
SON HAVAD • 
1 S L ER 

(yarın spor sayfamızda 
okuyunuz.) 

W""....-.......-.. ....... ....-..~...-.....-...~ 
r:www~ 

miştir. 
(Devamı 4 üncüde) 

·chmı9hai, 16 (A.A.) - Chang
haideki Amerikan kaynakların· 
dan alman haberlere nazaran, 
A!Jya sularındaki Amerikan do
nanmasının kumandanı amiral 
Hart, dün Changhaidc yapılan 
yabancı kumandanlar toplantısı. 

na resmen iştirak etmemiş yal 
nız müşahit sıfatiyle bulunmuş. 

t ur. 
Toplantıdan maksat. kuv\•et-

. (Dnamı 4 lincüde) 

KURUŞ 

italya 
İngiliz garantisinden 

vaz geçmesini 

Vunanistandan 
istedi mi? 

Atinada malumat 
olmadığı bilidiridiyor 
Atina, ı:; (a. a.) - Röyter: 

ıtnıynnın Yunanlstana mUracaat e. 

derek İngiliz garantisinden vaz geç • 
mes!nl latcdlğine dair olan haberler 

lznıir Fuarı ;;:;;:~,~:rm;: 
Salı glal Ticaret kabul ettiler: 

Vekil-Dl~ ~:~~ 
aatklle açılacak ~.~.~~)cK=y~~ 
M l• ı ı"ı Şef, .1zm1• r beled ı"ye . la Sera italyan gazetesi, makalelerin .. re 1s1 n 1 den birinde harbin uzun ııürecetınl 1. 

tirat etmektedir. 

kabul ederek izmirlilere selam 
ve muhabbetlerini gönderdi 

Yunan İaşe ve iktııad na zır.ları misafirimiz ola· 
rak fuarı ziyaret · edecekler 

lzmiri ziyaret edeceklerini de 
vaad buyurmuşlardır. 

'Behcet Uz Ticaret Vekili ile · 
de konuştuktan sonra akşamki 
trenle !zmire dönmüşlerdir. 

Fin hudunda 2 8 
Sovyet hrkası 

toplandı 

Moskova 
• 

genı 

Aıı7rora, 16 - Milli Şef İsmet 
!nönü, d.ün öğleden sonra, lzmir 
belediye reisi Behcct Uz'u kabul 
etmişlerdir. Behcet Uz, lzmir 
şehri ve fuarı etrafında Milli 
şefe etraflı izahat vermi5, lz
mirlilerin saygı ve bağlılıklarmı 
bildirmiştir. 

Milli Şefimiz bu izahattan 
memnun olmuşlar, İzmirlilere 
selam ve memnuniyetlerini iblL 
ğa belediye reisini memur d· 
mişlerdir. 

l<'uar 20 ağustos salı günü Ti
caret Vekilimizin bir nutku ile 
acılacaktrr. 
r Namı'i Topçuoğlunun bu ak. 

§am '!~ire gitmesi muhtemel· 
afr. 

taleplerde mi 
bulundu? 

Reisicumhurumuz ilk fırsatta 

YurJ'ln iktısat ve iaşe nazırla-
n da -hükfunetiınizin misafiri o. 
larak f narı ziyarete gelecekler· 
dir. ı 

Fin ordusunda ızinler 
kaldırıldı 
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9 Yazan : :l<,adiccan- :Ra./lt 
Hac. Murad kı:ı:l:ır \'e .Derbend Şimdi kumandnyı Hnmzat almış-

kalelerinin kuşatılmasını hayran. tı· Bu adam kasn ğııdan far ksı:::dı; 
lıkla haber alıyordu. Şıı.milin bazan Şamil bile bae eğdi· 
üç beş ki:ıi ile sık dü;Jmau saflnr:ı· Hamzat karılc i Murad beyle 
nı yardığı duyuluyor; bu hikaye birlikte sen rnl Hıızen tarafından 

her tarafa yayılarak takdirle kar g6rilfmek üzere ça0ırılmııstı genc
ı;ıJnnıyordu. ral onları zincire ,·uruıı Tifllsc 

Gaı.i Mahomat bir önder, Şamil gönderdiği hnlde Çnr Nlkola bu 
de onun veliahdı sayılıyordu· Bir siya.seti dof;ru bulmamı3, iklıılni de 
glin Gazi Mahomat kendisini .ziya. serbest bıraktınnıftı· Ukin bu 

rete gelen kadınlara: hal iki kardc in nus dtişmnnlığını 
- Yakında .sizden ayrılacağım. bUsblitUn artırmaktan ba&ke. bir 
dedi. Kadınlar ağiaetılar. §eye yarıı.mamı13tı. 

- Senden ı;onra bir.im hail- Hamu.t ilk ir: olarak Bahu Bike. 
nm nice olur?.. ye haber gönderdi: 

- Şamil tüze ikram ve ihsanda - nwıara karşı bizimle birle· 
kusur etmez!. • eecekslnl:::.Eğer bunu kabul etmez. 

- Senin kadar hürmet g&itere· ııeniz ocağınız bir daha yanmamak 
mcz!.. Uıere sönecektir. 

- 1stcdiğhnden değil. bir rüya Hamzat durmadan eiliihh adam 
üzerine söylilyoruın· Gördüm ld, topluyordu; IIun:ı:ak etrafında si

bir nehir kenarmda bulunuyormu~ lfı.hlı mUridler doln~fü·ordu· Bir gün 
fum; ııu üzerinde ilci dittk. yilr.ü· Hacı Murad, Omnr hanla birlikte 
y-0rdn; bunların biri benim, öteki Silmes yolunda dört nal gidiyor
~·.P.mllinmlıı· Benimki akıp g. ti; Şa- du. Ansızın Uç mürid onların yol. 
milin ki kenara gelerek karaya. hırını kestiler. Haci Murad taban· 
çıktı· casmı çekti; Omnr han bir nara a-

H Ik siliıh parıltısı kadar bu gi- tarak kılıcını tııyırdı· Müridlerden 
bi hikayelere de kıymet \'eriyor- biri kurşunla yere serildi, ötekiler 
du; bir adamın olrnmu~ ve derin.. lmçtılar. Hacı Murad yaralının ya. 
leşmifi olması onu sözlerde bir kaç ııına gitti. silft.hlarmı almak için e
misli bliyütliyordu· Hacı .Murad ğildi; bu adam öIUyordu; göğsün. 
bu:ıo. kızı) ordu; o her §Cyin göz.le <len akan kanlar tozlu yolda halka 
görerek. kılıçla ketıerek, kUl'§U •la lanıyor, pıhtılaşıyoı'du. Halbuki yü 
vurarak bitirilece&ine yUzde :- :: ";tinde P.n küçUk bir dü§manlık w 
inanıyordu. 1 oktu; derin bir tevekkill içinde, 

Bununla beraber gerek Gaı.i Ma- yorğun fakat irade \'C ldeırl a§ıhı· 
home!, gerek Şamil hayret uyan- yan olgun bir sesle §Öyle diyordu: 

dırncak cesaret 6rnelderi de gös- - Karde§im, sen beni Yurdun; 
teriyorlardı; bunların yüksele bir öleceğime §Uphe yok; lakin !buna ı 

'gaye ardında koetuklanna !Üphc Uzülmtiyorum ve sana darılmıyo. 
yoı-tu. rıım; çünkü sen bir mllıılllmansm. 

Gazi Mahomet Çeçen Ulkeıtlnc bir avarsın ! Gençein, kuvvetlisin; 
H~n HUsel1n adıooa blmini ka·1x henden daha çok işe yararsm! Hiç 
yapmış, kendi yerine bır. 1·m ,,ıma?..sa Rusların Çlll'}Hşmnyr kabul 
Bir zaman sonra kadının ~nı ı et? :Allah böyle ati~or?·· Beni 
lerd~n biri gerigeldI· öldürdüğün içJn değil. doğru yola 

- Hasan Hüseyni öle' il' •iilt !·· sfrmcdiğin için yazıktır. 
- Niçin?.. Yaralının gUmilş işlemeli kama. 

- Ruslarla bir olup onlan C'C'cen sınr, ltılıç ve tabancasını almak i-
fizerine getirdi· çin uzanan eller daha ileri gide. 

Gazi Mahomat ağladı. ağle • ve medi; Haci Murad bir kaç dakika 
Şamile dönerek eöylc dedi: bakıp kaldı; içi yandı ve burkuldu· 

- Ben de böyle yapncnlc olur- Bir insanıu davası ne kadar kut. 
sam hemen öldliriln !-· lu olmalıdır ki onu kendini öldUre-

Her gün bir kahramanlık m:ıcc- ne bile enamet etmek istesin!·· 
rası dinleniyordu· Osmanlı ve lran. Böyle bir dava ardında koşma. 

lr kıyıüetindclti Rus askerleri Glın nın, bu makııadla yaşamanın derin 
riyi bastılar; Gazi Me.homat fli.r heyecanının dU5üıuneyc baolanıış· 
avda ku3:ıtıldı; dışarı cıJanak b· tr. Bu adamın elbet hakkı vardr· O 
terken vuruldu; Şam.ilik\ dUıımanr halde .... 

yere serdikten şonra. üçüncUsünün Laralr adam elini uzattı; topar. 
kendi göğsUne sapladığı süngü~·ü lak kara sakallı çencei titreytrek 
bir eliyle çıkardı; öteki cli:/lc de mmldandı: 

hr.rifi tepeledi· KW'§u.n ve kılıç - :Al, sillhlnrımı al. Ruııla.t'& 
ynğmuru altında, göğsünden kan. karşı kullanırsan h~llıl obun! .. 
lnr akıtnrak. köprücük kemiği kr- Sen lmllanmazsnn kullanacak o
nlmış olduğu halde yfüJcrce dil§• lanlardıın birine ver, gUnahmı ij. 

manın ortasından ı;:ıktı· .. demiş ımyılınnn ! .. ( Dcı"a mı 11ar) 
•t . .. ..· 't • , .• .~., ;,: • • • 1 • • .. ' • 

Belediye reiaine bir 
maske laz.ım!, 

B clcdlye reis muın inlerinden 
Uitfl Ak oy. dddcn ~· • 

knn bir 7.at. Kısa. blr 7.aınaıt fçln· 
ele nrlığmı, gazinocular nc7.tlindc 
bihııkkln lsbat etU· 

l\enc'fül dün de belediyenin adı
nı ta,ıyan 7enl gaılnoyu teftlo et.. 
mi_ \'e tarifelerde hltblr riayet. 
izlik görmcml~ 

Dolcdlycnln kendi mll es bıl 
fortıoı zanırdlnc1e kalması ne a· 
cı? 

\'ıılnız merak ettllimlz btr nok
ta ,·ar: LCitfl Al'5oy bu gaı.lnodtı. 
tnnınmıyor muydu? 
1'ıtnmıyorsa ma.skeyle mi git• 

mjştlr! 

Bir muaiki inkılabı 
arefesinde miyiz;? 

B ch'U lıAdls 1, hakiki bir 
hll.di halbıc g'llfOl• 

Mc5lıur bestckAr b.nburi llhat-
tiıı Pınarın fal o )'aptığı lddlafdlo 
t.nnburunu bqma lndJrdlğt plya· 
nl t Şe.re.fla hldlseyl lza.hmı \ip • 
.. ;rolr lıt '-dm gtbl ... ele falso· 
nuu Jdmd olduğuna u cUmleyJc 
n ııla.tIJ'Wı 

( "Orta. yude bir fal o nr a.nuı. 
bu herlullcle bende değtl·u 

İ~ln <lU.k:ıfe d~er tarafı bun • 
dan ço]{ şurada, diyor kl: ''.B&ı.ı 
~azctccllcr nııv SnlAJıattlnlıı tan
buronu snnnt ~:;kile bc:nlm kafa -
ma. indirmesini ftdetn. lüzumlu, 
haklı gl>rUyorlar; cidden çok ko
mik· Eğer bu ldct olur.ıa ı: bu
hınan yerlerin IUl111lanı:da ınhh! 
lmclııt otomolıHlr.rinin , .e hele bir 
gece piyııni: .. tin de ciı.u Jıuro :ı 

elcrck birisinin ü tüno koca pi • 
)'anO)'U yıkma ı icap edoceğine 
göre cenazo otonıoblilerfntn her 
geeo tetikte beklemelerf foap ede. 
ccktJr.,. 

f te bir iz h ld f<ıln komlkliifnl 
kabul ctml ,.c hnJıııec'lilen kabil· 
den 1nlııol11rm Jıcr 7.aman \'UkUA 
~clcblloce/;fnl aı:ıkç:ı nnlatarak. 
belki bir ı;Un kendlslnln de plya. 
noyu dc,1reeeğtnl zımnen 1 aret 
etml3tfr. 

Ges:cnlerdc c.almanlaı·r beğen! 
m1) en blrk11ı; ı.ı .ının ı:nigı~ılar tt. 
7.erlne hücum ettikleri yazılmııh· 
Bu n.! blyetın böylece c.algıcılıra 
intikal ctme.'il Türk musikisi için 
lnlf&)lah Jıa3ırlı olur. Malfım ya 
111aturka mu lld haz.in n:ıtmeler • 
den ibaret \'O hareket lı sayılırdı· 
bt.e har~ket eserleri ba§ladı· .. JUr 
mu!dld lnla1Abı nrlfc inde mlrfz 
del'!lnh:? 

R· 
1 l .. • )1 _, ''t: • "~ f". , • ,.• ,. • ıı 1( , .. •' 11( , • • ı .~'t" J .... ,. , r,.. ,, ~ ) ,4, ~ , 
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Bu sene 
yapılacak 

yollar 
Beledıya bir kısmmı ihale 

etti, diğerleri de 
ihale edıliyor 

t u yollara 
1 mi.yon lira 
harcanacak 

• 
Belediye bu senede sehrimizde 

bil milyon küsur lirnlık yol yap· 
trracakhr. 

Bunlardan mühim bir kısmı 
ihale edilmiştir. İhale edilen ve 
yakında yapılmalarına başlana- 1 

cak olan yollar §unlardır: 
Beşiktaşt.a Bıtrbaros türbesi. 

nin etrafı ve tüd:enin yanında.ki 
sokaklar, Fatihten Edirnekapı
ya giden retuj, Bakırköy Taş 
iskelesi \'e rıhtımı, Halıcoğlu -
Topçu mektebi yolu, Harbiyede 
yedek subay mektebi önündeki 
istinat duvannm geriye çekil· 
mesi, Modada arazinin kayma
sına mani olmak Ü7.ere yeniden 
duvar inşası, Floryada mütead. 
dit yollar, Mecidiyeköyii · BU· 
yükdere - Sat'ıyer ve Yeşilköy -
Edirne.kapı §Oselerinin katrn.n-

15 gün mezuniyetle gelen Ali Haydar Aktay, 
seyahatinin Sovyet sefirinin mezunen memleke
tinde bulunuşu ile alaka dar olmadığını ~öyledi. 

Sovyetlerle münasebetleri
mızde değişiklik yoktur 
Moskova bUyUk elçimiz Ali Haydar Aktay dlin nk§a.nı ıaat bc:t Sov

yet bandıralı S\·cnctya Ruıı vapuru Ue ııehr!mlıc gclıulftlr. 

Elı.;lmizle Moııl<ova ııctarctl bn§kAllbl .Mu mıncr Hamdi Dambel do gel. 
mıo vc• ı lhtnndıı emniyet mlldilrU Muza!!er Aknlrn, ailesi c!ra:ıı, TUrk ve 
ecnebi mntbunt crkAnı to.ro.:ından ko.r§ılanmı,,10.rdır .• 

Ali Hoydar J.kto.y bir motorla Hayd&rpa,aya geçmiş ve dlln ııkııamkt 

ekıpı cale Anl:ııraya hareket otınııur. 
Elçi dUn Haydarpaeaılıı. ltendlaJylc konuoan azctccllcrc dcmlııtır l•l: 
" - l:i gUn meı:ııncn memleket geldim. ı::·.ı nıt~ıın1 Ailkaraya gidi. 

yorum. Sovyctıerlc olan mUnase ctlerlmlıde bir deSi"lklllt yoktur. 
Sovyet bllyUk clç!ıinln burada. olmama:ıı dolayıılylc benim de Ankara. 

ya dönmelftc olduğum §eltllnde ecnebi kaynşklardan 11zan bir haberin Sof 
ya udyoıu tara!mdnn neorcdlldl8inl ben de Cluydum. Denim blldltl"lm, b~ 
hlvadiı aııılsızdır. 

Ben, yul:arda d ııöyledlğlm gibi :mezunen geldim. So\'yet bUyilk elç~ 
TerenUev de mezunen memlelcetlndı bulu~aktıı.dır. Henllz mezuniyeti bit· 
nıt,ıı dc~lldlr. On be§ gUn !tadar burada 13tırahat etlikten sonra tekrar :ı.ıos. 
koval·a döncceı:ım:• 

iskenderuna şilep 
kiralanamadı 

lanması, Galata.da. Tersane cad· . . 
desinin nakliyenin buradan gc· Denızyolları ımk4n 

Bağdada ilk 
parti mal 
sevkedildi 

ç~rilınesi, Kab.at&.§ vapur iskele· ı buldukça vapur seferleri 
sı Ye bura.dalcı rıhtımın genişle-
tilmek suretilc yeniden İ~'\MI,. yapacak 

Bağdatlı tacirler 
memleketimize geliyorlar Çatalçeşme _ Edirnekapı yolla· J 

rrna kaldırım inşası, Silahtar - ~ İstanbul - İskenderun arasın· Dün ilk defa olarak Bağ9.ada. 
Fişek fabrikası yolunun in~r da il'letilccek şileplerin kiralan- tren yoliylc mal sevkıyatına. baş. 
suretile Kağtthancden so.nıli ınası için denizyolları ile arma; lanmıştır. Bu parti 2500 kilo do
takiboden Galat.aya kad.n.r vesa· törler arnstndıı. yıı.pılan müzake. ktiına. bezidir. 
iti nakliyenin gelebilmesinin te. reler suya. düşmüş. Şilep .sahip-- Tren yolunun açılreasından 
mini, Suadiyedc iskele yolunurı leri teknelerin harp sigortalan· sonra bir çok Bağclat tilccarlan 
inşası, Topçu Atış Mektebi - Da· nı deniz yollarının yaptırmasmı memleketimizle ah~vcriş etmek 
vutpaşa. iltisak yolu, Mezbaha - •·eyahut kendileri yaptırdrkları üzere buray:ı. gelmekteüirler. 
Sililıtarağa. yolu, Selirni~e takdirde farla kira. venne8ini Dün Yugoslavya.ya 200 bin 
• Maltepe asfaltı tamir:atr, Bo- istemi§lerdir. kilo balnıumu gönderilmi§tir. 
ğui.çi Anadolu sahi! yolunun İdare ise bu fiyatı kabul et. o---
temadisi, nyer • Kilyos yolu- ınemiştir. 1 • • 

nun i~ası. Bu vaziyet Uzcrine Sümer ve Baltık devletlerının 
tIIALI~ l~DIL't~OEK. l'OLLAR Vatan vapurları Zonguldak.la 1 Sovyetlere iltihakı üzerine 
Yakında. ihale edılecek yollar ... İstanbul arn.tımda kömür nak· 

rasında da şunlar vardır= liyatma başlamışlardır. Dcnil: Let el · 1·z 
Yedikule ·Balıklı hastahane yolları bn§ka fiİlep aramakta ı' on ya çım 

) olu, Tozkopartın - AynalıGeŞme ise de hepsi kömUr nakletmekte b b h ı d · 
,>oluna ait istinat duvarının in.. olduklarından bulamamı§br. Ar- u sa a ge 1 
{lBSI ve burada bir çocuk bahçe· :rnatörler Zonguldnktan kömUr 
si meydana getirilmesi, Acrba- nakliyatını <iaha karh bulmakta.· 
dClll • Çamlıca. yolu, Taksimde dırlar. 

Mete caddesinin imtidadı, Ni- Böylece 1ekenderuna mun.ta • 
ş~ta§mda Emlak cadde.si, Ye· ıa.m nakliyat yapılamayacaktır. 
şilköyde GUiüstan, GUlibrişim .Ancak deniz yolları idaresi im· 
ve Saadetli ookaklarınm inşası, kin buldukça kendi vapurlarile 
Aksarayda Koca Ragıppa,a. ve gayri muntazam sefericr yapa
Ş&lr Nazif sokakları, Sıra.servi- caktır. 
lor caddesi, Bakırköy · Kam· 
çeşme asfalt yolunun tamiri, 
HUrriyetiebediye • Kağıthane 
yolu, Çifteha vuzlar - Selamigeş· 
:rnesi yolu. 

Londra radyosu sabahları 
da Türkçe neşriyat 

yapacak 
Londra, 15 ( A.A.) - ''British 

Broad Castin~" 17 ağustostan 
itibaren her sabah Grcenwich 
saati ile 5,15 de - Türkiye yaz 
saati 8,15- 31,32 metre Uzerin· 
den Türkçe günlük havr.dl.s neş
riyatını yapacağını bildirmekte. 
dir. N~redilecek bUltcn naat 
18,10 da verilen bültenin maba· 
dı olacaktır. 

r,; Dııledlye Tor1kapıdnkl hunuat bir 
ınezarlığt istlmllk ederek ı;Uzel blr 
park meydana getirecek, Ko.dıktıyilıı
dc f keledcn AltıYolatzına kadar u. 
:zannn Kereste ııokasının ctrn!ındaltl 
binaları hıtlmldk ederek burnyı s-enl§. 
ıcteccktlr. 

* :Mısır ı;ar§ıımın imarına. ait p!Aıı 
hazırlanmıılır. nıı plı\na göre, çar§I
nın dahilinde bir kuım cıuva.rlıı.r y1kı· 
tııcaklır. Çnııı muhtelit k~rmlara ay ~ 
rılııcak, aynca hir de soğuk hııva de· 1 
posu bulun caktır. Çnr~ıyn ıılt iatlm. 
Jt\k muamelesi bitmek üzeredir. 

f.: Dlln n.Jtrn 2170 kuruıı Uıerinden 
•ınuıımclc g!Srmu,tur. 

"' Roınanynyn Eatıtacıık tıCUklerl 
yüklemek lir:ere bir şilep daha. geımı, 
tır. Bu ~ bin ton kadar mal alac4ktır. 
Tiftik taııhhUuatı ay ııonuna ka.dar ta 
nıamlnnacalttır. 

Lctonya elçimiz Nuri Batu 
jle oğlu Haınfl Batu bu sabahki 
c!tspercıı trenile 5chrimizc g<-1 • 
mislerdir. 

.Nuri Batu bir muharririmize 
§unları söyleınl~tir: 

"- Baltıklardan geliyoruı:ıı. 
Biliyoısunuz ki Baltık devletleri 
Sovyct nusya Birliğine iltihak 
ettiler. Bunun için elçiliğe nit 
muameleleri tatil ve işleri ta6' 
fiye ederek memlekete döndUm. 

Baltık devletlerinde hiç bir 
Türk talebe yoktur. Ben yolda 
iken Frnnsadaki ve diğer dev
letlerdeki talebelerimizin TUrld .. 
yeye çağmldıklarmı duydum. 
Bir iki güne kadar Avrupe.da 
kalm1§ olan talebelerin hepbir· 
den gelmeleri muh~meldir." 

Eminönü meydanı 
bitiyor 

Belediye. Eminvnlinü tanziın. e
den mUtcahhittcn· nmeliycnin ınu
kavelenln tayin ctti&i bundan l:ln· 
ce yrktınlmnsını istemiştir. 

Müteahhit meyuaııın bUtün i§.ini 
22 ağustosa. kadar ikmal edecek .. 
tir· 

EylülUn ilk haftasından sonra. 
da tahta köprU söklilectktir. 
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ıvu-==--· l yle n ıd_ , i nan krovazörül ta ep er e mı 
! 11~ELLi bulundu ? 
Jd eçhul,, bir Fin ordusunda ızinler 
1 erf 1 kaldırıldı 
•1 12a fı gemisi· 

f J Jlel inkf, 15 (a. n·) - Yeni kıta· 
i
1 

a raf 1 n da n 1 atın gclmı!Slnden ~rınra. Finlandiya 
~ j hndndunda bulunmakta olan Sov-

1 ~a· d~ t ~-r 1 d. 1 f. ~~ k:~~!t~~:air. fırka ofarnk tah-
' ıı _ Bu vaz.lyet ka~d:ı Flnlan t:;:ıı 
! ada lSe E_ gede Tinos 1. da tekalifi harbiye \'C izinlilerln 

Si h ~eri çağırıfması gibi tedbirler• n-Sa ıllerinde oldu ) ımm1ştır. • 
(: lı.tına, 15 Moskovadaki Finlandiya elçisi a_ 
21~gin~ ( A.A.) - Rtı!;men bil· nt olarak HeMnkiye avdet ctmiş
ıaı..~ lotıl\l!(g~:e Elli i!:mindcki tir. Elçinin yerri Sacyct mctıılib:t
n uch 6act unan krU\ azöri.ı bu tını hal'r'il olduğu zanıwlttnmakta. 
ı-:~·tı t 8.30 da meçhul bir de- drr. 7 ıığ'o0toeta A ho şehrinde 10 
d:..11 •iq(,r arafından batırılmıştır. at;"ttstostıt <fa HeI!inkf d,. komünist 
~~ tıdcki ba.tınldığı zaman Ege nürna~1şle-ri otmuş ''c olduk<:a f'n
dı b~ ki10trıl'ı.nos adasında nl~tı: dişe uv:ındmnıştrr. 
ııı · l\ruva . etre mesafccle dcmırlı 
~,.ır.a · ~r Meryem ba}·ramı ... tı d tiyle don 1 • 
~ a.ınış b atı mıştı. Dcnız· 

tı· it ltru ulunuyordu. 
h:~lır. 'r Vazörüne üç torpil a
tıı~a • ~ 01lJ1Uerdcn btri katanlar 
:~ll hı:~~~ct .etmiştir- Diğer iki 
tı lltlja 1 abct etmemlı:;lcr 

lı lllUr 3lderek patlamış!ardtr· 
~.c 29 .t'~tebatından bir k ' i öl
aı:ınc nt;:t Y~ralanmtf}tır. Pl~jda 

atlı~ k:tır:esındc ölen bir kadın 
l'fe ll' ha il an olmu§tur. 
~ uii C:;k_:e~ınisi, J anmakta olan 
~ ~tlar kc e tcıebbtis ctml;sC' 

•ıı, bR•_0 mnus ve biraz 80nl"a 
-."lll:ilJr. 

~8Yheli önünde 
t r deniz kazası 

·c "'~ı~· 
ı ~l'lallı \~~kearn kom lir yüklü 
~ ~Pl'beliad ri,, adındaki yclkcn
Sllıir· 1 ~ mendireğinin dışın-

lı lflo unırkcn, .. Cf'!akir,. 
1ıı- it "~ b~r . k"ndlslne tıiddetle 

\' 
1 

Yiik bJr yara açmı • 
~-1' ~~li 
c 'Y'r~tıe kaPtanı gemiyi bUyük 

"e bô lt.cndir~k iı;:ine :soka
~.;ıı batıı; Y~cc yelken il ancak 
• "~: <ıtu~ a kurlarılabıfmlş, 
'·oi.lt ll~~r uştuı-. 
• I~ ge~i ~Otörti hMlsf'yi mli
~~ ır. il. 

1 
Ur. Tnhkikata ba$

·tı d~ahaıu~ ala~ hakimi Niyazi 
laıı , e gidt'rek usult"n "tcs 

~~t~;~~neler 
eceı . b erı de açık 

~ . ulunacak 
t.~ a?if \r 
Itr ~l'ttıl'llıa~kaı~u halkın ktiltüril
~tr 114. kUtfı0~unda bur tedbir-

:~ ilv'3in !'> aneıerc yt'ni e
l:~ do aç~lt ve kütUph!nelcrin 

~ ~'f!ıca Orrnı Ur. buiundurulmıuıma 
toı>b~ kütu h 

h ""'lllla81 I>d anelerin bir yer· 
~ ~ a dü§UnUimekte-

' ~ı:ıı ba~ka h ı( ı~ konrer a.Ikavlcrindo sa· 

:t ~ 

birçok ansıar vcnıecclc, 
kurnıar nçılacak-

lll~i;ı ... 
ta}'· azalığına 

ı.~ı-a ırı edilenler 
ı ~l • lG - 'l' 

'lılta Pıı~ ta cınYiZd"kı mUnhal .. 
~ r 11ttır n Y nıer il teni ) Ukselt 
t.o.~!~ardır: cLrnııur. Tn)1n edl· 
u"<ılu tııurtttı 
_'il' ' ~~11rl }{>< llcrflıdcn Rahmi A. 

zt vker ı •~ 
~ ~\~ r ! net; s..,.nbul birinci 

ll'ı t '~ , flı.ıncı tl ' bir ııc.1 tıcarcıt 
~llılr ('eza r carct rcfaı MUnlr, 

1 Q llp eıaı SUrrna ve Bur 

~~ .. ilk .. ----
\'e ınh· 1 tef . ısar arda 

A_!ıliıır hşler 
·~tJ l<:d, h 1 • 
Gıı!" nı· u unan güınru"k • 

, "'l \t Uste~a v 0-
1 ~ı.&n.-~ tetkı• 1 rı Mahmut Ne.-

~r :v-'"'"'11ıı: , E.' ~ cr[nc d"v1tm et. 

Filistinden 
ingıltereye 

gönderıren kıtalar 
J..ondrn1 15 (A. ·) - SurlyP

den Landraya gc1en mal{ımata 
nazaran. Yaziyet t mumi noktai 
nazardan mcmnımiyl!tbahş g8rfin
mektedir· 

l''ılistfndcn lngfltr.rPye gclmi~ 
o1ıın kıtaat. hararetle karşılıın
mrştır. Yine Fil1stin ordusuna 
mcnsuı' Arap ,.c Yahtıdtlc:-den mu 
t~ckkil ıU"'eJi kttaatrn doı deniz 
aşırr hidcmatmde ktıl!:ınrlabl1ccesi 
ümit c~Hmektedir. 

Son aylarda Flllstlnde siynsi 
karga~alrltlarrn hcm~n tamamen 
zail olduğıı zanr.C"lunm3ktadır. 

Bulgar 
başvekili 

Ankara ve Moskova 
elçilerile görüştü 
Sofya, 15 (A· ·) - Stcfnni a

jansından: 
Başvekil Filof, Bulgaristanm 

Mosko\•a \•e Ankara t'.!fçllcrfnl ka
bul Nıni~tir. 

Giresun fındık 
kooperatifınin . bır 

senelik kArı 
Glr~~n. iv (:ı. o..) - Fındıl< tarlm 

sa~ koopcratıncri birliğinin yıllık 

toplantısı fındık bölı;-esinden gclınl3 o 
lan bir ı;ok orL'lklann l~Ural<i)"tc dUn 
burada y pılnıı§tu·. 

Vallml%1n a bUlundUCU btı toptan 
tı idare meclisi reiııtnln l!{t:,•lcdlğl bir 
nutuk ile açılmış ve kongre rcısııgı. 

ne Halk partisi rcfsl lhsan scçllmlg. 
tir. Birliğin bfr yılltk ınuamclOtı ve 
hcsabatı hakkında idnre meclisi ra. 
poru •o bil!nı:osuna göre birliğin bir 
ytı !çlndc f"mdık satıglnnndan ~30 bin 
lira bfr gelir elde ctUğl anııışılmıştır. 

Sovgefler 
ltalgan 
zaferini 

muhtemel 
görmüyorlar 

f ..ondra, 16 ( .ti.A.) - :\fosko· 
va radyosu Akdeniz hakkındn 
lzvestiyıt gazetesinin bir maka· 
lesini ncşretmiştiF. Bu makale_ 
de. Akdenizc1eki mücadclcnin•u 
harpte hayati bir ;rol oynadığı 
ileri sürülmektedir. "Hiç şüphe 
yoktur ki. ltalyanlar Somali ve 
Babülmcndcbi dahi işgal etse -
ler, Akdenizin kontrolunu ele aı· 
mış olannyacaldardır." 

Sovyet gttzetcsi, Libyadan 
"M1stra karşı yapılacak olan bir 
İtalyan taaruzunun muvalfakı. 
yeti hakkında da şüphe izh.--ır 
ctll}elüedir. 

1z,·cstiya makalesini !jÖyle bi· 
tirmektcclir: 

"Neticesi Akdenizin ve mUs· 
temlcl:clerin mukadderatını ta
yin edecek olan bu harp, birçok 
me<;hul amiJerle karakterize C• 

dihni11tir." 

Hitler ordu 
erkan ile 
görüştü 

Harp bu hafta daha 
şiddetlenecek 

)l:ıdr1d, Il'i (n. a.) - EnCormaııiyoo 

gazet~lnın Berlln mııhnblrfnc naZ.'l· 
ran Bitler dlln o clslert -Ye ba§. 
Jrca ııuırlal' ile :; ıtşttlr. 

Jıtuhablr bu hatı.-.ı1 lleyE?Canlı bir 
safhasına. !)..'\hJd olııbUcccğinl llA\•e c7. 

lcnıcktcrtır. 

Lo11d1a, 15 (ı:t.4.J - Rörter: 
Gazeteler. Alman propagandacı· 

!arının Pari in sukutundan sonra 
Hıtlcrin za(er alayı ile Lôndraya 
gireceği gün olarak bugfiniı. ıs A
tru tos tarihini ilan etmi~ olduk· 
!arını alaylı bir tarzda hatırlatı
rörlar. 

Daily Telegraph gazetesi yazı
~·or: 

1 rarla dônen şayialar bugünün 
Bitler tararmdan Londrada barış 
~artlarını dikte etmek için s~ilmi~ 
tarıh o!arak bildirmişti. Bu şayia· 
lar d6ğru idiy e, mm·affakiyetsiz. 
lik Hiticrin tarifeleriıldcki ,.aşmaz
lık masalını ebedi;'cn tahrip etmiş 
olacaktır. 

Gazete müteakiben J>er~cmbe 
gününden beri 1ngiltereye yapılan 
hava hücumlanm gözden geçire
rek diyor ki: 

llitkr, nihai darbc)•i indirmeden 
önce hiç şüphe İ7- liınanlarrmm. 
fabrikalarımızı \'C hava meydanla
rımızı tahribe, adet itibarile dun 
olan hava müdafaalamnızr sonuna 
kadar tukctmcğc ve sivil halkın 
ınancvi}'atmı bozmağa tcşebbil~ 
edecektir. Eğer hedefi bu ise, son 
haftalar zarfındaki garrctleriniıı 
\'Crdiği neticc.i kendisi için pek ce
sarN kmct mahircttc olmak ica· 
brocr. Hitlcrin zayiatı bizim zayi. 
atımıza ni betle o kadar büyilkttir 
ki bu zayiat ha,·alarda kazandığı
mız kuwct Ye nüfuz hakkında 
şüpheye asla yer bırakmamaktadır. 
Filhakika, Alman tcbliğlerindeki 
)'ü1.e haykıran yalanlar ve iddiala· 
nndaki gülünçlük, inkisar hissiya
tını cıçıkça ortaya koymaktan 
başka bir şeye yaramamaktadır. 
Sivil maneviyatımız azalmak şörlc 
dur un, yeni hir azimle çelikleş. 
miştir. 

~ltt'alll?ııştır. ~hisarlarda tef • 
r ltaıaca1.tır~etcear bir haf GOlfıAM 'lwuıl"'IUa!WMıl! Sl(ilan falır1 Jın-8tn1'Bktcı1ık krtrsıı tcdrlStıtı bıt_ 

ml~tır. Ilu Jmrsa dcnlm. odeo bemaf.rt:kt tmtllı:uı oc11Jmlaltt YO muı11tıi.k 

T ransilvanya 
meselesi • 

Romen· Macar 
, müzakereleri 
bugün başlıyor 
E o manya heyeti reisi 

Transilvanyanın terkine 
aleyhtar 

Bükreş, 15 ( A.A.) - Stefani 
Ajan;,ından: 

.L\1acaristan ile Homanva ara
sında münasebetlere müteallik me
seleler hakkında Macar heyeti ile 
müzakerelerde bulunacak olan Ro
men heyeti. bu ~abah Orient • Ex· 
pres trenine bağlanmış olan hu u
. i bir va.~onla 'furnus Se\crin'e 
hareket chniştir. 

Hiikrrf• 15 ( A.A.) - Transil· 
vanya hakkında ~lacarlarla rnüza· 
kerede bulunacak olan Romen he
yetıne Trcmsilvanya liberallerin
den eski nazır Valcrian Pop reis· 
lik edecektir. ' 

Pop geçenlerde yaptığı beyanat
la Transilvanya Romenlerinin ya
bancı bir hakimiyet devrine veya· 
hut Romen siya i birliğinin· teh!i· 
keye dü~üriilmesine aleyhtar oldu· 
ğunu bıldirmi~ti. 

Kabinenin yakında tadili ve 
Tı:anjlvanyalt ·bir kaç nazırın ka· 
bıncye girmesi beklenmektedir. 

RO~l.\NYA H&lı'ETt REl~I 

Mı\CAK HE\'r;TI 
Bud:ııwııt<', H> (a. n.) ....,... Ttııım Sc. 

-Yerinde P.onıanyalılarla. mUzakcrattn 
•bulunacak olıı.n )ı{acnr hcycLl, barlcl

yc nezareti crlıdnından iki zat ile llç 
crkA.rubarp zab1Undc.'n mUrcl,kep oltıp 
orta. «lçilcrden Hortlnln rlynsctı aıt.m 
dadır, 

Heyet bu ak§am Bud~peşteyl terke 
decck vo Rumen lıcycU ile ilk telaki. 

.... WllWIB 
Halsiz baya ar 

G<'('en ;;ilıt. " emirami-; ı:ihi,, 
bil lıklr vazıda. bildinliğim. böbrek 
i.ist-tindekl guddenin bir de lilzu. 
mandan az i lcr ml 'ardır· Bu 
gudde kadınlarda, zatt;n• erltek· 
Jerd<'kine nl~betıe daha nz i5Je. 
diğinden kadmlann bn.7.ılnrr Jıal· 
siz, omuzları düşük olur· Bir lıadı
nın ayal\ta. duru5unclıın, böbr l'k 
u~tundcki guddesinin iyi işle~ ip 
i<ılemcdiğjni öğrcnebilirı.iniz: Gurl· 
de iyi i ·!cyincc sahibi, hiç (ikçe
.,i:T. forllk hilt> giy e gene omuz• 
lan dü~iin \C dimdik ılurur··· Gud 
de ly1 i leme)inco omuzlar dil er, 
~ ük .. ek ökı;<•ler bile onları giiç -
lüklc yukarıy:ı k:tlılır:ır· 

Böbrl'k \l'lttindı•ki guddclerin 
kifaJ·r.t~iı.liğf ilnledlkçe, derin bir 
habizlik gelir, ndaleler lrliçlllür ve 
ln<4an glltlkçe :ı:ayıflnr· 

Damarlardaki tansı, onun <'n 
.rliksrk dercee .. i on ii~e. ('O azı 

altı~ a kadar ılllşcr··· Rüriik dıı· 
mnrlnrda.kl tan'>iJon dii tinıço 
kiiı:ilk damarlar ıı;ıkı~ır· Bunu dit 
i.izerlne parmağınızı Jıafi~c t;Ür

ı1üğliniiz rnkit ~örebilirsiniz. Cilt 
llzerinılc bf'yaı. bir !:İ.r.rri peyda o· 
lur· 

Yiknttnkl km' ı•tsizllğe Ye a
dalelerlc dnmn.rlardnki deği ikliğo 
nıiclc rabıı.ncı kalamaz: Hazım bo· 
zuhır, ağızdan alyt'. bazı r.:ıman -
larıln kay ı;elir· IGmi incle d is -
hal· 

Gcliefiktc, arlmsı 1'1'sil<'miyen 
luıylıtrın 'ı• fırtınnlı denizkrıle -
~ıuleec rahııfsf'I: olanlar ,-e hulnn
tı Jıisseclt-nlrl' çok olm:ılda beta· 
hı•r - b:vılarının ;ycdikll'rlnl mı. 
dclerindc tutamamaları da, biiyiik 
•ir ihtlmtı.le gür • ~l".Jle o gudcle. • 
ııin J.dfaycfsizliğinılcn ileri gelir· 

O ~ııılderıin iyi i5l meuıesi l'ilt 
ilzl'riıııJc•ki tiiylt>rin ıfölrlilmesinc 

ılc Sf'IM'ıı olur. Bıına pek de chcm
mi:rf't Yl'rilınl'z..c~ d<', saçııı dıı, 
hcıı o AUıldenlu ldlııyct.sfaliğjndco, 
ıliikülını·&:C lxu;lnrsn··· 

nu da helki biiyiik biııcy sa· 
:.•ı1Mnyabnır. Daha ~~ a.iie can ı

kft.(!ak şey. cildin ote inı'e berl-
fode ly"h siyah foJı:~1cr rıc~dıı 

olma..,ıclır· Böbrek üstündeld gad -
denin kifR;"l'<'tsizliği ı>ek ileri d<'rC• 
l'cye Yannca, Adılison JıastalıZ"l 

ndrncla, pek denn lıYr hal bfik \C 
l'llılin ıstnhltı!'.ltla~lc n11tasıl11n 
bellf b sh: hem ·d ~.,r, bir ~ta
lık olur. Bereket , ersin !d bu hııs· 
talık nadir göriilür. 

J'akat hafif <lerecclrri Jıarlıca 
çoktur. Daima yor1,.'1ınluktnn i
kfıyet eden, çol~a y:ı.tmııyı SC\'C'n, 

evlerin~<'n çıkmayı lıııt<>miy<'tl h:ı.· 
yanlardan bir çui:'U böyle, öbrcl\ 
fü;fündekl ~dd nin - talıli, hn
rır derecede - kifnsct lzllğino 
tutulmuş olnnlarchr· 

Onların h<'nizlcrinc <lİkkn.t c-ıler
seniz, ılonuk \"C biraz da, kursu. 
ııi renkte olduğunu farkcdc.rsihlz. 
Gözlerinin etrnrınıla. ırahıtntirak 
bit ç~nber, gözlerinin üst knpak .. 
ları ı>ek ~ıncr Ye küçilk bir rn
hııtsızlıkta mor ttnktc. 

Siynh l<'kelcr. güğilsfc ,.c ka
rınaa. olonro görilnmczlerso d'-', 
lınulannm bo)unl3nnda. \C onıu~
larında. ııcy<la olur: Şiddetli kah· 
ve ren~incle l<'kelcr··· 

l\liifRhas ııs bel.im, hal tzllğin 
,.c mide bozukluğu ile siyah le .. 
kelerin sebebi hübrı-k iisfündcki 
;:-uddcnin kifııyctsizligi olduğunu 
t hl edince onun iliıcını dtı hil
dirlr-

Euluncluğunm: :.·crd hekim c>l-
mar- n onu görllnrcl·e 1-:adnr 3 <'• 
meklcıinizi biraz daha tuz.la ye. 
meJi infa. \"ilcuılwnuzdııki tuz ·ni
zamına. karışan bu ~ddc olduğu 
i~in, tm: onun fna.liyetini arttıra
rak halsizliğe Jmrşı bir dem olur. 
Onun i~in sporculara 3onıldoklıın 
nkıt. - yüzde 4 nisbctinclc -
tuzlu su i,emcli tav iye ederler• 

G· 

"Transilvanya,, torpille· 
nerek batırıldı 

sini ~uma sabahı yapacalilır. Lonilra, )5 (A·A·) _ Bahriyo 
,lleYct. di.in Dıuarlar r11eellsinin iç. ç İngiliz başvekili Çörçil, 8811 gtlnU nezareti tcbUği: 

Urnnından ııonra. hUkümct rcüıl kont 1 haIP. vaziyeti 'hakkında beyanatla Topla mUcehhe~ ticnrct krtıYa
Ttıleki tarafından kabul edilmiş Te bulunacağını, arkasından da nlent zörlerfnden Trlnsylvanl:ı g('misi 
:ı._ont. heyet Azasına. tnllm:ı.~ vcrmt§. celsede ,mllzakc.re yapılacağını avam bir dcnfznltr taratmdan torpillen-
tu. knmarasmd& blldirml§Ur. Avam ka. miş ve bııtmıştrr. 

Eski Avusturya 
başvekil muavini 
Prens Starhemberg hür 
Fransız hava kuvvetleri 

emrinde 
Londm, 16 (A·A·) - Avam 

knmıırasında yazı ile sorulan bir 
suale Mv:t nazrrr Slnclair'tn :razı 
ile verdiği bir cevaba nazaran mu
kaddema Frnnsız hava kuvvetleri 
emrinde çalı§an prcna Staı·hcm
bcrg. ~lmdf g~l'ral d3 Golün ku· 
mandam altında bulunan hür l<ran 
sız hava kuvvetlerinde nlzmet et
mekte olduğunu lıiklirmektedir-
---------~--~--~~~---

Ticaret Vekaletinin 
bir tebliği 

Anknrtt, l;) (a. a.) - Ticaret vekil.. 

marası per§embe gUnU içtlmalnrmı 5 16·923 tonluk bir gemi olan 
eylUle kadar talik edecektir. l Transylvania ailantik dcnWnde 

• :Kalfengrlen Domci njansına bll. 1 torpillenmiştir. Otuz kırk ki§i to w 

dirildiğine göre, sarı ırmağın tıı§mn. lef at ;;.vardır. • • . 
sı üzerine binlerce merkezi Çin köylü Sat> kalan 300 kl§ı gemiler ve 

u boğ 1 tu A ıı mut,.addid balıkçı gemileri tarafından kurta-
sdikl udmluş 1r·1 

Lç aı:hai d"rniryo nlanık lngilterenin gnrıbmda bir 
ge er o ayıs y e una ~ llıruuın çı:knrtlıruşlardır· 

lunu su basml§tır. .Hücum kesif bir karanlık içbı"' 
• Nevyork Taytnls gazetesine gô. de ve fırt.malı bir denizde vuku 

re, tngııterenln tayyare fmaldtı §imdi bulmuııtur. Gemi torpillendikt('n 
aydn. 2000 c ytıkselmektcdir. birkaç .saat sonra batını trr. Kur

tarma ameliyesi csnnsmda df'niz 
daha co§Jlluş ve motörkrdcn Wri * Yeni Zclandn,aıkerllk yaşında ol 

mlyanlardnn mUrekkcp blr muha!nzn 
teşldla.tı vUcu<l:ı getirilmektedir. Bu 
tcşklll.t hususi vaziyetlerde sahil dev
riye ve muha!nzası vazl!cslni sörecck 
tir. 

• .Amt>..rikıı, Baltık memlekeUcrindc 
ki sefaret ve konsoloslukların ilgası 

bakkmda Sovyetl r blrltğl ta.ra!ından 

yapılan talebi protesto ederek kabul 
edecektir. . 

Amerika hariciye mllıttcııı.n bu bu. 
sustnkl cevabın l!oakovaya gönderli 
dlğini blldimı~r. 

dcvr~lir· · 

iki yaşma katlar olan 
malak ve danalar ihraç 

edilebilecek 
Anknra, 15 (A·A·) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

Jetinden tebliğ cdUmlıtır: • HırvaUstnnda diln bUtUn Mason 

Yabancı ülkelere ihraç cd1lecek 
mahsuller ve mamnl5:tm lisansa. 
tabi tutulması hakkındaki 2/13477 
sayılr kararnamenin tatbikine miı. 
tedair talimatname ahkamı muci. 
bince gümrük tarifesinhı 5 ve 6 
numarasına giren sütten kcsllmi' 
malak ve danıılann iki y~ma ka
dar olanlarının förncma lisans vc
rilece>i!i tebliğ olunur· 

2·134i7 sayılı l<ararnamenin tnt.b1. locaları ilga cdllml§tir. 
kini! ınUtMair olup resmi ı;;ıızetmln 9 
ağusto~ 1940 tarih ve 4- 3 .sayılı nUs. 
hasında.. lntl11\J' eden mundd!!I t.aıtmat 
nameye bag-tı ı sayılı llatede ya.zıb 
gilmrllk lnrlfos!nln 323/a pozisyonu. 
nıı. giren bilCımum paçavralardan yal. 

(: Kral Farult Mısırın aktcttlğ"l is. 
tlkrazları idare eden ve beynelml. 
lel bir tc§Ckklil olan •_dilyunu umu 
mlye" homisyonuau lağveden karama 
meyi tJUn ımzıı. etml§tlr. 

ıuz pamuklu pa~avrala.r Ilı gUmrilk ::: Takriben 3 milyon Azası bulunan 
tarifesinin 33/ b pozisyonuna giren ve Japonların en mUhlm siyasi fırka
balık yag-ı tallmatnameyç ıncrbut iki m olan Mlnlselto !ırlmsı, kntt surette 
ııııj,IC llatoyc nald4dilııılşttr. 1 d::ığılmaya karar verml§Ur, 

n!ıuıJarA ıtiplomAları verilmJttlr. Tıı1'ıırıdnkt reııtmlerdP. hntllmnaan bir ın. 
tllıa Uo ;reni ba.-ıtıll6kıcila.rmııul•ıı. bir gurupu .ı;-ririıyonıunur. 

Romanyalıların lngiliz 
bankalarındaki hesapları 

Uükrc", 16 (A·A·) - D· N· B· 
bildiriyor: 

lngiliz bankalarında mevduatı 
olan Romanyalılar hesaplarının 
bloke edildiğine dair bir tamim 
alnuıılardır. 

7~\1'1 

Sahra topçu ı;c.l!kll kUeük zabit 
mclctcbindcn aldığını 3 mayıs 3S2 tıl
rihll §ahadetnamcmi za:)1 ettim. Ye 
nt:!ini alacağımdan csklstnln hUkmU 
yoktur. 

Ahmed otla lbmhlm Tııpluı.ncli 
oğ'lu 

ht:ınbul ikinci lflAs ~urluğnn_ 
d::ııı: 

Galatnd:ı Nişc.steclyan hanmd:ı. Fa. 
slh Galip hakkındaki ın mı kaldınl 
masına lstanbul 4 llncU ticaret mıı.h. 
kemcsincc 15-S.1940 tarihinde kıırar 

verildiği Ulln olunur. 
(15021} 
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4. H A B E R - Akpm Postaaı 

Başvekilimizin 
büyük biraderi 

vefat etti 
(~tarafı ı incide) 

16 A G U S T O S - 1940 . 

Kumkapı Nışancasmda 

Bir evi kasten 
yakmak 
istediler 

''Davut hoca,, 
kaç defa mahkOn1 

olmuştu? 

SOMALiDE 
VAZiVET 

iYi DEÖiL ... 

ingiltereye 
tayyare 

hücumları 

Şaka yaparkell 
· Arkadaıına 

Çakı sapla~ ~ 
Hakkı Saydam, son zamanlarda 

yaşı ve hastalığı dolayısiyle Yeni· 
köydeki köşkünde istirahat etmek 
te idi. 

Kumkapt Nııı:\ncaııtnrla l6 yaııında 
Ağob kızı Şakeye nlt bulunan 61 nu 
maralı evin Ust katında bir yorgan 
tutu~mu~. fakat ateş etrafa. sirayet 
etmeden söndilrlllmU~tur. 

.Atina, 15 CA.A.> - Atiııa ;_ lngı'lı'zlek geri mevzilere 
jansı bildiriyor: 

(Ba' tar-fı 1 tneldc ) 
dilmiştir· Bunların pilotlarmdan 
sekizi sağ ve salimdir. 

Ycnişehlrde Dereotu ııo:: ıı,ttc'dl~ 
numaradıı. oturan carer, d ııııtı1'• • 
Ahmedle şakala§maya b~)'S ,,ı'~ıt 
aralık Ahmed elindeki çabfr ıı,,rfı tı 
dll§ma saplayacakmı§ gibi b~ıtf 
yapml§trr. Fakat, Cafer bU ,.ııı 
ten Urkmtl§, kaçayım det1'etı. Memlekete güzide hizmetlerde 

bulunmuş olan merhum üçüncü 
devrede mebus bulunuyordu. 
Hakkı Saydamın cenazesi yann 

merasimle kaldırılacaktır. Cenaze 
namazı öğle uzeri Tcşvikiyc cami
inde kılınacak ve merhum Asri 
mezarlığa defnedilecektir • 
Hakkı Saydam gerek siyasi ha

yatında, gerek hususi hayatında 

kendisini rouhutine çok sevdirmiş 
muhterem bir zatti. Vefatı memlc
k~t için büyük bir ziyadır. 

Dün biraderinin rahatsızlığının 
fazlalastığmı haber alan ba5vekili
miz Doktor Refik Saydam refaka
tinde kalemi mahsus müdürü 'Ha
san Şükrü olduğu halde Ankara 
ekspresine bağlanan hususi vagon
la dün akşam Ankaradan hareket 
etmiş ve bu sabah fe}ırimize gel
mi~tir. 

Başvekil Haydarpaşa istasyo
nunda vali ve bclediye reisi dolr 
tör Lıitfi Kırdnr, emniyet mildiL 
rG, Muzaffer Akalın, vali muavi
ni Hüdai Karataban, kaza kay 
ıni&Ka:mlan, parti ve vilayet er
~. İstanbul defterdarı, ticaret 

Yapılan tahkikat neticesinde yan_ 
dakl evde oturan Ağııvnl adında bir 
kadının Ust kattaki pencereden yor_ 
ganın üzerine yanar bir cığara attı_ 
ğ1 ve kasten evi tutu~turmak l.ııtediği 
anlaştlmı§tır. Ağ&\'Di yakalıı:ımı§, tab 
klkata baDlanmış1tır. 

Eski bir mebus Bristol 
otelinde öldü 

Müddeiumumilik §Üphcli bir ö
lUm hii.disesinin tahkikatına el
koymuş bulunmaktadır. 
Beyoğlunda Bristol otelinde otu 

ran Ankara avukatlanndan ve es
ki Osmanlı meclisi mebusanı aza
sından Şükrü :N'as, dün otelde bir 
kadm mliekkili ile görilşürken U
ze.rine fenalık gekrf"k dü~üp öl
mliştür. 

Vaka müddeiumumiliğe ha.her 
verilmiş, ceset adliyı> doktoru ta
tafmdan morga kaldırlılmışlır· 

Ölüm sebebi henüz anlaşılama
dıfmdan morgun raporu beklen
mektedir· 

mlidürü ve diğer daire müdürle
ri ile şehrimi?,de bulunan mebus· 
lar tarafından karşılanmış ve 
"lstanbul" motörli ile Calatcı rıh
trrnına geçerek biraderinin Ycni
köydeki evine gitmiştir. 

.- • , • y• -

ıstanbul Belediyesi . .. .. 
ııanıarı . . ' ..... ~ 

Yıldız blrincl yatı okulunun yıllık ilıUyacı için !Uzumu olan kuru 1lzüm, 
kuru lı.--ayım. k&vrulmU§ iç !mdık, kabuklu ceviz, kuru erik ve kuru incir a
çı.k ekalltmeyc konulmu§tur. ::Mecmuunun tahmin bcdell 740 lira ilk temina
tı fi~ lira 50 kuruııtur. Şartname zabıt ve muamelAt mUdUrlUğil kaleminde 
görWecckUr. lbate 23.8-1940 cuma gUnU ııaat H de Daimi encümende ya· 
pılacakbr, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 910 yılına 

alt Ucaret odıı.sı vesikalarlyle ihale günU muayyen saatte dıı.lml encümende 
bulunmaları. (7080) 

··~ ~ llk Ol(ullar lçl,n yn.pltrılncak 24. kalem mıı.lbu .,vrn.k ve dcfallr a.çık ek-
ıılltmeye konulmu§tur. Tahnıln bedel1227l lira 50 kurun ,.e ilk teminatı 170 
lirB 50 kuruıtur. Şartname zabıt vo muamclAt mUdUrlUğü kaleminde göril· 
lecekilr, İhale 19.8-1940 pazartesi günU saat 14 de daimi encümende yapı. 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 9f0 yılına alt 
Ucaret odası veslkalariyle ihale günU muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmaları. (6840) 

Gayri menkulün açık 
artırma ilanı 

Gönen icra memurluğwldan: 
D. No: 940_3 

lııtanbulda. Rızkallah Hayata Baki_ 
ye (1U22), lira borcundan dolnyı Gö 
nendo Hacı Ali bey çiftliği snhlpleri 
All oğlu Fehmi ve Mehmcd 'e Abmc_ 
dJn bu borçlnrmd:ın dolayı ipotekli 
olup borcun paraya çevrilmesine ka
rar verilen Hacı Ali bey çi!Uiği nn· 
mJyle maruf çiftliğin tapunun kı\nunu 
sanı 1928 tarih ve l, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 
12, U, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 
38, 84, 35, 36, 37, 3$, 39, 40 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 63, 54, 
&i ve mayıs 1935 tarih ve 30, No: lu 
42 parçada (8146 dönüm ıırtW ne tn_ 
punun kfuıunusani 928 tarih ve 156, ~7. 
numaralarında kayıdtı Uç katli Ust 
katta 1lç oda, bir ııofa, bir hala, orta 
katta bir mutbak bir od:ı. bir kiler, 
alt katta: Srravarl bir nhtr, bir oda 
bir peynirhane '\'O ııınğ tarafında deniz 
clbcUnde blr mağazn. ve ebnlyenln 
kar§ısmda tahtadan nuımut ve ısu~.ım 
le gayri aalih zahire anbarları ve un 
fabrikası binası, ve sol tarafında bir 
demirhane ve ahır v6 dnmlarmı muş_ 
temll çiftlik ebnlyeslndcld borçlulara 
alt ipotekli dörtte Uç hissesi 2280 sa
y:ılı kr.nun hllkllmterl dairesinde açık 
arttırma ile sntllacaklır. 

Tamamma 16002 lira 50 kuru~ kıy
met takdir olunmuştur. 

l - Birinci açık artırma. 19-9-1940 
perıembe gtlnU saat 15 te G6nen icra 
daGesınde yapılacaktır. nu artırma 3 
defa bağırıldıktan ııonro. takdiri kıy
metin ytlzde 751 nlsbctinde bedel el
de edildiği takdirde artıranların hak 
lan baki kalmak tızcre artırma 15 
gün temdit edilerek 4-10-1940 cuma 
gllnU saat 1~ te icra d:ılrcslndc yapı
lacak ikinci arbrı:nııda ytlzde 75 nia
bet1ndo bedel elde edilmezse 2280 sayı 
lı kanun hUkUmleri tatbik olunacak 
ve ihale yaptlmıyııcaktır. 

2 - Satış pe~!n para iledir. Ancak 
mtl§teriyo yedi gUnU gcı~memek 11-
:aere b1r mehil de verilecektir. Verilen 
mUhlet zar!mda mU§terl parruımı ver 
:JMUe ondan evvelki talibe artırdığı 
bMll1e teklif olunacak bu da kabul 
etmezse TCy& bulunmazsa 115 gUn 
mUddcUe yeniden artırmaya çıkan. 

larak~ ~ok pey sürene ihale oluna
caktır:"' va ·1kl art.rrma beynindeki 

!ark hUkmc hacet kalmakııızın ve yüz 
de be~ faiz ve masmflartyle ~craber 
parayı vermeyen mU§lerlden tahsil 
olunacaktır. 

3-İpotek 6ahtbi diğer alacaklılarla 
diğer hak !ddla edenlerin bu iddiala
rını 20 gUn zarfında mcmurlyellmize 
bildirmeler! IAzımdır. Aksi halde hak 
lnrı tapu ıdclllyle aabit olmadıkça 
paranın payln§mR1Jından hariç bıı-;ı_ 

kılacaktır. 

4 - Artırmaya l§tirak lçln muhıun 
men kıymetin yUzde yedi buçuk nls
betinde pey akçası veya milli bır 

bankanın teminat mektubu derhal tev 
dl etmek :mecburlyellndedlr. :MU~terl 
talep vukuunda. zatış bedeli için ay
nca teminat dahi göstermek mecburi 
yetlndedlr. 

5 - Alıcılar tekliflerini ııalı§ ıııı.-ı. 

tinde dairemizde yapmahdırlı:ı.r. Baş_ 
ka bir yerde olanlar bulundukıan icra 
daireıılno dördUncU maddedeki şart
lara riayet etmek suretiyle teklif ya
pablllrler. Ancak bu teklifin :ıatış sa. 
atinde dairemize vB.Bıl olmuş t-.ııhın

malı ve tekllfln muayyen bir !lerlcll 
ihtiva etmesi lAztmdır. Kn.yıd ve şart 
lı vo mUbhem tC'klificr kabul otun_ 
mlyacaktır. 

6 - SaWan ga;}Tl menkul hlMelc
rin vergi borçlarını dairemiz tıı.rıı.· 

fmdan ııalı§ bedelinden tesviye olunur 
dcllnllye resmi, tapu ferağ harç W! 

masrafı '"e ihale putu ile gayri men_ 
kulun te.sllm masrafı mU§teriye ald

dir. 
7 -- Gayri menkulde ~kilmiş ol•Jp 

halen toplıınmaktıi olan mahsuller dal 
remiz tarafından borçlu hesabına top 
ıatbrllacaktır. Bunlar satı§a dahil de 
ğildlr. İbate tarihiyle (Mahsu!Un top 
lanmaııının hitamına kadar muhafa
za masrafları icra dairesine aiddir. 
Teslim tarihi nrasmde.kf muhafaza 
masrafları mU§lcrlye alddlr.) 

S - Satılan hlsseltrden yulık 
mer'a dosyada mevcut mukavele mu 
eibince 8-11-1940 tarihine kadar aha 
ra icara vcrllm~ olduğ'Undnn atmış 

mUsteclrln bu hakkınt tanımak mee
burlyetindedlrtcr. 

O - ·şartname 19-S-1940 tarihin
den 1tibaren herkese açık bulunduru_ 
lacaktır. Satılan çlfUlk hududları 

dosyadaki tapu kayıdtnda mevcut bu 
Junduğwldan fazla izahat iııtlyenle

rin 9tO_s No. ne mcmurlyetınılze mU
rnca.at eylemeleri Uln olunur. 

'(15016) 

İki ay evvel Arnavutluk toprak- • çekildiler 
ların.da iki Arnavut tarafından 

katledilen Davud Hocanın adliye_ ı· k "ı ayda 17 o 
deki dosyasından aşağıdaki ll\<1-
liımat çıkarılmıştır: · f 1 f • 

Tahrip edilen Alman tayyarele
rinden 128 zi lngiliz tayyareleri. 
diğerleri hava dafi toplan tara
fından düşürülmüştür· cağına ııaptıınıvermiııUr. 111~"' 

Yaralanan Cafer tedaV1 ıatı.ıJlll .A 
Jınmı§, ıaka ytlzilndcn Y8";,1ıııı-d!J~. 
çin arkadaşından dancı d& }..Y

söytemlııUr. Ahmed haltıotı. 

1 - Preveze cinayet rnahke- 1 a yan ayya reSJ 
mesinin 36 numaralı ve 9 teşrini- d 
evvel 1919 tarihli karariyle Da- düşü rü 1 Ü 
vud Hoca ve suç ortakları olan 
Htristiyan Vasil Gotzia, Müslü. 
man Malyo Osman ve Hıristiyan 
Take Nilomani, Müslüman Vehip 
Tsimo ile yine Müslüman Zakir 
Rehap'ı teammüden katlettikle. 
rinden dolayı gıyaben müebbet 
küreğe mahküm olmuşlardır. 

Dün lngiltero sahilleri üzerine 
yapıian hücumlara iştirak eden Al
man tayyareleri bini bulmuştur. 
Bu. lngilterenln şimdiye kadar 
gördüğü en büyük hücumdur. nı takibata ~ıımışur: 

2 - Y anya cinayet mahkeme
sinin 14 numaralı ve 14 teşrinisa. 
ni 9rn tarihli karıırile Hoca bir 
suç ortağiyle birlikte Müslüman 
Zakir Sekoyu ve yine Müslüman 
Reşit Habib beyi teammüden öl. 
dürdüklerinden de-layı 20 sene 
küreğe mahkum edilmiştir. 

3 - Preveze mahkemesinin 30 
numaralı ve 1 O haziran 1921 ta
rihli karariyle Hoca ve suç ortak
ları olan Hiristiyan Take Niko
mani ile yine }'İiristiyan Kons. 
tantin ve MüslümHn Malyo Bu. 
si, Müslrman Ahmet Haşim, 
Müslüman Balup Mehmet, Müs· 
lüman Hüseyin Yakup ve Ilıri!'ti. 
yan Vaıil Çuval'e karşı şekavet 
harcketincle bulunctuklanndan ve 
yasak silahlar taşıdıklarm.dan do
layı gıyaben ı 7 seneye mahkum 
edilmişlerdir. 

4 - Prcvczc cinayet mahke. 
mesinin 14 kanunuevvel 1921 ta
rihli karariyle Hoca, §antaj yap. 
tığından dolayı dört sene hapse 
mahkum olmuştur. 

5 - Yanya mahkemesinin 14 
numaralı ve 1923 tarihli karariy: 
le Hoca, ııuç ortakları hırlstiyan. 

P latsika ve Hıristi}'an Ti:ıke Zo. 
ga ile birlikte katil teşebbüsün· 
den dolayı gıyaben 18 seneye 
mahkum olmuşlar.dır.· Bir müd.. 
det sonra tutulan şaki Zoga idam 
cd\lmiıtir. 

6 - Yanya mahkemesinin 9 

Londra, 15 (A.A.) - Çörçil, 
! vam Kamarasında, aıağıdaki 
beyanatta bulunmuştur. 

Somalid'e Harguisha'nın şimali 
şarkisinde Tujargam mevziini iş.. 
gal eden İngiliz kuvvetlerinin, a
detçe faik ve tanklarla ve mühim 
topçu kuvvetleriyle takviye ediL 
miş bulunan iki fırkadan mürek_ 
kep İtalyan kuvvetleri tarafından 
mevzilerinden çıkarıldıkları hak
kında memnuniyet vermiycn bazı 
haberler aldım. 

Harekat bitmemiş olduğuna 
nazaran bu hususta fazla bir şey 
söyliyemcm. Fakat gelecek hafta 
yapacağım beyanatta Şarktaki 
vaziyet hakkında da umumi ~e
kilde bahsedeceğim. 

iNG1LtZ RESMl TEBL1Gl 
Kahire, 15 (A.A.) - Orta 

şark İngiliz umumi karargahı 

tebliği: 
Somali. Yeni kuvvetlerle tak

viye edihm düşman dün şiddct.U 
bir hücuma kalkmı§tır. lleri hat
larını bir çok saati r muhafaza 
eden ve düşmana ağır zayiat ver_ 
diren Jcuvvctlcrimiz muharebe
nin cl'an devam etmekte olduğ>.ı 
geri mevzilere çekilmişlerdir. 
Düşmanın Fransızlara karşı 

kullanılm:ık üzere hazırlanan 

tam mevcutlu iki fırkanın büyük 
bir kısmını topçu kuvvetlerini 
ve zırhlı otomoblllerini ele biz·:! 
karşı kullanmakla olduğu şimdi 
anlaşılmıştır. 

Diğer c~phclcrdo iş'orn ılc~cr 

bir haber yoktur. 

ırrntı.tz TA l'YAREI,F.RtNtN 
FAAL1YJ~T Rl.ANÇOSU 

Almanların hedefleri arasında. 
Londra. civarındaki Kroydon hava 
meydanının da bulunduğu bildiri -
liyor· Burada ehemmiyeUıiz hasa -
rat olmuştur. Daha fazla tafsilat 
yoktur· 

Mançcstcrde bir fabrika binıılıı.
rı hasara uğramış, birkaç ev tah
rip edilmiştir· Olen yoktur· 

Portland üzerine neticcfi.z kalan 
bir hücum yapılmışhr· 

Alman tayyareleri on dakikada 
bir tayyare hcsabile dUşUrilluıUş -
lerdir· 

Muharebeler esnasında seyir i -
çin sahile gelen ln~lizlcr de ol
muştur· 

l .ondra. J.) (A·A·) - Filo ha -
!inde uçmakta olan 55 düşman tay 
yaresi ibugün 1ngilterenin §İmali 
garki ıııahUi üzerinde gözükmUşlcr
dir· Atılan bombaların bir şehrin 
amele mahallesindo patlaması ü
zerine büyük infilaklar olmuş ve 
evlerin fü;lünden l'!lev ıütun larınm 
yükseldiği görillmUştür· Az sonra 
11ehrin üstünden büyük duman hu
lutlarr geÇnüştir· 

Şehirden çok uzak olmıyan iki 
köye de bombalar düşmüatilr· Tt'l -
lef at olmasından · korkulmaktadır· 
Tayyare dafi bataryaları şiddelli 
bir ateş açmı§lar ve birçok lngi -
liz avcı tayyareleri faaliyete ~cç
nıişlerdir. Düşman tayyarelerinin 
hasara uğradıkları zannedilmekte
dir· 
AL)fAS BAŞKU)fA~DA?liUGI-

NIN TEIJl.1(.1 
Berlin 15 (A·A·) - Alman or

duları b~şkumandanlığı tebliği: 
Bir Alınan denizaltısı Atlantik

t c, ı i bin tonluk İngiliz yardımcı 
kru\'azörilnil batırmıştır:· 

Aynı trenle 
H üsnü Çakır da 
miştir. 

·Vekil pazar günü 
dönecektir. 

istanbul mebusları 
Kadıköy ve 

U sküdarlılarl 

d\İ9 

. dinlediler ..t& ır 
11alv- ef> 

İstanbul mebusların~ diJll~e· 
rna.~ları vo dilckJerinı <' 
devam etmektedir· udı.f (t, 

Mebuslar dün de Oıılt ~s~'' 
Kadıköy halkevle~de ~ t'° 
rii3müşler, birçok dılelC .ı-11' 
niler tesbit etmişlerdir· ,,a)'S F 

Mebuslar bugU.n Ynl0 

cektir· d~ 

Taksim gazUıoı\111 .J 

ucuzluk ·ıt• ~ 
Taksim gazinosunun ıu ; .. r.-~ 

olarak tesbitinden sonra. il j)ıtJ' 
tetkikler, musiki zaınanın 11~ 
olarak vazedilen varyet.: ğtt1' r.: 
ları için fazla para alın 1 ıl.tr 
dana çıkarmıştır. . usttc>', 

Bunun üzerine vali ~ j]tri ~· 
lo yapılan mukavele:>'l ,.ııııtt 
rek içki ve yemek pars lll 

1 
r 

dirilmesini istemiştir· . ııı~!ıtl f, 
Bu talep esas itibarılC"11''o ?f' 

dilmiştir· Buna. göre, }' 1'~ C 
tabldot da 1 liradır· )'. u 
rılınıyacaktır· 

1 numaralı ve 6 mayıs 1925 tarihli 
karariylc Hoca suç ortağı Hıristo 
Sula ile birlikte şantaj, adam kal. 
dırma ve yasak silah taşıma mad. 
delerinden gıyaben mahkum ol
muştur. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter: 
Press Associaion'un havacıhk 

muhabiri, iki ay evvel ltalyn'ntrı 
harbe girmesinden itibaren orta 
§arktaki hava muharebelerinin 
blançosunn yapmaltla ve vakıt 
vakit neşredilen resmi haberlere 
istinat ederek 10 hazirandan bi!ri 
lngiliz hava kuvvetlerinin muh
telif tipte J 70 ltalyan tayyaresi 
imha ettiğini bildirmektedir. 

Müsait olmayan ha va şcraifine 
rağmen Alman tayyare filoları 14 
ağustosta cenup ve merkezi lngil
tcrede limanda, sınai mUessesele-
rc, t:ıyyare meydanlarına, hav~i / 
baraJlara ve kamplara kar'ı hU
cumlarına devam etmiş1erdir· 

7 - Yanya mahkemesinin 23 
numaralı ve 8 teşrinievvel 1925 
tarihli karariyle, Hoca, suç orta
ğı Hıristiyan Take Nikomani ile 
birlikte şekavet ma.ddesinden gı. 
yaben idama mahkC'ım edilmiş
tir. 

Bütün bu malltmattan anlaşıl
dığı veçhile Hoca, ne kurbanlarr, 
ne de suç ortakları bakımından 
Hıristiyanlarla Müslümanlar ara. 
sında fark gözetmemekteydi. 

Harpten sinirleri bozulan 
bir ihtiyar kadın geldi 

Znyi olan İngiliz tayyarelerinin 
adedi 18 olduğuna göre nisbct 
on İtalyan tayyarc&ine mukabil 
bir İngiliz tayyaresidlr. 

Birbirini lakibcden hücumlar 
nc~icclerinin gözden geçirilmesi 
İtalyan a~kcri hedeflerine glin-

Bu sabahki konvansiyonel treni , ) · düz ve:. gece uicum edildiğini to· 
ile şehrimize gelen yolcular ara-
ı-ında Danimarka tabaa.smdan barüz ettirir. Atılan 100 lcrcc 
BcrUıa Taust.rup isminde Ya.§h bir ton bomba büyük hasarlara sc· 
kadın da vardır· Bir muharriri- bcbiyd vermiş ve İtalyan askNi 
mizle görüşen Bert.ha F;öylo de- mevkilerini barınılmaz bir ha1e 
miııtir: . r 

" - Hanıburglnn geliyorum· getirmış ır. 
Uzun zamandanberi rıı.hahnzdnn, ?ıfacaaca t ayyaro meydan ı ve 
Son Avrupa hadiselııri, tayyare askeri mevkii 30 elan fazla defa 
bombardnnanları heni blisbUUln bombardıman edilmiştir. düşmnn 
~nnstı. RinirlPrimi bozdu. Burada kuvvetlerinin bir tecemmu ma
kıznn ve damadnn var· Onların 
yanındıı oturacağım·,. lıalli olan Assab 20 ye yakin defo 

Amerika ve 
Şanghaydaki 

vaziyet 
(Baş tarafı 1 lnl'idf') 

lerini çekmek h ususunda l ngil· 
teren!n verdiği karar Ü7.c?"ine ya. 

. bancı kıtaatm müstakbel vazi· 
yetini tesbit etmekti. 

Amiral Hart'm evvelki gUn 
geldiği Changhaid(' bulunmasr, 
Amerikanın Ohanghaideki vazi· 
yeti çok yakından takip etmek. 
te olduğunu ve İngiliz mmtaka.
smın Japon kontroluna brrakıı
ması hakkındaki Japon talebine 
muhalif olarak müdafaa kuvveL 
lerin in adilane bir surette tevzi 
edilmesinin emniyet\ altına a.lrn
ma.sm a büyük bir ehemmiyet 
veridiğini gömermektedir. 

bombardıman cdilmistir. Derun" 
da petrol depoları ve tayyare 
meydanı ciddi hasara uğrat.ıl
ını§tır. Tobruk limanında gemi
ler, kışlalar ve denizaltılarına 

mahsus rıhtım 12 defa muvaf
fakiyetle bombardıman edilmiş
tir. E n ziyade muvaffakiyetle 
ba~arılmış musadcmelcrdcn biri 
Trablusgarp çölii. üzerinde Gla.
diator tipinde bir t ayyare filo
muz ndctce faik ltalyan tayya
rclerilc vukua gelen ve 15 İtal
yan tayyaresinin alevler içinde 
düşmesile neticelenen musadcmc 
olmuştur. 

1ngiliz hava kuvvetlerine cc· 
nubi Afrika, cenubi Rhodcsie 
tayyare filosuyle Fransız pilot
ları mükemmel bir surette yar

dımetmişlerdir. 
tTAL\'AN R ESMi T Em ,l(;l 
İtalyada bir mahal : 15 CA.A.) 

l talyan orduları u m umi karar-

Kardif, Vcstan ve Portlnnda li
man teslıııatt ve Brigtonda elektrik 
fabrikası ,.e Yorccster ve Salis
burg civarında eslitha fabrikaları 
muvaffakıyetle bombardıman edil
mişlerdir· 

1 ngiltcrenin cenup ve cenubu 
şarkisinde hücumlar bilhas.sa lny -
yare mcydanlanıın ve A lderschot 
kampına tevcih edilmiştir· 

nıı hiicumlar esm•--;ııHla lehimi -
zc muvaffakıyetle dolu şiddetli 
hnva. muharebeleri olmuştur· 

H-15 ağustos ı:r.ccsi İngiliz hü
cumları nisbet<'n az olmuştur. Bu
nunla b('rabcr. ])l'rich\•nilcr civa -
rmda bir kilise tahrip ~dilmiştir. 
Bundan ha~k:ı mühim hasar ol
mnmıştır. 

Dün düşmanın 7.ayialı 28 tayyn
rcdir. Bunlardan 22 si hava muhn
rchelerinde. altısı yerde imha e
dilmişlerdir. 

12 Alınan tayynrcııi !islerine dön 
ml')mişlir· 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı l nclffo) 
Britanya adasını abluka ederek 
İngiliz milletini aç bırakmak 
için elinden gelen her şeyi yap· 
ma.sma karşı harp harici ve bL 
taraf memleketleri beslemek ve· 
silesile lngiltcrcnin dilşmanları
na gıda maddesi göndermek :n,a.. 
sıl mümkün olur! 
Vakıa ifa.desi biraz kaba ibir 

darbnncscld.ir , fakat h akikat in 
tam kendisi olduğu için tekrar 
odebiliriz: At teper, katır teper, 
arada ne olursa zavallı eşeğe 

olur! 
HASAN l\UMÇAYI 

gahı 67 numaralı '!.ebliği: 
f ngiliz somali'sindeki harekat 

hava kuvvetlerinin müessir bir 
suret te iştirak ettiği çet in m u
harebeler arasında. t a m b ir in
ki§af halindedir. 

Esirler alınmış, sila hlar zap· 
tc<libni§tir. 



• H ;,); B E K - A'kfam Posta!'t 

.'5't.(lff:O.ıt~,P.t~~I~· fl-w· YARJN AKŞAM~ 
·Ji !~'!,€/!!fJ,Ş KZILAY BEŞıKTAŞ ŞUBESıN;N 

·~ı -21-
ı. ..~~ dova?X\ etti: "~.;ı tltdlrd der gibi. fa.kat kemali safiyetle 
~t iı~ e burada beyhu· mukabele etti: 
ıı..:'' ~' :ez,,in. Cüzdanımı - lnüı '-ok daha ı.ordur! .. 
~ ~1'atan r r.ıcktup vardır. Varkley sordu: 

,.,)\. lı'r a ilk gelecek bir - Buradnn Tri&tan tepesinin 
"-- t..ı:- an•ız getnı.lnln aü· "Yanık orman" kmmmı iı:aret e-
. "1' '4Ql ed debi.lir ınlaln? ·· 
11t.. Jır._. ersin. Gemi ge • ed 
"'il ~r da lI - Evet· Fakat bu mesn.r en o 
~ ~ırı ansa ka~ı ihU. rada bir ~ey gönnck imknnsızclır· 
~~ rnız. Hele benim - H:ı.nsın dUrbUnU olup olma-
~ orıa kat'fyycn bahset- dığuu biliyor mwıun ?·· 
l~ - Bilmiyorum· Varsa bile biıe 

n....... &elince d • göstermedi .. 
,~ b"lık ' enıze atar- - ''Yaruk Orm!lndn'' yakılacak 

llltrıın ları ortadan kal· otların dumanı buradan g5zlc gô-
u.~· Utıi)'ctıe Uıerlerino rlllebilir mi? .. 
. ~, ed· - Ha~·ır· 
~ % . 'il~·lUyo run, ıanma, Petcr, - OhaldcHanıım \'C göıclllerinin 

~ l'tp""akrunı. Söylediklerimi muhakkak dUrbUnleri vardır· A. 
~ "' la caba göz::{ilcr nr. tnrafta duruyor

ıı değ 1 ıırrı. Bana vaade· tardı? .. 
tl'tt 

1 
tnl? Do13cm'l•'n ba .. ladılar· lld yüt: 

't erendinı " J ~-- _eleiiUr · metre kadar <ite de, Peterin cılu: 
'~~. li ederiJn, Sen i~i bir bir ağaca bağladığı İngiliz h:uıdı-

Sftnnet Dlğiiaii 
MAÇKA l<UÇUK ÇıFTLıK parkında 

Miialr Nureddin 
AvruıP>adanı genen 

BAYAN SENiYE 
KOME SAZI. ÇIGAN ORKESTRASI 

~ENG'N VARYETE NUMARALARI 

~.. lYdi bakalım, §imdi rast dalgalanıyordu· Sağda bir kaç 
? ağnç ve epey u.zn~ ıp giden çimcn-
tıler, lik bir sııh:ı \·ardı· Fakat. lılı; bir ta 

u ~ ... ~ rafta insan eli ve'\'& a ·a;:rı dcğdiğl-
"ll~ı- ... a6, beceremiye· b tlt ""'ekı~ v ne dair en ufak bir i.z göze çarp. 
~ l ttıtı arkley kendi· mıyordu· 

ım~uadiye Pllljı 
e:azinosu açıktır1 <e aı z ve IE ğ ı e n c e.a 

)\ e '"4. ltu. CünkU vaktile Varltle\' hcrt:ımfıdola~tt· Band· 
~lı. ~ kıı ve da •cılrk spor rnnın yanınd!l durd•J: 
~ •. "e k 1h tırmanmasını. - "Yanık Orman" ı tara.eaud 
~"' ~'\'etini idaıc etme. iç~ bura'5t gilzcl btr yer değil mi? 

..................................... mi! 
Traş bıçaklarının ıatı§ı fo 50 ye dütmüıtür 

lSı ~ttıııeie&kll\rının dibinde dl~~~~~: 
~ 'h,ttt l\ uçuruma bak • ı Petcrl:enara !l'Cldi e1'11erek deni-

onu d" U - ~ ' ' Ctı.c uc nmemegi t ::e baktı· Sonra eli~ le hir nokta~·ı 
~~ j göstererek he.rcc:ı.nla b:ığırdı: 
'fl.tt 'l'f llleh - Bcrayn bakın! Burnyn ba-

ÇCJNKO: 
POKER Traş Bıçakları 

tıc ('\'\Tice 10 defıı traı olonabllirkeıı son tekrmmıilii aayr.11lnde 
t;imdi rahat rnhat 20 defa trn:t olmak kabil oluyor. ~ te arct isti yen üç !:m !·· 

tı ~ llıtbı Peye tırmanrıı, d:ığ A"ağıda. dar bir deniz kısmın-
bır IUr ~lr adam için. )'e· dan sonra ada;ı ı;c,·relcycn kaya. 

....... .a ... ı:n11n111111 .................... . 
~ . tlük göatermi\•ordu· hk l1alkanın hemen d?ıımda. su· 

)il tUçlüfü d •. • yun altında denizden dahn koyu 
~ . ~~itliği ~ aha zı~ade renkte mfuılntil şeklinde dört bll-

~ n en Uerl gel- :: ilk cisim görünUyordu· 
01lde~dl Vnrkley heyecanını gizlemeye 

•t ~ "ev · .ı\rn.sıra Varkle;•e muvaffak olamadı· Peterin omuzu
':i\ ~. h[ı. ~ 'kolaytıklnn maca. nu tutan eli takallus etti· Mırıl· 

tıy t.~\lfü \' dandı: 
~~o ı haber eya kaynda - Aldanmamışım!·· :s:du. \'ererek onu i· Aldanmamıştı, bun:ı rağmen talı ı 
' ~ -nlni doğru çıktığı için ta~km bir 
~o andır bu tırmanlf} n~e izhar etmiyordu· 

~-· Yeşilköyde -
Güzel B1r Villa 
Aparuman tarzında iki ı-:atlı, 

dört taraftan ha\·adar \'C 11>1 S•ıl<a· 

ğa cephesi, bahçesi ye her npcırtı· 
mıı.n için ayn lt3pısı bulun:ın ve 
kAglr oı:ın zemin !:alında çaınnıır· 
hanesi, aır.turl:a ,.o Rlatrııııga ha· 
mamr sarnıcı, motl\rlü lmyusu 
her türlü e:ıbabı istiralı:ıtl ''c nıır: 

~1 b~ ~ tdu~ Vaı'!!leyiıı par J Bir kaç dakika de.nlzi se)Teltik • 
.. -~ ~~ atııal;a ba 

1 
• ten :sonra Petere döndU: 1 lcontoru cami oınn ve :ı:tngln bir 

.,, ~ ı.:_ tltl:nil'et !! amı3tı. Fa -Şimdi, gözcUlerln buraya n:ı· tarzda mobllyalı ve bUl.Uu odaları 
~ ~.torıu.ıı: vermeden ve Jtl geldiklerini öğrenmemiz ll· mu§amb3lı ve tataııyon ı ::; <laklkn. ·'t ~ed ı>U ile meısgul et. ~ıın•N Her halde bizim geldiğimiz j mesafede kf.ıln çok gUz<'l Wr vma. 

• e~~o erı bir adam gibi yoldan değil-· mobilyalı veya mobllyuız Enlılık· 
t, Or, ~I t'd\l: :sağ ayağmI - Gelse~crdi an~ardım, hiç jz tır. Ye~ilköyde Go.zl Evrenoa soka· 
't.~' h~ c'iYde t , yok, ben dıkkat ettim· t;;'mda as numaraya mUracaat olan· 

, ~t~'tl e\, tıa • . utunul or, - Bu busust.a bir fikrim var &:ım•a•s•ı'••ı•••••••• 
.~~ tı,?1 g D}ak, sol el. :ımma henUz emın değilim· Bu yay t 1 
~' rı tekrarlıyordu. l:ı~'I iyice bir daha tedkik edelim· 
ftı~~ t~ e ka~nr kalmı ı? I T~kerle!, izleri görUrsck hayret et 
~~ gu" De ne yüksekti· p mıyeeegım. 

ıı!41? ~ ennıekıe h t • : - Tekerlek izi mi? Ne mUnase-
"~ tter a a eı:r.ıı; bet?.. 1 

tlıı.:4 t:~ Çok genç ve r.o!• 1 
~"' aıı Ilı ve tncktupu 0 • - Buraya tayyare ile gelmeleri. 1 
~ tı:ı' ~ l'aa... mahir bir pilot say031ndc mümkUn 
~ lıtı- 111'lıaz bir olabilir· Fakat, tayyarenin initi ~-

Raşit Rıza Tiyafrosu 
16 Ağu1'!toıı Cuma günU nk§amı 

Sundlyede Şenyol Aile Bahç~sindc 
"SÜRTt:ıK,, ,, _: 

Komedl (3) Peı·de -t 

~U baldo bl ndama. ben- na.smda. tekerleklerin yaptığı izi 
\ \ '~liltc r .ı\lman zab~ü kaybetseler bile havnlanrrkcn yarı E. Sadi Tek Tiyatrosu 
·~~~ '~ 'ltt~tllei oynuyorc!u· uğı ili yok etmeleri imk!!.n daire. Bu gece Cağaloğlu Çlftc11anı.ylor 

'il dt,.., hata yııpmııtı. ~ndc değUdir· ,., ... ıiU? l3I b ı :ıhı;c:ıinde Kttynanam Vodvil 3 perde 

~ c:!fe:o ~ • r elçlka· Potcr. Varkleye ~nşkın gapm 1 
~butrdı lanıanaa. "Cer br.kıyordu· "Entclicans Servis" a· ~ 

t .ı • fakat 'Rayı,ı dC· j~I de'\'am etti: B ""l·· Halk s· 
~~ "lltıı .. _ eyog w ıneması 
.:'1~ ~Ck - Her ne !H•. bekliyelim göre-

•11.. ~ \,tı le iyi etmişti. ceğiz. Asıl mülıJıl olan bu degil Burun J.I de: 1 - Aslan Adam: 
~: ~t. Utt~~?'tnaklarnı.nı ,ıs· zaten- Öğrenmemiz IAznngelen en KaibA, 2 - Vicdan Azabı: Moto, 

mühinı cihet bu maoot depolarını 3 - lUkl. 
\~ d nıwl doldurup bô§alttıklarıdır· ---o--- ) ' 
'"''~- edi. _ ı 'ıı ~~etli bir ~ag c.ue 1tut· ~~;,e~~reddüdsüz t:r .:ık cdi- .T emıil Şuheıinde . 
i ~ at~ ..ı· ök var·• 1 1 k · · ~tı.~. 4ı.1'4ÜftU • .Aman yn. yordu. Varklcyin ne dcm<'k istedi- ça ıtma ıstıyenlere j 
~:l'lıı. q lkeıı ~'ini her zaman t.amamiyle kavra. Beyoflu Halkevinden: EvJmizin 

~ı:...~ t\lltuğu değildi, sn. yıı.m:ıyor, fakat onun, bilhassa. ka.• Teınııll ııubCBinde çnlı;ımal• laUycn h-:· ! 
~ ~ Col>ltı bir kök ÇÜ· yniığ'! tırmanışından sonra. her cıe vcııll ,.e istidatlı nmııtör bayanlar:n 

· ~~ ~ dtv~U· ~I yapabileceğine katt bir iman tıee E\imlıe :ınUracaat ederek kaydolu:ı. 
'# 

<d.,, • b-. edi31. ·ord 11 : liyoı du. mal arını rica eyleriz. 1 

~ 
"l ı... ~ er hl - Haydi Peter, vakit kaybet. ___________ ...._ 

• "Ole: "U oaı bir ta§ \ - -
" rUlc miyeıim··· tS.·a-n ta~. ____ _ ~.ıL ~a~~n. b ta:_'lı"' "' Alti saat müddetle, gUnc& atın-

~~· ~eter l) caya kadar, dört mil murabba: ka. 
\, lttt ; • arl(.Ieyh bl· dar olan yaylayı baştnn bqa ve 
~ t~liitıı hemen hemen kar13 kıırış anuıtır. 

ı~ ~eıt · dılı:ır· İkisi ayn ayrı yerleri dolaş· 
'ılı. onun mL~lardı· Güne, battığı sırada kar. 

~t ı.. ._~ıı.... ne acnıe:; "> "I' 'h.._...,ıad 1 .. lrt şıla5trklan vakit bir ağaçm altında 
\ ~ ""lttnıı_ 1 On ne i- durdular. Varkley aordu: 

1 

•• ~erkcs bilhassa çocuklartarafından ·alınması gayet 
l<olayt müessir bir ... müstahzard•r. 

Barsak i So1UCanlanna ~~. te~'t'ı tö 
1 

Ve nrtık önün - iBr 6CY var mı': 
~-~e tı t'ln.ecU. A.ı:ıkhı,a - Hayır... karşı rayet tesirlidir. Baraalc · aolııcanlırının . büyüklerde ve Kiiçüklctcfe 

\ı ~-~l~lrlJ br, 'i' r. -- Ben de fiUphcli bir 3ey gör- scbebolaı:ağı tehlikeler göz önüne alınara1c ' ıolucan hastalıklarında bunu 
•. ~ ı,, 'Va!ıl ot nuA- ıncdim· Bu i§ln sırrını hen Uz öğ- kutlanma1an faydalıdır. ' 
~~~ ller rcne:aıedik· Gözcülerin gelmesini t-~... e~ aldı· o~klemcktcn başka çare yok· Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen buı 

5 
•• 

~ Pirinç unu •. M~cimeJtı .. Bezelya • ıYulaf, 
fi \tı aalr HUBUBA'X Ullı"LA.nl kuwet ltıı.yn"1jdır. 

1 M. N~~Ç:p:'-MAR'K~ MUStAH~!~ ı!! l:l~ 
• ................................ ai!i·· ... ··ra· .. ır:ı:~ ~ · ••••••••••• .... ••••••-••••••••J7••w•• ~·• • er. .,.••••••••••• •ı•. ::: :::::: ::::::: :::::::::::::::. :::•.:; ... ::: .. :.: •. : . .:::::::::·:·: 
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. . -
Muhammen bedeli GOOO llrn oııuı 60 adet ıo metrelllt ,.e 00 adet te l~ 

metrelik JokomotUierde kullanılan :·ı ucruı Halske fo.brlkası m:ımulA.tt ı>ıro· 
metre aaaUerlne mahsus PJrometre blosu 26·8 IHO p:ız.ırtesl gUnU eaat 
(15), on be~te Haydarpngada gar bü ~ .. J dahilindeki komisyon tarafından ka· 
palt p.arf usuma 11atm almacaktır. 

Bu lge girmek fstlyenlcrln 4:i0 liı'alık muvakknt teminat, kar.unun tayin 
ettiği vealkalarıa tekllfierlnl :muhtevi zarnnnnı arnı gUn BMt (H) on d!lrt 
de !tadar komisyon relallğin• vermrl d ır.zımdı?'. 

Bu i§e ait ı;artnamcler J:omlsy :'lan parasız olaıo.k dP.ğıtılmalttadır. 
<li9S0) 

"~ ,,.,\ı · Burada yiyecek bir şey butııma. müstahzar her eczanede bulunur. 
~. 'ttı:ırıı yacağız. Getiratlerimizle littüaya Kutusu 20 ~uruştur. Mu·· nakalat V·n'"a" ~ . •stanbul ~~ ~. tiıı . dibinde ldl. u mecburuz. c .... """''··~·· - ·-,,, ............ ·- .... , • •• .,ı.· ~ 1\ "" 

t 81\'ri t Y T , ~ t ~ epcııiyle g<; - umurta arayayım. a!}.a 

~,, ~ 'idı~ı ku:__'~:~·~· b~~~;;::.~ ;,.ı er " 1111ı1iınıJ ·~m~••_. Mıntaka li mar.ı riyasetin.den : 
ı 'l!: acaltıa:n eonra tyJ.. hır· Kuşa gelince, ateş J:ıkama· ~ s dl PIAI E in n fi n ~ !ıı~tp a, _?1ın aae1eıcri ~acağımxza. göre hic uğra6mn... ~ aa ,. 1 ~ lldleını cg© r® n O~n 
~)a ~tu:ıgiıye, bakın~a - Ate§ yakabilirim· ~# ı - Arnavutköy nkınlt bun:ı.u i;c XandUU ııras:ndr. 1.toomu, oı.a.u d .. 
• kadar anladı: - Kibritsiz ateş ynknbileccğinl ~ -nızaıtı kablosu tamir edilmek ilzt!rc J;r.ldınlııcaktır. 
l, l lıa~ıl çılunısun? biliyorum Pı>tcr. Fl\knt. ateı yak. ~ Ot 11 • s • G • .2-19.8.!HO d:ı. başlnnacak ı.c ı:; ı:;Un kndn.r sUrccek clnn trunlr ı,ı L 

i Ilı ma~ tt'hlik•-)j .. B.111nd:ı olduğumuzu ~ e erı ıneması ve azınos çln lrullanıl::ı.c:ık dubadn. bcynclmllcl irnrctıcr gece ''c cUndllz bulunncal--
l!{r.rnı d bellı etmemclı~ iZ· f.j.c ' tır. Bu saha.lardan geçecek gcroil •rın u•ıbç.nm yaltıntndıın geçmemeleri \'e 

\.ı n a alay c· ( Dcvumı P!!_Tl_ arilllllJfü~ Kiraya vcrilccekE_r.)r_!~riyete müracaat bu hlzndıı. slir:ıtıerini kemneleri bil,1..rıı.r. ~7408) 



2 
- Bunu kestirebilmek çok 

_.. ÇUı1kU her iki tarafm da 
avantajları göz öniJne getirildi
ği zama.n müsavi oldukları göz'i 
:küyor. Birinin yumruklarında 
fevkalade katiyct ve sürat var. 
Fakat, diğeri bunların şiddetini 
yok edecek kadar ve adeta bir 

Zl/AlrlEIRI[ · IK/AID/AIR 
- Rir..a ederim Müuyyen, de- f 

dı. Böyle boş şeyler için geveze 
Jik yapma ..• 

- Bos şey mi Naran? 10 da
kikadır gözünü boksör Kemalin 
resminden ayırmadın. Bunu tec. 
rUbe etmek kolay ... Haydi baruı 
deminden beri söylediğimi tek- . 
rar et ... 

-
!)por M•t~"• İv'• A,k .-..""~"' 

•y•Rıtı 

~kirge gibi çedk ... I\emal çok 
nefesli ve kuvvetli ... Fakat Re-
fet daha. tecrübeli ... D::ha eski. .. 

- Elhasıl müsabaka çok heye 
canlı olacak ... 

- Heyecanın en büyük sebe
bi de galip gelen boksörün, dün
ya şampiyonasına ir;.:rak için 
Amerikaya gideceğinde... Dii
şün bir kere ..• Türkiye şampiyon 
luğunu kazanmak, sonra mille
tini temsil için Amerikaya git
mek ... Az şeref mi bu? .. 

Muhavereyi burada bırakıp 
Maçkacla bir ap:ırbmanm sili5lü 
bir !alonıuna göz a tahm ... 

Boğazın hafif fakat serin rüz
garlarına kapıları açık, geniş 
bir balkonun önünde iki genç 
!nz oturuyor. 

Bir tanesi elindeki bir örgü i
şiyle meşgul... Diğeri gazete oku 
yor ... 

Örgü ile meşgul olan, çenesi 
C:Hi§\ikçe olacak her halde. müte
madiyen söylüyor: 

- Ona. ilk dt>!a bir maçta te-

!adiır etrr:1 .. •1m .: Doğrusunu ıı::

terscm oyunu•ıiJan ziyade beni 
ta vru hareketi cczcetıniı:ti. Çok 
mülevaz.idi. Halla bir keresinde 
bir gol atmrştt. Mensup olduğu 
klüp tarafdarları çılgınca alkL~ 
}arlarken o adeta utanmıştı ... 
Yürüyü§Ünii bile ~aşırmıştı. Teb 
rik etmek için yanma gelenlere 

elini uzatmayı bile akıl edemı
yordu. Bu dalgın \'e ağır gözü· 
ken Ragıbı tanıdıktan ~ ilk de
fa konu§tuktan sonra, c:ok hoş. 
çok cana yakın bir arkad!iş ola
bileceğini görmüştüm. Sen ne 
dersin? .. 

Genç kız başını işir:dcn kaldır
dı. Sual sorduğu arkada.şmm 
söylediklerini sanki hiç dt:,pl1 a
yonnuş gibi elindeki ga1.etcyt> 
bakışma adeta hayret etti. 

Naranı bu derece alakadar e
den ~Y ne idi-: Hafif eğilerek 
gazeteye bakmak istedi. Fakat. 
Naran biraz asabi bır hareketle 
gar.et.eyi buruşturarak koltuğun 
kenarına attı. 

. .; 

S~cit,Tuğrul ÖG-ET 

Müzeyyen gibi meraklı ve i~i 
içine sığmayan bir kız bunu öğ
renmeden rahnt ""'t bilir mi?. 

Hemen gazeteyi kaptr. Nara
nın !::aktığı sayfayı !:evirdi: 

- O masaallah .. 'l\1~nl!?.h •. 
Terakki var auıd-:: ~ı\ran ... Sp~r 
sayfasına bu ne .tla?i:t ... Faka~ .. 
lş an.!aşıldı. '\'av en;.ştemiz vay. 

Naran gibi bir kızın kalbini çele 
diğini farketseıı. ı:imni antren
manlarını. boks el~'iinnleritı. bı 
rakır, spora v~J<ı. e:!cr koşu3ın. 
Fakat şimdi ... Şin:di ~rıi koskc
ca bir şeref bekliyo::. nu ~:-efe 
ulaşabilmek için ~:ır.sını l!Crübc 
edecek.sin... Mu~ ıffer ohır~an. 
zaferin verdi~i gu .. ur kim bilir 
se?i ne kadar P.t'İ"ji1 me;: bir fiÖh
ret yapacak... Nıinn kari~ını, 

sen bu kara sevdaıinn ·;;..z ..;Pç! .• 
Bir fırtınadan evvel denizin ü

zeri nasıl kararırsa, genç kızın 
da iri yeşil gözleri tıpkı öyle ko
yulaşmıştr. Belki hiddetlenmiş

ti. Fakat, bu hiddetini belli et
memeye gayret eden bir lakaydi 
ile: 

:-\aran hiç ·: :;.•p veremedi. 
- s~r~ın tabıi... Çiinkü din 

lemiyo~,iuıı... Çiln:di bu resmi 
tema~ay.ı dalnııf1tm .. 

Müzeyyen hem ~öylüyor, hem 
de resmi ~·aranın <Jr.'Jne seriyor
du: 

- H'ikk.rı Vdr •. ~ll delikanlı-
. Y:ı bak ... Sporcıdsı.rru (sırım gi
bi) dedikleri bir hov pos ... Yap,; 
tığı sp.» :n ÇE-hrc Ü7..()rindeki · 
mUthi§ te~irlerinc ı ağmen mun 
tazam !~3i.ll!ı:; bir yüz ... Çevik 
bir vücut ... üstcl!k hüçücük bir 
ringin içind•) biitün Türkiyeyi 
kendin-e cezbeden t-;r şöhret ... 1 
Meşhur ra. lyo mucidi Markoni
yi Türkiyede tanımayan buluna
bilir. Fakat Kemal? Onu tanı
mayan bir insan tasaYVur edi
lebilir mi? .. 

Müzeyyenin çenesi 'İyiden iyi
ye düşmü§tü ... Söyledikçe açıla
cak ve açıldık!:a da söyliyeoeği 
12üphesi~i. 

(Devamt var) 

FUTBOLCU PORTRELER/ No: 1 

.. ·rurkiyede henüz yetişmemiş eşsiz futbol yıldızımız : 

16.E K ü R 
Meziyetleri.. oyun tarzı .. hususiyetleri ve hat1ralar1.. 

nur. futbol sa.hasma ko3ar. barlka· 
lar gösterir· Üstüne de buz ı;ibi 
bir dUŞ·•• 

n "K bo b ., d Bek.irin hastalığı geçmiştir artık. • en ona -ıra m a a mı 

1 
0 

. .b.di 
koymuşumdur. Bekir ve Bekirin emLl' gı 1 r. 

e~tll hasım kaleEi içinde bomba gi. BEKlRtN MEZlYETJ,t;Rt 
bı 11aUar· Çok 11erl koşar··· :Ko3ark,en ,.u· 

Be tfin vuru§larmın top üzerin- cut çalrmı yapar. Yüzl~rce futbol· 
de kendine mahsus tek bir sedası cü gördüm, Bekir &ibi vücut çalı. 
\'ardır. Ben birçok vunışlar arasın· mı yapan birine daha rastlamadım· 
da bakmadan Bcklrln §utlarını ta- Bir buçuk saatlik oyunun her da
nn:abilirim· kikıısında Bekirde gol ümidi lmıl-

Bekir, dünya üzerindeki futbol· maz. Bekirin pa~ları ileri ve öl
cularm en çetinlerinden biridir· çUIUdür. Yanındaki oyuncuyu ister 
Onda yaradılış itibariyle aklın ala· istemez iyi oynatır. Bu çocuğµn 
nııyacağı bir kuvvet ve bünye da- yanında oynarken ben derdim ki: 
yanıklığı vardır· ''İnsan bu yaman oyuncunun ya· 

Her türlil fena bakımlara rağ. nmda gözü kapalı bile oynar ..... 
:men Beltirin vücudu sarsılmaz. Bu Bekir çok iyi demarke olur. iyi 
futbolcu sabaha kadar uykusuz ka- yer tutar. Pasr çeker· Bekir de· 
lır; eğlenir, içer··· Ertesi gün ma- plasmanlarda harikadır· · 
ça çıkar, en güzel oyunlamıdan bi- Bekir en bUyilk maçlarda bile 
rini oynar, yıldırım gibi koşar, as- heyecan nedir bilmez. Bire;~ m"ü· 
lan gibi çarpışır, goller atar .•. Be- hlm maçlarda dikkat ederipı, biz 
kirin bünyesi çelik gibidir· Me- on oyuncu heyecandan sapııarı ke. 
seli Bekir hastadır· Ateşi 39. Dok. allmişizdir· Beklrin kılı bHe kırur- , 
torlar yataktan çıkarsa tehlike ol- damnz; dünya umurunda d~ildir, 
duğunu söylerler. Bekir doktorla- o oyununu bilir. golünü 'tıkar. O· 
ra güler, yataktan fırlar, eoyu- yunun son dakikasına kadar S<>· 

. Yazan : D r. S e drrft Gürsoy 
(Eskı milli takım soliçi) 

ğukkanlılığmı bozmu:· Bekir her manda· 
vaziyette ıut çeker· Koşarken, ça· Atletlerimiz aylarca çal~tr··· u· 
lon yaparken ... Bckirin eutları çok zun atlama rekoru yapacaklar dı· 
11ık1dır. Bekir kaleye şut çekerken ye ... Bekir futbol ayakkabısı ile 
köşe hesaplamaz. Kaleciye: "Tuta· bir atlar, yeni TUrkiye rekoru ya· 
bilirsen tut ... ,, der g•bi demir şutu- : par. 
nu yollar. Top bir kere kaleyi bul. 1 Bekir Dünyanın meşhur futbol· 
dU"'ft\\1 ltlfülfr. V.t'tlk oıf\f' 1'.l~i cuları ga,t l'Mlf!lel'"dl, klmblllr ne 
tuumaz, tutmak• iıterıe kendi de olurdu? Hiç ı;Uphe yok ki bir oyu. 
kal~inin içersine yuvarlanır· Be- nuna binlerce lira alan dilnyanm 
kirin pantalonunu çekerek attığı en. meşhur oyuncularr. onun ~·a -
penaltılar yamandır. • ı nın<la hiç kalırlardı· Zira Bekirin 

Bekirin zihnimde ve Türk fut
bol tarihinde yer bırakan birçok 
maç hatıraları vardır. 

Hangi birini anlatayım bilmem 
ki: 1ttihalspor - Fencrba.hçe maçın · 
daki. tek başına kuvvetli Fener· 
bahçe müdafilerini bir bir ,;:.•çer~lr 
ark:ı- arknyn attığı iki gol. 1'.arbte 
l..:ck kalesine soktuğu 2 goı ..• Buno.
da Slavyaya attığı \'C bütür, t<\kr. 
mımıza maneviyat \'erd iği ilk gol. 

Sofyada Bulgar':ıra attığı goller. 
N~ °bi!eyjm ben, dana dolu j•s.rar· 
lıklar. 

Bckiri daha naıııl anlatayım': O. 
yalnız f tbolcu değildir. Koşucu \'P. 

ntlayıct bir atlettir de ayni za-
ı . 

mayuı sağlamdır. 

Bekir mert bir arkada§, uysal 
bir çocuktur. 

Ne yazık ki. görüp görcel?i!imlz 
bu tek futbol kahramanunızm biz 
kıymetini bilmedik. Almanlar bildi. 
Almanlar 1928 Olimph·ndmda. 
Amsterdamda, bu kt)"metli oyun· 
C!JYU: ''Bekir... Bekir ... "' dixe ku· 
caklay1p \'anlarına oturttukları za
man, gözlerim yaşarmLc;tı. Ona. on· 
I:ır kıymet veriyorlcı.rdı· Dediler 
ki: "Bekir TUrk olmaı:;aydyt , milli 
taknnımmn en yüksek oyuncusu o 
olacaktı!" , 

Söıo:Un kısası: Ilckir gibi hir fııt -. 
bolcu TUrkiyede yetl-=mf'mlı>tir· 1'\e 
de yet\~r nrtık bu gidiııhı··· 

. 
ço.z 

serinletir. 

Büyükdere - Beyazpark arasıo~9 
Yarln yapılacak 

Yüzme teşvik müsabakalal! 
ıı ~1zll f 

İstanbul Su Sporlıın Ajanlığın. 2 - llakcmlcr; .fjk f 
dan: - Bekir Macur • 'l'e~ ttifl , 

1 - Yiiırr.t tcş.,,ik miisabaka_ . Sıtkı Eryar _ Hfü:aıt'I~ S ~ 
iarının 4 üncüsü 17 Ağustos cu. • Nuri Bosut. Ali ~ıa:aı::ıl• 

1
: 

mart esi ~iinii ıo<ı:ı• 15.30 dtı Bü- Yukarda isimJerı }' s•'t ~ 
yükdcre Beynzr.ork havuzunda arkadaşların muayY~rıa oııV 
,·anılacaktır. vuzda bulunmaları rıc 

Bu haf ta yapılacak 
1 

At yarışları proğr8~ 
Yanş w:. ıslah encümeni tara. DÖHDONCO KOŞ~,: i~' c 

fından tertip edilen at yarışları. "Ka"'.:ıatc:pe koşusıı 1.,gWj~ mn altıncı hafta koşulan önü- daki yerli halis kaıı ııS· 1 müz:dc~i p;ızar V clicfendi kcşu ve dişi taylara rna~s ife 1 

sahasında yapılil~a!.;tır_ Bu hafta. ycşi 1400 lira. J3ir 11~\•eı~< 
ki ko~uların pıogramı şöyledir: 1 radan maada (iulıtl 1 

BlRlNCt KOŞU (Handikap) 

Jstanbul Boks ~ajanlığının 
tertip ett~ği 

tfç ya'.jrı laki halis l:an ar~p er 
kek ve diı:i tayiarn mahsustur. 
Ikramivcsi 190 lira. Mesafesi 1600 
mctıc. · 
1 - Sevim {M. Tu:-zut • . 

Büyük Boks müsabakaları 
A. Kes .bir ) Kg. 55 

2 - Işıl;: (Nezir Nazif) ,, 50 
3 - FcrlıM (Ş. Başar) ., 4S 
İKiNCt KOŞU 

Yarın gece başltyor üs yaşındaki yerli yanm kan 
lngiliz erkek ve dişi taylara mah
sustur. İkramiyesi 470 lira. Mc. 

M~ Mirnk edenlerden 
boksör Acm Rnlk1nıı·ı (<;. S·> 

Güzel bir spor olduğu halde, 
memleketimizde uzun 7.amandır 
ihmale uğramış bulunan boks 
tekrar canlandırmak üzere, !s· 

• tanbul bo!u; ajanlığı tarafından 
• büyük boks müsabakaları tertip 
edildiğini evvelce yamuşlık. 

Müsatakalar 17 ağustos 1940 
c:umartesi akşamı saat 21 C.:e 
Taksimdeki Halk sineması salo-
nunda bsşlay'aca kFr.r· · . 

Bir çok boksörlerin ~ştirak 
ettiği bu müsaba~alar şehrimi-

Liseler AlmJ -~!t1111 Komisyonu Başkanhğından: 
Cinai Miktarı Btherinln T. P'. llktcmln:ıtı 

._ Adet lira Ura Kr. t 

DUha.nı 11rası 3.50 H 3SO 23 
Yut tahtası 17 lO 

Yeni açılacak Üııhi.idar 4 Uncü ve Beyo[;lu 2incl Orta okulun ihtiyacı 
olan yukarıda cinai, mtktnrı, b~ue:'inln tahmin !ıatı \'e Uk teminatı yıızılr eş 
yalannın 2 cylUI 1910 pazıırt 3l ı;UnU s:ıat 15 do: kap:ı.lı zarf usuı.ı ne cl:sllt 
me15I yapılacaktır. 

Eksiltme Beyoğlu l.ııtıklı\1 cadc!ed No: 319 t!a I.lsrler talım 3atım ko· 
misyonunda yapılac!lktır. 

latcklilcr en az 3000 Jiralrk bu gibi ~!er yıptıkla:ma dair r~sn,ıl daire
lerden nlaca.klan belge ve l9t0 yılı ticaret odııııı \·eslka!:iyle ilk teınlnat 
maktnızıannı ha\'l 2940 aayılı k~nunun tarlfatı daire.ıılnde haprla.yıı:eakl/.

n kapalı r.ıı.rflal'UIJ yıik'tı.rida s5:r.il gecen aıuı.tt"n bir saat evveline kiıdar 
kcnnlııyoa relıl'-tln• makbuz muknbillnds Yermelerl. 

Teminat yatrrnıak, oıırtname ve numuneleri görmP.k istıyenlerın Gala. 
tuaray ll9Miııde komi.yon kAtıbllğlııe mUracaaUarı. (73!0) 

zin bu spora merakhlart tarafı;ı· 
dan şüphesiz alaka ile kaı~1lana
caktır. Bir çok b-:ıksörleri.ı 
i!;tirak edeceği müınbakalarm 

güz~l cereyan etr.:ıesi \'C arka.ısı. 
n.m kesilmemesi yolunda b6k.9 
ajanhğımır.a muvaffakıyet tc· 
menni 'ederiz. 

Z \ \'t ŞAHr\Df;'f:-t A:'ıf:F; 
lO:li· lll3S ders senesi znrfında Ca. 

!ate.saray lisesi Ucaret kısmm~an 'lll. 
dıJtım Jillhadetnameyt zayi ettim. · Ye. 
nfsfnl çıl;araca.ğımdan caldainln htik 
m'U ybktur. ... 

;ı·e,llli~y llll,·a ~ Ollfrl, 

Çelitclııt . $&ııhan"ııln~ 

t'nMl 

, 
Dıon·i, 

S:ırt~t 

/'* •cw ,m XATILI · 

IH AVR i 
YATISIZ · 

V E 

safcsi 1800 metre. 
1 -Şçhnaz {P. Hal:m) l"g. SS 
:? - Mch'.illa (f. K:m:.osman) ,, 
3--=. 7asvir (F. Knı·noı;'U:ın) ,, 
4 - Neriman (H. Kuru) ,, 
UÇÜNCO KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaşt~ki 
haUs· kan arap at ve kısraklara 
:nahsus. İkramiyesi 500 lira. Sik. 
let: · Dört yaşındal:iler 56 kiıo. 
·.~ş ve· daha yuhan yaştokikr 58 
2 - Karal<u, ( H. Mutlu) ,, ,, 
L - fi.ık,, .. ! ( A. Çırr.an) Kg. 58 
;i!o tasr• .. ;j..-.,klardn. McScıfesi: 
JlhJO ını-•re 
:\ - Vur;ıl ( F. Özslcmii) " ,, 
4 - Tomurcuk (Günday) u 56 
S - Örnek (H. Güçlü) • ,, 54,S 

Ki Z • ERKEK -~ft!l!i1~ı:ıı:ımıa 
.. 
R L i S 

~~ 

" i.'~..,, 
~3 ~ 

~ 
··: ~~ff. 

"Uzun,.auır k~ıısııf ı:•~.r· t 
:ı; J • 53 ti" ' 

ha yukarı yaştak• ıı1st1 ,: !~ 
at v_e kısraklar~ r1'15u<1e,,,ııı; 
ramıyesi: 5 ı O Jıra"cıort ~ f 
ŞIIU'akilcr 53 kiJO, c}ll)';ı ij 
ler 58 kilo, beş ,.et8şn'' ~ 
vastakiler 60 kilo tre· ~~ 1, 
Mcı:af-:sı: 2400 ı~~cı>.,) 1·f 
1 - J)andi ( S. Çır11' fi d~ 
2 - Komisaj (A· S~ l" 
3 - Pnristn ) Dr. ,.ıııl•~t· ~ 4 

Saraçhanabaşmda Horhor Caddesinde Telefon: 20530 1 4 - Romnns (P'· 1'"'"' ) ,. ~ 
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E•l<I hl ebenin eyıuıµn bc§lne k11:1 ar velllcrlle berabe:- mOracnat cd:rek kayıdlarını ycnile:nc!eı ı 1Azımdır. 7 _ Tnis ( f. l{ıır~ıc:v 
Eski '\•e yeni Uıletenln kayıdları her glfn u.at 10-17 ye kadar yapılır. BUttinlcmclcre 21 ağuııtosta ba)ana- MÜŞTEREK BJ\ " · jl.1 ııl-
eaktır. Yabancı di)lrre ilk amı.laT dan itibaren bnşlaıur. Son ııınıt'tıı. rcn~ubesi de vardır. / ç:fte bGhiG :; • _' S ı:c~ 

Talebe mektebin hu!ust otobUıı ve otomobr.I ne evlerine nakledilir. Osiü b:ıhis J • 4 
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