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Kahraman Türk donan -
rnası 

Bugün Barbaros 
neslinden 

~5 SlYlbay 
lk ~~<§\ oıı <dl o 
Heybelideki mektepte 

diploma ve meç tevzii 
yapıhyor 

. . 
merası mı 

1Ru eene Dl'niı Harp nlmlunu ~S gt'nc; barosun bü~i.lk roıı\·affl\kiyetlere nıun· 
lılHnul, ,-c p.nh Tilrk dcnltcl~I Bıır· ret torunları olduklarmı lıbat etnılt· 

:--------------------- ı lerdir. 
Akdeniz.! Türk vatanı ortasında 

htr giil haline getiren \ 'e Türk ha.} ra· 
gmı blitiln dünya denlılcrfnde zafer, 
}An \ 'C ~crefle dolıı,tıran bllytlk 'l'tırk 
denizcilerinin bo kahnunan tonınlan 
buj;iin oğleıdt>n ııonra aaat l~ le Hey· , 
bclldekl m4:ktepte lıonmtanları n da· 
\etlllerl huımrunda m~ra11inıle diplo· 
malamn alscıLI.lardır. Damarlarmda 
llftrbaro9WI atcoll kftnr dolaşan bu 71· 
ğlt Türk e\ lltlıın aynı zamanda me-

- rulmla m~lerlnl takacaklar ve Tllrk 
\'ataıuaın ._izlerini beldlyen kala· 
ramıan donaıpnamıza UtllaaJc edecek· 
terdir. Diploma t.c'lıul ••nu1rnda JIM"k· 
tcbl en üstlln derece ile bltlrml! olan· 
lar·• da mulıtellf mükAfatlar ,·erile· 
oektlr. Bu sene mekh.•ııten birinci ola· 
rak gU-rerte sırııfandan Fethi Yfl llon· 
rn o~ & &'ertf" ~livtrte -.nutriıdan 
'lllünlp mezun olmutCur. Jlualar mil· 
kı\11\tlarmı alacaklu 'Ve blltün mezun· 
lar, en bUyilk mlll<lfıtt olaf'ak, kendi· 
ll'rlnl Türk mllletlnln takdir ve .e, .. 
1l111le tenilmlt göttoeeklerdlr. 

Gı-nç denlıcllerlmld candan ~brik 
edttr ,.e pıılı mU\'llflakJyetler dllertr.. 

117 bin liralık 
Bir döviz 

meydana 
kaçak.,çılığı 
çıkarıldı 

Şebeke mensuplarının bir ecnebi memlekette 
azaları oldu ğu anlaşılıyor 

1stanbul zabıtası yeni bir ka· 
çakcıhk tahkikatına. clkoynıll§ 
ve mensupları hakkında derhal 
f aaliycte geçmistir. Haber veril
diğine göre, ecnebi memleket
lerden birinde de azaları bulun· 
duğu anlaşılan bu kaça...ltçı şebe· 
kesi şimdiye kadar 117 bin lira.
Irk döviz kaçakçılığı yapmıştır. 
Zabıta hadiseye el!wyar koy. 

maz ihtiyati tedbir olmak üzere 
şebeke mensuplannın bankada
ki mevduatlarından kaçak dô· 
viz tutarı olan 117 bin lirayı 
bloke ettirmiştir. 

Bu suçla alakaları tcsbit edi· 
len bazı kimseler Emniyet l\lü· 
dürlüğüne celbolunarak ifadele
ri alınmıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Bu sabah gelen bir talebemiz 
Paristen .istanbula 

birbuçuk ayda 
varabildi! 

F ransada kalan elli kad ar talebemiz ıon vaziyet 
üzerine imtihana girmeğe çalı§ıyor 

Bir buçuk aylık uzun bir yolculuk· 
tan l!Onra. bu eabahki kon\•anslyonel 
trenlle ııchrlmlzc Fransad:ı.kl talcbe\e· 
rüni:ı:den biri daha gelmlıtır. Na!i 
Kazmlrcl ismindeki bu talebe Parlate 
Slyans Politik tahsili yapmaktayken 
son vaziyetler dolayıslle tahsilini yarım 
bırakarak 1mtıhanlardan bir ay evvel 
Partal t.erketmck mecburiyetinde kal· 
mt§ltr. Nan Kazmlrcl Parlaten bura· 
ya kadar bir buçuk ay gibi u:ı:un bir 
zamanda gelişini ı:öylc anlatmaktadır: 

·-- Geçen aym orı ikisinde Parla· 
ten ayrıldım. Oradan lsv!çreye geç· 
Um. lavlçrede İtalya.ya vize alabilmek 
için tamam otuz Uç gUn uğra,tım. 
Nihayet İsviçre konsoloaumuzun hlm· 
metlle pas!lport işimi hallederek !tal· 
yaya geçtim. Yolculuğumun bundan 

(De,·o.mı 4 nilc\lde) 
Bu sabah FranMdAn celea talebemiz 

Nafi Karm1rcl .. 

Şerburg 
Petrol 

depoları 
ateşlendi 

i 
................................................ , 
. ita/yanlar · 
1 Afrikada niçin 
1 muvaffak 

olamadllar? i Bir tayyare 
meydanındaki 

hangarlar da yakıldı 
J.ondra. 30 (A· A·) - Tiöytcr: 

i . 
i 
f 

Ha\·a nezareti iatihbarat bUro -
11unun bildirdiğine nuaran, İngiliz 
Blenhaym tayyareleri cıimdi Al· 
man petrolla.rı ile dolu Şerburg 
})etrol depolan üzerine mlltcaddit 
bombalar atmışlardır. B· Blenhaym • 
bir tayyare mcydanınm hnngnrla- i 
nnt bombardmıan et.miı; ve pilotu i 
S°üyük sarı bir alevin yUk..seldiğlnI 

(Dennn .ı nül'füle) 

Bir Alman gazetesi 1 
okuyucularına bunu 1 

izah ediyor 

Gündüz çok 
sıcak gece de 

yağmurlu imiş 
Londra ,., - Volklıer Beob&hter 

Beş ingiliz 
torpidosu 
Barselon 
sularında 
Bu hareket halk 
arasında büyük bir 
heyecan uyandırdı 

Aladrid, 80 (A· A·) - Ha.va.ıı 
bildiriyor: 

Mayot'ka adaları önünde bulu
nan deniz kuvvetlerine mensup 5 
İngiliz torpito muhribi karasuları 
hududunda. bulunmakta.dırlar. 

------------_. gazeteai dUn karileriııe ltalyanlarm 

Ebre üzerinde bir İngiliz §irke
tine ait tezgah ve motörlerin gon 
günlcroe lspanya tirketinc terki 
ve yakında iki İngiliz bankaımım 
ka.panmasile alakalr götiilen bu 
hi.dlse Barsclonda büyük bir he -
yecan uyandırmıştır. lngilterenin deniz 

kuvveti 

Bir Sovyet 

gazetesi 
Çok sitayişkAr bir 

makale neşretti 
Londra, SO (A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 

A!rikada niçin mu\"affaklyet kazana· 
madıklarmı izah etmek lUzumunu 
blssetml§tir. Moako\'a radyo.ıru bu ma· 
kalenin bazı parçalarını vermlıUr. 

Gazete ltalyanlann bUtUn §•rkt 
.Atrfkada İngilizlere karşı barekltta 
bulunmalan mecburiyetinde olduğunu, 
halbuki o rnıntakada gündUz çok ıır 
cak olduğunu, ~ece de yağmur yağdı· 
ğtnı yazmaktadır. 

Habeolat&nda da günlerdenberl yıı.ğ 
rnur yağmaktadır. (A.A.) 
' 

12 günde sıcaklardan 
600 kişi öldü 

XC\'JOrk, 30 (A· A·) - Muhte
lif mıntakalardan gelen haberlere 
göre 12 gün devam etmiş olan 
ıııiddetli sıcaklar csna.~mda. Ameri
kada 600 den fazla insan güneş 
çarpmaSI yürunden telef olmU§· 
tur· 

lngilterenin deniz muvaffakı
yetleri resmi Sovyet organı olan 
Pravda.'da bir büyük devlet için 
deniz kuvvetine malik olmak 
lürumunu gösteren mülihazala- . 
ra mevzu teşkil eylemektedir. 

Gazinocular 
Şimdi de müşterilerin oturma 
müddetinin tahdidini istiyorlar 

Deyli Telegraf ga?.ctesi tara· 
fın<lan iktibas edilen bu maka 
lede Pravda. şöyle demektedir: 

İngiliz deniz zayiatı şimdiye 
kadar hesaba katılmıyacak ka
dar zayıftır. Filhakika bu zayi· 
at umumi tonajın ancak yüzde 
3,5 unu teşkil etmektedir. Dün. 
kerkin tahliye.sin.deki muvaffa. 
kıyet, kuvvetli bir orduyu kur 
tarmış olan İngiliz filosunun 

M. F. 
Havai musahabe -
Esiri musahabe -
İstanbulda hayat ........ , .......... 

Eski gazete merakhlan, hiç : 
· ~üpbe yok kf ()1. 1''· ) l~retlni ha· : 

t ırlıyacaklardır. Mütareke 1'enele· • 
·· rinde, (Vakrt) gazdeslnde hani : 
' mHaha.bclerile şöhret ala.n M· F. 
• ":ınsilrün el attığı (hani) keli· • 

mesinln yerini ( e.lri) lu.!llıne51le 
~ doldurarak ·o;sırt musahabe) baıt-
, lığı altmda dikkate değer yazılar • 
yamırştı. 

Olnıyncnlarmır7.a ()(. F) nln 
bundan sonra Haber ı;azeteslnde 

: istanbulda hayat : 
ba'hğı altmda yazılar ya7.acağmr ~ 
haber , ·ennektcn büyük bir : 
le'\ k dııyuyonıT.· • • 

Dünkü neşriyatlmız üzerine 

Belediye geni 
tarifeyi bastırıp 
lıalka dağıtacak 

Pazar günü ~ütü~ kaymakam: ı mü~detin. de tayin ve tahdidini Uı
lar e.mni\·et amırlen ve maballı temı~lerdır· 
em~iyct komiserleri tarafmdan ~- Diğer taraftan bazı ı:azino sa· 
kili ve içkisiz gazino ve lokanta· hiplerlnın daha yüksek tarife ~t· 
)arda yapılan umumi tefti.:ıin neti· blk edebilmek i<:in stnrflarmr yük· 

ı · · "st"' en raporlar beledi· seltmek yolundaki mUracaaUan ce ennı go "r d · • .. f · 
yeye peyderpey gelmektedir· Bu aımı enc~m~n. tara mdan tetkik 

· t tk'k \'C reddedilmtŞtır. raporlar ve hesap puslaları c ı .. .. . .. 
• • Dun Dognı dcs.,'11 ml ., .. !\Utt:nu 

edildikt"n sonra alakadar milesee. muzda halkrn g"nı·~ ile.. .ta • . 
1 h kk d 1 d n cezıı. ka· • "' ,.. m ~as )ar· 

se er · a · ~n a c.ap e e drmmı temin için gösterdiğimiz ça-
rarları verıleccktır· renin belediyece de muvafık gö· 

Bununla beraber, umumi intiba rUldüğünU memnuniyetle öğrendik· 
!On tarifenin tatbik yoluna gldiği Belediye, dUn hatırlattığımız gibi 
merkezindedir· Gazino ve lokanta yeni tarifeyi ve lokantalarm smtf· 
sahipleri teftiş için giden memur- !arını gösteren cetveli tabettirip 
lara yeni tarifeden şikavctleri ol· halka dağıtacaktır· Bu suretle her
madığmr. ancak bazı mti~terilerin kes gittiği gazinonun sınıfını ve 
bilha.'5a bir kmm muse\·i \'atandıur içtiği mesrubata \'erC'cf'ği paranm 
!arın sabahle~in gelerek bir masa miktıtnnı kolaylıkla ö;ı-cnGbUecek 
işgal edip on kuruşa bir kahve !ç. ve buna aykırı herhangi bir talep 
tikten sonra gt>tirdikleri yemeklArl üzerine ne şekilde hareket ve gikft.. 
\'iyerek Rk~am geç vakit gitmelP, yet edeceğini de bilmie olacaktır. 
l'indf'n zarar ettiklerini, hiç ol- Yalm;: bu tnb işinL"l çok süratlo ve 
mazsa müı:terinin gazinoda bir mevsim ı;cçmede:n yapılması daha 
kahve i~erek olurabileceği a.zaml faydalı olacağı §Üpheeizd.ir· 
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HAZAETİ MUHAMMED 
~::;:::;===~ <HAVA T I> P.====~~1.3"' 

J'Urkcese cı•vtr1:41 

58 M lYI ırn n tdl d n li1l T l\:11 r ~ 
i:.,BU SUFYAN KUREYŞLi· 
!.ERE MUKAVEMETE 
J(ALiaŞMAMALARIN I 

TAVSllrE EDll'OR 
. 

Ebu Sufyan gitmek istediği z•r 
man Hz. Muhammed Abbasa de 
diki: 

- Onu vadinin dar geçidinde, 
tam daE:rın çıkıntı yaptftrı yerde 
durdur da Allahm geçen ordularr 
nı görsün! 

- Hz. Muhammedin bu emrini 
~ aptım. diye E!abbas naklediyor. 

Ve kabileler sancaklrırile önQ· 
müzden geçmeye bas}adıl.ar. (1) 

Bir kabile geçerken Ebu Sufynn 
b:ına soruyordu: 

- Bunlar kim? 
Ben (Suleyn). kabilesi olduğunu 

c:örleyincc: 
- Adam sen de! diyordu. 
Huzcyna ve diğer bütün kabile· 

ler geçerken de. o adlarım bana 
her sordukça, aynı cevabı veriyor 
du. 

Fakat vaktaki Hz. Muhamme· 
din içlerinde muhacirin ve cnsa· 
nn bulunduğu ve demir zırhların· 
dan başka bir şey görünrniyen si· 
yahlar giyinmiş alayı gözüktüğü 

zaman Ebu Sufyan: 
- Tebarekfillah! Ya Abbas! 

bunlar kim? dedi. 
- Tanrı Resulü muhacirin ve 

ensfu"He beraber! ... 
dim. 

cevabrru \"er" 

O vakit Ebu Sufran: 
- Yemin ederim, ey Fadlbaba· 

sı. Bunlara hiçbir §ey kat"§I dura· 
maz! Senin yeğeninin devleti sat; 
\"etli olmuş! dedi. 

- Peygamberliği! diye cevap 
\erdim. 

Ebu Sufyam 
- Peki §imdi ne o!ncak? diye 

sordu. ' 
- Biran evvel seninkilere yeti 

~ip bildir! cevabını verdim. 
Ebu Sufyan Mekkeye varır \'31'" 

maz yüksek sesle haykırdı: 
- Ey Kurcy§liler! Hz. Muham· 

met öyle bir şekilde geliyor ki hiç 
bir mukavemet mlimkün değildir! 
Kim Ebu Sufyarun evine giderse 
canından emin olur! 

O vakit Utbenin kızı Hind fır 
!ayıp Ebu Sufyam sakalından ya· 
kaladı ve: 

- Gebertin şu dü~mana öncü· 
lük eden kepaze, murdar herifi! (2). 
diye bağırdı. 

(1) lslOm ordusu yerleri titrete
rek geçiyor. ( Allolzilekber!) sesler 
ri gökleri inletiyordu. En ba§ta 
Gaffar sancağı ta§ıtnaktaydı. En· 
sarm kumandanı Sağd ibni Uba 
deydi. 

Zübeyr ibni Avam da Ilz. MU' 
lıammedin sancağını taşımaktay
dı. (Bulzari · lbni llacer - Taberi) 

(2) llind. evvelce de kaydolu1r 
dıtğH veçhiüı M ekkctıin f el izini 
müteakip Ilz. Mulzammed tara-
fından affa mazlıar olmuş, oğlıı 
Muaviyye hali/ e olarak ( Emcviyc) 
saUanatını kıırdıt. 

Ebu Sufyan dedi ki: 
- Veyi sizlere! sakın bu kadr 

nın ızlfilinc kapılmayın! Oyle bir 
§eY geliyor ki onun karşısında hiç 
bir ııeye kadir değilsiniz! Kimki 
Ebu Sufyamn evine gider, canı e· 
mindir! 

O vakit Kureyşliler dediler ki: 
- Allah senin canını alsın! Se· 

11in evinin bize ne hayrı olur ki? 
Ebu Sufyan ilave etti. 
- Kim ki evine kapanır, keza 

kim ki mabede sığınır, hayatl e· 
mindir! Bunun üzerine ahali dağr 
larak kimisi evlerine kapandı, ki· 
misi Kabeye sığındılar. 

MEKKEYE HARP NlZAMIN· 
DA GlRlŞ 

Hı. Muhammed (Zu Tavğa)· 
dan hareketinde kuvvetlerini tan· 
zim ederken sol cenaha h.-umanda 
eden Zübeyre Kudalardan bir fır 
ka ile bir koldan Sağd ilini Ubade, 
de !(adalardan bir fırka ile bir" 
koldan ~ehrc girmeleri emrini ver 
di. 

Bazıları iddia ederler ki Sağd 
yürüyü~e çıkarken: 

- Bugünkü gün cenk günüdür. 
b~rrün din, küfrü alt edecektir! de· 
di. 

Mulrncirindcn bunu işiten bir 
zat Hz. Muhammede: 

- lşittin mi, Sağd neler söylü· 
yor! Biz onun Kurey~itere hücum 
da bulurunıyacağmdan emin deği· 
liz! dedi. 

O vakit Hz . .Muhammed Aliye: 
- Ona yetiş, elinden bayrağı 

sen al ve sen kumanda et! dedi. 
Sağ cenaha kumanda eden Halid 

ibni Velid (Ellit) tarafından şehre 
girme emrini aldı. Benu Azlam. 
liuzeym. Cuheym ve diğer bedevt 
kabileler onun kumandasmdaydı. 

Esahir üzerinden ilerliyen Ebu 
Ubeyde ibni Elccrrah ise, ırz. Mu· 
hammedin önünden akıp geçen a· 
faylarla Melekeye girip ta şehrin 
en yüksek tepesine çadırını dikti. 

llZ. MUl!A!ılMEDIN SiYASET 
OLUNMASINI E.UIR BUYUR: 

DUGU KiMSELER 

Hz. Muhammed emirlerine, 
Mekkeye giriste, yalnız kendileri· 
ne karşı dü5ffianca hareket eden· 
lerle cenkedilmesini bildirdi. Bu· 
nunla beraber onlara, Ktlbeye da· 
hi sığnımış bulunsalar, siyaset c· 
dilmesi J.azımgelen birkaç ki5inin 
isimlerini verdi. 

Beni Amirlerin kardeşlerinden 
biri olan lbni Sağd da bunlar ara· 
smdaydı. Zira lbni Sağd müslü· 
man olmu5, Hz. ~Jubammede vaht 
olan lmr'an surelerini yazarak kur' 
an katipliği ebni~. fakat sonra tek· 
rar dininden dönerek Kurey~e kaç· 
mrştı. 

O anlarda ise süt karde~i Osman 
ibni Affanm evine sığınmı~tı. Os· 
man ortalık sükut bulur lıulmaz, 
onu beraberine alıp Hz. Muham· 
medin huzur.una gitti ve affı için 
şefaatte bulundu. 

(Devamı ''ar) 
~ . · ... ·~' ·~· tr~•tıı .... :' . .!ıir.~ .: ~···ı . ' . ,, . .. .. ,; ···..!'' ... , ... ' ··~' .. ııı., ~ 

Bir kaybı kazandırma! 
N EOtP nı.zıl füsakiirel< fı'k" 

ra mda pazar glinlcrfnden 
hahselliyor. Inl<S!l.t, ne par.nr giin· 
!erinden slilllyet, ne clb paznr gez
melerinin bir eğlence olmıı<lıl;-mı 
sö)•lcmekte. Buna nnlnmnmıo; de':i· 
Jiz. . 

Acıdığımız şu: Notsuz olnrnl< 
nerede oturduj;"llnu okuyııcııl:ırmıı. 
hil linnek fırsatını luıcırnwı. 

Onun lm lmybını, biz kn:ı'lndır
maya çalıc;:ılmı: 

"Bol;'azici, Cec~cl!:o) ü J-'e:ı :ri p:ı. 
:ı. kü ı.u ... 

Eğer halıi. selamet 
der henaı·cst 

HE .ıms N do~ndu ·un~ ina 
nrp ılilin<' t l'Sbih ctuı'.;i 1111 

uııı rt<ldc.:lcn l;!r ı;uzcte mıılmr· 
liri: 

-"Aynğınız kara.da olmasın·,, 
Diyor ,.e lıun:ı do. sebcb beleıli· 

ye) i ;ii tNiyor. 
Ah tiU hclc>ıliye." Uit.~ nelerimi· 

zl (Jci;istirtmcdl, ılah:ı. dıı nelerimi. 
1j de:::rf5tirtmiyr.eck· 

Dilsizce nutuk 
D lLstzu;R 'c Seğırlar Ce. 

mil eti umumi kongre ini 
y:ıııııll'·. f1.7.fıl:ırdan bir kts:nı lıar:ı.· 
retli mıtuJ.dar ( ! ) lrnd cdcrch ce· 
ml~·ct lçinık!J ikiJil< J;;:ılıhrılı ""• 
yclqıarc lıir hate J,";etirilmi~· 

Hı:.rardli nnhıl,l.'.ırm ( !) bunu 
nasıl t rmin edcbildii'.',-inl ~·n lunıl:ı.n 
~oril i anmak lcıt.crllim· rnı.r.t 

bunu lı:ıber 'C'r<'n gnzct<.'Lle rtl li· 
ğe firçilcn zatm ıııılk•mıı oJ,u..,,ın· 

en bu merııJ.nn "lısileceğl :;\ ~ruc 
nritı· :cir~ok cllliilerln yııu ycruı 
~ct:nnl"]{tl'ıı aci1. duvonl.ları C'Üın
lelnrin 1-.aretlc> r.l"•,ıt anbış:lıı.bllcli. 
iiı•r lılr fihlil n.k•I t'rcliremcı11!'1· 
nı•-ızc"• mıhı1'. ıl!lliee nuhıl.lardnn 
r. ·ılı 1 J, ık 11 dnhı.ı. t"• irli nrnn, an· 
hyn.tılıır iı;in... R. 

Kuruçeşme 
cinayeti davası 
Meraklı ve ~rarengiz 

bir şekil aldı 
Kuruçcamede miras me~lesl '11· 

zUnden babasr Hacr Şev!<ct ile kardır 
§1 Radiyi lSldUrcn Zeki geçenlerde 
mıılıkcmeye b:ızr mektuplar ibraz et· 
m~ ve mahkeme de bunlar& Sstfnaden 
Zeklnln ıığabeylst Sıddıkt, maznun o· 
!arak mahkemeye çağırmı~tı. 

Zekinin dUn devam edilen dan!§m&· 
amda Sıddık da gcl.miı, ve kardO§l 
Zeki ile beraber maznun mevkllndo 
otıırmu~tur. Sıddılc deml_ştlr kf: 
"- Benlm, babam ve karde§lml ln· 

dllrmcdlğtm gayet açık olarak belli· 
dlr. Katıl, Zekidir, TcvkJChıwcye ken· 
dl.sine yolladığımı, vo içinde aaıl ka· 
trun ben olduğumu, kendl.ıılnin bOf 
yere yattığmı yazdığımı iddia ettiği 

mektuplar benim değildir. ZCkl bunla 
n e:ıkl bir mektubumu bir pencere 
camına. dayamak auretllc )'lUmıı tak· 
llt ederek yazmt§br ... 

Mahkeme, bazı ~ahlUeriD celblne 
lmrar vcrm~Ur. -
Kuru sebze 

fiyatları 
Mürakabe komisyonu 
şimdi bunları tetkik 

ediyor 
Fiyat murakabe komisyonu dUn ak· 

oo.m toplanmı§, kuru aebze ve zalı1re 
tUcc:ı.rlarm1 çaftrarak kendilerinden 
aon gUnlcrdekl fiyat '\'Ulyetl ctrafm· 
da nuılWrıat isteml~tır. 

Fakat tUccarlnr bu maddelerin za· 
hlre borsamıda muamele gördtığünll 
ve hergUn orada flyaUann tespit e· 
dildiğini ııöylem1olcr ve komLsyonun 
istenilen mıılQmatı borsadıın almuı· 
nı blldlrml~lcrdlr. 

Koml!ıyon bu tekli!! muvafık bul· 
muttur. Komlsyon bundan aonra sUc
ca.clye fiyattan etrafında totklkler 
,.apmıatır. 

Ahmet Mithat Efendinin 
kitaplal'ına kıyınet 

takdirine başlandı 
6500 cilltcn mürekkep Ahmet Mlt· 

hat Efendi merhumun kUttıphaneaı. 
bazı kitapçılar tarafından verescııin· 
den 1500 liraya ~tm almnıl} ve par
ça. pnrı;a satıı;ıı. c;ıltanlmıJtı. Maarif 
vekll.letinln bu kltaplarm kıymet1n1 
takdir için müdahale ederek bir lcomia 
yon seçmesi üzerine satışın durdurul· 
duğunu y:ızmt§tık. 

Komisyon dUn faaliyete geçıni§ ve 
ldtapları tetkik ile Joymetlerinl tak· 
dire başlamı:tır. Verilecek rapora gö 
re, Mıın.rlt velctUeU kltaplarm aatm a· 
Jınmam hakkında. bir karar verecek· 
tir. 

Ahmet Mitat Efendinin kitaplan 
iı;lnde yazma kitaplar, blrçolc ıark ve 
garp mueııınertne alt bugtın nusııa.sı 
kalmıyan mtıhlm eserler, ansiklopedi· 
!er \'e .Ahmet Mlta.t E!endlnln kendi 
kWllyatı bulunm:ktadır. 

• Yeni lzınir valiBI l'uat Tok.sal 
Ankaradan fehrlmlıo gelmiştir. Beı 
gtln kadar kaldıktan aonra tzmıre 
gtdccckUr. 

• Macar Ayan mecllai azn.!lmd&n 
•e macarca. Pcster Lloyd gazetesinin 
sahibi §ehrlmlze gelml§tlr. Bir mUd· 
det Tarabyada iatırahat ettikten aon· 
rn Ankarayı ziyaret edecektir. 

• llalk ekmeği için dUn ikinci bir 
çe§nl daha yapılmı§tır. 

• Nnf'ia vekaıetı yollar dairesi rclsl 
MuttaUp §Chrlmlzo gelml5tir. DUn ls· 
tanbul nııtıa mUdUrly!e birlikte vllO.· 
yet yollnnnı tcfUş etmi5lerdlr. 

• TalcslLı kl§laamm meydaıııı bakan 
kısmı ela dlln 1900 liraya ihale edil· 
mlşUr. Bir h:ı.ftaya kadar yıkılmaya. 
ba~lana cr.ı.lctır. 

• İstanbul llktcdrlsat mUfcttl.§l<'rlnln 
teftiş cıleccklcrl mıntakale.rın 118tcsi 
maarll mUdUrlUğU tarafından tl'.nzlm 
cdllcrel;: tasdii< için AJ11mrayn ı;ilndc· 
rıımı,tır. Tasdikten &'eldiktcn sonra 
mU!ettlşlcr ltayıt ve kabu!le birlikte 
fıınllvt-te baçlıy:ı.caltlardır. 

Ziraat Vekili 

lleybeli pli.jıııdd•~ 
ihtikara limon ka 

ehemmiyet 
verilemez 111i1 

Heybcliadada. oturan ok\I)~~ 
la.mnızdan Mliyesser'dell ~ 
z1.n ve bilhassa ihtikar kO~
ııunun na.zan dikkatine koO ~· 
m dlleğile §Öyle bir ıneJctılP 
dık· Aynen ne3l'Cdfyoruı:: 

Konya ovasının sulama menbalarına 
ait tesisatı teftiş etti 

Konya, 29 ( A.A.J - Şehrimizde 
bulunmakta olan Ziraat Vekili Muh. 
lls Erkmen dlin yanında vallııtiz ol. 
d~u halde Beyşehir, Seydişehir 
ve hanlislndc tedkiklerde bulun. 
muş '\'e akşam tekrar l\onynya dön· 
mQşUlr. 

Ziro.nt Vekili bu tcdklkleri esna
sında Konya ovasının bir kısmının 
sulama tesisatı menbaı olan Reyşe_ 
hlr gölünü Ye lınrııjmı lrva ve Ts
ka teşkilatı ile tesisatını tcft!ş eyle. 
mlş ,.c mülcakiben Seydişehir ka-

Hava seferleri 
Bu sene kış mevsiminde 

de devam edecek 
Ye~lköy hava meydanmm Mfalt 

olarak lnş:w, yeıılden bazı Uflve111r 
)'aJ>!lması kararlaotı~dnn bir :ınUd· 
det daha uzıyacaktır. Ancak eylQI 
bcı.~larmda. iri~atm biteceği anla~· 
maktadır. 

:lleyda.nlar ufalt yapıldığı ıı:tn ııe· 
h1rlerlmiz arumdakl hava aeferler1 
bu seııe kı~ mc\·81mindc de devam .. 
deoekUr. 

Ancak hava pek feu oldufu (Unler 
ııtferler yapılmıyacrıkbr. 

Uçüncü bono 
sahtekarlığı tahkikab 

bitti 
mırdllncU sorgu Mklmliğt bir mtıd· 

dettenberl tahkikatını yaptığı UçtıııcQ 
gayrlmUbadll bonosu .ahtekArlıgt hl.· 
diaeainl de ncUcelendlrmlııtlr. Bu bo
no eahtck~rltğmm :maznun.lan mevkuf 
Tevnk, Mehmet 1le bazı ar~an· 
dır. Ayrtca lzmtrde bulunan bir maz· 
nun hakkında da tevkif karan çıka· 
nımıııtır. Maznunlar lk!nct ağır ceza 
mahkemcatne verilmlıılerdlr. 

Ekalliyet mektepleri 
muallimlerinin kazanç 

vergileri 
Husu3t mUeeeselerden yeni alına· 

cak kazanç '"'rgiat eekllne göre, ecne· 
bt ve ekalllyet okullnrfyle Türk hu· 
sust okullarında. vazife gören, tUrk· 
çe, kUltUr denılerl öğretmenlerlyle 

okulun dalnıl öğretmenleri, kaznnçla· 
rmm altı aylık ı:ergUerinl peşinen 
ödemek mecburiyetindedirler. 

Bu vaziyete göre bir öğretmen altı 
aylık kazanç vergl81nl bir taksitte 
maıtyeye teslim edccekUr. Bu suretle 
eskisine nazaran daha az kazanç ver
gi.si ödcmlı olacaklardır. Ancak bu 
parayı bir dcfnda verebilmek çoğunun 
mekteplerinde bUtçe darJığmdan blr 
kaç aylıkları tera.kUm etmiş olan e· 
kalllyct okullan öğretmenleri iı;in 
bayll mU11kOl olacaktır. 

• 
Adliye vekilinin 

tetkikleri 
Adliye veklll Fethi Okyarla mlllte· 

~ar SaUm Nafiz dUn adliyeye ~elmiş· 
Jer, müddeiumumi ve hAklmlcrle bir 
ınUddet görtıımtl§lerdlr • .Adliye veklli· 
nln bu tetkiklerinin bedrfl muho.ke· 
nıelerln Bilratıe intacı ve adliye fşlerl· 
nin daha seı1 bir tarzda g!SrUlmcsı 1· 
çin almmnaı lllzımgelen tedbirleri tes· 
pltUr. Bu meyanda bllhamıa muha.ke· 
ıne l'elselcıinln ve icra muameleleri· 
nln ldart aebeblcrle talik ve tcahhura 
uğrnmamaııı için vaziyet gözılen geçi· 
rıımcktcdlr. 

zasın:ı giılcrek ovanın İ:oıka işi ile a
lakası bulunan Seydi~ehir Sugla gö. 
lünü gözden geçirmiştir. 

Muhfü Erkmen Beyşehir '\'e Sey. 
dişelılr halkevlerlnde halk fle Zl 
rai vın:iyct ve fhtlyaçlnr ctrarmd; 
görüşmelerde bulunmuş ve dilcldc
rini teshil cylem!~l!r. 

Dönüşle Doltanbey nahiye merke
zine ve köylere ultrayan Ziraat ve. 
kili buralarda da halk ile temns et. 
miş 'VC kcndilerilc görüşmüştür. 

• • 
ızmır ve 

havai isinde 
Harmanlar on be§ giine 

kadar tamamile 
kaldınlacak 

tmılr, :?I) (A.A.) - VU&yet da.hl. 
llndeki çırtçner bu aene harmanlarını 
onbeş gUnc kadar tamam~n kaldırmıı 
olacaklardır. Bunun ıçtn iktiza eden 
b!ltUn tedbirler almmı~tır. Ziraıı.t ve 
ldJetinin Bergamada. SelektörU ora· 
da.ki hububat tohuınlannı ı Ağuatoa: 
tan ltlbartn tcmlzleyip UAçlaıruya 

bqlıyacaktır. Bu .ecne o havallye eki. 
len bUttln tohumluklar temtzlenml§ ve 
illçlanmıı olacaktır. 

Diğer taraftan Torbalıdan gelen ha· 
berlere göre orada hava. kurumun& 
yardım için bUyUk bir gayret aarfe· 
dilmektedlr. Bllbasaa kadmlar arum· 
da da nıUblm bir taall~t bll§lamJJtır. 
Bu 1§ için teıekh-tll eden yardım ko
lu bir hatta içinde Torball kaı.aamd• 
411 ka.dm o.za kaydebnf3Ur. Köylerde 
de aynı gayret gösterllmckteö.lr. Ştm· 
diye kadar k!lylerde liOO erkek 800 
kadın nza. kaydolunmuatur. 

Valdebağı , 
aanatoryomunda 60 
yatak daha açılıyor 

Maarlt vekilllCI sağlık işleri mutet 
tiş1 CclAI Ankaradan rıehrtmlze gel· 
mı,Ur. CelM dün aabah prevantoryom 
ve ııanatoryum l~lerlle mtaguı olmur 
tur. Şehıimlzde kaldığı mllddet zarfm 
da. bu mUeııscsclcrdcn başka çocuk 
vo öğretmen kamplarlle de me~gul 

olacaktır. 
Valdebağmda öğretmen ve talebe 

için vekft.lct tarafından te!ta edilen 
prevantoryoma ua.veten bir de sana.· 
toryom tesis edllml§tir. 

120 yataktı olan aanatoryomda ıtm· 
dlUk yalmz 6Q yııtnklı bir paviyon fa· 
allyette bulunmaktndır, 
oıger pavlyonun açılması ve ta· 

mamlanmıuıı husu3unda Manrlr vekil· 
llğl hıı.urJıkla.ra bnşlamt§br. Yaknı 

bir zamanda bu kııımm eksikleri de 
tamamlanarak ııa.naloryom 120 yatak 
lı olarak fonllyete devo.m edecel<Ur. 
Bundıın başl<a gerek prcvantoryom vo 
gerekse sanatoryomun diğer teçhlza· 
tının da ta.rJamlanmaın için esıuılı ça· 
lırmalara b:ı§lanmı§Ur. 

Altın fiyatı düıüyor 
Altın fiyatı dU~mckte devanı etmlı 
ve dUn 207S kuru~ıı ltadnr dU"mUetUr. 

Askere 
davet 

,, 
0 1htikirla mttcadcle tç111~ıı" 

umılar yapıldı, ağır cesal.,. ~ 
el.o; heyetler, konılsyoaJ.at -_,,,jl 

du vo bil'QOk icra.atlan da ?'" f 
lcrde okuduk· Otuz alh :ı.-ur°'Jif~ 
rhıo otu eeklz Jcunıp ~ ıt 
1att1ğ-ı için tüccarların Jı~ t< 
llllrgünle tecziye edHdi;:;uıl ""~ 
velkl ~n de blrislnln ( 4) 1'11 tııl' 
aldığı limonu l>er; kuruşa~ 
is:'Jıı ıo..,·kif edilerek malı il' 
Yerildiğfııl yine gatttelerde "'
dok. Fakat bu lhtlkar kaJllltı:'J 
dea plljl&ra. tatbik edi!J'l:;,
Mesclt.: B1z1nı lleybc.-U~~ 
ilde gUnlerde Ucrot (15) r1lf' 
km par.ar giinlerl (25) J.1l~ 
lttyor- Ba neclcn böyledirf ~ 
gti.ııQ flatlarm arlnıas~ .-t 
nedir? Eğer halkın har~ti tf ~ 
yaçlan düşilniilüyorsa. gilll~ 
deniz lnsau en sıhhi ,-e ~ 
bir ihtiyaç değil midir? J _,, 
deolıden n giineştcn dıı1ı• 0ı() 
hloı ml addediliyor da !ltl1,,,ı 
lhtlklr aranıyor ..,.o plajd& 
mıyor~... 1J 

Arzm ~ckkUlünclcrıberl ~ f 
&ekilde kalan kcnan ~aıulll '~ r 
ıdz1 taşlı • plaj t:\\"sUI nıe'~ıt t 
lan • bu sahilde denize JıS 11~ veloo beda\'a gil'('rkCJI ıı'Jf 
(Z5) kunı' btcıım~l nıtl 

0 
~ 

mlclir~ Birkaç nüfuslu aiıtd ~ 
ne mühim :nlamdll'! Yazıo ~ 
nllfustan iazfa, olan ]le)' t1'YI 
:rilzgard:uı mahfuz deolzO gl •tr 
lecek hu yegane sahil~~.41 ı:ı' 
hangi bir adamm 1>atın:ıll1J""ıi ~ 
ra halkmm • sıhhi ,.e lutr"~ 
ihtiyaç mccburlyetile • oıa• ,, ~ 
vermeğe mnlıküm ol~~ 
aebeb olabilir nıl ! Bir ~ 
hl!) olmazsa ( 4) kum' se ~~ 
varını,. J.'akat pl5jm ne • , 
yesl nr, tetkik edildi pıl•al. 
mesele yalnrı bu kndor d• ~ 
cDr- Gcten &eneler Jleybell .!"J 
idi &\inlerde (10), paıa.t f'ı 
(15) kunıstu· Ye o 1.aD"",. 'I 
maliye 'o belcdlyo ptfıjl~ -' 
90k vergi ahyorla.rılı· ~I. 
kGmct \'e gerek beledJYO ıJJ -' 
lllhhati korumak gaye5Uo P~ 
:retlerini ln(Urmek itin P~.rı ~ 
her tiil'lU nıslm ve ,·~~ı 
fettlklcri baldo biliklS Jt (~ 
plljı ÜC'.reil (15) ,.c paz:ıt~,!!; 
karu§a çıkardı· Ve bu ~ iJıtl':.. 
reketc lıl~blr klmSt'nlıı ı,ıi~ 
dcdlği yok· Ifaklkat J t 
Hallan sıhhat vo bayatıtl M' 
mühim taalluku olan b~~ 
mon kadar ehemmiyet ,·e .,, '.J 
nt ümit t'der Ye mubtcrC ,. 
mizln \'O ihtlkfir J;ontl111°' 
11&7.ıtrr ılikkafinl r.clbcdf'tl~·oı~f 

?J.V1ı'$ 
--"" 

E'! . -~ 

Amerikada sı'"'~ 
dalgası 1/. 

Amcrikada ~ dn ıg&'1~' 
fa.ta flebcbiyet vcrnıcitt~o .~ 
vamdll"· Yalnız bir bilıı eti'~ 
yorkta. güne§ çarpması Jl 
de 13 k.i§i telef olrntı3tut'' 

ıııJ~ 
Beyoğlu dardllncll ıullı 

ldrnllf lndrn: 

~ 

40/692 ~ 
.rozet tsratuıda.n karııt ~ r~ 

Ai;ahamam caddeal 52 r-ıo. ,,,.ı'1 
Viktorya Aroestf nl~y}llııC ı;etıl .. ?' 

F:ı.tlh aııherlik ııutıcstndcn: tc:ebbfuıU dava.sının nıulıll ?'.il 
Afağıda isimleri yazılı gedikli er- MUddclaleyh Vlktorr•>~cıı t 

baıılnrıu en kısa bir zamanda Fatih tebligatta da\·etiycyc vcrl~e .;', 
ıube8lııe mUracaatları IUl.n olunur. hatta bulunamadığı ,.e ııe ,.uıı' ~ 

ğunun da blllıımedlğl ıııe'· .ıJ ':ti. 
Almanyadan tramvay Sv. Gd. HU:mu Og. lsmnil Hakkı do cdilmıo ve zabıtaca yt.~~f. 

ı lıt. katta lcendislnln nerede t~' p 
ına zem esi getirilecek P. Gd. lsman Og. Şcratcttln. bilinemedi~ mc§rubatı uc l',tf 'l. 

J. Gd. Hacı Maksut Og. Ahmet lat. çonilml§ oldulh•"dan bU ııııı'Jf' 
Traın\'ay, elektrik. tünel umıım &.... ı:ııı fi" UdUrU .M Sv. <.rd. Abdullah 0b'. Kt.mll ht. ll&.ncn tcbllgat talebinde ..ıııe ~ 

m uııtafa Hulki dUn al<şam J. Gd. Hüseyin Fehmi Og. 1"'ıı.zıl. onbc,, gUnlUk 11Ancn teblh•- ..ıO r 
.Ankarnya gltml~tır. Almo.nlnrıa son mece karnr verllml"Ur. _,, • 'f'il 

1 ı Top. Od. Hüseyin Onllp Og. 11.1. AU " ·w"' fO'r 
yap: an ıın nşma neUcesinde getirile· Duruşma gUnU oı.ıırı " d ~ 
cclc dcmlı· malzcmo ve ray husuııuncla lst. gUnU sut 11 de Beyogıu .. 

11 
Jll 'I 

aldkndıı.r \'cktıMlerle teınasta. bulu· P. Od. Ahmet Cemal Og. lmnaU sulh hukuk mahkemes1n':,.ıırfl' 
~ ~:;'!;)_-~()h-1 nacaktır. MU:lUr Ankarada dört sUn Zekl lsL ıunmanız tebliğ )·erlne ın 
~ l!Rll~~-

1 
ı~o.l:ırnlc dönecektir. P. Od. lbrahlm Og. Beltlr. Iııt. flA.n olunur. 
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\1!'!~~,~~ ....... N--~~ I~ an Rasım U• • Ş k A "k d 
'-\-::~~-~~ arı trı a a harp ı·ngiltere Bir Fransız nazırı 
t.:.'~ ... ~. 23872 L .b 
~,.~ ~ ! 24310 ı ya üzerinde muhakemeye 
~.:-~::.=. uHzerinde ı 
~!f \U"~~Rrı keşifler Şiddetli bir a ınıyor 
c:~ •.oo ~ - ~] • h ha b · Mandel lngiliz 
·~= !5':. '~:.; yapıldı ava r 1 hükUmeti ile temasa 
~ -···--= 100 . tayyare geçmekten wçlu 'tgz;; ıer V.uttr ..,..,.. Akınlara Franuz hava Londra. 29 (A.A.) _ Röyter: 

kuvvetleri de İ§tİrak clalgalar Franaadan alman haberlere göre, 
.ediyor Viti hnkılmeti aabsk dahiliye na. 

h 14 d 'k zın Mandel'i §imali Afrikaday. 
.Kahire; 29 (A. "A.) - Şarkt a tn e . pt e ken İngiliz biikfuneti ile temasa 

Afrikada arkadaşları lnciliz ha- bomba rd I m an I girmiş olmak suçuyla muhakeme 
va kuvvetleri yanında Fransız ettirmek niyetindedir. 
pilot ve mürettebabnın barekita Londra salahiyettar mahfılleri, 
i§tirak etmekte oJdukları bugün- yapt. hidiıe hakkında apftdaki tafsi. 
leli İngiliz hava kuvvetleri ıcu· Ütı vermektedir: 
~a.ndanlığının tebliğinden anla- h3 o dak 1. k ada 15 lneiliz istihbarat nazın Duf 
ştlmaktadır. Kuper, buı yübek Fransız dev. 

Jet adamlannm fimali Afrikada 
Bu tebliğin metni ,apğıda ya- ayyare dUşUrOldU bulunduklanaı öğrenmesi üzerine 

zılmııtır: bu .zevatı ıaJıaan tanıdığı için 
Şarki Libya üzerinde avcıların kendilerile temasa ceçmek üzere 

refakatile bombardıman tayyare· Londra, 29 (A.A.) - Ha•a neza. refakatinde General Lord Gort 
leri tarafından müteaddit keşifler relin in tebliği: olduğu halde tayyare ile fimaU 
yapılmıştır. Bu uçuşlar esnaııbda Düsman bomb:ırdıman t:ıyyarele. Afrikaya hareket etmittir. Duf 
bir büyük dü~man teşekkülüne ri, ıı,:cı tayyareleri refakatinde bu Kupcr §imali Afrikaya vasıl olun. 
hücum edilmiştir. Müsadcmeler sabah lngillerenin cenubu şarki sa- ca, mahaltt makamlar, bu zevatla 

hili üzerinde bir limana hücum et· t Um • r~ı -'---esnasında bir düşman avcısı dü- emasa geç ey.. r- lflA.U._mı 
şürüJmfü.tür. Bir tayyaremiz av- mişlcrdir. h<>f görmiyeceklerini kendisine 
~ İngiliz hl\'a kU\0 \•cUerine mensup bild" :.1 dir B ""~ ·· • det etmcmictir. ırm.,-er • U·-· uzenne 

':< kunetli a,·cı tayyareleri filoları, D f Ku u--d 1 d eli. 
Diaer bir kecif ameliyesi es· u per, ne .nuu• e • ne e 

,,, JI düşın:ını karşılamıştır. • ğer nazırlar ile temasa geçmeden 
nasında. iki dilfman avau yerde Şimdiye tadar alınan haberlere erteai günü Londraya dönmüttür. 
cörülmü§tÜr. ikisi de imha edil- göre, avcı tayyarelerimiz, 8 bom_ 
mittir. İtalyan Şarki Afrikuırtda bardunan ve 7 avcı tayyaresl dü_ 
bir tayyare meydanına ka111 bom şürmüşlerdir. Ru şiddetli çarpışma. 
ba ve mitralyözle bir hücum ya· da tayyırelerlmlzden bir çoitı ha
pılmıttır. Bir İtalyan bombardı _ sara ujramıpa da yalnız .bir tanesi 

düşmüştür. 
man tayyaresi imha edilmiş di- Bir düşmoo bombardıman hıyya-
ğer ikisi de hasara uğratılmııtır. resi, dün gece lngilterenln cenu _ 

Sunderland tipinde bir deniz bundıı bir hücum esnasında düşii. 
tayyaresi Akdeni% üzerine ketif rülmüşlür. 
uçuıu yaparken 

1 
üç gemiye hil • VAKA YI GORENLER 

cum etmif, fakat neti~e alamatnJ!- ANLATIYOR 
tır. Bu deniz tayyaresi üç avcı Londra, 29 (A.A.) - Vırlı:ada ha-
tcşekkülünün hücumuna maruz zır bulunan tabltlerln ifadelerine 

ZAYİ - İstanbul emniyet mUdUrlll· 
fünden aldJtmı 31/8647 numaralı ika· 
met tükereml :ııiayl ettim. Yenilin! 
çrkaracatmıdan uıu.tnin bUkmU yok· 
tur. 

Takalm imam aokak Hııblddlnpqa 
apartm,wu H/8 .......,..ıı Alman 
tebaasından Kari Kovarfk 

leriaden aeklıl diifürülmilttür. Mü
teakiben yedi ncı tanaresi de diL 
tilrOlmilftür. nazaran cenubu farkl sahilleri öz~ 

kalmıttır. De~ tayyaremis bil· rinde bu ıabah •apalan akınlar es-
.. vd nda ·· - J DAFi TOPLARILE 

tiin a et UÇUfu eanut muu nasında Slukaı tipindeki Alını'\ U 
demeye devam ederek iki lta1yan tayyareleri sekizlik kaCilelerle daL DUŞ ROLENLER DE VAR 
avcısı dU§ürmU§ ve salimen dön· ga halinde hemen amudt pikeler Londra, 29 ( A.A.) ... Rliyter: 
müştür. ynpmak surell1e hücum cim işlerdir, Hava neıareli tebliAi: 

Diğr ıbir Swıderhmd tayyare- Her tayyare bir büy(ık Ye dört kil_ Rıısün lngiliı a,·cı lanarelcrl 
miz Ak-deniz tuerinde k~ UÇUf" ı;ilk S>omba atmıştır. Düşman bom. Maaş sahillerinde bir düşman bom. 
lan yaparken dUJman avcılanmn bardılhan tayyarelcrfnfn 'üzerinde, bai'thmın rayyal'Csf, 'l'lytdi hali • 
hücumuna maruz kalmı§ ve bun- nvcılar daireler çizmekle idi. Bom- cinde de bir diler bom~rdıman 
lann biriaini iııfilik ettirerek baların infi'llklın, evleri sarsmış tayyaresi düfllrmüşlerdir. 

ve camları kırmıttlr. Diğer tar:ıftan Şimdi teyil edlldiline «6re 
imha etmiştir. Bu deniz tayyare- yüz kadem irtifaıncfa ıu sütunları Du\tr'da bu sabah cereyan eden ha
miz de salimen avdet etmi§tir. husule gelirerelc bunları .RetDllerin va muharebesinde, avcı tay7arelerl. 

Büyük avcı kafilesi refakatilc üzerine rışkırtmı~ıır. miı tarafından dll,ürülenlerden 
hareket eden .bir dlifman bom" Hava müdafaa toplarının ateşleri- ınaeda tayyare dafl bataryalarımıı 
bardrman tayyaresi dün Malta ü- nia şiddeti knrşuında, son honıbar. dn iki düşman bombardıman tay -

d · d 1.. t yarcsi düşürmilJierdir. Bu suretle zerine bir akın. "'"""''ttır. Ha.ar ıman tayyarcsı a1&ası op men. 
,1..,.-- ·ıı h · ı 1.. -» b k 1 bqüa düşüriilen düşman tayyare-

pek az olmu.,tur. Bir dü-an av- zı arıc ae a.arnı-eı mec ur a -
"il r·· !erinin mecmuu yirmiyi bulmuş -

cısı mUdafaa toplarile denize dü- mıştır. 
•ürülmli.&tilr. f ..... m .. hava kuvvet- İngiliz avcıları muharebeye tu- tur. l 
.,. -s --.-- luşmuş n bir kaç dakika müddet· KIZILHAÇ ŞARETLl BO\f • 
Jerile birlikte hareket eden Fra.t- le baYa mitralyöz ılirüllülerile dol. BARDIMAN TA YY ARIL&RI 
gız pilot ve mürettebatı, Habe· muştur. BilAhara İngiliz tayyarele. 
!lstanm Dire - Doua üzerinde rt devriye ut"Uşlıırına de,·am etmiş. 
bir ke,if yapmışlardl1'. Tayyare· lerdir. 
lerimi.z kıymetli malQmat elde 30 DAKiKADA 16 TAYYARE 
etmiıtir. Londra. 21 ( A.A.) - Röyıer: 

Dilfman bombardnnan tayya· Bu aaba!tkJ hava muharebesine 
ait sonradan alınan tafsillta naza

releri Aden ilzerine bir akın yap· ran Almanlar ha,·a ku\"Velleri 30 
mıglarsa da sadece bir gemiyi u- dakikada en aşalı 15 ıanare ınyl 
fak hasara uğratmııtardır. etmi~lerdlr. 

* Japonyanm lngUiz bUyUk el 
~i& Sir Robert Krajl, bu sabah sa· 
at l1 de Japo., hariciye nazın B· 
1.latıuoka'yı Jiya,l'et etm"tir· Do. 
mei ajansı, görüşme mevzuunun 
bildirilmemif olduğunu söylemek
tedir· 

* Hitler Alman orduları başku. 
mandanlrğuun daveti UPrine garb 
cephesi muharebe meydanlarrnı ve 
askeri teaiatı ge.ımek!e olan ve 
yUk harpte Bulgar ba.tkuma.nda.nı 
bulunan general Çekof'u, kabul 
etmiştir. 

Yunkers 87 tipinde 30 pike bom. 
hardıma"n tııyyart'si refakatinde 50 
Mescrşmit :t\"CI tayyaresi oldu~ı 

h:ılde lılr linı:ına lınskın hücumu 
yııpmağa teşebbOs etmişlerdir. Kuv. 
ntll lngill:r. Spitfier Te Hurrllıan 
a\·cı tayyare filolRrı derhal han· 
!anmışlardır. IJıi dalgı halinde uç
makta olan bombardımnn tayyarı. 
!erinin bir k:ıç yilı metre üzerindı 
lıleserşmil 1truplar1 muhtelif lrtira. 
larda daireler ~izmekte idiler. tn
ıiliz avcı tayyalerl bombardıman 
l&)'Yarelerlnl o .kadar yorm\lflardır 
ki bunlar hedeflerine nişan alamı
yacak hale gelmişlerdir. Bombar -
dımıın tayyarelerlnl himaye etmek 
üzere Alman avcı tayyareleri inin. 
ceye \adar bombardıman tayyare • 

1 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter: 
lngi!U hava nezareti tebliii: 

lngiliz tayyareleri birkaç za. 
man~r beyaza _boyanmıt ve kınl. 
haç ıf8fetı tapyan Alman denb 
tayyarelerinin lngiliz sahillerin.. 
den birkaç. kilometre açığından 
ıeçen gemı kafileleri üzerinden 
uçtukl~rını görmüılerdir. Telsiz 
iletlenyle mücehhez bu ta~re. 
lerin dii§man hesabına kıymetli 
ke§if uçuılarr yaptıklan-ve umu. 
mi t~l.i.aiye iılerinde kullanıldık. 
lan bilınmekteydi. 

Temmuz bafllldan bu tayyare. 
lerden biri Hart1epoolun birkaç 
ldlometre yakmmda bir diğeri de 
:Manş denizinde Valmer civanda 
inmeye icbar edilerek mUretteba 
tı harp eairi olarak alıkonulmUf
~· Yakalanan tayyarelerden biri. 
nın yevmiye defteritıMn bu tay. 
yarenin kızılhaç ipreti altında 
General 11ttel ile piyade fırkası 
kumandanı ve genel kurmayı ara. 
sında irtibat vazifesi gördüğü 
y~ Alman harp imhbarat büronu 
ıçın harp filimleri çektifi a~a. 

3 

UZAKTAN 

DarlEeaar 
S !YASI makaleleri, hele ~ 

siyasetten ba.beedenleri o
kumayı pek sevmem: benim an
layıp aklmıda tutabUdilim eeyler 
değilaır... Fakat geçen gUn canım 
aıkılıyordu, önümdeki gazetenin 
b~ yerlerini okumWJ, bulma. 
caanu bile halletmivtim; vakit 
geçirir diye dı!J liyaet makaleai
:ne de g6s gezdinnek istedim· Öyle 
başmdan değil, aonlarma doiru
İlk gördtığnm cllmle şu oldu: 

"Çörçil'.in barıştan çekiııgen ve 
Fillırer'ln sulha taraftar görUnen 
sözleri ..... 

Ne lirin tilrkçe!··· Fakat mu
harrir Clsel yumak arzusunda; 
her iyi arzuyu da alkıelamamız 
lA.zımdJr. Balan: edebiyat kita
bında okuduğu kaideleri hatırla -
lDll da Tekrar'dan kaçınmak is
tiyor, bir kere 'ban§ dedidiği için 
ildncls1nde Allı diyor· Bir ilçiüı.cü 
defa eöylemesi lAzun ~else elbet
te bir keliıne daha bulurdu; da -
ha olmazsa "harp hAline nihayet 
vermek,, gibi biıhç kellmelik ta
birler kullamrdI··· 

Bu zavallı adamlar lligat zen -
ginliğiui, bir mefhum için beı al
tı kel.ime bilmek zannediyorlar; 
haJbuld lOgat ?.ellginlfği, çok mef
hum bilmek demektir. Bnna övle 
geliyor ki kafası muntazam bir 
adam bir dilde, bir mefhum için 
birden ziyade kelime ~~eğe 
tahammUI edemez; kendi dilinde 
biriblıinin tam müteradifi keli
meler varsa onlar arasında ya 
ince farklar tesis w etmeğe, yahut 
bir kısmmı atmaga. çalıfır. Ara -
larmda hi9bir fark olıruyan mil • 
teradifler bir dili .ıenginleetlrmez 
billlda fakirleıtlrir, anlqılma.s~ 
zorlqtmr. Yakandaki cUmleyi a
lın: "~rçil'in ban§tan çekhlgen 
ve Führer'.in au1ba taraftar gö
rilnen sözleri···,. İıılaıı. bunu o
kurken evvelA. barJ1 .ile sulh'un 

ayn oeyler olduğunu sanı~or, l!!On
radan lal anlıyor· Vüzuhsuzluk it
te buna denir· 
Şür için bir diyeceğim yok, çUn

kü §ili kelimelerin ahenginden 
sadece taaffuz edilmelerinin bı
rakbğt tesirden, nasıl aöyllye. 
y\m? onlarnı madde'sinden iatl
fade eden bir ifade tarzıdır; r;iir
de tekrar'm birtakım mahzurlan 
olabilir. Fakat negirde, sadece bir 
takmı 1ıkirleri bildirmek istiyen 
neairde bir kelimenin her lilzum 
görtıldükçe tekrar edıimesinde hiç 
bir beis Yoktur; billt.kis bundan 
kaçmak ayıptır. 

(Doğruau ben okumadım, oku· 
yanların birinden duydum: geçen
lerde bir çocuk - yqça değil, ka
faca - benim bir yamnda bilmem 
~tane "siz,, saym11· O da, yu
kandakl cUmlenin sahibi ihtiyar • 
hem yaşça, hem kafaca. ihtiyar .. 
muharrir gibi, edebiyat deninde 
okuduklarını hatırlıyanlardan ol • 
duğu için ve "siz,, kelimealnl tek· 
ra.n caiz olmıyaıı kelimelerden 
saydığı için, benimle alaya kalk -
DUi· Benimle alay ettiği için de-
ğil, bu kadar basit olduğu için 
kendilline acıdım·) 

••• 
M UHARR1RLER1M1ZDEN bi 

ri, turıkçede mukabilleri 
olmadığı için frenkçelerlnl kullan· 
mağa mecbur olduğumuz kclime-
lerden. Wuıedeı'ken, bunlardan on 
tanesini yazıyor. Bu listede "Co
gito,, kelimesi de var. "Cogito., 
diiftiDllyonmı demektir; Delcar· 
tea'm Ooglto, ergo sam. Düfibıil.
yoıum, demek vanm eözilnUn bi
rinci kelimesi· Descartes'm ao
gtto'su derler; yani Descart.ee'm o 
kelime ile baflayan hUkmil· A· 
caba bir de JBtilah mı oldu'! Her.
halde pek lilsum )'Oktu... Bu filo
soflar, dünyanın hangi tarafında 
oluna olsun, samı.ederim düaün • 
maktan ziyade inlanlarm zihnini 
karıftıracak ve böylelikle kendi4 

tılmıt!1!· leriııe derin adam payesi veril-
lnıiliz hüktlmeti bu tayyarele.. ma.bıe hlmıet edeoeık: wııtıWıtar 

rin Janlheç TllSifai delil, kefil U)'dmmüJa JllıllBUI· Yadan ne 
uçllflln yapan tayyareler teWcJd bdar bnmbnpk olurm o Juı,. 
ettiğinden, AJman ve İtalyan bil.. dar koltuklan tabanyor ve blr
kO.metlerine bilvasıta tebligatta takını toy :insanla.rdan da o dere
bulun:arak kızılhaç nizamatma ce htlrmet görllyorlar. 
uygun olmıyarak İngiliz mınta. DUnya aöyle herke&n dili ile 
kalan veya İngiliz veya müffte. konupn 've buna rağmen insan 
file denb naıkliye kafileleri ibe. otıunun muka:dderatmı iefkil e
rinden uÇacak tayyarelerin ma. den meselelere dokunan filoeof· 
ruz bJacaklan tehlikelerden mU.. lara •1118dı· Zamennnmıı bUtUn 
tevellit mewliyetlerin kendileri.. Jaıpae&etl; lıitma tUıkenmes mu • 
ne ait olacağını blldirmftti. Diln harebelıarl, ibtilllleri, iı9yanlan 
8ğleden sonra ln.giliz sahillerine belki de hep bu ytmlenc1tr. Ha.
yaklaşan ve lnzılhaç ipreti ta§!.. yat fibıofsuz; filosof kelime uy. 
yan iki Alman deniz tayyaresinin durmakla meuuJ··· Hep ''KWlhm 
kuvvetli dUJ!!lCln avcı tayyaresi ıureti mi denir! heyeti ml?,, me
huıuıiyetleri görüldUğilnden, ln.. selesi· 
giliz avcı tayyareleri tarafmdan 
denize dilşürülmii§tür. 

DICER TAYYARE AKINLARI 

Londn, 29 (A.A.) - Röyter: 
Hava Nezareti tebliği: Bombar. 
dıman tayyarelerimiz, fimalt ve 
garbi Almanyadaki askeri hedef. 
lerin bombardımanına devam et.. 
mittir. Bu hedefler ezcümle, pct. 
rol depolan, doıldar ve emtia gar. 
ltndır. Bunlardan ba§ka AL 
manyada, Holandada, Belçikada 
ve Franaanın fimalinde 17 tayya.. 
re meydanı da bombalanmıftır. 
Tayyerelerimi.zden üçü tlaailne 
dönmemittir. 

Sahil müdafaasına mensup tay. 
yarelerimiz, Şerborg petrol depo. 
larını yeniden dün gece bombar. 
dıman etmiıler ve. birçok yangm 
çıkartmIJl&rdır. Tayyarelerimiz 
salimen dönmUtlerdir. 

Dün, gündüz, bir bombardı. 
man tayyaram Holandada 
Loeuxwarden tayyare meydanmı 
bombaJam'§tır. Yerde bulunan 
müteaddit düflJWl tayyareleri ha. 
aara uğramrıtır. DönliJte bomôar. 
dıman tayyaremiz dört düıpnan 
avcı tayyaresinin hücumuna uğ. 
ramIJ ve bunlardan birini inmeye 
me®ur etmittir. Tayyaremi% sa.. 
limen Ussüne dönmüştür. 
o o 

~·· 
J ULES RENARD'm Mı-. 

nal'.inde okudum: ''Tiyat
roda hareketi, eşhası sahneye so
kup çıkarmak olduğunu sanıyor
lar-,, Bu eöz, ıUpbellİ.I:, hissiyatı, 
ilı:tiraslan göateremiyen, seyirci
leri onlann Mreket'i ile allJcsdar 
edemiyen muharrfrler için 96ylen
JDİ§· Jules Rena.rd, kendisi, karfı 
kal'§rya otunıp YFJD1 ....ı konu
şan ild kişi ile bir perdelik ti~,..t
ro, hem de en iyi cinsinden U
yatro yavnımıı bilen adamlar. 
dandİ; XIX uncu 1.81!' eonunun 
en bUyilk tiyatro muharrirlerin. • 
dendir· Şimdi çok tanmmaz; Du • 
mas Flliı'l hill okunabilecek mu
harrir sayan insanlar tarafından 

tanmma.mıa, allaşlflllllasma da 
pek Jimım yoktur. 

Fa.kat bugün seyircilerin çoğu 
da, ha.ttA. en aklı J>qmda undığı4 
nuz inunl•r da, tiyatroda gUfiil
tU paıtırdr olduğunu görünce ha • 
rekethı de olduğunu ve 1'in tu
.hafı kendilerinhı de eğlendikleri
ni sanıyorlar· 

"Tiyatroda hareket llzımdır,. 
htikmil yanlış değildir; fakat onu 
şöyle tamamlamak doğru olur: 
"Muharririn de, aktörün de gU -
rültil ile seyircinin kafaııını §lşir
mcğe, hiç bir sebeb yokken btr 
taraftan öte tarafa geçerek se· 
yirclnin gözünü Yorup zihnini iş
gal etmefe haklan yoktur. Ha -
reket, muhakkak lUzwnu olan 
harekettir; ondan ibaşkaaı bir ya
landır ve her yalan gibi sanati 
öldilrilr·,, 

••• 
[ NSAl\'LAR.A k a l b i n i-

F ........... tue.fmfen ldl'alananlc Akaenh.& inalıt.ellf ıaelerler '9PmJI olaıı Mete ..... lılreoli teldDieleıP lldlattıld$ ft 1ılrook kontroDelrtea llOIU'a nlha· 

z i n kupkuru olmadığını, 
sizin de şefkate. muhabbete. q
ka ihtiyacınız olduğunu göster
mek tehlllkelidir; hemen <'iddiyc
tiııh:den VUphe eder, sizi alaya a
lırlar. Alayişi, parayı, pöhpöhU 
sevdiğinizi göstcrebilinliniı; ar
kanızdan belki söylenirler ama 
~be karşı sizi alkışlar. bak
ır bulurlar· Çlln.kü çoğu §efkati, 
:nuhabpeti clddi saymazlnr· 

Nurullah Ataç 19& ftll ıı. .. .., ........... Jlellaılerde kaptan .., tay.falermdlıa lılr rnaP De ............. ~ j11e1ı1 &'ttı.ww 



Yedi eroinci 
yakalandı 

Bugün hepsi adliyeye teslim ediliyor 
Zabrt.a. dlln 7 eroin saucısmı suç 

Uzerlnde ya.kala.mıştlr· Bunlarm i
çinde ÇiDgene Yusuf ve ka.rw Ay
~ de vardır· Karı kocanın otur 
duğu Tahta.kalede Slyavuş paşa 
medresesi basılmış, od.alarmda 25 

Bu sabah gelen 
talebemiz 

(Ba.' t.arnfı ı incide) 
80nraki kısmı nisbeten iyi geçm~Ur. 

Fransa.da kalan b1r çok talebemiz 
lmt.1hıı.n i§lerini halledemem1~lerdir. 
Ben daha Fransada iken V~ide bulu· 
ııan 30 talebeuiız lsviçreye geçmek ı· 
çln konsolosluğumuza. mUrncaat et· 
mı,,IerdJ. 

Fra.nsada kalan 50 ki§lllk bir talebe 
anıpunu da scfarethanemlz bir kam· 
:ven tutarak Tur ı;ehrlne nakletmt~tl. 
Framıadakl talebeden bir kısmı o· 

:rada kalarak taıı.slllcrini lkınal etmek 
bt&cllgindcıı hariciye vek!letinıizden 

1zln lstem.f§lerdl, eğer 1z1n alırlar.sa 
orada kalacaklardır . ., 

Şerburg petrol 
depoları ateşlendi 

(Baş tarafı 1 incide) 
görmllştil.r· Sa.hll muhafazasına 
mensup Hud.son tayyareler de 
HOlanda Balı.illnde Almanlarm 13 • 
gali altında bulunan bir tayyare 
m.eyda.nma dUn gece hUcum et • 
Drlelei'dfr· Birçok ya.ngml&r çıkmll. 
tir· 

BiR BALIKÇI GEMİSİ 
BATl'I 

Londm, SO (A· A·) - Bahriye 
zıemreti, Staunton ndmdald balık
rJ• gem!ainin bir dil§man maynma 
ç&rparak batbğmı ibildirmektedfr. 
BU SABAH BlR BOMBARDIMAN 

TAYY.AREst DtlşUR1JLDU 
Londra, 30 (A.A..) - Hava Ta em· 

niyet nezıırcUerJndcıı bu sabah tebllf 
edflml..'ltlr. 

Dlln geco dU!PJWl tayyareleri lngU· 
terenin doğu - D}mallndıı bir eehlr Q • 

zerine bombalar ata.ralı: hu.wıt lılr 

mallkAnede bazı ha.sarl&ra ısebcb ol· 
mualardır. Bir kadın hatı! .ınırette 
yarala.ıııxu§t.Ir. 
Bazı batı • cenup bmgelerlne de 

bombalaı' dllBmtııt:Ur. Hasar co..z1d1r. 
ölen ve yaralan.&.ıi :yoktur. 1ngWs h&· 
va müda!aa bataryaları faaliyete geç
:ıntıUr. 

Bu ııabah erken lngUtermln doğu • 
cenubu tızer!nde blr dll§man bombar
dmıan tayya.resl dll§{lrtllmUıtür. 

(Ha'\.-a. harbine dair diğer ha· 
berler 3 Uncll aa.yfammladrr.) 

Deliren bir manda 

Hasköyde 
yapmadığını 
bırakmadı 

Deliren bir manda dUı:ı Hasköy va 
Ka:ımnpqa clvannı telA§a dU§UrmOı· 
ınr. Hasköydeki ahırmdan birdenbire 
f:rlıyan bu hayvan etra!ma aaldıra 
u.Idll'a Kasmlpaıaya doğru koımata 
b&§lamıı:ı, Zindanarkuı denilen mev· 
k1dek1 mezarlıkta oynıyan çocuklara 
hQcum ~!§tir. Çocuklar öteye beriye 
lw;13mI§lar, yalnız bunlardan Uç ya· 
IPJlda Turgay kaçanuyarak mandanm 
hQcumuna uğrnmıştır. Yere yuvarla· 
nan ve hayvanın ayakları altında ka· 
lan yavru ba§mdaıı ve muhtelit yer
lerinden yarala.rum§br. 

Dell manda buradan Kasımpqaya 
lnml§ ve un değlrmenlnıı glrmtıur. 
Bu smıda takip eden poll.sler yeUıe· 
rek tabanc:ı ile kudurmuo hayva.nı 
mdUrmUıılerdlr. 

Bir .Yunan vapuru 
Lizbonda kaldı 

Lizbon, 30 (A.A.) - D.N.B. 
ajansı lhildiriyor. 

Cebelüttarıka gitmekte olan 
yolcuları hamil bulunan Nea 
Hcllas Yunan vapuru Lizbona 
gelmiştir. 

Le Seculo gazetesine nazaran, 
Akdenizde cereyan eden hadise· 
lr dolayısile bu gemi Yunanista
na öoğru seyriscferine devam e· 
Öeniyecektir. 

Bir Alman sefiri geri 
çağrıldı 

Bcrlin, 30 (A· A·) - n. N. B. 
R.jansr bildiriyor: 

Harlclye naz:n B- Von P..lbcn
tropun teklifi üzerine Presburgda· 
ki Ai.mruı 21cfirl Bernard gerl ~afrr
larak yerl.Be Manfred von Kllingit 
tayin ed.DmJştir 

paket eroin bulunmu.etur. Bunlar 
dan ba§ka sabıkalılardan Yedilcu -
ll!'de oturan Hallt, Yorgi, Namtk, 
CelAleddin ve Hüseyin de suç U.ıe. 
rl ya.ka.l&nmışlardtr· Hepsi bugün 
adliyeye verileceklerdir. -----

Balkanlar 
meselesi 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
nazırlar heyeti toplanacaktır. 

Romanya Başvekili He hariciye 
nazırı dün Yugoslavyadan geçerler. 
ken biltün istasyonlarda resml me· 
murlar tarafından i'ltikbal ve tcş
yJ edilmişlerdir. 

Ba~vekil, Subolica'da gazelecile. 
re yaptı~ beyanatta halen nikbin 
olduğunu n htikhalde ele nikbin 
olaca#ı zannında btıhındu~unn bil. 
dlrmi~tlr. 

IHT1LAFI DEVLETLER 
KENDiLERi HALLEDECEK 

Berlin, 29 (,1 .. t .) - U.:\'.B. ajan. 
sı bildiriyor: 

Almanyada, doğu-cenup mesele
lerinin serbest bir anlaşma ile biz_ 
zat Balkon memleketleri tarafından 
halledilmesi ve hu haltı harekelte 
her devletin kendi mesuliyelinl 
müdrik bulunması icap edeceAi ka
naalf mevcuttur. Almanya ve ltal_ 
ya diktalar ihdası tasanurunda de
Alllerdlr. 

Bir taraftan Romanya ile Dul~a· 
rislan, diRer tarartan da Romnnya 
ile Macaristan arasındaki arad mP. 
selelerine gelince, bili Macarl~tan
Ja Bulgarislana umumi harpteki si_ 
lAh karde,liği ile takviye edilmiş o
lan eski Te ~amiml bir dostluk haA· 
Jamakladır. 

Salzburgun fyl malömat alın 
mahrlllerlnde Almanyanın Macar 
Te Bulgar devlet adaml:ıriyle yap. 
tığı mflzakerelere dair olarak beyan 
edild!Ai çevhlle, Almanya Macı • 
rlstanlıı Bulıari~lının IRdll muta -
Jebelerlne karşı .sempatisini "e bun 
lan mantık! bulduAunu hiç bir za. 
mnn giılememlştlr. 

Hırbten sonraki Romanya mu. 
ahedeler • tarafından şuur~uz bir 
~urelle kurulmuştur. Batı devletleri 
Romanyayı bir takım manevrelerle 
.sun'f bir rol oynamala sevketmlıı
lerdir. Romanya bu rolü yalnız ba· 
şına oynayamazdı. Bu siyasetin 
şimdi tamamen nihayet buldıılu ve 
bizzat Romanyanın bunu lasri)e ın. 
zumunu tamamen müdrik bulundu. 
lu kayıt ve işaret edilmektedir. ~fa. 
carlar da eski milll gayelerini ta
mamen tahakuk ettinneğe imkAn 
olmadığını n kendileri tarafından 
mukabil tavizde bulunmadan bir 
anlaşmaya varmak mümkiln olmı. 
yacağını hesaba katm:ıktaclırlar. 

Romenler, bugünkü Romanya 
teşkil edilirken Macarlara karşı ya_ 
pılan aşlkAr haksızlıkların tehlikeli 
ıerılnlfklere devamlı bir sebep leş 
kil ettiğini Te Tunada iki memle • 
ket için faydalı bir barış va:ı:iye • 
tinin mc,·ciıdiyeH arzu edildill tik· 
dirde lrnnların izale~I icap edece. 
ğlnl idrakten imtina eyJememekt.e. 
dlrler. 

Budapefte, 29 (A.A.) - Ma
car ajansı bildiriyor: 

Salzburg'tan dönen Bulgar 
batyekili ve hariciye narırt bugün 
öğleden ıonra Budapc§te tayyare 
meydanına gelmi,Ier ve merasim· 
le kar§ılanmışlardır. 

Hariciye nazın Popof gazete
cilere yaptığı beyanatta, eski ıi· 
lah arkadaşlığı havası içinde ce· 
reyan eden Salzburg konu§mala
nndan çok memnun olduğunu 
söylemi§ tir. 
Yarım saat sonra Bulgar dev

let adamları Bulgaristana müte· 
vcccihen hareket etmiılerdir. 

••• 
Loncb-a 80 - BllkreştekJ bir •ayla· 

ya ıöre Hltler Romen başvekil ve ha·, 
riclye nazınna Bulgar ve Macar ta· 
Jeplerlnl 1.sa! 1~ l~ eylOle kadar mu 
ıaade verml~tlr. Romen ıılya.st maha· 
!lll krıı.lı bu talebi kabul etmemesi I· 
çln tazyik etmektedir. Zira Hltlerln 
Balkanlarda bir harp çıkarma.smı itte 
medl~ muhakkaktır. (A.A.) 

Atina ajansının bir 
tekzibi 

Atlruı, :?9 (A· A·): 
Atina ajansının verdi;;i malQ

mntn göre bir ecnebi aj.,nsmm, 
Yunan gazetelE'rinin blltUn mu -
hatip devletlerin tebliğlerin! neı • 
retmemekte oldukları ıuretindeki 

iddiaııı asıl ve e21astan lrldlr. Yu • 
nan gazeteleri, tam bltaraflıkla 

bUtUn muhariplerin tebliğlerin! 
neşretmelı:tedirler. 

lngilizler 

Aöyter 
muhabiri 

intihar etti 

.. 

Japonya İngiliz 
casusluğuna karşı 

tedbir aldığını söylüyor 
Tok;ro, %8 (A.A.) - Tevkil edilen 

lngilb: tab"ast arasında, Rtnger bira_ 
derler de vardır. Van!.I R!nger, iş a. 
danudır ve lsveç, Norveç, Portekiz 
Fahri konıolosudur. MlhaU Rlnger de 
lı adamıdrr n Yunaniltan Fıı.hrl 
konıolo.sudur. 

Mevkut bulunan lııgill.zterlıı hepel, 
casuılukla ınıçludur. 

Söylendtftnıı gör6, lng1111 büyük el 
ı;ln Slr ltobert Gregi bugUn Japon 
hariciye nszın ll• yapUft görü~ede 
mevku!larm yakında tahliye edllme. 
!erini taıebeyle~ttr. Matsuka. Pol!Jı 
tarafından lstıcvaplarm sUr'atJıeıtırtl. 
meslne çalı§acagmı vald etmleUr. 

Tok110, ~3 ( A.A.J - I>omel il· 

jan51nın verdı#I hlr hahere ı.ıöre, 
Röyterin Tokyo muhabiri Koh, 
jandarma umumt karagAhında "is
lic\'ap edilmekte iken., binanın 1. 
kinci katındaki hir pencereden ken. 
di~lnl sokağa ııtmı,tır. Kok~, aldı~ı 
yaralar neticesinde bir sat ~5 dııki- ' 
ka ~onra ölınilşUlr. 
Kok~. Japonlar luafınrlın tevkif 

edilen lnglllı tcbauı arasında lm· 
lunmııkta idi. Tevkif olunıınların 
miktarı, henilz ismi bulıınmıyan hlr 
,ahsın daha yeniden tl"\·kifl ıl1erl

ne l 1 e çıkmıştır ... 

iNTiHAR HADlSESINf 
JAPONLARIN iZAHI 

Tok110, ~9 ( A.A.) - Tokyodaki 
Röyter ajan~• muhabiri Koks'un ö_ 
lümD hakkında Domei ajansınca 

neşredilen ve hükumet tarafından 
mülhem oldu~u zannedilen bir lıı:ah 
nnmede denillyor ki: 
"Vakı mahallinde hazır bulunan 

Jandarmalar, Koks'un cüretklrane 
hareketine mani olmak htem1$1erse 
de muvaffak olamamışlardır. Bu 
har&Ket Roks'un cezadan J.-urtula • 
mıyaroğını anlamış bulunmuına 

atfedilmektedir. 
Doınel ajansı, Koks'un casusluk 

yıpmıklıı itham eclildlti !cin teT
kH otundulunu ynmakladır. 

Koks'un ilham ıehebl ilk defa 
olarak zikrolunmaktadır. Kendisi 
hakkında ba~klcı hlc bir malömat 
mevcut değildir. Malt'ım olan 'ey, 
Koks'un tevkif edilmiş bulundutu 
ve İngiliz kon~olosuna da \;endisl· 
ni gönnej!e müsaade verilmemiş ol
duğudur. Biııaenale\·h Koks'un ken. 
disine yapılan i!lnadatıı verece~! ce. 
vahı öğrcnmeğe artık ihtimal kal • 
mamış bulunmaktadır. 

38 senedir Röyter ajansının hiz
metinde bulunmakta olan Kok!!, ye. 
di senedir Tokyoda çalışmakta idi. 
Japonyaya gelmeden evvel Kok!, 
Cinde Röyterin bir kaç sPne ba,. 
müme~!iillerinden biri5i olarak ic. 
rayı faaliyet etmiştir. 

Cumarte~i günü tevkif edilen di
ğer lnı:rilizler meyanında, İngiliz 
sanayii müme~5ili miitekait bahri
ye subayı yüzbaşı James bulunmak
la idi. o~aka ve sair şehirlerde ika. 
mel Plmekte olan diAer iş adamları 
tevki( edilenler mc)'anında bulun. 
nıakln•lır. 

JAPONLAR INGILlZ CASUS· 
LARINI TE'11ZLIYECEKLER 

Tokto, 29 (A.A. - Ftöyter: 11 
lngillzin tevkut hakkmda harbiye ve 
adliye nezaretleri qadakt müşterek 

tebliği neıretmlflerdlr : 

Japonyada ııon zamanlarda rıttıkçe 
utan yabancı ca.'lusluk faaliyeti se_ 
beblle adliye mal amatmm talimatı u. 
zerine aakerl polis tik tedbir olarak 
27 Temmuzda bütün memleketi kap_ 
lamrı ol&n İngiliz casus ıebekestnln 
esa.s unsurlıı.rmı tevkt.t etm~Ur. 

Birçok F ranaız 
bahriyelisi 

İngilterede kalıyor 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter: 
Mekneı ile Fransaya dönmekte 
olan birkaç yüz Fransız bahriye. 
lisi halen Amiral Muselier'in ku. 
mandasındaki "Hür Fransız hah. 
riyesi'' nde ı.alışmaya karar ver. 
mişlerdir. Filhakikl M ckneıin 
torpille:ımesi, bunları"\ nefretini 
mucip olmu§tur. Bunların hattı 
harekdinin diğer arkada§lan ve 
Fransaya dönmek için bekleyen 
<!ığ'er 'Fransız bahrıy~iilcri ic;in 
misal te§kil etmesi çok muhte
meldir. 

Rt•zvelt Norfolk deniz 
üssünü ziyaret etti 

Va.,lngton, SO (A· A·) - B· 
Ruıvelt, Norfolk deniz üııslinil zi· 
yaret etmiş ve yeni ineaatm tesrii 
!~hinde beyanatta bulurunUJtUr· 

BU SABAH PARTiDE MOHiM 
. BiR TOPLANTI YAPILDI 

Hava Kurumuna aza yazılması için her tarafta 
mesai teksif ediliyor 

Ortanrektep ve liselerde havacıhk 
dersleri mecburi olacak 

Bu aabe.h 21a.at 11 de Parti bina· 
ıımda Vali ve Belediye Rei.!i LQt. 
fl Krrdar'm reisliğinde, parti mU. 
fettişl ve idare heyeti reisi Tev
fik }~t Sılaym iştira.kiyle mU
hinı bir toplantı yapılmıştır. Top· 
lantıda bütün ka.ymab.mlar ve ha· 
va kunımunıı. meruıup zevat da 
bulunmuıs, bllba.'JS& Hava Kunımu
nun faaliyeti ve h11.lkm Kurumla 
daha ya.kmdan alA.kıu1mm temlnl 
Uıerinde görllşUlmtiş ve bu huSU!I. 
ta alma.cak tedbirler kararlaşttnl
mııştlT· Biltün k11.ymaltamlar halkın 
HılVa Kurnmunll i7..A Y&Ztlmalıı.n 
yolunda daha fa.ıı.1 bir şekilde çah
~aeaklardtr· 

Amerika ya 
gönderilen İngiliz 

· çocukları 
Çocukların hepsi de 

Diğer taraftan y\Jrdun bir~ok 

noktalarmdıL yaptldığı gibi yaı..111· 
dil btanbulda da Havi\ Kurumu· 
nun kamplarmda yetİ!!E'n gençler 
tarafından parRşüt 1östE'rileri ya. 
pılac:ıktır. Bunun için merkez.den 
emir beklenmektedir· 

Ünivet1!lte talebesi gibi biilün 
ortamckteb ve lise talebesinin de 
ı· .. va. Kurumuna lzA yazılmaları 

karıulaşmıştrr. 

Bundan başka maarif vekaleti 
bu 11cne orta mektP-b- ve lise pro
gram !arına havacılılc dersleri ila: 
ve edecek ve bu derslerden alma· 
ca k notlar a.t1kerlik derl!lcri gibi 81· 

nıC g~me üzerinde mU~ir ola • 
ca'ktrr. 

Nafıa Vekili 
Milli Şef 
tarafından 

kabul edildi 
lngilizlerin zengin Vekil Trakyadaki 
ailelerine mensup nafia işlerini de teftiş 

Nevyork, 30 (A.A.) -1'.N.B. edecek 
bildiriyor: Dün Hbahkl ekııprealıı l""hrlmlze 

Aileleri refakatinde seyahat gelen ııatt" veklll .AH Fuıı.t Cebe3oy 
eden 2 72 İngiliz: çocug-u veba- bir mUddet natla ınUdürlUğl\nde meı· 

ıuI olmuı, mUteaklben valiyi maka· 
yan Tabui, Cunard I.ine kum· mmd" ziyaret ederek öğle yemP~nl 
panyasmm Rritannigue vapuru beraber yemlılerdlr. Vekil ıı.k§am FJor 
ile buraya muvasalat ctmiıler- yaya· giderek Mllll Şef tarafmdan 
dir. kabul olunm111tur. 

ı . . . .. General All Fuat nyahati etrıı.fııı· 
Çocuklar ngılızlerın mureffeh dıı. bir muharrlrl.mtze ıunlan ııöyle· 

ailelerine mensuptur. Diğer bir ' mııttr: 
. çocuk kafilesi de Calmeronia - Trakyadıı. tetklklf'r yapmak Uze· 
İngiliz gemisile gelmiıtir. Lord re bu ııabah Ankaradan geldim. Bu· 
Roeebery'nin cğlu 11 yaımdaki rad& kıııa blr müddet kaldlkt&n ııcııı· 

r& Trakyaya hareket edeceğim. Trak· 
Lord Prornr09e bunlar arasmda- yanm muhtelit mıntakalarmda bUtUn 
dır. rıaflıı. l§lerınl t~tuş ed,.rel< alAhdar

Baltık 
memle.ketlerinde 
ecnebilere karşı 

tedbirler 
K.aunaı, 30 (A. A.) - D.N.B. 

biLdiriyor: 
Litvanya dahiliye nezaretinin 

neşrettiği bir kuarruuneye naza
ran memleket dahilinde 1 tem
muzdan memleket haricinde 29 
temmuzdan evvel Litvanya vize· 
si almıı ecnebilerin r.itvanyaya 
girme!inc mani olunacaktır. Vi
zeierin dahiliye nezareti, hariçte 
bulunanlar için ise ikametgahla
rxııa en yakın Litvanya konsolos· 
tukları tarafmdan tecdit edilmesi 
tlzımdır. 

BiR CEMiYET LACVEDlLDl 
Raval, 30 (A. A.) - D.N.B. 

biLdiriyor: 
İngiliz - Litvanya kültür ce

miyetinin lağvı kararla§tırılmıı· 

tır. 

ESTONY ADA BiR YASAK 

Tallin, 30 (A. A.) - Bugün 
neşredilen bir kararnameye naza
ran polisten müsaade almadıkça 
yabancılar Estonyayı terkedemi
yeceklerdir. Bu memnuiyet sefa· 
ret ve konsolosluk memurlarına 
şamil değildir. 

Vişi . HükOmetinin 
bir kararı 
Alman ve İtalyan 

tebaalarına kar§ı konan 
tekalifi harbiye 

kaldırıldı 

Viti, 30 (A. A.) -r Havas 
bildiriyor: 

Bu sabah çıkan resmi gazetede 
intişar eden ild kararname ile 
harbin ba~langıcında Alman ve 
İtalyan tebaalarına karşı alınan 
tekalifi harbiye tedbirlerini kat· 
dmnrştır. 

l&rdan izahat alacağrm. Bu ıf'yahattm 
birkaç gün devam edec~ktır. Trakya· 
dan döndükten aonra lst.anbulda da 
tetıdklerdıı bulttnaca#fm . ., 

ingilterinin deniz 
kuvveti 

(Ba., tarafı 1 lncldr.) 
kudretini göstermiştir. Bu hare
kat kc1.a lngilterenin istilasının 
çok 1.or, deni1.aşırı ara?.isini fet
hetmenin de aşağı yukarı im· 
kansız olduğunu isbat etmiştir. 
Almanyanın deniz kudreti hiç 
şüphesiz İngiliz kudretinden çok 
dı'.lndur .1ngilterenin deniz tarihi 
biT.e bir bahriye için en mühim 
şeylerin teşkilat ve im~ibal oldu. 
ğunu öğretmektedir. K1z1l do
nanmaya en iyi teşkilat ve inzi· 
batı ve mümkün olan en teknik 
inşayı temin edeceğiz. 

İngilizler 
Suriyedeki Fransız 

üslerini 
bombardıman 

etmediler 
Londra SO - Alman radyosu lııgl· 

lizlerin Surlyedekl Franıı.z üslerini 
bombardrman ettiklerini blldlrmlıtır. 
Sallhlyettar mahatll bunu tekzip et
mektedir. (A.A.) • 
SlrARİŞ EDtı.EN YENi MODEL 

TAYYAREl.ER • Londra so - tııgiıtere Amerikaya 
yenl model 100 tayyare ıiparto nr
mifU. Bunlarm ilk partlsl hazırdır, 
Yakında rönderllecekUr, (A.A.) 

Çemberlayn ameliyat 
oldu 

Loadn, 29 (A· A·) - KUçilk bir 
rahasızlık dolayuıile Çembeıılay
nm necıredilen bir bWtene 
nazaran ba.ğırııalc tı:kanma.sı A.rL 
zmdan ameliyatı muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Haatanm ameli
yattan sonra hali memnuniyet ve-
ricidir· İk.l Uç haftaya kadar 
ÇemberJaynın il bqma geçebllece· 
ği tahmin edilmektedir. 

Ha vana konferan•1~ 
verilen kararlar 

tehdit Bir 
vukuunda 

Birlikte harekete geçi18~ 
('(,., 

Bauna, 30 (A· A·) - :: 4' 
diğine göre, Havana anlaıırrııı=~t 
metni mlistemlekelcrin de,·rl 
di blitünliiklcrini tehdit ctlfı ~ 
harekete geçmek ihtiyacı aC d 
le geldiği takdirde Amcrik~ rl 
!etlerinin münrcriden vc~a dt 
le hareket edebilcccklcriııl ~ 
ey:c:nektedir. Bu takdirde ~oııP 
lenin ihda.ıı ettiği komisyon ıc i 
den tedbirlerin RlmabUme-ıl ed 
keyfiyetten derhRl hahorclıır 
ccktir· 

K:\RUI. tmlT.Y.N uır.t;I' 
.IUAOOl'~l~F:R 

• • * ' 
llnl'frn<T, 2!1 (.l.A .) - Ço~ıdJ 

hiyctli bir kaynaktnn öı!ren; r ~ li<..\' 

göre, PannıncrikAn mu.1.ıı~t ;<f'J -v~ 
jc'Iİ Amerika hölı;e~indck• pı~ '\, 
mii<1lcmtekelerinin yı1tı11ı rl' 

1 
)'a 

müraca~tla c\e~il m11ade~el~efr ~· · 
b:ı,ka hır clevle.te terk ,·c)a 
redrlelmcktedir. 

• • ılı 

r ıı1ııı 
llaı•rmfl, 29 (A.A .J - ~ 

lı.an kımreran~ındaki J.rj9fltJ~ 
ge~i, H. Leopolr:I Mello, -'' \·rt1P <t 
teh1lekeleri hıılı:kımlııkl ıııul;'ıt 
nin diğer mPmlckeller .nııı'"ııııe} 
na meHıı teşkil eden rn~§~~ııı~ 
!ere ıamil· olmadı~ını tııl 1,r 
Bıı Arazi, Honduras c11rııh.tl;d 11' 
nin kendisine nil oldıığıı 1 r'cı 
da bııl11nrl11A11 ln1:ılh: Hond~• tıd 
Arjan tlnin aid iyet idd ia~ııı 1,rı 
lıınrluğıı lnııiliı Falkl:ınd ~.ıl~ıı ı 

Muknele mııcihince ııutı 
111 

f 

erten <le,·letlerin nı:mııdA 11 ı.ıl 
kep bir irlarl komisyon teŞ 
lecpkl ı r. 111< 

Mukuele Amerika cunıb~ııı•' 
rinin iiçle J~isi tarıırınılııfl 1 

di lince nıeriycle ııirecektir· 1~ı J\onfer:ınsın iklısadl teŞ~-~ııl 
sııi komisyonu tararıodan ıJ 
dilen hir ~ili teklifiue g&re·ıııt 
Anıcril..ası nıeınleketlerİ '\o 
harirt scrnı:ı~ c tnrııfıııdnıı ,,e 
edilen 'e yab:ıncı bir ser111ıı~t' 
rafmdan ele ı.:e ı; iril mrk teıı,,, ı 
mıırıız hulıın :ı n' fınıme ınerıd,f'l 
ne lı ·ıdiın miiessesclerlrı 1 

deruhte ctlccekleı·rllr. c ~ 
Konferans lııısün yıı1111~ 9oı 

umumi celsctlcn sonra l;ıtP . 
lır. , 

B. . ı·k ,,,eıe" ır temız ı a ıJ• 
• otobüs altında .k.J ı 

d'' 
Be§lkltı.Ş le.mb:llk 11meıe~ ·,; 

ırıa.il oğlu Muıtafa dlln ak'"o ııı'ıı 
Beyaıo:ıt • caddesinde M oııc ıııtli 
tpbln önünden geçerken ~ıl~~ 
ralrndan gelen oorör J. .pJ' 
ldareıılndekl 198 numarall ıı' 
Yıldız otobUsUnUn altınd11 rt't' 
muhtelit yerlerinden ağır ~' ~ 
ralanarak Beyoğlu hul.8Jl11 t-' 
rılmııtır. Şoför yakaıanrıı1f• 
ta bllfl&nmııtır. I 
İspanya Portekizl:a

bir ademi teca tı 
anlaşması ya~.~ 

Madrld, 30 (A· A·) .-~l· 
ile Portekiz, esasen ~ ~ 
mevcut olan ademi tee& 0ııı9~..I kmm munzam bir proto1' rtc'~,~ 
zala.mı:elardır· Bu yeni rt~~ 
mucibince t:.panya ile J'Oıı~~/. 
niden memleketlerinin ~. 
İnamlyetini ihlA.l veya ~~4~ 
tehdit edecek surclt~.. 'f'-/ 
beddUl vukua gcldıği ,ıs~ , 
mütekabil menfaat~ . ...J,r"/ 
etmeği karar altma ııJJP'~ 

E. Sadi l" ek 1b'' ;Ilı 
. f$~,,, 

Bu g~ce (Heybelide) fil 1 
nostında KAYNANA ~od 

~it~~ 
,ııt' 

30 Temmuz salı günil 111dt 
kırköy MiJityadl balıC~~ ~ 
LAR ERMlS MURADI., 
3 perde. 



On beş ı;enedcnbcri ayni vn.purda, 

VllJe - d'Am·crs'de ateş~.llik yapı
yordu. Bu §ilep, Pasifik denizinde 
5ill ve Valparezo'yo. kadar ilerle
mek §arlile Belçika ile Belçika 
Kongosu a.raundo. sefer etmekley. 
dJ. • 

Tri.standa. ikameti onun için mU
kemmcl bir tatil olat'aktı. Fakıı.t 

kendisini toplar toplamaz önüne 
gelene işinde yardan etnıeğc baş' 

la.dl· 
Bekarlar onu evlilere ka11:ı çıka· 

raca.klan takıma aldılar· İlk maçta 

kendisinin vaktllc Aııvcrs'le bü· 
yUk bir klübün birinci taknnmda 
:müdafi oynamı3 olduğunu haber 

verdi· Tristanhlar mUkemmcl bir 
futbolcU kazandıklarına sevindiler. 

Ev ev dolaşıyor, gevezelik edi
yor, şakala.~ıyor, işlere ynrdnnda 
bulunuyor, kadınları ve çocuklan 
sık sık hediyeler ,·ermek suretlle 
kendisine bağlıyordu· 

Adaya geldikten beş gUn sonra 
bir l'lcnclik şahsi ihtiyncmı hesap. 
lamış ve geri k:ıl:ı.n erzakuu Tıis
tanhlara dnğrtmışlr· Tütiıne pek 
dilşkUndü, bu sebeple kendisine 

bırakılan lü tUndtn kimseye bir 
gram bile vermemişti. 

On yedi sene kadnr evvel papu 

Rocers tarafından inşa edilen evi 
ona vermişlerdi· Bunun kirasmı 

vermcğe kalkqıtığı zaman Tristaıi· 
hlarm hayretten ağızları açık kal
dı· Bu ev "koloni., nin müşterek 

malt idi, kC'Ildisl de adanm misafi· 
ri oldu~'Unn göre bundnn ecrbest

~e istifade cdcblllrdi· 

Kira ödemek için ısrar etmiş ve 
cebinden birı..nkım Belçika puala. 
n çıkarmıştı. Tristandıı. paranm 
para cbncdiğ'ni ve bütiln adadaki 
parayı toplasa hepsinin iki ingWz 
liraamı bulmıyneağmr o zaman 

öğrendi· 
Bunun Uz1?nnc\lğit )iaro.fal't ç~ 

bine koym~ vo gerdanlrk yapma• 
lnrı için kndmlara. gUm:Ü.'.f paralar 
dağıtmış, Rimetto ilo Potcr Kom-
mona: 

- Burası ycryilzil cruıncU d~e· 

nize! de~li· 
lki Trista.nlı b~larmı ealla.mrg

lardı· Onlar ycryllzU cennetinin 
bu kayalrk ve gayrimilnblt ada • 

cıktan bUsbütUn b~ke. tUrlU olaca
ğı kanaatindeydiler· Topraklarmı 

sevmiyor değillerdi, foke.t cennet 
bu nda olmamak gerekti· 

".AJle reisleri meclisi , nin içti· 
mnr günd~n gUnc tehir l-di1mektey 

di· Halbuki "Yan~ılmaz" 'dası 

mC!lclc:ıinin halll lfmmdı· İçtima 
nihayet 28 Nis:ındıı P.itıetto'nun 

e\'indc yapıldı Fik!rler IT.uhtelirti· 
"Ynna~ılmnz,, dalı.i lu.yvanlarm 

ortacuuı yok olmu~ bulunduğunu 

nıUE:ılı:!dc ·: drnler bu :?.dı.ı:!: '' :ı.rtık 

tcrkcclilmcsi tara!tanydtlar· 
Diğerleriyse istikbali dUeUnUyor

lardı· "Yannşılrnaz,, Tristıına. tabi 
bir adaydı. llerde nüfus çoğo.ltnJa 

bu adaya ihtiyaç ola.bilirdi· :Koloni 

ikiye ayrılır vo bir kısmı "Yana • 
§ılmaz,. da otururdu· Adanın otu
rulabilecek yegilne yi:'ri olnn yay. 

IA kısmına çıkma!> sıı.hll tarafı ka
yalık olduğu için müşkUldil ama, 
kayalara bas:ımak yapmnk yeya 
merdi.,.cn raptetmek nıUmkündil· 

İhtiynr Cin Ifommon başını sal· 

lndı: 

- Biz yliz senede bu Tristanm 
meskün lu.smmdan "Fok körfezi,, 
no glbnek için yol yapamadık· De
nizden gitmeğe mecbur kalıyoruz 

ki, hiç de kolay olmuyor· Du \•aıt· 
.rette ;'Ynnaşı!maz,, da o ı;crt ka
yalara nr.sıl basamak yap:ıeakst . 
nız? Elimizde milnasip {det var 
mı? 

"Yann~1lmıı.z,. rn iklimi deha mU 
saitti. Açık denizin rilzı;arlnrmdan 
nispeten daha mahfuz olduğu için 

neba tat dnba kolaylıkla neşvüne

ma buluyorlardı. Bilhassa Trist&· 
nm iki büyük belası pire ve fare 
"Yn.naşılmaz., rla yoktu. 

İhtiyar Ci:u l{ommon bun:ı da i
tiraz etli: 

R A B E R - Aıc,am PoeQll 

f[d,~ 
Türkiye yüzme birincilikleri 

birinci, istanbul 
Ankara ikinci 

oldular 
Ankara, 28 - Dlin Karadeniz 

havuzunda başlıyan "Tilrkiyc yüz· 
me birincilikleri,, mll.5abakalanna 
.kalabalık bir sevirci kütlcııi önlin
de bu~ün de de~a~ olunmuştur. 

eti, Seyhan 38 pU\·anla dlSrdUncU, 
Samsun 30 pU\'llnlo. ~inci, Bunıa 
13 puvanla altıncı, l:mir 14 pu
vanlu yedinci, Antalya sekizinci 
ve Kayseri dokuzuncu olmuşlardır. 

Büyük bir intizam içinde ·c çok 
heyecnnlr cereyan eden müMbaka
Jar sonunda yapılan tıumiftc, ls· 
tanbul rnmtakusı ekipi 151 puvan
ba§ta. gelmekte ve bunu Ankara 
54 puvıı.nla takip etmektedir. Dl. 
ğcr mmtaka ekiplerinin de aldığı 
dereceler rııınlardrr: 

Bunlardan sonra yapılan sutopu 
milımh!\kasrnda da Ankara, lzmiri 
4-0, 1stnnbul Kocaelinl 1 ı ·o mağ
lğ'b etmi~lerd.ir. 

MUsabakalarm hltammda derece 
alanlara su sporlan federuyonu 
reisi tıırafrndan hediyeler veril. 
mfştir. Ifocaeli eklpi 54 puvanla ilçUn· 

Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve dokuma 

fabrikaları m üessesesinden : 

25·7·940 pet"§emb6 gUnU ııMt 14. te birinci vakrfMn birinci kattıı.kl mtı· 
esaesc merkezinde 1halesl kapalı zartla mllnakaaaya konulan, gUmrUk tahmil 
ve tahlfye ve nakliye ~lerl hakkında rnezkQr gUn ve saatte yalnız bir !lrma· 
dan bqka müracaat eden bulunm•d.ttmdan talibi uhdeme ihalenin 8 ağua· 
to3 1940 pertıembe gtmtı saat 14 e talik olunduğu taliplerin mUracnatlan. 
ilAn olunur. (6606) ı 

1 Deniz Levazım Salınalma Komısyonu ılAnları 1 
100 adet yaııgm eöndllnue ve 11ls yapma Alet.! aluuı<'ak 

Mevcut e\"Ba!m& uygun olmak üzere 16 Ut.relik 4 No. h 100 adet yangın 
a&ıdUrmıı \'e als yapma Aletl l ağuıtoa 940 pcrııcınbo gUnU saat 16 da puar
hkla alınacaktır. E\·satmı görmek \'e icabeden izahatı almak 1ıUyenleria her 
gün ve pru:arlığa iştirak edeceklerin de belli gUn ve anatte Kasrmpafada 
bulunan komisyona birer numunelerllo müracaaUan. (66•6> 

... ,.....- .. . 
Devlet Demiryoııa-rr ve Limanları 

~ . 
i şletme Umum~jdar.esi _ ilanlan. • 

Muhammen bedeli (1400) Ura olan 500 Kg. 1U ver.ıne toıJI {oca~a ııoku· 

iup açıkta ıru ıvermek için) 19.8.9'0 pazartesi.,g\ll)U ııaat Cll) o~ blr~e'Ray-; . 
dAp31Bda Gar b!ııa.sr d:ıhllindeld kom1qoıı t!U'&fmdan ~ık. wlltme. usullle 
l!lllm nlmacalttır. 

Du l§e glrmek utlycnlcrln (10tS); llralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettltf vcsalkle birlikte ekalıtme ctınU saatine kadar koml.syona mUra· 
caaUan JAzımdır. 

Bu 1~ alt şartnameler kom11yondazı. paraaız olarak datıtılmaırtadır, 
'(6575) 

Kütahya T op Alayı Sabnalma Komisyonundan 
lli.n 

Kapalı sarf uauuıe mevsuatt (yn'tık ve :yamunı çuval) 3715 ton arpa e&· 

tm alınacaktır. Muhammen be<2ell 187150 l1ra muvakkat teminat akçeai(ıtl>e) 
lira (2:>) kuruştur. lhnlc :?O ağuatos 940 aalı gUnn saat ltS da Klltahy& Top 
alayı aatınnlma koml~yonurıDa. yapılacağından tekli! mcktuplannı ihaleden 
bir aaat evvele kadar mczkQr koml.lyODda bulundurırıalan llztmdır. Evsaf 
Te ıcraJtl öğrenmek lstlyenlertıı kom1.syoııa mUracaatlan. 'l'allplctln kanunun 
emrettiği vesaiki hamil bulunınaıan. (6684) 

~" .,,. 
ıstanbul eeıed iyesi .. 

ııanıarı . 
Tahmin ilk 
bedeli 
112:S.00 

l0i6.19 

2781.7:1 

1650.00 

1182.50 

2:?60.00 

4655.50 

teminatı 

84.30 

112.16 

. 
80.71 

123.7:; 

88.iO 

109.88 

349.16 

F.:kmek ellkctlerlnln tabmda kullanılmak Uzere alına· 
eni< 150 top lklncl hamur gazete k!ftdı. 
ı.;:araağaç mUessesatı ıcın alınacak altı kalem alAt n 
edevat. 
Tamir atölyesi için alınacak 18.097 metre mJkAbr muh· 
telif cins kereste ve ~o adet kontrpllUc. 
Çöp arabalarının ı.ınal ve tanıh1nde kullanılmak t1%ere 
11.ıınacak 11800 kilo muhtelif demtr. 
!stanbul .... 11ıı.yet1 !lkOlrullan lc;;ln alınacak 2000 adet ııo
ba borusu, 500 adet dllz dirsek ve ~00 adet deve 
bôynu dirsek. 
:Mezarlıklar mlldOrJUğU için alınacak 2U500 metre 
mlkl!.bı kereste. 

Bahçeler mUdUrJUğ'O ıc;;ın almacıılt muhteıl! clnı ve 
ebatla 1610 adet kereste. 
Bahçeler mUdUrJUğU için alınacak 68 kalem Cemtr 
malzeme. 

S13.'30 61.01 Ccrrahpaşa hastanemle Zeynepktlmll doğumev1 için 
alınacak ha.ııta ,.e ınuttak levazımı. 

1159.00 86.93 Haseki hastaneai ıçın alınacak 25 adet hasta aba.a 20 
adet hasta pclcr!nl.2 la.knn kapıcı elbisesi, 2 takım ma 
ıuı.sket arabacı elbisesi ve 25 takun hademe elbisesi. 

4162.50 312.19 Haseki hastanesi için almacak Amerikan bezi, patiska, 
havlu, peçete vesaire . 

2H5.SO 183.62 Mezarlıklar mUdUrlUğü için Alınacak muhteltt cl131 

pnt!ska \'C tillbent. 
26i0.00 l!l8.00 Be!ecllyc daire ve oubelerlnde mevcut kadın ve erkek 

hacıemeler için 120 takım elbise ve manto. 
1300.00 l:li.50 Haseki hastanesi ıc;;ın alınacak 1000 kilo ldrotil pamuğu 
2i92.M 209.44 Ccrrahpa§a, Haseki, ZUhrevl hastalıklar ııaatanelerile 

Zeyneplclmll doJ!Um evinde bir sc'Oe zartmda vefat e· 
cıccclt fakir hastalara alt cenazelerin tekfin işi. 

Tahmin bedelleri ile tik teminat miktarları yukarda yazılı mu~llt mU· 
baya.at vesaire l~lcr ayrı &)Ti açık eksiltmeye konulmu,tur. şartnameler za· 
bıt ,·e muaıncıa.t mUdUrlUğU kaleminde gorUlecekUr. Ihale 12·8·940 pazarte.91 
~nil saat H te Daimi encllmcncle yapılacaltlır. Taliplerin ilk teminat mak· 
buz veya mektupları ve ccno.zelerln ted!lnlnden gayrl tııler için 940 )'tim& 
alt tıcaret odası vcsı'talarllc ihale gUnU muayyen saatte da1m1 cncUınende 
l>ulunmal&n. ( 6:160 ), ' 

UÇURUM 
Yazan: Cevat Tevfil~ Enson 

Adam, cebindeki yirmi beş ku
ruşla gidipgelme bilet alarak va· 
pura bindi ve saat sekizbuçukta 
köprüye çıktı. Hava müthiş sıcak 
tı. Açtı; sabahleyin, birşey ye
memişti. Eğer .. Kamını doyur" 
muı olsaydı bilet parası kalmaya
caktı. Halbuki, bugün behemehal 
İstanbula inmesi lazundı. Boş
taydı. Rcemi makamlardan biri· 
ne müracut etmİ§tİ. Bir hafta 
sonra neticeyi öğrenebileceğini 
kendisine söylemişlerdi. 

Vapur biletini aldıktan sonra 
cebinde yedibuçuk kuruş kalmış
tı. Elini cebine soktu. Bozuk 
paraları avucuna alarak okşadı. 
Bu para onun yegane servetiydi. 
Ceket cebindeki dönüş biletini 
kaybetmemek için yelek cebine 
yerleıtirdi. 

Yakıt erkendi. Yavaş yavaş yü
rüyerek köprüyü geçti. Eminö· 
nüne geli~. acı bir manzaray
la karşılaştı. Bir arabadaki yü
kün fazlalığından bir adını bile 
atmak istemiyen atlan sahibi dö· 
vüyordu. Kamçı acı acı rslık çal
dıkça yüreği sızladı. Fakat tam 
o sırada adamın biri arabacının 
elinden kamçıyı alarak sert bir 
sesle bağır.clı: 

- Utan be adam! .. Hem onla
rın sayesinde yeyip içiyorsım. 
Hem de kam~ılayorsun !.. 

- Sana ne oluyor?.. Atların 
sahibi ben değil miyim?.. Ne is· 
tersem yapanın. Onların yemini 
sen mi temin ediyorsun? 

Elindeki kamçıyı bir türlü ara
bacıya · vermek istemi yen adam 
büyük bir soğukkanlılıkla cev-.ıp 
verdi: 

- öyle yağma yok; ben tahar
ri memuruyum, haydi bakalım! .. 
Yürü karakola. Orada komisere 
meramını anlatırsın . 

Adam, açlığını unutmu~tu. Ta· 
hani memurunun enerjik müda
halesi, onu %iyadesile sevindir
mitti. Bu insafsu adam §İmdi 
adaletin pençesinde bulunuyor
du. Akıl ve mantıka sahip olan 
insanların %availı ha1van1ara a
.cunalan ~gelmez miydi? .. 

Bütün bunlan düıünüyor ve 
yoluna daha büyük bir bimle 
devam c.diyordu. Dairenin önüne 
geldiği zaman saatin dokuzu yiI" 
mi geçtiğini gördü. Evrak büro· 
suna girdi. Cebinden çıkardığı 
ldğıdı memura uzatarak: 

- Bu evrakı takip etmek isti
yorum ,dedi. 

Memur, önünde .duran kahve 
fincanına elini uzattı. Kar§ısrnda 
dikilen adamın yÜ%üne bile bak· 
mayarak haşin bir sesle söy
lendi: 

- Sabah sabah bu ne acele? .. 
Daha dur bakalım: Kahvemin 
bile içmedik. Saat lıenilz dokuz 
oldu. Öyle ya .. Siz mükemmel 
surette karnınızı doyurduktan 
sonra evrak takip etmeğe geli
yonıunuz... Bizi düşünmek yok 
ki .. 

Aç adam, elindeki kağıdı bü
kerek cebine lkoydu ve bir laf bi· 
le aöylemedcn oradan çiktr. Me
mura saatin dokuzu çoktan geç
miş olduğunu pekala hatırlatabi· 
linli. Fakat, bu sefer de lUzum
suz münakaşalarla iıinin ibüyük 
bir çıkmaza sapabileceğini dü
§Unmilştü. Koridorda dol~or'." 
du. Gidip geldikse odacının sa
vurduğu cıgara dumanından bi
raz nikotin alıyordu; çünkü, tü· 
tün ihtiyacı da iyiden iyiye ibaş
göstermiştl. 

Dairenin çalarsaati onu çalın
ca, tekrar memurun önünde diki: 
lerek kağıdı uzattı. Evrak memu
ru bin bir nazla defterini açtı ve 
küçük bir tetkikten sonra: 

- Evrak makamdan çılanamq, 
dedi. 

- Ne zaman çikar acaba? .. 
- Belki yann.. Belki bir ay 

sonra. Uç dört gün sonra bir uğ
rayın • 
Te~kkür ederek oda&n çı:ktı. 

Başka yerde başının çaresine 
bakmağı düşündil. Fakat, açlık 
ve cıi:araıızlıktan adeta sersC?1· 
Ieımişti: nereye bastığını ~~ 
farkedemez bir hale gelmışti. 
Altmış parayla b~r simit bir ku
ruşla da iki cıgara alarak parka 
gitti ,bir kanapeyc yıkıldı. Kuru 
aimitin her lolanası midesine in
dikçe, kendisinde kuvvet hisıedi
yordu. Açlığı zail olmuştu. La
kin bu ıef er de susamıştı. Seyyar 
sucunun uzattığt bardaktan kana 
kana su içti. Adamın crgarasından 
bir cıgara yakarak bir iki nefes 
çekti. Maneviyatı yerine gelmi~
ti. Hal'buki, cebinde dört kuruşu 

kalmıştı. Biraz dinlendi. Sağmda 
solunda koşuşan çocu.klan seyre 
daldı. Onların saadetine gıpta 
etti. Ayağa kalktı. Kcndi&ini 
kuvvetli hissediyordu. Parktan 
çıkarak yavaş yavaş yilrilmeğ'e 
başladı. Sirkecide saatin dörde 
geldiğini görünce, adımla.nnı 
sıklaştırdı. 

Büyük bir bankamn önüne gcl
mi~ti. Burada taliini tecrilbe ede· 
cekti. Bir banka müdilrlindcn if 
istemek ayıp sayılamazdı. Kapı
dan içeriye girince, geni§ omuz. 
lu, sırmalı bir kavasla kaI'fllaştı: 

- Banka müdürünü görmek 
istiyorum, dedi. 

- Afedersiniz .. Siz. kimsiniz? .• 
- Ben benim; bir adamım, 

banka müdürünü görmek istiyo-
rum. 

- Müdür her1kesi kahul et
mez .. Kartınızı verelim bir kere •• 

Cebinden bir defter çıkardı. 
Bir 6ayfa kopararak ismini yazdx 
ve dört köşesini oldukça mwıta
zam bir surette keserek karşı" 
emda duran ilniformalı adama 
uzattı ve: 

- Bu kağıdı müdlirc götür, 
dedi. O beni kabul eder. 

Kavas hayretler içinde afal.laya 
afallaya merdivenleri çıktı. On 
~ dakika sonra hartt olmayan 
adamın yanına geldi. 

- Saat tam altıbuçu.kta geli
niz. İkinci müdür siri kabul ede
cek. 

- Altıbuçukta banka kapan· 
maz mı? .. 

- Müdürler dokuza kadar bu-
radadır. • 

Banl..9Cldan çıktı. Kendikcndine 
gülümseyerek düşünüyordu: 

"Demek kartı olsaydı .. Birin
ci müdürle görüşmek fırsatını 
eldeı edebilecekti." Mustatil bir 
mukavvaya matba. hurufatile is· 
mini yazdıramadığma hayatmda 
ilk defa olarak teetsü! etil. 

Bilyük bir mağaza vitrini 8.
nünde durarak vaktini o1dllmııe· 
ğc çalıştı. İki genç vitrini tet:ldk' 
le meşgfildüler. Gençlerden biri 
çorap almak istiyordu. Rengini 
intihap edemediğini söyledi. Ar
kadaşı, son moda pantalonlamı 
ayakkaıbıdan dört parmak yilksek 
durması icap edeceğinden kanar
yasansmm göze daha fazla bata
cağını ileri sürüyordu. 
- Adam onların konıl§ınala.nn· 
dan bir şey anlayamamııtı. Vit
rinden uzaklaşarak l:tat§ı sıra.da· 
ki birahaneyi seyre koyuldu. Bir 
kaç kişi ayaküzeri bira içiyordu. 
Herbiıi üçer tane içti. Aralarından 
biri birer tane daha içmeleri için 
ısrar ediyordu. 

Fakat, onlar bir türlü içmek 
istemiyorlardı. Susadığını hisset· 
mcğe başlayınca, birahaneyi se
yirden vazgeçti. Yürümeğe ba§ta· 
dı. Galatanın göbeğinde i§UCt 
veren polisi göremeyen elleri 
paketli iki bayan, Domuzsoka
ğından iki tarafa yalpa vura vu
ra inen otobüsün altmda can· 
vermekten de korkmadılar ve: 
"SükUfeye fondan mı alalım 
yoksa.. Pasta mı götürelim! .. " 
diye münakaşa ederlerken bir 
karr§ ötede otobüsü görünce: 
"Ayyy .. " diye bir çığlrk kopardı
lar ve biribirlerini çeker~ kaldı· 
rrma :zor çıktılar. 

Truvakarlısı uzun tUylü şapka 
giyen arkadaşına; ~k korktuğu' 
nu söyledi ve bir bardak su iç
melerini teklif etti. Fakat, uzun 
tüylü şapka giyen bayan bu sı
cakta su yerine bira içmeyi ter" 
cfh ettiğini cöylcdi. Ko~ kop 
- bu ecfer sağlarına sollarına 
bakındılar - birahaneye gittiler. 
Onlar biralanru is;erlerkcn, adam 
iyiden iyiye susadığını hissetti. 
Ukin, gözil saate ilişti. Altıyı 
yirmi geçiyordu. Susuzluğunu 
unutmuştu. Bankanın yolunu 
tuttu . 

Büyük kapıdan içeriye girdi. 
Uniformalı zat .kendisini görünce, 
üçüncü kata çık:masınr, odacının 
kendisini müdürün yanına götüre 
ceğini söyledi. Adam, tozlu ayak
larile yavaş yavaş mirdivenleri 
çıkarak ü~üncil kata geldi. Ken
disini kar§ılaynn odacıya ikinci 
müdürle randevüsü olduğunu 
söyledi. Odacı, bryı:'klanru büke 
•rek: 

- Pekala, efendim, dedi. Hele 
şöyle biraz oturunuz. İkinci mli
d ürün yanında üçüncü mildür 
muavini var. Şimdi neredeyse 
çıkar; siz girersiniz. 

Üs;üncü müdür muavininin 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
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1 istanb~ Levanın Ami_rl~i§~;nd~e~n~v~er~il~eı~1 _ha.~r~icl~as~k~er~l ~k~'~~~~~~~~ıa~~f~~~~I 
600 ilA. 1000 adet eger talamı iskelet ve malzemesi almacıı.ktır. Taliple· 

rın nUmunelerilc birlikte 8·8·910 gUnU Çanak.kalede ukeı1 eatmalmıı. komis· 
yonuna gelmeleri. ((63J (6631) 

• • • 
400 ton el<meklık un pazarlıkla satın aımacakllr. Pazarlıl\'ı 3·8·310 cu· 

martc.sl günU l!aat 11 de Eski,chlr mmtaka ııatınP.lma Ko. dA ytıpılacaktır. 

E\'U! ve 1ıartnamesı Ko. dıı görUJeb!llr. 'l'ahmln bedeli 41400 liradır. Kati 
teminatı 7110 liradır. lstcklneıin mezkCır gUn ,.e autte teminat makbuzla· 
rile Ko. da. hazır bulunmalan. {i53) (fl.5SGJ .... 

10.000 kilo sadeyağı kapalı zarna klmye\1 ve hlkeml evsafı dahilinde aa· 
tın aımacaktır. 1halea1 l2·S·940 pu:artesl gllnU sa.nt 15 te Tokat asker! aatm 
alma komiayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 11.000 lira ilk temlna tr 82~ 
liradır. şartne.mest ve evsafı komisyonda g6rU1Ur. isteklilerin kanuni ve11l· 
kalarlle tekil! mektuplarını ihale saatındcn bir ı:aat evveline kadar ~omis· 
yona vermeleri, '(4651 (66il) 

• lf. • 

156.000 kilo sadeyağı pazarlıkla satın almacaktır. Tahmin bedeli 'beher 
kilosuna 125 .kuruştur. lllc teminatı 11,000 llrndır. lbalesl ıo ·s :ııo cumarte31 
günU ııaat 11 de Çanakkaledc ıı.skerl ııalınalma komtııyonunda yapıJsca.klır. 
lsteklUCrin ltomlsyona s-clmelcri. (468) (6674) 

• 11- • 

325.000 kilo sığır etinin tekli! edilen nyat pahalı görUJdUğUnden ilk pa· 
zarlıfı 2·S·9to cuma gtlnU saat 10 da Konyada Lv. lmlrliği sat.malına komiıı 
yo:ıunda yapılaco.ktır. 'rahmin bedeli 78.000 lira ilk teminatı G612 lira 50 lm 
rtı§lur. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. Amlrliklerl s3.tmalnuı komisyonla 
rmda görl!lUr. (475) (66$1) 

• .y • 

300 ton bulgur pazarlıkla satm alınn.c•ktır. Evsaf ve :artnnmesi Anka 
ra, İstanbul. !Wnya Lv. fınılrllklerf saL'llnlma komisyonlarında gönllür. Iha· 
lui !?·8·940 cuma g1lntl 11aat H te Konycda Lv. Amlrllfl satwaıma komlsyo· 
nunda yapılacaktır. Pazarlık 11onunda takarrUr eden fıyat üzerinden yUzdı-
115 katı teminat almacoi<tır. (4i5) (6682) . . ~ 

164.000 kilo una talip çıkmadığındm pazarlıkla ckslltm,.sl 31·7 940 ı;ar

ıamba günU saat lO da IıılAhlyede askeri aatmalma koml..!yonunda yapıla· 

caktrr. Muhammrn bedeli 2~.550 lira ilk teminatı 1691 Uradır. (47il (Ci!l8:ı 

# of. • 

~liralık kuru ot alınacaktır. Pazarlığı 2·8·9lO~uma gilnU .saat 11 de 
lğııecede ukert satmalma koın.lsyonun<la yapılacaktır. Teminatı i~O liradır. 
lsteklDerin kanun! vesikalarile belli u.ııttc komisyooa gelmeleri. (66SS) 

•• t 

;2.000 kilo sığır eti kapalı zartla eksiltmeye konmuıtur. !halem H·S·940 
gUnU aaa.t 15 t.e 1zmitte tümen aatınalma komi!yonunda yapılacaktır. Talı· 

mln bedeli 22.::20 llra ilk teminatı 16i4 liradır. lEteklılerln beUı ;ün ve ıa· 
atteıı bir saat evvcliııc kadar kanuni \"O.saik ve tekil! mekt:.ıp:arını k(lınisyo· 
na nrmelerL Şartnamesi Ankara ve lstanbul LY. Qmlrllklerl utınalmn. ko· 
misyonunda görUfür. <!67) (667a) . ,,. . 

90.000 kilo sığır eU ~lıkla satm alınacaktır. 'rahnı!n bedeli :!4.300 
Ura ilk teminatı 182:: lira 60 kuru tur. lhalesl 20·8·9t0 salı ,unu saat U de 
Çaııakkaledc ukcrl aat.malma komlayonwıda yapıl&cakbr. {469) (66i5) 

••• 
60.000 kilo koyun eti kapalı zarna eksiltmeye konmuştur. 19·8 940 pazlU' 

te.ııl glli:ıü uat 16 d& Çorluda Kor Htmalma komisyonunda yapılacaktır. 

T&hmlo bedeli 26.0VO lira ilk teminatı 19SO liradır. Evsaf n ıartname An· 
kara, İstanbul Lv. lmlrllklerl ve Çorluda Kor 1atmalma komlsyonunda J;Ô' 

rU!Ur. İııteklilerin kanun! 'lieslkalarllc tekli! mektuplarını ihale saatlndrn bir 
saat C\"Vel komisyona vermeleri. ('SO) (6680) . . ... 

40.SOO kilo udeya~ kapalı zartla ek8lltmeye konmu:tur. Tahmin bede· 
11 4.6.920 Ura ilk teminatı :l519 liradır. Eksıltn;ıtyı girrceklerin kanuni ''esaik 
,., tem!naUarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat cv\·el M:anıaada 
tUmen satmalma komi.lyonuna vermeleri. ihalesi 20·8·940 salı günU saat ı ı 
de yapılacaktır. (4i9J (6655) .... 

400 ııdct eğer takımı pazarhkla yaptmlacaktr. !hale.ııl 2·S·9t0 cuma Gll· 
oU saat l'i de Balıkesir Kor utınalma komlayonund& yapılacaktır. Muham· 
men bedeli 82.000 lira ilk temınatı 2t00 liradır. NUmune ve ;ıe..rtnamc3l ko· 
misyonda. g!lrUIUr. hteklilerin belll s atte komi!)'Ona grlmeleri. (464) (66i0) 

"' .. 
100.000 kilo plrlnç pazarlıkla satın alınacaktı:-. lhalul 2·8·940 cuma gU· 

ııU saat 16 da İzmir Lv. fimirllğl satınelma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
m1n bedel! 30.500 lira ilk teminatı 2288 liradır. tıteklılertn kanuni \'r.sikala 
r1lc belli saatte komisyona gelmeleri. ( C'O) (6676) .. "' 

1.000.000 kDo un pazarlıkla aatm alınacaktır. Muhammen bedeli 135.0UO 
lira kati teminatı 20.250 llradrr. Şnrtnanm:l korul.syonda ı;öıi.ılUr, lhal~I 

2 S·9t0 cuma günU ıaat 16 da Kayıerfde aııkert ıatmalmA. kom!.ııyonunda ja· 
pılacaktır. lsteklilerin bclll gUn ve saatte kati teminat ve kaııunl vesih.ale 
larllc kom~yona gelmeleri. (472) (G6iS) 

"' . .. 
150.000 kilo sabun satm almacakt.r. Pazıulıkla eluiltm,.ııi 2 8·1140 cuma 

~U saat 15.30 da 1z:mlr Lv. Amlrllğl aatmalma komisyonunda yapılacak· 
tlr. trahmin bedeli 50.250 lira ılk teminatı 376!> liradır. Şartnamesi komlsyoo· 
da ;örUlUr. lsteltlilcrin k&nunt \'c:slkalar!le brlli saatte komisyona ı:elmrlezl 

( 473) (66ill) 

ikinci müdürün yanında çıkması I - Bildi;;iniz bunlardan ibaret 
tam ÜS çeyre~ saat sürdü. Odacı. midir?.. .. 
bir aralık içeriye girdi. Birk.:; - Evet, ~endim, Şimdilik bu 
sa iye sonra da adama: "buyurun" kadar. Bankaya girer _em be Iki 
dedi. . • yeni şeyler öğrenirim. 

Adam, odaya gırınce kocaman - Münhat yok dedik ra .. 
masada oturan adama havretlc - Pekala: teşekkür ederim, 
baktı. Zayıf ve kısaboyda bir a- Allaha ıEmarlac).k, efcr.r.lim, 
damın banka müdürü olabileceği· - Delikanlı bana bakmız: .. Ben· 
ni kat'iyen ümit etmemi~ti. Der- de iyi bir tesir bıraktınız .. Sir.c 
hal ak1ını başına devşirdi. Banka- bir iş bulmağa gayret edeceğim. 
nrn ikinci müdürünü:t karşıııınc!a Atlresinizi veriniz. 
bulunduğunu hatırladı. Adanı, adresini vercrc ; od<'dan 

Küçük adımlarla masanın önü· çıktı. ikinci müdür üzerinde iyı 
ne geldi ve i~inci muuuru se- bir tesir bırakması karnım doyu:-
Iamladr. lkin~i müdür, yaprnk mamıştı. Bir çok müdürlerde de 
cıgarasrnı:ı dumanlannı yeni ge- adresi mahfuzdu. Fakat hiç bi· 
ı:nin yüzüne savurarak hakim rin1en "yarın gel de i. e başla! .. " 
bır sesle sordu: diye bir mektup alarr.amıştı. 

- Ne istiyorsunuz?.. Galatada ı;aate baktr. Seki'!i 
- fş istiyorum, dene· n. yirmi geçiyordu. Vapurun hare-
- Şimdilik hiç münhal yeri- • ketine yedi dakika vardı, J\clıı.ıia· 

miz yok. Tahsiliniz yüksek nıi ?.. rını S!k!a•tırdı. 1ske!eye geldiği 
- Diplomam yok, efendim. vakıt 1ton \'apurnn beya.:: köpiik· 
- Diplomasız bir ada:na hi~ lcr bırakarak açrlmı5 olJuğunu 

bankada iş verilir mi?.. gördü. 
- İyi ce:n, taksim, darp bili- Galata saadle isb:lc !aati a-

rim. Yetişmez mi efendi~?.. rasında ~ş dakii:a fark olur5a .. 
- Hesabınız kuvvetli olabilir... Zavallı adamın kabahati olilhilir 

Fakat, diploma usuldendir. miydi?. Elinde sımsıl:ı tuttuğu 
- Fransızca ve İngilizce biliye c.lönils biletine bakarak dü~:lııdü 

rw:n, efendim. ve her şeye rağmen kabahatin 
- Steno ve daktiloya bihak- kendisinde olduğunu anladı: 

kın vakıf mısınız?. Diplomas1:dı: açtı, ş!mdi de ya: 
- Biraz elim kalem tutar, tacak yeri yoktu. 

efendim. CEVAT TEVFlK ENSCN 

9000 ton buğday öğü~mest kapalı, zarfla eksiltmeye konulmu§tur. Mu. 
bammen bedeli lll.iôO lira ilk temınatı 1132 lıradır. lhalesı 12.8 19!l0 pa. 
zarte!f gilnU saat ti de Edinu:de "an.ıyt kı§laıımda satm alma komisyonun. 
1.."J. yapılacaktır. EvSR! ve •ıırtnemesı komisyonda görtitilr, l:ıteklilerln bellı 

aattcn bir aaat e\·veı teminat ve tekıır mektublarını komlııyona verme. 
lrri. ( UO> (654fı) 

••• 
Kı:ıp3.lı zarfla 3~~25 kllo koyun eti aatın alınacaktır. Ihaleıd 3.8·19i0 

cumartesi gUnU ııaat ı ı de Edimede eski mUJliriyet dairesinde satın alma 
Ko. da yapılacaktır. fahmln edilen tutarı 10318 lira 75 kuru, \'e teminatı 
1149 lirıı.dır. Evaa! ve rartnamesl ber g-Un Ko. da &örtileblUr. lstekllterln 
sözU ı:etrn günde en geç ihale saatindan bır saat evvel teklif mektupla. 
rını Ko. na vermı, olmaları. (332) {6112) 

• ;ç. • 

425 ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ihalrsl 14·8·940 ı 
ça~amba gtlnU saat 15 te .Merz!!onda askert .atmelma komlsyonundıı yapı· 
tncaktır. Tahmin bedel! lS.063 lira ilk teminatı 1355 liradır. Şartnnmcıl An· 
kara, tstanbal Lv. Amırllkleıi ııatınalma komisyonlarında g6rUIUr. lsteklile· 
rin kanuni \'eslkalarile tcldl! mektuplarını ibate !aatındcn bir sant e\'veJ 
komlayoua vermeleri. ( 430 ı < G'l69) 

••• 
6500 cl!t !ot!n kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Muhammen bcd.•ll 

H.:!00 Ura ilk teminatı 3315 liradır. ihalesi 5·8·940 pazartesi glliıU saat ::; 
te Sıvasta ıts:ccrt satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Şart.name ve nUm:,. 
nesi hergtln komisyonda &örtilUr. tste~lilerin belll gUn ve saatten Wr aaP. • 
evveline kadar kanuni vcsikatnrilc teklif mektuplnnnı koınlayona vcrme!t 
rl. {SS9> <6336) 

••• 
S'i!> kalem avadanlık malzoroe11I kapalı zartla eksiltmeye konmu,tur. 

Muhammen bedeli 18,000 lira ilk teminatı 13:i0 liradır. lhalesl 20-8-910 gu. 
nU ı:ıat ıı dr Ankarada M.M.V. ha\·a ııatmalma komLııyonunda yapılacaktır. 
Ş:ırtnamesl lıerı;-Un komisyonda görUlUr. tsteklllrrln kan•ınun 2 \'e 3 tincU 
maddelerinde yaz:ılı vesaik ve ilk tcminatıarllc teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat e\'veHne kadar koınlsyona vermelerl. (2191 (56S~) 

••• 
A§ağıda yazılı mcvad 20·5·910 salı günU hlzalarmda yazılı saatlerde ka· 

palı zıırna. satm alınacaktır. lsteklllerin kanuni \•eıılknlarile teklif mektup· 
Jarmı !h.ale saatlerinden bir saat evvel lapartada ukcrt satmalma komi.,yo· 
nuna \'ermeleri. Şartnamrlerl komisyonda göı'illUr. (41') (651i> 

Cinsi İhale Miktarı Tutarı Teminat 

Arpa 
veya yulaf 

Kuru ot 

ana ti kilo ll't& lira 

15 
17 

720.000 
M0.000 

••• 
36.000 
29.700 

2700 
22:?7.50 

ıos.ooo ktıo sığrr eti kapalı zarna ekalltme.el 5 ağustos o•o pa::artcsl gQ· 

aü ııaat lll te lzmltte satınalma Ko. da yapılacaktır. Tahmin edilen Clyatı 
1 

31 ı.-u~ 66 santim olup tutarı 3219~ lira Uk teminatı 230~ liradır. ll!lteklllo· 
rın belli gUn ve ıaat!nden bir ııaat evvel kapalı r:arflarmı lhtıva eden teklif i 
mcktuplarmı t:ı:mitle satmalma Ko. rıa vrrmeıert. (310) (6060) 

,. • .. 1 
358.000 kilo yulaf kapalı zarna alınıte&ktır. Muhammen bedeli 18i9ll ti· 

ra ilk teminatı 409 lira 62 kuru~tur. thalesi 2·8·940 cuma günü •saat 16 "" 1 
f{ayseri As. Sat.mahna. Ko. da yapılacaktır. Şartnameal l4tanbul, Ankara Lv 1 
Amirlikleri \'e Kayseri askeri ~atmalma Ko. da görebilirler. 1ııtek1Uerln ka· 
nunun 2,3 Uncü maddelerindeki veaalk tle birlikte teklif mektuptarmı thai~ 
saatinden bir saat evveline kadar Ko. na nnaeleri. (3U) {6152) 

••• 
280.000 kilo ıııtır veya keçi eti Diyarbakrrda Kor aatmalma Ko. dil ka· 

palı ~arna ekınltmeye lconutmu~tur. Ekatltmesı 6 ağustos 9i0 sah gllnU aallt 
11 de yapılacalCtrr. Muhammıın bcdcJt 70 'bln lira olup teminatı 4750 llradrr. 
Şırtnamul hırgiiıı .Ko. da görülebilir. Tekli! mektupları ekaUtme aaatlııdtn 
bir sıı.nt evveline kadar k&buJ edilir. (343) (61~4), . "' . 

2725 ton odun kapalı zarfla almuaktıT. !haleııl 7-IM~10 ı;ııraambR. gUnn 
saat 11 de Edlrnede eski mUılrtyet dairesinde aatmalma Ko. da yapılacak· 
tır. Tahmin edilen tutarı 29050 Ura ve tcmln&tı 3679 llradır. EvHt ve !:ar~· 
namul hergun Ko. d& görWcblhr. latcklllerin 11öıü geçen günde ihale saatin· 
den bir 1aat evvel tekli! mektuplarmı Ko. na verml~ olmalan. (346) (6Hi7) 

... . .. 
Ka;ııı.lı zarfla. 660 ton kuru ot ek11!ltmeyı korıulrnu~tur. Muhammen M-o 

del 29700 ve Uk teminatı 2227 lir& :ıo kuru§tur. !hale 2·8·9t0 cuma günıı 
aaat Jll tı SıYut& As. SL Al. Ko. da y11prlaeaktır. Şartname hergUn Ko. da 
sorUlebillr. 1:ıteklilerln belll gün ve saatte zarflarını ihale saatindeıı bir saat 
evvel Ko. na vermeleri (3•7) (61~8) 

., .. 
1274 ton odun kapalı zarfla satın alınacaktır. lhalesl 10·8·940 cumartes\ 

;ünU saat 11 de Edlmecje cııkl mUıılriyet dıı.lrcsinde satınalma !{o. da yapı· 
lacaktrr. Tahmin edilen tutarı 22932 ve teminatı 1720 liradır. Evnt ve gart· 
name'1 lıergün Ko. da görUleblllr. tsteklllertn sozü geçen ı;ünde ihale saa· 
tinden en geç bir aaat evvel tekli! mcktuplarmı Ko. na vermelert.(348) (615V) 

• lfo. 

A§afıd& miktarı ynzılı dört kalem ayrı ayn kapalı zarfla ekslltmeye 
konulmu§tur. İltekliler!n ekailtme sıtaUnden bir 1111.at evnı Bllllate ıatınl\l.· 

ma Ko. na tekliflerini vermeleri. (330) (6161) 
Cinai miktarı tahmin be-ıte:l ilk trroinatı münakasa tarlhl saati 

Sadeyqı 

Un 
Sığır eti 
Odun 

kilo lira lira 
:o.ooo 18000 13110 

450.000 90000 6730 
130.000 30000 2~0 

1 i00.000 2~1100 1912 . . "" 
31/7/9t0 Ç&r§aOJb& U 
31/7/9i0 çar§aınba 11 

2/8/0tO cuma lt 
2/8/940 CUllla lll 

200 kalem ha!I! maden malzemesi kapalı ıarna ekallbneye konmuştur. 
Muhammen bedeli 90.000 Ura 111< teminatı lH50 liradır. lbalesi 23·S·9t0 CU• 

ma gUııU .aat 11 de A.nkarada M.M.V. Hava satınatma komUıyonunda yapı
lacaktır. :,art.namesi •:ıo kuru~a komisyondan alınır. lsteklll~rln kanunun 
2 "e 3 tincU maddelerinde yazılı \•c:ıailde birlikte ilk teminat ve teklif mek· 
tuplarını mu11yyen saatten b!r aaat evvcllne kadar komı.,yona vermeleri. 

{256) (ll848) .. ~ 
Aıafıda yazılı 1111.deynt;ları hizalarında yazılı glln Ye santıcrde pazarlık· 

!art yap:lacl\ktır. İlltcklıler!n Dlyarbakırda askeri aatmalma komlsyo:ıuna 
grtmelerl. (481) (6687) 

Miktarı tutarı 

k!lo ıtra 

35.000 36.750 
z~.ooo 

3:>.ooo 
30.000 

Z6,i50 
36.750 
3Ui00 

teminatı 
ııra Kr. 

5:;12 50 
5512 50 
11512 50 
4723 

,,. . ,,, 

ilaalo gUnU 

6/8/9 t8 
9/SıO•O 

13/8/940 
l6/8/ 9t0 

sııntl 

10 
lO 
10 
lO 

A~sğııia mıktsrları ya::ı:ılt umanlara talip çıkmadığından yeniden kapa· 
tı :ı:a.rfla eksiltr.ıeıerl 9 8 940 cuma gUnU blzalannd'l yazılı snaUerde lğnecede 
askeri satm:ılma kcmlsyonunda yapıl!lcalttır. lstcktilcrin kıı.mınl Yeealk ve 
tekllt mektuplarını ihale aaatınden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

l418) (6421) 
Militan tahmin bedeli teminatı ihale saati 
kilo lira Ura 

431.000 8.118 632 l0.30 
1.521.000 26.617 rnıı1 ll 
3~.00i> 6.000 4SS 15 
325.000 ~.6SS 427 15.::0 

••• 
Belıer metresine tahmin ealll'.'n fiatı 23 kuru~ olan HO santim enlnı11> 

lC0.000 metre sarsııı:. bl'.'ı: 12, i .ı:ırn puartc.si ı:iJnil saat lj de Anl,aı ;ı.d3 
M. M. Y. aatın alma komi"yoounda pazarlıkla satın almacaktır. lstcklilc. 

Milll Piyangonun 
Tam bilet ve tam ikramiye 

esasına istinat eden 
' 

7. Ağustos 1940 çeki/işt 
tknınılye a<ledi 

1 
1 
2 
3 

40 
200 

2.000 
20.000 
20.000 

J.knımlya :Ulkdarı 

' Lira 

'40.000 
10.000 
4.000 
2.000 
1.000 

100 
8 
3 
2 

11tl 
Jkramtye tt1 

~ 
40.000 
ıo.ooo 
s.ooo 
s.ooo 

40.000 
20.000 
ıs.ooo 
so.ooo 
~ 

240.000 
Bu çekilişte 200.000 numara vardır. 'fs.:, 

biletler 2 liraya; yarım biletler 1 liraya stı' 
tılmaktadır. 400.000 liralık satış hasıls ~ 
nın ~o 60 ı (240.000 lira) iluamiye ola.r~~
dağıtılacaktır. 200.000 biletin 42.247 sı ~el 
ramiye kazanacağından ikramiye istt. bi· 
nisbeti % 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 
let mutlaka ikramiye kazanacaktır. I ~ 

2 liralık tam biletleı · 40.000 lira, 1 lirtt. J~ 
biletle.· de 20.000 lira kazanabilirsiniz· l r 
biletten mürekkep ' tam ve yarım karne ~~ 
le verdiğiniz paranın dörtte birini mut13 bİ' 
geri ala.bileceğiniz gibi talihinizi de on ~· 
Jetle tecrübe etmek imkanını elde edece 

Sapı Ue beraber ip ~'Ular b~lığl 
Zincir yular ba§lıgı 
Şaplı yular ba:<lrğı 7~0 ... ~ 
Komutanlık blrllklert itin kapalt zarl umUle 1850 ton L&~,,ıı 

d~n kömUrU 12 8·940 gOnll saat 11 de aııtın alınııcaktır. )luh1Jll1 tı:lll' 
3052~ lira. olup ilk trmine.tı 22&9 lira elli kuru~tur. Şartnenıe ııe ş•'~.I 
yonda görlileblllr. tsteklllcrln bclll günde ınuayyco ııaatten bir, 
kadar tekil! mektuplarını FındıklıM komutanlık aatınaııııa ı; 
vermeleri. (6'150) 

~ • ~ 11'' 
Komutanlı le Sellmlye ciheti birlikler( senelik ihtiyacı oıan CÇ ~t 

Cır eU kapalı zarfla mUnakaeaya konulmuştur. !hale.si 5·8·9{0 r' p i? 
nu aaat on yedlllcdlr. Tahmin edilen bedeli yUz sekiz bin ıtrP. 0~r il 
nııtı altı bin altı yüz elll liradır. Şartnamesi komlııyonumuzdll ıc•I, 
görUleblllr. Istel<lllcrln mezkOr gUn Ye eaı:.tten bir saat eV\'ellJl8 ctfi 
tarını Fmdıklıdıı komutanlık satrnalma koml.!!yonuna \·crmcıerl. 

• • • ue <fi' 
Komutanlık birlikleri için aenclll\ olarak kapalı zar! ustılU JJ~ 

saman satın alı~acnktır. Münakasa 13·8·940 günü saat 11 dedir· ı•~ 
bedeli ısgao lira ilk teminatı 1265 .liradır. Şartname herı;tın ı:oJJ1 ttl' 
ruteblllr. !steklllertn belli gün ve s:rnttcn bir saat önceye kadar r!. ı 
tuplarını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vetıtleıc 

• • • s~ 
l{omutanlıl;: amban için l·S·!l!lO gü..'JU ı;:ıat 16 da pııznrlıl>1~o0 

''C 5000 me.kkArf urganı satın alınacaktır. Muhıımmcn bedeli :;~ ~ 
Şartname ve nllır.unesi hcrgtin komisyonda görtilııbilir. 1stcwU~ıı 
ve saatte yUzde on be§ temlnatıarilc birlikte Fmdıltb<h koJ%1U 
ma koml:ıyonuna. G'elmclcri. lG658) .ef.i 

• • • tp~ı 
ğt.f 1 

MM. vckAletl namına 2·8·!!10 gllnU saat 11 de 300 "dete ıjll' , 
z:ırlıl<la satın alınacaktır. Muhammen bedl'.'U 22440 liradır. ı-:oııı s',ıı 
name:ıl hergUn kom~yonıla görülebilir. lsteklllerin bclll ı;Un ,-cııı"tl 
dıklıüa komutanlık lıııtınalma komlsyoouna yüzde on bc;ı tclll 
111\tc gelmeleri. (66:Si J 

Kuleli Askeri Li3esi Md. den: "~dl 
Kutel! asken llscalndc okur yıµar ve tercihan ten:Ulk. ııl'• ~ 

berberlik, motörcülllk, deniz motorcUIUğü, marangozluk, baııııÇıjctl 
1 

dı\•arcılık, garsonluk, ahcııık, ve.saire gibi nz çok sanat ı~ıerlll ıı.ı''/. 
ya,ıarı (40J dan fazla olmıynn hademeler alınacaktır. ucrct otl ıııı 
ı;tırc 25·35 liradır. IsUyenlerfn temmuz 940 sonuna kuoJar cıı ~sil'' 
ıcrüe ve birer lsUda ile biz.zat ÇengclköyUnde Kuleli askeri ıı.s 
ııtları. (366) <6240) ~ 

- ıcti· 
rlıı 34501irn kıı.tl temlnatıartyJc belli saatte komisyona gcıınc 

••• ,.ıı" 
A~attıda yazıtı Uç kalem rt hizalarında yazılı G"Uz;.lerde 1<11~r'J 

alltmcsl yap:lac:ık~ır. Şartnıımwl EIAztğ'da ııatmalma Ko. dll JtlY 
teklilerln eksiltme snatlnd.cn bir saat cvve:ı teklif mektuplarını 
men utıııalr.ıo Ko. ne. \'U'mclcrl. ı~5S) (6164) tip 
Cinsi mlktarı T. bcdell Teminatı ıııııte 

ton il :-a lira o 1'1 

Sı:ır ctl l:!O :!iOOO 1800 30, 7i 9' ~ı' 
:! :o 4:;500 34:0 ::o 7 ıı•~ ,s 
240 450(\ll 3600 31/i/9' 


