
SON HAVADiSLER 

ingHiz ve italyanlar 
Afrikada dört 

. ,, • • 

cephede de M h l b H 
harp ediyorlar a su U gıl D._• 
Mısırhududuhiçbir tayda da bereketli 

noktada aşılmadı 

llıı~~:~ıont • l'errand, 
11 

(A.A.) Elli mi'lyon kiloyu bulan çeltikten 
lngilız · ltalayn havn ve deniz 

muharebesi yeni bir eafllaya ı;lrmek· b k k b w d 
te~~hasım kuvvetler A!rlkııda dört aş a pamu ve ug ay 
:~taC:!~~~do kal"ştlnftnakta bUlun· mahsul1eri de mükemmel 

Llbya cepbc.slndo hareld\t tturgun 
\•aziyette olup lns lllzler, ltalyım mu· 
k'avemctlnl l<ırmıı gibi g6rUnmcktc· 
dlrler, 

Sudan cephesinde, Hab~tanm 
harp hududu <boyunca \'e Kııssalıınm 
ltalyanlar tıırafmdan l§gallnden son· 
ra, harbin bldayellndenberi \•ıızlyctte 
değişlklık yoktur. 

(Dcamı 4 üncüılc) 

Almanlar uzun bir 
harbe 

hazırlanıyorlar 
Bir bitaraf gazeteci 
tetkikleri sonunda 
böyle yazıyor 

IA>nilrıı, 11 (A· ;\.) - Afton· 
bladct 1.svcç gazetesinin Danlmar
kada bir seyahatten dönen bir mu· 
hnbiti, .Almanlar tamfındnrı bu 
memlekette ahnmış olan müôafaa 
tedbirlerinin Almanyanın uwn bir 
harbe hazırlandığına i~arct ettiği· 
ni yazmaktadır. 

Antakya, (A.A.) - Bu yıl 
Hataym muhtelif mıntakalarında 
68500 hektar araziye çeltik ekil. 
miştir. Mahsulün elli milyon ki·, 
loyu bulacağı tahmin edilmekte. 
di~. 

Ziraat Vekaleti çeltik mahsu. 
lünün erken kaldırılmasına yar. 
dım için Hataya bir harman ma. 
ltineleri grupu gönderecektir. Bu 
sene çok bereketli olan buğday 

ve malın c1.nsine göre fiyat tayin 
etmi_ştir. Hükumetin müstahsili 
himaye isin aldığı bu tedbirden 
çiftçi~ok memnundur. 

'\ 

Alman 
tayyarelerinin 
propağanda 

beyannameleri 
İngilterede para ile 
halka gösteriliyor 

ve arpaların satın alınması ve am. 
barlar temiıtl için tetkikata başlan· 
mıştır. Bu yıl pamuk mahsulü
müz de mükemmeldir Hükumet • 
müstahsilin elindeki pamukların 
ucuz fiyatla elden çıkmaması L 
çin ipek kozasına yapıldığı gibi 
icap eden bütün tedbirleri almış 

ı.ondra, 11 (A.A.) - lngUterenlıı 
cenubu ııarkl sahillerinde bir oehlr 
clvarına son zamanlarda Alman tay· 
ynrcleri tarafından atılan beyanna· 
melcrln satııımdan 27 lngmz lirası 
btı.sılnt olmuştur. 

Bir İngiliz 
denizaltısı battı 
l.onıJra 11 (A.A.) - ÜssUnc dön· 

mcısl geciken ''Ondlne,, denizaltı gc· 
misine kaybolmuş naz.arlle bak9mak· 
tadır. 

Aynı ~ebrin bir slnemaımda yapı· 
ıan ııatışta ıo dakikadan u bir za· 
manda yedi lngillz lir~ı. bıı.şka bir 
salondn da 6 dakika içinde beş aterlln 
elde edilmiştir. 

Beyanamelerden birini iki peniye 

Sarhoşluk .yüzüden 

dün gece 

salın almış olan bir klmıc onu bir o· 
telde teşhir ederek ııcyrl tı;;ln adam 
bf!şına bir peni toplamış ve bll!bare 
de tıeyannameyl plya.ngcıya koyıırak 
bir t1lcrlln raddesinde bir para topla· 
yıp bu para ile cıgara aımıı ve o mm 
takadııkl ıuıkerlere dağıtmıştır. 

beş kişi yaralandı 
. 

oun s et e FcrıkôyUndıı ıu.ntı blr mıştır. Mustafa da birçok-yerlerinden 
kf'\'ga olmu;ı, dört kişi yaralanmıştır. yaralandığından, be,psl Beyoğlu hıı.ata· 
V'aka aarbo;,luk yUzUndcn çıkrnıştır. nesine kııldırılmı§lardır. 

FeriköyUndc Civelek ııoknğında o· 
turaıı Musta!a adında blrtal, dUo gece TAVURPAZARl~DAKt KA \IGA 

'muhteJi! yerlerde bir hayli rakı içtik· 
ton sonra, gcı,;enlcrde ayrıldı~ l<arı· 

sından cılao iki çocuğunu yanına al · 
mıı:ı ve aynı sokakta oturan karısının 
evine giderek çocukları almn.aını söy· 
lcm~tır. 
Kansının kardeşi Ha.san, enl§tcslne 

bu gibi işlerin gcceyarısı, hele sar
hoşlukla .halledllçmlyeceğlnl s6ylemek 
lııtcml;,. fakat Mustafa meram anla· 
mıyaralc mUnıık~ııyı kızı§tırmıştır. 

Komı;ulardruı Hakkı ve Osman adın· 
da lld ki$! de gelmiş vo hep bcmbcr 
mlllh1ş bir kavgaya baolamı§lıırdır. 

Kavgada yalnız kalan Musta!a, bı· 
çağını çekmltı ve UçUnU de rnuhteW 
yerlerinden yaralamıştır. Biraz ıon· 
ra zabıta yeU§mlg, kavg&eıları ayır-

Tavukpazarın<la, • Mcsihpaşada, 
"Remzi bey hanı" nda oturan 
Hamdi o~lu Ahmet. dün akşam e
vine sarhoş bir halde gelmiş ve ka 
rısı Makbule ile kıskançlık yUzUn· 
den kavgaya başlamıştır. 

Ahmet bir aralık hırsını önllye· 
mcmlş ve eline geçirdiği bıçakla 
kansının üzerine saldırarak. Mak· 
bulcyi birkaç yerinden yaralamış
tır· Sonra yaptığı i'ton pişman o· 
lan ve sarhoşluktan ayılan Ah. 
met. kanlı bıçağı elinde olduğu 
halde karnkolıı koşmuş. vaziyeti 
anlatmıştır· 

(Devamı 4 ilncUde) 

EZELt BiR DERT 

Hı-;Mt;::\' her gün göucrint 
ı;ıızetclcrln ~ehlr habe rleri 

.. utuoonda gezdirenler mUbaJfığa.-.rL 
Eöylo satırlar ,.e başlıklar ı;Urür
lcr: 

"Ayni zamanda :ns e krn c-k de 
miisadcre c-ılilml:,tlr.,, 

•• Jlnmurları ldrll '11.'7.lf're ıınrdığı 
i!; İ ll bir fırın on beli ı.;Un knpntıldı!,. 

15üı dikkatten uı&J\ bulunı1uruı· 
nmnc:ık bir nokta: 

İlnmurlar pis, clnnekler pis. fı· 
nnlnr pl ... 
Yalnız kont rolla izalesi mümkün 

olıunıyacak gibi ~örünen bn ez.eli 
derdin· ıırtık kökünden hal ve fıuı
loöilmcsl Mrn.sı gelmiş, bellil do 
geçml)tlr· 

İsterdik ki, aylardan 80nra dik· 
kat mcvzuumuzu yin e hu tc kil 
etmesin· 

EN SON DAKiKA 

ingiltere Amerika
dan dört bin tank 

ah yor 
Nm ')·ork, 11 (A.A.) - Nevyork 

Taymlş gazetesinin bildirdiğine göre 
lngi!~re hUlromeU Amerlkadan 2a 
ile "30 ton araamda muhtelif tipte 4000 
tank aatJn almak iı;ln 200 milyon do· 
!ar ııartetmeye karar verml§tir, 

KURUŞ 

ruz.,, .. 

'RUZVELT1N TEFTİŞLERİ 

Londra. 11 (A· A·) - V~ing
tondan bildiriliyor: 

Ruzvelt, Amerikanın §ark sahil
leri mildafaa mmtakasmda y&p· 
makta olduğu te.t'tiş seyahatinin 
birinci merhalesini bitirmiştir. 

Ruzvelt gazetecilere §U beyanat
ta bulunmuştur: 
''- İşle.r stıratıe ilerliyor. Çok 

memnunum. Sonbahar ortalarına 
kadar, bUtlln tc:manelcrle mllhfm
mat ve silAh fabrikalarmm tam 
randmanla çalışacaklarmı umuyo. 
nım .• , 

Pavli adasına gidenle
"rin başlarına gelenler! 
Ziyaretçiler dört beş gün müthiş bir 

kaşıntı hastahğına tutuluyorlar 
Garip bir tehlike ile karşı 

ka.raıya bulunduğumuzun far 
kında mmmız? Sa.km bunu bir 
ha va tehlikesi veya açlık t.ehli _ 
kesi zannedip teli.şla.nma.ym? 

Bu sadece ibir kaşıntı tehlikesi -
dir . 

Gerçi züğürt olup düşünmek · 
tense uyuz olup ka.'}mmak daha 
hayırlıdır derler ama, bugün 
dünyanın vaziyetini düşünmek -
ten kimsenin züğürtlüğü düşün
meğe zaten vakti yok. 

Onun için tstanbulun bir de 

Vesaiti 
nakliye 
kazaları 

Bir fabrikatör ve 
bir canbaz öldüler 

Dün Beşiktaş tramvay deposu 
önünde bir tramvay kazast olmU§, 
fabrikatör 63 ya.şlarmda Mehmet 
Salt 227 numaralı tramvaydan at· 
larkcn muvazenesini kaybederek 
dll§müş, romorkun altında iki baca· 
ğı blrdçn kesilmiştir. 

Şişli Sthhat Yurdunıl yatırılan 

fabrikatör biraz sonra ölmliı· \'8· 
kaya mUddeiumum1 muavinlerin· 
den Orhan e!lkoyara.k tahkikata 
ba.şlamıştır. Vatman İbrahim yakn
lanmışttr. 

OTOl\IOBtL ALTJllm A 

Şoför Murad 16!3 numaralı oto· 
mobillyle diln Topkapı haricindeki 
asfalttan sUratle geçerken, birden· 
bire kaıııı.sma çıkan Ma.hmutbcy 
nahiyesi halkından Canbıı.z Meh
medl altına almı§tJr. 

Canbaz otomobilin altında bir 

1 
müddet ailrilklcnmiş \'e lıurdahQ.IJ 
olarak ölmliştUr- Şoför yakala.nmıe, 
ta:hkfkata başlanmış'ttr· 

k~mtı illetine tutulması her 
halde pek h03 bir §eY olmasa. 
gerektir. . 

(Devamı 4 üncüde)' 

Mare,.Cial fronsld& 

İngiltere eski Genel ı 
Kurmay Başkanı 

Mareşal 
Agronsayd 

HINDtSTAN 
BAŞKUMANDANI 

OLUY.OR 
Londra, ıo (A.A.) - Lef aJaı:ı ın 

bildiriyor: 
Marc§al Sir E<imond tronıılde'Uı 

pek yakında Slr Robert Caasele'in ye· 
rlne Hindistan başkumandanlığın& ta· 
)1n edileceği b11dlrllmektedlr. sır Ro· 
bert Cassela bu aonbaharda bet yıl 
mUddcUnl lkmııl edecekUr. 

Deyll Telgraf gazetesi, çok muht.e· 
mel olan bu lntlh&bm Hlndin&mn 
ıtrat.ejl balummdan olan bug{lnktl c· 
bemneyeUnJ gösterdiği kanaatindedir. 

Yaptığı deııiza§In kumand•nhkla· 
rm.dan blr çotu arumd& mal"efll 1 · 
ronsfdo lkl BCDtı Hlndlstaııda lKSl'e 
kııma.nıdaı:ıJığt, ıon.ra umuml Jtararg'A.h 
kumudanııtı vardır. 
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VES -1 KA 
J'Urkçe)e ~e\"ln'DI 

MlYllfnDddftllil ud:lırk 
"Medinede Resulün metrukatı 

hl.la duruyor .. Onun nurlu anlan 
orada geçti .. Göze görünür izler 
silinip kaybolurlar. Fakat nübüv" 
vetin geçirdiği günlerin alametleri 
sönmiyeceklerdir. O ulu yol göste· 
ricinin üzerine çıktığı minber Mla 
duruyor, hala açık alaıneHer ve 
kılavuz ~(Kur'an)' onun namaz kr 
lıp secde ettiği ev duruyor. 

Ortasında parlak alevli ilahi nu· 
run söndüğü damlar hfila orada! .. 

Bunlar hiçbir zaman göçüp git" 
miyecck olan emarclcrdir; her 
mahv tehlikesi başgösterdikçe yeni 
den parlayıp nurJanacakfardırl 

lşte oralarda Resulün ve onun 
zamanının izlerini bıluyorum. Me· 
zarını ve mezarında yatarken ken• 
disini görüyorum .. 

tstc orada l'v1uhammedc ağla• 
drm, Bazı gözler daha ibana yar' 
drm ettiler, cinler bile ağladılar •• 

Onlar Resulün nimetlerini yadet" 
tiler, ben btınlan sayıp dökemem, 
benim gönlüm Muhammedin üfu· 
liyle vah~ileşti, küstü ve sarsıldı.. 
Resulün yaptığı iylikleri sayıp 

dökmek istedim.. Fakat daha o• 
nuncusuna gelmeden içim ıstırab' 
la doldu! Onlar uzun zaman ayak
ta durdu1ar ,.e g5zler olanca yaşla· 
rını Muhammedi kucak!ayan kab· 
rin izleri üzerine döküldüler .. Mü· 
barek ol.ey Resuliln kabri! mübarek 
ol, ey adil ve salft.betllsinin ikamet 
ettiği illke! 

Mübarek ol, sen ey mezar Çuku· 
ru ki insanların en iyisini kucaklr 
yorsun ve UstOnde bir taş abide 
yükseliyor! 

Eller topraklar atıyor, gözler 
oraya dikilmiş, ilemlerin saadeti 
derinlere gömüldü! 

Onlar iddki, ilmi ve ül<lvvuce
nabı gömdüler. Geceleyin. onun 
üstüne toprakları attıkları ve o 
yastıksız yaUığı anda t 

Sonra kederlerle döndQler.i\rtık 
Nebileri yanlarında değildi, ba~rır 
lan ve kollan yorgun. .. 

Onlar ağladılar. Öldüğü gün, 
o yerler ve göklerin ağladığı ve 
bütün insanlığın matemler tuttu
b'U insana ... 

Hiç ölüm, Muhammeöin aynlr 
şı kadar bir felaket getirebilmiş 

midir? 
l~te vahiylerin inmesi artfü aur 

du ... O göklerde de, Y.erlcrdc de 
nurların sahibiydi. 

O kollarını gafur ve rahim Tan· 
rıya ulaştırdr, doğru yola ulaştı· 
rarak onları deb~tli hicap1ardan 
esirgedi .. O onlann ba_sıydı, oda· 
n hakikate .ulaştırmak için savaş· 
tr. ... ... 

O onlara doğruluğu öğretti, Ona 
muti olanlar mübarek olur •• 

O onların kusurlannı severek 
bağışlardı ve özürlerini kabul e· 
derdi. Onlar doğruluk ederlerse, 
Tanrı da iyilere o kadar merha· 
metli olacaktır. Tahammüllerini a· 
şan bir şey olsa, hemen o, yardr 
miylc kuvvetlendirirdi .. 

Onların aralarında böyle Tanrr 
nın Jatfu sayesinde, onlara en iyi 
yolu gösteren, doğru ro!dan şaş

tıklan zaman kalbi sızlıyan, doğ
ru yolda yürüyebilmeleri için bü· 
tün caniyle savaşan, onlara karşı 
gönlü sevgi dolu. kanatlarını hiçbir 
zaman bir :1ana eğmeden hepsini 
§efkatlc kucaklayan hir önderleri 
varken ... Onlar böyle bir nur ay
dınlığında yiirürlcrken. birdenbire 
ölümün fırlattığı bir ok ona sap· 
landı ve o, hamdedcrek tekrar 
Tanrısına ka\ıı~tu .. Melekler ağla· 
dılar, onu övdüler ... 

Mtikaddes ·.e!denin yamaçları 

mebhut duruyorlar. Atı5tıklan va· 
hiyler artık inmeyince ... 

Her şey re kadar 1ssız~ Yalnız 
onlara kalmış olan o mübarek ka· 
birden başka ... 

Onu her fey özlüyor, dümdüz 
yer ve gerkad ağacı ona ağlıyorlar. 
Onun yattığı evde onun üfulüne 
matem tutan yerler bom~ ... 

Onun kalkıp oturduğu yer, Mek
kede çakıl ta~lannm bulund~ 
yüce yerdeki evler, bahçeler, ko· 
nak meydanları ve doğum yerleri 
matem tutuyor!.. Ağla, ey gözle· 
rim, Tanrr Resulüne bol bol göz
yaşları dök! 

Senin ya~armm dindiğini gör 
mek istemiyorum! 

Niçin iyilikleri bütün insanla· 
nn üzerine yayılan bir insana ağ
lamıyasm? 

Göz yaşında cömert ol, Oerızeri 
bir da11a bulunrnıyacak bir insanın 
kayıbından haykıra haykıra fer 
yat et! .. 

Geçmiş zamanlar hiçbir zaman 
böyle bir kay1ba uğramaları ve ta 
mah,cr günlerine kadar hiG kimse· 
ye onun kadar yeis tutulnuyacak
tır. O keremkarlann keremkfinydı. 
Gilneşten bitap düşmüş olana göl· 
gelik verir, utandırmadan herkese 
her ~yin en çoğunu bahşeder, mi· 
ms düşmüıı malını, eğer bunda eli 
ğerleri hasislik ederlerse, ganimet 
olarak aldığı malrm hediye ve ih· 
sanlar ederdi 1 

Sesi. ecdadını yadettiği zaman 
seslerin en asiliydi. Onun cedleri 
Mekke vadisindeki başbuğların en 
necipleriydi. Onun şanı ve şöhreti 
sağlam temelli bir zafer tala gibi 
göklere yükselir .• 

(Devamı var) 
' """" • • •• • .... .. <f• • .\. • • -'!.. . 

Yanan deli 
G AZETELER bil' kadımn ye

re gu d6kerek tuta.'turda. 
l,'UJJu, ı.enılls1nln de yanarak öldll· 
ğünü haber \'eriyor. 

''»:!rf diri yanan deU lwJm,, 
ba.slıgı da ba yamım alemi-· Bara
dakJ "deır• yerine "akilli'' afatı. 
nı da koym113 lrahınsaydık netice 
aynJ olurdu. Her clhe~o yanana. 
luJlrlarnı delllerc1en daha ~ oı· 
doğu gözönllne a1mırsa bu feın:. 
ketten kurtalmak için lnaum de
li olmayı tercih edeceği gelir· 

Seyyar günah'/iar. 
SEYYAR satıcı, seyyar IU, 

seyyar ba gibi, bir ae b&
&rmrza seyyar gUnahki.r çıktı. 

KendJSlııo rakı vermeyen mcy
haneclyt dÖ\'eD kadm nıahkemecle: 

- Ben bir seyyar gtinahk&nml 
demlj. 

Glinahkir, seyyarla ıwıatlMulı • 
rılmca manası ~yor maf 

Gllnah mı aatryor. Gttnah mı a
lıyorf Bn her ltaJde alıel cimin· 
dea bir seyyar olacak· nk olarak 
meyllanednlnkfnl ytlklenmlş. Onun 
gilııabmr c!a Wylcahaden başkası 
ytlklenemczdl, doğrusu ... 

Kaptanı az, tayfası 
bol bir memleket 

T İOARET gemllcrimbe, mit 
tclıassrs kaptan bohııuuna· 

dığı yazılıyor. 

Hemen hemen herkesin kapt.an 
~örilndllltl bir dınirde hakiki kap
tanm bulonamay~mr ~1lrek ımla.1r 
CJ bir a.cr telikki edenler bulanar. 
~a <la hakikat bir daha anla§ılıyor 
ki Ttirldyo kaptanı az ve ~z. tar 
fa.cır bol bir yurt. Ne mutlu blzo-.. 

Bir 'Abdürrahman 
Çelebi 

B tn ,·atanda.sın cüzdamnı ~-
ı>an yankeslcl içinde kendi 

IJlne yarar baldukhumı (yani pa· 
raJarı) alıkoyduktan sonra geri 
kalan vesika kabilinden kiiğıtlan 
\"atanda~ adresine göndennl"· 
Şimdi bo zat: "Yankeslcller ara
sınıh namusluları da \1U'DllŞl Bu 
lnco dUşUnccll, eli ~abuk namusla 
yankcslclyo teşekldirU ben de blr 
n:ımus borcu blllr ve aleni &Ukran. 
lamnı &unanm!,, diyor· 

Yankesiciye t~ ve yaııktr 
slclnln rumıuslusa? 
Ni~ln olmasm! Koyunun bulan· 

maihğı yerdo keçiye Abdürrahman 
Çe~bt demiyor muyuz? 

H '8. B E R - l\k§am Posta11 
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~ -Na~b e~t 
~ 111' ' · ...... ' • • ' ' 

Bir hafta içinde 

22 müessese 
cezalandırıldı 

iki kaymakam 
takdirname aldı 

Belediye tarııfından son bir hafta 
zartmcııı yapılan tertı~lcree bir berber, 
tkl loknntncı, S:!klz fıruıcı bir yıığct, 
10 gazincou ceza.J.aııdınlmı~tır. Gazi· 
nolıır arıısında KUçUkmoda, lncl, Su• 
acUyc, Yenlkapıda Mavttuna, BUyUka· 
dada Ça.nl~ayıı gıızinolan vardır. Ay
nı zamandıı 313 elemek de mUsadere 
edilmı,tır. 

Şehrimizin iki kazasında çalıaan 

kaymakama dahiliye veklüeU tara· 
fmdan mesailerinde gOııterdlklerl mu· 
vaf!aklyet dolayıalle birer takdim&· 
me verUml!JUr. 

Bunlar, EyUp kaymnku.mı, Salt A· 
11 ve Bakırköy kaymakamı Gaturdur. 

Salacak plajında 
teftiş 

Plaj ve büfe hakkında 
zabıt tutuldu 

DUn UakUdardakl Salacak plA.jmda 
ant bir tertıo yapılmı~ vo gerek plAJ 
ve gerekse pl4jdakt bU!e hııkkmd& 
zabıuar tutulmuştur. Butenf.n tarıt .. 
ye aykırı olarak halktan para eldılı 
ve plAJm da yerlcrlnf taıımııyan kim· 
eelerl bir kl§lllk kabinede soyuzımala 
mecbur tuttuğu, aynca halktan ema· 
net parası aldığı anlqılmııtır. 

---u----

Suadiye ·gazinosu 
hadisesi nasıl oldu 

Vali bunu İzah ediyor 
Vall Lflt.fi Kırdar Buadlyo .. ga.zino

su h4d!.ses1 hakkında bıızI gazetelere 
blr tavzih mektubu göndermJoUr. Va· 
ll bu mektubunda bldiscyi §Öyle 1zalı 
ediyor: 
"-Gazino s:ıhJbl o gUn MUnl Nured· 

dinin vçrcceği k<>DHr dolayıalyle tınet 
lcrUp ederek damgaıattırmıııtır. Hal
bu1d tiyatro, sinema ve koııserıcroe 
bilet kullanılmasını mecburl kılaı:ı 
3702 No. lI kanun mucibince duhuliye 
ücreUerlnln belediye dalml encUmen
lerince taytn o!unmuı §&rttır. Gaz1ııo 
Ah!bl ıunun !ı;ln belediyeye mllracA· 
at edı!rek ücretin tayinini latememlQ 
vo bwıd:ın a!Akadar makıımlan haber
dar etmeml§Ur. Bununla beraber ga· 
ztno, pUıj ve bahçelerde ~IDırct aah!bl 
kl.mnclcrin şarla ~ylomoal konser 
mahJyeUndc olmndığmdan burada bl· 
let kullanılması da ıcabetmezdi, Buna 
rağmen gıızlno sahJblnln bu tekildeki 
htı.rekcU belediyece tcsbit edilen flat· 
larm arttınımamnı ve dolayuılle halk· 
tan tazın para alınmasını intaç •tınl1 
ve mıdıkl.ly kaymakamı da pek tabll 
olarak bilet sııtıeuıı mcnctmııtir. 

O sırada orada • bulunan maliye 
memurlarmm tuttukları zabıt da sa
dece satılan ve satılmıyan biletlerin 
tesb!ttno inhisar ctml§tlr. 9u zaptm 
kaymakamla belediye lktia&t müdürü 
aleyhinde tutulduğu ve hldlsenf.n be
lediye tlc defterdarlık arasında ihtnlf 
zuhuruna sebep teşkil ettiği haklan· 
daki malQmat doğru olmadığı gib!. 
r.ıallye memurlnrının s:ıhneye gelerek 
bu halin hazinenin zararını mucip ol· 
duğwıu ve bundan dolayı zabıt tuta· 
caklannı sDylemek gibi bir hareket· 
lerl de vakl olmaın~tır.,, 

Terfi listeleri 
hazırlanıyor 

Ankara, 11 - Yill1 mUdataa vekA.· 
leti subayların tcril 11.atcslnl tamam· 
lamak üzeredir. Her sene oldu#1J gibi 
llBte bu ay •onuııda ll4.D edllecekUr. 
Diğer t&raftan adliye veltlüeU a.tus 

tos 940 tarilı1ndo müddeUerlnl doldu· 
raıı hWm ve mUddelumumllcrden ter 
tıo hak kazanmı§ olanların llste&lııl 
hazırlamaktadır. Emniyet Amirleri 
araımıdaki terfi ve nakillerin llateal de 
bugünlerde ne~dllecclttir. 

1 
Bir avukat hakkında takibat 
· yapllması kararlaştı 

iddiaya göre avukat Behcet işini 
görmediği bir müşterisi hakkında 
uydurma cürmümeşhut yapttrmış 

Dün sekizinci asliye ceza. 
mahkemesinde dikkate değer bir 
dava görUlmtiş ve neticede da .. 
vacı olan bir avukat hakkında 
takibat yapılması kararlaşınış
tır. 

Dava §Udur: 

Salahattin isminde birisi bun· 
dan bir müddet evvel Avukat 
Behcete müracaat etmiş, ve 
2500 liralık bir dava.sının takL 
bini havale etmiştir. Falcat ar&· 

dan bir buçuk sene geçmiş ve 
Salahattinin iddiasına göre avu
kat davayı açmamı§tır. Bu yU&. 
den Salahattin dava dosyasmr 

Yarın iskenderona 
ilk vapur gidiyor 
lıılcraln, lskendcnın ve civarı Uman· 

larmda mallan biriken ve çUrUmekte 
olan tUccarlıırın müteaddit ılkAyeUe
rt t1%crlno dcnlzyolları idareııl nlha· 
yet annaUlrlcrden kiralıyacağı alleple
rtıı uzun sürecefi anlqılan muamele
einl beklemeden tskendenına kenı!l 
vapurlarını göndermeğc karar vermlf 
Ur. İlk olarak Dumlupınar vapuru 
yarm limanımızdan lakendenma ha· 
ttket edecektir. 

Yalnız vnpura alma~ak yllkler eski 
t&riteye g/Sre yilzde em !azla ücret. 
tabi tubılacaklardır. Vapura yolcu 
aımmıyacaktır. 

---0--

Fuar münaaebetile 

Vapurlarda tenzilat 
başladı 

İzmir fuarı nıUnıuıcbetUe vapurlar
da. yüzde elll tcnzlla.t dünden Ulbarcn 
başlamıştır. 

l1k tenzllAth vapur bugün llmaıu
mızdan k&lkmakladır. Ten:llAt fUar 
kapandıktan sonra on gün d:ıha tııt
blk edllecekUr. 

ilk tedrisat 
kadrosu geldi 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat u
mum müdilrlüfü vilayetlere ait ilk 
tedri11at kadrobrmı haurlıımağa 
başlamıştır· 

Yeniden İstanbul emrine veri • 
!enlerle lstanbuldan baska viliyet 
emrine alman öğretmenlerin liste· 
si dün maarif müdUrlilğilne biL 
dirilmiştir. Bu listeye göre bu yıl 
öğretmen okulu mezunu olup da 
!stanbul cmrino verilenler şunlar. 
dır :Fehmi Akın, Şerife Şevket, 
Perihan Etoş. 
Başka vilayetlerden lstanbul 

emrine verllenler: Saime Olcay, 
lt~a.ziıet Utkun, MUrüV\·et Özyal • 
çın, Talat Tek, İbrahim Hakkr Or
taç, Nevzat, i\csrin Duman, 
Semahat Akoğlu, Hale Kulabr
zoğlu, !oiIUminc İşme, İsmail Hakla 
Erkmcn, Suat Erglin, Sabahat Ka
raşahln, Ra§it Üstün, Nihat Ilgar, 
Şemsi Altın, Necmiye Duray, Hay
riye Ören, Hatice Tezer· 

1stanbul vilayeti emrinden bal' 
ka vilayetlere verilenler de uun • 
tardır: 

Sa.mime Erdoğmu~ Vedide Bay. 
kallı:. Behice Gillgeç,' Numiye §a.· 
hinoglu, BcrgUz3.l', Dilndar Bqar; 
Vedia· 

avukattan geri alınış ve kendi
si hakmda. da. baroya şikl
yette bulunacağını söylemi§tir. 
Bunun üzerine Avukat Bclıcet 
baroya şikayet etmemek şa.rtiy .. 
le kendisine 250 lira tazminat 
vermeği razı olmuş, aynca. 150 
liralık avukatlrk Ucretini de ge
riye iade edeceğini söylem.lşt:fr. 
Cuma günü için de aözle§ID.i.şler
dir. Fa.kat avukat daha evvel. 
den müddeiumumiliğe müracaat 
etmiş ve Salahattin isminde bi
risinin kendisini tehdit ederek 
para istediğini bildirmiştir. Bu
nun üzerine paralara işaret ko
nulmuş ve cuma günü avukat 
tan Salahattine 400 lirayı alır
ken cürmümeşhut yapılmıştır. 

Fakat dilnkü muhakemede iş 
anlaşılmış, üç gün, hapis vo bir 
lira para cezasına. ma.hkfun edi· 
len Salaha ttinin bu cezalan fa. 
kat edilmiş ve avukat ha.kkm
da. d& baro taraf mda.n tahkikat 
yapılması kararlaşnu§tır. 

Dostunu ve rakibini 

ölümle tehdit eden 
kadın 

Hapse mahkiim oldu 
KUçUkpaz.arda oturan Seher adm.· 

da bir kadm manavlık yap&n doatwı
dan ayrılaı.IJ, dün alqam dostunu 
komoularmdıı. Nazmiye admda b1r 
genç kadınla kon~urken görmilştllr. 

Seher buna kımıl§ ve Na.ım.J,yeye 
dostunu ayartmamasını, yoksa her lk1 
ıinl do bıçaklıyacag:uıı söyleml§tir. 

Yakalanan Seher birinci sulh ceza 
mahkemesi t.Ara!ınd&n • gün hapse 
mabkQm edllmlşUr. 

Fatih Belediye 
doktoru hakkında 
tahkıkat yapılıyor 
Olomobl!l bozuk oldutunu ileri ıllre

rek blr hastaya gltmlycn ve iddiaya 
göre, btJ hastanın bu suretle ölUmüm 
sebcb oln.n Fatih heledlyc doktoru Sa· 
mı haltkmda tabkikııt yapılmaktadir. 
Emniyet mUdUrlUğU de Akaaray ka.· 
rakolunda hA.dl.80 gece:ıl nöbetçi bulu· 
ıuuı memurlar hakkında da ta.hkikat 
a.çmııtır. 
İddiaya göce, ölen çocuğun babaaı 

gece karakola d:ı mUracaat ctmlı fa· 
kat fena muıuneleye maruz kalmıı· 
tır. 

Bar kızını döven şoför 
adliyeye verildi 

1.danbul Emniyet Müdilrltlj1bıden 

111 tezkereyi aldık: 

8·8·940 tarlhlnde inU§:ır eden 
-(3049) &ayılı ntısııanızm birinci aay
tasmın ikinci aUtununda {Bir bar la
zım sokalc ortasında soydular. Zabıta 
bu oorör kılıldı hırsız d§ıkı arıyor.) 
başlıklı yazmızm taallflk ettf#i hAdJ1e 
apğıda izah edildlğl §ekllde cereyan 
etml§Ur.: Beyoğlu Tarlabıı~ı PG§kircl 
eok~k (9) No. da oturan ve TUrku· 
vazda artiat ŞUkrüyc adındaki kadmı 
,ot~r Fuat dOvnıU, ve wı;lu; hAd1l9 
mah4lltnde ya.k&lanarak ha.kkmda tu
tulıın tabklkat evrakı adliyeye tevdi 
olımmu§tur. Matbuat kanummUD '8 
llıcl madde81Iıe tevfikan tavzsııını rlca 
ederim. 

11 '.AGUSTOS-~ 
> 

Doğru• 

Değil mi} 
'1 

Bu naııı seter· "-
Aksaraydan Slrkocl'9 "~ 

lcıin yirm1 d&ldk& tralll~ 
mek icap ediyor· E~_. ;.! 
lanıı süratJe \'O mun~ ~ 
tmlmalan matlup lae ,........_. 
.. vaparla.rda olduğu _!! iı'.. 
farife çıknrması ye ba-- 'ti' 
vaylann durak yerıerta8~ ff' 
ket ıııaatlcrinl işaret e ~ 
ya böyle bir iarlfır:ı:::-S , 
kAğıt tizertnde 
min etmesi lizmıdır· •. ..dl ~ 

En az yirm1 d.aldP ~, 
gelen tram\-ay ~ ~ 
menin no demek old~~ 
madan en-el bu ı,ıe u~,, 
bir defa olsun bu ara.,.....~ 
mC!lini istemek ,.e 011a.I;,; 
as1l kcndllerfnc tc,·~ 
~k yerinde olacaktır, .,,.1 ,-. DoğTu d~I' 

_____ 7 
icra teşkilA~ 
genişi eti ı;yo~~ 

Son defa kabul edilen y'eııl ,;.ı' 
nunu eylQ.l 11 den iU?Jarell ; 
b1k& konulacaktır. ~ l 

Bu ıırtlnascbeUe icra t sert ",J 
genJoliyeceğindcn tsta.ıibU~4!!
lllnde hazırlıklara bql&DDJ"'j,.tr 
bul icra.ama yeniden bW1' 
kAtlp alınacaktır. /,ı 

Yeııl kıınuıı istihkak da\ ;ıııt ~ 
ra mahkemelerince görUIJSS~., ~ 
rettl.ğtndeıı bu gibl dayalat 
ktmlerl tara.tmdıı.n rnyet 

---o---' dl_ 
Ziraat vekili B~~ 
Barsa, 10 (AA.) - ~; 

lıluhlb Erkmen °dUn ~ ::.J 
yoluyla §ehrlmlze ~_el~~ ~~· 
veklll birkaç gün ~e~ ıısıJ"' . 
edccekvc~ ~ 

Yalile~ aras~~~Jıt J 
tayın ve naıv-~ ~ 

Ankan, 11 - lstanbul Sııt:!/, 
nl HalOk Nihat Pepe~ 17, 
lJ#Uıc, Bingöl vallsi ~ 8fl"( 
vallllltne, eaki Tokat ~ ~.I 
di.nlıı Çoruh Valiliğine "I• n 
tnua.vin1 Sadrinlıı lıı{.ardiJı t ,., 
tayini yüksek taadlke ucurt , 

~t,.1" 
ihracı liıant• .:1 

maddelet ,,,;-1_ 
Ticaret veklüctl yabSJl~ ~ 'I 

ıere ihraç edilecek JJl 1~ ~ 
mullertn llsansa tnbf tut~ıP ~" 
kmdaki karareamonin ı-~
ne dair bir lallmııtnnıııe 

aJAka.dar~ d1 

O lüın ııeri ~'f 
Uzun bir müddctteJl~ ~ 

bulunan Doktor~~ 
çar olduğu hastalı)CtBJlff>t ,V 
mıyarak dün gece ,,e '/J 
tir. t 16tA 

Cenazesi bugün s8!' .. td ~· 
Üsküdarcla Scıaınsı1)"~ 1' 
ni kilisesinden kaldf1111ltııJ 
lar~a.51 E~eni ıncısf ~ 
nedilecektir. ·ııi JI 3 Müteveffa, ıcendiS1öl~ c 
sevdirmiş bir zattı· ute""' 
tün tanıdıklarmI J%l 
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l•~!~AP. ~<i~~~ez ..... ,..,,,, .. ,,,,.,.,. ~ ~ 
r ISTANBUL HAYATI 

İl>AR~scu:a Rasım us '- ...._ .!1:J: 1 nlıu! Ar.kara cadd9sı 
'l'q ı..ı.n 21& Ttft;rıl t!...:ı 1 N.\!lR 
'ı~ ıt telefonu : 23872 
lllıı ,.._ • ; 24370 

!!::-~ tnro" •ç!I .;.. 20~ 
- ,_ "'5j.1 ı-r• '""" _,. 

ltaıyan - Aln1an 
ıt<tısadi 

müzakereleri ı
• !•• .~-., btq u_,u~ • 
~aofl:ie:··· ••••• • ..... 
11t.,1~• ı ı,. $AR1;~ARı : Bir İtalyan heyeti 1 '•1111ı :.~ Kr, 11;.oa Kr. •1 L ::~:· •5 

- Mo • Berline gidiyor ~lı ı.on • 4.:s • 1 
"·~ ..... :: ..... ~..... tarafından R<>ma, ıo <A·"" - Bır ıtaıyan 
-.ııdıtı iktisat heyetinin yarın akliam 

tır. A3ımdan Glnnı'nln rıya5cti 

SomaOn(§le 
İtalyanlar ingiliz 
esas n1evzılerine 
doğru ilerhyorlar 
T obruk tekrar 
bombalandı ~~"• Yer l'AKJT ı:ıı:ıtbn:ııı boı11bard1111an edı. ldı" Berhn'e gideceği haber alınmış. 

•• Rltmda harC'ket edecek olan bu 
Uff, iriu.~ Lo!ıdra· 10· (.L~!:J - Uava ne· h~yct hariciye, mübadl'le \C dö- Kahire, 10 (A.A.) - Kahire. 

J"' zarcU akşam tcblıgı: vu, nczarrtlerinin mcmurlarmdan de neşredil::n umumi karargah 
~1R l Dun ö;lcden sonra ln iliz ha\ a mlirckkcb olacaktır· H<'yet Clodi- resmi tebliği: 

sııvı ARANIYOR kun·cllcrı l;uernsey'dc du .. man ·~· us'un rlyasctindr Alman heyeti Somali: İtalyanların esas mevzi. G ı\ZET , gali altında bulunan tayyare mey· ile birlikte iki memleketi alaka- !erimiz istikametinde ileri harc-
t' "' CL'ı-.nnt; okudum: ı . danını \ c Brcst eh arında Poulmie dar edl'n iktisadi meseleleri tct. keti devam etmektedir. 

tbr.j ;uı~~: t• ı::ddif;i gilndrnbcrl deniz tayyarelcri üssimiı bomba \e kik edecektir· Hıı.lizahırdakı sivaS'i Diğer cephelerde her tarafta 
l~ l:Uı, !'ah t ~ ırnıcı,, 'nt~d:ı5l:ırı mıtralyoz ate ine tutmu,.lardır. vaziyete nazaren Alınan • 1taı'Yan sükünet vardır. 
~··t. tu \e 1•0 nforlu hır lıa~a· Hangarda bulunan tayyarelere ve iktisadi görlişmc!Prinln bUyUk bir TOBUUJC CO~IBARDll\IANI 
tu. etıeıı:1al<, ~erke e güzr.I 'c tayyare meydanı müdafaa mevzii· ehemmiyeti olacağına muhakkak Kahire, 10 (A.A.) - İngiliz 

1 t 
lo;tnnbul hayatı · 
nm A uupadnkJ 
bil) ifü ehirk.rin 
h"yatına benze· 
m<'mC ine <'il bü. 

ylik scbeb. süplrn 
iz, bunı mın bir 

ynz şehri olm:ısı
ıltr· Stri ı \ n dclma rliz,.i.rh bir 
deniz bo!;"1l:ımın iki kcnarmdıı. l,u. 
rulmus olo.ıı istanbulun ha) ıı.tı ''n 
ziyade yaz mC\ iminde meydnııa 

çıkar· 1 tanbulun A"nıpıı sehlrlc· 
rinclen biiyük bir fıırl:ı da bum.da 
gilzel mC\ ..;imin bnşluı hcrhnngi 
bir ı:chlrdekinden daha uzun sür. 
ınc:;fdir· J;ir şehirde mr\ imlerin 
uzuohı{;u to.k\'lnılcrc glire değil, 
iklime göro ölı;ülür· 1stanbuld:ı. 

... ~ga~-r"tl! teırun etmek i~lo bli· ne ha ar yapılmı,.lJr. Gucrnsey tay ııazarivlo bakılmaktadır. hava kuvvetleri karargahının teb-
,.. ı " '- e f'"'lt :ı.ral h il " taloiınlcrin göstt-.rdlg'Hnl J'az, bo \' Un • ••• • mu a vare meydanına kaf'§ı ~rapılan hü· lig" i: 
~ 'lomı ,ıı.r • k ı · " · · ·· A "f de A · il ''J!I' • • c.me r:m uı;- cuma ak~:ım, sahil müdafaa kuv· Diin bombardıman tayyareleri. gazın ru7.gnrı say .... s n ' '·nıpa 
b~" ~a ::f•z l..uHi Kırd•r Tnli· vctlerine mensup tarrarcler tara (~ı~+J~) miz Tobruk limanındaki gemilere nm !ilmal 1nraflıınnılakl ı:ehirler-

b.1tn [ l:lıı!rtn ol:ın nıc\ daoıı. fından d"vam edilrnic; ve b'r kar taarruz ctmi"lerdir. Rıhtıma bag". den. bile ı;crin oldul-ılan baı-kn, bu-
iJı. arı'l:orlıınr. .. ~ • .. :ıı -

r'i '~dı._; l~a. 15· .. . kere hangarlar \e yerdeki tayyare· 1ı bir vapura bomba isabet ede. nı.dald sonbaharın tatlılığı da ha 
-~~I~ tn•!n11ı, .. r )hn)ıl1m1nz 1b~!:!: ler bombardıman edilmi~lir. Bir· rek yanmıştır. Salimen üslerine kıı. lıi,,blr ... ,..birde hulunamnz. o· 
l -"4 ı.u .. r arı ıarı k l km • Aıı;ıcrlka batırl.}'C ııczarctı I<Uba· • ,. il'" 
ulr 

1 
:ı b:ıc:.ı ço yangın ar çı · ı~tır. d k .ft gelen bütün tayyarecılerimiı dö" . . b 1 b" 1 h:ı .., a.mı._, önüne selen . . .. . a I Gualanamo ıs .... syonunun lak· • k 

1 
nun 1!:111 111-a.t a 'fllZ ıraz geç gc · 

l ı :ı. tt-ı.:ır cdh or· Sahıl mudafaa kuvvetltnne ''iye edileceğini bildirmiştir. Buraya nerken 32 kılometre uza tan va. • • 
~ıc::_,~a ;\l':ıi bi; ı.ellmc 

1 
azan. ~ensup ba~ka tayyareler de Flus· eylillde Guııntlco (l<:tibn)dan 2000 su· purun haJfı yanmakta olduğunu e <le· ba5l'ldıktnn sonra sonbahar 

bı: Ctllı Olan bü. le bir ara~ısı taı.. hıng p~tr?I dcpolan.nı bonıb~rdı- bay \•e er gönderilecektir. görmüşlerdir. g~incc)·c kndıır dcrnm <'der. Gli-
> ~ ııra .c, k l\ıını~ear. f.'al,nt hen n~an ctmı Jerdır. llucumu mutea· • D\"1 8abab Musolinlnln riyasetin· 8 Ağustosta 1 S İtalyan avcısı· zcl mCl\ simi bu ı.nd:ır uzun 'c bu 

ıııııı u ~ ı hem faydasu hem Jü· kıp yanı?ınlar ~ıkmıştır. de toplanan İtalyan nazırlar meclisi nın düşürülmesiyle neticelenen kadar tatlı olıın bir ıtehirclc Auu· 
1 ~ btıianb.rdannn· ' Almanya iizerinde dün ak~am cari meselelerle meşgul olmuştur. muharebede .düşen iki İngiliz tay palılarm knp:ılı lwnalclarda \C a-
"tıln·t~~..:ılırsa ,_ <'ni kelimr , eni yapılan harekatın esas hedeflerini • Amcrıkada sultı zamanında evli· ya resinin pilotlarından biri ileti t 1 1 1 ~I '"li""Jl ıl " .. L d . sh 1 C 1 l lcı·in ukCJ·l mlıkellefıyete tabı olma· kıtaatımız tarafından hatlarımıza par mı:m ar< :ı geçen mon< en hnya-

hp b1r ın fh 0ı.."'Br, dir_mğuruzd:ı ye· i ~ ~gl a ~n k''.c
1 

tmo :-1g!1e Tcep ıane maıaı;,ı kararla~tınlmı§ olduğ'undan getirilmio:tir. tı elbette inki~f edemez. 
I llüı: k . ıırn doı,."!'ır bu mefhum a r ·a an es 1 C lŞUr. a)ryare Nevyork bclediycalne evlenmek için :ı 
~r o , eUnıc~ le Uad~ cdilmcmis _ mürettebatının getirdikleri maltı· yapılan mUracaaUar dört rııisllnc çık· Doğu Afrikasında Harzeşa'dnn 
ıt l<'n~k.lt bir J,ellmo aranı;. 1 n· mata nazaran, duşmana büyük ha· mı§tır. Tugrakana giden yol üzerindeki 
l;ı 'de t.'d bir illet feat ctl.l lr. bunu sar ~~ilmiştir. . • DomeJ ajansınıı. ~öre, Japon tay· mevziler Fransız pilotları tarafın. 
h.~ el~ b <.'n k<'iimc ~ol.tur· o \a. Dıger tayyare hloları da Ruhr· ynıcl~rinln Çungktns- Uzerindc yaptık· d<ın yapılan bir. istikşaf tan sonra 
~'-ll:a ı. tı keşfe reni bir ı im u.ra· da demiryolu münakaUltına ve Al· ları bir baskın esnasında ınarc:ıaı tayyarelerimiz tarafın.dan bom. 
~ ~~i'"tıluruz. manya, Hollanda. Belçika tayya· Çankayşckln evi kt:Jmcn harap olmuş· bardıman edilmiş, dafi topları 
, llıly0r. bUuarru.,tınna bunlara ~n· r~ me~~a~~arına hücum etmişler· tur. mevzileriyle Karim gc!fidi bölge. 
.~ ı._ 1u .. ıı.restırm:ı'- ı sırf Frnn· dır. Gunduz ve gece cereyan eden • Londradakt salAhlyettar Norveç sindeki kıtaat üzerine bombalar 
"o~ ~ e " mahaflllne gelen haberlere göre, bir d ·· il ·· 
d._ :~l~l'fıı k 0 nlerfn:lc , cyıı. umumi bu harekatı müteakip tayyareleri· çok Norveç gazetccllcrl Almruılar ta• uşm ştur. 
ı;ıu'tıı. 1'' ·enanndn. bulunan mrıy- mizin hepsi salimen Ü lcrinc dön· rafından Norveçto tevkil cdllml~tır. Massava üzerine yapılan hü • 
ı,/ ~e :.Splanade <lcrlc.rmis. On· mü )erdir. Sahil müdafaa kuvYct· cumlar csnaı:ıında rıhtım yakınına 
d.liııa~~ llıld bu urctıe abide ön. )erine mensup Au~on tıpinde bir bombalar düşmüş ve bir dafi ba. 
~1ltırtda nı~J danıan umumi mr.:r- tayyare mutad bir k~il vazifesi liği: taryası yuvasına tam bir isabet 
l._rı lainı ıı ayr1 telil.ld cde~k esna mda zayi olmu~tur. Bir denizaltı genumız 8700 kaydedilmiştir. Hava ordusuna a~t 
;.J'Yo...!. 'eıını~ıer. Onlar bö~ıe A.Ll\IAN TAYl ARl~LERlNlN 1 k ·ı~hl b kışlaların yakınında bulunan bı· .,(. ·"ılJB " ton u sı a ı ir ticaret vapuru d . 
~ ~lı:lıı . O halde bi.ı de ynp:ı.· HUCUllU batırdığını bildirmektedir. nalara da oğrudan <loğruya ısa. 
b1ı~rııc ""' ~"al<Plllıl. alım. Hatta icap ]A)ıtdra, 10-' A. A.) _ Hava 1 •1 k betler kaydedilmiştir. • ı. "'lir ' ngı tereye ·arşr silahlı >stik. l'.lı '1111'1:- n,i 1\ ine hk u....,,n-ıın e anavatmı ........ niyet ne•.,...,.tl.Z.A f L·.; k 1 • b 1 l. Hava dafi bataryaları şiddetli 
''Q -...uı..__, .• ..~.. "'"' "'°'"' en şa ıusre et erı i hassa .doğu ve 

t
'e11 ... , • ayorn türk".C''B m:ı.l teblı'gY•1 •• h. . • . ateş açmış, avcılar bombardıman •t " ı ~· " cenup sa ıllcn tizennde ve Shet. ı:_" ~ be' 0 ur blf{-r. .. . . tayyarelerimize hücum etmişler. 

'"ile~ ne~ c;ok 
1 

d.. Dun gere dti§man tayyarelerı land adalarının şimal sularında dir. Tayyarelerimiz salimen dön. 
~laO:-" buradad a, aıt olan u· müteaddit mmtakalar üzcrino mctodlu bir şekilde 13evam etmiş. mü~tür. 
ıq~e "t'l'- lr· 1 ran ızca F .. s" bo b h.. ml f ır ~ 1~ "'1ltsf, h:ı.tt! dalın l"ran· m a ucu arı yapmışlardır. ır. Diğer bir taarruz esnasında, 
t~ıı 1 nı ''cnt 0 ğilken ıü,blr lngilterenin şimali garbisinde Muharebe tayyarelerimiz silfib bir sabi:1 havuz yakınına bom 
b;-v~~hrinde hiçbir ~~l:ınadc bir şehirde bombalar bir kaç fabrikalariyle limanlara, deniz atılmıştır. 
ı~~lt bl._ keıı Türk dünyasında. ev yıkmışlar ve aralarında ölU tezg~hlanna, hava meydanlarına Bombardıman tayyarelerimiz 

b ~.. --ınur hl ve dafi bataryası mevzilerine ta. M · Ad •.J b · ıı ... '"lrdı. b c rlcr, birt.olı im. da bulwıan müteaddit kimseleri aı aga ua enzın deposunu 

• • • 
tstanbuluıı ~·azı, 

burası Türiı olclu. 
f,11ndan beri tno:;· 
.ıurdur. Ilizden 
ön<"o Ilb.snslılar, 

şı•hrln etrafını sa.. 
ran düsmanları • 
nm korlrn undan 

Bo[;uiçl:;ıl:: :!"\ kini siircmiyerek 

ularm 1 lndo Jmpalı knlmı)ıırsa 

cln. Türkler bural n. yerleştikten 

hirnz sonm hoğıu:ın ilci tamfmda 
köyler lmr:ırak senenin b\lyUk bir 
kısmmı oralarda sc~lrml51crdir· 

Onclaıı dola),, cslci dc,irJc.rdc, 
istıı.rıbulun kı::lık §Chir tarnfı ba. 
kımsız kalını , yazlık köyleri <lııha 
mamur olmuı;tur. I>ahıı. gO!,;eD a· 

ısırdıı. ishı.nbula. ı;elıni5 ol:ııı A vnı
palılar Üsltlidıı.rm YO Iloğaziı;lndo

kl köylerin & ıl ~lrdcn dnh:ı .'fllltı•- QU arruz etmişlerdir. bomba d t · 1 d. )~ ı. ıı;lt nı.... .nıamur tıc?ıtrlcrdc yaralamışlardır. r ıman c mış er ır. Rasıt • 
• , .,~ "Yt'nı .. et A 1 1 1 b.. Bu harckfit esnasında tayyare· larımızdan biri yaralanmıştır. mnınur 'e ılaha. gilzcl olduklanna 
"'lr ttl'dl ., 8 em n n u· Bazı cenubu 5arki ı;ıimali şarki 1 · · h 1 
, itı"'1. • rıe r.eyrlnd 1 1 ı ' erımız Roc ester deki tayyare Cenubi Afrikct tayyarelerı· Ne. dikkat etmlslcrdir· 
~ a... '"'•t('ttn • ' en 1:ız 8 

• cenubu garbi ve Galles mahalle· r b ·k · ı F • • • lıtı..,. tııuıı'""nı abidPler apılmıo;tı • d . a rı asıy e aversham dakı ın. gelli hava meydanını bombardı· 
·~Ilı bıı t~ı:eın abldell'rin önleri l"~ c bombalar evlcrı hasar~ filak maddeleri fabrikasını bilhas. man etmi§lerdir. İki ltalyan Cop. 
~~ey~"'Sız d<ınil cek l<nılor ee· ugrt.tnu~ır. Bu mmtakalardakı sa tesirli bir bombardımana tabi roni tayyaresi yerde tahrip e.dil. 

ıı~~ıu Iarıa Usfonmi"'tı. yaralıların adedi azdır. Bir ölil tutmaya muvaffak olmuşlardır. mit. l:iir tanesi yakılarak enkaz 

Herkes bilir ki, pek yakın ,·nk -
t.e gcllncc~·e kndnr her lstnnbuJ· 

~ e ıeıııe h iblılelerimizln ö- vardır. Buralarda mühim yangınlar çık. haline konulmu~ ve diğer iki Cap. 
~ ~~' 

1 
bir ın"Ydll!l bulundur- tNGILİZ LDIANLARl1'"DA mı§ ve iddetli infilnkler vuku. roni de hasara uğratılmıştır. hassa kıç taretindcn ağır hasara uğ 

~iııı lk kı bu ııı Pran rzlıırdan si. l'AALİY.ET DURMADI bulmuştur. Keza kamyonlar ateşe verilmiş ramı,tır. Kezalik bir torpito rnuh· 
' 'elltıck ~ey~lara RJn bir Lcmdra. 10 (A.A.) _ lngiltc. Nevcastlc doklariylc Shcerness ve binalar üzerine tam isabetler ribi de ciddi surette hasar görmü~-
cı~ ~. ııU::rnc~'inl ~-~ 11:-r· renin ~up ve şa;k sahillc!in- ve Chatham deniz tezgahlarına kaydedilmiştir. Bu binalardan bi. tür. 
tı~ ls~~ı, Ötf· kald clcnmb:ın, abi· deki lımanlann kapatıldığına her çaptan oldukça mühim mik. ri hasara uğratılmıştır. Şimali Afrikada r-.1crsa • i\1etruh 
lıı l!to.'f , <'rfyo ıuın eL.i m~J dıuılam. Ye Londra limanlarının da tam tarda bomba atılmıştır. Bir mitralyöz tesisatı tam isa. şifenrlifer istasyonu ile dü~manın 
'la..~':'.'~1 l<tılJalıı~.,..bı;~dün 1?,e n)· -bir atalet içinde bulundugwuna Bundan başka Bristolün şima· betle tahrip edilmiştir. motörlü \'a~ıta tahaşşütleri \C Si· 
~ ıte lh ... , ·'"'.nı en '"m ~ d . Al d linde kain bir hava meydanının Tayya 1 .:ı 1 . • 

1 
.. .. di·Bara'daki mevzileri hava kuv· 

~ anı tı~ \ar? aır nıaıı ra yoları tarafından iniş sahası bombalarla tahrip ediL re erue cı mıtra yozcu· vetlerimiz tarafından müessir su· 
'"ltıt\'eıicı aı~ıı.trnm kurulusun· ne5rcdilcn iddialat üzerine, miştir. terimizden biri yaralanmııtır. rette bombardıman edilmiştir. 
t"lıtıı erı u~~~\irlcre ait lisan me. J..ondra gaulecileri hakikııti öğ" Dün gündüz münferit düşman ADl'::NB TAYYARI; TAARRUZU Şarki Afrikada kıtalarımız, seri 
lııı ~ 1tl.ıı ~ t'lo darmıunı oldu· renmek üzcro Londra. limanına tayyareleri şimali Fransa ile Bel. Adcn, 10 (A· A·) - ltalynn bir yürüyüşle lngiliz somalisindc 
~~ttU!lt tlte hın hu dc\irlerinde üşüşmüşlcrdir. Yazdıkları ra... çika ve Holanda üzerine, gece de tayyareleri bu sabah Adcne taar- kain Adueina'yı İfgal etmislcr ve 
ı.,f ~ertı;::;.~ ny!1 bir isim porlar çektikleri resimlerle bir- batı Almanyası üzerine akınlar ruz ctmivlcrdir. Bir İngiliz ukeri daha ileriye gitmişlerdir. 
"'I' ••q ı 16uıi htlmiy l·kt tel .J recrı · t• yapmışlardır. Alman toprakları \'O 3 yerli ölmUş, 5 İngiliz askeri· Tayyarelerimiz, Berbcra limanı 
1 ı- ~b"t Slo 11D- • onım· ı • e gazc er '-'0 ncş 1 mış ır. u · d h. le 12 "erıı· "aralanmı"llr· Mad"ı· ·ı '<ıı "le b ., ... san müt.chassıs· G tc ·1 h t raft b .. ··k b. zerın c ıç bir askeri hedefe ta. " " ,. " ı e tay)'arc meydanına taarruz ede· 
~~·- 'a,..._ Untı bili 1 .. azc Cl er er a a uyu ır a k b basar az ehemmiyetlidir· k b' · bomb · be · ~t .. , ·"" buın ~er. Boyle bir faalirete şahit olmu§lardır. :r~z vu u ulmamışsa da bazı re· ır gcmıye a 1sa t etir-

~.. P ~ıkn.nnak onlara. sıvıller yaralanmış ve birkaç bi. tTAI,l'J\1'" BAŞKU!IA?\":DANLI: mişler ve yerde bulunan Gloster fr 
Ilı"° l'~t kuı1anı .Mavnacılara ve rıhtım a.melcl<r na h~sara uğramıştır. GINJN TEBUGl pinde iki tayyareyi yakmışlardır. 
blbt cıı~ ,. lnııs höylo bir isim rinc nazi iddialarından bahset - 1kı Alman -tayyaresi kayıptır. • ltalyada bir mahal, 10 ( A.A.) - Buna mevki inde dü~man kam· 
~~~ı h11~~ıı kelime telaffuzu, tikleri vakit, onlar, bu hikayelc- İki düşman tayyaresi dafi top. Italyan askeri kuvvetleri umumi yon Ye otomobilleri bombalanmış· 
~~y-0~8 b:ıgl!'lkıi 7.c,ki· ri istihza ile karşılamışlardır. larımız tarafından düşürülmüştür. karargahının 62 numaralı tebliği: lır. 
~ ~ • l"ok onu alrnz, mesclo AL'!\IAN BAŞKUMA1''DANI.J· Bu tayyarelerle birlikte Alman E~in bir mrnbadan öğrenildiği· Düşman ha\·a kuvvetleri Harrar. 
tııa: '1't ~'Clıt ci ~Yet böyle bir kc- (aNIN TEBLtüt dafi topları tarafından düşürülen nl: gore bombardıman tanarclefr Massouah ve Gourab üzcrlerine 
d~lll 1 böy~ 1"0 , o halde h# BerJin, 10 (A.A.) - Alman tayyarelerin adedi ı 500 e baliğ mız 1 Ağusto ta yapılan taarruz· hücum etmişlerse ~e chcnuniyet!i 
~"it 1~~rıtı.u6 e hdlr 1 elimcyi lu. orduları başkumandanlığının teb, olmaktadır. da Hcsolution c;afıharp gemisi bil· hiç b·r netice elde edememislcrdir. 
ıı lt~'tl ~"'lle&lnın <:>nı lltir, "mey- ~~iij~~;;;;j!Pi;Ti~~iiiiİiiİiiiii~~~ViiiiiiiiiiiiiMiiiFiiiii~ .r===~~~~::::::::::::===:=:::::-:=:::::=::::::::=:::::;::::::::=:-:--
~ Mı_ btıı.::-..... ne lnısunı , ar· 

t,. ~~ıı~-:"'llltı ••t- . 
• cltıı::. bir ~r .uıonu ıne3 danı'' 
~ ... ~ ın.ıu'?P· ııum zc' ldml
. ~ • nıı. lın 1 1~c' idino 1ama· 

.., nu nı · 
~ın Jnıllnnmı-

~\ltii~ Mu::aff~r Esen 
tıı r bo 1cra l\ı :;::::-:-:-----
"'~a.rı.:tan cıoıa nıurlu#ıJnd:ın: 
ı.. lıluııı. ltara.r Yı rnahcuz ı;c M· 
'11'!,._~ -.cı •- verı~ı 
,~ a ""llllr bl ı.ı olan bozuk 
~a rııo:_ı;. arttı r actnt otomobilin 

)\ ~l! <:Utn l"n'.<ıaı 16 8 040 tart· 
t,~~,,1~r tl'akn~~Unu saat 14 ten 

Jflt ">'Cl'h Sa da Sclmruınğn 
ttı ~'Pılacakt711 11okak 38 No. 1ı 

tııtııı~cı e 7G Olnı rb 'Muhammen kıy· 
'l'ıı ~ 't ~ltırnı Ulınadıtı takdır· · 
't,lıı 'trıa~t l• len~:' 20 s 910 aaıı 

~ J'l'~tin aıcıo ~apıı Ya kadar gene 
tı '~ it o tun rna~361 :ınukarrcrd r. 

ıazı 'atıe b\ allindc hazır b ı· 
oııın etı:ıurunrı n lir, (l!l:>ııt) m ractıalla· 

• 

". . . ' ( ...... -a... e 
Her pazar olcluğu ~b1 bugiin clo sabalıl..ı.n itiharm 1stmıbullular 

plAjJa.;n- a.km ııtmlslerdlr· Trc>n 'c 'ltımrlıır ıı;ııırr<'<' lıalJ,ı t:ışm1ai:a 
kfıfi ~lı::ıcmh 'c l!fn c ııo t.alnr luthhrılnıı. tır· ı\r:ık 1>ou ;;ünlçrJ yal.in· 
~u deniz meH•iınlndcn istifade i~in kü~ük büyUk herkes .snba.Jıtruı n.h-

~ma kadar eudan J;tl.mnnııt!<fn, lıtr~nk oyıınlın oynıyara!ı eline" han
l osu yııpmaktadırlar. l\rslml0rlınlzdc.n birinde lnım banyo u yapnn 
fııl\at güneıten kendisini ııernslye ile lrnrumağn tah~nıı ya~lı hir ı.uclın· 
la ı;utla eğlenen bir grup görüyorsunuz.. 

z 
lunun idooll 5clılr ltcnıinde bir e'. 
dC'n ZİJ adc kii) !erin birinde bir 
yalı yahut bir koşk cdln~hllmekti 
Şehir itinde lmnakll.U'I bulunan ta
lihlllcr bile senenin en biıyuk ı.ııı

nımı köylerdcl;I sn;\ flyelrriııd• ı ge 

!:lrlrlcrdi· Kıi;\ lerde bir ynlı edine 
bllmi • fal•at ~chir içinde bir e' 
ıı.Iamamıs olıınlar, ı.atcn ıwk u:ıun 

ı;iirmcyen l.arn kı"'tn ~u>:murıı. 'c 
kar:ı kntlıı.nıırak nnrnlc i~lcrl itin 
istanbula inl'rlcrdl· Ne kölde, ııe 
do chirdc e\ leri bulunm13 an kira· 
cı1:ır da, Inrt ~l'linec. blr affil O• 

ye göç etme~ i düsünürlcrdl· 
• 'f • 

lstanbııtun dainuı 

yaz chrl olduğu
nun bir delili es· 
ld zarr.nnlarda fs 
tanhul kayıkla· 

rmın .15öbrctt \'O 

bolluğudur· Uo. 
l\adı • 

1 uy ir.rr.rl:uııın ,.c adalara 'npnr
lar l!1lemeğe baızhı~·ınea da hun. 
lnr, cleniz lrnnnrınclıuı başkn her 
Jınngi bir toelıircle r.o~lmaya \'C 

daima daha ziya<lc biiyiimr.yo 
mecbur olmu lnrdır· ı tanbulun şo. 
bir ~ularmrla işliycn rnpurların • tı• 
yı ını, büyüklüğünü _ intizamını 
<la • denb kenarmcla lrnrulmu~ ,-o 
İstanbaldan daha 90k kalabalık 

baı;;ka selılrll'rln hlı;blrlnde bula· 
mazsın17.. 

Eski zamnnlarla bu zamar. nra· 
smdıı.ki fark İstanbullulnrdnn l'n 
:dyııdc rağbet gören yru:hk yerle. 
rln dcL'11im<' indedir· Eski zaman· 
lnl"Cla 1stnnbullular B-Oğnziı;loln 

l>öyJcrinc dah:ı riy:?.dO rağbet ~ö • 
lcrirlerdl· GN;cn :vmdıı. D ğnıl1:iıt"n 

J:ÖrdliğU rağbeti onun knnarl:ı.rmılıı 
Jru~lmuş saraylar \'e lmzılarmm 
hnrnbclerl hat görülen nh!jap yn.: 
Jıla.r c!a n.nl:ıtır. Zaten, Uoğn.ıltln· 

de Göksu snfıı.lannı hala hıı.tı.rloan 
biraz YB§lıcn. tst.:ınbulluhır ~;ol' 
çolüur. Şimdiki İstanbullular Bo· 
ğaziçhıin zcvldni, ancalc hafta ıson. 
larında gC%inti npurbrında ~ıka· 
rabiJiyorJar. 

Fakat İstnnbulluln.nn BoSııtl~l 
köylerine daha az rnğbet gö tcr
mele.ri lstanbuhm nrtık yaz t>Clıri 
olmnldan ı;ıkmıs tlcnıck değilılir· 

Şimdiki lstanbullular Kıulıkö~ ünün 
içeri tarnflarmn, b1menıllfcr bo 
) undaki köyle.re, atla.lara rağbet 

gösterirler· Bunda. şfmcncfücrlcrin 
tesiri olmıııJ ılcrJIC'mez. ÇünkU E· 
l'f'.nkö3iine rağbet oraya r-imendlffl• 

rin gitme inden önce ha~lamı§tiT· 
Şimendifer, hatim iki tarafındaki 
köylere scnislerini, orallll'& ~ö~. 
terilen rnğbct:t~n sonrn nrttırmr~
tır. l"alnız, Suadiyc taraflarının 

moda olmasında asfalt caddenin \C 

tram\•nym ~iri inkar edilemez. 
Şimdi lstnnhullulardnn lılr çoğu. 

nıın ideali hangi ltöydc olunm ol· 
sun \'C faknt asfalt üzcıriııdo ı u· 
bl'c bir kösl• edlnebllmcktir· 

• * 
Adalara g&tcri· 
len rağbetin 8C. 

bcblno 
hu cin 

be lince, 
A<lalarda 

1ciralık C\"lerl btı• 
lunanla.nn bnııı • 

im köylcrtlcki "' 
sııhİJllcrinclcn da • 

hl\ akıllı ılın r:ınarak kiraya 'erdik 
Jcrl C\ Je:inc mobll~-n. di~ o blrka.t 
kıı.ryolıı ile birkaç iskemle lioymn· 
ları, bir ılc A<laJarnı <'~<'l.lcrl ol n 
:;ercldir. Adalardaki güzel çıım ko 
ı.usıınıın cazlb~i, kınk kııryolalıı 

rın kolaylığından 'c r~cl.lcrln tu· 
hnflıi:ından ılahl\ sonra sclir ııın. 
ncdcrim. M·~ 

İngiliz kralının 
kardeşinin yeni vazifesi 

J..ondra, 11 (A· A·) - HarbiJ e> 
nezareti, kralın şah.si yaveri gene
ral dUk de Clouee5ter'ın anavatıı.n 
kuvvetleri umumi kaı·argfilu nez· 
da •., baş frtibat z ' ·ı ı w ta 
nini tasdik <'tmi::ıtir· Dük ı;c~en E"'· 
ne c~·Iüllindcnb<'ri Fr ı sada İn~ 
liz srfrıri }lcycli nczdindo bn5 irtı. 
bat zabiliydi . 
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S matyalıların· 1 

• • •A .... , • ....... , t • ._ • •111 1' C • ) ~ ~ .,.: • .,T ,, • r • .. ,. . , ., •• .-...................... . ft. •..&• t • • •~ ~ ..................... " .... _ ' . - -
nün · haber ve hadiseler 

r te nnisi • 

S:ımatynda ohırıın bir kRrllrnl.ı: ı;-!in·ı~rul'•I lılr m!:'ktıırıta §11'11:\n yazı
yor: 

"- Samatya tromvny caddeslndu poliıı ııır.rkc71nln tam karşı"ına tesa· 
düf eden iki katlı csld bir bina vo.rdır. Bir ktsmı tnma.men metrl\k olanbu 
blıut, ı;ok esl"dcn l•adtuıtroyn &Jkırı olarak caddcnln ortaımın do~ru '"'" olun 
mnııtur. Tnırm"Ry yolu mecburen blMnın hemen önilndcıı .ııUrnn~rek geç· 
mcktedlr. Bu çıkıntı caddedeki eoyrlseferl tehlikeli bir vnz.Jyete ımkmalda· 
tlu. Dörtyol ıağzı bir yerde olan bu tıkıntı yüzünden v~:ıltt nnkll)e birlblr
lerlnJ görepıemclcte ,.e bu yllzd<"n birçok kazalar olmnl•tıulır. fü~metıl ~·nıı 
\'e beledlye relslınlzdcn uf:lk bir himmetle ,ehrln imarı ve S3mııtya halkının 
emniyeti bakımmdıuı bu '\·nzlyett tetkik ettirmesini ve ıazungel<"n tedbirleri 
aldırm:ısmı rica ederiz..,, 

Okuyucumuzun gönderdlI;1 fotoğr"ıh d11rc.ediyoro:ı.. 

Pavli adasına 
enlerin· 

şına gelenler! 
(B:ı.5tarafı l incide) 

Bakın, dün matbaamıza. ge· 
len ibir tanıdık bize neler an.. 
la.ttı: 

- Bir ka.ç aile geçen gU.n 
dikte Pa vli ad~ma gitm.iye ka· 
rar verdik. Zeytin ağaçlarının 
gölgesinde, adatavşa.nlarmın ka... 
çışla.rını, oynayışlarını seyrede
rek dinleniriz diyorduk. Bazı 
dostla.rııruz bize bu adaya. git· 
memeyi tavsiye ederek, gidenle. 
rln müthiş bir kaşıntıya tutul
duğunu söylediler. 

Biz, buna rağmen Pavli ada· 

tı tehlikesine maruz kalmaları 
muhtemeldir. 

Sonra. şu ihtimal de var: 
Ister misiniz, şiddetli bir fırtı. 
na. Pavli adasından kaldırdığı 
kaşıntı mikroplarını lstanbula 
yağdırsın ve böylece biz, bütün 
şehir halkı, işini gücünü bıraka
rak tatlı tatlı kaşınıp duralım. 

Böyle bir tehlikeyi dü§ünerek 
cilt doktorlarımızdan Burlıanct· 
tin Urusun fikirlerini almak is. 
tedik. Doktor bu mevzu etrafın
da bize şunları söyledi: 

ama gittik. Fakat dostlarnnızm - Pa vli adasında ki kaşmtr 
dediği çıktı. Şimdi hepimiz ka... nm tırtrrlardan ileri geldiği mu. 
şmıyoruz. Ve dört beş gün daha hakkaktır, dedi. Buna tırtıl has
kaşınacakmı§ız. taıığı denir. Bir nevi tırtırlar 

Acaba. bunun sebebi nedir? vardır ki, bunlar temas ettikleri 
Pavli adasına gidenler niçin ka- yerlere i.izerlerinde bulunan bin· 
§mıyorlar?." l Jerce kıldan bir kısmını döker. 

Hakikaten üzerinde durulacak: 

1 
ler. Şayet tırtılın temas ettiği 

bir mesele. Pavli adasında in· bir yere insan temas edecek o
sanla.ra musallat olan kaşıntı, a- hın;a bu kıllar cilde batnr ve ka· 
caba oradaki ağaçlardan uç~ şmtı hasıl olur. Biz bu tırtıllar_ 
tozlrm mı tcsirile oluyor? Bu dan alkolde ekstra yaparız. Bu 
takdirde adanm civarından geçen alkolU bir cilde temas ettirecek 
gemilerdeki yolcula.rm da kaşm· olursak kaşıntı yapar. 

Japonlar 
• 

Hindiçiniye 
taarruz 

ederlerse 
Çin ordusu da bu 

memlekete girecek 
Şanghııy, 10 (A.A.) - Çungking· 

den gelen vo Çin matbuatı taratm· 
dan neşredilen haberlere nazaran, 
Japonya HlndiçlnJyt 1swa. ettiği tak· 
dlrde Çin kıtnlnrı d:ı bu memlekete 
gireceklerdir. Gıızetelerln beyanatına. 
g6re, son lk,1 gUn za.rfınd:ı tallın gör 
mUıı be§ Çin fırkası ve motörize cllzU 
tamlar Kvankovu terk ile Hindlçlnl 
hududu civarında Unnain ve Kouangsl 
mmt.nka.lıırma gitmek emrini almııı· 
!ardır. 

~'DE lIARP HAUEKA.1'1 
Tokyo, 10 (A.A.) - D,N.B. ajansı 

bildiriyor: 
Japon askerl tcbllği cumartesi sa· 

bah.ı erkenden Japon abloka filosu· 
nun Sua • Tou'nun yirmi kilometre 
cenubundnkl Holmen kasııbaııınn ta· 
arnız ettiğini bildirmektedir. Japon· 
la.r Kolmen yakınlarmdıı karaya as· 
ker çıkarmağn muvaffak olmuşlar ve 
bu nakerler harp gemllcrinln ve tay· 
~'arelerinln himayesi altında harekete 
geçerek Çin kıtalan ile temnsa gelmlı 
lerdlr. 

ıJAI>o~ ADLOKASI 
Tokyo, 10 (A.A.) - Domei ajansı· 

nm b!ldlrdlğlne göre, Çin sulıır.uıclııkl 
Japon tılosu başkumandanı Visamiral 
Shlgelarl, bugUn Çın sııhlllerlndekl 
Jnpon abloka mmtakasınm gcnl;ıleUI· 
d.lğlnl bildirmiş ve keyfiyetten ecnebi 
13iyas1 mUmcs:Jlicrle drnlz gUmrük· 

-lerl memurlamıı Ş:ınghay b~şkonı:o· 
losu 'asıla.sile haberdar etm.ftfr. 

Ben bu kaşıntıya tutulan has
taları görmeyi çok isterdim. 
Eğer Kabilse Pavli adasında 
!kaşıntıya tutulanlardan bir ka· 
çı bana gelsin, tetkik edeyim o 
zaman bu kaşmtrnrn neden ileri 
geldiğini kat'i olarak sire söy
liyebilirim." 

Kaşıntıya tutulan okuyucu
larımızın, Burhanettin Urusa 
milracaat etmelerini tavsiye ede· 
riz. Böylece İı3tanbul tıehrinin 
bu garip tehlike ile ne derece 
karşı karşıya olduğu anlaşıla -
cak ve icabedcn tedbirler alına
caktır. 

Sabıkalı ve katil olan 

Tehlikeli bir deli 
Mahkeme kararile 

Bakırköy hastanesine 
gönderildi 

• 
Llgor adında birisi, delilik sıfatı 

altmda, uzun zam&ndanberl muhtell! 
suçlar !§lemi§, hattA geçenlerde bir 
genel de öldürrnUştU. Fakat deli ol· 
duğundan hakkında b!r takibata girl· 
§llemlyen Ligor, ııon Z3manlarda J§J 
bll.sbUtUn azıtmıı, kendini yakalayan 
zabıta lmlrlerlnl mUddelumuml mu· 
avlnlcrlnl, kendislnJ tedavi etmek lııU· 
yen profesör Hazlıar Oıımanı bile 6· 
JUmle tehdit etml.ştlr. Nihayet asliye 
scldzlncl hukuk mahkem~lnin ka· 
rar!le Tıbbı Adilde mU~ede aıtma 
alman Llgorun deli olth.ı~ kaUyeUe 
tespit edllm';ş \•t Ammenin eelAmeU 
nnmına keJldlsinln tımarhaneye yatı· 
nlmasma karar veril~r. 

• 

·.,.., • ~ r • 

~ ........... - ........................................ tlf" "' '·····~-.......... ~-·-· .. .._,...,., ... 
Macar 

hükumetinin 

Bükreşe 

teklif /eri 
Romanya hariciye 
nezaretine verildi 

Bükret, 10 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Macar sefiri B. Bar.dosy dün 
akşam Kont Csaky'nin bir muhtı
rasını hariciye nazrrına tevdi et. 
miştir. 

Bükre~ gİyasi mahfilleıi bu 
muhtıranın Macar hükumetinin 
iki memleket arasındaki müzake. 
relere ait tekliflerini ihtiva ettiği 
zannındadırlar. 

Af rikadaki harp 
(Ba, tara(J 1 nclde) 

Radolye göllindcn Hind Okyanusu· 
na kadar lmtldat eden üçüncü Afrika 
cephesinde, lngilizler Habeşistanın 
cenup hududunda Moyalı mevzilerini 
terkedip Kenyanın müdafaası ile lk· 
Ulaya karar verdıkten sonra, burada 
da vaziyet tebeddUl arzetmemektedir. 

İtalyan kıtaatı Berberanın üzerine 
Y.tlrümektedirler. Hemen yalnı~ yerli 
askerlerden mUteşekkU olan tngtılz 
kuvvetleri, !azla mukavemet göater 
mez gibi görünmektedir. Duna muka· 
bil İngiliz hava kuvvetlerinln !aallye· 
U çok mUesair görülmektedir, 

ltISmA TAARRUZ BAŞLA!fiŞ 
DEŞlLDU' 

Londra, 11 (A.A.J - İngilizler, 
Trablusgarp hududunda ttoıyan tah· 
§idatmı dikkatle takip etmektedirler. 
Romanm Mmrm ıstllatıı başladığını 

bildirmesinden bir hafta geçtiği halde 
ılmdiye kadar hududun hiçbir nokta· 
d& qılmadığ"ı tesbit edilmiştir. 

Baltık Karadenize 
bağlandı 

:Uoskova, 10 (A· A·) - Karadenl
zi Baltık denizine bağlıynn Dnei· 
per _ Bug kanalının inşaatı hit.m~ 
ve kanal scyrfüıefero açılmıştır. , 

ingiltereye geçen 
Fransız 

fa yyarecileri 
Amerikan mamulatı 

tayyarelerini 
kurtarmağa muvaffak 

oldular 
IA>ndra, ll (A· .ı\.) - Pelen hü. 

kfımcti silnhlımnı teııli.m ettiği za· 
man Fran&ız pilotlar tarafınrlan 

bava yoluyla Fransadan Jngiltcre
ye gctirilrn ve muharebe falcri fa
~ıyan Amerika m:ımulatından mu
harebe tayyareleri az snnrn. Al
manlara karşı harekelP geçmişler. 
dir. Du hafta 1ngillerede bir ma· 
halde bulunan tayyare meydanın
da general de Gaulle, §imdi ta
mir ndilmiş \'C derlı:ı l harbedebi· 
lecek hale sokulmuş olan t.ayyare
Ieri teftiş etmiştir· General dö Gol 
birçokları harp sa libini \'e !!On ay. 
lnrda garp crphcsinde kaz:-ndıl;Ia· 
rı diğPr madalyaları taşıyan müm· 
taz \ 'e eski muharip pilotları tefliş 
etıni~lir· Ilu tayyareler tngiltere
ye geldikleri zamruı kurşunlar ta
rafmdaıı delikdeşlk edilmiş halde 
idıler. Bıı kahraman rıilotlar, tay
yarelerini düşman eline dilşmU§ 
görmektense, zafere kadar müca • 
dele etmek jçin ~Rrsılmu,blr a· 
zimle ölilm tPhlikesine atılmayı 
tercih etmişlerdir· 

Avrupa 
• 

ekspresi 
Bugün yolcusuz geldi 
Bu sabahki eemplon ekspresi ı:ıehrl· 

mlze bo§ olarak gelmiştir. 
ltalyadan eksprese binen bir tek 

yolcu Yugoslavya hududundl\ trenden 
inmiş, bundan sonra eksprese lııtan· 
bula seıınceye kadar binen olmamlJ" 
tır. , 

Semplon ekspresinin bUtUn Balkan 
memleketlerin! bo' olarak geçtiği 
ilk de!n vnkldlr. Ekııprcsle §"hrimlze 
ııttdece mektup ve gıtzete gelmtı:ıtır. 

Amerika Kızılhaçmın 
lngiltereye yardımı 

J,ondra, 1 t (A.A.) - Amerikıı. Kı· 

zıihaçı, hergUn lngiltereye vaaaU o· 
!arak 30 ton malzeme göndermekte· 
dlr. _?-. __ , 

Türkiye Cumhuriyeti 

Zir8at Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Sarhoşluk 
yüzünden beş 
kişi yaralandı 

sb!l' 
• (BaJ tındı 1 incide) l 11iray,.fine meydıın verılınedeıl 

Kadın HMeki hastane.qine kn.ldr düriilmtlşt.ıfr. • 
rılm~, Ahmet lıakkında takibata BiR ~fOTOSlKf.ET J{AZı\ı;;I 
başlanmı~lır· - DARA~. 

BE\"GlRY. (.'ARP.\ . ııJ!E'• 
MOTOStKJ,ET .Acıbadtmde oturan ı.r.u 

6 
ııs· 

~ ·b dün arkadaşlarından Jbrahunl _H 
Beylerbeyinde ,,.em!.'ı ey snka· rabr-r motosiklete hinmis, .!.""'.:.. 

ğında, 25 numara.dil oturan Halil .ı-rr•~ 
oğlu .Affan <Hin, zn4 numaralı mn- Söğütlil carldosindC'ki tren . ;oi 
tosik!etine hinmış, gezintiyP. çık- siinden gnçerken, mntNıikJClJ dS~J 
mıştır. Affan 111üratle giderkC'n hir- rn ndcmiyf'rek yol kenar.111 

pn 

denbire önünde bir araba belir. hendeğo dilşmiıştiir. Hrr ıkı ıı,.. .. 
muhtPlif yArleıfoden -..·araJo!l! miş, motosikleti yana almak istP.· " 

miş, fakat muvaffak ohınnyarak, tedavi altına alınmışlardrr· 
var hızıyla beygire çarpmıştır. TARAN('Al't KARJıo.Trn•R"p;ıı; 

Çarpma ~onıındı:ı Affan 11ğır 1111· ' "'o· 
rette baı:ından. bc'-·..ir de vücudun- şı~ııct .. Hanımo~ııı ıokağırıila ot· 

" "o· g!l apsrtımanmın lklncl katcı.d' el 
dan yııralanmış. her ikI~inin rle tP.• .r1tıı Ril .. rikll 2 i yıt,rndıı. c;ıı1stll'1 ~· 
dıwileri yapılmıştır. kocıı.sı .Mıızarcere alt Bro\'Illl:' 131 !1 

n \ l'DARPAŞADA BtR CMJnt kent~mrk .. n silAh ate§ ı~-t; 
Dt)KKANDA 1· ANGIN ,.e çıkım kurşun ç,.n.,ıılmien g 

Kadıköy - Hayclarpar,a ıuR~mrlıt. 
ki nhtnn caddesinde 33 nıımaralt 
cliikkinda yatıp kalkan Halit, diln 
gece yPmek pişirmek tizere kuru 
ot yakmış, fa.kat ~tçnyan kıvılcım· 
!ar taht!\ kaplamRlıın tııluşturmuır 
tur. 

Dükkan kı.cmıen yAndıktan sonra 
yet.işen itfaiye tarafından etrafı\ 

Bir Mısır gazetecisinden 

MUSOLiNiYE 
AÇIK 

MEKTUP 
Mısırlılar 

propagandaya 
aldanıp hayal s.ukutuna 
uğramıyacaklardır 

Kııhlrı-, 10 (A.A.) - MuııolinJyc 

hitaben "lt6lya v• Mıııır,. b&§lığı al• 
tında ne~rettigl bir açık mektupta 
"Elmusavvar,, gazetesi mUi:IUrU Fik· 
r1 Abasa §Öyle demektedir: 

"Ahalisinin hi.ıılerlnl heaaba kat· 
madan :Mısırı plA.nlarmıT. meyanına 

sokmanız ıılzin için akllA.ne bir hare· 
ket olmasa gerektir, Büyük Brltanya 
ile Mısır arasında çoktanberi tcesııUs 
etml~ dostluk bağları me\•cuttur. Bu 
rabıtalar bir lttltak muahedc..'11 ile en 
yUksek haddine varmıştır. 
Eğer bazı garp devletleri muahede· 

lere kAğıt paçavraları nazarile bak· 
maktan kendilerini menedemlyorlarsa 
ıark miiictierl mükelleliyetıerlnl ln· 
kA.r etmeğe Adet edlnmemlıılerdlr. 

Mısır, her turıu namus kaidelerinin 
çiğnendiği bu muazzam mUcadeleden 
dostunu arka.dan vurmuş biri gibi adl 
bir namla, yahut taahhUtıerlnl inkAr 
ederek namusunu lekellyen bir kimse 
gibi çıkmak i.atememektedir. 

Emin olunuz, aziz Duçem, lngille· 
reye kar:ıı herhangi bir vefasızlık dU· 
ııUncesl asla aklımı1.a gelmemiştir. 

Eğer propaganda ajanların11:dan bırl 
aksini iddia etmişse, slı:I, herhalde 
aldatmış olınalıdır. 

Gayet açık olarak anlaşılmalıdır ki 
Mısır hlçbır zaman Jngllterfl ııe olım 

muahedesini pa.şka bir devletle yapa· 
cağı bu şekilde bir muahede ile d .. ğlş· 
tırmeğl 'dilııUnmemi,tır. :Mıııır, kendi· 
ılne baıka bir mUttetik ıı.rayacak 

ol!a bile Roma lmparatorluğıınu yeni 
den kurmak !ıkrinde oldugunu IIA.n 
etınJş bulunan ve Mısırla Suda.nı da 
bu Jmraratnrlug'a llhal eden ve em· 
peı·yallst idaresi çok ha~ln olduğu i· 
çin §lrldetıe l<"nkid edilen ve ahalisi 
çok fakir olduğunılan dolayı l~gal et· 
tikleri bütün araz.iyi kendi mcnCant· 
lcri" için lıtlısmar eden bir memleketi 
intihap .. lnılyccektlr. 1 tal yan kuvvet· 
lcrl tarafından Sudancl:J. teşebbUa eıli· 
Jecck her hareket Mısıra tevcih edil· 
mlş dUşmanca bır hareket olarak le· 
IAkki edilecektir. 

MııııriılAr zekidirler ve Roma ile 

kııfatasına ııaplanmıştır. ~f:J 
r.Ul81lm b"lygm lılr hald'3 B-) 

1 
ttb 

hıuıtaneıılne kaldırıimıılır. ygr~ 
hkeli görUlmekt!'rllr. / 

-------~ 
Bir Amerika~ 

Amirall 
ingiltereye 

gidiyor 
.. t'hi 

Harp harekatını rnu~ ~ 
ıufatile takip edece 

. ~e\' 
• e\york, 10 (.\·A·) - rıS· 

york Times gazetesinin ~raşı d1• 

ton muhabiri deniz harf'kat ir91 
iresi §ef muavini kontr alil ırı. 
Ghermley'in Londra bilyii~ ro!~· 
!iği nezdine hususi müşahıd. t!Jl
rak tayin edildiğini ve rcf ~ktı.ıife• 
de i)d .subay olduğu halde \'ll tlll1• 
sine hareket etmek üzere btl 
duğunu haber vermrktediJ· 
b. ·~il 

Hu· tayin H· · ~vell'in doğrtl rıııe 
doğruya vrrd!ği bir emir Ut~ 
yapıldığı tabm!n edilmektodır· rt• 

Ayni muhabir, bahriye ne~ f 
tine mensup lı:ızı mUşalıidl~~ı rııı' 
Ruzvelt'in bu ycııi tcdbır c J"
cümhur rdsinin , Almanları~,,r· 
giltcreyo karşı yapacaklllrı ıııtl• 
rnzda yeni usuller kullanac~ sıl' 
nı tahmin ederek ııclfıhiyet r1'r 
baylardan bu hususht rııP"ıııc~ 
almak istediğini istihrac crlfıı" 
tc olduklarını i!Hse ctmektcd ı;d~ 

Amiral Ghormley, ı..ond~i al· 
ki Am~rika ateşenavalinc ta rt'tı 
mıyacaktır. Filhakika bU ae U~!ll 
yiiksek rütbeli bir 11uba) ı~,ıııd!'f& 
hit olarak gönderilmesi ıllc 
\"ak! olmaktadır· .,./ 

Romanga~a 
Y ahudi/eıtft 

sayımı 

yapıldı 
r:.6' 

Biil'1·C§, 11 (.A.A.) _ JJ ı'I 
bildiriyor: JtıJ~1f 

iyi malitmal alan nııt}tıtdılt 
bildirdiğine nazaran, Y~JıtliŞ ~ 
hakkında ahiren neşr~~i i!C ~ 
lan kanunun derpiş cttıS dll- tf.I 

r ııY3 ıe' nı noktasından, Rornıı vıtJ'I' 
anan Yahudilerin bir sa. 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikra·mive Veriyor 

1 
Barinin taıılııt hA.klınlyetı altına ı;cç· 
meğl kabul edenlere bUyUk bir gay· 
reUc vaadcttıklerl saadete inanarak 

ra edilmiştir. dll• ~ 
1930 da yapılan sa)'Jııt -"FO -c' 

hudilerin umum mecrrı;ı~ 1
1311' , 

ki§iye baliğ olmakta ı<U· ,·e e ıı 
kOna nazaran, Besars.bY:Sitı~e ıı 
mali Bukovinanm 1~1ııJ~, 
sonra, el'an 450,000 :._11'1

1 
~ 

mevcut bulunması laı.ı·· 
Zl.raat Ba.nlrıısmda kumbaralı •e ihbarsız taııarrut hesaplarınctıı en az 

60 llruı bulunanla1'11. !!•nede 4 defa çekllııcck kur'a ile &§RC'ıdaki 
pan& göre ikramiye dağıtılacaktır, 

' Ade~ ı.ooo Liralık 4.0011 Lira 
4 • tlOO ,. 2.000 • 
• .. 2so • ı.ooo ,. 

•o • 100 .. •.noo .. 
JOO ,. 50 • 6.00ll ., 
120 ,. 40 • 4.ROO ., 
160 .. 20 " 8.200 • 

DlKKAT: Hesaplarmdakl paralar bir l!ene içinde r;'l liradan ~ağı 
dUşmlyenlere ikramiye ı:ıktığt lnkdirda çı, 20 !8.Zlaslyle , ... rileccktır. 
Kur'alar senede 4 dera: 1 EylO.l, ı Blrlnclkdnun. ı Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

hayl\l sukutuna uğramıyacaklardır. 
ÇünkU, hafı1.aları, Trablusgarpta olup 
bitenleri unutacak kadRr zayıf değil· 
dir. Size, taallyeUnlzl, Mısırla Habe· 
,tstandM b~ka mmtakalara ha...ret· 
meniz! tavsiye ederim. Zira Mısırı 
yenmek güçtUr ve bir lııUIA teşcbbUsil 
bU\Un milleti hürriyetini ınUdafaa 1· 
çln ııyakl&0dıracaktır,., 

Bu ıabahki · 
konvansiyonelle 

gelenler 
Bu F.Rhabki konvan~iyonclle ş~h

rimlv• 61 ki§ilik tıir Lrıh mülteci 
kıı!ilPAi ~clmiştlr· Portekizli hir 
gazeteci de bu !abahki konvaruıiyo
nel yolcuları ara~ında bulunmak • 
tadır • 

mektcdir. 
0 

b-İr~ 
Birinci emıfa, yani 3 tP ~ı 

kanun 1918 tarihindt11~ıı.Jt~ 
Romanyaya gelmiş 013;11 jJıtı'l1 ~ Icrir1ı adedi 210,000 dı.1'· ııfl j9 1 
sınıfa yani 30 birincilc8.Jltflbiı)-t' 
tarihino kadar Ronıell atrl1'1 ıO 
almış ve Romanyanın Jt ded' 
iştirak etmi" olanlartn '1 

hin dir. ... · j j)ı 
Sair bütiı~ Yahu~ilr~ıf~ ;, 

dm~1kte ohn ücüncu 61 2301 

h ! r ı .. nıann aJe-dl do "' 
d.:r. 



d ,, 

~~"°k -16-
~ ~&dııı cevap verdi: pptıfmı t>i!.:;ttf pek iaterdim, de. 

~--- t-. Lıaanıa; btriblrlerlDI dl· 
.• , -ıı atarıar. Bu nezareti gf'n<: Triıtanlrda 

ı.::. fete, dedı lı5terken on.ın Hansa olan kızgın· 
\'~ te ~ dt Almanya, hfma gUvenıyordu. Fakat Petu 
~atıldı: )'la harbediYor. bu ıöziln manaaını anl&Jllll mıydı? 
"-.~ Yllıı Bu hiç belli değildi· O, Varkleye 
""" ~ tngUtereyle Al. yol gliatermek için fener tutmak· 

' ~bir lınlftım. la meşgul görünüyordu. 
naıı ka lllıaktı. Hanı bu tu· Rocenı'lerln e\inde, ziyaretlerin '?,, ~ ıirdJ. çokluğu dolayııile Varkley din • 

' «ttn 11ll' .. hıatıtereyle be- lenmeie lmkln bulamamııtı· Bu 
? · ltay3" ile mi be- 1ebeple Sten'ln evlne girer glrmea 

ı...' l'ran.A_ 10yunup yatağa yattı ve Triltan· 
"'t~--~··n '"'Q"hzı. ayıı,. la bera • War daha odasından çekilmeden 

0~' nereden hükmediyor deri~. bir uykuya daldı· 
~ .\ 
~ ll'ıanv 
, 1 kuıı,~~ Yerine "Ravı, ke· ),.,._ ., ... ıııtr. • ' -xı-

...... .. . "lll bltaraı 
, 11 kalamaz ki··· Geceyanııından sonra, odanm 

~eıtiııı ~n bitaraf olduğunu doğrudan doı;ruya dı5arıya açılan 
' ... lngiltercylc bcra· kapısı aralandı, bir baş uzandr ve 

b.' l'•biı 
.. ,, ) L • fltınd 1. • • 

'4 °•tıı ki! a vıluuniyccck bir 
•ıı 

~ l~e . 
l!llı\a . • aıle reisleri mec-

lo •o, ı;· ı 
ı~~li. lf.eco: e.ınek Uzcre m. 

biraz sonra Peter <'!inde bir fe • 
ncrle içeri girdi· Bit'şik odada ya· 
tan Stenlerl uyandırmamak için 
gUrUltü yapmadan kapı) ı kapadı ve 
yatağa ) nklaştı 

<1~ to Wı biraz evvel ka· 
r \'11...._ ı:ı1•nın14 vn Uh' b' Kazazedc,·i, U''a ndı:?ı zaman bir 

,ııııifu. r.· " m ım ır J J ~ 

'b 
•Ulıetto bunu iz.alı hayret sayhası çıkramasına mey-

t ~~l')ı Oldu. dan bırakmadan nasıl uyandırma. 
·~ .'4111 oı.11 ~ııa göre, lngilte· bydı! Aklına geldi ve elindeki f&
'ltrkeıtıı . Yanaıılınaz" ada. neri VarkleJiıı gözlerinin önünden 

rı.. larar llıiş Vaz.iyette bırakma· geçirdi· 
·ııa~ "erdik. 

C oı. ~llQıı~ . "Entclliceu3 servi" .. Rjanı uyan-
ı - 11 lflııa Uz~re kapı önllA· cbğuıı beW etmemesini bilirdi· Ma
' 

1 tı.aı....:~raiadı, lrldldl ve ceralı hayalında bunun çok tecrU-
' bir ı.ı..1 nrzualJc yene • beBin1 yapm11 ve çok faydasını 
~:~11 lş~llkle: psrmü§til· ~faünc bir tabanca da· 
'bııet~tlır~ı. ttıi edecekslııla! 1UUf blr adam, uyandıt. zaman 

~-:-., , 1 l&lladı. aiddctli bir lıarckP.t yapacak olsa 

1~ ''ıI · t:etJfi çekmekte tereddUt etmezdi. 
1 ~ ot~euınlı nıtıult oı· rakat gözlerini açmaz ve uyan· 

lit •l'ıı hır k kalmak lbert cbğmı belli etme:r.ae kurtulmast llı· 
' lll?ııını göndereme· timall olurdu· 

1 '~ lıaıde? 
'"~lda ıilıt "'~tı Ya Kideriz ve bir 

Q Qı~lt ora~ert.z. Bunun ille. 

' lfi:ale ceaaret e-

~'<Jı. tııl~e 
' ~ kten kendini a-

Fenerin götlcrinin önünden ilk 
reçi.rili§lnde uyanmıııtı· İkinci ge. 
Gtrlll§indcys~ atinağr 1şl~meğe b'li.o· 
~tı· 'O~~ g~irUilte ,$ÖZ ka.
paklarI yav&§Ça aralandı, !akat 
yalım feneri gördü. Bu feneri kim 
tutuyordu? 

~ce ~~l'll."I 
lp tıı 01ııılltl • fikir! Bravo! Pelerin ııcsi kulağına fısıldryor-

'1 lıua·ıııtt bo~~ CV.tertıen arzu ôu: 
~ k llıı \rarkJ:~nn~nını, yangı. - Benim ... 
'1ı .., ~ P'Ott l ı di.ıll~n yalnız Varkley gödcrinl actı ve o da 
~ St9' ktl'l'ltrle Peter Kom· yavaş sesle sordu: 

t t g lllQ "• ~ı. - Ne var? Ne oluyor? 
\. l' ... ~tlriıe.a b lahı Uatü Vark· - Hana Stiman aaat onda e-
''- '"1' teli 
1 

, ~lıtıı "ılı lileıYelerıe dolmuı. \•inden çıktı· lki mil kadar peşin· 
"111 l! Çora,. eriQ kimi pata· ı:hn gittim. 

tthl. llu .. ı ... "'Ya " N °d! rd ' ~'41 d -...'1ıa gunılek ge- - ereye gı yo u. 
~ ~lllı lı:llıJu &raaırıda bir ~ift - Tepeye doğru... Herhalde 
~ ~fdı. YUınurtaıan ve "Yaıuk orman,, a gidiyor. 

"'~ Varkley yatağında dofruldu: 

~' ~aııı et ~ ~e ~ baıJeu. Vırk-
~~ '~ edecek olnn 

~-"- ~Baba ofut he· 
~~ 1t1ıaıı' Peter, iUra· 

;" ~ '6)1,laıııaaaiı. 1)1. 
~ ~ I)~ l' la\ıel'iıı k ~ bat • 
1 0 btıllt!.u.~IA.. oı.uaa lirdi· 

- "Yanık orman,, a mı? Ora· 
d:ın "Yana§tlmaıı,, görtınUr demft· 
tiniz değil mi? 

- Evet. Oradan Ye hava aiaU 
ve yağmurlu olmaF.Sa "Fok balı. 

ğı kör!czl., ndeki tepeden görünür. 
Varkley fısıldadı: 
- Sus! . ...... ~;:!_, hlıu. Pe 

--ar ~ terin i- Yan odada ayak sesi işitir gibi 
' '- .... 

11
__ b!r hl- olmustu, durup dinlediler. Aldan· 

-... mt:;InrdJ. 
Sthn.ıun ne 

(Devamı wr) 

H fi B E 1' - A~ PotQa 

Karımı kim 
Yazan : Roger François Didelof 
Çeviren : MUZAFFER ESEN 
(l:<l§tarafı düukü sayı.da) lis Osborn'un elini sıktım. Anah
Sonra ;polis yanıma kadar gel. tar destesini çıkardım. I<apı 1\-

di, eliyle on1uzuma wrarak: nahtarmı kilide sokacağım vakit 

5 

- Bura.da benı bekleyiniz, de. kapının aralık olduğunu gör. 
di ve dışarı çıktı. dUm. Biraz endişeli içeriye gir. l 

Onüme ilk rastgelen jskemle- dim. :MUthiı manzarayı görün. l 
ye çöktüm. Oturduğum yerden ce birkaç saniye şaşkınlıkla ol. 
kapıya doğru giden polisi görii. duğum yerde durdum. Sonra 
yordum. Osborn kapının önünde bastım freyadr. Polis Osborn 
durdu, düdüğünü ağzına götür. henilz !eeimi işitmiyecek kadar 
dil. Dışanda asrlr gibi duran Stl\ uzaklaşmamıştı, derhal geldi. 

" - Kapıya vurıılclu, kapıyı açtım. Polia Oliaborn 
'liarıımda doatça gülüyordu. 

tabakası içerisinde düdük sesle. - Karınızı gördükten sonra, göstereyim!' idiler. Yalnız bu yerleroen bir 
ri uzun uzun dolaştı. Sonra ~- kapı önilne çıkıp yardım isteme- Dikkatle paketi açtı, içerisin,. tanesi boş duruyordtL 
ka düdük sesleri bu seslere ~. den evvel başka bir hareket yap. de kağıda sarılı bir çelik kalem· Polis bana baktı ve: 
vap verdiler, koşuşmalar oldu. madınız mı? le açık renkte bir tek eldiven - Burası, dedi. Çelik kelemin 
Ve dışarıda başkalariyle konu- _ HayR'. vardı. Polisi gözlerime isticvap )'.eri olacak herhalde. Cani bu 
§&11, emirler veren Osborn niha. Polis sanki bu cevabı hiç işit. ' ettim: atölyeye gel.mi§. Buradan ka.pr-
yet gelebildi: memiş gibi yerinden kalktı. Ka. _ Eldiveni, dedi. Mister Y1 mrlamak için çelik kalemi 

- Za.bıta doktoruna haber pıya kadar gitti, kapı kanatlan. alimi . 
~ d rd. ş· d' ed . Greşam'm oturduğu koltuğun Bana bakan n-ı.....-•a ----ıu: gon e ım. ım ı ner e ıse ge. :ru muayene etti, sonra kanadını altında buldum. Tek kalemi de '-"'UU.u.ı. llVol"\.l 

lir. O gelinceye kadar bana söy. bana da göstererek "zorlanmış" - Burada. C!a. hiç bir parmak 
liyecek bir ~yleriniz var mı? dedi. sokak Jcapısmm yanındaki çi - izi yok mu? 

menler arasmdan çıkardım. Bu Ha 
Omuzlarımı silktim: Hakikaten kapmm zorlandıfı - yır. 

S . .. 1. b·ı· . K ~--'-- eldiven hiç bir tarafında faile PoliBl ..mii~de ve eeeinde bır· 
- ıı.e ne soy ıye ı ırım. a. ~m görünüyordu. Kopmu§ ait bir parnıa.k izini!bulamanu _ ... --:.ıdüt Dvar-....u.ı·ydi. Sualimi' 

tilin kim olduğunu bilmiyorum tahta parçaaı. ayrılmıyan ince ıı..ç,ı~ "., ki b' zm sebebini anlatıyor, §imdi be- tekrarladmı. 0 va.kıt _..H. baııa 
•• ır iki teli sayesinde sallanıp nimle beraber geliniz, size gös. bir. ....... ..-.. lr ı'zı·=--- _::::_

1 
•• "C\.. 

- Ben de size katilin ismini duruyordu. Rezeler gevoemiı, tereceklerirn var. .1:"-.u.oa.Ao __ .uıua.ı ~" ~ .. 
80l'Dluyorum zaten ..• Yalnız ıiz. çivilerden bazıları yerleriDden iCat bu izin niçin ve ne suretle 
den öğrenmek istediğim bir iki çıkmıflı. Polis daha fazla seb. Polisi ta.kip ettim. Evden çık'.. ~ gelmiş olduğunu an • 
nokta var: Saat kaçta evden çık· redemedi, piposunu tellendirdi tık. Bahçedeki barakalara ka-~ s~ beni! bu 
tın dar gitik. Bu barakaların biri .. bi ~...;;.,,. davet etti. 

ız. - • \Te "haydi eimdi de evi dolaşa- -~v 
- Bt-r. çı\:.;ı ııı:n ıaat se~ı .. lrm" dedi. ainde eve ait ufak tefek maran· Bu sefer de benl evin yan cep-

. buçuğu vuruyo:-iu. ~ Evi baştan afağıya beraber gozluk işle;ıni !.apmağa. yara- liemqe götürdü.. Ç4lqbğmı oda.-
- Evden niçin çkt.ınız? gezdik. O.bom her tarafı ince. yan ufak bır atolyem vardı. Os. ıım bahçeye bakan penceresi ö· 
- Adeta benden şüphe eder den inceye tetkik etti. Odamı ve . bom. bana bu atö~~~ ~.ap~ ~ durdu. 

gibi sual soruyorsunuz. kanının odasmı gördü. Keskin · ka.pa.y. an. . asma .kılı.dı. gosterdi. - Bakınız, dedi. Buradan o. 
- Siz sorduklarıma cevap ve. polis gözleri bu iki oda' arasın. Bu kilıdın de bır çıvı sokularak iiaımi: girilir CJeğil mi? 

riniz. d&ki farka dikkat etti ve "ais, a.çıJm11 olduğu lbe8belli görünü· BU Sözleri söylerken pencere· 
- Evden niçin çıktığımı pek dedi. Mister Grep.m, çok ter. yordtL IDç koımp:ıadan, atölye- ~ örten leylak dallarmı aralı· 

iyi biliyorsunuz. Heı: ;ün gibi tipli, her eeyin yerli )'erinde oJ. dm içeriye glnllk. At.&ye içeri.. ~: 
bugUn de aklanı gezbıtlmi yapı. mumı 11even bir adımamur-.. alDde her PY ,erinde duruyor - Pmcerenin alt cammda 
yordum. Sizinle de bu gezintiler. Halbuki avallı k&nDılZ akafne''. du. Blltt1n lletler duvarda beyu ~ Parmd! :izi var, çok belli bir 
de daima kaı'§llqrnı, öylo de. Bu gezmişten öğrenıdlflmiz ikin· YliJı boya ile çililmiı. düz bir fZ. Bhisf burad~ dıeandau ea· 
ğil mi! ci nokta da evden hiç bir ,eyin sJsr1 Ur.eıindeki yerlerınde asılı '!11' itmlf. (Deuamı wr) 

- Vazifeye şahsi mil.şah~e. çalınmadığı idi. Demek bu cina-1-----------....:.;.;;;;;..;...;_, _______ _ 
ler karı[ltırmayrnız. Evden c;:ı· yet lunı:zlık maksadiyle de ya. 1 
mken karınız yalnız mıydı? Pılmıf defildi. Deniz Levazım Sıtmalma. Komisyonu ilAnları 

- Hayır, Llat 1ılutfdta ~alt. i tAmlıı katma lMlftıMl Ü. 
ııyordu. man bir otomobil kapmm önlln. 

- Peki, niçin şimdi burada de durdu. MUddeiumumJ ile a. ..,_.... 'OllllWaıl K· utnıelma komllJOa~: 
değil. bıta. doktoru gelmifti. t ,, Sadeycİğı ilini 

- İ§inl bitirdikten aonra o da PoUI on1an cinayet <>daama • ı: - Komutanlık thUyacr t~ 2CIOOO Jdl6 adeyatı kapalı zarf ulUUlt ek· 
gidecekti. götUMtl. Ben de arka1armdan .uıme,. kmıulmuftur. 

Polis yerincSen kalktı. Görme. gidfym"lllll. Fa.kat mllddehlmu. :ı - Eblltmtll 12 aıuaıo. HO pazartell ıana. aat 11,10 da ısmıtte 1W-
difim birisine emirler Terdi, bir ml itfru. istemlyen bir wte: llll• bpmnd•kt komllyon blnumd& ;,apd&calrt:ır. 
a~ sesinin merdivenleri indi. ''Sil barad& bekleyin.is, dedi, i· a - Yatm blr klloawıa tahmlıı edllezı .fl1at ıao kunı, olup muYakkat 
ğini duydum. Oabom tekrar ya. cabedene B1sf. çaimrm." tem'"•tl 2'17 Ura l50 kunıftııl', Buna ait p.rbıame 163 kuruı bedel mukabl· 

... JaıımlqaDumusdaıı almabUtr. 
Dan& gelmifti: Ye ealonmı bpm kapandı. ' - JDCllltmeye tıtlrak edeceW latekllleıill 2490 sayılı kanunun tarııatı 

- Şu halde yarını saatten Evvel& AlOQdan hiç bir Mil ftChDe bu 1f1e allkadar olduklarm& da1r ticaret veallWarmı ve yukarda yazı 
fr.zla dışarıda kaldınız. Bu mtld. gelmiyordu. Sonra kon.uotuıar, Jr ilk tembaatl&rlle blrl1kt• tamtm edecekleri tekllt mektuplarını • mua1)'UI 
det içerisinde kimlere rastgeldi· k<>DIJltuklarmı ftltlyor, fakat illa ft aatteD tam bir B&&t eneıın'e ka&r kOmlayon bqkanlığma verme· 
n iz. . ı' :ne 16yledllderfııi anlamıyorum. ım. <11131> 

- Sl:ze. .,. Nihayet milddeium.um! ve doL ------------------------
- Ben müatemı.a.. tor çıktı. Dıpnd& beni göre 
- Dörtyol ~ işazef mUcWumuml yalmz ''tahkikata 

memurunu da sezer gmi olm.111- yarın ~ sonra: deVam olu. 
tnm, yolda dolapn birkaç çift nacak" dedi. 
do vardı her halde, fa.kat eis i. • • • 
~crisinde kimseyi tuumaya im. · Erteli aabah~ uykudan uyaq,. 
kı\n yok, yalnız Mister Porter dıpn vaklt polis o.bom yata. 
ile karfılaştmı. ğmım yanıbqmda buldum. E. 

- O da siR gördU mü? linde beze sarılı bir paket VU'dr. 
-Sanırım ki evet ... Fakat b-.ı Bu paketi yorganmun GllerlDe 

stia.Ilere ne Iilmm var?... bıraku'ken "işte, demfttl, araya 
- Bana mesleğimi öğretmeyi. araya .bmıları buldum." 

niz rica ederim. Paketi alıp açmak istedim, 
- O halde devam etmiyorum. mani oldu: "Bunlar tahkikat de

Kapı öntindc sizin, pardon, po. ll!idlr. ~edf. Bırakmız size ben 

yere oturmuştu. Osman da beJle on 
iki arasında yirmi kadar ı;ocukta 
birlikte buz lutmur.i olan dere Uze· 
rinde, öküz boynuzundan yapılmış 
topacmı bUyUk bir hırsla çeviri· 
)"OrdU· 

Bu sırada HiUnav Mahomat'm e• 
vtne her yaşta birkaç kadm girip 
çıkıyordu: bunların beklenen bir 
mlaafiri ağırlamak için hazırlan• 

dıklarına şüphe yoktu -Bir aralık 
ne zamandanberl kap.alı duran bir 
oda kapısı açıldı; keskin ve güler 
yUzlil bir kadın direkli verandayı 
dl)lduran kadın kalabalığın3 baka. 
rak: 

-Vus! .. (1) 

birer tarafa kaotuıar. llUjde, mu· 
nav !lahomad'a geldifi zaman er. 
kek kalabalığı hep birden ayak· 
landı; babayı kutladılar. Jılahomat 
heı'blrine ayrı ayrı cevap veriyor; 
eve doğru uzaklaııyordu· Ebe ço
cuğu onun kollannın araama ve
rirken: 
~ Llçin gibi blr otlan! ... 
Dedi- Sonra yavrwıun yumuk 

ylldnden ziyade yumuk ve kUçUk 
avuaJarmı açarak göst~rdi; onlar
da pıhtı pıhtı kan vardı· Bu hal 
çocuğun Llçin kadar çevik, cesur, 
ıerefll ve bUyUk kalpli ·olacağına 
tpret ayılıyordu. 

Httlııav Mahomat'ın yUzUnde en· 
gin blr gurur kayıuyordu; ilkin 
B&bu hanımın da neredeyse do· 
pnnak Uzere olduğunu dUşUneN!k 
duyduğu sevinç, gururd:ın daha e·n· 
gineli· 

Dedi· Başlar ve yüzler blriblrine 
döndU; imrenme ve kutlamayı an• 
latan ıen bir mırlltı oldu; içlerin· 
deıı en genç olan birka~ı yerlerin· 
den fırladılar; uzun ve bol kıv· 

r:nılı eteklerinin uçlarmı tutarak Hitinav Mahomnt yol arkadaşı 

Arslanı, onunla konuııtnğu ~c~ Jcri 
" knt'§ılıklı verilen sözU hatırladı; (1) otlan· 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 
askeri kıtaatı ilanları 

1,280,000 kllo mtır etln1D bul parçalarma teklif edilen f17&t pahalı s& 
ıGlmDf n bul ~ da talip ~ puarJJtı 13·1Hli/8/NO 
stmJerl aat 11 deJ\ ııs p kadard?r. Beher parçanm muvakkat teminatı 38715 
YI 2880 liradır. Şartnameleri kom1l)'Oııd& gGrlllOr. llteklflerfn Vizede ukarl 
atmalma komisyonuna plmelert. (4'6); {6628) 

l •*~ l 10.000 miktarmda eıya nakl1y&tı kapalı zartla ekalltmeya kODmU§tur. 
f J ~aJmıba btdoll 18.300 Ura Ok temlutt 1372 Ura l50 kuru§tur. şartııame81 ko
t; IDllJonda 1GrWUr. 1stek1UerlD 12-8-HO pazarteıd gbtl .. t 16 dan bir 8Ut 
~ llTftllDe kadar temlnat .,. t.ddtı aıektuplarmı Kayserlde Kor satmaıma ko· 
11 mf11amma Termelerl. ( '118), o('828>: 

du· Ak, 1Slm at.1aıa bin, 
allunun adını ''Hacı Murat'' kor, l lilşordu: 

Bu aırada Gehi köyünde Arala:. Dalün, Jd.imm .,.,.ol, in
am evinde de bir kiz çoc\ıfu dün- Glmlllt. ~ 1nltan; 
,..,.. gözlerini açııordu· Bunun Sal ll«Jrt yana ,eref, f&llM• 
a&:Ieri ell, kendisi toetoparlaktı; çdmaca bit' akma, 

,.cııll pembe bir nar kadar gtlzel· Kdmo girmesin kJDa... 
dl; ebe ona "nar" manasına~ ol~ Getir ilan Jmlamır, .. 
rak "Sana•• adını verdi· Glrcll )'114riJaıuu··· 

-2-
DAGLI ANAM• Bir. gUn han sarayına girip -çı· 

Hltinav Kahomat dllnyaya bir kanlu goialdı; gece etrafta bllyllk 

oilunun geldiltnl Avar banlarmm 
aarayma ulqttrdı; haberi göttırea 
tadm bir aralık: 

- Fadimal'm eUtU her uman
dan daha bol! ... 

Demeyi de unutmadı· 
Mart ayı geçm.if, Nisan gelmiş· 

ti; karlar eriyordu· Hacı Murat 
beflfinde bir bUyUk adam kadar 
eeulz ve gilrbllz yRŞJyordu· Anne• 
al uzun günler ve geceler, kocası
nın ve evinin işlerinden baş aldık$ 
ça ona kahramanlık ninnileri söy-

Jpklar~ yandı; kı:Zlar ve dellkaıılı
ıar. bu ate§lerin kızıl aydmlığuı· 
aa, delice kıvrak Kafkas musikisi 
11.e ayak uydurarak Kafkas do.ns· 
Jan yaptılar. Ertesi gün :rantlar. 

at oyunlan oldu; kureunlar ıat:Jidı. 
Davetliler hqlaİımıt etlerin boram 
boram terlediği kocaman bakır 
aahanların etrafına halka halka 
çömeldiler; dirseklere kadar 11 • 

VanDUI} olan kollar sahanlardan a
ğızl~butlar, k:ıburgalar taııdı; 

(Deoom' var) 



Türkiye yüzme müsabakalarına iştirak eden 

Talebeler cezalanıyor 
Bu kararı veren bir sporcu olan Maarif 

Vekaleti Bedenterbiyesi Umum Müdürü ıse: 

Hayret ederiz. 
Gençliğin su sporlarına işt:raklerine mani olan sebepler nedir ? 

lki gün evvelki bir yazımda, / 
mekteplilerin hariç klüplerde 
spor yapmak memnuiyctinin 
bilhassa deniz sporları üzerinde 
çok mahzurlu olduğunu uzun u
z:ıdıya izah etmiş ve Beden Ter. 
biyesi direktörlüğünden bunu 
halledecek bir çare bulunmasını 
istemiştim. Altında imzam bulu· 
nan o yazı, hakikatta bu işle 
çok yakından alakadar olan bU
yük bir talebe grupunu temsil 
ediyordu. Yüzme sporlarında 
varlığı geçen bir sporcu olup da 
talebe bulunanların bir çokları 
içleri sızladığı için, yazımda 

gadre şifa temenniler buldukla· 
rmdan böyle bir meseleyi orta
ya attığım için bana teşekkür 
etmişlerdi. 

Herkes, bu işle ala.kadar bulu. 
nanların hepsi, yakından, uzak" 
tan denizle alakadar sporcu 
gençlik, merakla. bekliyorlardı. 

Bekledikleri, söyledikleri spor 
şubesinde çalışma mUsaadesi ve 
bütün varhklariyle bu spor şu
besine yardımlannm dokunabil. 
mesi için imkandı. 

Fakat dün, aldığımız bir ha· 
ber karşısında ben kendi hesa
bıma donakaldım. Bu sporun 
faal mensupları ne vaziyete gel. 
diler, Allah bilir! ... 

İstanbul Maarif l\IUdürüğü, 
Türkiye yüzme müsabakalarına 
iştirak eden talebelerin tecziye· 
si hususunda Vekaletten emir 
almış. 

Cezalarıscak yüzücüler de bir 
çok kıymetli derecelere sahip 
olan Mahmut, İbrahim ve Ke· 
mal.. 

:)aşırdık. Bu şaşkınlığımızı 
yenemiyoruz da ... tnsanm adeta 
su sporlarını öldilrmeğe kasde. 
dildiğine inanacağı geliyor. Btı 
sporun bir hususiyeti mi var 
Allah aşkma? ... 

Mektep talebeleri. hem de 
pek kalabalık gruplar halinde 
atletizm müsabakalarına iştirak 
ediyorlar, hatta Türkiyeyi tem· 
silen ecnebi memleket!ere gidi· 
yorlar da, talebelerin deniz 
sporlarında çahşmaklarına ni 
çin müsaade yok? 

Su sporu bu! .•• Kışın yapıla 

IJS91 
11.8.940 Pazar 

8.30 ProbI'an ve memleket saat a 
yan, 8.35: MUzik, 9.00: Ajanıı. 9.10: 
Ev kadını, 9.20/0.SO: MUzlk: 12.30: 
Program ve memleket saat ayarı. 
12.35: MUz.l~, 12.:'>0: Ajanıı, 18.05: Mil· 
zlk, 13.2:5/H,30, MUzik: 18.00: Pro· 
gram ve memleket saat ayarı, 18.05: 
MUzlk, 18.30: MUz.lk, 18.45: MUzik. 
19.30: MUzlk, 19.45: .Memleket saat 
ayarı ve ajans, 20.00: Müzik, 20.15 
MUzlk, 20.45: Konuşma, 21.00: MU:ı:fk 
::1.30: MUzlk, 22.30: Memleket saat 
ayan, ve Ajan.1, ::?2.45: Ajans spor, 23: 
M:Uz.lk, 23.::5/23.80: Yarınki program 
ve kapanııı. 

---0---

Ra§it Rıza Tiyatrosu 
11 Ağustos Pazar gUnll akşamı 
Gedikpnşadıı. Azak Ba.h!;C!ılndı.: 
"l•atakh ' 'ngonlar Kontro!Oru ,. 

VodvU (S) Perde 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Taksim Allıntepe 

bahr;:eıılnde 

SUT KARDEŞLElt 
Vodvil 3 Perde 
--0---

Beyoğlu Halk Sineması 
Bıqtln 11 m: 1 - Lorel Hardl: 

Hln~nda, 1 - Korkuııw: knpt.mı, 

'1 - !ıflJd. 

Yazan: 

maz. Çünkü değil mekteplerde. 
memlekette bile kapalı ha\'UZ 
yoktur! üstelik 7.avallı talebclc· 
im mektepleri de kapalrdır. 

E ... Ne olacak? Mektep kapa. 
lı .. Açık da olsa. ı_:ahşma imkanı 
yok .. Talebe yü1.mcye hariçte 
müsabakalara giremez. girse 
tecziye edilir. 

Halk ağzında meşhur bir söz 
vardır: Fırıncıya söyliyelim, 
ekmek de vermepin .. 

Bunları da bir kcruıra çekir> 
söylemeli bari: Siz artık denize 
veda ediniz. 

Öyle ya ... Boşu boşuna ümit 
taşımasınlar .. 

• r 

Sacit Tuğrul OGET 

Fakat bu işin arka tarafını 
hiç düşünmüyor musunuz? 

Dört bir tarafı su oları bir 
memlekette su sporlarını göı 

göre göre, bağırta bağırta öldü
rüyoruz. 

Su sporları gençlikte çalıf;ma. 
hırı başlayan bir spordur. Ah -
met efendinin mektebinden mc. 
zun olmasını beklersek, sonra 
Ahmet efendiye değil müsnba • 
kalara iştirak etmek, fa.kat doı~
ru dürüst su üstünde durmasını 
bile temin ettiremeyız. 

Deniz mevsimi gelince. plaj
larda, §urada burada, yüzme biL 
medikleri için boğı.ılanlarm ka-

barık li!it.esi gözümüzü korku
tuyor. Fakat alışmamız lazım. 
Eğer gençlik, su sporlarına ~
vik edileceği yerde mencdilirse. 
yarın bu boğulanların listesini 
daha kabarık bir §Ckildc görme
ğe alışmalıyız. 

Bize öyle geliyor ki bu tecziye 
işi nihayet bir yanh5 meselesi· 
dir. 

Sporla çok yakından alakadar 
bir sporcu olduğunu bildiğimiz 
Maarif Vekaleti Beden Terbiye. 
si Umum MUdürU Bay Vildan 
Aşir'in böyle bir karar karşı
sında hareketsiz kalabileceğini 
zannedemiyoruz. 
Eğer bu kararı veren Umum 

l\Iiidürsc sadece 
Hayret ederiz! ... 

SACIT TUGRUL OGE'l 

~ J Almanya - İtalya 
•- atletizm 

müsabakasını 
Almanlar 

kazandılar 
Sutı;art, 10 (A.A.) - Almanya ve 

İtalya milli takımları arasmda aUe
J..' Uzm kar§1lqmasr 20.000 kl§lyi teca· 
~ ' vUz eden bir halk ktitıesi huzurunda 

\ki günde icra edllml§t.ir. Birinci gU· 
niln en mUhlnı hA.dileSi Alman harbi 
ile İtalyan Lanzi arasında yapılan 
400 metre yarışı olmu:t ve bu yarı§ı 
Alman §&m9lyonu luızanmı§tır. 10.000 
metre. yarıııı da çok gUzel olmU§ ve 
neticede yen! bir İtalya rekoru t.ealı 

cdllmlşUr. 

Teknik neticeler ~unlardır: 

200 !Uetre: 
l - Monu, İtalya, 21 a 9/10, 2 -

Afellorovicz, Almanya, ::?l ı 9/10, 
3 - Gonoll!, İtalya, :?:.! ı, 4 - Bö
ncccke, Almanya 2!! s 4i'10. 

400 Metre: 
1 - Harb!g, Almanya, 47 ı, 2 -

Laazl, İtalya, 47 ı 4/10, 3 - Linn· 
hott, Almanya, 48 a, 3/10, ' - Mlııso
ol, ltalya, -&9 a. 

ı o.000 Metre: 
1 - Syring, Almanya, 30 d 25 a 

2/10, 2 - Bcvlacqua, İtalya 30 d 27 a 
4/10, 3 - Haushoter, Almanya, 32 d 
ıı s 8/10, 4 - Sestlnl, ltalya 33 d 
31 s. 

4Xl00 Bayrak: 
1 - A,lmanya, 41 ı 4/10, 2 - ltal

ya, :i sanUıııetre geride. 

40-0 Metre Mıuılalı: 
ı - Mayr, Almanya, !it ı 6/10, 

2 - Fantone, İtalya, !it ı 9/10, 3 -
coıautu, İtalya, 55 ı 1/10, t - Brand 
Almanya, 56 a. 

Sırıkla ı·Ullıtek: 

l - Glötzncr, Almanya. 3 m 90, 
:! - Haunzvlckel, Almanya, 3 m 80, 
3 - BallcrlnJ, İtalya, 3 m 60, f. - Ro· 
nfco. ltalya, 3 nı 60. 

lixıırı Atlama: 
J - Pederzanı. ttalya, 7 m 23. 

2 - Maf!eı, lt.alya, 7 m 20, 3 - Vi· 
l<cıskl, Almanya, 7 m 17, 4 - Ltither, 
Almanya, 7 m 01. 

(.'lrld: 
ı - Ber:. Almanya, 67 m 55, 2 -

Lee>sc. Almanya, 62 m 19, 3 - Rosal 
tlalya, 60 m 06, 4 - Vukaııslna, ttal· 
ya. ıs:; m H. 

(,leklç: 
1 - Heln, Almanya, 54 m :;1. 2 -

Blask. Almanya, :11 m 95, 3 - Supe· 
rina, İtalya, 48 m 90, 4 - Cantagalll, 
ttalya, 47 m 02. 

100 ~Ietre: 

Bir şelalenzn serin setpi.ntileri altında bu 
genç kız ne kadar neşeli göziil-:iiyor ... Muhaklıah 
ki bir çok kıymetli şeyle1·i yerine feda etmez. 
Çünkü meşhur sözü cleğiştfrcrek; yaz aüniinun 
lalezarı su kenarıdır, diyebiliriz. 

ı - Neckermann. Almanya, 10 ı 

6/10, 2 - Kersch, Almanya, 10 a 8/10 
S - MontJ, İtalya, lO, 10 ı 9/10, f -
Gritti, Italya, 10 s 9/10. 

800 lllettt: 
1 - Harblg. Almanya. 1 d 47 s 8/10 

:: - Lanu, tt.aıya, ı d .49 ı s,ıo. 3 -
Braııdlchcld, Almanya, 1 d 51 a 4/10, 

. 
. -~~ 

fcıtanbul - Ankıırn tenis l•nTşılaşmalarma dün Dağcılıl• ıı ,-t f 
larrnda bn5lanmışhr· Mü'lahnlmlara bugün ılt> <le\ nm crtilr.~ 
tırllcceklir· Re:.minıiz İstanbul • Anlınrn tcni~ı;ilcrlni bir - ~ 
tennektedlr. -----;;;il. 
.-.-...,,-----------~-- n ; ~\..Lha4!.A..V ~- ıtl 
Bütün futbolcuların ve spor meraklılarıt1 

rekla takip e decckleri bir yaıı 
silsilesine başlıyoruz. 

Türk sporunda tanınmış futbolcula rm oyun tarz n• ııusU· 
hakkında 

Bedri Gürsoy'un , 

Futbolcu portrele~ 
Başlıklı yazıları yakında spor sütunlarııı1 

zevkle okuyacaksınız 

Pentatlon müsabakası 

Dün Me\ih yeni 
Türkiye rekoru 

yaptı 

yanşları ~ 
. t•t'.I 

l\:adıköy Ha.lkC\'l ısı~l~ 
tertip edilen yUı.nı~ rıtıll~ 
diln Moda ile Bclvil il '/J 
pılmıştır· Müsabaktıl8'Ü.;ı et 
cü i~tirak etmi§lir· rıe \ 

Atlcti.z.ni ajaıılığı tarafında ter- larclır: ) ı / / 
tip edilen Pentatlon müsabnkMI I 1 - İbrahim (42,14 ıe~ 
diln ı.~cncrbahçe stadnıda yapıl-

1 
dad, 3 - Yorgo, 4 - .,... ~ 

mıııtır· Niko, 6E7l{emal, 
1 ~~· 

Dün'·"' müsabakada Fenerbnhçc· 8 - B:ıhncddin, O -
li Mc" ı 1·82 puvan alarak yeni - KJıra· 
Türk •ntaUon rekorunu tesis --- - ' 
ctmi;;t:: .\iman neticeler §unlar 
dır: 

1 - Melih 3211,82 puvan· 
2 - Hayri 2693,57 puvan. 
3 - Şevket 2502,99 puvan· 

1iR& _ 

' - Doraııcenyl, ttalya, 1 d 52 ıs li/10 

IGOO Metreı 
ı - Kaindl, Almanya, 3 d 54 ı 4/10 

2 - Scldenııchnur, Almanya, 3 d M s 
6/10, 3 - Vltall, ltalya, 4 d O ı 6/10. 
4 - Colombo. ltalya, 4 d s 6/10. 

6000 1'1etrc; 
1 - Bevlacqua, İtalya, H d 52 M 

2/10, 2 - Elten, Almanya, H d 53 . 

2/10, 3 - Mastolennl, ltaıya, lt'> d 

23 • 8/10, 4 - Scldenschnur, Alman· 
ya, 15 d -t 7 a 6 ıo. 

110 ıuetre l\lanlaJı: 
l - Bcslcer, Almanya, 15 s 3/10. 

2 - Galdana, ltaıya, 15 ili 4/10, 3 -
Leltner, Almanya, 15 a 6/10, 4 - Eri 
taıe, llalya, 15 s i/10. 

4X400 Bayrak: 
ı - Almanya, 3 ı.1 l:? ıı, :: - ltaıya 

3 d 12 8 8/10. 

Uı; Adım: 
1 - Gleln, Almanya, H m 79, 2 -

Vogt, Almanya. 14 m M, 3 - Pettaı;· 
ııo, ltalya, H m 36, 4 - Pellarinl, t
talyan, H m. 35. 

l'Ukıııek Atlama: 
1 - Nacke, Almanya, l m 90, 2 -

Compagner, ltaiya, l m 90, 3 - Kop. 
pen\'altner, Almanya, l m 90, 4 -
TangetU, İtalya, 1 m 80. 

Dlıık: 

ı - Votapek, Almanya, 47 m ~i. 
2 - Conııollnl, İtalya, 47 ın 47, 3 -
BinachinJ, İtalya, 44 m 46, t - •ru· 
ner, ltalya 43 m 44. 

GUlle: 
1 - Luh, Almaı..ya, 14 m 08. 2 -

Pro!ettl, tt.alyıı, 14 m 63, 3 - Paolln!, 
İtalya, H m 6:?. 4 - Bongen, Alman· 
ya. 14 m 37. 

NeUcede Alnıl\nya 74 puvana karşı 
104 puvanla gnliptlr. 

D
.. . t1 ~,·,ı 
unyanın e V ıı""".J' 

atletlerinden_ bO_P':ı1 

intizamını hı~ft11'if1t 
dığı ve muıJa~ ,ııJs'11 
medyun oldu&" L(lf'"' 
d . ..... _,r;ıtt 
,gı antren11· 

bırini yaparkefl 


