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4 .. Reisicumhur Tokat ve Amasyada 1 tehdit 
~araretle karşılandı ! edecek 

i 
i ı 

Peyk nahiyesi ve 1 

K v k .... d l 

Ja1>9nyada 1ngil" z İ 
aleyhtarlığı şiddetle : 

başladı i 
aramagara• oyun e ll'okyo.12 (A· A.) - Son za-

manlarda ?.ahiren yatl§ml§ gibi gö· 

. Mitli Şefimiz felakete ·ug\J rıy· an köylUle- :u:~dJ~~;!~~~ru/~;:. 
ı • . • yarun muhtelif yerlcnndc, lııgiliz.. 

4 j rın ihtıyaç ve şıka vetlerini dinlediler . ~~:~k:~~fı~~~:a:i~e::~ f l - kete' geçmesini taleb eylemek mak 
ıll ;··-·-.. --- ' __ .... ' ' .. _.. ~~ .JcUtıe halinde toplantılar ya· 

j· Köylüler iki kaymakamın ha?eketinden §ikayet 1 pılimşür· : • ·ı M 'll • b b . "T hk"k • "' ' Tokyo s9kaklarmda halkr bugün : eLtl er. ı etın a ası . a ı ettırecegım,' yapılacak olan muazzam toplantr 
i müsterih olunuz,, dediler ve yıkılan evlerin ya davet eden beyannameler dağı. 
! . . ti l • b d 1 1 tılnu~tır· 
~ ıura e yapı masını emır uyur u ar I llilliye~~erver Japon ~eşkilatı o .. 

·-·~-- . • -· .. ··------·-·· saka İngiliz konsoloslugunda çalı
.Şamsım. 1B ( A.A.) - Mıllı muhitte büyük bir SC\inç tevlit -şan JaPC?n tercümanların iatifa et· 

Şefimiz Reisicumhur İsmet lnö- etmiştir. meleıini emretmiştir. 
nü dUh ge<:c Hacıbayra.mda Sa'lll- • • • Tokyooak.i lngı1iz sefarethanesi 
qun valisi, belediye reisi) C. H . ' Amasya, 12 (A· A·) - Reisi- (DeT&blı 4 üncUdc) 
Pa~tisi1 !- ':föiyct idare ht:yctit cumıiur· ve Milli Şefimiz 1smct 1· 
1l~cvi v~ .tic(\rct odası r-eisleri · nônil', hiısuıı~trcnlcriylc saat 21 bu. 

:.arafından karşılanmıBlardır. ç'\u;U!. fehı;imize muvaaalat bu)ıır-
Reisieumhurumm:un Samsunu mu~lar, üıtas.yonda· ·yall, alay kq

nıutanı,' belediye Azalan ,.e kesif 
~~flcndireceklerl haberi bütün biti ~aHt kUtle!li tarafından ifıtik" 

Romayada da 
ecnebi radyosu · 

dinlemek yasak ! 1 

48 kiti tevkif edilerek 
tecrid kamplarına 

1 gönderildi 

bal ~i~Jtrdir· 
ı~taııyonda halk arasında 10 da

(De\"&Rlı 4 ilncüdf!) 

auıgaristanın 
Moskova elçisi 

Kral Borise rapor 
vermek üzere Sofyaya 

· döndü 
Biıkr~, 12 (A· A.) - Ecnebi 

· radyoları dinlemek ya.sağı Traruıil- Sotya, U (A.A.) - Rö~~r bildi· 
Ya.rıyanm birçok şehirlerine tc&mil rlyor : 
cdilmi.Jilr· Bu yas:ığm rul8.fında • Bulgarlstanm Sovyet Ruııya ııetirl 

d 1 h d' 1 Stameno! .Moııko\•acJa bir ay kaldık· 
har~et oe t'n. er arp ıvan arma t\ln ionra kral Borlse flfahl bir ra· 
.\'erıleceklerdır· . . ı por vermek U.zere Sofyaya dönmU1tUr 

Saat 22 den sonra herhangı bır • 
radyoyu dinlemek memnudur. 

~ TEl'KtFJ,ER 
P.ükrc s. 12 CA· ,\.) - Telaş 

verici baİ><'rlcr yaydıklarından do· 
layı 4S k~i polls~c tcvkü edilmiş 
vo tecemmu kamplarına g6ndcril
mtştir· · 

Varşova elçimiz 
. bu sabah geldi 
Ekspres iki yolcu daha 

getirdi 

Bir lngiliz nazırı 
' söylüyor: 

Avrupaya 
çıkarılacak 
ingi~iz 

orduları 
Almanları 

kaçırtacaktır 

-· . .. 
tngıih lkhudi hnrp n:um 

Dalton 

J,qndra, 12 (A ~A·) -Röytcr a. 
jansı bildiriyor: ı . · , 

Bıjtish Broadcasting cqrporatio
nun lchçe . .scrvisindo radyoda ner 
rcttlği. ikU.<ıadi harp nazın Daıto· 
nun kısa. bir hitabesinde ezcümle 
ııu.nlar denilmektedir: • 

"- Adamızı istila etmeğc te. 
§ebbüs edecek Almanların hepsini 
b9ğduğumuz veya ezdiğimiz za
man, Almanya üzerinde hnvalıı.rn 
haklın olduğumuz zaman • .seçeceği· 
miz andıı HiUerin esşret altına al· . ., 
dığı ve zulmettiği kim.se)eıi kurta. 
racağız. 1ngiltercden Avrupa sa -
hillerine ihraç . edilecek ordular 
barbıır Al.manlan k,nı:ırtacaklar, o 
zaman Polonya milleti. P olonya. iıı
çilen. r.kmek, sulh, hilrriyct ve za· 
fere kavuşacaklardır.; , 

ita~yadaki 
·. infilak 

419 kiişnin yaralandığı 
bildiriliyor 

Roma, :U. (A.A.) - D.N.B. lııUdlri• 
yor: 

Stetanl ajansının verdiği aon bir 
habere J;'Öre Pianııada vukubulan in· 
ffllk esnasmda 40 kip 6lmU, ve 419 
ldfl ,..,..'l&am • . 
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J'llrk~·eyıı ı;e\'ln.-n ı 

i L K 
71 M~lnlftddnn ırtUıa-1!< 

Bir tak ki kökü ve dallan en 
la:vvetli, tahtası en naziği, ~·ağmur 
bulutlarile beslenir" 

Onu yüce bir başbuğ yüceltmiş, 
en yüksek kudsiliklere çıkarmış! o· 
nun eliyledir ki islamm dini tamam 
olmuji. llmin artık yolu açılmış. 
akıl arttk hataya düşmez olmuş· 
tur! 

Ben bunu söylüyorum ve benim 
bu sözlerimi ancak deWer ve mel 
unlar tahtie edebilir! 

Ben onu tebcil etmekten hiçbir 
zaman geçemiycceğim, belki bir 
gün ebedi c:enette ona kavusa,ca· 
ğmı .. Ona kavuşmayı umuyorum 
\'C o güne erişmeyi canla özlüyo· 
rum ..... 

Hassan sonradan da su mısra· 
larla ağladı: 

"Neden gözlerin, sanki kenarla· 
rı J...iille sıvanmış gibi uyumıyorlar? 
Şimdi toprakta yatan o hidayetler 
mübeşşirinin acısından değil mi? 
Ey bu yeryüzüne gelenlerin en ha· 
yırlısı! Benden uz*la~ma! Yüzüm 
seni topraklardan korusun! .. 

:Veyi bana! K~ki senden önce 
Bekiğ • Elgarkada (l); defnolwı· 
saydım! 

O pazartesi günü ölümünü gör 
düğüm hidayetler peygamberi b:r 
na anamdan babamdan daha azir 
di. Ve onwı ölümü arkasından yer 
lere kapandım ve doğduğuma P.i.r 
man oldum! 

Senin ölümünden sonra nen 
Medinede, insanlar arasında ya~a
malı mıyım? Keşki o sabah kara 
zehirler içseydim, keşki Allahm 
emri birdenbire üzerime inseydi, 
aKşamlayın veya sabahlayın, son 
saatim erişseydi de o soyu asil. 
huyları temiz hayırlr soya kavu: 
saydım! 

Ey Aminenin mukaddes mc do· 
ğurduğu! Ey o en faziletli kadının 
en bahtlı yıldızın altında aoğurdu· 
ğu! .. 

Sen bütün mahlQkatı nurlandr 
ran bir ısıksm! Bu mııKaddes ışr 
ğa Joğru gidenler hidayete erer 
ler! Ey Tanrı! Bizi bizim peygam· 
berlmizc o kıskançların gözlerinden 
ırak bahçelerinde, bize bah~ebi· 
leceğin cennetlerinde kavuştur; ey 
yüce, Ulu Tann! Yemin ederim ki 
bir faniden peygamber Muham· 
med duyınıyacağım id derhal ağla· 
mayaymı! 

O topraklara gömüldükten son· 
ra veyl peygamber eshabır.a, veyl 
onların nesillerine! 

Bir aualin cevabı 

K ', 1 ~IPAŞADA Zlncirlikuyıı 
ctıd<'lcsfnde 82 nmmuuıı 

enle oturan Alln1n beygiri lmla.r
da otlarken, beş daJd Halit 
lıay\'anm b::leaklan arasından geç· 
mek lsteml:t, at ürkerek ~nğu 
ı:mcıcmı,; yaralanan Hallt de Şiır 
il hastanesine kaJdmlmış. 

Bu haberi nren gRete soruyor: 
"Atm bacağı anısmcla ne fşt 

\'ar':",, 
Bu 6tlale ancak lla.Iidln 00\"&p 

ıvereblleceğlnl d~crek hastane. 
\le kendlshulcn sorduk· Dize fil 
cevabı verdi: 

"Ben clnha be, ya.smdııymı. J\k'
lnn ermez. Bu suali sonuı Yf1Zl 
mUılilril ben yaşta.- O da böyle bJr 
ual sorulup orolamıyacağmı ala) 
edememı, olncıık00 

Tezatlar ,, . 
l ç ve dı alemin tczntıarma 

tahnmmUI UzliiğU ile ma
ruf oldul;'tlnu aa.nruı bu köşenin 
ınuhnnirl t.ezatlar ~\·est Babı· 
illye bil.il elveda edememcktedı. 
\'e cdemJyeceI.-tfr.,, 

1 O taıihll bir vnmlcnıuıı mu.san· 
na ~cıçeve&hıdea fhUbu etti~ 
lıa p ~ ôğrenlıonu ld mnbar"' 
dd mamflntnım tem.Uara tahaın.. 
ınUJs1bıftftine ete borchıclu"' Dlx M· 
l1kll tcr.atIMa tahammUlllllUğtl Ue 

O e~haba memleket dar gelecek, 
O memleket ki yüzü kara kesildi.. 
Biz onu gömdük. onun kabri ara· 
mızda duruyor. onun büyük nimet· 
leri hiçbir zaman yarJrmızdan silin· 
miyPcclc' 

Allah bizi rmun sayec;inde şeref· 
lere boğdu \'e onun esbabını her 
meşveret ~aatinde hidayetlere gö· 
türüyor! 

Allah ve onun a1"51 ve bütün ha· 
ıırlar ';\Tuhammede mağfiret eyle· 

• 1 
sın ... 

Hassan şu mersiye ile de Hz. 
Muhammede ağladı: 

"Fakirlere hayır ula~tırdm ki 
kudsiyet onları, o sabah, Muham· 
med onlardan aynldığı an, terket· 
ti! 

Ben kimin ocağına sığınmı~tım. 
benim dedem kimin evine dönerdi. 
Kim benim çoluğumu çocuğumu 

dilsünürdü? Dilimiz sürçtüi:rü veya 
bir hata i~lcdiği zaman, hiç bir fe
nalıkla ürkütmeksizin düzelten, 
doğru~ u gösteren kimdi? 

O bizim arkasından yürüdüğü· 
müz alev ve ıc:ığımızdı. Allahtan 
sonra o bizim gözümüz ''e kulağr 
mızdr .. Tanrı. onu kabre gömdük
leri ve üzerine topraklar attıkları 
gün, bizlerin ne erkek. ne kaom 
hiçbirimizi ya~atmamalıydı ! 

Neccar oğullarının boyunları bü 
küldü - Tanrı böyle takdir e~ 
miş! - Sadaka bütün insanlara 
dağıtıldr, fakat çoktan onu beyhu
de ve gizlemeden dağıttılar!..,, 

Hassan ibni SAbit nihayet~ 
mersiye ile Hz. Muhammede ağla· 
mıştı.: 

"Allaha gerçek, yalansız bir ye· 
min ile, kasem ooerim ki bir kadr 
mn taşıdığı ve do~'Urduğu insanlar 
içinde hiç kimse yoktu ki o Resul, 
o peygamber ve o kavminin önde" 

ri kadar Allah· işlerinde gayyur ol· 
sun! AJlahm hiçbir rnahlQku o bi• 
zim nurumuz, •o bizim kudsiyeti· 
miz, O adil \'e O adaletle idare eden 
kadar himayesindeki insanlara 
karşr sadık, her sözünde noktası 

noktasına durur olsun! 

Senin zcvcclerin yuvalarını terlC 
ediyorlar ve çadırlannm artlarına 
artık örtü çekmiyorlar! 

Onlar tariki dünyalar gibi yır 
tılt paçavralar giyiniyorlar. Zira ve 
hissedilmiş saadeti özlemedeler! .• 
Ey bütün insanların en iyisi! ben 
ı;imdi hem bir nehrin içindeyim. 
Hem SUSUZ, metrftküm! .. ,, 

Hl teuıtJarilo kar§ılaşıuıla.rm ta
hammUlsllılüğü ile maruf olusuna 
kandık· Teşekkür edelim ki Babr
allyo ell"cdn. cdcnı1ycooğl !Ura.file 
kanaatimlzdo yanllmadığmım an• 
!atmak lncellğfnt gösterm.Isttr· 

'H akiliat gazetesinin 
bir tavzihi s '.Ü'l.'UNUNDA neşri rlOMi. 

le "Haktkat0 ga.zcf.esln<lcll 
ı;öndcrllmJ5flr. :., 

Akisler sUtunınnuzcla cll 3}şell 
sarhoı; resminin ldracılara taaUOk 
etmedi&1n1 - Cumhuriyetin ldraemı 
ıııfatne blzo de taalliık edeblleco .. 
ğlnI dil tinerck • t.a&rihe lllzuın 
görüyoruz. 

'Amerika 'da Allaha 
bıraktı 

R UZVI~LT 8 EylfıJ pazar gü-
nUnü dua gtinli olnnık llün 

~Is ,.o o gUn clhnnm bUttin mll
letlorl arasında ildll ve cle\'amlı bir 
solhiln tcessils etmesi için Jcadlrl 
mutınl• olun Allaha }'ııh'nrmı_ş. 

Amerika cln dünya lm,rgıış:ılığı· 
nm giderilmesini Allaha nıı brmk· 
tı? 

'Harp vaı·mı yok mu?ı 
• f lU 1d~I konaşnyordu· Ktılak 

mlsnftrt oldmn· Aynen kay• 
dedlyonımr 

- Ilnrp \'lll' mı yok mo blrtıdcr! 
- Somallde olduğu &orlrnlvor. 

r ... 

H~BER-~Po;tast 

1 
Ceyhan 
pamukları 

.Yeşil kurt hastalığile 
mücadeleye başlandı 
Ceyhan, - Panıukl&ra musallat o· 

lan yc~U kurt hastaıı~ile zlraat tqkl· 
lAtı tarafından esaslı surette mUcade• 
le edilmektedir. Su hastalık yalnız 

Ceyhan nehrinin sağ sahil ve şimal 
doğu kısmı ile Camus 11.ğılı köyü \'& 

Kadirli kazası tnra!lartndadır. 
Rekolte &"ecen senekUerdcn çok tu• 

ladır. 

leyli meccani 
talebe kaydı 

Bugijnden itibaren her 
tarafta ba,ladı 

llanri! vekıUetl bu ders yılı ba§mda 
lise ve ortnmekteplcre alınacak para• 
ll1Z yatılı talebelerin imtihan ı;Unlert· 
ıı1 ve kabul §8rtlarm1 tespit etm!§ vıı 
alD.kadnrlaro. blld!rml~tlr. Pnrruıız ya· 
tılı imUhanla.ra l:'lrmck lstJ.yenlerin 
bugünden Jtlbaren kayıtıınna bll§lan• 
m.ıştır. Tallp olanlan:ı 17 ağustoe 
cumartesi gününe kad:ı.r bulunduk1an 
yerlerin liso mUdUr!Uklerlnc, lise bu9 
lunmıyan yerlerde ortnmektep ınUdllt 
lUkleriı:e \'C ortamektep de bulunma· 
yan yerlerde maarif ınildUrlUklerine 
bir istida. ile mUracaat etmeleri IA• 
sm:ıdır. Parıwz yatılı imUhana gire
bilmek için Türk olmak, smıt talimat 
nameslnc uygun yn~ta, ruhen ve be• 
denen sağlam bulunmak, fakir olmak. 
~anlığı, ukAsı, ahllk ve s~ 
.ı bulunduğu mektep tarafmdruı taır 
dik edilmek gıa.rltır. 

Müsabaka imtihanları bUtUn mut· 
lar için tUrkçc • edebi.yattan 4ı e;:rıeı 
çarıamba gUnU aaat 9 da, matem&· 
tfkten 5 eylQl PCf'Deınbe g1lnU n.at • 
da. yapılacaktır. lmtihaıı sualleri het 
mut' için ayn olarak ve vekAletteıı 
gönderllecckur. 

Bergamada iki zelzele 
oldu 

/zmir 11 ( A.A.J, - Evvelki ce· 
ce Bergamada üçer saniye devam 
eden iki zclıele olınultur. Birinci 
sarsıntı saat 1.35 de ve hafif, ikin· 
cisi 1,45 de ve daha §iddetli olarak 
hissedilmiştir. Hasar yoktur, 

Mektep levazımı 
üzerinde ihtikara 

meydan verilmiyeceK 
Maarif vekAJeU ders senesi ~· 

tığı lı;ln mektep levazımı Uzertnde 
ihtlkAra meydan verilmemealnl te:miD 
hususunda. tedbirler almaktadır. Ba 
huuusta alAkadarlara da mllrac&at 
cdllmfJUr. FJyat mürakabe komJsyonu 
bU hususla derhal me§gul olmağa bag• 
layacaktır. 

Yabancı garsonlar 
Garaonlar cemiyeti 
bazı hazırlıklara 

batladı 
'l'aksim vo ~·eni yolcu salonu gazi• 

nolarmdıı. Romanyalı garsonların ca.· 
~nlmw ULcrine :rerll &'t.raonlar 
tara!mdan garsonlar c:emlyetin• blr 
cok eıka.yet ve mUracao.Uar otmur 
tur. MUro.caaUar, 936 yılmda bUt1ln 
huırlıklan bit:mı, ve maarif vekale
tinden mUsaade.st alınm~ olan f1U1!0Q 
ınckteblnln hllA tı.~ılmamııı olması 
hakkındııdır. Yerll prısonıarm bu 
yUzden zararlara uğradıklan ileri ııtı· 
rUlmııktcdlr. 

Diğer taraftan yabancı garısonlar 
hakkmcmkl ıtkyetıer Uzcrlne cemi· 
yet §ehıimlzde çalı§azı blltUn yabancı 
garsonlan tespit etmektedir. vm.,et 
ve belediye nczdlnı!e te~ııbbtıııier yapı 
lncatı 60ylenmektedlr. 

Mersinde bir tüccar 
tevkif edildi 

Hersin, - Şehrimizde lhtlktrla 
fiddetıe mücadele edilmektedir. Çiv1 
1htiklrındıın suçlu olarak adliyeye 
ıevkedJlen NecaU Hancı adlı bir tile• 
car hakkında. mevkufen muhakem• 
karan verilmlgtfr. 

Karabük 
fabrikasında 

faaliyet 

iskenderun 
seferleri 

Hastane ve klüp binaları 
da tamamlanıyor 

Dumlupınar vapuru 
bugün ilk seferi 

yapıyor 

l.stanbul • lakcbdcrun arasındaki 
vapur ıcferlerl bugün başlamaktadır. 
nk olarak Dumlupınar, vapuru saat 
16 da limanımızdan lııkcndenına hs.· 
reket edecektir. Vapur yolcu nlmıy&• 
caktır Dumlupmar dBnU~tc cenup 
llm&nı°mızdn biriken lUccar e.şyamu 
yUkllyecckUr. lstanbul · 1ııkendcrun 
tein muntaza.m ıc!er programı hazır
lanmaktadır. 

Karabük tahrlkası faaliyetini git
tikçe arttırmaktadır. ıtenUz pek kı 
bir zaman g-e~mealne ratmco Tllrk 
toçtleri teknik işlerde bUyUk muvnt· 
taldyctıcr kazanmaktadırlar. Bazı 

kuımlıuda lşl'!r Uç vardiya il• yapıl· 
maktadır. Fabrlk• clvarmda yeniden 
memur ve Rmelo evleri l~a edilmek· 
tedlr. Bu evler modern ve her tUrlU 
ısıhht te.!!lsatı havidir. Haatftnıı, klüp 
bfn.alan aonbnhara kadar tamamla.ı:ıa· 
caktır. 

KarabUkte yeni rntllk ııpor lqkt· 
lD.tı yapılmaktadır. 30 ağustosta btl• 
yük bir spor bayramı terUp edilecek· 
Ur. 

Ziraat vekili Bursada 
tetkikler yaptı 

Bol'l'a, 11 (A·A-> - DUn bura .. 
ya gelm~ olan Ziraat Vekili Muh· 
lis Erkmen, bugiln parti ve bele. 
diyeyi ziyaret eylemiş ve mUtea
kiben ikamet etmekte bulundufu 
Çelik I'alnsta ziraat. orman, ipek 
böcekçiliği ensUtilsil mildilrleri ne 
ı;eyt.inclllk mUteha.sst.'51arilc 'tj}iye. 
tin zirai durumu ilzerindo g5ri1f .. 
melerdo bulunmu§tur· 

Arabadaki eşya 
devrildi, iki kişi 

yaralandı 

Beyoğlunda Bo.yranı Mkak 27 ııu· 
maralı evde otura.n Klrkor, arabasile 
Elenl isminde bir kAdmm qyalanıu 
Samatyaya ıcıto.rnrken To.zkopuu 70 
laı§Ullda araba devrilmiş, eıyatann 
altında kal&n Elen! ve arabacı muh· 
tıeıı.r yerlerinden 1araıaıımıo bir hal· 
de Beyog-ıu hastanesine kaldınlIDJ§" 

l.ardır. ı 

[ KOÇOK : H~BERLER ] 
iti- Rhede beden temiyesi mil" 

kellefiyetino dahil gençlerin beden 
terbiye ve talimlerine ba~lanılnUi. 
Ut· 

'* Yeni Samsun valisi Avni Do
ğan \.illyet dahilindeki kazalarda· 
lü tetkik ve teftişlerini bitirerek 
Samsuna dönmüştür. Vali bu tet
kikler! esnaamda halkla temu et· 
mJş ve gençlerle de spor işleri ti· 
zerinde hasbzhallerde bulunmq • 
tur. 
~ İstanbul üniversitesi profe

sörlerinden Ali Fuat Baekil Sam· 
sun halkevi salonunda büyük bir 
dinleyici kiltlesi karuzsmda: ''Bu.. 
gUnkU siyasi Avrupa vaziyeti,, 
mevrulu bir konferans vermiştir. 

Konferaruıı dinlemek fçin kaza· 
lardan da birçok zevat buraya gel· 
mi~ bulunuyordu. 

'* Samsun yardımcı ha.stabala. 
er helll§irelcr kur1'ln.rmm birincisi· 
nl tkınel eden ba\•anlarımu:a dQn 
tarenle cliplomalıırı verilmi§tir. 
Kunsa 150 bayan devam etmiştir. 
* Samsun kıulay haftası tören .. 

le açılmıştır. Kızılay binasmda 
topla.nan üyeler ve halk önde as
brl bando olduğu halde Atatürk 
anıtına giderek anıta bir taılm çe· 
lengi koymu!ilardır. Bu mera.sime 
bayanlar da hasta.bakıcı kJYafetlle 
l§tirtık etmişlerdir. • 

Yabancılar 
İkamet tez;kereleri 

değiştiriliyor 

Fuara gideceklere 
kolayhk 

Devlet demiryollarında 
ilave seferler ve 
tenzilat yapıldı 

• 
Anknra. ll (A· A·) - Bize ve.. 

rllen mnlümata naıarnn, lmıir en
terna.11yonal !uannı ziyaret edecek 
Yolcuların rahat eeynhat cdebilmıır 
leri için devlet dcmlryoll:ın idare-
il bazı tedbirler almıştır. Bu me
yanda fuarın açılmasından ilç gUn 
evvel, ka.panma8ltldnn Uç ı;ün son. 
raya kadar devam etmek üzere: 

Halen seyrüseferi haftanın. 4 gU
nUne milnhnsır buJunan 1tmir -
.Aydm - Afyon trenile bu trene 
pe hntlarmdan karşılık veren 
trenler her gU.ıı işli~ekleri gfbJ, 
ı.taıı.bul • 1smir ve Ankara • lı:. 
mir arasmda her gün ve Diya.rba,.. 
kır - h:mir arasında da haftada iki 
gijn, Diyarbakırdan ve fmıirden 
mlttekabllen cuma ve pe.mrtesi 
g11Jıleri hareket etmek üzere. doğ
ru yolcu vagonla.n: .ialetikcekilr· 

13 Ağustos tarihinden 25 eylQl 
tarihine kadar ealı günleri, &dl 
yolcu trenleıi yerine lzm1r • Ban· 
dmna ara.smda sUrat posta.lan k.o
liulacaktır. BUillardan başka halen 
Erzincan ~ Enruııım arasmda haf
tada. Uç glln işlemekte olan yolcu 
trenleri, Wnir Erzurum cündelik 
mntekabil mtlnasebatı temin et • 
mek Uıere her giln lşleWecü. fu
a.ıın tevlit edeceği fazla yolcu ce. 
reyanlannda yolculara daha kola.y 
seyahat im.klmlan verilmek tiı;ere 
halen ha!tadıı yalnız dört glin iş
leyen Ankara .. Kayseri ., Adana 
trenleri de her gün ııeyrilsefer e· 
deccklerdir. 
Fuarı ziyaret edecek :rolcula.rm 

iıtirahaUeri için alman bu tedbir
lerden ba§ka, devlet demiryollan 
idaresince bilet UcrcUeıinde de bil. 
yük tenzilat yapI!mıştrr. 

Romen heyeti 
Yarın şehrimize 

geliyor• 
BUkre§te yarıda kalım Ucarl görll§· 

melere Ankarada dovarn etmek üzero 
bir Romen Ucaret heycU yarm oeıırt· 
mtze ı;clcceıc Ye akşam Anluıraya 
b&reket edecektir. Müzakereler 1k1 
taratın blrlb!rine vereceği yeni mad· 
deler U:r:erlndc olacaktır. 

----0-

Ankarada 7 dükkan 
yandı 

Ankara, 12 - Dün ııııbah ııaat be§ 
malarmda Samnnpazannd:ı. Atpazarı 
yoku,unda 7 dUkkAnın tamamen yan 
maısllı neticelenen bir )'8llo"ID olmıı,,· 
tur. Yangının SUleymıuı isminde bl· 
rinln manıfatura. mağazasından çık· 
bğı tahınl edilmektedir. 1tto.iye yan· 
guı )'erine gcldJğl valtlt dört dllkk&m 
t.mamen yanmı§ bir halde bulmuı;ı dl· 
lttt Uç dUkktlnı yıkarak yangmr ııön· 
dUrmU~tUr. 

---<>--
Maarif vekilinin 

tetkikleri 

Doğru"'

Değil mi.] 
100 paralık g~z.oclrı~ 
100 kuruşa ıçıl 

bir "fevkalade 
müsamere!,, 

~ 
Bir okuyucumuzdan d~r# 

mektubıı aldık· Aynen o 
yoro:r:: tıs!' 

•'- Gazetelerin ballaııdıt' ııı•· 
Jandıra netirettiklerl Tepeba~tJll' 
eamerel fevkalMosfnde bCO ~· 
do hazır bulundum· lla.\'& oecıi' 
Jar, eğlensinler diye ~hık ç ri'e~· 
da göfürdüm· Bahçe cJııhıı c fJ1f 
den tıklım tıklım dolmll~~~ 
rum garsonun dclô.Ietllc bir 
dibine fıı.;;ındun. Bem.leniz blrııfıtl' 
bira söy lcdim· Çocuklar d• ııırtS 
gazöz istediler· Garson ?.' 
sonra mıısn üzerine iki liı:c0 1df 
sözle iki ·işe bira koyda· fJC r61' 
Wnr. öylemlşttm. O lid ı;ed • dt 

- Bu iki şişe bira ocdCll • 
dlm· ~· 

- Pas:ım de<ll, bir tnn~ 
;yan için ı... ı;ırf' 

- Amo. o birn Jı;nıiyecek· 
60lll'a knb,-e söyllyeceid _:ıı ııit 

- Olmaz efendim! dCU'' ot'
ld,ı mutlaka bir §-OY içccel' 
runcıt-·· de ~r 

Uzatmıyalrm, bayan tı:lll tf!f'_~ 
.kalı\'C söyledik· FalUlt ı;a i)ıı~ 
bu hn.nıketine kızmı~tını· öeı'~ 
deki ınn.<;aya bıraktiğı meze~ 
&eye lr.ılrtmı: Dura. dura s:ı oJVJ 
.li&tildc ml~ yunrlıı.kçıı. ,-e O f 
bir hıynr parçası. csld nıa11~ v' 
Eil ylrmJ bc:;Iikler kadııl' ~ac 
mek parçası· (Birinin ~ 
beyaz peynir \'JU', fıs.kat ~l 
ekmektcıı daha kUçllk 
Meze namına gelen bu! ıı-· 

- Bana. baksana! decllD'' 
Dl bu bira.om mezesi? jf.~ 

-~ .. tTt· .,, 
- Oetirillm ya!H P- r~ 

bu aksam \'ar burada nıussıı' 
Meze ara.ıımu artık l ~ 

Etrafta kulak ka.ba.rtııı1~1~ 
"E bhıuler, &eni m1 dlll~ 
ilx ... ,. kılıklı ıc..~lcrin ne tc ~ 
1tiksclf',cc~-inl nazarı dJkl>B 
ıak SUAtUDl• l ~, 

Şchındeba§Utda, ~epe~~ 
ceslnde gördUğümUı o~oı&' 
)'lno karfnnrzda buJdn1'· ltıJ 4e
madcm, oturup ıeyrcdt11J1l~ 
dik· Bu ıu.roUo t Ud ,od; 
buldu· '1arson rf nc B.J'ZI 
ıettl: 

- Hesap. dotllm· 
- 440 kuru~ 1 dedi· 
- Xcden? dedim· . Jet ııl1 
- nu akşam blitiin ıçld .0ıdıl' 

lira, dedi· Bahçe boşnlO tıı>lcV 
Mllnak:ıı;;ası:ı; \"Crdim· JlaSJ ..tıl~ 

• \OP~A~ 
100 pıuııhk ga7.01.:ı bir lir& .ı;slY 
mJ~tim. Çok '-Ükilr bu fcıW· • 
mllsarn:ırcde onu da görd lJile $1 

lçimdr.n, <'n lüks ycrd0 t ı;o~ 
zoza 45 lmru:J azami fia J1l~~ 
belediye §elleri kıılıığınıı ~ıııl bd 
dlyerek ı:ıktrm. O saatte 
lup da dert nnlnlırsın ! fi tef· 

Dı1'JU'ı ı:ıktılt· Mü ııın~,.o ( 
tip edenler çağırdıkları b~~ııt' 
ceyarL"lı :\·crlcriııa Irnlarc~ir ,J• 
bilmelerini fomin ctıni_,.leı~p 
bet diyerek donık yerin? ~'J'tf 
Ne tram,·a.y \a.J'• ne otobil ot~ 
ba.~ı cad<l~i mnlı~er gibi· ~1 
bil yok değildi· :N ctcldP1 (JJ'cJJ· ~ 
kimseler do binip gidiyor ~ ~ 
çcnle 440 ı \"erdilrtcn soP E':~. 
saraya ı,adar ben.ıln zanıf111~ '~ 
zamnu ile bir buçuk 1111', . 
mobil parası ,·ermeyi keı!I~~ 
,-~n bulmadmı· BirÇ01'. eti;;-. 
rin akın halinde dökUkl~<J.I ı;J' 
hıme • Gazi köprU.sU yoı~ ~ 
kapanına geldik· Çol~k ~~ 
ccyan ı daha fazla ~.~ 
Be yoğluna geçmekte oJııll ' 
moblU ÇC\lrip ~k ü.kilt 1\ 0' 
ıl f aklrhn.neye atabUclil<· tıdO ~ 

Gazetelerde bu fe,·lil' 'f" 
samercnln dohuliyesJnlıı .&!° V 
olduğunu görünce \'O Sa ":ı~ 
zfnosunda.Jd hadiseyi de ' tl r 
nlzdo tar iüı.tile okuyunc~~ ",, 
Jedlyenin de her nerede ~!~ 
sun hlç kimsenin aznnı~ tıfJ'ı( 
fazla para o.lmasma fIJJ ~~~ 
madığım düşilncrck yolıle ,1aa 
1mı· llaynUmln genI)iğ{ıl 
hayran oldum!,t 6 '" 
(Devamı S ncil sa.) tııJı111 

ŞehrlmJzdo cc:ıebilero yeni ikamet 
veılkalan vertlmesl kararla~ıııtır. 
Eııicl veslkalann detffllrilmeslnıı ey
ltllUn lklncı gUııU baflllJlacalttır. De· 
tifUrme lfl 15 gün sllrecekllr. Mem· 
lıı~etlmi.zde be~ yıldan fazla oturan 
ve ylılık kazançlan 240 Uradan aga• 
ğı olan ynbıuıcılara 1:?~ kuru;a ucuz 
ikamet tczl-:cresı verilecektir. Bun· 
tarın nahiye mUdUrıuıııerlnden llmU· 
haber almalıı.n ıuımdır. 

EV\ elkl gUo şehrimize gelen manrit 
vekili Hasan .A.u YUcel bugUn Yeni 
dcrıı ııenest haurlıklnrı elra!mda al4· 
kadarlarla temas edecektir. Vekilin 
Pendlktekl ikinci devre Onlvcrıııte 
kampını da ziyaret etmcal muhtemel· 
d1r. 

6Utununı1a) 

..ftlN C.l/8UK 
etle. Ko.ş ... 04. 
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Çinde İngiliz 
askerle~inin 

J;Brini Amerikahlar 
atacaklar mı ? 
Japon gazeteleri 

Amedkaya tahkir edici 
sözlerle çatıyorlar 

Ncvyork. 11 ( A.A.) - Hörter: 
Şimali Çinde bulunan Ingıliz 

kıtaatmm çekilmcsim mütaloa e· 
den Nc..vyork Herald Tribunc <fr 
yor ki: 

l\luti 'e mahcun bir millet ol
saydık bizim de ~imdı çekılmekli
ınmiz l:iır vazıfe olurdu. Fakat 
böyle bir mıllet olmadığımıı ıçın 
kendimize ve müşkulf\t içinde bu· 
lunan dostlarımıza kar ,1 'e B. 
Run cltin insani namus.kara.ne ha· 
rckct ismini \'erdıği sebep dola~·ı· 
siyle ~azifemiz; Şangha~da lngiliz
lcrin deruhte ettikleri vazıfeyi biz· 
zat üz.erimize almak \C Japonlara 
"Ellerinizi a~ağı indiriniz. .. demek 
tir. 

;JA'POZ\' GA7ıETJ~~fü}İl\lN 
NE R1\\. 1'1 

Tokj'O• 11 (A.A.) - Roytcr A· 
jansı bildiriyor: 

Tıentsin'dcn Domci Ajansına 
gclı:n bir tclgrafa nazaran, mahalli 
Japon askeri makarnalı, lngiliı 
imtiyaıh mıntal-:a'C;ından ç~ilcn 
lnciliz kıtantmın yerine Amerikan 
kıtaatınm gelecekleri hakkında H~ 
bu hurusta lngiltcrc ile Amerika 
arasında müzakerclcr ccreran et· 
tiğinc dair deveran eden ~ayialara 
karşı buyük bir endişe izhar et
mektedirler. 

Youiuri Shimbun gazetesi. lngi· 
!iz kıtaatınm )erine geçmek ,.e ln
gılız mcnafiini ınudafaa etmek u
zcre 700 ki~ilik bir merikan kuv
'\etımn Changhai yolunda olduk· 
lan hakkında matbuaatta çıkan 
haberin do"ru o!abileceğıni yaz· 
ınaktadlr. 

Miako Shımbun gaıctesı de U· 
zak Şarkta lngilizJerc. muhafız kö
pek rolü oynayacak olan Amerika· 
nın takip cuiği hat \'e. hareketi 
dikkatle gözönunde bulundurma-c;ı
m Japon hükılmctinden istcmcktc
dır. 

Batırılan İngiliz 
vapurları 

Uç haftada bir milyon 
tonu bulduğu iddiası 

lngilizlere göre saçma .. 
Loııdnı, 11 ( A.A.) - Salahi

yettar mahafil şu mülH.lıazayı 
~rürUtmek tedi r: 

Aşağıda;: zikredilmiş csbab <lo
lay.ısile, Almanların üç hafta 
za.rfmda hemen bir milyon tona 
yakın İngiliz ticar.et gemisi ba. 
hrdıklarına. dair iddıalarıııın ne 
kadar indi okluğu anlaşılır.. 
Ağustos'un ilk haftasındaki 

İngiliz z.ıyiatı henüz- malum de
ğildir. Fakat İngiliz amiralliği -
nfn temmuz'un son iki haftası 
icin ver.miş olduğµ rakam 103, 
bin tondan ibaret bulunmakta _ 
dır. 

Binaenaleyh Almanların, mev. 
7.uubahs ettikleri üç hafta zar· 
fında bir milyon tonu batıra.bil. 
mcleri için, tek bir hafta mr.fın
da 900,000 ton bahrmış olmala
rı lfı.zımgclirdi. Böyle bir ihti -
maliu sa;çmalığını ise, tebarüz 
ettirme~e bile hacet görülme
mektedir. 

Sovyet Rusyada 

Tenbeller ve 
fena iş 

çı.karanlar 
cezalandırılıyor 
1\losko\lı.• 11 (.\·.\ ) - Fena 

imalat dolııyısılc müdür ve mii _ 
hcndislerin hapis cezasına çarpıl· 

maları hakkında. son gilnlcrdc in. 
tişar eden kararnameye tevfikan 
ilk mankümiyetlcrin verildiği ha· 
bcr :ılmmıştır· Kusurlu kondansa· 
tür imal eden iic sahı.stnn biri 8, 
ikincisi G vıı dl~cri de !i seneye 
mahküm cdilmiı:Icrdir Bugün neş. 
re<llkn iş kararnamesine göre u· 
fak hırsızliklar ve tniro vo fabri. 
kahırda intizamsız hnrı-kMler \'a· 
panlıır bir s('llcyc kadar CQza gö
rı>ceklcrdir· OıgtT bazı kararname. 
!erde tcnbcllik ynpan ve vnzifflcri· 
ni tC'rkedcnlerin ~ımdiyc kadar ol. 
duğıı gibi hakim ve fabrika mu • 
rahhasları huroruna değil, bundan 
brıyle mlinfC'rit hiikim huzuruna c;ı
kanlacaklan taıırih r.dilmrktcdir· 

" İngiltere 
abJukadan 

vazgeçemez , , 
Bir J ngiliz gazetesi 

0 masumlar lchme ablukayı 
gevşetirsek bundan 
Almanlar istifade 

edeceklerdir,, diyor 
J,omhıt, l1 (A· A·) - Hciyt.cr: 
lngilli: donanmasının kıtadaki 

kadın vo cocuklan nç bırakmalita 
olduğu hakkındaki propaganda 
mevzuunu Almanların lı!tlıimar o
dccr~iııi istidlal rıdcn Sundny Dis
natch gazetesi diyor ki: 

''Avnıpa~a karşı lngiUz abluka· 
sını teksif ederek Nar.ileri yiyecek 
vo pctrnldan malınım bırakma.ğı ü· 
mit ediyoruz. Maalesef bu hareket 
diğer başka lncmlckctlcrc de za.· 
rar verecektir. I•'akat masumlar le. 
hine abluknyr gevııctccck olursak 
istifade edecek olan o masumlar 
değil Almanlar olacaktır. J{omşula. 
rırnız doymakta, Alınanlar d:ı .aç
lıktan fümornckt.cdirlcr.,. 

Sunday Dispatch gazetesi §imal 
\"C cenubi Amerika milletlerine !n· 
gilt~ronin değil, Hitlerin harbe ve 
kan dökülmesine ve müstakbel aç· 
lığa sebebiyet verdiğinin söylcnil -
mes:ini istemekte vo "ablukanın 
terki kendi kcndlınw ve dünyayı 
HiUcrn terketmek olacaktır,. do • 
mckt.crlir· 

Slngıı.purda hUlu'lmet, tngilızlerlıı 
§llrkn mütedair habcrJcrtnl neşret· 

mck üzere 100 kilovaUık bir lstasyo· 
mın inşasına karat' vcrm~tir. 1aa:bct e· 
den meballğ 1ngillz hükumeti tarafın 
dan vcrllcccktlr. 

., Cicrmond • Fcrrnndan blldlrilıll 

Cine göre J.'ransız mmtııltasındaki do· 
miryolu nakllyatı yeniden normal bir 
tarula. cereyan ctmcğc bıl§lamı~tır. 

• .ıı~rnnsadıı na!la ve .zlrnat işlerlniD 
finanse edllmcsinl kolııylnşlırmnlt U· 
zere CiOO milyon franklık mahalll kol· 
Jc.ktif bir R\'&03 tnluılslhc ınilteall!k 

kanun \'l:Jde rc.mı.ı ~azetcdc Ç'lkmı§" 
l.ır. 

• Macnrlstanün mcrlyettc bulunan 
idare! örfiye kanunu, mllll mUdaCaa 
mcn!aatlertnı tehlikeye l;<oynn lhnnct, 
fcsıl ve lrtlklp suçlanna \-O bunlara 
mUşarckate \'C sabotaj tcşebbilıılcrlna 
teımil eden kararname resmi gazcto 
tarafından neşrcdilmlitir. 

• Avustralya fevl:alAdc komiseri 
Domlnyonlara ayda 2.000 İngiliz ço· 
cu~un gönderl!ebileccğinl, birinci 
kafilenin yakında gclcccğinl tahmin 
etUğlnl söylemlı;tlr. 

Dokor.tmcu t,Tefm& mUaürlüfllnUn phea<'r tarirelerl MJe5lnılo bnlk p:ıuır . 
K{lnlert FJnryaya yukan'fakt re81mtcrde gurııııtünU:z; ~l>.lldc :yani tam rı~ıy:ı 

baatınlnııt balık ıawı baJinde gitmekte n doıım.ekt«'llr. Balkaııla.rm en. m • 

İtalyanlar 
Cebelüttarıka 

'' ölüler şehri ,, 
demişler 

İngiliz gazeteleri ise 
bombar.dımanların 
ancak ehemmiyetsiz 

Basar yaptığını 
yazıyorlar 

Donclra, 1 l (A. A.) - Manc
llestcr gaze:tesino CebelüttnrJk _ 
tan gelen bir. telgraf, ltalyanla
rm Ccbelüttarık'n yapınııJ olduk_ 
ları nkınlann mübalfığalarından 
öahsetmcktcdir. 
Mczkfır gazetenin muhabiri 

şun.!arı ilfıvc etmektedir: 
"Şimdiye kadar İtalyanlar, 

kayayı ancak üç defa aşabilmiş.. 
lerdır. Atmı§ oldukları bomba -
lar ı')(!k ehemmiyetsiz hasarlar 
yapmış ve liiçbir askeri hedefe 
isabet ctrncmi~tir. 

İtalyanlar hangi saatte görü~ 
nürlcrsc börünsünlcr, gerek ka
ra gerek deniz hava müdafaa 
topları tarafından. kendileri llek 
fena istikbal edilmektedirler. 

Mütemn.cli bombal'dımanlar 
dolaymilc Ccbclüttarık'ın "Ölü
ler r:ehri" olduğuna dair lmlyan 
radyosunun iddialarının en gü • 
7.Cl tekzibini, kahvelerdeki mii
zik ve orkestralarının ltalyan 
spikerinin ~esini adeta boğmuş 
olması teşkil ctmcktcclir." 

Almanya 
Amerikanın da 
düşmanıdır 

Bir Amerikan 
amiralinin söylediği 

nutkun tafsilatı 
bildirildi 

.:\·cv,rork, 1 l (A· .ı\·) - 1933teii" 
1937 ye kadar deniz harekatı fL
mlrliğini yapmış olan amiral Stan
lcy rad~·oda §U nutku söylemiştir: 
"- Amerika ile Alman tehevvü

rü vo azametinin arasına giron ye· 
geme şey, İngiliz donanmasıdır-,, 

Amiral, Amerikan donanmasında 
kullnntlmıyan destroyerlerin lngll
tercye verilmesini ısrarla talep et. 
mi.ştir: 

,._ 1hti)•açları varsa 1ngilizlero 
gemi göndermeliyiz. lngilli:lcrin 
dahn. fazla yardıma da. ihtiynçlan 
olabilir· Bilfıtahdid ve cimrilik et
meksizin, ver.ebileceğimiz her §eyi 
kendilerine vermcllyjz,,, 

Amirnl Birleşik Amerikadan. bü
tün insan kuwetlcrini lbirleştire -
rck hakikaten milli bir kütle teır 
kil edip, insaniyeti kölelik haline 
f!okmak ist,4·cnıerıc kal'ŞI 45 mil -
yon .Amerikan tarafmdnn meydan 
oltUnma.srru talep etmiştir. 

Amiral sötlnrino §öyle devam 
etmiştir: 

"- Mademki harp halindeyiz 
harp tch like.sindcn bahsetmekte~ 
nrtlk var,geçelim.,. 

Ruzveltc topyekun mUdafaa için 
icap eden aalfilıiyetlerin verilmesi. 
ni talep eden hatip şu sôileri iltl.vo 
ctm~ör: 

"- Müşterek dil§Tnana karsı 
mUcadeleyc devam eden dosila~
mıza yeni ümitler vermek, içlerini 
çeker~ Allahm. inayeti.le boşuna. 
bcklemıycccklcri kurtulu.sa intizar 
eden eski dostlarımıza ıırk kapısı 
açmak gayc.'lile bu insan kisvesin
~deki eeytanlan' tercddUde dü§ilr -
mck, ne ınlikemnıel bir hareket o· 
llll'·,• 

K Afllli se5inln ,.nm ince ol-
nıııkhr· Knlın ~ <'rkckJc· 

~ malı u~hır- Kadın sest Uc erkek 
se!ôi arnı mrlald fark, hancerenln 
(ı:ır.Uak) ~eni lik derece inden, 
bir d~, hoi:"t\Zda.ki ~ tellerilc on
lıırı titreten küçücült adnlcl1>rin 
kıdınlık dcrcccsinclcn ileri gelir.-· 
:Jt;rJ;;eklcrdo ha.nçcrenln nğ"ı1 Uadın. 
lardllkinrl~, ondn iir. nispctlndo, 
<fahn ~enb, y,s tcflnri llo küı;UI• a· 
elalclcr de clnha kruın olur· Ondan 
dolayı, kadın esi d:ıhıı. ince, er
kek sesi d~ dnha knhn çıkar· 

lu iki dillndc ltadın ini P..l'• 

kP..k "<'sine nl p tlc bir okta\' dnhıı. 
yül;srik sayarlar- T<>Jefon 1 Ierlndc 
l.:aclın ı-csinln tercih cdHmçsi de 
bundantlır· Kndm SC"İ clnha ili \'O 

dnhıı. nçıl' duyulur-
Hıkat, bu kaidenin nıüstcsnaıa· 

n da \ardır: kadın ~ı knlıııen c:r 
knr· Ona bizde dı.wııdi es, f~nli. 
lrrco de kontmlto derlf'r· Böylo 
sr. her ;)Crrlc, erkeklerin arasın· 
da, p<'k nıal•bul 1utulur>·· Bunn 
karsılık crkclc sc•d, kadın scc;ino 
yakın ince olursa. on. tenor derler., 
onu ela kadınlar m l<hnl tutarlar.· 

Normal kııldcye a~kırı olnn bu 
luılın knılın scc;i gono böbrek il.
tündeki ~eldenin fazla Memesin· 
ilen, iıwo c-rkek scısi ıle o ~rldnnin 
erkrklero ·rnwmu clereecsindon 
dahıı az işleme inilen ileri ı;elir· 
Adnlcl1>rin lmlınlığına. 'e Jınnçcre· 
nin ~enisliğino t.eslr cd<'n o ~udclır 
nin J1onnonlar:mclan biri olılui:"U 
için-· 

Ancak, kaim kn(Jın sc.'iinin crk~k 
lnılal.lan iı:in, ince erkek sesinin 
de kıulın kıılaJdarı için makbul ol. 
mıı..'iı nr<lcn? 

]{adın sesi J .. nlııı olun~ crl•cl' 
lmla~na (lnhn lıos gclıllğini 'c cr-
1\cl.lrrdr. aşk duygusunu uyanılır
dığını • hormonlar ilmi Jıcnü~ 

meydana ı:ılmmdan ı,:olc önce - tabi· 
nt alimi Rufon yn7.mı<ih· Bliyill< 
komporitörll'r ılıı n<ok dtıyı;-11 u il. 

Amerikadan 
ingiltereye gelen 
Amerikalı pilotlar 

lAndra, 11 ( A.A.) - Röyter; 
Cl:ırc transatlantik deniz tay_ 

yarcsinde yolcu olarak gelen 
genç Amerikalı pilotlar hakkın
da öğrenildiğme göre, fabrika • 
la:rla İngilterecleki üsler arasın 
da yeni tayyarelerde bir çok di. 
ğer pilotlann da mekik dokut" 
gibi gidip gelecekleri anla.~ıl
mıştır. Bu, tayyare imalatının 
süratle artına.sının neticesidir. 
Amerikalı pilotlar'1an biri l(iO 
kadar pilotun derhal vazife al -
dıklarını, ba.qka pilotların deniz 
yoluyla geleceklerini, bunu mü
teakip de yeni yüzer kişiden 
mürekkep pilot kafilelerinin gc
lect:ğini zannettiğini söylemiş -
tir. 

F ransanın eski Londra 
elçisi Brezilyada 

Ri-0 - Da • Janciro, 11 ( A.A.) 
- Röyter: 

Fr.an.sanm eski Londra sefiri 
Corbin, "Hıghland Brigade'' ln
giliz vapuruyla dün apansızın 

buraya gelmiştir. 
Corbin seyahatinin, general 

De Gol tar.af mdan kendisine 
tevdi edilen hususi bir vazife ile 
alfikadar oldu~ hakkında deve
ran eden şayiaları tekzip ederek 
mareşal Petcn'dcn talimat ibek
lediğini beyan etmiş Ye buna 
intizaren, de "Brezilyada iktısa
di meseleleri tetkik etmek üz.ere 
seyahat edeceğim" demiştir. 

ham edecek kadın rolleri fçln im. 
..esi tcrrlh ederler: MeselA., 
şiddetli n k timsali olıı.n Iia.rmC\J 
c 1 lmmporJUlr lllzet'nJn notal 

nnda kalın kadın e ldlr. 
Halbuki, yonl hormonlar ilmjı 

~öre, kadınlarda, böbrek il tlind 
ld ~ddtmin luıdınh~ lilı:umund 
faz.la 1 lcrncsl ~ddcnin ,c;ahlbin 
orlı:ckllk honnonlnnmn normal 
yılnn dereceden fazla. kalmış o 
mnssmlan ileri gelir·- Kn.dm <ıl • 
erkek ol un hor in nncl:ı krıuli ' 
<'tıdunun ~ö tcrdiği <'İnsten ötek 
dn in honnoı l:ırmclan nz \'C~:ı ~o 
bit· miktar buluncluğunu, clbet1 
hatırlarsınız· N orm:ıl kadında el 
<'n n'I. yii1.do on nls11ctınde. crk<'k 
ilk honnonu bulunur.- llormonla 
ilmino giire, kalın esli lmdm, da 
ma.rlnnnda <lota an crl.ck hormon-
lım yüzclc on nispctlnclcm clah 
fazla olan kndm elemektir· 

Döylc olduğu halde, erk ldiğ 
elııha ya.km olan hlr kadının ı 

~rkeklere ask duyguı;;unu n!"df'n 
el im 7.İ~clo ilham edor. di~ l'CeJ •• 
inlz. Kondl i ask ıluy:,!u unu ta~ 

min odemoz clo ondan· l\end-.dndo 
kadınlık hormqnlan ııonnal nls· 
bette olan kadın ~nlnrz. bir nı;li ilo 
lh.1ffa eder, sonra yalnız anne ol. 
n lnnas:rt mah wn maınnma.ma. 
mayr eliişiinür... I\a<lmlık hormon. 
Jan normal ni bette olnın.jan da. 
daima ~ eııidcn aşk arar ' c onun 
için st'-'ii ile erkeklere a..sk ilham 
etmeye !,'.alısır. 

ıııco sesli erkekler de 
ak ine··· 

Hormonlar ilmtno lnanmm.nu:. 
kaim s li kııclmm \'O inoo lJ 
erkeğin nşkma. in.'l.Dmalıntr.- Onlıı.
nn askı anc:ık kendi durgularmı 

tntmln J!:indir· J~n l,li doUll do ka
im c 1i Kanncn'ln smgUI 1 de• 
ılU:ri crlu.ıği üldiirm<'.si"· GeI"QCktcu 
ii.şık ıztırap !;eker, fıı.Iuı.t C\ ı:f 11 [. 
ni ölilürcmw.· G· ~ 

irlandada 
mü afaa 
hazırlığı 

Hazirandanberi 180 
bin gönüllü kaydedildi 

Dıwlin, 11 (A.~) - Röytcr 
ajansx bildiriyor: 

Dııogheda'ya; beyanatta bulu .. 
nan koordinasyon ve müdafaa. 
tertibatı: nazırı :Alken, İrlanda. .. 
nm :kontrolü altında. bulunan 
topraklara hücum etmek tescb • 
:l:ıüsünde bulunacak dii5ınanm bu 
hareketini pnhalıya ödccey~ni 
söylemiştir. 

Nazır, sözlerine şu suretle de
vam etmiştir: 

"- lırla.nda'ya yapılacak, se
bepsiz ve haksız muhtemel bir 
hücum karşısında, her kurşu-4 

nun, her obüsün, her mayrun he--. 
def ine isabet ed~ğinden emin 
olamayız. Hazirandanberi 180 
bin kişi muhtelif müdafaa ~ -
vislerine gönüllü yazılmakta.dır. 
Her geçen gün ibu rakam yük
selmektedir. Mahalli emniyet 
kuvvetleri halkaları, mUda.fa.n. 
zincirinde sür'atle ('..hemmlyct 
almaktadır. Fa.kat gönilllU ya. .. 
zılmağa ve talim etrneğc devam 
etmelidir." 

Doğru değil nıi ? 
(ll:ı.5t.a.mrı s \inc:U 5ay1~) 

Okuyucumuz haklıdır· Bir ga. 
zozdan bir lira almak kimin men
faatine ı.·o her ne sebep l'e beha· 
neyle olur.sa. olsun bUyUk bir ihU
.kardrr· 

Suad1ye gazinosu <1ıı. geı,;en gUn· 
Jrll hftdiscdc 45 kuru~ olıı.n bir ga. 
~ozu 50 kuruş da duhuliye alnı.ak 
95 k,unışa ~atrnnğtı te,ebbtls et
mekten başka bir şey yapnuımJ3-
t.ı. O hddlseyı ın.~ık olduğu ha.~a.· 
ııJyet.le karşılıya.n bele~cntn bu 
"fevkallı.dtı mU.samere" ye 110 

buyurncağıiu merak edlyor.ız. 
Sonrn mfuıamereyi tertip t.'<feıı

ıenn g~ceyımsmdan eonra. halkı 
eokaJt ortuuı.da v~albıb: brra.k· 
malan da ne dereceye kaJar doğ. 
rudur7 

Mm TO bUyUk bir plAjı halhıe kontılınalc ls~ınen ,.e hllrlçt.cn :ra~bet U-mtnlne ı 
ı;tılıtılan bu :plt\j.", )Crll balkmt naldetmekteld a~ nttı)'danda dururken 
ıuıaba ecııeblleıt hnııgl treıllerle t&tll"acatız T, 

Bu ı;~it mili!ıunerelerln tndmı 
ıılan hnlk, yarın bi.lyilk bir bayır 
f~I için ıuzum görUlecek he_rhangi 
blr müsamereye gelmez ve bUtll.ıı 
n1M:ılar bciş kalına, ~s ~yi h~ 

ıı<f1'Jik ""e hııvır hılenne alaka:m;
lılı:lıı. t hamtt u~a haklt1m~ ola • 
nıa.z. dJyo"\l~ 

Doğru değil mi?. 
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l Afrikada harp 
vaziyeti 
(Ila" tarafı l ncide) 

rek, yalnız iki tnyyare kay. 
tmiş olmaları, lngiliz hava 
ıvvetlcrinin f aikiyetini isbata 
ilidir. 

t Dığcr taraftan, bir düşman için 
ağır şeraıt dairesinde tanımadı· 
b1r memlekette ilerleyip, mu<la

.a edemeksizın gôzünun o .. ünde 
yyarelerini kaybetmek kadar ma· 
\iyatı kırıcı bir §eY olamaz. 

i Libya hududunda tah~ıt edilen 
6.600 ltalyan askerinin, memle· 
tin istihsal ka bıl } eti nokta ın

t an, bulunduğu } eri adeta işba ha· 
D ne getireceğıni de unutmamak la 
e ımdır. 

Cenupta, lngiliz hava kuvvetle
- i, ltalyanların Berbaraya doğru 

ağlar arasından yürümelerini iz· 
ç etmzkle iktifa etmektedir. !tal· 
an ar hedeflerine daha ziyade 
aklaştıklan zaman, lngiliz hava 
un etleri Aden hava filotillalarile 

" iye edilebilecektir. 
L.'\'GİLİZ IlES~ıt TEBLtGt 
Kalıire, 11 ( A.A.) - Royter 

0 
Ajansı bildiriyor: 

Resmt Tebliğ: 
1 Garp Çölü: 16 Ağustosta devri 
ıl ye harekatına ve düşman faaliye· 

tınin istikşafma devam edilmiştir. 
r Somali: Esas mevtilerle temas 
n henüz teessüs etmemiştir. Burra'da 
!'1 \"C şarkta vaziyet normaldir. Filis-
1 tin, Kenye, Sudanda işara değer 
_ bir hareket yoktur. 

1NGtLtz '.l'Al'YARF..LERİNİN 

Hindistan 
Dombay, 11 (A· A·) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Hindistan mlııt kongresi reisi 

Mevlana Az.ad, Röyter muhablrlle 
yaptığı bir millfı.katta, Hint 11tatll· 
sU hakkında yapılan ııon beyanat 
üzerinde görüşmek için HindiJıtan 
umumi vnlliıi tarafındnn vukubu. 
lan daveti kabul etmek niyetinde 
olmadığını bildinnlştir· 

Reiıı Azad, mUnaknşayı uzatmak 
için hiçbir sebep görmediğini he· 
)an ederek kat'i cevabın umumi 
vnliye önümüzdeki pazar giinü 
Vardhnda toplanacak olan kongre· 
nin icra komitesi tarafından veri· 
leceğinl söylemiştir· 

Kongrenin eski reisi Nehru ise 
kısa bfr mUlakat esnasında umumt 
valinin tcklüi ile kongrenin talep· 
leri arasında bUyük bir uçurum ol. 
duğunu beyan etmiştir· 
l'IIF~EU~ A \'Ai'U KAMARASl1'.DA 

DA G0RüŞVLECEK 
Londra, 11 (A· A·) - Uöyter: 

Parlılınento 26 Ağu.~tosta kısa 
bir müddet için müzakerelerini ta· 
lik edecektir. Bu tarihten evvel 
harbin idaresi hak.kında mUzakere:
cerey:ın edecektir· Bu müzakereler 
esnasında başvekil beyanatta bu • 
lunacaktJr. 

Bu hafta Avam kamarasında bir 
mübayaa resminin ihdasını teklif 
eden mali kanun projesinin tefer· 
rüııtı incelenecek ve bu mevzu et. 
rafında çarşnmba gUnU lordlar ka· 
marnsmda Hindistanrn muhtemel 
statüsü hakkında son gllnlerde ya· 
pılan beyanata. ait mllzakerelcr 
cereyan edecektir· 

Kahire,iltl:2~T1 lngiliz ha- Japonya Ve ingiltere 
va kuvvetleri tebliği: (Baş tarafı ı incide) 'e 

k 
k 

Babra Salea rnıntakasında aske· civarındaki İngiliz evlerinde çahşan 
ri kampları ve nakliye otomobil· 'ııımıetçilcr ö!Umle tehdit edilmiş. 
leri tecemmülerini muvaffakiy~tle erdir. 
bombardıman eden bombardıman tNGtı.ıZ .!UOSTEMI~EKEI.ERİ 

l tayyarelerimizin hepsi üslerine dön DE TEllLİKEDI·~ GöRt LÜ\'OR 
k muşlerdlr. Mersa Matruhn civa- Şanghny, 12 (A· Ao) _ Hindiçi
{ nnda Rasaba sahiline vuran 79 ti· nideki Fransız makamatı ile Ja -

pinde bir tayyare enkazının, Erit· pon makamatı arasındaki müazke· 
rede 4 ~stosta avcı tayyareleri.. reler tekrar başlamıştır. Bu gö 
miz)arafmdan hasara uğratılan rllşnıeler. uzak §arkın bütiln maha: 
du,nıan tayyaresine ait olduğu : n.ıı tarafından pek yakından takip 
zannedilmektedir. Barentu tayyare edilmektedir. 

LJ 

a 
t 

1: meydanı ve orada dağınık bir hal· Chunking'd(ln alman Jınberlere 
r de bulunan muhtelif tayyareler göre Çin makamatı, Hindiçininin 

bomba ve mitralyöz ateşine tutul· [VaZiyetinde husule gelecek her 
muşlardır. 79 tipinde bir dü~n ._tUrIU inkişaflara kar§ı 8.mdde ol -
tayyare filosu Sudan İngiliz hava duklarını beyan etmektedirler. 
kuvvetleri tayyare meydanı üze.. Çin mn.haflll, .l::ıponlarm hare· 

.. 
rinde pçmuştur. Burada bulunan kfı.tmm Çinliler için olduğu kadar 
lngiliZ hava kuvvetleri mevcudun· İngilizler için de tchditltar olduğu 
da zayiat :ve hasar yoktur. mütaleasrndadırlar. Bu mahafil, 

Somalide Karrim geçidi üzerine ilk hedeflerinin Yunnan eyaleti ol. 
yapılan bir hücumda bombalar makla heraber Japonların Binnan
tayyare dafi bataryaları mevzileri ya .v? Singıı.punı da tehdit edccc.k
üzcrine dü~ek bir kaçım iskat lennı tahmin etmektedirler. 
etmişlerdir. Tayyarelerimizin hep· 
si salimen üslerine dönmüşlerdir. 
Dubata civarında düşman kıtaat 
ve tecemmülan ve mühim su kay 
naklarına hücum edilmiş ve düş· 
man motörlü nakliye kolları üzeri· 

ne iki defa bomba düJüğü görül
müştür. 79 tipinde üç düşman tay
yaresi Aden lızerine hücum etmiş· 
se de zayiat azdır. lki yerli ölmüş
tür. 

İstanbul ErkelC :Ak§am Sanat okulu talebe ve 
mezunlarının nazarı dikkatine: 

Okulumuzun tcsvtyeclllk \'e elektrlkçllik §Ubeslndcn mezun veya llevam 
edenlerin 1stikballer1 llo llgill bir 1~ Jıakkmda görUFOek tızere gayet acele o· 
larak okula mUracnat etmeleri menfaatleri 1ktiza8mdandır. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilinları 
:Vazife .M.lktan 
Lira 

4ı 

' 
Iü-. 

50 
50 

Üsküdar Cedltvalde camli müezzin ve kayymı.ııtı 
AnadolUhlsarmrut Pcksimctçi Salih camit müezzin ve 
kayynnı 

Yukarda yazılı hizmetler için 2:S·8·9t0 paz:ı.rtesl günU saat H te mUaa· 
baka imtihanı yapılacağından lııtcklllerln Kadıköy vakıflar mUdUrlUğQne 

nıUracaaUan. (7204) 

Erzurum Defterdarlığından: 
ı - lbalenln 29·7·940 tarlhlndo yapılacağı Cum.hurJyet gazetesinin ıı, 

12, 14, 16 \'O Vakit gazetesinin 10,12,14, 16 temmuz 940 tarihli nllshalarmda 
. na.n olunan 12459 lira 63 kuru.§ bedeli k~lm Hasankale hUkOmet konağı lk· 
mall ln§aab ~ırt esbabı kanunlycyo blruım aşağıdaki §llrUar ıMlrcslnde ve ka· 
palı zart usulllo 12 S·DıtO tarihinden itibaren 15 gün müddetle tekrar eluJllt· 
meye konulmu~tur. 

2 - Ekıılltme 27·8 940 ıınlı G'{lnU saat onda vilAyct hUkOmet konağı ı· 
ç!nde defterdarlık odasından toplıınan kl'lmisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 934 lira 48 kuruştur. 
4 - lsteklilcrln ekalltmeyc glrebllmelcrt lı;ln ihale gUnUnden flPklz gUn 

evvel vilO.yet mnknmına istida llc müracaat edip komisyonu mahsusundan 
ehllyet vc!lkalan almalan 111.zımdır. 

5 - lateklller bu 1.§o n.lt bllOmum :tennt evrakı defterdarlıktan veya nana 
mUdUrlUğünde okuyablllrler. 

6 - lstcklllerln yuluırd:ı yazılı gUn ve aaalte komlsyonıı. mUracıı.atıan 
1lAn olunur. (7211) 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - llıalcslnm 29·Ml!O tarihinde ynpılacağı Son Telgraf ve lkdam ga· 

zetelcrinln 10, 12, 14, 16 temmuz tHO tarihli nUshalarmda llA.n olunan 16679 
lira 90 kuru§ ke~i! bedclll A§kale hUkQmet konağı ikmal in§aatı işi eııbıı.bı 
kanunlyeye binaen a§ağıdaki ıııırUar dnlresind~ ve kapalı zart usullle 12.8. 
940 tarihinden itibaren 15 gtın mUddetle tekrar eksiltmeye konuımu§tur. 

2 - Eksiltme 27.8.940 salı gUnU ııaat onda vllOyct hUMmet konağı için· 
de detterdarlık oclasmda. toplanan komisyon ~rafından yapılacaktır. 

8 - Muvakkat teminat 12:Sl llra 50 kuruştur. 
4 - lstekl !erin ckalltmcyc glrebllmclert için ihale günUndcn 8 gün ev· 

vel vilayet malta.mma LsUda ile mUracaat edip ltomlsyonu mahııusundan eh· 
llyet vesikaları alı:ı:ıln.n lAz.undır. 

IS - lııteklller bu ı~e alt blltlmum :tennt evrakı aeftcrdarlıkla veya nat\· 
:ta mUdUrlUğünde okuyabilırler. 

~ - 1atelilllerl.n yukarda yazıu &11n ve ıı:ıatto Itınnı.syona. mUrıı.caatııın 

Romanyada 

Arazi terki 
aleyhtarları 

Sovyet 
yardımından 

ümit 
kestiler 

Macar taleplerine 
mukavemet edilirse 

Almanya ve Sovyetler 
bir kısım araziyi işgal 

edeceklermiş! 

Biikrc,, 11 (A·A·) - Röytcr: 
Haber alındığına göre-, Maniu, 

Sovyetlerin tarzı hareketini öğren_ 
mek üzere teşebbfüıte bulunduğu 
zaman MacarUıtana karşı yapıla. • 
cak siliı.hlı bir mukavemetin bütün 
Transilvanyanın Almarı.lar tarafın_ 
dan işgalini ve Karpatlnrm gnrp 
ve cenubundaki Romanya araz.isin 
den daha büyük bir kısmının Sov· 
yotler tarafından işgalini intaç e
deceği kendisine bilvasıta söylen • 
miutir· Böyle bir tehdit karşısında 
her türlil Macar mutalebatma kar
§1 fiilt bir mukavemet fikri yıkıl • 
nuştır. Almanyadan aldığı taliıMt 
mucibince hareket eden Romanya 
hükumeti, Dobruca meselesinin 
hallinden sonra Macaristanla da 
müzakereye girişecektir. Zannedil· 
diğina nazaran Romanya • Macar 
hududu üzerinde büyük bir arazi 
mpıt.ıkasmm terkini tasavvur et. 
mektedir· 

Terki tasavvur edilen vilayetle
rin Satumaro, Bihor, Salaj ve A
rad'ın bir kısmiyle Cluj olduğu öğ
renilmiştir· Da.ha hnrisane olan Ma· 
car taleplerinin. cenubu §arkl de 
nazi sulh menfaatlerine uymak için 
daha mutedil olmaııı ihtimal dahi. 
lindedir. 

Tadilcilerin hal ımretlerl tekcn
mül edinceye ka.dar Jigurtu hUkıl. 
metinin iktidar mevkiindc kalına· 
aı beklenilmektedir. Bu arada İn
giliz protestosunu mUtea.klp !ngi. 
Uz - Romen ihtillfmı d09tanQ bir 
tarzda halletmeğe te~ebbUs etme
si için Londradaki Romany~ sefiri. 
nin talimat aldığı zannedilmekte
dir· 

Bu sabah Taksimde 

üç amele toprak 
altında kaldı 

Bu sabah Taksimde benzin deposu· 
nun önUnde kazılmakta olan kanall· 
zuyon çukuru tahta dC3tekler kon· 
maması yilzUnden ı;ökmUş, Uç amele 
toprak altında kalmı§tır. lllalye gele· 
rek ameleleri kurtarmı§, muhtelit yer 
terinden yaralı olan zavallılar Beyoğ· 
lu haatanesine kaldırılmt§lardır. A • 
melelerden ikisinin !!imleri Ali ve 
HMandrr. 

Moskova elçimiz · 
cumaya geliyor 
Moskova sefirimiz Ali Haydar 

Aktay cuma günü Sovyet bandı. 
rah Svenityo vapuru ile :Mosko
vadan şehrimi1.e gelerek Anka. 
raya gidecektir. 

Ali Haydar Ankara.da birkaç 
gün kahp hük\ımetle temas et
tikten sonra tekrar Moskovaya 
dönecektir. 

iki cinayet 
(~ taMı.fı 1 nr.lcfe) 

ve bu arada birdenbire belinden 
büyük bir knma çıkarıp Kadrinin 
karnına sapıamxştrr. Karnı yırnlan 
ve l:ağırsakJarı dı,.arı fırlıyan 
Kadri yetişenler tarafından Be • 
yoglu hac;lanE'rinP kaldrrılmı§tır. 

Suçlu bnlr kaması ile yakala -
narak tahkikatR. haşlanmıştır. Ya· 
ralmın hayatı tehlikededir· 

KARTAl,DAKt Ct1''A \ 'ET 
Kartal kazasına bağlı Eğinli kö. 

yiinde çifte ile bir cinayet işlPn -
miştir. Hakkı oğlu Arif isminde 
bir köylil Salih adında birini av 
tüfengi ile öldürmüııtür. \'aka ye
rine giden jandımna kumandanı 
ve K.l.rtal hB.kimJ lAhkikata başla· 
mış~ :- \o clna) etin bir köpek öl • 
dürme Jü1ürden oMu~unu tesblt 
etmişleıd:r. Kııtil köpeğini öldlirE:n 
:ı.danı'fan intikam almak makl!adi· 
le h•J 9UC:'l ~lemicıfü. 

Kı:ı.tU A-i! kaç.~trr J:ındıırma. 
iıır ~aratuıda.ıı twp td.llmektedir· 

Milli Şef Samsunda 
(Ra' brnfı 1 lnride) 

kikıı ka<far vl\li ile m"mlcketin ıı· 
mumJ vaziyeti hnkkrnda görüştük.. 
ten sonra <'O§kun tPzahUratla trf>n
lerine hincn Reisicumhururrıuz 
Sam!lun'a milteveccihcn hareket 
buyurmııı,ılardır· 

TOKATT 
Tok1lt, 12 (A· A·) - MilU ŞPf 

İsmet 1nönii 11aat 15'32 de Turhe.1 
i11ta11yonuna muvasalat buyurmuş· 
lar ve vali vekill İsmail Hakkt Ka· 
yan, mebus Cemal Kovalı. bel~_di
ye reitıi ve parti başkanı ve dıger 
vilayet erkanı ve büyük bir halk 
kUtlesi tarafından karştlıuınuşlar
dır. Bilyillt Şef, vali vekilini, mebu19 
Cemal ile belediye ve parti baş. 
kanlarını kabul buyurarak hasat ve 
zelzeleden haAar gören mmtaka
larda inşaat işleri üzerinde islli:ah
larda bulunarak icap eden direktif· 
leri vermişler ve ıııa.at 20.6 da. A
masyaya müteveccihen hareket bıı· 
yunnuşlardır. Sayın Rei!'licumhu • 
rumuz Turhala muvaııalat ve hare
ketleıinde halk tarafından coşkun 
tezahürat ve "yaşa" nidalariyle 
kar§tlanmı~lardır. 

StvASTA 
Sl\'&.4' ıt (A· A.) - Dün şehri· 

mize şe~ef verm~ olan Reisicum
hur Jsmet İnönü ı;;crefine akşam 
tarihi Siva!'! liseflinde belediye ta· 
rafından bir :r.iyaiet verilmiştir. 

Büyük misafirimiz şerefine Sivas 
ba.ştanbaşıı. bayraklarla donatılmış 
ve her taraf elektriklerle aydmlıı.. 
tılmıştrr. Sevgili Şefini görmek ü
midi ile caddeleri dolduran binler
ce halkın sevinç tezahürleri geç 
vakte kadar devam etmiştir· 

TOKADA Ht\,REKET 
Sh·a~, 11 (A· A.) - Şehrimizde 

bulunmakla olan Reisicumhur İs· 
met lnönil bugiln §ehir içinde bir 
gezinti yaptıktan sonra, vall, ko· 
mutan. halk partisi. halkev:i, villl.. 
yet va belediye erkanı ve bUtün 
Sivaslıların candan sevgi tezahür
leri ara.smda saat 15,35 to trenle 
Tokada. milteveccihcn hareket bu· 
yurmuşlardır. 

••* 
Mh,LI ŞEFİN HALK\'}~ KOn,o 

İJ,E TEMASI.ARI 
Milli Şefimiz seyahatlerinde 

her tarafta halkın çok içten gc • 
len derin f\evgi \'c saygısının 
heyecanlı tczahürlerilc karşılaş
maktadır. 

Reisicumhurumuz, bilhassa 
son ?.Clzelc sahasında kalbi ya -
ralı vatandaşlarımıza. yepyeni 
bir ümit, cesaret ve kuvvet ve
rerek onlann acılarını dindir_ 
mektc ve yurtlarını yen.iden 
yapmak hususunda kendilerine 
lazım olan enerjiyi, bir hayat ek. 
siri gibi, bütün bu belibükük ve 
gözleri ya~lr insanlara bir anda 
aşılamaktadır. 

Milli erimizin seyahatini ta. 
kip eden "Tasviri Efkar" mu. 
harriri Ertoğrul Şevket seyahat 
intibalarını nakletmektedir. Bu 
intibalar arasında Milli Şef'in 
Karamağara köyü ve Pik Nahi. 
yesi halkiyle görüşmelerine ait 
iki parçayı naklediyoruz: 

"Karamağarahlar. lnönüne, 
köylerine gelmesi için ısrar edi. 
yorlar. O şefkat ve emniyetle: 

- Eğer, diyor, yıkılmış evleri 
gösterecekseniz, ben çok yıkıl
mış ev gördüm. Yalnız onları 
yapmasını da çok iyi bilirim. 

- Sağ ol paşam, yalnız kay. 
makamdan şikayetçiyir~ Biz ka
rım11., kızımız, yaralr vücutları. 
mızla mahkemede süriinemeyiz. 
Bizi mahkemeye verdi. 

ln.önii, Yozgat vali vekilinin 
yüzüne baktı. O: 

- Dosya Sıhhat MUdUriln· 
<lcdir, izah ederim, cevabınr 
verdi. 

:Korkunun isfövnarilc idare 
edilmiym bir memlekette oldu. 
ğumumn en canlt misali bu köy
Jiilcrdir. 

lnönü onların davetlerini ka... 
bul ederek köylerine gitti. Uzak
tan görülen harabenin büyüklü. 
ğii, 7.elzeleden evvel nekadar bü
yük olduğunu gösteriyor. Oto. 
mobilimi7.de tesadüfen Akdağ 
kaymakamı buhınmaktadrr. Köy 
lülerin kendisinden çok şikayetçi 
olduğunu söyliyerek .Karamağa
ralılarm niçin mahkemeye ve. 
rildiğini sordum: 

- F.Jendim, de<li. G~len elbi. 
seleri dağıtıyordum, sö:r.de ilti
ma.c; yapıyormuşum. t~yM eder 
bir tavır takmdılar, derhal elbi
se balyalarını mühürlettim. Ve 
bir zabrt. tut:ınk onları mahke.. 
meye \'er<lim. 

,/\.z ~onra, şikayetçi köyliller· 

den birine, kaymakamdan öğ. 
rendiklerjmi snyleyİ.n(!e: 

- Bana söyle, dedi, elde mev
cudu varken ona tam taknn el
bLc;e, bana. yalnız pantalon veri
lirse elbet te böylo olur. Hem 
benim y11ptığrm bir suç olsa bile 
çıplak vücuduma. elbise verdik. 
ten sonra lazımgelen muameleyi 
yapmalıydı. Çtplak, yaralı, acılı 
insanların karşısında balya. mü
hürlenmek marifet değildir." 
Karamağaraya geldiğimiz za. 

man bir mersiye inliyen, ağlı· 
yan, şikayet eden mısralarını 

kulaklarım17.a. kadar yükselti. 
yor. Bu, yedi <:ocuğunu birden 
enkaz altında bırakmış olan bir 
anadır. 

Köyün dışında bir yük araba
sı var, içinde 4 yaşında bir kız 
çocuğu ve gCl'l!Ç bir baba otur. 
muş. Bu adam kansını ve .. ana
sını kaybetmiştir. Niçin çadırda 
oturmadığını sordum. Gözlerini 
kızına dikti: 

- Artık toprağa güvcnemL 
yorum, dedi. 

lnönünün metin. baba sözleri 
bütün Karamağaralıları teskin 
etti. 'Kayıbettiği çocuklarını 

mersiyesile yaşatan kadın artık 
ağlamıyor. Yalnız hazin sesle 
mersiyesini tekrarlıyor. 

PEYK NAHİYF.SİNDE 
Tekrar hayırlı yolculuk te

mennilerile alkıı;ılar arasında 
zelzele mmta.kasına doğru hare
ket ediliyor. Yemyeşil ağaçlarm 
arasında. ve yemyeşil bir toprak 
üzerinde büyük taş yığınlarına 
rasl:ryoruz. Munta2..am yolları 

burasının vaktile bir köy oldu -
ğunu anlatıyor. Otomobilden i. 
nerken yanımdaki bir arkadaş: 
"Burası Peyk nahiyesidir" di

yor. Tamamen harap olan 17 
köyden bir tanesi. Köyün cvarın 
da uzayan geniş tarlaların orta· 
srnda buğday saplan serili yı. 
kık duvar kovuklarında çektik
leri acının yükile iki ka\ olmuş 
ihtiyarlar var. 

Kulağıma kadar inlcmeğe 
be01.er bir sese bakılırsa. ailesin.. 
den on kişinin ölüsünü enkaz al
tından çıkarırlarken g-örcn bir 
ihtiyar konuşmaktadır: 

"Gayri daha neyleyim 1 Bun. 
dan sonra benim yaşamam ya
şamak mı ki?" 

Şefin etrafını saran nahiye 
halkından Bektaş Timür, göğ. 
sünü döve düve, tarifi muhal 
açılarını milletin babasına anla· 
tıyor. Her dudaktan çıkan ses 
bir büyük facianın tek heeeli 
hikayesidir: 

"Oğlum, kalan anam!" 
Bektaş Timür hükümetin yap. 

tı~ı büyük yardımlardan min· 
netle bahsediyor. Yalruz Akdnğ 
madeni kaymakamından, nahiye 
halkile birlikte davacıdır. Söy. 
lcndiğine göre kaymakam dev
letin büyük yardımlarını vaktin. 
de halka eriştiremiyor. Milli Şef 
bu hadiseyle derinden alakalan· 
maktadır. Bektaş Timür: 

"Zelzeleden sonra bize tam 
üç gündür ekmek dağıtılmadı" 
diyor. Bunu kaymakam reddeL 
ti, hergün herkese yarım kilo 
ekmek verildiğini söyledi. O 7.a. 
man Bektaş Timür köylüye dön
dü, kuru bir Fesle: 

"Kaç gün ekmek almıtdmız ?" 
dedi. 

Köylillcr hep bir 11.ğı1.dan, r;.u 
kısa cümleyi ~öylc<lilcr: 

"Oç gün!" 
1\1illi Şef büyük bir şefkatle 

köylülere bakıyor ve: 
"RPn işi tahkik ettiririm. 

Bunda bir kast olduğuna kimi 
değilim. Müsterih oltmm:" di. 
yor. 

Köylülere tevzi 00.ilen çadırlar 
hakkında izahat alarak, kış gel
meden evlerin behemehal yaptı. 
nlmasmı emir buyunıyorla.r. 

Tesellisini bulmuş, içini dök
müş, hatta biraz da neş'elenıniş 
olan nahiye halkının duaları a... 
rasmda tekrar otomohillere bi
nilerek yarm bir mamure olaca
ğnvı.şüphe edilmiyen bugünkü 
harap ızt.ırap ocaklarma doğnı 
hareket ediliyor." 

Numan Menemencioğlu 
Haıicly-ı vekft.letl umum! kAtlbl 

•um&n Rıfat M"rıemencloğlıJ bu n· 
Mhkl f'kt!presle .Ankıı.radan fehrimlze 
g•lml§tlr. 

İngiltere üzerine 
hava akınları 

(~ tamtı l rır.lde) • 
DUn gr.ce, .Alm&nyadaki a.skerı ]le. 

dPfler U7.erlnP §lddctll hUcumıara ";. 
vam edilmleUr. Bu hedcfier ar~ıııde' 
Hamburg dokl&rr, Vllhelmııhaveıı t· 
nlz UM\1, Frankturt ve Hamburg pe • 
rol depolan, Colongne elektHk fa~. 
kıuır ,;e mevaddı JnfilAklye :tabrll<~e.t 
n, Frankfıırt ve klmye,·l rııadded9 
fabrikası, Vlarfa ıtchri 111ınallD 1!i 
Duesberg maden Jubc fırmııı.rı, ll~O" 
ve Soest depoları ve .Almıı.nya ve I•' 
landada muhtelit tayyare meydan 
rı vardır. 

BtR HAFTALIK 7.ATJt\T 

f..nndra., 12 (A.A.) - lngillz \"fl ~ 
man l"ıA.va kuvvetleri arasmd& gefer' 
hllftı\ za.rtmda yapılan muqare~uıı· 
de Almanlarm lSO tayyare kaybe 41 
Jeri öğrenllml§tlr. lngill.% ~ytat.ı 
dlr. 

Al..MANLAR '71 TAYl•ARfl 
DUŞtlRDUKLERtNt 

J\tLI>tRtYORLAR 

or· 
Berlin, 11 (A·A·) - .Almıı.n teb• 

dulan yüksek Jcumandanlığı 
liği: re· 

Alman hava. kuvvetleri ınth~ıı
bo tayya.re iılolan buglin 11 }!il' 
müstahkem limanı Portla~da 1.5"' 
cum etmişlerdir· Hedeflerınc Jtlll· 
bet eden bombalarla limanın tt• 
bim tesisatı tahrip edilmiş " 6 Pe., 
rol depoları yakılmıştır· HüCU111 ub' 
nruımda Manş deni:ıi üzerinde ~IJ!· 
telif mahallerde Alman hofil aeıı 
drman tayyarelerine rafakat efşır: 
avcı tayyareleri.le adetçe çolc ııııı· 
İngiliz avcı tayyare filoları aJ'll 0ı, 
da şiddetır hava muharebelerfefil· 
muştur. Şimdiye kadar haber "~ 
diğine göre, 73 lngiUz ta)')'& 
düşürlilmliştür. :ı4 il 

Alınan tayyarelcrind<'~ 
1 

rd r 
üslerine henüz dönmcıniŞ re 
Manş üzerindeki hava mubsrel'ıc,tl 
ri devam etmekte olduğundetlildıtl
vaziyet ancak daha. sonra b 
lecektir. 

Akmm tafsilatı 
1 , .• ı" 

l.ondra. 12 (A· A·) - J 3 j 
zaretinin istihbarat ı:en-ist di.U' ~ 
giltereye yapılan taarruzıetı'Jf'er 
kında aşağıdaki tafsilatı ve 
todir: >~ 

Ru tµrruzlar için 400 ~ 
tayyıırcsl kullanılmışltr· .MU~11 ' • 
ler biribirindcn ayn üç ~·e 

0
,-rt'. 

kubulmuştur: Port.land, DO ıııtı.
ve doğu sahili açıklarında. bU 
bir kafile üzerinde· e8 ' 

Douvrcs Uzcrindo c<?rcyıırl 6 
muharebe ııabahleyin 11aat0,~ da başlamış, takriben 150 
sürmliştilr· 9 d1' 

Portland muharebesi saat 
6 

OD 
biraz ewel başlamış, öğle) eli lı~J 
ru nihayet bulmuştur· ıterı;,ır. ~ 
nu takiben Douvrcs civarın~ .:. 
boyunca Taymi.s nehrl~ J1lİJ)l,.
kmlarma kadar yeni bır 
be başlamıştır. t-'~ 

DoU\·res üzerine yapılaft }")r. 
za 50-60 kadar dUşman ta O' 
iştirak etmiştir· Bunlardalltı;;tı
neai hava dafi bataryaları .d 
dan düşürUlınUştUr· ~?, 

Saat g u birkaç dakika ~O .ftf 
man Portland üzerine ~cı tl1~' 
fazla bombardıman ve ""' j!IO ';Jt' 
reııi !aldırmış, bunlardaJl ıJ~v'! 
dan ea.hile varmıştır· . t.fll" f. 
takriben ilç saat surnıUştcJ'~ 
man tayyarelerine teker 

1 
Y';; 

cum için Alman filolaı:ı' ı:ıJl"I 
Hurricanc ve Spitfirc ~iJoetıetl"'~ 
kahramanca har<'ketıcrı n ııi öB '-
40 kadar düıµnan tayyare .JJ•'°' ..J 
ve karaya düşürilI.mllştU~ets"" 
fi bataryalarmnz iki }de .J 
düşürmüşlerdir· ô'J 

Öğleyi müteakip J{rJl\.reıı'.
tı hoyunca yeni bir ınu.lııe>?li 
reyan eylemiştir. Saba.b tı~ 
harcbclcro ~lamrş oı;:{ıı. ~ 
mu:ı: burada dördüncU fılD 
harcketo geçiyordu· J)U ıcl~t' 
rihen l 300 metre yül<11~ .,.ı ~ 
lutlar ara.l!lmdn. 30 a_dciJİf ~· 
schmit'ten müteşeJrkil JJIS,.t ~~ 
filosuyla karşılaşrnışf:l1"~ !> Jtr 
fire Alınan tayyarccı1 de,.t) 
hır arasmda takip e 
düşiirmUşlerdir. 

100 
~' 

Bir ıısaat evvel a)'1ll ~~ 
r:ıahili açıklArmda. bir,~~ -
rinde <'l~vriyo va.züesı :ıO ô 
adet M~crschmi~ lotl~of 'ti 
tcşekkil bir Alman fil - ~ ~ 
ledeld gemilere tsarı:p,f~ 
zırlandığmı görmliŞt~ır. 6~~ 
yarelerl düşmanı d ~(j JJ!',. 
kendiııinl göstenııed~. S :ı;!ı 
ansızm hücum etın~Jıll (6 I' 
tayyaresi dı>nfae d .ıuJJlıf~ 
Akşama doğru bJr dEI ;;!, 

Dornier :17 taYYııre!!lı-Olı" ~4' ~ 
hili açıklarmda dilŞU uıe.ı;..ı, 4 

Dlln tngiliT. ıııaJıitle~~ 
ısürlilPn Alman ta~d~, 
muu 60 tJr. 18 JI i-' :;o· 
1urı.ile11l~rin ye]cılnU 



Vapurunuzu batıran zırhlı 

~klty -17-
htaJtt.aıı . 

"' 'l'rJat indı, alelacele 
~b· anlı ile berab ..3. 

Karımı kirn öldürdü? 
tı • er w.. mı? 

e.ter k ...... lı..:. · -uıııaıo - E\·et· İki tane Gmf • Sııco 
1.ı ~h c_ n, ~celi, siz ma. yok· Bir harp gemisinde de ec-
"11' ~-:~ - "'1Pa.rato Sordum: 

• ......._ runun 'al. • bebl müretteb::ıt bulunmaz. ~ ,.
0 
~ defil mi? - Bunun cir..ı:yetle ne alakası 

, :ın t - Hans Stimanın Alman oldu var? 
' u l bir teba ... 1 ..., ğuna bu sebeple mi hükmediyor- _ Beni çok haynl peşinde ko· 
ilt~Ude . sunuı? şan bir admı z::ı...,nedeceksiniz 

tiltfkçe ~ olmak ama zararı vol:. Bıı ize bakınız 
t l>ttcr artan bir to • - Bu sebeple de ... Eser n1da.n bir kere. J;u. çıı lak bir parmak 
l.'et Cf tekrarladı· mıyorsam o bir Alman bnhr!yeh- i . <l ··ı l ,. I' b' nna;;ın 
~ Clldiın • • • Zl egı , e m \'Cn t ır p:ı ::. 
~etteye h' . &dir· Harpten be§ ay evvel Trls- bıraktığı iz. Bu <lcliii yt>rdc bul· 
ta., ?lıııınıı:.,.lZllıett(! bulunma· tana bırakılması c'lrı her halde ı duğum t('k f"ldivenlc birleşti. 
""lll teredd: patate11lerlnfae orak ('iması !ı;ln rJnce ... 

tfe batı Udü fazlalaştı ve değildir. - Acaba Ltı!'i mi yaptı bu 

ribı ldı. - O bize aldığından ;<>k verdi· işi. 
"ıı ·~ \'e - HaYlr. onun hi,. bir ı:eydcn 

S'<>ııra susuı kaldıktan Varktey bu itiraza «•hemmi:ret ., 
llıııdt .. 1.. . k d 1 haberi yok. Arimpız:lan o da 

L lı._- o u gibi U'-'k"· vcrnurerl' evam ~u : 
~~;.~t ı " ... çıkmış. Sevgilirilc randevusu 
\ou~ll e en bu garip a. - Bunları ıuzH soj•kmem he- olduğunu scylü:;or. Tilhkik et · 
·~ .... e ile bı+ı"ecekU". ""41 kac1t w,> nim hayatımı kurtardığınız \'C.}'a tik. J{ı:ı: 1) saatte hakikaten sev-
'~ r evvel, papu Hansın lıozmak ti7.cıe oldııgıı yu· gi!isile berabermiş. 

\ bir b.cı :ıne§gul ctxnek l· vadnkl sUkünu muhal'aza etmek - Mister Porter'in de ifade. 
L_ bt..._-:-' leşltilltı \'Ücuda sini aluık .• dedi. Sise r:ıgm· en de· 
o.t!'..~~ ve b arzusundan gelmiyor· Altı aydır 

•_.r ·1ija-.
1 

alkı muhale- diğiniz saatte size rn.stgcldiğini 
"'f ,lll 3tt p bu ndnm bu ndauıı dc\'amlı bir iş 

tıııta · apaıın hUkCı- söylüyor. 
~'L ıı ten,,ı ri ynplı· 
~ lllık • e dolambaç- Yanyana yürüdük. Polis kendi 

ere al k · D · · k b' l oılll ına Uzere - ~uma bizimle beraberdi, cndinc söylcııiyormu§ gi ı: 
~lıı:lııdan koıkmuı • bize yaromı ediyordu· - Bu eldiven beni çok ş~ır· 

lat~ını kinuıcnin i§lne - Burada bir ''nzifcsi ,·arılı· tıyor. dedi. Ömrümde bu çeşit 
ı... hı. YOrlar f "QJ'-~l bı • akat ada· Bu iki kere iki dört eder derece- bir eldivenle çok nadir karşt -

"lorı,td~kılrnatc arzusun· sinde muhakkak biı'fıcy... Buraya l~tım. Slz bu biçimde eldiven 
d kontrol i!.:jn sclmişti. giyen birisini tanrr mısınız a • 
e a caba? 

cııııııı Ybi dUı;üncedeycll. - Bitl kontrol irin mi? • 
e~dUd;;Mn- m•.... Keneli kendime söyl<'niyor gı· 

.._ .... "'' _ - Ha)ır. sizi dcpl. buraya bi cevap verdim: 
hır :ıı bir red ce- gelebilecek gemileri kontrol için.~ _ Vil'in eldivenlerine benzi, 

beııı. ~-Ct n ~ckbıerek l· Gn.f - Spee mUstesna ne kadar yor. Bu. Vilyam Gorsvcl'i tanrr 
tQ,d""llılı)ı aıı tutturmat 1a- zamandanbcri buraya gem i gel- mısınız? 

ıı: 0lnUtundan tut&• edi., 
1~ Dl • Bu sözler ağzımdan çıkar çık" 
"" Stı~ Pctcr, adada her günkii konuş- maz polis adeta koşmağa baş • 
"<ı? "'llt1111 1 d B h ber r ııe\'n\iyorsunuz Dl& mc,-zuunu tc~kil eden bu !Ua· a ı. a ço kapısma bera 
g~t le cevap vermek için zihninde koştuk. Dışarıda bekliyen oto .. 

t~ell ~reddüt i1;indc bo· hcsnp yapmağıı lilzum görmedi: mobile atladık. Polis ~oföre 
"~ "'- tıldlııine PA'· • Gorsvcl'in adresini verdi. Arka· 
't ·'<lll~ı. . . .;.a. aem - Yirmi dört aydanberi ... A· daşmun oturduğu evin önüno 

ili~..._ \'ıı, .. dı~ flllldı Luir.a .._.n. da'-'a gemi gelmeyişi hiç bir za. 1. · 1 d h' k d k ."'""t "~ı "" " ge mcıyc {a ar ıç onuşma ı . 
~ "1uı aöyliyebillr man bu kadar uzun 11UrmemiştJ. _ Benimle geliniz. 

~ l.~t lctalı <>nu hiç aevml. K N .~ lnçlıltt.&n ileri - Halbuki Hansı buraya beti • apıyı uzun uzun çaldık. ~ e-
~tr~, lşaiı bir hi&ai i ge- ren &&bitin Londraya ,.az.iyetinlzS den sonra içeriden seslendiler: 
~, ~ tlraf bildirmek vaadinde bulunduğunu - Kim o. 
°"-..... ltladı· söylemlıtl.niı· - Ben polis Osborn. 
~ --~· . 
~~11~~uı. ~~bu 1 - ~-et· Hemen ertesi gilnll fus ~:i;;a~~. ~=~ 

'bftl! lö ı... r..ondraya telslzle haber verecek• mış kalmıştı. Osborn damdan 
l~, Yledı, Ftamu- { • ı. düşer gibi sordu: 
'1 ~ - Yabancı bir gemi tarafm- - Mister Gorsvel, kaç numa-

' a_ll'.' ne Vallon ... O· dan verilecek böyle bir imdat işa~ ra eldiven giyersiniz. 
~lııı t bit !~ifine dikkat retindeıı aonra Londradaki "Trls· :Vil şaşkın şa.~km polise bakL 
ti >J .. tlbt ~"1118.n bu keli· tanlıları sevenler cemiyeti,, nin yordu. Omuzlarım silkti ve 11· 
\.~ ~ ltıı? fuz edebilir. l!kayt kalablleceğini aklınız kesl- kayt bir tavırla eldiveninin nu· 
~~at. •. -oqıaıtıa ··or mu? mara.smr söyledi. 
\ai,,, l(Uh lı:Ia beraber ay- - Fakat harp var· Polis emreden bir sesle: 
tt~ tlh..· lkkaL 1 - Mister Os'born, dedi elbise 
·~ "Pheıı ıı; 0 aıı. el • - Harp baılayalı iki ny oldu. 
~ Oldu w <lola.bmızı göstermek lQtfund& 

, •Intrr gudur. Hiç Halbuki zabitin vaadi yedi ay ev- bulunur musunuz. 
~" ~ ldzı Yol 

1 
hlr tayfaaı- vellne racidir· Bu işin içinde bir Vil polisi geniş elbise dolabına. 

~·c . ~ll lııı~u hu de-..,. i• var ama bakalım ... ~ ~,.. 4
....... ıt g-ötürdü. Polis arkadaşımın bü • 

l' ''llu ethrı.den ev. tün elbislerine birer birer bak. ... aı.:'ıııııı. 1._ tu, tayin fruı' Eğer Londrada olı!nydnn mese-... ~~.. ,.~ .,. ~ ı ı 'k' · rd tr. Bilhassa bUtlin eldivenlerinJ, ~?'- tıı-. • vllle • d'An- ey j ı saat içmde aydınlatı nn 
-~ ""'ll" rahatça oturarak tetkik et-

\''"·· ,,ol"du. nma. ne yapalmı ki burada dUnya .... ~ ti. Sonra sakin sakin kalktr. 
t O>ı, lttı. Un ~iliye Sil - ile alAkamı kP~miş bulunuyorum· lı'akat bana öyle gelmişti ki po· 
,, de Maı:.mafih şimdiden vaziyet insa - Ji.s arkadaşıma göskrmcdcn ce.. 
; ti& '\>~e ve bu d • um gözUne batacak derecede a- bine bir şey atmıştı. 
~ .. d'Atı,·ers ogru çık: Evvell sw ''Yane.§ılmaz,, a git 1 Bu ~ bittikten ~nra. ev sa.-

t~r.ı. • R .. _ ' " <le- mekten vazgc,.irmck için oradaki 1 
"Ufiı ~ nUı bir " ı lı!Line dönPrek : 

k. • tıL 'tıllıe nıo. hııynıılarınw öldilm1Uel.-r, sonra il ı ı ı k I ~ ""~~ ve vapur - A a ıa rsma.r acı Mister. 
tare ede!I karan cb ıtlziıı dUnya ile o.lnkanızr lcrt! • ı dedi Ynrın öğleden sonra aiz 

G~ .. SPee·~~ta mi!ilCr· tle müddeiumumilikte bulununuz 
(Devamı var) 1 Ut!en. 

- Buradayım, Dt" \'ar? .. 
Hitinav Mn!:.omat kaı :smı kızgın 

glSzlerle. di~'erini ~ıl:arnk, baotan 
ayağa kadar l'lizdU· Sonra homur
dandı: 

- Çabuk hazırlan, Bahu bi· 
kc (1) scıri isti~or! 

Ötekı, tılrck bir sesle sordu: ___ ! 

- Beni ne ynpacak? 
- Ne ınJ yapacak 1 Bir oğlu ol· 

du; onu cmz:receksin ! 

- .Ne duru:ror:-un? Sa.nll ıöy· 
lllyorum· 

kadtıı derin dniıı nef• 

tuttu: 
öl dil· 

- Mnhomat.. beni zorlama!" 
Fwa ıütUm )c.k. diyorum. Ancak 
keDdl çocuguma yetiyor! Bııhu bl
ke başka süt anne bulmakt!i l;ilÇ· 

lük ~ez, fakat ben Hacı Mu • 
radm da Ahmet gıpl açlı!ttan Ol· 

(l} Salt.an, prcn.'>~ 

Bu işten hiç bir ~Y anlama
mış ol...n arkadaşımı yalnız br 
ral;arak dışarıya çıktık. Kapı. 
nın önünde bir müvezzi saba. 
gazetelerini satıyordu. Bir gazete 
satm aldım. Gzerinde üç sütun· 
luk kaim man.şetlerlc şu serlev -
haları okudum . 

Rir kadını öl<lürdüler: 
Biitün süphcler kocası üze_ 

rinde. 
Adeta haykırdım: 
- Bu iğrenç btr iftira, buna 

kim ce-saret edebilir? 
Osborn tatlı bir ~c~le • cevap 

verdi: 
- Aldırmayın cannn. Gazete· 

ci bu! Aklına g-clcni yakıştrrır. 
Otomobile bin<likten sonra da 

öfkem devam etti. Fakat aklı • 
ma ba.5ka bir şey geldi ve polise 
sordum: 

- Arkada~ımın evinde ne buL 
dunuz? 

- Aradığımı? Garsvel ile 
dostluğunuz. çok .samimt midir? 

- Evet, sık sık görüşüriiz. za. • 
ten kendisi de zavallı Meri'nin 
akrabasındandır. 

Eve gelir gelmez polis dosru 
ınutfağa girdi. Ve hizmetçiye· 
damdan düşer gibi .sordu: 

- M.istcr Garsvcl'i tanır mı-
sınız? 

- Tabii. 
- Buraya sık sık gelir mi? 
- Evet. 
- Son defa. buraya ne vakıt 

geldi ... 
- Zannedersem üç gün evvel~ 
- Acaba bu son gelişinde sim 

burada bir §ey kaybettiğinden 

hiç bahsetti mi? 
- Bir §CY mi? Na.cnl bir şey 

nıescıa.? · 
- Faraza. bir eldiven! .. , .... 
lşt.e ertesi gün tahkikat bu 
~ar dahilinde b~ladı. llk 
evvel beni sorguya çektiler. lik 
ifademi tckrarladnn. Şık bfr 
ipek rob giymiş olan Lüsi dalıl 
eski ifadesini tekrarladı. Sıra 
zabıta doktoruna gelmişti, do1C. 
tor: 

- Ölüm çok anı olmuştur, ae· 
di. Katil hançeri çok kuvvetla 
sapla.mı~, sil8.h yu:ka.rıdan apğr. 
ya lmufil olarak inmiş . 

- Başka bir söyliyeceğiniz 
var mı? 

- Evet... Ölünün yüzü ~ 
sa.kindi .. Gözlerinde korku eıeeri 
yoktu. 

Bundan sonra ilk tahkikatı 
yapan polis dinlendi. \ 

-SaloIJı& girer girmez ~ 
nokta. bilhasS& na.zan dikkatim1 
oelbetti. Katil Mister Grepm'ı 
dikiş dikerken vurmuş. l§i eUır.. 
de. Fakat dikiş masasmdan ol • 
dukça uz.ak bir yerde oturuyor. 

- Bundan ne netice çr'kan· 
yorsunuz. 

- ölümden sonra koltuğun 
yerinin değiştirilmiş olduğunu.. 
Binaenaleyh koltuğu kaldmp 
eski yerine koydum ve bu &ırada 
bir ıey J<eşfettim. Keşfettiğim 
SCY eldivendir. 'Katilin kaybetti. 

me.sine razı olamam. 
_ Söylediği llra bak ıunun; 

çabuk hazırlan ... 
Hitlnl\V Mahomat ka.namm 11.1-

tUne yürlidü; onun odaya kaçma.o 
sına vakıt bırakmwmn kolun
dan tuttu: avluya doğru çekti: 

-Yürü!... . 
Genç kadın sendeledi; kendisini 

tutanııyarak rerı:ı çl\melirken is
yan etU: 

_ Kendi yavrunR acımıyor :nıu
ıun? Allah buna raTJ olur mu? 
gidemem işte ... İstersen öldür! .. 

Hitinav Ma.bomat'm gözleri kan 
çan.ağma dönmUştil: kansma bir 
tekme vıırnu ve elini belinde a.c. 
lJ duran kam:ıya attı: 

- J{alk·· 
Genç kadın kocMına aırtını çe• 

Tirdi; yavrusunu da f'ğer kendf. 
ılne vurulac::ı.k olursa on:ı rutl&• 
maması için kollarile hiiabUtUD 

tardı· 

fütitıa\· :Mahomat karısını ko. 
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Galata, Bankcll«r Caddesi :i0-47 Tel: 4276D. Beyazıd, Unlverslte 
Caddesi No: 2 . KadıldSy, lskelc Caddesi No: 33/~ 

EKZA iN 
Ekzemanın ilacıdır. 

Yara ı-o ı:ıbaıılarda lndlanılll'. Der eczıuıede ımtusu GO l\.r. 

' ~-

_Dev1et Oemiryolfarı ve Limanları 
işletme Umu_rn:__i~ar:esi ilan lan 

.Muhammen bedeli 30000 lira ()lan ~O ton kaynamı§ lnı;Wp bezir! 2l·S·9f0 
çarıamba günU saat l~ to Jmpalr zart usuıue Ankarada idare binasında aa· 
tm almacaktrr. 

Bu işe girmek istlyenlerln 2250 llralık muvakkat tcmlnatUc kanunun ta· 
yiD etUğl vesikaları ve tckl!!lerlnl aynı "lln saat 14 de kadar komisyon re· 
ullğtne vermeleri Jlzımdır. 

Şartnameler lM kUru~a Ankara :ve Haydarpll§& veznelerinde satılmak· 
tadır. (6899> ., •. "" 

Muhammen bedeli 6000 lira olan :iO adet 10 mctrellk ve r;o adet te Jl 
metrelik JokomoUtlerde kullanılan Simens Halske !abrlkaiı mamulAtı PJro· 
metre saatlerine malmııı Pirometre kablosu 26·8·940 pazartesi günU .ııaat 
(15) on be§te Haydarpaaad& gar blnuı dahlllndekl lrnınlsyon tarafından kil· 

palı zar! uınıllle ııatm almacaktır. 
Bu işe G'frmek iıttlyenlerln 450 11ralık muvakkat teminat, kanunun taylıl 

ettlğl vesikalarla tekll!lerinl muhtnl sı:arflarmt aynı gUn eaat (H) on d!Sr• 

de kadar komisyon relallğlne vermetvl IA.ınndır • 
Bu l:ıe alt prtnameler komisyondan paramı: olarak dağıtılmnktadır. 

(6980) 

• ı-. 
Muhammen bedeli 950 lira olaıı prtıı&meslnde evsafı yazılı 2 adet bu• 

:tıa.r tulumbıw "Donki,, 17·8·9(0 cumaıteaı "gllnU saat (10.30) on buçukta 
Haydarpa.cada gar binası dahillndekl komi.iyon tarafmdıı.n açık eksiltme w 
sulUe aatm aımacaktır. 

Bu l§e girmek lırtiyenlerln (71)" Ura. (25), kU~luk muvakkat temuat 
ve ltanunun tayin ettığl veaaikle birlikte eka1ltme günU saatine ltadı:ır ko· 
nılııyona mUracaatıan Jlzımdn'. 

Bu l§c alt eartnamelcr koml.lyoadaa paruız olarak dağıtılmaktadır. 

ği bir eldiven... " 
- Peki, katil koltuğun yerini 

ne maksatla deği§timıif ola.bl • 
lir.? 

- Bilmem, ihtimal ki cldive-
nlnl arama.k için. 

- Peki başka: bir söyliyece • 
-... • ? 
B'11'Z varmı . 

- Evet, bu eldivenin öteki or 
itini Mister Vilyam Gorsvel'fn 
elbise dolabında. buldum. 

Bundan sonra: polis memuru 
telik kalem bahsine geçti W.
talyede gördüklerini anls.ttr. 
Semra: cam ~deki pa.mıali 
~bahsetti. 

- Bu iz muhakkak katile a " 
it.ir, Katil bu izi bırakırken elin" 
de ddiven vardı. Hem de zey -
t1nyağI lekesi taşıyan bir eldi -
ven. 

- Pencere kapalı mıydı? 
- Evet. Şimdi bu csasla.rai 

göre bir faraziye kurabilirim. 
Katil bahçeye geldi, atölyenin 
uma kilidini kırdı. ~lik kalemi 
aldı ve kaleın üzerindeki yağdan 
eldiveni lekelendi. 
Olduğum yerden sıçradım .. Az 

aaııa haykıra haykıra itiraz e
decektim. Ben hi~ atölyemdeki 
lletleri yağlı bıra.lô:r mıyım. 

- Peki nasıl oluyor dal salon· 

lwıdan tutup 11arınyor, birkaç 8• 
dmı .nrllklilyor. ilkin korkutamı -
yordu· GllrWtüyil il!ten blrkag 
kOımlu kadm ve erkek, sadece 
Qtteıı yahut pencereden iıalayo~ 
!ar; henUz araya girmek ceeare • 
tini göeteremiyorlaroı. 

- K&lkmam··· 1 

- Hanlarm sarayına gideceli .. 
sin! 

- Gitmiyeceğim!· 
Parlnk ve sivri kamanm yalm 

çellği havada parladı ve indi. 
Genç .tadın bir çığlık attı ve et
raftan hirkac çığlık da sanki te .. 
vap veroı. :Komşular koşuştuls.r, 

erkekler Hltinav Mahomaclı )'&~ 
tırmaya çalışırken kadınlar ~ 
~pundm:ı yarala.nDlll olan genç 
kadını gUçHlkle kıı.ldm:iılar; içeri 
~tUrmek istediler· Fadimat l:ıtC • 
deınbire doğruldu: yıu-alı ~,. 
ae lıerşeydt'n liah .. ~! sut &ilen 
c;öcuğunu bıışındıud geni~ ve S!.-

1 (6834) 

~ Çalı§an kadın, kapmm kml.. 
masmdan çıkan gürültUyil işit· 
memiş. 

- Bunu kestiremem. Faka.t 
bana öyle gelir ki bir ~ di· 
k13 dikerken yanmda top atıl8a 
l>ile duymaz. 

P.olisin isticvabı bitm.iıti. 
Şimdi arkadaşmı. Vil sorguya 
çekilecekti. Hakiın arkada.şmıa 
eldiveni göst.erdi: 

- Bu eldiveni tanıyor mu _ 
sunuz? 

Çrasvel eldivene §()yle bir 
l)akb: 

-Evet. 
- Pen. Ölünün üzerinde bu· 

J~uğu koltuğün altından Çı· 
ıran tek eldivende sizin midir? 

- Evet ... Son defa Greşanı. 
lan ziyarete gitiğim vakıt dU· 
§ÜrmUşüm heriıalde . 

D.in.liyenler hak.imin daha bir 
S<>li sualler soracağım zannedi -
yorlardı, fakat hikim G<>rsvel'e 
l>q1ia bir sual sonnadan onu 
le'krar Osbom'a döooü: 

- Fikrinizce, dedi. Cinayetin 
sebebi ne olabilir? 

(Devamı var) 

ça.klı ~lla örterek içeri girdi, dar 
ye dile merdivenden çıktı. damda 
bil kenara çömeldi. 

GögsU taUı tatlı sız.lıyorou· 
Sızan kanlatdan bir kısmı mc

meshıe iniyor; Hacı Murat onları 
aa liltJe birlikte içiyordu· 

lE.tinnv :Mahomat gene kızgm • 
öı; fakat kansının ölllmden bile 

korkmadığına artık ttUphcsi ltal
ın~tı; bunun için cahn ~ok 

zodaya.madr· 

Bu vak'a y:ılnıı Zai ve J:luu
zak'da değil. uı::ık köy ,.e kasn
balara kadar duyuld:J: !:UnkU Fa· 
Qimat o ~unu tlerin ve iç~e:ı bir 
heyecanla a.aıyo.Nu hntta kocıı.sı -
na: bir destan dl1zmUş, vakit vakit 
~·anık bir sesle okuyordu: 

" Senin keekin hançerin ü l;ağ
l'llDJ deldi; fakat ben ytlrcğımi:ı 

bII p&rçuı olan yaVl"\Jlll't o yara
Jml Dıltll:ıe butwdır.1 Yavrumu 

yaramdan smuı cenk lmna bulıı • 
dım• (D6'nl.mJ v:ır) 



dün yapılan 

ve zevkli cereyan etti 
Olga'y! birinci yaptı 

Beşinci hafta yarışları da güzel 
Son koşu sürprizle neticelenerek 
İstanbul al yan§larının beşinci 

hafta koşuları dUn büyilk bir ka
lab3J1k önünde yapıldı· Her hafta. 
dan daha ziyade heyecanla geçen 
dUnkU koşularda. bilhassa beşinci 
yaryı ellrpı i1Ji oldu ve müşterek 
bahse ~tırak edenler bir hayli pa· 
ra aıaılnr· 

Oçu.~·co KOŞU: <Sıı.tış ko;;UA) 
Oç ve dahn yuka.n yaştaki hahs 

kan 1nglllı: nt ve kısraklara mlhsus 
Mesafesi: 1400 metre. lkramlycsf 2211 
llrn olan ou k..ı ,•t. ::; ıkr. p 11? rıı Jll 
nar girmedi. Sallh Temelin Tomı usu 
rahat bir blrlnctllk kazandı. Arkasın
dan Parıskıı iklncı, l Mart UcUnc'lı ol 

lfTa otan bu ko~uyu bUtUn tl!hm~nle 

ı1.n hllMına gu:eı bir ı oşu ynplln 01 

.;ıı kazanarak blı) ült t;fr .stırprlz yap 

tı. ArknsIJ?dıın Cesur ıklncl, "a vr.ık~ 

üçilncü oldu)ar. 

Mü.şterek bahiste: Blrincl.}'C gıınynı 
r:w. pta.se 260 lk!nclyc pltuıe soo. u 

DünkU koşuların neticeleri §un

larilrr: 
dutar. cü(lcU. dôrdUncu. bc11nt:I ko~ulnrın bl 

!.IU~terck bahfs: Bırinclye ~nyan rlncislnl bulan Uı;IU bahi:s 210Q kuru~ 
105 k•Jruı verdi . \"e bu koşunun birtncı Ue ikin 1.ı!ln 

Btr.tr..·ct KOŞU: 
Uç yaşındaki halis kan Arap tayin· 

·ı -ara5Itıda olan bu lto~yu herkesle 
tahmini gibi 1smail H ... kkı Tckçe'ntn 
Savası kolny1ıkla kazandı. Arkasın· 

dan Sevim lklr.cl, Işık Uçüıncil oldu· 
lar. 'MUşterek bahiste ganyan 105, plA· 
ıı:: 105, plue 300 kuru;ı ''erdi. 

DÜRDV1'°CÜ KOŞU: 
1 

.Dört \"O daha yukarı ,yaştaki balis 
kan Araplara mahsustu. :Mesafe.si 280/} 
metre, ikramiyesi: 820 lira. 

Bu ko4u birçok UmlUerln örnek ve 
Yüksele bağtnnmasına .rağmen To
murcu~un bJrlncl gelmesiyle netice
lendi, Arkasından Karak\lı:ı ikinci, ör· 

1KINCI KOŞU: (Rcykoı koşu- nek UçUncU oldulf!r. 
•U) 
.Mesafesi 2000 metre, lkram!yc:ıl M\!.§terek bahis birinciye gnnyan 

HO lira o1an bu hıı.113 kan lng111zlerlc 210, pilse 120, plfisc ;\90, UcUncU. dö~ 
kO§uau da, bidayette en nihayette gl· dl\acü koıu arasındaki Torçru • To• 
den Romansın 1600 'metreden sonra ' nıurcuk çl!tlnl butanltr -da birer lira· 
raldplerinl geride bırakarak birincl ya mukabil 2i5 kuru~ aldılar. . 

ı:;clmesiyle neticelendi. Arkasından " 
Yatağan \kıncı, Silkıı.p U~cU oldular BEŞlNCt KOŞU: (Handikap) 

MU;:ıtcrek bahta: Bfrl.-ıclye ~nyım 

110, p1a.ııe 100, ikinciye plflle 120 .lcu 
~ verdl. 

Dl>M .,.c daha yukan yaştaki yaf.fm 
kan lhgllıı at ve kuırtlflııı • m!lh:r.ııı
mesalesl: 2600 metre, ikranılycSJ 2~· 

bıılnna lklll bahis 7500 l<uru~ \'erdi. 

~aragümrükteki maç 

Dün Knragümrük !'lah::-.mda :ıa 
at 14,30 da Balat Tiirkgücü ilt' 

irkeci ldmnn Y\ırdu · takımbn h•ı. 

SUSİ bir ma<; ~·apmışJar V() netice· 
dc"mılntlılar 31- mnğfiıb olnıu!J: 
lardır. 

BAGLAJ\D,ı\ŞI SAHAŞIC'\DA-

Dün Ücltüdarcla B:ığlarbaşı sahn
smda yapılan ÜskÜd14 Halkc,; -
Gedikpaşa futbOl maçmt Ü1.1kUdar. 
hlar 1·0 kaznnmt§lardır• . 

' Y clken memsiminin en hara1·etli dcv1·e;:11~ gİ rni§ huluruıyoruz. Bu s"ı·"' 
cak günlerde vücuda vereceği serinlikten Oa§kiı mı-:-- .,...nm ,···· ·-!lig""ir.'e-., 
doyum olur mu? 

linhisarlar Umuni Müdürl.Ü.ğÜndenl 
ClnıR Mtktirı Muhammen B. % 

1
7,5 te0

m\nat Ekslltmen!n 
• Jra Kr. Ura "'Kr. şekli 113.atl 

L.'laUk....k~ muhte cvaalta 200 metre 345 00 2~ ~7 A<:ık Ek. 14 
Hırdavat levaZlmı 157 ,kalem M2 00 f3 G~ Aı;:tk Ek. 16 

1 - Yukarda cins ~iki.an ~ı O?) kalem ma~eme açık eksiltme u11usiıe şat:a lllına~aktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat tenıtnaUan, ek.ııUtme saatleri tıl:ı:aııırı::ıda )a:.ılıdır . 
m - Ek.ııntme 16 S 940 cuma ~D Kn~_t.a~t.a ıeVıutm ve mübayaat ,ub•-ııl,ı:dekl alım koml..ryın'ıznslıı, yapılacaktır. 
TV - Mırdavat tcvıı.zımmı ı;östeth' ıiste"alsi\ı ıgcçon ııubcden par atz almı.bıllr. 

V - lateklllerln eksiltme ıı;\n tf.Yiıl -pluııan -ı;iln Yt ıaaUcrde yüzde 7,5 ı;Uvqnr.ıe pn at.tı ite birlikle me~!,Qr 
komisyoışa rnUoı.euUarL {6Hl ı • • ' 

i\nknra - ı ... ı ... ":1111 teniq ruij<;nhalm
• larmdn bk ti::-rn.nlnr çifti 

Dağcılık hlübii 
kortlarında yapılan 

istanbul- Ankara 
tenis n1üsabakaları 

lstanbul takımı 13 
puvanla birinciliği ka
zandı Ank=ıralıfo.r 4 

puvan aldılar 
Tenis müsabakalarının ikincı 

günü dün Taksimde Dağcılık 
Ktübü kortlarında cereyan etti. 

Neticede İstanbul takımı 13 
puvanla öirinci geldi. · Ankara ta· 
kımı 4 puvcırı kazandı. 

An karada 
Bursa Acar idn1an -
·Merinos muhi.:ellti 

- ' , . .d :l 
-.-:.·;aı.yc ı r:"an yı·:.·c.unu 

3-2 yendi 
AukMa, 11 (A· A·) - Bursa· 

·ıın Acar - M<'rinos muhteliti, dün 
'.kin-::l maçını HarrJye okulu İdman 
yurdu t.akınıı ilo ·yaptı· Diinkü o. 
yunlarına gö11c çok d~a güzel oY.
nıyan Bursalı iutbolcillcr kuvvetli 
nıkl~lcrini 3-,2 yendiler· 

Tıp Fakültesi 940 
mezunlarını davet 

Dc:;ıikta§ askerlik ıubcl!1nden: 
Tıp !akUltesı 94.0 me.r.unlannm as· 

lccrlfit dunıınınn 14·8·940 Çt\r03mba 
glinUne kadar t~it edllınl§ olacak· 
tır. 

' BeJlktaı askerlik §Ubeslnde te§ck
kiil eden askerlik meclisinde hcrgUn 
s,ıit 9 dan aaat 12 ye kadar mUracaat 
ctmc!crl illin olunur. 

~- ·-----•: 

{l ) 

Dün Modada ikincisi yapıla9 
Yelken teşvik 
müsabakaları 

Havanın ve denizin sertliğine rağmet1 ıPh' 
ajanlığının tertip ettiği müsabakalar c0 

zam ve güzel cereyan et ti 
Su sporları ajanlığı tarafınd.m 

tertip edilen ikinci yelken teşvik 
I 

mils..,bal;aiarına dün Moda koyun 
da devam e.dtldi. Havamı ve de -
niziıı s-.:rt ohı~una rağme:ı müsa
l::akalar sonuna kadar muntazam 
ve çok giizel bir şekilde ccrey.ı.n 
etti. 

Umumiyetle 22 teknenin işti · 
rak ettiği müsabakalarda serbest 
tcknel~ri bir kenara bırakırsc:k 
Galatasaraydan 6, Demirspordan 
6, Beykozdan 3, Fcnerbahçedcn 
l,' Denizcilikten 1. Bakırköy klü
bünden 1 teknenin iştirakile } a • 
pılan ır.üsabakalar<la birınci De -
mirspordan Feyyaz oldu. ( Dt>re
ce 1.8,2) tkinci Galatasaraydan 
Burha!'l (Derece: 1, 8, 54) tkün 
cü Ga!atasaraydan Mahmut (De
rece: ı. 15. 11 ). 

Scrbeıt tekneler: 
18 metre ş=ırpiterdc Galatasa -

ray.dan Burhan birinci. (Derece: 

ı. 19, 9). 

25 metre Koba yolclcrde Ana· 
doludan Hikmet birinci. (Derece 
1, 22, 23). 

25 metre ördeklerde Gala
tasaraydan Nedim birinci. Dere
ce: 1, 9, 53). 

13 metre kü"ük şarpilcrde Yük 

12.8.940 Pazartesi 
13.20/H.00: Müzik, 18.00: Program 
ve memleket saat ayan, 18.05: MUzlk 
18.40: MUzık, 19.10: MUzlk, 19.45: 
Memtcl;et 33at ayarı ve ajans, 20.00: 
Mlfzik, 20.30: Konu~ma, 20.45: Mllz!U. 
2ı.ıo: MUzJk, 21.ao: Ko~ma, 21.45: 
Mllzlk, 22.30: Memleket eaat ayan, 
Ajans. 22.45: Milzik, 23.00: Müzik. 
2~.2~/23.80: Yannkl program ve ka 
panış. 

Raşit Rıza Tiyatro3u 
12 Ağustos Pazartesi gUnU a~amı 
Be§lkt~ Haı;inıbey Aile Bahcesladc 

"1':ı.taklı \ 'nsonlar KontroU.irU,, 
Vodvil (3) Perde 

--0---

E Sadi Teh Tiyatrosu 
Bu gece Beylerbeyi lskelo Tlyatrosun· 

da heyetin bUyük başlangıç tcmalll 
(Busu!I Prugraru) 

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUn 18 de: 1 - Lorcl Hardi: 

Hindl3tanda, 2 - Korkusuz Kaptan, 

·• 

Diinkii y~Jkrn tc~l'~ 
nnd:ı tekneler >-nrt. 

C\ ,el 

ı 

ıstanbul Beled .~~· 
ııanıarı 

Şehzadcbaşında KırkçC§me maha11cliD1n lsil! 
sokağında 2 inci adada 9 No. ve 26, 79 metre muralr 
baı sahalı arsa 

Aksaray yangın yerinde Mimar keımılettin nıa· 

balleslnln Kızılta§ sokağtnda 27 inci adada 21,23 
numaralı arnalnr arasmda bulunan 11,10 me.tre ınu· 

rabbaı sahalı arsa. 

BUyüluıdada Yalı rnahalleslnln yeni ııoknCiJlda 
88 inci adada 9 parsel numaralı ve 115 metre murabbs.l 
sahalı arsa .. 

Cihangir yangm yerinde Fcruuğa mahalle~ 
' MeşaJccl sokağuıdu 13 Uncu adada 151,50 metre mural>'-1 

sahalı arsa 
I<•atlhto Şeyhiresmt mııhalle3lnin Yedi Emirıcr so· ~ 

kağ'ında 86 ıncı adada lıl No. ve S0,10 metro murabbs.l r- I 
' sahalı arsa. • /. ; 

Tahmin bedelleri lle Uk teminat miktarları yukarda yaııl'r ~ ~ 
eıe il' "" üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur.şartııaıJl rr'"' ~~ 

, iht mlldllrlU~ kaleminde g6rillccektlr. lhale 15·8:9fO ~,.t 1 ' 
14 te daiınt encUmendo yapılacaktır. Tallplerln ilk te?J' de tııJ..~ 
• ,. . arııeıı "~ me.-tttplanle ihale gfuıU muayyen ııaatıtc daimi ene o(• 

.. 


