
SON HAVADiSLER 

EN SON 

Yardım paraları her 
ay toplanacak 

Ankara, 18 - Asker olanla· 
rm muhtaç ailelerine yardım 
için milhim bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. Bu layiha He 
hazcrde ve seferde 45 günden 
zlyade askerde bulunanların fn~ 

ALM A NYA 
ingilterenin 

tam 
ablukasını 

ilan etti 
Tayyareler bitaraf 
gemilere de hücum 

edecekler 
Bcrlin, 18 (A·A·) - Röyter: 
Alman başkumandanlığmdan 

bildirildiğine nazaran lngillcre. 
nin tam surette abluka nltma a
lınması derhal meriyete girecek
tir. 
Başkumandanlığın beyanatm • 

da bundan sonra İngiliz sularma 
girecek bitaraf gemilerin imha. 
edilmek tehllkesine ma111z bu
lundukları, bUtün mmtaknnm 
maynlarla dolu olduğu \'O tayya
relerin her gemiye hücum ede. 
c<?ği ilnve edilmektedir. 

D AK İ K A ) İtalyan tayyarerlt!'rl bomb.ı hnırJa rlarlu~n .... 

YUNANiSTANDA ;- Sovyetlere göre 1 

kir olan ve muhtaç kalan yakın. 
larına 1111 numaralı kanun mU-

cibince yardım eôilecektir. Bu 
/ yardımlar belediye teşkilat? o· 

lan yerlerde belediyeler. olma
yan yerlerde ihtiyar heyetleri 
vasıtasile yapılacaktır. 

lngiltere üzerine 

Dün mühim 
hiçbir hava 

taarruzu 
yapı lmadı 

Altı 'günlQk tayyare 
zayiat ı . 

492 Alman 
115 İngiliz 

T rablusgarpta 
lngiliz donanmasının 
bombardımanından 

sonra 

Belediyeler için hazırlanan ve 
1 maddeden ibaret olan proje 
şudur: 

ihtiyat · Anıerika 
zabit ve . Pevadımlarile 
efrat ça, , harbe ı KAPUZZO 

ğırllıvor 1~~:~ı~~ı'!~~'"P' . KALESi 
Alina. l R CA.A.)=nir tıılinı . harbi karşısındıt Amerl'tanın vnzi- 1 alyan lardan 

devresine işUrak etmek ve ma. yelinden bahseden Sovyet ~ı;ızc-

Ma1de 1 - Yiyecek vesair 
ihtiyaçlan ötedenberi kendileri 
tarafından tedarik olunan ve 
baıakaca muavenet edecek kim. 
scleri ve mahalli rayice göre i· 
da.re ve ihtiyaçlarını temin edc
bilcct'~< servet ve gelirleri bulun. 

ncvralıı.rda bulunmll.k th:~rn hir tcsi "Pravdn., şun lan yuryor: ALINDI 
kaç sınıf ihtiyat zabit ve efradı .. Amerlka Birleşik devletleri 

<Dcvıu.ıı ,4 üncüde) (\'azısı 4 üncüde: 

ıı 1 eylülde silah altma davet edi- harbe dev adımlarilc yaklaşmak. 
asan rtım"a".. tad A 'k l 'it n .. ,, • ıecektir. ır. merı a ngı o reye yar-

1' HUkümet reisi, Helli krm·azö- dımmda o kadar ileri gitmiştir ki, 
{' ,.Q rüntin bedelini ödemek üzere artık onu hiç birşey, hatta lngil-

tı . n s l z halk tarafından yapılan teberru. terenin rnağlübiyeti bile bundan 
'1 lll d • • atı kabul etmiş vo bu mali yar - _a_Iı_ko_~_·a_m_a_z_.,_, ------ --

t 
l ç l n is ı· dımın yalnız devlet ihtiy&çlarını 

e l karşılamada değil, batan kru\'a-
q / •k d zörün yerine yenisini yaptınrıağa <;:. l e e la küf! get=ğinl söylemiştir. 

\J ' " 1 İ 1 er Atina, 18 (A~\.~) • - Giritle Yu-llllflUd nanislan arasında muntazam sc. 
'CQ U g ! fC'rler yapmakla olan bir vapur . eçmei( milliyeti meçhul bir tayyare tara-

... , fmdan bombardıman edilmiştir. 
La IÇİn Bombaların gemiye isabet ettiği 
~ z::ınned!lmP.ktcdlr· 

Q ~um 'fORPITOI.ARA TAARRUZ ŞA-
'- l'IASI YALANLANl\'OR -tt • ı Alin:ı, 17 CA·A·> - 1yi haber n. }'. 1 e r lan Yunan mahfilleri dini mcra-

OJt'lı..o. sim dolayısilc Tinosu ziyarete gi-
.rvnu11 t l d::n yolcuları avdetlerinde taşıya. 

"eclci Q epJeri cak gemilere refakat etmek Uzere 
edilince Tinosft gitmekte olan iki Yunnn 

J destroyerinin dUn ı:ıabah bom bar -
1-1 apon dnnan edildiğini tekzip etmekte-
'l" diri er· ""an ımŞtF TA\'l'ARt~LEr.t 

1 • mast tı.tin:ı, 17 (A.A.) - Röyter: 
fldı . . liclli Yunan kruvazöril pcr§em. 

-ltl Çını karaı m'"""" • iiJıcUdcı 

~~!na gird ı 1• --- -· ,. " 

~ t, e liıncU t.ln.lde) 18 < '·A·) 
ııtt ~elt ~uıı nrasındakı •. ,, • 
~\L.. ~~l' nu ~bbüsUndc bu'; 
"1...~'~ ltlel'i BltUrtüinıUştür. lh: 
~~. lı~r.~ alıntnıa T ~ -ıeu ..,,, chan~ 

l\ Protesto edil-
~ ' ~;\I'() 
,~Q~t llt~~·;JiLtı.'LERı -
~ btidi • 17 ( 'l'Tt 
~~ ~ror: A.-A.) - Tasa-
~· ~~teııa" 
~)~"llaıı h~~bc: aldığ1m 
"l'ıır~)l ~lttıtıı trıattaın trıetı Hindiçini 

"'ıtı~alebatıın at.nıa Japon -
lir:ı lir. F'ra rcddetmcsir.'ı 

~ t I!~ lli~Uıı 8rısı~ deniz kuv. 
~\'fa:ı l!kted· ah.illerinde t::ı 
t:~ 1 l> l?'. 
~ "I' •latıoı 

Ruzvelt Kanada 
başvekilile görüştü 

I .ondra, 18 (A·A·) - Amerika 
cumhurrelsi Ruzvelt dUn akşam 
yemeğini, Kanada hududu civa. 
rındı:İ. küçük bir kasabada Kana
da başvekili ile beraber yemiştir. 

Mülakatın. garp nısı( küreSinin 
müdafnasma müteallik · meseleler 
U7.erindo cereyan ettiği sanılıyor. 

Bir İngiliz 
denizaltl gemisi 

battı 
l .011dra, 18 (A.A.) - Amirallik da· 

!resi Ussüno dönmek\c geciken •'Oıp 
kcns,, dç.nlzaltı ı;cmlslne zn.yl olmu~ 
nt\ZBrllc bnlulmaııını tebliğ etmlgtir. 
Bu d~nızııltı gemisi l47~ tonluktu ve 
4 pusluk bir topla mUcebhczdl. 

ı.. J'I ~ot'ftahk~ I..an~n vesaır 
'\~ lllJQ "Zlzıde edilmektcdır. 

ıu,, harp g d~rnlrli bulu-

&iıın~~~ri Fransız 
erdır. 

l\.ızıltoprak ~ocuk kampmdan lkl lntıba." •~ -
.,.azısı S Uncllde). 

l .ondra, 18 (A·A.) - Dün ln -
giliz harp gemileri ve tayyarelc _ 
rinin Trablusgarptc Bardiy:ı ile 
Kapuzza kalesini bombardımanlnrı 
çok mUessir olmuetur. Trablusgarp 
sahillerinde 11 İtalyan tayyaresi 
dü§Urülmüştilr· 

Bombardıman o kadar müessir 
olmuştur ki İtalyanlar Kapuzza 
kalesini ikinci defa olarak terke 
mecbur kalmışlardır. 

Hatırlardadır ki bu kale İtal-
yanın harbe girmesinden' biraz 
sonra İngilizler tarafmdan zapte
dilmiş, İtalyan kuvvetleri hafta_ 
l~~~ §idde.uı hücumlarda bulunup 
buyuk zayıat vererek kaleyi geri 
almnğa muvaffak olmuelardı. tn _ 
gilizler kaleyi tekrar ellerine ge
çirmişlerdir· 

CDeumı 4 Uncüde) 

Ş~f 
K ırşehirde halkın dilek
leı ini dinledikten sonra 

Aakaraya dindi 
Ankıırıı 1'1 (A.A.) - Reisicumhur 

İsmet lnönil bugün saat 15.35 te oto· 
mobille Kırochlnlcn hareket cderelt 
BAJA üzerinden Ankareya. saat 20.CiO 
de avdet buyurmuşlardır. 

BUyUk Millet Meclisi Hclsl AbdUlha 
ilk Renda, Genel Kurmny Başkanı 

Mareaaı Fevzi Çakmak, vckJller. 
cumhuriyet halk partisl umumt kA.• 
tlbl l•'ikrl Tüzer ve mebuslar Milll 
Şetı Dikmende knrşılnmt§la.rdır. An• 
karo. valisi Milli Şefimize Ankar& 
vilt\ycU hududunda mlilAkl olmtı§tur. 

KmŞElllRDE 
1 

Ticaret Vekili ba 
K~htr ı 7 - Reisicumhur lmne1ı 

lnönU bu sabah saat 10 da Kuıehrl 
§CrcOendlrml§ler ve K.ırıchlrlllenı. 

candan tezahUrnlile kar§tlanmışlar .. 

Sa.bab lzm.lre gitti ~~~=:u;.~sn~::::~:~:'::z~:; dan gelen halk mUmessillcrlnl kabul 
ederek hepsinin ayrı ayn dilcklerlnf 

Ev~·clkll gUntl Anktaradan şehrimize 1 tmdnn uğurlanmıştır. Vekil fuarı a· dilemişlerdir. gctmıo o ıın care vekili N 
1 

k h 
1 

Rtlslcuınhur öğleye doğru balkevln4 
Topçuo~lu lzmır fuannı açmak ~:1e çar en . ar et ve dahili llcaretlmlzln den ayrılaralc vali konağına. ı;ltm.ı.,1~ 
bu sabah saat ıı de tzmır va .

1 
son vazıyeU hakkında mUhJm bir nu· ve bir müddet lstırabn.tten sonra §ehi: 

(zmlre hareket etml§lir. pun e tuk aöyllyeccktlr. 1 içlnde blr gezlntı yapmı§lardır. t 
Vekil mıntaka ticaret mUdUrU Vf' 

veldl lcte bağlı daireler crkAnı tara 

Dobruca 
ihtilaf, 

Müzakerele.r 
YARIN 

BAŞLIYOR 
Bir Romanya diplomatı 

Sofyaya gitti 
Sofyıı. l ıl (,\ ,.\ .) - Romanya hn 

rıciyc nezareti husu.si kalccı müdUrl. 
~rynya gelerek ııal!hıyettar Bulgar 

· • nhaflllyle temasa gl:-mlttlr. Dobru 
• meselesinin §imdi kati bir safhaya, 
girmeıl beklenmektedir. 
Btikreş, 17 (A.A.) - D.!11 .B. A· 

Jıınıı bildiriyor: 
CurentuU gazetesi Romen • Bulgar 

(Del'1Yll.I 4 üncüde) 

1-: - .. -

- Çok aevlnlyorum .. Bana daha ılmdi)e kadar bJçblr genclu eö)ICıoeo 
diki teYll'rt ti)yledl... . . . . 

- l'oksa: •e,·ıenellm mi~,, dedi. 

' 



J 1 Yazan: J<adit.caK- :Ka/Lı 
- Hasta mısın? 
- Hayır··· Senden para istiye -

coktim· Bende ne vnrsa kaybet
tim. Lfı.kin geri alacağım. Artık 

oyunu iyice öğrendim. 
- Ben sana para. veremem. 
- Ödenmez diye mi korku-

yorsun? 
- Bana o parnlan veren sen

sin! l:Iepsl de zaten senindir; ca. 
nırnı da veririm; lô.ldn Ruslara 
kaptırmak için değil ı .. 

- Eh·.· sen bilirsin· Atımla kı
lıcını ve tabancam var Ytı··· 

- Ne dedin? Hunzak'a bir ka
dm gibi mi döneceksin? 

- Knybettiklerlmi kazanınca 

daha iyilerini alırmı· 
- Hayır··· Aldanıyorsun! Ru.s _ 

lıır seni soyuyorlar! Seni %chirli

yorlıır, Omar Han! Bunlardan ha
yır yok· Hemen geri dönelim! 

- Olmaz.· henüz baelrumandan. 
la da görü~edik ! 

- Şimdiki n.klmı olsaydı bura -
ya kadar yorulmazdan· 

Baron Rozcn Tifllse döndü; 
Glircistan krnlı Jorjun elci.sine zi
yafetler çekti; !}erefine balo ver. 
di; beraber ava çıktı; Ilı.kin tamam 
dört gUn hUkCUnet konağının salo
nunda saatlerce bckllyen Omar 
Hanla Hacı Muradı kabul etmedi· 
Her dcfasmda parlak Uniformalı 

ı:tk ve genç bir za.blt onların kar
ııılanna geliyor; dimdik duruyor, 
!IClİım veriyor VC QÖyle diyordu: 

- Kafkasya umumi valisi B:ı.. 
ron Rozen pek acele ve mühim 
işler ylizUnden Avar prcnsile gö -
ril§Jllck saadetine erememiştir; 

yarmdan sonra umulur ki buna 
imkan bulunsun! 

Omnr Han bezgin ve pişmandı; 
artık Hacı Mumda hak veriyordu· 
Hncı Murat ise dişlerini sıktyor; 

gillü.msiycn ve sellimlıyan Mmı'kof 
zabitine kin dolu bakL5lar attıktan 
sonra hızlı hızlı uzaklaşıyordu. 

Hacı Murat geceyi hemen he
men uykusuz geçirdi; erte!! gün 

erkenden Omar Hanı uyandırdı: 
- Çabuk kalk ... Gidiyoruz! 
- Nereye? .. 

• - Kendi yerimize. .. 
- Falı:nt··· hiç b~ey ynpmndan 

mı·?·· 

- Rusları anladlk yn ... yeter ... 
Omar Han, hiç olmazsa bir de_ 

fn dahıı. kumar oynamnk. talihini 
denemek için çırpınıyordu· Hncı 

Murat artık kendislnl tutamadı: 
- Bana bak Omnr; utnnımyor 

musun? Bir erkeğin atı ve Bililu 
onun §erefi ve namusudur. Soyun
dn §Crcf ve namusunu yok yere 
yabancılara çiğneten bir baeka a 
dam daha var mı? Bllta.h eğer an. 
nemin ve annenin hat:Jrası olınasa 
seni HUrtıctkta bir vunışta öldll· 
rUr, atla sllı1hlan alarak memle
kete dönerdim· 
Hacı Murat ktpkırmızı kesilmiş. 

ti. Omnr Han onun alev bakışla • 
rınrn knmçıladığı nıbundn derin 
sız! yışle.r buluyordu. Genç ve a
t 5U arkadaşm& hak vermemek 

Çöpün tarili ncuıl 
yapılmalı? 

• l tanbul beledlyCfit temti:llk 
1 lerl mUılllrlll , belediye 

r~isllğino mUrncaa.t ederek eöpUn 
tarifini toml&-

ebcp: Halkın ~~We.re ~P nı .. 
3 cUle tUrUk soba borulan, eski 
mobilya ~ '-e re '~rl
l Orlarmı'9 

mynscffn \•ereceği tarifin chcm-
111 i~·etlni ve bo tnrlfln h:mrJaıuna.. 
<;m:n ltolny bir 1 olmadığaıı tak
dir etmek liwm• 

Hele bunu lokanta kellmeGl 
J,ıılbnılmıun yU.ıU.ndcn lolm.ntab.r 
<l.l. rcncbl gtU'SOn co .. 
'~.: 'erdlreıı kUtUk aanatlıır karnı.. 

f) QO taJcd1r C• 
d!yoruz. 

Tc>lak1dlerlmlıe gt;re, çöp tarifi 

mUmkün değildi; çekine çekine, 

Meta dert ~·andı: 
- Fakat ... yemin ederim ki bir 

defa nldnnmı§ bulundum. Daha 
sonra. hep kaybettiklerimi kazan. 
mıık için oynadım··· Şimdi de··· 

Hacı Murat onun e5zlcrlnl kes -
ti: 

- Aldanmamalıydın! }.iadem 
ki aldandın. niçin gene gitmek is
tiyorsun? Ben artık burada bir 
saat bile kalamam· Uzak yerler. 
den bizi buraya çağırdılar; sonra 
da ba!jkumnndanın yüzünU bile 
göstermediler • 
Hacı Murat Ruslara sövüp sa -

~"Iyordu: 

- Eh··· Bize dost olmadıl<lan, 
olmryacaklan anlaşıldı· Elbet yan
larına bırakmam, bunun öcUnli a. 
Jrrnn ... 

Otelin parasını ödedi; atına bin 
di· Beraber getirdikleri beş ki!}iyi 
çağırdı· Herııeyi anlattı, sonra: 

- !steyen benimle gelir, is\e -
yen de burada kalır! .. 

Dedi, nbnı sürdü-

Avarlnnn bcııi de birbirlerinin 
yüzlerine ibaktılar. sonra solgun 
ve §a§km duran Omar Hanı baı· 
tan ayağa kadar silzdüler; atlanna 
bindiler; Hacı Muradın gittiği yol. 
da kayboldular. 

Omar Han silkindi; kötü bir 
rüyadan ansızın uyanıyordu· Va
kit kaybetmeden o dn atlandı; 

dörtnala sUrdU ve uzaklaştı. Ya -
nm saat geçmeden Ha.cı Murada 
yetişnıi.§, onu yanaklarmdan öpe _ 

rek: 
- Sevgili karde§im, beni ııf

fetı ... 
Diyordu. I 
Hacı Murat köyüne dBndilğU 

zaman bııbasmm ancak nıezarını 

görebildi. Birkaç giln sonra da 
annesi onun kulağma fısıldadı: 

- Oğlum. babandan sana hiç 
bir§ey kalmadı sanma; hiç olmaz
sa alınacak bir intikam kaldı; 

unutma! ... 

- İntikam mı? Ruslardan ... 
değil mi?··· 

- Hayır ... Hanefiden··· Amcanı 
8ldllren adamm oğlu birkaç gUn

denberl on Uç yaşını doldurmuş. 
tur. 
Hacı Murat bu sözleri hoş kar • 

ı;:ılamadı; l!i.kin ne diye bilirdi! 
Memleketin soydan soya geçen 
kanunlan neyi emrederse onu 
yapmak ldzfuıdt· Boynunu bUktU 
ve mrnldandı: 

- Peki, anne ... unutmam!·.· 
İntikam saatinin geldiğini Hane

fiye de haber vermlşlerdi; kUsllk 

delikanlı Hacı :Murattan korkuyor

du. Onunla ilk karşıla tığı dakika 
kendisini ölmUı,ı billyordu· Bundan 
kurtulmak iç!n bir tek çare var • 
dı: Onunla ahiret kardegi olmak··· 

Haneflnin annesi de böyle ynp
masmı istiyordu. Oğlunu iki ay o
dadan dı§an çıkarmadı; ne saçını 
ne de tırnaklarını kesti· Hanefi 
uzun ve kirli saçlarla: uzun, kir. 
li ve krvnk trrnaklarla dosdoğru 
Hacı Murada gitti; 

(Devamı var) 

itine dahil olmıyaoak ylcr, Mlkl 
de olaa3klanndaıı daha wn·· 

BcledlyQ rlyasetıncleıı rlcamm 
yapılacak tarifin tatbiki 6ırumda 
herlınngl bir yhı ~p sayılınamAsı 
lhUmt\llnl yüzde yllı: d'tflı bile 
yüzde kscn ortadan haldıracağı. 
\'O kol ylaştımoalt dikkato "1ma
rak tarlfto t()p olmnyan ylcrin 
ılkrcdllmcsl obeaktrl'> 

Sebebsiz ne vardır ki 
Q do.o. fJ~ Uan arbyonnu • 

Gı:uctclcr bun" nakit ' ı. 
hıla.rmm atlığtnm sel>f'p old~nu 
blldlrlyorlar. Do.ha cloğnı u ''söy
lendiği,, nl yuzryor· 

No Mkmettlr blllıımez; odun f i . 
y tmrn yUksclmcslnd muhakkak 
sebebl d bcmberlndoolr- Ya odun 

oktur, ~· hı erken gclmltı- gcU. 
rtfom :nl3, lhUynçtaıı m;dır- -ı· bu 
sc.ferkl gibi nakli ' ıtaııı yoldur

Tevckkell domcmJ,~r Alhh sc .. 
ls bir y yaıntmıu: 1 

t! .. - - •• .lO 

~--ım;ı' IWWmmll--ı:ı:!lmR:_~ _ _ "'.;..;.v•'!-~'!~'!~~~9!, 1 1Ji~ 
• iki mayo için 9~ ııJ 

Model uçak 
kursu 

vlkderede kira paras•· >d 
J I.Lılellcta oturan kartl~ptııı ~ 

Dün ak§am kapandı. 
Bugün müsabakalar 

yapılacak 

• k •• "&Y.ıyor: ~ ; 
cek, içecek ve giyecek ~ ~ ~ a ,all.111 "'AIA.kadıı.rlar ihUk , \'l_ • .ıdtıefİ(. 

· rlndo takip cd.lyori&.r. GeÇe pi~~ 

Ortaoltul mUfettlş \•e öğretmenleri 
lçln bir müddet en-el G&la.taııııray 
11.s<'sinde açılnızı oln.n model uçak 
kursu dün lu\p:ınınıştır. Bu mUnase 
betle bir toplantı yapılmış, Ankara 
dan husust olarak gelen havacılık da 
lresl mUdUrü yarbay Osman Nuri biı 
nutuk söyliyerck kunıu bitirenlere te 
ııekkUr etmiş ve muvatfaklyct dlle. 
mL,tır. 

ynya gittim. Arkada§tıııl& ~ tı1ti -

B 
• 1 t • k " dığım iki mayo ıı:1n PO kll ııır ~,. 
ır ya t ama men, 1 1 raaı lstedller. Blr rrıaY0Y4 ıc,r;'t' 

nt için bu kadar kira allll3 ı' 

ev de kısmen yandı tik!~a~=~:r::;:r~azarı cıı~·t~ 
ederim.,, ili 

Arkadaaları namına d:ı. bir öğret· 

men teşekkürde bulunmuştur. Bugün 
saat 111 tc Zlncirllkuyudn model tay· 
yare uçuş mUsabalmları yapılacaktır. 

Ebe Naciye 
Davasının bazı 
şahitlerinin dün 

şehrimizde ifadeleri 
alındı 

Sevlftiti Mehmed Ali adında bir 
doktoru An karada. öldüren 
ebe Naciye,· Ankara ağır ceza 
mahkemesi tıı.ratmdan hapse mah. 
kdm cdllmt,, fakat temyi% mahkeme 
el kararı bozmuııtu. Geçenlerde ye. 
nlden be.§lanan muhakemede lııtanbul. 
dııkl bazı p.hldlerln de dlnlenmeaine 
karar verilmlf, ve ikinci ağır ceza 
mahkemesine istinabe e\Tnkı yollan. 
lanmıııtı:" DUn sabah bu §ahldlerdcn 
bir kısmı dinlenmiştir. Bunlardan 
emniyet mUdUrlUğil muamelfit memur 
!arından Fahriye Öğüt demiş Ur ki: 

" - :Mehmed Ali Haseki ha&taha. 
nesinde asistan iken Naclye ile buluş. 
tular. Bir müddet sonra da nışMland: 
lar. 

Naciye o zaman birinci ağır ecza 
mnhkemcıılnde zıı.bıt ld!.tibllğl yapıyor 

du. Fakat, llehmed Aliye para \'Cr. 

dlğini duymadım ı.-c görmedim," 
MUddelumumt muavini Feridun Ba 

ğana, Naclyenln o sıralarda birisi ile 
ıılkAhlı olduğunu ve daha boşanma_ 
mı§ bulunduğunu söylemiş, §nhld de 
bo;,:ı.ndıkUuı sonra nıpn1o.ndığıııı o.n. 
latml§tır. 

Diğer dinlenen şilhldler de doktor_ 
la. Naciycnln nrpnlandıklarmı ve ev. 
leıımek üzere iken doktorun öldUruı: 
düğUnU nnla.t:ml§lardır. 

Bazı §ahldlcr gelmemi~ olduğunda.o 
bunların çağırılması için muhakeme 
baııka bir gUne bırakılmıştır. 

Evvelki günkü 
zelzele 

lstsnbul, 17 (A·A·) - J{andilli 
rasathanesinden: 

Dün saat 18 i 5 dakika 23 sa
niye geçe merkez üstU !stanlıul _ 
dan tahminen 820 kilometre me
safede ve §arka ya.km istikamet
te orta eiddetto bir zelzele kay • 
dcdilml§tir· 

Izmirde 
İzmir, i 7 (A·A·) - Evvelki ge

ce saat 2,20 de Değinn<'nderc na
hiyesinde hafif bir zelzele olmu§. 
tur. Hnsar yoktur. 

* Suadlyc gıı.zlnosu sahibinin l6) 
giln ltap:ıblma kararma itirazı mnh· 
kemece reddedUml§tir. Gazino bu sa· 
bahtan itibaren ıo gtln kapanacnktır. 

* Tcrkos ınılarının soğutularak men 
bn suyu diye satıldığı görülm~tUr. 

Tedbir almıı.caktır. 
cı Muhtelif bahanelerle yollarda 

ğlenen otobüsler takip edilecek, ce. 
wandırılacakl:ı.rdır. 

Dün öğle üzeri Büyükdere bir ı minde bir Ermenire ait kagir C\ 
yangm telılıkesi atlalmı), bir yalı ıle diğer tarafındaki Feride ismin 
tamamen bir ev yarı yarıya ve di· de bir kadının c\·i yanmağa başla 
ğer bir ev de kısmen yandıktan son mıştır. 
ra ateş söndürülmüştür. Yanyana olan ve hepsı ahşap 
Yangın i~ele cadde.sinde bulunan e\•lenn yanm~k te~lik_e ... i 

beş bin liraya sigortalı Ta\il n~ r:naruz ka.ldığını goren ıtf~•}.·.e 
zade Hafızın b ii y ü k yalı b~tün ~ayre~ıl~ çalışarak. . buyuk 
sından çıkmıştır. Ate~ kı::ıa hir za· bır facıa halını almak ıstıdadmı 
m.~nda yağlı boya ve ahşap olan köş gö:;~er~n yangın.ı sö~dü.ı:mü~tür. 
kun her tarafını sanmş. ilk olarak 1 aYıl zadelerın koşku tamamen, 
,·aka yerine yetişen lstinye itfai· Y u r a n ı n kagir e v i 
resi köşkü tamamen alevler içinde yarı yarıya, Feridcnin C\ ide saçak 
bulmuştur. YC kaplamalanndan yanm15tır. 

. . . Evlerden bir kısım eı,wa kurtanla· 
Bu sırada ateşın dığer evlere • r bilmi sc de bilha sa Tavil zadele· 

rayet etmeğc ~aşladı~ı d.a g?rüle· rin y~h mda bazı kıymetli eşyalar 
:ek de~hal 13~} oğlu ıtfaıyc~ııden yanmı~tır. Nüfusça znyiat yoktur. 
ımdat ıstenmış, bu grup ~elınce?·e \'angının eletkrik kontağından 
kadar yalının yanındakı \ U\"an ıs· ~ıktığı anlaşılmı~tır. 

Hava Kurumuna 
teberrular 

Halk bu milli davaya 
dört elle sarılıyor ... 

Ankanı, 1 j (A.A.) - Yurdun muh· 
telü yerlerinden buraya gelen mnlQ.. 
mata göre hava lturumuna ııza ::;ıı· 

zılmak hareketi, her tarafta halkımı· 
zın havacılık da\•nsına \•erdiği bUyUk 
ehemmiyetle mütenasip bir §Cklldc ye 
fcvkalAde bir hızla lnkl§nf ctmeıcte· 

dir. 
Ödemişte bugllne kadnr 4.(50 va· 

tanda§m 9.781 lira tanhhUt ederek 
kuruma aza yazılmalnrı \'C gene Ö41c· 
mişln Kaya ltöyOnden Bayan Tınl§ln 
b1Urken mevcut parası olan on buçuk 
lirayı hava kurumunn vasiyet etı,nlş 

olm&Bl, diğer yandan bir kınım vatan 
da.şiarın sürü He koyun teberrud:ı. 

bulunmalnn, hallumızın haı.·acı\ı~a 
karcı gtsatermcktc olC:uklıırı yakın a 
lAkaya, nı;ık bir ornck te§kll eyle· 
mektedir. 

Bundan başka. lneboluda. kuruma 
aza yazılmakta olan ve 88)'1!11 yakm· 
da on bini bulacağı tahmln edilen n· 
zalar arasmd.'\ Bn. Şaziye gibi lsmall 
Kurt SUbyan Ça\"UŞ, ZUbtU, Sabri, 
İhsan İ§erl, .Mehmet Aydın S'lbl ısenc· 
de yllzlerce llrıı. taahbtidtinde bulun. 
mu§ vatandaşlar da bulunmaktadır. 
Hnlkımızıo, havacılığın bUyUk 6ne· 

mine verCllklerl değerin birer ifadesi o· 
hın bu hareketler burada hayranlıkla 
lcıırııılanmaktadır. 

Meccani talebe kaydı 
bitti 

Ortaokul \'C liselere kabul edi:e· 
cek olan meccani leyli talebenin 
müracaat müddeti diin bitmictir. 
Yalnız ~hrimizden lise ve ortao
~~llal'il meccani olarak girebilmek 
ıçın 1500 c yakın müracaat vaki 
olmuştur. 

Evrak Ankarada tetkik l'Clilecck· 
tir. 

Karısını tahkir eden 
3 gün hapis yatacak 
Sabri a~ında birisi dün akşam 

Akmd~r sınemasında, bir müddet· 
tcnberı ayrı yaşamağa başladığı 
karısı Mübecccle rastlamış, ken
disini tahkir etmiştir. 

8 inci acliye ceza mahkemesine 
verilen Sabri 3 gün hapis cezasına 
mahkum eclilmi~tir. 

---o-

Şair Fikret ihtifali 

Milli Şef 
izmirhler e selam 
ve muhabbetlerini 

gönderdi 
lzmir, 11 ( A. A.) - Ankara. 

dan aehrimizc dönen belediye 
reisi Dr. Behcet Uz, kendisini 
karşilayan gazetecilere 15u beya
natta bulunmuştur: 

"Reisicumhurumuz aziz Milli 
Şefimize he~lcrimin derin 
tahassürlerini ve tazimatını ar· 
zedcrek fuar gilnlcrinde İzmiri 
şereflendirmelerini istirham et
tim. Büyük Milli Şefimiz çok sa. 
mimi sevimli tebessilmlerile ny. 
nı hasreti duydultlannı ifade 
buyurarak İzmirlilere selam ve 
muhabbetlerini götürmekliğimi 
emir buyurdular. 

Bir kaç gün sonra 1zmirin bü· 
yük iktısnt bayramını tesid-e 
bashyacağız. Bu bereketli aylar 
içinde yalnız lzmirin değil bü
tün Türkiyenin heyecanla takip 
ve tesit ettiği müteaddit günle. 
rimiz de vardır. Milletimiz için 
her bakımdan mutlu \'e bereket. 
li olan bu günlerimizi yurdumu· 
zun her tarafmdnn gelecek yüz 
binlerce yurdrlnşlarımız.la \'e ha.
riçten gelecek dostlarımızla kut. 
larken ev sahibi olan her İzmir. 
liye düşen mUhim \•azifclerimfai 
unutmuyoruz." 

Dr. Uz, lmıirlilerin bu vazife· 
yi geçen senelerden daha kusur· 
ımz yapac;ıklarmn emin olduğu. 
nu söyledikten ve fuarı Ticaret 
Vekilinin açacağını kaydettik. 
ten sonra sözlerini şöyle bitir· 
mlştir: 

Fuar günlerini de hariçten 
gelerek aynı 2'.amanda bizi tanı
mak f ırsatmı kazanacak doetla. 
rımız samimi bir muhitte sulh 
ve silkün havas1 içinde bu kud. 
retli milletin milli, iktısadi ve 
medeni ve insnni vazifelerini na· 
sıl yaptığını gilzcl miaallerini, 
mesut Türkiyemiztn bu g\i?.el 
şehrimiz.deki inkılabı \'C imar 
hamlclerile birlikte görecekler
dir. • Ticnret vcl'.Aletl husust kalem 

111UdUrü Fo.zıı Pc§tc serglalndc hUkti· yarın 
ınetimlzl temsil etmek Uzcrc Maca· Şair Tevfik Fikretin hatıra mı ltalyadan gelen 

çivilerin maliyet 
fiyatı 

ristann gltm!§tır • anmak maksadi~·le Eyüb halkevı 
e Yugoslavya memleketimizden tarafından yann büyük ölünün 

mUhlnı miktarda mısır tstemektedlr. Eyüpteki mezarı bac;ır.da bir ih· 
OUn Teklrdağ'mdan liOOO ton gönderil t"fal yapılacakt ~ 
ml§tlr. ı . ı ır. 
_ lhtıfa.e S.l~ 15 de bac;lanacak· 

trr. ÔJledcn sonra ve gece de seh· 
~l;l--~~-ı rin diğer halkevlerindc toplantılru 
·~.--... l!>-!1 ......... -~------~-~ , yapılacaktır. 

~vtır ... ONUN "/Elli. 
N~ T~M ON Sli/ıil: 
Hlf P/~TE K-4d>ıNt 

{ YuZ 8.4$ıM··· 

•• 

Bir mUddct evvel ltalyadan gelml~ 
olan mUhlm miktarda çivinin aatıı fL 
yatı mUrakaoo komlııyonu tnratmdan 
te.ııplt edllınigtlr. Bu çlvllcr pera.keı:ıde 
olarak kllo8U 4G kuruştan satılacak· 
tır. 

Mübaşirler 
harcırahlal'l ıııG~ 

S:ıbık Adapazarı ııd11Y9 ,ı~" 
!erinden lhBan Uygurctan .JJ 
bir mektupta deniUyor ı:!:.uıı.!:I" 

"Sene ba§Ulda. adll tebl.'l>-~~ 
ya gcçmcsile lstanbul~1 cJil'- l:J 
mlzden Anadoluya naıcıedlle rtl~4 
arndıın seki% ay geçıııesfn e&:cf p 
hıı.rcırahlanmızı hllA. verııı~ ~ 
kuru!7 tutan fal<at bL'l:im ..Ar' o!~ 
zançlılar için müblm bir r'\'fı 
harcırahlanmızm b1raD e~ 
mcslnl rica ederiz:.,,~ 

- ~ 
Kahve v~i~~ 

Muamele vergıt 
m'uaf ~ 

~r .ı: 
Ankara, 18 _ Hariçte~ ff .";./ 

Uınlze tthal edUecck J<ab:ı ~~ 
muıımcle vergisinden tt11l c?~ 
ıı h~kkınd:ı. bir ka.rarnaııı~ 
mı§ \'e a.lAkadarlar& bildi ~ 
Su suretle kahve "e çaY 
bir miktar ucuzlayaelllctJt• .. 6 

~ tv' 
Manifatura fiyatlıi 

tespiti 'c.>#.. 
Fiyat murakabe koın1~uı ~ 

rın müddeiumumi başı!lri~-eı: A 
i, tirakiyie topl3narak ~~de ~, 
ihtikar şikayetleri üıCf1 ~itıl!'/ 
lar \"erecektir. Ba~ eo· 
müddeiumumiliğe teslırı'I 
!eri anlaşılmaktadır. be~ • 

Komisyon aylard~tl riıı!tı 
giden manifatura ç~ıtlde'ıt11 
lanm tesbit işine de " 
cektir. 

---ôr>---~-~ t ~e 
Dünkü ithal&ı 
ihracatıı111ı:çı~ 

Dün ltalyadan ,·e ~" 
trenle mühim miktard3 ~ 
ya ve k~ıt gelmiştir. ·tı~~ 

Böylelikle trenle .. ~rl' 
ba~lamıştır. ltalraY~ t~<lcf' 
taraf mdan birçok sıpa ; dÔ~J 
maktadır. Di~er tar3f~011ıtıl: 
garistan, Çekya ve ,. ı1ıııt: 
45 bin liralık ihracat Y8~e~ 
tentohumu. bağırsak \'C 

derilmiştir~ ~ 

Ş k 
.h ·ı ,. d,,~, 

e er ı tır~arı .. l iiio 
yeniden gör~~r ,'3fı 

Şeker üzerinde ihtı" g\"1'~ 
suç•mdan geçen Mart ri tt;,.:ı 
sene sürgün 500 lira ~~ 
mahkOm edilen yağ tU ef11)1!ııı
Sef eroğl unun kararı ~\tJlıl' 
keme!;i tarafından bO ::ırı fi' 

Dün yeniden b:ış'~J1 \!\ .. ,~ ~ 
mcde, tcm,·iz kar<ırt118 ııst IC 
,.e bir şahidin ç.ağınl~ıı11~ı 111'. 

ruş~ 

1VAıcl~ 
~azeıtB-1 

20 kur~i;e 
.mukabilt"10~ 
~ lk 'ı b'ır Ata ı roman, a • r.(11" • i albUmU, sev~ i~' 
i hikayelerle ~ol r 
i kitap verıY0 ·fi' 
. ıf ~ 

Kuponlarıtı fi pli~ 
başlanmıştır. 1ftıi~· 
yı ihmal etme>' 



İngiliz İstihbarat 
nazırı söylüyor: 

Hitler 
gelmezse 
üzüteceğiz ! 
Sahilierimizde 

onu karşılamıya 
hazırlandık .. . 

L<ındra 17 (AA.) - Roytu: 
Radyoda l.:onupıı :istihbarat ner.m 

Dut Kupu, İı\gillcrcnln herlıtııUi bir 
Alman ist!IA te§cbbUsUnc lroymağa 
.ha.ur oldu~-unu l::cyan cderl'k, İngiliz 
h&lkmm Alman bücuml&T.mın tcslr.1 
altında bulunmadığını ıı.-c bu hUoum· 
ln.rm .deb,7et c;açac~na bllU:ia htltUn 
lnglllzlcrin amu nzminl kuvvetlendir
~beyan ctmi§ ,.c ıdem' tir ki: 

"lilllcrl l:a.lıul etmek igin twnaml. 
le hıızırız. Şay.ct §imdi f;'Clme.zso cid· 
det .inltlıınm uğrıyncağIZ. Mllstevli· 
nin 16.y:ılt old$ haı:arcUi .i&tıkbıılJ 
kcndiainc aahilleılinizdo yo,paca&ımu; 
..hakkında, tcmlnıı.t vereblUr!z.,, 

Geı;cn h ftnrun Alman zafer halta· 
sı olacak ycrdo İıı.glliz zn!er ha!tası 
olduğunu 11:ıtırlatıı.n nazır, sözlerine 
~u ~urctlc devam etmı:tır: 

"- Bı,u:Un ~lltcredc hichlr dehşet 
yoktur. Blllıltls vazifenin yapıldığı 

hissi, bir itimat ve zafer hissi ve y;:ı.p· 
tığrmız ;gibi ve ondan dahn mUthlş 
znyıat verdlreb!lmelfüğimlz lı;ln daha 
çok gelınelerl ist.cği vardır. 
B0~1lk blr !acil devrinde yn§ıyo· 

mz. Fakat bu dcvlr aynı znmnnda 
bQ,yllk lcabramnnlıkla.r dcvrldlr. :Bu 
bııt'ta lngillz tarlhlııc yıu:ılacalttır. 
lllllctimizln ruhunun c:air edilmez oL 
duğunun .aon dcllllnden JrtUınr etme· 
llyirM GltUkço mkla§an l\'C f:"U.tlkı;;e e
hemmiyet alnn bu havn hUcumlan 
,B<U'et bir ist:Wl.nm ~ıcı :iseler 
bunun sadece bir !lyruıko u1l'lutunu 
s!S yl lyebill r ız. 

:Alman :zayiatmm TRlcnmlan dikkat· 
le tetkik edllml,ııtir. Alman zayiatına 
U'ıyılt olclul,"ll ehemmiyet! vermediği.· 
mlzl size temin ederim. Biz, yalnız 

d~ttı~nü ı;OrdUğUmUz "kuşlıır,,ı :ö-
111 olarak mo~ ettik. lb"aknt lılrçok 
yarıllı 'kuşlar .. dıı yuvnınrmn dönmek 
"llmidl -0lmaksızm (!önU~ ',YOlunıı. çık. 
~ıarcıır., 

Baş ekil nkarava 
döndü 

Başvekil Do'lrtor !Refik Say. 
dam dün akşam eksprese ba,t 
lanan hususi vagonla Anknraya 
hareket etmiştir. 

Başvekilimiz istasyonda Ti· 
en.ret Ve1dli, vali ve belediye 
reisi, 1sta.pbtil komutanı, cPOliS 
müaürü ve dostlar.ile kala.balık 
bir halk kitlesi wafmdan uğur
lanmıştır. 

B'1ŞVELL"'L'l TE~EKR1lnLERt 

1stanbu1, 17 (A.11.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam, kardeşi 
Hakkı Saydamın 11e/ah dolayısilc 
telgraf, 'mektup" çelenk göndermek 
cenazede bıılunmak ..sın.etiyle acıla-
1ını .paylaşmak lfUfur.da bulunan 
dosllamıa ve yıırddo_şlamıa .en de
rin minnet ıVe ~ükranlarını arzet
meğe Anadolıı Ajansını memur bı(
yurmuşlardır. 

~ l::latayda petrol 
sondajları 

R ~ B E R - J\k~m P.ostarı 
'!"!""9 ! g 

ingiHz donan
masının 
Almanlara ve 
İngilizlere göre 

ZAViAT~ 
Almanlar hakiki zayiatı 

6;5 misli fazla 
göstermişler 

L<>ndra, 17 (A.A.) - Röytcr ajan· 
sınm deniz muhabiri r,u satırları ya· 
zıyor: 

•'Londrnnm salô.hlyetll mahfillerin· 
den alınan a§ağıdaki st.ııtL!ıUkler, ha· 
klld .lngllL-: ı<'lenlz zayiatı rakamt ile 
A~manlar tnre:tınamı iddia edilen ra· 
ltam arasında bUytlk nlsbctsl.zllf,1 gii3 
termelt itibarile dıltkato !Ayıktır. Bu 
atatistlldere sadece dUşmtınm resmt 
tebllğlcrlndc :zllrredllcn rakamlar ko. 
nulmu§tur: 

Zırhlılar: 

Hnlclkt zayJat, harbin bidayeUndc 
mevcut onbe§ zırhlıdan bir tanca!. 
Dü~nn lse '32 zrrhlıyı ba'tırdıl\'J ve· 

yahut ağır surette basanı. 'lll!'rattığını 
idcfüı. etmektedir. 

'il'anrarc gemisi: 
Hak.iki mymt, harbin bldnyctındc 

mo,·cut yefii gemiden ildsi. 
DUşmıın iso on tayyare gcmtaı ha· 

lmirğını veya :ı.~ır surette haaara uğ
ratt.ı.ğun iddia ctn:ılşUr. 

l\'.ruvnzörler: 
Haktkt zayiat, 62 kruvnzorden tıı:u. 
.Dtl;iman ise 88 kTnvaz6r bntu"<lrğı· 

nı lblldlrmlştir. 

l'>cstroycr ler: 
Haklltt zayiat: 18. 
DUşman ine '911 dcstl'oyor ;knybcttt

ftimlzl muı ctmı~ır. 
Ticaret va,purlnrına gelince, lngL 

llz, mUUcfilt .ve 'bfto.re! ticaret ıvapu· 
nı za;-ıa.tı yckQnu gıuTi ı;n!l olarak 
2.514.199 tondur. Bunun 1.340.404 to· 
nu lnglliz '\'l\PUru, 4S7.6S3 tonu ımOtte· 
flk vapunı ve 736.162 tonu da lbltarıı.f 
vapurdur. DUşman ise ~.078.036 ton 
batrrdlğml iddia eylcmifUr. 

Bundan axt§kıı. dll§man 200 :vnpunı 

en az aylarca -Atıl bırakacak derecede 
hasara u~attı~ 'blldlrml§tlr., , 

• ~antstanda ,parlO.mentonun dör 
dUneU devresinin a.çllma.aı mUnnse· 
betile 'Kt\bildc &6z söyUycn Zahtr 
Şnb, AvruJla hnrbl katFSinda 
mcmlekcUnln bitaraflığını 11An e~ 
ol<tuğunu ve bu pollUkıı.yı takip etmek 
te devam edeceğini "beyan ct.mi§ilr. 

• Romanyacbkl Alman ekalliyet 
gru,pu §eflerlnln 'konseyi azruıından o· 
ıım ıRath ve şmıt, 'dUn Romanya b:ı.~· 
veltillnl .ziyaret edQI'Ck Alman grqpu· 
nun arzularmı ve en mllstacel istek. 
lcrint blldirırifşlcrdlr. Bqvekll G1· 
gurtu, hllkO.metin önUmUzdekl hafta 
orto.larma doğru 1iir karar vereceğini 
vaadeyleml§tlr. 

,. Londrıı.dak11S\1çre elı;lsl aUn ln· 
cruz hariciye nezıırct1ne giderek, lsvl,e 
re nrnzlSl ilzcrınacn lngtliz tayyare· 
lcrhıin ııı;m:ısı <'!ol:ıyıSilo 'hllk0mctln1n 
portesto notasını vennl§Ur. 

• Generul :Fru.ıiko dUn 'Ma.drlttcn 
Corunn 'Vill'lyctlndckl Pazo Yeiraalye 
hareket etml§tir. Generalin nlle:ri 'Dlez 
kQr vehlrde bulunmaktncltr. 

c: 1.spanyol bnndtrelı P.ampero 'Pet· 
rol vapuru ne filğcr i'ıd lırpnnyol tle:ı· 
ret vapuru cuma. gilnU 1ııgtUzler tara. 
fmdan CebeWttarıko. eevkeaflçrck hı· 
ceaen inceye kontrol eailml§tir.1spım· 
yol vapurları hcı1Uz serbest btrakll· 
mamI§tır. 

ll!22?=:c: 

T rablusgarpla 
ingiı· 

h r 
erni e • 

Bard.iya ile Kapuzzo 
kalesini 

Bombard
man ettiler 
Londra, 17 (A.A.) - Röyter: 

'Bahriye nezareti teb1iği: 
Akdeniz filoları ba§kumandaw. 

nın verdiği bir rapora göre, im. 
mandasrndaki zn-hlılar ve 1...-ruv~. 
zörlerinden mürekkep 1ngiliz <de. 
niz kuvvetleri T.rablusgarpta Bar. 
dia ile Fort - Capıızzo'yu ve civa. 
vncla bulunan diğer askeri hedef. 
}eri hu .sabah bombardıman d 
mişlcrdir. Bombardıman -esnasın. 
da !hedeflerin tayini için donan. 
ıı:ıaya mensup tayyareler kull ıl. 
nuş ve bunlardan alınan mnlü. 
mata nazaran Salvolar hedefleri. 
ne isabet etmiş:lcrdir. 

'' K rkma sönmez bu ş fak-
ı y·· e Is n ak •.. ~ ,, 

Bu ~mbardmıam mütcakıp 
filo !İtalyan ıtayyarelerinin bom. 
bardırrianma maruz 'kalmıssa 'Clıı 
hasar ve zayiat yoktur. E; asağ• \ 
iki düşman bombardıman tayya. 
TCsİnin, rn.giliz hava :kuvvetleri 1 ı..:_~,....,.__......,____ ~~ ............. ~~
tayyareleri tarafından düşürüldi: Çocukların .kM\[> h:ıyntrndıın lkl Jntıb!ı.: Ycmelr esnnsmdıı '\"e "'·nıı,ı oyunu,,nda 
ğii gemilerden görlilmüştür. 
l~'DERİ:ı'El.'E HAVA AIUNJ 

'1skenderiyc, 17 (A·A) - :E."'"\ • 
velisi gün 1slı:endcriye 'üzerine )' 
pfunış olan hava akmmda yalr· 
beş sivil yarnlanmIDtır· 

l.'amn: 

KADRi KAY ABA:l. 

ll'ALYAN BF..slll ır.ıınUCt crnıc-r yüze, neşeye. dinlcnmiye Bu zeki çocuktan aldığ:ım ce-
ltalyada, bir nıalıal, 17 ( A.A.ı :.ıı acınız mı ı.·ar· ıR.nhat nefes al. \'llp beni adeta hayrette bıtakm 
İtalya orduları wnurni kara~ .. ! ı m : mı ıistiyo:munuz? tı. 
nın 69 numaralı tebliği: Dogru Kızıltoprak gocuk Jtam - Nasu .da bUylik bir adam gıbi 

lngiliz somallslnin zaptı iciıı bet pına ko§unuz. Ora havasında. e.sık konuşuyorduı Türk çocuğunun 
gündenberi yapılan kanlı muh::ırc·- sura"t, çatik ka§, can ıSikmtısı ve zckft.sındnn 5Uphe edenler vars:.ı. 
beler dün azami şiddetini bulmus· yorgunluk kalmaz. Ktzıltoprak 'kanwma gitsinler· 
tur. Dü~n bütün cephede rical Ruhu sıkılanlar için birebir gc- • * • 
etmektedir. Tayyareler.imiz. lsken· lc.n bir knplıoadır -orası. .Kamp mlidiiril Falırl eliyle enl 
deriye limanının tesisatı ile liman- , • • • tarafa işaret ederek: 
ca bulunan harp gemilerini bi;'" sı· ı Tramvaydan 'indikten sonra ço. - Bakın. ibakın, dedi, görüyor 
at.ten fazla bombardıman etmişler cuk ses1erinin ge1diği tarafa doğ- musunuz? Şu ağaçların dibinde 
air. Bu lı_ar~ete i§f.!rli.k .e~n b!r vu yürüdüm· "kamp,, ,ı çevrellyen toplanan gurup biraz sonra kar -
tan·areinız donmemışfır. Dıger bır duvarlardan ta sokaklara 'kadar tıınıza bir Mrika. .ka.bilesi halind<' 
t~yyar~ de Kızıldenizde. )~aptığı ta~an çocuklar. ortalığa. bir renk çıkacnldnr. Bu onların mrf kendi 
bır 'ke~ıften avdet etmernıştır. ve ruhlar.a eevinç veriyordu. icatlarıdır· Her gUn bir yenilik 

ingiltereye 
verilecek Amerik n 

destroyerleri 
Ncvyork, 11 (A.. A.~ - Ste. 

fani: 
"!\'fevyork Times" gazetesinin 

verdiği ibir habere göre reisi· 
cumbur Ruzvelt, yüksek deniz 
mahfellerinin muhalefetine nğ
mcn talep -edilen &stroyerlerin 
tngiltercye verileceğini Çörçille 
bildirmi§tir. 

i~ınir (uar~ndaki , 

Büyük kapıdan içeri girer girmez bulmaktıı. bizim çocukltırnnız çok 
fiU manzara ile karnılnştmı: mahirdirler· 

YU:z:1crCil ~ocuk, tabiatın gUzel • Beş dnkika ya -geçmiıJ ~-a geç -
mcmişti ki kn.rşım:rza. \'ah.§1 kıya. -

liklerinc doğru, güneşe doğru bU- fetler.ile ellerinde .kalkan ve mız. 
yiilt bir ne11e ve heyecanla k~u- r.ııkları .ile b~ on çocuk QıktI· Tıp 
yor1ardJ. Kampın i_çi çok sade idi· kı ""'nmynmla.ro benz\yorlardı· Bi-
C:österi§ten tamnnum sakmıldığt . " . 
ve ''olan ne ise,, olduğu gibi gts- ~ .ııelft:mladılar ve ikişer, ikl§cr 
t rııarı b ır ·a· dizildiler· 
e g e 1 1 1

• 1 
• ,; 

1 Sonra kamJlın sporcuları :ve yU-
Yanımn ynklaşan b r küçUı;.e .... 1 • """'- il . '·-~ 
d zucu crı vuıı§ cnn ar.tWblila sıra. 

sor um: l dıla .. ll rek d ;_., 
- Neden knmpmızı slislcmi,yor an r ve IIUU'5 60.Y. ye e?"'" 

? doğru yollnndılar· Bız do lmfilcyı 
sunuz ... . nrkndan tıikl_p ~t:tlk· 

Q, btzyük bir ado.m tavrıle: Denizin na+tı bir d b be 
- Ağabey ded~ bize öğret- .. .. ....,~.., nn a. cm -

1 · • _.: ttil Dcdile ki. yaz ".kopliklerle doldu· YUilcrca 
men erımız ogrc er· r · ,...,.uk sonsuz 'bir nec:c ve sev.inr 
S k - ·· il a1danmavm ls- .. -~ " " a m . gorun şe . . _,_ · itinde çrrpmıyor, sıçrıyor vo ltcn-
tersenız bunun içın bıze soylcnen dil •• _, - 1 ....... 1 rdı s 

• • 1 d . 1 tn ermı .... gn, so a. n .. ,-or a . !;<U 
bır .hikfiyeyı c sıze an 11 yun: anda bütün Kızıltoprak sahilleri 

B:r çocuk, yanında . babası ılc onlnrm kahka'ha1arlle çınlıyordu. 
demz 'kc~armdn .ge~yonnll§· U. Tiz ib1r düdük sesi gürültü ·U 
zaktan bır ~relkenU gormll§ler, çer • • • ~ 

... ,.. ''Am b b b k, ""clk 1 kesti· Sonra terbıye mualliminin 
CUA. an n a . a . ..L en er ı:esi isitildi: 
ne de beyaz,, dc.nuş. Gcml yak· - Herkes 'Sahile"" ka mıda :i.. 
la§tikça yaklaşmış adamakıllı ya. ,,

1
• e , ?'B Dör.t .casus Jzmirden . b b .. !1 r Oı• 

k~~ gelince, . n a: Çocuklar büyük bir ciddiyetle' 
.İstanbul Jıapishanesİne !u B~, d.emı. ş, ~·elken~er demin tcr""'ilY'"' ö<r....tmenının' • k"""'ISma . ..:ı:_ 

Alman :paviyonu 
mümessilleri l'bu sabah 

geldiler 
:tzmtr arma:ı.ki Almo.n pnvlyonu· d - b b , .u "Q o·- _,, "" 

nakledildi nun mUmesslllcrt bu sab:ı.bki ekspres san ıgm gı 1 
• eyaz mı·'• zildilcr. Şimdi oy.unları, nkrobatik 

08.susluk suı:undruı !zmir ~eza 10 !!ChrlmlziB ge~ıera.ır. Ye.lkcnler ~rdcn :ı;deta ;Itarar- oyunlnr, ön.ha ne bileyim aklmwı. 
Ankara, ıs -:Maden lcUdk ve ara· mabkcmcslncc on sene hapııo mabktlm ıtzmir fu:mııı ~yaret ebnek Uzcre mış. Baba oğluna: GörUnUşe al- hangi oyunlar gelirs~· 

ma o:ıUttlsU .Bata.ydo. petrol arama· edilen -Bulı;ur '.tebaalı !Mllrl1n1 11e nç ayrıca iki ~wıan tnclrt gclm!fUr.J3un dnnmnmnlıt,, demJ.5· Bir kür;Uk de sanki vücudunda. 
lan yapmaktadır. Açılan bir kuyuda ar~ı adliye vektıloUnln cmrlle ınr lzmlr fuanrun nı;ıtmrumım bugUıı İ§te biz de yabancıları görünü&1c kemik yokmuş gibi bükülüyar, bil 
sonClaj 71 metreyi bulm~tur. Faali· 3clırimlz haplalıanestne ıınklcdllmi6· tçln kalbe "ferahlık ver.ld bir ~dlı!c aldatmamak itin &ampmırzı sii9Jc- küliiyor. sonra bir lfurtik :top gibi 

::.:ye.:_tin.:_'D_ct:.:.:.:ices.:.::ln:.Cl::.:e..::n~Uml=t..:.~::.:..:-· __ ...::..._ıer_dir_. ________ ......, __ ..::...o-ld_u_ğun_u_s_öy_ı_~-=-lcr_ııı_r. ______ m_:.edik:.:".:..----------- Uınvnya sıçrıyor, diğer bir ~uk 
ıcllcri yerde. ayaklan havada 
ı 0-15 metre kadar yUrUyor.. Ea 
ırolıın do. birbirlerinin omuzlnrma 
~ıknrc.k piramit yn.pıyorlar ... Sonra 
o pinımitin :\-'lktlıeı bUtun -socuk
lnr için büyük bir eğlence oluyor. 

,----·--· -· -· -· -· -· -·-·---·-·-··-·-··-·-·-·-· -· -------.·---............. -·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--· -··-· -· -· -·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-· -· -· . ' 
Belediye yasakları... ·ve Tatbikatı 1 

~ ..... 1 ............. _.~ 

lntldo - 1S10: Seyyar r.sıtBf nnmmt pazar yorlerl titi.rlcln4o hiçbir ycnlo mulcfm vo aablt olanık ea~ :yapama?.lar .. lltcsinılıır Sirltcclde ıDcmlrlmpn-a .ı;l· 
ilen c:ı.dıJedo her~ ı."W111Nı knvuu lwpuz aorgllcrlnl a;H:ıttt!J;or. Beledl,r.o ~ nMJJ rlnyct edlldtt-t nmy&ııd:ı.. •• 

Öğle ~·ilkti yaklaffllll&tI· Deniz o. 
yunlnrma da nihayet verildi· ..... 
Geniş çam ağaçlarının gölgesin

de kurulan tertemiz sofralnrda 
çocuklar yemek yiyorlar. llk ;tc
mckleri bitti, :kinclsini de küçilk mi 
dc.lerinc yuvarladılar· Birbirlerine 
kaş göz ettikten sonra çatal kıı§ık 
lann tnbnkalnrıı vurarak hep bir 
ağızdan bağınnaya başln.dılar: 

- İsteriz, isteriz biz dondurma 
.isteriz. 

1.stediklerlni de yaptırdılar, bi. 
ırnz sonra her çocuk -0lin6e bir 

ı dondurma ile sofrodan kalktr. 

1 

1 

* .. "' 
Çocuklar öğle istirnhatindcler. 
Kamp mUdUril ile yata.khnnt'yl 

(J.tfıfm ıoyfnyı !:•WfrfrJ 
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Bir unan apuru 
bombalan ı 

(Bıı., tarafı 1 ncldc) 
be gUnll Tinos açıklarında torpil • 
lenmezden bir snat Pvveı ada üze. 
rinde iki meçhul tayyarenin cç. 
tuğu ve evvelli Yunan tayyaresi 
zannedı:dikleri fakat kruvazör tor 
pillent.iktcn so:ı.rn buhların keşif 
uçuşu ya.ptıklarmı:ı tahmin edildi· 
ği ö"'renllmiştir. 

Bİ ~ YUNA..'J GAZETESlNtN 
tTALl'AN GAZETESİNE OEVABI 

Ati:ıa, 17 (A.A.) - Atina a. 
jan"ı bildiriyor: 

Estia gazetesi, neşrettiği bir 
mil ' "ecl:: :· 'e d el-tedir: 
"İtalyanın Tribuna gazetesi, beş 

gün evvel birdenbire ve beklen
me ·ik 1>:r tarzda tezahür eden ve 
Yunın milletini ne sebebini, :ıe 
de h~defini anlamadığı için hay. 
rete düşilren siyasetine devam 
ederek evvelki gün yazdığı ma. 
kalesinde Yunanistanın nereye 
gitmek istediğini bildirmesi ve 
bazı hattı hareketlerini izah eL 
mesi lazımgeldigini yazıyordu. 1. 
tiraf edeli ki Tribunayı anlamı· 
yoruz. Bugü'lkü harbin bidaye.. 
tinden bugüne kadar Yunanistan 
suitefehhüme meydan verebilec~k 
ve binaenaleyh izahatı istilzam e. 
decck hiçbir harekette bulunma. 
mıştır. Yunanistanın tamamen a. 
çık olan vaziyeti, başladığı çetuı 
kalkınma işini iyi neticeye var· 
dırmak için elzem olan barışa 
bağlı ve bu barışla birlikte ve is. 
tiklalini, bütünlüğünü ve milli 

§erefinl müd::ıfaava bim bir mem 
leketin vazivetidir. Bu El~n rea 
litesi Yunari;stana rmimi, na. 
muskarane ve halisane bir bita. 
raflık siyaseti dikte etmiş ve Yu
nanistan doğu Avrupasmı harp. 
ten uzcl> tutmaya muvaffakivet. 
le hadim olmuş olan bu siyasete 
itinalı bir surette devam eylemi§. 
tir. Bu siyasetin tıamimiliği ve ifa 
ettiği hizmetler bugün bize bek. 
lenmedik bir surette catılan mcm 
leketlerde dahi resmf ve gayri 
retımi surette birçok defalar tes. 
lim edilmiştir. Hüklimetin si:ra. 
cetinde karanlık veya itiraz götii. 
.. rr hicbir nokta sezmiyen Yu-

an efkarıumumiyesi memleketi. 
le karjı a5'ılap milc ... delenln izahı 
"l'lk~nsız sebeplerini anlarr.ak is. 
rdi·,, 

i iliz 
tayyareJerinin 

ho ~a dımanları 
Londra, 17 (A.A.) - Hava ne. 

zareti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bombar. 

dıman tayyare filoları tarafından 
dün "gece Almanyada yeni hedef. 
ler üzerine muvaffakiyetli, geniş 
hücumlar yapılmış ve bu hedefler 
arasında Bohlende bir benzin tas.. 
fiyehanesi, lenada Zeiss fabrika. 
lan, Angsbourg'.da Messerschi. 
r~itt fabrika'a "I, Ven•lnn şima. 
!inde Kol1egz tayyare depolan 
vardır. 

B•rburgda Junkers montaj te. 
~isatına ve Franfort'da tayyare 
fabrikasına t:krar hucum edil. 
miştir. 

Ruh:- 'lı dtmir y"ll:m, Alman. 
yada ve iş~al altındaki .opraklar. 
öa bw 1•1.1n tayyare meydanları 
bomba;<:::-nar· edilmi;J!erdir. 

Bütı.i11 ~u hareka~a iııtirak edtn 
tayyarel"ı .nı= zden 3 li üslerine 
dürunemişlerd~r. 

geziyoruz. Ku.bğmııza. fısıltılar ge-
li) or: 

- Sus müliır bry geçiyor. 
- Yum ı;özi.inil oylcysa. 
- Numnr:ıctn h ,r:ayaltm· 
- Horrr ..• honr." 
Mudı..r ihtar etti: 
- Ç .>~ul:lnr, U) uma.yanlara ka-

ra -;&z yok. ' 
D..ı soz - daha doğruzu kara.. 

g3 .Un h:ıtm - çocı.klun öyle bir 
tes·r etti ki ht:p"i uykuya daldı -
br, 

G:.ineş b:ıtma~ Uzerc· Kamp ço
cukları b::ıyrak merasimi için top. 
lnnı,>or':ır· B n b•1 .. da, gUnün blt 
ml olmc~:n.:ı"n r.:ı'..itees~irbı· Ha -
kiki n şe ve hz ~ .. ıi sevincin bu 
güzel ka.~ n:ıi ·nda.n ayrılmak iste
miyorum. • 

lşte b::ıyral:, s"vgill bayrağımı.,; 
göğlls!crini hür vc!an havazile :L 
ş r""n l-·ı r-;i · ~·,.nerln c'Jyl .. 'ili -
k.ri i 11Ull rnDr;;ı o ı '1!;-melcrl a. 
rasmdıı. gl:r 13 b r:ıb:?r ynvn;;. 
ya\·~ iniyor. C"cı~··ltl::.r ha/kırıyor 
!ur: 
•'Korroaa son:nt"'Z oa ş:ıfnll!artla 

yUzen ıı.ls .. nc:ı:c,. 1 
Evet tor1:T~:'lll çocu'·lar hı• 

ş'ıfıklarda yüzen alsanca.k sön. 
'1CZ! • 

lngiltereye 
yapılan hava 

akınları 
Alman tayyaı·eleri 

.mhillerden memleket 
içerilerine 

sokulamıyor lar 
Londra, 17 <A·A.) - Gaile• e

ynleti ve cenubu şarki mıntaka.sı 
Uzerine yapılan tek tük milnferlt 
o.kınlar milstczna olmak Uzere, 
gece yarısmdan sonra dilşman 
tayyareierlnin İngiltere Uzerinde~ 
ki faallyrtleri nihayet bulmuştur· 

Cenubu şarki nımtakasile Cot
U\ges mıntalı:ası Uzerine yangın 

..ıombalan atılmış ve Galles eya • 
'etinde bir depo~a isabet vaki ol. 
muştur. Hasarat hafiftir· Ekserisi 
la.f1f olmak üzere bir kaç kişinin 
"1dığı kaydedilmektedir· 
Bu sabn.h erkende!! dfin bUcu 

la mnnız ı.:~ 'mrş olan Londranm 
cenubu garbt banllyosunda oturan 
ahali, dügman tayyarelerinin Uzer. 
terine geldiklerini zannederek sı. 
ğınaklara ko-;mu5lardır· lşltmi.5 ol
dıbtlan infilfiltlar, di4;man tara
fından birkaç saat evvel atılmış 
olan teehbUrlil infilak bombala. 
rmın patlamalarından ileri gel
miştir. 

EVVELKt G'ÜNK'Ü llVCUMLAB 

Londrn, 17 (A.A·) - Hava ne. 
zaret.inin tebliği: ' 

DUn öğleye kadar dUşman hava 
faaliyeti mahdut olmuştur· Bom • 
b:ırdnnan ve avcı tayyarclerinden 
mUrekkep bUyUk bir filo doğu ce
nup eabillne yaklaşmış ve blrka.ç 
tayyare İngiliz arazisi ilzerine 
nüfuz edebilmişse de, avcılarnnı. 
zm taarruzuna uğramışlardır· Bu 
taYJ"arele. Londra civarına. var
madan Tayinls nehrinin ağzında 
ucft '· nehrin iki kıyısına bomba 
a ·dır. Tilburg ve Morthfleet 
de ı basa.rat vukubulmuş, bir 
ki:. ulerek birkaç kişi yaralanmış 
tır. 

Bu tayyareler de da.fi toplan 
ile avcıların §lddetli hücumlarına 
uğramışlardır· Tayyarelerden bir 
kaçı Londranm doğu • cenubuna 
kadar uzanabilmişse de hiçbir bom 
ba atılmamıştır. 
Öğleden eonrn cenup e b\Unln 

muhtelif noktaları üzerine taarruz 
kaydedilmistir· Viglıt adasına bom 
balar dilşmilş.se de hasar azdır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin bir 
tayyare meydanı taarruza. uğra. 
DU§tır. 

Daha sonra dilşmanm kuvvetli 
bir filosu tekrar Tiır.es ağzı Uze
rine gelınie ve bunlardan birkaçı 
Londranm b:ıtJ • cenup banl!yö.cıü 
Uzcrlne l:ıomba atmışlardır. Bir 
gara bomba isabet etmiş, bazı 

mağaza. ve evler hasara uğraıuış. 
tır. Şimdiye kndar gelen haberle
re göre, birknçı ağır olmak üzere 
az miktarda yaralı mc•veuttur. 

Ak§8m üzeri, dil!jlllan taarruz -
lan bazr noktnlarda tekrarlanmış_ 
sa da 'bu hususta m:ılfımat mov -
eut değildir· Avcılarnnız mlitcma
dt faaliyet göstermişlerdir· 

2500 metre yükseklikte uçan 
Junkerler doğu _ cenupta kıi.in 

diğer bir şehir ilzerinc düdük ça· 
lmı bombalardan on kadıır atmış
lardır· Bazı evler ve bir otel ha • 
sara uğramışsa da insanca zayiat 
yoktur. 

Öğrenildiğine göre, evvelki ge • 
ce yapılan bir baskın esnasında 
blr mektebe bombnlar d~milş, bir 
kaç bina hasara uğramıştır· Dün 
sabah 301tlamada bazı talebelerin 
mevcut olmadığı görUlmUş vo bun
lardan bimJn cesedi bulunmuştur· 
Birkaç yaralı hastaneye kaldırıl. 
nnştır. 

Evvelki gece de orta İngiltere-
de kAfn bir §ebrc gürUltU çıkaran 
bombalar dü~i.l§, b!rkıı.ç ki§i öl. 
mOştür. Bir mahalleye diluen di _ 
ğer baz.ı bom.ba!:ır az hasar yap
mış, yalnız bir bomba kUçük ibir 
fabrika. Uzerine iı!!abet etmiştir. 
B1rçok yangın bomba.l:ın birkaç 
yangına sebep olınu0sa da bu yan 
nnlar süra•Io söndilrülmüı;tür. 

ATILAX PAR.A.ŞÜTLE& 
1 ono:lrn. 17 (A.A.) - Röyter: 

Diin gece Al'l'lanlar t:ırafmdan 
f'r'"1lt:re üzerine atıldıftı zanne. 
dikn 15 kilc1er Pil'":ı~üt bugün bu. 
h•n"lt•ştur. Bu sefer bu paraşüt. 
l'!r fn ... ·ıtere"in merkez ve cenu. 
bi r-"'rbısi ü-:erine bırakılmrı;lar 
ve bi!hlsı:'!l kırl"'rca bulun:nuşİar. 
dır. Paraşütlerin yere inmeden 
evvrl de"liz istih1.,.,etinden kara. 
1.·a d .... ı:.-u inmekte ol:lukl:m ~örül 
.,~;-tür. 
u. lA. T nAŞitu!IANDANLiôINIS 

'l'EBLfQt 
B~rlin, 17 (A.A.) - Alman u. 

mnni knrargahmı tcbli~i: 
Hava kı.;·1Vetlerimiz dün ~ün 

.ş'..iz ve ı 7 gecesi 1nr.ilterc adası. 
,a karşı faaliyefrıc d"vam etmiş. 
tir. Lo:: · civarındaki hava mey 

Asker aileler· ne 
yardım 
(Baş ta. tı 1 incide) 

madığı tahakkuk eden, Belediye 
hudutları dahilinden 45 günden 
ziyade müddetle agkere alman. 
ların hanelerindeki zevce, erkek 
ve kız. kardeş ve filnılarına bel· 
de halkı yardım etmeğe mecbur
dur . 

Madde 2 - Yardım paralaı-1. 
nm nisbeti, bekçi ücretleri esas 
tutulmak suretile Belediye Da. 
imi Encümeni taraf mdan tayin 
ve ac;keri mükellefiyet kanunu 
mucibince yardıma. i§tirakleri 
icap edenlerin bekçi paralarile 
birlikte zabıta marif ctile ve 
mal:buz mukabilinde her ay 
tahsil olunur. Bu parayı vermek· 
ten imtina edenler hakkında as
kerlik mükellefiyeti kanununun 
71 lııl;:i maddesinin son fıkrasına 
göre tahsili emval kanunu hü. 
kUmleri tatbik edilir. 

l\ladde B - Asltere gidenlerin nkra 
bnlarmm kimler oldukları ve ne dere 
ceye kadar yardıma muhtaç bulunCiuk 
lan muhtarlık heyeU tarafmdıı.n tet· 
kik ve tahkik ve yardımm miktarı 
belediye daimi encümeni tarafından 
takdir o!unur. 

Madde 4 - Belediyeler ile hususi 
idarelerin bu huswı için büt~elerlne 
koyııcııklıırı tahslsat ile belde sakin· 
lcrlnden tahsil edilecek yardım para· 
lan ve teberrular belediye muhasebe. 
sinde ayrı bir hesapla kaydedilerek 
buradan müstahaklarmı:ı aylık olarak 
verilecektir. 

danı ile tayyarelere karşı muda • 
faa mevzileri ve balon barajları, 
doğu • cenup bölgesi, orta İngiL 
teredeki harp fabrikaları, Cardiff, 
Nevfort ve Bristol limanlarına 
muvaffakıyetle taarruz edilmiş 
ve Vight adası civarın.da l:ir tor. 
pido mu ribi batırılmıştır. Bu 
hücumlar eı:nasında Alman a,.vcı 
tayyareleri İngiliz avcılarile mu. 
harebeye tutuşarak bombardıman 
tayyarelerine vazifelerini muvaf. 
fal.-ıyetle ifa imk5.nını vermektey. 
dilr. 

17 gecesi trlgiliz tayyareleri, 
Alınanyanm muhtelif noktalarına 
taarruz ederek mahdut hasarat 
vukua getirmişlerdir. Birkaç eve 
bomba isabet etmiş, iki sivil öl. 
müş ve bazı kimseler yaralanmış. 
tır. 

Düşmanın dün gündüzkü zayi. 
atı 59 zu hava muharebelerjnde 
olmak iizere 89 a baliğ olmuştur. 
Bunun 23 o.ı toprak üzerinde talı. 
rip edilmiş ve yedi tayyare de ge. 
ce dafi topları tarafından düşü. 
rlilmüştiir. Z2 baraj balonu düşü. 
rülmüştür. 

31 Alman tayyaresi kayıptır. 
Bir Alman denizaltısı kafile ha. 

linde sefer eden ve yekünu 27 bin 
tona bali ğolan vapurlar batırıl. 
mıştır. Bunlardan biri 5.900 ton. 
luk bir sahrın!i gemisidir. 

AFfllltA r.tOSTEMLEKELERlNDE 
BO:'IIDARDDIAN FAALll'Ett 

Kahire, 17 ( A.A.) - lngiliz ha· 
\a kuvvetleri karargfihmın tebliği· 

Tayyare!erimiz Tobruk limanını 
tekrar bombardıman etmişlerdir. 
Deniz petrol deposuna, denizaltıla· 
rm rıhtımı ile esas rıhtıma doğru
dan doğruya isabetler kaydedilmi~· 
tir. Bombardımanın tcvlid ettiğı 
yangınlar uzun müddet sonra hrua 
görülmekte idi. 

Tayyarelerimiz, auşmamn yer 
değiştirmelerini iz'aca devam et· 
mişlerdir. 

İngiliz somalisindc, bombardı
man tayyarelerimiz Zeilayı ve A" 
dadle'ye yakın bir ada)'l bilhassa 
askeri hedeflerle kıtaat ta§ahhütlc· 
rini istihdaf etmek suretiyle bom
bardıman etmişlerdir. 

lngiliz somalisi dahilindeki baş· 
lıca yollar üzerinde bir tok istik· 
şaflar yapı mıştır. Italyan bombar
dıman tayyareleri Berbaraya taar· 
ruz teşebbüsünde bulunmuşlarsa 
da mürettebatı Fransız olan ve düş 
man bombardıman tayyarelerin· 
den birini düşürmeğe ve diğerlerini 
uzr · :ıra kadar komlamağa mu
va 'en bir tayyare tarafından 

ır. 

Doburca ihtilafı 
(Baş taralı 1 n ide) 

murahhaslarının ilk defa olarak ı ra 
Jouvada. toplanacaklarını habe,. ver· 
mektedlr. Müzakeratm programı ev· 
vellnden L Jblt edilmişti:. 
Murabhaıı heyete iştirak ~decek 

olanlar Romanya için ounıard.ır: Es 
ki hariciye mUsteşan Cretziano, naı.ır 
Contzesco ve dabiUye müııte:jl.n Gro· 
~erescu. 

••• 
BliJcret, 1'1 (A.A.) .:- St.eta.nl: 

19 ağustos paza.rteııl günU Bulga" 
ve Romen murahhas beyeUerlnJıı 
Krajovada buluoarak iki memleket 
arasında ınualı.Akta knlan meseleleri 
glSrilşeceklerl bildlrilmt>ktedlr. 

Romen heyetine eski hariciye mQ.s 
teşarı ecllr Aleksandrc Cretz1anu 
riyaset edecektir • 

SON 
bAKiKA 

Bulgarlar 
nikbin 

Sofya, Hl (A·A·) - Siyasi 
Bulgar mahfellerinde Bulgar -
Romen görü§meleri hakkında 
nikbinlik izhar edilmektedir. Bu 
~örüşmelerdc Bulgaristantn eski 
Roma sefiri I'omonof da buluno.
::aktır. 

Dün ingıltereye 
mühim bir 

taarruz olmadı 
Londra. 18 (A.A.) - Dün Alman 

!ar 1ngtıtere llzeriıle hiçbir mühlm ta. 
arruzda bulun&maml§la.rdır. 

DOŞ'ORtl'LEN TA 1:'"1"ARELEB 
Londra, 18 (A.A.) - l"enlden kon· 

trol edilen rakamlar resmen ne§redll· 
mtıUr: • 

Dünkü cuma akıamma kadar alb 
&11n z;arfmda İngiltere ve elvan üu· 
rinde Almanl&rm zayi ettikleri tayya· 
relerin adedi 492 yi bulmuş bulunmak 
tadır. Şöyle kJ: Pazar günü 66, pazar 
te& 62, salı 78, çarpmba. 31 peraem 
be 180 ve cuma 75 tayyaredlr. 

.Aynı ııltı Gün zarfında İngiliz hava 
kuvvetleri lH5 tayyare kaybetmiıler. 
dfr. Bunlardan 26 ıı pazar, 13 U pazar 
teaı, 13 U ıalı, 7 ııi ça!'§amba, 3-l U 
perıembe, 22 sl cuma günü dü~m!l§ler 
dlr. Bununla beraber dü:en İngiliz 
tayya.relerlnJn pilotlanndan 46 aı 
sağ ve salimdir. Halbuki düşen Alman 
tayyarelerinin pilotları ya ö!müg veya 
esir edllml§lerdir. 

Gene aynı müddet zarfmda tayya· 
re da!l bataryıı.larr da ~7 dü§man 
bombardıman ve avcı tayyaresi dU§Ur 
mü,lerdlr. Bunlar arasında Douvreı 

tayyare bataryaları topçulan per~m 
be gUnU 9 dügman tayyaresi düşür

mek aureUle ön safta bulunmaktadır 
lıır. Bunlardan aonra 6 Alman tayya· 
resi dü§ürmüıı olan Tyııc •topçulan 
gettnektedlr. 

Amerikflds. ·ıet 
"'!il· .c;~huriycttıı;; ?t>l\ 

partısının c~ de 
namzedı J~ı 

İngilizlere yaruı 
taraftar J/ 

Elvood, "İnd.iana-' l'Z (~ ı;/, 
Elvooda'd& söylediği ve trf)~ 
ile cumhur reisliğine ~~ ıı ..ı 
konulmasını kabul e~., 
B· Vilkie ezcümle d be~e 

İngiltere ile mUnaS~,~ 
açıkça önlemeliyiz· İlll>';oıı ÔI. 
nun ziy:ıı mildafasıııızııl tııo 
zayıflata ilir. ÇUnkil b ıU ,ı 
!erce Atlanliği kontto~ 
bulundurarak biitilll ~I' 
Pasifikte toplıyabUıne]c ur· JP'~ 
bizi serbest b~ pt 
filosu kaybolur ve~~~ 
Atlan tik, yaşayış ta ~. ~ 
bir devlet olan Atnısnl ıV;ı 
mü altma prebilir· Jı0 eı 
Almanya A \TUp!ld 0ııııv: 
bllyük bir kmmm t da Jc blf ! 
bilecektir· Bu biziın ıçiıı b1f 

rinde ·.w olur. Atlantik Uz~. :1Jd P't{ 
ma maruz kalabiJ.irlZ· 1'•~ 
zi nıildafaa edebilece1'b•"' 
vetli bir donanma ve J!lod~ 
ti yapıncaya kadar ti 
zayıf kalmış olur· DllJ bil' 
de bu vaziyetten de~ ret tl 

(tngtlt.t'roye ~Jlılan ta.arnı:r:IAra da· 
lr diğer tafsllılt 8 ürıeil aaJ famı7AJ.a. 
dır.) 

Kapuzgo kalesi 

müteessir olur· Bu tJC:~t c 
mız için hayatidir· F~ ret .t 
günkil Almanynnın ti~,11~ 
tinin hükmü aıtmda .. fil 
A\'TUpa ilo tkarct ~!;; 6 
icabedcrse mctonlarxw- tılt 
rerek onlara totaliter eec~' 
vermekliğimlz icabcd eli -., 

Romanya tarafından yapılar. 
davet hakkında mütalea ytl.rüten 
yarı resmi Diness gazetesi bu • 
davetin bütün Balkan devletleri. 
nin neilne olarak iki memleket 
arasında yeni bir dostluk ve. iş 
birliği devresinin ba§lnngıcı ola -
bileceğini kaydeylemektedir· 

hal demokrasiyi sc" bir P', 

(JW. ta.rafı 1 incide) için yeisle düşüniilcce~c!i 
radır. Amerikanın ııc 'J 

İngiliz tayyareleri dUn Trablus. " 

İane toplamak için 
dünyayı dolaşan 

. Uç Çi ii 

. şehriınize 
geldi 

Bundan b!rkıı~ ııenc evvel ÇlnUler 
lçln Lane toplıı.nmııkt.aydı. DUnyayı 

dolaşma~a çıkan Uç ki§lden müte§Ck. 
kil Çin ku:ılhaç mUmcsslllcrl b•1 sa· 
bahkl kon,·an.siyonelle ~ehrimlze gel 
m~lerdfr. Amerfkaya kadar gitUkle· 
r.lnl söyllyen Çinliler Avnıpanın ken· 
dl dcrdlle u~şmakta olduğunu, ıtm· 
di trnn, lrak, Surlye, E!ganlstan ve 
Hindistan gibi memlekcUerde dolaşa. 
cnklannt sliyleml§lcrdlr. 

POLiSTE: 

Pencereden düşerek 
ağır yaralandı 

Kumkapıda. oturan 70 yaşmda .Ma· 
rika evinin Uç metre yükseklikte bu· 
lunan penceresinde otururken bir ara 
hlt kapı çalınmış klınin geldiğini an· 
lamak için pencereden başmı uzattığı 
sırada muvazenesini kaybederek ıJUş· 
mU~tür. VQvudunun muhtelif yerle. 
ıtnde .. nğır surette yaralanan Martka 
Haseki hastanesine kaldırılmı,,tır. 

ŞtŞHA?lı"EDE 1Kt OTO!'tfODIL 
ÇAIU'IŞII 

l>Un gece YUlSt A tatilrk köprll!!Un · 
den Taksime doğru ı;ılm11ı.kta olan 
§Oför Hllscylnln idaresindeki 8103 s-.· 
yılı otobüsle Kaııımpaşaya gilm?kle 
olan 2291 numaralı şoför S.ılAbaddl· 
nln idnrcsindclcl ta.lfsi Şi§haııe<.le~l ı. 
tıarct mahalUn biraz a~ğtaında 
çarpışmışlardır. lki otomobU de haııa· 
ra uğramıştır. 

garpta, Eritrede, Somalide ve tersinedir- tıl 
Habeşlstanda askeri hedefleri dansingler kBP!~.i. 
bombardnnana devam etmişlerdir- Londra., ıs (A.A.) - ~,,r 

(İn~iliz • ftalyan harbine da.lr kamlan i§gal aıundald ıett' 
diğer telgraflu 3 üncü sayfama:- Belçlkacla butun dansi!Jı; 
dac:lrr·) maamı emretml~lerdlr· 

•Bugün LALE sinemasınd8 

~ 1J-KaOfP A~ırıs 0 
D ~tELT.E D ARRİEUX tırrzıtmdıın '11.. ~ 

~ 2 .. IKAPO..AN KRALI~ 
!! GARl' GRA.'7 - OATRERINE REPBDJIN ta,.I~/ 
EmBmınl WI ~-

• _ ...... SuadiiJe Plô.Jl, 
GaZinosu açıt<t1 

C a z ve ıı::: ğ' ı e n ~ 
Erzurum Defterdarlığından: ıet~ 
ı - İhalesinin 29·7·940 tarihinde yapJ!acağı CuınhurlYct fıııı ~ 

12, H, 16 ve Vakit gazetesinin 10,12,14, 16 temmuz 940 tarlb1ıııet ~ 
llAn olunan 12459 llra 68 kuruı bedeli kcol!U Hasanko.le 1:1u~O ~d' 
mali inşaatı işi esbabı k:uıu:ılyeye binaen aııağıdaki pruar dsi tel>s1r 
palı zarı uauliJe 16·8 9t0 tarlhlnden itibaren 16 gUn müddcuc 

1 
meye konuımu,tur. u·.11rP' • b I'~ • 

2 - Ek&illme 31·8 940 cumartesi günü aaat onda rll!yet ,~r 
C'ı 1çlnd" defterdarlık odasında toplanan komisyon tara!~d00 ,ti) 

8 - Muvakkat teminat 93« Ura (8 kUMJ§lur. (.! ;İ". 
• - lateklUerln eksiltmeye girebilmeleri için ihale gUııll1'dı;ıı' 

ıvnl vllııyet mll~amına l.9tlda ile mUracaat edip koınisYoııl.I .,, 
ehliyet veslkalar(Mln:ıaları IAzımd.ır. ..ıı (fr 

·~ ~"" 5 - latoklilcr bu işe alt bllQmum !ennt evrakı deftcrd:ırıı ~ 
mUdilrlUğünde okuyabilirler. ıııO 

G - tateklUerln yukarda yazılı gün ve eutte kornl!Yo°' 
UA.n olunur. (72 1) 

Silifke J. o~ul taburu komntanlıHından: 
Bedeli M ;hıımmen Miktan Tutan ~ 7,5 tenılnatı 
Kuruıı ııanUra kilo lira kuru, lira kuruş ı:s' ~ 
11 50 210000 24150 00 1811 2~ ıı ,.,v;~ 

Silifke :r. okur tllmJru eratmın 1·9 ·940 tarlhlnden Sl·S IHI tarihine kadar bir aencll!t ihtıyacİ 018 ı:oll'oıı ~ 
tarı yazılı haıı ekmek 13·8 :HO lllrlhiııden itibaren ı~ ;Un mUddetle kapalı :ıar! wruhle eksiJttJ10Y0 cuo 1· 

S OtO tarihindo s:ıtı günü saat 16 da lhalel katıyc!ll yapılacağından taliplerin mc:ı:kQ~../1 
buru satmalma komfoyanuna mDracaat """'"'· 17214) ~ ~j 

1 

( i~r AN~UJJl6 A!Mlrn:~Il~A~ 
~ f "i'T I'# H I • Amerikan Kız Koleji J.li!illlıt Robert Kolej E ~ 

~ 

.ı~ Aı ~ • Arunatköy. Tel. :tti.160 \l!IJlml' Btbclı, Ttl. 36 .•• 3 : ERK 
ııt~ 

, Mekteb, lnglllzceyi en iyi ö:reten bir müessesedir, Ahna.nca veya Franııız;ca ihUy&rl oııır~.,: 1,51 
m muo.lllmler tarafından öğretlllr. Mllll terblyo ve kültüre son dercct ehemmiyet verilir. .Atle Jı,J U t&' 

KUtüphanelert mükemmeldir. Kız; ve Erkek beden terbiyesi ve eporl& talebenin bedent tekoınınUlll1' 
..! zıkredi!en ltalyan bom 

bu .. ıı1 tayyaresinin tahribi. 
Fran~..: mürettebatının lngiliz ha· 
va kuvvetleriyle faal bir surette 
teşriki mesaisinin ilk ömegini teş-
kil etmekte,, :r. Fransız mürettebat 
şimdiye kadar yalnız istikşaflarda 
bulunmuşlardır. Halen bu mürette 
batın hava muharebelerind~i kıy
metli tecrübelerintlen istifade etlıl· 
mektedir. Filhakika Berbera üze· 
rinde dfıı cereyan eden harekat 
Fram,ız.a:m Italyanlara faiki)etini c 

isb~t eylemektedir. 

LI" ""'m• "™"in• munzam olamk U"""'t dmlerl ·~'"""''· ~ 

M u H E N D t s K 1 s M 1 : - AmeU ve nazarı os'ııllerle ~e1' tıtlf • 1 

KA YID GUNLERt : 

ve Nafta Utıııeııd.W ,·ctlf / 
~ıetl 

Yaz ~U!! za.rtmda Pazartesi ve Per§t'Illıııı ıJ rıet 
P,00 dan ı:,oo ye kadar. f EyUUde?l .!OJlf 

Fatla malCUnat tein mektupta nı.ra blnat mllnımat ecUleblllr • 

-----l:lllm-~ 
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c: -~ 2EII ;! ~ m. ~;k~k veni K o ll e j N·~:;i tınıJtP: Türkı ye Cumhurıyetı Maarif Vekilliğine 
~ ilk _ Orta _ Lise ~ bağh olanAnkaraDevletl(onsevatuvarı, 
1 TAKSiMDE sıraselvilerde VENi rıçıLoı : Orta ıhtisas tahsilile Yüksek tahsil 

· devrelerıni havidir 

Ufukta bir vapur dumanı görUn 

mUştU· 

Petere \"azfyeti liıı.ber ve~ik

tcn sonra geri döndU. gene ağaç -
Iı:ır altında ve et.rafa görUnmcdcn 
bekledi· lki saat sabretmek mec -
buriyetindc kaldı ve nilıo.yel va -
pur geldi. mazot depolarından pek 
az bir mesafede durdu· Bir pet -
rol sarnıç gemlsiydi, baş gUver -

tesinde bir deniz tayyaresi göze 

çarpı)·ordu· 
Birkaç dıı.kika sonrl\ gemiden 

bilyUk bir fllka denize indirlldi· 
Bunda altı tayfa ve gUneşte pırıl 
prrıt yanan yuvarlak bir cisim var 
dı. Varkley bunun denize inmcğe 
hazırlnnmt!} bir dalgıcın başlığı ol. 
duğunu anlamakta g~ikmedi· 

Flika vapurdan ayrıldı. nört 
mazot deposundan birinin tam üs
tünde durdu· Dalgıç de~ize dal
dı. İçeride. deponun üzerinde bir 
noktada durdu ve uzaktan ne ol. 
duğu anlaşılamıyan bil"§cyler yap
tı. 

İnsan boynu! k:ılrntrğrnda bir 
borıı denl.zln sathından dışarı fır

ladı, havada bir çeyrek dalrc res. 
metti, tekrar suya düt1lil· fakat u
cu denizin sathında sablh olarak 
kaldı· 

Vıırkley mmldandr: 

- Anlaşıldı, boru otomalik o
larak çıkıyor· Bunu öğrenmek çok 
faydaJr ..• 

Dalgıç flikaya alınmıştı. Tabü 
hn va teneffüs etmesi için başlığı. 
nt açtılar. Bu arada vapura gitti 
\'C biraz soıtrn de,nizden çıkan bo
ru kalmlrğında bir boruyu çeke -

' rek" tektar ôeponün . Uzerine gel _ 
dl. Diğ bQTU- biflcşiirilCU: 

Flika gene uzaklaştı, \'&pura 
yalda§tı, fakat ona yanqmayarak 
bekledi· 

Birkaç dakika sonra Varkley, 
deponun yavaş yavaıı deniz.in için 
de yUkseldiğini ve nihayet bUabU
tUn su sathına çıktığını ba;>Tetle 
gördU· 
Alınan mühendisleri depolan 

böyle inip çıkacak ve ayni zaman
da yerinde sabit kalacak şekilde 
tcsbit için nasrl bir tertibat al • 
mışlardı? 

Bu e5nada flika depoya yaltlag
nua. bir tayfa deponun üzerine at
lamış, orta yerinde bir manivelL 
yı indlıip diğerini kaldırmı§· son
ra fllkaya dönmUotU· 

Depo yave.§ yavaf :suya inmeğc 
bagladı ve iki saat zarfmda deni
zin dibinde eski yerine döndü; 
depoya mazot do1durulmu§tu. 

:Flikadakiler iki boruyu blrbirin 
den ayırdılar. Dalgıo 'indi, depoya 
merbut boru kayboldu· Dalgıç yu. 
karı çrkh· 

Flika bir bagkıı deponun tize -
rinc gitti. 

Varkley. Petcrin yanma koıı

tu: 
- Bi.r§ey var mı? 
- Hayır. 

Müdürü - Eskı Şişli I erakJ,i Direktörü 
M. Ali • Ha~met Kırca 

Telefon: 4 ll .;9) 

,-----------------------------..., 
1 

Cep.Kol ve Masa 11 Foto~ar rnnldnelcrl 1 A E G Vantllntörlerll 
ııantleri ocaktan, Cezveleri 

6 AY VADE 6 Ay Vade 4 AY VADE 

---------------- r.. .................... ..... 

O S M A N $ A K A R ve Şki. 
Calat.a, Bank.ılnr Caddesi 59.47 Tel: 42769. Beyazıd, 'Onlverııite 

Çn.ddesl No: 28. Ko.dıkliy, lekele Caddesi No: 33/2 

ıPDS r2 sz irs 
Uöbrcklerden idrar torb:ısına kndıır ycıllardl\ld baatnlıkla.rm nılkroplarmı 

lcökUnden t.eml:tlemek itin Helmoblll lmllanıorz. 

HELMOBLEU 
• 

Bobreklerın çalııımak kudretlnJ nrttınr. !\'.adın, erkek fdrnr zorluklarını 
eski ve yeni belsoğukluğllnu, mesane lltlhabmı, bel ağrısını, aılı: ııık idrar 
bOzmnk ve bozarken yanmak hallerin! gtderlr. Bol idrar temin eder, idrarda 
kUmlarm, mesanede taşların t~ekl<ülUnc mani olur. 

... 
.'ltnKAT; Ul!:LMOBl..0 idrarınızı temlzliyerek maviteııtlrir. 
Sıhbat VekOJetlnJn ru~tmı haizdir. Her eczanede bUlunUT. 

u a sa azı 33 1 L&EttC4i&E 2 

Erzurum Defterdarlığınndan: 
l - thalesinin 29·7·940 tarihinde yapılacağı Son Telgraf ve lkdam ga· 

zetelcrlnin 10, 12, 14, 16 temmuz 040 tnrlhll nUshalarmda lldn olunan 16679 
lira 90 kuru§ Jceıııt bedclll ~kale hUlctlmet lrnnnğı ikmal ~aatı J:I eııb.'.ıbı 
ltanuniyeye blnaen aoağıdakl rsnrUnr dnlreslnde ve knpalı zart usullle 16.8. 
040 tarihinden lUbııren 15 gUn mUddetto tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 81.8.040 cumartesi gUnQ saat onda vl!Ayct hUkümet kona· 
gı içinde deflerdarlılt odasında toplanan ltomlsyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat t~mlnat 12151 lira 50 kuruştur. 
4 - tsteklllerlfl eksiltmeye girebilmeleri için ihale gUnUnden 8 gün ev· 

ırel vUA.yet makamına istida 11c mUracaat edip komisyonu mahsusundan eh· 
Uyet \'eıılkıı.ları nllmlları Uı.zıµıdır. • 

5 - lsteldfler bu işe alt bllO;num ıcnnı evrakı defterdarlıkta veya na!I· 
ta mUdUrlUğtlnde otmyaolllrlcr. 

6 - 1stelU1lcrln yukarda yazılı gUn \'e s:ı.atte komisyona mQrncaaUan 
Ul.n olunur. {7212) 

................................... ~ 
Traş bıçaklarının satışı re 50 ye düşmüştür 
ÇÜNKÜ: 

POKER Traş Bıçakları 
ile evvelce ıo defa traa olunabilirken ııon tekemmlllU sayeelndı 

elmdl rahat rahat 20 defa tra17 oJm:ı.k lmbll oluyor. 
............ mllımıt! ........... ıam ....... ~ 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Aaana • Kozan yolunun s + ooo - 7 + 000 kilometreleri arasın

da. ~ose ve amal lmalo.t keıılf tutarı otan ('3843) lira (10) kuruı.;la kapalı 
zart usuuıc eksiltmeye konulmuııtur. 

2 - Ek:ılltme 29·8·040 tarihine mUsndü perşembe gUnU a:ıat {10.30) 
da vilA.yet dalmt encUmentnde yapılacağmdan Jtapalt zo.rtıar en geç bu 
saatten bir saat evveline kadar saat (0.30) da bu encümen reisliğine veril· 
mıa olnc.aktrr. 

;} - 1stiyenler bu i§c alt ko§i!name ve ıııırtnamelerini r;örmek için Na· 
!la. mUdürlUğilne müracaat edebilirler. 

.i - 1stcklllerln (3288) lira (23) ıcuruıı muval:ko.t teminat venncsl ve 
ehliyet veslkut atmak Uzere bu gtbl işleri yaptıklarma dair bonserv!l!lerlle 
birlikte yukarda yazılı ihale tarihinden selclz gUn eweı vııa.yete mUracant 
etmeleri lAzımdır. 

Posta ile g6nderilcce1t mektuptnrm dı§ zarfı mUhUr ınumuyla Jy!co ka· 
patııacaktır. Posta.da olacak gecikmeler kabul edllmez. (6853) 

- PekAli· Ben •enin yerine nö. 1 
bete geçiyorum. Git ve denizde ne lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 
yaptıklarına bak. Bir kl§l yerine 1 k . k t ·ı: l 
iki kişi görmesi daha hayrrlıdır· l as erı ıtaa 1 1 an arı 

Depo suyun üzerine çıktığı \"a- ı 
kit ortasındaki manivelaların kaç l 
tane olduğuna dikkat ot. ı 

Fakat ağacm altından futa gö-
rünme. Belki gemiden dUrbUnte 1 

bakacakları tutar. 

lkt saat sonra Pcter, Varkleyin 
Yanma geldi ve ikinci deponun dol 
durulması tı.meliyesinl teferrüatile 
anlattı: Depo suyun sathına sı. 

krnea bir gemici yflzU adl\ya kargı 
gelmek §artfle evvela sağındaki 
ınanlveliyr lndlrmlg, sonra ikinci 
bir manivelayı kaldırmııttı· 

Peter ilave etti: 

- Vapur ya.kmda. kalkacak. 
FJikayı ~ uka'rıya ı:ektiler· 

_ Yarklcy: 

(Devamı var) 

200 kalem hafit maden malzemesi ltap31l zarflıı ekl!lltmeye konmu~tur. 
&.1uhammen bedeli 90.000 Ura lllt teminatı G7:50 liradır. lhaıcsı 23·8·9&0 cu· 
01a gUnU saat 11 de Ankarad:ı. M.M.V. Hava satınalnıa komisyonunda yapı· 
ıacalıtır. Şartnamesi 4:50 ıruruııa komisyondllll nlmır. Isteklllcrtn ltanunun 
z ve 3 Uncu maddelerinde yatılı vc.sall<le blrllkto ille temlnat ve teklif melıc 
tuplarını muayyen ea:ı.tten bir saat evvetlDe ltado.r komisyona vermeleri. 

(256) (5848) 

Münakalat Vekaleti istanbul 
Mıntaka liman riyasetinden: 

Oenn~~ooer<a üDan 
l - Arnavutköy akıntı bumu ile KandUli nrıısmda konmuıı olan de· 

nizaJtı kablosu tamlr edilmek üzere ltnldırılncaktır. 
2-lD.8..040 da başlanacak ve 115 gün kado.r ısUrecel' otan tamir l§I 1. 

~in ıcunanılacal.; dubadıı beynclmll ı lş:ıretlcr sccc \'e gUndllz bulunacnl<
tır. Bu sahalardan geçecek semilcrln dubanın yakınından geçmemeleri ve 
bu bizada sOrotıcrlnl kesmeleri bildirilir. (7408), 

Umumt k:ıyıt ve kabul şarU11n: 

Kolll!er\'lltu,·nra talebe olmak lçın mUracaat edenlerden IU w.ntalu 
ı~tenlr: a) Konservatuvarın nşağıda girme ıartınn &'ÖSterlloıı altı bö· 
lllmUnden hangisine gireceğini bildlıir bir emekçe: 

b) NUfus hl\vlyet cllz.dıını 
c) Tam teşkfüı.tıı bir hastanenin sağlık heyetinden almmıı .mhhat ra· 

poru \'e çiçek aşısı flmUhaberl "Talebe, konservatuvnr ıuzum gurdtıtU talı• 
dirde tekrar muayeneye sevkednir ''e neticesine göro hareket edilir.,, 

ç) •rahsll ''cslkıısı. 
dJ HUsnlihal vesikası. 
e) 10 tane 4,fi X 6 eb'admda vesika fotoğrıı.tı. 
!) :Konscn•ntuordan veya Maarif mUdUrlükterinde.n almacak &m ... 

göre taahhUtname \'e kefaletname ••yatısız talebeden taahhütname almmu,, 
TacıhbUde kefalet edecek killl-'enln muayyen blr l§le geçlnir olmam veya 

emlCı.k sahibi bulunması l~mdır. 
Konservatuara alınacak talebelerden, girmek istedilderl (IUbelere gör• 

urıuıacak hususl §artlar §Unlardır: / - • 
A. Kompozll'lyon şubesi: 'fııhsll mUddeU 9 .ııcnedlr. ' 

a) 1' • 2a yaşlarında olmak. 
b) Orta okul mezunu olmak. 
c) Herhangi bir mUzlk AleUnJ, tercihan piyanoyu kA!I dert'Ce'ae ·i;&l· -

mnk. 
ç) Kompozisyona istidatlı olmak. 
B. Orkestra idaresi §Ubesi: Tahsil mllddeU 9 Mnedir. 

a) 18 - 21> yaşlarında olmak. 
b) Konservatuar kompozisyon gu~lnln kompozl.9yon devrem mmıcı 

kısnımdan mezun olmak veya bu derecedeki bilgisini ımtıhanla tapat etmek. 
c) Piyanoda kM derecede teknik ve d~ltre sevJyesl elde etmlıı olmak. 
A§a.ğıda yazıtı en.strtıman kımmtarmda ou mU§terek prtıar aranrr: 
a) Kulağı musikiye yakm olmak. 

b) Çalacağı sıı.zm icabcttirdltf uzvt husuaiyeUere malik olmak. 
c. Piyano, org ve hnrp oubcııl: Tahall mUddetl 7-9 ııenedlr. 

Ya§ haddJ 9 • H tur. 
D. Yaylı sazlar §Ubesi: "Keman, Viyolonsel kollan. 

To.hsil mUddett: 9 senedir. 
Yq haddJ: 9·14 tur. 
Viyola kolu: Talı.alı mUddetl 7 •enedfr. 

Y&§ haddJ: 12 • 16 dır. 
Kontrbas kolu: Tahsil mllddeti: 7 .ıeıtedJI'. • 

Yq haddJ: 12 - ıs dlr. 
E. Nefesll ve vurtna s:ızlar §Ubui: 'l'alml mllddetl: T .etıedir. 

Yq hv.ddi: 12 • 18 dlr. 
"Bu §Ubeye Milli Müdafaa vek~ett h~&bma ukert bando içla de ta1~ 

alınacağından, me.zkQr vekalet' heaabma okumak t.UyenJerln bu ciheti dJ· 
lekçelerlne açıkça yazmalan gerektir • ., 

F. Şan §Ubesl: Tahsil mUddetl 'l senedir. 

a) Kızlar için yaş haddJ: 16 • .20 erkekler !Çiıı 17-21 &. 
b) Orta okul mezunu olmak. 
c) GUzel .ııesll olmak "fevkal!de bir ııes •• mo.ıuc 11t1dadm& - te&adtıt 

edlldlği takdirde nzamı Ya§ sevtyesfnln UstUnde, yahut ugar1.s1nln bir altm· 
da olmak mazur görülebilir. Fakat bu nevi taliplerin ııeainin fevkAl&de oldu. 

,6"Una lmUha.n kom!syoınmun 1ttl!akJa ny :verme.si ıarttır., 
ç) Kulnltı musJklye yatkm olm&lr • 
d) Konu§ma, işitme, gllr:me uzuvlarında n YUeut te.,ıcnltmc!& :bfC bir 

Arıza olmnmal~ 

G, Opera §Ubesl: Tahsil mUddetl 7 Hiledir, ''Ka,.,ı n bbıMI nrtlan 
§nD §Ubcslnin aynıdır,,. 

H. Tiyatro §Ubesi: Tahsil mQddetl be§ ııenedlr. 

a) 16 - 21 yaşlarında olınak •'Fevkalft.de bir sahne kabtllyet1ne malfk 
bulunan talipler, azamı yq aevtyes1ntn tı.ııtUnde de olaıı.lar, imtihan konılsJO-
nunun kararlle kabul edlleblllrler.,, • 

b) Orta okul mezunu olmak. J 11-.• 
c) Konuşma, Jşltme, görme UZU\1&rmda ve "11cut te,ekk1ll&tmda hlo 

blr Cmzıı. olmamak. 
d) lmtihan aşağıdaki maddelerde göaterlldiğl ıekllde yap11~ 
ı - Namzed, telif, tcrcUme veya. adapte piyeslerden haZll"lıy&catr blr 

sahneyi fmUhan komtayonu huzurunda. temeil edecek. 
2 - Komisyonun teli! edeceği bJr sahneyi kısa bir h&Zn1rktaa .. ,. or," 

nıyacak. 

s - Komisyon tara!mdan verHecek meııınır veya nıe.nsuın biz: f111P11 
ol.-uyacak. " 

Tnliplerin yukardakl şartlan haiz olanlar, 28 ağuatos 940 t.&rÜııA• ka6a'r 
bUtUn vesikalanru noksansız olarak Ankara Devlet KonaerY&tuan KUftrfll 
ğllne göndermelldlrler. 

lmtihana girme veslknlan taliplere lmUhan günU lııtanbulda Gatatua· 
ray lisealnde ve Ankarada Devlet Konscrvatuarmda verltecekUr. Bu n.sfka· 
ıar almmadıkça imtihana girilmez. 

Seçim smavı tetanbul ve .A.nkar'ada a§ağtda gösterilen günlerde yapı· 

ıacalctır. DllekGcde bu ikl yerden h~sinde imtihana gireceklerin yazılma· 
sı lAzrmdır. 

. 
l - lstanbul Galııtasaray liııesinde yapılacak imtihan programı& \ 

2 EylOl 940 pazarte3t :. Kompozisyon ve orkestra idareli 
"""\ §Ubelerinc girecekler. 

4 ., ,. çal'§amba ı: Piyano, org ve harp fUbelort. 
fi ,. ,. pC?"fJCll\be r. Yaylı sazlar §Ubcn 
6 ., ., cuma ı: Nefesli .sazlar gubelll 
9 .. pazartc.!1 ı: Şan ve opera fllbesl 

10 .. " salı . Tiyatro oubeSl •• 
2 - Ankara Devlet Konseratuar mda yapılac:ık imtihan procramı: ' 

13 EylCil 910 cuma ; J\'.ompoWıyon ve orke.stra 1d3re1! 

14 .. 
16 .. 
17 .. 
19 

20 " 

., cumartesi 

.. pazartesi 

.. salı 

perıembe 

,. Cuma 

§Ubesi. -
ı ı: Piyano, org ve harp fUbelel'f 

ı: Yaylı s.utar ~best 
ı: Nefesli sazlar §UbeC 

~ Şan ,.e opera DUbeai 
~ Tiyatro §Ube.si (S981>). CMOl)' 

l stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Emniyet ııandığı borçlularından MUnlre \'&rlsterlne Utuı yol~1a aon tebıtf: 

Murt.siniz, Seher ve LQtfiye Jle blribirlerlne müteselail kefil ve mn,tenk 
borçtu eıfatile ve 1106 hesap No. &ile ııandığunızdan 400 Ura borç alarak bu· 
na karşı KııdıköyUnde ikraz senedinde Haydarp8§a tapu kaydında Huanpa· 
ıa mahallcslnln eski Aıtunzadc yeni lkbaliyc maha.Uesin!n Kotra .okağaıd& 
eski 18 yeni S4.34 No. bahı:ell evi birinci derecede ipotek gösterm!ııtt. 

VO.deııinde ödenmediğinden 3·8·940 tarihinde borç mıktan Sil lira 30 
kuruşa varmıııtır. Bu sebCble \"e 3202 No. lı kanun mucibince y&pılan takip 
ve açık arttırma. neticesinde mczkQr gnyrlmenkul 450 ııra bedelle sandık na
mınıı muvakkaten ihıılo cdllmlutlr. lşbu Ub tarihinden itibaren btr ay içlnd9 
30 1148 No. ile sandığımıza mUrncnıı.tıa borcu ödemed1ğlniz takdirde kaU 1· 
halo korarı verilmek Uzerc do:ıyanın icra hAldm.llğlne tcvcıt olunacağı l!OJ1 

Ulbamnmo m:ılmmınıı. kaim olmak Uzere Utlu olunur. •(7488) 
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Gilnlük en büyük heyecanına. 

dair yazılan bu satırlar biz de 
Zafere kadar .. 

her ayıbı unutturuyor ve ada· S 
mm ingilizce yazdığı mektuptnn p o r' 
şu cümleleri okuyoruz: 

"Müsabaka. bu gece saat 9 da ) 
başlayacak.. H~r iki boksör de 1 
bizimki için hakiki birer rakip- 1 -~ -,-
tirler .. Hatta b:ızı meziyetleri / ,. 
Jak Polo'dan u~tün bile .. İdman· 
larda. nefes k:ıbil'y tini mümkün 
olduğu kadar arttırnıağa çalış!" 
nız.. öteki İ§ ne oldu? Si1..den 
haber bekliyorum. Geç kalma
manız lazım. Final bu ak~am 
bittiğine göre, ı:ıampiyonu belki 
hemen bir kaç gün içinde yola 
çıkara.bilirler. O zaman geç kal
mış olabiliriz. 

Ben henüz aynı adresteyim .. 
Siz mektubu aynen Nevyorka. 
telgrafla çekiniz. Oradan telgraf 
gelince de ilk vasıta ile bana va· 
ziyeti mektupla bildiriniz. Ye. 
şil saksıda.ki çiçek ne alemde ? .• t 
Büyüyor mu?" 

Mektup burada bitiyor. Adanı 
altına bir de imza attı: Ceyms .• l 

Sonra mektubun U7.erini yazdı. 
Mektup Sofyaya gidiyor. Mek

tubu orada alacak bir 1ngiliz,j 
yahut Amerikalı .. Onun da ismi 
Dikson ... 

Adanı mektubu zarla koyup 
yd~P!.ş~ken kendi kendimize: 
uşumıyonız: 

Bu adam kim? Amerika şa.m· 
piyonu boksör Jak Polo ile ala. 
kası nedir. Kemalle Rcfeti'n 
mti.sa.ba.kasile niçin alakadar 
oluyor. 

Yoksa bu adam deli mi! 
Öyle ya ... 
Mektubun sonunda yeşil sak· 

sıdaki çiçeklerin ne alemde ol
duğunu soruyor. 

Yoksa bu cllınlenin üade et •

1 tiği mana başka mı? 
Bir de geç kalmaktan filan 

bahsetti. 
Ne demek bunlar'? \ ·, 
Muamma! .. Hiç birisini bilmi· 

macera, aşk romanı 
Yazan: SACiT TUGRUL OGET 

iı\mn Kemnll blr balodıı tanımıştı ' 

ne gidiyor. 

Dolmabahçe stadı, iğne atsan 
yere düşmez sözünü tam mana
sile jfade edecek şekilde dolu .. 
Hayır dolu değil, tıklım tıklım ... 
Kapılar çoktan kapandı. 

Sahanın ortasında kurulmu.~ 
olan kiiçük ringin dört tarafın· 
dan tribünlerin son sıralarına 
kadar kesif bir halk tabakası, 
dalgalı bir deniz gibi uğultular
la karışıyor. kaynaşıyor. 

Balkan atletizm müsabakalarına i~lrira~ e~ 
· Galatasaraylı atlet FıkrB . Stadın her tarafından kuvvet

li projektörler hedef olarak kü· 
çük ringi intihap etmişler .. 

Koca stadda yalnız ringin Us
tu bembeyaz .. Halkın bulunduğu 
yerler alaca karanlık içinde ... 

Ringin iki köşesinde iki kü -
çük sandalye duruyor. 

Bir kenarda, bütün bu uğul!.u 
nun derin bir sessizliğe gömülüF 
nefes bile almadan çalışını din
liyecekleri Gong duruyor. 

O Gonk ki, 10 ravunluk ma<; 
1 esnasında veyahut sonunda Tür_ 

kiye ı:;ampiyonunu etrafa ilan 
edecek ... 

' 
l Biraz ı;onra ringe bir adnmm 

c:ıkı§I seyirciler arasında yf'ni· . 
1 den bir kaynaşma, bir hareket 
, uyandırıyor. 
, Ringe çıkan, kollan sıvalı be
, yaz gömlekli adam ringin dört 
· köşesini dolaşıyor. İpleri mua

yene ediyor. 

, Biraz sonra kenardan başka 
bir adam iki çift boks eldivenini 
kendisine veriyor . 

Ringin yakınında bulunanlar 
kolları sıvalı heya?. gömlekli a· 
damı hemen tanıdılar. 
• Bu, meşhur boks hakemi Şe
ref Tevfiktir. 

Elindeki eldivenlere şöyle bir 
nazar atfediyor. 

Sonra çok lakayt bir tavırla 
onları ringin orta.sına bırakı -
yor. 

. . d gezJı 
ısvıçte en 

Galatasaraylı kıvmPtli ofJ"t. 
terimizden Fikret dün tsvicre
den f?(!hrimi1.c gelmiştir. Fikret 
burada, teşrinievvel iptidasında 
yapılacak olan Balkan atleti7.m 
müsabakalarına iştirak edec€k" 
tiı'. Yukarıki resimde Fikreti, hu 
scn.e lsviçrede girdiği bir müsıı. 
bakada en tanınmış atletleri gc~ 
çerek birinci geldiği 100 metre. 
lik müsabaka sonunda görüyor
sunuz. Resim lsviçrede münteşir 
Zeitbilder mecmuasından alın

mı§tır. Sanki o, bu eldiven çıkınların· 
dan hangisinin mesut uğuru ta- • 
şıdığmı okudu bile.. tıaıl 

Halle, hakemin bile harekeL B .. k.. h k e u 
yonız. 

parada bir bahşiş tc bulunmalı 
ki garson yerlere kadar eğilerek İşte zarfı da pu1Iayıp kutuya 

lerini büyjik bir dikkat ve alaka u o un u spor ar e 
ile takip ediyor. b'ır f~.tf 

Nihayet Şeref Tevfik, ringin dıı 11" 
kenarındaki mikrofonun önüne Bugün Yedikule sahasında l kımları arasın 1il5' 

Pastahaneyi terkeden adam, geldi. • Kocamustapanın Çınarçeşme ta. çı yapılacaktır. f'. 
attı. selamladı .• 

doğru Galatasaray postahanesi- Saat 8,5... .-r... (Devamı ııar) kımiyle Balat Türkgücü ta- 5 tedir. 
--------------'--~--------------~----~--~~~~~--~~~~~--. --~~ ................ --~~----~~~ ....... ----._.._..,..._, __________________ ~--------~ 

ingiliz yahut Amerikalı Ceyıns 
yerinden kalktı. Çıkarken, yedi
ği dondurmanın bedelini ga.rso· 
nun eline sıkıştırıyor. Verdiği 

Her zamanın mevzuu: 
-------iilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ _ 

• . ~ . 

Futbolda eskiler mi~ 
yeniler mi ? 

Eskiler bugünkü elemanların teknik 
evsaflarına malik değillerdi 

fakat, eskilerin ferdi mezl-1 
yelleri de bugünkülerde yok 

Bugün nasıl halk arasında c. 
debiya.tta. eskiler mi, yoksa ye. 
niler mi müıtaka.şa.sı epeyce de
dikodu mevzuu olmuşsa, futbol· 
cular arasında, futbol meraklı. 
lan içinde de eskiler mi, yoksa 
yeniler mi ÇC'kiş:mesi mevcuttur. 
Bir farkla ıki bugünkü futbolCU
larmuz, edip geçinen, şair geçi
nen ve saçmasapan, abur cubur 
şeyleri şiir diye okuyanı.ktan, 
edebiyatın aksaçlr üstadla.rma. 
"bir sizden çok yj.ihöekiz, kalem· 
leriniu atınız" diye bağıran bir 
takını gençler gibi kendilerini 
gülünç yapmayorlar ve nihayet 
te eski futbolcularla yeni futbol. 
cular arasındaki fark öyle ede. 
hiyatçılarda olduğu gibi eskiler 
lehinde fersah fersah değildir. 

Fski fut.bulculara sorarsanız, 
ekserisinin fikri, bugün futbô
lun çok zayıf olduğu merkezin· 
dedir. Hatta içlerinde maçlara 
admı atmayan ve "brak Allah 
a§kma birader, şimdiki oyunlar 
da çorba, oyuncular gazinoda 
daneeder gibi yapıyorlar. Bun. 
lann neresi futbolcu ve bu na
sıl fut bol. Hey gidi hey, sen bi
zim za.ma.n.nnızda.ki oyunları 
görmeliydin, ve herbiri birer 
muharebe gibi maçlarmıw sey
retmeltydin" diyenler de var. 
drr. 

Halk arumd& da btciHı ~1 

V a zan : BED~D GlbJJ RSOV --~ ~"?'"~"-r _------.-~ .. ~· . ... • , "'"" ~ 
mutalaayı yürütüp artık maçla- Bir kemancı kemanına 3.şık ol. ıı Galatasaray " Fener muhtelitlnln \'n:tUio Mıtıırn yaptıkları seynhattcn eski \'O kılmotıl bir JıJ gr 

ra gitmiyenler pek çoktur. ma.z.sa. musikiye kendini ver. yoktu. Daha ziyade cıahsi ovun 1 istiı.·or, eskilerin ferdi mezivet. , kü Türk futboıcıPl~ ~~· ıl. Şimdiki futbolculara. da so· me?.Se ne kadar çalarsa çalsın hak· li J J J k a ıJJ~ O"'/ 
rarsamz onlar da bazı hususlar. işi ilerletemez. ımdi. lcrini şimdikilere aşılamak. lak ve ytikSC sBP 
da ağabeylerini beğenmezler: Ressam, heykcltraş, edip, şa- Netice itibarile gönül şöyle Kabil olsaydı, o 7.a.man bugün· 
"H yd' k ti_ 

'ka l canım, o zam~ nete~ ir doktor, mühendis, güreşçi. Dünkü yüzmelerde D u··n gece gapıfaı·~ 
nı varm13 ne usul, itışıp, kakı- tenisçi, yilzücü ve nihayet fut· 
şıp, oradan oraya koşarak, gcJi· bolcu da fut.bola candan kendini alınan neticeler A 
!:ı~l oyun oynayıp dururlar- vc:::li~~~lerlc yeniler, bu nok: o.u!:7ıe:~!\'l~~:~:·;:c~m::~ BOKS TEŞVı'K MU"' SADAK" ' 

Hangisi doğru? Vakıa ben es· tada epeyce a~nhyorlar. Şurası yüzme havuzunda yapılmıştır. MUsa.. 
kilerdenim. Cevabımı bundan h . bakaya yalnız Be§lltta§ klUbU yUzU· • 4J 

b 
mu akkak kt eskiler futbola. cUleri i ••1 rdi Al u ı cere1·~ 

d 1 yI ı·zı·m taraf tar k g rm~ e r. uıan ne cc er \'~~eğimi zanned:nl~~n ol:r. tam manasile fışıktılar. Adet §Unlardır: Müsabakalar güzel ve heyecanh. ~etiı:I 
Lakin beni iyi tanıyanlar, snnr yerini bulsun diye, sinemaya gi. lOO Metre Serbeet: ı - lsmall uo, d J .. t"~ der gibi baştan savma top oy- 2 - Oğuz. 3 - Beaırn. Dünkü boks maçlannm netice· j spor) arasın 3

•12 ı.1"'_d 
ialcrinde dosdoğru hareket etti- 100 1ı1 tre ... ı · 1 d \it m"r· ..ı~!ii""~ "' namazlnrdr. Çok çalışırlardı. c Sırt.Ua .... : en şun ar ır: 1 ıncı <>:r· P. ği:ıni bilirler. Merak: etmesinler, ı - NecaU 1.39. 2 - Adnan. 3 - Birinci maç: 51 kilo; Hüsnü lata gençler) .'~· ~1' 
bundan dolayı bu mevzuu da ta· Klüp sevgileri şimdikilerden lsmail, (Topkapı) ve Kemal (.ı\ltıııordu) ara;ı~a .. Netı': '61 .J/J 
mamiyle bitaraf mutalfıa edece. çok daha fazlaydı. Maçlarda 100 Metro Kurbo.ilama: arasında yapılmış, neticede Kemal 1:edıncı maç p.~· 
ğim. şimdikilerden enerjik idiler. _ ı N:Ca1:ıl.kmet 1.45.2. 2 - Fikret, 3 birinci ravundda müsabakadan çe (Altınordu) ,,c 

Evcla bir futbol timinde neler 14~utbola ve klüplcrine ola~ de· 200 Metre Serbest: kilm!_şti~. . p 5af<!Y). a~asıııd~re· ~ 
aranılır? Takımı t~il eden on lice aşkları onların oyunlarda ı _ U!kmct 3.42 .. 2-Turgut. 3- !kıncı maç: 57 kılo; l\.aplaıı Nel~c~. ~r3 : 66~ 
bir kişilik a)TI ayrı ne meziyet- ellerinden ne gelirse onu yap. 1emaiı. (Altınordu) ve Hidayet (Süley· Sekızıncı ]llaÇ rA~!Jı Yıl 
leri olmalıdrr? Sn.yayım: ~.,ut- mak i~in canlarını, dişlerine ta. Türk Bayrak Yar11ı: maniye) arasında. (GalatasaraY». e:~~ 
bola bagwlılık, sıhhatli ve gur" büz karak didinmelerine ugraşmv ala· 1 - •(Adnan • Fikret • Turgut) Netice: lkinci ravundda Hida- sımpaşa) · Netı_:~ç: jW, 

l5.34. 2 - Hikmet • lamall • Besim) · k"l f ı ld ğu 1 1 Dok ınC\l 11
...- ,.e 

olmak, atletik kabiliyeti, enerji nrın. amil olurdu. yetın 1 osu aza o u an aşı a· uzı 1;·10) ) 
kudreti ycriırle bulunmak. Aralnrmda fert itibarile şimdi" Güre~ a1· anl(gmm rak Kaplan hükmen galip sayıl· saray 103- ~5 JdlD 
Takım itibarile ise, hatlar ve kilere naz:ı.ra.n birkaç klas yük.. T mıştır. ta Gençler -d'l g~iPtd~ 

oyuncular arasında ahenk, an· sek oyuncular vardı. tebli"gi Üçüncü maç: 57 kilo; Salih (Sü- Netice: A ıuı-rtıt ıı<· 
B k b

.
1 

~ b leymaniye) lsmail (Kasımpaşa) Halk bu 11 ~i-i!O'~ 
Iaşma, kombinezon, teknik, tak- una. mu :ı. 1 • ev1:ı.. una mıı- lstanbul GUret AJanlığmda.n: arasında: Netice: Jsmail galip. de kabul oluıızı; 6 l V'~ . 
tik ve nihayet bir sistem. kabil de bugünkü futbolcuları- ı - lzmir !uanna 1~tirak edecek 0 - Dördüncü maç: 66 kilo Mehmet Onuncu Jl'l3Ç~t. ~tit 

Ben bir fötbolcudn. her şey mızın telaıik evsafına malik de· lan bölge acrbeat gUre;ı ta.kmıı seçme (Galata Genrler klübü) ve Mu· lemdar) ve ce A ;_..ıı ~:;~-
W •ı · mllsabako.ları 2• ağustos 940 gUnU :.- • r>D"·~. 

den evvel aranıla.ca.k en mühim gı Berdıünkü.. .. lardakl tak suıcymanlyc klUbUnde yapılacaktlr. zaffer (Süleymaniye) arasında. sında. Netice. :tıt;~.ll 
vasıf nedir bilir misiniz? ug maç nn 2 _ BÖige Grcko. Romen gtırcı Netice: Muzaffer hükmen galip. Maçlar çolc rol~ 

Futfola a8Ik olmak.. halinde anlaşma ve hatlar ara. , birincilikleri seı:melerlnc 31 ağ'uıstos ~inci maç: 61 kilo; Yani (Ga- büyük bir spO 
Her ecyde öyle d~l midir? smdaki iJtUbat o zam~ o kadar tarıalode be§lmMcaktır. latasrıray) ve Sotiri ( ı\lC'm<far- de '-'tllltlnıritlf'· 


