İ :kklrik 

tesisatı k11pah zarfla cksiltınryc L:oı1ınu -.ıur. Lk.,ıllrnc~ i l •J1 liı 9 IO ı;ıır· 
şamb:ı ı;ünü saat 11 dedir. t ik ıcnıin:ıtı 23:ll lırn :n ku ru, oluµ ';:>rina· 
ınc:ıi ljti kuruı;;a Kıı. ı! .ın ıılıı:ır . J'ıılıııtrr.rı ilı ,ılc ,,ıalınd • •l 11.r s~:ıı t'Y' 

veline kadar ıaı ıtııı ıııı J\ıı ııraıla M. l. \'. ~ııtınulm ı h.o. ııd \el'l'l"t'.Cı ı. 

(12S) {ii2ill 
* ... • 

70.000 kilo aıgır eli kapalı uırtıa e!:sHtmeye konmu;ııtur. f:ıhımn bedeli 

9800 lira Hl< teml.nn.tı il:!'.ı liradır. thatesı tJ!dyatta askerı s:ı.tuıa:m:ı komıs

yonunda 4·7·9~0 perşenıeıe ı;Unıl sant lı.ı u.ı ) epıJaca:.tır. JstekJUerın kanuni 
vesikalarile tekllt mektuplarını ihale saatuıden bir .saat evveline k&dar liı>

ml!yona vermelert. <901 (50.;8) 

• • • 
Beher çiCUne tahmin edilen Iiyatı 152ı lturuş olan 30.00-0 çırt yUn çorap 

kapalı zarfla eluılltmeye l:onmu§tur. ihalesi 10-7 940 c;a~amba tUnU &ant 
i1 dedir. İlk temlnıılı 1170 liradır. E vut \'e cartnamcsi komlsyO!lCİR ı;örü!Ur. 
!steklilcrln kanunun emrettiği belgelerle en az ihale saalindım bir eact evve· 
llne ltadar Ankarada M.M.V. satmalma lıomlıyonuna teklit mcklup!arın1 

vermeleri. (116) (5213) 

• * • 
A.§ağtda yazıtı sut \'& yoA-wt knp:ı.lı uırfl:ı. e~tslltmcye ko;ımu'}tur. t_ 

haleleri 20-7-D•O cumarteai gUnU hizal&rmda yazılı ııao.tıerde yap:Jıı_ 

caktır. Evsaf ve ııartnnmelcrl komisyonda gurüJUr. lstelt:lllctin tekli! 
mektuplarmı ihale saatinden blr anat e\•vellne kadtı.r Edlrne,de e3kl l1U. 
atrlyct dairesinde .satınalma komlsyonuna \·ermeleri. (160) (042f) 

Cinai )llktan Tahmin bedeli temirmtı thalo ıaatl 

Yofurt 
Süt 

Kilo Lira lh. Lira 
109,600 

91,250 
17,520 
11,~06 2!1 

• • • 
1~16 

8~6 

10 
10.8-0 

"' Kapalı zartla 825 ton yulaf mevzuatile birlikte aatm alınacaktır. :Uu· 
hammcn•bcdeli Cii,7Ci0 J!rıı ilk temlnatı 4131' lira 60 kurtı§tur. ıııaıe.sı :!5·7·9i0 
peqembe güntl sl.\:lt 16 dıı Kutahyada a.sker1 satmalma komisyonunda yapı· 
laeaktır. Tallplerln tekli! mektuplarmr ihaleden bir saat evvclo kadar kcr 
bdlyon& "Yermelerf. Evıat ve p.rtnameli komiııyonda gör1llür. Taliplerin ka
na:ııun emretUğl vcsikalan hamil oımalan. (167) (547') 

• • • eo ton sadeya~ı kimyevi ve hlkenıt evsaf dahilinde kapalı zartla eksilt· 
mul 19·7-940 cuma günU aa.at 16 da Balıkesir H:or satuıatma koml.lyonunda 
ye.pılacaktır. Muhammen bedell 75.000 Ura ilk teminatı 5623 liradır. Evsaf 
ve §artnameııl komisyonda g6rUlür. Taliplerin ihale ıaatınden bir sa.at ev..-eı 
teminat ve J.:anunl ve3Jknlar!le teklif mektuplarını ko.mlayona vermeleri. 

(168) <M7~l 

••• 
4.104.000 kilo kuru ot kapalı artı& eluılltmeye konmt13tur. Her parUnln 

muvakkat teminatı 2'715 ve 1'86 Ura ar&mıda.dır. Ekllltme günleri 18 ve 
llM'-940 pe111embe ve cuma saat 10 dan 17 ye kadardır. Bu ollary vermefe 
talip olacaklar me.:-.kQ.r gün ve saatten blr ıaat enelin• kadar teklıt mek• 
tuplarmı Vizede ukeı1 satmalma komisyonuna. vermeleri. şartnameat k~ 

mlııyonda gı!rU!tlr. (170) >(5477) 

••• 
.Ale.ğıda yazılı same.n n kuru ot lı1zal.armd& yaz.ılı gün n ıaatıerde ka· 

palı zarfla aatm alma.cakbr. ı.tekİUeıi.1'. k&nw:ı.l vuikalarilıı tekllt mektup
larmı ihale aaaUerlnden bir ıwıt e~ kadar Kırklareli lğnecede ukeı1 
nlın&lma ko~ vermeleri. (172), t(l54'T9) 

?diktan ta!mıhı bedeli temlnıı.tı ihale runu ,.. nat1 
lira l!r:ı 

4.81.000 K.Ot 27.(.17 2037 17/7/!liO 11.SO 

a2~.ooo ıc.ot 18.1525 1390 lTn/940 ll 

323.000 K.Ot 18.688 1402 lT/T/940 15 
1.521,000 K. Ot .S6.G97 6tl03 17/7/940 15.30 

481.000 Saman 8.418 6'"' v• 18/7/940 10.SO 
1.521.000 S:ıman 26.617 1997 lBnıe'o 11 

325.000 Stımnn 6.MO 488 18/7/940 15 
325.000 Saman 5688 427 18/7/940 15.30 

• • • 
5.037.336 kllo kuru ot kapalı zarfla ekllltmeye konmuıtur. thaleal 22·7· 

940 gtı.nO ıaat 15 te Edimede Lalapa:ada ukert satınalma komisyonunda 
yçılacalttır. Evsnt ve §:ı.rtnıı.mest komisyonda görtı.lllr. tsttıklllerln kamınt 

;veıdkalarile tekllt mı?ktuplarmı ihale ııaa.tlnden bir ıaat evveline kadar ko. 
misyona vermclerf. Tnhmln bedeli 29i.033 lira GO kurut t!k teminatı l:S.364 
lira 60 kuru,tur. (173) o(MSO), 

• * • 
1260 to:ı arpa kapalı zarfla ek.ılbneye konmuştur. Iha!eJıl ı:Vi-!140 ps,.. 

zuwl günU aat 10 da Ellzrğ'da ukert aatmalma komlayonunda yapılacak· 
tir. Talimin bedell 75.800 lira ilk teminatı ti6i0 liradır. Şartnameal komis
yonda görillUr. !ateklllertn belll günde ı:ıat 9 a kadar kanunt ve.sikalarJI• 
teklll mektuplarını koml8yona vermeleri. (176) (5f83) . ~. 

8{0 ton kuru ot kapalı 1..:ırna eltsutmeye konmu~tur. Tnhmln bcdell 
((.100 lira ilk temJnatı 3308 liradır. İhale.si 15·i·9l0 pazarteaı l;'Unll saat 9 
da EIU?ğd& ukerl aa.tmalma komlsyonund:ı yapılacaktır. Şnrtnamesf ko· 
misyonda ı;ö:111Ur. lstcklllerln belli gUnde ııaat 8 e kaC:ar tekllt r.ıektupla· 

rmı komlısyona vermeleri. (177) (G4841 

• • • 
(0.000 kilo .ııığır eti lta;ıalı zartla eksiltmeye konmu§tur. thalesl l!l·Ml<CO 

cuma gtı.nU saat 16 <la Ço:-luda Kor satmnlma koml!yonundıı yapılacaktır.Be 
her kiloBUnun tahmin Clyntı 40 kuruş ılk teminatı 1200 liradır. E\'E;af ve çart· 
namesi Ankara, 1zmlr L". Amlrliklerl V3 Çorluda l\:or sııtmalma komisyon· 
larmda. görUJUr. lsteklllerln k:ıııunun 2 ve 3 UncU maddcleri:ıdekl belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir snat e\-vellne kacfar tel\lif mektuplarını ko· 
misyona vermeleri. (178) (5-485) . ~ . 

576.000 kilo sığır etı kapnlı zarflıı. ekıılltme;,·e ko:ımu~tur. thales1 10·7· 
9(0 t~amba günU,s:ı.at 16 d:ı 1'::nurw:nda Lv. Amirli~! oatınalma komıııy~ 
nundıı yapılaco.ktır. Şartno.me$l komlayonda ı;örlllUr. Tut:ırı 97.0~0 lira ilk 
te.mln3lı 7Sf4 liradır. lstek!llcrin l'.ıııle gtln ve u:at!n1!ın bır ı;:ıat e\"\>ellne 
kadar kanunt vc.ıııl:a ve tok lif mcktupla:ını l:omısyona vc!'meıerl. (il ı ( :;039, .. . .. 

Aıa~da yazılı mevııd hizalıırmda ynzııı glln ,.,. s~:ı~le:de kapalı zar.1.ı 
ekalltmeleri yapılacaktrr. Jstcklllertn lhnlo ııaatı~rindon 'b1: .sant ""'·ellne 
kadar teklif ma:Ctupl:t1-ını Çl!r:ıl;kal~de mtl:;tabl<.em mcvl.ı satınalmo k'>mı.. 

:l'onuna verml'!erı. ~1-ı.nnnm~ı e:I l\r;mlsro:ıds göı· ... :wr. ( ;~) ı uOll ı 
Clnal. Mıkt:ı.rı Tu•arı Teminatı ihale gUnU \"e nat 

kilo 1 ra Ura ~r. 
lCOyun eti 45000 '...0.25'1 ı:;ı8,75 

Sadeyatı 156.000 19~ oco 11 000 
Koyun eti 19.C.00 R.3S:S ..... G:?9 

6/7/940 
11/7/ 940 
-l/7/910 

11 
11 
16 

Edrema için !'>!'...~ ve nergnm:ı için 52S ton kuru ot alııuıcaktı:-. Muham· 
:ıne..n l:Cdell ~b"rl için 21.lW lira ve Uk temln:ıt':p·ı l5M liradır. Eksiltmesi 
22·7·9i0 p:.uı:tc,s\ gUnll sr.:ıt ıo da EdremlUn H 11 da Eerg:ın•11nm y:ı.pı:a· 
calttır. r.. !itme pazarlıkla yapıl:ıcalttır, lsteklllerın EJrenıittc ııskert ::atm· 
nlma ı:~mı.s,;onı.n.<t gelmeleri. Şartn:ımeıd komiSj'Onda görll!Ur. (li4) (M!!l) .... 

Eı:hariıı.e t&hmL'l edilen fiyatı l:iO kuruı ola:ı 15.000:20.000 adet cağ tor 
ı.3? ı-.tı.pab zartla eksi!tm,.ye konmu~tur. Iha.le.si 16·7·940 ııalt ,unu ııaat 11 
dedir. l.k tc:l,i!l&U 22SO lira. ~:ırtnamesl 2j0 lturut:a komtsrmıdan almrr. Ta· 
1 ple:"in thttle sa:ı.ttndcn bir sut C\"\'ellne kadar Ankaradn U .U .V. satınalma 
ı..?:·-.1hyJ::ıunn .,.ermeleri. (1:55) (:H.19) 

• 

G0.000 kilo koyun eti knp:ı.lı z:ır:l:ı eks!llmeye konmu§tur. Şartnamesi 

Ankara, lstanbul Lv. Amtrllklcri \'e Konyada Lv. Amirliği satınalma ko
misyonlarında gö. tllUr. Mub6mmen tutarı 21,600 lira ilk teminatı 2025 lira· 
dır. lhalel'I 23·i·940 sall gtlnU saat 11 de yaptlacıı.Ktır. lsteklllerin mczkiır 

gUnde ııaat 10 n kadar tekli! mektuplarım Konyada Lv. Amlrllği satına.ima 
komisyonuna \'ermeleıi, (198) (5:'>84) • 

• • • 
Beher adedine tahmin ed!len tiyatı f2 kuru, otan 2~.000 adet yastık 

kılıfı ile behcrlne tahmin edllen fiyatı 28 kuru, olan 2~.000 adet ya.stile ytlzU 
9·i-!>40 ıı:ılr güntl saat 11 de Ankarada ?.f.M.V. ı;atınalma komisyonunda pa· 
r.:ı.rlıltls satrn nlınıı.caktır. Şartnamesi hcrgtın knmls:;onrla görUIUr. leteltlile· 
rln p:ızarıı:; gün ve saatinde 2588 liralık kaU temlnaUarile mezkQr komis
yonda bulunmaları. (1561 (5·120) 

• • • 
11.110 c:lft yemeni mfltea!ıhlt nam ve bess.bma aı;ık ek31ltme mr«ıttıe 

mtlbayaa f'dilecektfr. Muhammen bedeli 33.:J30 lira ilk teminatı 24911 lira 75 
kuruştur. lhalcsl 5 7·9•0 cuma gUnU saat 1~ de Kayseri ukert aatmatma ko· 
mısyonundB yRpıl:ı.cakttr. Şartnıım~ııl Ankara, l.ııtanbul Lv. Amlrllklerl ve 
Adana. Ka3·:ıen askeri s3tınalma komlsyo::ı!Rrmda görUIUr. I.steklllf'rln kanu
nun 2 ve 3 Uncu maddeterlnde yazılı veealk ve ilk temınatıar!Je bellJ saatte 
komisyonda bulunmaJ3r1. (82) (5040) 

• • • 
1500 ton mazot pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen ~deli 153.000 11· 

ra kati t!'rnlnatı 82SO llradır. Pazarlrjt"ı 15·7·940 cuma gUntl saat 11 de An· 
karada M .M.V. hnva ıııatınalma komisyonunda yapılacaktrr. Şartnamcli 2i5 
kuru~a komlsyoncnn alınır. l.stcklllerln muayyen gtln ve sıı.atte kaU teminat 
ve kanuni vea:ı:alnr!le komisyonda bulunma lan. ( 164) (5471) 

~ . . 
Keşir tıcıleli 21i3:!3 lira 41 kuru, olan iki paviyon kapah :ı:arfln 

ekslltme~e konulıııuştur. Ek~illnıesl 11/7/940 per~enbe giiııü saat 11 
eledir. ilk l<·min.ıtı J9H lira 31) kuruş olup şartnnme!li 132 l.:unışa Ko. 
dan alınır. Tnliıllerin ihale sa:ı!ınılon bir :mat evveline k:ıdar zarflarını 
Ankarad:ı M. ~I. V. S:ııın:ılına Ko. na vcrruclcri. (129) (52i2) 

• • • 
Ke,if bedeli 25:172 lira 32 kuru, olan Konya Dlkimevl elektrik te-

si~alı kopalı :zarfla cksillmeye konulmuştur. Eksillmesi l1 / temmuz 
/ 9t0 pcrşenbe gilnii !l:ıat 11,5 dadır. I!k h~minatı 1917 lira 90 kuruş 
olup şartn:ımesi128 kuruşa Ko. dan nlınır. Taliplerin muayyen vakit· 
hn bir saat evveline kadar zarflarını Ankarada .M. M. V. SahnaJma 
Ko. na vermeleri. (126) ,(5269) · 

• • • 
Aıatıdaki mevad 11·7·9f0 gtı.nU hl.ıala.rmda yazılr ııaatıerde kapalı zart· 

la ekailtmeye koıımuıtur. llıa.lesl Adanada aakert aatmalma koml.ııyonunda 

yapılacaktır. late.klilerfn kanunt veııikalarile teklif mektuplarını ihale ıaa· 

tinden bir saat evveline kadar komlayona vermeleri. Şartnameleri Ankara, 
bt&ııbul, Lv • .A.tnlrliklerl ve Kaytert. Ada.na aakert aatmalma komlayonlann· 
da görUlUr. (124) (ri221) 

ctut mlkt&n tutan Uk teminatı ihale aaaU 

Yula! 
Kuru ot. 

kilo 
1.320.000 

960.000 

llra 
66.100 
38.400 

••• 

lir& Kr. 
4207 l50 
2880 

10 
ıe 

~00 ton odun kapalı zarfta ekaUtmeye konmuDtur. Tahmin bedeli 15.000 
Ura 11k teminat 112:J liradır. Ekıılltıneli ts-7-940 cuma günü aaat 11 de .Afn· 
da tümen aatınaıma komisyonunda yapılacakµr. lırteklllerln tekllt mektup· 
larmı saat 10 a kadar komlayona teaUm etmeleri. Evsat ve ıartnameal ko
JOf'duııun tekmll ganıi.zonlarmda. görUIQr. '(78) (li003) 

~~· 
A§ağıda ,Yazılı ot n odun hiz&l.aımda. yazılı gün n aatlerde ~apalı 

urtıa ıatm almacaktrr. tsteklllerln ihale aaatıerlnden bir ııaat evveline k&
dar tekllt mektuplarını Edlrnede eski mlljlriyet dairesinde aatınalma ko
mlsyonuna vermeleri. şartnameal komlayonda gl5rUJUr. (78). (!5010) 
cum mıktan tutan tem.lnatı !hale güııQ ve aaau 

Odun. 
Kuru ot. 
Odun 

Ton 
1274 
333 

272~ 

Lira 
22.932 
19.e~o 

29.030 

Lir& 
1720 
1474. 
3679 

••• 

11/7/94.0 
11/7/940 
12/7/940 

11 
16 
11 

100.000 kilo aığtr etımn kapalı zartı" ihalesi 8·7-94.0 puıı.rtem gUnQ ııaat 
ııı de yapılacaktır. Muhammen bedeli 30.000 Ura ilk tımtnatı 2250 liradır. 
httıklile:in Uk teminat ve kanuni ve.s1kalarile ihale ııa...Unden bir aa.at evve· 
llne kadar tekllt mektuplarmı HadrnıköyUnde askert aatınalma koml.ııyo

nuna vermeleri. (80) (IS012) . .. . 
1800 ton buğday;.n kırdırılmuı k& lı>J: zarfla elaUtmcye konmt.ıftur. 

.Uuhammen bedeli 32,4.00 l!ra.. muvakkat teminatı 24.30•1lradır., lha\eıd 15.7. 
940 cuma günU aaat llS de Srvuta ask-er! aatmalma komf8!'onunda yapıla

CAktır. Ş:ırtnameııt komisyonda. g6rülUr. lsteklllerln belll gtl.n ve saatten bir 
aaat evveline kadar kanuni vesaik ve tekllt mektuplarım koml.ayona verme
leri. (76) (5008). 

tahmin katı prtname 
Cinsi mıktan fiyatı teminatı ihale ta.rlh ve saa.tı bedeıt 

metre kuruş Ura kuruı 

Çam&§trlık be% :ıoo.ooo 24 11700 6.7.940 cumarteai s. 10.30 360 
Çamaşırlık bez 1200.000 2•.10 ::0636 6.7.940 cumartesi S.11.30 1'50 
Ç'amqırlık bez 250.000 24. 8500 6.7.940 cumartesi s. 11 300 
Çam!41ırlık bez 2~.000 23.1'>0 8375 6.7.9-tO cumartc:sl S. 10 290 

Yukarda miktar ve tahmin flyatla.rı ya.:tılı çamaşırlık bezler hlza.J.armda 
tarih ye a:ıntıerde pazarlıkla eks!ltme31 Ankaradıı. M.M.V. satmalma Ko. da 
ynpılııcnktır. !steklilerln be111 saatlerde mezkQr Ko. da bulunmaları. 

(188> (53i:S) 

• • • 
SOO~lOOO metre mlklbı kereste puar1ık1a 6·i·9il0 cumartesi gUnU 94at 

10.SO dn r:skl~rhlrde Kor ııatınatına komisyonunda aatm alınacaktır. şartıın· 
rnesl ltomir.ıyonda törUlUr. Tahmln bedeli 4S.OOO liradır. Katı teminatı 6i50 
llrı.dır. lstekHJerin kanunda yazılı vı-ııalk vo kall lemlnatlarile belli gün ve 
ıı:ı.atle Jrnmlsyonıı gelmeler!. (200) .(6586) . ~. 

~ooo::ıoco ndct k!\yı~ yular başlığı ve 2000:3000 adet te,·hld ııemerl mal· 
zcmcııl ve 400:MO tıdl semer, :5000:10.000 yem torbıısı 200:500 tavla h:ılatı 

yerlno knim oı:..cnk 20 metro uzunluğundıı. uri:'nn, 5000:10.000 keçe belleme 
10.000.20.0<iO gl;lm at nalı pauırlıkla satın aımacAktır. thatuı 5·7-940 cu
ma s-UnU saat 16 dıı yapılacaktır. NUmuncleri komisyonda. görüJUr. Taliple· 
lorin muayyen s.:attc Bal:kes!r Kor satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(209) {263f) . ~. 
lSG.000 ve :::;o.ooo kilo sığır etlerine verilen fiyat gali ıt5ruld1Jtllndım 

pa::arlıll'n çıknrılmıııttr. lSô.000 kilonun t~hmln bedeli 65.100 lira Ult tem!na· 
tı 4:SQS llr3 3ü0.000 k!lonı:n tahmin bedeli 122.500 lira llk teminatı 737:5 lira· 
dır. lllc p:ız:ı.rlıkları S·'i-040 pazartesi ~U Eaat H te Lüleburgazda o.sker1 
satmalma ltom!syo:ıunda yııpılnC3ktır. Şartnamesi komisyonda g8rUJUr. 

' (210) (5635) 
10 to;ı bcj•nz J')"ynir paz:ı.r:ıkla r.atrn ıtlınac;aktır. Muhammen fiyatı :::;: 

lcurutıt-:::. İhalesi 6·7·040 cum:ı..rtcsl gUnU sıuı.t 11 <!e Tal~lrdağ TUmcn satma:
ma komisyonunda ynpılncaktır. (211) (l'i63G) 

10 ton ycm:ı!t tuzu, 3 ton zoytlnynğı, !500 kilo kırmızı biber p:ızarlıklıı 
ı:e.tm nlmacak~ır. Demirköy için Çerkcsl•öyden, Pına.rhisardan ve Kırl:lnre
llncicn :::21 ton erzal• nı:.lfüdilcccktlr. Gerek na?tUyai ve gorekııe c:zak pıı.· 

:r.arlı);-ı 6·7·940 ;Un'.l saat H ten lG ya kad:ı.:dcr. Talip o!anlar tc:nln •1n:-llc 
lılrt:kte mezk(lr ı;U;ı ve aaalle Vizede asker! sı:.tma!ma konüsyo::ıun:ı gclır.c· 

lerl. (212) (ISS3i) 

3 TEM~UZ: 

j ısıanbu! Komutanlığı Satınalma Komisyonun 
H·5 1140 gllnU tallOI çı~mıyan Uumtışsuyu tıastanealııın q&l1U. 

ıkl kalem t,.ıı.'loUk ve pilıı; ile teklif edlll'n !iyatlan paha.Jr görülen dörl 
yiyecek maddeleri tekrar kapalı zarf usuıııe antın alınmak U.zere e 
konmu~tur. Ekrıııtme 6·7·9i0 gUnU ıaat onblrdedlr. Şnrtnameal he 
mlayonda gôrWebUlr. tıteklllerln beUi günde saat ona kadar teklıt 
ıaı,nı Fındıl~lıdaki komutanlık satınalnıa komıayonuna vermeleri. ( 

Cinai Mlktan lrlubam Be. .Muvakkat 

Yoğurt 

Pa,US:-l::e sfit 
Çiy ııflt 
'l'avuk 
Piliç 

kilo Ll. Kr. LI. 
40.000 8000 00 eOO 
40.000 10000 00 715() 

20.000 3000 00 225 
2000 adet 1500 00 112 
1000 .. l500 00 37 

23.000 00 . . . , 
I\:omutanlık blrH!der!nln senelik lhtlyecı için lkf yQı: elll ton 

ka;ı.:ı!ı zarr usulııe sa.tın alınac3ktır. llıluhammen bedeli Uç yU.z oıı 

beı yUz llra olup ilk teminatı on attı bin iki yüz elli llradır. Ş&rtna 
g-Un lzmlr ve Ankarada levarım AmlrUkJert. latanbulda komutanlık 
ma komlıyonlo.rmda görUlebUlr. Eluılltmeai 12·7-940 gUntl aaat oO 
lstanbulda Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonunda yapıl 

İltoklllerln kanunun istediği vesaik Ue birlikte teklif mektuplarım tıeJ' 
de saat on beşe kadar komisyona vermeleri.. (:llSO) 

• lf.. 

Haydarpa,a haatanesl thUyacı tçln :ıo ton odun -i·7·9t0 güntı 
de pazarlıkla ııatm alınacaktır. lateklilertn belli gün \'e ııaatte FJll 
komutanlık ııatuıalma komisyonuna gelmeleri. (5616) 

• • • 
Komutanlık anbarı içln 20000 ltutu (400 gramlık) zeytinyağlı 

aarma konaervesl ile 1200 çift }.00 er gramlık çorbalık mercimek ko 
10-7-9(0 günU saat 11 de paz:ırhkl& satın alınacaktır. Tahmini tlyatı•tl 
rak u.rmaaı için 23, mercimek komprime.'!! tçln 2~.~ kuruştur. Bun! 
lklat ayrı ayn taliplere ihale edllebmr. tsteklllcrln cartnamey1 görme1' 
hcrgUıı ve pazarlığa l§tlrak için de bl'lll gün ve saatte Fındıklıda kO 
lık ıatmalma komlsyonuna. mUracaatıarr. (6651) -

lstanbul hava aktarma anbarı direktörHlgUnd 
1 - Rava blrllklerl için ıso.ooo metre çamaşırlık bez satın aı 
2 - Pa;mrlıkla ihalesi 4-7·940 perşembe gUnU saat H te YeJilkl!1 

mırıtaka depo A.mirllft aatmalmıı komlayonun<!a. yapılacaktır. 
s - İltekllleri n°Umune ve vıırtnameyl görmek tlzf're hergUn p 

gtreceklerl mezk1lr günde temJnatlarile komisyona mUraca.ııtla.rr. ( 

1 Deniz levazım Satınalma Komisyonu ııan·a~ 
15000 kilo nobot alınar.ak 

ıs temmuz 94-0 cuma günU aaat 11.30 da pazarlıl~la 15()(){) kllo n J: 
nacaktır. lsteklilerln belll gün ve ıııuı.tte Kuımpıı.~a.t!a bulunıın ko 
mUracaattan. (:5625) .... 

1 - Tahmin edilen bedeli (1542) lira olan Aydmrels meımlıa gc 
deri için almacak 12 kalem e~yanm 18·7·94.0 tar!Jılne r.:ı:ıtıo--' 
ıembe gUnU saat H te ı<:asmıp•da bulunan deniz le\·uıııJ 
alma komisyonunda açık eksiltmesi )'apılacaktır. 

2 - İlk teminatı (11:5.615) lira olup fartnamcsl herg1ln 1§ aaatl 
d" mezk1lr komisyondan bedelsiz alına.bilir. 

3 - tııtel•lllerin 2490 sayılı kanunun istediği Yes:ılltle birlikte adi 
koml.eyona mtlracaatııı.n. (5624.) 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

Yıllık nk 
klraat 
100.00 

150.00 

~mln~ ~ 
22.50 Üaküd:ı.rda Karlık bayın ııokS:mda Halk pl!jı 

ne mUddetle) 
3.7:5 ÜskUdarda Karlık bayın soluı~do. II~l:t pl~~t 

deki bUfe (1 Bene m'.lddctle) 
Yıllık kira muhammenleri ile llk temtnat miktarları y-.ıltardll 

pl~j ve bUfe hl:ı:.'\lıınnda ı;ö:rt"rlle;ı mOdd:!tlcr için ayn ayn kiraya ~ 
üzere açılt arttırm:\Sll konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muame&At ııt 
ll!ğtl k:ıtcmlnde g5rülecektlr. thalc l~Vi·9f0 p3l:llrte31 gtl.nU aaat 14 te 
cnctlmende yapılacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz veya. mektll 
ihale gUnU muayyen saatte dalmt encümende bulunmaları. (15498) A 

Devlet Demiryoltarı ve Limanla'' 
işletme Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedeli lHOO lira olan 240 adet yolcu vııg~:llanna sU 
1 için Jçl ve dışı hclezont telli lA:ıUk hortum 16-7·9(0 anlı &1lnU aaat ( 

on beş buçukta Hayda~ado. Go.r blnaat dahUlndekl komlsyon 
kap:ılt zarf usu!Ue satın almacalı:tır. 

Bu ı~e girmek lstlyenlerln 1080 U.alık munkkat teminat, kanuııuJI 1 ettiği vesikalarla telıllfierinl muhtevi zartlsrmı aynı gUn saat cı'JO 
dört buçuğa kadar komlayon reisliğine vıırmelert lAzundır. 

:Cu l;Je alt ııartnıı.melcr komisyondan pa.rasız olarak dağıtılmak,. 
(MM) 

Dizel motörU ve Yüksek tazyik tulumbası alına 

Siirt Beh.~diyesinden 
1 - ı:o Ps. taltatında 3 ac!ct Dizel motör!Je gene aynı takatta 1 

yUk.ııck tnzy'!k tu:umbamnm mUbayıı.aaı vo Siirt tulumba ıstuyonund• 
ta edilmesi l;;ıl kapalı zart qsullle mUnı:ıJcasaya konmuıtur. ..d 

~ - Muhammen keşlt bcdtıll 43.633 Ura ve muvııkkat temin:ıt S.J'. 
rac.lır. ~ 

3 - tı:ksiltme 31 temmuz 94-0 tartlılne mUsad!t c;a.r~r.mbn gUnll " 
te Slfrt beledlyc:;tnde :,ıapılac:ıktır. 

4 - MUn:ıkasıı. ve keşif en-alnnı ı;örmek Jı:tlycnlcrin Ank~. ıs 
ve Siirt belediyelerine mUracaatlan Utıı olunur. (IJ!!41) 


