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Tahs· de· bulunanların, rA·;~~~·~ti·~~t~·ı 
uzum .gosteren hır mese e •• h . l . k l . v • ı o F 1 ı 

~ l1'6l11J rzn mÜraka- IDU en IS eflll aS er Igl 1 iDARE l 
e i k .. k ··msüz ·· HükOmet askerli~. ~~kellefiy_eti ve_ ye~ek sub~y 1 

ilan edildi ı 
~ b k ? mu kanunlarının tadılı ıçın Meclıse ıkı ıayıha verdı Arnavut l 

lr a l ıyo r .. 29 yaşına gelenler veya iki sene üstüste sınıfta kalanlar ertesi seneye kabileleri i 
bırakılmayıp ackere alınacaklar (Yazısı 4 ün<'üde) i 

mukavemete 1 
tn.-;rlfı edilen mak!>adlarr tahakkuk 
ctttrmrk yolunda !llİmdi~·e kadar 
ne gibi uıuuıJ'fakiyctler kaydettik
lerini bllmiyoru7.· 

"11lnız. ı.on giinlcrclc ı;-azctclere 
al scden habr.rlerden ~unu öfrcnl-
oıuz: nncılar ~ırk"!' ~·i hal-

devam ediyor ı 
ltalyanlar üç vapur 

asker gönderdiler İ 
Londra, 15 (B· a.) - Bclgrada 

gelen haberlere g'ire, Anıııvudluk· 
ta örfi idare ilan cdllıniştir· Mcm 
Ieketin muhtelif mmtnkalarma Uç 
vapur dolusu asker ihraç olunmuş .. 
tur. 

ı·a U<'n.z H tenıi1. ekmek \·edirmd~ 
noktasından dcJi;il, bunun iamamen 
akşl bir f!!tU;amettc bir hayli i~ 
giirmcktc imişler· Bir fınn<'ıya Ye 
rilen ct'Ztı, şirkete dahli diğer şe_ 
rilder üzerine taksim edilerek a· 
ğırlığını lıl<; derecesine indirmek
te imişler!·· 

J"ikrlmlzcc bu haber rhP.mmi
yetlc tahkilta de~er bir meseledir· 
Zira haberin doğruluğu tahakkuk 
eder.ı;«: fınncılar Şirketinin mcs
lddclinl yilk~eltmc!< Ye hRlkın iyi; 
liğine muYaffakiyetlcr t~min et 
mek kin de~I. beledh·c kanunun
daJ<i lmnlan mural,aba sıılalıl!c,. 
tinin hükümsüz kalmasını mucip o
lııeak ~~tlhirler almftk için kuruı_ 
mus olduğu nnla'jılanıktır· 

Arnavud kabileleri mukavemete 
devam ediyorlar. Mücadele eden 
silahlı arnavudlarm sayısı beş bin 

' den on bine yükselmiştir. Muha.. 
riplerin merkezi tşkodranın cenu· 
bundadır. 

HASAN KUJ\IÇA '\'I 

· ·ı ı ·A 1i-a1Yada1 Atmanyada 
1 

• • • T e e i ıngı zz ı - . Anka r 8 1 tayyareleri ı cephanetabrıkaıarı 
· • • 1 üyük bombardıman 

bugün_ erde ·Ş_. ~~ri~izi yaptılar va~~:::~~4t~~iiğ?:-~gilizha-
f 1 d 1 h 

i DUn gece İtalya üzerine yapıldı· 
şere en ırme erı mu emeı ıi iki tayyare fabrikası tı evvelki tebliğlerde zikredilen 

k h hücumlardan maada bugUn hava 
Ankara, 15 (hususi) - Reisi 1 millet meclisi reisi Abdülhalik Ren büyü asara • kuvvetleri bombardunan t.ayyarelo 

cumhur 1.smct lnönü. orta Anadolu dn, Ba!jvekil 
0

Dr· Refik Saydnm İ uğratıldı i l'inden milrekkep kuvYetli filola-
d r da yaptıkları kısa bir seyahatten Mareşal Fevzi Çakmak, vekiller, j · • ı · f tımız Desanda ve I ... aypıiğin eima-
~tb 1111 lıık 'i.i sonra dUn akşam saat 21 de hu- Cumhuriyet Halk Partisi .sekreteri ı . 1ng1 1 Z linde Bçrnburgda bulunan Yun. 

~ :ı-e l'\11'l.1;111~·(!n lrır;lllz susi trenleriyle şehrimize dönmil§ Parti umumi idnre heyeti azalan. i · kers tayyare fal:irikaları ve Lu~ 

1 
(\'a I::.ııtn... terdir. mebuslar, geni.'! kurmay ile ~li ibeyannamele • d • nen ve Grevenbroichdeki cephane e b'• ":{ 

111 4 üncüde) Milli Şef Anknra garında büyük müdafaa vekilleli C'rkünı, vekalet- f r 1 n e falfrikalnrı Uzerine ve Rurda muh• 

-

tU ha~ ler müsteşar müdürü umumilcri, i "/ l l · telif a.slterf hedefler, Almanyada, 
uısest" dl" • t k 1 ed• or Ankara vali ve belediye reisi, mer· f fa ya", ar, g~z_ÜnÜ.zÜ Ho!andadll· Belçikııda ve Fransada 

' 

a ıyeye ın 1 a ıy (Demmı 4 üncüde) I açınız." denılıyor i 14 tayyare meydanı ii,&erine hUcum 
lar yapmışlardır· Tayyarelerimiz -

ingiliz 
donanması 

Somali 
sahillerinde 
ITALY ,fun'! 

4iJar lralma 

Ki L 
tn 1Jit i,'Ok lmıl

Uhurlar da dahil ol. 
m.mnklı bili! or in. 

To P Jnll:ırmı bir amyn. 
/dileten lınk5.n ol. 

TUTTn insnn ~ J,~ 
tle .... "l)-~~:J 

I.ondrn. 14 (n· a·) ~\"'~·~~· "l.\> 
nezaretinin bildirdlğine ~ ~~re.~ 
giliz deniz kuvvetleri !nı.\.o~ 'aV-aıs::. ~ ~ 
malisi sahilleri civannda ~ l' • ~f.\ ~-1. 
nan İtalyan kuvvetlerini dilrı ~19-~~~ 
bardıman etzııiştir. licdeflerir ~ •ı-. ~<> 4. 
!eri Blenhaym tiplndo tayy,~ ... ~ ~ 
tarafından donanma.ya bllwriln._" tıı>-. 
tir. Bombardıman neticesinde ltal· 
yan kıt.alarmın tecemmilleri ve o. 
tomobil nakliye kolları dağrtılınış-
lardır. Bu müdn:hale Zeile ile Ber 
bcra arasında bulunnn Bulhnra 
kat'fiı düşmanın hazırıaaığı ileri ha-
ı:eketW tehir etml,Ur. 

Berbera pazartesi ııabahı yenI
den dilGman t.ayyarelerlnln hUcu .. 
muna maruz kalmışsa. da ha.sar ve 
ı:ayiat yoktur. 

(De,·aı..ıı 4 ilnclido) t 01111 Jl8• ı·svı·çredekı· LOnclnı· 14 <A·A-> - Röyter: ' den· büi Ussunc dönmemiştir· • 
Hnva. nezareti tebliği: -:--.::--"'.:------:-------:-----------

• ar_ kıda talebelerimızin :2~:1tn7,;~~•Y1~~tl~b~~ kızını sa tan b 
~ı vaziyetlerı· ı"yı· ~~v~:ı~ıy~~i r~;o~l~~~r::c,m~~ ana yaka lan 

-,, F bilyUk ha.sara. uğradığını göster .. lan 
~ ar mı -. Torinoda tayyare fabrikalarının 

b ransadaki talebeleri· mektedirler. Bombardıman tayya· o·...., 1 ı 

'>jjneurı Şalahaddı·n Pınarın tecavü- mizin büyük bir kısmı ~~~~;~~i~.e~!~~r~~~eusı;~ı: ıger oda arda fuhşa yeni 
(.~ - İsviçreye geçti yerde denize innıcğe mecbur olan Ü .. ki . ·k- k d h b 1 d 

ti~"'f. u. grıyan p'yanı"st dı·yor kı· . ıavıçrcde Jeoloji tahslll yapmal<tn ~!~1~~.~yaremız mürettebatı hayat. S ru enmış 1 1 iZ a a U un U 
,- "' 1 olnn Türk talcbCJcrlndcn Timuçin Ay· 

o ıdd' gen bu sabahki konvansiyoneııe gel· OMBAR Zabıta diln aknam iki randevu c J burasını randevu mahalli yaptığı 
gıı. Iasile sana. tl<ara tecavüz adet olur• mlJUr. 

8 
. ~:ı~~~IN t;f basmıştır. Bunlnrdnn biri Nuru- ıınlnııılmış ve dün gece ant bir bas 

'4 Cerıa - Timuçin, Türk talebeleri hakkındn osman\ye<lc Alibaba türbesi soka- kınla eve girilmi§Ur. 
Ze otomo billeri her gece bazı ma!Cımat vermiş, Fransad::ı. bulu· Londrn, 14 (A·A.) - Hava ne· ğmdn 37 numarada Aniknnm evi- lçerdc Uç kadın ile bir erkek 

'"t te ikte beki emelidir! ııan talebelerin bUyUlt bir kuımmın zareti istihbarat bürosu. ttalyıınm dir. Genç bir kadın olan Anlkanin yakalanmıştır· Çok genç olan ka. 
lsvlçrcyc geçtiğini ''c l<'ransada pek nz en mühim iki tayyare Cnbrlknsı o- evine her gece eı kek kabul ettiği dınlann fuhuş yaptığı teshil edilmiş 
TUrlt talebesi knldığmı oylcmi~Ur. lan MiICınoda l{nproni ve Torino. Ö~'TCnilmiş ve diln gece evi basan ve bunlardan bir tanesi Hasan IJ. 

Bugün İS\1çrcde 200 kadar TUrl< da Fiat tayyare fabrikalarına kar· mcmu_rlar Anikayı bir erkekle be. mindeki e.dnmh cUnnU mcş.hud ha. 
t.nlebesl bulunmaktadır Hcpslnln vazı şt dün gece iras edilen ciddi ha. rai>er çirkin bir vaziyette cürmü !inde tutulınuntur. Tahkikatta ru-
)'t'tleri iyidir. !stıyenler tatlllerinl sar hakkında aşağıdaki tafsilatı meşhud halinde yakalamışlardır· hu~ yapan bu genç kadının nnne.. 
geclnnek Uzerc memlekete dönmekte vermektedir fi"'\ • ı N · t f d dlrler. · .... igcr ev, Ş(!hremininde Hat p a sı ara ın an bu yola sUrUkll.'ndiği 

İngiliz tayyareleri üslerine dö- Ci sokağında 45 numaralı Memnu· anlaşılmıştır. Çünkti Annesi de ayni 

79 yaşında 
bir adam 

Carni helasında 
15 yaşında bir 

çocukla yakalandı 
O n7.ısı 4 tincudo) • 

(Oe,·ıunı 4 Uncüdc) ne evine kadın ve erkek alarak evde ve baeka bir odada yakalan· 
mıştır. Bu ahlô.ksl7: kadının ôz kı
zına erkek bulduğu da meydana 
~ıkarılmrştır. lki genç kadın isa 
ılk cefa olarak ahlaksızlıkla polisln 
eilne g<'çmektedirler?. 

Basra. yolu ile ilk 
parti mal geliyor 

Irak demiryollarile müşterek bir tarife tatbiki 
icin müzakerelere başlandı. Basra harici ticareti

miz için bir transit merkezi olacak 
,. 

Bir kız erkek oldu! 
b .mlr, 15 - Memleket hastanesine 

getirilen Söltcli 19 yaşında Şöhret 1&4 

mlnde bir kızm muayc:ıc neUcesintle 
erkek olduğu anla§ılmt§ ve kUçUk btl: 
ameliyat g~irmestne lOzum ı;~rU1m1ı1ıf 
tur. Şöhret bir genç erkek! nışanlı 
bulunmaktadır. Kendlel erkek olacağı 
için müteessirdir. 



2 - ti -,;, '.B E R - ~ Potta~ 

~~~-~~~j 
~fili 'ı .. ·--

'--8-Yazan~=~~ :Raflı füh~i'if·~·~ .. i~·~~~~f~;l Basra golu ile ilk 
Anudal'a sürU- 1 .... tanzim! i parti mal geliqor Etrafta va.kit nkit ailih a~l&- tmyor; halkı da 

yordu. 

DoğrU 4 

Değil mj} -Bir gazino bıJhrat' 
. -b.. başlamasında: J 

korkulııY~ 

ri duyuluyor, bukmlar oluyordu. 
Ava.r kahramanı Man.surun ektiği 

tohum yeniden çimlenmlşti; köy 
köy dolaşan bazı adamlar eöyle 
diyorlardı: 

Dergo'lu Şamil yirmi dört yaş· 
larmda bir delikanlıydı. adı henUz 
işitilmiyc b:ı3lamıştı. Cenupta 
Hamza.t ve Murat Beyler de Rus. 
lam kılıç sallıyorlardı. Bu hare -
ketler çok geçmeden bir eerlat 
meselesi olmaktan çıkıyor; hürri· 

1 
HukUmet, tarıfeler- i 
de süratle değişiklik Jrak demiryollarile müşterek bir ta~i!e _tatbiJ? 

ı ve muvakkat anlaş. için müzakerelere başlandı. Baıra harıcı tıcareü-
İ malar akdi miz için bir transit merkezi olacak -

Kü~ük sanatlar ,·e --.. .ı.i 'rl, 
i'ürk vatandaştanna ~ 
DUDda garsonlarm ·~ 
bhvchane. dansinğ. il' e' 
yerlerde çalı~JarJ -· fl},,.ı~ 
ğl halde "lokanta" k~ 
dllmemiş, bunun werfJI~ 
tallmatnamesinde do 
gabşmalan serbest olcıd' ~ 
edll.mfş... tt'.J 

- Ruslar her gün biraz daha 
yurdumuza sokuluyorlar! Din ve 
millet ayaklar altma dilşüyor. Al
laha güvenerek ayaklanma; sili
ai'ıan mız ve Gazi Mahomatm bay
rağmm gölgesine toplanınız· 

Rusların eğlenceleri. müzik ve 
danslan, temiz ve rahat yaşayıııla. 
hir kısım Avarlarm boşuna gidi-
yordu. Bir krsmr ise şeriat adı al

tmtiaki sert ve dik şartlara uy
maktan mistik bir haz duyuyordu. 
Üçilncfl bir grup da bunlardan 

hangisinin kendilerini sellmete 
götüreceğini kcstirememi§ti· 
Hacı Murat bir softa ruhu ta

eımıyordu. LA.kin Ruslara benze· 
meyi, hele onlarla bağd~ayı jğ_ 
renç buluyordu. Onun nıhu yal -
nı:z kendi milletinin. kendi adet ve 
göril§lerinin havasında nefes ala-

~ bilecekti. Bunun için de Gazi Ma
lı~at'm harp lhaberlerinl merak
la. dinliyor; kemlisinl o vakalarm. 
içine atmak için sabırsIZlanryordu. 
J..akin lıunu yapamıyordu, çUnki1 

Bahu Bike ile çocukları kendi 
varlıklarını korumak için Ruslara. 
dayamyoriardJ. Gazi .Malıomatm 

veya halk üzerinde Han ailesin • 
den daha nlituzlu bir adamızı or. 
taya çıkması onlar tarafından hoş 
görillmüyordu. aHcı Murat, haya.
tmı ve hayatr kadar değerli olan 
atmı. silahlarmı, annesin.in saade· 
ti~I borçlu olduğu Bahu Bikeye 

nasıl k· ~inli! Eğe~ halkın 
-~ıı ·ve bunun 

.nlar varken bae
:..;me.!I mana.si% de-

H 1, iribirhü kovalryordu: 
a ;ı:rnm: at k d" '·"yü lan 

rnğb<1t g t tı.k en 1 "'0 0 

... _ .. t koııu!aer tarafa mektuplar 
yazın?§: .... ..m dinine riayet CJdi· 
niz; etmezseniz sizi öldilrilrüm!,, 
diyormuş. 

Gu:l Maliomat ''Çirkey:'' m c_>ıi 
sindlrmla· Kerene ve lrildfden rcl. 
libqlr birkaç kişiyi ve kac"lıyı ken
di köyüne götürüp hapsettiı miş; 
daha birkaç ldiytl de yoln gelir • 

mit-
1 

Herkan'dıı. Molla. Saidin evinde 
küpler dolusu '(1)' Çaa. lluiundu
ğw:ıu duyınuş; hemen oraya git
ml§ l<Upleıi kırıp içkileri dökttlr. .. 
mii.f. Hooanm kitapları da. !~le~ 
rln içinde yüzmtış; Gazi Mal:ıooı.at 

"6nlarr toplattnmamrş. Rus hudu-
i uunun ötesine kaçan Molla Salde, 
mma haber vermlşler: • 

- Kitaplara yazık oldu! 
1 

Dem.iller. O hiç Uzülmemi§: 
1 

- İyi oldu; zaten btrinln. yazdı· 
ğr öleldnin yazdığına uymuyordu. 
Demiş. 

~ "aa.zt Mahomat ımuta. köyilnlin 
liaı:Irsma. köy meydanında sopa at-

(1) Mısır UDU tahammür ettlr1-
Jerek yapılan n bo7a nevinden bir 
içki· 

Bu sesin yeri Şehir 
Meclisi kürsüsü 

olmamalı mı? 

yet ve istiklil davası haline geli
yordu. Şeriat bchaneden başka bir 
şey değildi. 

Hacı Murat bu hareketleri esas 
itibarile alkrşhyordu; la.kin ayni 
ölçUde birkaç liderin, halkı biribi
rinc zıd birkaç grup haline getir 
mesinden korkuyordu· lstiyordu ki 
bunlarm hepsi, GUrc!.stan içlerine 
ve Kuban bozkırlarına kadar a. 
kınlar yapan büyük ve cesur A
var hanı Uma hanm soyundan bl· 
rinin kuman'dası altında o!sun! ... 

Bahu Bileenin büyük oğlu Nu
sal han harp adamı değildi; zekl
sı da başka.larmı idare etmek ftÖY
le dursun kendisini bile idareden 
acizdi; o kadar ki her tedbiri an. 
nesinden bekliyordu· Omar han 
boğa. gibi irL boğa gibi kuvvetli,' 
cesurdu; 1ikin yüreği balmumun -, 
dan farksızdı, hatta su gibiydi, ia· 
"tenilen tarafa kolayca 8kıtmak 
mümktındu. Bulaç ise hem kUçilk 
hem de ince ruhlu bir insandı; 

henfu: bir çocuktan farksızdı· 

leir ·k:~~~tı;;r;;s, 
j hazırlanıyor j 

Ticaret vektıletl lthallt ve ihracat 
işlerinin bugUnkU vaziyetine gl:Sre tan· 
zfml lı;ln b1r kanun JAyihası hazırla.· 
mı§lır. Bu lAyihada gümrük tarlte1in
de icabı halinde l.stcnncn değl§lkllkle· 
rin yapılması, yabancı memleketlerle 
muvakkat Ucarl anlnşm:ılnr akdi ve 
bu gibi anlagmalara yanaşmtyan dev· 
Jetlere kar~ı tedbirler alınması, gibi 
esaalar vardır. 

Bugünlerde meclise verilecek olan 
bu ID.yiha ile yukardakf hu.swılarda 

verilecek sal(lhlyetlerln Uç senelik 
mllddete dayanması l..8tenn1ektedir. 

Mebuslar Eyüp 
halkını dinlediler 

Keresteciler .. Eyüp 
yolu biran evvel 
yaptırılmalıdır. 

İstanbul mebuaları dUn aaat 15 do 
Eyüp halkcvinde Eyüp halkmm dilek 
lerlnl dlnlemlıterdir. EyUp halkmm 
dilekleri arruıında bilhaS.!!a, Eytlp~e 
bir lise açılmam, otobüslerde talebe· 

Hacı Murat pok genç. ancak on lere tenzllAt yapılması, halkevi blııası 

Yedi vaam.da bulunmasına rağmen 1ııp. olunması, EyUp keresteciler yo· 
_,_ !unun biran evvel yapılması, asker a· 

kendisini ortaya atmak, öne geç- Uelerlne esaalı yardımlarda bulunul· 
mele LIUyordu; lik.in han ailesine mut, civar köylerden tahsll lı;ln yelen 
1.,._1 beslediği sonsuz saygı onu talebelere bir talebe )ıırdu aı;ılmasr, 
acug Rami balkmm ausuzlulttan kurtarıl· 
köstekliyordu. ı mur gibi temenniler vardır. 

Gazi Mahomat bütün Avar ül- , Mebuslarımız bugün öğleden sonra 
kesinde tek bıı.,ma hflkUm süre· da UskUdar ve Kadıköy halkevlcrin· 

-v de halkın dileklerini dl.nıtyeceklerdir. 
cek vaziyete gelmi~ti; Babu Bi • 
'keyeı haber gönderiyordu~ 

- Benimle birleş.iniz! 
Hwızak, Gazi Mahomattan çokil 

Ruslara. yalmıdı; asll fclB.ket de 
ancak yakın düşmandan gelebilir
di· Bunun f!lin !JU kısa cevap veril
di: 

- Biz Ruslarla dost değiliz. la
kin '.Allahm emriyle Avar ülkesinin 
hanlanyız! 

Saray adamlan daha ileri gitti· 
lcr. 

- Gazi Mahomatın etrafında 

t.oplanmu:, ilin uğruna harbcdiniz. 
Allalun emri böyledir· 

Diyen bir kadryı lıemen yaka •. 
latblar. ı 

- Sen ortalığı karııt.Jrryorsun, 
hallan rahatmı kaçrnyorsun! 

Diyerek öldllrdüler· Gazi lJaho
mat buna daba çok kızdı. 

:1830 da İ..ehistanda büyük bir 
'ihtil!l koptu; Rus orduları l'er 
yer darmadağın edildi· Çar Nikola 
Kafkaatan asker çekerek Varşova 
üzerine göndermeyo mecbur oldu. 

O yıl mağlUb olan Gazi Mahomat 
fırsatı kaçrrmadı; Narku'da gene
ral Ta\"bcn idaresindeki büyük 
Rus ordusunu yendi; liikin Dergo
da Ruslar banıt deposunu atcşle
'dilcr ;bin iki yüz Avan havaya u· 
~urdular. 

Petrol "Bahaaı 
demiryoluna bağlanıyor 

Raman dağında petrol araştır
malarma ehemmiyetle devam e
dilmektedir. 

Diyarıbakrr ve Mardin istasyon
ları arasındaki petrol sahasını de· 
mir yolu ile bağlamak için Devlet 
Demiryollan idaresi etüdier yap
maktadır. 

KOÇUK HABERLER 
• Ankara Kızılay merkezince heye· 

!Andan zarar gören lıılllreftenln Çınar
lı vo Kirazlı köyleri halkına tevzi e· 
dilmek Uzere 1250 11.ta para yardmıı 
yapılmt§lır. 

• Z~ada dUn sabah saat be~tc beı 
saniye aürcıı amudl diğeri do 5.10 da 
U~ aaniye devam eden iki zelzele ol· 
muıtur. 

• İzmir :!uarmda bu sene hazırlan· 
makta olan lran paviyonu 60 metre 
kareli bir salın. kaplamaktadır. Fua· 
rııı difer paviyonları da bUyUk bir 
BUratle hazırlanmaktadır, 

* Maarif müdUrUnUn reisliğinde 
dün toplanan llk tedrisat mU!ettl}lerl 
önUmUzdekl ders yıltnın lhtıyaçları 
üzerinde görU§mtıalerdir. 
MU!ettıater mmtakalarmda seı1 bir 

tetkikat yapacaldar ve !htlyaçlan ra· 
porla allUmclarlara bildireceklerdir. 

• Maarif vekili Hasan .Ali Yücel 
dUn maarif mUdDrIOğünde me§gul ol· 
muı, maarl! mU!etUşlcrlle temaslar 
yapmıştır. 

'" Havas Ajansmm yeni Türkiye 
mUmc.sslll ır. Tuv bu 11abahki semplon 
ekspresiyle şehrimize ı;clmlştır. 

• 715 llrıı ih lllô.s ctmelt suçundan i· 

Halicin temizliği 
- kinci nğırcezada muhakeme edilmekte 

olan gUmrlik satış işleri memurların· 
dan Mustafa 2,Ci ce:ne ağır hapse ve 
3 yıl memuriyetten m:ıhrumlyete mab 
kflm olmuştur. B iR gazel~, yine Halicin temiz

liği \'C temiı.Jenmcsini bahse 
mC\'711 :upıyor n~: 

"Senelerden beri llofan 'c büy
lc tle\ am ederse bir ~ün l~yübe 

• Atılt bulunan İstanbul maarif 
mUdUr muavlnllğlne ilk tedrisat mil· 
!ettl§lerlnden lzzet Koçak tayin edil· 
miıllr. 

Türkiye · Irak demlryollarmda :mU§terek bir tarife tatbiki lçln Ankara· 
da mUzakerelere ba§lanmıştır. Bilhassa tıcart C§y& nakliyatı hususunda bir 
çok kolaylıklar temln edilecektir. 

Basra harlc1 Uearetlmlz için bir tranaıt merkezi olacaktır. Iraka taze 
meyvadan ba§ka tUtıın ve zeytinyağı da gönderilebileceği anla,ıın:u,tır. 

Diğer taraftan fiimdiden otomobil lA.atlğf, kalay, dikiş makineleri, ma· 
nlfatura eşyası ve çay glbl caddelerden mUrekkep mUhlm b\r parti Iraktan 
vagonlara yüklenerek memleketimize doğru yola çıkarılmıştır. 

Hela derdi 
Bir heyet dün 

belediyeye müracaat 
etti 

ÇemberlltalJ ve .Mahmutpapdakl 
halk namına bir heyet dUn belediyeye 
mUracaat etmi§, Atikallpaşıı. ve 'Mah· 
mutpaşa camilerinin evkaf tarafından 
tamirler! Blrtı8JJlda buralardaki U':JlU• 

mt halA.ların yıkıldtğınr, oimdi lse bu 
civar halkının bu yüzden çok sıkmtt 
çektiklerini bildirml§lcrdlr. 

Halk modern halli. yaptırılamazsa 
hiç olmazsa eskileri gibi alclll.de tıe
kllde halli. yapılmasını ı.,temektedlr. 

Belediye vaziyeti tetkik eclcccktlr, 

Floryada bir genç 
boğuldu 

Dün akşam üzeri Floryada bir 
genç boğulmuştur. 

Floryada halk plajında yüzen
ler sahilden biraz açılınca denizin 
dibinde bir cesedin •yattığım gör
müşler. hemen zabıtaya haber ver 
mişlerdir. 

Zabıta kayıkçılar vasrtasiyle 

Model uçaklar 
Ha va kurumu pazar 

günü ZincirJikuyuda bir 
müsabaka açtı 

TUrk Hava ı~urumu muhtell! :rer 
lerden gelerek burada uçak modellerS 
kursundll çnlı§an muallimlerin uçak• 
lan araıında önUmllzdekl pazar günO 
blr mUsabaka. tertip etmiştir. :MUsa· 
bakalar pazar sabahı sa.at 10 da Zln• 
clrllkuyudakl Gol! aabasmda yapıla· 
caktır. 

Modellerinde muvaffak oldukları 

anlaşılan muallimlere mUko.!aUar ve
rilecektir. Aynı gün amatörlerin yap· 
tıklan uçaklar nrıısmda da btr mU• 
sabaka yapılacak, bunlara. da mllkA· 
tauar verilecektir • 

Ekmek narhı arttı 
Ekmek fiatına yirmi para zam 

edilmesi hakkındaki karar daimi 
encümen tnrafrndan tastik cdilıniş 
tir. Buğday fintlarma yapılan zam 
iyi cins unlara ş:ımil olmadığından 
fırancıln fntlarına şimdilik zam ya
pılmamıştır. yeni zam bu sabahtan 
itibaren tatbika başlanmıştır. BU
tün furun1arda bir k\lo ekmek ft. 
zami 1 O kuruş 30 pa\-adan satıla· 
cakhr· 

cesedi deniaden ahile çıka.~- ı ~Rasathane şiddetli bir 
mıştır. zelzele kaydetti 

Ceset bu sıralarda henüz soğu-
mamış olduğundan belki kurtulur 
ümidiyle hemen suni teneffüs ya 
pılmaya baslanmrş. bir yandan da 
büyük plajın doktoruna haber ve-

Kandllll rasathanesinden: 
Evvelki gUn yaz aaatlle 18,48 dakl· 

ka 80 saniye geı;c merkez tlssU tstan· 
buld:ın 8700 kilometre uz:ıkta §iddetU 
bir zelzele lmydedllmL!tir. 

Samsunda mühim 
eserler bulundu 

Bu kanuna. aid taU~ ~r-. 
her halde bir yanlış tclslt "' 
had netloesl JokantaıatOI~. \'. 
olduğu kaydedilmiş ol.J ..... r,-;; 
ktt bütün otel, kazin~ 
vehanc gibi ycrlerd.~ _.de ~ 
BOD kullanmaya ırıusa-ı,-ı ~ 
yen bir kanunda Jokallta ~ fP' 
redllmediğl için buna c~ 
dlğl ınaııasmm çtkatl .1 
kıl erdirmek mü,kiJdif' ~ıt 

Bu tallmatwwıcyo ,
1 

bugün tatblk edilen Ee)dl "/. 
''Lokanta" ecnebi gaı:°" ~ 
nabllir fakat "JiaZIOO'__;,JI 
maz. :ı.İcscıı. Balık~~~ 
ginln "esnaf lokatıtş5t ,-J 
.Romen Yeya her hıı.nı;I ıtitı .~ 
ecnebi garson kullaııah ı~t 
''Suadiyo kazlnosu'' ı,u""~ 
Hem "kazlno" h cın "10 .,ıJf' 
lanlann bu husustaki ' ' 
ise mcçhuJ... . ~J 

Burada kanun ııuJciiııı1, fYJ 
ma.k için sürüp giden bı: ~ 
lığı da düzcltınek taıotı,:.,ıı.:J: 
l enhı Tal<slmde ;reni~ ~· 
kaziııoda. ecnebi gars ıV; 
tığına ı:;öre. buna nrtık 11 (t ~ 
değil. "lokanta" dcfll~-r. -' 
"bclediyo lokantası'' eli> 
ya alışmalıyız· rııu'..i 

na arada akla gelen ~,_ 
nokta \"ar: Ya tıiltiill ~ fJ 
lromsu memlekctıerde~J.' 
cckleri garsonla.rı ça11' y.f!r;. 
için tczgilhla.mun bl~ tr, 
birer tencere ~rba, ~ 
yn, ,.o pilav oturtara:k 1

11 
'.J 

ıığma pri\'crirJerse 11 ,, .,-
' __ .. ı.ıo !st.e o 7.ama.n bir ''h"Jtı>'· 1.. .~ 
ba~lamasmclan korkU!0~~~ 

Baslarsa ne olar· ~f 
ÇünkU 1..-ü~Uk c.41naf ~~_:;;_ / 
,.i ,·eya kötü yerJI ~ ,,,_., 
Jeiflyenin rağbetsızmaı;.,,ı J"',I 
1000 inen temizlik ~ lf 
c;unu doldnrma'kta.n ~' 
maz, diyoruz. • . ..,., ,,.. 

Doğru 'Jel' 

rilmiştir. Doktor da biraz sonra 
gelmiş, iki saate yakm suni renef 
füs yapılmışsa da gencin hayatı 1 
kurtarılamamıştır. S:ımıııııı, 14 (A.A.) - Yurdun muh· 41~~~~~~~~~ 

Civarda işçi elbiseleri bulun· 
muş, bundan da boğulanın bir 
amele olduğu anlaşımıştır. 

Fakat hüviyeti henüz tesbit 
edilmemiştir. 

Hevbelide feci 
-. 

bir kaza 

telif yerlerinde olduğu gibi TUrk tarih 
kurumu bu sene Samsunda kazıya 
ba§lamt§ ve bu araı;ıtmnalara b:l§lıya.· 
ıı bir ay gibi kısa bir zaman olduğu 
halde merkezi ve garbt Anadolu kW· 
Wrlerinl.n yayılış ,.e ha.rlct münasebet
lerine dair önemli eserler elde edflml§• 
Ur. Buna naznran Samsunun tabll 
mevkii IC.'\bı olarak ilk çağlardanberl 
mesk(ln bulundu~u ve öna.sya kilittir 
çevre.sinde mllhlm bir yer l§gal ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Kazıya bırknc;; mevsim daha dovam 
olunacaktır. 

Manifatu;a fiyatları 
bugün ilan edilecek 

Gemi azıya alan araba 
hayvanları bir adamı 

ağır yaraladı 1'~iyat milralrııbo komisyonu bugÜn 
toplanacak, manltatura CIJyalarınm 

Dün Heybcliadada bir kaza ol· toptan, perakende ııatı§ !iyaUarını 1--
mu§tur· lft.n edecektir. VckAleUn cmrlle BOD 

Heybcliada arnbacılnrmdan yapılan tetkikler neticesinde evvelce 
Mehmet Ali <,:ift beygirli ve 3171 tespit eclll:!n liste üzerinde tadilAt ya• 
numaralı :ırabasınn sandalya yük. pılmış ve bilhassa ipekli kuma:lann 
lcrken beygirler ynnlanndan ge- nlsbett tenzil cdilmlı;ıtlr. 
çen bir kediden ürkınüsler, gemi ----o-
azıya alıırak koıımaya başlamL~. Teşekkür 
I:ırdır· Hayvanlar yolda bir kadı- "Eğe'' vapuru kamara memuru 
na çarparak 'yere dUşürmU§ler, Şahap Aktalaym ani surette ölümü 
bir adamın elbisesini parçalamış- dolayrniylc taziyede bulunanlara ve 
Iar, rıhtım boyunu dönerken de cenaze merasimine iştirak edenlere 
Behçet isminde birisine daha çar. çelenk g<Sndcren Dcnizyollan u. 
parak yere yuvarJamışl:ırdır· Beh· mum müdürü bay İbrahim Kemal 
çet vücudunun muhtelJf yerlerin. Baybora ile mernslmde bizzat bu
den nğır surette yaralanmrştrr. Az. lunan ve rahmetli toprağa bırakı_ 
gın hayvanlar bir müddet daha lırkcn söylediği bir hitabe ile he
koştuktan sonra arnbayı Bahriye pimizin teessilrünc tercüman olan 
hastanesinin duvarına çarptırarak Dcnizyolları kamara scr\'isi şefi 
parçalanmasına sebebiyet vermiş- Bay Emine, ''Karadeniz'' vapuru 
lerdir· Parçalanan arabanın altm. başmnkinisti bay Kazıma alenen 

::Oiteld_!t~ 
k. ı" lY a buna ıl11 

tutacak? -ar'' J ;:.~en pazar giinü bd dtJl'ı$ A 
J{adıköy cihetinde bl )'~ti" 

unda. bir kıuino sııbl 
11 

tP ,J 
Kızıltoprakta. otıır~uıı f') 

•liyc memuru ı;cı:cn ı tılf '-! 
~eldi, hak. h ,·r.yıı. ha1'51 JJıl t'J 
den ceza 7.abh tuttıı· .,,e1#~· 
olarak ilç luzı Ho ~cif' r#* 
tiklmı dolu JaızinoY& plt 1' t" 
ıo;ino bin mü~kilntlıı. cıc et*1~· 
da bir masa tedarik (J 
dular. Gittikten sonrJ t 
haber Hrdi: .. :c ,o ,.J 

nu 7.at sadece ikl~flııe ııJf 
Jamı_ş 'e dört iskcnıl0 ~ 
yı i!llin en cfrch•eli ı:;oll,. ı 
4 saat l5gal cttikteıı · J1l~~ fi 
su pa.rıı.sı olan 11 ~~· 
,.ltmi~! ~imıll bcnin1 ı.,r ., - .. btl ,. , 
bit l~in memurun , İ• 
kim zabıt tutacak'?·-' ,.,., ~ 

Haklı del' 

Ş EHİR medlsl basından Seli- npur lşlenıez hale ~el~ce~dcn 
mı tızct Sedcs bağrrryor: encJl&e etmek ycrinıle<Jır· dıyor· 

"Belcdlyenin otoritesi 7..&yıftır. Çok i3i ba.tulamama liizum yok· 
çllnkü: Ilelcuiye ı..ıbıtur ~·okturl" t. Daha. ~inni glin C\"\'el, bundan 20 

Ilir sütuna yakın da bu serlevh;s~ kiisnr sene en-.-lki gazete kollek-

da kalan azgın hayvanlar bu su· teşekkür ederiz. 
~·r=L-J.\JL;JLfl'Jb~f' retle tutulmu~ıarJır. Behçet has. ~Jcrhumun ailesi ve kamara ik. l!};!l~~ taneye kaldırılmıştır. memuru arkadaştan 

~------------~-------~~-------~------...:...----------------------
nrn yazısr... siyonlannı kıırı~tırırkcn do bir 
• GııUoo ehlr mecli .. ı ilza ı Sel»- ~üınleyle hahscttlifni ~örmüştüm· 

mi ln.et Sctles kür.;tisünU şa ırdı· O zlllllandım hu zamana kadar cloL 
Şüİidlye kadar medl~te sesini i"llt · madıi:'llla ı;:ön• korku hulunma.dıi::'l" 
mcdiğlmh değerU muharrir, gııze- nı siiyliyc:ıilir 'e Allahın h<'lcdl
~'!slituuundan bağırıyor· Sebebini ycmi1.e yanhmrı oldui;runu 1la\C e
hli. yine bclediyerıln dc~ilse hile deblliriz· 
beledlye relmıtn otorltcı.lnde hu. .\ıııl korku ılolmama;;ıntJa ... 
luyomz. Yüzüne kıı.rşı Ö.) lemtli- Dolmuı; bulun a~ dı. imkiinsrzlıklar 
ten korku,·or olaca•• ki srım~ıııdan lçinılc dahi onun da tt-mizlcndlği-
bağmnayı. tercih ediyor· nl ı:örür \'e rahat ederdik· 

Bu ne-den bfiyle olmalı~ r.. 
•·. '. ,,.· •• L. • t-r , • ... ,. •, !'.. ' ' 

' 
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H A B E R - Ak:am PostaS1 

l l!lDIJE e. Pal • 
T .• F sAo y . d bir mera 

ra 
~1 ,rarns1tvanya RAN A unanıstan a 

ıçin AÇUK HükUmetin insana, pulcusiyle öncerlen an-
Macar -Romen BA$LAOJ siyasetini taşıp, karısına, aldığı pulların 

müzabreler.1 Bazı ;ıayetlerde protesto eden kıymetini küçük bile göstertir 
~başlıyor ~iyecek ımaddeleri zabit yoktur 

çürürken bazı yerlerde 
BtuJ{lpC§tc 14 ( A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: halk aç! 
Nazırlar heyeti bugiin ·ont .Zurich, 14 (A.:.'\. ) _ !Baslcr 

t'elekl'nin reisliği altmda wp· National Zcitung yazıyor: 
lanm1ştır. Hc'\"Ct, ear'i mesekler. "-Vişi hükOmcti ~onba.harôan 
den başka yakında yapılacak ev:v:cl .Almanlardan tavizkr kopa. 
Macar - Romen müzakereleri ramadığı takdirde ıFransada da. 
hakkında da .görüşmüştür. hili bir buhrandan sa'kınmak im.. 

;!çtimru müteakip başvekil l'e kfinı olmıyacal:trr. Fı:aosncan Ba. 
hariciye naztrı Tum • Sever.in.. , le'c gelen haberler Vichy ıhüku
~ mUzakerelere iştirak eceflek o metinin galiplerle herhangi 1\'lir 
lan Macar delegasyonu azalarmı .müzakere tc§cbbüsünün_ bcyhu. 
kabul etmişlerdir. ae1if':ni gitt~k~e daha i.rı anlamış 

oldugunu hildir.mektedır. Maha1. 
1\1acar delegas~~nu ~~ akşamı . li hükumet büyük .mikyasta Jsla. 

va;putla Tur;ı - ·~vcrın e .. lare hat ilan cdik1iği gündcnbcri tam 
ket edeccld..ir. ~uksek nıtbe<le bir .karışıklık ~çindcdir. Umumi. 
kurmaylardan ve harJciye ncza- yet ·tibariylc .münakale imkansız. 
reti erkiı.nm6an mürekkep de· dır. iDcrniryolu münabrlatı he
l~syona tam .ısa1aruyetli sefir men 'lbcmen durmuştur ve bunun 
Hory rivaS<!t edecektir. başlıca sebebi işga1 dilen yerler 

.., de Almanlar tarafından nakil va. 

Ziraat Vekili 
Uludağda 

Vekil Karacabeyde 
tetkikler yaptı 

8a21 çifthkler 
· sl1 m131< edilec~k 

ursn, 15 ( .A.) - Zlraat vakili 
makntindc vali, bn~ı mebuslar ve zi· 
raat ırnüteh1lfiaJSları dlduğu halCle dUn 
Karnc.abey rır.ıma ı;idcrck Jbumtla.kl 
muhtelif mUcaacsckr.1 tdt.i.' ctzulf, 
hayvanların ıuhhl ıdu;uı:nlarilc Ugill 
lfiboratuvarla.rı, haataneıcrl. a_yı;ır 
depolarını, '.Merinos nğtl\nrmı ayrı ay· 
rı ı;czcrek tctldklcr<Ic ibulunmU§tur. 
Bllhas:;a Mı:riMn koyunlarile lbunlru:ın 

rom1! • ctnst a ~~ fhl\k d8 
mUt.~~H~!!/' h:Nı,ı ,\l}Qlt:ı ve h~ 
&cnc:~~n~Ci m1ktdti:%'tfilfı.l?ta olıı.n 
hu& 'hayvruılannm dıı.ba fyı 'bir !,'ekfl
de ı:lkiı;af cdcbilmo1crin1 ıtcmin ~·o· 
!unda ~ 11raz!yc ')'2!.1mı ôlau ~1.ik 
ç!fUllde.r.ln isUmlWnin .DlUl'a!ık olti.· 
catına f§aret ctmi§'Ur. 

:Ziraat \•ekili aynca bclıcrl 240 
hayvan iııUap .edeock büytıldUkte i1k1 
a.tıı:m daha ~tırılm:uımı allkadar
lara obll<lirm!Jtir.. 

,Ziran.t '.\'ckill.ml.z ıı.y.nı .&amanda san 
seyl!p hl\.discsinclcn zarar gören köy· 
lUlcrimlile de yakından aıa.ltadar ol· 
mu§tur. K6ylcrdckl ııa~~r.ın ot ve 
sam 1btiya~1ar.mm buadald ıdgl!lar 
da.il tr.min cdllmeoln1 .c.mrctmlıle.rdlr. 

Muhlis Erkmen birkaç gUn iaUrahtlt 
cJ.ı:nc.k Uzcrc bugUn Ulurlağa çıkııuş· 
tır. 

• 
ıspanganın 

~ıtalanna muazzam bir mikyasta 
el konması.dır. 1ktısadi :vaziyetin 
de inhilal halinde o.Jduğu bildiri!. 
mclt:tedir. Normal olarak ıİu,gil. 
tcı:cy.e .:ihracatta :i:ııılunan N or.. 
mandie ve Bretagne'da çürüyen 
~ıda .stoklan mevcut .olduğu hal
tde difcr bir_çok departmanlar .:ıc. 

rk içindc<!ir. Vu.iyct !keza tıik tak 
vaki olan Alman el koymaları yi.i. 
ztlnrleo de vahimle§mckte.(iir. 

• 

Ticaret V~kiJi 
Ankara 

tüccarlar11e 
görüştü 

Yakında bütün ticari 
hareketler ımuhik bir 
surette halledilecek 

Ankara, H ~A.A.) - Ticaret l'eki· 
li Nazmi 'ıl'opçuoğlu, bugün saat l!l.SO 
da. .Ankara 'ticaret iklUbUnac ticaret 
odası tara!mdıı.n ;ı:crllcı:ı bir zi)·a!cltc 
ha.zır ıbıılunmll§ ve 11chrimiz tüccarla· 
rllo JıasblhailcrClo bulunmuııtur. 

Oda reis vekili Nazmi Balkano.ğlu, 
Ankara tUccaI'larllc haablhal ctme'k 
makı!a(lilc gcld J(lerinden d<>la·yı vekntı 
t.c;;ekldir cttiktcn ıoura. "aym mman· 
da bir :meıılelct.aıınmz bulunan ,'Cklll· 
rniziııı mcmlckcUcrl \'C bu mU!JkUl an· 
ıarda bunları balledcrek en doğru yo· 
ıarı en l.Yl bir ı;e1d1(1c gôstereeek'lcrlne 
tam Itima\1ımn; vardır., demiştir. 

Bir fta1yan gazetesinin 
iddiası tekzip ediliyor 

Atina, 14 ta· ıı-) - Atina a
jansı. bildiriyor: 

••ırorinodıı r;.rkan Stampa gazete 
sinin Atina muhabirine atfen mez· 
kür gazete t.nrafından 'lleşredile
rek bir )"abancı -ajnns ta.rafmdan 
verilen ''C güya 250 !!<~len subayı
nın 'fiOn günlerde Metaksas lıükü.. 
metinin dış ıalynset.iıtl protesto j· 
çin bir harekette bulunduklarına 
dair olan l}aber tekzibe bile değ
miy~ bir masal teşkil etmekte
dir. 

4 senedcnbcri hiçbir suba); Siya 
si mesele hakkında ne her hangi 
bir tezahürde bulunmU{i, ne de 
tamamen askeri olan yazifesinden 
ba§ka. bir şeyle mcş:nıl olmuştur. 
Tam bir mUsalemet iı;mde bulu
nan Yunan ordusu ıktnr.lma ve ihü.. 
kfunetine tam bağlılık ve itimad· 
la ıhizmet o.tmektc '\"C bütün tnil
let h..likfı.mctinin :siyasetini tama
men tR$vip eylemektedir·" 

*** 
l'..ondra, 14 (&· n-) - Röytc.r a.. 

jansı bildiriyor: 

Amnvudluktaki i!yanla.r hn'lt· 
kında hariciye müstcşan 'Eutlrr 
tttrnfından avam knmarnsmda ,'C. 
ıilen ir:alıatm ar. tafsilatlı olması
na ·ye vaziyetin Henüz nı'üp1ıtsm bu 
lunmasma 'nlfmcn. mesele 1n,gTiiz 
matbuat.mm 'dikk1ıtini çckmclcte. 
dit'· 

ıŞimdilik anla§ılan cihet, !tnlya· 

ı 
un da Balkanların :taksiminde :ro

Jünü ifa clmek ve bu hususta 
Yunanis1'ına -hartiI :Arnavntl.11K 
mesf'lcsini ıkullanmak istediğidir. 

Gittikcc ha bariz, alarak .t'ör.ü
Icn cihet ise, iltalyn ile Almanya 
tarafından lhtiraslnnnın tatmini .i. 
çin ilir i\lkar addedilen Bnlkan 
memleketlerinin isüklillcrini ve 
bu 'istiklali muhafu.a için muka
vemet azimlerini teyide btt za
mıından ziyade ihtiyaçları olduğu
dur· 

• ıtııvcı; Telgraf njnruıma nazaran 
cantotı ismindeki 5.779 tonluk ''ll 

Gothenburs- limanına ka~'ltlı s-emi, 
torp!llcnm1itir. 

• JParlAmcııtoda bcyv.natta bulunan 
Itanada ba,vcklli, Fnınsa. Uc siyıurt 
mUnascbetleri kcsmiycce,ğinl blldlr-
m.l§tir. 

ingiltereye 
notası 

• A.rjaı:ıtinin bu senenin ilk yedi nyı 
Ticaret vckUi Nazmi Topçtıoğhl, zıı.dında.kl ıihracntı 7.SSG..000 tona ba· 

memleketin bugünkU şartlar d:ıhillndc J\ğ olmuştur. Bu miktar geçen eenc· 
Uzcnnde yilıiimeSi Uvm~kn lStika· ye nazaran 7GO bin ton :noksandtT. 
meU tamam1yJc mUdrik l;:C t.tıccarları· • Almanya prope,gandn nn.zın Dr. 
mızın mesai sabalarmda her '\"&ktt Gıibcls diln Berlindc Hal)•an Stc!anl 

Londra, 14 ( A.A.) - İspan. mllll mcnfutlcri tam :bir ıuur ile J· n~nS?nm müdllrn ~andan Morgng· 
yanın Londra .sefiri ge~en hafta hata \'c ıart.k cderclt caıışmııkt.& bu· nie'yi kabu'l etml§tlr. 

sonıuıda. hariciye vekaleti daimi lunduklarına. \-t.kt! ıtıu.lundl.lğwıu ''c • 1800 tonluk 18,.eç bandıralı Va· 
müst.e=nnı zj,...,_,ıt ederek ln - bu !Uzumu tebarıUr; cltil'Cl'Ck )'a'km bir 

~~ J.,......, atide büliln ticari hareketler! muhik rl& \'aptıru Mang dcnızımıe ,b1r hava 
giliz1cr tarafından son zaman· it r taarruzu neUcc.slı:ıdo batmı:tır. ıo k1· 
l ~-.:ı., l. ........ ı,. ·~·o-.. •olüne ımütroa· bir surette hatledeceğtndcn Um vıı şl kurtulmuı 8 k~ ka'"pt 
U'l.la '~ ~ ıw. bulunduğunu söylem~ ve bu nevi ' ,,. ır. 
ir olarak 'İttihaz edi~n tedbirle- topta.ntııarın mllll fe.ydruıı '{iı;ertnde • Cenubl Çınde To.singtaoda bulu· 

t ~~ ilk' • t' · bu nan Aayn dcnl.z1erindcki Amerıkıı. do· 
re ve ~anya h uroc ının durmu~r. nıuımıuıı lrumanclanı amiral Hart blr 

müılllebetle _hcrh hakkmm mah· \ 'Naz:nl Topçuoğ1u bundan l!Ollr~ j ~nl~~ gemlınlc ansızın Şlka~oya 
fuz bu1undugu ususuna nar.arı hrlmlzln muhtelif ıtnccarıati.rlo ııı · b.tm ıs .r. 
dikkati celbeden bir nota te\1di ~ayn konu~rak :faydalı ıhaabUUıllcr· • lsvıçredc Va.nd Kantonunun bazı 
tm. t• d 'bu!lunmu•tur. mahaTicrlndc lsviçrc layyıı.rc dafi e ış ır. c ~ 

Bütün iıı anlında. mri olarak "den ruc.rnklıları ~ok i.)1 tıı.nidı~'llll 
bir t-Oplııın:.ı. merakı yn.rfür· ~ibi lıunla.rın hep inin llcrdine 

lln1.ılıı.rı mc bur rcssıunln.rm tab- ~ifa bulmak i~in a.Jcs:un MLnt on
lolarını, bazıları i tiıidrc Jmbuğu dan m"\·eı E.'\lno ~rfdemc)en, bir 
toı•larla.r· <;ok geceler mn• .. 'l. b:ısıncla snhalı-

Kıymetli 6CCcadl', u~J.'llr• pwıı.:ı lnyau 'c lıer p::u.aı· C\dC lmlmal• L. 
kitn.lıl1ır. trnnnny _ ~in halıııuelc.r yn.-

bllcti. cslti siüıb l l rntn.n zn,·nJlı pul. 
anahtar .topl:ıyan2 \'azan: cul:ı.r da tnmrım· 
lar dıı. bulunduğu A 1l flJ •• /JJl. .-. •• l'ul .7.C\l.i, CSlti 
gibi··· ..1't. • .J' .-Ut:~ scnclcr ruı.zar:ı.n 

Amerika.da. da Ç-Ok <leı.;i!'ml5t1r· E 
Forllun ı 900 -den 'fllt>rl her ciddi 
C\':\ <?lld modellerin\ 'c <IUnyanm 
en ur.un 'eı lm•a boylu 1nsan TeSi.nı 
Jetini toplayanlar oMuğunu f~t;
ffm. 

11:a:ımt, 1ol:i1Ul1arm lıopsl bu mernk 
!ara ili"·ctcn !JJUI dn. toplnrlar. 

Pul, bu toplama merakının en 
1.e'1~1lsl \"O müt.e:kamllicJlr. Pul mc
rakmı ilcri~·.c gü1ür.cmjy. nler biç 
olnın7. a ellerine geçen pullan bir 
<•ığııra kutusuna foplayank ~ a7.i
bnnclerinin hir kösesinde klar
lar. 

l'd mcnı.ln Ö)lO v.e\1tli IAr meş.. 
galeclir ki diğer mer:ı.klann hiç bi· 
riı.;i tle öl!"iilemez· J~\'"\'clleıi zengin 
pul mcrakhlıırı noliSlUlla.nnı ta
mamlamak iı;in seyahatler ter.tip 
ederek diinynnın beş Jatasmı dn. 
dola..sırlıınnıs. EugUn böyle nkıllı 
zenginler olmamekla. beraber ba:ı:ı 

noksan Türk pullarını tnmıımlamıık 
icin A \'.l'll.pndan b.ljap .htanbnla. ka. 
clnr ı;elenlerini ıtaoırun· Pek -0 oka.
dar Heri ,gitmeye lüzum )'O'kı mcrn 
lcl•"f4mizdr da.ha. yeni bnşlamnk ü
zere olan bu mera.km iiylo L.-ur_ 
banlan i\'arclır ki-· r~yoğln end· 
desini ya a olarnk ı;ccmeyen bir ba 
banın nlbiimündcki her IJınngi bir 
s:ıyfnsmı llolıhıraenk 1~k bir pulu 
arnmnk iı:tn nl' ismini \'O nerede 
olıluğunu bilmediği Yülısclikaldm
nu Allalnn buruı.ltırı bir gününde 
ter .içinde üç defa inip çıktJ!:rınıı 
günlük mcııgalcşindc yemek ~·e
m.c.)ıc \ 'akit ha~ya.n bir gaze.. 
teclnln yeni bir pul olup olmadı· 
ğou nnlamak ıiçin güudc bir kaç 
defa teld'oıı ettiğini, paralan vc
.ri~en imah l>sknn me'bu :tan. has
tafarmı hastalınnedo bcklc6p duk
klin düt..1din dola,5!ln doktorlan, 
ha.ttd. ba'T.I ücretli derslerini fümal 
eden mmıllimlcri, mahkemedeki 
dımısıru bir :kaç ılaJ;Umdıı. netice.. 
Jendirdiği halde pulcu düld..'iilıındıı 
bütün ıhib.botmi trumınnı.k sa.nt
IerC'c söz söyllycn ayukatları, her 
hangi mulıfo~ bJr suarede nclis 
turnlctlcri ~TCderke uykusu 
gcl<liği halde pul m.-ısnsı başında 
ı;özleri fal tası gfbl açılmış ola
rak !"abalılnyan 7.n\'alh zm1ı: sahlb
Icrini, C\ deki knnsmm sipari mi 
unuttuğu halele pulcunun saatin
de anlyo ,.. ilrlirmlycnleri, kn.n
sııulan cn·eı relip he nbı gören 
,.ıı sonra kansının yanında hepsi 
iki Ü!,; liralık bir §"Y imiş gibi mü
rct tcp lhcsablar cıknrtıınlan. seni 
rıullar için .çıkacak li°&la.n bek
l{yMnedij;..fnden nlbüınlcrlnin say
falarını k nclilt"rl çlr.enlert günler_ 
c-c <didinerek 200 kuçar sayfalık 
J.:ntnloğu b::ıştan sonuna. kadnr nok 
tn nokta fo<lkik eclerck bir nokfo· 
nın Cl.."Siktiğini dnlıi gö teren yan
lı ve düzeltme listelerini t.o.nrlın 

bataryaları dUn gece İsviçre üzerinden 
uçan yabancı tayyarelere ate~ S.ÇllllQ· 

!ardır. Ha,,·a t<ıhlikcsinc kal"§l mllda· 
t'aa harekO.tından memnuniyet beyan 
edilmektedir. 

ı.oncı.sı:roocunun bir dünya :ı.1bü
mü bulunurdu· Bu alhUmlcr dMti 
olur ,.c her yianın .kcD:lrmda. bir 
ı:ok tcz~inat butunurdu· S:ıyfula.rm 
ü tünıle ve ııul h:ın~lerinln altında. 
fransızca, ıiııgili.ıcc, :ilmanca iza.
hat bolluf:"UJlcl:ın eJ,serlyetle snlfn
ıla )'np15ık olan pullar göriinmcz 
hale gelirt'Ii· 

Bütün gaye; im s:ı.yüı.Iarc1ald puı_ 
l:ın bulmtı:k 'e yerlerine yapı tır· 
ma.lrtı, ııattn pul ne lt:Mlar Eel"ksiz 
\o m:ınasız dahi o'Jsn. .. Plılım ·r 
kö~ olnınmnsı, lla.ttfı. ]}Ulnn • n
nsmm noksan olması ib~·ük bir 
mahzur te§kil etmezdi· Yeter ld (). 
r:ıdn. ıınln. benzer bir f7CY olsun ... 
Pullan nlbümc ~tıınstınn:ı.k irin 
Jmllandıklan mailclc yıı. akbrd:ııı 
almnn bir §ise zamk 'cyn. pul 'ln
bah"al: roıın kcn:ırlamıdaki a.mklı 
paıı;alardı· Bıızan ~iri<ı ile yapı tr. 
rılmış pullara d:ı tcsndüf edilirdi· 

lstc bu surette b:ı~L-ı.ynn pul mo 
:mkı günden güne te:kilmül cdt>relc 
bugün soıı mertebesine vn.rmı<otrr, 
'oyalıud dnh:ı. a:ı. t<>kamül ca~ccl • 
ti~ . 

:Fa.kat, biz Ucrsini bizden sonrz
kilcrc bınılmmk bugünkü \'UZİJ eti 
t.cdkik edelim: 

1 - Artık bütün <lünyn. p 1lınnr 
toplayan mcraldfuır lmlm:ı:mrr)u. 
cünldi bugün h b bit cok krnl
iar ve ?'Cisicunılıurlnr do. <lahll ol
mak üzere lı~ m.ernklı iblllyor ki· 
bUtün dünyanın pnllarmı bir arnyn. 
getirmek f~in nıaddet~n imkün oL 
sn. da toplamnk ~n bısnn ömrü kiı. 
fi gelıniyccektir· 

Bugün ekseriyetle hor meraklı 
<l\'YCw kendi memleketini, kom-sn 
mcmickcUeri. c.lilmdar ol~'U b:ı.
.u memleketlerin mruıyyen 'Seıil~ 
rini ya Unı TI'yn. dilediği tarihten 
itibaren topluyor· 

2 - }.."vvelleri üzerinclc bir t.ck 
çizgi dahi buhııwı bir ikib'ld p:ır
~mı pul diye t.oplaynn meraklılar 
Jıcmen kn.lmanus gibidiri· Bugün 
bir pul mcrnklısı u.lbiimUndo 11cr 
Jıangi bir <lisinin cliğcrino nn7.nrnn 
Jnsa \'C.) a uzun, Jıntt.a ilnlın llcriyo 
gidip pulun nrknsmda.ld 

0

2llmlmıda. 
~arincr ' 'cyn §:ı.rinrr lekesi olup ol 
m:ı.dığmı öğrenmeden 'c dnlıa bi-. 
zinı de l>ilmedlpmiz ve lm\'I'DJ'O.. 

mnilih'lını:ı: bir ~ok ineelenıcl~den 
~crirmcden pnlln.nnı kollcks'iyon
lnrrna li:oyn.n kollclcsiyoncular var
dır· 

Nonn.nl bir pulcunun ze\ld \"C 

gnycsi ne olmalı, ne gibi pullan 
,.c ne şcldldo toplamn.Jıılır· bund:ın 
,.o bunlar gibi puleulu6ru :rnlanchn 
:alakadar eden meselelerden gcle
Cl!k yazılarda b:ıhsedceeI.-iz· 

Belediye ya saklat ı ... 

il 

ve Tatbikatı 
1 
' 1 

_j 

V ~goslav Hariciye 
Nazırı Romaya 

gidecek mi? 

lleledlyc zabıta5J wJlmRtnıımrslnılcn: "lladılr !O - ('.nıldl'lcre, 8~kakln· 
ra, mP.ydanlanL, ön hoh~.rlerP, pa\J,oıı ar•1arma \o caıldl', sokal• '·' ın"y· 
d&11lar ii~rlııde bulunan binalar ııksanundaki kapılara, pencerelere ~aım.olr 
~:r..,, • 

I 

,;c sılt :r1151Janan bir manıı:art1vı ıc~.rııt edem yulmrild rf'simler, <liin Top· 
tıan de Hoğadı~ı ~ nlm~·ıııun altlı..,~ıııt1:1ı,1 ~mı soltıı.kta nımmı tır. n m· 
leni bu bcledlye yuağının na ı1 'tntbik cdlltliğinl :örliyorsunuı.! 

Roma, şayiaların doğru 

olmadığını söylüyor 

Roma, 14 (A.A.) - Stefani a.. 
jansmdan: 

Yugoslav devlet adamlannın 
İtalyayı ziyaret .edeceklerine dair 
ısrarla dolaşan şayialar meyanın
~a Yugoslav hariciye nazırı Mar. 
koviçin bugünlerde Kont Ciano 
ile görüşmek üzere Romaya ge. 
lcceği söylenmektedir. 

Salahiyettar Roma mahfillerin. 
de ecnebi propaganda tcşkilitı 
tarafından çıkanlan bu haberler 
katiyetle tekzip edilmekte ve !. 
talyan • Yugoslav münasebetle
rinin aktcdilen anla~malar .e 
vaktile Duçe tarafından çtznen 
direktifler dairesinde <icvam etti. 
ı;i teyit olu~ktadır. 
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Milll Şef Ankarada 
(Başt.arafı 1 lncfde) 1 şef, bir mUddet istirahat buyurmuş 

kez komutıı.nı. emniyet mUdUril ve lar ve mlltealdben ~ereflerine be
kalabalık bir halk kitlesi tarafın.. lediye tarafından tertip edilmiş o-
C!an ~la.rtltr· lan akşam yemeğini teşrif buyur-

• muşlardır· Yemekten sonra kaza.. 
ÇORUMDA ve çonmmA..'i !ardan gı>len mUmessilleri kabul 

HAREKET eylemiş ve kendilerinden memle-
Çorum. 14 (a ·a) - Reisicum

hur ve Milll Şef İsmet 1nönU dUn 
buraya muva.salatlarmı mUteaklp 
parti !binasında vali ve vilnyetimlz 
mebusları. belediye ve parti reisi 
ile memleketin umumi lhttyaçlan 
üzerinde b!.r saat kadar aUrcn bir 
konuşmada bulunmuşlardtr· Bu 
görllşme sırasında. parti binB.Sl et
raf:mı dolduran binlerce halkın 
Milll Şeflerin! görmek için göster
dikleri nrzu Uzerlne pencereye ge
len reisicumhur İsmet lnönU haL 
kin coşkun ve sUrekll sevgi teza
htlratiyle alkışlanmıştır· Partiden 
,ikametlerine tahsis edilmiş olan 
Vali konağını eereflendlren MllU 

Acıbademde bir 
köşk yandı 

Dün geoe Kndıköyünde Acı-
. bademde bir köşk yanmıştır. 
IKlzlarağa caddesinde Şemsi Pa. 
§8 oğlu Envere ait olan 43 nu· 
maralı bu köşkün baca.smdan 
yan~ çıkmış ve itfaiye gelinci
ye kadar ahşap köşk alevler 
içinde yanmıştır. 

!tfaiye de ancak köşkü yıka.. 
~yangını ~dürmüştür. 

'.Almanyada sivillerle 
askerler arasında bir 

kavga 
Lonclra, 15 (A.A.) Kopenha.g 

radyoınıııa n.ıı.zaran, 3 ll.ğuBtosta. Fred 
tkhshava'da si\"lllerle Alman askeri 
ai'atmıda paUnk veren bir arbede ile· 
~eyle Ud genç Danlmarkalı ikl se· 
ne hapııe mahktlln olmualardır. 

1 

................................................ 
·v AltlT 

(iiazetesı 

20 kuruş 
mukabilinde 

ll<i roman, bir Atatürk 
albümU, seçme 

hikayelerle dolu iki 
. kitap veriyor 

Yakıt gazeW!i daimi okuyucula
rma bir hizmet olmak üzere ku· 
pon mukabilinde kitap tevziatı u. 
eulllne devam etmektedir- Bu
~den itibaren 16 kupon top· 
lıyan oh"Uyuculara ;>1rmi kuru., 
mtik&billnde §U beş kitap verile· 
~: 

1 - Atatllrk'Un hayatını re~
Jerle tesbit eden bir albUm. 

2 - Mişel Zevakonun •'Hortlı
ya.n Fausta,. romanı. 

S - "Bl.r genç kIZm .ııergtlıeş
tt., rom&ru· 

ketleri hakkında izahat almışlar
dır. 

Rel.sicumh.ıır İ8lnet lnöntl, bugün 
ıo.25 de et-hrhnJzden ayrılmışlar 
ve başta vali, mebuslar, komu
tan, parJ, halkevi ve belediye er
kA.nı olmak Uzere bUtQ.n Çorumlu. 
tarın candan .ııevgi te?.ahilratlyle 
uğurlanmışlardır. 

Milıt Şe<f hareketinden önce '1-
lAyet ve halkevine şeref vermişler 
ve halkevinde Çorum ve civar ka
zalar halkı ile görilşmilşler ve hal
kevi faaliyeti etrafında izahat aL 
mışlardn-. 

\'OZOADDAN GEÇİŞ 

Yozgat. 14. (a. a.) - Reialcum· 
bur !smet 1nönU bugiln Çorumdan 
Yozga.dı teşrif buyurmuşlar ve va
lL mebuslarımız, askert ve al\•il 
erkA.n, belediye ve parti reisleriyle 
şehrin kenarında toplanan halk 
kitleleri tarafından c;oşkun teza.hU
ratla karşılanmışlardır. 

Milli Şet bir mliddet vali kona
ğında lstira,Jıat etmiş ve mUteakL 
ben saat i.Jçte Yerköye hareket bu
yurmuşlardır. 

Ankara, 15 (hu'lusi) - Milli 
Şet İsmet İnönU bugünlerde !stan 
bulu şereflendirmeleri muhtemel
dir· 

7 9 yaşında bir 
adam 

DUn Cerrahpa§ada, Hıuıckl camli 
halAlarmda garip bir cürmUmcabut 
)'B.pılmıotrr, Vaka. §Udur: 

M:ütealdt 79 yaşlarında Şamlı Tev· 
!ik Toksa.v adında birisi son zaman· 
larda camlln ha!Alarma dadanmış ve 
içerclc uzun uzun kalmağa baotaml§· 
tır. • 

Bu, cami mUstahdemiDUıden butla· 
f?lm gözünden kaçmamı§ ve gizl!ce 
kendisini takibe başlamı§tır. 

79 luk ihtiyar dUn de mutat ııaa· 
tinde camı avlusuna gelmlıı ve halA· 
lara. doğru yürUmeğe ba§lamıııtır. Bu 
ırırada kendlııtnl glSzetllyenlcr, lhtly't rm hali.ya yanmc.ıa bulunan ;ı:; yql&• 

tında SaIAhaddin ile beraber girdfgiiıi 
gllrm~lerdlr. 

Bu vaziyet k&r§Uıında belq;lye ha· 
ber nrllm!§ ve hal! bl.rtlenbire açıla· 
rak ihUyarla çocuk mUnascbctalz bir 
vazlyettlı yakalanmııılardır. 

Tevfik Toksav cUrmUmeııhut kanu· 
nuıın göre hemen ikinci ağırceZI\ mah 
ke.meslne vcrJlmlş \'e gizli yapılan 

mubakemesl sonunda tevkif edllml§Ur. 

Bir otomobil 
uçuruma 
yuvarlandı 

Akköy nahiye müdürü 
öldü, Söke kaymakamı 

yaralandı 
lzmlr 15 - Teftişlere çıkan Söke 

kaymakamı Yahya ile Akköy nahiye 
mUdürünUn bindikleri otomobil l!ııtl' 

ğ1 pat1ıyarnk denize doğru bir uçuru· 
ma yuvarlarım~. 30 metre k11.yalıklar 
dan yuvarlanan otomobU parçalanmı1 
nahiye müdürü Osman ölm~tUr. Kay 
makam yaralıdır. 

kitap. Müddeiumumi izin aldı 
· 4 - "Seçme hlkAyeler" ımnıı iki 1 

Valat, bugün kupon tstanbul mUddclumumısı Hikmet o· 
neşrine başladı, top}a- ı nat bugünden tUbaren ıenellk iznine 

•h 1 tın · • 'başlamıştır. Kendlsiııe bqmuavlıı ve· 
mayı ı ma e eyınız. ıttıet edecektir • 

ıstanbul ·aeled iyesi 
ııanıarı 

Yedikula, Dolmobahçe. Kadıköy p%hane.Jarlnden almAC&k 1&-0 toıı kö
mllrlln tık okullara naldl işi açık eksiltmeye konulmuştur. Tıthmln l>edııU 

8476 Ura ve Uk teminatı 250 Ura 70 kuru~tur. Şartname r.ıı.bıt ve muame.llt 
müdl}rlUğU kaleminde görUlecekUr. !hale 26·8·G40 pa.ıa.rtesl 1:UnU aaat H t.t 
da.tmı encümende ynpılacnklır. Taliplerin UJı: teminat makbuz veya mektup· 
ları va 940 yılına alt tJcaret odası veslkalarile ihale &11nü muayyen l&'ltte 
daiml encümende bulunmaları. "(7198) 

Erzurum Defterdarlığından: 
ı - llıaleslnln 29·7·940 tarihiııde yapılacağı Cumhuriyet gazetesinin ll, 

ll, 14, 16 ve Vakit gazeteslnUı 10,12,U, 16 temmuz ~O tarihli nUshalarmda 
UAn olunan 12459 lira 63 kuruo bedeli ke§itli Haaankale hUkQmet konağı lk· 
mall l.n,şıuıtı 1§1 esbabı kanunlyeye binaen a~ağıdakJ §arUar dairesinde ve ka· 
palı zarf usullle 16·8·940 tarihinden itibaren l~ gün müddetle tekrar eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31·8·940 cumartesi gtınU ıaat onda vllAyet hUkOmet kona· 
ğı içinde defterdarlık odasmdn. toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 934 lira 48 kuru§tur. 
4 - lstekWerUı eksiltmeye glrebUmelerı içiıı ihale gUnUnden sekiz gUn 

evvel vUA.yet makamına istida Ue müracaat edip komlsyonu mahııusundan 
ehliyet vesikalan almala.n lA.zımdır. 

Ci - lııteklller bu f§e alt bllQmum feruıt evrakı detterdarlıktan veya na.fla 
müdUrlllğünde okuyabUirler. 

6 - 1ııtcklllerln yukarda yazılı gün ve aaatte kotnayona mUracaatlan 
llAı:ı olunur. (7211), 

italyada ingiliz 
bombar
dımanı.arı 

Belvü hadisesi 
Adliyeye intikal-ediyor 

1nAİLMANLA~ 
INGILTERE UZERIND 

(Baş tarafı 1 nclde) 
ner!Prken fabrikalar alevler için
de idiler. Bir plotun blldirdJğine 
nazaran Alplerl tekrar aşarken 
yanmakta olan Kapronl fabrikası.. 
nm çıkardığı ziya. oldukça. uzak bir 
mesafeden görUl.mekte idi· Bom· 
bardıman tayarelerl tahminen 
2·600 kilometrelik bir uçuş yap. 
mışlar ve Alplerl aşmak için beş 
bin metreye kadar yUsel.meğe mec

4800 · taY!~re 
Geçen gün BelvU bahçe81nde uz he- aynı yerde eski saıta.ntryı yapmamak 1 

yetinden iki aanıı.tklr araamda mUes· için sahnenin ıetı, laymeW bir ıanat· kaybetmed 
ait bil' hAdlıe olmtl§, bestekAr tanbu· kar olan kemanı Nobar u.suıu iyice • ı 
11 S&lAh.addln Pınar, Hamiyet YUce· atgortatamak dU~Uncesl.le mızrap su· • ı ıar 
aea prkı aöyledlği esnada plyanlat Şe- larını takliden parmaklarlle tellere göze a mış -~ 
tlğin falso saydıgt bir hareketin1 gö· vurarak usuıu doldurmu§tu. ~Ji 
rUnce aaabtle§ro4 ve kıııa bir mUna- Vaka gecesi de esa. .. en va.zllem o- Londra, 14 ( A..A.J. -: P"JJ 
k&§a sonunda elindeki tanburu plya· lan bu şeyi ben yaptım.. Benimle be· doguw cenubu sa.hillet'l ~~ 
n.latin ba§ma vurmll§'tu. ra.ber zannederlm öbUr mızrablardan bil~'" 

lıtus!kl ne &ikalı muhitlerde günUn da yapan oldu. cereyan eden şiddetli :~ 
meıJelesl haline gelen bu hldi.ııe adli· . Bay SalA.lıaddln orada sükQt etmek • harebeler:ine 300 tanaı~ 
yeye inUltal etmek üzeredir, istiyormuş. Sahne ıetinden husust ' tirak ettiği haber verilJil. retti 

Tecavüze ınarwı kalan plyanlııt Şe· bir i}&rct almamıotık. Binaenaleyh Hava ve ana vatan oJtllll) bur kalmışlardır. 
Gece yarısı ile blrt çeyrek geçe 

arasında Fiat fabrika.~ Uzerlnde 
uçmakta olan blr pilot hedefini 
tam isabetle bulan müteaddit bom 
balar atmıştır. BUyük bir yangın 
çıkmış ve bunu müteakip ild bU
yük infillk olmuştur. Pilotlardan 
bir diğeri binaların cenup mUnte. 
hası Uzerine tam isabet eden yan
gm bombarlan atmış ve yangrn. 
lar çıkarmıştır. Bir büytik bomba 
da bu sırada fabrikanın başka bir 

tık hAdl.ııe hakkında konuştuğu bir ga· 1 vuiyet lht!yarlydl. Yapan yaptı. Yap • . v. ··-' 

zeteciye, bazı gazetelerin hA.dt.ııeden mıyan yapmadı. lk!ııi de doğru oldukJ ., zaretlen teblıgı: !~:" 
b&h.sederken kendJB1ne falııo ve hata tan sonra mesele yoktur. Düşm.an,m bu~~ ti 
yaptırmak ln.9Af.ııızlrğmda bulunduk.la Bu •ırada bay Sallhaddin, hiç 111-. • daha az olmuştur. J)il~ lf>~ 
rmdan tik.Ayet etmlo, hakikatte alt.· zumu olmadığı halde herkeJıln na.zan• {ya.releri lbu sabah po ~ 
k.aaı olmryan bu hUkmll teessürle kar- dlkkatlnl celbedecek ıekllde be.na dl5·' \ baraj balonlarına nücU11l ti&'. 
fl}adığmı söyllyerek meııeleyt ıııyte nerek naııco aözler ıöyledL Bazı hare· ler ve Ba.tea.uphare'i tJ01l1 
a.nlatm.r,,tır: ketler yaptı. Kendlılni •UkQnete da· , · . ,,,J 

"Bana ıeref veren çetin Çall§ma ae- vet ettlm. Fakat maalesef malQm hl•l 1 manK etmışlerdl :r• dal &wı.- tıJ!J 
neleri ma.hsulü bir 1anaUın vardır. dl.ııe oldu. ent kont ugun vv ?r' 
Bunu bu çirkin h&dlaede ztkretmeyf meydaıima da. bir hilcU11l ·ti"" 
günah bulurum. Fakat hakikati mey- Bazı gazeteciler bay Sallhaddlntn' t mışsa. da düşman ibiçbit tıl 11'1. 
dana çrkarmafa mecburum. tanburunu sanat aşk11e benim kafama l ·ı::t;i!· -,~ 

kısmmıı. dUşmUştUr. 
o gece falso diye öne sUr111en me!le indlrmeslnl Adeta lUZU.ınlu, haklı bl5rU~ faiayet elde edem~ jJd -~ 

leyi anlatayım: yorlar. Cidden çok ~omllt. Arkadq~ yata dafi•batarya.la.rı . ÇJTı 
ÜçüncU bir pilot ta yruıgmlar 

çıkaran tam isabetler kaydet.mJş
tfr. Bilahara gelen bir pilot tıı. in
filak ve yangın bombalan atarak 
yangınları genişletmiştir. İngiliz 
bombardıman ta~arelerinin he. 
men hepsi attıkları bombaları he
deflerlno isabet ettirmişlerdir. 
Tayyare fabrikalarının garbında 
bulunan demiryolu garajına da 
isabet vuku bulmuş ve Turin'in 
cenubundaki dcmiryolları iltisak 
hatlarma hücum edilmiştir. Tayya
relerden biri hatların düğümlendi
ği noktanın iki tar:ıfma bombalar 
atarak raylarI tam isabetle uçurt. 

Bayan Hamiyetin okuduğu §&rkı· la epeyce gUIU,tUk. Eğer bu A.detı o• bombardmıa.n ta~~ 
nm rneynnmda tam blr mezürtuk bir lursa saz bulunan yerlerin kapıların· 1 müşlerdir. İngiliz na.va. .J; 
sUkQt varclır. Burada bUtUn saz aU· da sıhht imdat otomoblllerln!n ve he· leri avcı tayyareleri Jl'l~ıtf. 
kQt etse de otur, esasen vazifeleri rit- le bir gece piyanistin de cO§ ve hu·. ~ ,.,t 
mi tutmak olan mızrab saztan hafifçe' ~a gelerek bl.ri.ııl.n.ln UatUne koca. pı-1 tnoktalarda dü..qman ~yY pilq 
U3UlU doldursa da olur. t ')ra.noyu yıkm&BI icap edeceğiııe g!Sre i mtlsademe etmi~lerdir. ,;~ 

On, on beş gece evvel hepimiz bJr- cenaze otomobillerinin her gece tetik· 1 nm zayiatı vardrr. !JV"ı 
den sUkOt etmi§Uk. MezUrUn niha· te beklemeleri iktiza edecektlr. Rasti zs'de atıl~~ımd 
yetinde bUtUn saz ha!lfçe sallandık. HUI!ııa görülüyor ki orta. yerde ı;g . . ~ 
Ve blriblrlmld zor tuttuk. Birkaç ge-

4 
bir falso var, ama bu herhalde bende 1~bal~le bır .~" • ..ıd,it ~ 

ce sonra gene bu aarkı çalmırkeD._! ıl!e#iJdir.,, ı bır kaçı olen mut.eıı.u ~ ~J 
;::==================:::::::======================• 'ieryara.lanıniştır.l{& ~~. ' ı 1 . .. ... - ...... 1 ' .. l!Jl" "c,# 

m~~~~İann hcpsl bombardıman A.nloara, 15 - Hü.kfunct as·l f üstüste smıf geçmiyenler, yük
tayyarcler:inl imal eden Milanoda- i1ierlik müke11efiy.et.i ve ihtiyat• sok bir mekte'bi ikmalden sonra. 
ki Kaproni fabrikaııınm esa3 atel- subayları kanunlarında. tadilat! diğer yüksek bir mektebe veyaı 
yesi üzerinde bombaların infilak yapan iki layihayı Meclise ver• ihtisas şubelerine ayrılmış mU.:. 

'ettiğini görmüşlerdir. Atılan yan- miştir. 'esseselerin ve üniversitenin bir 
gm bomba grupları binaları ta. Bunlardan askerlik mlikellefl4 .~besini bitirdikten ırJonra. dfğer 
kibcn srrn ile düşmüş vo arkala- J' yeti kanununun 35 inci madde- şubesine gelenler ertesi seneye 
rmdan atılan ağır bombalar fabri·İ sinin c fıkra.<;Tnf111 değiştirilmesii brrakılmayıp asker edilirler. 
kanın mlintehasmda bulunan bl- Jiakkmda hazırlanan ve bu ·· İşbu talebenin derslerine mun· 
nalar arasında bir çok bUyUk infL ll!ırd Mill" M"· d f En .. ~"l tazaman devam etmeleri aortile 

en avcı ta.Y .r ........ erı afdt1'· , /. 

Tahsilde bulunanların askefiliQl ::E:1~~ 
fmda.n bugün 15 d~~ ti~ 
resi imha edilmiştir·)..' ·ııoO"' 
relerimfaden dördü usıerı 

llklara Behebiyct Yermiştir. e 1 . u a a.a cumemn.. Y"' 

MUt~add't infUfLk. bomba grup- de gö~şülerek umumt ~~ tahsil saatleri haricinde memu
ları da fa.brikay t hangarlara aevkedilcoek o an kanun ıla.yıha.· riyet, vazife, san•at; ticaret ve 
ve tayyart' meydanına düşmüştür. sma göre, f ıkranm şu §ekli al- .ziraatı er iştigalleri tecili erine 
Bir başka pilot bombalarmm de- ması teklif edilmiştir: man:i teşkil etmez. Son yokla.. 
~ ~a!.-ya~cleri .. d~~u~un as~~lt ".Askeri mekteplerle nJz:ımna.. ma. sırasında orta veya yüksek 
P.~ti uzo~ınc duştu5'Un~ ~örmuş- me ve talimatnamelerino göre bir mektebi bitirerek memekct 
tur. Bu pılotun attı.?1 ~ger ~om?a- devam mecburiyeti olan resmi içinde ve dışında daha yüksek 
lar da hangarlar uzenne uzcrıne . .. . 
dli§mll!S ve sebebiyet verdiği infi- ve yüksek mekteplerle ~scler ve mekteplere kabul zamanr olma· 
lakın arkasından ynngm çıkml§- o~ mek!epl?r de oldugu, l\faa.. dığmdıı.n dolayı girmemiş olan
tır. Vuku bulan infiliı.k tcl'li.satm rif Vekaleti tarafından veya !ar o sene içinde girerek lamn 
cenubu garbi kısmmda bulunan müdürlüklerinden tasdik edilen gelen vesikaları gönderdikleri 
fabrikanın bir köşesini uçurtmu§- hususi ve ecnebi mekteplerde ve takdirdo ertesi scneyo bırakılrr. 
tur. Başka bombardnnan tayyare_ aynı aynr vasıfta. bulundukları !ar. 20 ya.şrna kadar ertesi se· 
leri tahrip hareketine eistemll bir Maarif Vekaletince tasdikli neye terkedilecek talebeler bir 
tarzda devam etmişle.r ve bir müd- memleket haricinde okumakta seferberlik halinde lüzum ve ih
det sonra hedefin blltiln satht•Yan- oldukları anl~c:ııianJar - Bunl - tiynca. göro.doguw m sırasile ask,_ 
gmlarla kaplanmıştır· . ""'.il • a ..,. 

Ba§ka pilotlar da 300 metre aL rm ertesi ~~ye terki en çok edilirler." 
çaktan uçarak Casantdadakl demir 29 ya§mı bıtirmceye kadar u. İhtiyat subaylarr hakkındaki 
yolunu ve köprülerini ağır bom • zar - Bu yaşa kadar tahsilleri· tadil teklifine göre, yalnız ma. 
balarla ve iki tam lııabetle hasara ni bitirmemiş olanlar, iki sene kine mlihendislcri değil, bilOmum 
uğratmıştır. İtalyan mUdafaa ter. mühendisler alh aylık kıt'a 
tibatı tamamiyle baskına uğramış dmdan olmak Uzera ' 9 kişi ölmilş stajlarını askeri fabrikaarda ya· 
bir vaziyette kalmış ve ancak ha- ve bir kaç ~l yaralanmıştır. sı. pacakardır. Haribı. mühcndi~i 
fif ve teslrtılz bir ateşle mukabele ragn.zada Augusto Uzerlne 4 bom· oanlar da yed~k sı.ıbay okuluna 
etmiŞtir. Tayyarelerimizin hepsi ba atılmı" ise de insanca -:ayı· .. t \''e ·· d ·1 · k d" l ki · 
biri milstesna salimen üıılerlne dön ,, " gon erı meyıp en ı mes ~ erı-

ııft basar yoktur. Bahriyenin hava ba- ı"le al~,·aJı mu"'esoA<>nlere scvked"· mu..çlerdir. Bu tayyaremiz sahille- dol\ """"" ı 
. i . taryalan tara!mdan torpilli bir de. ı~nklerdır" 
rım z cıvarmda denize inmek mcc. """" • 

n1z tayyaresi dilşilrillınliş bir 7.abit ------------
buriyetlnde kalmıştır. ve bir neferden ibaret olan mUret-

Pilotlardan birinin avdetinde tebatı esir edilin.iştir. 
verdiği rapora nazaran ilk bomba 
grupu hedefin cenubuna i'labet et
miş ve çrkan yangın hemen te. 
v~U etmiştir. İkinci bomba gru
pu fabrikanın esas binalarmnı or
ta.c;ına dilşmUştUr. ÜçUncil bomba 
grupu binaların şimal mUnteha.sı 
merkeT.ine dilşmliştUr. DördUncU 
bombA grupu da .silratle genişle_ 
yeıı milteaddit yangınlar çrka~ 
11llfUr· Hava çok gUzeldi· 

ITALYANLARA GÖR11l ... 

ttalyada bir mahaJ, 14 (A·A·)
!talyan orduları umum! kararg!.. 
hının 66 numaralı tebliği: 

Somalide ve Aadadleb'in şar
kında anudane muharebeler devam 
etmektedir· Krtalarnnız karşılaş. 
tıklan ~iddetli mukavemete rağ. 
men harekA.ta devam etmektedir
ler. Sabahn karşı saat birde lsviç. 
reden gelen dlişman tayyareleri 
Şimal vadisine bir akın yaparak 
bombalar ve risaleler atmışlardır. 
~filano şehrinin e,·Jcrinin üzerine 
otuz kadar infilak vo yangın bom
bası atılmıştır. Askeri mahiyette 
hJç bir hedefe isabet '\-uku bulma
mıştır. Hepsi sh·il olmak Uzere 12 
öiU ve 44 yaralı vardır. Torino ü_ 
zerine takriben 15 bomba atılmış· 
sa da askert tesisata ve endüstri 
fabrfkRlarma hJç bir isabet kııyde. 
dllmtmiştfr. Burada bir lt.lşi öl
mU3, 8 kişi yaralarunıştrr. Ales
ıwıdria ve Tortona da bombardı. 
man edilm.i.ştir. Alusa.ndria'da UçU 
vazi.te bqma koşan itfaiye efra-

•1TAJ. YANLAR OOZ1'N0ZU. 
A~Th'IZ!,, 

tt.alyadA bir bl&hal, H, (A.A..) 
D~man tayyareleri tarafından evvel· 
k1 at<,,am YUAno n Torino §ehlrlerl 
Uzerln• atılan ve bUtUn memlekette 
radyo Ue neşredildiği gibi bUtUn gaze· 
teler tarafından aynen lkUbaa edtlmlJ 
bulunan propaganda k!ğıtlarmm me· 
Unlerl ounlardır: 

M:U!noya ahlan kAfıtlarda ıısyıe 
denuıyor: 

"!t.f.Jyanl&r, ltalyanm hUrrlyet ve 
istıklA.ti.ni elde etmek fı;Uı e<:dadıruz 
ellerinde slllh zalime karııı isyan etti· 
ler. btememi,0 olduğunuz bugUnkU 
harpte İtalya H\Uerin emirlerine muti 
bir devlettir. Neden dolayı harp ha· 
llnde bulunuyorsunuz. 7 !lıtımal daha 
büyUk blr Uatyn V'Ucuda getirmek, 1· 
çln, m1 7 AslA.A. Siz, Hltlerln kuvveti· 
n1 arttırmak ve onun kendi harbi lı;Uı 
ılzi lsUsmar etmeme medar olmak 
lı;ln harbe gtrmıı bulunuyorııunw.." 

Tortnoya atılan kAğıtıarm metni: 
••!talyanlar, 
SW harbe klın attı? tm düşma· 

nmız Almıınyanm önünde boyun eğe· 
cek esirler mlatniz? .GözUnUzü iyi a· 
çmız, çUnkQ harp bütUn deıı,etDe ka · 
pılarmıza dayanmro bulunuyor . ., 

ITALYAN \'ELlADDI YARALI· 
LARI ZtYARET ETI1 

Mil!no, 1' (A.A.) - Stefanl a,lıu:ı· 
ııındnn: 

MllA.nda bulunan prens de Plemon, 
İngiliz hava akmmm neticelerinden 
haberdar edllmesln.l !atemi§, ve bu tıa· 
bah refakatinde vali olduğu halde hu· 
tanelerde yaralıları ziyaret ebni§Ur. 

Almanlar hani 15 
·ağustosta Londra
ya gireceklerdi ? 

l.t0ndra, 15 ( A. A.) - İngiliz 
harbiye nazın Eden, dün radyo· 
ile neşrolunan bir hitabe irat 
ederek Almanlarm bir zafer ka
zanmak hususunda.ki muvaffa.. 
lnyetsizliklerini ve bu harbi ka· 
zanacak olan lngiltercnin git -
tikçe artan kuvvetini tcbariliı et. 
tirmiştir. 

Eden demiştir ki: 
•:- Almanya bfitün dilnyaya 

harbin bu yaz biteceğini vaadet· 
mJşU. İngilte.re ise bütün kuvve-
tini sa.rfedeoeği hakikt harbin 
ancak yeni başladığını bildir. 
mektedir ... 

l~ AGUSTOS GEI,Dt, FAKAT··· 
l.t0ndrcı, 15 ( A.A.) - Lomra 

rady06U bu Babah neşriyata 
00.,larken spiker şunlan söyle· 
ıniştir: 

- Bugün 15 ağustos, Hitler 
tarafmda.n Alman kıt'alarmm 
Londraya muzafferane girişleri 
için tesbit edilen tarihtir. 

Bugün İnıgilt.ere deniz hakimi
yeti şüphe götürmez bir surette 
elinde tut:ma.ktadı:r ve liava h.A.. 

memişlerdir. c,ı>fJ 
1'\'E KADAR ZAYtA1 I 

AL~'"MJŞ _ç p.,.tt.1 ·~ 
İngiliz hava müd~11·di:~( 

temi halen çok merlc~ffe' tıı 
kat hareket merkezine t";,.&, 
bir bomba düştüğü uı~.:. 
sistem inhilal etıniy~tP: 
ra her avcr filosuna. !Jıet ;~ 
için ayn ayrı emi~ler clil<~ t 
bulunmaktadır. şun ftlpıll 
nız dalgalarını MISlf'S- 'J ~ 
bir İtalyan taarruzııylıı. ·p ~ 
istila teşebbüsünün ~~ ~ 
etmiyeceği hakkında. _ !-tıl' "'~ 
şey söylenemez. Mulııııv-s.ıı~I 
bir şey varsa o da ~lJJl 1'~.l 
İngiliz mukavemetıni tll~~ 
maksadile Fransayt fe ~ ,· 
için feda ettiği ta)'j~~ed'~ 
den en az iki mislin~ııııl 
şikar olarak amade (, 

dır. iJldtl "'~ 
Fransa muhare~· oO ol 

betiği tayyare adedı 24 
tahmin ediliyor. 

Afri(~~~~ •. 1~!~ 
Lond rn., t ı ( a.. ıt·) --;.,tıı''~°' 

Londrada Somalidel<I ,.sıııııı1'~,ı ( 
gün süren hUcum ve~~~,,.,, 
cumlardnn 80nra cldd1 ,.şııı.r 
dilmek 18.zımgcldiği fnkl\t e~ 
madığı öğrenilmiştir· ıı~ 

ltalyanlar yakındıı. iıJr 1\'etl " 
mak Urnidi ile bUtUn ~'ll t1 ~ 
taarnız etmekte otduld' ııe ııl 
dır. lnglllz kıtaları anud9.şİ~A~· 
vemet etmekte oluP ) dil cD..'fl 
noktada eski va7.lyeU iı ~ 
medikleri öğrenHı:rıJştit'- 160 ;/ 
kllc;Uk bir kol Be~c~,uıı?I 
metro mcsafetıınde ~ 
mevkilne varmıştır· OF 

kimiyetini de elde etıt'-elC 
dir." ı;;1 fi 

DEllŞET Jl,\f"f ~ ~J' 
Bale, 15 (A. A.) ~~ 

Nationa.1 7.eitung ııJl ııı;;e 
Berlin muhabiri, j\lıllıılltJJl ..ııl-, 
atmm, bu hafta son ~ ~ 
tere iç.in bir dehşet d~ ~ 
cağını şimdiden l1So •116 " 
mutalWarmx gazeıes1 ~ 

rnt~ı:.LTEREYE pı\tı~Ş . J 
ı..~v•··· ,.,,,.~" 

Londra, 15 ( A.A.J ~ııet!.~ 
emniyet nezareti, .. ~";; ~ti 
!slroçyaya paraşilw...,. s.dJ$,,... 
dair hf çbir emare olıl1 ~ 
akşam bildirmiştir·~ef ( 

Bu beyanat, ta.#. f_: 
f mdan müteaddit diV' {I 
rin koyuverildiği ,·e ;;,# ,f_. 
ve bu sabah crkende1l t>f~~ 
nin ikl ve İsk~rı lt '# 
hallinde ya.kalandrlcl3<Jol"~ 
da. dola§a.n bir haber 
yapmıışt.Ir1 



....... r - 20-
XIV t~1 &~~ 0nnan•• tepesini en 

..... l'l..._-an Yerde değil rni" 
b "" '•V?t. ~- t •• Varkley hesaplı hareket etmesi· "'illa. ... ..,,ıra epenin diğer ta· 

açık d n1ı n1 bilen bir adamdı· Tepeye ~ık. 
a tidi e e haklın olan 

ile ..:t_ P orada da etrafı dik· 
~ lı..ı. ~Ul:den ge 'rt . 

--uıuıablli Çl 1-sın. Belki bir 
..... J> l'· 

tkı efend· 
'n~,_ ım. 

ttıı "J( • ben · · %1'\ı.ı:ı:ı. L'ın §Öyle oldu~u 
~lll'ar · 'l'ehlike görmodikleri 
~ ~-""~CPenın açık denize h!· 
~ l ·-ında b'r . 
d lt:t b' • ış:u~t, mcselfı. 
e 1 ' ır a...,., 

Yisi b;. ... •• n. Yahut hepein• 
Otitr. Jl .. bayrn.)c btilundunı • 
~ u !ıı .. 

'l•ı hat-e .uret Yolun açık oldu. 
tm :ı.. 1' Veri• 

"tlı:ıtJı- ~or. Vapurlar ma· t, ~· . "'l&ga ve 
.ı....'\rted ya mazot alma· 

~~ll , tn geliyorlar. 
\ llj"a .• 

~ 1ı'lr,• . ıo1~Uler Hansın teh· 
:\:~•ı:J • i.l::l ~ôrilnco ·• .. 01 . .. ık 

d, . li:B.lrl • • J ..... " 

mağa karar verdikten eonra bu 
i§te ~uvaffak: olabilmek için tam 
manaaile istirahat etmiş olarak te-
§ebbUse giriıımeği ve erkenden ya· 
tarak sabaha kodar dinlenmeği 

mUna.sip gördil· Fakat adanm şi

mal tarafma döndükleri zaman bir 
parça galeta ve haşlanmı.ıı et ye
dikten sonra yatmazdan evvel fi· 
likayı düşündü- Petere: 

- Filika>, saklamak için dalga 
ve rO.zgardan mahfuz bir yer gö
remedim. dedi· Filikayı saklama. 
nuz lhmı. belki gelen de olur. 
Böyle emin bir yer biliyor musun? 

- Hay•r· 
- Öy!eys• f1llkayı batrrmaktan 

t.1J. ·ltll or.I\ • ve kend.ü · 
~· J 0 tlar. • et'1 ba3İn ç&.u yok· 
~' b .. ~ Dııtıa · lleUtı Petcr h"~'Tct:~ ını.be.ts mm ,, ... 

~ : ~e''- • \~~ta bek!lycu va· ı :rU:ıe bııluuu . 
t~ 'J\,I i;t•tıe 

h ~ ltnıi~ ~ 0 v~pur!&. !aire.t ·- Nt? d ..... ..i. nl!b 7, batıracak 
; bt~ lllo•r 

1 
.al~oı1. a.dnea beaiL ı mmmı.ı? Sonra Tr. , •r.r.a neyle d~ 

:tıo.._. -.ır • ··· 
, '~·~·e -ı , nt.'r!z ! 
• llı.ı! '1 ~!. Prter? ttır.ıım 1 
'· ı. 1 Vu~lt'.'' f!ı\ldU : 'll•·rr 
...._ l.!u: efonrlı.-n. 1 -- Me:"1lk et.mP, !ı!i~~ıtyr d~in· 

llı~i:ı ~· _ıt.oı~r.eı .. B•ı ~nraziye-lerl' 1 de ciPğii, 'JJğ bi: yerdı• t>::ttıra.cağmı. 
~:ı.ıı ~·~do olup olmndığnu bir Fe.1"3.."ılry~n Pctl!r, ytız met.re r.a· 
~~ Patatıınrz tclk!kıerlo an· dnr ro~sn!ode, bir yer gösterdi· 
~eter Burası dalgaları tamnmile kesen 

t!~ ( lt"hia Ve düeüncel rini izh iki knya arasında bir metre derin· 
Varkıil'adında değildi eb ~ likte kumsal bir yerdi vo daima 

ıı. eye d • u sebeu- k- tik ı · d ld - · i ka -~t . u~·duğu h a.nl - op • çın e o ugu 1ç n yıgm 

hllııyol'du. birk ayr ıgı görilnmesi ihtimalini ortadan kal· 
al' 0 aç gün ı ~~ 9Int11.del'kcn k lard _ev: dınyordu· 

'llttJı.:ıı , dı ona ~al urh 
1~ • Filikayı oraya çektiler, kUreklc. 

ıılllıı ıtibaru nız ayaüyeü, ri ve direği Blraların alt.rna yerl~-
~ l>arıakı ğıo değil, muhakeme- tirdiler, içlno birkaç taş koydular 

ı~ ~tUnın~kt itibarile de fcvka. ve yana devirerek suyla doldurup 
ı. Oıı; bat ~Yeli. 
" ba""ı. tiı korf • batırdılar. Tekne şimdi görU.nmU • 
~,-~et Obniş ezı., nden §afak- yordu, fakat istedikleri zaman ta5-
•t 11 UındukJa lercU, "Yana§ll • fon itip tekrar yilzdürebilir lerdi· 
.':ıPtan iklrıtıdan önce ve ça lngUiz: 

it ~·o saat evvel vardl'" _ Mükemmel oldu. dcdL şlındi 
''a.ı~ olduklo.rı için he· gidip uyuyabiliriz. 
~ ~ ~le be Uıaııtnağı canlan pek 

"'ı da~~r, Varkley, ancak 
g(lrdu adar istirahati mü. 

''l' . 
a.~ ~eye lıttn 

' it l:ok anmak için §im: tıklan sonra geri döndü: 
Cı ~ nııı Ceç ... Mademki kara· _ Bu iş çok zor olacak. dedi· 

Şafakla beraber uyandılar. Vark 
lcıy kayalık tepeye tırmanmağı 
tecrübe etti· On metre kadıı.r çık· 

'u.L~ d~ ba tnlnı olan bulunma-
.~ !il- Undan . İkinci bir tecrübe yaptı ve ya· 
~ o.ır la ıstıfade ederek rım saatlik b!r istirahnltcn sonra 

lttıl'o~ a.r h licı~fı~ıı. geçeriz. Pctcre kararını bildirdi: 
t l'h... tı blı 5tirahnt dmck _ Beraber tırmnnac:ı.ğız. ~fuvaf-

"Q. !"ada it 1 
lıe~ a • ben dola§tp fnk olmağa a1.mcttim· Fakat her 

l r hr-tah ihtimali gözönünclc bulundurma. 
4\d er Citnıcği tercih et- mız lazım: elim kayabilir, dül}cbi • 

\'t~~~ ilıt zı lirim, Bu takdirde s e n ancak vücu-
' 'J bu ~~telinde olduğu gibi dumun parçalarını toplıyabllirsin

~~~ 'J tol'rtıe/ d(I gayritabii hiç Pcter baHını ımlhyordtı· V:ırkle
~ ~ r~ ~ 't'risı . O:ıun tarafından ~ i:ı t::ıhminlcrini:ı doğru ~ıkninsı 
.\d~ kte~·di.tan1ı da etrafı tct· pek mUmkündli· 

lzı cenup , 
' ~·!..ı · lletl!r li tarafına geldikleri 

~g! an ın ••y 

(Devamı ı."ar) 

H A 13 E R - 1\'kşa-m 'Posfa~ 

Mi 
Piya 

lJ 

1 1 
o 

Zafer 30 Ağustostadır. Milli Pivan~o da 
İzmir Fuarında çekilmek üzere bir Zafer Pi
yangosu tertip etmiştir . Türkiyenin her tara
fında satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade Pi· 
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tanesi 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler 
( 1) lira ya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz paralar Ebedi Türk 
Zaferini temin edecek vasıtalardan biri olan 
Hava kuvvetlerimize sarfedilecektir. 

3 O Ağustos Zafer Bayramına 
n1ahsus fevkalade Piyangonun Planı 

ikr arniye adedi --·-----
1 

1 

1 

2 
10 

30 
300 

3.000 
30.000 

30.000 

63.345 
• ... _., 

Jl,r~miye mil<tarı 
Lira 

' 60.000 

20.000 

10.000 

5.000 

2 .000 

1.000 

100 

' ' 
10 

3 

2 

,Yekun 

~+ 

ist. Levazım Amirliğinden: 

ikramiye tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.00U 
30JOOO 
90.000 
60.000 

360.000 
i:fı% • 

Rlr otopomp ile bir motopomp mubayaa edllece:l'lnden ellerinde oto· 
pomp ve motopomp bulunanlar f iyat ve markalarını &"östcr'!r kataloğlarlle 
birlikte tekllt mektuplnrlle Tophanede .Amirlik 11alınalma komisyonuna mil· 
racaatlarr. (599) (7Hi) 

1 n his a r l_a r .- u m u m 
m ü d ü r ı ü ğ ü ... n den : ı 

I - Eb:ıt liste.si mucibince 341 m3 sandıklık kereste ile (130) adet kon· 
trplllk pazarlıkla sntın alınacaktır. 

n - Pazarlık 20-8·D40 salı gtlnU sant lG d:ı Kabataşta levıızım ve mUba.· 
yaat ~ubcs:lndcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Ebat listesi sözı: geçen §Ubcden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık lç)n tnyln olunan gün ve saatte teldlf edecekleri 

rıyat Uzerınden % 7,5 güvenme paraslle blrllltle mezkO.r komi8yona mUra· 
caallan. (7265) 

Erzurum Defterdarhğı nndan: 
ı - Ihaleslııtn 2D 7·040 tarihinde yapııacnğı Son Telgraf ve 1kc!am ı;a· 

.ı:etelerının ıo, 12, 14, lG temmuz 940 tarıhli nllsb:ılarındn llA.n olunan l6G79 
lira 90 kuruş ke~lt bedelli Aşkale hUkOmct konnğı ikmal in§aatı i~I esbabı 

knnunıy.ıyc bınnen aşağıdal>I §3.Ttlnr d:ılrcslndc ,.e kap:ı.lı zarf usuıııc 16.8. 
940 tarihinden itibaren 15 ı;Un mUddetlc tekrar eksilt.meye konuımuııtur. 

2 - Eltslltme 31.S.DtO cumartesi gUnU saat onda \•Utıyct hUkCımet kona· 
ğı içinde defterdarlık odaSinda toplanan komisyon tarnfmdan yapılacaktır. 

3 - Muvakkat umlnat 12til Ura 50 kunıııtur. 

4 - Isteklllcrin eksiltmeye girebilmeleri lçln ihale gUnUnden 8 gün ev
vel vıUlyc t nıakıınıııın ıstlda ile mUrncnnt edıp komisyonu mnhsusundan eh· 
llyct vesılmları almaları lli.zımdır. 

5 - [stcklller b:ı işe a lt bi!Omum fenni evrakı de!terdarlıktıı. veya n!lfl• 
ta mlldUrlllğUnde okuyabilirler . 

6 - lsteklllerln yukard:ı. yazılt gUn ve saatte komisyona mUrncantları 
ill'm olunur. (7212) 

Erzurum Defterdarlığın dan : 

ilan tashihi 
Haber ve Politika gazetelerinin 12 ağustos 940 tarihli nUııhal:ırında n<'ş• 

rolunan Afltale bukO.mct lrnnağı ikmali fn~ao.tı haltkındald 11tında bu işin 16 
ağustos 940 tan itibaren ıı; gün mUddetıe tekrar eltsUtmeye konulduğ"u ve 
ihıılenln 31 ağustos D!O cumartesi gUnU sant onda yapılacağı ynzılaeağı yer
de sehven J2 nğu&tostıuı Stlb:ıren ıı; gUn rnUddeUo tekrar el•slltmcye lrnnul· 
dut"ll ve ihalenin 27 ağustos 940 salı gUnU ynpılncağmm yazıldığı görUlmUş• 
tllr. Keyfiyet tashih olunur. (7335) 

Traş bıçaklarının satışı ~ o 50 ye düşmüştür 

ÇCNKC: 
POKER Traş Bıçakları 

İle cvw lcc 1 O dc!n t ra, ohırrnbillrltrn p;on tckcmmUlü sa~ r.slndı• 
imdi rnhııt rnhııt 20 defa trus olmah lmbil oluyor. 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Anşara • GUdUl yolunun 6ö+000--04 + 200 litıcU kilometreleri ar • 

sında esaslı ooso inpatı işi 2G·8 040 pazartesi gUnU saat on beş bu· 
çuktn 1hnlesl yapılmak Uzcre knpnlı zart usumc eksiltmeye konul-

- muıtur. 
lfr 2 - Kc!ii! bedeli (60895) lira. (87) kuruş olup bu meblllğdan t30000) 

lirası 940 mali yılı bUtçcslnden ,.e geriye kalan (30805) lira f.;J" ), 
kuruşu dn 941 mııll yılı bUtçeslndcn ödenecektir. 

• 

~ 3 - Muvakkat teminatı (429~) lira (80) kuruştur. 
•it ~ - lst~klilcrln teklif mektuplarını ticaret odası vesUmsı ve muvakkat 

temınat mektup veya nıaltbuzu ve ihale gUnUndcn eD.:az .s G'lln c\•· ' 
veı '\ilıtyete istida ile ınUracant ederek bu iş için alacakları tennt 
ehliyet vc.sikalanm yUkardtı adı gecen günde snııt H buçuğa kndu 
daimi encUmen reiısllğ{no vermeleri. Bunn 11.lt lte§lf, şartname 'e 
dlger evralu hergün Nafia mUdUrlUğUnde gB!'eblleceltlerl. 

( 44.52) ( i097) 

...... - ..-

Devlet Demiryoltarı ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhıunnıan bcdcll (3450) lira olan 500 Kg. S ve CiOO l{g. 10 m/m lık oto

j cn için bakır ltaynak tcll(22. 8.IHO) perşembe gUnU s:ıat (ll) on birde Hay· 
<!arpaşada gar binnsı <lahilindeki l<0mlsyon tara!ındnn pauırlıkla a:ıtın al:· 
nacaktır. 

Bu işe girmelt istlycnlerin (517) lira (50) kuru~luk katı temlnnt '\'C ka· 
nunun tayln ettiği vesaikle birlikte pazarlık gUnU ımatlne kadar lwmlsyona. 
milracnntı:ırı ldzımdır . 

Bu i§e ait ş..-ırtnameler komlsyond:ın p:ıramz olaralt dağttılmaktad:r. 

(7364) 

ıı· ~arna annşılmaz., 

1
'i ll!iaııın n l aptılhnı anln.tt: 

t ,, ka,_.lt ı lıı;t.ınc <:ıkm.., kol 
11 Urı:n •"• 

\ ıı u._ \'C 
ar~ ~ bak . uz.un müd- 1 

Türkiye Cumhuriyet 
AKTiF. 

Merkez 
Llra 

Bankası 10 / 8 / 194·0 
PAStFJ . 

.ı.. ., 

vaziyeti ~m-~ Yeşilköyde 

Güzel Bır Villa l.lra 
"'l 1 y tnı tı. 

~" (!l..nj 1 
h~~ r [ 11 ııçı'k ~:~a \'Urdu. BU· 1 

ıı, l'llt.a IZdcn gelen bir 
rı~ i f'd~n lrıUkyy,..n b~r nokta\'l 
ılı Ot t~. li rnırnc ı bir İŞll.r~t 
~ n;. 11l'Qıı, ı. l'ıncn kayayr_ •- • 
~ lı "'Oliar wnuıı.rı 
~ a\araı:.. ını kavueturdu \'c 
~ 'Jle mı. 
•\ tt ~ . J nptı? dedi. 
~ d • oJıo Jap• 

t o~ egıı de ~ 1 ve ııek u· 
'rı_ ıı, ,.,~. daha Yakı b 
~ lı ~...,ı da na a. 

\ı ~· Vrıı d t~ı.. ıın l an n ı 'Biraz r.on. 
tı...'Jtl· ınııza "'"ld" 

~ . _,111 • ada~, b ı. 
~~e Uc"ıln «;:"vrcliyen knya· 
~ lıaktı, c doğru denize dik-

~ı ~.r ~ey :~kat köpiikJcrdcn 
' ı /!ete rt'ınedi Sinirle a-

rı .. "Urdu t . 
~ Mil!eı·in. . ı,ın eırnrı 
\' lol'du. ~n önündeydi do 

1\11.._ al'ııı ~arar \'erd'. 
.'il d tepry , ı. 
,.., ıı~ daha ~ c;:ıitacağım, o· 

lıt~'l-o lu ll'i gorUnUr. 
.\:ı.~· bırııı<:J 

tı.. "l!U·~ •ıılh hııı..-uı. h!kinı· 
~ t llhtcı il t' trı C .YO"'I Ve .) ·11.~'ll Ja ~; unaıı. Asmalı 
t <!a ;ı~ •re 'e Vı nrnhı hanında 

t ' ı ~ 'e a. tıınh:ı•ıe~1! nleyblerlne 
~ l ·~ rtı tarıor 'l.'ril ş;ı yapıl

tıı hıı~lııe Ucıdttıe il dlftinden bah· 
l• ı lıh1ı:t l>ıırıır " lnen gıyap ka· 

" '4 ,l 11ft trı tııe tUnu crıırnl§ olduğun· 
'tı il! ~t·tıı~'hl<e~.,Ye otan 19·10·94.0 'lt, ... lllıı: rıı 1:- n:a t veya bU 
~ ... ! \lııll'!l'l il 

' 

0

l• "lt1t1 e C'IY&Pılta· 
... '>ın rı, !llll"ık U:r.~e"'nın 

Altm : 8a. I ı-rnoı;nm 

C?anknot • 
litaklık • 

Uabllckk: ~luh:ı tılr~r: 

1'Urk tJrıııııı 

Harh;ll'l•I l ııh~hh lerl 

Altıtı: San Kilogram 

71 '121 .ıM 

• r. , 

:50C.'HtS 
Altrn:ı tAlwııı ı:ııtı.: serbea~ d~ 
vız!er . . . 
Dlğeı dlivir le• vo oorçfu Kllrtng 
bakl} c:ı·rl 

llnrln,. ı ıı ll\ ill .-:-1 : 
D<'ruht" cd,ıen ., raıu nakdiye 
k ıreııır;ı 

ı,:nnunun fi • cı maddelerlna tn·n. 
k n Hazine! tarutındao \•dk! te. 
d ı~ııı 

:O.t •flf'cl.ıt ( ' tı11la 111: 

1'1carl ~l'n L'dııı 

t:shıtnı '" tah\ll!ll cllzd:lnı : 

Af 
l 

B' 

Dl'ruhte l'd ı l !'n evrakı nakdl• 
)'e:ıın ıuırşılı~ı eatıam ve 
ta h,llı'll ttlburı kıvmetle. 

Serbt-~T Eahıını ,.e TabvllM: 

..\\'IHl"l:ıı : .; 
Altın VI' do\ iz Uzerlne ava.n ' I • 
Tn!l\·11:..t t:zerır.e a' anı • • ~ • 

Hao:lneye kı"lll vou ~'anı • fi • f 

Haz.ınroye 31'~() Nıı kanuna ı;ııre 
ı.,.tlan altın kar~ıl:klı ava,:ıa • ı • 
Hlss ... cı11r1111 
lAı btelır • 

• • • ._ .. _. 

100.881.998.85 
0 .251.855.50 
t.829.231.23 

3·~.821.10 

19.988.2114.20 

158. 743.563.-

rn.3ıo 1".S.-

ZG0.187.506 73 

'..7 Ml. "l~S.!l:l 1 
3.277.0":.7.57 

!).125.:;~ 

7 .SJ!: 722.
Ci.4G7 .01:>.-

31. 722.000 ·-

\'ı•kfln 

1ı1 .963.095.58 

2.291.741.25 

: 7.068.242.04 

133.438 367.-

26:>.187.506. 75 

!iG.118.654.50 

4'l.OOG.847.55 
4.500.000.

Zl .2S6.64ô.3{ 

f.Gr.:GGl.100.9; 
11.&JW 

Serma~ u 
tbtlyaı nktı•fJ: 

Adi ~• revkal~de 
Huııuaı . • .--

• 1 • 

l'f'da~ ldrl:I (lıtoknntlıı r ı 

Ol'nıhtC! edlıen evre tı nakdl~·e 
Kanunun 6 • " lncl mııddelerilıe 
tev rıkao Haz.ine taratındrul vakJ 
er:ıyaı 

·trllıeo e•• rıılu nakdiye >t•fUh'f' 

o.-ıklyeıri 

Kıırşılı~ı tıırnamron ııltın oıarak 
•IAveten ·erhvtl'e vn~rdllen , 

-trPskrı ... ı m ıl<Rh ıı ıı~veten tedı\, 
''l'd . 

Mr.\ ın· \1 ı 
l~rk l.lraııı 

1\ trn ~ıın l{ılocram 

• • 

18826 472 
,._:iO No knnunn ı-:-öre hazineye 
acılı n • \'A;ıs mukabili tc\•dl olw 
nan 11ltınlar: 
:'31\tl kıltJgra rıı 

Utı\'l ı l ıı n hhlırtn tı : 

Altınıı IAhYlll kııbıt rl/\l'lz;ler . 
Ot!:l't t1h\•\zl•r \'P a l:ıcaklt Kil 
ıinı: lmkl)elerl • 

'tuhtı!:I : • .. :.. . 

6. rns.GG:>.1s 
6.0JJ.OO:>.-

15S. ı ~ö.üG3 

1!).310.1~6.-

139.138.367.-

17.000.000.-

203.500.000.-

62.021 .845.5"; 
25.~S0.33J.68 

5 l.G"3.2':!8.22 

3.359.77 

Iskonto haddi 90 ' .Altın tltrı in~ 11\"tını 7- a 

15.000.000.-

12.188.666.15 

83.502.785.21 

51.643.228.22 

~8.330.371.1 G 

l IJ.:!57.683.23 

669.861.100.97 

Ap:ırtıman tarzında ikl kallı, 

dört tnrn!tan ha\•ndnr \'e iki auka· 
ğa cephesi, babçcsı ve her apartı· 

man için ayrı lc:ıpısı buluııan \'!' 

ktıglr ol:ın zemin ltalmd!!. ç11.mnşır 
hanes.i, alaturkn \'O nlntraııgn ha· 
mnmı EJnrnrcı, moUSrlU ı.uyu .. u 
her tUrlU esb:ıbı Istl .. nlııı.U ,.c n•ri 
l<onronı cami olan ve zenl;'fn bir 
tnrzd:ı mobilyalı ve bUlUn od.ı.ları 

mu~ıımb3.lı ve tstnayonn 5 dlldkn 
meuıfc:!e kAln çol• güzel bir \•llltı 

mob~l~·alı veya nıobllynsız satılık· 

tır. \"c~llköyde Cnzl 'F.vrcıno:ı soka· 
t;u:d:ı 3S numaraya mUracna t ctun· 
m:ı.sı . 

evir ilanı 
n"cyoğlundn lstıltll>.1 caddesinde 

1!!1/l No. lı ll&ll::ın stıt~U ve yağ 
cı cllikl•ünınJ:ı. lcrr. l Ucaret c<!en 
h plro 7.olı.lis ve r r U:I §lrketl, Is 
p!ro Zoldlıln vefatı ve mllddctlnln 
:w tmc'll has wı~ r ~hedllercılt şlrlto· 
tin b .ltUn ııkt1l \'e pasifi kabule 
n ebnl blrrln d ğcr şerik V1t.si" I 
.,np::ı<!opulo ::ı devir Ye trmlik f'dil 
l gl iltm o!unur. 

Beyoğlu Hali'- Sineması 
r.u~ım 14 dr: 1 - Arlan Adam: 

ı'e.sbıı , 2 - \"l ::dn..-ı /.zabı : .Moto, 
3 - Mil:!. 
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Şampiyon! • 1 

Ha.ftalartla.nberi, yalnız me
raklıları arasında değil, bütüıJ 
spor muhitlerinde heyecanla 
beklenen büyük gün nihayet ge 
lip çattı. 

lçinde spora karşı en ufak 
bir temayülü olanlar bile heye· 
can ~çinde ... 

lstanbulun cok hareketli gün
lerinden birini yaşıyoruz. lstan 
bulun hareketli gtir.1cri han~i
leridir, diye belki merak eder
siniz ... Hatırıma gelenleri söyle
yivereyim: 

Milli bayram günleri. d~,;or 
baJTan1lar, meşhur, amma haki
katen me~hur bir artir.tin .,ehri 
ziyareti, millf piynnko günü \'C 

saire ... 
Ya~adı~ımız bugünün heyeca

nı saydı!darımdıı.n hiç de aşağı 
değil... 

Tabii... 
Türkiye bok'i şampiyonasının 

final mUsabakası bugün yapı
lacak ... 

Daha 20 gün evvelinden du
huliye biletlerinin heMi satıldı. 

Bedri Gürsoy'un 

Futbolcu 
portreleri 

ilk yazı: 

B.eklr 
Yarın neşrediyoruz 

Herkesin içinde, mfüııtakbe1 
Türkiye şampiyonunu nlb~a- 1 

mak için tasavvuru imkan~. ; 
bir e:ı brrsızlık vnr ... 

Snat 1 ı ... 
Tal:sim meydanıııdan Ayasp~ 

şaya gidnn n•wacJıld ı caddedc-ı 

bir dn!g a halinck hnl'•m ilerıed:. 
~ini görüyonız. 

Türkiyenin en kıymetli iki 
bokc:(irü olan Kemalle Refeti kar 
şıln~trracnk miisabaka gece 8a
at 9 da yapılacak ... Fakat halk, 
ıyi bir yer kapabilmek Ye mi.isa 
bakavr rnhatca seyredebilmek i
c:in !3imdiden akın halinde ... 

Bu kalabalığa şöyle bir göz a
tn·erelim ... Kimler yok? .. Hatta 
ihtiyarlık yolunu tutmuş kadın
lara bile rastlamak mümkün ..• 
Herkes. öğle ve akşam yemekle· 
rini ellerindeki paketlerinin i
çindeki yiyeceklerden temin e
decek ... 

Bugün en kıymetli şey nedir? 
diye sorsam muhakkak aevap 
veremiycceksiniz... Ben styli
yeyim: Duhuliye bileti ... 

f<~n bahalı yeri bir lira -.S 
mevkiler için değil, fakat en u
cuz yeri temin edebilmek gaye
siyle 25 lirasını gözden çıkarmış 

-~/Mff Ef RI[ rKlAID/AIA 
Spo,. Mate,.• "'• A\k 1\om6nı 

Yuın: 

Sı,cıt Tuprul ÖGE T 
J 

meraklılara rastlamak işten de· 
ğil ... 

Baksanıza şu grupa ... Kılık 
kıyaf ctinden varlıklı bir kimse 
olduğu belli olan şu delikanlı, et 
rafını çevirmiş olanlardan bir 
bilet tedarik edebilmek için ye
kunu hayli arttırdı. Fakat, et
rafındakiler sadece gülüyorlar .. 

Baz3n biletlerinin kaybolup 
olmadığını kon.trol eden merak 
lılara bile rastlamak mümkün. 

Daha polis şimdiden, Dolma· 
bahçe stadında tertibat almış. 
Stadın önünde i1.dihama sebebi

. yet nrmemek için biletler. yol 
üzerinde bir kaç kontroldan gc
siriliyor ... 

Bu akının gittikçe artan 
b:r şekilde tazyiki muhakkak ki 
maç bitinceye kadar devam C• 

decck ... 
Şimdi bir an bu dekoru ter

kederck Tokatliyım oteline gi· 
relim ... 

:J üncü kattayız ... Boksör Ke
malin odası işte... Genç ve kıy
metli boksör geniş bir şezlong:t 
uzanmış... Karşısında iki kişi. .. 
Menecerleri Ridvan ve Hüsamed 
din ... 

Kemal sanki dövüşecek bok
sör değil. .. Mcnccerle.riyle tatlı 

\ At yarışlarının uzatılması 

Valimizin göster
ıçın -

diği hassasiyet 
\'allmız L(ltfı Kırdarın, tstmıbul busu3lye zarara girmesine !mkAn yok 

tur. 

tatlı konu§UP gillilş\İ~ 
kat insan, her şey~ 
gülü.,lerde. bir ~u ıtJ1li ; 
sediyor. Bıraz dık . JY" 
gözlerdeki endişeY'1 

kediyor. • 
Ayni otelin ikinCl 6' f 

Meşhur ve bilhasS!l 
manlarda Nakavut 
tanılan Rcf et de ·f.'f' 
bslıklarla va.kit gcÇI ..;_ 

Onun da yanında. ~eti 
Mcnccerlcri... Bi! ~ ~ 
adeta cüce denııece ti 
çük bir adanı ... Jtef~,.. 
~k bin bir şey yaP bit 
tin de dudaklarında~ 
Fakat ne kadar ıo 
lüş!.. 

Gün.ün kahra.ıt1g.ııl 
dükten sonra, tekr:{ıc 
döıuneden önce. b 

ed ·k-"ııı.r' 
dolaşarak d ı ·ou ~ 
lak kabartmanın fa 
ğı muhakkak... !JŞSI··· 

Bir tramvay a.rtl 0ırJl1'.i 
rinden sportmen old orıllf.ı 
şı lan iki delikanlı le 'geJ'o 

- Müsabakanın _. ... • 
sıkı olacağı muha.ıd< 
kim galip gelecc~~.,_.ı 

Vücllt · v ,,,, 

güzelf igı 
birinci 14 

heyecanlı bir maç 

at yanşlarmm ilci hafta uzatılması 

hnkkınd:ıkl ne§rlyatımızla Y$kından 
aHUtııdar olduğUnu memnuniyetle öğ· 
rendik. Filhaldka yarışlnnn uzatılma· 
sı muhasebe! hususiye için bir talın! 
sat meselesidir. Falmt derhal şunu da 
kaydedellm ld yarı§ların hasılatı, mas 
rafı zannolunduğundan daha rahnt blı 
gckl\de karşılıyabllecek ~azlyettcd\r. 
Y&rııtlar<ta. her haft.& 1000 Ura lkra. 
mlyo verilmektedir. 

Esasen btanbul gibl bir §ehir için 
yanşlarm altı hafta devamı pek az· 
dır· Deniz seviyesinden apgı ~lan 
yarış çayırının ilkbaharda batak hal· 
de buhınuş•J l.stanbıılda yanŞlann a· 
t;ustosta bn.,lamaısını ve ancak ııltı 
hafta devam etmesi netlce:ılnl doğur· 
muııtur. F.r.Hıukl bu sene kazanılmt!J 
olan dört l\aft.a avans vardır. Bu da 
yp.rışlarm d~vamı lml<Anı.ıu makul 
göslermel<led!r, Karilerfnılzdrn her· 
glin aldığımız mektuplar bu nrzunu.n 
umumi olduğunu nnlatmaktadır. Va· 
limlz Lt\t.:I Kırdarın halkımızın bu ar 
zusunu da is'aC ederek hem~crllerlnc 
yeni bir hizmette bulunaceğma asla 

Şarkspor, ezeli rakibi Halksporu 6-2 yendi 

-
U lulılard a bir hayal 

gözlüyen, dişi korsan 
mı zannetiniz? Hayır .. 

Rlze, {hut1u8l) - ''\\6. c.tirul& 
dahilinde bulunup her zaman için 
birbirlerine samimi ve ezeli rakip 
olarak ~alışan Şarkspor·Halkspoı 
takunlan arasında yapılan bir maç 
ta 6.2 Şarspor galip gelmi.5tir· 

Seyirciler arasında spor sever 
\•alimiz ile birlikte genel direklör
lUğUn klUplerl teftişe <;ıkan muh
terem ajanı da yer almu; bulunu 
yorlardı· Oyun baştan sonuna ka
dar silrliklcyici bir heyecan ,.e çok' 
samimi l!Ckildc dC'vnm etti· 

Her iki takım; taraftarlarının 
c;ılgın alkışları de\•am ederken o
yunun birinci devresi 2.1 Şarspor 
lehine kapandı· 

tktncl denr.: Tnknnlarda hiG bir 
dcğisiklik yok· Bnşlangıc;t.El Halk 
spor kombine bir oyun tuttunnut 
vazlyettcM. Nitekim bir gol da ya
pıyorlar· Oyun 2-2 berabere. \'az· -
yetin nazikleştlğinl gören Şnrııpo"r. 
lular takrmlannda yaptıkları kil 
c;ük bir tadilatla oyun tlzerinde çok 
kuvvetli bir hakimiyet tes·s etme-

Yugoslavyada bisiklet 
müsabakalarına 

çağırıldık 

Bclgrat, 14 (A.A.) - Yugos. 
lavya bisiklet federasyonu büy'i.ik 
bisiklet yarışları tertip etmekte. 
dir. Bunlara muhtelif Ralkan 
memleketleri iştirak edecektir. 

Türkiye ve Yunanistanın hil. 
hassa davet edildiği bu yarışlar 

29 Ağustos ile 6 eylül arasında 

vapılacaktır. 

E. Sadi Tek Tiyatı-osu 
sadece denizin bütün Bu gece (Bostancı !!kele gazinosunda) 

zevklerinden istifadeye " üt l(ardc,ler,, Vodvll !3l Perde 

çalışan bir genç hız gö
rüyorsunuz .. /(afranın 

dümeninde ne kadar 
Raşit Rı%a Tiyatrosu 

di/:.kat kesilmiş.. tabii.. 115 A~ustoıı Pcr§embc günU ak:amı 
I{adıköy SUrcyya Bahçeslnde 

deniz şakaya gelmez. •'AFA<'AN,. Komedi <-cı Perde 

Erzurum Defterdarlığın dan: 

ilan tashihi 
Haber ve Son Dakika gazctclcr,nln 12 ağustos 940 tarihli nUııha!annda 

lll§rolunan Hnsankale hUki'lme t konağı ikmali inşaatı hakltındaki llft.nda bu 
illD 11 ağUatoıı MO tan lUbaren 16 gün mUddcUe tekrar eksiltmeye konuldu· 
t?tı ve fhnlenln 31 ağuı;to.s 940 cumarte.st gUnU saat onda yapılacağı yazılaca· 

ğı ycrdo sehven 12 ağuııtostan itibaren 16 cUn mUddetle tekrar eksiltmeye 
ltonulduğu ve lhaJcnln 27 ağustos 940 salı gti"JU yapılacaS'mın yazıldığ'ı gö· 
rülmil§tUr. Keyfiyet tuhlh olunur. (7334) 

~ muvarta'k o\dulım NcUcede .a1-
rasiyle 4 gol daha atarak 6-2 gibi 

açık bir farkla sahadan galip çıkan 
Şarsporlulnr, ~oşkun tcznhUrnt ve 
alkışlar arasında sahadan ayrıldı. 
lar. 
Rcşimde galip takımı bir arada 

-:örüyorsunuz. 

Buna mukabil \•asal! olarak 10 bin 
lirayı ~an bah~i mUştcrek hasılatının 
yilzdc on beti atların duhuliye Ucret· 
leri ve seyircilerden alınan biletler 
organizasyona Uç bin liradan fnzla 
hasılat t emin etmektedir. GörUIUyor 
ki ~nn~lan tertip etmekle mulıa:ıcbcl 

Spor kadmın lıayatmdo. lıüllin ; .. 7."llfü ,.Mılaln~c'lan d:ılııı mii-
him bir me\'kJ işgal ediyor· Çünkü kadınlar ııorun birinci güzcllll< 
c:nrtı olduğunu fNılim edcrlcr-
Rcsimd e ,sabahleyin daha yatağından doğrulur 
doğrulmaz vücudunu ha re kete geçiren bir lıadın 
goruyorıunuz. 

şilphe etmiyorum. M. A. 

Askeri liseler 
..,._,=-=,__......_ ...... 

Su sporları 
bagranıt 

Her sene deniz mc\'simindo as
keri liseler arasında yapılması 
mulat olan su ııporlnrı bayramı. 

önümUz.dclti pazar günü Kuleli li. 
sesinde yapılacaktır· 

Bayrama tam saat 15 tc İstik. 
lal Mar13r ile başlanacaktır. İstik· 
lal marşından so:ırn bir söylev ve
rilecek, söylevi mütakip yapıla. 
cak geçit resmlndc.n sonra müsa. 
bakalara bu,ılanacakttr· 

.Proı::-ram şu şekilde tcsbit edil. 
miştir: 

1 - Tromplen \'C kuleden atla· 
yı3lar· 

2 - Liseler bayrak yanşı . 
3 - Elbise ile atlam2l ve so-

yunma· 
4 - Suda boğuFmn. 
5 - Kurtanna ve taşnna· 
G - Elbiııcli yUzme· 
7 - Su altında yilzmc \'C ta 

bak toplama· 
8 - Techizatla atlamalar· ...._ 
9 - Padlbot· 
H> - Filika yarışı· 
1 ı - Şarpi yarışları· 
12 - Su topu· 

İstanbul VakıfJar 
Kıymeti !'ey parası 

Lira Kr. 

Vücut ;::üzclliğiıtill ~~~ 
:oıpor,lur· BU' fikrin -"j.tır f 
man l"ııat ('(uıeınctıl ' P"ıı_I 
\'Ücut üzerine olaıt ~ti'" /. 
de "n 1lyaılc istifadt ~ 
dmlardır· r: t'".:; j 

Erkekler, çalı5tı!dS ceİ'~.J 
him bir derce(' eldO .. ıııe 
hazan ifrat derece ,*:'l:J 
Onlann !cinde y:ıln" .• I"';., V 
İ!!tifadesl için spor 'rıırt· j 
azdır. llel~ profc.ıı~·o!'I... tl'f 
n bir kenara bırıık~crd~J 
lbdınlarm dıı slr~~ll ti~; 

lmmpany:ılarındıı ç.:J~ıfl •' 
kenara bırakırsak• ııfİ" /. 
\Ü('Ut gÜ?.~lliğt J~in Ç,~ 
çoktur. .~,sı t 

\'ukarkl rcsınc ba°1\~ j 
kn, blrçokl:ırıınııın ·). ~ r 
\'C (amuda kalkJ119ı; 1111~ 
hareketi nckad:ır ıt1 
yor. ~ 

D~rektörlü.öUO 
L\rn l~r. 

G:!i 00 

~ "'I 
oı-•~~ 

1i 03 !1ultannhmct mahallesinde canı! 11 
1 

ııııl l 
yeni ıo No. lı 3 oda ı kiler ve ıı.raıı: ~ 
nin tamamı. (i1İ7) ııeff't 

l ~8 63 - 11 92 Suıtıınahmet Akbıyık mataııcs1tıdC ,.ı111 P' _J 
ğında eski ll yeni 33 No. ıı ve tl\ıtl ~" 

5i1 3G 
mumbbaındakl arsa tamamı (5665~60 ~ .I'. 

43 35 Tahtakalc RUstcmpaşa mahaıtc~,ıııı ~ rıı'' 
hanı ikinci katta 4 No. 1ı od:ı uı ,.ıP'• J1 

:!53 C: •. l!l 00 U.lell · eskl Molla J{estel yeni 1'CJ1l 2 ııı'1 ~/, 
ıılndc Fethlbey caddesinde TaşbB11 ~ 
No. lı o<la tamamı. (3001) ı;ı11J1' 

5:i8 'i8 ~ 41 92 Tahtakalc Demirtaş mahallesinde 1J qd• 
Binde Yetnl§hanı lçlnde ı ve 2 r:o. ,el 

'( 5906 l ııU'" 
3:?l 9i ~4 15 Şehremini Seyit ömcr mahaııeslılde 

- da ı No. lı C\1n tamamı. (iO:il) çıl<'rı~ 
Yultarda yazılı emlAk 1:5 s-Un mUddetıe açık arttırnıB}°llıilt~~ 

halesi 26·Ş·940 pazarte!I gUnU saat 115 to ynpılaco.ktır. ıstel< ,.~·~ 
ta§ta İstanbul Vakı!lar B8.§lllüdl.trlUğU muamelat kaleuııııe 1 


