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~ Ü O O Ô Ş ~=f==, =ı = =--Yozgat zelzelesinden 

'•ııa YOzgat ve 
~~'tallslae gidiyor 

hazin intibalar 1 

-~sıcuınhurun seyahatlerini Çorum ve 
rzlfona kadar uzatmaları muhteme~ 
ı'rıl' 

t /ı· 9 (Hıısıı.si muhabiri. 
.\: nclefoıı1a) - Milli şer 

11 d bu~un hususi trenle 
"'-.... tıııe ahılinde bir tetkik sc· 
_ '-....... Çıknıaıan mukarrer-

~"" --- . 
~efeciH ~.r: . .____ 
~ 

. Amerikanın 
ıtıisaai har be 

ıııa iştiraki 
4~~-~~SAN KUMÇAYI 
~~ ııı~ti~ır gün gelecek de i
"111 ~h \ lngtıterenin :ranm. 
\,,\' 'le ~ 1tatyaya karşı harb •Jt'I ıtıı ! 
~'.:'"tok kimselerin zihin· 
~ ~ l~btı- ıaınan ı gat ediyor· 
~ ~~" ldını." mü"pet \ 'C!ya 
•.:\~~ah \"Cremhor· Haffiu· 
~~t\ \lıiyet şudur: Amcrt· 
~ ~lıtıı e hal yaya resmen 

' b ş olmamakla berab e r 
'1 iki memlekete kar 

(beva.nu 4 üncüde) 

'1-tpten 
~.'an.ıra 

,. ltıdistana 
ı !leni b. 
ttQ ır 

'b
11"nuesasi 

~ e,.ilecek 
~~dbi~:.at Hintliler 

ltltiİtl hazırlanma
tere kabul etti 

clir. 1smet lnönü ilk merhale o • 
larak Yozgat ve havalisini ve 
son zclz.elc mmtakasmı ziyaref 
edecektir. 

Söylendiğine göre Reisicum · 
bur Yerköy istasyonunda tre· 
ninden inerek Yozgada otomo
bille gidecek ve ağlebi ihtimal 
otomobil seyahatini Çoruma ka. 
dar temdit edecektir. Çorumu 
§Creflendirdikten sonra Merzifo· 
nu da ziyaretleri muhtemeldir . 

MiLLi ŞEF' MECLiSTE 
!smet lnönü dün öğleden ev

vel Büyük Milet Meclisini şe.. 

reflendirmiş, dairesinde bir 
müddet meşgul olmuştur. 

YOZGATTA SEVi NÇ 
rozgat, 9 - Milli Şefin şeh

rimizi şereflendireceğini haber 
alan halk büyük sevinç ve he. 
yccanla kendisini beklemekte· 
dir. Şehir süsleniyor . 

VEKiLLER• HEY.ETi 
TOPLAN Dl 

Ankara, 8 ( A .A .) - Icr a Ve
killeri Heyeti bugün öğleden 
sonra Baş:ı;ekiUettc Başvekil 
Doktor Refik Sayruim'm riyase. 

Yozı-ndm zeb.clcden r.n fazla 7.arat g ö ren ,.n ta, Uııtlinde ta, kalmııynn Peylk nahly~lle ch·ar köylerinde \"e bu cferC<'A xarar glirmlym YUAyet mer. 
kezinde 7.aylatm tam \ O lmtf mll,darı lıımUz tayin edllcmemlııtlr, \ali ,·uklll l'ımıf Hatunoğlu her gün zelzele mıntakaııınıı gltmekU! YC icap eden 
tedblrll'rl almaktadır. Reılmll'rlınb uıuıe mıntakaııındao blrkac lntlbaı uıblt r.dlyor. 

tinde toplarunıatır. 
ingiitere Saadl~e ·bAdlsesl SON_ · · · . 

Roman gagı ,.,. . J - h .b. h i:.k d · · DAK iK A 
. Afrikada 

ingiliz 
tabigesi 

·YIPRATMA 
HARBi 

OLACAK 
Somalide ltalyan ilerle

yişi durdu 

·a uazıno sa ı 1. aK ın a 
genı en H 11 . ld k . ·ı 

protesto etti ı a Ki ·. a. ~tma SUÇI e 
s::;;;t.i:~çit~::L:ı:~r adll takibat yapılıyor 

tabanca çekilmiş . 
Londra, 9 (A. A.) _ Röyter Defterdarlık, duhulıye alınmasını meneden be-

ajansının diplomatik muhabiri lediyenin bu hareketine karşı "nef'i hazineyi za
yazı?~or: • rara uğrattı!,, diye zabıt tutmağa kalkışan iki 

Dun ak~ ~nd:,8:,nm .sa~~. - · · · maliye memuru 'tesbit etti 
ycttar mahafılındc ogrenılfügı . . . • . , . , 
ne nazaran, !ngilterenin Bükrc~ Evvclkl gc~c Suadly.e . plılj g~zlno- 1 H li.oiae §öyle cereyan etmiştir: 

(De\·amı 4 üncüde ) şunda. çok garip bir M?lııc . olmuı. 1 Suad(yc . pl4j gazinosu . sahlbl, ·sa. · 
-------- --·-- belediye gazino snhlbfnln yol!!)J7. ve ~atktr MUnlr Nurettlnle gazinoda bir 

• usulıUz bir hıı.r.cketinl zabıt \'arak•- konser \'erme.il hususunda anln"trll'•, 
J..ondra, 9 ( •. A.) - Londra'nın r-·•"•••••••··-· ......... -.................. i ı sile t(?sblt c9crkcn D}nliyo memur!~- te bunu flAn }ıtmlştır. • y " 

iyi haber alan mahafilinden öğre· ~ · 8 ı . 1 
E rı . da bcıc9iycnin ·. bu • har;kc,tıpı ( Devamı 4 iincüdc) 

nildiğine gore, lngiliz kuvvetlerinin : U gar · ~ "ncrı lıazıncyi ihtlll ızrar ı .. mahiye. _ _;..;____ ..... , --""-_____ ..;_ 
İngiliz Somalisinin merke;:i olan ve : ı : Undc sörcrc)t ikinci · bir . zabıt -l\tt- Al 
en mühim limanı bulunan Bcrbern'. :!:hariciye n, azırti.: muşlardır. man 
nm müdafaası iı;in, Bf'rbcra'nın cc. / · : 

011 
' 

~~!~~~~ ::~u~~1:~~~:~~: ~~: ~ _. Bükreş'te I· 1Jiüat'. ,paraşütçülerini 
kM·cmct göstf!rmelcri muhtemel ! ! • • 
bulunmaktadır- ·oobruca müzakereleri" . r .• enç' k'ızın tıg"ı ·ve ımha usullerı 

Bt'rbe ra hakiki mnnaı:ıilP modPrn • · • .• f · " 
b:r liman sayılnmıız Filhakika go- ı ıkı gun zar ında haşlıyor "'ı' zı·ı~ ı'g"nelerim_iz Londra sinemalarında 

( J>cyamı 4 ünclidc ) · (\'n7.ısı 4 iinriidc ) 
11 filmlerle h~lka 

, ., . ,\ ZETELi:R ' genç l>ir ' kız~n · k d •• d•• ki • • U bir · d~llkanlının · füiimünc 

_IOÖnÜ_ ~me!~ a g_Or ~-er~m~z ~~~~ ~~~~~~1:~n ~~~:~~~;';ı~e~c~~~ kr~İ~;:'~un9c0~~~t~~;~itly~;:~. cv~ 
mal<' btcmiŞ; ;:cnç kır da ahnasıiıa mişlerdir. kral ve' kraliçe buradı 

Ta Y Yare C i., ,. g ... ,. m· ı z ı· n yar 1 n mii. ni olmak lı:in elindeki tığı deli· işçileı t\lrafından hararetle ~ lkış . 1 

~anlının bac.a!hna batırm ı<; . la~mıııtır. Kral fabrikaların birinde 
Tıg ohışun:lan olacak . yara a z. bir tüfeği tecrübe ederek tam isa. 

• 1 1 1 mış, delikan lı has taney" '.''atmak betli bır endaht yapmı~•ır· 

. Şah•anl• cag.., ında·n emın olabılırız mc~buri ·ctinde katm!ş \ C'nihayC't Afi.ll.\1'' A.JAX:SI NA G0Ia~ 1 1 lilmii'- : tst" beklcnmı ·en , ., umul-1 ~toklıolm, 9 (A· A.) - D· N D 

l mıyan bir öliım · bildiriyor: 

8 
· • h ı "' d ı j tğne le rimiz in le bi r ı::nzetedc ay ::\ya J)agligat Allehnnde gazcte-

U n U n 1Ç1 n a Va C ı 1Q1m1 Z a e \/ e nı t esiri )·a rtıı::'ln• 1i t ckı ağzından ı;inin Lonara muhabiri, Londra sı · 
. . , ,., ~Uksel en inilti ll' rinclc n aulı~·oruz. l nemalarında halka fasılasız bir SU· 

e it n 1 n g İ r m C $ İ 1a21md1 r T emenni ederiz ki genr in akıbetfne i r el t ,. Alman paraşülc;iilerinin imh:ı 
u~raınasıtı : , irdnn aza hı ılu ..-a cn · U!}ıılünü talim eden filmler göst c 
~t7.• • 

1 ~l ltnektE' olduğunu bildiriyor 

· öğretiliyor 

( \'n 11!11 a ünriidc) 

Eıiıa karşısındakinin Drasına burasına dokunarak ~onuşmak itıyadmda olan adamın akibeti 

italyada 
nıüthiş 

bir infilak 
Bir fabrika bir kışla 
· ağır hasara ug~adı 

~ 9 ölü, yüzlerce 
.yarah .var 

Roma, 9 (rl. A.) - Dun öğle- • 
d6n sonra Emilic eyaletinde ka. 
in Plaisance şehrinde bir mer- 1 

mi doldurma atölyesinde infilak 
olmuştur. lnfilak neticesinde a- · 
tölye hemen .k~milcn harap ol· . 
mu tur. Bundan başka at-Olye 

( Dr.\'am ı 4 üncüde) 

~"'VVV'"""""'VV'./VV"~ ~ 

~ Kafkas ı s 
a'tmaçasil 

')' azaıı: ~ 
, ·Kadire an Kafh ~ · 

Oün başladığımız bu llaı:iku. ~ 
iade tarih \'C macera romanını : ı 

muhakkak okuyunuz ! 
l!k kısmın liülAsasile . 
. beraber romamınız > 

bJ.Jgün 5 inci sayfadatlır~ 
ı...,.. ~"""",...,.v'''"''""" ,,....,,...,....,..., "~) 
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HAZRETİ MUHAMMED 
~====;::;<HAYATI> 

i L K 
59 

VES • 
1 KA 

l'tlrkçeye Çt:\1ren: 

M lYI IMl n ca d n l1i1 ır tYı r il< 
Gel, Hz. I\'1uhammedin yanına 

gidelim! Bakalım vckaJet bize mi 
tevdi olunuyor? Eğer böyle değil· 
se, kendisinin ahaliye bizi tavsiye 
etmesi için çalışalım! 

Ali §U cevabı verdi: 
- Yallah, ben bunu )'apamam! 

Vekfilet bize tefviz olunmamışsa, 

onu ondan sonra hiç kimse bize 
veremez! 

Hz. Muhammed ayru gün, gü· 
neş gökte tepeye yükseldiği sırada 
vefat eyledi. 

*** 

Hz. MUHAM:-.1ED1N 
VEFATINDAN SONRA 0:\1ER 

ve EBVBEKIR 

Hz. Muhammed vefat edince 0-
mer ayağa kalkıp: 

- Bazı münafıklar iddia edi
yorlar ki Hz. Muhammed olmüş! .. 
Fakat, Allaha yemin ederim ki Hz. 
Muhammed ölmemiştir! .. Ancak, 
rabbinin yanına gitti! Tıbkı Am· 
ranm oğlu Musa gibi, ki kırk giln 
kavminden uzakla~tı ve kendisine 
öldü denildikten sonra tekrar av. 
det etti.... z 

Hz.MU11AMMED1NOLVMV Allaha yemin ederim, Tann re-
sulü tıbkı Musa gibi avdet ede

Yakup ibni Utbe Zühriden, Hz. cek ve kendisinin öldüğünü söy
Ayşenin Urveye naklettiğini riva· liyenlerin el ve ayaklarını kestirte. 
yet eder: cektir. 

- O gün Hz. Muhammed meS' O esnada, hadiseden haberdar 
citten yanıma döndüğü zaman, olan Ebu Bekir, mesçidin kapısı
kucağuna yattı. O srrada Ebu Be· na kadar geldi. 
kirin ailesinden bir adam içeriye Omer hfila cemaate söz söyle-
girdL [(1)] Elinde taze bir misvak mekte idi. 
vardr. • , Ebu Bekir hiç ıbir ~ye ehemmi-

Hz. Muhammed onun ellne o §e" yet vermeden doğru Ayşenin höce. 
kilde bakh ki misvakr istediğini resine, Hz. Muhammedin yanma 
hükmettim. " gitti. 

Kendisine mİS\"ala mı istediğini Hz. Muhammed odanın bir k~ 
sordum: sinde üstüne yollu bir cübbe örtü-

- Evet.. cevabmr verdi. lü olarak yatıyordu. 
Misvakı aldım. Ywnuşayuıca· Ebu Bekir yaklaştı, Hz. Mu-

ya kadar di~ çiğnedim ve ken: · liammedin yüzünü açtı, öptü ve: 
disine \-erdim. ot - Sen bana anamdan babam. 

Her vakitki gibi ihtimamla ffi~· dan daha azizsin! .. Sen şimdi Al· 
lerini misvakladr, sonra tekrar Jabm sana takdir kıldığı ölümi . 
geri verdi. .., tattın! .. Bu ölümden sonra layc. 

Ondan sonra vücudunun ıruca· mut (ölmez)] o1acaksm! .. 
ğımda anbean a~laştığmx hisset· ö'edi. 
tim. Yüzüne haktığnn zaman, na· Sonra tekrar örtüyü kapayarak 
zarları göke ç.evrilmişti ve: yüzünü örttü, dışarıya çıktı. 

- Hayır.; Cenneti!Ildaki Um· Hrua söz söylemekte devam c. 
metimin yanma! dedi. \ 'Y aen Oınere: 

Ben: / · -·Sus artık. Omer! Beni öinleJ ,,. 
- Sana seçme bıralöldi ve sen öe<ıi. 

~tin! dedim. .F:akat, Ömer kulak asmaksızın 
Bunun üzerine Tann Resulü sözüne devam ediyordu. 

dtin)•aya veda etti '.(2); '\• Ebu Bekir, Omerin susmak is-
J temediğini görünce cemaate dön

.. - dü. 
(1) Bu zat Ilz. Ebu Bekirin oğ Ebu Bekirin sözünü işitir işit. 

lu Abdınralımandır. mez herkes ona çevrildi ve Omeri 
(2) Hz. Muhammedin yanmda. blr bıraktılar. 

11u çanağı vardı. Ara sıra. ellıı1 bu ç.a. Ebu Bekir, Tanrıyı övdükten 
nağa batırıyor ve ;Yüztıntı ıslatıyor. 
du. Bazan yQztlnU 6rtüyor, bazan ör. 
tuyU kaldırıyordu. 
Öğleye doğru Hz. :Muhammed ağır 

ağır ne!es nlmaya, nra eıra tıkanma. 
ya ba§llUJU§tı. 

Hz. :Muhammed mtırap içinde iken 

sonra: 
- Ey oemaatl dedi. Muhamme 

de tapan bilsin ki Muhammed öl
müştür. Fakat Allaha tapan bil· 
sin ki o bfila )'aşıyor, o ölmez!., 

lJU sözlert aöylllyordu: Hz. MUHAMMEDlN TECHIZ 
- Allahm ntmellerlne nau olanlarla ve TEKFtNI 

beraber ... 
H.z. Muhammedin son ı:!5z.ler1 §U ol' 

muatur: · ~ 
- AllabUmme, fi rcfik.Ul.lll! :<tan 

rım! Refiki Al!ya! .. )) ''Bubarl" 
Hz. Muhammııd irtihal ettiği u. 

man 63 ya~mda idi. 

ıVa - Nu dostumuza: 
B JR zabıta muharririnin, bir 

zatı lokum yedil.i:en sonnı. 
delirttiğini öne sürerek yıı.zı rnU
ıhirlerlne ~tryor \'C onların hl~ 
olrnusa: Lokum yedild:en sonra in. 
an delirmez bunda bir yanbslık 

'ar!,, diyecek bir anlayışta bulun. 
malan lizımgeldlğlnJ söylüyordun· 

Size haber vermekle mlibahi)im 
ki, yazm \ 'O yıızrlarnnız, me\-zu
bahs gazetede Ji7..ungelen ~iri 
ı:östcmılş \'e nihayet (te<:ennün) 
maruısillJL geldiği sa.nılan (fosem
nıilin) kelhncslnln (zehirlenme) 
demek olduğu bu mtllıanir \'C ya
zı mlldürU tarafından öğrenllmt~. 
tir· Dunu bn ı::nzetcnin sütunlıı.rı 
arasında ;;örduğfun su ha\'ndl ten 
anlıyorum: 

"Fethi kızı Pt>rlhan yediği pey
nirden 7.ehirleniı> hastaneye lı11ldı
nlmıı:ıtır·,, 
N~ıl? Artık bir yanlı lık yok 

anmm. UUrmetler. 

Dürbün göz 
G a:r:cted J:ÖzU, ht'r ~özden 

keoılı.:-:ıılir. Ulirhinlerin gö
rl"mcdlğlnl gördüğü 'nlddJr. 

Jc;fC' mi ali: 

Ebu Bekire biat olunduktan 
sonra sah günü Hz. Muhammedin 
techiz ve tekfini ile meşgul olun. 

du. " 
(Devamı ~ar): 

"lG y~mı doldurmayan bir ge.nc 
bin metreden ilk n.tlayı ını gözünU 
krrınnadnn yaph·,, 

Bu tnönUnde. uçuıılar yapım 
!fürl{ gcnı;lerini seyre \'O milşah .. 
dclerlnl gazetesine yazmaya giden 
bir muharririn yazısma konan 
b~hı.tır· 

Yeni Sabah rcflldmlz bu dilr
bün mnharrlıinl taltif etmelidir. 
Allah p:ırmııksız oğlu olusuna. ba
ka.rnk, elinde tlürbün tntıı.mıyaca
ğmc dü~ünerel' gözlerini dUrbUn 
yaratmış olacaı,. 

Olümün hizmeti 

B tı: imamın ernıızc ,·ıkarken \izcrlne fcnalıl' ~elerck öl· 
clüğilnli elbette iz de b<ınlm gibi 
okumu unuzdor· \'azlft' lmrb:ını, 
ynhut ·, nz.ifC'slnc layık bir lmrban· 

Iliitüıı ömrünce ölüme hb.mct ı•· 
dene imi kiile olana iilüır.iin huşl•ıı 

tiirlli luırşılık 'ernıPı;loe lm!;f111 tn
a"' ur cdilchllir mly,'i '? 
Alla?ı rnhmct etsin· 

Bilmecemin cevabı 
E mmı\ ~ocuğıın iildüı'fünu 

lıot'tii. l:nrasınnı 'ücndun· 
da:ı nyrılmış oldul;'tlnu ımrasınm 
tnrtıl:rı d4irt Mlo ı::e!ml'j olma ın· 
d:ı.ıı nn:nm:ıl• 1 r.lılldir. 

n. 

H >;. B E R - Akşam Posta91 

Gençlik 
klüpleri 

Aza, orduda olduğu gibi 
takım, bölük teşkilatına 

tabi tutulacak 
30 Ağustosta beden terbiyesi 

mükellefiyetinin tatbik edileceği 
gençlik klüplerinden birçoğunun a
çılış mera.simi yapılncaktır· 

Bu klilplere alınacak milkellef
ler, idare ve toplu hareket bakı
mından ordu talimatnameleri esa· 
SI dahilinde kısım, manga, takmı ve 
böltik te17klJAtma tAbi tutulacaktır. 
Bütün Türkiye gençlik klllpleri a.· 
zalarının yeknasak bir elbise giy_ 
meleri de- dü11Unillmekte ve bir 
model hazırlanmaktadır· 

Kayseri gençleri 
Erciyaş zirvesine çık· 
mağa muvaffak oldular 

Kayseri, 8 (A· A·) -Kayseri 
gençlerinden kadın, erkek 40 kl· 
ellik bir crup geçen pazar gün\1 
orta Anadolunun en yilksek zirvesi 
olan 3950 rakmılı Erciya§ zirvesi· 
ne çı:knıağa muvaffak olmuu1ar. ve 
buradaki defteri imzalamqıl:ırdır· 

Gençlerimizin bu teşebbUsierine, 
E:rclyaş'm 2500 rakmımdakl istas. 
yona ikadar, aralarında vali Şefik 
Soyerin de bulunduğu birçok KaY.
serlliler de i§tira.k oylcml§lerdir· 

!stasyoruı. kadar kafileler otomo. 
blllerle gitmişler ve gençlerimiz bu 
noktada kafileden ayrılarak zirve
ye kadar altı saat süren çetin bir 
çıkıııcı. i:ıa.ulamıalardır· Kafileye iş • 
tirnk etmiş olan gençlerimizden hiç 
biri yolda. kalmamış ve hepsi zirve· 
ye varmağa muvaffak olm~lar. ve 
nyni suretle istasyona. dönm~cr. 
dir· Gençler istasyonda kendilerini 
beklemekte olan Kayserililer ve 
valimiz tarafından bu muvaffakr
yeilerlnden dolayı tcl>ıik ve takdir 
edllmfşlenlir· 

Yeni iki ihtikar 'davaıı 
görüldü 

İhtikiırla. mücadele faaliyeti de
vanı etmektedir· Adliyeye sık erk 
yeni ihtikar hadiseleri intikal edi
yor. Dün de asliye yedinci ceza. 
mahkemesinde iki ihtikar davasına. 
bakılmıl2tlr· 

Bunlardan birisi limonun tnnesi· 
ni beş kunıg gibi pahalı bir fiatla 
satarken yakalanan limoncu Ah • 
mettir· Fakat mahkeme Ahmedin 
bu limonları 4,5 'kuruşa alarak mu· 
nasip bir farkla, yani 20 para kar. 
Ja sattıj;'lru tesbit ettiği için bc
raetine knrar. ·vetm.ıgfü. 
Dlğcri kira. ihtildl.ndır. Bakır

köyde 10 Temmuz caddesinde otu
ran Seniye adında bir lı:ndm evini 
uimdiye kadar l o liraya kiralar
ken son defa bir kadına. 12 liraya 
vermt§ili. 

60 ya.gında. bir ihtiyar olan Se· 
niye dünkU muhakemesinde evi 
1 O liraya verirken elektrik, ta.nzi • 
fat ve tenviriye ve ~öp parnsıru 
kiracının ödemekte olduğunu, fa .. 
,kat §imdi kendisinin verdiğini id
dia etmiş, mahkc.mc bunu tesbit 
için duruşmayı ba~ka tıir gUne bı· 
rakmr§tır. 

Bir çocuk otomobil 
altında öldü 

Dün akııam Karaköyden Beailtta· 
§a. doğru giden aoför Mahmudun i· 
daresindeki 2477 numaralı taksi, 
Dikimhane önüne geldiği sırada, 
kareıdan bir ekmek kamyonu gö. 
rUnmüştUr. Mahmut k:ı.myona yol 
\•ermek istc;diği sırnd:ı karşısına 
bir çocuk ı:ıkmış, şoför direksiyonu 
sola kırmışsa da kazayı önli\·eme
miş ve çocuğu altına almıştır. 

Avad3a adında bir seyynr satıcı
nın oğlu olnn çocuk biraz sonra öl
müş, şoför yaknlnnmıştır .. 

8,.'LMiY.Oflult\ 1 

VAU.4>11 ... TRE
Boıuı cVV~ L4 
B-'J84N ATl:Ş' 

A <;Ti .•. 

Doğru~ 
Değil mi} 

'ithalat ve ihracat· 
birliklerinin 
defterleri 

mühürlendi 

Şakadan 
batırllan · tığ 

Jki ay sonra delikanlının 
ölümüne sebep olmu§ 
Recep oğlu Hurşit admd!l bir de

likanlı geçen 1 Mayıs gUnil, tanıdr 
ğı bir kız.la kırda gezerken ııaka • 
laşımş ve kız U.tife olmak Uzere e· 
lindeki yUn tığmı deiikanlmm bnI· 
drrma saplayıvermişUr. 

Maliye şubesinden 8' 
kovulur mu ? " 

lılahmutpaşada 40 nurn~; 
tek tuhafiye mağaza&1 8 1ıiP' 
lan okuyucularmıızıJtın e._J 
Ertek bize yolladığı bir Jll 
fjÖyle diyor: _ıısll ~ 

"Ben Alemaar mali.Yet ~ 
besi mlikelleflerlndeniııı· ~~ J 
hanemi birisine devrcd~ ~ 
tım. Keyfiyeti Temınuı ~ 
tid& ile m&llye §Ubtıfılae cfl":. 
İstidamı bu dairenin ~ııl (P 
götUrdıim: ha.,·aıe ctın .,ıt1 '
ettim· "Yukarı .. ötür, ha' ":..J 

Yeni teşkilatın tatbiki· 
ne geçildi ı 

Ticaret vekaletinin ithalat ve 
ihracat birliklerinde yapılacak yeni 
te.:lkilatm dünden itibaren tatbika
tına. geçilmiştir· 

VekAJet dün, ·bütUn ihracat ve 
itlınllit birliklerinin, müşterek u -
mumi kfl.tip tayin edilen Salibe 
bağlı olduğunu bildirmiştir. Salih 
dün emrini almış ve vazifesine b8§' 
lamıştır. 

Bu suretle ithalat birliklerinin 
umu.mi kfi.tipliğini yapan Avni 
Sakman vnz.ifcslnden aynlmış, mu 
avinleriyle tiftik ve yapağı ibra. .. 
cat birliği umumi kA.tlbi zahire 
borsası komiseri Mahmut ve zahL 
re ihracat birliği Reisi Nuri O
rak kAtip muavini olarak çalrşa. 
caklardır. 

Diğer taraftım vekaletin görd\l· 
ğU !Uzum Uzerinc bütun Jtbal§.t ve 
ihracat birliklerinin hesapları ye 
muamelatı kontrol altına nlllUllJ3 • 
tır. Vekalet teşkilAtlandırma m\l· 
dilrll Atıf bu mUnasebetle §ehri. 
mize gelmiş ve bUtün birliklerin 
defterleri mUhUrlenmiştir. Bunlar 
bfrer birer tetkik edilecektir. 

Alman hükUmeti İzmir 
fuanna iştirak ediyor 
İzmir, 8 (A.A.) - Alman hUkQmc. 

tinin sanayi propagandası mnbiyc. 
Unde olarak enterne.ayonal Izmlr :tu. 
armıı lştlrake karar verdiği haber 
almmqtır. 

POLiSTE~ 

Kızı denize attı 
Bcşikta.~ Jimitct şirketine 

nit deponun işçilerinden Hediye 
NQr deponun önündeki 1ske1e 
ti.zerinde öğle :}'emeği yerken ay
nr yerde çalışan İhsan tarafın -
dan itilerek denize düşürülmüş. 
tür. Hediye etraf tan yetişenler 
tarafından denizden çıkanlmı§· 
tır. İhsan yakalanmıştır. 
BlR KADIN SU TNEKESILE 

BlR DELIKANLIYI 
YARALADI 

Sarıyerde Kireçburnunda. o
ituran Necmiye ile aynı semtte 
oturan Zeki dün kavga. ederken. 
Necmiye elinde tuttuğu su tene. 
kesile Zekiyi ba.5mdan yarala. • 
mıştır. Suçlu kadın yakalanmış
tır. 

RAKI KAZAN/TUTUŞTU 
Galatnda. Necatibey caddesin~ 

Cle Kaini rakı ve §arnp fabrika· 
s~a. ocağın üzerinde bulunan 
kazandaki 316 kilo somaya. su 
karıııtırılırkn oradaki işçilorden 
Vayanın sıgarasını yakmak için 
çaktığı kibrit ylizünden kazan
paki soma parlamıştır. Yangın 
itfaiye gelinciye kadar söndü. 
riUmüştUr. 

336 doğumlu kısa hiz· 
metlilerin son 
yoklamaları 

Ile5ikta nskerlilc §ubcsindcn: 
lstanbulda bulunmakta olan 33G 

doğumlu ve bu doğumlulnrln mua. 
ınelcyc tıibi lise Ye muadili okul· 
Jar mezunlarile yüksek okullara 
tahsile devam etmiyecck olanların 
Beşiktac:. askerlik ııubcsinde son 
yoklamalarına başlanmıştır. 

20 • 8 • 940 gUnüne kadar her 
gUn devam edecek olan askerlik 
meclis.ine nllikadarların nilfus cüz· 
dnnları ve okumuş oldukları vesi· 
kalnrile \'aktindc müracaat ederek 
son yoklam:ılarını yaptınnnlnn i • 
lan olunur. 

Yara iltihaplanml§ ve Hurşit bir 
müddet Beyoğlu, sonra da Guraba 
hastanesinde tedavi görmUş ve 
nihayet dUn ölmüştür. 

Hur§idin cesedi morga kaldırıl • 
mış, kız hakkında tahkikat icrası
na karar \"erilmi§Lir· 

Ziraat Vekili 
Gediz, Simav ve Uşakta 

tetkikler yaptı 
U~ak, 8 (A· A·) - Birkaç gün

denbcri Kütahya vilayeti kazala • 
rmda tetkiklerde bulunmakta olan 
Ziraat Vekili Mublis Erkmen dUn 
de Gediz ve Simav ıkazalarmda. çift 
~ilerle temasta bulunmuş ve mah
sul vaziyetini göz::Jen geçirdikten 
sonra akşam Uşak'a gelmi.:;tir· 

Zıraat Vekili bugün öğleden eV"' 
ve1 kaymakamlrğı, komutanlığı, be· 
lediyeyi, partiyi ziyArct etmiş ve 
§eker fabrikasını gezmi§tir. 

Gerek ticaret ve gerek ziraat o. 
dalannı ziyaretleri ve gerek kasa
bamız.da ve civar köylerde halkla 
temasları esnasında kazamızuı zi· 
rai vaziyeti etrafındaki dileklerle 
yakından nlıikacl"r ol~n Muhlis 
Erkmen ak~am üzeri buradan ny
rılmışlır· 

Siyasal Bilgiler okulu
nu muvaffakıyetle biti

renler takdir edildi 
Bu yıl Siya:ıal Bilgiler Okulu 

mezunlnrı içcraindo muvnffnkıyet 

deı;cı:csi 1ln yUksclc olnn mali §U' 
beden Hurşit Çalıka, idari §Ube _ 
den Fernmuz Berkol, si~·"ei şube
den Orhan Kavura'a, bu muvaffa.· 
kıyetlcrinden dolayı, J:endilerini 
tebrik ve teşvik için maarif vekil
liğince takdirnameler ynzılmıştır. 

Hur§it Çalıka Kn~·rcrilidir Ya 
Kayseri lisesi edebiyat şubesi me· 

. .,, il•'.,..~ 
masa da. olur,, dedi· 

1 
~ 

götürülen lstldalıırm grr •~' 
diğinl blldJğlm için bunu JJll. i 
rek tekrar rica ettltn·. 

1 
,fi 

hiddetlendi· "Sen ne biç~~•~ fi 
1 "tü 1 ,. blığll""' ; sm, a go r. ,, 013 c 11ııı 

kat '.\ine llkünetlc f11tfd-' •' • o~ 

kamına hitaben yıuıtrnı' ~ ~ ·sf ,.e, 
nu, bunun i~fn lmndı Jıiıı 11 
derecede snllihlyctli '"·c1P 
fmdan ha\'ale edilmek 1 ıidl~ 
ğlnJ söyledim. HlddetlC IS ..OJ"" 
llındcn kaptı, bir ı.;cyler 'bıııı" 
rek ha,·aıc et11· ı•:ıknt iS ,..,;I 
bitmedi· Dilkl.fınımda db-t 
çırnk ~:alıo;tı~·onnu:;iur11 ılıl'~ 
bıt tutmat:;"D. l•alk1ı· il• lJI ~ 
rakl:ıra l•unc almnııı1' ~,r 1 
Jet Temr.ıur. sonuna ı.o ~ 
det 'ennlstir· Sonra ııu 

• 1 r zarfında i~lnl trrlrnclcıı r e.J 1..~ 
da d:ı tahakl.uk muaıncl ~., 
mamao;ı llumdır· :Bcll b••• 
ba~k:ı ına tcrkecli) or 'e 
dlriyordum· 111 ıf 

Tutıılıı.ıı lalnt ''nl1l1'11"
1 6• ~ 

dan btinkiıf ettim· ı;uııı> ti~ 
dctlcııen :;ef hu ılcfa, tici rr1 • 
mi eski kazanç l:anunu ~, 
açtı~ım halde lşl~n1~ rll'c 
yl yeni lmnun JıüldiJ11IC 

1
r) 

bir hn~·li 7.nmlnrl:ı ,·r.ııl ' 'ı " . ı \ c ı:l 
gibi taho.ld.uk et1ircl ttY. 
romdan knlluır:ık, üst ~ b,)~_, 
ya geldi 'e l:!'.an bu t~ ~ 
imza ct1Inncğc ç:ılı~tı· ~ el~ 
\ 'C ikrar mahiyetinde 0 ~tfll 
3ine lstlnkiıf ettim· BU 

11
ot4' 

hiddeti nz:ımi dcrecc3i 
gllrl"'1i: / 

- Dcfo1! • 5t' f 
Şimdi size oruyorııjt\·~ 

cc dC\ let memurluğu )~c "rl. 
\'D. l\unımu r;ubeJcrln ,Jl',4.J 
ldUiğJne ~llınls, J.1l1111 1# ~ 
demek olduğunu ıııı~e1C • 
gibi bir odama bu ıno~11a,ı 
lırsa nc:ıba b:ı~kn '" 
neler yapılnmnz '?,, -# 

l~ğer hM!ise oku)'1ltı:1~t 
J:ıt:bğr gibi c<>rc:van c ~~ zunudur- Feramuz Berkol Erzu • el 

1 
·t ,·e tc 

111
• 

ı d E lis . en ı;twanı ıııyrc 
ru.m u. ur ve rzunım esı fc-ı Defterdtırh~ 

0
' bu 1ıidl4e ıı~ 

§Ubesınden mezundur. Orhan Ka. • ı kndn 1 f. . 1 •eti n~'()ıll ti" 
vur Konyalıdır ve Perlevniyal lise- 1 r 0 arn ' 'nz ~ t•'iJI 
aindcn mezundur. sı, haklıyı Ye hatsııı · ~ 

si liizmı~ır. diyoruz, ;::.;J ı•. 
--<>---- Doğru Je,-: 

İzmirin turistik yolları 

İlmir, 9 - Gazeteler. turistik 
yollar in""sını deruhte eden Reji 
General şirketinin vilayetin ineaa
ta. derhal başlaması hakkındaki teb
liğine cevaben alacağı olan 28() bln 
liranın derhal verilmesini istediği • 
ni, yahut harp hali dolayıslle mu· 
kavelcnln feshi zaruri olacağı 
noktasmda ısrar ettiğini l azryor. 
Jar. Şirket bu paranın tesviyesi 
takdirinde inaaata. başlnmağa ha -
zır olduğunu bildirmiştir. 

--0--

T epebaşında Büyük 
Müsamere 

ıo nfustos cumartesi alq;amI C. 
H. r. Taksim şubesi taratmdan Te. 
peba,,ı Bclcdi}'C bahcesinin alaturka 
kısmında gayet zengin bir müsamere 
tertip c>dllm!§tlr. 

Bu mUsamereye 20 kl§!dcn mUrek 
kep saz heyetiyle bayan Safiye, tem. 
sil heyetiyle birlikte sanntkü Nqld, 
Mac:ır kadın orkestrası ve canbaz 
kumpanyaslylc beraber Mlçc igtlrnk 
edecek ve ayrıca yeni bU}1lk varyete 
programı tatbik cdilcccltUr. 

McmlckcUmizin sahnede \'e musL 
kide en mUmtaz clemnnlarını bir a. 
raya topllyacak olan bu müsamere. 
nln bUtUn teferruatı fcvkaıtıdıı !Unı:ı. 

ile tcıtlb cdilmlşUr. 
Duhuliye serbesttir. 

:Dilefl~ 
~e~ 

. ~e 
Çöpçü hasretı 1 

bir mahalle· 
~t 

Kasımpnşada l{UçUI<P->
11 

ıı!f 
Bayram sokağmd.ı. otur:ııı 
cumuz bize ya%dığı ırı 

1 
kl: .• hW' 

"BiltUn mahalleli ı;aııı>"ıııtt' 
kadar ç6pçU beklemc1'1~1 
hali ç!lpçUyo hasret ıtal uı' >~ 
ç6pçU yUzU gördUğU~~.r 
mukabil bilhassa sol\llı>~ ... 
lUktcn !arkı ltatmıı.d'· 

t 
açıkta akıyor. dl>'' ., ,f 

Du !ecl vaziyete tıele r!• ,-, , 
dikkatlerini çekmcntı1ıcuç11~ 
ÇUnkU nllıkadar dalla ıı.t• ı ~ 
lar halimizi g!SrmU.Yot1

1 111 V 
semtimiz :;a.pa olduğu fıır# 
bu tarntıanna u~rtıtJl11 

demiyoruz.,. 
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~ada Suada -- ~ -
Mithat Ozar · tn ölümü 

va bir hakikat 

W'IB~ 
Romanyac:la 

750 bin 
Yahudi 

"Aşağı vatandaş!~, 
muamelesi görecek 

Top.rak sahibi 
olmaları yasakf 

Yahudilere birçok işler 
yasnk edildi 

Bülm~, 8 (A· A.) - Roıntn bü
küm.eti t.arafındrın t~vip e<lilen ka· 
nun li.yiha.sJ yahudilcr hakkında 
~k ağrr tahdidat talbikı.nı derpiş 
elmcktedir· 

ltil;;ları (;>O bin olan I:.omauyalı 
yahudiler uç ımafa •.rrılmıı1tır· 

1 - 1918 don C\"VC?l Romen ta· 
büyctini elde elmi~ o~n ~·ahudilP. 
rin umumi harpte copl1cdc himıct 
etmiş olanlar ve ha.rple ölenlerin 
ç~uk ve torunları.· 

2 - Roman ·aya 1918 d~ oonra 
;tren yahudiler. 

3 - Birinci ve ikinci sını(a d.ı.
hil obmyan yalıudilcr· 

lk ci ve Uı;üncü sınıfa dahil ya
hudilcr amme hiunclleriııı- alına
ma:lar· Bu hizmetlere ba~h m· · 
lcklcrdo bulunama;::lar· Mesela,, id:ı· 
re mrclisl~rinc dahil nlamn·~,.nk. 
!arı gibi yalmz ellerinde' inhi .. :ır 
bulu.nduramı:;-acak. isp.irln satamı
yRcalc, toprak ti,.artti v" muaUim· 
lik y~pauıı~acak, Pin~ · \:1!1 "ı:::a~
tt' sahihi olamıyncaklnrdır. 

1kinci mmfa dahil yahudiler as· 
kcrlik hl7Jncti yerine- hususi bir 
vcr;;i vcrC'eckkrdir. Çok fakir olan· 
Jar bu vcrgil i anunc hiunetlui 
yapmak nuretilc ödiyl'ccklcrdir· 

Hangi rnnıflan ol\>rsa olsun ya. 
hudil~rrn toprak ıııahibi olmam ya
eaktn-· Bu toprBklar dr.\·Jcle &cçc· 
cc'ktir· 

Y::ıhudi dini kanunların himave. 
s.indcdfr. Bu;:-ündcn ı•ibarcn hİçbir 
yahudi vaftiz C'dflerrıi~ ecektir. Ya.' 
hudf ~oculdarı rcısml ı;el\çlik t~ki· 
!Atma l\hnamıyacaklardu·. 

lngiliz ticaret 
gemileri 

Son aylarda 10 mjlyon 
ton arttı 

Lonclra, 8 ( A.A..) - Uöyte.r: 
Deniz ticaret nezaretinin bil. 

dirdiğine göre, Polonya, .Norveç, 
Danimarka. Holandanm iıı.lili -
.emdan ve l"ransa.nrn ııilihla.rını 

terkctmesindcn sonra lngilt.ere· 
nlıı deniz ticaret kuweUeri 10 
milyon ton artmıştır. Bu mikta. 
rm :'>,5 milyon tonunu Norveç 
gemileri, 3 milyon tonU11u Hölan 
da gemileri mütebaki 1,5 milyon 
tonunu da Belçika \'C Polonya 
hükumetlerinin kontrolü aJb;na 
tevdi edilen gemiler teşkil et • 
mektedir. Bu gemilerden hiç bi· 
ri gayri sl.f i 500 tondan aşağı 
değildir. 

Bundan b~'ka deniz ticaret 
nez.ıretinin kontrolu altrnda. 

1 - Cc.man yarım milyon ton 
hac.min-:lo Dat=marka ticaret ge
mileri, 

2 - yine yanm milyon ton 
radelerindo Fransı:ı ticaret ge
mileri, 

3 - Deniz ticaret nezareti ta· 
rafından kiralanan Ye bitaraf 
memleketlere ait ticaret gemi -
lcri vardır. 

._. ..... ----

MOLOTOFA 
iRANDAN 
CEVAP 

Tahran gazeteleri tranın 
samimi bitaraflığını 
tebarüz ettiriyorlar 

Tahran, 8 (A·A.) - Pars ajı:ın. 
sı bildiriyor: 

Sovyet hariciye komiseri Molo· 
tofun Bakfı üzerinde iki tayyare 
uçmu§ oldu~undan bahseden \"C 1-
ranın hiı.cllseyi tekzip ~t.mck lllzu
muou .ı;orduğünü. kaydede.n. yeni 
&öylemı.5 oldu~u nul!(u mevzuu 
bahscvlcycn İran matbuatı. Iranı 
hiç ıılakadal' clmiycn Alman B.1'. 
ya~ Kitabı hakkında Sov:yet gaze. 
t~lerine. b.ir lmc; hneta rıvvı:I veri· 
len cevabı hatırlatarak §unları 
yaıınaktadır: 

"- Vcnni6 olduğumuz m•.:..,p<'t \"l' 
pek muhik deliil t!.<ı.y~&nde ıncse. 
lenin ta\·azzuh ettiğine, ve mcm· 
lckclirnizin böyle kombinezonlara 
girm.iycrok lam bitaran~mdan 
hiç bir zaman Şafmamıa olduğuna 
kanaat hasıl olduğundan emin bu. 
lunmaktıı idik·,, 

Ittılaat ~azetcsi, aynı mesele 
hakkında ı;öyle Yazmaktadır: 

lyi ki Hololo( nutkunda, ''İran 
tarafında zikre 11ayan bir hıidisc 
olmadıi,;ını,. iı;aret etmiştir· Savyrt 
r.us:ı;a ile olan milnascbcUc.rimiı..in 
kavi olmasına entcrcsc olan bizler, 
bu tryitten lıacıka bir şey bokle. 
mcmckLc idik· l<'akat Sakfı üzerin· 
de ur.muş olıın iki yabanrı tavyarc 
mcseltsine iClin~ı;ı. hadi3~·e mü
dahale etmemiş olduğumuza dair 
dclillf'rimiz.l', ve. bu ilhamlara kar
şı mesul olmadı.:w isbat almcmimc 
rağmen. MolotoCun nutkunun pcr. 
desi biıi çok h •yrcto d~ürmüş. 
tür. Hüküınclimiı:ln, Sovyct hari 
cfyC' koıu.is,..rinln 1><:.} anatıodan şi
ka\'!'t etme~·· h:ıkkı \"Ardır. 

• lıui'l.!'rcnln r.ıo d~ Janciro 
ıefiri. Bl"eıil:ıı a. lia.hillı>ri a~ık.larıu
da bir deniz rnubarebeai cereyan 
olliği hakkıncl1' ~aıP-lclcrde çıkan 
baz.ı bavadili\er' ll:'-kzip ,.. ....... klcdir· 

* Tethl§çilcr. Şanbr:ı.;·tl• tc' • 
roır faaliyete ge!:Jilİfilerdir· 24 sa
at içinde iki kaçırma valuı~ı 01-
mU§lUr· 

* Tam salılhiyctli büyük cl:;i 
Alfred Nikl'in riyaseti altında bu· 
lum~n .i\·::::ır ticaret hcvoti Moıı. 
kova;ya nıuvase,la t ctıni§tir· 

* Vişidon haber verildiğİM ı:ö~ 
re, eski 29 uncu fırka :kumandanı 
g:cne.ral Gcro<liıuc, ~vvclcc bildi • 
rildifi gibi {:C'nel kurmaya değil, 
milli müdafaa umumi kitiplik dai
rt!sinc şef tayin cdibittir· 

* &lçik3 mi!U bıı.ııkssı nudindc· 
ki Alman komİ.'!eri, Belçika fraukı 
kıymetinin dil§ürüleceği hakkında· 
ki şayiaları yalanlanmıştır· 

i~ Lihanyada hükümct tarafın. 
dan ne:şrcdHcn bir kararnamede, 
15 Hazirandan sonra yabancı 
mcmlc.ketlerc Utica clmi& veya giz
lenmiş olan LitvanyalılaM millet 
düşmanı olarak ilan r.dilmckledir· 
BunlııJ"?n mal \"e mülkleri dC'vlct 
tarafından mliaadc.rc cdilec!ktir· 

* Amerika posta naı:ırı S. Far
lcy .i!tifa elmiş ve i,stün"ı rc!si
cumhur tarafından kabrl edilmiş· 
tir· 

Far!ey 1933 tenberi posla nazın· 
dır· Ondan evvel demokrat partisi 
railli komitesinin reisi sıfatile Ruz. 
vellin Amerika rei.sieuınhurlı.ığuna 
nuıııet ıöaterilmeaind• vo müte
akib~n de bUj·ük hizmeti dokun· 
Ulu,ııtu. 

..,. lnpıtcre hü.kiımcti, Roman
ranın 4 501 tonluk Bucegi §ilepini 
serQcıt bırakDU§ltr· Bu §i.lep ge · 
çen ay nihasetinde I'ortsaiddc ter 
kif edilen Uc; vapurdan biridir. -

Ven& 
zeıandadaı 

ihtıyattar 
seferber edildi 
ilk ihtiyat fırkası bekar

lardan mürekkep 
ola.ca.k 

\"ellingtmı, 8 (A· A-) - Neşre. 
dilen bir karnrnaıne ile bUtün ihti
yat efradı si ab altına davet cdıl
mıı>tir· 

Milli hWnct nazırı ifü ihth·at 
fırka!!lının 1U dan 45 yaşına kadar 
yalnız bGkar e.frattan nıüre"kep o
lacağını ooylemi~tir. Mıı.vri5'ler da· 
vet rdılmiyect:ktfr. 

I ngili:r.lere göre 

AVRUPADA 
KITLIK 

OLURSA ... 
Bunun sebebini "Alman 
·aç gözlülüğü,, ile tevziat 
nakliyatında aramalıdır 

Londra, 8 (A. A.) - Londra
nın salahiyettar ma.hfellcri bu 
lm; A vrupada büyiik kıtlıklar 
zuhur etmesinin pek mümkün 
olduğuna d:ı.ir hasıl ~tmiş bu: 
lundu.kları kanaati muhafaza 
ctrucktcdirlcr. Aynı mahfcJlcr 
filhakika bir açlık büküm süre _ 
cck olursa bund:ı.n Almanların 
mesul olacağını söylcnı.ek.tedir. 
Zira Almanlar ellerinde mebzul 
mıktarda erzak ihtiyatları bu
lunduğunu daima söylcmi§lcr · 
dir. Bu takdirde açlık, mcvcu • 
diyeti iddia olunan mezkılr e.r
zakın Almanlaı·ca. münasip bir 
tarzda tevzi edilmemesinden He· 
ri selmiş olacaktır. 

Bu mahafil, ara.sıra kıtlıklar 
zuhur ~k olursa bwıun soba. 
bini yalnız Alman aç gö~ülüğü 
ile müoakalatın Almanlar tara
fından lüzumu vechile lemin c· 
dUmemesindc aramak lazım ge
leceği noktunıda. ısrar etmekte-

• tir. 

İtalyan kabinesi 
Yarın ''mühim,, bir 

içtima yapacak · 

R~1~ı.?· .s ( A.A.) - rı.adyonun 
vcrdıgı bır habere göre, Musoli· 
ni cumartesi "'Ünü mühinı bir . . e 
ıçtıma aktedccek olaı\ nazırlar 
meclisine riyaset edecektir. Bu 
içtima esnasında memleketi ala; 
kadar eden mühim meseleler gö. 
rüşülecektir. 

Fransız Orta Afrikaıı 
federe müatemleke oldu 

Vi§i. 8 ( A.A.) - Ha\•as bildi
. tiyor: 

Yeni birkararname Afrika 
fevkalade komiserliği idari teş· 
kitını sadclcştinnckt<'dir. Fran. 
sız orta Afrikası bir federe 
ınü.stemlckc haline sokuhnuştur. 
İdari teşkilatı lağvedilen Mori
taııya muhtariyetini muhafaza 
etmekle beraber Senegal umu· 
mi valisinin idaresine Jvcrilmiş. 
tir. Dakar mınta.ka.sı da. Senegal 
umumi valisinin emrinde bulu
nacak ve ~k bir idare me· 
muru tarafından idare edilecek.. 
tir. 

inönü kampında gördüklerimiz 
....,, - ~ ~-,,_, ~--...... ~ -
T ayyarectliğimizin yarın 

şahlanacağmdan emin olabili 
Bunun için havacthğımıza devlet 

elinın girmesi lazımdır 
Şu. anda. ya.ZlJl)ı yazarken 

Türk kanatlarının gölgesinde 
bulunuyordum. Türk hava kuru
munun daveti üzerine 1nönün. 
deki kampı ziyarete geldik .. Bu
rada iki gün kalacağız, şimdi 
birinci gün bitmiş bulunuyor .. 

Bize böyle me!fut bir fırsat 
\'erildiği zaman düşünmüş, Av
rupa harbinin on bir nydan son· 
ra. artlk yalnır. bir ha.va harbi 
'§<:k,line dökilldüği.i bugünlerde 
Türk kanatlarını yakından gör
menin, memleketimiz tayyareci
liği hakkında bir fikir edinme· 
nio çok faydalı olacağı neticesi. 
ne varmıştım. 

Trenimiz lnönüne geldiği za
man kamp müdürü Arif Doruk 
tarafından karşılandık, kampta 
kaldığımız iki gün zaıfmda gör 
düğümüz hüsnükabulden ,.e bil. 
hassa (ki bu çok daha mühim
dir) şahit olduğumuz geniş fa· 
aliyct ve kusursuz intizamdan 
dolayı kendilerine teşekkür eder 
Ye tcbriki bfr borç bilirim. 

Bu küçük seyahat bende ha. 
kiki bir intibah, bir uyanış ya
rattı.. Tiirk ka:n.a.tlarile temasr, 
uçan Türk gençliğini yakından 
görmek ben de noksan kalnuıı 
olan bir kısmı tamamlamış oldu. 
~mininı ki bir çok vatandaşla· 
rım henüz bu zevke varmıs de· 
ğıldir. Türk havacılığının kıy
metini anlamak uçan Türk genç
liği.ne itimat etmek, f;'ökkriıni
zin müdafaasını emniyetle ken
dilerine terketmek için bir gün 
olsun bu hava içinde yaşamak 
kafidir .tnönli kampına gelirken 
içimde garip bir 1üs, hatta kü· 
c·ük bir endişe vardı .. 

- Acaba, diyordum, Türk 
gençliği semalarm kartalı mı
dır, yoksa henüz' kanatçırpan 
acemi bir çaylak mı?. 

Ve düşünüyordum: 
- Türk, zaman ölçülerini ka

bul etmemiş, daima bu ölçülerin 
dışına ÇıkmL'.i, asırları senelere 
sığdırmış bir millettir. Havacı· 
lığımız belki yenidir, fakat ace. 
milik yoktur. Dünkü muamma, 
Türk çocuğu için bugün lbir o
yuncak olmuştur .. 

Filhakika bu kan...ı.atimdc aı· 
danmamış olduğumu iftiharla 
gördüm. Bugün şu yazıyı yazar_ 
ken önümdeki alanda. Türle 
gençleri zarif planörlerinin ka
natlarını güneşin ilk ışıklarma 
veriyorlar .. Sabah henüz olm~ 
ve derhal humalı bir faaliyet 
başlamıştır. Yeknesak kıyafetli 
yüzlerce genç geniş \'e munta • 
zam alanda mekik dokuyor .. 
Dün biz bu sahaya gelirken önü. 
mü7'dc sadece boş bir arazi gör
müştük. Halbuki bugün bu kıy · 
metli vatan topraklarmm o de
rece kıymetli cevherlt'rle dolu 
olduğunu idrak ediyorum. Bura
nın öyle sıcak. sarıcı bir havası 
var ki bugün buradan a:yTılaca· 
ğımıza üzülüyorum. Bu bir gün
lük yakmlık senelerin dostluğu
nu temin etti. 
Şimdi kalem elimde intibaları

mı toplarken zorluk çekiyorum. 
Havacılığımız hakkında stra.. 
ostf er kadar geniş hayatım, 
memleket gençliğinin Türk ha-

ti 

valarına müdafaa edebil 
semalar kadar yüksek · 
var. 

lnönünc gitmem.i_ş, Türk 
natlarile temas etmemia o 
Siz bu hissi duyamaz. Bu 
salsiz heyecanı tadamazsm 

lnöııüne ayak bastığımız 
kikn.dan itibaren, küçük be 
muntazam evleri, kırmızı 
Jarile gü?.el bir .ağız gibi b 
muza gülen §ehir bu !nönU 
yesi, dün kartallara bugün 
kanatlarına yu\•a olan !hıönil 
pcleri ve her haliyle hakikt 
varlık olduğunu gösteren 
insana daha ilk nazarda ibir 
gi bir cmniy~t telkin ediy 

Buraya gelen Türk gen 
16 - 24 yaşları arasında .. 

Bunlar her sene üç ay 
da, makinistlik, telsizcilik, 
habere, pilotluk, paraşütç· 
ve bombardıınancılık öğren! 
lar. 

Bu sınıflara devam cdi 
brovesin.i. alanlar ist · 
takdirde ordunun göster 
okullara devam ediyorlar, 
nız paraşütçü ve pilotlar 
nünde kalıyorlar. 

Türk gençliği havacılığa. 
şı ibüyük ve §uurlu bir 
besliyor.. Bu_<>iin artık ha. 
lığın kyımeti anlaşılmıG, ve 
valara hakimiyetin zafer 
ilk §ali;. olduğu tayyün • 
tir. Bunu on yedi ya.§mdaki 
genç bile takdir ediyor. 
konuşuyorum: 

- Buraya göklerimizi 
mandm korunıağa. geldik, 
yor .. Biz bir kan~ toprak 
smı bile feda cd~miyccek 
milletiz.. Havala.nmız için 
tcreccğimiz titizlik kar 
zın emniyetini temin ede 

- Şu halde havacılığa. 
büyük bir hevesiniz olma.b? 

KarşJıdaki genç semalar 
berrak gözlerile bana. 
bu gözlerde benim takdir 
meyişimden mütevellit bir 
görüyorum .. 

- Heves mi? diyor .. Biz 
raya gelirken bir fantazi 
değil, v.a.tani vazifemizi i 
hamlanmak gayesiyle se 
Bu yolun sonu a&keri 
ciliğe, göklerimizi müd&f 
varıyor. 

- Yani lüzum.unda harp 
mek, gökleri müdafa.a. etm 

- Yalnız gökleri değil, 
nı müdafaa. diye sözüne de 
ediyor. Türk va.tam, müdaf 
m yalnız kendi evlatların 
bekler •. 

Türkün kırma.dığı kılıç 
tur, doğru, fak&t art.ık 
kılıç, süngü de\•ri ka.~ ......... 
Soın sözü söyleyen ta.yya.r 

Nihayet yinn.i ya§lJ1daki 
gencin vazifesine !böyle 
ba.,~nma.sı, bu milletin 
yere gelmiyeceğine ne güzel 
misaldir. 

Kampta kaldığımız iki 
gün zarfında. binlerce Türk 
cinin vatan müda.f aasr için 
yük bir zevk, heves ve ı 
'kanatlara sarıldıklannı 
Yüzlercesi de bu yuvaya 
memenin ...-erdiği acı ile k 
yordu . 

Kamptaki çalışmayı g
geçirdik.: Kampa kabul edi 
ler işe pilanörden başlay 
Evvela ye-rde muva.zene. 
acemi leylek yavnı:ıarı gibi 
uçuşlar, beş metre. on m 
Bunlara sıçrama de.niliy.or, 
sonra dil% uçuşlar. Dönii31ifıi 
çuşlar ve nihayet yelken u 
lan .. 

Kampa geldiğimiz gün y 
uçuşlannı seyrettik ve 
bir saatte bizi saran em · 
hava içinde evvell tayyareye 
sonra da pili.nöre binmeğe 
lip olduk .. Ta.yya.re motörlü. 

JkWi,)'fl Ye....ı.tu Sarayaua iinÜlllle lıuluan adac&i1 blcl&rmaja karar ,·erıuiı ' '& lıur&,l& küçük bir ha:b6:ıo yap'tmıı.$au mlinaaip &irmiiıtü.r. So&4aki 
ro8lmtle J olu JklJ·e ayıran ,.o k&ldırdacak olan adacı(ı, .ağda da 1ıu adlııcık t.akl e\·lerln yıkılmaıuna bft§l.'Uldrğmı görüyonıumıT. 

• f ~rruatb bir oyuncak, piJ 
ise basit \"C f'min b;r eıgl 

,(Lütf cn MIUftfJU reviri 
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yet- Amerikan 
ünasebatı 

düzeliyor 
gt01ı, 9 ( A.A.) - Han· 
Usteşan Summer Vels 
beyanatta Amerika ile 

er Birliğinin münasebct
laha. çalıştıklarını ihsas 

dün Sovyetler Birliği 
elçisi Umanski ile yap. 

görüşmeden bahsede · 
memleket mUnasebetleri
fık eden bir çok mesele. 
sta.nıe ve müsbet bir zih· 
airesinde müzakere edil-
ild.irmiştir. 

anyada hububat 
atları yükseldi 
eş, 9 ( A. A.) - D.N.B 
or: 
met fiyatı geçen seneye 

yüzde 30 ila 35 a ıtmı~ 
bubat fiyatlarmı te~bit 

edir. 
uat, bu tedbirlerin Salnız 

rrn yükseltilmesine mani 
kalmıyacağt, aynı za · 

köylünün muhsulünün 
fiyatla. sablmasın1 da tc. 
cccği kanaatindedir. 

sorsalar: "En büyük 
derim... Bir 

avafanınca insan yük:::eı· 
.. kselmek semaları del. 
ç aşağıya inmemek isli
yükseliş, en ytik.sek ko· 
a yükselınekten de 

P talebeleri hocaları yeL 
uşlan yaptılar. Sekiz on 
ün aynı zamanda uctuk
yalçm tepeler üzerlnde 
ce nazlı nazlı süzilldükle 
nihayet yuvasmı arayan 

ar gibi bir müddet alan 
e dolaşarak yere indikle. 
rdük. • 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba.., tarafı 1 lnrltl,.) 
91 tatbik ettlil lktı!ladl ablukaya 
iştirak etmiştir· Amerikarlan petrol 
llırn.catmın mcn'J ile cenubi Ameri_ 
k.3.dan Almanya ,.e ttalyay& huğ -
day gitmemesi için Dlrleş:lk dev
lf'tler bü~eslnden Ruzvelttn ~ 
yliz milyon dolarlık bir tah!lisat &. 

yırmış olmuı fktı"adi ıtblukaya tır 
tirak etmekt-0n başka ne mretle 
ifade cdilebUlrr 

Kapalı bir şeldlde başhyan bu 
lktr"adi bıırp adım adım inki,af e. 
tlerek bir gün a<tlieri hup sııhasma. 
intikal ederse bu netice karşı!!mda 
hayret etmPmclidlr· 

HASAN KUMÇA YI 

Hindistan 
Londra, 8 ( A. A.) - İngiliz 

hükOmeti harpten sonra Hindis· 
tan için yeni kanunu esasinin 
analıatlarmı hazırlamak maksa
dile Hindistanm milli haya~ında 
başlıca. unsurlan temsil eden 
bir teşekkül ihdasına. muvafa. 
kat cy!emiştir. 

Bu hususta bugün Hindistan 
umumi valisi beyanatta bulun· 
muş ve· beyanat Hindistan nazı
rı Ameri tnrafından Avam Ka
maraı:;ında okunmuştur. Beya · 
natta ezcümle deniliyor ki: 

11
- lr.giliz hükCımeti kanunu 

esasinin bizzat Hlııdliler tara
fından hazırlanması hakkında.. 

ki istC'ği sempati ile karşılan· 
mıştır." 

Umumi vali bundan başka, 
Hindistan efkirı umumiyesinin 
muhtelü kısımlarına mensup 
mümessillerin umumi valiliğin 
icra konseyine dahil olmaya da
vet etmiş ve bir harp istişare 

konseyi teşkil edileceğini de ha· 
ber vermiştir. Bu konsey heyeti 
umunıiyesi itibarile Hindista
nm milli hayatını temsil ede • 
cek ve Hind devletlerinin mil · 
messillerini ihtiva eyliyecektir, 

Romanya, 
prolesta 
(Baş tarafı 1 \ incide) 

elçiliği, Romen polisi tarafm • 
dan bir sefaret kuryesine yapıl. 
mış olan fena muameleyi şiddet· 
le protesto edecektir. 

Londraya gelen ınalfunata gö
re, mezkur kurye polis merkezi. 
ne götürülerek bazı malt1mat 
hakkında isticvap edilmiştir. 
Malfımat vermeıkten içtinap et· 
tiği cihetle, kendisi tabanca ile 
tehdit edilmiştir. 

Büyük Britanya elçiliği der -
hal tal1kikat yapılarak mesulle.. 
rin tecziyesini talep etmektedir. 

Bulgar hariciye 
nazırı 

Bftkttıı, 8 (A.A.) - ÖnUmüzdeki 
iki glln zarfmda KralyOflada. Bulga 
ristanm Romanyadan arazi iatekleri· 
ne dair müzakerelerin başlamasına 

intizar olunmaktadır. 
Hariciye nazırı Popofun reisliği al

tında bulunan Bulgar murahhasları 

~abahleyin BUkreşe gelmiş ve öğle ye
meğini Romanya başvekili B. Glgurtu 
ile beraber yemişlerdir. · 

Romanya namına müzakerelere iş· 

UrA.k ceren murahhaslar Romnnya ha· 
rlciye nazırı Manotlcsl<u ile Roman
yanfo SoCya ve· Bel~rad elçileridir. 

MACARİSTANLA TEMAS 
Biikre,, 8 (A·A·) - Röyter a. 

jA.nsı, Romanyanın floma elçisi 
Bossy tarafından Budapeştede ya
prlan görUşmelerin nihayet buldu
~unu ö~rcnmi$tir. nossy bu akşam 
Biikrı>!'ltP. beklenmektedir· 

itaıyada müthiş 
bir infılak 

· (Baştara!ı 1 incide) 
eivarmda bulunan bir kışla ağır 
hasara uğramış ve şehrin bir 
çok evlerinin çamları kırılmış -
tır. 1şbaşın1.fa bulunan ameleden 
39 kişi ölmüş; bir kaç yüz kişi 
yaralanmıştır. 

epcsi denen 830 rakamlı 
uçuşları takip ettikten KAYIP ERKEK M 1s1 r da 

·ampa indik .. Akşam ya- ÇOCUGU 
va.cı bastrrıyordu .. Burada Bütün yabancılar polise 
·de bir heybet görüyor - 1934 senesinde Romanyanın müracaat edecekler 
ayya.relcrin dizilişlerinde . Tutragan ka7;asmm Yenicekö-

bet, pilanörlcrin alana ko- yünden Türkiyeye göçmen ola- Kahire, 9 (A.A.) - Dün neş-
rak gelen ~1u"t fa Kenarın o<r redilen bir kararname mucibin· nda bir heybet, arkamız· n ·~ a ~-

lçın tepelerin mor ışıklar lu 12 yaşındaki Nesimi Sirkeci ce bundan böyle, kordiplomatik 
·· ı'sta.syonunda kaybolmu<::tu O müstesna olmak üzere, Mısırda omülmesindc ve nihayet •. · 
indirme merasimi yapı- zamandan bugüne kadar araş. ikamet eden bütün yabanc!~ar 

binlerce gencin saflar tırmalar yapılmışsa da bir tür- hüviyet kartı almak üzere poli. 
dizilip bir tek sesle İs- lü hiçbir iz elde edilememiştir. se müracaat ve kaydedilecekler

marşını söylemesinde ta- Eğer gört-n veyahut yerini bilen dir. 
ç bir heybet vardı. varsa Çorluda Süleymanlı çiftli. MISI RIN YENi 
si gün daha şafakla be . ğinde c:alışan babası Mustafa ERKAN/HARBiYE REiSi 
ampta faaliyet başlamış Kenara bildirmelerini insaniyet Tekaüde sevkedilen Aziz - El • 

ilanörlerle dolmuştu .• Sa. namına rica ederiz. Bildiren Masri Paşa yerine genel kur
i?.dcn sonra. genç para. _ aynca paraca da memnun edile- may başkanlığına, Kral Faruk. 
rin 1000 metreden fazla cektir. Babası un yaveri liva generali İbrahim 

kendilerini tereddüt· Musta/_a_K_e_n_rr_r __ A_t_a_u_ıı_a_h_P_a_şa_ta_y_i_n_ed_i_ım_iş_it_r. 

şluğa bıraktıklarını ve ,.---------------- ' 
bir aşkla sarsıldıkları bu ..-------il! 
gibi bahsettiklerini gör • saatleri 

6 AY VADE! 

Avizeler 
4 Ay Yad~ 

A E G Vantilatörleri 
Ocakları, Cezveleri 

4 AY VADE 

ehemmiyetsiz, tabii bir Cep.Kol ve Masa. 1 
~.__..,______ 

dolduran yüzlerce genç 
bir intizam dahilinde vı-
işleyerek çalışmalarına 

ediyor.. Bu faali~etin 
edilecek taraf yok .• Bu· 
dumuza binlerce ihtiyat 
eci yetiştirmiş olan lnönü 
takdirle anılacak bir var. 

urada Hava Kurumunun 
imkanları dahilinde her 
rlığı yapmakta tereddüt 
ğini gördük. Herşey ta -
ve bilhassa hüsnüniyet 
·· z. Ancak noksan kalınış 
et görülüyor, hükumetin 
eli buraya girmemiş .. 
acılığınuzm inki~afından 
etmek hata olur. Beş se. 
el uçmağı aklından ge,ir
Türk çocuğu, bugün ha -
hakim tayyarelerle oyun. 
bi oynıyor, Yarın ise ha· 
ta da sırtı yere gelmez 
vvet olması mümkündür, 
'n hevesi, kafi derecede 
vardır, yeter ki kendisine 
aya saha ve malzeme ve· 
Bunu yapabilecek vazi • 

olan ancak devlettir. 
acılrğımıza devlet tc~ki -
arasın.da birinci planda 

rilirse dün emekleyen ve 
doğrulan tayya.reciliği • 

yıı.rm şahlanacağma emin 

1 
A E G vantlltörlerl 1 Havagazı ocakları 11 Lllk.!ıor Radyoları 1 
fırınları, ırilpUrgelerl Kömür sobalan 

ve hedlyelik E'tıYa 
4-6 Ay Vade 4.6 Ay Vade ------------- -------------O S M AN Ş A KAR ve Ş k 1 

Galata, Bankalar Caddeııl 59.(7 Tel: 42769. Beyaztd, UnlvMıılte 
Caddesi No: 28. Kadıköy, lııkele Caddesi No: 33/ 2 

j ısıanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
1 Komutanlık blrlıkJeri iı;;ID senelik olarak kapalı zarf usuıu ile (562) ton 

saman satın alILacaktır . .MUnakasa 13·8·9t0 gürıU saat 11 dedir. Muhammen 
bedeli 16860 Ura ilk teminaU 1265 liradır. Şartname hergUn komisyonda gö· 
rutebillr. lsteklllerin belll gUn ve saatten bir ıaat önceye klldar tekllt mek
tupla.rmı lt'mdıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna vermeleri. (6482) 

• • • Komutanlık birlikleri için kapalı zart usullle 1850 lon La.va.marln ma· 
den kömUrU 12 8 940 gUnU sa.at 11 de satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
3052~ lira olup ilk te~a.tı 2289 lira e!ll kuruştur. Şartname hergUn komi!· 
yonda görtilebillr. lsteklllerln belli günde muayyen saatten bir saat önceye 
kadar teklif mektuplarını Fmdıkhda komutanlık ıatmaıma komisyonuna 
vermeleri. ( 6450) 

Devlet Demiryoltarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan ' 

Muhammen bedeli 30000 Ura olan 50 ton kaynıı.mı~ lngllip bezir! 21·8·940 
çarıııımba gllnll aut 111 te kapalı zart usullle Ankarada idare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek L!ıtlyenlerln 2250 liralık muvakkat temlnatile kanunun t&· 
y:ln ettiği \"c!lkall\rı ve teklltlerlnl aynı ıtııı a.at 14 de kad11.r komisyon re
laU ne vermeleri llznndır. 

Yıpratma harbi 
(Baştarafı 1 lnrl sayfada) 

miler limandan 4 00 metre mesıı re
de demirliyerek mavnalarla ho -
şaltılmakta olduklart gibi, yolcular 
da ~ndallarlFl çıkarılmaktadır. Bun 
dan maada çöl rüzgan eenenin Uç 
ayı hiiyük bir ~iddetle r.ınnektf'dir. 
Bu ril7.1gar t;am 1~ haziranda esme. 
ğe haşlayıp, bilılf'asrla J 5 eylüle 
kadar esmeğl} devam ediyor· sura
tı bazan saatte l 90 kilometreye va
ran bu yakrct rüzgar, bUtün s;Lhil 
boyunca büyUk faaliyetleri imkB.n
sız bmıkmaktadır. Berbera lima. • 
nındaki işler de bu rüzgarla ciddI 
bir surette müteessir olmaktadır· 

Haber alındığına göre, Zeilaya 
gelmiş olan İtalyan şimal kıtaatı 
takriben iki livadan müteşekkil bu
lunmaktadır· Zeila müdafaa edil -
memiş olduğu cihetle, İtalyanların, 
işgaline bir mani de mevcut değil· 
di· 

240 kilometre m;unluğunda olan 
ve vesaiti nakliyenin geçmesi için 
pek bUyUk müşkülat arzeden sahil 
boyunca giden yoldan, mezkfır !. 
talyan kuvvetinin geçmeğe t~şeb· 
büs etmesi şüpheli görUnmektedir· 
Bu yol gayet dar ve donanma. ve 
kara kuvvetlerinin topçu ateşleri • 
ne maruz bulunmaktadır· 

Zeilaya varan yolun hakinı nok
talarının müdafaası, Fransız müda
faa planına <lahil bulunmaktaydı· 
Fakat Fransanm tesliminden sonra 
bu müdafaa planının mevcudiyeti 
ortadan kalkmıştır- Bunlardan ma· 
ada, mesafelerin uzunluğu ve nakil 
vasıtalarının uğradıkları müşkülat 

nazarı itibara alınırsa, askeri nok. 
tainazardan adeden faik bir düş · 
manı durdurmağa teşebbüs etmek 
iyi bir taktik teşkil etmezdi. 

Bir dereceye kadar Afrikadaki 
harbin bir yıpratma harbi olacağı 
ve İngilizlerin bidayetteki taktikle. 
rinin gayesinin de bundan ibaret ol
duğu işaret edilmektedir. 

rnsan ve malzeme zayiatı kolay
lıkla telafi edilemediği cihetle in -
san ve malzemece olan zayiat her 
hangi bir ilerleme veya. gerileme • 
den daha çok ehemmiyetli bulun· 
maktadır· 

K ahlre, 8 (A·A.) - Rı>smt t®· 
liğe nazaran İtalyanlar İngiliz So
mallsindeki ileri harektıeıini dur
durmuşlardır. 

Batr <:Ölünde 'f ağustosta hudut_ 
ta tam bir sUkflnet hUklim sürmüş. 
tiir. Sudanda, Atbara üzerine mu
vaffakryetsiz bir hava baskmr kay_ 
dedilmiştir. 

Somalide, derpiş edildiği veç.bi
le düşman kuvvetleri Har -
geisa Odbeina'yı zapttan sonra 
durmuşlardır. Yalnız hava. istik
şafları ve bu me,•kiler etrafmda 
·küçük bir faaliyet kaydedilmi§tir· 

Burao böie-esind 0 ve doğuya doğ. 
ru vaziyet normaldir. 

Kenya ve Filistinde kayda değer 
bir hMise olmamrşhr. 

Hicaz hükmeti Hac yol
larının emniyette oldu

ğunu bildiriyor 
Ka.hlre, 8 (A· A·) - Hicaz lıü. 

kfımeti bu sene Mekkeye ynptlacak 
haccın mutad veçhlle cereyan ede· 
ceğini bildirmiştir. Hacıların Mek· 
keye gitmeleri için geçecekleri ka
ra ve deniz yollarının emniyetle 
bulunduğu zannedilmektedir· Hicza 
hükumeti Mekkeye gidecek hacı • 
!ara elinden gelen yardnnı yapa· 
caktrr. 

53 Alman 
tayyaresinin 
düşürüldüğü 

teyit e.tti 
Londra, 8 (A.A.) - Bahriye 

ve hava nezaretJerinin tebliği: 
Bu sabah çok erken henüz gün 

doğmamtşken .cfü~manın motörlU 
torpido botları Manş deniziı1deki 
kafilelerimizden birine hücum. 
]arda bulunmuşlardır. Bu hücum. 
lar esnasın.da bir Alman torpido. 
botu batırılmış, bir diğeri de ha· 
sara uğratılmıştır. Kafileye dahil 
bulunan kabotaj vapurlarımrzdan 
üç tanesi batmıştır. 

Bu kafileye bu sabah lıava lıü. 
cumlan başlamış ve bütün gün 
tekrar edilmiştir. Bu bombardı. 
manların neticesi henüz tamamen 
malı1m olmamakla beraber bazı 
vapurlar ehemmiyetli surette ha. 
sara uğramıştır. Bu ehemmiyetin 
derecesi henüz belli değildir. Ba. 
tan vapurlardan kurtulanların ve 
yaralıların bir kısmı şimdiden 
karaya çıkmış bulunmaktadır. 

Hücumu yapan düşman tayya. 
relerinin büyük bir kısmı tek ve 
iki motörlü avcı tayyarelerinin 
refakatinde bombardıman tayya
releri idi. Hücumların hepsine 
İngiliz avcı filoları §İddetle mu. 
kabele etmiş ve düşmana ağır za. 
yiata uğratmışlardır. Düş;nan 
zayiatı hakkında henüz tafsilat 
mevcut olmamakla beraber şimdi. 
ye ka.dar alınan malfimat 53 dil~ 
man tayyaresinin düşürüldüğünü 
t eyit eylemektedir. Avcr pilotları. 
rnızdan 16 sı kayıptır. 

Amerika da 
400 bin 

kişi askere 
alınacak 

Londra, 9 ( A. A.) - Vaşing. 
tondan bildiriliyor: 

Amerika iyan meclisi, reisi 
cumhur Ruzveıte, ordu ihtiyat· 
Iarmı ve milli muhafızları bir 
sene müddetle silahaltına çağır· 
mak salwhiyetini veren. lbir ka.. 
nun projesini tasvip etmiştir, 

Bu kanunla 400 bin kişi silaJı 
altına alınabilecektir. 

Amerika hükfı:meti yeni silah 
fabrikaları ve bu arada altı tay .. 
yare fabrikası inşası için 150 · 
200 milyon dolar tahsis etmiş • 
tir. 
Amerikaoa. tayyare imalitmm 
şimdi senede 10800 tayyareyi 
bulacak derecede arttığı bildi • 
rilmektedir. Gelecek senenin son 
kanun. ayına kadar bu rakam 
senede 18000 i bulacak ve müte· 
akiben gitikçe artacaktır. 

Vasingt-On, 9 (A· A·) - D· N. n. 
bildiriyor: 

Harbiye nazın Stimson, federal 
ordu için çalışan mühimmat fabri· 
kalarmın bundan böyle tiç ckiplo 
çalışmasını emretmiştir. Bu yeni u. 
sul çalışma fabrikalara 24 bin işçi· 
nin ilavesini lııillzam etmektedir· 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
lbrehlm l''evzinin 21;)85. hesap No. J11Jle sandığımızdan aldıtı (2800) li

raya. karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vcrmcdltlndcn hak
l<mda. yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı maddesinin matu. 
fu 40 cı madd~~lne göre ~atılma.'!II icap eden Bo~a.ztı;;lndc Yeniköyde Pcnaiye 
mahalkı'linin I«Syba;ıı (Yenlköy) caddesinde eski 23 yeni 25 numaralı kAglr 
bir yalının tamamı bir buçuk ay müddetle açık aritrrmaya. konmll!!tur. Satıı 
tapu ı;icil kııydrna. göre yapılmaktaıltr. Arttmnayll girmek lstiyen (1062) 

lira P"Y akçe.et verecektir. Millt bankalarımızdan birinin temlna.t mektubu 
lla kabul olunur. Birlkmi' btillln vergilerle belediye resimleri ve vakıf .fca_ 
rPsi ve laviz ıx,deli ve tcll~liye rUsumu borçluya aittir. Arttırma şartname
si 12.8-40 tarihJnden itibaren tetkik etmek istjyenlcrc .sandık hukuk i~leri 
aerviı'linde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair ltizumlu l:r.ahat 
ıfa. §artnarnede VI.' takip dosya.smda. vardır. Arttırmaya. girmiş olanlar, bun
IAı-ı tetkik C?dcrek satılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her §eyi öğren

miş ad vo itibar olunur. Birinci artbrına 25-9-940 tarihine mUsadlt çarşam 
ba ~UnU Cağalo~lunda. kAln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla. 
ca.ktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icap eden gayrimenkul mUkelletiyetıerile Sandık alacağmt tama
men geı;;ml§ olması ııartttr. Aklıi takdirde 11on arttı:ranın taahhUdU baki kal. 
mak §artile 10-10.!HO tarihine mUaadit per~embe gUnU aynl mahalde ve ayni 
saatte 11011 arttırma.aı yapılacakttr. Bu arttırma.da. gayrimenkul en çok art. 
tmımn llstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slclllerile sa.bit olmayan alA
kadarlar ve irtifak hakkr ııııhlplerinln bu haklarım ve busuıılle faiz ve ma. 
sarlfe dair iddialarını il!n tarihinden itibaren 20 giln içinde evrakı mUsbite
leril~ beraber dairemize bildirmeleri Jtzırndır. Bu suretle haklarmt bildirme. 
nıiş olanlarla. hakları tapu slclllerile sabit olmayanlar Mtr.ş bedelinin pay -
Jaşma111nllan hıı.rJç kalırlar. Daha faZ'la. malQ.mat almak tııtlyenlerfn 939.225 
dosya. No. sile sa.ndığmtız hukuk lşleri eervl.slne mllracaat etmeleri lUzu
mu UA.n olunur, 

DiKKAT 
F.mniy(lt ı:lAndrğr, sandıktan alman gııyrlml'nkum lpotrk ı:!:lrtermek lıı. 

tl!yenlere muhıımmlnlerlnıl:r.in koymu~ oldu~n kıymetin yüzdl!l 40 ııı teca\.1l:ıı 

Suadiye gazinosu 
hadisesesi 

(RR~ta1'Rfr 1 hıı:-idt') 
Fl\J<ııl hıınıın için gazinoya. gel!'n 

l'l"lll~terllPrdım Iıwk;ı lı\rlııı ta.rlferlPn 
b:ıı.şk:., Anam ha:ırıııı.. l'iO kunış rhıt111-

llye ııla.rııı k bllet krst1rmc~e başla. 

mışfıı-. 

Halbuki bu kon.,Pr lc;ln belediyenin 
tayin elttğl fPvkR1Ade 7.amlı tııl"iteyl 

tatblk lle iktifa cirue.ııl icap clmckte. 
dlr. 

Halk, hıı duhuliyenin n" gibi bir e. 
sa.sa d;ıyıındığını 11ra~trrmadrğı için 
bUtUn girenlerPı hllet kl'sllmlş, fakat 
tam konser b~lryacağı ııırada. bele
diye ikltııat mUrlUrU Saffet ile ıx,1e -
diye rnUfettl:, muavinlerinden HııııRn 

Akdeni;o; tesııdUCen gazinoya. gelmış 

va vaziyeti övenlnce hemen K:ı.dıköy 
kaymıı.kamınıı.. habt>r vernıl~lerdlr. 

Ha.sııın Akdeniz hinhlr mUşkillAlla 

Erenköy karakolundan blrkıı.ç polı1 

getirerek vaziyeti te.sblt için tedbir. 
ler alırken ka.yınakam dA. gazinoya. 
gelınl~, ve !evkalMe tarl!o tatbik c. 
dlldfkten maada halktan mrulııO:r. o -
larak liO kuru~ da duhullye alındığı. 
nı za.bıtı11. tesblt ettirmiştir. A tınan 

60 kuruşlar:n halkl\ nıısıi geri veri. 
lE'ceği dUşUnlllmUş, nihayet §U pra-
0tllc bir ÇR.re bulunmuştur: Mllt'cttı~ 
muavini Hasan Akdeniz, fiahneye çr!< 
mış w halka. hitaben: 
"- MUcsııese hak.sız yere elzd,,n 

60 §er kur~ duhuliye parası alnıı!l

t.ır. gazino bu pllrıtyl size la.de et
mek mecburiyetindedir. Fakat bu 
mUşkUl görü.ldü~llnden heplnl7; heı:Rp 
görUrken bu parayı da hesabi\ ithal 
ediniz,, demiştir. 

Halk tara.ftan a.llur,ılarıa karşılanan 
bu sözlerden biraz sonra ise gazino 
sahibi tel~lı bir halde sahnede gö. 
rUnmUş: 

"- Aman mahvoldum. Bana acı

yın. MUnlr Nurettin ve saz heyellne 
tam 250 lira ödeyeceğim. Bu parayı 
da ancak böyleJikle çıkara.biliyorum. 
Hareketimde hata görUldU

0 

ise zabıt 
tutuldu. Asll haksızlık verilen kar;ı. -
rm gördüğünüz §eklidir,. demiştir. 

Bundan sonra henllz hUviyetlPri 
anl8.§ılamıyan ve nıallye memuru ol
duklımnı söyllyen iki kiııl sahneye 
fırlamış: 

"- Biz de maliye memurlazoıyrz. 

Keııllen blleUet"de h;ııı:inenio. h!lkkı 

vardır. Asıl zabıt belediye mUCettlş. 
leri be.kkmda tutulacaktır. Gazino sa. 
bibi haklıdır. Kaymakam, belediye vo 
belediye mUfettlşlcrl hak.sızdır.,. 

demişlerdir. 

Maliye memurları bundım sonra 
Kadıköy kaymakamı, belediye lktı. 

sat mUdUrU ve belediye mUtetliş mıı. 
avinl hakkında, hazine~ zarara. u~. 
raltıkları iddia.sile zabıt da tutmag-a 
kalkışmışlardır. 

Bu vaziyet üzerin~ halktan bir kıa 
mı 50 kuruşu hesaba. saymış, bir k11 
mı her hangi bir söze maruz kalmak 
endişeslle sesini çıkarmamıştır. 

Hii.dise etrafmda lstanbul def -
terdarı bizzat tahkikata girişmiıs • 
tir· Bu maliye m!:"muıfarmın kım 
oldukları tc<:ıbit olunmuş, kendile -
rinden hareketlerine dair izahat 
istenmİ§lİr· 

Defterdarın bu sabah gazetemi· 
ze söylediğine göre, maliye m!!. 
nıurları ne kaymakam, ne iklrMl 
müdürii, ne de müfettiş muavini 
hakkmdıı. zabıt tutmamışlar, sade· 
ce bilet kı>simi menolununcaya ka· 
dar satılan biletlerin miktarını tes· 
bit etmişlerdir· 
Diğer taraftan Kadıköy kayma

kamlığı gazino hakkında hrnüz bir 
ceza kararı vcrmcmiışllr- Ancak 
gazinoya hem para cezast, hem.sed 
cezası verileceği ~ibi, ı:ıahibi hak· 
kında da "halkı İğfal Nlerek men. 
faat temini., Auçıından kanuni ta· 
kibat yapılacak ve mahkemeye sev. 
kolunacaktır· 

Gazinonıın kapanma karan her
halde bir haftadan az olmıyacak
tır. 

H8.djııe ha.kkmda kay:ma.kamhk, 
ddtenfarhk, va bı>lediya tarafm· 
dan tahkikat yapılmaktıt<'hr· 

BEBEK GAZİNOSU ttç G'ON 
KAPATILACAK 

IlebQ]f; ~osuna. üç gilnllik ka. 
panma ceı;ası kesilmiş ve gazino 
sahibinin itirfl.T.ı ilzerine iş mahke· 
meya intikal etmişti. 

Mahkeme, belediyeyi haklı bul
duğundan ceza kespi katiyet etmi.,
tir. Gazino üç gün kapalı kıı.lacak· 
tır. 

General Mustafa Gökçe 
vazife basmda vefat etti 

' '.Ankara, 9 - Tüm kumandan· 
Iarmdan tümgeneral Mustafa. 
Gökçe va~fesi başmda. kalb 
sektesinden :vefat etmiştir. u~ 
zuıı müddet '.Ankara . ga.rnizoD 
kumandanlrğı yapmış oları mPr. 
hum ordumU7.Ull gil.zide :kumau· 
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• d~ mağarada 
ltllzgtra kar11 

-x-
~hlı tllaglr faılalqlJ. Her 
~ lhilınetıı zor o-

--~ Cirt~rf~ıi,, ne bu 
. ""eaı imkln9ız-

el' iıırd 
t 9') etıbıre uyandı. YU· 
01cıllfutı lllruıunuıtu. Baktı 

. u &örerek tlk!ine: 

~' h~Yııyazı Peter gece 
~ olacaktı, çlin.. 

devam ediyor-

' 'l'tı ... 
• , b~ .. ~ıılt on 

""lçiJt a neler an-
~p Jı.ııı a Yilk vapurunda 
ltı 'f&,... "'&ıörUne ait motö· 
hı. '"1' l( "'lttıız · &kine gUrUltU· e' Olduğu için bir 

~'lıı tetıdilihavaya çı
bft l~i ınaceruı ne ga. 
~ ~ey ifurup dururken 

tıı IUt e !:tkıp ateı yak· 
d~llın gönnuıuı? 

t >t'elerı Grar • Spee
d~ll ıırhlıaını:n mayi 

11· •caba nerede..,. 
•q•lı.ııı.a ~ 
tıoı • bu deponun 

""ıı~nllbl Amerika. 
~llel'I de değiı, Put. 
~1 ~de liom burnu 

ilıUznau.nı ileri 
~ 

hytiııta 
"4... ttı ftiıt kut değildi. F&· 
.. ~l'otıı ~Yle olduiunu 

'!it 11
' ~ırhlrnı:n Horiı 

~liıı ilk leçııı tehlikeli 
"ı "h "1ıl!ler1 boyunca 
>t to1ı. '-ırıa ıirmezden 

bıahrultat aarfet. 

llııııı)'or 
~ Oltıı ~Uaunuı? 
\ıne ~ eter, b1.4mı el· 
_"Cl)°"dıı ' dUıUnen kaza. 

~ .. e~ 
.._lı CU cevab verdi: 

lı-.~ UfUduın. De. 

~' l•Uba". Be· 
... ~tıı? •lablleceği.nW 

efeııdiırı 
t 'deeeır..ı-• Ben ıafak 

k.~ k •ıın. Gidif ıtı
.""t a.._ l'tlle Yolu bil • 
~ ~t h en 

ııt~'rı •urer. kaYJkla 
a. kadar fırtına 

'6ııce ben . 
loııı. •ıze birkaç 

~'dar ~· Su için si
'-tııı ~ ııı.f trııeniz lizmı. 
ıı.' •ltııa !'\ bir tane, o· 
'il · ğa trıecbu 
l\t \' rum. 

e &''k 
~ YUıu §arkta 
~ 

pembeleoinceyn kadar ~evezelik 

ettiler· 
Peter: 
- Denb: pek fena değil, dedi· 
Mağaradan çıkarak Tri.lltanlryı 

takip etrnİ§ olan Varkley sordu: 
- Kara yolundan sizinle beraber 

gidemez miyim? 
- !mkinı yok· O ~·olun ne ber

bat ıey olduğunu aiz bilmezııinfz. 
Varkley ısrar etmedi· Aletin ya. 

mnda oturdu· Peter yumurta top· 
lamağa gitU, yarım saat kadar 
sonra ıapkaaı yumurtayla dolu ol· 
dağu halde döndü· Birkaç tanesini 
içtiler· 

Kendisini dalıa kuvvetli hisseden 
Varklcy teklifini tekrarladı. Peter 
bu ~fer itiraz etmedi· Yanm saat 
sonra yola çıktılar· 

Karşılarına gelen Hk yamacı 

tmnan11 o kadar mU15kUI oldu kl 
bir aralık Varkley da.ha ileri git
mekten ümidini kesU. Pelerin ko. 
luna yaslanarak ya"q ya\'q iler
ledi· Nihayet: 

- Her şeye rağmen gidebile
ceğim galiba, dedi· lıin can 1rktcı 
nokta.sı eğer yolda kalmağa mec -
bur olursam sizin dönllşllnUzU din· 
temek mecburiyetinde bulunmam· 
dır; çUnkU yolu bilmiyorum· 

- Ben sizinle beraber kalırım· 
Varkley biraz dinlenmek Uzere 

durdu, bir kaya Uzcrine oturdu ve 
zaif elini Peterln omuzuna koya • 
rak: 

- Size çok minnettarım Pcter, 
dedi· Minnettarlığın bo!! bir JU 
olmadığını isbat için Londra ile 
temu etmek imkanını bulur bul -
maz size gUzel bir mobilye gönde
receğim. 

Delikanh cevap verdi: 
Teeekkllr ederim efendim· Fakat 

artık bu zahmete ]Uzum kalmadı· 

lıılademki harp çıktı, yakında bu 
sahil gemi ankaule dolar· ' 

1 

Kabalık oimaaııı diye iU~ et. 
medlği nokta, Londradan gönde -
rilecck mobIJyenin onu cezbetme • 
diği idi· Trlstanda kurulacak blr 
aile yuva.ama Trlstanda bizzat 
müatakbel aile relıi tarafmdu 
yapılmş mobilye limndı· Adet böy 
le jeli· 

''Fok balığı körfezi., nden ay. 
nldlktan dokuz aaat sonra koloni· 
ye yakla§War· Varkley l'orgunluk· 
tan bitkin bir hale f;elmlıti· Niha
yet Peter müjdeledi: 

- !,te koloni! 
Onları ilk gören Villi Rocerıs ·ol· 

du· Elini gözlerinin UstUne Alper 
ederek dikkatle baktı. Peteri ta -
nıml§tı· Fakat yanmdakinl tanı • 
yamıyordu· 

Gelenin bir yabancı olduğunu 

anlayınca bai;ırmağa ba!jladı· Bil· 
tün koloni telaş:ı düştü. E\'lordeıı 

erl:eklcr, kadınlnr. çocuklar dL5an 
fırladı· Hemen bUtün halk, Villl 
Rocerıı'fn bahçcs'.ni:ı önUnde top· 
!anarak gelenleri beklemeğe bao· 
lalı· 

rnrı•nmı ı•ar) 

hk Jı4~larını gt•\ ~etti· Beraberce 
yola tlüttiilcr· 1kisinin do kö;rdc 
bekUycn karılan birer tocaklarmı 
diiDyn~·a getlrmelt üır.re~·dller· 

- Allaht&n bir dileğim var, 
bana bir oğlan vel"llin ! 

Dedi. 
- Allah bana hep oğlan yol

ladı, bu sefer de 3ylc olacak
tır! 

öteki ıc:ını çekti. Arka.davı 
tescili verdi: 

- Üzülme, eğer çocuğun kız 
olursa bizim oğlana alırız; ha
zırdan bir oğul edininıin! 

- Ya bcninıki oğlan olur da 
seninki kız olunıa ? •• 

R A B E R - Aqam Potta!\ 

Dünyanın 
meşhur 

katakompları 
Uzun asırlar Paris kiliselerinin 

etrafındaki mezarlıklar Parls hal· 
kmm ölUlerini gömmelerine kAfi 
geliyordu. Kazma ve kürek altın
da kemikler fazla gelince onları 
kemik uklamağa mahsus depolara 
naklederlerdi. On sekizinci asnn 
sonlarına doğru bu vaziyetin Pa
rla halkın·n sıhatl bakımın.:~, k 
mUZJr görüldUğü için bu kemik 
depolarının ko.ldınlmasına karnr 
verildi. Fakat oralarda birikmiş o· 
lan kemikler pek çoktu. Bunun L 
çin toprak altı mezarlıklnn yapma· 
fr dllıUndillcr· 

1786 senesinde lnnoncentsl<'r • · 
zarlığından çıkanlmrt olan ve Pa
riain bütün kiliselerinin depo ve 
mahzenlerinde bulunan kemikleri 
alabilecek genişlikte •: tcrtr · '.ı 
bir tahtelarz meT.arlrk hazırlanma
ğa başlandı. 

7 Nisan 1787 de bütün kemikle· 
rin mezarlığı olarak intihap edilip 
hazırlanmış olan Tombe lssoir 
mahzenleri takdis edildi· Ya,!nız 

lnnocenUıler mezarlığı kemikleri • 
nln bu katakompa nakli on beş 
ay ailrdU. Pariııln bütUn kemik 
mahzenlerinde "e üst Uste ,ığıl· 
m11 olan altı milyon iskelet vardı . 
Bu kemikler mütenazır bir şc.kll· 
de bu yeraltı galeriııinin birer du
vanna mozaikler şeklinde yerlcş
tlrlldi· Arada bir kafa kemiklerin· 

den yapılmrş ljekiller bu kcmfk 
moT.a!klcri birer motif gilıi r-ilslü. 
yordu. DU\-ann sonu ile tavanuı 
altı arasında ufak bir boşluk brra· 
kıldı. Ve buraya çok küçük olan 
kemikler karmakarışık olarak atıl· 
dı. Galeri bar.ı yerlerde genişle -
mektc ve bazı yerlerde salonlar 
bulunmaktaydı. Eu salonlar hususi 
birer mezarlığa aittiler ve bunla
nn h:ı.ngi mczarlıJa alt oldukları 
bir trı..ş levha ile İ!iarct edilmişti. 

ROMADA J<APCSEl\"1,ERIX 
TAHTELAJ:Z l\IEZ \RUKJ,ARI 

Paris kntakomplarından d:ılıa 

korkunç olan toprak altı mezarlığı 
Romada Cosoni tarafından inşa e· 
dilmiş kilise altında bulunan Kn. 
pUsen rahiplerinin mezarlığıdır. 

Bu mezarlık birkaç salondan iba· 
rettir. Ve bu salonlardan ba,zrları· 
ntn duvarında ıaavamna doğru 
demir pannaklrklı IJencerelcr var -
dır. Ve buradan ısık alırlar. Bu 
pencereler şehrin bir meydanına 
açılmaktadırlar. RapüSP"' M" ı.:.,lN 1. 
nin kurutulmuş ve sonra rahip el· 
biseleri giydirilmiş cPselleri bu 
salonların şurasına. bur"--" 'er. 
leştirilmiştir. Yanvann ~;"ili kafa • 
kemiklerinin arasına konulmuş bu· • 
lunan bu cesetlerin manı>'.ara.sı hn· 
kikaten tüyleri dik<'n diken ede -
cck kadar miithiı;tir· Fnkat RapU
scnlcr her nedensP. bu manzarayı 

V AKiT, NAKiTTiR! .. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateıten eayri hariçten hiç 
bir madde ilive etmeyi düıünmekaizin) 15 kuruı mukabilinde 

15 dRldk• gibi lnaa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra 
hazırlıyahilininiz. 

Maruf ve meıhur lokantalarımızda dahi bu derece ncfiı bir 
çorbayı her zaman bulamazsınız. 

-

Büyük yardrm ve faydası aıikar olan ~~r~ahk sebze ko~_P.rimele· 
rimizin senelerce nefaset ve tazeliğını muhafaza ettıgmc 

tahit olacaksınız . 

ÇAPAMARKA 
MERCtMEK. BEZEL YA, NOHUT vesair hububat sebze ve çor
ballk komprimelerini kilerinizde bWundurmayı ihmaJ ctmeyiniL 

Yedek erzak: Tasarruf edilmit servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir 
Aileler için oldu~u ka.dar yolcular ve spor~u~ar için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabıldır .. Bakkallarınızdar 

so gramlık bir komprime 9/100 gramlık bıt komprimcri 1 
15 kuruıtan alabilirsiniz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA T11rihi teıiıi: 1915 

- O zaman da benim krzı 
senin oğlana veririz! 

- Sö~ mü? 
- Soz. .. 
Her biri diğerinin sağ elini 

ve sol omuzunu sıkıyor. sarsı -
yordu. 

Ansız.ın ha\•ada ince bir çığ -
lık, adeta bir ıslık duyuldu. 1 -
kisi de ba§larım kaldırdılar: 
Bir atmaca, kendisinden beş on 
misli büyük bir kartalın etra
fında dönüyor: \'akıt vakıt 
toparlanarak gtlltc gibi ısaldırıyor, 
her defasında kartalın tUylcrinden 
birkaçını dağların rüzgarına sa\'11" 
ruyordu. Hitinav Mahomat: 

-Laçin ... 
Dire. aevinÇ. ve harrınlıkla hay· 

kırdı· Yüzünde engin bir imreniş, 
alkıı \•ardı. Ar.!lan da ondan fark. 
~ızdı; mırıldandı: 

- Ah, Laçin gibi bir oğlum o· 
laydı! 

llahomat ilave etti: 
- Osman, yürekliuir· Ahmet 

-
.Laçin gibi olacaktı, lakin öldü: e
ğer beklediğim oğlan daha ncnr 
çıkarsa adını Hncı Murat koyaca
ğım· 

I.lıçin Şalundcn daha büyüktür; 
yukardan aşağı ve a§ağıdan yuka· 
rı dilmdfü:, yıldırımdan farksız u· 
çabilir: söylendiğine göre onun yu. 
vası yokmuş; hep ha\'ada durur 
muıı! 

lkl atlı yol ortasında. dunnu3lar; 
yUksek eğcrlerin listünde baıılannı 
bir an bile indirmeden kuşların 
kavıalarına bakıyorlardı· Bir ara

lık 1.Açb dimdik yükseldi \'C dim
dilc inerek kartalın kanatlarından 

birine hızln çarptı. Göklerin kralı 

boılukta tekerlendi; Laçin bu se· 
fer ~ağıdan ~ ukarı doğru fırladı; 
kartalın öt<-ki kanadına çarptı. 

Kartalın ~·uvarlanışı dağların orta· 
ıunôa sisli uçurumlara doğru üç 
dört yil:.. kulaç aUrdü, sonra güç. 
lüklc doğruldu; kayalık \"C çamlı 

yamaç'la'nıi kl\'nml:ırında kayboldu· 
ı•' r • .. 

, •. • •t .İ: 

Palermo katakombuntlan bir görUnUş ... 

kafi derecede korkunç ve tesirli ı ~ÜB olmak b~r lilkstu. Zenginler i" 
görmemiş olacaklar ki kendilerin- çın bu galerilerde a}TI ayn od~ 
den evvel ölmüş olanların keınik. lar hazırlanmıştı· Onl~r l{olot:cJ~ 
!erinin ufak parçalarilc tavanlara yapıldıktan sonra on gilzel elbıse 

1 leriule sUslcnilcrek burada bırakı· drıkorasyon yapmışlardır. nsan J 

vUcuduna alt her kemik bu salon· lırBlardkı. tak e~ı .. taş merdi-
ı ..... d h" d'I ckt diri u a ompa g llll1 ~ a tcş ır e ı m e er· venlerle inilir -Ve taş merdivenler-

Kıı.püsen mezarlığından 

Palenne'dcki Rapüsenlcr mezar
lığı. 

Bu mezarlığı amiral Octavio 
d'Arn.gon 1621 - 1623 arasmda 
Kapti.senler kilisesi altında yap • 
t.ırmıştır. Bu tahtelarz mezarlıkta 
8·000 ceset vardır. Burasr bizim 
ka.pah çarşımız gibi muhtelif yol· 
lnra aynlmştır· Ve hepsinin du • 
..\ı.U'larıııın ~karsında bizim "'kapa
lı çarşıda olduğu gibi pencereler 
vardır. Yolların bir tanesi. çıkmaz 
bir sokak gibidir. Ve onun ismine 
"fırın,, derler. Naaşlar evvela ora· 
yn konulur ve orada sekiz ay ka
dar bırakılır, kurutulur ve Kapü
senlcrln kendi ta.birlerilc Kolatojo 
yapılrrlar. Bu bir nevi mumyala • 
maktır. Oradan alındıktan sonra 
kendi luyafetlerile süslendirilirler 
ve kendilerine mahsus olarak Jta· 
zırlanınıs bulunan rafa yerlestirilir· 
lerdi. 

Bu mezarlıklar zannedildiği gibi 
yalnız rahiplerin mezarlığı değil
di· Bu katakomplar zenginlerin de 
cesetlerini saklardı. Buraya gömiil. 

den aşağı inildikçe gitgide şiddet· 
Ienen kötü bir koku nefesi tıkar. 
Galerilerdeki rafların her birinde 
elleri göğUslcri üstünde JJirleştL 
rilmlş Kapüsen rahipleri yatarlar· 
Bunların kolları bazan raftan aşa· 
ğıya dorğu kaymış ve sallanmak· 
tadır. Rafların arasında ayakt:ı 
yanyana duran birkaç rahip naaşı 
vardır. Bunlara da dilşUncell bir 
poz verilmiştir, yahut ellerindeki 
tesbihleri çeker gibi görünllrler. 

Durada üstU cam kapa.kir tabut
larda süslU elbiseler içinde yatan 
kadın ölüleri vardır· Dantel ve çi
çekler nrasıBda görünen kararmış 

•ve buru§muş yUzler ne kadar kor· 
kwıçtur. Bu ipekli elbiselerin al •• 
t.-ndaıı saten iskarpinli inen arak· 
lar göriinür. Bnzan bu tabutlar a· 
yağc. kalkın!§ vaziyette bulunmak
tadır. Bazan odala da bulunan ölü
lere biribirlerlyle konuşuyorlarmış 
gıöi pozlar verilnti§tir· 
Burası müthiş korlnınç bir yer • 

dir- Tek b:ı§ına buraian r:-.CZ''n 
bir zlyarctçinln korkmaması im _ 
kAnsızdır. 

Acaba niçin papaslar burasını 
böyle hazırlamışlardır. 

Buraya girmek için bir ücret a· 
ln'lar· Belki onlar burasını ne ka • 
daJ" korkunç yaparlarsa o kadar 
Qök ziyaretçi geleceğini ClüşUn
.m~erdlr. 

l2.BO program ve memleket aaat 
ayarı, 12.35: MUzlk, 12.50: Aj~ h&· 
bcrlerl, 13.05: MQzlk, 13.20/14.00 ldU· 
zik, 18.00: ,Program, 18.05: ldQzlk, 
18.80: :MQzlk, 18.50: MQzlk, 19.Hi: 
M.llzlk, 19.45 :Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 20.00: MUzlk, 20.30: 
l{onuşma, 20.60: MUzik, 21.15: Ko· 
nu~a. 21.30: l\'.onuşma, 21.45: MU· 
ztk, 22.30: Memleket saat ayarı, A· 
jans, 22,45: MOzlk, 23.25/23.SO: Ya
rınki program \'c kapanış. 

Devlet Denizyollan işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

Muhammen bedeli 6COO lira olan 50 ndet 10 nıctrelık \'e rıo ndct le 12 
metrelik lokomotiflerde kullanılan Slmens Halskc fabrlka:ıı mamuııı.tı Pıro 
metre snatlcrlnc mahs•ıs Pirometre kablosu 26 8·940 p:ızartesi gUnU aaat 
(15) on beşte Hayclarpıışada gar blnı.s~ dahilindeki komisyon tarafından kR· 

pnlı 1.nrf u .. ulllc s:ıtın alınacaktır. 
Bu işe girmek lsUycnlcrin 4SO liralık muvakkat teminat, kllilunun tayin 

elUğl vesll<al3rla tekliflerini muhtcvl 2ar!larmı aynı gUn ııaat (14) on dör' 
cl::ı kadar komisyon reisliğine \'ermeleri l~mdır. 

Bu işe alt ~artnameler komisyondan parastz olarak dağıttlmaktadır. 
(6980) 

tilrmeyc basladı· 
Asl:ın derin bir nefes aldıktan 

sonra çok mühim blr sır verir gi
tı~ yavaş fakat imanlı bir sesle i
liwc etti: 

- Derler ki, ~a.t.in knrtalJa ba
till· çıkamayınca Lnçir.'c gılm!ş, 

Yeniden yola dilzüldilkleri za-
yardım istemiıı ı .. 

Laçin durmadan yükseliyordu· 
lki eağlı onun ardından hayran 

gözlerle uzun uzun baktılar; ba· 
kışlarında alkışın en sessiz fak!J-t 
en ihtişamlısı oldı}i;u halde uğur
ladılar· 

mnn Gı:'lıi köyiindcn Aslım anlatı- _ Doğrudur; ben goz;imle riöı~ 
"'Ordu: k d · ..ı 
J düm; bizim Hunza eresm..ıc n. 

- Bır şahin bulutlu dağın tepe· ğaç külUğü rl'nginde bir balık \'ar
sinc lıir ~'U\'a yapmı13tı. Ornda yu. dır: rok yağlı olPr; bazan başını 

murtladı; ya\'rulaJ"lnı beslemı:'k i· suyun üstüne çı'1arır, yan gelir 
çin yiyecek taşıyordu.' Blr gün bir ve uyur; Uıçin onlara bayılır: Su 
kartal onun yolunu kesti, gagasın- boylarında }lİksekten uçarak gö
daki yiyeceği zorla aldı: yavrular 2eUer. b.r balık görünce kurşun 
aç kaldılar. Kartal artık şahinin gibi onun ustüne iner, pençelerinı 
yolundan ayrılmıyor, her defasın- balığın govdeslne> geçirir ve gene 
da onun yavrularının kısmetini dimdik yükselir. Bir gUn bir U.ç;n 
kendi kursağına indiriyordu· za· suyun üstünde yüzen bir odun par
vnllı !i:thin , e uıvallı ya,•nıları bil· <,;asını balık sandı; saldrrdı; tır 

yUk bir ıstırap du>'Urorlardı· Bir naklarını bir anda ona geçirdi \'!' 

Utc;in t-unu gördü; kartala saldır. havalandı . Yanıldığını anlarınca a· 
dı; iki pnr<;n edip y!'re düşUrdU. ğaç kütüğün il atmak istedi; yapa. 
Ondan sonra iıç gündenberl aç madı· En ,;onrR kendi tırnaklımııı 

knlan yavruluı ına bnl bol ~ c:m gö· dıı"kopanp fırlat tJ... (Devamı t·a,.) . 
._ ... , 

.1. ~ :.. ... --
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Giaeş son kilrek 

yarışlarını . 
neden kaybetti 7 ı 

Vazan: Nevin Hassanı 
Sporda zafer, muntazam ve tek

nik çalışmanın tam ve isabetle 
tatbikilc kabildir. lste Galatasaray 
klübünUn geçen pazarki yarışları 
kazanmn~ındaki hikmet de budur. 
Yalnız muntazam ~alışmanın zafe
re ula.5tıramıyacağt gibi, ) alnız 
teknik de ''atdıramıyacağı bedı
hidir· Ancak bunların her ikisinin 
de ahenklı bir surette tatbiki ile 
zafer elde edilir· 

Biz iki senedenberi daıma zafer 
kazanan Güneşin teknik bakımdan 
son yarı"' knybetti~'ini kabul edi
yoruz· Zira kuvvet, tecrUbe ve 
maneviyat bakımından pek iyi o -
lan Güne~ klilbli başka bir sebep
ten yarışı böyle bir hezimetle kay
bedeceği tahmin edilemez. Güneş
li kUrekçilerin teknik noksanları 

funlardı: 
1,- Lüzumundan fazla kendine 

gilvenme, 
2 - Lüzumundan fazla idman 

netice.si olarak sürantrene olmala
n, 

3 - Yarışırken kendi kürek 
çekişlerile meşgul olacaklarına ra
kibile lüzumsuz meşguf olmaları, 

4 - Kürek stiline az ehemmi -
yet vermeleri· 

Birinci nokta, spor hayatında 
sık sık tesadüf edilen en büyük 
yanlıştır. Bilhassa ki kürek sporu 
gibi hem çok atletik, hem de alet 
sporu olan bir spordn ... 

Kürek sporunun gayet ufak ih
mallere dahi hiç tahammülil olına
yışt bir (kürekçi) nin ne kadar 
hassas olmasını icap ettirebileceği 
açıkça bellidir· Biz pazar günü 
öyle müsabakalar seyrettik ki Gü
neşli müs~bıklar olimpiyat şampi
yonlan yanlanndan gl'çl'miyccek 
gibi mağrurdular. 

Bunların başında bilhassa me'ş -
hur dıirlıent:ilc>ri kendi rnzüesife 
alakadar olacakken .dümeni ihmal 
ederek rakip takımlara Iii.! at-

Serbest yelken 
müsabakaları 

İstanbul Su Sporları Ajanlığından: 
1 - Yelken Teşvik müsabakaları

nın İkincisi ll Ağuatos Pazar günü 
ııaat 15 de Moda koyunda yapılacaktır 

2 - Bu müsabakalar bütUn ama-
törlere açık oldu~ndan her nevi yel
ken teknesinin 1 •irflkl serbeııttlr, 

3 - Yarı§ rotası mllsabaka günU 
blldlrllecektlr. 

4 - Hakemlt>r: Rıza Sueri - J.IU· 
he:ıdis Harun - MUbendiıı Naci • MU· 
hendis Hüsamettın • Behzad Haydar • 
Şeret Blrğen. 

Boka müsabakaları 
Beck>n Terblycııl tstanbııl Bölgesi 

Bok11 Ajanlığından: 

li/S/1940 tarihine müsadlt Cumar
tesi günü ak§amı saat 21 de Beyoğlu 
Halk llineması salonunda bir mUsa
baka tertlp olun ıu§tur. 

Bu müsabakaya kulüplerimizin iş· 
tlrlk ettlrccckleri boksörlerin listele· 
rint 15/8/1940 tarihine kadar Ajanlı· 
ğtmıza tevdi etmeleri rica olunur. 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece BUyUkada 
İskele gazlnoıunda 

KA\'NANA 
Vodvll 3 Perde 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
9 Ağı.1$toa Cuma gilnü ak~amı 

SuadJye, Şenyol, Aile Bahçesinde 
"Yataklı \'ogonlnr Koııtrolörii .. 

Vo<MI (3) Perde 

Beyoğlu Halk Sincmasz 
BugUn 14 d": ı - Lorel HarJI 

'(Hlndlııtnndal, Z - Korkusuz Kııptan 
3- Mlkl. 

makla, alay etmekle \'akit ::cçtri
) Ordu· O kadar ki zikzakların sonu 
gelmiyordu. Pek tabii olarak ne -
tice üzerinde de fena tcsirı olu
yordu. 

İkinci nokta s\irnntrcncliktfr. 
Son yarı.5ta GUneşli kürekçilerin 

çok yorgun oldukları gözüküyor
du· Bilhassa Kenan ve Dursun 
bunlann başında geliyor· Maama
fih tam aksine olarak da Celal ile 
Yaşnrı idmansız bulduk· nı~a ve 
Emin diğerlerine nazaran en ıyı 

vaziyette idi- (Abdilrrahman) t 
göremedik· Top yekun tetkik edi
lirse Güne51iler (sürantrcne) dir 
diycblliriz. 

3 - Dünyanın en meşhur yü
zücüsü Weissmüller yazdığı ki
tnpiarmdn bu husustan çok bah
seder. Onun pek doğru bir iddiası 
"sporu sade beden değil kafa da 
beraber yapar,, der. Ve eğer ka
fanızı müsabakalarda yalnız ken -
dinize hasrederseniz muvaffakıyet 
derecesi de o kadar fazla olur. 
"Rakible m~gale sizi mağlüp e
der,, der. İşte Güneşliler buna 
hiç dikkat etmiyorlardı. Boşubo
şuna Galatasaray ile meşgul ola
rak vakit kaybediyorlardı· 

4 - Kürek stiline Güneş hiç 
ehemmiyet vermemİfi· Veyahut 
şimdiye kadar iyi bir stil ile çalı~
mnyan Galatasaray karşısmda 

(Güneşliler vaktile çok nefesli ve 
kuvvetli olduklarından) ihtiyaç 
duyms..mışlnr olacaklar· 

Kürek bir alet s;oru olduğuna 
göre, büytik bir hendesi hesaba 
ihtiyaç gösteren \'e bu hesabın 
icap ettirdiği stili iyi bilinmesi la
zmıgelen bir spordur. Galatasa
raylılar yeni öğrendikleri ve ya -
rı3larda tatbik ettikleri Fairb~n 
tab\t kürek stH tanmtain so~t 
d~,rccçdc istifaQe cd~r~k kcQdih:
rinden çok daha kuvvetli ve bil -
hssa tecrübeli Güne§lileri mağ -
lüp etmişlerdir· 

Bu (stil) in ne olduğunu başka 
bir yazımızda bahsederiz. Zira ba!l
lı başına bir mesele tl!şkil eder. 
Çala kürek ile yari§ artık bugün 
için Tiirkiyede de geçmiştir· An -
cak kafa jle ahenkli, tekne \'C kü
rek ne ahenkli bir stil ile kürek
te muvaffak olunabileceğini Gala
ta.saray bize anlatmıştır. Teknik 
kuvveti ycnmlştlr. Ve ycnecl\ktir· 

Xe\ln lla!'!ııan 

Ankara • İstanbul tenis 
karşılaşması ile çağırılan 

oyuncu ve hakemler 
llcden Terbiyesi btanbul BölgCAI 

Tcniı Ajanlığından : 
İstanbul Tenis takımı ile Ankara 

T.enls takımı arasında resmt karşııaıı
ma yapılacağından aşağıda yazılı 

oyunculonn 10/8/1940 Cumartesi gil· 
nil saat 15 de Tenis takımları lle Te· 
nla - Dağcılık kulilbünde bulunmala
rı rJca olunur. 

Suat Subay. il. Akl'V, t. Arnıltafl, 
V. Cemal, ı-~aruk, Are,•yan, B. Blnnı., 
C. Blnnı, Joffe, Boldinl, Bn. ıuuallA 
Oörodetaky, Bn. Glndorlt. 

• • • 
Beden Terbiyesi btanbul Bölgetol 

Tenis Ajanlığından: 
Ankara • lstanbul Tenis takımları 

arasında yapılacak mOsabakalarda 
halıemllk için ismi aııağıda yazılı ze
vatın 10/8/1940 Cumartesi günO saat 
J6 da Taksim Dağcılık Kulı.ıııne tco
rlflerl rica olunur. 

Bay Salt SalAhattin Cthanoğtu, ıı.,y 
Sed:ıt, Bay Agopyan, Bay Şlrlnyan, 
Bay l\lustafa Kibar, Ray E. Ohan<.'9-
yan, Bay Adjlnıan, llay Semih Silrey· 
ya, Bay r.turkıızen, Bay ?lilhat Bı•kdlk, 
nny ,\, Whltall. 

l lstanbul Levazım Amır.ığınden verilen harici 
as!rnrı ıutaatı ıtanları -----.1!-- .UEaa.ııi:Alımc_,, ......... m:JI ....... .__ ................. ~ 

Bır milyon kllo odun kapslı z:ırfla eks.ILmcye konmu~tur. lhaıesl it) ~l-!HO 

per~embe günl.I Hat 11 de Erı:lnC'anda askeri ısatınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tnhmlıı be leh 20.0QO llıa ilk temln:ıtı 1500 liradır. Şartnameısl 

komisyonda görilıür Isteklllerın belli gUn ve saatten bir snat e\•\·eı kanun! 
veslkafanle Lekllf mektuplarını komisyona \'ermeleri. (490) (6i21 ı . ... . 

Alağıda yazılı mevad 20 S 040 salı günü hizalarında yazılı saatlerde ka· 
pah zartla satın alınncnktır. hteklllerin kanuni \'f'Slknlarile tekli! mektup· 
larmı ihale saat!erınden bir saat evveı lspnrtada aııkert satınnlma kômlsyo· 
nuna vermeleri. Şart:ıame!erı l:omısyonda görUJUr. (414) (6517) 

Cinıt ihale Miktarı Tutarı Teminat 

•eya yut.
Kuru c;t 

saati kilo lira Ura 

ı:ı 

:ı1 

721).0{ı{ı • 

M0.000 
311.000 
29.700 

2700 
2227.50 

Bu pazar 

yapılacak 

at yarışları 

programı 

Dört haftadanberi buyı.ik bir in. 
tizarn ve heyecanla devam eden at 
ynrışlarınm beşinci hafta koşuları 
bu pazar Veliefendlde yapılacak· 
ur. Progrm şu şekilde tertip edil" 
rniştir: 

nlnl:l'\C1 KOŞU: 

üc; yaşındaki haliskan arab c:r· 
kek ve dişi taylara mahsustur. 

İkramiyesi: 255 lira. Mesafc~i 
1600 metre. Sıklet: 56 kilo 

l - Sa,·a <I• Hakkı Tekçe) 
2 - Tuna (1. Hakkı Tek~c) 
3 - Işık (N· '.:\'az.lf) 
4 - Sevlm (~I· Turgut • A· Kc

scbir) 

naxcı Ko~u: (Beykoz ı·..,•"ı'-"' 

Uç ve daha yukan yaştaki yer. 
li yarımkan İngilfz at ve kısrakla· 
ra mahsustur. İkramiyesi 470 Ji· 
ra· Mesafesi: 2000 metre· Sıklet: 
Üç ya~ında.kilcr 55 kilo, 1 yaşın
dakiler 60 kilo, beş ve daha yuka
rı yaştakiler 62 kilo taştyacaklar
dtr· 

ı - Tomru (A· Çırpan) kg· 62 
2 - Roman~ (P· Halim) kg· 60,5 ı 
8 - l'atağan (f, Kııra-0<;man) 

kg· 60 

4 - Slfkap (F· Agan) kg. 60 
5 - Tals (1,. Karaosman) 

kg· 53,5 

lJÇÜXCÜ KOŞU: (Satıı; koı;usu) 

Üç ve daha yukarı yn&taki halis 
kan 1.ngiliz at ve kısraklara ma'ı. 
sustur. İkramiyesi: 255 lira· .Me· 
saf esi: 1400 metre. Atlar satış fi· 
atlarma göre kilo almnılardır· 

l - Mart 1 (lt'lkrei Atlı) kJ:· 158 
2 - ı::.ırkap (F. A~) k~· 08 
S - Tomru IA· Çırpan) kg. 58 
4 - Pari"ta (Dr· Sefcrof) kg. 

54,5 
5 - Ta.,pmar (Kemal Tezer) 

kg· 50 

DÖRDUXCÜ J{OŞU: 

Dört ve daha yukarı yaştaki hıı
liskan arab at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi: 300 lira. Sıklet: 
4 yaşındakiler 56 kilo. beş ve da
ha yukan yaştakiler 58 kilo taşı. 
yacaklardır- Mc.s:ıfcsi: 2800 metre· 

1 - l'üksel (A· Çırpan) kg· 58 
2 - Karakuş (H· Mutlu) kg· .58 
3 - Onlü CA· Geliş) kg. 58 
4 - Tomurcuk (D· Günılay) 

kg. 56 
5 - Ürnck (il· Güçlü) kg· M,5 

BEŞINCt KOŞU: (Handikap\ 

Dört ve daha yukarı yaştnkı 
yerli yarnn kan İngiliz at \'C kıs· 
raklnr~ • ıahsus· İkramiye: 255 lİ' 
ra. Mesafesi: 2600 metre. 

1 - Alr.eylin (F. AttıoiHa\ kc: i!l 
2 - Olga (M· Çelf.'hf) kı:· 54 
3 - Fru - Fru (\"aganof) kg· 53 
4 - Ma\7.ika (X· At.abay) kg· 52 
5 - Cesur (Talit Atl'ıın) kı:· 48 
6 - Onkecı CA· n• F· (}ı\ k~" 47 

~ft'ŞTEREK BAHİSl,ER: 

Çifte balı!~: S-4 ÜnC'Ü koı;ular 
üzerinde· 

ikili bahis: :; inci koşUlla. 
Oçlii bahis: 3-·1.5 inrl koşular 

üzerinde· 

Karagümrük sahasında 

yapılacak maç 

Pazar günii saat 14,30 da Balat 
Tilrkgücü (A) takınır ile Sirkeci 
idman yurdu (A) takrmı KaragUm 
rlik sahasında karşılaşacaklardır 

lki taraf ku\•vetlerinin de mü -
snvi oluşundan maçm heyecanlı o
lacağı anlaşılmaktadır. 

- tP 
Yaz mevsiminCle insan boş vakitlerinin mühim bir llısmı11ı 'Jlli 

narında geçirir. Buna na il olabilenler ne bahtiyar dırlar. Deniz,Jetl MI 
hirlerde ise bu ihtiyaç havuzlarla temin edilir. ıı$'~ 
.. Yukarıki resim~erde. b~r deniz kenarı ile bir havuz görüyorsıtfl ... J~ 

kısı de Avrupa resımlerıdır. ~i 
Fakat devam eden buhranlı zamanın tesiri bu plajlarda tı~ 

rülüyor. Muvafakiyetle adım atacak, kımıldayacak yer bulıı rıtl 
plaj ve bu havuz, şimdi ne kadar boş! .. Sanki onlar da düşünce ' 
zun .. 

Clruıl Mlktnrı Muhammen B. '7o 7,5 teminat 
Lira Kr. lira Kr. 

LAsUk kayı~ muhtelit e\'safla 200 metre 345 00 25 87 
Hırdavat levazımı 157 kalem 582 00 43 6~ 

1 - Yukarda clns ve rnlktan yazılı (2) !<alem malzeme açık eksiltme uııuııllc satın alınacıı.lttır• 
a - Muhammen bedcJlerl, muvakkat tcminntları, eksiltme saatleri hlzalarıııda yazılıdır. ~~ 

111 - Eksiltme 16·8·940 cuma gUnU Kabataştn levazım ve mllbayaat §Ubcslndckl alım koın1s:>'011ıJ 
ıv - Mırdavat levazımını gösterir liste sözU geçen şubeden para.sız tı.lınnblllr. ııırıııc" 

V - lsteklllertn eksiltme için tayin olunan gUo ve saatlerde yüzde 7.5 gUvcnme paraıartle 

,/ komisyona mtıracaatıan. 16741 ı 
• 4 • 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
,çı1' 

I - Nümunesl mucibince (1000) kllo milhür kurşunu~ .J- • 
lile satın alınacnl<tır. f5,, ,,i 

Si:l\':"İ :nendireğt tçln Sultan. çlftılğl malı oımıık ü::ere 200 M3 kum ile ~ 
300.500 MJ tak1l pazarlıkla ınUbayaa edilecek Ur. n - Muhammen bcdl'li C350l ıırn. muvakkat tcrnJn•tı IJIJtl,c' 

lII - Eksiltme 12 8·940 pazartesi günü saat 16 da J{ll 

Tallbleıin )•Uzde ıs teminatı l<atlye olan 288 lira 75 kuruşlulı mak. mUbayaat şubesındekl atım komlsyon•mda yapılacalıtır. 

buzll\ 10.8.1940 curr.a.rtelt Silnll saat ıı de Galatada Rıhtım llz<'rlndekl bl. rv ,dl - Numune sözU geçen şubeden parasız alınabilir· ,.o 
nada riyaset .satns &I~ komisyonuna ve l}&rtnameyl almnk ve görmek is. \' - lstcklilcrın eksiltme için tayin olunan giln \'e sııntt~I 

·tlyenlerin idare f8t'Ul1D• mUracaaU.n ll~n o)uuur. l709;il l mc pnralartıe . b!rllktl' mczl<iir komlsyo~a mllracnntıarı. <'70 


