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Odun ihtikarı. 1 

aldı yürüdü ! 
istanbula 180 kuruşa maledilen 

odun 550 kuruşa satılıyor l 

l.... \ ... 

ln"'ilİ7. n Alm:ı:ı tan·nrclc-ri arJ mıla bir muharebeyi 
gösterir temsili r esim 

DOBRUCA 
iHTıLAFI 

HALLEDıliYOR 
A.nlaşma bugün 
ımza edilecek 
OilkrL'). iti (A.,\ .) - 'tdıml: 

Oobrucıt mescksl hakkında. Romen 
mıırahhaslıı.rlle mUzakcrcye gtrl:ecek 
olan Bulgar heyeti, bu Bab6h Tuna 
Uzerfnde kfıln !Calafııta gelecek ,.e o· 
radan da hususi trenle Krajovaya bn.· 
ı'eket edecektir. 

1:117.A BUOU~ 

Diikre5, 18 (A·A·> - Havu bil· 
diriyor: 

lyi haber alan bir membadan 
(Dtmınn 4 \incüde) 

ltalyanlara göre 

iskenderiyedeki 
İngiliz donanması 

Daha uzak bir üsse 
gidecekmi§ ! 

Soma/ide 
vaziyet 

nasılmış? 
(Ya1.1sı 4 ünrütle) 

JAPONYA 
SiYAMDAN 
Sovyet Rusyanan uıitile 
84ltık devletlerinden 
istediklerine bcnıcr 

. Taleplerde 
bulundu 

Askeri kuvvetlerin 
birleştirilmesini istiyor 
Chunı: • King. 18 (.\ . A.) -

Röyter ajansı bildiriyor: • 
Çin kaynaklarından alınan mallı·' 

mata naııaran , Japonya Siyıım 
(Thailand) hükümctinden ' dört' 
mütnlebede bulunmuııtur. 

ı - Thailand dahilinde a.'lkeri. 
hava ve deniz üsleri tesis etmek 
hakkı· 

2 - Demiryollarından istifade 
etmeic müsaadesi. 

3 -· Bir miltc:tabil yardım pak· 
ü akdetme~t· 
1 4 - Japonya ve Siyamın ask:ert 

ve deniz km·vetlerinin teşriki me· 
sai etmeleri· 

Mühim bir murahhas heyetinin 
Siyamdan Japonyaya hareket ede. 
rek, bu mütalebat hakkında müza. 
kerelerde buhınncağı bildirilmekte· 
dir. . 

FRAiS'SADA AKlsı.ırn 
\"lch.r, 18 (A. A.) - Hariciye 

nazırı Baudouin Çin ,.e Japon bil" 
yük elçileri Vellington Koo ile 
S\•adda'yı ve Amerika maslahatgü
zarı Yurphy'yi kabul etmiııtir. 

Fakir halkı ev sahibi 
yapmak için 

mühim bir teşebbüs 

Sebep 
hayli 

gülünç: 
Arabalar harman 
işlerile meşgul 
olduğundan 

ormanlardan odun 
nakliyab aekteye 
uğramış imiş! 

Fiyatı yükseltmek için 

iskelelerde 
yığılan 

odunlar 
lstanbula . 

!getirt ilmiygr 
Mürakabe 

komısyonunun 

seri müdahalesi 
laz•m 

lki ay evvel, çekisi 240 kurus 
olan odun bikaç gün C\ \"el 400 
ve bugiin de 550 kuruşa kadar 
yükselmiş bulunmaktadır. Hal. 
buki yapılan tetkiklerde lğnea. 
da, Şile, Irm ve diğe.r yerlerden 
getirilen odunun şehrimize 180 
kuru§a mal olduğu anlaşılmak· 
tadır. Nihayet en fa7.Ja bir ~e
ki odunun normal olarak 240 _ 
250 kunı~a satılması icap et. 
mektedir. Tiiccarın lğr.cada, 
Irva ve diğer yerlerde bulunan 
mühim miktarda odunu, fiyat· 
Jarı yilkseltmek için getirtme. 
diği söylenmektedir. Bu yolda 
arabaların harman işlerile meş.. 
gul olduğu ve nakil vasrt.run az.. 
l ığı bir siper gibi kullanİlmak· 
tadır. 

OdUJJ.kömürü de 5,5 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Bütün bu 
vaziyetler bu iki madde de tüc· 
carın geni~ bir ihtikar yoluna 
saptığı görUlmektedir. Fiyat 
murakabe komisvonunun derhal 
harekete gcçme;i ve l\1illi Ko. 
runma kanununun halliın önü. 
müzdcki günlerde en mübrem ih· 

' . tıyacı olan bu maddeler Uzcrin· 
ae ~:oısuz hareketlerde bulunan. 
}ar hakkında derhal tatbikini 
temin etm~i beklenmektedir. 

rş;;;i;i;·;;;;··;;:,;·~~ planlarında "ucu~··;~i;; .. ·;;;;;;;~i:i Kızlarını para ile 
i lesi,, ayrılacak ve buraları belediyeler istimlaki k · 1 b • 
i ederek iki sene .zarfında ev yaptırmak §artile 1 ıra ayan ır ana 
~ varidatı 40 lirayı geçmiyen halka maliyet ~ b b k 1 d 
L ___ .. J!~t.!22..ve ıo·sene taksitle~.~'!!...... ..J ve a a ya a an ı 

Vaziyeti müsait belediyeler 
yaptıracakları evleri taksitle ve 
maliyet fiyatına halka satacaklar 

(l'azw '.lnd HJ'fada) 

bildirildiğine ~öre, Ca· 
mllatik mahallesinde oturan Mehmet 
'-e kansı Necibe ıs ya~dakt ku~ıan 
Fatmayı erkeklere para mukabilinde 
.atmak suçuyla yakalanıp adliyeye 
verllm~l er ve tevkiC oJunmuııardır. 

Müddeiumumilik ııuç UstUnd~ yakala· 
narı bu ana ''e h ba hakk,mda. tallkl· 
:I\•t'" .ııtrl.§mll!t.ir. Satılan ~ı: Aa ııt;a· 
ret a)tma a~mmqıtrr. • 

tngilİ7 leya1mı Xazu r 
Morrison 

İngiltere, yalnız 
müdafaayı değil 

taarruzu da 
düşünüyor 

lngiliz. levazım nazırı 
mühim ~ir nutu~ söyledi 

Londnt, 19 (A· A·) - Hacnney. 
de verdiği bir nutukta levazım na. 
zın Morri!.son de:n!=tlr ki: 
"- Bundan 3 ay evvel Yuiyet 

ciddi hatta vahimdi· O zaman tn· 
giltcre büyük bir tehlikeye maruz
du. Vukubulnn değŞklik ·Jçin min-
nC'ttarlıkla doluyum. Derhal hatt.D. 
icap ederse bu ak§am ı.'O.flfcslnl 
yapabilmesi için ordumuzun eline 
kifi derecede silah vermlfl bulunu. 
yoruz. Hemen önUmUzdc gelen giln 
\'Cya haftaların tehlikes! bertaraf 
~dildikten sonra ordu kuvvetleri. 
miz ve vurmak kudretiıniz munta~ 
zam surette artacak ve bir ıııik\ar 
lhtfyallllln bulunacaktır· 

Sizi temin ederim ki, İngiliz 
kuvvcllcrinin teçhizi mes'uliyetlni 
mUdr:ik bulunan Oizlcr, yalnız mu· 

(Dr_nmı 4 .üncüde) 

iLAN iŞLERİ: Tel. 2033~ 

Alman 
tayyareleri 
LONDRA 

MUDAFAA 
HATTINI 

VARAMADI 
Dünkü akınlarda 140 

Alman tayyaresi 
dü§Ürüldü 

İngiliz · zayiatı 
16 tayyare .. 

Loıulra, 19 ( A. A .) - Alman 
tayyareler i dün Londranm mil· 
dııfaa. tertibatına hilcuma teşeb.. 
büs eylemişlerdir. Alınan :m.. 
por lara göre 140 tayyare kaY," 
bebnişlerdir. Jngilizlerin tayya
re zayiatı 16 avcı tayyaresinden 
iliı.rettir. Pilotlarımızdan sekizi 
hayattadır, 

Hücuma.. il}tira.k eden Alman 
tayyareleri m.ik'ta.rı nazarı itf1. 
baro alınırsa. Almanlar dün en 
ağır zayia~ uğramışlardrr. Fil. 

· (De·nunı 4 üncUde) 

A·lmanyada 
Sun'i benzin 
fabrikasına 
yüzlerce 

bomba atıldı 
26 tayyare meydanı 
bombardıman edildi 

. (Yu:m t U:nciidc) · 

Bir Polonya bari· 
cıye memaranan 
başına gelenler 
Aldatılarak ahnan 5 2 O dolar 
Trakyayı dolaşdıktan sonra dün 
akşan1 zabıtanın eline geçti 

(Yar.ısı 4 tincttde); ........ 

\ . ( 

- Enah ? .Pa:ra~ülçii ı;cllJ orı 
- .Pnıwz kıu-ikatl\rll ... _ 
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ı2 Yazan : 
Hacı .Murnt dolikanlmtn açln. 

rrnt U~turn i!O kuıttı, tırnakları • 
ı ı ke~tl, temizletti; insan kıhğma. 

lıttı. Sonra annosı .F dımata gö
tılrd:.i: niçin setml olduğunu !ÖY· 
• ti F cllma t Ha.nefiy meme ver. 

• h5} ICC" onu Bacı ıuratııı ahi· 

ı •t k rd $l npmı CJldU· Kin u -
. ıtuldu \·e onun yerlnı anıılmnz 

ır doııtlük, bağJılıl: aldı. 

Hı:cı Murat utak da ollln tır
, ·ndan bir )•ilk ntmıatı • 

Filındl Cırt! l Duldtıkçıı Jtuslar 
} rlklcında sctt saztor kullanıyor; 

ll:ımz:ıla h !r veriyordu· Hattttı 

.,cr~k Bahu 13ı~eye gerek o rulb. 
rrnn : 

- HruDZ3t'J biri r k Rualıı.-

ı a h rp ııçmslıyız. Vakit gotef9C! 
nu~l!l.r blı:i top ''e tutokle değil 

kötU hu)1atı ve lid il ti f lttıhe 
:>knr:ık zelıirli}•cccklerdir. O za

r.1cn lıerec.r bilın~ olııcnklır ! 
biyordu. Onlar bu sözl ri dinli. 

;, or1ar; Hacı Murada. danlmryor. 
!ardı. Uıkin gene kendi blldiklerf .. 
ni yapıyorlıırdt• ÇUnkil ttrnftnkl· 
Jcrln ve H n nlJctlnln hemen Jıo -
men hepsi İ-14ttıtad'ı koödi v i11k. 
1:ırına göz dikmiş bir adrun olariı.k 
tnnrytıtlirdl· İ:llltt& buiia. dttfJ' bfr 
de hlki.ye söyleriltordu: 

Bir gtin Hon!Sk yolıı Uz~rinda 
biti pek gene, ôteld orta. l'ttşu JkJ 
ndt.m oturmuşlar, memleket ve 
millet hakkında konuşuyorlarmış. 

Gcng olanı Şaöill, 6telü Hamuı.t,. 

mıı~· Hamzat di~-Orm\L' ki: 
- Rusl r Ha)"dak iatafla.tını 

tüsbUtlltt ele ğeCffdiler demcktff. 

Ahmad Han 5imdi onlara ôrtaklık 
l diyor. İifdbulti düı ''O efet tı/f -
runıı çarp1emak için luılkA örnek 
drırsı, hrıl!:m Uıışm geçmcıi Hl.
z;mdr. 

:)nmil cevap vetiöl : 
- DUımıanlar buralara. geUp 

erle$mek iÇln Uanlan katknn ya.. 
pı.ror1nr! 

- A 1.-ar Hdnlan C!a :Ahmed Han 
,ıbl yaprıriarsa çok zorluk çeke
ı z. 

- Onlnrtn Rü lArla. bitleşıncle-
r n c \'nkıt bzrnkmamnlıytz ! 

mandır; st:'lam vermesi lb.tırdı; 

nic;:in \'ermedi. soralım? .. 
Hnmuıt onu haklı buhnue; Şa.

ınn uzıı.kla an atımın arkn111ndan 
1ıc11lenmiş: 

- Hey ... hemeerı ... burnya bak !· 
Atlı durmuş ve gen dönUp on-

lara b knlılJ: 

- Ne fttlyonıunuı? 
- Bizi Ulnıyor musun? 
- Hamıat'ı lAnıyorum. lak in 

seni tnnnnıyorum; tanımııfa da he. 
Ve81l değilim ! 

- Pcklta.. ona bl11 y diyece -
ğimiz yok: Hikln btzlm MUstuman 
olduğumtl%u blli,rorsun ~·a. ?·· 

·- Biliyorum; ne olacak? 
- Mademki biliyordun, niçin se

lfı.nı vermedin? 

Aftı iki adamı ba&tatı nyoğa ka
dar h:ıl.:arctle süztiılil'; gillümdyc. 
tek Ş"!.1 cevabı v rmı,: 

- Bon stzlııgibUt!te .r:e1.1m "~"
meğe tenetzül etmem ! 

Ve süttıp g{tfn.iıı· 

Bunun ilzerine ~nmil elini arka
daşının omuıünn kôyntok demlff 
ki: 

- Diıl §edatı ve memleketi 
liuttaı:1na.l: istiyoruz; lakliı bu 
Han sUIAicsini ort::ıdnn kaldırma -
dıkça hiç bir i göremo~·tz. 

Bunı.tn içlntlir ki Oıfint ll!nla 
Murat Tiflf!tcn ciöndUktcn .ıwnrA 
liatk tını:smtla Avar Hanlnrının 
aleyhinde yemi bir propagandaya 
ba&lnnmıştr: 

- Ruslar Bahunun oJullarmo. 
linglt ~an vennliıler ... Avar Harı. 
ltın gbur olmu§lar; onları öldUr
ıııeJ: Wcitıtlr! .. 

Bu sözler )0nfcın dagıarı ve dc
ı'cleıi biror :tüzglir Jıt7.ile dolıışı -
Yor ; 11 1k flt'nl!ttUl n h l\l lto. luı.~ı 

kin ve tiefret u.}'andmyordu. BU • 
Yllk Uma Hanın ndaleü, kazAndı
ğr ınferler, gctlf'dlğf e~siz canl
mdUer çabucttk utıu!utmuştu . 

P,: :ı: * 
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GOÇUAR 

nu sırada nal seslen ~duym • Büyıik Uıruı Hanın yanında 961< 

hr; d~nilp bakiiiıŞlar ki bir ntlı cestır, her h '.tngi blt insanın ha -
Hon::ak'a doğru gitmek Uzcro yak. yatma solmuş bir yaprak kadar 
1 şıyor; birnr. rıonrn ötılerHıclcn değer vermiyen bir k ç n nm var . 
g c:ecC'fı: ohtn bu adarnm lıftl ve kı- fü. Hannı ölllinü Uzerlno Babu 
y:ıfctincİcn. A vnr Hanları nllesin- • Dike onları idare edemedi. Bun
dC'n olduğu nnlnşılıyormu5. Yol Inrm on kot'kuncu olıın Gôçbar 

uetünde oturanlara hfç aldırma.. Babadrnn dtıı idam <ımfinl verdi. 
dan g eçip git.mJş. Şamil kızararak Fa.kat Goçbar kaçtı; dağlatd:ı 

\'erindE'n ftrlnm : afltaiJ şmtı de. tek başma dôl~a.rnk voı kestneye, 
m:ı.ı ki: ev basmaya, tarlıı veya orman. 

- Biz Bumda 6in vB mml ket liitıı çfitrın lı:adınlnrn saldırmaya 
hakkında lt6nü~uyoru.z: Mlisltıınan ba.sladı· 
olduğumuzu blllyor: o da MUslll-

.... '~ ~ ... ·- .1. , .. • '. • ·: 

(Dcl·amı vat) 

~le. 'Btıtatl. gül derler 
Sana gül derler 

K abalıat kimd 

,...--------------·-------------------------.... ~' 2.Jitelder~ · 
1. il ••"seıed:c otorit••1 
_ iılllmiıiiim-İllll.:l_aa_lllilııliıllı_ .. _____ ... · bu hale gelectk _______ ._ ... ____ _. ...... ____ , _____________ ..,. olduktan sonr•·· 

Balkanlar ve t rak 
yollarile ticaret 

imkanlarımızı izah 
ediyor 

Finlandiya ve 
isveçle ticaret 
yapllabilecek 

oı.-u ·~ 
f a, biıo roUadığı bir tJ" 
f epcba ·' Bekdlye baMt'liJI~ 
Lurka. kısmından aldıjt bir ~ 
paslMmr g lindcnnekro ,., 
denıclit rı ı'· 
··- Beloolycnht ı.rll' IA'. 

re burada. S5 L"Uru llllı ~ 
rnkt ~ ;ile benber ıot ~ 
satdnak ı unıkeıı, t~ 

• .................................. ................................ lfyor· ;il' " 
! 1 Şehirlerin imar planlarında "ucuz: euler mahal- [ ın tatiterö g re Mr jf '-' 
: • f k b f b l J' l ' · l "k: I> l:oru ()lmak Ji&nnkdr ,.:~ ! : lesı,, ayrı aca ve ura arı e e ıye er ıstım a İ tu ıc.tthyor. eltdit• P'jl 

1
. ~ ederek iki sene zarfında ev yaptırmak şaı·tile : Ucrctı otmadığnu ııııı etif~ ti 

~ varidatı 40 lira;yı geçmiyen halka maliyet ı 1 de Y uu 10
1 

ga.rsoa ~ "' : . • k · J·ır dl7'r a nııyn· ,.-• 
!'L. __ .. _, . .fı.~!!.~~!! .. 1!e 10 sene taksıtle !~!.~~~ ................ .J

1 

u.fı:!1>:ı.:~:ı ::..::; 
Ticaret vekıu ~a1.fitı ro~uotıu. Vazıyetı· ınüsaı·t beledı· yeler "".d~n durup dunutt• ~,,, f 

İzmir fu:ınnı açmtık U7.ctc dnn İt· tarıre 7a.pıldı "·e m esdt 

~~~~,f~t:~~~t:~~~~ ~~~11;~:~~~m yaptıracakları evlerı· taksı· ııe ve ti ~:~cumuzan ,~ıu~ 
Vekil Mr.,ketitıd n evvel li ya· sap pusla mda 5ar1<1ııi1d ~ 1' 

natt:ı bulunarak demiştir kiı 1. f · t h k ki t;arson ticretl \"'e titr st ~ 
"- l~~İr fUnf'frl r açmak. ilzerc ma ıyet ıya ına al a sataca ar kuruş oldufu yuıhdrr: ~~ .. ,~; 

lzmire gıdıyonıı~· Dôniiştc sııe lm •nn ımalloc blı ..-creccı. t t .,.ı i 
seynbıttim ve diğt!t n\Pıı~I~ler et· • • A • • lama<lık· Bf"lediyt'nln 11" ~ ~f 
l'a!mdn izııhltt Y"t elifüı1m· imdllti 1 Da h ılı g e vekalet l n ı n ile. rt~-at mürlürlUJd~rf b4'J Jtf 6L 
hnlde süyliyecek fazla bir ııey ~·ok. ffyt't\Ck hll' ~ •lrr btılııbl 'ıd6 dl• 
tur. Yalnu:. Irnli detniı'}·onntmın Ih / d "" k • • '~ 1;ndooe t-1k1y.ti taıfbS 
IHr muralıMsrnı bekHyoruı. Sul"i· Q Z l f Q l g l Q n Un p f 0 J e S l firn. ~IVö~· 
ye hattınm rtıurah1u\ t tıa AfiWııra- 4 . ' 

~~.r!~~:r~,~C\ı~; ~~~::~~~n~:1ri~~ Meclise verili yor- Maar·ıtle yeni 
muz:ık'er~lett ~ai)flnMlfüb 1fo~uh. · 
l~roe murahlıa hm Hek1lyorttr .. Hin Da.n.iliyc Veli.Aleti ktd.rtct nt o-- lltltıtl 40 lirayı g6çmi)· c<ıkUr. ı~ . 

~:~nna g~~~~iğimı:;ıı:~1tıtda~~r: ~~k ,.:~b:~~!~~· ::k t\~::~:~~r; yr,~~~~!~:~:~f9cakb,~:~mm~ö:~~:~ haz 1rlık1 ar 
han, oradaki tetkiklerine devam et• tcmln clrn~k lçtrı mUhltı'ı btt kantttt dUucekt{r. BeI~dlyf'llcr tır&Atarı • bit 
mckte€lir. projesi hntıflamr Ur· Kuunun hU- pô~tn p:ırnylA vf:~•a 10 eıncıyı rte~ N. ta da yen• 

1 Bnlkar.lardan vaki olnn nuirnca- ki.iınl(!tl 'tJ()JMl~'eMr tiirıUn1dttt ~·e· il'lcmeı ~AtUyld takAlttô \'Mcbil<ı • ışan §in Iı10 
tıtlnrla bazı ticaret nnl:ı§malanmı. rlne t;otltil celtllr· ccJtlOtdlr. Ttkll1Lle afm&rt ar841atıi Şk9ızh~ırnsdteitüayüeanÇ"ı· A2"ı 
tın hugUnkU ~~rııitc tntibnltı Ur.e. Kntıun! gor~t § lHr ve kn.gaöa· Yfiptlacak binli r b dtlln ödenme· &,: ıı 
rinde milzakcrclcr ccrC'ynn ede- lımn :ımıır i'IAHIArtndıı utıı: utcr sine kadlır lt 1cıdlyeltırcı iJ)ôt~kll 
cektir. Rorn nlcrıe 6~ henU! baır mahnllesl olnralt glH~tcnlcm kr ım- kalacaktır. 
langıçtayız. ônlti.rın ıstOdiğl, bizim \Arda hirıah ve binll§lt ~·crlNi bö. ArM ı\d@t1lı1dtn fı1zla tAllp çı .. 8 ko·· ylerde 
de onlardan isUycccğimiz lıirtakım ıedlveıcr, ıstımlfı)( htınW\df'tlU u. ktlT"M mUt cMt 1ıtr11a1n gôro ha. ~ . ,A~ 
macldeleı' \ISfdır. Kntşılıklı v(!rcbi· suller dairesinde istimlô.kc 5ala • reltet Mllcı!:itıc~~ği gföi ıirttir'ına . ı' lklllektep lıur~! 
lcce~'imiz maddeieri tesbit ile hiyetli olacnk1nrdtr. tokAfltD\c ktrnllhu tntbik cdll~cck . 1\ K,, 

JnC§gulüz. Ucu7. C\·ler mnh:ıllMi a~·rılmn· tir. dil ~ • 
Biziftı :ıtıiblHtoetlirhit mad - mı!:i olnn imar planlarında tad.lfıt Arsa alaıH:ır iki s~ne içindi'.! C\' YMi u~r~ .Y•~ blşı~t/tÔ!Oı.'if 

deler vardır. Knrştlıklr \'ereblle _ k ynpmağa futö\Hıt ollı!aklardır. ~ımia :;cnı >ır ız en (f!ffl" ıt 
değimiz mı\<lckler{ t~Qfüt ifc mllG· ynmla~rt ttr. '.\tcclıuıi ıl1a~!it~tlcr 6lm&k ıtın ~v caktıı" EnatıtUt\\ln mUtC ,,;ıtr-s 
gull!z. llh!im Slilabil~c~Imlf fnl!d· Belcdh·c istimlak Pttıgi btı yfr· \'aptırmaınıt oı nlat:ı1 Oi'S#lıı.n ay· ;,'nçlarınıı:ı ıcmirtin (il ~ 
lle\e>rin başında. ı•amuk, onlard:ın lori, fatltıfü\k bM 11 ıJo plim ve nl füıtla b<!i~I) cı1el' le.totından ge· dır. , t<llt tı ( 
la.cnklnrımı:ı.ın batomda. ıı l rol ve dlgc-r' rnt\!rı1flliT Jckuntnıdan ffl~lıı & r1 nlınacıı.klır. lnıant ik{ senede Btıııiktaş 20 r.~I l~ko d~ ) {( 

rhüştıık:ıtr vardır· a rıtrnamak Uzı>rc mô lten ;ı,•apıl. hitnı('ıtıfo \' bu 01etburi flebı<nlör milli f'mlıike a it oldugıı~ııl'l't~ ~ 
rttası Fartlla holka satacaktır. ~j' " \' K. 1 1'-t.I il ttm"" to ·-_..,ıı ~ Şimdiki halde buğday fiyatının dl'n ileri gıt- ımcnıi o ~·ıno bcıltıdl· .. 0 e a. " c ..,... er~ 

tcreffüü niebetinde eski çeşni l.lie- Belediyeler hu nıahatlcl(!rde \'elet Mtınale.rak bn~k:ılarrna snt:t . tanın Reşikttı~ 2 ttel kf rlf ~ i 
f.inden ltmc!ğe 2o par11 zahi ylipıL )'apıl:ıcaJ.:ı dYdıtılıK, kttniıttm, su tmec klerdir. \"npılacalc C\•let ıö lt.ına t:HHd!! Mih'rıesine :~~11 b~ 
dr. Bir de hnlk <ıkmeği tetkikleri tesisatı gibi umumi Yn~if(l~i dal\i. s"M l:linıi \'Ctgiııiııdtın ınu~t old. • mitıtJt. Mııllyo Vc:ı:Aftıtiri d!f• 
vardtI'· Hallt ~ktndği ~·Utee 7 defi llnde oltıfi lşlerffi tnABr !lu1nt nr- ctiktır· Bu mıüı:ıllı-lerde ev yaptır- suı\td t-ntlr bı!t:lottmc1:t~ f~ 
82 ye çfkarı1fltı mı fatidınıanı ile sa bedellerine ithal edcmlycıc~k • mı~ 01111110.t c-vletitıl anetıli utug l'E . l AC,..'JI,AC.~ ~ 

t M EJ('ft...'l't. ı:.•• ,fi";, 
yapılacaktır. Tetkikler de\·am et. terdir. ev yaptırmak ı;nrtlıırını hıılz o a· Oi'tn ôktıll rdlin nııte.~ ... ~ 6.4 
rtıcktedfr. TetkUtfer bittikten sonra Aı'Salıırl ht\ll!dlyt!l~rdcn lilncnk· tnlenlerc snttıbltec~k!lırdlr. !hUi fdı:P .ı • 
fiyntlar da te!ıbit ed{Jccelttir. !lir buralSa <!V Y&pmağr UıshbUt O- ı \fat.lyl>tl ml!stılt olnn b~lcdlyf'!l'r ncyoğfu ka:z:asmdıı yeıt 52 fıl"'. ~ 

Sovrellet \'O $1Mal Hlemlel<ctlo· d~r.l'klerc1ir. Arsafarı Allic:ıklarm e\1eri do kcrıdil~ti iriSR ottlt1p :tıuı.. eli ilko!<ul, 9c~iitf:ı$tll ~ır1>5~ 
d m·erdc 55 inci okut, 1):1 !!ıC'..ı' 

rilo ticntelitniz nomuıJ ~ekllde de- mütdtıutt ctttk1cri tnt'ihfe afi gc. Uyel flntınn sntabflccckl E;\t fr. mdfilYôd~ !5 J!lci ö!ttıl· f{tJ~~4 rJ 
\fanı odlyör, Fjnltındiyn ve tsvc(;lo ı ll''' ı 
Sov}•ct trnnsitlnden istüado et. d!i. fcınl lt!rnlan11.ıı tin c;6 111"4" 
mck suretllc tienrf mübadclat yap. fzmİr fuarı İçİn bir aeri ~ oôel uçak <faul. F:ıtlhtC' 62· G'7 ':"x oı;ol 
nı•t. -u-t.,{lnAur. l m:ı.k üıcrc ~·crı:dC'n S '~ı't· , 

uK "' UJ.11'. O PU çıkarılıyor 1 b d )'·car.. 1 11 
Bov."eÜcflc ticdrcıt nmah&'lt>ıd - 9aJ('S ~~ın ıı ac}ı • V·" 

·' 21 l\ı h · .i\u.;nTr.;I>1 olan hor mern1 ket bu yoldan kar- Posta. Tcıgrar ve Telefon umum () .# 
şılıklı l§Ufnde cdebll{r. at.l bakım· mUdtlrlUğU r;u seme do Jı:mlı' fuarı D .. k .. .. s abal< a AÇJLU' ı: ~ f'!·~ 
dan. kanzıltkh olarak Finltmdlya. mUna.sebelile Ut no,•lden mlln!kkcp bir un u n1 u - Şl!hitdc ôldıığu ğll1i ]( . ff S,. 
dan 'İ'ilrkiyeye. 'Türkiyeden de "fln- ırerl put çıkarmaga karar ı..eı' · yeni oimltnr :ıçılııt:ıkt~6J6' ~ 
lnndlyaya iıial gônc1erilebltir .• , mııtır. ruııar darpbnncdo hazırlan lar n1u vaf fak,· yeti 1 nan pllı.nıi güro 1'

6 e~' ' 
6 0 maktadır. 6. 10 ,.e lil kuruıluk otan Kilcülı:yah. Soj"a.nlr. ı-orU lı~l 

bu pullar lıirka<: t;Une kad!J.r çıkacak , köylerinde 11e~. ÇatıılcB tılt !~ 

Ziraat Vekili 
Uludaida !erefine 

verilen bir ziyafette 
bulundu 

Ur. 11etıceler verdı Ömerli, ÖrcUnlü, ~o)'11 ~ P ~ 
ı'inde il~· Silivı i kııt.ılsJf~şlıi~ 

[ KOÇ~K HA8ERL~K ] Galata.saray l.lsceindc açılan 
Model Uça).; kursun:\ i tlrs.k etmiş 
ol:ııı öğrettncn ve mUfettlşll'r ara-
8ında dün Mecidiyeköylinde golf 
!lahn.,tıtda mU11,1bnlt1fllit )'apılML':. 
ur. GalatnMrny lis--sinden otooüs. 
lerle sahıı;·a gid.ilmi tir· ~Iüııaba • 
kslartla 46 ô~retırtenin )1apnuş ol· 
duğu 160 modN uçak uçurulmuıı· 
tur. ÇAbull model \.lçu§unda birin 
cil@ .!'\ustot Kıirneatı knl!.1ı1irt113 . 

Kılıqlı. Sey:nen. Büyil~Cll U~ ~I, 
yırdere, Yapa.ğcıı, Ji09 >~~ 
Giln1U!Jtnnar olmtık u::crell ı'!.~>o 
Bı!l'k6i kn~smda Oın~r ~~f } 
SrrnpınAr Uç. Boyo§l~;ıtıl' ,4~ 
Kıiğtthii.tıe kövUMe, 

1
tJ1l tP.C· 

tJŞ Alanı. Yaİovn kdt'~ ıtD,~~. V 
it. Şile kAnınntrt }{ıçı1l ıu dY 
olmak Uzere 21 köy <ı )( il'" ~ 
aUyete gc~ecckUt'· 1rfr1"" .il 

1'ATILI Jl{L :\t!$ t t,. 
t'C.RETI.1~1' f1l ~8 ~ 

Bıttü, 18 (A.A. ) - VU!yelimtt öt
mancılık ve nıcırımum zirant l9lerl 
tlzerlndc tetkiklerine devnm eden zira 
at \•eldi! llulil!B Etkm!n §erUlııo dl.in 
lia lk par ti.si taratındnn uıuı:tağda 
blr öğle r.lynfetl verllmtıllr. Zlya!ctte 
bnfveltıUcti tnl.i!l(c§nn ilet bnz ı mcbıı.s· 
1:ır, trolMiyc tel!l \'e parti crkllııl hıı• 
zır bulünmuttlır. Zlya!ı..ıl halk ıtlÜnleıı 
iıllerlle vekil nrasında umumi l§lcr U· 
:tcrln(Je c;ıok aamlm{ görUomelcrc vesi· 

a- le oıttıu§tUr. 

kendi.siıtc bir yuı tak ımr vcrilmi~. 
tır. Ticnret modeli u~uşundfi lilftn. 
cilifi Esat Attık kcır.antrtış, bir C\•• 

rak <:e.ıUa8f riiiil:fıfs t olaralı: vctit· 
h1l§tir. 

Yili'ıyet dahilinde ~,ıtıl" tP ~ . 
811. okul bulunmıya<!ll~t ~.;ti o~ 
lnrak Yıldızda ı incı 

8 
ııff ;ti~ 

liulunaôak ve ııyd& :1 ~ 111'.:4 
le yatılı talebe kobu~ ~116 ~ 
Ayrıca Xlğtthtıne t • (ttl~JI ' '' 

"Cıuıa $tUI t1Nlcrl,, 
Vt'<llktcn onro ktf'flnt ıahn : 

' 1 1tı l\ ~J (ll'rJP.r lr1 

nıyc tıuıaıı, t>ltltl hnber Hrll. 
mcktefllr. 

n. 

---o.-
Fuarda Alman ve 

Y utıan mümessilleri 

Mlk,·:ı.c; modeli uçu~w1da da hi· 7,5 ,.c köy ya.h oku119 1~ ıt l'inc!II~l Asını Attfrn kazanmı!!• il ti ı f A.tel1l'l ~ tf 
k~ndl~ıne bir- kol tanli hedi.ve edil- ere c eyi t dı;tli ,dl gun got'Ulıi\UG, nıtııtn ,.,. 
misUr. Planör model uçuşunda bi. edtlm.ıııur. f if~ C-
rincllfğl knuınnn Hn!Jnn Ktımbard. d lEKTf~p nt. t~! ı1ı1JJ ,N 
cıj•a bir kslt!m vtrll.ttiiıttir. ımfutf0"' 0ııı'1ı't 

Milsnb:ıknlar sonunda Hava K u· 4~ ilk ok.ut da. t.Aıu!t JJıf ıt4* f 
rumu Hdvncılık dltcktörii Otıl\nn zarcı lhnM eanmtt~· ~6' 

tnm.lr Milch ökf.llf!ıv,. ~ 
Nur i hnvacı1ığın ehemmiyeti hak' len ta6ilM1tı ~·cdkJell ut· / 
khıatı bir nütuk sôyleıniştir. masr frtUılilıfilfi oıaCA1< 



• 

·* a:em_ mewww••··~· ... -

Fransadaki Amcrikn 
elçisinin nutku: 

İngiliz do-
Alman 

tayyareleri 

ln:ıilizlere göre 

lngilterenin 
tam 

ablukasına 
teşebbüs yeni 

birşey 
değildir 

Kavunu mu seversiniz, 
karpuzu mu? 

ıl'l!<RETtN 
A.rıRAsINI 

ll .,\NA.RKEN 
otaı1". l" 
~ \~ 'n urkiytııln münçv-

nanmaslnın 

inılıası 

Amerikan 
~· 

ma1ınosunun 

arkadan 
vurulması 
demektir 

' 'l:t\111. ırııUert gcnı,:\l'rt bü~ ı. 
"-)eı' ~r. ~hı. {lc~·rIJ hatı. Ameriko. için nn.zi 
'4• t0ı1~1'f:ııı l'lnnı be~ sene sistcınini durdurmak 
\~ 'tv"ltı ın hayata ~umarak. lazımdır. S 'ıitn flk'ınl kut \'e millottıus 
it ~~~t./ct, 11rkaa:nda ken l11idelflyıı, 18 CA· A·) - Bir 
~1' ... ~ll.& b I\ hürmet \e takdir: toplantı esnumdtı kalabalık bir 
lıt r toıı ,.cı 1°1 bol '<' ll<: olacak kUUc önUnde radyoda söyledisi 

fltıı yi C:Scrlcr brr:ıkmış- bir nutukta AmerıJıanm Fransl\ 
~ t '" hat·lk sefiri Buillit ezcümle damı~tir ki: 
~ttbtıilığt' ı:.t nall'lınıı. giirciıi- "- Vtı.!)ingtonaa hükhm otimi.&in 
-~J/'tle , her eyf hüyilk h1r elinde bulunan nıalflma•a ,ve tec
lıı~ llfi11:1 I ~ & sinin bütun rUbelerime istinat cucn kaııaatlm 
:'- k~.~ h:dr';lnr:n~.!c Uin et- ~udur ki, Arııcı ikn b:.ı.;iin, bir sc. 

~ ı hq,.u ~nuı ı b'r ry 1, ne ev,·eı Franı;zyı tehdit eden 
~ t\ıJlt,n biJ,.. r ~~ rahat.mı fcı\1\ tehlike kııdar büyük bir tehlikeye 
3.l~a ~"lan ınte ;ınmer.ıi':i olan \'C maruzdur. Şimdiden ve> kat'i bir t'' ~ten ı~ra.rı bir .. esnret ı tarzdn bu tehdide k rııı harekete 
~ U h-.ıttı~~" ... ~.r!i .ahimiz hu geçmeuek gok geç k:ılııca~u. 1n· 

( ~ l.( t:ıı.:attl.'dJ<'n ı.nıı~k ayılabl. giliz don:ınmaamm imhn&ı bizim 
1, ~t ı .. İllılcı r. Atlantlk H:ıjino hattımımn arka· 

~il l'qtıı-abırıı ~ tıhtığı lı" lkın c1<"r c:ın nırulma!:ıdır· tngiliz donnnma· 
~ ~ tk ~lirin trahcr ya.-.ıyan ,.c t;ını .Atlnnlik denizi Al:nanlar Bel. 

1 ~ı'r•tı'4r ~~ sol;nn, helk do!§- ç!ltaitnn g eçtiktl'n sonra Majlno 
1 '~ ~ b:ı,11q ~ re•, rn !ldığr zıı- hattı Fransayı hiınaye ettiğinden 
·~ ı.1 ıı~nat ·:'l'ı esir vnzly('ttc fazla bi.ıi himaye edemez. 
'\ tıı ~· ltak e~~'l'fn,.. tr-s:!.dUf f't- Amerikalılar, Bitlerin lngiltere
(,, '~h:ıllıe~e ~ dcroccd<ı h:ıJ. y .. fethcttikten ~o::ra bununla kn· 
. 'lllıhıitj' lhıı.t n:ıı,, h:..tta ~lddetll naat edeceğine dair l?Ö!t~rllen de· 
~ııı l''t ile uı knlmı~tı- !Simcll\ !illere ve Amerikanın HiUcrln Av
~:ı,. fiktrı~ntlt' bile, F'l!rrr.tin rup:ı Jmpıı.ratorluğuyla mes'ut bir 

"ll:ıtı, c ne \'o ıııııı.tinc §ekildc i~birliğl yopab!lr.-uine J· 
ıı. ı t r:ı tır<'rno cemiyet , 0 !'a.nmak Nui 6istcminin \'asıfları. 
~ ı::<leıı fi~~1?1erinıte ~crillğl nr fena anlamı, olmak dc.mcklir-

, Jı."·ll~lJıc 1 .ıi~att orta1ı&'3 ~ıw. Bu :ıistem yolunda duramaz. O 
~,~ı ... ı ~ıncıcı • k • ' 1 d rd 1 b ı· ~ t ~ \'rfııı le , ın rla pçt yeni· ya nı:ı: u uru a i ır ... 
~'nen b:ılı or,('tnı<'k mnJ,ga-
1 lıt~ıı. 1lllctıa kitn&eıcJ' çık:ıra.k 
~ t. ~!Zı.1~11~ l\İeyht\U'ı fikirleri~ 
~ l~ tr ~':i l'tnı da bulabilmi!S· 
tı...~ li'ılcre;1hnlyet l;('JlC (il. 
ı-~\ ~t btr h aleyhhıe mürtt"ci 
u!.'~ ~lıntıs:"a Yara.tzn..,,ıc için 
t,.IQ ~ oıntrtta ur. ÇilnkU ~rk 
--~:ıc\·, rnıaa yUksciten 

I~ tı ~ı:;. ''0 i!eri .. ençlllı 
Jllbı:ıı l;1h, 'leç~~ 4'hcnunıyet \'O 

1, ~~ ~l•tr l! ~e ~rtinakta.ihr. 
1 ~i~~ td, )'(' Inde.•<"ri hnyn.tta 
""'l\Ptr t lı~btrldui;u rıl pcttc 
~ haJ~elltlfk Jr.f\.)ı olıı.calrtır· 
~ ~I~~ 4 kqrt.ıt}lıa.ı.lıtn galcbc~ı 
ııı\.~1: <>ld ~qs~ dıı.\'a:;mda 

Mülteci nakleden 
Aınerikan vapuru 

tehlikede n1i ? , 
Almanya, vapurun 
emniyeti hakkında 

mesuliyct kabul etmiyor 

Amerikanın ihtarı: 
Verilen taahhütlere 
riayet ettireceğiz 

1 

'ıngıltereye hücun1a 
dün gene 
başladılar 

Dünl~ü hücumlara dair 
gelen ilk haberler 

Lomlra, 18 (A· A·) - 1ngilte· 
renin cenubu ~nrktsl liı:crinde düı;
rnan tayyare kunıctlerl haber \'C. 

l'ilmckte<ilr· Yükıtelen lngiliz tı.vcı 
t:ı.yyareleri biiyük bir irtifadı;ı u. 
r.nn Alrnnn to.yyarelcrilc müsadc • 
meye b~lnmışlardır· Evvela bulut· 
!arın listündcn m!trnlyö::lerln sesi 
\'e i'notörleıln cık:ırdığt gürtiltü i· 
l!ltilmi'!tir. Bilı\he.re bulutların al
tında Jngiliz av<"ı tayyarelerinin 
kovnlad:ğı mUnf Prit Alman tana. 
r~!(lri c:i>rillmUstür· Hedeften u. 
ı:aklaştırılll!İ dii~man tayyareleri 
bulutlara knrışnıt§lar, fııkat döne· 
r ek bomb31arını civara koyuver · 
mlşlerdir. 

INGlr.tz llA V \ Nf<~Z.\RE'flNl~ 
TCD1,1t.l 

lAnclra, tH (A·A·) - Hava ne
ı:ıreti •tebliği: 

Buı;ün öğJcclen birıu: sonra biri_ 
biri ıırkısındnn dalga halinde gc. 
len dil~mnu tayyareleri cenubu 
earki s:ıhillcri i!zcrindcn gec;erelç 
I..ondı·a mmtaknııına nilfuz etm~Çe 
teşebbüs etmişlerdir· 

Derhal harekete geoçcn avcı tay. 
rnreierlmiıln \'C tayyare dsfl ba· 
taryalarımı~n mukabeleııine ma
ruz kalmı§lardır· Bir ımat t>ürcn 
bir hnvn muha~bc.ıılnden l!o:ıra 
dUşm:ın pUskilrtUlmll~tÜr· Şim:tl ve 
Man3 d~nlzleri istlkametmde ricnt 
etm!P,;Ieı tllr. Kent konUuğıı VG Lon. 
dranm cenup kısmı ckarmda bom
balar atıldığı bildirlliyorııa. da şim_ 
diye kad!lr bu hususa dair mufas· 
sal maliınuıt almmamıştır· ' 

Hnmpshire mrntalrnsın(la dl\ muh 
telif hUcuml:ıra teşcbblis t>dilm~
tir· A wı tnyyarel~ri~i:ı: dU man 
layyarclerile muharebeye tııtııı;. 

mu§lardır. Ha,•a mııhl,\rebcsi de
vam etmektedir. 

Il.-\ŞKUMANDANlJ(~I· 
:\'iN TEBJ .. tGl 

llerlin, 18 CA·A·) - Alman or· 
dulnrı ba

0

~kumand11nlığ1 tel)liği: 

l!...~d ·~b"O llıUrrun mc"
'lt ~ ~ 't büt .1~tır. Ve bugHn 
~ ıİtıı ~l'>ıJa~ 1hllte,·Jr.rlnile 

lidir. r,ı~ bunnn 

Sllat Derviş 

Bir denltaltI 32~!100 tonluk düıı. 
mlln ticaret gemileri batırdığını 
haber ver:mi!ltİr· DUn gUndilz vll 

bilhassa 18 ağustns gece.si Alman 
lıa\'a kuvvellui lngiltereye kal'§I 
istikşaf ve bombardıman uı;uşlnrı
na devam ctmlıılerd.ir· lngiittre ü. 
zerinde cenupta ve mer~ezde ge· 

Vaıington, 18 (A.A.) - Mül· ni~ bir daire il}indc tayyıtre mey. 
tcci nakleden · Amcrican Legion danlarlle tayyare dafi batacyalarr
gemisinin emniyeti hakkmd4l ıne- ntn ,.e projektörlerinin müeıısir bir 
suliyet kabul edemeyeceğine dair flurettc bombardnnan edildiği bil _ 
Almanya tarafından verilen red dirilmektedir· 
cevabı Amerika hük(\metinin cu· Filton motör fllhri!tnları Blrmin· 
martesi gecesi bir muhtra verme· gam ci\'armdıı. tayyare Ievuım 
sine vesile te§kil etmiştir. fabrikaları. Reading amat mUcase. 

Bu b:yannamesinde Amerika seleri, Svavz~r, .A.vonmut, vş Born 
hükumeti multeci nakleden gemi· mut liman t~~isatI hücumlara be

Böyle bir Han yapmakla 

Almanyanın gayesi 
İstila projelerinden 

dikkati 
uzaklaştırmaktır 

I~o11dra. 18 ( A.A.) - Alman 
yüksek !:umanda heyetinin 1ngiliz 
ablukası hakkındaki tebliğine ce
,·ahen. İ$lİhbar:ıt nezareti şu beya. 
ııatı ne~rctmi~tir: 

lngilterenin deniz harbi bcvnel. 
milel kaidelerini ihlal ctmic: ~ldu
ğuna müteda:r Alman ithamları, 
pek garib ve pek yersız bir şeydir. 
Zira, Almanya bizzat kendi,j In. 
giltereyi abluka altına Rlmak btı. 
yen Ye akim kalıın tec;cbbü<:ü ile. 
bu kaideleri tamamen· ihlfıl etmi~ 
bulunmaktadır. Alman\'a bu te
<;ebbüsleri esna. ında biitUn hlicum 
ka 'lıyetlerini. bitaraf ticaret ge. 
milerine karfı kull:ııımıetır. Harbin 
bidayetindenberi batırılan bitar<:I 
gemilerin balığ' olduğu umumi to. 
naj 7:36. 1 G2 tondur. l'\Itımafih ke\'
fiyel mezkur bitaraf gemilerın ln
giliz refakat gemilerinin lıima~;ele. 
rini aramalarına mani olnmmıc;tır . 
Binaenaleyh, Almanların kuv,,.:etle 
elde edemedikleri mm·aHakiyeti 
böyle ihtaramlz sözlerle eldı: ede
bilmelerine ımkCın olmasA gerektir. 

Bundan ha~ka cnclce bitaraf 
gemi tonajını tr~kil eden miktarın 
en büyük kli.mı. hu ün müttelikl~r 
hirmctiııde hulunmaktadır. Bu 
mık~ar:ı, None\!İll ticaret filo u
mın rüzdc sel\~n ikisini, Hollanda 
masunun :rliıde dolmını. Belçika 
filo'\umın yüzde sc'k~cn \,içü ve Da. 
nimarka filo. unun yü.zdc al tnmı 
ırnvc cdilmcli<lir. Binaenaleyh Al· 
man propagandasının aylardanberi 
yapmakta olduğu telıditlcıfo böyle 
resmen tckr.ınn9a ba~kaca sebep. 
ler arsma!;: 1i\zrm gelmektedir. Bıı 
sebep de ancak Almanranın ab'u 
kadan bahsederek Ingilterenin na
zarı dikJ;:atini, istila projclerinder 
arınna.~ i temesi olabilir. Rüviik 
Britanya mezkur projeyi kariııa. 
m::ı~n tamamen amade bulunmak. 
tadır. 

AJ ... UAN1°A KARAUL'il AIOaTAJUJ, 
ınLANDAl'A ntı.ntROl 

l.ondra. 18 (A.A.) - Dün gece 
Dublin ••t~lyetur mahatlllnden öt· 
rcnildljine ırörıı lngiıttreye tatbik e· 
dilecek tıiddetll abluka hakkmdakl Al· 
man kararmr bildlffn nota. rnil~takll 
trlJndll hUkOmctl tnrafrndan alınırııo· 
tır. 

itıhl ılı> im giii:t.l nHW"'imln IPZ• 

zclli vtmlc;l<>ri· En ıl:ığrusu lld11ini 
de <ıc.nneli \ ' O ll;i inden de - bir 
arnıhı., ;\alı ut n;rrı a;ı:rı - yr.mel•
fir. fi';ıkat kimisi L:nnınun ~lizc·I 
kol.u<>\\nılım, l•imi t do knrım7. ycr
l;:en <11 lrıin ara.. .. ınılan çtlmn hı
o;;ırtı se lnd<'n <'.~ha ziynete lıo.ln • 
nır· 

~iı.: lıan;;h.inl <lalın. :ziyade -.c. 
'orsf'nlz ondnn yersiniz, fakat ri
ca ooerlm, onu ~-cmeclen ünce 
ııoj;utmal< için buz dolahmB lcoy
ılıır:nupnı7.· Huı ılolapl:ırınn ;11yc· 
c-.ek 'e lı:ec«-k h<>~l'Y itn• yalnız 
ylyec<'li:l\rden ~ cmlıjler• içcıı~ldr.r

d<'n de si.rıth nrııp lıuz ılolabmıı 
;.;lnnc,. Siyah ~aralıın hm: ılola· 
lıına girıor.nı<• ·ine ı;ehr.p onun M -

r.:ık i;;lldi;;i 'al.it koJ,uı;uoun daha 
iyi olınıı.,ıclır· 

l't'mi~l<'ıin hırt. doll\bına konul -
ın:ıı.ı miinu,ip olmıyacn~n:ı. ~rbrp 
ıle onlının t~rldbln<lc bulunan pel\. 
Un maddeshlir· Cu ına<ldo buı. no
lııhııılll\ bir l<crc ıloırnncn bir d:\ba 
ıtçılmoz. Onun iı;irı buz dolıılıınıla 

so~uhılnn yemi-;ln k:r.zl'ti ka~:\r, 
hem fazla of,"1k olur. ı:, lnlnlı• 

kııyıınuı. npartını:ınıııızıln kıınnrz 
,·ar .. :ı l<nnııııı, knrpı~zn ornlarclıt 

sn~ntursnnıtl', onlar ~·oı.sa. yı•mh
lninizi yrınedr.ıı föırc Uzerlcrlne 
hıız rınr'=!ll!\rl koydurarak soğııt
tııru r~unıı ı· 

Ka' ıın ile l•aı·p11:11lıı.n fc•nre hıın
gM ilstiinıliır, di~·e ı1iisünürseıılı·
ht.filcmck hnlrnmndnn ikİstnln do 
kudreti, tabii, dcnıdc kul:ıl< knh1-' 
liıult"D- \'emic;Jer heslenmelc lçln 
dej';il, 'ltamln \ "C maılen alarak 
kormımllk için :renllir· 

Bıı hnkıml:ırd:m nıııkaycsc cill -
lin<•c kll.\ un lmrpuzdon iistiin ı:ı
k:ır· Kn\ un<la A 'Hamini GOO iil -
<:Ü· Bl \Hamini G ise de BZ den 
30, C den de 20· Halbuki karpm:
da A elan ı2;;, IH den ka,-una niM
bdle biraz faıln ıo. U'l dPn 14, O 
den de 7 iik'ii bulursunuı... J'a
buklarmda hı:lld biraz daha 1axla 
nnı1a da Ol\lnrı lnsl\nl:trm yemesi 
itdf't olmıımıtıtır· 

Iıfadı•nlt•r cill<'timlcn: Bir kc:ro, 
ka,·unıla hısanıı en Hizumlu 12 tür-

İngiliz Başvekili 
Bugün mühim bir 
nutuk söyliyecek 

Londra, 18 (A.A.) - Röyterin 
parlcmento m11harririnin yazdığı
na göre Çörçil Salı günü Avam. 
kamaraı;ında harb vaziyeti hak
kında beyanatta bulummıktır. • 

.Çörsil bıından başka İngiliz 
Somahsındaki vaziyetten de hah· 
sedt-cektir. Başvekilin, harb ya
rım kürreaiıuleki İnJ!iliz toprakla
rında Amc:rikanm deniz ve hnva 
üsleri tesis etmesi hakkında in· 
r,iltere ile Amerika arasında ya
pılmakta olan lconu§malardan da 
bahsetmesi beklenmektedir. Dü19 
man iıgali altında bulunan yerle· 
re denizaşmdan gelen gıda mad· 
delerine ait meselelerle de meşgul 
olacağı zannedilmektedir. 

İngiliz tayyareleri 
Tunusa beyanname 

attılar 

lerin batmlmayacağı hakkında det olmuı-;lardır. smda kunnanlar vardır. Dört kiti 
Almanya ve diğer muharib dev- ln~liz limanlıırma mayn dökül. ölrnUş ve 22 klgi yaralanm~hr· 
Ietler t~rafrrtdan evvelce verilmi~ me$ine devam edilınifUr· Aynı ge- Bunl3r nraıımda 'kadınlar ve ço
olan teminata Amerikanın riayet ce İngiliz tayyareleri ,;arbt ve mer cuklar da ''ardtr· Gece harekete 
ettireceğini bildirmektedir. A- kezt Almanya ve Belçika üzerin geQen avcı tayyarelerimiz 18 ağus. 

. I . k d 1 - to• .-ecesı· bı'r lnn41ı'• ta"'''ar"llt' dil- Tunuıı 18 (A.A.) - Havas bildiri·' mencan .eg1on cuma a ~mı, e uçu!'j ar yapm~Jardır· Muhtelif ., eo ''" .. .,,, .. 

Finlandiya da Pet&;ımodan, Ame· :ın.ııalltrdo ez.cUmue dortmunlta ~ürmü~lerdlr· Alman tayyare dafi ~ 0~~ ağustos gecesi mllteaddit lnJ:"l· 
rikaya müteveccihen hareket et· bornb3.lar me.!kUn. mtlhallere düıe- bataryaları da dl5rt dü11man tayya. liz tnyyarelerı Tunus u:ı:erlnde ucarıı.k 
mİ§tİr. Gemide İU:andinavya v~ rek 100 kadar sivilin yaralanma· fe$l düıU~U~lcrdir. Dlr Alman Fran~aya Juıroı ho.karct.Amlz bcyannn 
Baltık memleketlerinden Amerı- BUla ve ötmesine eebcp olmuılar- tayyareısi ilaaUnc d5nmeml.3tir. 16 meler atmı~lardır. Tayyarelerden bl· 
kaya dör,•nekte olan 900 ye yakın dır. Brliksclin merkezine yapılan ağusto11la dü~nn zayiatı 89 dan r1 inmek ın~cburlyeUnde ıcalmı' ve 
:,.A:.:m.:.:.er~i.;.:ic.:.al:.:.t.....:.._,.?:tlai'i.i------------b-lr __ h_U_c.,.u_m_e.s_n...;a_s...;m::.,d.:;a_d_a_h_a;_l.;.k_a.;.,r~a--__,,.-92_..,..Y_~_ç ... ı-<r:k_m_ı~:-t-ır_. _______ ...,...._m_u_r_ettcba.tı tcvlı;if ı:dllmiıtlr. 

l)fın Mrelt:iyr.l<ii~ linılo l;ıırıw hlılrmi! rılıtn IUI muallim 1111·11•"111" "Model ııtıık .. 
u~ıırm1 Pllb••ın!·:ıı ırı yu.ıı\"11, \P. ~o:. nııı\·n!fnkl,\l'!lı ııetltrlu .alµınu~tJr, 
Aluht(!llr mııdellı-rde blrinı:lllfl ~lilra hediyeler ,-crllmlştlr. !l'al-tUAt.nu 

•lfv 'a4it.ıuıl•rnııll7.c1A buts('JIQıarr- Tultudald tt!lmtcrde ml1!5a~knyl\ 
tllk f!dtalt'rl nM'Cid Ut•klarlJc' 5ori,3 (JfllllllUl, 

,. 

lU nııule:ıln hl'p 1 t.a•n"m, tarp::ı:

<la bunl:udnn ütii ck~flt, hrm c
hrnımi3 ctlHerindrn, biri 13 ot m:ı • 
deni ka\ umln 3 üzdo 0,00:? mtll
ı:rr.ın, fal{nt hv lmdı.uı ~ lnr ti roit 
~uıldr inin i• lac ) a rnr· lirin"' t 
ınıı.ngnııcz, ~ ih:tle 0,01 olm:ıl.lt\ 

ber.ıhC'r, karıııml:ı bıı:ıdnn J,l,. l·u
hınl'Hı c'!' r~ın<l:uı lıanıuzun l\:1' lW • 
ı1altlııılcn birnı. fazh olnn ccliı i 
ıırk ele i"<' ~·nrnm;u. Kın unda ~ ,r
dr o.O!>, Jmrpu:da hiç olan, çink 
ınnıleni ir.snn ncslinhı de\ :ımına 
lıir.mt't l"der· 

İl l<Jnd~ de lıuhıııan clolrıız Hir -
1ii mad<'nC ~c·lin<'<'; tıunlıı nn el,\ 
hC'Jl"l ım"ımln dalın 1i~ adr· rnı
h:ıssn 'ücwd!in rtlC'rinc ı.u, ,·rt 
\ nrf'Cf'l\ (lofrs~ 011\ kll\llUdn ;:\ fü.d 
2Gfl miliı;rnrn olchı 111 lı~ ltlc l.ı;rp!tr• 
ılıı. nnonk 7S mili~nmı· Çellk knr -
puııhı dııhıı fılı.la olmnldıı bt'ra • 
lwr y:uıılı:ı~maıı man~ neı. hulun. 
mayırırıı. !-

Bıı m:ul<•nl<'t<len fo Corla kir"Q 
nr:ısındıı\\i nlsbel, hlllrsiniz, r.rk 
<>hr.ımı.::i\'ctlldir· .ifa' untln fosfor c' ~ 
18· Mr~ clro 18, yaııi arnlarmc~n!.i 
uhı\ı<."t tnm 1· ııu nl bc•t bire ne 
lmd:ır ynkın olursa. Ud mıı.dcndc:ı 
lstlfaclt! o knıhır olur. Tanı 1 olun
ı·:ı. lsilfıı.ılı tam 'lcmc\i· llu kntlar 
ı:üzcl nlslwtl 1abiat, hlzlm ycdi~
miz ~·c.ıni;;lcr ara rnda, knnmln. 
armuıla. \'c kirn.zn ,·~nni5ür, lıir 
de 1\ıüm !iQ) ııun ... Jlnllıukl kırruı
da. hu nishet S.GG olcluğunclnn yüz
de 11 mHlgram klreı:le S miligram 
fosfordnn kemiklerin i tifacll'S1 pek 
nztlır-

Gone m\iWm bir fnrk AUmlen -
Uk derecesi ka\'tlnda 6,48, lmrpuT.
ıla 2,lS. l'c-mtıerle sebzelerin 'tı!r 
!~iliği. pfü~, ya.ğ1A ns <>Joncğln Irn
nm:ıızıı ,·erdiği ck.5Ulğo knf51 t.oy
ınalctrr· Bu balrımdan da ka' nn 
karpuzdr.rı U tün ~ıkRr-· Kan:mı 
<'lDnclde yemep scrnrseniz -
lm\'untlı,ın ekmeğe nisbctlo blra/. 
daha fazla yemek 5artllo - ucı~ı 
birlblrlni karşılar-

Jiakl\t lm.rııuıu e.lcmcl,lo yemek, 
ralımetli hor.anın karla climck ye• 
me 1 gibi nt'.ay!p bi~y ruor. 

<C. A· 

• Yugosla\'ya hllkt'ımetl thrat'alm 
kontrolu için blr knnun llylhUl ha&Jr 
Jamaktadır. Şlmdlyo kadar tedlyatın 
döviz ile yapılmnkta olduğu memleket 
lerden valti olan lthall'Lt Blkı bir kon· 
trole tabi tutulmnktaydı. Şimdi iMı 
kUrlng yolu l\o tedlyat yapılan m,.m. 
lcltctlerdcn yapılan lthallt da kontrol 
cdfimok iatcnllmcktedlr. .... 

• Japon hariciye nc.zarettnln bildir-
diğine güre Japonya 1Ie AVU!ltralya 
araımıdıı.. ıılyast mtınaııebetl r1 tcJıiıı 
edilecek "·c Avtıstralynnm Jnponyada· 
]el ilk aclirl dominyanlar ba."hlkiml 
ııir Jobn Grie Glnham olacaktır. 

• 1spanytuırn Phlipplns adnları U1'.e· 
rlndD muhtemel tasa\'Vllrlllrı oldut:u· 
na dair deveran eden haberler 11ad· 
ı·ıt resmi mahn.flll tarafından mano.ııız 
tellkld cdllmcktedlr. • 

• Yugo.slav knyıınklarından verllcn 
haberlere nazaran,, iktısadl S:>vyPt 
dalmt murahhaslığı llD Yugoııı.w h" 
yeU nrnsmda cereyan cbncktc olan 
pıll:ımkcrnt Sovyct Rusy:.ıya ba<ılı :a 
b:ıkır, kul'§Un ve &ilisiyeU htulld teıll· 
ınatmn mUtcdafr bulunmn.ktıı.dır. Yu· 
g-osla.vYn da Sovyet Ruıyaüan, pıı· 

mult, ltauçuk mıımulMı,' pııratın ve 
bc)ltl de otomob!l mllbo.yıuı edece {Ut, 

VAl[I 

20 kuruş 
mukabilinde 
iki roman, bir Atatürk 

albümü. soçme 
hikayelerle dolu ikı 

kitap veriyor 

Kuponlar-:-9 nc~rin.-ı 
ba~lannuştır. T oplcıma
yı ihmal etmeyiniz. 



H A 8 E R - Aham PostaSI 

Doburca ihtilafl 
hallediliyor 

<nıı:t tarafı 1 ncldt) 
öğrenildiJine göre Dobrucanm 
terki ve nüfus mübadelrsl hakkın. 
daki Bulgar - Romen anlaşma· 
smın )arın imza edileceği tahmin 
cd.!mckleılir· 

ECLGAH l\IUR.Uil:L\SLARl 

Sor~ a, 18 ( A. \,) - Cralonda Ro 
man~a ıle mUzakeratta bulunacak o· 
lan ve tam calihlyeUt elçi Pomenovun 
rlyııscllncle bulunan :çuıgar murahhaıı 
heyeti azaları şunlardır: Varna garnl 
zon 1 umand:ını ı;cncral ropov, sabık 
temyiz mah:cemcsi azalarından Papa· 
zov, d:ı.hlllye nezareti umuml kO.Ubl 
Auhcl JV ve Düyunu umumiye mUdU· 
rU Hollov. 
Murahh:ıs heyetine eksperler ve kA· 

Uplcr rc!akat edecektir • 

19 A ~ TJ S T O S - 1940 

Mesleki tedrisat 
· muallim lerı 

aras ında 
1 eyluldcn itibaren yeni 

terfiler yapıldı 
f\laaril Vekaleti me~eki tedrisat 

muallımlerı arasındakı terfıleri 
yapmağa başlamıştır. Bu terfıleı 
1 t:ylulden ıtıbaren muteber ola
raktır. 

W LiRADAN 25 LlRA YA 
TERFi ElJEZ'\LER 

l:;tanbul Kadı!wy kız enstitüsü 
muallimlerinden Scmia Gürel, l\Ich 
pare Ustüngör, Cünitey Betul, k· 
ıaı Kılıçoğlu, Sabiha Saygılı, l· ıt· 
nat Düşliı, Üsküdar kız enstitü
sünden Hikmet Sübatük, Selçuk 
kız en titü::ıiinden Leman Ayanba. 

AL\CAI? • ı:o~ıEN i\IüZAimRELERl ~ı. Meliha Uluer, Beyoğlu ak~am 

nii'crt.',, 18 (A·A·) - Hnva.9 bil· 
dJıi r: 

Turnu Severin'de Macar - Ro_ 
men delcı;asyonları arasmda pa
zartesi günU yapılacak içtima sırf 
merasime alt olacaktır. Bu mera. 
simde Romanya tekliflt'rinl tevdi 
edecektir.( Umumiyetle zannedildi· 
ğine göre Romen teklifleri bazı 
arazinin tcrltedllmesinl. Romanya 
ile Macaristan araMllda yapılması 
düşUnUlen bUyük m.ikyastaki nU
fus mübadelesi zaruretine tabi 
c_utmaktadırlar. 

Gayrimenkul açık 
arttırma ilanı 

kız sanat okulu muallimlerinden 
Muberra 1rte, Bedriye Bescn. Sai
me Tüzümer, Neriman Yıldırım, 
İstanbul akşam kız sanat okulu 
muallimlerinden ~lelahat Ersever. 
Nafia Aytaç, lzmir cumhuriyet kız 
enstitüsü muallimlerinden Hayriye 
Yeyrnan, Nedime Tane!, Semiha 
Erdoğan, Saadet Tolga, Bedia De
nizalp, Bursa Necatıbcy enstitü. 
sünden Nezahat Umar, Seniha A· 
ral, Bedriye Dolgunay, l\tuzaffer 
Korman, Adalet Erım, Adana ls. 
met lnönü kız enstitüsünden Hah. 
riye Dizdar, l\Iihriban Gürcan, 
Elazığ kız enstitüsünden Bahriye 
Çetiner, llikmct Ünlüer. Edirne 
kız enstitüsünden .:\lihriban Kes
kingöz, Meliha Gürsel, l\lanisa Is. 

Gônen lcra rnemurlıığundıın: met İnönü kız enstitü.,ünden Gü. 
.MUfiUı olup G<inenin Hacı AUbey ~zin Çevik, ~1akbule Ozandaç, Kay 

çi!Uiğt sahiplerinden Ali oğlu Ha.lllin seri kız enstitüsünden Sabiha Er
HAcı Allbey çi!Wglnde tapunun kll.nu· 'doğan, Alıfet Aydın Onot, Samsun 
nuaani • 92S tarih ve ı, 2• 3• 4• 8 9• ~akşam kız sanat okulundan Zeka. 
11, ı::ı, 14

• 
17

• 
18

• 24• 
27

• 28• 29• •3o. vet Keğeli, Trabzon kız enstitü. 
31, 32, 33, 34, 85, 36, 37, 38, 39 40, d , . 
u, 42, 43, 44, 45, 46, ~ 4s. 49: 50, sün en Nevın Sönmez, Şaziye Şim-
51, 52, 53, 54, 515 ve mayıa - 935 tarih şek, Antalya akşam kız sanat oku. 
~·e 30 No. lı !2 parçada. (81'6) dönUm lundan Kadriye Oğan. 
anizı ile tapunun Mnunwıanı • 928 25 LlRADAN 30 LİRA YA 
tarih ve M 57, No. ıarmda kayıtlı TERFi EDENLER 
nç:ıui°tıı üst.fuıtt.n Uç oda bir sofa, bir Izmir ticaret lisesinden Keder. 
hela., orta ka.lt.n bir mutfak bir oda d 1 
,bir kiler; &ltkatta sıravarl bir ahır, bir an Verim, Meliha Anıl, stanbul 
pcıa';" bl.r peynirhane ve aağ tarafında ~akşam kız sa na t okul undan Ertem 
deniz cihetinde bir mağaza ve ebnlye ~Timur, Selçuk kız enstitüsünden 
nin kal'§ISlllda tahtadan mamul ve Llti ,Nezahat Ozgür. Osküd<?r kız ensti
male~gayrisallh zahire amb:ırlan ve 1tüsünden Adviye Yumer, Nezihe 
un fabrikası binası ve sol taratmda ~star, Edirne kız en:;titüsünden 
bir .de_&1rhan~ ve o.hır ve damlarını ~Hatice Dilmaçlı, Bursa Necati bey 
mU§temıı çıtulk ebnlyeııindckl muııı.a kr: enstıtüsündcn Nıg-ar Akse!. An 
HJıın~!t d5rttc b!r hisse açık arttır-, ~ara !smctpaşa kız cn.,titü~iinden 
ma lle saWacaktır. Tamammacı7ııı> h..Tmran Delmir, Meliha Ozdog'ancı, ura kıymet takdir olunmU§tUr. ' 

Bedriye Benler, lstanbul Selçuk 
ı - Birinci açık arttırma 19·9 ·94o 'kız enstitüsünden Safiye Tecer, 

pe?§embe günU sa.at 15 te Gönen icra Ankara Ismetpa•rn kız enstitüsün-
dalrulnde yapılacaktır. Bu arttırma· ,..... 
da uı: de!a bağırıldıktan sonra takdiri den Meliha'Tecer, (_.üzin Nefioğlu, 
kıymetlzı yüzde 75 &ıi nlsbctlnde bedel İstanbul Kadıköy kız enstitüsün. 
elde edilmediği takdirde arttıranlarm den ~Icvide Ta~ı. Selçuk kız cns
taahbUUerl b:ıkl kalmak Uzere arttır· titüsünden Atİfet Erdem, lstanbul 
ma 115 gün temdit edilerek •·ı0·9fO bölge sanat okulundan B. Ziya 
cuma ı;Unu saat 115 te icra dairesinde J{oplu. Mustafa Sezer. lzmir kız 
yapılacak ikinci arttırmada. yüzde 7!5 enstitüsünden Hatice Ezen, Ay~e 
nJsbetlnde bedel elde edilmmnıe ba· Onat, Adana ismet 1 nönü kız ens.. 
kılmıyo.rak en çok arttırana ihale edi· titüsündcn Fahri,·e Tola, Mesadet 
lecel<Ur. J 

.2 - Satı§ pe~ln para uedir. An· Seyrnen, Melahat Karakaş, Mani. 
cak mllşteriye yedi gUnU geçmemek sa İsmet İnönü kız enstitüsünden 
Uzere bir mehil verilecektir. Bu mlld· Nedime Kamı;lı, Bursa Nccatibey 
det içinde ınO§terı parayı vermezse kız enstitüsünden Mahnur Ataca, 
ondan evvelki talibe arttırdığı bedel· Trabzon orta ticaret okulundan 
le teklif olunacak bu da kabul etmez· ,Fahrettin Balantekin, Re~at Üz
se veya bulunmazsa ihale feshedile· alp, Bursa bölge sanat okulundan 
rek 1~ gUn mllddetıe yeniden arttır- Irfan Sökmen Ankara ticaret li~e. 
maya çıkarılarak en çok pey 11Ure.nc • ' 
llıale o!unacaktır. lki arttırma beyn~ :tSin<ien Ahmet Seyhan. 
deki !ark hllkmı hacet kalmakınmı 

ıtalya 
Yun ani standan 

özür dıledi -
Cila- tarafı 1 ncidl') 

talyan makamntının haberdar e · 
dilmesini de bildirmi~tir. Normal 
milnnsebctleri açık bir 11urette 
i<lame rtmek ve b;te.raflığını mu
hafaz:ı. etmek arzusunda bulunan 
Yunanistanın bu tekli[e muvafakat 
!"t tfği zn nnı>dilmektedir· 
stı.Aıı AI.'rlXA ÇAC.ım.A!liL.\ R 

,\ tına 18 (.\.A.) - J>.N.R. ajansı 

bildiri~ or: 
29 ağustos tnrlhlndı-n itibaren 1933 

sınıfı terhis edilecek \"e 25 ağustoııta 
1932 11mı!ı ıuıkere çağrılarak yeni si· 
lMılara alı~tırılncaktır. 
HELLlXl~ l"Er.l:\E ALIXACAK 

OE~U 

Atına. 18 (A. A·) - Estia 
gazetesi başmaktllesindo diyor ki: 

"Milli facia anında Elen milleti. 
nin milli ruhu dalıa aydın olarak 
tezahür etmektedir· f;lli knıvazö. 
rü faciası, Yunnnistanın istikbali 
hnkkınd:ı. cesaret veren hislerin 
izharına sebep olmuştur. 

Her şeyden evvel mürettebatın 
hareketini tebarüz ettirme!< milna
s'p olur. Unutmamalıdır ki, harp 
halinde olmıyan ve milli ve dini bir 
bayrama sureti mııhl'luıı1adn iştirak 
eden bir gemi bahis mevzuudur. 
Bununla beraber. Elli'nin deniz er. 
leri derhal harp rollerini takınarak 
gemiyi ve yaralıları kurtarmak için 
blitün gayretlerini sarfetmişlcr -
dir. Geminin kurtarılması imkansız 
oldU!;'U görlllUnC'e tayfası kıymetli 
eşyaları kaçırmayı dilşlinmemişler 

fakat geminin kabili nakil silah ve 
aletlerini kurtarmaya himmet eL 
ml§lerdir· 

Esperos gemisinin zabit ,·e 91ü
rettebatının da hareketlerini teba. 
rüz ettirmek yerindedir. Jçi ziya. 
retçilerle dolu olan bu gemi alevler 
içinde batmakta olan I !elliye yak la 
~arak onu ~hile'çckmek için aza.. 
mi' gayretini sarfetmiştir. 

Ancak Belli kruvazörünün ku
mandanı ziyaretçileri bir infilAk 
tehlikesinden siyam~t etmek için 
çekilmesini emrettiği zamandır ki, 
Espero~ yardımdan -:arfınazar et. 
miştir. Yunan denizcileri işte böy. 
ledir.'' 

F, tia bu mlinasenctfo Yunan 
milletinin şimdiye kadar olduğu 
gibi gösterdiği birliği ele tebarüz 
ettirmekte \"C Jldlinin yerine ba~ 
ka bir knl\·azör alınması için blr 
iane nçılmacı huc:11~tmda baş\·ekil 
Metaksas::ı yapılan teklüten 
i.>ahsctme!,tedir. 

"Hatta bazı kimseler bu ianenin 
ıkı kruvazür almak için nçılmasını 
teklif ctmi~lerdir. Jlclli ve Fiaos 
iki eş kruvazörlerdir. Yunan hü. 
kfımctinin tarzr hareketi milleti
ninkinin aynıdır. Baş,·ekil B. Me
taksas halk tarafından gösterilen 
bu tezahürattan mütehassis oldu. 
ğunu ve Yunan milletinin verdiği 
vergill'rin IJcllinin yerine bir kru
vazör alınnrn. ı da dahil olmak üze
re devletin bütün ihtiyaçlarını kar. 
şılayacak vaziyette olduğunu be. 
yan etmiştir. 

Yumm :ıüklımeti Jiellinin verine 
daha hüvük ve daha kuvwtli hir 
gemi :-ıi~ak kararındadır. Yuna
nhrtan da işte böyledir." 

parayı \•ermlyen mU;ıtcrlden !İllz ve 
m:l3rc!lyle birlikte tahsil edilecektir.' 

3 - lpotck sahibi alacaklılarla di· 
ğer halt iddia edenlerin bu iddiaları· 
ru c\•rakı mUsbitelcrlyle blrllkte 20 
gün zarfında dairemize bildirmeleri 
14.zımda-. Aksi halde haltları tapu al· 
cllliyic sabit olmadıkça paranın pay· 
la§masmdan hariç bıralolacaktır. 

Fuarı görmek z h. .. t 
1 

... 
1 . için e ı r mu p e a arı 

• • Biri yakalanırsa mantar 
Bu sabah da 3 Alman ve gibi sekizi türüyor 

bir Amerikalı geldi Jlün üç :r.ehir milptelı\sı ''e satı· 
' - Arttırmaya i§Uro.k için mu· 

bammen kıymeUn yüzde yedi buçuğu 
nlsbetinde pey akçesi tevdi mecbu· 
r1dir. Mll§teıi talep vukuunda satı~ 
bedeli lı;ln ayrıca teminat dahi göı 
termek mccburl)'etlndedlr. 

5 - Alıcılıı.r tc:iillllerlnl satış aaa· 
tinde dalremızde yapmalıdırlar. Başka 
bir yerde olanlar bulunduklar,ı icra 
dairesine d n: ... ncU madrtcJckl şart· 

lara riayet ctm.k surctlle de tel<llC 
yapabilirler. Anc:ık bu teldlfl satı~ 
eae.lI!ld" dairemize vasıl olm~ bulun· 
ması ve leltU!ın m:ıayycn bir bedeli 
thllva. etmesi l~ımd.r. Kayıt ve cıart· 

ıı ~vo_İııUphem tekllflcr kabul olun· 
mıyacaktır. 

6 - Tellı\llye resmi tapu ferağ ve 
harç masrafı ve ihııfo puluyla tesllnı 
rnauaf ve fr;crisfndcld mıılıaulUn top· 
ıanmaGilldan sonra ihale tarihinde tes· 
llm arasındıı muhafaza masrafı mil'· 
tcrlye aittlr. 

7 - Gayrimenkulde ekllmlş olup 
halen toplıınmakt.ıı olnn mahsuller a· 
lıczya alt değildir. S:ltılan. arar.iden 
bir kısmı mera ahara mukavele mucl· 
blnce ve 8·11 ·940 tarihine kadar icara 
verıımı,, olduğundan alıcının rnilste· 
clı1n bu haltkmı tanıması §arttır. 

· İzmir fuarını görmek üzeri? 
her gün birçok ecnebi gelmekte. 
dil'. Bu sabah gelen Koııvansi • 
yonelle de üç Alman ve hir A
merikalı gelmiştir. Bw1lar fuarı 
gezdikten sonra tekrar memlo • 
kellerine döneceKler ve mensup 
oldukları ticaret müesseselerine 
fuar hakkında maIOnıat vere_ 
ceklerdir. Amerikanın motör 
fabrikalarından birinin n:ümes· 
sili olan r-.ı. Holl demiştir ki: 

"-Vaziyet c1o1ayısile fabrika· 
mız İzmir fı.arına maalesef işti. 
rak edemedi. Fuarı valnız ziya. 
n.t \'C tetkik edeceğim. Gelecek 
sene iştirak edece~imhd ümit 
etmekteyim. Fuarınızı Amerika
cla methini rolt işittik. Amerika. 
lılar bu vesile ile Türkiyeye gel. 
meyi çok arzu etmektedirler." 

"Vatan,, gnzetesi 
9 - Ş:ırtname 19 S ·9ılO tarihin· Eski gazeteci arkada~lanmız· 

d n itibaren herltese ar.ık bulundurul& dan Ahmet Emin Yalman bu
c."lttır. liu.c:lutınn ve tfönllmlcri dosyıı.· günden itiharen "Vatan" ismi'e 
dııld lllııa bydmıh nt4"VCUt ôldu~n 1 b" - 1: ~·tııla ILıılıat lr.th c-nl"rln 910 4 No. :r gazete çıkarma-;a a~ amış_ 
ile !!!•muriyıUmiz" mUrac;ı.at etmelc tır. Arkadaşımıza muvaffakıyeL 
ri r• :ı olunur. (1:5030) ler dileriz.. 

cısı cürmiiıneşhul halinde yakalan
mı~, bir t:ı.nr11i kaçmıştır. 

Galatada Yüksekkalrlırımda Le· 
lılstan fakirhanesi önünde r;abıknlı 
eroincilerden Ahmı::t oğlu Mııom. 
mer ve Kayserili namilc maruf bir 
§nhıs eroin çekerlerken J;Örülmüş 
ve bunlardan Muammer yalı:alan. 
mııı, Kayserili kııc.;mıştır· 

Galııtadn Derici snknğtoda ha· 
mal Ali Osman oğlu Kemali~ ,;ey· 
yar hamal 18 yaşında Mustafa 
Aksar da yakalanmışlar. bir kib
rit kutuı;u içindi.' bir miktar eroin 
bulunmuştur. Suçlular adlfycyP- ve
rilmişlerdir. 

Hem parmağından 
ynralandı hem de ceza 

verecek 
Orta.köyde Pişnıişoğlu soka· 

ğında 101 numarada oturan 
Haçikoğlu 18 yaşında Ohnnes 
Dolmabahçe caddt-sinde sür'atle 
giden tramvaydan atlayarak ye
re düşmiiş. sağ elinden ve par. 
maklarmdan yaralanarak Be. 
yoğlu hnstahanesinc kaldırılm!.§· 
tır. 

Ohaıı.es hakkrnda lram \'ay
dan aUadığı için belediye cczaı;ı 
da kcnilmiştir. 

iskenderiyedeki 
İngiliz donanması 

11.·ahir~ • .18 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Kr7.ıldeni7.dc Kamaran üzerin· 
de kf'şif uçuşu yapmakta ola.-ı 
tayyarelerimiz "S 81" tipinde 
bir diişman l>ombarrlımıı.n tayya· 
resin~ raslarntşlar ve a1cYler i. 
çinde dUsürmüşlerdir. 

Cuma gecesi 1skcnderiyc üze
rine yaptığı hücum esnasında 
bir dü.~man tayyaresi miidafaa 
tertibatımı;ı; tarafınıdan garp <;Ö- • 
lünc inmeğe mecbur edilmiştir. 
Tayyare kullannıağa elverişli bir 
haldedir. Mürettebatı esir edil· 
nıiştir. 

Vazifeleri Somalideki düşman 
kuvvetlerinin l1arekctini taciz 
etmek olan muhtelif hücumlar 
yapılmıştır. Jfargeisa'da bina _ 
lar üzerine t:tm i~abetler kayde
dilmiştir. Tayyarelerimi1.den bL 
ri deni1.e inmek mecburiyetin
de kalmışsa da mürettebatı kur. 
tarılmr§tır. 

,\'<ıiro11i: 18 ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Resmi tebliğ: 
C11martf'!!'li giinii kara kuvvet· 

!erinin hiç bir hareketi kayde • 
dilmemiştir. Normal hava istik
§afları yapılınışltr. 

TralJlıı«ıgarp, 18 ( A. A.) 
Stefani: 

Ajansın hususi muhabiri, bir 
telgraf göndererek !ngiliz hava 
kuvvetlerinin şimali !talya ~
hirlerinin sivil ahal\sine yapmış 
oldukları taarruzların ilk muka.. 
belesinin lskenderiyede "Mısır" 
da demirlemiş olan lngiliz filo
suna karşı yapılan hücum oldu. 
ğunu bildirmiştir. 15 • 16 ağus. 
tos gecesi kuvvetli bir İtalyan 
tayyare filosu İskenıı:foriye'ye 
müteveccihen yola çıkmıştır. 

İskenderiye havasına vasıl o· 
lan tayyareler, limanda dört 
hattıharp gemisi ile diğer bir 
çok harp gemileri mü~ahcde et
mişlerdir. 

Büyük çaptaki bomba yağmu. 
nı ve tayyare dafii toplar.ın a· 
teşi, ltalyanların bombardıman 
tayyarelerinin faaliyetine maııl 
olamamıştır. 

ltalyan tayyardcrinin .kaffc;3i 
hareket üslerine dönmüşlerdir. 

Mısır mahafilinde iştihbar c· 
dildiği ne ~öre, lııgiliz.lc-r l sken. 
dcriyedc bulunan filolarının mü. 
rum bir kı~mınt daha u1.nk bir 
üsse naklrtmcğe karar \"ermiş • 
Jcrdir. 
trAI.YA.:\"T.,\ RA GOm~ smt AU 

l\Il1JIARF.:BET,ER l 
ltnlyada bir nwhal. 18 ( A..A.) 

- ltalyan orduları umumi ka· 
rargahının 70 numaralı tcbli.ği: 

İngiliz Somalisinde Adadelh 
mıntakasıı;da kain jc.rato tepe. 
sinde diişınanın kuvayı külliyt'. 
sine karşı giri§ilmiş olan m11ha· 
rebc, beş gün devam eden şid • 
ılctli çarpışmalardan sonra ka. 
zanılmıştır. Mukavemet nokta . 
·ıarı şeklinde org-ani1.e l'dilmi;; 
~·e ur.un 7.amandan beri inı:a c· 
dilmiş olan lng-iliz müdafa; ~is
temi, çifte lı'lörgü ile miic,..hhez 
idi. ,.~ m;ı,ğaralar i~ind" hirçok 
milralyö;r, tr>sisatı vardı. Bütiin 
bunlar, iki <.-cnahlan yapılıı.:ı bir 
manevra neticesinde sukut C't _ 

. t" mış ır. 

Birçok C'Sliha, lıer n~viclen 
harp malzemesi ,in§c nıevaddı 
ve bir t.akır!l esirler elde edilmiş. 
tir. 

Harp sahaınnda P.od~zya ve 
Hindistan taburlarına mensup 
yüılerce makttil bulunmuştur. 

ltalyan tayyareleri, doğrudai1 
doğnıya yaptığı harekat ile 
dü.c;man mevzilerini bonıbardı · 
man etmek, mitralyöz ateşine 
tutmak ve düşmanın Berbcra 
limırnında demirlemiş harp ve 
ticarrt gemilerini bombardıman 
etmek aurctile harbe iştirak f"'l· 
miı;tir. 

lngfüzlcr, Assali tayyare 
kampını Ye Jidjiga'yı bombardı. 

nıan C'tmişlerse de hiçbir J"!"ticc 
elde t-dememişler<lir. 

Bizi Berbcra'yfl. götiirecek o. 
lan manevra, kıtaların.ın. peşin
de bizim kıtaatımız olduğu hal
de. çı>kilmPkt~ hulunduğıı ikinci 
müstahkem hattın l:aptma doğ. 
ro ilerlemektedir. 

. ı 

Bir Polonya hari-. 
cıye memurunun 
başına gelenler 

Amerlkaya gitmek llzere fehrlmi.z
den geçen l'olonya harlcly~ m"murla· 
rıfıdan Mak'ın başını.lan bir hını.zltk 
vakuı J:l'ı:mlştir. . 

Mak bundan ıo gün eV\"t>I ~ehrlmlr.e 
gelmiş \'e kc.ndlaini karıılayan Fahri 
Llmlnde bir tercümanı mıhmandar ola 
rak yanına almıştır. 

Bu nra.d11. yanrndl\ bulunan 520 do· 
lllr parasını bııııkada değiştirmek iste· 
d~inl tercümana ııöyllyt>n J.fak'a 
Fanrf •·sız bana verin ben değlıtıre· 
ylm ... demiş ve 520 doları aldığı gibi 
ortadan savuşup bir daha meydana 
çıkmamıştır. 

Bir mUddct t .. rcumanını bckllyerek 
öt~ye beriye soran Mak başkı\ paraııı 
olnıadı~ından ne yapacağını ~nşınnrıı 
ve derhal r;nınlyet mUdürJUğUno mil· 
racaat etmiştir . .Memurların kendisine 
"merak clmeyin biz paranızı meyda· 
na çıkarırız.,, demeforlne rağnıen 
Ma~ göT.yaşla rı dökmüş , . ., parası bu· 

. lunama1-~a mahvolacağını, Amerlkaya 
gitmek için b11..Şka parası da bulunma· 
dıA"tnı yaııll yakıla anlatmıftır. 

I'ofüı derhal ha.rekete geçmiş n 
Fahriyi ne oturduğu ve ne de ara ısı
rada, bulunduğu yerlcnle bulamamış· 
tır. Bir ara Trakyaya doğru ~ittiği 

öğrenilen Fa)ırl mUtemadlyen takJp 
edilmiş ve nihayet ulln Jstanbula. dön· 
d9ğil öğrt>nllen tercllman B<'yoğıunda 
yakalanmıştır. Fahri 1120 dolan Hav· 
ya;: hanında. ııarrat Alcksandra \'ere· 
rek mukabilini TUrk puaııı · olarak 
aldzltJnı ııöylemlş, bunun Uzt>rlne ıa r· 
raf da polis mlldllrlyetlne getirilmiş· 
Ur. Paralar tamamen bulunarak Po· 
lonya hariciye memunınıı dtin akşam 
teslim edllml§tir. :Mak pıı.ra!Jınl alın· 
ca çok ae.\'lnmiş Ye m murlara ııasıl 

teşekkür edeceğini bilf'mcml,şUr. 

Almanyada benzin 
fabrikaları 
bombalandı • 

Londra mudaf 
hattı yarııaın;~ 

( 83.Ş tar1' rı l ~ltl' d 
hakike. taarruz edetl biri dill 
Alman tayyare5i11~~n uc~!' 
rülmüştür~ Başlıca uç Jı ~t 
pılmıştır. Jlk taarfUZ ı:tı tıY' 
ti<;tc haşlam15, Londrailntl~ 
yölerine ve Kent l<;ıııtı'rt' 
bombalar atılmıştır· 
ler bir saat surmusıur. ~ tt: 

İkinci hücuma 42 ~~; 
vare6i iştirak ederel:t~ 
~m ii7.erine gelmeğe ~ c ,~ 
mişlerse de hedcfleriil ·r 
dan püskürtülmü§terd

1 ')~ 
Akşam 70 diişınıtJ1 U~ı' 

Tamise'nin mansabı Jl'lıı~' 
uçmuşl::ır, şiddetli ~irf1laşıer0 
beden ronra geri do~""Jtrl A 

İngiliz ~pitfire ta)'Y~tlil1 
Yalandıkları 7.ama.n ~udell 6 
man tayyart-leri içleriıl ıııi'l-r 
nesi dü~üriilen baZT~ıı.rd'· 
na gö1.den kaybolın. Jı~ 
uerleri o kadar vahi.Jl1 'r/. j. 
t'> • ..cııcrı 
uğratılmışlardı kı, U- I 
meleri şüphelidir. tıtrİ 

Harbln bidayetin~~ri 
giltere ve İngiliz sa.Jll tıf 
rinde düşürülen AJn1~~r. ııı(. 
releri 1.000 den fazla. dif· 
zayiatı ise 200 ıayyıı.J'C-Od t~ 

Henüz resmen tee~?11.ıın .ı 
. h ~- .. e dU I• yen bır a....,re gor ·arttı 

lara 600 Alman ta)') 

rak eylcmigtir. 

Jl'~ 
J,on<ln, 19 (.\· >-·> };İi!!ı: ~ 

anavatan nczaretlr.ri te uh1tl. ~ 
I,.ondra mıntakasI ı1l ·ıı re 

kontluğu ve lngiltrreıı~ttl~ 
d J11\V' 1 

,cı 
J.O~UR.\ MtioAf t • 

l"ARIJ,,.\i\f ..\Jl 

15arkt \'C C'enubun ıL.. ·ıır' 1 

halin fü:~rine hugun ~ıif t< . 
cumlıır esnasında muhl 1,ıı ~ 
ler üzerine bugUn . Y9~tıl~ 

l.tındra,19 ( .\.A,) - Ha\'a nt'1.art>tl ~snasında müteaddıt 
istihbarat bürosunun tebliğ ettiğine tılmıştır· !llııl~. 
ı:öre: Cumartesi akıamı Bouloı:-ne'ya Şimdiye. kadar 81ıoıı.O d' t-(. 
üzerine sahil muhn!a1.a teşkllA.tı lRy;, · .9rırı et 
yareler! tara!ınılan yapılan hücumlar na,;aran Crordon cı'. piE 
uı; tol'\ infilaklı bOmbıı. atılmı,tır. ne· oldui:-u bildirilmektcdır .ı t 
d Oer m.,yanınıltt. düıman gıımııerl ve hall~r<l~ 1.aviat ve htı!ll 
deniz tayyare filoları va_rılır. Bpmb.:ır ilca edilen l;asar udırduşll11111'. 
dıman tayyarelerine rrfııkat eden u·· Dün akş:ı.m büyüle !! ,.c !" 
cı tayyareleri limanın alevlerle çevril· ları bir defa da Dod\·rC,. c& 
dr(:inl Ye su snthmın ateşle kaphrnmı§ Forrlnnd snlıill"rind":l l~'lti ı' ı 
bulunduğunu haber verml~ltrdlr. Tay· dir. Eu filolar Tiıncs ''ııorıı 
yare da!I balaryalarmın kesit atc§lne sahilinde uzayarnk T~r~ll 
rağmen 1nglllz tayyarelerinin hcpııi mUdafanııını :.·annıık te t • 
salimen üslerine dönmilşlcrdır. Hlr bulunmnşl<'.rdır. Pnkııl h11.cıf 
b6mba isabet eden deniz tayyaresinde t 1 lmiziıı JlU ,-r' 
vukubulan in!il~k o klldar flddctıl ol· ı :•·c~ ayyar(' e~.. ·nn tıı.)i ıcl 
muştur ki, bu tayyarenin parçaları ırı mış \'r'! • c uı:ım tıııJ<lflr /ı 
duman bulııtıarmın 11.etune fırlıınıı§• Kent ve F;ssex kon .. 1 rılir r 
laıdır. ml'tindc püskürtiiJmWl ;rÇild 

• • • bilen mal\ımat tam:-~ ı.ırı il )lf 
ı .ondra, 18 (:\.ı\.) - Hava n,.~a· kat dün akşamki dıııJ~~t ,-ı: 

retine mensup ıstıhbnrat 11cr\'lslcrlnln l:ırı ncticcs"ndo az ı:ı'"'.r 
bildirdiğine nnzııran. ha,·a mlldafaa olc.lu.Yu zannndilntl"ktrdı · 
toplarının pek şlcllietli alE°'şlerine rağ- "' • ,ı:t: 
men, ln~lli7. tayyareleri dün akşn.m G 0 XtH: 1 a 'J'.\ \'l ıeı 
yapmı~ oldu}ıtıırı bir akın esnasında Jlll) 

1 
ı 

Leuna Sentetik l>enzln !abrlkrunnın l.omlra, Jô (,1.ı1:J '::ı~ı11r 
üzerine yllzlerc~ bomba atmaya nıu· janc:ının ha\·a ışlerı fil" ·' 
vaffak olmıışlardır. Tnıı.lyehnncnln b~ 

en nılihlm kısmının lmtldat rtmekte zıyur: . · dcıl ~ 
olduğu 20()0 metrelik tılr mcsa(P. ü· 8 Temmuz tarıhlll ·:ıll '' t 
zerl:ıdc yangın zuhur ctml~tır. Fııbı ı kad~r Alman h:wa 7.'1} 

1;1ı r' 'J. 
knnın üzcnnclen keııiC duman 11iltıın 1:imdc G l tayyare \ c > afl'lı;ır 
ıan çıkmıştır. fazla o!mu~tur. Bıı r:ıl;'ıı:ırı ~ 

>;:** Cl' lngiltcrc üzerine xıııı F(J ·~e /. 
ı.onılrR, 18 (,\ .ı\. ı n:nn • nc7.rıre lar c~na.,ındaki zayıa~ll' ,c\ı 

Unln istihbarat scr.'sl bildiriyor: trdir. İngiliz ha\a ..,ı•f'ı d·t. c 
Diin ~ere sapılan akınlar t·:ma. gece akınları e nacı~. ··1111• ·~' A~ 

~ında 1 ııgıliz tayyareleri Bren. t:ıyrarclcri ele d(i~un;~Jıllı ~11• 
hurgdaki Yiiıık<'r~ fabrika ile bu. yerde imha cclilmic; 'c> ~rı d~ d'(.ı 
na mücavir terriil.>c tayyare mey. ıığratılm•~tır. Hır oııht rıit:'ı , 
d:ııııı'!<la miil1im Jı::ı-.arat ,•ukua ı:c. p<t "ahilleri üıcrinde 1 c0ıl~r 
tirmişlcrdir, fli~cr iki laH;Heiıin rrleıi taıafından i•1'at rıııı~' 
pilotları fabrikanın ~tc;kr içindcı · Biiyiik· B:itanyarıı rı ~ti ~"' 
olduğunu ı:fümii~lcr, \·e. bornhala~ için 1 n;::ılizler günde '~r A .IA 
rıııın hcniiı pıım:-ı.rnn bır kıc:mıııa 15 arcı kaybetmi~lcr~rı~ 1~~ 
i!'.abet cıttii"•ini mü~ahcde etmi~ler. '"e şima1i ltalya iizerı 0od.t ~,·, 
clir. Di~er bir pi:ot müthiş bir in. hiicumlar Jırili;:lcr .. ~art;ıl~ ~ 
filak duymuştur. üç oomhardıman ta)~ >"iı11' 

leııa'da Zcı--~ ıabrikalarında da ri, ölü \"e esir oJara , 
yangınlar ç ıkmıştır. Dir pilotumuz kaybctmiştmlir. ıY;" 
l\lcsscrchmidt l 10 tipinde bir Al- riıtl" fi ,,,. 
man tayyaresini alcvl~r !~·inde dii. (Alman fayyArclr ~oı-' 
şürdüğünü be) an .etınıştır. Frank- nn" <fair da.ha "' ' r l dff') 
furd'da bir demir fabrika~ı ve lcr 3 nr.ü ~:ıyfanuzd ıt 
tayyare depoları ve Kolle'da da 
bir tayyare meydanı ciddi hasara 
uğratı!mrştır. 

• • • 
Lnwlra. IS ( A.A.) - Hava ne. 

zareli tebliği: 
Sahil müdafaa teskilatına me.n

sup tarrcırelerimiı t arafırırlan diin 
gece ınuvaff:lkiyctlc ııeticclencn bir 
hücum Boloııytı limanında hulu
nan gemiler ,.e deniz tayyarelerine 
karşı temerküz ettirilmi~tir. Uu 
hücum esnasında petrol te.;isatları 
cephane fabrikaları tayyar~ ihti. 
yatları, .c Almaııyada demiryolla. 
rı bombardıman edilmiş, Fran~a
nın şimali gaı hi.;inde, Hollandacla 
\"e Belçikacla 26 tayyare meyrlam. 
na hür.um edilmiştir. Tayyareleri
mizin hepsi salimen dönmüşlerdir. • 
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ı E.kzemanın ilacıdır. 
va,.. "" ı:ıhıınlar<l·ı kııllıınrırr. n~r !'{"/"'··(it' ımıı:"u iill r.;,r, 

~"" .. en ıcçiyoruın dedt 
•\r' ıı•• .. re bt , . 
·~ r bak. ne Yavr. 

Gelen adnmı hn~mdan \'Ut. 

mak ve ba,"tt-masın:ı meydan bt • 
rakınndan iizorine atılmak ldzım ... 

Gözleri 
I 

kanlı bebek ! ieeilıiiiiiiıiiiiiilı1111ıllliıliiıiiiiiiliıııiiii~n?.ı~.~~ • ._~·,~~~~ 
,,_ Servit . 

Yirmi eaniye onra. ba!ml\ iki ~ ~ ltçtıı:.· '' aJanı tek-
~ <el Vakit t~ saat on ~ yeınI~ olan ''Büetıır Cck,, yllıU 
~ Cenıiai fı.lhalt" knn kinde yerde yatt}·ord'u· Ba ~ 
'~lrotdu. D ika hareke- b'lrntt~tı, fal:nt ç&k t:\lf bir ıtea 

to :tı.ı doldurnı cıtrnek }·nlnız tık:ırabtlmlıı;ti. cm metre litCdt'n 
~ tııuYdu? ~; u. Öteki iki duyulmamıa imkiı.n yoktu. 

"°etu buld arkloy bu ih- Varkley. Almanın Uzarlne au-

t• lllltı bir ~· lı&on Peterc cmreui: 
""~91 btn t ~hthin )aptı; - Sen öteki llo al:ikadııt o\. 

t-.a liığı ~n k vardı. $u Kısı! boylu gö"%Cll11Un kasaturnın 
ıo' .1Ukan otu bi ı . . l 
1 

" a.1t~·or4 z n ıl tabancırsını . aldt· Sonra ön Un • 
ıı~ \ıır ıırtıhu; ~u. Gtrıf • clckinln bağl:rnmn!lt lMP edm bir 
~ t·ha~llde 1 cın hele l:tnı ı' v21ralr mı. <,:ol(s:ı artık ı.1rır \' l't?· 
~ ou~ ~ • 

r korgan a, fa7.la de- nııyecck b:r 6hi mil olduAunıJ ıtn• 
~t l rt!aıot d zırblı!!lının bun- 1 ı:::mak için kalbini dinledi· 

' c:llhttnı.eıd?O!U. )'oks:ı • ki Kalp artık ~.arpmıyordU· Aksi 
~ ~ tce~in.i l • ~akında rı - şa .. ı1:ıcak bir i o\ul'dU· ÇUnkil taş-
~ .: h ahınin . . -~'t r ~ı> olnı l'tmek lnrdan bırı adamııı fiakaı;mı yor. 
~":y'Ya,,, \·a azdı. mış. diğeri b<-rortm altındn kafa • 
lit '<i;·ıe· d· aş aç:1ldr tnsınJ delmişti. 

t ı Yıiı &:ııen~:ı Jng;!!z. cf!Cdl sUrUkllyetck ka • 
'•1~~>'alıkıarı:; ! 

1

.,. nın yar.:nn kıı.dar gelirrp bırak-
~ ttnıı g an bir mil tnc'· u. Tab:ıncsyı çıkarıp iıd yip işle. 

it İi~a ı.t!:c durdu. metli :ine b:ıkorak: 
'a.~'ll 1 l:ı bi dzr sUren bu j - Sıra şimdi öteldndc, ecdi· 

l'l" l~g1ıtdıtl, gOneo::ın '11' • F:.\kt\t bu:ıu ~il'! yak:ılnynbihrsok, 
, tıı.:: "'" ~ ~il:ı:lrıt ka- ıı1 olur. Duradn b~llyollin, ncrc-
~r, k. • v"li' ~t::ı-. tt ettıtı 1 ıınlaynm:ı<lı dcy~c ge:ir· Bt'n onu tuttuğum 
1:4' b~ .. 

1 
ı::ıman, 11\-vc ı · zaman sen hemen ko~tıp pa.kctlc-

"') .. llt • • 
~Ilı htı:tın· fr~da duran r1ıtdon ip 31tr'Eın \'e tıdttmı ımnıııkı 

• g· ın den· d ~ 'l'dU 1' ıı en hnva bağlarsın. · 
ı. o)'ar"li <'\':ıkkuf t!ı;ıı • - Peki· 
'a •\'nı ~ t caıtıara,'. ı: e d:!niz in ~ Uifknç dr:kikA sonra "Uıtıtı 

t d lıııl'l111t C~k,, M ytır. ft'ıôtM kadar ttıOSa• 
'lt itt ~rııfltlı. fcde görUndU· Yere cğilmJ • iıJP.rl 
~~ ' kontr ıtdtnı. kaybetmekle rm··zuldU· Yunv ya.. 

l ~; ~d!~.Mlisordu, Be- vae bulunduklaf'l ttraftı ikı~ru 
• • 11 lıa gtzctııc.. geliyordu· 

lt f~yY Varkley. f'eterin kııla'"'"a fuı'1-
\' ~ • rır,. bl.tı 
'•( ce a.ı metro kn· dadt: 

.. ~ "ll'·a d ~ - Dtkkct t Pmcr• Ben orıu 
t'ıçj l>ı:ıte~ Ot,'TU dörı • 
~ P tetcr ·l'ı ll~ltn üte- t.ıı~ne:ı LI~ tt.lu'lit atua;m vaktt 
~ tıınddıı:" ~nlr.C) ~o{iru ıen ıı.tkddah dölaeıt ve tıillblarr • 
n ~ ' 1'1'1'11 tl'l1'.dnı nı üzerinden nhrsm· YalrttZ <;ok 

ı._' it t~. t.)j.·tt dikkatli davran. herif ~ok atik•.• 
"''lı (ı!""lı•~r lclnı: lm - I'~kl efendhn· 

O\ •ıı "- 0luyoı-. T~ - Ccpleıihl d~ boıalW'ltn· 
"'~'" 1'\. . ~l onun ali • On be$ dakika aonra ''Uıun 

Cek·. Pelerle Varkteyin bulun-
'rti ' ttA!\lJ \:~arık C.uklarE kayanın hizasına ırelmiıU· 

r V,tlt'IG Amdaıtnm d~tUğU )'erde kan 
Jt, Y Mister \•aık lek &ni g1Srdll, btınun kan lelıe.S 
il,... "ar 1' ()lduğunu anl4J'ru18ma vıtklt Jı:almıı-
t.v~@ı- t:ler? dan \'arkley almıtncn olarak bll -
u~ d be~"az b r. ~t\t- er, te1t· a~'rağı in- 61rdt: S 1Cı d. • !p indirdikten _.... Eller yukarı! 

,._ ..._~' ltltt~a ÇCkip indir- Almıut dôrhn.1 itut. etti· Fakat 
r. 1lar. l>a \ı'crtıiJ('r, Di. kotknınktan ziyade 5qımuelı· 
h. ""~üll - Jla•"lfl Peter· Aman dl.kkat 
.. ~ -'"9 erı katlı- " 

~~ °l'Unuın et~rtatanlı, yapılacak iti enlaml§-
~'t~ teldıg~ uzu an • tı· Vnrkle~·in ııteı hattını kesme· 

' b~~\.., ~l'lxı.a11) d~n t~hnı.in den Alınanın arkasına. geçti. Tam 
ı. ""ti ıfü_ -.ıt...lil ıııarct d ""' "ilC er ı- tabancasını alacağı smı a ''Uzun 

..... et- bt ll&Ulcli UU• 1ôJI 
~~)attn~'l'afl da lndL Celt,, pire gibi ani bir harcac-we 
-~ ~. f:(!].1.~it'.kaç saat Peterlıı nrkasma ~verdi· 

~ 
" 'llı>ı a ı Varklcy homurdanarak atef el-

' ._l11rı, ile n aıııhyor. ti: 
• tlıı l'tdeyao sc- ........ Ku1"unu lııık ettin• 
~: -~~~bt 
tı.;~ bir ' 4oğru k 
t· ~t. \n'" * ~ 11\llu "anın •tka -
~Qt1'~ t, tıdu&1arı ~·er .. 
~l~) · )\~t nıevk··nı 
'q' L llflt b' U 

Petct, bir ıı~rtlyl§tıı kendiilnl 
kcnnro attı· Alman l'cto yıkıldı. 
Boynurtdıın oluk gibi ı:ın n.luyM

du, 6lmU§til· 

Sakin bir akşamdı. Ufkun 
erguvan renkleri beyaz bulut 
larla donanmıştı. Şehir dışında. 
ki ovada ihtiyar Pedro, toprak. 
l:ırı eşeleyip deşmekle ve evvel
ce <;uvallar dolusu fasulye veren 
tarlasında bir iki kök fasulye 
yetiştirmeğc u~a~ıyorc1u. 

Toprak. kuruydu. sarıydr. 
cnnııızdr. Onun bUtün yaratmak. 
öldürmek kabiliyeti top at1şı ile 
ca.yır cayır yakılmıştı Hatta ya.
ra.hlnrm ve ölUleriıı kanlı toprn. 
ğın kn.ybolan canlılrğın.t ve bcs. 
leyiciliğini yerine getircmiyor
d\l. O topraklardan harp g'cç
mi~ti. 

Ihtiya.r Pcdro göğe baklı \'C 

yine iki büklüm eğildi. Eli ve 
parmakları nasırlarla tomur. 
euklnnmıştr. Sabahtan akşama 
kadar kazma salhyacağına., göl. 
gede oturup. delikanlılığında 
genç kız olmuş olan eş dostile 
h~ beşler ederek, son günlerini 
geçirmeliydi. F~er harp olma· 
saydı, onun yerine tarlayı oğlu 
ka?.tnış olacaktı. 

Fa.kat oğlu Madrit müdafaa
sında ölmüştü. Arkasında da 
genç kansı ~taria ile dört ya.. 
~ında bir kız çocuğu bırakmıştı. 
Artık iki saat sonra, göz s<:çcmi. 
yecek kadar karanlık olacaktı. 
Tam 1.laria'nm bir desti su ve 
bir dilim ekmek gotirdiği saatti. 
Pedro yoltı baktı, yolda kimse· 
cikler görünmüyordu. Kuruyan 
dudaklarını ditil<~ ısladı ve yine 
ç.apanın sapma snnldı, 

At11.dD.21 biraz g~til<tcn sontn 
Pcdto yfno yola baktr. Yolun ü• 
w1nde t.A u1.a lcta bir beyaz 
n ok'UJ t;eçti. 

Claire Levis'ten 

du. Pedro gıtUağım patlatırca~ 
smn yine .. ~-<'re yat! Yer~ yat:'' 
diye haykıl'İyordu. Hakkı dn 
\·nrdı, çiinkü bombardıman tay. j 
ynre~inin pilotu 4;:81 lrctml ve 1 
son bombasını dn s.rılıvcrmı~ti. 
Yeryüzü zangır. zangır ımrsıtdı, 
sendck!di. 

Pedronun ~ap:ılnnatrııyncak df. 
ye sabaht:ın~rI kennıına varıp 
tn. küfrettiği bir eski t:omba de· 
liği "ardı. Pedro yere kapana
yım derken, baş aşağıya dclf ~\~ 
dUı::tü. Fakat bir yeri kırılmadı. 
Hemen ayağa kalktı. Dısan tır. I 
ınandı. 1ntilttkı nıUteakip dina· 
mitin sağn.ağile üflenen tozların 1 
fısrltısı susunca, yeryUzib1c biı· 
ölüm sukutu çöktü. 

Pedro lıata. elindeki çapayı 
1

r 
taşıyarak. Marianm evvelce ken. 
disini çağırdığı tarafa :koştu. 

Bncıı.khın kannealanmış, u
YU!J1lluştu. Fa.kat Pcdronun upu· 
zun yürundc okunan inadile, 
bacaklarına. bilkmediyor, titrlye 
tittiyo 7..ıt1' 7..<>r aUrUkitniyordu. 
:Bombanın dü~tüğU volkan ıiğ'· 1 

zına varmcrya kadar sanki n: 
sırlar geçnllati. 

T ı r n a. k ı a. r ı n ı tdprak. 
lnra Ul.krp sökercesine, etini, de
risini toprakta sürtüp sıvarcasr 
na1 topraklan, tırnaklıyor, yır. 
tıyor ve anyordu. Ta neden son
ra eli yumuşak bir şeye değdi. 

Yfl rcği lıcyeca.n ve memktiuı 
sanki kopacaktı. Yumuşak şeyin 
sağmr, solunu aradı. O cismin 
boyu bosu bir ktı.rı~tan J:rsaydL 
Onu topnı.kt.tuı ~ıkıı.röı. Göre.. 
bilmek için gözlerine yan~ır" 
dr. Bu paçavralardan yapılmn 

bir çocuk bebeği idi. Fuknra in• 
finnlnnl} eski gömlcldo, eski 
donla. ve kınnapla. yapıp ta, t>f. 
yah bir mürekkeple kaş göz yap. 
tıklan bebeldetdendi. Fa.kat be
beğin kara gözlerinin bulunduğu 
yer simdi kırmızı knnlarln. boya. 
hydr. Pedro ka.nlı bebeği g'UğsU
nc koyarak, toprakları eşele
mekte devam etti. Torununun 
güoo5te altmlar gibi parlıyan 
saçlarından bir tutamı eline 
g~ti. lhtiyar durou~"l.l yerde ya. 
vaş yavaş toprağa doğru eğildi. 
Düşt.U. Boğazından bir hırıltı 
çıktr. Titredi ve sonra da titre· 
mesi kesildi. 

PAZAltTE t l!r8·9JO 

J2.ı:O program ve memleket. 11aat. o· 
~·arı, 12.a:;: Mllıılk. 12.GO ajnns htıbcr 
lcrl, ıs.o:; mUzlk, 13.20 • H MUzlk. 

lS.: Program ve memleket saat a· 
yarr. JS.05 müzik, operetler (Pl.) 
ıs,40: mUzllc, radyo cnz ol'l<catrnSl 
ı~.ıo: milzlk. 19.4ü: memleket 
ı;arı t ııy:ırı ve ııjans hn~rlcrJ. 

Traş bıçaklarJr:m !ialışı . 50 Yf? düşmii~tür 

ÇÜNKÜ: 

POKERTraş ıca 
O# 

ları 
tlı• t•\ '' ıc-., IU dl'fa trn., uluııalılllrlwu '"'" tekt•rıır:ıı!hı 

~tındı rahnt r.lh.ıt 20 defn trJ" olm • .,ı. t:nbıl ohı3or. 

l\:l .,. hırt-

., w l'*ike&X A '· MHIR'·X' 4&Q ------·T ... 
~ ....................... llllm&3 .. lili8SW 

Mi 
Piyan o 

Zafer 30 Ağustoıtadır. Milli Piyan20 da 
İzmir Fuarında çekilmek üzere bir Zafer Pi
yangosu tertip etmİ§tİr. Türkiyenin her tara· 
fında satılığa çıkarılmış olan bu fevkalade Pi
yangoda mevcut 300.000 biletten 63345 tanesi 
mutlaka ikramiye ka%anacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler 
( 1) liraya sablmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet alarak 
i,tirak ediniz. Vereceğiniz paralar Ebedi Türk 
ZaEenni temin edecek vasıtalardan biri olan 
Hava kuvvetlerimize ~a.rfedilecektir . . 

3 O Ağustos Zafer Bayraınına 
mahsus fevkalade Piyangonun Planı 

1 

1 

1 

2 
10 

30 
300 

3.000 ' 
• 

30.000 
30.000 

63.345 

ikramiye miktan 
Lira 

60.000 

. 20.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

ıoo 

10 

3 

2 

YekUn 

ikramiye tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.00U 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 
~':1 eırt ırat nonra 

tın ~~ ba%da P•l'lltUt-

Vorkley boyhudc tocssUfltrle 
valı:it Jt:ıybetmcdl· 1ki adam vttxi• 
ttJ başında. harp leabı 6lm~ "e 
6ldUrlllmUelerdi. Ayni nkibot gU • 
nUn Ulrindc onun d&ı. b11sma gc • 
h~bllitdi· lld ölUmle heyc~anltın
dığı nnlaşılan Pctcrin omuzuna 

Mn.rla idi, onıı. beyaz; önlüğüy. 
le işaret ediyordu. Fakat Pedro
nun daha. ça.palayacağt yer çok· 
tu. Eğilip işine kôyuldu. Fakat 
devam odetttedi. Yine baŞmt kal
dırdı. Onu çağıran Maria.yr de. 
ğil, gökten gelen bir homurtu 
duymu~u. ~hrc doğıı.ı baktr. 
Şel1rin ~rinde kam kara bu.. 
lullar pııtlayordu. Çok geçme· 
den bombardmıan tayyaresi a· 
dıunakıllt B<!çilir oldu. Evvela 
bir kuş gibi karo. bir nokta iken, 
birdenbire büyüdü ve bütün gö. 
ğü, davudi bir ölüm iniltisi ile 
doldurup titretti. Pcdrodan ta
ra.fa ~iyo:tdu. Tam tayynre 
Mariallrn yürllmekte ôlduğu ye· 
rin üstüne gelince bir bomba 
saın·erdi. Bir alevin göğe doğru 
parladığ'I götllldü. Kara bir du
man kuln.kları p:ıtlntan bir infi. 
Jak. Ovanın ylizünü bir rüzgar 
yaladı ve önünde sürdüğü tozu 
dumanı etrafa :;avurdu. lhtiyar 
P~dro dizüstU dUşmUştü. Sende. 
lcdl. Gözlerinden toı.u sildi. Göz· 
terini !al tn~ltm gibi nGarak Ma
rladttn trırnfa haktı. Toz birn.z 
durulunca. hem Marl:ıyı hem ço. 
CUb'll g(itdil. Neyse bir ştıy olma. 
mı la.rdr. ~Inrin çocuğu göğsüne 
nlmış, Pcdroya doğru koşuyor 
du. 

!!O. Milzllt, 1+'11.tıl heyeti. 20.30: I<o· 
nuşntn. 20.4El: lIUzlk: ])lnlt'ylcl dilci:· 
teri. 21.10: Milzlk: Keman ve piyano 
lçltı nuo fantczlsl. ::?1,30 Konu~ma 

. . - . . ..... "" ~ .... - . . madyo g:U:~tcsi). 21.45: :ıruztk: ıtad ı•ta•a-... 
yo roıoıı orkestrası,. 22.SO: Memleket -- - ---~111tr. "ı • koıaralt 

tl t nınn vayıa, 
ta.. ·lerİ.tıl Stltlı1t w 1( • 
.. "'\t ~ere ıanıa 
~ b btrnklı 

~-~lact1 •Yrata. dog 
' )L ~~da ·•. l>et r ile 
-;oıı ~~ ıtl<ındlktori 
~ ~I' Vıı ~CCCldi ve 

•d, •ııc~ ~<.ılt Sçtn an • 
~aç' •t1nr vııkti 

vurdu: 

1htlyar, boğuk bir sesle "yere 
yat! Ye!ro yat!" diy~ bnğırmağ:ı 
başladı. Fakat sözü ikinci bir 
infilak boğazına tıktı. 1\Iarin ile 
c;:öcuk şimdi kanı. dumnn foinde 
görtlnmUyorlardı. 

Tayyarenin çılgın çığlığı izin
C'C bıraktığı tarn.kaln.rı y('.niyor. 
deliyordu. Pedro, Mnrianın sesi. 
ni duydu. "Dede! DC'<l<•! Nerede. 

sa.at eynn. Ajans haberleri, Ziraat. -Ankara Ve.İili~inde~: 
1 - An~'\ra - GUdUl yolunun 65+ooo-Gt+200 Unctı ltUomctreleri ara· 

m:ıı!a esnsır şose ın~tı işi 26 s·ıno p3uı.rtes1 gtınll saat on ~ bu· 
çul{U\ l.halll.!i l'SJnlmnk tızcra ltıı.palı znrt u!!UIUc ckslltme)•c konul· 

Esham - Tahvlıut, katnblyo • nukut 
bora:ıSJ, '(Fty:ıt). 22.45: J.lll%1k, It4dyo 
1mıon orkestr:ısı, 23: MUtlk, Dnıı11 
mtıtiğl lPl.) 23,25 • 23.80: Yarınki 
Jır0G11'ffl \'O l;:ıpruırtı. 

,,.-------, Çocuk Hekimi 

Ahmet Akkoyurılu 

mu~tur. 
2 - 1'cşlt bedeli (60 95) ıırn (51) kunış Ql\lp bu ıneblllgdruı (S0000) 

lirası 910 mali yılr btıt~eslııc:'lcn ve geriye kntan {80S9S) llra (87) 
kııru~u dıı 9(] mnll >'ıli l)Utçuinılen öcencccktır. 

3 - ~m't*l<::ıl trırn!.n:ı.tt ("201) Urn (80) kuruıltur. 

;\ ~~=" "1nı&tun 
t ·~ ~1• 1ı11 Yolunu 
~ \tL •tt, ~aaücUr ÖC'k .. 

\ı.' Uıtıttıı ar öttııln. 
~~, ı \un •tııeılar 

~'~" ~lı. • lttınağa \'t. 

- Uzüllne dclıkantı. dedi, ne 
yapalım. kabahat bfıim değil, bu 
harbo 8tbep olanların ... Şıı nnda 

tkl t:ırattım dl\ bunlar gibi kaç 
klel ölUror· Birazdan benim ölmi

'>'f!:'ttğtm nP mnlunı? · !iin" diye çağ-ınyordıı. 

'f'rık.ıılru, ·ı ı:.llınbnre rnın• Nn .e 
rıı:r.ır..1nn mn, ,b tırrr.Un rıuıı ır. 

r .. n "''' M . '1' .. •cfoıı <10121 

' - btcklllcdn teklif mekLUplannı tıc:ırct odn~ı ,.c-s .. < ls.ı ve :ınuvakkat 
t .. mı:ıııt m(')ftırp vcyn mnkhu:m v l?ı l!'ı .-:UnUnd('n en nz 8 gün c, .. 
\ AJ \'l\l\yl'tC f!'tld:ı !IC ml\rnctmt l'f'lrrek t,u iti için tl.lacaklaM fenni 
rll!lw•t \•Mlltlı.llirtrıı yUkn .. dn adı gr,çe:l gtlnı'le ıı:ınt H buçuğa kac:'lar 
d:ı.lın\ <'IICUıncn rı>lsllğtne \•ennelerl. JJıınn nlt keşif, şartname ve 
dlJ!ıır «ıvrnln brrs:'lln Nııliıt mil ıurıu~ım~e gö"Cb!l"rcltlcrl. Ş?môl b~ işe bakalım· Yapıla -

cnk rnUhltn bir iş \'ar· Jyt yilzmck 

bıttr mi!!ln? 

11't "tna h - E\'et efendim· 
'bil\ cıııcıc erh&Jac - Donize dalmak~a mahir mi-

N!l • atını tc • tl11 ? 
I> ı I' - Tristandn herkra i~i c2nlgıc-

•ır. 

- Bn-.o! ~u haldO Jngıttcre • 
den gelecek bir gemiyi burada 
tenbel ten1'el beklemeden bun.Cin 1 
b~hn yalnız bn~nnızıı yapabliec~. 

~mir. işlf'r tlc '\'at· Fnkat cn:cHı 
t ağı infu~k lazım· 

(Devamı rnr) 

Mari:ınrn korkuyla clcğiscn 
sesi bir ses hcyulii.stna bE>nzi~~or-

Slli511?Cl!'!~~~.mımaı 

- -----·~--.. ..._. __ _ 111----
VA KI1, matbaası 
Kitap kısnzlııı 
tanzim edip 

gen iden 
açmlşllt 

Kitap, mecmua. 'Y'~ı.cte basar. 
Tabiler n'~m;n~ Jliz -i i lcri alır. 

lilll ................... r,gm53rm;llllllii 

(4452) (7097) 

inhisarlar umum 
müdOrlüğünd n: 

I - 1!:bAt ı•ııt~I mucibince ~41 rn~ snndıkJık ker!'!rtl' ııe (1:'10) adet kOt1· 

trp!Ak tııt:>ıırlllda cntın o.ıır.ııcııktır. 
11 - f>o~rlıl. 20 940 ı;nlı glınll 11:\&t 11) da Kabnto.şt.H ı"va?.ım ve mUl:.ı· 

yl\ t. ,u'btsı:.ndekl rılım koml!!yo:ıunaıı ynpılııcaktır. 

Hl - I.;bot ll'ıt ı ~..:ıı g ~en ıı ıb"tl n paraıı 1. alınabilir. 

l\' - T 'eki ı rl 1 pnra.rlfc ıçln t3v 'l oı ınan lın Ye sıı&ttc tekil! l'dt!cl'"ltrl 
'1~1't ıı .. r'ıd n '( i,ii glv ,.r,ı ıı rn..:ılc b rlıl tc tıll' ltOr ı~ııın eı>-on:ı mll·n 

.... ll:ırı. l7..!G5} 



5 Zafe kadar .. tusu devam ederken, boksörle .. 
rin ı>llerinc bandajler sarılıyor. 

:-.ıasajlar yapılıyor. 

,.sl•~ 
deki lavka ve konta" 
zır vız;r jşliyorla.A·;. (P.ıh 

Bilhassa Foto. \cdf~..ı 
f.-kika) ga.zetes~ııe · iJI ~ Hoparlörde hafif bir öksürük· 

le boğazını temizlediğini duyu -
yoruz. Nihayet konuşuyor: 

"- Alo .. Alo ... Muhterem H'

yirciler .. Bugün bur&da Türkiye 
boks şampiyonasının final mü 
sabakasmı seyredeceksiniz. Gü
nün galibi TUrl. ·ye şampiyonu 

olacaktır." 

nesini, Amerikada yaptlacalt 
dünya şampiyonluğunda bi~i 
temsil etmek üzere sc:-c"'cüiz .. 
Bizim için ortada Refet ve Tahir 
yoktur. Sel"cceğimiz bir tek b::>k" 
sör, Türk boksörü vardır. Ona 
kendimizi y:ıbancı bir memle
kette, yalıanct rakipler karşr 
smda temsil clmc1t hakkım vc
receğ,iz. Onun i"in son derece 
hassas ve soğukkanlı olmanız 
icabctmektedir. En birinci vazi· 
frni?. azami şekilde mümkün o
labildiği kadar sükü~ti muha· 
faza edebilmektir. Bu suretle 

müsabakalar üzerinde her türlü 
miisbct veya m<!nfi tesirlE'r u
yandıracak hadi~~lcri önlemiş 

Spor, macera, aşk romanı 
Yazan: SACIT TUGRUL OGET 

Biraz "onra da takdim mera. <"ek gi.i7..el bir rcsın1 t~1,.fl'· 
simi ba..,layor. için adeta yerlere Y8 

Boksörler halka takdim edilip 
köşelerine döndükten sonra 
stadı tekrar miithiş bir alkış u
~ultusu kapladı. Ve tuhaf de· 
ğil mi? Alkış biterbitmez de 
inanılm:ıyacak bir f:-essi7Jik hli. 
küm sürmeğe başladı. 

lcr çekiyor. 
Stadda tıs yok·.:·ı.<ıtıl ~ 
Adeta bir ölü su 

Birden sürekli bir alkış Şeref 
Tevfi~ suc::na~a mecbur edivor. 
Belki iki dalti!rn süren bu nlkış. 
tan sonra Şeref tckrnr konuşa 
bilmek imkanını buluyor: 

"Heyecanınızın fazlalığını tak
dir ederiz. Anca!{ unutmayınız 
ki siz seyircilere bu müsabaka. 
<la çok mühim bir vazife düş· 
mcktedir. Sizin için ortadn bir 
1.aferin gat:b:yetini temin mak
sadile b:ığ1rma, çağırma. resa. 
ret verme, heyecanlanma olma· 
malıdır. K":-rmıT.da dövüsecek 
boksörler. T;irkiycnin en iyi 
boksörlcriciir. Bunlardan bir ta-

olacaksımz. Müsabaka sonunda 
günün galibini hep birden 
alkışlayacak ve cl!crimizi:ı üs · 
tlinde staddan dışarı <;ıkaraca -
ğız. Şimdilik ıoizdcn tekrar tek 
rur soğukkanlılık rica ediyo· 
ruz." 

Ş~ref Tcvf'iğin sözleri bitince 
stad yeniden bir alkış uğultusu· 

na boğuluyor. 
Alkış seslrri henüz bitmek 

üzereyken, birden, sanki gök 
gtirleyormuş gibi bir sesle bütün 
stad yine çalkandı. 

Stadın kapalı tribünleri tara. 
fından ringe uzanan ve iki ta· 
rafı p:ınnakltklarla ÇC\Tilmi!j 
dar geçitte iki ldşi gözüktü. 

Refet ve Kemal .• 
Biribirlerinin kolundalar .. Se

ri adımlarla ringe doğru yürür. 
!erken bir yandan da gülümsiye· 
re!' halkı başlarile selamlıyor -
lar ... Arkadaşlarında 4 • 5 kişi .. 

Onları tanıyoruz. Mel'Y.:'cerlcri. 
İki tanesinin ellerinde kü~ük 

kovrılar. süngerler. lastik torba, 
havlu, şişe vesn're var ... 

Bu günün mevzuu 

Havacılığımızı yükseltmek davası 
Varımızı yoğumuzu verelim, fakat şu hava 

emniyeti şüphesini mutlaka öldürelim 
.\Hup:ı. mllleUerinl korkunç bir dunı cumuzdur. J~umbarn.smda yarın ic_:ln hıçbir tehlike \"e mUııkUI o:nmıyacnğı 

nıa d~tlrmek istidadı ile bugüne ka· birikUrmeğe çnlı§tığı paralarını hava nı bir dnhn tekrnrlıy:ılım. En 1-~or 
(! r dunnad~ gen!~lcml~ olan bU· kurumuna tebcrıu cd.:!n asil mektep ı.unç gUuıctdo do:ru fıltri, doğrU yo· 
l Ult mu!Ja.rcbcnin henüz ne sonu gel· çocuklılrındıı. TU:rk lııt.klllllnln en gU· ıu. kısaca doğnıyo.. kendi aklı ııcllml 
mı .. , ne de nerede b\tecoğ\ nnlnıııl· venillr te'm\nntını bulma\( lçln&e bU ııe aecmlıı o\ıuı 'r rlt 'ltl\1\ctlnln bu;\ın 
,llllftır..., Bu itlbnrJ:ı. Mdlsclerden ibret ~ilk bir goril; kuv\"ellnc ihtıyaç ol· ha\•acılılt du\'ası U:ı:~rindc aynı ııurct· 

a mayı bile.-ı \'C !s!iklAllcrlnc kıy- muıı gerektir. Vatandnş, ha\'tı emn!· tc rsrnrla durmasınd:ı d:ı bu mlllı 
met \'Cl'C.'l mUlcUer vukuatı yakın· yet ve üstUnlUğUnUn, TUrklycnln cm· ihtiyacın mutlaka tatmJn cdileceğtnt 
dln tnlclp ederek icap eden tedbirle· niyeti ve UstUn!UğO manasına (;'cldı· miljdellycn ilk iıııırctinl ı;r.zmck tı\zım 
rJ almakta. ve bUtUn maddi ve ma· ğlnl çok iyi anlamı:; bu:uiıuyor. dır. 
n:ıvı kuvvctlerlrıl bir o.raya getire· Köyde, l:ıısnbn ve §ehlrlenlc bu @n On altı scııedcnbcrl sHAhlanması da 
çek her tür!U ihtimalleri kar§ılıyn· için ltonuııulan tek mevzu h:ı\·ncı\Jğı· \•asında çok büyük ve mUsbct hizmet· 
cak bir duruma knvu§mllk için kud· mızı yUkııeltmek davası olmuştur. ler gören \'C yeni dllnya ~artları ıçinrle 
retlerini aıan bir gayretle geceli Ne be§ yUz, ne iki bin tayyare ... Hiç on sulh sçncs.nde tmşarıl:ıcnk kadar 
t;undULlU çalııımnkta.dırlar: • bir sayı kimseyi tatmin eılcmlyor. mühim bir !.alımı işleri bir tek yılıla 

Normal sulh devrinde.\ on beş ylllık • Ye artık vatandaş sayılar Uzcrlnde maddeleştirmek zorıle daha çok çnlış 
bir uımana lhUynç gö.stcrecck bir ta· konuşmuyor . .Mllletln hep birden göz 1 mn~a koyulan Türk bava kurumu 
knn mllll mUdaCnıı. itılcrlnin bugUn önUnde bulundurduğu <lava emniyeti· J'llilletıml;o;in, kurumll aza ya..ı:ılruak 

bir tek yıl içinde baçanldığmm gö· mizln lstcdiğl Ustun bir ha\·aclığl en surctile göstcral~i bu yUksek l~:ırct 

rillmesl, mllletlerin kıtayı sarsan \'C kısa zamanda ne pahasına olursa ol· \ c a14kad:ın kuvvet alarak mesaisine 
bUy:lk, öldUrUcU tehlikeyi hak· sun gerı;ckleştlrmelüen ibarettir. ve zevkle devam ctmekle<lır. Uıllet bu 
ikıle anlamı, ve bu anlayışla çalı~ma· lca!alarda ycrlcşcm bu unıuml karar suretle, bUtUn lhtiyac;ıarını takdir e 
ğa koyulmuş olduklarının en açık ve lta.naııtin maddi, manevi CedakO.rlık derek yardımını arttırdık~ hııva !iU 

d :llld!r. ıarda hudut tanımadığını söylemlye rıımunun gUvrnlllr bir havacılık yara• 
Şurası muhal•kal• ki bu anda harp hlc; ll1%um yoktur. "Yarımızı yoğumu· mak için ana. şart olan on blnler1c tav 

dı§ındıı bulunan fakat yarının ştlp· zu verelim, fakat ııu hnvn emniyeti yareci yetiştirmek {şlni başaracağın 
he;;l tıc ııtrrnph bir hayat geçiren ııUpheslni mutlaka öldU~cllm.. diyen dan ollphe ed{lemez. 
bUtlhı memleketlerin balkı yapacak yurtdaşlar bugUnkll harbin ne oldu· Dllnyn vaziyetınl.n s<!rl olan ~artları 
ları fedakQrlıklara bir ve hudut koy· ğunu ve ne ıstedlf!lnl bldllderi kadar lc;lnde. münevver Tllrklcre <lllşen vazt 
maksızın vatan ve i&tlkldllcrlnln bil· TUrk mHletlnln sarsılmak bllmlyen feyl bir daha tekrarlıyalım: Ayd:ı or 
tiln!UıtUnU teminat altında bulundur- kuvayl mllllyccl ruhunu ve Tlirk fnll· kuuruıı \'Crccel< beş altı ~llllyon h.nnıl 
mek kayc-u \'e ku§ltusuna dU§mUııle~ leUnln katı olnn y:ış:ı.mak azmini de yetli vatand:ışın, en Çok 11:1 ay !~inde> 
dır. ııo.n etmektedirler. J<uCJuma aza olmaeını temin etmek. 

F..ski ve yeni dUnyada harp c.ndilst· 
rla!nin aldtğ1 Cevkalt\.de lnkl,at, 
vo.tanda~ların mUll mUda!e.11. tertip· 
lerln! hızlandmnnk tc;ln göze aldık· 
Jıuı !cdBklrhl:lar tnrlbln yazına· 

dıkJ öTçlilcrdo muıız.uım birer ibret 
ahncsi te~kll edecek kadar mUhlmdlr 

.,. c manzara hlc; ~Upbc yolt birtalnm 
ı:ayr! ı.arnktcrlllcrln kuı·tuıuıı Umitle 
rini ölı!nrecek, ltorku ile nma.n dedlrt 
tecek kadar korkungt,ur. Bununla be 

raber şu da besbellidir ki medeni insan 
ı ~ · dUnyayı bir taun sarmııı gibi · 
b.r tarıı!tan korunma tedbirleri alır 
ken, bir taraftan da huzur ve sUlcOnu 
nu bozan Afetin ortadan kalkması im 
ktmle.rınt hazırlamakla me~c-utdUr. 

TUrklycmlı:, kıymetli baV\'Ckllintl· 
•in buyurdukları gibi en kötU ve 
&t>rt fütimnllerl kar'§ılıyıicak surette 
bazırlnnmı;, bulunuyor. ve d:ıha kuv
\: Ctll olmak nzlm \C korarlle ııll.lhla· 

rmı ''e tedl:ılrl"l•ni daha fazın arttır 
malttım biran bilo geri knlmnm::ıl.ta. 

r. 'l'Urk millcU de. blllcQmcUn!n al· 
dıS'J ibu lmıarlnrda tam bir mut~lıa 
1 at h~llnd' bulund.ı~na her fı!'lk\ttn 
goster ıC::~edir. C..cnç, ihtiyar, bUttin 
~at11.nda:ııır, en geni~ bır ferngat \•e 
!ednkArlrk ruhllc, mlllet yolunda hlz· 
mate \"CBılc aramakta ve böylece, en 
büylık ,.c milli r.ıauı ~mu: ol!ıc 

Türk Hn\•n liunımunu ;\'ardımlnrllP 

teşvik \"e teşylye ı.o§maktadır. 
Memleketin her taratımi:ı, mektep· 

teki c;ocuktan nlıl ya:lılıııa 1..adar bU 
tUn b!r h:ı!l{m ha,·ıı. kurumuna dz:ı 

yazılırken ~-arnttıt;-ı p:ırlıılt hamiyet 
ııahnr:crl her TUrkUn zc\•k ve gurur 
duyacağı c:ıslz bir kıymet ve fc\•ka 
la.delik almı;tır. 

BUtün bir h:ıyat boyunca tılrlı.tlrdl 
i S<!I"\'ctlnl çıkınlııyıp h:ı.\'a kurumu· 
ubclcrlne bırakan Tilrk kad n \"C er· 
rklerı önUnd" hllrmetle 't;;llmck bor· 

Hiçbir millette bulunmİyot\ bu !ev· Şakir Haı:ım F.rı:ölınıel' 
kal!de \"BSlllarla ycnemiycceğimiz (HavacıTılc ve Spor) elan 

Dün Çengelköyde yapılan 

Askeri liseler 
~ 

deniz bayramı 
İstanbul komutanı general Zeki, balığı taldp ctmi~tir· Bu meyanda 
Beden Terbiyesi Ur.1um Müdürü MUsabııknlardan önce nel:ert ı:. 
Cemil Taner, 1st:ınbul deniz ko· scler müfettişi Adil TUrer tara· 
mutnnı da bulunmu~lardır. fmdan su sporlannrn ehemmiyeti· 

Aslteri liseler nra..ında her sene ne d:ıir kısa bir hitabede bulunul. 
yapılması mutad olnn Susporları muı:ı. bunu bayrama intirak eden 
bayrr..mı diln ÇcngelköyUnde Ku· i .r:ençlcrin geçit resmi takip etmiı;. 
leli lisesi önünde yapılmıcıtır. Mü. 1 tir. Dundan sonra su sporları ha' 
sabakalan bUyük bir seyirci kala. reketlrrinc geçilerek yıırmın Türil 

1 R - ordusunu teşkil edecek gençler. 
GreKO - omen d:ıvctlilerln uzun uzun alkışhdıkln· 

güre~lcri , n birçok harek~~ler yaptı!~r· 
c ., , · k Kurtuluş G:i- Il:ı~ ram çok guzel bir ş~.~ılde ce· 

ukml"br.Ucsı ln şamdı ·apıl:ın Gre· re,·rn c~tl ve mu\·nfra.kıyetk sonıt 
ncş u sa onun a ) • f"rdi-
lı:oromrn güreşlerde Anadolu klfi· 
bU giirC""İleri mUs:ıb:ık:ı.ları 4.3 
lta?.aı mr"lardır. 

Futbol maçları 
Dtin C:-ktidard:ı Bağl~rb:ı.şı s:ı· 

hasında. Üs!;üdar H:ıfücvi takımilc 
Kadıköyspor 13 takımhrı arnsınd:ı 
cereyan eden futbol m~c;ı 3. ı H:ıdı
köys~rlulıı.nn galebesllc bitmiştir· 

Ayni klüplerin A takımlnrı mn· 
çı:ıdn. FrnC'rbahçedrn l':oci. Bon· 
cuk Ümcr ve Havnti ile ta::\·iycli 
olan 1':ı.d:kö~·lü1cr Hnlitcwi t:ıkımmı 
yE'nemiycrclt 2.2 bcrnb"re k:ılmıır 
!ardıl' 

Tenis müsabakaları 
Dlin T:ırnbya kortlarmd:ı Ankara 

1st.,nbul tPnisçilerI knı-ıı:lnc;;m!ş ,.e 
Jt"tİC"de fstı.ubullıılnr mfü::ıbak:ı 

1 !arı 'i·5 lmzanmı~lardır· 

l'I2>1KÜİ.c s.\n." sı:\D:ı?\t 
:!.\ C:Li~ r. 

Dün l 0 edikulc sah·ınnda Balat 
Tüı !tP.ücü • Çınarçeşmc A ve B tıı
kım'an k:ır~laş.ınışlar. D takımla. 
n kn.ralnırmt..ctndıı Bnlıı.~Jıl:ır 2·1 
g<ılip ~"lmlc:tcr. :A t-:> !.ım!ıırı r.ıı<;ı 
da 1 ·1 bcrabcı rkle neticcl{'nmiş 
tir. 

Boksörler ringin yanına gel 
dikleri ,·akıt nynlıyorlar.. Her 
ikisi de bir taraftan çe\'ik hare
l:ct!erlc bir kedi gibi ringe tır • 
ınanıyorlar. 

Alkış sesinden kulaklarımız 
adeti sağır olacak .. 

Bu gürültünün. umumi kay • 
naşmanın ve alkış sesinin kesi
lebileceğine insan inanamıyor. 

Çünkü §imdi, artık ringte i5. 
!eri kalmayan menecerlcr vesair 
kimseler çekildiler. Ringte sade 
iki boksör ve hakem Şeref Tev
fik kaldr. 

sürüyor.. ~1rtJ' 
Birden bu süt.Cıtıl 

scsl.. , 'f. 
Avninin sesi! .. s]ttJ!l i\O f 
Maç ~ladı. J:i rındsJI 

sörü ayırarak ara.la 

di. ı rll 
ı;tt ~ .K 

Şimdi, ÇE,:vik ha~t. b0\7. 
birlerini kollayan ~~~ııı~ 
rüyoruz artık .. 
kesmiş, bakıyoruz.. ~ 

kOI• • 
Takalhlıı etmiş 1 • ~ a 1 

b .. t" .. t _ ..:ı~ ıeıer ·· J~t u un vucu aUö' ww , 
!er ... Ringin ic;ind~dtsl \1' 

linde iki kuV\·et i~;lt ~""..A 

Şeref Tevfik mikrofonun ö· 
nünde mütemadiyen bir şeyler 
söylüyor. Fakat stadın 8 yerine 
konnım~ kuvvetli oparlörlerin 
r.cşrettiği ses hi<: duyulmayor. 
O da bunu bildiği için, (ne yapa. 
yım ?) der gibilerden ringin ke. 
narında ellerini sallayor .. Omuz
larını kaldırıyor. 

lki boksör köşelerine oturdu· 
lar •. 

Köşede, yakasında asılı mik· 
l"ofona Sa.it Çelebinin mütemadi. 
yen bir şeyler söylediğini görü. 
yoruz. Çelebi maçı bütUn Türki

yeye radyo ile dağıtacak. Şüphe 
yok ki herkes, ~imdi radyoları • 
mn baş1t1da maçı seyredecekler. 
den hiç te aşağı heyecan duy. 
mayorlar. 

Hakemin bir işareti iki bok
sörü ringin ortaıma getirdi. 

Derken, maçın 1
• i~~ 

, Soldan sıyrılın~ roııııw 
malc Refetin hafı! ~ h' 
bet ediyor.. p&1> '1 

Tabii bir tesir Y\_. / " Hemen etraflarını menccerle. 
çok uzak bu yuntfll ritıl 1 ri. yardımcılnrı c:cvirdi.. 

Şimdi artık milsabaka 
hk~arz başlamıştır. 

. ·birle · ..t 
hazır- Simdi boksörlere son nasihati llk a.nlarm bırt .. bt f··ı 

ve;iyor. mekle geçtiğine ~{~eı..aırı' 
Halkın ba.ş döııdürUcü uğul· GaT.cte fotoğrafçılan ellerin · 

Dün b ·ıefl V e l iefendide son haftası 1 1 

At V©\IFD~Oc§l( 
f evkal3de kalabalık bir seyirci önünde 

çok zevkli cereyan etti b'ı .. ~ ~ 
Yarış ,.e Iııtab encümeni tarafın· t!ÇüXCO KOŞU: 1 macı birinci, :rıutıı:şısrd~ ~ 

d1n tertip edilen aı. yarışlnrmın Dört ve daha. yukarı yaştaki a. Subutay üçüncü olIJ1 eclcııltıl~ 
nltıncr hafta koşuları dün Velie· rap at ve kısraklara mahsustu. terek b:ıhse tşUralC pl;5e 
frndidc şimdiye kııdar görülmemiı; Mesafesi 3000 metre· yan 580, plase 205, f 
b'r kalabalık önünde yapıldı· Bu yarışa beş at iştirak etli· ruş almı~lardır· ~ 

~:eticeler şunlardır: o. Gündayrn Tomurcuğu birinci, 11,-H. Güçlü'nün Örneği ikinci, H· BEŞt~Ct KOŞV ( wı 
utntl\'cf KOŞU (lhııdikap) 
Bu kosu Uç yaşındaki haliskan 

arap erkC'k ,.e dic:i taylara malı. 
eustu. iki at girdi· Nctlc~de hiç 
beklenilmediği halde Nr7.,i.f Nazirin 
tş:tJ birinci, Sevim ikinci oldular· 
Müşterek l'ıah:sc i~tirak edenler 
ganyan 205 kuruş aldılar. 

tıitxcı ırnşu: 
Üç ynşmdaki yerli yarımkan İn

giliz orkck ve diı;i taylara malı· 
sustu. Mesafesi 1800 metre olan 
hu ko~uyu Prens Halimin Şehnazı 
'rnla,·Jıl:la kar.anarak birinci oldu. 
F. Kareo!!manın Tasviri ikinci. yi· 
ne F. Knraosmanın , Ichlikası U· 
rünı-üliiğü kazandılar· Miişterr.k 
hıh~c r;tirak ede.:>IE'r G:rnrnn 110, 
"IR:ıc 105, pluse 200 kuruş aldı. 
l:ı r. 

Mutlu'nun J{arakuşu i.lçilncü oldu- lJUSu) \'llş:_,. 'J 
lar· Müşterek bahse iştirak eden- Üç ve dııha yukarı ·rs~I" (J 
lcr ganyan 140. plase 125, plase kan İngiliz at ve k% tir'•,. 
160 kuruş kazandılar. sustu. tkramiyesl 5 ıco611lı / 

ıXmDO'NCU KOŞU: (Kn.batepe 
ı~oşusu) 

İki yaşındaki yerli haliskan tn· 
giliz erkek ve dişi taylara nıahsus· 
tu. lkramiycsi, 1400 lira. mcl!lafel!ll 
1200 metre. 

Giinlin yegane silrprizli ve bUttin 
zihinlerde bir i'3tifham belirtcn 
yarı~ı bu oldu· Çıkışta açık göz 
davranan iki jokey daha hareket 
İ!iarctini beklemeden fıradılar. 

Arkalarından da ynrışın favorileri 
olan iki tay c;ıkış yaptıl:ır. I<'akat 
atı alan OekUdarı gcc;m~ ve her. 
knsin tahminleri hilifma diğerle. 
rind~n b'r hayli ilerde çıkan U-

fesi 2400 metre· :aıı tictÔ.e l 
e.t iştirak etti. ı-ı:1r{ılt1•/ 
Halimin Romansı 1 fo 
mcl'in Dıındisi 11cın:11~u ;JF; 
m:ınm Yatağanı Uç. tlı"~~ 

Müşterek bahse ;~. P 
Ganyan ıso. pı&ııo ısr· A 
pinse 190 kuru§ aldı fÔ~V' 

JJ" ! ' KO:\IB1NEZO~I,t.1 ı:of11:11 
Üçlineü • dijrd~nc~fr ti~~ ( 

sındaki dfte bahı5 ıncl ~<' 
kabil 5 lira. 3.4 .5. bir 1 ~ 
rasındaki üı.;lü balt15 ıııci ~ 
kabil 11 lira. . be;s~·l~ ~) 
birinci ve ikinci!'ınl S ı;tf 
de bir liraya muk:ıbll 

İFTİHARLA GÖS TEREBİlECEiif /Iİt 
ÇEKİNİt 

p 


