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{Yazısı 4 üncüde) 

SON HAVADiSLER 

Londra, 28 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti · tebliği: · 

İngiliz hava !:uvvetlcri bom· 
bardrman tayyareleri dün gece 
Almanya, İtalya ve işgal altında 
bulunan Fransada as kert hedef -
lere hücum etmişlerdir. 

Almanyada: Kiel ve VilhelmL 
haven doklan, Frankfurt civarın
da Kclsterbach eelktrik tesisatı, 
Angıburgda Me11crchimtd fabri
kası, Manheimde petrol ve iaşe 
depoları ve muhtelif mahallerde 
birçok tayyare meydanları bom. 
bardıman edilmiıtir. 

İtalyada: Torinoda Fi.at fabri· 
kalarına, Esestosangi Givannide 
Marcelli maynato fabrikasına 
tekrar hücum edilmiştir. 

İıgal altındaki Fransada: Bor
daux civarında Girpnde haliçinde 
Brest civarında Davillac'de ve 
Cherburg'de bulunan petrol de. 
poları bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimizdcn biri üssüne 
dönmemiştir. 
8ERLtNE 'l"ENt BlK ır0CUM MUP 

Berlin, 28 ( A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Alarm işareti sisteminde teknik 
bir bozukluk sebebiyle bu sabah 
saat 9 a doğru bir alarm işareti 
verilmi~tir. Birkaç dakika sonra da 
alarm işaretinin bittiii işareti ve
rilmi~tir. 

A••ı• tanareıerı 
Jllllek bdllAllb 
1t0mbalar attılar 
Londra. 29 (A·A.) - Bu gc.. 

ceki allrm. işareti yedi saat on 
dakika sUrmUştür. Londrada §İm. 
diye kadar verilmiş olan alarm i· 
pretterlnin en uzununu teşkil 
etmektedir· Londra clvarmm m\L 
teaddit bölgelerine yUksek infL 
WtlI bombalar düşmüştUr. 
Diğer taraftan İngilterenin ıl· 

mali §arkisinde bir şehirde, bir 
imdat postası üzerine dört bom _ 
ba düflDU§tUr. Evler hasara uğ • 
ramı§S& da ağır yaralı yoktur. 

Yine ayni mmlakanm bir sahil 
eehrindo yUksek infilaklr altı bom 
ba iki kiliseyi tahrip etmiş, bir 
çok evleri hasara uğratmııı ve bir 
çok dUkkAnlann kepenklerini par 
çaıamıştır. Bir kişi ölmU§, milte -
addit klınseler yaralanml§ ve 
bunlar meyanında ağır yaralılar 
da kaydedilmi§tir. 

Batırllmasından 
kurtulan Amerikan 

vapuru 
(Yazısı 4 üncüde) 

KURUŞ 

Viyana 

- Kunuılıktn yUrUmektcn korl•muyor muııwı ': 
- Benim J'Ö:ılerimde miyopluk ftl'dır, karanlığı &'Ömıllyonım ki kor 

byım! 

\ 



22 Yazan: :Radicc:a~ :J<.a/lı 
Bulıı.ç hnn gittiltçe tehlikeli 5~- ı - Haydi, gene sudan çık baka. 

meğc ba§lamI§tI· lki. de!a durdu lim!-

ve sordu: Zaten eon nefe8ini vermiş olan 
- Ağabeylerim orada mı? Ni

çin oraya gi~ler? -· 
Bunlara cevap alamadı· Sadece 

kolundan tutularak itlldi ve yilrll.

mesl llıtar olundu. 

Uçurumun kenarma geldiler; §e

lfUeye doğru ilerlediler. on on beıı 
kulaç aşnğıdakl uğultu derenin 6. 
teki yakasmdıı, ufuktalô yassı ve 
boz dnğlarm esrarlı fonu Uzerind 

Honzak görUnUyordu· Genç prens 
sanıyordu ki eelll.leyi dola.~acaklar, 

oraya. ''nracaktn·. Bu yollardan ve 
bu yerlerden, kaç defa, gilmll§ ve 
altm takımlı al yahut beyaz atlar 
üstünde geçmişti; şimdi yaya gidi. 
yordu, lfildn ne za.rnn vardı; kur
tulll§a gidiyordu ya!-

Gllruılım ve lekem yüztl bir 
yaz akşamı kadar aydınlık. se\1m" 

ll ve gllzeldl· 
Şamil, uçurumun en dile ve yük

sek yerinde durdu; bir an aşağıya. 
derenln anaforlar yaparak akan 
ve uğuldıyan köpUklU sularma bnk
tı; eonra yanmdaki Saide bir göz 
~ti yaptı. Bulaç han bu duru. 
oun ve bu f§aretln manamu dU. 
{;Ü.DmCye vakit bulamadan kendiS!
ni boşlukta, derin derenin sulanna 
doğru tcpcsitaklak uçarken buldu· 

Bir çığlık attr. 
Sulnm çarptı. 
Çı.rpmdı; ayaklarlle dayanacak. 

ellerllo tutacak yerler anyordu; 
fa.kat bulamıyordu· 

Silldndl, eon kuV\·etinl toplıya· 

rak sarp kayalıklara saldırdı; en 
sonra bir kenara tutunabildi ve 
sırsıkla.nı blr halde, kalbl heyecan 
ve korkuyla çarparak. 1:ı811 zcmklr
yamk, g8zler1 slslenerek uzun u
zun nefes aldı· 

Ytikard&n bakanlat tell.'8- d~. 
til.lcr. 

Şamil b1rtalam emirler verdi· 
Birkaç adam daha gerideki ka. 

yalardan indiler; Bulııç han onla.-
11_;rllncc ka~ istedi; Wtln 
.KurEulmak mUmkUn olan biricik yol 
çoktan tutulmuştu: kısaca bir bo· 
ğuşmndan sonra yakalandı ve Şa
milin önüne getirildi· 

Bu1aç !han yalvarryord.u: 
- Ben ağabeylerlml istiyorum; 

onlar nerede? Beni götilrmeyinlz; 
ruınem Bize ne isterM.nlz verf.r. 
Allaha.şkma bırakm ! 

Şamil adamlanruı. tmretti: 
- Snsturun! 
IAk1n onlar ellerini kaldırrp vu

raınadıJar. O zaman Şamil elini 
kama.sına attı, ıııyırdı; bir hamlede 
genç prenaln brnım yukardan a. 

~ dofru yardı; ııonra içine 
ta.o doldurdu; bir wrueta uçuruma 
yuvarladı. homurdandı: 

Belediye talimatnamesi 
ve bir hata 

H HABER'ln ''Dikkat" sütu· 
nanda, 9!9 senesinde, yani 

geçen rıene buılnuş beledlye u.bı
ta ı talimatnamesinde pazar tatiH. 
nln hlll cama tatul olarak göşte
rlldlğlnl ukuyıuı"* belediyenin ye· 
nl bir masrafa gtrmesL belki 
ele bu hata ytlztlnden taJJmatname
)'i yenl baştan baı:ıtırmaya kalkma. 
r en<ll,eslle titredim. 
Bu Jdtb'lt kıtlığında bir hayli sar 

fa tuttuğunu tahmin ettiğim tali -
ınatname hakikaten yeniden bastı
rılırsa yaııktır masrafa ... 

Hllkilmlerlnln tathlkını Jıo--mcıli_ 
,::ım.1z bir taUma1namcnin bvj1e.c1> 
' nldcn b3sılma.smda nl' f:,..d:ı ol:ı· 
ı•ıık ! . 

Bu isin hal yolu u olabilir: J>'.l 
.. 1lmış talln'atnnmelcrl, lıa'a:rı 
(bclkf de daha ltuna IM'nzcr lıl~
rok hata) bırakan mC'murtuı önU. 
ne :ntılmab ~ l"ndl!dnd(''1 ı•lı-f'i',-i· 
,ne lmnl:ı.rm hlrcr hi:cr t"s'•i'ı c· 

genç prCM azgın .sularm korkunç 
ve köpilklU dalgalarme. gömlildU; 

bir daha görUnmed\ Dere. hiçbir 
§eY olmamifJ gibi ke.yalan ve yar
ları döverek ıı.kmakta devam edi· 
yordu. (1) 

Şamil ~drra. döndUğü zaman 

Hamzat ı.stnıı.'bmı ve pişmanlığını 
zorla yenerek eordu: 

-Bitti mi? , 
- Dallar bitti; ağaç kaldı ... 
- n. ?! .. 
- Şimdi Bahuyu çağtralım; a.~ 

ce.za. görmesi Ul.mn olan odur; 
gelsin ve bize hesap versin! 

- Gelmez kf ... 

- Getirmenin çaresine bakın&_ 
ııı ... 

Şnmll Honzak Uzerine yürümeyi 
ve oraya zorla girmeyi istemiyor
du. ÇllnkU Uç sene evvel Gazi Ma: 

honuıtla birlikte yaptıj:;'l hücumu, 
Bahu hannnm sanıymm damma 
çıkarak hnlkr savf15 için teşvik et
mesi Uzerlne bir evde kuşatılıp kal 
dığw, cnnmı zor kurtardığmı ve 
en sonra bu ytwıen kendi adam.lan 
tarafından ellA.hlan almn.rıı.k 8arr

ğınm çtkanldığnır, <Hilmdeıı gUç 

kurtulduğunu unutamıyordu; .za. _ 
ten Avar kraliçesine k~r besle. 
dlği yırtıcı kin do bu köttl hatıra
ların eseri sayılabllirdl· 
Eğer hanlan mdllrmemi.3 olaydı, 

Ba.hu Bikcye: 

- Sen de gel, yoku. oğullarm 
lSlilr! 

Diyebillr; böyl~e belki mabadr 
na ulaşı:rdı:. 

Şamil Bnhu Bikeyi, oğullarmm 
sai Qldqiunu ~y.llyeı;ek allh.tmayı. 
d\lı\lndll· Fa'kn e.cab3 ha er nl -

mt.ıdı mı? 

Kimden haber nlacaktr kf ... 
Birdenbire Omar ve NUMl han

ların en yakın dostu olan dellkan. 
lıyı hatırladı; acaba onu ne yap • 
mışlardı? 

Şamil çadtrdan fırladı; etraaf göz 
attş; nradrğmı g5remeyinco orada 
bulunnnlarn merakla. ısordu: 

- Hacı Murat nerede? .. 
-Kaçtı! ... 
-Ne zaman? .. .. 
- Nwıal han ''llnıluncn ... 
Şamil neredeyse çıkı§acaktı~ 
- Ahmaklnr, onu niçin bıraktı-

nıl'.T 

(Devamı wr) 

(1) Prens BuJaç'm Şamilhı ellle 

öJdürülmcdlğlnJ, onan iarafmclan 
gönıleıilen iki ndam tarafından yok 
cdildlğlni 'le yll7Mla.r; fa.kat millet 
,.e memleket menfaatJııl her ~r 
elen llstlla tutan Şamll gibi adam
lanıı lilzunnuula fazla IM!rt olduk.. 
1arma 1arlh~ :m.lsal çoktur. 

dilmesi l!Jtenmeu. Ba hem beledi
yeyi yeni bir masrafbuı kurtarmı, 
olar, hem do hJç olnuwıa bir bele. 
dlye meoıurana t&Ul gllnUnUn cu
ma delil, pnzar oldaiuao öğretir. 

Romanyalı garaonlar 
franaızca 

biliyorlar mıydı? 
G \Z•:rEl\IİZD:t~. (~I· F.) 

l'C'nı1Jle İ!ltanbul lıayatm
ıl:ııı "afhıdar ranlıındırao kıymetli 
muharrir, <:on yazılftnndan birinde 
Jtomsnynd:ıa gclt'n gnnıonlardan 
lınh!ledl~·onlıı· Bu ~'8zmın önrıe, 
Roman)alı ı.:;arsonlıı.nıı 11}1erinden 
cı!mrıldıktan sonra yazılmı~ olma.. 
sını do";ru hulı:umıstun. F:ı.kat ~ a. 
:t.ı) ı oku~ 1111 da, Rom:ınnlı ı;ar
"Onlano ~nz,.t~· "iitu91ıırmda 
·~linll'l'('C'<kı•nu .t • .la.rı iddia NIUrn 
II"2l.lıın fran"ıı<':ı olmadığını liğre. 
nlnl'r ha) n•lll'r lı;lndc kalc:lım· 

S"nra dti iındür.ı 'e ılUs\lndiikçe 
lı.\~ rtlm , il oldu: Onl:ır Türlrl • 
>'"''~ f starı! ul:ı ı r'• 1 lrr(li· 

l flm il' 1 ın·lııf J llir dlıl ~ö"ff'T· 
• '1 rt•ı"~ ' l nJ. hlul,.·ı ıi~rr.mlc: 

Q\ '"I' l ltı:'dl• 1:. 

il K B B R - ~li.- Poeıt. 

• 

YENi SA~AT VE iflŞAAT 
Dün ge~::u!'i:dırma USTA MEKTEPLERi AÇILACAK 

izmirden geldi K meslek 

Dahiliye Vekili 

Fuarı ziyaret etmek ve bazı 1 Z üğretmen 

mezunları tayin 
okulunun 

edildiler tetkılderde bulunma.k üzere lr 
mire gitmi§ olan Dahiliye Vekili 
Faik öztırak ve refikası dUn ea. 
ıbalı Bandırma. ekspreSine bağla
nan hususi vagonla 1.zmirdcn a.y
rılnuştır. Izmir garında vali, 
mebuslar, ve kumandanlar, bele. 
diye reisi, parti mUfetiişi ve 
sair zevat tarafından uğurla.nan 
Dahiliye Vekili, ~ct.hta. da 
halle ve memurlar tara.fıoPan 
teşyi edilmi§, .Akhisarda. as1cerl 
bir müfreze ve bando tarafın -
dan sellmlamnış, Kırkağa.çtn 
küçük çocuklar tarafından ken
disine Kırkağa.cm meşhur ka • 
vunlanw:lan takdim edilmiştir. 
Vekil dün geceki vapurla şehri· 
m.ize gclmi§tir. 

Vekil kendisile görüşen gam
tecilere ihtisaslarını §Öyle ifade 
etmiştir: 

"- Bu seyahatimde iktisadt, 
killtürel ve turiatik bakmılar • 
dan Izm.irin arzet.tiği çehreyi 
çok mükemmel buldum. Bu se -
ya.hatim tamamen husust mahi
yetteydi. İstanbula geli§im de 
a.ynı mahiyettetir. Fa.kat bun • 
dan istifade ederek burada. :idari 
bazı tetkikler de yapa.cağım.'' 

Hileli ve fena 
ka~itede 

sabun çıkarıhyor 
Çabuk eriyen sabun 

yapanlar takip edilecek 
Bclecıtyo htlell ııa9up,_ Uµal edenler

le mUaad.el~ ~tir. na2.ı ima· 
lAthane erin tenıı kalitede sabun Çl" 

karihklan gorlllmektcdlr. Bu sabun· 
lar ıslandıktan .ııanra kuDanıJmıdan 

stıratle erimektedirler. Emlnönll kaza· 
smda. blr imalltııancde 70 çuval, diğe
rinde SOOO kllo ve bir bııf kıı.suıda 1500 
kilo B3bun mUsaderc olunmU§ fakat 
tahlil neUcc.crlnde tekrar aatılmalo.rı· 
na mllıiaa4e edilmiftl'r, 

Yeni güm,.i} 
lirallklt. · 

- l'l arın teda vü .. ...: 
çıkanlıyor 

Darphanede, 50, 25 kuruı;luk 
glim~, ıo. 5 ve bir kunıtluk ni
kel paraların bMılması bitmiştir. 

Şimdi. 10 p:ıralarls bir liralık 
gllmil§ pnralann baaılmasma de. 
vam edilmektedlr. 'Maliy2 vekaleti 
piyasadaki eski yazılı 20 paralık. 
!arı toplatmılk için tetkikler yap· 
tırmaktadır. Yeni bir liralıklar 
zafer bayramında piyasaya çıka. 
nlacaktır. Bunlarm bir tarafında 
milli eofin bUstU vardır. 

lstanbul mebusları dün 
Kartala gittiler 

lstanbul mebualan dün Kar. 
t.a.ı lınlkmın dileklerini dinlemiş
lerdir. iKartalhlar Pendi:kteki 
orta mektep binasının tevsü.,, 
Pendikteki inhisarlar tütün 
enstitUsUnde daha. fazla amele 
çalışbrılma.c;ı, jyi su yollarının 

ta..'niri, mektep talebelerin<~ kış· 
lık elbise giydirilmesini, geçen 
&eneki dileklerinden yapılam:ı. 
yanların yerlerine getirilmesini 
istemişlerdir. 

• 
yenı 

Maarif v ekileti mmılekctin 
muhtelif yerlerinde ~den kız 
san'at okulları, ve .inşaat usta 
okullan a.çma.ğa. karar vermi~ 
tir. lstanbuldaki inşaat usta. o· 
kuıu kadrosu da takviye edilecek 
ve mektebe fazla talebe alnıma.. 
n temm ohma.caktır. Bursada da 
yeni bir inşaat usta okulu açı -
lacaktır. 

San'a.t emtit:UsU olma.yan vi· 
layetıerde de kız san'at enstitü
sü ve akşam aan'a.t okulu açıla
caktır. 

Bu Bene Ankara kız meslek 
öğretmen okulundan m6Wl o • 
lan öğretmenler muhtelif vill • 
!etlere IU §ekilde tayin edilmiş
lerdir: 

İstanbul akpm kız sanat okulu 

yemek pişirme ~tmeni stajiyer 
liğine Nusret, İstanbul kız sanat 
enstitüsü re5im öğretmenliği staji 
yerliğine Tevhide, Trabzon ensti 
tusü çamaşır öğretmenliğine Şük 
rüye, Trabzon enstitnsü biçki di. 
kiş öğretmenliği stajiyerliğine Fik 
riye, Trabzon kız enstitüsü nakıc 
stajyerllğtne Tevhide Ca.nder, 
Trabzon Kız EnstltilsU moda 
stajyerliğine Saime, Kayserı 
Kız EnstitusU ırtajyerliğine Fet
hiye, Kayseri Kız EnstitüsU ça· 
ma.şır öğretmenliği staj~wliğinc 
Münevver, Bursa Necatibey Kı:ı 
Eııstitil.IU moda öğretmenliğine 
Sabahat Uçaklı, Samsun Akşam 
Kız San'at okulu ~maşır öğret. 
menliğine DUrdan, İstanbul Kız 
EmtitUsU nakış stajyerliğine 
Binnaz t!yin edilmişlerdir. Yeni 
mezunlara muva!faloyctler eti· 
teriz. 

Kaymakam ve Def- Portsaitte 
terdarlar arasında kalan mallar 

Yeni yapılan nakil 
ve tayinler 

Kaymakam ve detterdarlar anuım· 
da yeni tayin ve naldllor y&pinllftir. 
Yeni te.ylnler fUD}ardır: 

Karacabey kaym&k.amı Relll%l Ak· 
dağm&denlne, ödemi§ kaymakanu 
Ha§im Karacabeye, Foça kaymak&· 
mı Nusret E§meye, SlltçWer kayma· 
kamı Rıdvan Foça.ya, Göme kayma· 
kamı .Aaım SlltçQlere, Fat.ııa. kayma.· 
kamı Cemal Unyeye, Onye kaymaka· 
mı Avni Erbaaya, Diyarbakır vali mu· 
avını lhl!an ödemin kaymakamlı~ 
naklen taylı\ olunın111lQ.l'dn'.. 
DEJ.'Tf~P.DAULAR AH.ASINDA 
Sllrt dctteriia.'n'Nacl Bilcciğe, Kır

ph.lr dct'terdan Şerif Siirde, Erzurum· 
dan HtunJt. Amasyaya, Af'yoııdaıa 
Recai Hataya. Hatayda.n G:ılJp Afyo
na, .muhasebat umum mUdUrlUğll em· 
rinde Fehmi Kıl'fiChlre naklen ta)1n •· 
d1lm.lilerdlr. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Suadiyede bir 

piyango tertip etti 
Çocuk F..slrgeme Kurumu EminönU 

tl\za ıubesl cumarteıri gUnU ~anu 
Sua.dl)'e gıı.zinoauoda zengin bir e,ya 
plyangoau tertip ctmlgtir. Himaye e· 
dilen çocuklar menfaatine olon bu pi· 
yangoda. hlg ~ numara yoktur .. Ha· 
ymıeverler bu aergtyi görme:c ve pi· 
yangoya i§tlrake davet edilmektedir 

KOÇUK HABERLER 
:f. Umumi harpte Ş3rltöyde bntmış 

olan Plevno ve H&niftye gcm!lertnl de· 
n!zden ı;ıkarmak Jçin liman rcbllğ! 
tarafmdnn münnlmsa nı;ılmıotır. 14 
eyHUde ihale yapılacaktır. Vapurlar 
kıııa kadar çıkanlacaktır, 

Jt. Ticaret mUdUrltiğil te11kl1Atı son 
zamanlal"d& gittikçe gcnlıllyen lflere 
kAfl gelmeı!leğ'e b:ı.§lnmı§tır. Bu se· 
beble §chrlmlzclel<i ticaret; vçkAleti, 
dnirelerlnden 16 memur ticaret mU· 
dtirlUğü kadrosuna nakledilecektir. 

Bunlan almaia giden 
Yunan vapuru batb 

Portsaitte kaimi§ olan 350 bin 
lnglllı: liralık ithalll.t eşya:nmn bir 
kısmını almak Uzere limanonwlan 
Mwra giden bir Yunan vapunı· 
nun Akdenizde battığı ha.ber alın. 
Dll§Ur· 

Vapurda Kmıra. gönderilınelf,te 
olan milhim miktarda. tUtUn bu. 
lunmakta idi· Bu vaziyette Mısır· 
dtı.kl mallarunwn gt>lırıesl yine 
geri k~ıştJr· 

Y urli arınatl>rlcr. J11zla llttet 
vcıjlpj~~ "Gn lJa~tJi. vapurlarmm 
sigorta edilc~ğine dair teminata 
ra!~en vapurlarn:ı te!ıllk<'re at. 
maktan çeklnınektedtr:er. 

Alakadarlar bUyUk motör temL 
nine ı;nlıı;maktadırlar· 

Keresteciler -Eyüp 
Belediye evvela bu 

hatta otobüs İ§letecek 
Belediye, Ke~stecller • EyUp hat· 

tmdaki otobilsleri başkıı. batta verip 
kendisi bu hnlt11. otobUıı L:ıletır.oye ka· 
rnr vermiştir. llir llıı.lkan memleketin 
de bulun:ın dii:t oUıbUs alınıp buraya 
getirlldlkten sonra. bunlar ve tramvay 
ldnresln!n Be~lktaşa lşllyen dllrt. oto 
bU!ti Keresteciler • EyUp hattın& ,.,. 
rilecektır. 

Bu suretle Haliç vepurlarlle otobUa 
tarifeleri beledlYe taratm~s.n halkın 
menelatinc yeni baştan tıı.nzlm edile 
cektır. 

ilkokul b:ıhçeleri 
Okul bahçeleri talebelerin lfıy: 

kile istifade cdebilrıceğf bir 5e. 
kilde gcnl§letilecek ve bllhnssıı 
ilk okulların bahçeleri birer ço • 
cuk bahçesi 11alinc getirilecek· 
tir. Buralarda oyun tes!satı bu. 
lunacaktır. 

:t- Oküllard& himaye işleri etratmda 
ııtanbu1 vııtyetınln yaptıtı yardım Ticaret Vekili döndü 
blrllğl te§kll1tmm yıl içindeki verim· 
!eri csaalı suı·ette tetkllt edilmektedir. 
T~kllAt önUmUzdekl ders yılı bn§ın· 
da yeni bir programla çalqıacnktır. 
Yardım teıkllAtn\n ilft.ve eclDecek he
yetlerle orta okullarda fakir ve :-..'\r
dıma muhtaç talebe de doyurul:lca~ 

İstirahat için Dcğlrmendcreyc 
gitmis olan Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu şehri. ılıe dönmUştur. 
Bugnn ithalat birlikleri üzerinde. 
ki tetkiklerine devam edecektir. 

tır. Tavşan tu"yun·· den ı"plı"k 
~ Fiyat mOrakabe komisyonu mUs· 

tacel bau meseleleri görUşınek üzere yapılacak 
bugiln toplanacak ve bu arada. odun Trakyıı.da tavıan yctlşlhilmesl ı:lne 
ve nebatı yağ fiyatlarını karnrl&§tır&· hız verllmlıtır. Tavşanların lllylerin· 
ctı.ktır. d~n )'erli .sann~ido bir !:Ok ııeklldc l.ııU· 

:(.. Ka;abUk demir !r.ı.briluuıuıda çalı· • .!ade cdfleblleceğl anıa.,ıımıştır. Bu 
şan iki bln i~çl her biri ayda on ku· ttıylerden ppka ve eldiven ııonra mU· 
ruı taahhüt ederek nza knyclolunmak kemnıel iplik te imal eclilmeklcdlr. Bu 
.suretiyle havacılığımıza karır olan iplikler diğer nevilerde11. çok sağlıun 
yakın alAaklarmr g&terml§lerdlr. olnıııkt&dır. 

1Ji~ 
- 4 ,,~, 

Bir bahçede . 
bey hisıeıı!,, 

..-!. 
Okuyu~ ;;.a--

Özdll blze yotta.dıit bir 
banda ~öyle diyor: ..uat J' 

••ıs ağııstıos paıat ~ ._, 
bekte Necip Bey f)6b ~ ~ 
arkada~ımla berabe~ · ti"_ 
ve parasma llive ~ 
bqma ytlzer para d.ı- ,.,...~ı 
Bu para k~ilme ~~~ ~. 
almıu:ı ''1'."eclpbey ~'pı-' 
3unu bizden aımazıaı~ı ._. 
l&r ceplerinden verir cıört ~ 

Bahtedo be5 değil, 55 p·_:. 
air caz heyeti vardı· ,..., 
luk bir şlse rakı ,-e bir~· P; 
meze lçbı %00 Jnırllf ~ ~ 
knt bunun 1.çln de yto!' ..... il"': 
''Ncclpbey hlssesllı• ol.-\~~ 
oa 20 kuruş aldrlat· ~t. 
".Nedpbey Jıhsesl,• ..,, ~~ 
\'ar mıdır. yok.'a ga~: ili' j >-
90n hakkı yerine b0~1~ 
mül mu tatbik etınek;.ı- V-
lllmdnrlann diklar.t P 
'11enizl rica ederiın·•• .-- ~

-'Ozlbncll•r:ı 
borçları t• 

erıuec••~~ 
UzUmlerl hastalıkblll ~ fi~ 

ztlmcUlerln Ziraat baJl tıı'il ':'"ı.ı' 
pcratıncrc olan 1ı0rçısrı IJlO', 
.:aktır. Evvela. Bornova 
tccllo tabl tutuıacaJttn'· 

1 
.. 

--o---- ö~ iS 
Şarktan türkçe·!or .,. 

filmler istenı~ ~· 
Ca va ve uzak, yıı~:tdeJ'l ,A, 

ıncmlekcUerlndcn ıcıır1 ıerei' f. 
kadnrlımı. mUrncııat ccU ptul ~t ' 
36zlU fllmler isten~~~.~~ tl rP~ 
mm §lrketlerlnden oa- \'0 rt , 
daııma mtirs.cant ctın1~ {llı:ıı~ ~ 
tUrkçeleştirlllrnl' dubl!J ~~ 
menşe §8.lıadet.ııaınosi ";ıııd~ !> ~ 
temlşlerdir. Bu ~in bel!l ~~~ 
\•e hem de kWtur proıı;dslJ ';J'' 
tasından memle.kete fa zıyct t• 
tahmin edllmelıtedlr. 'ifil 
lunmaktadır. 

~ti.,iı' 
inhisarlar ve~O . .J'. 

tetkiklerı ı~) 
6ehrlmizde butunall a0t1 ;{ 

Vekili Raif Kanıdeniı teftlf (" 
.Sirkecideki inhlsarııır ıısııı-'~~ 
ti bürosunda ml'.şgul 0 rlst' ı~,ır 
kil §ehrimizdeki fuhi~ e!Jll 
ve atelyclerioi de tc 

dir· ~~ 

lt~lyanlar ~ı~ 
yırmi zanı ııtı~ ~ 
ltahanlıır. harpten !y~ 

le,rine: sipariş ettiilıııfj ~~ 
ra eşyasını Tilrki)'e>'6 ıs ,,oıso# ~ 
ha:ıır olduklarını j'Bltı ~'! .. o ~ 
o zamanki fiyatlatll esi P"' 
,·uz yirmi ır.amnıcdil"' •• #. 
~ini bildlrmlşlerdir· rs cf~ 
Yalnız bu manifattt trf8 o ~ 

mukabil pamuk verllye~ııd': ~ 
bu zammm ytnde '-~ıı fY 
1ndiıileccği de nave ıatJ'" 
teklif alikadarııırca 
rneırtedir. 

Hind den~ 
lilr lagl~.~ ~ 

ba~~~ 
Berlln, :?8 (A.z\,) ;;_ ~::. 

maııdanlığt tebliği. d~ IJl.'.;.t 
lerinln Hind denizin : ıtfY 
mandcr ..tngU!.% ucs.r·e dit· ~ 
dıklarmı b!ldinJlCk~ "1:,# 

DUn, Nevyorkd• ttb fi" 
habere nazaran sri tııı~ 
mcçhfll blr gemi ıata 
danan edllmekteydL ,c11d 

Geminin mevkii tto eti ti 
tahmtnen 480 ıdloıxıl 
d~ ~ 

Açık görüıffl1;e.,.~~ t" / . zsıue / •'E. A. B.,. un , 
ren okuyucumuza: atf :.ııJı 

latedlğiniz torınıı.l lJlll, .... 
ı;ok eski ııllshatard~. 
maalese.1' lnikdn yo ~ 

Bir kitat• ot ııııeıı ~ 
ararııY (fre ,. 

deri . _.uf, 
.Metod üzerine-~~~:; 

klt<ıra ııocuı ar-~__... 
xnlz 1darealno nıUı1i 
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H X B E R - ~!itam '.Postam 

BJL!iftfi$tl- Umumi.bir 
H d. · r J • •crt- v unanis;anda kolleksıyon 

ın ıçın apon salt ve Hayfa 1 1 '.1 
istilasına Hava hücumuna ihtiyat nası yapı lr . 

uğrayacak mı? uğradı tedbirleri 
ı ngiliz tay.. Dört sınıf <Jhung King, 28 (A·A·) 

Chung King hlikClmetl hariciye 
nUll"I çarşamba gUnü bir beyan
name ııeıırederck Hindiçiniye Ja . 

' pon kıtaatmm ihraçve Çine taar. 
ruz etmeyi istihdaf eden harekata 
tevessül edilmesinin Çin hükfune· 
ti tarafından bir tehdit telakki e. • 
dilmesi 18.znngeldiğ:i hakkında na. 
zan dikkati celbetmişlir· 

1APONYANIN ASYA 
POLİTİKASI 

Tokyo, 28 (A·A·) - Stefani: 
Japon matbuatı (Malezya) adı:ı. -

larma hlliiusi bir iktısa.di ameri • 
kan heyetinin gönderilecE>ğine da. 
ir verilen haberi kaydettikten son 
ra Amerikanrn Male:ı:yanm pelro· 
lüne ihtiyaçı olmadığını ve oraya 
bir heyet gönderme keyfiyetinin 
Japonyanın muslihane trır:ıı hare. 
keti ile bir tezat teşkil ettiğinJ 
yazmaktadır. 

(Yomuiri) gazetesi cenubi AL 
rika meselelerini tetkik etmek 
üzere Fransa, İngiltere, Amerika 
ve Sovyet Rusya sefirlerinin ge -
lecek eylülde Çunltingde toplana • 
caklarına dair dolaşan ı:ıayiaları 
hRtrrlattrktan ısonra Japonyamn 
Asya politikasını tahakkuk ettir. 
meğe hazırlanması lazım geldiğini 
kaydeylemekt edir-

yare/erinin askere alındı 
ita/yada 

bom hardı-
mani arı 

Kahire, 28 ( A.A.) - Akdeniz 
İngiliz kuvvetleri başkumandanlı-
ğmrn tebliği: ı 

Bu sabah erken, lskenderiye ve 
Portsait üzerine bir hava hücumu 
yapılmıştır. Hiçbir hasar ve hiçbir 
yaralı ve ölü yoktur. 

Gayri resmi haberlere göre, hü
cum 70 dakika sürmüştür. Hiçbir 
bomba düşmemiştir. Topçu ate~i 
de işitilmemiştir. 

K.ENYADA 
Nairobi, 28 (A.A. ) - Resmi tebliğ: 
Karada normal keşif hıı.reketıeri ya.· 

pılmtş . hiçbir dtişmana. tesadüf edil· 
memişlir. Gıı.rissa Uç dllşman bom· 
baı:dıroan tayyaresi tarafından bom· 
bardıman edilmiştir. Hasar ve zayi· 
at yoltiur. 

rrAL YANLA.RA GÖR E 
l~lya.da bir mahıll, ~8 (A.A.) -

bir tebliğ, 26·27 ağustos gecesi, İngiliz 
tayyareler! tara.!ından Pavie eyaletin· 
de Cassolnuro menıJeketl yakınma 

Atina, f8 ( A.A.) - Röyter: 
1939 • 1940 sınıfları şimdi si-

13.h altında bulun.ma.ktadır. Şi· 
maltfcn gelen raporlarda, geçen 
hafta diğer dört srnıfın askere 
almdığmı bildirmektedir . .Ayrı
e:t malOm olduğu üzere, maka_ 
mat tarafından şimal ınmtaka - . 
sında gizlice ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır. Maamafih ltalyan 
radyo ve matbuatında müşahe
de edilen gevşeme üzerine, res. 
mi mahafil de daha nikbin bu · 
lunmaktadır. 

Bitaraf müşahitlerin fikirle
rine nazaran, Almanya, A vru • 
panm cenubu şarkisinde bir karı
şıklığın zuhurunu arzu etmedi
ği cihetle, teskin edici bir rol 
oynamaktadı.r. Romc~ • Macar 
müzakerelerinin başlamak üzere 
bulunması, müşahitlerin kanaa· 
tını teyit etmektedir. Zira Al -
manvanın bu müzakerelerin bir 
çıkm"aza saplanmasından içtinab 
ettiği 7.annedilmektedir. 

Afyonun kurtuluşu 
Büyük merasimle 

kutlandı . aktede~k Habe~istanm İtalyan · atılmış olıı,n v<> bir köylUnUn ölllmU ııc 
bir köylUııUn yaralanmnsma sebcbl· 

ra.'°l-;tleri t.::ı.ra.fmclan i<itlli\.sma m\i . yet veren bombaların 17 yanı;rn bo!T1" A fy n 28 (AA ) D'" Af 
saadc etmekle. MUle tler C'-t'miyc • . o , • · - . un ~ bıı.smclnn ibarrt olup bunlardınt ıoltll'ıt· 
tlnce a lman ,.,!'!eri t edbirler k&ra.. mu pallamadığım ve diğer 11 infilA.l{ yon h alkı biiyük tezahüratla k ur-
n m felt'e uğratmış, be)•nelnıileJ edici maddenin 11 inin pailadığlru bll tuluşlarının yıldönümünü kutla-
teca.vüzö 'e harp kunda':iç1hğım dlrmektedlr. mrşlardır. 
bizzat te~ei etnılş olmuyor muydu '! Bu netice, bombrı.larınr hıı.rcctmek Bu münasebetle yapılan mera. 
Bu da Cemiyeti Akvamın sura.tına !Jitıyen lngillz bombardnnan tayyare· sim, şehrin istirdat saatinde k ur. 
indirilmiş bir tokat. kolleld lf em. lerinin bombalarının ı;elişi gllzel o.l· tarıcr kahrarrııııı Tüı:k oı·dusunu 
niyet içinde bilyiik bir darbe ,değil tıklamır ,ı:-östermektedlr. t emsilen bir kıtanın şehre girişiy-
ml;vdl ? l TALYAN ltESL\-lf 'l'EBLtGl le başlamıştır. 

1986 da Almanlann Reni Jş~atL l talyada bir nuıhol, 28 (A.A.) Kahraman askC'rlerlmizin baş· 
ne boyun eğm<'k, tspanyıı. i~inde - l~lyan orduları umumi ~~-- tanbaşa bayraklarla :süslenmiş ve 
ad('lmi müdahale s iyaseti gütmek rarga.Iımm 82 numaralı teblıgı: kesif halk tııhakalarıyle dolu ana 
8Uretile lı'ran~JZ kabineleri müto - Petrol ihraç me:rke~i olatt 1 yollardan gec.;erck şehre girişlc4 
cad z Alman n ltalynn f&Şi~Ueri. H ayfa ŞC'hri, .giipç-gündiiz t~yYf.l. 1 rini takiben Cumhuriyet mcyda. 
nin daha fnzla ileri gitmelerine re filolarımız tar;ıfmdan ~ıddet· nınd.ı uir ~ecit resmi yapılmış· 
imkan ,·ermemişler miydi ? le bombardnnan edilmiştir. ŞL · trr. Bu ge~İt

0

resmine kadın er-
A,~stryanm lşgalhıe mü~e mendifcr istasyonu ile yeni pet· kek yıiz.kr-ce köylü de cephane 

etmek ve nihayet Münlh anlaş. rol tmıfiyehaneı:ı.ine ba)_ :er va- Y.liklii kağmlariyle iştiı:ak ederek 
masmı akt edeick etrafa sulhu ki olmuştur. Her tarafta yan. kurtuluş gününün ulvi manzara. 
kurtaran birer kahrarruı.n gibi gö- gmlar çıkmı:;ıtır. Bütün tayyare· sını bir defa daha ya~atmışlardrr, 
zükmek ve ba kl'l<a.t te Alman geniş.. lerimiz, hareket üslerine dön- Gece büyük bir fener alayı ter. 
lemeslnin şarka doğru olma<ımı te. müşlerdir. tip edilmiş ve hcılkcvinde de bü-
mln etmek. mAk!lladlle l<'ransız hU· Şimali Afrika'da d~man. bil. yük bir müsamere verilmiştir. 
kfımetleri ha.kiki sulh n f'mnlyet yük kuvvetlerle Derne'ye karşı 
rıremdplC'rinJ s.yak altına almam1ş. hücumlarda bulunmuştur. Odun 
lar mıydı r nakletmekte olan bir kargoya i· kadar yaralı vardır. Bir düşman 

Bütiin J;m saydrğmıız nkalar w sabet vaki olmuştur. Maamafib tayyaresi düşürülmüştür. Massa
dahn birçoklan bngi.inkü harbin hasarat ehemmiyetsizdk. lki ö- nah da ise düşman bombaları ha
ılo~asına ii.mll olmuş birer fa.ktür lü ve 5 yaralr vardır. ' pishane üzerine düşmüş zaif rnad
dcğil midir ler ? Bütün bunlarda n Şarki Afrika'da dü§man, H~ . dl ha~ar yapmıı;tır. Mcvkuflar ara-
sonra ha rp mesuJlerinJ ı.adece rar'a karşı hava akınları yap· sında dokuı ölü Yardır. 
harbin ilan , .e devamı sıra.lıı.rm.da mış ve orada yerli askeri has- Yine !wiçre hııdudundan gelen 
memleket idaresini etinde tutanlar tahnneye isabet vaki oidugu gi. düşman tayyareleri tayyare dafi 
t\ra~mda aramak hem_ y~nlış n bi, Dessie'ye karşı yapılan akın' bataryalarırnrzm müessir müdaha
hakslZ, hem do ha!a.gı h_ır post da da askeri garnizon hastaha. le:ıi karşısında Torino vilayetinde 
kıı.vF;ası ve 9.§trı b~r bulmf.ıcarhk. nesine isabetler vaki olmuştur. l'viicelino civarına küçük kalibrede 
tır. He~o mesullen 1'l'll.!1"~1~~u J Des.<ıicye karşı yapılan dü~mae ı yangın bombalan atarak bir çiftli-
bizz.at kendileri de mesai ı ıııc ~r hücumunda garnizon hastahanesi- ği yakmakla hareketlerini tahdit 

Suat Dervış ' ne iııabet olmuştur. Sekiz ölü ve 20 1 mecburiyetinde kalmışlardır. 
• • , ...................................... .. . .-• • -.ı •••••• -•••••• , ••••••• - • • • • • --..--.-.......-...-.ı 

gasaklaı ı... ve Tatbikatı ; ·---................ , 

- t ..... , __ ;,,;.ı;,.c,.,,,_ 

vi ı.ışyn ve emtia k<>nulması ve-yahut asılmMı ve dayanmW.l memnudur.,. 
GördUğünUz resi.in diin Kaı11.köyt1e tram\'uyln rı n nıııı knl ıı.l' l'3dıJeslne krv 

rıldrk• virnjda.ld sokııkta alınml§tır. l'ukardu.ki bGledlye_ yasağınuı Dat!lıl tat· 
b lk edlld1ğln1 göstennekiedlrl / 

8 lRÇOK meraklılar vardır ki, Bir kolleksiyoncunun hi~ olmar 
ellerine geçen pulu topla. sa bir pul mecmuasına abone olma.· 

yrp biriktirirler· Bazı pulların han- sı lazmıgelir- Bu mecmualarda pul
gi hükumete ait olduğunu bile tcıL lar hakkmda ilini makaleler ve is. 
rike lüzum görmezler ; pulları tatistikler neşredildiği gibi bUtün 
zarfların ve kutularuı içine koyup hilldlınetlerin yeni çıkan pulla.rt 
bir köşeye atarlar ve mütemadiyen ve pula müteallik birçok yazılar 
toplamakta devam ederler. · intişar eder- Böylelikle başka va.. 

Herhangi bir maksat için pul srlalarJa öğrenilmesi müşkül olan, 
toplamağa başlarken evvela bir şeyler pul mecmuası vaı;ırtasile öğ-
katalog temin et ! renilir ve bunlar 
mek ve pulları o ~ Yazan : . bir pulcunun ma-
na. göre tanzim ~ ' 7l ~ lıimatmı tcvııi e~ 
etmek pulculuğun ·~ ~ der· 
ihmal edilmemesi • • ~ Pulcu. pul med 
iktü:a eden şart. l- ---=-- - mualarm.da ken.. 
larından biridiı'· Katalok pulların dl arzularını gösteren il§.nlar neş~ 
ne maksat için ve hangi tarihte çı_ retmeğe ve kendisini alAkadar e. 
karıldığını ve bunların renkleri ile den ilanlara da cevap vermeğe baş_ 
sair hususiyellerine ait malumatı lar- Böylelikle temasa geleceği pul 
verdiği gibi, pulların ne kıymette kolleksiyonerleri ile mübadelede bu 
olduğuna dair de bir fikir verir· lunur ve kolleksiyonunu .zenginleş
Katalok, yapılacak kolleltsiyona tirmeye çalışır- Bu şekilde müba~ 
göre hangi pulların noksan oldu. dele uzun müddet devam cttirile4 

ğunu göRterir ve bunların müba. - bilir· Ukin öyle bir zaman gelir 
dele veya satmalma yolu ile teda- ki temas edilen pulcular bütün ih: 
rikinde milhim bir amil olur. tiyaçları tatmin edemem.eğe baş • 

Herhangi bir pul meraklısı kol- Jarlar. Daha başka menbalar ve ye 
leksiyon yapmağa karar verdiltten ni pulcular tedarik etmek 18.zım ... 
sonra. evvelemirde kendine bir he· gelir- Muhtelif memleketlerde mü4 

def tayin etmelidir ki, bunda u _ badele klUpleri vardrr. Bunlar 
mumi veya hususi diye tavsif etli. pulcuları biribirlerinc tanL'ltırrrlar· 
lebilecek iki şubeye ayrılır- Bunlardan birisine tavsiye ile 

Umumi kolleksiyon biltün hlikn.- kaydedilen bir pulcu için birçok 
metlerin pullarını toplamak de- yeni milbadele kapıları açılır ve 
mcktir- Bu hem uzun zamana hem kolleksiyondaki pulların yekiı.nu 
de hayli paraya muhtaçtır: biraz daha kabarır- Bu klüplerde fi· 

Umumi kolleksiyon yapmağa zalar ara.~mda sirkülasyon yolu ile 
ba§lıyan müptediler evvelemirde pul mübadelesi yapılır- Bu ~eşit ' 
muhtelif me'inleketlcrin çeşitli mübadele şu şekilde olur: Her aza: , 
pullarını paket halinde ve ucuz fi- kendi isteklerini ve ala.kadar oldu
atlarla temin edebilirler· Binaena · ğu memleketlerin isimlerini klübe 
leyh umumi bir kolleksiyon yap_ bildirdikten oonra. kendi fazla pul. 
mak istiyen pul meraklısı evvela lannı klübünün hususi defteri.ne 
bu paketlerden alarak Jcollwiyo • yerleştirir ve her pula klüpçe ka
nunun iskeletini kurmalıdır· Bun - bul edilen kataloğun nunıarasmı 
dan sonra kolleksiyonuna vereceği ve muvafık bir kıymet koyar- Bu 
istikamete göre kendisine 18.zmı. defterler klübün mübadele işleri· 
olanı ayırır ve miltebakisi ile mU- le meşgul katibine gönderilir· Ka
badcle etmeğc başlar· Tabii bu tip bunları icap ettiği şekilde tan· 
meyanda keridi memleketinin pul - .zlın ederek 8zfilıırı sırayla. gezmek 
larm1 da toplıyarak elinde daimi sureti.le seferber bir halo koyar· 
bir stok bulundurmalıdır. Bu stok • Bu defterler, hangi azalara. gön • 
diğer pulcularla mübadele edebil- derileceğini sırayla. gösteren bir 
Jnesine yarar. Böylece bir pul kol. listeyle birlikte bu Jist.ode yıı~l1 
lek.siyonunun temeli kurulduktan birinci azaya gönderir- 1fozkfır ~ 
sonra bunun zenginleştirilme.si için z&. kendi işine yanyan pulları alt' 
çareler aranır- Evvela! mali vazi.. koyarak yerine ismini ve klüp nll"' 
yelinin mllsaadesine göre pulları- marasmı yazar, bedelini klübe ve 
nr yapıştırmak için bir albüm te- defterleri de listedeki ikinci yazr 
min eder- Bu albümler resimli ve lan azaya taahhütlü olarak g5n • 
resimsiz, ciltli yaprakları milte • derir- Böylece bu defterler bUtUn 
lıarrik olmak üzere majıtelif nevi· azalar arasında dolaşır ve !her A
lerde bulunur- Bu gibi albümlerin za kendisinde fazla olan pullan sa· 
yaylr kapaklı olanları tavsiye edi_ tar ve kendisinde mevcut olmıya.n
lir- Çünkü her sene sonbaharda o Iarı da bu suretle tedarik etmiş o
sene zarfında intişar eden pullar lur ki bu da mübadelenin iltinci bir 
için ilave sayfalar intişar eder. şeklinden başka bir şey değildir· 
Bunları • a.lbilm yaylt veya vidalr · Bazan da mübadele ile clde edi. 
kapaklı olduğu takCtirde • ait ol- lcmiyen pullar olur- Meraklının her 
duğu memleketlere sayfa numara- hangi bir seriyi veya kollekslyonu 
lanyla ge(}irmek gayet kolay<in' ve tamamlamak için birıtz fcdakfi.rltk 
bu suretle albUm daima yeniliğini yaparak bunları pul tüccarlarmdan 
muhafaza. eder- Resmimizde alblim· parayla tedarik etmesi laznngelir. 
lerde • • albünılin yapıldığı memle. Her pul meraklısmm bir lüpu 
kette - en fazla kullanılan kııta- (pcrtevsiz) pulların filigranlarmı 
Joğun numaralat"l, pulların , rengi tetkik içi:ı bir filigranoskopu v& 
ve kıymetleri gösterilmiştir- Bu dantC'lleri ölçmek için bir dantel 
gibi albümlerden ynlnız pek ilerle- ölc;üsü, pulları tutmak için bir pul 
miş cid<lT kollkslyoncular istifade maşası ve fazla pulların'I koymak 
edebilirler· Resimli albümlerde ise için bir stok klasörü bulunması 
eldeki puJlarJn yerlerini bulmak pulculuğun başlıca ~artlarmdandrr . 
çok kolaydır- Hatta kataloğa. bile Buraya kadar verilen izahat U· 

ihtiyaç hissettirmez- J;>ul haneleri · mumi bir kolleksiyon hakkmdadır. 
nin altında pulların rengine ve sa_ Yazmuzm asıl ıııhunu teşkil ede
ir hususiyetlerine dair do ekseri _ cek olan hususi kolleksiyonla şu
yelle fransızca, ingilface ve alman- helerini de gelecek haftaki balısi· 
ca olmak üzere izahat bulunur. mizde tetkik edeeeğiz. 

"' Röyterin diplomatik muhabi. 
rinin Londrada sa1R.hiyettar mem. 
hadan öğrendiğine göre, lngilte · 
renin Açores adalarını işgal elmek 
niyetinde olduğu hakkında. 1talyan 
membamdan verilen haberler, ta. 

amile :ısılsızdır. 
0 Nevyorktaki Troçki komitesi 

rt\ üteveffanm Mexico _ City'de ya· 
kı\mış olan cesedinin Nevyorka 
nal !edilmesini fatemi~llr· 

'"'\Arjantin kabinesinin istüasına 
sebE\p. harbiye nezaretince arazi 
müm,:yaasmda yapıldığı söylenen 
yolsl.l':-l~luklar hakkmda. Senatoca 
tahki'1at icrasma karar verilmiş 
olmas.~ltr· 

• Aı~antindc Santafe'de üsera 
kampına' lconulmuş olan ve (Graf 
von Spee) zırhlısına mensup bu. 
lunan ild Alman bahriyelisi, Pa -
raguaya 'tkaçmağa teııebbüs eder _ 
lerken te\.lkif cdilnıi§lerdir-

• MadrMtcm gelen malfımta na
zaran, ArJ"ntinden İspanyaya git. 
mekte olan\ Ciudad de Sevilla 1s_ 
panyol vap~tu, bir İngiliz gemisi 

tarafından tevkif edilerek Sierra 
Leone limanımı. götlirülmfü~tilr- Bu 
limı:ında, gemide bulunan 71 ya.~m· 
daki bir Alınan yolcusu te\'ltlf e • 
dilerek karaya çıkarılmıştır· _ 

• Arjantindclti Birleşik Amerika 
maslahatgüzarı, Arjantin devlet 
l'eisi Ortize, Ruzveltin el yazıST ile 
'-'.azrlm1s bir mektup t0 .. •di etmiş -
lir. Bu · mektupta Ru:r.velt, Ortizi 
yakında Birleşik Amerikanın yük. 
sek misafiri olarak sel:'iınlıyabile. 
ceği ümidini ir.har etmektedir. 

" Schnurre'nin riyasetindeki Al
man iktr.sııt heyeti diin öğleden 
sol}ra Moskovaya muva.cıa.lıt etn:ı.iş 
tir· 

~ ~(aydedilmenıiş Alman afan1 
oldugu için Panamada tecilen tev. 
kif edilmiş olan doktor Smil Volf 
!~~:yare ile Ş,ltaya getirilerek tev. 
kıfluıneye sevkedilmistlr· Bu ıt· 
dam diplomatik bir mlidahale ti. 
zerine serbest bırakıldığı zaman, 
sadece bir Alman kimyageri ol _ 
duğunu beyan et.nıişUr. 

• 12 ay fiili Jıizınet görmek il. 
zere 396 1'~n milli mıthafrz ve or· 
du ih1i:wıtmm silah altma alınma. 
snıa müteallik kanun ı)rojesi Ruz. 
velt tarafından inızalanmıştrr. 



• 

'Galatasaray.lı müdafi 

Adnan 
Izmir takımlarında oy

nıyacak değildir 

B1r sabah reflklmlz, Galatuara)'1ı 
mtldatl .Adnnnm klllblliıden lsW& llo 
:bm1re G1tt1gmı ve artık hm1rd8 oy
~"mı yazmakta. ia& de', yaptığı· 
JDIZ tahkikat noticcsmde bu ha:be?m 
U1ı oiı:ıWtıcmı v& .Adiıanm gene Ga· 
J&taaraycıa. oynıyacagmt öğrendik. 

Zafer. ko usuna davet 
Kadlkliy spor klUbU başkanlığın_ 

dan: 
1.9-940 ta.rilı1ne tesadüf eden 

paz::ır g\lnU saat tam 1 O da klnp 
b1n8.smda fo~o toplantı ya. 
p~dnn mUeSsesan ve kayıt
lı bUtUn aza.lnrmıızm ~etme. 
Imi rlca olunur· 
~et beden terbiye.si ge. 

:o.el dlrektörlUğlt bisiklet feder.ruı· 
yammdan: 

1 - Fcdcrasyonumusun senelik 
ça.lqma programı muc1bince bllYfik 
zaferlm1::in yild5nUmii.ııo tesadllf e. 
don 30 ağustos cumıı gtıntt (zafer 
Jcouusu) adiyle .ibir ib!siklet y~ 
tertip edilmiitir· 

2 - .Bu kaşunnn mesafe31 Flor. 
yadan, batslayarak Silivri istika.me-
tinde 38 kilometre mesafe kate. 
dildikteıı Mnra. döıı.ntmek ve Yine 
i'loryada ibif:Uiek üzore 76 kflomct 
ro oln.nı.k tesb1t cdHmiştir. 

3 - Bu ltoeuya ~ lstan.. 
baly F.slr:f3ohfr. Balı2cesir. Buma. 
Koca.el!. Bldlm.t! ve Kırklareli böl· 
~ed laşucnlan davet OOilıııi§tir· 
Dıtcr bıngelerdo arm «len~ 
Qtlar fştirakt.o BCrbe&tİr· 
~ - Bi1kıwte icn. edilen: lbfalt. 

l.e Ba!Jca n,yatmda. b%IfHl mn_,,.. 
hl&ı'a Jatirnk ctm.fs olan mmı ~ 
kan ~ btı ~ giremez. 
ıer. 
ş - Ya.rzaı;rlaır rdyn2i ~ be

yaz corap, Mdlrlet ayekbbm w 
bisDılet forması: ~- Bu 
layafecto olmıymıJar: 3"8J'lltm me. 
nedilccclı:tlr-

G - Bu mfhsalıe1ral!a bhizıd p.. 
l bir kupa., .f.kf.nd Te tıctlncilJııe 
bfrer nıadalya 'ndlecelctir-

7 - Y iO 
il tam sn.at Oll alt? otuzda başla. 
~ mfi1:ıh1ı1arm yevmi 

me--...kCırda saat on. ~ Floeya 
• ~mı&ı hazır btılunm•bn. 

~~ 
FUTBOLCU / --<-
FIKRALARI 

IUrgO.D Beldrto kalecı 1J&pwn-Pi( 
J1Jj Olhnplyac1mda, Xol<=it Kam~ 
TUrk mıı.ıı takmımm ptt:rklan bam. 
kalamı &ıUDde OWnnUflaı: fU Yolda 
.konUfWklarmı Sfltt1m. 

- H&mJt.dg1m ne kadar gayret et.· 
~ gol ataanı aen1n ı.t&nbuld& Dk 
maçla.rmaD, :Vedlg:ln &'Ollcrln adedine 
)'l)tfpıek kabD olm.r;yor. 

- Ben de ne kadar goı :vu.m. ae
ıUn atbğm glb1s1ııe ~ 

Eski futbolculardan GaJat:u&raytı 
mqhur bek .Adı:wı, bir matta. mer
bz mahachıı oynıyan Feııerıı.:tıQell 
morhmn Galip yere d~llDce hemen a· 
7BtUe Uı:ertxıe mla mla ba:ıar ve gU. 
lerekten: 

- Ah G&l.tp_ mtlmknn ola mat eo
una kadar ııenı bu ttztyctte bzrak

am. zıra elo aTUca girer glbl &gil· 
ımı kMr-

BirBJ: soma Adna:m en!et1 blr çalım· 
la geçerek Galip b1r gol yapar -Ye Ad· 
ıı.ann dônerek: 

- ~ U#Ur1U gelı'lf, :A.dnancr.. 
(tun •• der. ~L! 

Vaktlle b1r nra Ji'enerbahço klUbUn· 
~en otomolıll Nmf. Bcldr, Ha,yd.:ı.r ve 
8:ı1re birtakım Ja;ymcW oyuncular (t
ltara.k Altmorduya ~ Bu 
yll2:den o zamanlar ll'ener • Altmoıdu 
k&rştl~ çok hoyecaıılı .olurdu. 
li'cııerlller 'bu 'lie!aınz <?lltl arkada§!arı 
na dlD bDerlcrdl. Hele Bek1rl. gol at· 
mum diye •dammı1ı koUarlardı. 

Ocıno ~ maçta kalecl m~ .AJJ· 
ıaeyan aldkntc.n aa1aD kosilm!o Beki. 
ro b1r coı attmruyordu. En ı:onu ,ut· 
~crt kc:ııdt!ı1ne mahsus qukkanlı11· 
~ tutuyordu ve her ıtıtn tutttiktan 
sonra an. eski kltlp arkadqı Beklre 
1nUkam yollu gillUyor: 

"'- U'imme J3cldrc1ğlm. Bir daha 
ld t.ıe!ercı 'belkl o.tarsm., diye ıılaY'ed1· 
:yordu. 

Bekir fena halde kızmıştı. :Blr ara· 
lı'k 'topa kaptrat glb1, yıllhmn :dnıti· 
le kaleye doğru ~ lk1 ~yt at.. 
ıattı. On be,ş rar&d bomba gtb1 
fUWntı !Wemn -c:ı ıumUlmıyacal: 'l!ö§C· 
ıs!nden Sçerl soktu. 

Gol o kadar mı1 oq §\dde'tll omu,· 
tıı ki AıılımyM ctanamııız. .Altarm 
fçlne, luzmd&ll, d~ıın topu çıkarmak 
.1~ nsa.b1 as:ıb1 uğr'a.§IYOrdu. Bekir 
bıın"trdı: 

''-- AJ!lanyancığmı, ulımct etme 
"bı.tıuı sonra btr gol c:'lalıo. sOlcacağtm. 1· 
ktstn1 b1r çiltıırtlt':mı: 

SOLl\ÇIK 

B"EBER-Akpm~ 

Güreş 
Seçme müsabakalan 
tatanhul rttreo ajanlığı, lzmir en• 

t'rna.syonıı.1 tue.rmda yapılacak olan 
'I'Urkiyo gU.rcı blrlnc11ikler1ne f§tll'llk 
edacck takrmm son scçmclorlni cu• 
ma.rte5l (;1fuU SUleymaniye klUbU lo• 
kallnde yapacnktrr. --

lzmirde yapılacak 

Tenis müsabakası 
lzmır entcrJlMYonlll fuannda Anka· 

ra ve lm1r t.tı.ırunıan ara.smda t.ents 
m1ls:ı.bnknlan tertip cdllmtştlr. 
htmıbul takrmı l eylQlde lzmfrc 

hareket edccckUr. 
----o--

Gençlik klüpleri 
Ankaı·a. 28 (A.A.) - Beden 

terbiyesi kanununa tevfikan tt. 
şekkül eden ve etmek üzere bu. 
Junan gençlik klUpleri etrafında 
bugün muhtelif yerlerden aldrğı
mız; haberlere göre, Diyarbaktr 
vilayetinde merkez- ile se1dr k:ı
zada ve Hanı nahiye merkezinde 
gençlik klüp ve gnıplan t~ekkül 
ctmi§ ve çalışmalara b<ış-lanmış. 
tir. 

hmirdc de gençlik klilplcri 
tc!lkilatı ikmal edilmiş bulun.. 
maktadır. 

Her iki vilayetimizde de bu 
klilplerin açılı~ törenleri 30 'A~ 
ğt.ıstos Zaf cr bayramı günü yapı
lacaktır. 

Kı11ehirde. de gençlik klüplcrL 
nin tqkill işi bitirilmek üzere
dir. Kır§clıir valisi dün Avanosa 
giderek burada kurulacak olan 
ı:-cn~lik tc§kilatı İ!İ ile meşgul 
OJmu~. 

Bu maksatla A:vanos halkcvin
de yapılan bir toplantJda vali, 
beden terbiyesi ka.nunlUlun ve 
bu kanuna tcvfil.-an kurulmakta 
olan klüplcr:in maksat:'" ve gaye. 
sini izah eylemif ve Krz1Iırmakta 
su sporlan ile me gul olunmaSI 
hU1uaunda alakadar.lata icabedcn 
tebliptta buI.unmuıtur. 

İdare heyeti eeçimini mtitce. 
p, r hir Ta· 

!isi_ tqelckülü tekcmmüi eden 
Hacıbektaş nahiyesi kliibünü aç· 
mak .üzere Hacıbekta g~ 
tir. 

Zafer Bayramı 
(.Ilq t:ı.rafı 1 nt1de) 

-..t .21 de ~tra koııRrll blı.m· 
man ~ tcmıdl ed1lecdWr • 

Za!ar ba3Ullll mllnascbe!:Ue köprü 
ne Adalar, Yalova Vfl .Aıındolu ~ 
len ruaaında yn:rm ve cwnaz:Ulıl g'Jn!i 
pazar tarifesi tatbik edilecekUr. Ay· 
nca. ild ~ece KfiJu1l,dm .saat 2~ 1.5 t e 
bUUln Adalara birer mvc vapur kal· 
dınlacaktır. 

Dün cezalaiıdınlan 
esnaf 

Altma ',ube mcm.urlan dlln §Chtn1n 
:yaptıkları kontr6UCTde 65 noksan ek· 
mek mllııadcro ctmI§lcr ve tramvu.ya 
&Un.yan 43 kl,,ıyı cczalruıdırmr:lardn'. 

!Bundan bqka bir otoblb ıofarU 
ltanıcatz ça~f:m&ıı, l3 kMap bile 
ve pI.ılikten ıvc ıo mı.ihteltt emat da 
mı.ihtellf 11Cbcblcrdcn cezaya çarptırıl 
mlfl&rdır. 

İllglıtere Ue 
beraber. çabşacü 

Fransız müstem
lekeleFine azamt 
yardım yapılacak 
l.ondra. 28 (A· A.) - B!L§Vckil 

Çörçil, general dö Gol'e yaz· 
dığı bir: mektupta ıöyle demekte
dir: 

Franm mUstemloke arazilerine 
verilecek iktisadı yardım hykm • 
da İngiliz bilkQmetl ndma yapılan 
muhtelif beyanata tt-vffkan ve Çad 
arnzisfnin mil tteflkler dava!lna il· 
tihakı scbebile, lngillz hültilmcti 
admn size §11 cihetleri temin etmt'k 
istrrlm~ 

1 - 1tfüttkrmmı. milznhcrctleri 
şartilc bütUn denlznştrı Fransa ara 
zisine, ekonomik lstikrsrlnnnı mu. 
hafazalan için bUr Fnnn topra. 
ğıncla müstakil ve me§J'tl otorite 
~ekkUI ~re kadar iktidarr
mızda bulunan her 1'C'Yf yapacağı~ 

2 - Zafere ı;ötUren yolumuza 
engel olmadıkça balen mılr nulu· 
nan li'ramayla tcmaııı bulunmıyan 
btiyük Fra~ imp'lrnlorluğu ıtı
mm larmm ticaretini inkişaf ettir 
mcğe ~e ida"re!lne yardım eyleme. 
ğe hazrm. 

Bu teminat. biltUn hfir Fransız.; 
ların 11eff srfatlylo size ilUhak oden 
arıuilere g1ttiıtc:e cfaha ziyade bir 
kuvvetle şamildir· Buna. binaen, 
bWm kendi harp ga"~timizin ih
tiyaçlan ihtimz kaydı ilo, ayni ~C" 
ralt altında lngHb: iJnparat.orluj!u 
mliston!clcclcrinc tattiı1c cdecc~
miz derecede ekroıomik yardımda 
bulunmağa ha7.ırtZ· Böyle bir yıı.r 
dmun derhal mücS!'ir olabilm<'Ei L 
çin halen plCı.nl:ır ynptlmaktadır· 

GE.ı:"IffiAL 00 GOJ, • \'UTKU 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter: 
Hür Fransıılann §Cfi ~neral <lö 
Go1, dün akşam radyo.da bir nu
tuk söylemiş ve ezcümle demiıtir 
ki: 

Fransa, üzerinde hazrrlıklarcla 
bulunmadlib bir harp ~ekli ile 
muvallat: bir" zmnan i~n yıldı· 

rırilla vurüliriuşa dönaü. Fakat 
çiğnenen, tczlil ccfücn, teslim o1ı.t.. 
11an Fransa, uçurumdan yuka. 
n 9kmaya ~lıyor. Çad'daki 
Fransu:laı:, bunun brırbantnı vcr
mi~lerdir. Bunların bu barelteti
nin diğerleri tarafından da takip 
olunacağını dii~ünmem i!iin se. 
~plcr vardır. Kuvvetleri gittik. 
çc artan bir mücadele Fraosa.run 
yeniden teşekt.-ül etmekte oldu-
ğunu 5iiyliycbiliri.m. ' 

Bugün, Çacl aı;a.z~ u H· 

b•plcrdcn dolayı. imp;ır.atocluk 
anriy.:vmisinde &ikrccliyorum: 

Şefleri Tali Ebııue YC Alh:ay 
Me.rclıand'ın sevk ve idatui al. 
tında, Çad, lir cesur ve ıeci Fcan 
sızlar arami olarak .kaldığrnr 
göstcr~tir. Bilhassa ~Ii 
lbir akcri ve ekonomik vaziyt.tc 
rağme:!ı,. ç.d arazisi. ulil 'tesli
miyete nza r;östcrmek.tcn. imti;o..-ı 
etmiş ve u.fuc kadar iharl>e de· vama karar vermiştir. Bu çak şa· 
yanı takdir karan ile, Çad, bütilıı 
Franstz imparatorluğuna nriEe 
yolunu göstermiş Te kalkınma i. 
şaretini vermi~ir. 

P..uml kara Te detı1z naldı '\'&.t;ıtalaıın& µpt.ırııac.aıt numara ;plikalıln 
!~in alınacak 442 1dlo alllınhıytlm levha açık elc.elltzıH)'t koıuılnlu,bır. x11· 
ham.men bedıc111547 llra ıvc.llk teminatı 116 Ura. ı ıwn tur. lule :?-9 9'0 1>9· 
:mrtul gQDU aa.t l' :tıo <'lalml e:ııeUmcnde ')'Çllac:ak\Jr. ~ 7&lılt w 
nıuamcıa.t mUClUrlQılü kaleminde göi1llebllir; tallp!erla .nk hm.iut ~ 
veya mcktupl&n ve O!lO yılına alt ticaret odaAt vt:llkalarilcı :U..ıe cUDi1 ld&T 
yen :aa.atto d:ılmt cncUmcnde bulunmaları. {1606). -

~ 
badeli 

850.65 

lOCU2 
2558.20 

666.59 

l75UiG 

. .. . 
temltıati · 

63.80 Bcyo~u art haııtalık~ mtıcaaıe !Hf'Kaı omutmll 
tamlrl. 

Z99.2l Kac!Ilt6_yilı:ıde I~ur'balıılıderenln t&tlılrl 
I9S.50 Beylerbe_yiade \•npur l.ibleal :Jaıı.mda menclil'ek ve nh

tmım 1rıJ& ve tamlrt. 
605.93 a~öydo S:ıadoW. GiJllbrf,,ım Ye OUU.tan e&ddt1lıı41 

yçtırılıırak makadam llClıle Jqaat.ı. 
78. 'il B!lynlmda ilkokul J:ıfnı "'"'D'ı tam1rf. 

191.87 Beylerbeyi 27 ıncı okul lı!usmm tamiri. • 
50 o tlaktım.r 22 fnd llkolml lııinuı 'bodrum katı au mecra· 

ıa~ yapbrılacak t.adi1A.t. 
131.37 :Uık'lldar 48 1nd 11koh."Ul 1blnumm. tamlrl 

KeşU lbeCtllcrl ne ille tcmınat mlktarlan yukarda ya.ııtı !Dfa&t "' taJDl· 
rat J iletl ayn ayn atik el..""Siltmeye konuımu:tur. Şarlnameler zabıt ve mua· 
mcıa.t mtlt!tltlOğll blem!nde g6rlllecektlr. lhale 2·9·9'0 pa7.artes1 günQ aaat 
14 tc c!la.1ml eneümcnc1e'18Ptlacaktrr. Taliplerin llk temfnat makbuz ,-eya me:C 
tuplan, :lhalo tnrlhlnrlcn scklz gün evvel (1, 2, 3, 4 Uncll kalemdeki ~ler ltlıı 
ten IJılerl "'\"e dtğttlcrl l!çln rııı.tia müdUrlilğ1lnc) m.Urac:uıtla alacakları fcnnt 
cbllyct ve !llO -yflmaıatt ticaret oda.st vcsiknlarllc ihale günU munyyen ııaatte 
dalmt <encQıncmle bıtlımma1arı. (7870) 

Vıiyana konferansı 
bugün toplanıyor 

(Baş tarafı 1 ncide) 
MAOAR :SAZIRI DA GİTTİ 
Bükre~. 28 (A.A.) - Romen 

hariciye nurrı Manoilesko, Al· 
man, İtalyan ve Macar hariciye; 
nazırlariylc yapılacak toplantıya 
iştirak etmek üzere. saat 16.30 
da hususi bir trenle Viyanaya 
hareket etmiştir. 

Garda Almanya ve İtalyanın 
Bükreş maslahatgüzarları tara· 
fından teşvi edilmi~ir. 

IWNPERANS BUGt'X 
Roma, 28 ( A.A.) - Stcıani: 
Salzburgdan bi dirildığinr (!eke 

.\lmanra hariciye nazrrı Riben
trop ,.c İtalya hariciye naz.ın Kont 
Ciano, dört mılletı alakadar eden 
meselclcrın müzak~resı için ~1aca
ristan ve Homanya haricire nazır. 
lan Kont Çaki \c Manoılesko'yu 
Viyana)ra davet etmişlerdir. 

Viyana konferansı, yaran başlı. 
yacaknr. 

IiOXT Cİ.\NONUN' lLUU.::KETt 
Roma, 28 ( A.A.) - Stetanı: 
Hariciye nazın Kont Ciano, bu 

sabah saat 9.55" de tayyare ile Vi. 
yanaya hareket etmi'jtir. 

Kont Ciano'ya. bu seyahatin· 
de Almanyanm Homa büyük ef \i. 
si B. Von Mak<ınzcıı ile orta elçi 
Vitctti Ye ltalyanm Budape~e 
ve Bükreş elçılcri refakat eylcrnele 
te<lir. 

HlTU:RlN 1\'l:ZDlNDE 
Salzbmg, 28 ( A . .r1.) - O.N.D. 

bildiriyor: • 
ltalya harici~·c nazırı Kont Cia

no, bugün .. -rıe üzeri hava y-0lu ile 
Romadnn Salzbuq;:ı mumsalatı et
miştir. 
· Kont Ciano c:aat M raddelerinde 
Fülirer tarafmcfun Obcrsalıberg
teki e\'.indc kabul cditmi~tir. ltalya 
hariciye nazırını Satzburg tayyare 
meydanında ka~ılayanlar ar.asın· 
da ezcümle Alıruınra hariciye na. 
ım V-0n fübcntrop ve Bcrlindeki 
Italran sefiri Dino A!lieri bulun
mu~ardrr. 

Öğleden sonra Alımın ve İtalyan 
hariciye naırrtan Macaristaıı VC' 
Romanya Jıarioyç JJ;ımiarhje ıtö
cüıtmrler<ie.. bul uımınk. iitt~ yanl:ı-
rında büyük clçi Alficri Vl? Mh· 
kenzen olduğu hirldc tayyare ilı! 
Viyanaya hareket etmmcnlir. 

Dünde 24 Alman 
tayyarsi düşürüldü 

(C~ .. P\!ft 1 rıcldcl 
~·Gtttz RES.."I 'l'filUJGl 
l.onanı, 28 (,\.,\.) - İJı&iliz ııa_ 

\·a nezareti tcblif,;}: 
K()nt lcontlıığu \'C haile m.-wsa

bmda müd.c.faaouzı ;;cc:me.k ~in 
yaptığı iki teşebbü~ istı:mıı ı::dilir· 
se dü~an faaliyeti huı;ün öğlı•. 

d~ sonra l'hemmtyct:ı'iz olmw;tur. 
Fier iki teşebbiıst<! do avct ~'J'rl· 
relettimiz: dii m!\na hücum ('(f Prclt 
filfllarmt dııtrtmn:lndn·. Mrntıtı nk 
malftmtlta nll.."'ara:ı btt muh:ır be. 
1 rd al~r d~:ın tn.yynt'C!!i av<:ı 
tayyarelerimiz t raf'Uld.ıın dıi.~1· 
milştilr· 
~1 .Alrnan bombardıman tavyu

r:csinden mürekkep bir filo ö~le • 
den *Xıra ccnubıı şarki Uz.erinde 
uçarak bir şehir üzr.rinc altı bom· 
bn atmışlar. kahve ve miitnn.ddil 
lob.ntalarla muhtelir 1ıu~u:5i meıs.. 
baltft " dikkiuılart halara uf • 
n.1ıılUllanJ1r. Bir hafif' ,ıır.ıx var
dır-

Alıu llUlılaJuron d ... • •r bir ;aı -
ıiade ,... ~er ıuhaUen\e bom
ba..-dnnq ınflbfm !ı&nr l amr,. 
U:'· u~ kadlB aftr '.\-an!llnmı '-lr· 
Bir bı:>mha bir binaya ba~t et • 
zn4Ur. F.nbr.a.ttmda arqt:mııalu 
Y3ııılmaktadır· 

Y "GIN llOllBAIAllI l>A. . 
&TILDI 

Lotıdra, t8 ( .A. A.) - Haber 
almdığma. &'Ön' dUn akp.mld a· 
kmlar esnumda dütnwı tay -
yareleri yiikısck infillklı ve ~· 
ı;m ibqmbaları atm11lardır. Lond 
ra mmtakuında iki yansın bom· 
'buı dÜfmq i:lc de hiçbir huar 
olmamlJtır. Londra civarına da 
bir miktar bomba n.tılmL,sa da 
ha.il :araziye dUtcrel< çuxu:'lar 
açmaktan bqka basar yapma .. 
mııtır. 

1ncilt.ueı:ıin ıimali ıark~i1Sde 
Alman tayyare!eri bir treni 
mitralyöz atefinc tutmua ve ka· 
tar bir tünele girerek yolcuları 
korumuştur. Bir ld~i yaralan • 
mı~. Yolcular kUT§unla.rm va. 
gonlara çarptıklarını sarih su -
rette işittiklerini ı.öylem.iglerdir. 

Cenubu prbi mıntalcasında bir 
düşman tayyaresinin düşürüldü· 
i!ü zannedilmektedir. 

Tevkithanedeki 
cinayet 

DUn tevkifbaned01 hlr cinayet J§ltn· 
mi§, bir mevkut diğer bir mevkutıJ 

§!§ haline geUrdltl bir demirle dokuz: 
yerinden Yara.la)'JP. öldflrmtıotUr. 

Vaka, her ikl.9l de katil BUçundan 
mevkuf olan Mehmet oğlu Recep ile 
Elll.ziğlt All oğlu ŞUkrll nram>da gec· 
mf§Ur. Recep ilo ŞUkril dUn öfleden 
aonnı. kC":"~ bir kö#Uinde zarla 
kumnr oymunağa baJlaınqılard:r. Bu 
ıurada hiç yoktan arata'nnd& lcavga 
çıkmıJ, ReceP. yatağına lcoprek ev
velce taşlara sUrLUR ııivrllt.Uği bir c:'lö
m lr paı-çasınt kapmıı ve ŞUkrUnUn 
rastgelen yerJno aapla.mağı;ı. bqlnmı§" 
tır. YeU~en gardiyanlar ŞUkri\yU kan· 
lar içinde yerde öltl bulmuşlıı.rdır. 

Milddciumurnllik tahkikata başla· 
mıştır. Bir ucu ta§lara ııUrUlcrck ve 
diğer ucwıa bezler .sarılıp bir de sap 
yapılmak ııureUle Meta kcıtldn bir 
kundurt\cı bıçağı hallne geUrllen man· 
gal ayaklanle tevkifhanedeı şlmdlyo 
kadar bir 1:9k yaralama bA.di.8clcri na· 
ıı.ıl oluP. da mev.kutlarda bulunabllJlği 
tahkik edilmektedir. Dlğer tarattan 
tcvkilha:ıcdc T.ar. bulunmıım ve; kumar 
oynanabilınesl de Juıyrc.Uc 0 knreıJan· 
mı~tır. 

Hadiselerin 
• 

tefsiri 
(F~'} t.ıı.r:ıfı 1 n<'iılc) 

gal ctmesf'yıll ~ ilı "r.kscn ızcncra • 
lln asUeri htı.l·att.·m çd:llmooiniıı 
h:ıkikafen Fransn orduc;umı ı;E-nç,. 

l<'~tirme mak.,arllto :rapıH'lı~na i _ 
nanrlı:_hilinlf• Bn notf'IJvc tıe rolt 
a.r.ı Fra.n"r7. maJ';liltıiycti ıırasınd:ı 

h!r münasebet anım:ı~a kimse ili· 
rom lıi!isctmezı1J. 

Bi~e iiyle 1:clif1>r J;i Alman <Jl'. 

claınmun taT.yild aJtınd.ı. mttu reke 
adı ile bir teslimi et n!!ika.~ im_ 
za etnti!f ~an. bu :rnü~ko<lcrı 
nrii5alih~ ne uıut ~11 no ~iM 
l!81'(1ar: füt ~.cceğ\ i'.ıt hıtlU olmıL• 
:ran llin:no ısloltat 8C"ldind,. dı ?t ' 
bl'!ok f1'..<ı~b·elcr y11pacnkhıı- Fa. 
kat bo 1asfiye ~rnu imr.3ı <'. 
detllet-in 'kalp!cri :rok~nıtaca'4 ohır.o 
ıtn. Ol!ltda S11'-iw;ıtıc" ~e ıdtrıtp 
du~cald.no. 

Jlasan Kt: Ç.H 1 

336 doğumluların 
son yoklam.a.aı 

:Knrtal l\..".kcrlıK. .şubc:sirıdrn: Ş:ı,. 
bC'mizdc ka:rıtlı :::m Jtlaı:ın ııon 
!'Oklamalar.ı ~ağıda köy kqy ya· 
z1h gün!crdr. (2) cyl.ültl<' becı:u·m 
(7) ('yllildo bjt!!c~gindcıı 1."vııJd~'l 
f'Vl'Cl dı:>rhnl şubeye mü.r&c::ıııttaı1 
ilfin olııııur. 

:? - Eylill ııımı ı l r;j: ~ar t.o.1 
~o~ nlık. Ya~ar.ık vn yahaJJc.ıJar,;. 
3 - eylül 11au: Mallı:ıpc r..a ı, .I>O. 
yfik, Kllc;Uky:ılı, Ycnikariyc, ''C 
rabancılar: 4 - rıylül ı;a~:ı.mba: 
Pcnciik. 1'ol:Q'bıı. Şıh il. Y n.ra\Q.r. 
Kurtköy. Ye y~'1:.ı.ııctlnr; ~ - <'Y4 
lül pt>r~<'mbc: ~ımazıdıra. BiiyU: 
bakkal. Pa~köy, Sarıg::.:?l, I'v.rt-. 
dôtmuş; Emirli I:' ırtca \"' ~rıb~Q... 
cfüır. 

••• 
Kadtk'",. :.·erli !iUb"ı<İnıll"n: :i36 

vrı bu dQğumlulartıı. rov.a.tnt\lO c 
tabi diğer dQğWYJlu Eratın son 
yoklamasVla 2 ('.} lül l10 aa .m,ıbe 
bina.srnda ba.slanacak ve 15 eyfül. 
de sona crPr('klİr· 

Btt gibilcrle tahsilde bulunınta. 
l'.Ulı tahail v~lkalartı. YQ \\lifv.1 
cilf.d&Dları vo ro.·~nanı bit 
t• ıvbedeki DlE:.c:H11e ı-...ı r~i ak. 
ti h.aldQ yoklrmıa kat~ı Mkle41.. 
ıue~ kan.U ımıam le ı~ le.ri 
~ h"'r llNllalte lulknı h...a~ 
r\m ro.klıunada b.c1u ~ ~ ma, 
halle :mllnv'• Olikl~ıiıuı lelıUi '"
di!di;i ilim olunur· . . .. 

ttakildıa,. aalıtriik eub~ai .. den: 
l - 3M dofumlulann ann :\'Ok. 

lamasına % 9.9«0 pazartni gUnQ 
lnsluılacakllr· 

2 - Son yokla.ını lfi.9 9•0 g\ht 
lemeclııde bitm.i..o olıeaimdan 33& 
doiumlu gonQl~ burada bu.lunaa 
lar m:ıh:\llelerinin raıtcrflel'I ,ıiln~ 
le.rinde ıubeye relmeleri, tqrac!a 
bulunanlann Yaktt ıeçimıedOll bu. 
lund\lfu :Yerin aikerttk tubealnı 
nıllracıat etmeleri li.mndrr. 

3 - 836 dojuınlu cencier1e bir. 
ilkte t&~de bulunıuıtarm da t.. 
dl ~ltıi yıJnlacağmdan bu dof\uls 
lularl& muame1ı rtsreee~ olan o. 
kur!arm da mektepten al•eU{an 
vesikalarla. birliktç 1nuayycn gün. 
Ierde şubeye geleceklerdir· 

' - Bıı Y'Ok1aJDa riAle.riıd .... 
çirmek bnuneıı «ı&YI mUıttldm 
olijuğundan ..Unlerini cecinneme .. 
lcrl ilan olunur. 
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~~dfı~oırf&,~'~-l•Yatıb ';Ş~~-~~Si Yabı':' MACERADAN 
~HA~WLIDIMr :ETHL (E8kt ~ye) MACERAYA 

~'r\ıe, - 84 -
eaı' ~~Verdi: Radyocu muaıkJslne bcı§lam$, 
~u~e •e~lıl tördtı~me ter amir&l düğmeyi oeviriP radyoyu 
~ bııl'ad · Harbin eonuna. kapattı· 
·..-. &ız. a kalrna.ktan korkuyor- Ayağa kalt&rü elini Varkleyin 

'GtıtıaÇo~~latacakıanm var· omuzuna koydu: 
' ~ -uar&m.a- - Grat - Spee ile muharebenbl 

: o~ 1::::;la lhndiden me1. Dk afbumı ahı yaptmıs vm.ıey. 
' ,~ Un değil m.1.? Ken· llk oeref 11.ı1n ... 
'b~ bftaa g&ıterilmeebıl teml - &ras:ı ge~en ~yUyeyfm 
~~ l'ty borçıuYtım d&... Za· AmJral. Slı:e balıaettlğim Peterl u. 

~ "eıilın ~ Fazla erzak nutmama.k lAzım. O ob:ııalaydı ben 

' r1lJ. ~ rlca ederim. ölmlll· ~kan ta.rafından ıturtanı· 
;- ll.11ıal:~ cevap verdi: Baydım bUe yardımcısız kalmıl bu-
~ 'dtn 11~~ten ben de bunun lunacaktmı· 

-r''Ydtr dot o•ıımın. Post.alarmı ı· - Onun için ne teklif edlyorsu. 
~ tlstalllıla &§tınp duruyorum. nım? Harp madalya.ısı mı? 
~ı lçfııra erıaıc ve aalro da.- - Burad& ingilla Uraamın bile 

\'arkı eınır1er verdikten kıymeti yok· Bine.~aloyh b&rp ma-
~' llayd.I tYin koluna girdi: dalyuı teklif etmiyeceğim· 

' h.nınrama gidelim· Eğer kendislno iki sandalye, bir 
l' t•et alıyoruın tabu... koltlık ve bir maaa. verlnlcnlz be-
'ltııu l'ica llnlraı. Ben de sizden nı minnettar ederahıiz· Bunlan bir 

a 'Jı:.ıı.edece«ıun. nevi merasimle ver:menlzi ve evlen 
~ -.ge "ll:u \· 1b. ıtUll lelliceıuı servis,, me meraslml.nl de blua.t ya.pmanı. 
t~le;p \'atn-.~tı bir saat ııUrdil· zı rica edeceğim· Nişanlısı sevimli 

del>cıla~-ıınun babamdan ma. bir kızdır ve bu macerada onun da 

~ ' tu ın tahrıöine kadar bir rom vardır· 
~ btYtet. SU!tile anlattı. Aml - Kabul·" Başka? 

' '= Ye altıkayla. dinle- - Kendlsine dilğUn hediyesi o· 
c"t ~ ~ larak bir radyo makinesi rica cd&-
'-.. ~:k ederim dostum. cektim· Fn.kat adada ele.ktrllt ol • 
~~~ <le bir muvaffakıyet madığma. göre hediye işe yaramaz. 
ı~ llll ~· AnıiraIUk Graf - Ben sonra Kap'tan galenlc bir rad 
~. 12let,:nClilni ~Ize borç- yo makinesi yollarım· 
.. ~ - Ben şimdiden ona blr gra· 
tıı.. tltblıaı h mofonla on on beş pl!k hedl~·e c. 

~,~ ftaıı ep cenubt At. 
• Yet~-

....._ -e bulunuyor değil 

~ l!:"et. ~ 
,, ~ 8.kat §imdi mazotsuz 

t~~e e çıktnağa mecbur o· 
·~ece~etiınlzden sıyrılıp 
~ .. 
\~l.~ 1 

'l'~ ll'le ~ ınccburt tcbdlliha. 
.. ~tlattxuıun ınusunuz? 

4''lııı~~ 9oi:. iyi ad°amlar a.· 
~~""it~ canmu eıkan ıey 

....._ 1lı:!Yo oldu. Hiç olmaz-

boı ~ ll."ldis0uıunaayd1 ... 
'-l 1 ha\'acııa istiyorsanız burada 

' 'lt. ~lk alınsınız. 
~~~ ~ lt. bir dolap açtı, 

....._ ~ ıı. tadyo tnakin~inln 
~ ıı~ri~kc.n: 
~ ~ ~ 6ıtndi hnvadis sa. 
~ "aı!Ja llyeUın.~ 
«ıı:' bft&aç dakika evvel 
'~ 1" ' •on tıı .. ~ lt'' llna yetiştiler \l'C 

derim· 
Hepsi bu kadar mı? 
- Hemen hemen... Diğer Trls· 

tanlılara da, Londm anlan iki ae. 
nedir unuttuğuna göre, birkaç çu. 
val un, patates. ltomerve. kuru 
sebze, çay ve ttltUn Terilmeal için 
emrlnW rica ederim· 

- Başka? 
- Kibrit, eekl ıazete ve mec-

mualar, biraz Ça.Dl8.§Il' ve elblııe. ıu 
alnıağa başlıyan kaytldannı boya· 
yabllmeleri i~ boya ... 
-Başka! 

- Trlatanlıların gemilere çı1r • 

maama mllsaade-
- İşte yalnız bu olmaz.. 
- O haldcPeterl evlendirmek 

için karaya mı çıkacakaum ! 
- Hayır· Triatandan gelecek a· 

zaml on iki şahidin huzurunda IJ!
~ Tristanlı gençlerin nikih me • 

"ll. ltt.~elerd • ~: ""C'tk o allikalnrı bUs· raslminl yaparım· 
"'ıl hoyecanıa dinledi • * * * 
'~~ lll'ltq 17 !lkkanun 1939 gUnU saat 9,30 
~ ~ Y& ht.rp gemileri· da Montc\1deo limanı önUnde du
'llı ~~\f~ llındiyo kadar k~· ran Graf - Spec harekele haı.trla. 
\~-°'~Olan Graf - Spec nıyordU· 
~~\1cteo hasara uğramıJ Sahilde on binlerce in.san birik" V' OIQı,51 liıonnrna ilticaya nıiştJ. Herkes meraktnydı, açıkta 
bı.. 'lle llr. bekledikleri bildirilen 1ngtllz ve 
·~rı, \r ar&1 ~ ~"itıçıe .. ey b~kıştılar· Fransız harp ı;emllerlle Alman cep 

l'a"o r ~lendi : zırhlw arasında cereyan edecek 
}\, • lll'ek ~~ "lllUl'e!Jnı apana girdi! muharebenin netice!i ne olacaktı? 

1 a, l~ 'lılc · Graf - Spec kcndisilc beraber knç 

'~ld~ devanı ediyordu: gemi~i batıracaktı? 
"-~' l'flh·o il Rö~1tt aJ·:ın Bir nefer, mU18.zim Knrl l.Jııte. 
~~~~er~ 

1 
• nin. geminin "Ynnaşılınnz., elan 

~ ;;:-c1"'1arı r tanra gemileri· bnreket ettiğindenberl mahpus bu· 
~ l ff&Jo t.bıycnın SQn ite lunduğu kamaranın kapısmı wra. 
~~~, ~)'~uı olduğq bu~ rnk millflz'.me aUvarinin kendi.ainl 
.~ ""1ı Yor. çağrrdığını haber \!'erdi· 

oı... lalııılaG ı:ok .,._,__ Kı:ırl Listen neferi tnkip etti· 
•• ..... lls; 1 U&llllo a.z "· lıllcıın hg\J.[ı genıısı mu· Manen bitkin blr haldeydi· Mahpua 
~ bir :roı oynamı"tar bulunduğu bir aydıı.nberi kendisine 
~ ~ g' - hizmet eden neferden başka insan 
~~~~1-rarnıdan taamı- ylizU görmemlşU. TeessUf ve \>le

~ ~~ •• ~ chunan bu. dan nzabile baş ba{jaydı· 
"-.. ttıı.~fJ!ı., he .~! ,.~ \"anyet· Cep zırhlısı İngiliz gcinncrii'e 
~ ~· t}t ln Aja:ır" ı haber. knrşılaştığı \>akit top gUrllttUlerini 
~ ~ lcoJ'blrnglltz Semt~ Al· duj'Unca kamarasından fırlayıp mu 
hı.,.' •st,

1 
tı&lar, onu sa.· harebedo bir vazife almak istemiş. 

\·~ ~ c'l~r, 0 mmtakada fakat sUngUJU bir nefer yolunu 

'-.,~ • s'Pee il :hnaınuı dola· ke.smi.şU. Onu Alman bahriyesi ar
:'\ 1t..•~e '1rattnı kcsmtı tık istemiyordu· Şerefini kaybet • 

.... '- \o~5ttr.lııbı kcsır ate,I ml.ş sayılıyordu· 

...._~~ette Alma Muharebeden sonra Uç gUn geç-
~ ~J"a u gem1s1 ka• m.işti· Karlın olup bitenden ha.beri 
~ ~~~~ tG Dttca etmdden yoktu· Ynlnız gemlnln hasara uğ. 
ı ı_, ~~l ~ttlr. radığnıı tamirat telişmdnn anla • ) '"-...:ıe )1 'Ullar nınctblnoe mıştr. \ ~ .. ,tt..~ dört .... _t ..... - d r • .. ~ ~ ·- --. Lui7.aya her giln bin e a liinct 
~ ~ laı "'~tn1eıc n· ediyordu· Graf - Spee daha Trls. 
~'1t ~ ~lid Orada il· tandaykcn \l'e Karl Listenin vaz.i-

lııır,ı. t\ıal'lreuedi!ını, olıırak fesinde dikkat göstermeme.\i yU • 
" . ildedir.,. ' ~ zünden mağiüb cdllnıl5ti· Tek mes 
\' ' dort ul kendisiydi· 

ı:~ lık, bil saat hıı! diye söy Acaba. sUvarl kendisini niçin ça· 
oı aya • 

:>etiJJcmi • ğırm11tı? Herhalde Berlinin verdi. 
ği karan tebUğ isin .. Bu lu.rar ne 

ANA - iLK - ORTA LiSE (Kız - Erkek) 
1- T\lrldyeııln m eül huıuaı 1.laealdlr. L\111.11 ted.rlla"tma l1k amıfl:ı.r

dan başlanır .e cok ehemmiyet verilir. Kayıt lçln bergtın mUrncaat olu· 
nabillr. Tarltname Jırte,rtn.IL Telefon: 80879. 

Yazan: Cek London 
ı - Eski talelımln 15 e)lale kadlV kayıUamn ,-cnUemelert llumdır. ... -• • • 1 1' '--;·ı. .... . . ..: .. 

'İstiklôl ·Lisesi ' 
MUDURLUCUNDEN: 

1 - IIk. Orta " lbe lr:mmlarma ,-atıh '"'ya yatıııız 1ar n erkek 
talebe lmydma ba§lanml§tır. 

ı - El.lıl Talebe l:yltll'lln On bettnct gilnllne kadar gerek mektupla, 
gerek mektebe bafnırarak k&ydmı 7'1Dlleroolldlr. Ellkt Talebenin Eylllltln 
On beflndea 90Dl'8 yapacaklan mttracaaı kabul edllm.lyecıektlr. 

ı - hıtyelllere ~ kayıt eartJarnıı bildiren tanrname göncler1llr 

Aclres: Şehr.adebetı PoU. karakolu arkası. Telefon: ""' 

. .. . .. . ..... "'':..":lı' 

__ .. __ , 
Traş bıçaklarının sahşı % 50 ye düşmüştür 
Ç ÜNK Ü: 

POKER Traş Bıçakları 
lle en-elcıe 10 defa ınt olonablllrkea eon tekemmWU •,-eetnıı 

ıtmclt rahat rabat %0 defa tnış olınak kabU oluyor. 

. 
Devlet Demiryolfart ve Limanları~ 
işletme Umum idaresi il An lart 

lıılubammen bedeli (97aO) Ura olan ı~ adet lokomotif kazanlarını yıka· 
mak için bezli ve dışı helezoni telli ltuıtik hortum (10.9.0fO) ııalx ı;üntı .ııaat 

(llS) on b~te Haydarpa,,ada Gar binası dahilindeki kombyon taratmdan ka· 
palı zarf uaullle satın almacııktir. 

Bu 1~ girmek lıUyenlerln ('l31) lira '(25) kul'Ufluk muvakkat, kanunun 
tayin etuği vesikalarla tekllflerlnf muhtevi zartıarmı aynı gtın saat (H) on 
darde kadar komlJıyon retall.ğlne vermeleri llzımdır. 

Bu L'e a.ıt eartnamcler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7781) 

inhisarlar - umum 
m üdürlüğünden: 

1 - Ke,lf ve p.rtnıuncst muctbtnco ldaremtm şemslpaşa Balmnevtnde ~ 
yaptıracağı alğmak tcmıı.b ıııt pazarlığa kpnmuııtur. 

n - Keşif bedeli 445.94 lira muvnkkat teminatı 83.0. liradır. 
ın - Pazarlık 5.IX.940 pcr§Cmbo günU saat 14 tc Kabııtaşta Jevaznn ve 

mUbe.ya&t rubeslndekl aJım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Keşif ve ııartnamc ıcvıızmı şubesinden partıııız almabrur. 

V - tsteklllertn pazarlık için tayin olunan gtııı ve saatte ytlzde 7,'5 gü· 
vcnmc para.larlle birlikte m~r komisyona gelmeleri. {7576) 

• •• 
I - Şartname ve numunesi muc•bl.Dce ~000 adet bira Mndığı knp:ıtı 

zart UBUlUe satın am:acaktn-
n - Muhammen bedcll 18000 llrıı muvakkat teminatı 1~ liradır. 

m - Ek.sflbne 4-IX-1140 çnrt=ambagQnO ıs:ıe.t 15 te tstanbulda Kalı:ıta§ta 
levazım ve mUbayaat §:Jbe81.ndekt alım lromlsyonunda yapılacaktır. 

IV - şa.ıtname eözU geçen ~ubeden ve lzmlr, Ankara başmUdUrlUklertn 
den parasız nlmııblleccğl gtblnUmuno de mezkltr ('Ubcde gljrUJeblllr. 

V - MUnkaaaya girecekler mUhUrlU teklif mektuplarını kcnun! veaaiklı 
yüzde 7,5 gUvcnme paruı makbuzu \'CYll banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek kapalı zarnann ihale gtınU eksiltme saatinden bir sa 
at evveline kadar mezkiİr ltomlsyon başkanlığına makbuz mukabl 
llndc vermclerl IAzmıdır. (7451) 

olurM. olsun tcreddUt Jçlndo bcklc
meğe mUreccahtI· 

Kumnndnn Langsdorf, knr5ısında 
hazır ol ya.ziycti a.lan mUliı.zimln 

yUzUne bakmadan konuştu: 
- ı.Iülazim Karı Listen· Almnn· 

yanm bu gUzel gemisini mnhva 
sUrUkliyen sl.z oldunuz. Liman clı. 

ıımda. Uruguay kara sulnrı bari· 
cinde, mlittefiklerin büyUk bir fi. 
!osu bizi bekliyor· Muharebeyi ka
zanmanuzn imkan yok· 

Sinema ve 
Tiyatrolar 

Beyoğlu Halk Sineması 
s Film ntr<len: ı _ Zafer Ordusu. 

2 - Şeyh Ahmet, 8 - Yeraltı Esrnn 

Raşit Rıza TiyatJ·osu 
20 Ağustos Pel'§embe nk§amı 
Kadıköy SUreyyn Bahçt'3inde 

"Saçların<Ian Utan,. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Bostancı İskele gazinosunda 
(Çaınurd:.ı Znmb:ıl() Vodvil 3 rcrde 
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L'OZınn.U BiR DERS-

Sıhht vaziyeti çok bozuk bir be
yaz adamdı· Kendisine binek \'n.. 

zltesl gören myah derlll, kMrcık 
saçlı bir \"lllışinin sırtma. beygire 
biner gibi, binmişti. 
Vahşinin kulak memelerinde de. 

likler vardı; ve kulaklarmdan bi
ri yırtıktı. Oteklnde bili süs ye

rinde, kutru Uç parmak bUytlkllik
te yontulınuş ağaçtan kocaman bir 
yuvarlak sallanıyordu· Yırtık kulak 
tekrar dellıuniş ve yeni deliğe kmn 

bir toprak çubuk geçirilmişti· 
Beygir zenci pis ve yağlıydı· He

men hemen çıplaktı; yalnız kalça. 
L-ırmm etrafında dar kirli ve paslı 
pCJjtemalmısı bir örtü vardı· 

Beyaz adam zencinin boynuna 
smısı:kı asılıp kalmıştı· Araı!ıra 

dermansızlıktan başı öne dU.~yor; 
ve bu yorgun baş kısa kıvrrcık 
s:ıçlt kocaman kafanın füJtUnde 

dinleniyordu· 
Bnzan da nlnını kaldmyor: su. 

lnnmı~, bulanık gözlerle Hindistan 
cevizi nğaçlarmm birlbiri ardı SI· 

Ti\ önUnden geçişine bakıyordu: 

Yakıcı havanın ihtl.za.7.I altında bu 
ağnçlar adamın göz bebeklerinde 
adctlı. raluıediyor gibiydi· 

Sırtında önU kapalı incecik bir 
gömlek vardı; keten esvabı, fistan 
;ibl, dizlerine kadar iniyordu· Ba· 
gına. koskocaman bir hasır §apka 
geçirmişti· M~in kemerinde bUyUk 

çapta otomatik bir tabanca Mılıy
dı. Dolu oarjörler icabında kulla • 
nılmağıı hazır bir haldeydi. 

Arkalanndan, takriben on dört, 
on beş yaşlarmdıı blr zenci çoetı. 
ğu yilrüyordu· Çocuğun ellerinde 
muhtelit §eyler. bir kova a1ca.k ıu 

\'e pansman tef errüatı vardı· 
Bu Uı; ki!}I, beyaz adamın evin

den geliyordu· Kızgın gUneşin al -
tmda, bir tutam gölgesl bile bu -
lunmıyan yeni ye~ hlndi.stan. 
ccvW nğaçlan arasında. yılankavi 

llerllyorlardı· 

En hafif bir rtlzglr bile yoktu· 
Haddinden fazla kızgınlaşan hava 
adeta bir nevi hastalıkla ağırl~. 
nuştı. 

Üç aclamm gittiği taraftan birta
kmı vahşi iniltiler, cehennemden 
gelen feryatları andıran acıklı ses
ler yükseliyordu. 

Biraz sonra, duvarlıı.n bambo -
dan, çatısı sazlardan yapılml§ u. 
zun \'C basık bir hangar görUndn. 
Kesik kesik iniltiler. uzun feryat. 
lar, ahlar hep oradnn geliyordu· 
Hangarın nltma gireceği sıra.da, 

beyaz adam. cesaretinin birdenbire 
eridiğini hissetti; \'C bir nn için ba
yılacak gibi oldu· Z1ra "Salamon" 
adalarının en tehlikeli belası olan 
dizanteri - kanlı basur" ' 'Beyand,, 
çiftliğinin adamlarına musallat ol· 
muetu Ye dizanteriye karşı muafi. 
yeti olnn !:iftlik efendisi, orada bu 
hastalıkla mUcadele edecek ve 
hastalıırı tedavi edecek yog&ne a. 

damdı. 

Bir Alman haı'.J) gemisinin mağ· 
lüp edilmiş olmasını istemiyoruz. 
Binaenaleyh dil§lllan tarafından 
batmlınıyacağız. . Almanla.rm yap. 
tığı gemlmizt gene Almanlar ba· 

tırncaklar-

· i~t .·-vakıflar ·_ Dir~ktöriüğu· ilAnları. 
Size bu mUnasebeUc ~erefi.nlz.l 

kurlamuığa yanyacak bir vazife 
vereceğim. Beni dinleyin· 

Kıymeti 

LirA Kr. 
1122 00 

pey pal'llSI 
Lira Kr. 

84 15 Balat Hızır Ça\'U§ mahallesinde eski yeni cadde yeni 
Çlllnglr, eakl 65, yeni as numaralı 4 lrııttıı. ıı odalı 

evin trunamı. 
Yukarda yazılı emlAk 15·8·040 tarihinden itibaren bir :ıy içinde pazo.r· 

!ıkla snWacaktir. İsteklilerin Çemberlltaşta nkınar ba:mUdUrJUğü mahlOllt 
kalemine mUracaatlan. (7968) 

7..enclnin .sırtından inmetnl§tl· 
Fazlaca eğilerek hnngarm alçak 
kapısından geçebildi· Arkada yüril· 
yen zenci çocuğun elinden kUçük 
bir amonyak §lşcs! aldı; Ye keakln 
ni§:ıdır ruhu buharla.rmı kokladı· 
Bu suretle blraz açılır gibi olmu§· 
tU• 

Sonra bağırdı: 
- Sussanıza! 

Bu hangar hnııtanc vo.d!~lnl 

görüyordu· "orman ağaçlarından 
kesilen kerestelerden ynpılml3 bir 
nevi peyke hangarın bir ucundan 
öbür ucuna kndar uzıuuyordu. Pey 
kenln önUnde bir mette geni§llğin· 
de bir yol vardı. 

Peyke üstllnde, yirmi kadar 
zenci, bitap bir halde. l!ıkı3ık, yıın. 
ynna uzanın!§lardı· . 

nt bakışta, bu slyahllerin in • 
sanlığm en son dcrekesinde bulun· 
duklannı anlamak gilç değildi. 

Bunlar yamynmlardı· Çehreleri 
hayvana. vUcutıan maymun vUcu· 
dunu andırıyordu· Burun dellkle • 
rlni ayıran bölmeye kaplumbağa. vo 
L!tfridye kabukla.rmdıın bir takım 
halkalar asmışlardı· 

Burun kanatlan ayni suretle de. 
~: Bu deliklere, sağdan sol. 
dan, iki boynuz gibi, dimdik, de -
mir teller sokulmuş, bu demir tel. 
lere boncuklıır dizllmişti. 

Sarka sarka l17:8yan dellıımiş ku· 
!aklan. beyaz adamı srrtmda taşl. 
yan "beygir • zenci,, Din kulaklnr. 
gibi irili ufaklı çomaklar. çubuklnr, 
gUIUnç bir sUrii neylerle ıtı.slen -

m~ti· 

Vücutlarına vo çclırclerine çiı

kin birtakım resimler Jşlem.i§!erdj . 

Bu resimlerin bazısı boya ile ya • 
pıl1lll3, bazılan da kızgın demirle 

dağlanmI§tl· 
Hasta r..encller çınlçıplaktr. Kal. 

çalannı örten murdar paçavraln rı 
da çıkanp attn~la.rdı. Fakat, çml. 
çıplak olduklan halde, burunların
da ve kulnklarmda asılı duran Zİjk 
netleri ve ayni clMten bileziklerle 
gerdanlıklarmı ve bellerindeki m~ 
§in kemeri Jht.lmnmla muhafaza et.. 
mlşlerdi· Meşin kemerlerle çıplak 

derileri ara.ama kmsrz bıçaklar 80. 

kulmuştu· 

Birçoklarının vUcutlarmdald ya · 
rnlnrdan irin swyordu· Kesif bu· 
lut kUmeleri ballnde ~u.nıda bura 
d::ı. sinekler bu yaralara Ilş~Uyor. 

dU• 

Beyaz adam, sırayla bUtiln has. 
taların önünden geçti; ve herbiri
slne ayn nyn mUnasip birer ilAç 
\'Crdi· Bazılarına. ''klorodln,, veri -
yordu; daha dnyanı'klı olanlara. ela 

kay ettirmek için "ipeka" lııtlu · 
ruyordu. Yanlı§ ilAç vermemek c11. 

dişcsilc zihni fevkalade yorulmua. 

tu· 
Hastalardan birinin öldüğUnU 

gördll· Kapıda duran vo henüz has
talığa tutulmamış zencilere döne • 
rek ölünUn derhal kaldırılmasın ı 

emretti. 
Hakinı bir sesle söylilyordu· 
Abus suratlı bir zenci ilerledi : 

içinden homurdana homurdana ce· 
sedi nyaklanndan yakaladı, sonra 
birkaç metre sürükllyerek bıraktı. 

Beyaz adamm. birden, öfkesi 
tnştJ. Dcrnuınsızlığınn rağmen, ko. 
!unu ansu:m gereli; ,.e elinin tersi. 
le zencinin nğzma şiddetli bir to 
knt vurdu· 

(Devamı varı 

Zırhlı birazdan hareket edecek 
ve Montevideodnn beo mil mesafe. 
de stop edecek· BütUn mürettebat 
tahlisiye filikalarile gemiyi terke
decekler. En son ben çıkar.ağun, fa· 
kat siz gemide kalacaksmız· 

~mıımıınırı111ın11ırııın11ınnm ıu AKŞAM ~11!ınrıının~~ını;nıf:m1r:n1Uımo~ 

Bahçesi Ne demek lstodiğiml ıınlıyorau. 
nuz değil mi? 

Evvelden her §Cyi hazırlataca

ğım· Güverteye, bazı tahta kısmı. 
larn benzin döktUreceğim· 

:Mühimmat deposu da açık bu -
lunncaktır. Söyliyecek bir l}Oyiniz 

var mı? 
Karl Listen gene hazır ol vatl· 

yetinde cevap verdi: 
- Hayır kumandan· Teşekkür 

cıderim· 

-S O N-

TEPEBAŞI BELEDiYE 
A la tlYJırk a D< ıs mon<dl~ 

(ALLABIN CENNETi FiLMİ SAN'ATKARLABINDAN) 

K CÇCK ŞU LE GECESi 

SA IF 
a v IE \'0 arlm~n • Çalı ıru,u Ultllyc - Mlşel re\'U.ııU 

il\' o · Oto l\ctl l'lll'yeteal • Sıı.ruıtkAr Şule • Leblebici 
~ kovartosu • DllmbtUlll tsm:ıll • ŞEYKt • Ahmet 

1 
GUlrr lmmpanJalan btrllkt~ ol:ırnk ı.oınıı.tcr 

1~-~---j- mu.bakMI • Orkestra • diğer numamlar. Fiynthıra moı yoktnr. ----1~ 



Askeri terfi listesi 
iki Korgeneral Orgeneralliğe ve 16 Tuğb~~ 

ca.n (Mekke). M· Emin Kutlu (Sü. Yarbaylığa tcrfı l•tl Ank:ıra, 28 ( \. \ ) - Ordu tcı. 
fi listesi lJugı..n P. , ıeumt.un.ır. 
tasdikine iictır. ı rı l \" n:..ı • : ır 

B:ı listeye gön: Orgttwnıllığ • 
terfı eden Korger.ı-r11lll r ışu nl&r· 

ılır: 

Korgeneral /\. . Nı.ı t ıı <iiımıan 

ICorgeneral Salıh Onıur~ak 
Tüm generalliğe terfi 
eden tuğ generaller 
Tuğgeneral Z('k · ı Okan 

Tuğ generalliğe terfi 
eden tuğbaylar 

Af. Nuri Bcrl{ÖZ, Zeki Erkmen. 
Şahap Gürler, M· Kcnnn Esenkut, 
1[. Fehmi Atakan, t. li:ıkkı Uluğ, 
Saffet Pozantı . M· Rnsim Topse
ver, Tahsin Erserim, M· Sım Sey
rek. M· Cetaletlin Yaknl, M. Zeki 
Doğan, M. Şefik Çakmak, Y. Razj 
Biltan, Rıza Ynvuzalp· 

Tuğ amiralliğe terfi 
eden deniz tuğbaylar 
Sait Halınan· 

Barem dördüncü dere· 
ceye terfi eden As. Ad. 

hakimler 
M· Milnir Kocaçrtak, M· P..o.· 

sim GUndüç. 

Kurmay albaylığa terfi 
eden kurmay yarbaylar 

!. Hakkı Güvendik (SUlcym:ı.nl
yc), Behçet Kurbay (Bitlis), Sa. 
lihattln Selışık (Vodinc), M· KL 
zım Erguvalıgil (Pircşuva). 1\1. 
Nazmi Oktay (Tarsus). A· Cevdet 
Çulpan (Fatih), Raşit Akşar (Üs
kllp), .Mltbat Alaçalıoğlu (Tiran), 
M. Hnmdl T11rgayt (Erzincan), 
Remzi Ağan (Ayazma), Fazıl Bil
ge (Manastır), Cemal Günıel (Re. 
fahlyc), M· Seyf cttln Çalpatur (İs
tanbul), M· Nurettin Turgay (Ba. 
lıkcsir). H. Avni Aynagöz (İzmlt), 
Rıza Çal (Eğrikapı), A· Şilkril 
Baysoy (Erzincan). 

Kurmay hava albaylığa 
terfi eden kurmay ha va 

yarbayları 
lhsan Esiner (Y· Mahalle). 
Kurmay yarbaylığa 
terfi eden kurmay 

bin batılar 
Arif Bilen (Yavedut), Hilmi Be

len (NLsantaeı). Ali Eşref (ÜakU
dar), AIA.ettln Özsan (Bursa). Mi
lat Akçakoca (İstanbul), Nedim 
Erensoy (İstanbul), M· Bahattin 
Yüce (Yanya). Cevdet Sunay (Er. 
zurum), M· lhsan GUney (Trab
zon), M· Sıtkı Ortaç (SelAnik), M. 
Sadık Atak (Kırklareli). l\i. ŞUk. 
ra Akmcıoğlu (Misis)· 

Kurmay binbaşılığa 
terfi eden kurmay 

yüzbaşılar 
Fehamettin Cebecioğlu ( I!ıtan.. 

bul). 

Kurmay hava binbaşılı
ğa terfi eden kurmay 

ha va yüzbaşıları 
Fehml Tekin (Fatih), Seyfet

tin Turgay (Edime), ı. Gavsl U. 
çagök (Topkapı). 

Albaylığa terfi eden 
piyade yarbayları 

Faik Umurbıın (Erzurum), Hak
kı Holago (Galata). ş . .Şcvkl Oğuz 
(İşkodrn), 'M. Rüstem Metiner (E
dirne), Musa Ulutaş (1stanbul), 
A· Vehlıi Subaşı (Bitlis). İzzettin 
Kocasinan (A· Karnlıisar). Ali Rı
za Ataman (Sivas). }.{. Zeki Sez.. 
gin (Süleymnn'vc) . Ali Teke (EJ· 
malı). A. Turhan Taran (Frzin. 
c:ın), Hüsnü Algan (Erzurum). 
A· Necati Değirmenci (Kayseri), 
1 · Beşir Pakalınlı (Kafkasya), A· 
Turhan 'Karaca (Malatya), M. Re
fik Başknner (Vnn). A· Necati 
AkdUngüz (Kapud'ağı), ı.r. Rüat 
Aşkm (Erzincan). Sabri Erkorur 
(Sülcymaniye), HUs:ınıcttln Soylu 
(Be lkt~). Ali Rızı:ı Güven (Har· 
put). 

Topçu albaylığa terfi 
eden topçu yarbayları 
M. Ali Aktan (Üskilp). ?\azmi 

Toluııav (Bozcaada). 

Albaylığa terfi eden 
istihkam yarbayları 
ı. Halli Akyollu (Malkara), A· 

Muhtar Evsııl (Bingazı) . 

Albaylığr.. terfi eden 
tabib yarbayları 

Kemal Pilevncli (İstanbul), A. 
Hikme~ Cankat (lstanbuJ). 

Albaylığa terfi eden 
eeaeı yarbayları 

Altmet 1'a~r Baykurt (Sam
sun), Abdullah Dinçer (KUçUkmuı 
tafapa.şa), H. Fehmi Özel (Nişan. 
taşı). M· Nuri Özveren (Karabi-

ga.) , 13cs irr. Unsal (Girit). Fehmi 
Üzaksoy Clı>tanbul), Haşim Er. 
kapları <ÜsKüdar), H· Süreyya Ü1-
ge1 <1stMıl:ıu1). 

Albaylığa terfi eden 
veteriner yarbayları 
Şeref Aytun (Antalya). A· Hil· 

mi Kadaroğlu f:Manlsa) · 

Albaylığa terfi eden ' 
levazım yarbayları 

Kam ı! Bingöl Bursa. Ferit Edi.s 
(Kırklareli), O.sınan Özkaya (An
talya, Arif Saydam (Zeyrek), NL 
yazi Gtllarman (İstanbul). Sabri 
Batur (Berat). Knmi Yalaz <1ıı· 
tanbul), Abdülvahit Gürsel (Kır. 
~ehir), Cevnt Berkslm (Fatih). 

.. " .. lbaylığa terfi eden 
harita yarbayları 

Salıilıattin Dilzgün < Ahmodiye), 
M· Cemal Akyazıcı (Üsküdar). ıı. 
Sırrı Pak (Sercz). 

Albaylığa terfi eden 
askeri fabrikalar 

yarbayları 
M. Kerami Demlroğlu (Van). 

ihtiyatta albaylığa terfi 
eden piyade yarbayları 

Muhittin Artuğ (Kliçük Ayruıof· 
ya), M. Necati ôzver (Kızanlık), 
Ömer Lütfi Olgan (G'.rit), !ıf. Ih· 
san Aras (Erzurum)· 
Deniz yarbayhğından 

albaylu'ia terfi edenler 
Hilmi Üler, Mahmut Gökhorrı, 

Ziya ÖğUt. Sanıl Gültay, Tnhsin 
Ertan, Mehmet Ali Ege. Hüseyin 
Karagözoğlu. Mehmet Ali Değer. 

Albaylığa terfi eden 
mühendis yarbayları 
Ekrem Akbay (İstanbul). 

Birinci sınıf askeri 
hakimliğe terfi edenler 

M· Kemal Kalkan (Kalkande
Ien), Şıı.kir Örs (Antalya). 

Yarbaylığa terfi eden 
piyade binbaşıları 

Arif Genc;sucr (LUleburgaz), ?.f. 
Şevket Okay (OQa.başı). HUııcyin 
Tuncu (Enincan). All Özer (Ak.. 

şelıJr), Kıim!J fnanç (Urfa), 1h· 
san Erdem (İstanbul). Mustafa 
Gfirer (KonyR). A. Yakup Oral 
(İstanbul), M. Galip Bıulat' (°'· 
Pazan). Cclalcttin Oncr (D. paşa), 
Afi Erkan (K· M. paşa). ı.ı:. Sabri 
Berk.sun (Sultanselim), E Adom 
Oskayman (Maçka), Hn.şim Ank. 
oğlu (Kç. J.f. paşa), A· Rasim Tu
ğay (Razlık), A· Saim Erylğit (İs· 
tanbul). Şadi Artun (Edime), ı. 
Hutüsi Özbaş (Harput). Hamdi 
Baydar (Fatih), Hakkı Alp (İz. 
mit), Hayrettin Toprak (Girit), 
M. Emin Akm (Bilecik), A. 1-foz. 
har Erberk (HersP.k). M. Sıddık 
Ozyurt (Van). 

M· Avni Şenkan (Siva'3), A. Ke· 
rim Aydın (Afyon), A· Kerim He. 
klmoğlu (Trabzon). Mehmet Erel 
(Yenice), A· Sedat Seyhun (Sela
nik), M. Necati Uğurtan (Kaııta· 
monu), Musa Khmı Aral (ÜS· 
küp). A· Hadi Altan (SüleymanL 
yo), Hayrullah Baykara (Kızıl· 

G 11 
• .., lcymaniye), Ahmet Tankaya (D· kl. b• ba.JI ,,;..., 

bakır), A· Rıza Özalp (Manastır), na ıye ın '{ il'• ene r a 1 g Ô A· Yilmnü Siler (Yan), Behçet Ti- l\1. Şükrü Van (Varı)' . 
r moc;in (Balya). Adil Boztunç (E· Ba~aran (Van)· • Jell 

<lime)· b fı ~ 
.Topçu yarbaylığa terfi Yar aylığa ter ti 

t f • t t • eden topçu binba§tl'1r tabib binba~J:,ıı · ~1• er 1 e l A· Yaver Üner (Sillcymaniye), • .M. ı~rıf yurcu (fst~~-P'~ı 
A. Faik Polat (Edirne), M. Nurl Nureddın \ azıcıoğlU ant>Oll• 

1
l' 

Çallı (Sivas), H· Kemal Topçuoğ- H. İbrahim Göze (lst ~t (l"' 
lu (İzmir). Hulki Baykara (Erzu. Baydur Savcı (tştip) 'ı ~rsıll 1'!l' 

toprak). İrhan Bağatur (Na.sliç), 
A· Remzl Özcan (Bursa). HayreL 
tin Tınaz (Kadıköy). Mustafa As
lanova (Kastamonu), Necati Al· 
cay (F..dirne), M· Ali Aslan (Şam). 
hl· Hidayet Baştuğ (Şehremini), 
Halil Hadi Atay (Edirne). Muam· 
mer Ertuğ (Y· paı;a). Eyilp Süsey 
('l'izren). Sadık !zgi (Vefa). Mu. 
hip Cantmnz (Gahta). Salıi.hattin 
Bumin (Manastır), Abdilllıziz Av· 
man (Edime), t. Hakkı Erbuğ (İs
tanbul), H. İbrahim Günay (İstan
bul). Musta"a Ilgaz. (Ilgaz), H· Çe
tin Oktay (Bitlis). Necmettin Bay. 
dar (İstanbul). t. Hnkkt Sesglr 
(Karalıisar), fi.. Rüştü Selçuk (tls 
küdar). Fuat Özd?mir (Sultanah· 
met). ı. Neşet Fıc:ıcıoğlu (Otak
çılar). A· Hamdi Aykut (San'a), 
Fuat Egı>li (Selinik). Hnlit Sa
\"aşcr {tstanbul). Abdurrahman 
Karakullukçu (Sivas). Şefik Öner 
(Üeküp), M. Mükerrem Siler (Kay 
seri). M· Celal nner (İstanbul). 
hf. Rifnt Tuğcu (İstanbul). M. Müm 
taz Bozkurt (Laleli), lJ. ~lnasi 
Gökyayla (Edirne). M· Ruhi Bay· 

kal (Ak!aray), Şükrü Altay 
(Van), t. Necati Akalın (ÜskUp). 
M· Şevki Tüten (Kızıl toprak). İb
rahim Kulan (Ram.is), Mehmet 
Kurtcebe (!zmit). A· Süreyya A. 
teıı (Fatih). Şerefettin Eroğlu (Si· 
\"ll'J), Abdurrahman Ece (Sivas). 
I•'ahrettin Canöztürk (İstanbul), 
H. Fehmi Ozyılmaz (Manastır). 
t;adrettin Ölmeztürk (Selimlye), 
Nazmi Kaşka (Akşehir), H. Sab. 
\ Ycprem (Fethiye). Yunus Ha
zar (Gence). M· Emin 8enver 
Trabzon). M· Nazım Alpkaya (Si· 
•s), Mazhar Devril (Fat.ihl. Ki-

"m Yarkurt (BaJ1üat), Akif Savcı 
Van), :M. Şevket Unan (Trabzon) 
r. Niyazi Gülermnn (Selanik), ı. 
Cuzaffer Bizioğlu (F..dirnc). },{. 
•'nik İlhan (Hamut), İbrahim Ok. 
ay (Ortaköy), Ömer Öncel (Er. 

-:urum). Osman Vehbi Akalp (Er-
-:urum), Ömer Lütfi Kösebay (Er-
"tincan). M· Nh·azi Tulgar (Kadı· 
köy). M. Celıi.lı>ttin Cetinkaya (İs. 
parta), t. Saip Dağkılıç (İstan
bul), M· Fehmi Taycan (İstanbul), 
thıı:ın Kurtoğlu (Amasya). E§ref 

• • .. , - .. ' -. '(" .. .. ı .. 

Askeri terfi listemizin 
uzunluğu münasebelile 

Spor sayfamızı 
ve 

Zafere kadar 
Romanımızı bugün ko· 
yamadık. Okuyucuları
mızdan özür dileriz. 

Dlfer apor 
aayfadadrr. 

habtorlerlml:ı 4 lincU 

Futbolcü portı·eleri 

4 üncü yazı: 

S. Sadi 
Yarin spor 
sayfamızaa 
okuyunuz 

rum). Halit Başaran (Yenicevard) raz (~1anisa) , A faJ:.'~·ıı (t:;. 
Siret Gürkan (Erzincan), Enver tan bul) • M. Ihsan 'fıt (ı\ııl'8 J'C' 
Bütev (Falih), Esat Ulusoy (Gü· bul) , A. Ulvi ÇelikY0 1) /.·. eı
mUşsuyu). I<emal Obüs (Girit), Ali Tunaoğlu (lstanbll.l\i }JJ_" 
Abdillkadir Erca:ı (Be.~iktaıı). o. mal \'erdi (lstanbu!> 'tğci (l\~ 
Sadl Özgilr (Balıkesir). A. Enver len (Rize). ,\. Cemll tJef1' d p 
Dramalı (Drağman), 1.f, Zeki Ka. men) , H. Medeni AY 1 (G· 
ya (Trablus). H· Basri Özdemir bul), l\1. Faik Ta~ı(,ğ il (l{Dll'~ 
(Çatalca), Abdullah Anar (Boyfı- tep), H. Hulki Ke>'flldl~)· ~ 
bat), lJ. Nazmi Öztürk (Kayalar), M. Rami Yargıcı (İ~J(ııdrı:t·Jı" 
İlhami llter (Hobyar), t. Hakkı Oney (İstanbul)• ,.,11i ~1,~ 
Korkut (Adana), Kemalettin TU· Kurt (Kıf'§ehir), }t. ,Usuf ~(İ 
mnk (Manastır). Cevat Evrenkurt kimoğlu (Kozan), ) ~~ 
(İstanbul). Mustafa Naci Ünay (Köprülü), A. Hikmet rafl (J~ 
(Trabzon), Aziz Topkac; (Ergiri). resun), 1\1. Niyazi 5aY (l~ 'ft 
Mazhar Arılat (Harput). M· Hilmi bul), Mümtaz AktalaY a)ı 0·,.~ 
Sürek (Elazığ), ı. Ali Alper (Sc- S. Nüzhet Dirisu (Ad3'Saııci ~ 
ilmiye), Hakkı Blrmek (Dağıstan), kai Tarakçı (Buldall)' 3~ (O
M. Gaiur Ye~ilyurt (Ko.rahisar) . (Antalya), Süleym3:fl 1'J{~;.til 
Ak kaş Kural (Kozan). M· İzzet tum), l\Iustafa :;;a11ın na), J1' 
Özgür (Gelibolu), Mustafa Akgün Kamil Galatah (HOr 
(Kemaliye). Cemal Öz.kan (Erzu. Kumral (lstanbul). • JA 
rum). t. Hakkı Ersin (Erzincan). fi,
İlhami Orhun (Erzurum), M· ifa· Yarbaylığa ter ~ 
llm Sözeri (İstanbul). Ziya Tam. veteriner binba11 C. 
ber'.: (Niğde), Necati Berker (Gey- J'a\laiı>1·~ lin). Abdürrezak Akpolat <Erzu· l\lehmct Turan <. ~ r) 'fi... 
rum). AbdUlkadir Depkan <Kema- Nezihi Vamin (OskUddaretti"...(tl' 
llye). H. Sabri Dof'nn<:ay (Kasta. Geçidi (İstanbul), 5a ıırtr"~ 
monu). Te,•hlt Gilrkan (Erzin· caman (Üsküdar). l. 13.:ı..J\ ~ 
can). Raif GUrilnlü (Elbistan), Re. Uluç (İstanbul), l\1~rnu ... ç.;~ 
file Topsever (Erzurum), H· Remzi (Kozan), Kcmalettı~..,ı!r (l"(~fİı 
Orhon (B:?rgııma), Kbım Karaöz ( ı\ k ) Rif t 'fuı•"'; ... tt 
(Harput), o. Refik Dog·ar (Selıi.- ' şı ·paşa ' a ,Ba)'ll'l(Jı~ 
nik). ra), M. ~Iuammer .. 1 ~ 

tunizade), ~luhlis G~11 cf~ 
bul), 11. Harri Kılı ıııııir)·~~.J 
bul). c.e,·at Boran <. ·t LJ;ı. 
Yüca (Üsküdar). .!'az! (51!~ 
(İzmir) , Arif Türkan ), ~1'4: 

Süvari yarbaylığa terfi 
eden süvari binbaşıları 

Nuri ~tin (7..eyrck), I'\iyazi 
Aytuğ (~Ianastır) , Kamil Erden 
(Kocamustafapaşa). Hamit Yurd 
(Bağdat). Şerafeddin Timuçin 
(Edremit), Arslan Şanatay c;-;. 
~,sı..,., 1 • 1\11 t'\ 

Süvari alba~tığa ter.fi_ 
eden süvari yarbayları 

Abdülhalim Akkılıç (Kemah). 
Yarbaylığa 'terfi eden 

Cevat Emrcgül (A~~ J.. :.,,1 
mer 1skcnder (lstanbtl,4\l Qt"'P' 
tik Erkan (htanbuD :,"':13rı -~;.,! 
(Şam), S. Hamit Sw•~.-. 
bul), Zülkefil Kaan ( • e4"-
Yarbay lığa terfi ı~,. 
levazım bin~! rJı• JV' 

O N . U cı~o·· ~f· .ıurı ~maıı ı··e)• tf.) 
met Baykurt (Kent:ı ı) ıta fi. 

SATILIK FABRıKA BıNASI 
Stllller Bank Umam M1ldurliliiblden 
latanbulda Unkapanmda "Dakik fabrlkaaı., nıım!ylc maruC ve denizi• 

irtibatı mevcut bUyUk depo oımağa elvcrl§ll ııağlam değir.men blnal:m vv 
m~temllatı v~ aynca antrepo halinde kullanılan kil.gir iki katlı depo ,.e ufak 
bir ahşap ev ve bir arııanm tamamı kapalı zart usulllc artt.ırmağa çıkarıl· 
m13tır. 

istihkam binbaşıları 
Refih Gökkaya (Beyrut), Hay-

• rettin Akyüz (Halep), · Feridun 
Kut\uhon (Aksaray), Env'r Süre
kan (l\Iusul), l lilmi Uysal (Ne,·
rekop). Omer Tokı;:öz (Kastamo
nu). Talat Engürülü (Diyarbakır) 
M. Sait Yırlıgay (Bursa), ~ı. Hil
mi Acar (Ç.orum). A. Ferid Sun
gur (~iğde), Sabri Oztan (Boya. 
bat). O. Cemil Aktaş (Erzurum). 

fat Çırpan (Çııı>3"~.fııstt~i 
Pekcan (Burhaniye) ~11,oet (ff 
ser (Kapua~ası). • ·ortf ~~ 
(lıstanbul). Y. Ziya ~ ('f~ftl"~f 
tih) , Y. Ziya Bayraı-ta{i<fiUiJ·~ 
M. Sururi üzen t!t eS'İt).' ~ 
1 Iayri Gerçekçi (B . .l\~l~~ · 
İpçi (Trabzon), :M. erıı ( ) 
ler (Edirne), Hıfzı t1vodi~~ 
Nizame<ldin Adalan fi tP 
Yarbaylığa ter 1_,ı 

harita binbsf1·ıt"11 ' 
1\1. Ali Durukan <8ji ~e' 
Yarbaylığa .ter 11ı~tı' 
fen sanat bıııf>l.!ta)''' \f· 

Muvakkat temlna.t 9250 liradır. Satı, pC§ln para iledir. lhale 11.9.940 
çarşamba gilnll saat 15 to Ankarada bankamız binasında yapılacaktır. 

Tekliflerin ihale saatinden bir ııaat evveline kadar umum mUdUrlUğilmU& 
muhabcrat ııubcalne verllmtıı olması lA.zımdır. Bıı.rı.kamız ihaleyi yapıp yap· 
mamakta serbesttir. Arttrrmaya çıkarılan emltlkl görmek veya. bu hususta 
fazla izahat almak isUyenlerln umuml mUdürlUğtımllzo veya bankamız lı· 

tanbul oubulne mUraca.atıan rlca olunur. (3307) (7607) 

Yarbaylığa terfi eden 
demiryolları binbaşıları 

M. Hemzi Akatürk (Girit). 
Yarbaylığa terfi eden 
mühendis binba§ıları 
C«nalettin Tubmay (İstanbul) 

j\1'51".:. ) • 
M. Tevfik Aran ( 

811
:;eliJSI ' 

rahim Işıksalan (SU!!ut)· , 
Şevki Yaunan (Haıy- J'1' 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 / 8 / 1940 vaziyeti 
Yarbaylığa t~~~t-' 

askeri f abrıv' 
b. ba•••·tl ... fil• 
ın s cf;lbl~ AK Ti F 

AJtm: San Kilol:'J'am 
Banknot . 
Ufaklık . 

Oablldckl Mubablrlerı 
1'\lrk Llraaı . 

11.ıırlçlel.;I l\Julınhfrln: 

718082fı:I 

• 

• • 

Altm: San K!logram ısoı~nı ·ı 

Altnuı tahvili kabil ıerbeat dö• 
vlz.ler . • • • • • • • 
Diğer dOvlzter ve borcıu Kllrtng 
baklyeler1 • 

llıu:lne Toh\·lllerl : 
Oerubte edlle!! evrakı nakdiye 
karştJığı 

Kanunun 6 _ fi macldcll'r1ne tıJVCl · 

kan Hazine tarafından vtkı te. 
d l yat 

Scnooa t Clltdıuı ı: 

Ttcaı1 Senedat • .. 
~"bam ve lah\ ıt.'lt cllıılanı: 

Deruhte edilen eVTRkı ruıkdt· 

yenin karşılığı eabam ve 
tabvlUU lllbaı1 kıymetle 

Serbest Eabo.m ve 1'abvltılt: 

A\"Bnıılar ı 

Altın ,.e d!Svlz üzcrlnc avan • 
TahvUAt 1lzerlne avans • 
Hıızlncye kısa vaa. a \'ıı.ruı • • • 

Ha::lneye 3850 No. kanuna &öre 
a~lnn altın karşılıklı ava.na • 

Hlsscd!\rlar • 
MuhteW. • • • • • • 

l 00.997.012,36 
15.159.452,-

1.890.159,84 

2.021.88?..22 

7.041.216,74 

38.821,10 

18.773.154,69 

158. 748.563,-

39.310.196.-

256.255.4 78,37 

c 

47.830.376.93 
8.277.057.57 

9.125,55 
7.808.722,-
4.229.000,-

39.000.000.-

1 Temmuz 1938 tuilılnden iUb&rea: 

Ura 

118.046.624.20 

2.021.882,22 

25.853.192,53 

139.438.367,-

'55.25.5..478,37 

56.107.434,5C 

51.046.847,5!: 
4.500.000,-

20.663. 775,67 

673.g33.602.04 

PASlF.. 

Adi •• tnkallde • 
HUU.S • • 

.-.-,. ' 
• • • • 

l'edavtılclekt Banknotlar ı 
Oerubte edllen evra'n nakdiye 
Kanunun e • 8 lnd maddelerine 
tevfikan Hazine tara.tmdan vakJ 
tediyat • • • • • • 
Oetubte sdlten evn&Jo oakdlye 
~~~~ ...... . 
Ka11ıhğı tamamen aıtm oıaraır 
llAveten tedavüle vuedUen • 
~kont mukabili UAveten ted&, 
..-ued. .. • • • • • • • 

M.E\IOUATt 
rGrk Liram 
4ltm: San KUogTam 18 008 ~ 21 
~ No. kanuna gOre hazineye 
~ılao avanı D"ukablll tevdi olu· 
nan aıtmıar: 

f lJra 
15.000.000,- .Muhittin Erı>arı çsıı1'•ı1~(~ 

l\Iümtaz Güneş ( ar>, ri_~ 
. 6.188.666,15 mal Gürünür (Çı~d} ;.,.st ~ 

6.000.000.- 12.188.666,15 Görduysuz (Saıt13 ;A· ~.,, U"' 

158.748.563,-

19.310.196,-

139.438.367,-

17.000.000,-

Kurtoğlu (1stanbul)~;o<li 
gu (Sultanahmel) • t..'.l• 
kan (Kırcaali}. " ~ 

ııet!. ,.;.if' 
ikinci sınıf •detl iWtlf 
kimliğe terfi ~ ~~
cü sıhıf asker~ ~ 

1\1. Sa!Ahaddin G J'alS>' ~ 
kapı), Hasan Sıtkl (Sı~?i~ 
zon), Izzet Tacın ) r.f· ~ 

203.i>00.00.- 359.938.367,- Budak (A\Takhis3f ' 

Oztüre (Bursa). J" l _11 69.264.800,20 • .,Jaf-' ... ,.-
26.595.925,85 95.860. 726,05 ihtiyat yarbsb;.ı~ ~ 

SA.ft kilogram 
oıtru TaabbDdatı ı 

eden piyade 11~Ji)6" 
Mustafa ya]gıJl (A· ŞilP~-

sı:ı 71HM 51 6A •1 228 22 51 r..A Vasfi Polat (Sı,•35)' 
• ':t.:J. • • ..,-.3.228,22 -t..tfl. -" 

A.ltma taJıvlJI kabil dOvtzler • • 
Diğer dlMzler •• alacaklı Kll· 
nng bakıyeteı1 • • , • , • 

•fuhtell.I: • • • • • • • 

kiş (Sangez). Jıi~,..l,.. 
3.359, 77 Deniz yarbaY bİJ'~# 

29.095.808.33 29 099 168 10 eden kurnı!'!ı.:urt• ,ı: 
· · • Kemalettin ov- 1f " 

110.203.446,52 alın. b~ ı'-
Deniz yarbalY bİJl.-t'J:~: 
eden güverte ~e~i" "' 9, 

Rifat Mutlu. J{ef1'1 Btııli0i'ı:>i~ 
not, Abdurrahtn8~zıettil1 ~~il 
la haddin Burak; ı>llrı Of· ·, P" 

yf'kb . Müfit Tanca. ~~rı 8t~iı0 
673.933.602,0'1 Çe\•iker, Seyf~ttı ~· -

t.konto haddi % • Alt.Uı tı.ı:erme avaa.a % a Aydıner. Fe,.zı ~"'' 
rak, Kemalt'ttirı 


