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SON HAVA D iSLRE 

Bir ;aıetcde '!U ha,adi i oku 
luk: 

' 'Dün polislere ~erC'k M>hir ha· 
rlı-ind<>. ~erek şehir dahilincll' i~ll. 
)"Cn otomobillerle otohil,.,l<'rin tiÜ' 

ratıertnin tahdld , ·e takip olunma
sı blldirilmistır., , 

J~mni)·l't ~tüdürliiğü tKıyle bir n· 
mir H!rmi!!'"e ıaman 7.aman ha~ 
AMiyetlc üıcrindc> durduğumuı 
•oktanın nihant dikkate alınmı~ 
elma. .. mdan ~'int'r.eğiı· 

Kontrol dünkü paur ~iinünılcn 
_ _ , lti~ar<"n haslıyacaktı)· a ~lama· 

dı~ını. nakli 'a!'lıtalannın ,·in<" ma. 
lüm siiratıerlvle m e!l>eli • l\l a.."lak 
ynlunu aşm.dırdıklarınr emnl) ~t 
miidö-rl6ğüne bildirmek zaruretin· 
de)i l· 

Ku"' uç up, J olun o ha ) li aldıktan 
ı ' r sonra. patlıyan &llihtcn medc.ıJ U • 

molu r mu ! 

'!' 

KU~UŞ 

RiiJiik hn.,ara uğratlı~'l l ,onclrada n bildirilen H amborg 3<-hrl·~ "' • 
~---~~~~~~;___~-------.. . 

ingilferede 
Kara, deniz ve ha va 

kuvvetlerinin iştirakilc 
Bir büyücü kadın 

Her gün 
düşman tard 

Sırt sırta bağh iki tahta kaşığı E yup 
mezarhğına gömerken yakalandı 

manevraları Bu kadm, aynı evde oturduğu bir adamı karısın· 
dan soğutup metresine bağlayacakmış 

yapı il yor Zabıta. büyticiihilı. yapan bir 1 turmaktadır. Bu evde lhsan is· 
I.ond ra, J (.\ .• \ .) _ li t>\"li - , kndınr Sll~ Üstiintle yakalamış mindc bir kadmla 'm~f.res haya• 

graf gawtesinin hususi ınııhRbil'İ tır. lI.idi~t !jöy:~ olmm.ıtur: 1 tı y~ayan mobilyacı Ri{at da 
1ngiliz sahil mlidafaıı batarrnlnrı- Beyo~hm<la Hrıyıam sokağ'ın- ı oturmaktadır. 

m~\'amı .J ün<'fül el da Azıme isnıitıt!(' bir kadın o. Rifat e\·Jidir ,,.e kamı Sen\ye-r····· •••••••••••••••••••••••••• ,,,, ... ..,.... ......_. ........ ~ ...... , · öen a.rrı )'aşaruaktadır. Ayrı · y yaı:;l\masmııı sebebi de Rifatın 
f e R l f Q r İ h l . f 0 m Q n l m l z : i Ihsan isnw:l:eki kadına aşık ol· 
• --- ı, ma.sıdır. 
ı • <J>e\8.mt 4 Unriidc) 
i ! 
f fi§ ~ J5 O.n ~ le ! /ngiliz istihbarat 
f ~ (gJ U ~ C9J aJ 1 nazırına göre : 

l~tm©l~@l~OI ALMANYADA 
: : D n'\t D haır0 • • . . 
i Bu çok meraklı, heyecanlı, sürükleyici eser-f 
f de fedakarlığın, vatan ve hürriyet aşkının, i 
i macera ve cesaretin görülmemiş örnekle·! 
~ rini bulacaksınız . ' i 
1 Yazan: :J<aJiwuı-- :J<a/h. j 

ı -Pek yakında HABER' de - 1 
ı. .............................. '"" ' ' ....... ,, ............... .............................. .! 

c ft nnet 
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HAZRETİ MUHAMMED 
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1 KA 

l'Urt•çe.rc ccvtreo ı 

M (Y] lhı n <dl ~ D ını ır lt'h tr k 
(MURAJJHASl,,AR 1'/Ll) 

DENEN lllCRETlN 9 UNCU 
YILI 

Hz. !\luhammed Mekke>·i Jethe· 
dıp Taif de islama girdikten sonra 
Arabistanm her yanından murah 
has heyetleri gelmeye başladı. 

Ec:asen Arap kabileleri. Hz. Mu· 
ha.rnmetle Kureyş kabilesi arasın 
da ne olacağım beklemekteydiler. 

Zıra, Kureyş, Arap kavminin 
ba~ı. önderi, mukaddes mahallerin 
ahıbi, Hz. l~rahimin oğlu frmai· 

!in en görgülU ahfadıydı. Biıtün 

Arap kabilelerinin rei leri bunu 
çok iyi bilme.1<teydiler. Hem de 
Kureyş ilk e\"vel Hz. Muhamme· 
de muhalefet eden \'e ona harp a· 
çan kabile b-.ılunuyordu. 

Mekke fethedilip Kureyş Hz. 
Muhamrnooe tabi olup da isla.m 
onlan hezimete uğratınca, biltün 
Arap kabileleri, Hz . .:\luhanunede 
dU~hk ve harp edecek kuv 
vetleri bulunmadığını gördüler ve 
böylece Tanrı dinine gin::IHer •. (1) 

YALANCI PErGAMBER 
MUSEYLEME 

Museyleme ibni Habib Hz. Mu 
hamrnede şu mektubu yazmıstı: 

''Tann Resulü Museylemeden, 
Tanrı Resulü Muhammede, Sana 
seıam olsun! Sonra da bil ki ben 
senin devletinde ne seııin §erikl' 

nim! Arzm yansı bize, yansı Ku· 
TCY§e aittir. Fakat bunlar serirdir 
ler .. ,, 

Bu mektubu Hı. Muhammede 
iki elçi getirdi. 

Hz. Muhammed mektubu oku· 
duktan sonra elçi!ere dedi ki: 

- Sizin fikriniz nedir? 
Elçiler şu c:evabı verdiler: 

(1) Bu yıl Arabistarkn h11 tara 
fm4an 1/z. Muhammedı 1ıeyıııa 
gclmiı ve isMmı kabul elmiıler4ir. 
lbni Sald bu lıeyttkrin 60 a balil 
o/dulunu kaydetmtkltdir. 

Artık isldm büli11: Arabütanda 
muzaffer olmuıtu. O dereu 1..i Hı. 
Muhammed 10 ımm yılda veda 
haccını yaptılı zaman büJün Ara' 
bistanda tele bir 1t1U§rik kalmamı( 
11. 

Çek arabayı s ERVJ~R Bedi, "Paz&r&uı 
puara,, smda "Çek arab&

l I,, diyen bir Jaaret memuronc1all 
lkAyct cdlyor ·rn neticede beledi· 

yenin bu memurun arabasını ~ek. 
mt!ltnl l&Hyor· 

H1dl"lo su: Memur arknsmclıtn 
ıtelen ara.bo.yı gormemJ_ş, Sen·er 

, Bedlin geçitten g~ bir arkada8r 
aı.: kal m czlliyorma§• llcmura lh· 
tarda bulanulmui- Memur, .,8lz gc· 
ldlln,, doolkten sonra da: "'Çek a
rabayı,, demı,_ 

Server Bedi blro memurun ara
baamm çe.ktfrllmesi liznngeh11ğf 
hWanilnde ~le ctmı~e ben~r. 
Konuşma dilinde Ciimlelerdcn son. 
ra. (nolda) dernek adeti yol.1ur· 
BclkJ do onun uk elimle Mikki 
cttıl! iki eUmleden ibarettir n so· 
nuncu u hakikaten ruııbayı çeken 
arabacıya aittft. 

-- B"z de aynı fıkırdeyiz! 
O vakit Hz . .Muhammed dedi ki: 
- Eğer elçiler ilişilmez olmasay 

dılar, boyWllannızı rnrdururduml 
Sonra Muscylemeye şu cevabı 

·yazdı: 

"Rahman 'e rah,m Allahın a· 
dıyla. Tanrı Resuliı !\luhammed· 
den yalancı Museylcmeye. Selam. 
doğruz yolda gidene olsun. 
Sonra da, arz Allahındır. O onu 
kendini seven kullarına mıras hi&" 
sesi olarak \Crır. Allahtan korkan
lar iyi bir 5kibete erer.,. 

Bu 10 uncu yılın sonunda)'dı. 

IJZ. MUIIAMMEDIN VEDA 
IIACCINDA SOYLEDICI 

HUTBZ...'Sl 

Son hac esnac.ında (2) Hz. 
Muhammed müslüman!ara haccm 
merasimini ve farzlarını gösterdi 
ve bazı farklı ~eylerden bahsettiği 
bir hutbe irat etti. 

Hz. l\luhammed bu hutbesınde, 
şahadet getirdikten sonra, dedi ki: 

Ey cemaat! sözlerimi dinle
yiniz. Zira başka bir yıl sizirile 
gene burada karşılaşıp karşıla,nı· 
yacağunı bilmiyorum! 

(Devamı var) 

(2) Hz. ~'\tuhammtd (ı:cda 

haccı) denilen son haccını lıicretin 
10 ımcıt yılı Zilkalde ayında yapa 
cağı ilan olmımıt§tıı.Bıı haber bü
liiu Arabistana şimşek gibi yayıl· 
m~. peygamberle birlikte lzacctı
mek için Arabistansn lıtr ima/ur 
dan fevç fevç müslümanlar akın d 
miılerdi. 
PıygambBTe refakat eden l:aca· 

ları11 miktarı (100.000) kifiydi. 
Eshaptan Cabir §Öyle Mklttmiş" 

tir: 
- Gö.tltrimi kaldmp etrof a bak" 

hfım zaman adda lcarpmda bh 
insan ormanı olduğıınu zonnclti1rJ 

il&. t.fulzamnıed deve i'lzerindt 
(Lıbbeyk!) dedikre her tma/tan 

1 

aynı ( 1.tbbeyk!) sesleri gökler• 
yültselmiı, dağlar loşlar inlemişti. 

lfz. Muhammed bıt veda Jıac

cındaki son ve en mühim Jıutbesi· 
ni deve üzerinden ve yiiz ıbinltrct 
müslümana lıitaben irat etmi§tir. 

1.tanbul belediyeıinin 
dikkatine 

[ NŞAATI~ fçin tlcnıir bu. 
lamadığmm haber ,·eren 

gazeteler, dlltr fiUtunla.mlda da 
ytUoıck flatla.rla demir satı1ı1ıinu 
haber \'Crlyorlar· 
Başlanan ı,~rin yanıla kalma:· 

smdıuısa fiabıı yüksekliğine bak. 
nııyan.k temini çare1erf araştml
m. Fahın&n demir bolabUooeğl· 

nlz kuwctıe iimlt e.dllmcktallr· 
Dlk'ltatl ~kmeyt ''azife bilirim· 

müstesna bir kelime 
B in. :fıkmdan: 

"Mes'ut Ocmilin lıinımctilo 
yetiBIDi' olan l.:oro hcyetlnl (bo 
münasebetsiz frcnkço k~limenln de 
mantısını bilmiyoruz, ya) giist~rc
blliriz.., 

H "X B E R - Akşam 

1 
Dünkü 
cinayet 
Bir adam, metresini 

elinden aldığı için 

Eminönü 
meydanında 

rakibini bıçakladı 
Dun tığlcden sonra Emınönün

meydnnında !cet bir cinayet işlen. 
m~. bir adam ktSkançlık ylUUn· 
den hemşerisinin gırtlağını keserek 
öldllrmUetür. 

Yapılan tahkikata göre ''nka 
şöyle olmuştur: 

Balurkövünde. lstanbul cadde
sinde. 7 numnrnlı Rızanın kahve. 
sinde oturan Taşköprülti Osmıın oğ. 
lu 329 doğumlu rcnçber Kliuın, 
Fatma adında gi.lzel bir kndmla 
metres yaşamaktadır. 

Ancak Fatma son :ı:ıımanlarda 
kendi.sine jyl bakmadığı için 
Kizımdan soğumuş ve bunu qo. sık 
sık kavga etmek suretile izhara 
başlamı§tır. Kazım. h,atınayı delice 
sevdiğinden bu hallerden tlzUJmilş 
ve kadını blr kag defa s1k13tıra· 
rak: 
"- Eğer başkasile sevişirsen 

lkinizl de ~ldürUrUxn ha! gibi teh. 
ditler savurmnğa başlamı~tır. 

Fatma biltiln bunlara. rağmen, 
son günlerde B:ıktrköyde Barutha
ne caddesinde oturnn Ta.kş5prU1U 
Bayram oğlu Mahmut Demirle ta
nıtm.IJ ve mUnn.sebetlni ilerletmiş. 
tır. 

Nihayet J{Aznn, yaptığı tah· 
kiltnt eonunda me-trcsiol"l Mahmut· 
la sevivtlğinl öğrenmiş ''e birkaç 
gUndenbcri ortadan kaybolmağı 
mUnulp gören Mahmudu aramağa 
bqtamıetır. 

Klzmı dUn Mahmudun Tahta -
kalede bir arkadatında kaldığıpr 
atr.ıunıt ve 611• Uzerl oraya 8\· 
derken Enıinônünde saatin dibinde 
Mahmuda ra.sl~ ve 6nline diki· 
Ierek: 

"- Bent l1iı;; hesaba ka.tmadmız 
mı? Şimdi sana beni aldatmanın ne 
demek olduğ'unu göatereceğün!,, 
demi3, ve bıçağını sekerek bir 
hamlede Mahmudun gırtlağına sap.o 
lam ıştır. 

Kizıın bunu müteakip Balıkpa. 
zannıı doğru kaçmağa bqlamıv, 
Mahmut da eliyle yarasını kapıya· 
ra.lc peılnden kotm\li· Fa.kat Ba· 
hkpazan caddesine 30 metro ka· 
dar ginlikten sonra aldığı 
derin yarayla boynundan set 
gibi kanlar akarak yere 
yuvarlanmış ve biraz sonra 
8lmll§tür. Vakaya yetişen zabıta 
mcmurlan K&znnı kanlı bıçağı ne 
beraber :rakalamI§lardır· Hadise 
mllddefumutnilllfe haber \'erllmlş, 
tabi.kata başlanmıvtır. 
l{izmı suçunu iürıı.! etmiştir. Bu. 

gtln a.dliyoye teslim edilcctktir· 

( KOÇUK HABERLER 
:) KaranıUrııtlde katdeılnln yanın· 

ela JsUralıat etmekte olan Edlrn., me· 
busu l•'uat Balkan blr at G'ezinUa! es· 
na.ımıda cıtı,erek ı:cı kaburga kemlğl 
kınlmı11 ,.e Cerrahp:ı..,a hastanesine 
kaldırılmr:ıtır. 

~ Bu sene Jı:mıt. KaramUrael, He
reke ve Dancada ztytin mahsulll 
çok I) tdir, Mll tahsil ':ızJyetten c;ok 
mcmound•Jr. 

Doğru .. ~ 
Değil mi} 

Fransız Sefiri Masigli 
Türkiyeden avrılıyor. 

Mademki böyle 

olacaktı, baylar, b&J 

zahmete ne Iüzud' 

vardı?. 

Büyük elçi, bu münasebetle, 
Türkiyedeki dostlarına 

teşekkür ve veda ediyor 

Belediye igldli lokaııta "'; 
zinolan srnıflara ayırdJ -re ,1 
lar iı;ln uzun ~lı mal~,,-. 
tetkiklerden sonra bir tartf~f! lf 
zfm eıu. Bo tari!o tuetfıl~ 
kant& \ "C gaılnoculana ~ 
slllerinln do mlitaıealarl be ,t 
gibi alükadar erkinm tecrli r 
mü~hedclerindcn de ısttlıııl'ııJ!I" 
dilcll \"C nlluı.yet tatbik nıe' ilrt.: 
koudu. Fakat ı,ın en mühi.ıJI ~ 
fı unat:ılldoğu \'eya Uuıı•I btıllf 
ğl için belediye hAli. bu ıcşe 

Ankara, 4 CA·A" - Fransa bU. 
l'Ük elçisi n. Muslgli 3 ağustos ta· 
rihlndc Anadolu aj:ınınna g<Snder
diği aşağıdııkl notun ne§rini rlca 
etmiştir: 

Ankarayı bidayette dcrpi3 ett.JL 
ferinden daha çııbuk tt'rk zanıro· 
tinde kn\an lfrnnsa hUyUk clçilıi ve 
bayan Rene Ma.ssigll, TUkiyedekl 
bütün dostlonna şahsan veda arzu. 
eunu yeı ine getirememişlerdir· Bu· 
rıa blnacn görmek imkanını bula· 
madrkları dostlarına veda için A. 

Bursada sıtma 
mıntakası genişledi 

Mücadele teşkilatı 
hu mıntakalarda 
faaliyete başladı 

Bursa, ;, - Geçen rıcne mmta
kamızda çeltik ekimi gayıifenni 
yapıldığından vilayetimizle Karaca .. 
bey havali.si \'O Yenişehir civarında 
sıtma sahası geniflemiştir. 

Dunun üzerine sıtma mücadele 
hududunu gen.isletmek zarureti 
hasıl olmuş ve yenJdcn :M· Kemal· 
paşa knzasmdn 15, Karacabey ka
zasında 12, Yeni§chir kazasında 
12, Yenişehir kazasında 14, Bursa 
vilayetinde 15 köy sıtma müc:.ıde
lesinc nlırunıştır· Mücadele teşkiln · 
h lil.zımgclcn tertibatl ıüratlc nl
maktadır. Buralarda da mücadele. 
ye baıılanmak üzeredir. 

Vugosla v Ticaret 
Nazırı gelecek 

Misafir nazır ticaret 
vekili ile fuarı gezecek 

Ticaret l'cldli Nazmi Topçuoğlu, 
Ankaradıı. TUrk • Yugoslııv t.1caret 
anlll§mnsına. bağlı protokolun imzası 
mUnascbetue Yugoslav Uccı.rct nazın· 
nı mcmlckellmlzc dn.vct ctmişUr. Bu 
.seyahat iki memleket UcareUnln ln· 
lclptı için çok faydalı olacaktır. Sc· 
yahat lzmlr tuannın açılmasma ta· 
luı.ddUın eden gunıcrıle, ynnl bu aym 
ort.alannda vukubulacaktır. Misafir 
Yugoalav nazırı ticaret vcklllmlzlo 
beraber 1zmir tua.ruu ziyaret edecek· 
lerdlr. 

--o-

Doktor tellalları ve 
sahte dişçiler takip 

ediliyor 
Srbhiye \'ckAlcU, umumi mnhallcrl 

ve oteller1 gezerek haatalara. doktor 
tell&llığı yapanln.rla son zamanlarda 
§Cbrimlzdc türeyen snblc dl~çllcr 
halckında §lddeUc takibtıl yapılmuı· 
nı blldirmlıUr. Bu takibat 11etıecslnde 
yakalnnn.cak olanlar bnlckında ağır 
cezalar tatbik olunacaklrr. 

nadolu ajansmm ve Türk matbu· 
atının delaletini rica ederler. 

Dalın muvn.sn.lntlnrmdan itibaren 
haklarında gösterilen hil8nUkabul 
ve on sekiz nyda.nbcrf kıymetU de. 
lillnl g8rdUkle.rl tevecclih ve mu
habbet bay ,.e bayruı Ma.sslgli içln 
unutulmaz bir hatıra olarak kala· 
caktır. BiltUn dostlarına tcşekkUr 
eyler ,.e hepsine tıahBl sandetlerl 
ve aziz memleketlerinin refnhı hu_ 
&wmndakl temennilerini nrzede~ 
ler. 

T rakyada her 
çeşit mahsul 
çok bereketli 

Ağustos sonuna kadar 

bütün harmanlar 

kaldırılmış olacak 

.F,,dime, G - BUtUn Trakya, zi. 
raat ve rekolte i{ıleri, tam bir dü· 
zen altında, devam etmektedir. 

İ>i vt'rirni, iyi fiat takip et.ml3tir. 
Her yerde orak i17lerinln arkası a· 
lmmış, pek çok yerlerde harnıtın
lar başlamıştır. Ziraat Vekaletinin 
verdi&'i orak makinelerini köy1Wc.. 

rimlz çok tutınuş ve daha çok mıı.· 
kine verilmesini istemi§lerdlr· Ho
men her kazııdn., mlktan az bile 
olsa, mevcu~ hı.töz r traktör lor lııu~ 
man 1•1 rint kolaylaştıttıcakt.ır. A· 
ğustos sonun'a kadar hnnnanlar fa. 
mamen kalkacaktır. 

Zahire bolluğu ile beraber, hay
vanat ıııUrliierl de f,>idir· Hele yağ. 
morların vaktinde ve iyi §artlar 
altında dUşmesi, meraları yeşert· 
mi§ olduğu lçln, bUtUn hayvan su. 
rllleri pek iyi §artlar nltındıı bü· 
yUyUp yetişmektedir. 

Bu sene net.ati yağlnr mn.hsul

to mm'&ffak olma dcğllcUr· 

Jlcr gün muhtelif gıı:rJnO~ 
~ikiyet cclcn tomar t-0nıs1 ~ 
tup alıyoruz. Gazinocu~ ,J 
garsonlıı.nn bn tarifeli hlge ~ 
dıklannı gö8te.ren çc~lt #';, 
\'e hiidisclcrden bahsedJU)'•~ 
da gösteriyor ki, ı,ın en ~ 
tarnfr, sctcnlcrdo de bir ;,i
lle ı. arct ctilğimh gibi, ın..ı ~ 
ihmal olunmuş \'cya JAyık ~ 
ehemmiyet tnkdlr edilnıt ~ 
Bu da, yeni tarifenin tatb f 
belediyeye en büyilk ynrd~ 
pabilecek \'ll.7.lyettc olıın ~ '
ler \"C halktn. l'enl tarife ~ 
ıctclcrle ilim \"e halkın bıl ~ 
fcnlıı tatbikntr üzerinde """ 
maliıml\tla tcm·lri mu,·n.ff~ ~ 
birinci şartı fdJ. Bu~ün bU pft1' 
nm ihmali ~ üzünden tarfl r ı1 

··ı c tatbikatında sayısız mU,,lıU )t' 
fUrazlarla karşıla~makta ol~ 
ledlyenhı bir soldan geri hl ı" 
tine başlnmıık üzre oh1uğo11~,,ı: 
yiik bir tccsür \"C toossliflc 

1
-, 

almı lıulunıı3 o ruz. f;.tctiınl• dt ıl 
tarife ile Ilga edilen ) üt .JI· 
garson iicrt•Unin "iulet lcre 'e •" 
best rt·lml>etc lııraı.,ınıa~• ~ '" 
fık görUldii[;ü,. ~ihi çok :;o .,.. r 
gtiliinç lıir mucib schehlo lhr 
dilmek Mcndiğinl öğrendi&ô· ,J 

Tebellür etnı~ğe ba51ıf~ 
netice şudur: Belediye 8 "-" 
milyonluk bütr~.111 \ 'C lkt..-1• t 
rtyat, teru~ gı1.ıı f;iatafııtl• ,c tJ 

' nltJ lmilrolu müdürlilkJcrioe '
men bu tarife !~inde taın 1'~,,ff 
\'&frakı~ etsizliğe uğramalC 

dir· ft#' 
.Madcınld hiiylo olacaktı ~ıtri" 

aylar süren bunca zabıl1c ı' 
yeni bir tarire h111.ırlaı118#' 
lilzum ,·arılı, diyoruz· •1 

Doğru değil pı•• 

leri daha boldur. Ayçiçeği mahsu. -~~~~~~~~~~ 
lU Trakya ovalarını doldurmtL5 ve 
süslemiştir. Trakyada kllçiik fab· 
rlkalar 12 yl bulmu§tur. Mısır, su. 
sam, darı g:bı, yaz mahsull~rl ise, 
pek bol görUnüyor. Yulaf her yıl· 
dan kat kal fazladır. Pancarın 100 
bin ton işlenmesi bekleniyor. Yıı· 
kmdn kampanya açılacaktır. 

-0---

1JiteAlet; 
Bebek bahçesi Jii1'' 

yerlerin de 

d
. 1 

üstünde mi ır· 

Okuyuculaı onızdan öıtı'1 
Şehir gazınosu 

dün açıldı yor: lft!: 
''Ilunılan 3 gün C'' el iti' ~ 

bahcc inde bir şi c biru fçf r•~ .ti 
Vali davetlileri gezdirdi ze <liyc tam n.ı lokmalık ~"' f'I':. 

ve izahat verdi peynir ıınl'('ası ile dört dil ti"' f 
Askere alınan maarif la mıs salntalılc ve ,ıııc ,,,, 

UelcdJycnin Tnltsım bııhçoslnde ynp. lokmalık "kınek Biraı !<O .Jl 
memurlarının maac: ... d"~ .. :ı; tırdığl ı;nzlno ılUn saat on yedide me- sap 1 tcdlm; 80 kurtJŞ o2 .. ~ 

Ve •· ti • raslmle ac;ıım~tır . .Merruılmdo <Whillyo _. r ucre erı görllncc htwrct ettim· ~ ~ııf Veklll F'nllt öztrak, :Mtinakn!At Vekili J ıı 
Maarif Vt'kAlell, talim görmek Uv- Ali Çetin ya, Mnarlf Vekili Has:ın "füru G:J, clmteJc u 'e 1 O ı.. ~ r• askere alınan memur ve mUstaıı. .Ali YUceı, Orgeneral FAhrcttln Altay, "'BJ'S-0 p brıı• ' 

demlerin mnao \'C UcretıerJ hakkmd3 " ıı,, ara 1 OO\a b' 'İ 
Harp Akad~Isi ı.umand:ını Orgcnc. Acaba bu Bebek bah"""'I• lf'J elflkalılanı bir tA.mlm yapmıştır, Bu. ~ _,.il"' 

rıa göre maaştı muallim vo memurla.. ral Ali Fuat, Şchrtml:ı:dc bulunan mc.. tcısnlnnc güre, IUks sın•'! jJl 
• •dRp!l 1~nn la s ı·ftr"' n-•11·:"de buslnr, Vali mue.vlnlerl, Emniyet mll-

1 
rln .• ı ·ır 

" " • • • " ' '" .:ı "' nn maaıtarmrn tamamı. mUdUr va yer~ uc UstUnde m '- ' 
)'ıknn:ın ı ı vı Jilfıtıda Rcoepoğlu Ha· dUrU Mtııaftcr Akalın, Paru ve bele. ec1 rfrtt'•' Hayat bir katakulliden 

ibarettir 

Manası bilinıncilen kull:ı.nılan bir 
kelime: :Koro· Bunu kullananın biz, 
pek f&li bu lccllmcnln m:ınıısınr an· 
hyaeak knclardan çok freııkı;e bil. 
<llğinc, türkı,eıle l.:ar ıhiını bula
ıundığı İ)ln lrnllanınnk 7nrurclindo 
kaldığına. cnılnfz. 

Kere içindeki ct.inıle aslında 

111 il l\I.. ı ı c f k mua\"lnlerln mııaşları ile ldarl f.lcret. diye crkllnı ,.c ı;azctccller bulunmu.a• YCl c somıaııızr rica. t. ı~' 
e ur o,. u ·~eıe A.lındıı 1 

.1 ço- ıerlnln tamamı, llAvc ı.Jcm bulunanla. lardır. "' Oku~·ucum"• haklı,· bC., .,~,il cul.: bol! JIM ı lnrdır. J "" ,. 

rın yalnız rnaaş:arı, pansiyonlardan Şelıir bnndoııunun caldığı lstıkUll soralım, fakat mlispet b• •ı' F J;J .. EK, \"erilen süzün tutul· öyleydi: (Bu Frenkçe kellmr, J>e· 
ynmi ile miinııl•a...ılnmım:ı dahU 
olmıyan bir krllme C•lcl11~11 lr:in 
lmll:ını~·orıım). 

• na., •• ı.ı.: ı:ı.lh\i Burs:.. lıtl-.ı)•esJ· ı Utl\·e llerelll vnti!e almı;:ı ohı.nlnrm çıkacağını ummuyoruz· )'ı' 
11 

o) 
nin ~ c.rJ:m.ıe t:ludnlia a:ı nı gııncıa yalnız manşııırı. ba~lca yerlerden mn.. rnıırşlyle nıeraıılm l><ışlamış, mUtcnkı.. "Doğru değil mi'!' .. 8uıuııutll·"' 
gidip gclm. c.to1::..ıs s<ırvi•lerl V.'.lptır· n, \'C)'O ilcrct tılmıyan yardımcı mu. bon Vail \•c belediye rctııl Doktor L~t. b ~ er.~ 
mnğ:ı t"ı::nnmtıı Cır p ı:.C•tc e 150 1 allımtc:rln U::rctıcrıntn tamamı, pansl. fi l{ırd:ır gazino v oehlrdekl lmnr sanız belediyenin u ,ıır_.., 
kuruıtur yon memur \'C ınUııt:ıbdemlerliıln yat. hareketleri hakkında. Uat s:ılondakl vnzlyetiııl öğrenmiş ve blJl•~~ 

ınam:ısmdan, n ldatılmakfon 
ııtlatmadan, yalan söylenıektcn 5i. 
kilyet ediyor \ "C bunun bir adet 
lıaJlne geldiğini ) l\lla :yakıla anlat· 
tık tan sonra: 

''''ıı:ı:gcQeJinı bu capaçulluktan. 
hu yalancılrı.tan \ 'e bu atlatma hu. 
~'Undan. Çirkhi bir ŞC'y canım!,, ıll
ror· 

Sümerbanll müdürii ve ~ ArC:::ır ' 
kağıt fabrikası ~~·@!ı~[1b 

TA \ ' IR, Siimcrlı el. Cmum ı 

nız un vntlfclerlnc A!t Ooretıerln!n makeUcr Uzerinde davetlilere izahat sorulmasmdan bir fayda 1~ı.ıJI tamamı. ınasrat tertlbfrıdcn Ucret a.. \'ermiştir B:ınchıı sonra a:wetlllcr vo.· cağını s.iz de anianuş 0 (118 
lan mUsle.hdemıcrın llcretıerıntıı tn. ıı ,.e rcfllıası tarntıncııın hazırlanan bcltUyelim, bakalım bu ı-
mnmı ıedı)'C olune.caı.ar. bOfeye davet ve ız.u cd lml~krdlr. ca.dcleslnln sonu gelsin· 
..... --. - . 

Jlnyatm ö3 ledil:lıorindcn ibaret 
olduğunu, aklmıda kalclığtııa göre 

on ı•ostneı Selim Rııgıb Em('Ç 
dostumuz senelerce •en·eı lıiriml<'.'ıı 
ilaha \Wz bir ~kilde i§ilmi dr 
böyle \'SZlyetlerlc kar rf::o;tıtra 
t~krarlar durur: 

••na yat bir katAJmlliılen lb!I ret 
tfr.,, 

Frlclfn bu hUkmc bu kadar ~cc 
Ari~mestu fıl\,tııı. 

Mltdiırünlin iırnll l ı'i r-ıt 
fnl.ıı·ika.&mm Mı ic.lnl incclcı•J,cn 1 
fobrlluınm imıifff' )'oafıılına mdaki ~ 
ebehlıı d<ı anl:ışrlmn ın1 ~:ılıı;ıı<'ıa.· 

~'lnı ı.a) dedi) <ıı·· 
T\:ığıt falıı il,a ııım ,,, ıı ıı ılıılıa 

pl'I, ol; o.enc!rr "'' rl hn-.laınamı<> 1 
ol~rı :;<'re! .. nl:ı: f hrikııwn orada ı 
~ :ıpılına ı scheJıl• ı iııı tnhhik<' lh· 
zum ıı:iirrn('clC'n mnu:n rnı.dur ınun 
hllrlli:riııl ~:ınırdık· 



H ABER - Akşam P~tası 

Emlfi 
8ngg11 z den 1 z F ranuz müstemlekeleri 

tayyar eOerD 

SARDONYA 
Madagasgar 

ve 
ADASINI Kamerunda 

lngUftz 
tayyareıeırl 
taırafuncııan 

Ki EL 

ll..fJUIJA 
Ateşli bir hastalık gelince .. 

H er nıe\ simin kendine msh- nın 1.endi L.enillsine a~ dU~ti.re • 
cck ilaç alması, tehlikeli olnwlığj 
ialritlenlo fa.)·dasız kalır· 

bombaladılar hadiseler mi? Deniz üssüne 

"'u" at~ll ha.~t.ahkları \'ar
ıltr. Bnııları htr menılrnde J;"Clf'!
hilir· }'akat hangi me,·c;imde olur
"a ol!!un 'e hengf'l olor.ııs olııun, 
ateşli bir ha"talık 1relinr.f\ r<ık kim. 
~clerin C'n (ince dÜ!iiinclüğii ~Y, 
hemen ateıtl ket>ttek bir 118.ç alıı- • 
rak ı,ınc, gücüne yahut eğl~n('.-
slne dcnm etmektir· .Atc,ı kese -
cek lliçlar da o kadar (oktur ki 
ln'lan onlardıı.n birini almaya ka.
rar ,·erince han.~cılni intihap ede
ceğinde giİtlük çeker· 

Ateı1ll bir hasl.nlık gclinco lllt 
ılü~linlilecek ey, l~i ,.e güci.l bı .. 
r:ıkıp - \1icudun hararet derecesi 
tekııar normal halin~ ~cl!nccye 
kadar - istirahat etmektir· Yalnnı 
\"Üf'utça değil, fikirce de istim. 
haf ..• Harekat İngiliz 

donanmıuının istirakile 
yapıldı 

Bir ltalyan 
denızaltısı daha 

batırıld ı 
Loodra, .S C.\..A.) - Bahriye neza. 

rtUnden tehlıf edilmlıtlr: 
Batı AkdenlZinde l \e 2 Atustoıı 

tar.ı.hlerincıe cere:;~an edtn harekU eı .. 
tıuında deniz, bavıı kuvvetlcrırıe men. 
.sup Svord!ab tayyareleri tarafından 
Sardonya 1.d1111nı:1akl Caglıari mey. 
danı bombardrmarı edllml§Ur. Han 
mudafaa b:ıtarya.lnrırun flOdeUl aleti. 
ne rağmen taarruz muvaffa.kiyetıe 

yapılnuıtır. Dört hangara tam ııa. 
betler kaydcdilmıotır. Bunlardan iki. 
ıinde büyük yangınlar çıkm~t.ır. Yer. 
de açı\ı;la bulunan dört tayyare tah. 
rlp edllmi§ ~·e t.ııyyare meydanındaki 
birçok binalar ya tahrip edılml§, ya 
haura ugralılmıı veyahut da ate§e 
verilmiştir. Tayyarelerimiz.den blrinın 
mürettebatr kayıptır, ölmüş olnıala. 

rmdan korkulmaktadır. Bunlarm al. 
leleri baberdıı.r edilmi§Ur. İkinci blr 
tayyare Sardonyaya mecburi bir lnı, 
)'apmııtır. ltalyın tebliği bu tayyare 
mürettebatının ealr edildlğınl bildlr
nıektedir. Baıkaca biç bir z.a;:11at yo\ı;. 

• tur. 
Bu barekAt eımuında dUıman boru. 

bardlman tan·arelcrl tarafından harp 
gemilerimize taarruz:lar yapılmı1tır. 
Hiç bir huar ve lııaanca hiç bir za.. 
yiat yoktur. Defi toplarımız biı: lay. 

.yare;:1·e lııabet kaydetmlılerdir ve bu 
tayyarenin Uası.ine dönmUJ olmaaı lh. 
tlmal haricindedir. Donanmaya men. 
ııq> Sl..-ı1r tipinden tayyarelerimiz &'e
milerimlzi bombardıman etmeğe yel. 
teııen Uç düfman tayynroal dUJUrmUı
lerdir. 

TRAJU.USGARP \'E 
IIAB~lSTA~DA 

Kahire, .ı CA.A.) - .l.ne"ıliz bava 
kuvvetleri kar&rJlbmın tebliği: 

DUn Llbyada D.erne limanı ile ha.. 
va meydanı Uzerine bUyilk muvalta. 
kiyetle Uç hava hücumu yııpılmııtn'. 

Blenhclm tipi t.Ayya~lerdcn mUteoek
kll kuırveUi bir lngillz filosu evvel& 
Umana. taarruz etmiştir. Bllyük bir 
gernlye tl.m. laabct nkl olmuıtur. Va.. 
pur auı almııtır. Diğer bazı vapur. 
Jarııı hemen yakinine de bombalar 
dUJmüıtur. 

Müte3.klp akm da büyük bombardı
mn.n G"rupları tan..tmdan yapılmı;ı ve 
rıbtrm ile limanda demirli iki vapura. 
doğrudan doğruya bombalar isabet 
etmiştir. 

üçUncU baııkında, bombardıman 
tayyarelerimiz hava meydanmıı. ve il. 
mana taarruz: elınlflerdir. RıhbmJa. 
ra, hangarlara ve t"prak Uz:ertnde da. 
ğımk vaziyette bulunan tayyarelere 
bombalar atılmııtır. İlk baakında 
bomba. i!labet eden bUyUk npur tek
rar bombardıman edJilniıtlr. Diğer va 
putlara, pek yakm dilııen bombalamı 
mühim ha.arlara aebep oldufu anla. 
~lmı§tır. 

BülUn tayyarelerimiz ııallmtn taıe. 
rine dönmiiclerdir. 

lıııııız hava kuvvetleri)·le teffild 
meta.! eden. Fransm pilotları Habe~ıı
tandakl Dierdnıa bölg~ıl Uzerinde 
yenJden faydalı istıkıanıı rda bulun. 
mu~lardrr. 

ll\l TARAFI~· ZAYtATI 
Kahlı-e, 4 (A· A·l - I..ondranm 

ııa.lahiyettar bir menbar tıtrafından 
lng"ilizlerin Lihyadaki muharebeler 
esnasında.ki 7.ıtyiatı ha~km•lıı ahi
ren verilmiş ola.n bir rapor 1nı;L 
liz za) lıüınm ölü, yaralı ve ka:.•ıp 
olarak SO ki,iy~ baliğ olduğunu bil · 
dir:melctedir· JWyan uyiatı 20 ölil. 
!!O yar&lr ve 4i2 esir olarak kaydP.· 
dilmektedir· J.iezkür 20 ölünün an· 
cak tngilizlrr t.arafmdaıı dcfne<lil· 
miş olanları kıutottiği de ila,·c c· 

Buralara İngiliz a&keri 
çıkarıldığı işaa ediliyor 

Vişi, j ( A.A.) - Havas ajan· 
sı b!ldiriyor: 

Son nazırlar meclisini mütea
kip neşredilen bir tebliğ, Came. 
roun Ye !\tadaga.ska.r'da vuku 
bulan bazı hadi~clere işaret et. 
mcktedir. 

fyi malumat alan mahfellet .. 
den öğrenildiğine g-öre, bunlar, 
dahili hadiseler değildir. Zira 
iki memleketin ahali.si anavata
na karşı en sa.nı imi bağlılıkla
rında berdevamdırlar. 

Hükumetin tebliğinde su iki 
hadiscilen ' bahseciilmektcydi: 

Kameroun'da 24 haz.irandan. 
beri Doula'da demirli bulunan 
lngiliz knwazörü Bulolo'nun 
yerine 21 temmuzda "Dragon" 
kruYazörü gelmiş ve bu vesile 
ile silahlı İngiliz de\Tiyeleri ka· 
raya inerken şehir sokakların
dan geçmiştir. Atlas denizinde· 
ki Fransız kuv,·etlerinin amiralr 
sür'atle müdahale etmiş, bunun 
üzerine İngilizler denize açılmış. 
lardır. 

Madagaskar'da 3 ili 20 mil 
mesafedeki kara sula.rm:ı taaı· 
luk eden son kararın tatbik 
şartlarını tavzih mevkiinde kal
dık. Bu tedbirin İngiliz ticaret 
veı:ıair gemilerine ~amil olmadı
ğı ve bunlann bu bölgede ser. 
be.stçe se}Tilsefer edebilecekleri 
tasrih edilmiştir. 

LONDRADA JlAI~OMA.T 
YOK 

Londra, .~ (A. A.) - Röyter 
ajansının diplomatik muhabiri 
bildiriyor: 

• 

Aladagaskar ve Kameroun'a 
!n~iliz asKeri çıkanld1ğı hak· 
kında bir Amerikan kayna.ğm
dan verilen haber hakkında 
Londra'da hiçbir rnalümnt yok
tur. Görüniişte Amerika ve 
Fransa.dan verildiği halde hakL 
katte kaynağı Alman olan bu 
habere burada inanılrr.amakta· 

dır. 

dilmektedir· 20 yar&lıdan maksat 
da. e~ir edilm~ olan ltalya.nlara ra
ci bulunmaktadır· Orta §:ırk lngi. 
!iz kuvvetlerinin umumt karaı~ıthr 
nın verdiği bu taV7.ilı esir adedi
nin elyevm 818 e baliğ olduğunu 
da. ili.ve eylemektedir. lWyan ölil 
ve ya.ralılarmm adedi bugün bir
kaç yüze çıkmı§tır· 

Mısır • Libya. hududu ya.kmmda. 
Tapuzzo kalesinin m~kük i.stirdad 
.sergüze§ti, ttalyanlan, insan, top, 
tank. v~aiti nakliye ve her ne\i 
malzemecc ağır zayiata uğratmr,
ht· Hava ve kara rasrt kollannm:, 
ı;ık sık dUema.n mc\•:ıUcri etrairn. 
da defnedilmemi~ ölüler görmek • 
tcdir· Her yerde, tcrkedilmiş tank 
ve motörlü vesaiti nakliy,. cüıU -
tamları ı;örülmektedir· Alman e· 
ııirler. hastanelerin yaralılarla tık· 
lnn tıklnn dolu olduğunu teyit et
mektedirler-
tTALl:"AX BAKŞU)IA :\"DANIJ. 

GININ TEBJ.tGt 
ltal)ada bir ~,.r, 4 (A.A.) - Umu. 

·mi kararglhın 158 numaralr tebliği: 
Doğu Afrlkaamdakl filolanmız su. 

danda Erkovllt'I vıı Halya ha,ıa mey. 
dıınmı bombardıman edf'rek bUyUk 
bir hanı:;ara a~ş vtnnlşlerdlr. 

Kenyada Vajirfn cenubunda blr oto. 
mobil parkı bombardıman edılmlştlr. 

li4 numaralı tebliğde zikredilen De. 

mühim bir 
taarruz yapı ldı 

Holanda ve fransada 
tayyare meydanları 

bombalandı 

Londra, 4 (A·A·) - Havn neza. 
retindcn tebliğ edilmi§tlr: 

Dün bombardıman tayyareleri· 
mi?. dilşman tarafından Hola.ndn 
ve F'raneada işgal edilmekte olan 
hava meydanlıtrınm bomb&rdıma

nma devam etmi,lerdir· Bunll\r ıı.. 
rasında Schipo1, Ham.stede ve Ah
bcville meydanları vardır. 

Gece, Roterdamda ben.zJn depo. 
ları ile Ruhrdaki 'Bottrop ve Gel
.senkirchen'de ve RPnani'deki Mon 
haym'de truıfiychaneler bombardı
man edilmic•tir· 
Di~cr hedefler Holanda ile batı 

Almanyasmda hava meydanları ve 
Vestpali, Ruhr ve r.enanie'de de_ 
min·olu münakaicleri olmmıtur. 

Keza Kiel'deki deniz üssüne 
mühim bir taarruz yapılınıştrr. 

Rütün bu harekattan üc; tayyare 
miz ü<ılcrine dönmemiştir. 

l'A l'YARt; JfÜCUHtLE BATA~· 
B:\LIKÇI GE!tUSt 

l,ondra, 4 (,\. A·) - Bahriye 
ne?.areti Cape Fini.stere balıkçı ge
misinin dii§ma.n tayyarelerile yapı. 
lan bir muharebe esna.tında kaybe· 
dildiğini bildirmektedir. Genıi cu -
ma akp.mı dört tayyarenin hUcu· 
muna uğraml§tır· İlk hücum eden 
tayyare dil§ürülmU§se de diğer Uç 
tayyarenin vukua getirdiği hMar 
geminin batma.sına ıııebeb olmuştur. 

TORP1LLENE1'. t:'\"Gtr,ız 
\'APURU 

Halbuki ha"talıl:t& ate,, tabl.'\
hn hnatab}'A ıca,.,, \ iirııdıı miida
faa etmek i!:ln bir vasıtasıdır· na,
ka tabirle ate, huta.lığt ~çtrmek 
için tabii bir Uiçtır. Şimdi heklm
l<'r, ateşi arttırmayan bir hasta, 
lı ğı !<-<la\ i i~in ate~ yapa.n bir 
hac;taJrğı n~ıta olarak Jmllanır
lar: MC'"ela umumi frlç lIC'nl~n 
~ayet a~ ha.oı;talığa tutalım klm
seyP, yükJek a~ vermeslle meş
hur olan Artma Jıutalığr ~ı1anrr 
'e bu nyt'ldc o ağır ha.."t.aıık ge
ı:er··· 

Onun ic:ln, bir hastalıkta kendi 
kendin<' at~5 ı:-;eldiği zaman o ate
si kesme~·i düşünmek clcjil, ona 
hiirmet etmek lizırndır· Zataı ke
"ilmeme8i lbım ı;:eJen ateşli ha.sta.
lılilarda at~i dü~üreoek lliç al· 
Jnak fayda ,·ermer, ate5 mu,·akkat 
bir zaman lı:in düşer, l'IODra önre
kindC'n daha yük~k 'lcreceye ka
dar ~ıkar \'C atcııi kesecek lliç 
almanm hastalrğı biraz daha. faz
la dennı ettirmekten bqka bir 
faydacıı olmaz. 

Yalnız, t.abiatm birçok ı,ıerin -
de ollluğu gibi hutaııkt& da tahl
ahn kurduğu müdafaa ,.L<ııtuı, 
hazan, lü:ıumundaıı fazl& olur, o 
zaman a~ln yüksekliği bir tehli
ke 'erir· Böyle hallerde at~I 1-
J:i~la dü,ürmek Jiznndır· Fakat 
atesi ne \-akit düı;ürmek H~ hangi 
llltla dü5llrm<'k lazım olduğunu 
ancak hekim tayin edebilir· İn.tı&-

Mndrid, 4 (A· A·) - lııimleri • Holandanın Alman iuau a.ıtmda. 
Pilotu ve Palacioe olduğu bildiri· bulunmumın bir netice.si olarak, ıw 
len iki ln~liz vapuru, AUıı.a deni- nclerdenberl Amıterdam ve .Antver
zinde torpilJenen bir 1ngiliz: vapu. . Pin tdeta inW..rma girml§ <ılan el• 
rundan hayatta kalan 35 k~iyi 1 mu yontmak n cllAlamalc ıana)11 
hamil olarak Cadix'P. muvualat ve ilk defa olarak 1ngilterede kunılmur 
Cebelüttank'a hareket etmişler • tur. Bu i~le on t~brtka mcıgul olacak 
dir. tır. İngiltere, ccnubt A:frikaca elmu 

Fransız transatlantik 
kumpanyasının 

vapurları 

Londra, 4 ( A . A.) - Frans; 
"Compagnie Generale Transat
lantique" kumpa.nya.smm Lond
radaki memurları Londrada di· 
rektörlük etm~~ olan De Malg
laivcin tesis ettiği lngiliz kum
panyasrna devredeceklerdir. 

De Malglaive, bugün şu bcya.. 
natta bulunmuştur: 

''- Vapurların hary müdde
tince bu kurnpanya namma se
yahat edip etmiyeceklerini he. 
nüz söyliyecek -vaziyette deği· 
!im. "Nonnandie" ~evyorkta 
olduğu gibi Fransız kumpanya -
sının vapurlarından bir kaçı da 
deniz ticaret nezaretinin kont -
rolu altında bulunmaktadır." 

m~mbalarmı kontrolü altmda bulun· 
durma.,ı dolayısile ham clmu inhtaa• 
rını elinde tutmaktadır. Şlmdl de 
bUtUn dünya. elmas ıııanayllnln mf'rkerJ 
olabilecektir. 

• General Sikorskinln reialiğindckJ 
Polonya kalılnui RZUmdan general 
haller Amerikadan Londraya dönmUp 
tur. General Amerikada .ııakln dört 
buçuk nıllyon I'olonyaluun mU~terck 
da\'a uğ'runda lngillz askerlerinin ye.· 
nı ba,md& mUcadı:.'le eden Polonynlr 
larıı. yardımJannı arttırmakta olduk· 
lıınnı blldlrmlııtir. Bu Amerika PO' 
lonyalıları lngilteredcki Polonya oı
du.suna. .weyyar hutaneler hedl) e et· 
ml§tır. 

* Arjantin hUkflmellnln bUyUk Brl· 
tanyn. çocuklanndan bir kI3mını ka· 
bule karar vermesi Londrada bll)1lk 
bir takdirle kar§ılanmı1' ve lkl ,;ınem· 
leket arasındaki dostluğun yUbek bir 
tezahUrU olarak teltkki edilmlıUr. 

• İngiltere için Avuslralyada İn§& 
edılen ilk devriye gemiıııl denize indi· 
rllmlşUr. 

"- lngiliz kralic,;ui Elizabet, dlln 
40 met yıldönümUnU sade bir aile 
toplanlıaı ile teıılt etmlıtır. Harp do· 

bel mubarebe~indc dil§ml\Jl tl~ subay layısilc ne bayrak çekilmiı ne top a · 
olmak llzero 64 aıu \•ermiştir. tılnu~ ne de ağır kıymette hediyeler 

1nglllz: ııomallalnde 7.ella llmanmr verllmi§tlr. 
tesirli •urette bombardıman ettik. * YUksck So\·yct meclisi LUvanyn· 

Tayyarelerimlzden biri dBnmemlı- nm H Uncu Sovyet cumhuriyeti ola· 
tlr. ralt ilhakını tasvip eyledikten ıııonra 
Şimal Atrikasında dU§man tarafın. I bugUn tekrar toplanmak Uzere da~ıl· 

dan Deme llmanma yapılan bir bu. mı,tı:r. Şlmdlkl beyaz Ruıya cumbu· 
km hafit hasarlara. ıcbep oldu. riyetinin Lltvnnyalılarla meakfln bazı 

Dcnl.zallılanmızdıtn biri Us.!Une bölgeleri yeni cumhuriyete de\TCdll· 
döntn'!nllşUr. mııtır. 

T 

ıra tayı :raJnız bıra.lmıamak rfü .. 
!iUncesllo omw ynnmd& oturnp kon 
dJslııi lif:ı. tutmak, hatii\ hastayı 
söyletmeden, onu cğlenlllrmek 
m:ıksııdile, SÔJ: soylcmck Jm<lar. 
at.eşli hıısf:.tuırn da yanında a.dıun 
tuhlWiı yanlı5 bir seydir·- Ate il 
hasüı.lıktan çabuk ,.e ucuz Jnu1ut .. 
mıık için mutlak surette fstfralıafı 
etnıcı\İni bilmelidir· At.esli hasta -
lıiın llk, dc,amh '\"O en ktıv'\'efli 
ilacı ı tira.lııı.t etmektir. llastarun 
yalnız kendisinin sö:r. eöylemesl 
değil, onun yanımla 00.şkalarmın 

konuşması bile L:endMni yorn.r· _ 

Bir hasta mutlak istira.lıat ha .. 
Jinde ka.ltlığı '-akit uyl.."USu da - çok 
defa - kendi J.~dlno gelir· Uyku .. 
nun da her ntıraba karşı en iyi 
de\.·a olduğunu herkes bilir, he -
I..im bir· hastaya ilaç Ycrolği \'lı. .. 

JJt hile, Haç saafüıdo hastn uyku
da bulunursa, onu hiç uya.ndırmn.-
ınak, iliç içirmek fçin uyandır .. 
maktan daha iyidir· 

lstiraballi-n başka, tabii, pcrhh: 
de liiı.ımıJır. Fakat perhiz etmek 
aç kalmak manasma almmamnlı -
dır. Atcı9li ha.cıtalıklardan fionm 
nckahat deHI dediğimiz hal çok 
defa hastalık içinde aç kaJmanm 
neticesidir. Burada perhiz, hazmı 
ilotl~.rini yormry&<"llk hafif ı;eyler 
yemek wı frmektlr· Süt, yoğurt, 
pUrelcr, hoşaflar Ye bol bol ıru, 
limonata. Bunlar hem lıastayı hM· 
!erler. Jıem de hastahğm '\iicutta 
biriktirdiği za.rarlı maddelerin ~k· 
muma faydalı olurlar· 

G· A· 

Romanya ve 
T ransilvanyada 
akalliyetleri.n 
mikdarı 

Geçen gün neşretti~ biı
ctnoğra.fik kroki dola~iyle 
Romanya elçiliği taraf mdan bi .. 
.ze şu malfuna.t verilmiştir: 

Transilvanya. i~mi altmda. 
Tıianon muabedesile Macaris· 
tandan ayrılarak Romanyaya 
raptcdilen topraklar kasdcdil
mektedir. 

Tarihi !bakım.dan Trnrurilvan .. 
ya üç kısma ayrılır: .Asıl Tran. 
silvanya Banat, Maramureş a: 
sıl Trallsilvanya 57,805 kilomet .. · 
re murabbaı bir sa.ha.da. 
2,870,751 nüfusu ihtiva eder~ 
nüfusun hu topraklarda y~
yan milletlere taksimi şu mı
retledir: 

1,657,973 (nüfusun % 57,7 
si) Romen; 826,796 nüfusun %. 
28,8 i) Macar; 237,266 nüfu.sun 
7o 8,3 Ü) Alman; 65,123 nuru· 
sun % 2,3 ü) Yahudi. 

Maranıureş havalisi 26,000 
kilometrelik bir sahada 1,733,062 
nüfusu olup bunlardan ibir ' 
milyon 037,463 ü (nüfusun ~ 
59,9 u) Romen; 429,076 ı (nü-
fusun ~o 24,8 i) Macar; 83,226 r 
(nUfuswı % 4.8 i) Alman; 
102,042 i (nüfusun ~o 5,9 u) 
Yahudidir. 

Sanat 18,393 kilometre mu_ 
rabbanhk :bir ~aha.dır. n9,437 
olan nüfustan 510,823 ü (nüfu· 
sun % 54,4 ü) Romen; 223,130 u 
(nüfusun 'in 23,7 i) Alman; 
97.903 ti (nüfusun % 10,4 ül 
Macar; 23,907 i (nüfuswı ı-o 
2,05 i) Sırb; 11,256 ı (nüfusun 
% 1,2) Yahudidir. 

Demek oluyor ki bütün nüfus 
5,543,250 yi bulan bütün Trn..-ı

fak•lm babte"lnde btTNJl~eııln )'f'J1i ~nptrrdılr ıaTinıt dlin nlflrI1'11mT11 :ıçıldr. Thf"iTAtmr lklnct uyfıtclA bulat'nl<tmrr:. l'ıı~<ıuıt.l hlrind '1'8lmd11 dilnkll mıı· 
rMlmdr. bulunan Dftblllte vP!.;111 Faik Or:traklıı. \allmbl bir ma•ıta \ C ıllğ"r rtlflioıoo de daTI!tlflf'rl p:r:lnnnıın iç Ml(lnunıtııkl ma•alıuıla ınrnyorıınnıı;,. 

, ,silvanyada 3.206,261 i (nüfuSl.Uı 
% 57,9 u) Romen; 1,353,675 i 
(nüfusun ro 24,4 ü) Macar; 
543,622i (nüfusun '~ 9,8 i) 
Alman; 178,421 i (nüfusun <;, 
:;,2 i) Yahudi; 261,271 i (nüfu
Run % 4,7 i) muhtelif n·illcU"-
rc mensup insan vardır. 
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Yozgat zelzele fa
bilô.nçosu • 

cıasının 
600 nüfuslu Peyk nahiye sinde yalnız 30 kişi en
kaz altında kalmaktan kurtulabilmİ§tİr. 

Yozgat. 5 - Yozgatta zel1..ele 
biltUn şiddetini vilayetin Akdağ 
:madeni kazasında göstermiştir. 
Bilhassa. kazanm Peyk nahiye• 
sin.de görülen hru;:ır manzarası 
tüyleri ürperdecek kadar fect. 
dir. 

Nıthiyenin bütün evleri harap 
olduğu gibi, henüz yeni yapılan 1 
kargir mektep ve karakol bina· 
!arı d1 yıkılmıştır. 

Kazanm bütün köyl<'rinde yer 
sarsıntısı muhtelif fru;ılalarla 
hafif hafi( dc\'am dmrktcdir. 
Vilayet merkezinde olduğu gibi 
köylerde de halk çadır altında 
barınmaktadır. 

Belediyenin üÇ otobüsüle bir 
heyet gönderilmiş. bilahare en
kaz altında knlan felaketzede 
vatandaşların bir an evvel kur -
tulmasmı tem\ncn jandarma 

1 

mektebi cra.tilc, piyade eratın • 
dan müfre1..eler ~ıkarılmıştır. 

Alman yada 
hastahklar 
artıyormuş 

Londra, 4 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

İstihbarat nazırı Dufe, Kuper, 
diln akşam radyoda verdiği bir 
nutukta ba§ltca şunları söylemi~ 
tir: 

Tercyağına para vermektense, 
top am.ıline para ltarcetmcnin da 
ha münasib olduğuna mütedair 
Göring tarafmdc.n ortaya atılan 
prensip Almanyada aljhğın ljOğal 
masrna sebep olmuştur. Bu açlı
ğı yakmda bütün A"vrupaya da 
yayacaktır. Her şeyin mes'u!j 
biz olduğumuz için tabiidir ki 
bundan dolayı da töhmet altında 
kalacağız. Fakat onun mcs'uliye. 
ti tereyağ politikarı yer: c top 
politikası kullanan nazi politika
sına racidir. İmha ve tahribat na. 
zilcrin pişdamhr. Tahiidir ki bun 
lan açlık ta.kibcder." 

Duff Coop::r, Almanyada inti· 
har, Cinnet ve verem vak'alarının 
r.ıuntazaman çoğalmakta olduğu. 
nu da kaydettikten sonra şu söz
leri il5.vc etmiştir: 

"Bunlar nazi rejiminin Alman· 
yaya bahsetmiş olduğu mütcad. 
dit menfaatlerden birisini te§kil 
etmektedir." 

Duff Coopcr, Almanların resmi 
istatistiklerin.den bahsederek şöy. 
le söylemiştir: 

"-Nüfusu arttırmak için 
sarf ettikleri gayretlere rağ. 
men mezkur istitistikler son yedi 
sene zarfmcla nufusun bilakis a
zalmakta c-lduğurıu göstermekte
dir. Kemik yumuşama hastalığı 
vak'aları vasi mikdarda çoğal. 
nuştır. 1934 ile 1937 arasındaki 
genç ölümleri bir misli artmış
tır." 

İstihbarat nazırı, llitlerin nut. 
kunun parçalarını ihtiva. edip a
hiren ingilterenin üzerine atılmış 
olan beyanncmelAri "nazi ha.maka 
tmın mükemmel 1fır misali söz. 
!erile tavsif etmiştir. 

Na.zır, Almanların İngiliz hü
Jnunetinin halkını böyle ahmalcça 
debdebeli ve sıkıcı şiiri okumak. 

• tan menedeccğini zannetmekle 
cidden ayanı dik:;:;ıt bir cehalet 
ve liamakat gösterdiklerini ilave 
etmel.-tedir. 

Dün gece Bcyoğlunda 

Beş kumarbaz 
yakalandı. 

Za.bıt.:ı. ~yoğlunda bir kumar
hane :meydana çıkarmıştır ve 
kumar oynayanları yakalamış
tır. 

Cihangirde Havyar sokağında 
24 numarnJI evde oturan Niyui 
Keskin isminde birisi. Parlak 
Ahmet, Osman Nuri. Cevdet ve 
Ostna.n isimli sah1slar1 evinde 
toplayarak kumar oynamağa 

başlamışlar, oyun adamakıllı 
kızışmış ve mas.ıda 624 lira 
para dönmeye başlamıştrr. 

Yara.lılarm memleket hıuıt.aha· 
nesinde tedavilerine baflanmıe
tır. 

600 nüfusu bulunan Peyk na
hiyesinde yalnız otuz k~i ayak. 
ta kalmış, mütebakisi tamamile 
enkaz altında bulunup çıkanı· 
mıştır • 
Şimdiye kadar tesbit edilen 

zayiat ve h&.Sa.l' miktarı şudur: 
Peyk nahiyesinde 137, Kar

magrada 45, Dedcfakılhda 27, 
Salurda. 1, Hurrukta 9, Çalagıl
da 4, Karacalarda 4, Albarda 1, 
Karayakupluda 6 olmak tizere, 
ceman 224 ölü ve tahminen 180 
yaralı vardır. 924 ev tamamen 
yıkılmıştır. Hayvan zayiatı he
nüz tesbit edilemcmi~ir. 

Kızılay taraf mdan ilk parti 
olarak 350 çadır, 100 snndık 
hurma ve kafi miktarda eşya 
gönderilmi§tir. Yardımlar de · 
vam etmektedir. 

İngiliz - Japon 
gerginliği 
(Baş tararı 1 lnl'iıle) 

Ga.zeta içUmadaıı mUhlm neUceler 
çıkacatmı bildirmektedir. 

• • • 
Tokyo, G (A.A.) - Steiani: 
"lıı1lyal:o,, &'U:eteslnln blldlrdifinc 

gön Japonya, inglitereda te\'kit edi· 
len Japonların derhal t:ı.hllycıılnl lsU· 
yecek, aynı zamıında s!yaııl mllmcs· 
alllcrile koıuoloslui< memurları harlı; 

olmak Uzer• halihazırda tn;ııterede 
bulunan bUtlln Japon ~baasını biran 
ewel memlekete dônm~ğe davet ede· 
cektır. 

"Hoıhl,. ı;ıızetıasl l.oıe, Japonya ile 
İngiltere aruındakl ılyul ınUnaıııahfot· 

lenn kcııllmealnl ve Londradalcl Ja· 
rıon ae!lrlnln derh:'ll geri C:"kllml'11inl 
iıtemektedlr. 

f"RA!'l'Sll; Jıt~l>IÇl:'\1:.-.J Flll..r:.N 
J ,\ro:-; KO~'l'COl.t)~l)p; 

• ·,.\J'ark, 1\ ( \.;\.) - .Nevyork 
Tnymlıı ı;azete.sınln şanghay muhabl· 
rınc gare, Japonya I•"tnn.,ız Hinrm:ı· 

nlııinin !lill kontro!UuU ~atı yukan 
tamamen elde etml~ ve cenubi Çini 
sıkı~tırmııkt.A bulunmuştur. 

Muhııbir llA.ve rdlyor: 
"Japonyanın Hnnoldı-kl Fransı:r.lıır

dan gizli taleplerde bulıındu~ı ve bıı 
arad:ı. Ç"ın ordusu iunnan hududun· 
da görUldU@ takclirde Hindic;lnl yo· 
luyla kıtaat naklini de istedikleri 
blldirllınutedir ... 

Alman yada 
· bon1bardın1anlar 

( Başt.a.rnfı l indrlf') 
!art akınlar, :\Iareşal <~iirinr:iıı, 

"Almanya dU~man layyarl'lrrinin 
hUcumlarmdan mıuıundur .. yolun· 
daki iddiasmm ktymPUn! ınfır.ı. l:ı
dirmiı1tır. 

Bizzat BPrlinlilcr dP hükiımct 
nıerke:ıoinfn bir tsyyaro hiicıınııına 

uğrıyacağt düşUncP~llP ı:ınıii~P lçtn. 
dedJrtcr. 

Diğer taraftan Almnny~rfa bu'·ı· 
nan Am{lr!kalr gın;r.te<:ll,.rıi"n hir 
grup, Alman ve ftalyan gıuııtPı:i
lerinln rr!fakatin<lc, 1n;:iii7. h:wa ,,.,. 
kınlımnın guya ha~uııta ııı>beh ol· 
madığı gösterilmek ll1•rr, ı ... ·"ı
rcyle Hamburga gitmlı;Jı>rdir. • -

Amerib.Jr :.;11:.!"tf'<'llcr k.,.,~·ıı~ri. 

nln iki hıı~uk 11ıP.t l~PM!r"!" M\lii., 
şehirde grr.dirildiklerinl ve hiçbir 
yc>rde haoı.'\rııt störme<liklt-rini eöy· 
lemlı!IC'rdir. Fakı\t ~a::etecilcr ~un
ları llllve etmiı,lerdlr: 

.. _ n:zf! eehrin modern mahal· 
leleri ve ıı:ınllyi tesisatı bulunan 
mmtakalarmı göstermediler. 

J-Iıllbukl 1n;::-llfa bomr-:,. ._::~ı- .. 1 
bilhıtMıa bu mmta:Calarda huarata 
ııa.beb olmuııtur· 

POLiSTE: 

Oynarken düşüp 
yaralandı 

Be~Jktaşta Kılıcali mah:ıl!e~inde 
oturan Musta!anm 3 ··aır~da klıt 
Sevim, kapı önünde oynarken mu· 
vazenes!ni kaybederek dilşmUş, ya
ralanmıştır. 

• 
tKt SVNBVJ, ARASr.-"DA 

Üıkildarda Topta~t caddl"ıııinde 
HUsP.yin hanmda oturan Hil8eyin 
kızı Silnbut. polbt> mUraeaat edl"rek 

Transilvanya ve cenubi 
Dobruca meıeleleri 

Macarlar 
Romanya 

hükumetini 
iki 

yüzlülükle 
itham ediyor 
Bir Bulgar heyeti 
Bükreşe gidiyor 

Sof)&, 4 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: 
DUn ö~leden ısonrn Sotyaya gelml§ 

olıs.n Romanyanm Bclgrad sefirinin, 
bugUn Bulgarl!!tan Iıarlclye nauriyle 
göni~eceği zannedilmektedir. Bu gl!. 
rUşaıe e.sruısmda, cenubi Dobrucıının 

Bulgarlstan11. ıaclesl hakkında yapıla
cak olan doğrudan do:ruyn mllzake. 
relerde tn.tblk edilecek usu!Un mevzu. 
ubah.solacağı zannedilmektedir. 

HllkOmetle alı!.kadar bulunan ma. 
ha!ılden haber •almdığınıı göre, bir 
Bulgar hc-yeU, belki çarşamba gUnll 
Bükreşe hareket edecektir. Bu heyet 
Salzburga gitmiş olan rızaıaı·daiı mu. 
rekkep olacalüır. Yalnız ba§Vekll Fi
lo! dahli bulunmıyacaktır. 

Sureti mıı.Jıııuaada Almanyadan av. 
det etmlt olan Almanyanın llulgarl.s. 
tan setir! von Rlhtho!cn dUn Fllof lla 
bir görUome yapmıştır. 

l\J.\C.\CLAJaN ıuı.uıı 
Bud:ıpt!.ltc, 4 (ı\.,\.) - .Macar A. 

jansı bildiriyor: 
lhtllı\:lI Romen arazı.si meseleleri 

hakkında tcfırlratt:ı. bulunan Buda. 
peştenln sallhlyeUI mahfilleri, gU. 
dUmlU Romen mntbuatı ile devlet a. 
damlarının lisanı arası:ıdnki :Cıı.rkın 

devam cttlğinı mU~nhcdo ve tesblt e
diyorlar. Manlu ve parUsl toprak ter. 
ki aleyhinde milcauclcye b:ı.5lamışlar. 
dır. Manlu uzun z:ımandanberi An
tantın dostu olaTak tanınmııtır. Ve 
onun projelerine Roml'Il hUkCımetl ta. 
rafından mUzaherrt edllm~I hlc; ~Up. 
hesiz Jnı;llterP.yP knrşı dostane bir ha. 
rckct olncaktır. l'tomenler tarnfmd1Ln 
t1Lkip erJllı>n hu iki tara!Jı oytJnun 
ıerbut kalmayı Hı Bull:'ar va Macar 
lstP.klnlnl blrhlrlnrlen ILyırmağı tstlh. 
dar eyle•U(:l ıaelkA.rclır. llalbukl bu Is. 
trkler Avroıınn•n y•nl •uı eU lt:~\·lye. 
ılnılıı lılr rs.sıl LE-~kll etmektedir. Bu. 
na hlnarn iki mıa-~ele arn.~ınıla rark 
vllcıırtA ı;ptJrllemez Budap,.şte ıılyasl 

mahfilleri Romany11.nın niyetindeki 
aamımlyetten ııck 7.lyade etıphe et. 
oı"ktedlrler. 

FON PAPEN 
Cumartesi günü Sof yadan 

geçerken 

Bulgar Krah 
tarafından l<abul 

edildı 
Soryıı., i (A.A.) - U.N.n. ajanN 

bilıllrl.ror: 

Kral BorlR dUn Soryadan geçmelt· 
te <ılım Ankaranın Almanya ııe!lrl 

Fon P11penl kabul etmiştir. 
- ----------

Büyücü kad111 
(Ba' tıırafı 1 inrlde) 

Azime son günlerde Rüat ve 
Ihsanla ahtaplığı ilerletmiştir. 
F..sasen aynı evde olurJuklarm. 
dan sık sık İhsanı görmektedir. 
Azime İhsana, Rifalın yavaş, 
yavaş kendisinden soğuduğunu 
ve eski kansı Seniyeye dönme
si ihtimalinden bahsederek bü· 
yü yapmak teklifinde bulunmuı}, 
İhsan da bunu kabul etmiştir. 

Azimeye göre şayet Rifata 
büyü yapılırsa Rifatm karısın. 
elan soğuyup İhsanı her zaman
ki gibi sevmesi muhakkaktır. 
lşte bu maksatla Azime İhsanı 
okuyup üflemiş ve iki adet talı· 
ta kaşığı İhsanın başında üç de.. 
fa döndürdükten sonra bu ka
şıkları, yine okunmuş bir ipe 
bağhyarak EyUpsultan mezarlr 
ğma gömmek ü1,crc C\'den yola. 
çıkmıştır. Büyünün yapılaca -
ğmdan haberdar olan 1,a.bıt.a si
vil mcmurlal".I mezarlıkta terti· 
bat almışlar \'C Azimeyi biribi. 
rine bağlı ikitahta kaşığı topra
ğa gömerken suç üstünde yaka· 
lamışlardır. 

Biiyücü kadın adliyeye teslim 
edilecektir. 

Bunu haber nlan polisler .N'i. 
yazi Kcskin'in. evini bumışlnr 

Ye mas1da 624 lira para ile Lir 
okadar da. fiş bulmuşlardır. 
Suçlula.rm hE?J>si ya.kalanmı§br. 

ayni yerde oturan diğer SUnbUI ta. de 305 numaralı ciğerci dlikkiinın
ratından lafla yaralandığını ısöy • ı da çıraklık yapan Ar~len dlikktı.· 
lcmbj, suc;lu ya.kalanmr,trr. nm camlarmr ailerkeon ynE' l'uva.r-

CAM: StLF..BKEN·" lanmış, vücudunun muhtelif yerle. 
Beyoğlunda Necatibey ca.ddemn. tinden yaralanmııitn-· 

Vergileri · birleştiren 
yeni kanun 

Ankara. lS - .MaUye vekAleUıılıı 1 tanlar, do'1"8m&cıla.r, demirciler, don· 
hazırladığı bUtUn vuıtaaız verıiJerl durmacılar, debıığat levaZTmt aatan· 
blrle,tlren kanun lAylhuı Btly1lk lııfll· tar, demir tornacıları, dokmecller, dls
Jet Me<:lialne vertlmtıtır. Yakmd& ıemecl, döğmecl, elektrik tesl11atı ya· 
Meclis encümenlerinde tetkik Ta mU· panlar, evlerinde terzilik yapanlar, 
zakereslne b&§lanacaktır. tırmcılar, gar.ete !mUyu 3&h.lplart 

Uytha muhtelit me~lek ve ıanat (matba& sahibi olmıyanlar), gömlek 
erbabmm vaztycUDe, kaza.ne; aevtya- yapanlar, heykeltra~tar, ha.l<kAklar, 
sine ve 1~ hncmlne göre verG1 koymak· hattatlar, hlzmetı;I, ve amele tedarik 
tadır. eden Jdarelianeler, halatçılar, hatır 
Hazırlanmış olan llJıtelere gbre, bavul ·u emsalini aata.nıar, hazır lfle· 

vergi muhtelit mükelleflerden gayri· me aaUuılar, hazır tarakçılar, ilAncr 
salt varidat llzerlnden almaCllktır. ıar, ipçiler, Jçkislz lokanta ye paata· 
Gayrisafi vartd&t Uz4ırinden yt.lzde 24, neler ve gazinolar ve büfeler va b&h· 
30, 36 ve 42 nlıbetlnde vergiye tabi çeler (lskelıo, 1.ııtaııyon, tiyatro ve 
olan sanat va m"ılek erbfthmm llıte- ılnema butelrorl ve kır ba~el'"ri dahil). 
lerlnl blldlrlyonım: tc;yığt yapanlar, ltlı>mecller, kaltak· 
OAl'ItlSAF l KAZA ·ç U7.ERtX· çılar (ağaç }mırnmı imal ederek kal· 
DEN ı·ozoıı: %& VERGlYE TAB1 tağı mamul hale getirip ııat.anıar), 

OIA.."'iJ..AR kartvızit. zart ve ktğlt be.§lığt ve 
Ahır, arabalık ardiye itlet.enler, al· mtıma.tllnl tabede-nler, karoaman ve 

c;ı ulanlar, bıçak~ıllLr, biçl<l ve dikit mUmaaill imal&thanelarl, kiremit ya.· 
yurtları, blleycller, boş !ıc;ı alıp aatan· panlar, kitapçılar, .kitap nl§lrleri, 
!ar, buz ıat.s.nlar, çanak ve çömlek kwıduracıl&r, koltukçular, kahve de· 
satanlar, çarkçılar, çlLdırcııar, dPpO ğlrmenl, ka.ntar ve emııalinl yapanlar, 
işletenler, değirmenler, damgacılar, kasket yapanlar, kqıkçılar (a.taçtan 
dans mektepleri (yalnL?: tedrisat ile kaııık yapan ve sa.t3nlar), kayık ya• 
meşgul olanlar), deri dökUnUHeri, ke· pan ve.~atanlar, kebrlbarcılar, krom 
mlk, boynuz ve tırnak tlcaı·etlle 1~t1· ve nikellj 1§1 yapanlar, kurabiyecller, 
ı;al edenler, deri temlztıyenler, tPste· kutucular, mozayik ve mümaaill ima• 
re yapanlar, ekmek satanlar, enkazcı· lAthaneleri, mUhUrcUler, muakkiplar 
!ar, fırıncılardan yalnız p~lriclllk ya· (Jstıııara yapmıyan ve mUtaıea yazını· 
panlar, g:ıraj l_şletenler, hanlar (köy yan muakkfpler), mobilya klralıyan· 
ve kasabı\ hanları), huırcılar, huınal ıar, mahalteblcller, makine modelclle· 
haıstanP!er, halı yıkama mahalleri rl, mara.ııgozlar, mlndercilf'r, mum 
hurd3cılar (~ki eıyayı t&mlr ve tel· yapanlar, mUcelllUer, mUterclmler, 
vln ederek satanlar), kayıkhane i~le· nakkaıtlar, pamuk aatanlar, Jtlljlar, 
tenler, kömUr deposu l~let.enler (açık pulcular {koleksiyon için pul aatan· 
veya kapalı), kiremit satanlar, kun· tar), reuamlar, r&-<ıtık yapan ve aa· 
dura tamircllerl (eskiciler), kadayrt tanlar, aaat tamircileri, u.ndık yapan 
yapan ve satanlar (çiy kadayit), kalı· ıar, .saraçlar, sobacılar, ;eker ve ge· 
ve kavurucuları, kalt&kçılar (kaltağin kerleme yaprp satanlar, ıemalya sa· 
yalnız ağacını yapanlar), karagöz ve tanlar, taııoılar, tuğla yapanlar, tabe
kukla oynaUuılar, kıtıkçılar, klreç Jtıcılar, terz!ler, tatlıcılar, taht& tor
satanlar, körük yapanlar, kum ve ça· nacılar, tavla zan yapanlar, terlik 
kıl ııatanlar, mua!lyet haricinde ka· çiler, teııblhçller, temyecUer, üatUbeç 
lan huımst mektepler, mutaflar, mu· yapanlar ve ll!ltanlar (UatUbeç lmalA.t 
gamba kJrıılıyanlar (vagon ve mavna haneleri dabtl), yaldızcılar, yazmacı
ve.salr nakil vasıtalarında.ki eıyanm lar, yazına. b81kıcılan ve boyacıları, 
muba!azası için), maden kömUrU aa· yemeniciler, deniz hamamlarr, bel· 
tanlar, makaracılar (vapur ve gcmJ vacıl&r. 
makaraları yapanlar), marpuc;c;ular, 'l·üzDE '2 N1SBETL."'liDE 
nalıncılar, odun depolan l~letenler \T.RGll'E TABİ OLANI.An 
(nçık veya kapalı), örUcUler, parke Berberler, bakır mamulatı aatanlar, 
taııı ısaUuılnr, samancılar, aaraclye eı· blllrdo aalonu feletenler, eczane leva· 
yasının ağaç kııımı yapanlar, sayacı- zımı satanlnr, çayhaneler, çalgı11a bl· 
lar, almltçller, semerciler, aepet ya· rahanelcr, çivi ıatanlar, demir mamıı· 
panlar, sucular (memba auyu ve mu· lltı satanlar, emanetçiler (mağaza 

katlar ıru aatanlar dahil), .UpUrge veya yar.ıhnne ııahlbl), fotoğrafçılar, 
ynpnntnr, •oğuk bava depoları, meke· içkili lokanll\ ve paat&ha.neler ve ga· 
Ti toz haline geUrcnler, tel dolapçılar, zhıolar ve bU!eler {iskele-, 1,t.Myon, 
topuk yapanlar, tuğla satanlar, tenis tı:yatro ve alnema bU!elerl dahli.) ıe
maballl i~lctenler, yu!k& yapa.nlar, mi enkazı alıp ıatanlar, köselecller, 
yelkenciler, çıracılar, fırça yapanlar. kahvecller ve knbvehaneler, mllşt.ell 

YÜZDE 80 Nl~BETt.~E TABİ maddeler ve makine aatanlar, mani· 
01..A:SLAR kUrcUler, matbaalar (el ve ay&kla ve· 

Attarlar, ahçılar, arzuhalciler, am· yahut ta dört beygir ve daha 8.§al't 
balt\j kı'!.ğıdı satanlar, araba levıızı- kuvvetle tşliyenler), meyh&neler (c;al· 
mı satnnlar, bakkallar (perakende· gısız), nakllyecler, nalburlllr, pedl· 
el), balık satanlar, boyahaneler (mu· kUrcUler, peruka .saç yap&nlar, alm· 
barrik kuvveU olmıyanlar), baharat. sarlar, ıUnnetçiler, tellillar, k&rtpo:ı· 
çılar, bisiklet klratıyanlar \'e tamir tal satanlar. 
edenler, bo§ ıl§e alıp satanlar, bozacı· -------------
lar, camcılar, cı:er, tııkembe ve pac;a 
gibi §t'yler e:ı.tan satıcılar, çiçekçiler, 
çamaşırhaneler, çay satanlar (pera· 
kende), çembercller (demir çember), 
çorapçılar, çubulıçular, değirmenler 

<ııehlr ve kıuıabalarda fabrika mabı· 
yetinde olmıyan değirmenler), demir 
kalıpçıları, fıc;ı yapanlar, gardropc;u· 
lar, gazoz ve §Crbet satanlar, gramo· 
ton ve dikli makinesi tamlrclleri, gill· 
ıaç yapanlar, gillsuyu yapanlar, ha· 
mam 1.§letenler (uınumı hamamlar), 
h&nlar <ıehlr hanları), halı tamlrcl!e-. 
rl, hallaçlar (yorgan yapanlar hariç), 
hurdacılar, kullanılmıv madent ( eıya 
satanlar J, istasyon bUvctlcrJ, işkembe 
çorbacıları, kBmUr satıcıları, kal~y· 
cılar, kıusapla.r, kuru kah\·e yapıp sa· 
tanlar, kolacılar, k!ğıt kırıcıları, 
bUytık kAğltııı.rı !orma haline getiren· 
ıer, kalaflltçılıtr, kaplıcalar, kaynakçı· 
ıar, köft.ecl ve keba.bçılar, keııcklğıdı 
yııpanlar ve satanlar, kuru yeıntııçııer, 
kuşçular, ku~ kat esi yapıp satanlar, 
kundura. boyacıları, Jebleblcller, mey· 
vncılar, mUııklrat bayllerl, motör ta· 
ınırctlert, mum satanlar, musluk ya· 
pan ve satanlar, musiki llaU tamir
cileri, nalbantlar, nişan atma mahal· 
lerl, odun aatanıu, oteller, paruıtyon· 
Jar (yemekli, yemeksiz), pastımuı 

satanlar, peynir yapanlar va satan· 
Jar, piyango blletl bayllerl, piyazcı· 
lsr, .eeb:r.ecllcr, aabun satanlar, aan· 
dalye tamircileri, .sinema maklneııl ta· 
mlrcllerl, Birke yaprp sataıiıar, aUtçü· 
ler ve yoğurtçular, fapka kıı.lrpçılan 
va tamlrci1,.r1, §emstye tamircileri, 
§ıracılar, tenekeciler, tavukçular, to· 
humcular, tur~ucular, tuzculnr, her 
nevi UtUcUler, her nevi yağ ııatanlar, 
yumurta .satanlar, ziraat lletl yapıuı· 
ıar ve satanlar, zahire, zeytin, zift 
ve katran aatanlar. 
ı·vznr. H ::'lı t~nırrı;snır, 'ER<ttu:: 

T,\Bt OLANLAR 
Araba ynpo.n ve ııa.tanJar, arpa kı.r

mn.st satanlar, arpa satanlar lpera.· 
kcnde), ağızlıkçılar, aile mııt!ağı I§• 
letenler, tıjur, pllııe ,.e akordlyon yıı.· 

panlar, arayıcılar •(dökmeci kumunu 
erltmrk suretile altın arıyıuılar), 11.· 

yakkabı mııntarı ut.anlar, banyolar 
bakucılar, boyıı. ııatanlar, börrkçl 
ve poğaçacılar, balık avcılığma mUte· 
nllllc ('.~yıı. 11..-ıtanlar, bıçak yapan vQ 
satanlar, boya ynpanl!lr, canı ı;:erçeve· 
~i ''C levha ı;nç .. veql ıı;;ıtanlıır, ça.rk· 
t;;ılar, çllinı;lrlı•r, çru:ı k çöml,.k ya· 
pan'a.r, çinkoğ'ra!lar, çıkrık ,.e l.ıht"' 

mak:ı.rn yapanlar, tuvaıcılar, ı;uı aa.· 

ingiltere 
müdafaa 

manevraları 
(Ba~ tuafa 1 ndde) 

nın daimt faaliyeti hakkınd" Rla ~ 
kayı calip bit yazı neşretmiştir. 
Ya,pılen manevralarda sahil batar
yaları ve diğer mildafa:ı vasıtala. 
n istilA. ordusunu sahillere yanal}
mııt ve hattA duman perdesi hima
yesinde kısmen de sahile çıkmış 
addetrnr.ktcdir· Her gün yapılan bu 
manevralara kara. deniz ve haYa 
kuvvetleri aynı zamanda iştirak 
eylemektedir· lngiltere bir çok is. 
till usullerini ve muhtelif ihtimııl· 
!eri hesaba katarak mildafuya da. 
ima amade b.ulunmaktadır. 

General Gort 
ingilizleri 

fedakarhğa 
davet ediyor 
l.ondra, il (A.A.) - Fransadaki 1n.· 

gillz ae!erl kıtalarına kumanda etmtı 
olan Lord Gort dUn akııam Radyoda 
aöyledlğt bir nutukta ez:cUmle ıöyle 

demlftlr: 
"- lngill7. mllieU her hu.su.at.& vui· 

teslnl yapmıı mıdır! Ekacriya eahııt 
hodbin mUllhazalarm .r.aman zaman 
demokratik medenlyetlmlzln yUkaek r 
UlkUleriDG terclJı edildifinl herhalde 
mUdrlklz. Maddl bir fayda aramak va 
mebztıl eğlenceler ve çok uzun olmı· 
ynn moaal aaaUarlle hoı blr hayat 
sürmek suretlle lngllterenln geçmlıte 
Allaha, memlekete ve hemclnalerinıl· 
ze hl.zmet itibarile olan kuvvatinl 
unutmağa mUtemıı.yillz. Bu hizmet 
::r.lhnlyetl olmadan hiçbir bUy1lk )'Tlil· 
ıet ya,sıyıımu. Son VAkalarda g5rdUk· 
terim bana öğrPtmı,ur ki genç n~.311 
~k cesıır l'e u#"runda mUcadele etti· 
~mlz biıyUk dM'a. itin her ~yi feda· 

y& Aınadedir,., . 

IRLANDA 
Taarruz 

ihtimaline 
karşı hat!.ıc 
Dublin, 5 ( A. A.) - f'. 

!ord'da bir nutuk •öyl~tll 
ta na.zırı I..itlle, Eire . bfit'~ 
nin sahilleri, karaları ' 8 ~~ 
milleti rnutaa1Tıza. ks.rşı·c:t!f· 
f aa edeceklerini aöyl~in ~ 

Müdafaa. hizm.etıerı >or-~ 
dedilcnlere hitab edeıl ~ 
het' ihtimale karşı haıtt 

111 
~ 

nın hUkQmet ve millet iç ll :~ , rj~· ğunu ve ordunun msııe~ '(JI 
hiobir zaman bugiillk~ 
yüksek olmadığını bılOJ> .. ,.,.... 

Atinad8 
Rejinı 
bayranıt 

dolagısife ~ 
100 bin ge~ 
geçitresı111 

yaptı ~, 
4 J.J:~~ 

A.ttna. 5 (A· A·) - tte f 
yıldönU.mU biltUn mctnleltetı.·~~ 

anı ··t e'il , va hpyec a te.s ı nSııı> 

Gençlik t~ekküllerine ın..:"5~ t 
bin kişi ba~veJtll Me~eöe 
nilnde geçit yapmış. kıl.i! J 
yinler yapılmrştrr. ~ .;i 

BütUn gazeteler nı.Ule~ .. ııtr 
tma terceman olan yaı11ı» •" 
mektedlrler. r tt~ 

Stadyomda bllyU'k ıP" 
ratı yapılmıştır. ~ 

Abluka şartı~rın 
riayet etmıyen 

vapurlar t1, 
Londrcıy 4 ( A.A.) - >~ 

lan lngiliz iktısadl ııa;rl'J· 
nın salı gUnü Ava.Dl 1'.r.ııı .00.1 
da verdiği beyanat~~i ll'V''1 
nan ve düşman ti~nbirl~/. 
da ittihaz o~~a.n.~ 
zırlar heyetinın bır . ,-et' 
sile dün kati bir §Ckıl ~ı 
tir. . Vj, 

Bundan böyle, ~ ııs 
kontrol servisleri tııgı ~e!tj/ 
ve ihracat şahn.detll sffeııJ:~ 
haiz olmıyan büt~ }1 ı;t1 f"ı" 
şiipheli addedecektır. ~!).&'°' 
detnameleri istimal ~!~' J 
pur kumpanyaları ttiE1 

ticaret gemilerine rıı:'1t~ 
layhklardan i1ıtifs.der<Jııfl 'f 
ccktir. Bu ko1Ry1ılcl!gort"' _J 
rumiyet bilha.o;sa. ~1 t~ 
ı:ıinde de kendini Jıı~Jl ~ 
Ur. Zira hemen 11_~~ lıl ç1 
dilnya ticaret gcınıl~ı{' ,n 
tehlikesine karşr .sı~ tl!Jl~· 
melesi Londrada. )'al' 

dır. • • eti 
Mahsul vaı11 ~·r 

1'' Alman Ajansının z;re 
haberlere g ~6 

Yunanistan 511ı 
Romanyada ~~ı 

BUkrq, ' (A.A.) - J1 ~ 
yor: at t ~ 

Ziraat rıezareU bal oıuıl' ) 
muhtel!! muvakkat ı..b -~ ~ 
mlıtır. ~ıJ' 

Bu tahmiıılere görll !ı,.fl ~ 
aullerl qafıdald rak8 j& 
trr: .,,e. .J 

BeJıer~~Jl1.~ 
tt ~~ 

~;: :~ ~ 
Ayçekirdeft f1' 
ramıık ~ 
Bufday • hakt.r Dal .J 

YUNANtS'l'~ ~ ı/l'f.ı 
Roma, ' (A.A.) - ~ti~ / 
Beynelmilel ı:ıraat ~lfl 

nanlıı!.an ziraat ne~ t1 ı 
runu negretmaktedfr. blJ ,etı ~ıfıı 

Bu rapora nazarıUl .ıJtJl ~tı sf 
aulU hakkmd& yap c(fJ_ 
~ıı.ğtd" gö:ıterllmtottr: "o'5· ~1 

Bufday :ı.o'oj oU' 
Çavdar j.01 • 
'l"tılA.t 
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'· -10-
''l'tia~d d 

• 'B a 0fznrya.nJar ora.ya 
~ etUıııen da birka~ defa 

~ anıa, en yukarıya 

' a ıuuvafiak olama-

'~-et.ti llfa b-.. 
"'Cll de 8 -·!l~· 't :ı~ .... lialbuki bil!bU
t~etln eıtliın, Yak.tile yel. 

de tayfalık yapmış-
:ıı,r. ~ 

'leyre ~· Peterin tırman· 
~ ~· O kayaya çıka· 

''ıh h ' nda doğmuş ol-
~Ylar a · Beyaz bayrağın 

~ 1'tiı~a nôbct beklemiş o
t~r ~da tnı doğmuşlnrdı? 

Oıııı lt 2:lınan, kayanın di. 
~I arşııa -~oldu: nıaga giden ynl-

l>evinlıden · 
~bl~ gıdemeclim, 

~U· •lı.~iı 
ce gUiümsedi· Kari 

'~ '"Y \ 
lftl'b-. ~ ar tnı yukarda.? 

l~- Ulnurta bile bulama-

,~~ dOn 
·'<it, "ro~rkcn, Peterln rica· 

~~er balığı k6rful n· 
1 lıııL ·' Ji"aıc " 
~ ~t k at Sahile çıkma-
t 

0 
'ad _araya gemi enkazl 

ıı.. '~ı 
~ "lla )'alnı anlamaktı. Fa. 
~ ~t lıa z dalgaların kö

bıı llını Yalar görUnüyordu· 
dl de bofi:ı. çıkmıştı. 

~ \'flı -
11Ci\ dtraJı, 95CO tonluk 

a~ i u: or ~ N1."ocastıe,, 
<h.ıı.ııa levtin 1939 da ce· 
Ploıı•d Unda ilerliyordu· 

~~Ya :~ hareket ctmi§, 
~il( i ~tııınıştı. Monteyi
~ ttııu. Çın en uznk yolla. 

>ı~la .... u. Buna rağmen 
,°'lıd . "'<la 

!tıı il ta · Dakarda ve 
~rı~ ht"lbahir tehlikesi 

•" ~Plilgu 
'~u ~l'~tı h ndc süvari Hav-
'°b) °"llttıı ,_lr Yolcuya. anla§r 
. arı.. '"la bo 

~"<il, tlniro ;·hı, ndetA 
~·ı ~~I! ıın:uıtnı pall:ı -
~~~tına 1ııman biriydi. 

• L 'lıl'or11,, ıı h:ışınıı nispe Ue 
~ı:ıı. ... ç 

111~ Chrcsi yuvar-
~o ızıydı. 

hi •. ita b 
-~ kapta o;ıu, zayıf ve 
~ b,y~ll n köprUsUnde 

»t..ıı davet edeblllrdi 
k5 ' ~ ~ it Prtl!Unc çıkmak 

\.~ ~Olcuı 'dar Yolcuya ya.
:'\tı.ıy~ arın çoğu cenubi 

~'~ .. ~tı. \' &rkıe . 
~ ı ~ ct J' dedi, Brezil

' 'bı. nup 
~· ıt.ta•cıa ınıntakasına, 

' 01'ltı, 1-1 
11 

kap'a giden 
' "'-11 oı ontcvideoya ye

l'... l'ttıı uruz 
""' ıtı,_,lıtr lehUk 
~...._at c mmta. 
~ ~ı rrn etıncıc lazım. 

' "•ııur bı Jllesafodc da
~tıı el atırıldı. Şu Graf 

\;'lllı'bı. l!n.izın dibinr boy
tı ce., 
\. __ bttıl'll P Vercıı: 
,.,._ 'l'la 
'~~~~ı l6~lrnanıar ye. 

~ 
'"'4QI ](..., ertrıer. Me-

-.fetın ..... ..... te ... 
.\~ § ~ faı.ıiyette bu
~ U.ının Grar • 
~1'1- ~tı. İngiliz 

·"lct bu 
~~ .... a bu reıni Ya-

" \-~tb e Yerine bir 
~ "~ ~lt, "!:dl. Onun faa

~ ıııa~ı. l{ de torpille 
ıı~ ~at orsan gc.ını. 
~lı~ ~dı. tcının ettiği 
-... ·~..... dllfUn ~t "",, lrı ce ile "En-
(' '~ı v tlenı.ı IUbesine 
'ı. 'lt1'tıı ? tn tnahır a-
'\ ' 

1 ııten.ı~ 
: t~riYdi. ·-tıti· Vark 

t ~~ l(~:ayı ntahruka -
~ ltlıxıtşu, an alınası ih

' t-.J~l'tııda Fakat har
ı..._, °'tırııd kaybedilen 
le.._" • lltıarı 
~ ~ ~·nı nıınta.ka -
."'lıııı. ' 'e On faatı,, E'l sa

ht tı. lattrld rta Anıerika 
'"ttl'ıır ,. e tdilditı clU. 

mambukodan Hom burnuna kadar 
olan geniş ı;aha dahilinde yapıl
mnlı idi· Filhakika. bu binlerce ki
lometrelik sahil kontrol ediliyor, 
petrol gemilerinin hareketi hesap
lanıyordu· Amira\lık bu tetkiklere 
Jstinaden. ztrhhnm açık denizde 
petrol vapurlarile buhıemak sure

tilc mayi mahruk almadığı kanna

tinc varmı~tt· 
Grııf - Spce mazot almak üzere 

bir limana da uğrııyamazdr; uğ

ra111a. İngiliz ajanları bunu derhal 
haber verirlerdi· Koca 2ırhlmm 
gizli bir ziyarette bulunmasma iın
k!n ~·oktu. Şu halde mnyi mahnık 
deposu ıssız bir sahil mınta.kasın
da bulunmakta idi. 

''Enlclliccıu; scn·l.s,, in altı a -
janr muhtelif yollardan Cenubi A
merikaya gitmekle idiler. Varkley 
en uzun yolu seçmişti ve bu yol 
Graf • Sılee'nin faaliyet snhasın -
dan geçiyordu· 

Bu, 25 ilktcşrin 1939 gUnU ha
va ço!c güzeldi· Gö:ı:yfü:ü açık, rüz
gar serindi. Varklcy bir kitap a
lrp güvertede okumak üzere ka • 
manuıına indi· Vapurda kcndislııl 
ziraat mühendisi diye tanıtmıştı. 

Yegane lı;ıgiliz yolcu olduğu için 
kaptan HaYkins onunla ahbap ol
muş \'C kaptnn köprüsüne çıkmaSl· 

na müsaade etmi§lİ· 
\'arkley, lngiltereden hareketi 

ıırnsmda ~·anma aldığı birkaç ki -
taptan birini tercih hususunda mU
tercddlt ve henüz karar vcreme
mie vaziyette bulunurken müthiş 
bir infilak \'apuru sarstı. Varkley 
hemen kaınarnsından dı§arı fırla

dı· 
Gü\•erteye çıktığı zaman "apur 

makinelerini stop ckıısti· SüYarl, 
tahlisiye flikalarmrn denize indi· 
rllmcsini emrediyor, yolcular bağı
ra çağrraflikalara koşuyorlardı· 

Ufukta, eimaliA~t!lld~ blr, ,,.fl~ -
mi dumanr görülüyordu· ~ 

tık obüs vapuruıi'baıj {arafında 
patlamıştı. Orada, denılr ve tahta 
parçaları arasınd3, alnı yanlmı~ ve 
a~'nklıın parçalnnmış blrl yatıyor

du· 
İkinci bir obUs vapurun kıç ta.

rafından elli metre mesafede pat
ladı· ÜçUncüsü bacaya isabet et
ti, simsiyah bir duman gUverteyo 

yayıldı· 

Yolcularla birkaç tayfanın bin -
diği ilk iki flika lıazırlannuşlı· Bun 
la: denize henüz inmiş bulundufu 
sırada evvelkilerden çok daha 
kuV\·ctli bir infilak vapurun baş 
tarafını parça parça edercesine 
sarstı· Yere düşün Vnridcy doğ
nılup sersemliği geçti~.; zaman 
kaptanı yambaşında yere serllmi§ 
gördü· Bir obUs, y:ıhut taht.n \'C• 

~& cam parçası zavallının gırtla
ğını kesmişti, oluk gibi knn akı· 

yordu· 
Baş tarafta bir ale\' slitunu )'Ük-

scldi· 

Tayfalar \'aııurı.:n dığcr iki fli
kasını alelacele denızt' lndirnıeğc 
muvaffak olmu§IO.rdı· Sağ kalanlar 
iplerden kayarak fJlkrJara geçti • 
ıer. Yolcuların bulundukları flika
lar ise ,•apurd::ın Uç yUz metre ka

dar uzaklaşmışlardı· 
Ynrklr~ in aklı 1.ııışrmı scldı Ma

kine d:ıircsind;:: mUrcttebat bile )"U 

karıya ç1kmıı; \'c flikal::ıra atlarnıa

lardı, kendisı ,·apurda yalnıı baf!ı
na kalıyordu K:ıpt:ın köprüı=:ünden 

koşııra.l: inip filik:ı mataforalannın 
yanından tayfo.l:ıra ee!lcndi· Fakat 

sesini işiten olmadı· 
Bir nn, muhafaznlnefs kaygusi

le kcnd:Sini denizı• atııcak oldu, 
fakat )'Üzme bilmediğini tnnı z:ı -
manında hatırlayarak \•azgeçti· 

Vapur yanıyordu Ba.ş taraftan 

büyUk ale\' !Utunı'arı ) tik~eltyor \'e 
mermiler birlb!rinl t:ıklp edil ordu· 
Geımdcn <'Ilı metre mesafede deni
ze dilşcrek bü.} Uk b.r su fllltunu 
yükselten ·iJır obüsun 6det. kulak
larmrn '~nından s çtiğlni duyar 
gibi oldJ · 

Vapur )nvaş avaıı. ıı:ıncıık 'nrn.-:ı.ı- dl~·ol'du 
13~7.'lvada 1 

fma me:) IC'·h. oı du. 
l'ıı-r. rnr('tll/ 1 ··ar). 

. Fenerbahçe .Istanbul 
Atletizm şampiyonu oldu 
Dün Fener çok zevkli ve stadında yapılan müsabakalar 

muntazam bir .şekilac cereyan etti 

Müsabakalarda beden terbiyesi genel direktörü de bulundu 
1stanbul aUeUzm birinciliği mUıııba 

ları dUn ı-•cnerbahçc stadında yapıldı. 
Çol< munta7.am cereyan eden ve g-Uı.e l 
do dereceler elde edUen mUsnbakaları 
Beden Terbiyesi Gen~I Dlrckt8rU Ce. 
mil Tahir Taner de aonunn lmdnr 
acyrcttller • 

Birinci katec;ortde F'cnerhahçe 60 
puvnnlıı. lstaııbul atletlun bJrl.ncUlğJ· 
n1 kauınmı~tır. 

Gallı.taaaray 49 puv8Jl11l lklncl ol· 
muotur. 

Oçllncil kategoride ®nlz Uıcsl 41 
puvo.nla ve clördUncU katcgarlde gene 
denl.z lisesi l6 punnla birinciliği ko.· 
zanml§lır. 

Blrinciltlt mü.ııab:ıkalarmd::ı atman 
teknik neticeler ı:;unlardır'. 

M Metre IV .Knt:ıgorl: 
Rft§it (D.L) 6 l/10, Vahdi (loi:ulell) 

6 tl/10, Yakup lDari.l~ş:ıfalm) 6 G/ 10. 
%00 M. lU;ınlnh 111 Katagorl: 
Ender 30, Agop (F'Bl 30 2/10, 

lıtarinaluıı lT Y Y.K.) so 4/10. 
110 Maııial; iV K.afll.gorl: 
Emin (Kuleli) 17, Ferit (İBtanbul 

Lisesi) li 1/10, Nuri (DL> 17 S/10. 
100 Manialı ili Katagorl: 
Marlnakis (T.Y.Y.K) 17 4/10, Şerif 

(DL) 17. 5/10, Ender <lıtanbul Lise. 
li) 17.8/10. 

OWle Atma I\' Katngorl: 
Necdet (FB) 12,06 M. llaltlu (Ku

leli) ll,19 M. BOlent (DL) 10,84 M. 
GOUe Atna Dl Katagorl: 
Karamalengo <BJK) 13.11 :M, Seyfi 

(DL) 12,77 14, lsmall -(OL) 12,62 M. 
Dlek Atma ıır Katarorl: 
Nejat CFB) 32,48 M. Oıyu (lııto.n. 

bul ı.ıseal) 32.2f M. Hnkkı (Kuleli) 

80,35 l.!.' .. 

<JırJt A1uıa Jll halagurı. 
Mehmet tlata.nbul LIBesı; ::m.16 M 

Scrkls ıFDI 3ri 17 M. l•aruk ((.;8 l.J. 
acsı) 33.D~. 

uı,.ı, ı\hıı:l JJI Kı.tluı;wJ: 

Mnllb CR<'ı 12.G2M, lı:ılJ>"ıı t l~. 
tanb•ıl ıL~I' ı ı W :tol. huı nnıa•,.rı:c. 

(13JH:ı 28.J;.ı . 

l'tlk"11J; J\ ti.una 1V Kau.,; .. n ı 

ı-::ner (BJK) J,li6 M, Ncdllo ı~JK ı 
l,ll6 M, Nubar <Şl11ll) ı,:;ı M. 

Yüksek Atlama 111 Kıı.tnı;urı: 
Necip (B.fü) l,6G M, ltagıp (J.)14) 

l,58 M, Cemil (Kuleli) l.f>l J.t. 
Sınk fit' nUunıa JJJ Kawgorl: 
Fikret (l{uleU) 3.03 ll rekor, MU. 

ııir (DL) 2,93 M. İhsan (BJICJ 2.85 M 
l"%oıı Atnınla JV Katagorl: 

Hikmet (65) o.o• M. Necdet (Ls. 
tonbul Lisesi) 5 ,62 M, Hayri (Dlı> 

ti,48 :M. 
lTznn Atlama 111 KRtagorl: 
Yaşar (Dl,) 6,li M, Şefik (Kuleli) 

6.83 :M, Yn§ar (BJI{J fi,62 ı..ı. 

0~ Adını Allaıııa JJI Katagorl: 
Cemal (l\:ulell) l2,i5 M, :Münir 

(DL) 12.GO M, Cnhit (Kuleli) 12.18 M. 
NETtCELE"I: 

lOO l\I, il' Ka.lagorl: 
Ferit (İstanbul Lisesi) ll,S/10 re

kor, RB§lt (DL) 12 2/10, Emin (Ku. 
leli). 

100 l\I. lll Kattıgorl: 
Turan (DL) 11 2/10, KAmı-nn 11 

'110, 'Fikret (Kuleli) 12, 
400 M. 111 KRtagori: 
Şinasi <BJK) 57, HUscyln <BJI{') 

57 J/10, Ya§Ar (DL) 67 5/\0 
800 l\-1. 111 Katagorl: 
Habib ( tatoobul Ltııcsi ı 2,12 9/10, 

Hüseyin (BJKı 2.14.S/lO, Şevki (DL) 

Dördüncü Hafta: 

At yarışları 
Dün Veliefendide yapllan müsabakalar 

çok zevkh cereyan etti 
Startta cökeylerden birinin atından düşmesi, 
hayvan üzerinde oynanan paraların iadesini 

münakaşalı bir şekle soktu 
At ya.nll'larınm c.lönlüncU hafta 

ko!<:ul:-r dün \'ellel'endlde yapıldı· 
Her hafta büyük bir intizam için. 
do yaııılan kosıılar. ılUnkU son ko· 
f:U r.ılistps .a ohnn!t '"!lrtllr. ~ t c 
intizam içinde cereyan etti· 

Jla\'anın yaJ;nnırlu olmasına rağ· 
men \'clil'fendiyi binlerce merak
h doldıımıuşfu. Gt'lcllın koşıılann 
netloelcrinr.: 
lllRlN<-'I lio:;tı (Sntı~ ko ll!!U) 

DörL v11 daha yukarı yaştaki hallıı 

kan .Arap at ve kısrakla.ta mnllsus. 
Meııafe: :!1)00 metre. ıl<ınmıycııı: HIO 
lira. 
ı - Yaman (İ, Atlı> 
2 - Cnıu < A. Ccııın 
3 - YU!ml ı A Çırpanı. 
Cu koşu bUtUn tıUımlnlerln hlltıfınn 

çok gUzel bır koşu yap::ın Yamanın 
birinciliği ile neticelendı . Yaman Uıc. 
rtnde mU§terek bnbuı C)ynıytınlara ı 

liraya mulmbıl JOOO kuruş kaz ndın:ıı. 

P!Ase 220, plase 200 kuru i· 
lKl~<"i l\U~l: (llaııdllrnp). 

Dört \'e daha yukarı yn,tııkl ve ita. 
ıandığı ikramiyeler yeltCınu 2000 lira. 
yı tloldurmıyan lıallsltan arap at ve 
kısraklara mahııustur. ll<ramlyeal: 
155 lira. ıııeııa.resi: ı 800 nıetre. 

l - rcarakuş 1 H Mullu) 
2 - Yaman \İ . Atlı) 
S - YUkscı IA. Çırp:ınJ, 
Eu handlknı>ta hl'rkes Ytiı<sel tize. 

rine oyn11mııtı. ı-·akal KarakUIJ ko. 
fUllUD bidayetinden ıtıb:ı.rcn baştaki 
vaıiyetl muhafoza ederel; l:ılrfncl. Ya. 
mao lldncı, YUkseı UçUncU oldular. 

)IU~tertl< bahlı• Can ·ıın 160 kurut 
verdi. 
Cçtl~OC liOŞC: ı;iık,.11 ku~U'JU,) 

lkt y.ıtınd<t Hı ko,u l:aznnmamı' 
~·erli haliakan ln;;-i iz eri:ı?k \ dışı 
taylAra mahsuatur 1:.Crıımıy al. 400 
Ura. Mesnft!!l ı 100 mcl~1ır 

ı - Umarı ıı-·. A•ırı 
2 - Ayfer \Fahri Aatlı) 
8 - Yeti.' (\"ell Kı-.,andı.<l 
Bu yar:J} 1a .. erl:caın :ahml:ı eltığl 

gibi ·m~"r::rn ltlrln~ıtııı-ı .ı .. blttJ Ay. 

fer de ııra aırıı Umacıya tehlikeli cıl. 
du. MU~terek bahiste OYDayo.nlar 
Ganyan 150. plllse ııo. plA.ııc 190 l<u. 
~ kazandılar. 
00RD0NCU KOŞU: (Çamlıcn ko. 
UIU)• 

Dört \'e daha yukan ya11takl yerli 
yarımlmn lnci'fliz at ııe Jusraklara 
mahsustur. İkramiyesi M!> lira, me. 
sa!csı: 2400 metre. 

ı - Poyraz (P. Haıırnı 
2 - Nlrvann (1'".L. l\:llrosınan) 
S - Berccst~ (P. Halimi 
GOnUn en lıcyccnnlı yarı~ı oldu, 

Bıdaycttcn itibaren ~rccatc baıta 
gidiyordu. Son 400 metrede lı:oşu Poy. 
l'llZla Nlrvana anıaında sıkı bir 
çekişme halinde geçti. \"e nct!ccdo 
Poyraz bir baııfarkla birinci, t-:lrva. 
na lldncı, Berceste UçUncU oldular. 

:MUştcrek bahiste· Ganyan HO. bl. 
rlnclye plluıe 100, plAsc ıo~. plli.se 260 
kuruş verdi. üc;UncU _ dördUncU ko. 
şular aril3ındakı çifte bahlıle 1 lira 
\'erenler 280 kuru,, kazandılar. 

ın~..,.t:-1-.;t l\O:;. t : (Boı!'az.içi ko,usu) 

üç ve tlalı:ı yukarı yaştaki ho.llakan 
tnglllı: at \'e ıcısraklara mahsusttır. 
tkraınly~sı Sr>O lıra. :Mesafesi: 2400 
metre. 

ı - Danuı <S. Temel) 
2 - Hom::ıns (l'. Halinı) 
3 - Komıaarj (Asım Çırpanı 
GUnUn son ve en mUhlm koşusu bu 

oldu. Çok heyecanlı gec;tl. Yarı11n 
rnı,ıangıcında iki defa hatalı ç1lcış ya. 
pıldı. 1içUncU c;ıluota Yat.ağm co· 
keyl dUştU, Ve bu at yarışa tıtırak 
edemedi. Bidayetten ıtlbarcn Tomru 
başa gcçU, meraklıları oldukça llmlt. 
ıendlrdi Fakat son metreler Dandl ile 
ıtomansın c;eklşmesl hall.nde gec;U ve 
netıcooe bir baş farkla Da:ıdi birinci 
Rom!Lllı il.inci, tiomlnrJ 'J11U.'lCU oı. 

d ılıı.r, Müşterek b:ıhlstc. G~nyıın b r 
liraya mukabil 29{), plue 120. plfısl' 
ı 00 pilse 210, ikili bahlıı'e [>anı.il • 
Romans c;l!U bulanlA:- 600. .,e lı~IO 
bah&I kazananlar b:rcr l!raj .ı t~'Jka.. 
bil ~40 kuruş ııldı!ar. 

:!.JO 11/IU. 
%\IO U. Jll l~u&.ıı.ı;••rU 
şı:rır ı uı.ı u 1)/1\l, J'ura.n (DL) 

::-ı O/ ili. Hıtnıı t 1\uh:ll) ~:I 2/10. 
•X~o 1\ batııı;orı: 
Dcıılz. J .. ls~ııt ı.ı ıı ıo, Kurt ulu, 25 

~/llı, ı<l11ell :!U. 
4X tOIJ ili Katagot1: 
Dentz, l<ulell. 
.aoo l\lıuılah J Ka~orl: 
Faik (G:ıı 67 0/10, Neriman <Iı"BJ 

GO 2/10, Ali (GS. Lbesi) 60 9/10. 

100 l\L J Katııgorl: 
Mellb (l"'ll) ll l/10, Zave.n (GS) 

ll 1/10, A~l.neoıı '(T.Y.Y.Kl 11 8/10. 
400 M. J Kntagorl: 
Gorcn lOS) 61 2/10, Zarc (GSI 53 

t>/10, Osman (Maltepe Lisesi) M 8/10 
1 l>OO ;\I. J Kıttagorl: 
,Rızu (Fil) 4.22 6/10. :Mafidls (T.:l. 

Y.K) 4 23 li/10. Osmıtn (GS) t.3~. 
5000 ·1\1, ı natagori: 
Artan (13JK) l6.25 9/JO, E~rct <lıı. 

lanbul Ll.ııeslJ, l7A7. 
Osman lCS) ile HUscyin (BJK) 

mUsabakanın yarısında ayaklnrına 
!tromp girdiğinden mUsabakayı yarı. 
da bırakm:ılc mecburiyetinde ko.lmış. 
Jardır. 

200 M. ı Katagorl: 
Melllı tr'B) 23, Halil (DL) 27, Zıı. 

ven {GS) 24 2/10. 
809 1\1. 1 Kataıorl: 
Rıza o(FB) 2.H 5/10, Skoçlmarl 

CGS) 2.16, Eli (T.Y,Y.K) . 
Balkan Bayrak: 

l - FB {Rıza Melih, KAz.ım, N~rı. 
rnan) 3.34: 1/10 relrnr. 

2 - GS. {Skocımnoro, Gören, Za
re, Zııvcn ı . 

8 - KurtUJU§ 
GWle Atma 1. Kaıaıori: 
Ateş lbrablm (Subay) 13.90 M, .A. 

rat (BJK) 13,M, Nadi (Kuleli) 11,H. 
Dlak Atma 1 Kataıorl: 
Arat (BJKJ 39Jl5 M, Hayri (Kale.. 

11) BMO, At.q (Subay). 
Fillatin §8mp1yonu Leo Au.tman 

rntlaabaka harlcl glrmlo ve ikinci rel~ 
mJ§tlr. 88,70 16. 

Olrit Atma J Katagorl: 
:M:ellb (FB) 65.05 JI, Şutl (BJK) 

49,87, Kemal o(latanbul Uae.t). 
:nlllUıı ıamptyonu Attuman dör. 

dlluc:il olmuştur. 

Çekiç Atom l Kataırorl: 

lzzet CFB) 24.40 M, Alcı; (Subay) 
26,90 M, Keork (T.Y.Y.Kl. 

'l'Uk5ek AUııınn J Katagori: 
Faik (GS) l,69 M, Ancuo •(T.Y.Y. 

li:) l,60 M, .Mehmet (Mtıhendis Kek. 
•lebl) l,60 M. 

Uzun AUnmo l Katııgori: 
Cs.roğlu CT.Y.Y.K) 6,49 .:M, Tev!lk 

(Subay) 6,45. 1içtek {FB) 6,39 .M'. 

Us; Adml Atlama 1. K&ıasori: 
Yavru (GS) 13.88 lf, Uıtek (FB) 

13,42 M. Nadi (Kuleli) 12,94 M. 
Sınkla 'l'Ukaek 1 Kataıorı: 
Şeri! •(BJK) 3,15 M, Vıçaropulo 

(T.Y.Y.K) 3.l4 M, 

110 H. l\lanlalı 1 KBta&orj: 
Yavru (GS) lS 2/10, Sudi (FB) 

18 8/10, Faik (GS) 
Fallc BC§inc1 manıida yere dÜfDlÜJ, 

aon.ra kalkarak kOJUsuna devam et
mlştlr. \'ABtT ORGUN 

Yenikapı Sam'atya arasında yapdan 

Kürek teşvik müsabakalarmın 
ikinci karşılaşması 

Bütün müsabaka birinciliklerini 
Galatasarayhlar kazandı 

Kurek tcııvik müsabakalarının i
ldnclsl dün Samatya ·Yeni.kapı a. 
rasmda 2000 metre üzerinde ya· 
pıldt· Gerek şııhanm akıntısız vo 
anaforsuz olmnsı, ve gerekse seyir· 
cl kalabalığı dolııyısile buranın 
Ycnikpaı _ Ahırkapı sahasmdaıı 
daha iyl ve yanşa daha mUsait 
olduğu bütün yaMŞlarm imtida -
dmca görlildli· Ve jilri ile hakem 
heyetlerinin sabahtan gelerek bu 
snhnyı intlhaptald isabetleri de bu 
suretle tezahür etmiş oldu· Yanı;. 
ların mUkemmcliyetl için ellerin
den geleni c-sirgemiycn '"0 hiçbir 
fec!akürltktan çckinmi~·cn kıymetli 
jüri hakemleri ve ajanımızı kendi· 
terine lıu sahada azami yardımı 
göstcrn klüp idnrecilerini ve dün· 
kü ynnşlardn gerek sahanın inzı
batını temin. gerek şamandıralo.
rm atılmasında azami mesai sııı-. 
fedcn Demirspor klUbU idarecile· 
rini bllha.ssn t~brik etmeği burada 
bir \'azife biliriz· 

Dünkil yarışlar geçen yazıları· 
mızda da işaret ettiğimiz gibi, bil' 
hassa Gala tasarny • Güneş ekiple· 
rlnln baştan !ona kadar çekişme. 
sile cı>rcynn etli· En kuvvetli e· 
kipleri ellerinde bulundu:an bu iki 
klUbümUzUn yarışmaları da çok 
zevkli oldu· Neticede daha iyi c;a· 
lıştığı anlaşılan Gıılatasarnylılnr 
gl?1llklerı bUtün yarışlarda birinci· 
llklerl aldı:nr· o:ğer klüblerlmize 
ve blih!lssa. daha geçen seneye ka
dar sporu=ı bu şubesinde kıymetli 
bir • :ır'ık olar: 8°ykoz k!ObllmU· 
ze son z:ur:anlarda g~çirdiğl ata . 
!etten slfkin~rek çalrsmasrnr ve 
•ampiyonada eP.kl gUnlerlni "an • 
lnndırınasını •emennl ederiz 

Dünku j arı la rın ı f' kni:. netıc 
\"t tgf,c, 'iı':· 

Müptediler 
l'ck Çiftcı 
Bu müı.ıal!ı!'\:ıya c;~~" -, Galata-

saray, Beykoz, Beylcrbe}i, Altuı
ol'du ve mUsabaka Jıarfcl olarak 
lzmit Kiğıtspor girdiler. 

Yana bıışladığı zaman Galata· 
saraylı Satı'ın güzel bir deparla 
raklplerinl geride bıraktı''l g6rü. 
lilyor. Güneş KAğıtaporla çekifi· 
yor. llk bin metrede Galata.aara~· 
futası rakiplerinden 5-10 futa i
lcrldc· Satı rahat ve güzel bir 1cü. 
rekle ve 10-15 futa rakiplerinden 
önde gelerek 12.46 ile birinci ola· 
rak bitirdi· 

2 - Güneş (Dursun) 12,57, bu 
yanşta ikinciliği müsabaka harici 
Klğrt.spor aldı. 3 Beykoz (Necmi) 
13,35 

2 Çifte: 

Bu yarışa dört futa girdi· Mü. 
sabakanrn başında birinciliği alan 
Galatasnylılar sonuna kadar mev· 
kilerini muhafaza ederek rakiple
rini bir hayli ~ri bırakmak ıurt. 
tile ve nı.hııt, muntazam kürekle 
birinci olarak bilirdiler· 

ı - Reşat: Reha. Fethi (G.S) 
11.25, 2 - Ferit. Celal, Kenan 
(Güneş) 12, 3 - Mazhar; CeYdct, 
Şahap (Beykoz) 12,12· Bu yarışta 
da I<ılğıtspor müsabaka harici ü· 
cüncU ı;eldi· 

Oort tekler: 

Bu ~·arışa da dört tekne girdi· 
Ve mUsabaka çok heyecanlı geçli· 
Bilhassa Galatnsnray dUınenciai 
Nurinin notayı fazla gezdirmek 
hevesıne düşmesi taknnma yarış: 
kaybettirecekti· 8J1 metreye ka. 
dar baı;baş:ı gıden teknel r bu m•· 
ı;afedcn Mnra blıibirlıorinl geçmeğ• 
ba.§lo.dılıır San·l,mnı~I!?!ar b""ta. 
mımer.C'inln hata!llm? kllrek,ller 
kapalı\'Or· tik dda kürekte gtlr 

(1.ıitf~n mıfn111 ftvfrlni:J 
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EKZAMi 
Ekzemanuı ilacıdır. 

\ 'al'1l ve ı;ıhanlard11 kullanılır. H l!r ec1anooe kııtuMI 60 '1' 

işletme Umum 
ı ~ __ .............................................................................. .-ı ...... ' 

linhisarlar Umum Müdürlüğündenl 
Mubammrn hedell MOOO Um olan 50 ton kaynamı;, lngflİP ~ 

çarşamba gUnü saat 15 Le kapalı zart usulllc Ankarada tdsfl 

UskUdar ikinci sulh hukuk mah· 
kemcsınden: 

940/103 
Terel'fsl mahkememizce tns!iye e 

dilmckte bulunan üsl~Udar belediyesi 
Or. ö!U Ahmet Nnmık Koperln met· 
rllkQ.tı meyanında zuhur eden pul lto· 
ı~kslyonu ll 8·!140 cuma gUnü saat 10 
dan 12 ye kadar üsl,Udarda Paşaka· 
pısmda üııkUdar sulh hukuk Mkim· \ 
llğtnde nı;ık arttırma ile satılacağı 
ıtA.n olunur. ı 

düğUmüz Suat Kesim son senclc. 
rfn en i~·i kürekçisi· 

1 - Nuri, Turgut, J<'ikret, Ke
sim, Petro (G.S) 10,14, 2 - Fe
rit, Rız:ı. Emin, Zeki, Sabahattin 
(Güneş) 10,20, ::: -- Mehmet, A· 
gani, Burhan, Lefter. Fahri (Bey. 
koz) 10,43· 

Kıdemliler 

'.fek çifte: 
Eu yarışa Galatasaray, Beykoz, 

lzmlt Kağıtsp" futaları iştirak 
ettı. Gıılatasaray futasındn yine 
Tatı kürekte .. Ve ilk yarışta oldu· 
ğu gibi ) .ne başta ... Bu sefer daha 
r hat vı:- muntazam kUrek atıyor· 
füıkiplı:-n b r ha) li gC'ride··· Netice. 
de G-ılats-;arayh Satı < 12,39) il~ 
blrıııcı, Kağıtspor müsabaka harici 
ı:::.29 8 ile ikinri, Erykcz 14,S ile 
rııusab:o.!>a ikincisi 

lld çinc!er: 
r:ıı ~nrı.,a C:alala1"'nay. Beykoz. 

Guneş , .... Kiı*"~por iıt,rak ettiler. 
Yaı ıs ZC\'kli \'P hC'yC'rnnlı bir tarz
c.l:ı C'rrrqı., cdb·or· Daha 7.ly:ıd<' 

1-\ ·: t<r,..or·n Bı>yltf'l•1"1 rc•tışti~hni 

g ı'"ıi~·oruz. Zira G"'!.l'lll':l"arı:ıyhlar 
dah:ı rl<'pnrc!a rakiplnriri 1 ir h11y· 
lı 11cr'dc bırnkmıs hulunU\·orlar. 
Nitekim yarı. ı rakıplerindc~ (52) 
ı:anı\.·e evvel bılirmclcri de bunu 
SÖ"'erir· 

1 CG S) Rcı;ı , re'ı:ı, I•'ct 
hi <l 1.32): 2 - (Be,·koz) Maz 
har. ~rchmct, Sabahattin J 2.24; ~ 
- (Glineı;) Ferit, Celal, Rız'.1 

(12,:16) bu yarı ta da Kağıt.spor 
mür:ıb:ıka harici olarak ikinci bi
tirdi· 

.Dört tekler: 
Bu yarış gUnün en he~·ecanh \'C 

ycgıinc hadiseli ynrı~ı oldu· Uüsa· 
bakaya Galata.saray, Güne~. Bey. 
koz ve IUı.ğıtspor girdi· 

Yarış başladığı zaman Günc!1 
güz('} bir depar yaptı. Futal:ır he: 
men bir 150-200 metre kadar hıı· 
reket yerinden açılmışlardı ki Bey· 
koz futasınm Gal:ıtasar:ıym üzeri. 
ne düştüğü ve Beykoz kiirekcisi 
Salahattinin Galatasarıw futasrna 
yaptşarak hareketine ~ani oldu 
ğu görifldü. Hakemler yarışı dur: 
durdular. Muvnımlat yerine gidil
di· Jüri ve hakemler uzun bir isti· 
şareden sonra ynnşın tekrarına 
karar verdiler. Hadise esnasında 

Beykozun küreği kırıldığından sn. 
dece Galatasaray, Güneı;. I.\iığıt • 
spor yarı a başladılar· Üç futa da 
başbs.'ia gidiyor. GünM? ekipi ra • 
kiplerine nazaran daha kuvvetli .. 
Çekişme heyecanlı oluyor- Zaman 
zaman futalar biribirlerini geçiyor. 
lnr· Bin metrede Galatasarnv futa· 
ıımrn GOne.şl atlatdığı görUliiyor· 
Dlim"ncl Reşat bu yarışta da, bun 
dan evvclkilcrinde de cidden kıy. 
metli bir eleman olduğunu göster. 
di- Yalnız biraz daha az konuı;sa 
daha i)- i edecek. Neticede: 

Rcııat, Tevfik Fikret, Suat J{e
sim. Alber, Petrodan mütcı;ekkil 
Gnlatnsar:ıy ekipi J0.23 iJP. birin
ci: Fl"rit, Kt-nan. Yaşar, Dursun, 
nızadan :müteşl'kkil Günc11 ckipi 
10.49 il" ikinci \"e l{fığ'ıt~uor da il 
çünC'il oldular. 

Gnl:ıtasaray kilrckç;ileri ,;üniin 
bütlln birinciliklC'rlni alarak (30) 
pu\'anla birinci, Güneş 13 puvanla 
ikinci V<' B!'ykoz da O pu,·anl::ı. ü· 
çilncü oldular. 

Bayanlar 
Rayanlar arasındaki )-ilnşlarda 

Galatauraylılnr rakipsiz olarak 
müsabakalara girdiler. Üc miisaba
kanm btrlnclsl olduklarından 15 pu. 
\'lllt alarak Ajanlığın kupasını da 
kazanmış oldular. Bu ekip ı;u ba. 
yanlar"'ıı.n teşekkUl etmi5ti: 

Tekte: Nazlı; jki çiftede: Behl-

tın alınacaktır. 

Bu lşe ı;ırmt"k latiycnlerln 2250 liralık muvakkat tcnıi.DStll' 
_vln ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat H de ka~t 

Cinsi Mık tarı 

200 mtotrc 

.Mub3mmen B. 
l..ıra Kr. 
34~ uo 

'7o 7.~ ttmlnat 
lira ı.;r. 

2~ 87 

~kıılltml·nln 

~ekli !<:IRtİ 

Açık J.=k. 

Hırda\•at levazımı lı'i7 kalem 532 OU 4:1 65 Açık füt, 
l - Yukarda cuıs 'ile miktarı yazılı (2) kalem malzeme ıı.c;ık eksiltme ususile satın ıtlınncnklır. 

Lfuıtik kayış muhtelıf e\·aarta 
H 
15 

ıı - .Muhammen bedelleri, mu\'al;:knt temlnntıan, e'lunltme saatıerı biı.alwrınr:ia yazılıdır. 
trl - Eksiltme 16·S 940 cuma günlı Kabata,ta levazım ve rrılıbayaat ~ııb•:sind~kl alını koıni!lyonıınrlA. y:ıpııııraktıı 
JV - Mmla'llat ıcvnzımmı gösterir liste s5z:ü (l'Cçcn Duhedcn paraSJz aımııbilır. 

V - tsteklilerin ck!liltme için tayın olunan ı;üo ve saatlerde y\ızdc 7,5 güvenme p:ıralaı1le hırhkte mer.krır 

komL<ıyona milrae:uı.tları. C6iU ı 

ye; Nazli, GUzel, dört tekte: Ne· 
vin, Güzel, Nazlı, Bchiy'-'. Suzan 
İstanbul kUrek ıı.ampiyon:ı.Eı 25 

Ağustost~ ~;ne ayni sahada yapı· 
lacaktır· Biitiin klüplerirnize mu,·af· 
fakıyetler dileriz. 

Talat DELIDA<i 

BAGl.ARBı\Şl S.\H ASl!\"D,\ 

Dün Ü.skiidarcla Bağlarb~ı saha. 
sında Üf\kUdar Halke\i A ve B ta· 
imnları ile Yıldız A ve B takımhn 
karşrlnşmııılnr, B tnknnları 2.2 be
rabere kalmış, ve A tn.knnları mü· 
mbakasmda Hnlkovi takımı 3·ı ga. 
lip golrniştir. 

-o---

Karagüm rük sahasında 

l ısıanbul Komutanlığı Satınaıma Komısyonundan 1 
Komutanlık b\t'llklerl için kapalı zarf usulile 1550 ton Utvamarin mn· 

den kömUrU l2·S·940 gUnU 8aat 11 de satın alınacaktır. Muhammen bede.il 
::o:-ı2~ lira olup Uk teminatı 2280 llra elli kuru§tur. Şartııa.me hergün komla· 
yonda görillebUlr. isteklilerin belli gUnde muayyen saatten bir saat önceye 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komut.atılık aatınalma komisyonuna 

vermeleri. (64~) 
!il • :(. 

Komutanlık kıtaları için ıı<;ık tksiltnıe ile 12·S·040 günlı saat 16 da i6 
ton kuru ıo,·ao satın a.lınacaktır • .Muhammen bedeli 4:'>60 lira olup ilk temi· 
n11.tı 342 liradır. Şartnamcı.ı hcrgUo liomisyond& görUlebUır. lstcklllcrln belli 
gün ve saatte Fmdılkıda komutanlık !atrnalma komlayonuna geımclcrl. 

( (6481) 

1 
lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici 

askeri kıtaatı ilan ları 
' __ .......____. 

6009 toa !;:uru ot kapalı zarfla ıatın aJmacaktır. lbalesl 9 8·940 g\1'1ti 

Diln Karagümrük sahru;ında Ba
lat Türkgücü ile Mlmarsinan 
klüpleri A ve B takımları bireı 

müsabaka yapmışlardrr· B takım· 
ları l.l berabere kalmışlar, A ta· 
kımlan müsabakasını da B:ılat 

1:iirkgUcü taknnı 3:? galip ı;elmış· 
tır. 

ıaat ll) te lzmilte 
0

TUmen .ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. 'rahmin b! 

deli 22~.•o:ı Ura ilk teminatı 16.906 liradır. lııteklilerin belli 11un \'e .saatterı ı 
bır .saat evveline kadar kanuni veıılkalar\le teki\! mektuplarını komıayonıs 

~erın\leQ. !401J 16378> , 
ltfina+W:W = ı;• 

l.R4ii'i@)1) ti 
.. iMli ~· 
5.8.940 Pazartesi 

7.30: Program ve memleket saıı.t 

ayan. 7.35: .hlUzik: 8.00: Ajans ha. 
bcrlcrl, 8.10: Ev kadını: Yemek llate. I 
al, 8.20/8.30: Müzik: nadyo Orkestra. 
aı, (Pl.l 12.30: Program ve memleket 
saat ayarı, 12.30: .MUzlk - Şarkılar 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz. 
Hasan GUr. Okuyan: Muıtara Çağlar, 

12.50: Ajana haberleri, 13.0:5: MUZik: 
TUrkUler (Okuyan: 'Mefharet Yıldı. 

rım). 18.20/H.OO: Müzik, Karışık 
program (Pl.ı 18,00: Program 'ile 
memleket 8RAt ayarı, 18.05: Müzik: 
Aryalar (Pi.) 18.40: Müzik: Radyo 
caz orkeıtra&ı (l brahlm özgür idari". 
sinde), 19.10: J.fUzlk, Çalanlar: \.·cci. 
he, Cevdet I~ozan, Ruşen Kam, Oku. 
yan: Azize Tözcm. Okuyan: ~füze\·. 1 
yen Senar, 10.4~: Memleket ııaat ay~- ı 
n \"e Ajanıı haberleri, 20.00: Milzlk, 
20.30: Konuşma. 20.45: Müzik, Di:ı!e. I 
yicl dilekleri, 21.10: MUzlk, 21.30: 
Konuşma, 21.4Ci: Mll.z.ik, Radyo salon 
orkestra.ııı, 22.80: Memleket saat a\·a. 
n, Ajanıı, 22.45: MUzllt, :?3.00: M~ll<. 
23.2:1/23.30: Yarınki proı;ram ve k&
panı1'. 

---0--

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bıı gece (Beşiktaş) Sunt Parkta 

2 Eser Birden 
s ut 1 P<'rcle 

K A nDf KA \'~A~.\~I 

Vodvil 3 Perde 
---0--

Raıit Rıza Tiyatrosu 
5 A~'Uııtos Pazartesi gtinU ak~amı 
Be;ılktn;, Ha&ılmbcy Aile Bahçesinde 

" il \BlilE TE YZE., 
Vodvil (3) Peroe 

KAYIP ERKEK 
ÇOCUGU 

1931 senesinde Romanyanın 

Tutragan kazasının Yenicekö
yUndcn 1'ürkiyeyc göçmen ola· 
rak gelen :\lustafa Kenarın oğ. 
lu 12 yaşındaki Ncsimi Sirkeci 
islasyonund:ı kaybolmuştu. O 
zamandan bugüne kadar ar~:;:· j 
tırmalar yapılmışsa da bir tür
lü hiçbir iz elde edilememiştir. 
Eğer görı:n veyahut yerini bilen 
varsa Çorluda Silleymanlı çiftli. 
ğindc çalı§all babası Mwıtaf a 
Kenara bildirmelnrini insaniyet 
namına rica ederiz. Bildiren 
ayrıca paraca da memnun edile· 
cektir. Sabo.,. 

Mustaf« Kenar 

.... 
MOAOU kUo kıııı1 ot ı~·8 9'0 çarııamba gtinU ıut 11 de kapalı z:arfüı 

ek.ııiltmeyı konmuıtur. Tahmin bel.leli 21.010 lira tık teminatı 1~7~ llra 75 
kuruştur. Şartııameııı komiayonda görtilür. l8teklllerln tekllt mektuplarını 
ihale saatinden bir aaat evvel Diyarbakırda Kor aatınaıma komisyonuna \'Cr 

melerı. (4i7) (6580) 
• • • 

Kapalı urfla 130.000 kilo sığır eti aımacaktır. İhale.si 19·8·940 pazartesı 
sUnU saat 11 de Edimedc eski mU~lriyet dairesinde aatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bcdell 52.000 lira llk teminatı 3938 liradır. Evur ve 
şartııameııl herglln koml!yonda görUlilr. llteklllerln lh&Je ııaaUndcn bir saat 
e\-vel teklif mektuplannı koml.lyona \'ermeleri. (4-i8) (6t'i81> 

• il • 

30 ton sadeyafı kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. Tahmin bedelı 

3i.500 lira ilk teminatı 2812 lira 50 kuruotur. thaleai 15·8·940 çaro:ımba gUn\ı 
saat 15 te Sıvasta ukert 8atmalm& komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

komisyonda görlUUr. lıteklilerln beJll ;;Un ve saatten bir sa.at cvvellne kadar 
teminat ve tekli! mektupla?1Ill komı.s.ro~a vermeleri. (451) (7584) .. .. :,.. 

9000 ton buğday oğlitmeııl kapalı zarfla eksiltmeye konulmu1'tur. Mu. 
bammen bedell 1~.7~ lira tik teminatı 1132 liradır. 1halee1 12-8·'1940 pa. 
wrtesl gUnU ıaat 17 de Edlrnede sanayi kı~lasında satın alma komisyonun. 
ıh yapılacaktır. E\'.aaf ve §artnamcai komisyonda görüJUr, latckJllerln bcllı 
4aatttn bir saat en•el teminat ve teldit mektublanm komlııyona verme-
!~rı. (440) (6!)45) 

•• • 
42S ton koru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Ihalcsl 14·8-940 

ça~amba gUnU saat 15 te Merzltonda aakert aatmatma komiayonunda yapı· 1 
lacaktır. Tahmin bedell 18,063 lira ll!t teminatı 13S5 liradır. şartnamesi An· 
kara, latanbul Lv. Amirlikleri ıatmalma komisyonlarında görUlUr. tatektllc· 
rln kanuni veslkalarile teklif mektuplarmı thate saatinden bir saat evvel 
komlayoua vermeler!. (430) (6469) 

Beher metresine tahmin edilen flatı 23 kuru, olan HO santim enindl" 
100.000 metre aargılık bez 12.7.1940 pazartesi günU aaat ı~ de Ankarada 
?.L M. V, aatm atma komisyonunda pazarlıkla aatın almacaktır. lstekUlc. 
rın 3450lira kati teminatlarlyle belli saatte komlayona gclmclcrt.(4351.6503 

"" . "" 
A§ağıda yazılı aadeyağlar blzalarmda )"azılı gUn \'C saatlerde pazarlıkla 

rı yapılacaktır. lııtek111erln Dlynrbakırda askeri atmalma komisyonuna gcı· ı 
meler!. ı 481) (6687) 1 

Miktarı tutarı teminatı.- ihale gUnU saatt 
ı~no Jlra Lira Kr. 
35.000 36.iSO M12 M 6/8/940 10 
35.000 ı6.i~O 5512 50 0/8/940 10 
35.000 36.750 5512 50 13/8/940 10 
30.000 :n.500 4723 16/8/940 10 

r----------
VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, ga zete basar. 
Tabiler namına dizin isleri alır. ----- . 

iııliğin,. \'ermeleri H'lzımdır. ,. 
Şnrtııııme!lcr 150 kuruşa Ankara \'C Haydarpqa vezneıerill 

tadır. r6'!99J 

istanbul Beled ıv• 
ııanıarı 

VUAyct buJudu dahilindeki telefon §ebekclerl · i1:ın ıuzurnıı ,ı:;;11 
C"tns telefon roalzem~l 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddef"'" 1, 
na röre pazarlıkla ıoatın alınacaktır. Mecmuunun tabmln ~I 
90 kunış \"C teminatı 9 2 lira 94 kuru§tur. Şartname za.bıt \e ıtı , 
dUrlUğU kaleminde görUlecekUr. !bale 8·8·940 perşembe gnnU ,,> 
tmt encümende ynpılacaktır. Taliplerin teminat makbuz \'C)"- ti• 
9'0 yılına alt ticaret odası \"eıılknlarile ihale gUnU muayyen ,-• 
cUnıcnde bulunmaları. (6892) 

*-•:ı,; ./ 

Karaağaç nıUesscııatJ içın yaptınlaca.k 9000 kilo haddi ıııtil 
det b('nzlo tankı açıl• ek811lmeye konulmuştur. Ş'1 

I<eşir bedel! 1~00 lira \'e ilk lemina.tı 112 Ura 50 kuru!'tıJf·.~ 
btt \'C muıı.nıell'ıt mildUrlliğü kaleminde görUlecektir. 1hale l~-S t 
S"llnü ııaat l4 te Daimi encümende yapılacal<tır. Taliplerin lll< tP 
buz veya mektuplar!, ihale tal'ihindcn scklz giln evvel ten l§ıer~ 
müracaatın alacakları fenni ~hllyet ve 040 yılma alt ucaret (f~ 
rllc ihale gUnU muayyen sıı.atte dalml encümende bulunrua1•'

1
' 

İlk ke§1l 
teminat bede il 

3S4.64 lll 2 .4 9 
6 ll .S3 6S2't.40 

111 
KeşU lx'dellcri ile ılk teminat 1nlklarl11rı yukarda yazıl~!,ııt 
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