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•. ~~llgt 
cıJ~~nı oıı, G ( A.A.) - HaVl\S 
~ l.ııgiı~ ll'ıuhabiri bildiriyor: 
e- tlılan, re bUytik cl~lsi Lord 
~ ~n Avustralya. oıta elçi· 

td~ı 'li.Y ':e hariciye nazırı 
~~l~ uı ılc yaptığı son gö
be bilh beYnclm ilcl meseleler 
~ a!tıtıncı:ss~ Pasifik meselesi 

'lıi~ etr hır nnlaşmn vukuunu 
h. llu~·cı ~:ıncktcdir. 

1
1' ?ngili~ 1? tekrar iutihabını 

) Amerikan anlaşnıa
me,'nmı 4 üncUdo 

tayyare ..• 
J.ondra, 7 (A· A·) - Harbin 

~langıcmdanberi İngiltere Uze. 
rinde ve lnglltere)i ~eviren deniz· 
ler üzerinde 2568 Alman tayynre
si dUşürillmUştUr· Ayni müddet 

l zarfında 675 İngiliz tayyaresi zayi 
cdilmi§tir· Fakat bunların pilotla
rından 327 ııi sağ ve salimdir· 

Hindiçinige 
giden Japon 
tayyareleri 
Şan:hay, '1 (A.A.) - Cenup Çinfn· 

deki Japon ordusu, hıı\·ıı kuvveUerlne 
mensup Uı; filonun dlln Hıınol han. 
meydanına. indi~inl tebliğ etmektedir. 

Bu filoların adetçe csemmJyetl tcb· 
lJğde zikrcdllmeml§Ur. 

Siyamın 

Fransadan 
talepleı i 

Yl~I, 7 (A.A.) - Uuaa ıı,J:ınııı bll• 
4lrlyor: 

Slyamm Va~tngtonda'kl cıı:ıııx-ı, 

Fransa ile olan ~demi tccavUz paktı· 
nm ruhi hakkındaki haberleri yalan· 

lamı~tır. . 
Slynm elti.si gazetecilere yaptıfı 

beyanatta Kıımboçla Luang Prabaıı· 
Pttill · gnı tekrar Siyama ilhakının bir rnll· 

lıtlllt 1 Plyanko ıı mudaraa ıcabı olduğunu ı•aydeyıe· 
'la... Plra mlştır. 
~fl!Jeai ı:;sonun U~ncU tertip son SalA.blyeUl Frıınınz mah!lllerl, bu 
d'ıı~'Cak Yün ıs:ıat 18 de Adıuıada beyanatın Fransız hUh.1'lmctlnln ah.!· 
'(~iye l' lrr. :Su lu~~ldtde umumı ik· ren tcsblt ve luıh edilmiş olan vazi· 

''Ye c1<0nu 2!lO bin "° en b{Jytlk yetini hlı;blr sureUe değl~Urmedi~ni 
~ liradır. bildiriyorlar. 

~ühendis mektebinde müsabaka 
imtihanı bu sabah başladı 

tvınn Şefimizin büyük oğlu 
~ Omer inönü de 

~ 1tntihana iştirak ediyor 
t~hı! ~l YUiuı 
r~lıı. e lrayd~~k nıühcındis mek· 
~lll.- <>ldu~'lln en talebe 400 den 
-~ı ı:. dan bir müsabaka 

Qçı1ınns . 
tıı.~tl l2Q taı b 1 \ c mektebe alı-
~ ltararı e ünin böylece MçU

'abıı.h b ll§mış ve imtihn.nla.r 
l.'~ Cl§lııınıııt.tr. · 

aqanı bitecek olan imU-

hanlarda iyi derece alanlnr mec
cani ve yatılı olarak almacak, di. 
_ğerleri nchıui olarak devam ede· 
ceklerdtr. 

Uei.slcumhur 1smet 1nönii"nün bu 
eene Ankara li!!esindc.n mrzun o
lan bilyük mahdumu Ömer lnönU 
de bugtln bu L-ntih:ınl::.rn fıtirnk 
etmektedir· 
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SON H A V A. D i S L E R 

ASI 

T..ondrn, 6 <A·A·) - Röytcr a
janısınm havacılık muharriri yıızt· 
yor: 

' 'Londranm man~viyatı ve müda 
f!laBI fngiltercnin istilası ümidini 
su:;-a· düt;ürmlişlür- Almanlar Lon· 
dra.nm muayyen bir devro zarfm· 
da suslurulmaema imkln olmadt• 
lmı nnlaınak. mecburiyetinde ht
mııılıl.rdır· Londr& ilzetfne y&pilan 
qk hava hüeumlarmd~i eiddet ve 
vaheet ve bunların devamı Al
manlarm Va~vayr yere sermek 
için dört hafta kafi geldiğine göro 
Londrada. da istilaya tevessül edi· 
Iebilecek derecede bir ke§mekee 
tevlidi için dört haftanın klfi ge· 
leceğini ümit ettiklerini göstermiı;
tir· 

Hitler va.sa.ti olarak ge • 
celerl 150, gündüzleri de 500 tay
yare kullanmak suretile Londra
Yl da Varşova:;-ı da ezmek için kul· 
landığı tabiye ile ezebileceğini ~an 
netmişti. Hitler ewelemirde dok -
lan. !Onra ml.inakalat ve daha ron· 

.. 
t 

. . . . .•· . . .. t. . . .' . 

•• Büy 
müsabakamız 

KAZANCINIZ 
Yalnız bir evden ibaret kalmıyacakllr 

ra inıme ltizmetlerini bomba.rdı • 
man et.mej;e tah§b· Bilhassa gece• 
!eri hedef aramakm:m bomba.rdt • 
manlannda pek cömert dınTandt· 
Bundaki hedefi halk arasmda deh· ' 
§et ~almaktı. 

Fakat bütün hunlarm ne • 
ticcırl olarak Londra. geçireli· 
fi fena geceler ve rahatsız ~n
oilzkrden sonra en az eskisi ka
dar m:meviyata sahip bulunmnk· 
tadrr. Umuma mahsus nakliyat v:ı.· 

eıtııları belki ilk haftalıırdan daha 
i)i işlemekte ,.c posta ,.e telgrnf 
mlinakale YC muhaberelr.ri r~lah c· 
dilmiı, bulunmaktadır· Post.nhane· 
ler alarm zamanlarında da halka 
açıktrr. Londradaki hasaratm vü· 
sati hiikiımet merkezinin muauam 
mrsahMma. nisp~Ue çok nzdır·., 

Muharrir istatistik elde edemc
mlıJ olmakla. beraber, Polon~"ll 
mahfillerinin kf'ndis!nc temin ct
tiklPrine göre harp malzemesi ima 
iatnıa vaki olan i:ıabetler, r.ivil ha
sarlar ve insanca. Myiyat Varşova 
aıe mukayese edildiği takdirde he· 
men hemen ehemmiyetsl::dir· 

(Dc'l·amı 4 iineUcle) 

Alman yada 
İngiliz 

bombardıman 
tayyarelerinin 

akınları 
Mühim fabrika lar 

hemen hergün 
bombalanıyor 

<Yamı 3 üncüde)' 

• 

-
Faraza 4000 liraya mnl olııcak bö~ le bir e\·l borçla k<'ndinlz 

yaptırmaya kalksanız ve :;irmi !encdc miisa\•i taltsitlerle ödeseniz bu 
dört bin lira için aynca 4000 lira da faiz ödemek zarµ.rctinde k'aıa. 
caktmız. 

Siz böyle bir §ey ödivecek değilsiniz. Siz 
bu dör t bin lirayı ödiye-ceksiniz. Hem de 
15 er liradan 22 senede. 

ancak 
ayda 

Cnutmayınrz ki, kazanacağınız c\', en az lirr..1i be;ş lira kira ge· 
tirecek bir müke.mmcliydtc olacaktır. Borcunuzu tamamiyle ödedi· 
~iniz anda kazancmrz: 

Kira artanlarındaa : 
faizden • 1 

Elinizde kalan bina } 
kıymeti: 22 senelik 
bir hizmetten sonra 

2660 
4000 

2000 
8660 lira 

Her kazançtan il!tilnü: Kira e\inden kurtulacak ve bir yuvanız 
bulacaktır. Gazetemizin lıqlığı yanmdaki kuponları, 10 Birinciteş. 
rin :1940 dan itibaren kesip toplayınız. Size bu kazancı bu ltu· 
ponlar temin edecektir· 

• • \, ı ~ ~· 
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Afrikada ltalyan 
başkumandanı 

Mareşal Grezyani 
Romaya çağırıldı 
Brenner millakabnda 

Afrikada 
taarruz 

meselesi 
görüşülmüş 

, 
Önümüzdeki kış mihveri 

müthİ§ zorluklar 
bekliyor · 

Lonclrn, G (A·A·) - Röytcr a· 
jruısmrn diplomatik m\ılmrriri yazı· 
yor: 

''Brenncr mül!tkatı hakkında Ro 
mıı. ve Berlinde intil::ar . <'d<.>n mül
hem tc.fs.irat bu müla.knlt.an doğa· 
bilecek bütUn askeri ve dfplornstik 
hadisC>lcrden bahsctmC'klcdir. Hnt· 
tA Ziiıihten gelen haberlerde bir 
ibarış Rkdi ic;in teşebbüs yapılma..•u 
imltanındnn bile bahsedil~·or. Bü
tün bu tahminlerde lı:ali ve mils· 
bet hiç bir !)ey yoktur- Va:rJyct 
hakkında teşhiste bulunan dikta· 
törlerin yeni ı;ey usuller mi kulla
mıraklan, yoksıı esasen 1albilc e
dilmekte olan }JrojC'lerini bal'jarmak 
istemekte mi ısrar edeceklerini 
yaln•:ı-; z:-m:m ı;ösl<'rcct'klir· 

Brcner mlilakatında Alman bnş· 
kumandıuır genC'rnl Kitcıl'in hazır 
bulunmuş olmnsr münascbctit'. İtal
yan b:ır:kumandanı Grazyani'nin 
Romaya çağrnlmış olduğunu vo fa· 
kat Brcncr g<)rüşmclcrinc iştirak 
C'tmcmi~ olduğunu kaydetmek icap 
eder· 

Bazı Alman ve lt.alyan gazetele· 
rlnin nıüttE>fıklcr kin felükctli M· 
disclrr ham lr.ndığını ihsns etme· 
ıcri derpiş cdilmekl<' idi· Fakat bu, 
mlhv<'rin C\'\'elki gayretlerinin a· 
kim kaldığını itiraf demektir· 

Bir tarnft.an sonbahar !ırtınalan 
''~ J?tı~~kalede fena rüyet şartlan 
hır uıtila tcşcbbUslinU gittikçe da
ha azaltırken, diğer taraftan da 
aynı mevsim değişikliği Lfb,}'adn 
harekA.~ı kolnylaı;ıtıracak, çöldeki 
ıııcakltgı ve kum frrtmalarmı tcs-

(Dcrnmı 4 lincüılc) 

Musolini ordu 
teftişlerinde 

Roına, 7 (A.A.) - Ste!ant ajanın· 
na söre, Musollni diln Po orausunu 
t.e!Uıe ba§le.mışt.ır. Bu tefti§ muhte· 
mel olarak birkaç gUn ııUrccckUr. 



50 'lazan : J{cutit,can- J{af1ı, 
- B:w b:ım kafalılar bize kızı

} ı·lar: Ruslarla başa çıkmnk milin 
k ın deE;rilmi~ ! Onların bizden bir 

CJ istedikleri yolunu§; alimler ve 
dipler, ı.cndi knzancmuz, iç.in bir 

d:ıvo. uydurmU6UZ; halkı kırdın-

. ormuııuz. Ali Hacı onlar için bn· 
ın ne güzel bir kıta söylemi§· 
Herkesin merakı biraz daha arL 

r ıI. U· 
Zngala v Ali Hacının sözlerini 

t '~ladı: 

-"Arılar çiçek tozu, sinekler 
, ıslik yiyorlar. Pisliktcki slnekle
ı n ç~ekteki anlara dönerek '•bizi 
t nryormu~unuz ?" diyerek kurum 

malarmn §n§ıyoru."Il.'' 
Etrafta nlaylı gülüsmcler, alkış 

ıı 'l.lan mmltıl:ır oldu· 
Fanznlav ince bel kn}'I§mdan 
:, -ın gUmll!; s:ıvatir dillerle oy-

1 • c:du· Birdenbire sıı.{ıtiyan çiL 
ile sokulmus gümUıı saplı kir

cıru çekti; sağ edile sol avucuruı. 
ıı tu: 
- Ben de Ali Hacının bir. krta· 

. mı hat.Irla.rnn. ".lmam, müezzin 
lip dun dun yapıyorlar· Ben de 

, ı ı im dlJo bir &hıı. geliyor. Ca. 
'".n acısı olmaynn bir fatiha o

u, er- Ötekiler ElhamdülillUlı de· 
.l<:!l onun malını konuşmaya ha.§· 

, _ eırlar!" 
Artık hep bu ç~it göril3meler 
\::.m ediyordu. Dibir 1nkaçUav 

'iJurnunu kaşıdı: 
- Hadlsllnv da ho3 adamdır; 

· ., :k.:mım klzI vardır; on Uçline 
mi~; evlendirecekler. Şimdiden 

\ ~ IsUyormuş. Birlsl klilhanbe_ 
i •teki de bazirgfuı ... Ba.baı::r, klil

iİleyine, annesi de, faizciye ve· 
m, <liyorlarmtH· Hndislliı.v diyor 

· ; ''Bo.b:ısı e!jek eti, nnnesi do
~ ctl istiyor. Ben"" ne kadar 
'f olursa ols-c • , koyun 
· tercih ede~ 
~cı Murat b.. .zamanlarmda 

l ıa znrlf konuşmclardnn hO§la -
c.r; ınkin :flk fırsattn geno, kü

te ols:ı. :ıkınlara. b:ı.51Iyordu; 

.:ıi. çokça hareketsiz kalmayı 

u il:eli buluyordu; dilşmanm da 
. ı g·nl:ğmı nzaltmıı.mnk 1.Azmıdı· 

H .. cı Mur:ıdm ndamlıın bir gün 

\.ul.tsma. ltöyUnden ild esir ıı.Iıyor· 
r; 'mn~ Rus hizmetine girmiş· 

I reli; arkalo.rmdo. Rwıların verdik.. 
i ri elbise •;e sillihlnr vardı; HaC.I 
l";ııatla kQ.1'fllnetıklan zam:ın ye-

kapnndılar: 

-Biz Ruslardan kaçmıştık; si
eliyordult; o smıdo. da mlirit

' ı c rastladık; derdimizi anla tama.. 
1 . Zaten Ruslar bizi zorla asker 

~!ardı! 
H ter Murat onlardan biıine sor-

Adm ne? 
-- Arçifav •.. (*) 
(ı!,.;ıkine döndU: 

-- Ya seıılıı? 
Budun .. (l)' 

( •) Topuz oğla· 
(1 ) Miıezz.ln· 

tahdim tehir mi var? 
V AL Nureddin dostumuz 

lfigat ldtaplarmdakl nok. 
ıı1ıktan b:\h,,.cdcr fıkrnsma söylo 

~ .r konuşr.ıayl:ı. b:ışlarmş: 
·•- Bıı.lr ne demek! 
- Efcnclim. 
-Jblr· 
- TUrkceile bö~ ı" blr lt<"limo 

) 0 1, ?ıfaıuııa.fih lmydi ilılirn.ziylo 

ıylJyeylm: Bizim kul lıındığrmIZ 
• "<çcdo llemek lstlyonım· Dur 

lPknlim Fuzuliden bir mısnı akli" 
geldi·,, 

\·a • NO Fn.mlinln mısramı söy
lt': or ,·e bunun ''deve 11Urücı\i" ına
:.'4&1Jla ~eldlğlnl de kaydettikten 
onra h!r defo. cl:ı. lıcr fhtlmate 

lınrsı IUg::ıt Jdtnbma. b.,c:\'unı~ or. 
\"uruyor nma mMhnria~nda ara· 
dığ:nr lnıhmıyor da. Muallim Na. 
clııln 1tUı;Uk JrH~attnıle bulnyor· 
Ifü de Yn • Nü'ımn flhrlndeyfz
·nısunuz bir ın;nt Jdtabmıız yok· 

Sonra ikisine lıirden liU teklifi 
yııptı: 

- Sağ kulaklarmızı kc~tirip te 
ltöyUnUzc dönmekmi isterslniz, 
yoks:ı boyun!annrzı kestirip bura· 
do. kalmı:ı.k mı? ... 

Budun sarardı \"e titredi: 
- Kulağmu kes de gideyim! 
ütekl demir gibiydi: 
- Boynumu kes burad:ı kalaca

ğmı! 

Hacı Murat birincinin istediğini 
yaptı ve gönderdi Fnkat ikincisi· 
ne: 

- Sen ylğit bir adamsın, fakat 
biziı:ı i!'limize yaramazsın ! Haydi 
git! 

Dedi; hiç blr şey yapmadan yol· 
Jadı· 

Sonra. duyuldu ki Ruslar Bu
dun'n ''harpte yaralandı" diyerek 
mnıııı bnğlamı,..iar. Z:ıvnllı "tek ku· 
lak" ondan sonra geceleri I§ık 
ynkmnzmıJ; çok korkak olmuş; ço: 
cuklar alay ederlermiş··· Arçilav 
da. Avar kumandn.nlnrmdan Dano 
Gııno·~ a sığınmış, onun müriUeri 
arasm:ı. katılmııı ... 

Böyle va'lcnlar Hncı l!lut'adm 
sllrdllğü hırçın vo yırtıcı hayat 
içinde birer ltUçük eğlence sayıla
bHirdi . 

Hacı :Muradın sulh zamanlan, 
böyle beş on dost nrıı.smda, göste
rişsiz ve &ilrilltüsüz, dağlı ruhuna 
en çok yakışan bir §ekilde geçi· 
yordu. lmam Şnmilden : 

- Sil8.h b~ma? ... 
Emrini alır ulmnz köylüleri he· 

men toplar, on be§ yirmi tane3i.n! 
etrafa lıabcrcl salar; bir iki gün 
içinde dörtnal yola çıkardı· Ku· 
mandasındaki aUılann da sayısı iki 
Uç yU.Z kişiden ibaretti; en kalabn
lık zamıuılarda be;, ymll geçme~· 
di· ÇUnkU cesareti delilik dcrece
alne çıknran, lAkin çok ustaca ha· 

reket eden koca. akıncı ne tuhaf
tır :iri b!iylik kuvvetleri aym kud· 
retle idare edemiyordu ; na!b Kr
bıd Maho.nıat'la Hacı Murat, imam 
Şamil için iki ters kutuptu: Birin
cisi bllylik kuV\:eUerc bilyilk bir 
ustalıkla. kumanda eder; ildnci.s! 
kliçük kuwcUerlc dahn çok iş gö
rUrdU; öyle ki hiç beklenmeyen 
zamanlarda düşmnııın yan veyn ge
lcrinrde görünür; vunır, keser, 
kırar, kaJ-"bolurdu. 

1843 de general Bnssc.+:. de vak.. 
tile general Grnbc'nin y:ı.ptrğmı 

yapmak istedi: Timurlınn~uradan 

garba değil, cenub:ı sarktı; Urnıa 
köyünden garba dündU; Kcrkebil'ı 
aldıktan sonra Dolto dağmın §İmal 
sırtlnrma tırmandı; oradaıı Ava· 
rin nehrinin yatağına inecek, bU
tUn o mmtaknyı Bogur dnğmm 

yalçın tepeleıinc doğru tarnyac3.k· 
tr; böylece oralardaki Avar kuv. 
vetlcrini, Avar knjıto.lı:larınr geri· 
dPn vuracaktı· Mümkün olğuğu ka
dar serbest kalabilmek t!:ln de bu 
plıinın talbi.klndc, dağlıların evleri· 
ne heııUz dat'llmış olduklnn mey_ 
sinıl seçti.. ( Dcuamı ııar) 

Anc.n.k bize örlc "'eldi ld \"iı • Nü. 
nun hu rıızLo;mda t k,Um, tt'blr 
ln:. Sııkm önc.c Jfıgııt b.itabma b~
mıı;:, nııir'in "dC\ e tirüsü., m:ı.na
sınn. gcldiğhıl de ornd:ın ö/:renmi~ 
olmasın· ~ 

Karısı hizmetçisi imiş 
B m z:ıt senliği bir kaılınla, 

C\"li huJurunasına rni:"lllen 
evlenmiş· ış nınhkcmcye intikal 
<'tınlş. Bunu h'abcr veren gnutc 
suç hımın mahkrmcd••: 

- Ilcn kınnun ti tüne yeniden 
m l"nnıl<; d(•ı;riıım. Kn nm diye or
faya ı;rkc.n. lıatnn hf'nlnı hizmet~lm· 
dir! - deill~rfnl I:nyuedi~·or· 

Hen ndıırnın, lten<ll• ini iki C\'ll. 
lik snı:ıından kurtarmnl< için böyle 
hlr idıtlıwa bulunduğuna kani de· 
i;-ilim. O, bu sözüyle ~:alnız iki C\"· 

illerin teliıkkUcrini ortaya nhnıs 
olımıror. l;ircok tek c,·l.ilerln tlil· 
ı;ıünreleriöıi cı"tr.ya ~oyuyor. 

Söz aııunızıla, knn•mı hlzmet~l
at folaktd ctmıyen knı; c,·u bulu-
nabillrf n. 

ııl ... .. • .. ,. • • ..._,: f ~, ' ........ J 

H li B g R - Akşam Postası 

Bulgarislandan 
muhacır gehyor 

V arnada yüz binlerce 
Türk vasıta bekliyor 

Dün akşam Bulgaristandan 
şehrimize lOG muhacir gelmiş; 
hunlar Vnrna \'C civarında mem· 
leketimizc ge!mck için toplanan 
binlerce ıkrta~ımıf' bulunduğu· 
mı söylemişlerdir. 

Bunlar vesait buldukça kafr 
leler halinde geleceklerdir. :Ş:ü
kumetimiz memleketimize gelen 
muhacirlere ÜZ.'.lmi kolaylık gös· 
terınekte ve iskanları için esas
lı surette mcşgCıl olmaktadır. 

---o-
Adliye ıkttsat ve 
Maarif Vekilleri 
Bir mlu.lıJdtcnb~. ı :; htlmı:::J.: bulu· 

nan adliye vekili Fethi Okyar, dUn 
nk§amki ckııprc51c Ankaraya donmu.,. 
tur. 
Diğer taraftan memlekette teU.lk 

scynhalinde bulunan lkt:ısat VekW 
HilsnU Çakır da bugUn l(aradenizdcn 
l}Chrlm!z;e gclcccl dr. Yeldi blr mtıd· 
det ııchrlmlzdc ı,o.ıacıık, ikUsadl dal· 
relerde bazı tctkiklcrıle buluno.caktır. 

Maarif vekili !!o.san Ali YUcel do 
10 gU!l sürecek bir tetkllt seyah:ı.Uno 
çıl{mty, Antalyaya harc1tet etmiştir. 

---o 

Yardda Elektrik 
İstihsali 225 milyon 

kilovata çıktı 
N:ıtia \•ekAleti elektrik 11ığını btl· 

tUn yurda ynymıı.k !tin hnrareUc ça· 
I~ınakto., clektrllt şlı'ket ve ~cıılslerl· 

nln sayısı yıldan yıla nrtmnktıı ve 
1.stllı:ınlo.tta bUyUk tcznyUt görillmck· 
tedlr. 

Tc:ılslcrln uyısı bugUn 172 dlr 
lstllısolC.t geçen sene 200 kllsur mll· 
yon kllo\'at 1ken bu a ne 225 milyon 
kilovata çıkmıglır. 

Mcmlcl•ctlmlztn her ycrlndo elek· 
trlk aboneleri çoğnlmı,, 261 b!nc çık· 
ntı§Ur. 

JUuhtell! yerlerde yo.p.l:ıcalc 12 snn 
trnlra ln~asınn. bavlanmı,, l{ırklarell. 
Maraş, Aydın santrallıırmm genl!JlC· 
tnmesl kararla§tırılmı;tır. 

• Tak31mdc talimhane mcydruunda 
ki ·•ç.elikp:ıl:ııı,, apartımıınmda otu 
ran Tilrk petrol şlrkcU memurların· 

dan lla!mcnay dün :ı.lqama doğru so· 
knktan c\"c gclml] ve tam banyoya 
gireceği sırada birdenbire dUşUp öl· 
rnU.~tUr. 

Hnsmenayın cesedınl muayene eden 
doktor öJUm sebebini teı;pit edemem\§ 
tahkikata b:ıı.ı1:ı.nmıştır. 

8 Geçenlerde ufak IJ!r 'parti sevke· 
dilen çocuk patik ve ayaklcn.bıları Bağ 
dııt \"C Bnsrada çok rağbet görmll§· 
tur. 13u dcCa da yeni slparlşler alın· 
mı;} olduğ".ınd:ın aynkkabrcrl:ır ccmlye 
ti bunu c:ınııta taksim edecektir. 

• Dun, Çntnıcadn uçucu lıııyyaı:: 

sc.--glal ı:c nçılmt.§lrr. f:erglyl kaynın 
kam Hikmet Arıır ııçmı,tır. Sergide 
bu yıl her senekinden daha. çok ve 
dıı.hn &Uz l hayvanlar ,·arclrr. 

Takvim 
\.'aldllı· ı \ ıuo;ı.tı t.uwı \ M!Ui il ~IA'11 

UUne11lI> 
6.03 

llııltcı'.'IU 
12.19 6.0.ı 12.22 

Öğle 1!.li2 6.lD 12.0:: 6.20 
lklnı!I ıs.u 0.82 15.13 o.sı 

Al.:ş:ım J '1.42 12.00 17.41 1:.:.00 
ı·nt~ı 10.U ı.so 111.12 1.30 
lm!!nlc u:s lM2 4.26 10.44 

Basra yolile 
ithalat 

başhyor 
Amerika ile Bıısrn arasında mtın· 

taı:am vapur ııcfcrleri b:ı~lamı~. ge· 
çenleı:Jc E::ısı:n.; , piyasamız için 
g(lndcr!len otomobil ve ltnnıyon ve l !: 
lusımt:ı.rr, akUlAt~r ve 1!'\l'ltlk gı ı <'~ 

ya ya ile yuklU fiti \'apur g lr '· 
~!nllnr Ha rnd:ı bo,µltılmL'} \ e nıenı 

lekctim!ze gclndcrllmc'{ Uzcre hazır· 

lıklara başlıınmr;,tır. 
Bu ay içinde :; e aynı cins mn!lnr 

la. Amerlk:ı.d3n iki vapurun d3ha gel 
mesl bcklenmektedır. 

Nevyorktan E:ı.srayn sefer müddeU 
GO·G:S glin sürı· ektedir,, Yol emniyet· 
ildir. Basrndıı.n r ıem1eketimlze kadar 
olan nakliye mUd f"tlnln ns~nrl hadde 
indirilmesi lçln tel'libııt almmnktnelır. 

Ankarada kasa 
soyan hırsız 

4,5 sene hap~e mahkum 
edildi 

Ankcı.-a, 6 - 25 • ~isan gecesi 
A n a f :ı. r ~ a l a r caddesinde 
Arif Çubukçuya ait ka.ayı krrmak 
suretiyle içindeki 1163:1 lira;ı soy. 
maktan suçlu Yankoviç ve arka· 
dasfannm muhakemesi 1 inci as. 
liye ceza mahkemesinde netice1en. 
miştir. 

Dünkü cebede Yank<wiç tahki. 
kat esna~ında kendisine yapılan 
tazyik neticesinde isnat olunan su
çu ikrar ettiğini, hakikatte bunun 
do&'TU olmndığrm söylemişse de, 
bu iddia~ı mahkemece varit görül. 
memiştir. 

Bundan sonra suçlu ile ayni ev 
de oturan Naime Çakar amme şa. 
hidi olarak din1cnmiş ve hul~~aten 
şunları söylemiştir: 

"-; Daima paraya ihtiyacı ol· 
duğunu söyliyen Yankoviç'in ka. 
samn soyulduğu günleri müteakip 
fevkalade israfa d:ılmnsı 2aten 
bende şüphe uy:mrlırmı~tr. Sarhos 
bulunduğu bir akşam elinde bir 
demirle kasayı nasıl açtığını. pa. 
raları nasıl aldrğını bana anlattı. 

Bir kaç gün sonra odasında pa. 
rayı blr yere soku~tururken gör
düm. O sıralarda pasaportunu çı. 
kartıp, memlekettc:n gitmek için 
muamelelerini tamamlamakta bü 
yük hir sabır.-:.ızhk gösteriyordu. 

Poli~e ihhar ettim ... 

Neticede Yankoviç'in suçu sa· 
bit olduğundan \ "C çaldığı para· 
nın miktarı da nazarı itibara 
alınarak 4,5 ·sene hapis ve o ka· 
dar miiddct de emniyeti umumi· 
ye nezareti altmıı. alınnııya 
mahküm oldu. 

Diğer maı.nunlar, Kosti, üze· 
yir, Mustafa beraat eltiler. 

-<>----

Zelzele 1D:ıntakala
rında yeaı inşaat 

Nafia vekaleti bir 
talimatname hazırladı 

I\a.fia ,·ekulctı zelzeleye maruz yer 
Icr!le yaptırılacak lnşnatla ne ı;l.bt 

ı;ıartla ro. riayet cdU6c:ığlnl ı;6steren 

ve "TUrldye muvakkat Z"IZelc yapı 
talimatnamesi,, adını taşıyan mUhlm 
bir tallm:ıtnnme bıı.zırlıımışlır. 

Tollmntnnme yalnız son dc!o. zetu· 
leye manız l:alnn yerlerde ve memle· 
keUn zelzeleye sabne olacak her ye
rinde tat.)llk olunacaktır. 

Uzu:ı sUrcn tetkikler sonunda !z· 
nl.k ldlrfc:::ı, yolu ve ch·art, Bunıa 

ani fatura 
fiyatları 

T~ptancı ve yarı 
toptancılar için azami 

satış fiyatları 

l•'lyat murnka'l)r komisyonu, h rp 
ten cv\•el llhnl olunmuş ve hnlrn muh· 
telif ellerde bulumm mıııı 1 fatura. eş· 

yasının t'>pta"lcılar ve yarı to;>tancı 
!ar lçln tı.z:ıml s:ıtış flyntlıırın: tesbil 
ve bugtlnkU saz lelerle na.:ı cdılmi§· 

Ur. 
Listcd:3 her cins mall:ır b!rcr birer 

fiyatları ile gö tcrılınlştır. 
Bunlar, pernkeodcclye k dar kaç 

elden ı;cçerse geç.sin .ı::..-ıtış fiyatlar 
llstcdclıi rııkaml!ln lılçbır zaman· tc 
cav~z ctmlyecek, faz.! ya satmak is 
Uycnlcr şiddetle ce?.:ılandtrılac.ılctır. 

---<--

Nü t us say11111 
Sokağa cıkanlardan 25 

lfra ceza alınacak 
Dtin 1::ıtanbulun bUtün ltaza.la

nnda kaymakamlnrm riyasetin
de birer tonhıntı yapılmış ve 
20 ilktc~in saymı günü talışa
cak memurlar tesbit o!tınmuş

tur. 
A~Tilan memurlar bugünden 

itibaren kendi sayım mıntakala
rrndaki halka sayım günü sabah 
saat 5 ten sayımın bittiği top 
atışı, havai fi~.enkler vo davul 
sesleri ile ilfı.n cdilinciyc kadar 
sokağa çıkmamalarını bildire· 
rek, sokağa cıknnlardan en az 
25 lira para eczası alınacaktır. 

lstatistik umum nıüdürü C.elal 
Aybar da sayım günü şehrimiz· 
de bulunacaktır. 

Hileli kolanyalar 
türedı 

Bunları piyasaya 
siirenler aranıyor 
Pıyasada çok silslü şi~elerde, 

tiU!rüı<le nerede yapıdığı, kaç 
kuruşa. satrlacağı yazılı olmayan, 
derecesi düşük, adeta kokusuz 
denecek halde bir nevi kolonya 
tiircmis, amili arnnmağn ba§la· 
mıştır . 

Perakendecilere yüzde kırk, 
em iskonto ile satılan ve para· 
sı peşinen alınan bu kolonyaları 
Yedikuledc birinin imal ettijı 
ve bazı kadınlar vnsıtasile piyn· 
saya sürdüğü nnlaşılmıştır. 

Doğru4f~ 

Değil mi} 

isaı• iliaresl 
lşçUerl~I bU 

azabtan . 
a" ır ! 

İnlıis:ı.rl:ır iı!arcsiııln .ıhırWSP'· 
daki tütiııı inu 15.tlıanclcriııdr, 
bti,, lil• ı •.tscı h t'ti kadın rn ıu:ı: 01 

" • ı rıı· mak tizcre, ~00 Jmdnr nı.ı(' e ". 
1L51yor· Uirh:ı.ç.nm biıc aııbt11fı· 
ııa "Ört• hu :ınıclcı:in ,muhlnı r 

~ ' t::.\·ll 
dcnlJ 'ardıı·: .:serbcstrc Jıew. 
ghlrmcmcl•< 

İdare, (iğle p:ıyılosuncl:uı lın~I~~ 
avıı.k1·01tına ••ltmcl• lhtiJ ncı 1~ " 

• • o l~ 
sab:ıhlnrı 9,1:> ile 10 arıısınds . 
tlnkU n \'C öğleden sonra l 1·•10 ~: 
Je 14.50 nrnsıııda l O daldkıı ta 

1 sis ctrul)tlr· Bu zıun:ı.ı I:.ır ıı:ır : 
cinde 11lı>blr ı-,~i çalı~tı~ı noli~
clan ııyrılumnz· .\ynlıp Jıel!tfll g 
llenlcr üç gün "Johuz'' ~·ııJ ıJıt, 
ynnl üc; gün iş \ rrilmcı.· l 

Di iı lin \ "C i5 raodııuuıı no1' ~ 
smclan :ıynkyolur.a gitmek 1t•

1
° 

zaman tahsi.,ini ha' dl liiz.unt 
11 

;örelim· Öğle pa~ el~ ile bcrıılı;J. 
gtindc üç defa olar:ıl> t:ıhoit. c 
l_n bu lhtlyaem muhtelif h\iU)·~· 
fer irin sıhhi oluıı o:madıb.,nı, lı : 
hassa itaclmlnrı;ı tabii ihti: :ıçııırı 
w muayYcn ~ıunıııılara ny:turınıı~ 
1annın • ] d. . . •• •• ı ı~ -ı;!llll ne ın nr mu"'tiu o ..... - t 
da nrn5tırmıyhımı· Falmt ırrı:ıll 

1
: 

hruıcdc SOU amele irin •ınlnlZ ıı · ı c· Lı helü. mc\ cut olmas:.n:ı ne d l 
ıiın?! 

l\lcseıa s:ıbalı!ım 9,45 ile tO ;: 1 
rıısında resr.ıeıı 15, fnkat tat l· 
knttn. 10 dnkik;ıvo. inen zntD1l0 

1 • ıht • 
çindc soo isçinin 6 bela 11 r 
yacını g'l~ler bllccef,rini t sn\'~ 
ctmej:;-e dahi imkan yoktur· 8

15 
i:;ı;i Jıaz.ırl:ınıp Jıclii) o. dlrlfSC, ı.
da.!:dka Hndc helanın ı;adocc to 
mağm:>. ·ııno cllerlnl değdirip s;; 
rcmezlcr- Bunl::.rın ayni 1.nın~ ıe 
lıcpshıln ctc•g"11 de ~·nnsının, ı;Ç 

11 • • ııı 
birinin bu Utli) acı du_rougt , 
im bul ctselt clahl 'aziyct de!';: 
mez. Nctckim ı:; clakllmlı':i p:lJ 

dos bitmeden ihtl~ ncıııı ~.;dc~r 
b!Jmcl.: lçhı 6 hcl:ı önünde IŞÇ~I u 
biribirin: itip hakm:ıl.ta, s;,~ı
ku\'\'eti yerinde o!an nltt bıı ,c 
yr.r birer JıclUya ılnlablltnd·-tc ı.ııc 
ikinci bir nltı kl5lnio g1rrııcs tc' 
\'akit lmlmnd:m ıı:ıyclo bHDlcli 
<lir· ıJl 

Bu rnzlycttc ç~Iıc:an ~,acıı.nı~r i· 
ncka<lar ıstırap 'c müc;külİl ıır 
çlndo buhıncltıJ..larmı tasa'~ııll 
gü~ clcğilılir· hı;lyi bu nzn~ ._ 
korl:ı.rmal• i,.ln idare , a. bclıı . " • ,·ıı 
dedin! en nz dli~·c çıimrııı:ılr, ·~ 
but zaman talıdidin:J<"D ,·~ıb dC 
nıeli, cğı::r bunların mı t~ı ıııil'I 
mııhzurla ı:liriirorsa Jıcr ı$ f.Sl• 
vnnmıln Jıtr "IBzmılıI-'' ır~tirıt1 
'1C mils!!nt1" e&ı-clidlr! clit"oruı:? ı 

Doğru def;il ~~ 
Bu kolonyalardan lCayseri. 

Kastamonu, Bolu \'e sair bazı ~ 
şehirlerimizde mcbz:.ılcn bulun· 
maktadır. E:ayseride bur.larm 
satışı menulunmuı:;tur. 

- ~;...r - -~ 
e zın istlblilıl ----o---

B ı r kadın tren 
altında paralandı 

. 
Ticaret vekaleti yeJ1l 

tedbirler alacak e· erıılC~ 
DUny.ı harbi doloyısllc ın ~uıı"" 

tlmlzdo benzinin sar!lyatPı ti. tsfl,ı' 
Adana • Haydarpaşa postası tı;ln, Ticaret \'cka.Jell ba:.ı ı.ıı rctıııc 

evvelki giin Bilecik Istasyonuna 1 n.lnıak Uzorc l:oorülnnsyon ııc 
'yakın bir dönemeçte, hat i.izcrin· aıUracaat et."'l•şUr • budirııı-1-~ 
de ceviz toplayan bir kndma Heyet teklifi ,·cklLJetıcrc tlt'· cc. 
çarpmış, kadını tekerlekleri ara- lınzıhrından cevaplar ge1:r~ tıı.1 ıııı 
smda süriiklemistir. \·aplıı.r tamaml:ındıktan :ıo b~IJI 

. °" •. •• sustn kati l<arnr verilecek. 
1 

ıç!" 
.. Kadm par.ç.al:ınar:ık o.Imuş, ~u lhffyaçtan fazla harcıınrnnıııa:ı 

yuzden tren Uç saat gecıkmiştır. tedbirler nıınacnktır. 
---o 

Son 24 saatte 
Cürmümeşhut 
vakası olmadı 

-~ 

~·PJM!!f' 
Bandırma, lzm!r ,.c hintcrl:ındı, Kny Aradıı. bayram ve p:ı.zar da bulun 
seri, 1Cslclova, mı.rals.ılı, I\cv§chlr, masına rağmen son 24 saat lçcrlsln 

· Konya, Esklgcl11:, Kaatıımonu, Ta§· de hlçblr cUruıUmc~hut vakMt kaydo d01'ıı' 
Bu nasıl tarla 

köprtl, Erzlncan ve civarı Hatay, Mn· dilmeml~llr. lfü' tarl:ı \•ar. Bu tarlnY8• dC ,,ee:' 
... n n crfll ıı· ıazglrt, .u!u~. itlis, Beyazıt, l{nra Müddclumumllfü bu şayanı memnu· doğru ı;lzglden her blrl z dtldıcce • 

Dtyıırba.kır, Urfa, Malatyn, Eldzığ niyet ncUccnln, cUrmUın~hut kıınu· ağnç olmak Uzerc 10 nğn!: )!ll~ 
birine! sınır zelzeleye mıı.nız mmtaka· ııunun sUrıı.U s:ıycsinılo elde cdlldlğl Acnb:ı bu mümkUn nıüfdcdir'!' 
ıar olarak .tespit edllmlşUr. 1 :<anaaUndcdlı. rıo nasıl, ve tarla. ne blçlın 
-----~-----~----------------------~~--------~-----------

• • 
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1 
ili iJlcri -t....,lelor:u 23872 

~d::0 ': : ;. ~~ IOJJ İ l i z A lm a n Roınen{eı tn 
l &rllNn 8'Au ıtrefı ~ '"' llU lınJ -r;oi;.:.;::::.;:r.:-.. bombardıman tayyar eıerin e tehcırıne başlandı 

,;~ .. ,~ • .,.ŞAR··;~AR•: tayyare•erını·n Baıaj ateşile r ~ \ il\ .t.CID Kr, lfMIO Kr, t : • 

ı~ti~ ~~: t~: ~ akınları kapan d z _________ .... .;ı 

~ğı y(?r \'akıt matbaaşı MQdalaa sistemi 
Mühim fabı·ikalar bflHID tıjddetlle 

--· 

~İflcl eki Amcriknlı 
ta.dın ve çoculdar 
flıernieketlcrin~ 

, dönüyorlar 
\ ·5-ı,,.,,ıa 
h 1'11 tıka Y, 6 (.1.A.) - Our::ı.da 

1~ bir· lılara t!ihli) c hakkında 
~'r>.a r(' ~ C'mı r 'crilmcmiş ol. 
\ a'. ;ı~, t<ıe;ıı:en. re mi Amerikan 
!ı 1111 i\~ urın~ m ıracaal rom bü. 
~·ın 1-:~· •k:ılı l ara, kad:n , e ı;ocuk-
1. ı t~;nı n <foı h .. l tahliye edil
~a<iıtı ', 1

) e · ~ le bulunulmu~tur. 
~tıtla b ~ ~uklarm tahliyehi hak. 
r' ~~lct ırı ·a.ç giincknberı yapıl. 
~ı\ ()nfu:,~n fa~li·•~t net_iı:esi ola
t~tftltaya .uhzdckı ıkı ay ıçınde A
" 11 no ar:kct edece!\' o'an bü. 
~~!crin~aı t.ıcarct c: tcrlerındeki 
~tadır. ep~ı, tutu:mu~ bulun. 

ton~=~===== ....... tıı . .... i ' · . ..._ llnt tın Paı:!.r :;:tioü JıütUn 
~ktrr. ?'ı~1n;! nUfu~ ayımı yapı-
~ .. 1•1 Şer "<''"'n snvımda 
'V. "CftJ t' . .. " ' • J 

~ ~-1tııt nı 1 •• 

~tt .ıcrtı ~ltımatt \izcrlne mem. 
'1t lıft~ r •nl sürüp ıml:ı.mak ve 
~tı"Pht ~~ftlak ~olunıfa~·ııı:· Bu 

.~IQ ~e ancnk do~ru ista
'l fl\J .. IU\ımk\in olabilir· 

•&tını •• 
~ «. doıı:. l>iıc nüfusumnt 

' aotu hU iter Yerecek-

ıs na~, ekalet 
tatı tik U. Müdürlüğü 

hemen hcrgün .u s ,.., 
bombalanıyor işlediği zaman 

Londra. 6 ( ·A·) - Hava nezıı
r e tinin öğleden sonra "erdit;i teb· 
li;;. Ö' 

Dlin r;cc(' bombardıman lıı.vı:are· 
lerimiz Gcl.'l<mldrchen pctrı:ıl tesi -
salile I<~sscn'de Krup falırika1annı. 
Ha."llm, Osnabruk v.e K.olon,·:vl.a 
m::ırnandiz ı;nrlarmı, ve T:.otcrdam· 
d~ gemileri b ır.ıbardımo.n et.mi§ · 
!erdir· 

Sahil mUdaf u ~crviEinc rncn~up 
hn)arC'lcrimiz Brcst limanında ge 
milçre \'e antrepolara ve Gı aveli
ncs '<lc mavna leccmmülrrUe ımo • 
törlü nakliyata taarrıız C\.mi§ler -
dir. Mı,ıtat rııayo dökme harekatı 
~'llpılmt<-ttr· 
Ta~yardf'rimizdcn \i çli dönme -

miı?Ur. 
Btn ıı lFfAl.ı,H\ ım ... 4.~{'0 

J.orulra, 6 { A.A.) - Salahi)ct
li bir kay,rıakt,an öğrcnil<li~ine gö. 
re, lııgiliz ha,·a ku\ H'ikri tarafın . 
dan Al.manya ve t\lmanyanm i~
gali altmÇaki toppaklar.a yapı1 Ôr. 
bombardımJnlar 1 Te~rinİe\ wlrle 
nihayet bulan halta zartında ha. 
vanm fe\ knlfıde fena oldur•:ı Per. 
şcmbe ak .anır mü te na olmak fı. 
zere her gün \ 'C her nkcam devam 
et.mi '3t ir. B:ışlıca hedefler ara mda 
Berlindeki fabrı!.:a' ar ve elektrik 
tesisatı \'ardır. Berlin hu halta zar
fında üç gece bombardım~n edil
miştir. Bıı bombardımanların en 
uzunu :-ıo Erl<ııdc rapılnııı olmu~ 
ve bc<i saatten fazla c,,üm1ii~tür. 

Diğer mtihim hc.clcfler şunlardır; 
Stctlin'dc petrol \ 'C Uman tcsi. 

salları, !\lagckb\ırg'da "Braun. 
ke~zfss ~irkctinin petrol te·i~atı, 
Hanan'd. ı mulı immat fahrik:ı.sı, 
Stuttgrad'd::ı Jlo h l\l nrete fahri. 
lm'>l, l\m"tcrdam\h ikı ~ece hom
bardunan edilen Fokker tayyare 
fabrik::ı.cı, Bolt"ııbur"''da tanare 
fabri! ... a,1. Lim·•nlar 'c sahil mü
dafaal::ırilc mildalaa gemilerine 57, 
demiryolu mcrkçzlerHc marfandiz 
garlarına 37, lahdkill:ıra 4. ha,·a 
meydanları le deniz: tayyare üsleri. 
ne 27. pelr{>I drPolrırıııa l 5, YC 
amme hizmeti tcsisatlanna kar~t 
da 8 bo:nl;>;:ırdım:rn yapılını~l ı r. 

Bu l>omb::ırdım.1nların hepsinde 
15 tayyarcmiz dü~mü~tnr \'.C Al
manların lngilizlcrcc mlllum olan 
zayiatı da 5 trın:ırc.dir. 

Romanyada tevkif 
edilen ingıliz 
P ara mukabilinde 
serbest bırakılmış 

BiU;rq1 G ( A.A.) - Röyter: 
lngiltcrcnin 13ükrcş clsisi, 

pcrşcnbc giinü tevkif edilerek 
cuma günü serbest bırakılan 
Ingiliz tebaası l\lc:rcy Clark'ı 
dün nkşam Plocsti'dc ziyaret 
etmiştir. Clnrk hcniiı yatakta 
idi ve tevkif edili rken maruz 
kaldığı fcnn ınuamdc yiiziindcn 
kımıld:ınnma~ h:ıldc bulunuyor· 
du. 

Verilen malumata göre, ken
disini tcfkif edenler serbest br 
rakılması idn 10.000 ley iste
mi.-,lcrdir. Clark bu ı~rayı vere· 
rck serbest kalmıesa da biraz 
ötede diğcı· bazı gençler ruvel· 
verle üzerine n leş etmi17Jerdir. 
KurF,;unlar Clark'a isatct etme· 
miştir. 

---o~--

Zaptedilen Alman 
vapuru 

Londrn; G (A· .\·) -Röytcr a· 
jansına Kanadnnm garb s.nhilindc 
bir limandan bildiriliyor: 

Knnadanm silahlı ticaret kru,·a
zörU "Prens Robert'' bı©Iiı Kana· 
daya muvasalat etmi§ ve "Ve.ser" 
adındaki Alman vapurunun 25 ey
lülde nasıl r.aptcdildiği hakkmda. 
ki raporunu Yermi3tir· 

Kanada bahriyelileri ilk ihtarı 
müteakip 15 dakika. zar!mda At· 
man yapurunıı ıı.Uanıı~ Vf' ,·apuru 
muharebcsiz zaptcmişlcrdir· 

• 

tayyareler 
yaklaşamıyor 

Loııdra , 6 ( A.A.} - Hava \'e 
f!mniyet nezaretlerinin mü~terek 
tebliği : 

Bugün gündüz dü$manın mün. 
fcriden yahut k~ük gruplar ha. 
!inde uçan tayyar~!cri lngiltcreniı. 
doğu _ cenı.ıbunda ve Londra böl
gesinde bazı yerlere ta3rruzlarda 
bulunmuş1ardır. MidJand'm doğu. 
ıSuna !\'e Eastanglia'ya bir kaç 
bomba dü§lllü~r. 

Folkestone 'e ~orthamton Sh.i
r.e'nun bir ~chrine ybksclc infilak!ı 
bombalar ıduŞt>rek lıir k~ç C\'İ yık· 
mrştır. r n!=ancn zayiat .azdır. 

Hığcr muhtelif m<'\4-ilerde düş. 
m<ın ta,·vareleri bulutlar ~zerin. 
den bı r ·kaç sa;wxlan ronra fü-at
le uıaldaşmrş1ard ı r. Ba(!rn yerler
de bırbirinden çok uza1{ bazı !ne\'. 
kilere bombalar dü~müş olmakl~ 
beraber maddi hasar ,.e insanca 
zayıat pek azdır. 

I.cn.t.tra, 6 ( A . .A.) - Jstibbarat 
nezareti bıldiriror: 

5 T~riniewel gece )'ansı niha. 
Yet bulan hafta zarfında Alman. 
iarm lngilterc üzerindeki ha\•a mu 
harebelerinde teeyyiid eden zayia. 
tı l01 tayyaredir. Bunda hasara 
uğrayan veya muhtemel olarak 
karbcdilmi~ olan Alman tnyyare
lcri dahil değildir. Bu 104 tayya. 
reye tekabtil eden pilot adedi 2:;0 
den fazla olnrak t:-ıhmin edilmek. 
tcdir. 

Ay.ni dcvrr. zarfında t n~iliz ha. 
va kuwetleri 10 tayyare ka} bct
mişle:-şe de :H p ilot yani pj otln. 
rm yarıdan fazlası sağ 'c salim. 
<lir. 

r. .ıo.n ,'\ ı ATE, t şımn;r:ı.r.~oı 

1-Anıdr:ı, 1 (A.,\ .) - Londra bölJ;e· 
since dUn geceki ha\'a dn!I baraj ate· 
§i haftıınm dığer bUtOn ı;ecelcrlnden 

daha {:iddctll olmu~tur. Alcrtln fltı. iki 
saati z:ırfınd:.ı dn!i toplan be§ dııkl· 

kadan fazla bir müddet tarfmd:ı he· 
men hcmtn biç ausmamı§lnrdır. 

Londranın merl<ez bölgcıılndcn 20 
kllomet,re kadnr mt!.'3afcdc btılwıa12 

bir mU~hit "l.ondra yolu dil§oıaı:ı a· 
kmcılanna obUsler lo lllda1 ettiği bU· 
;yUk at<'.f pcrıJc~ıe kapa tılml§tı.. üi· 
yor. 

Hakikaten gece yarısındnn biraz 
sonra o .saate kadar gelen nıatomata 
dayanarak çl%11en tablo baraj ateşi· 
nin pidC:et ve tesirini isbat ettnekt.cy· 
di. Sadece merkez bölgesinden uzak 
iki noktaya bomba dU .. mUş ,.e hasara· 
t a l!cbeb olmuştur. Dah:ı uZAl:tıı kır
lara bombalar atdmı~. bUyUk bir ha• 
sar yapm:ımı§tır. Bu mlida!:ıa, baraj 

1çhı h&kikJ bir za!cr olmuııt.ur. 
Düşman tayyarcl::ıi l.ondıaom bir 

kaç bölgesi üzerine yan;m bombalan 
yağdırmı~lnnıa dil bu bombnlarm ek· 
ecriııi yr,n•m r,:ıka"'onuırnruşlır. 

• \'aşlnj;'tOn, G (A.A,) - Uabriyo 
nazırı nlbay Knoks dUnkU nutkunda 
hizmette bulunan deniz kuvvetleri 
efradı mevcudunun 2!l!l.2Sl e çıknrı1a· 
cağını blldlrmlşUr. P.u yekQn umumi 
harptenberl en yi.:ksck rnkauı(lır. 

• Madrlt, 6 {A.A.) - D.N.n. ajansı 
İtalya ile lspnnya. arasında do~ru 
tren mUnakalf\tının tekrar tccssUs et· 
Uğinl blldirmckledir. 

• Yıışington, 6 (AA.) - Am,.rikıt 

ıı~ustos ı.ı.yı zarfında yUzc!c sekseni 
Kanadnya ve ln;illereye olmak üze· 
re 600.000 1nglllz llraın kıymetinde 
m!lhlmmat ve kUçUJ( r,:apla ııllfıhlıı.r 

ihraı;: eyleml;tır. 

" Lenlng.rad, 6 {A.A.) - O.N.B. il 

jansr, ı=Unlcrdcnbcrl Lcnlngraddıı. çok 
mUhim ruısa mQdatu tccrllbcleri ra· 
pıldığını ve bu tccrUl:)elerln dUn nlha 
yet bulduğunu bOdirlyOl', 

• Ls Haye G (A.A.) - Ho1anda 1 
le yabancı memleketler n.rnsmda pos· 
ta matbua ve 1:1\Zete muamclelcrlnln 
tekrar açıldığ"ı reamen bildirilmekte· 
dlr. 

• ?.ladrlt, 6 <A.A.) - 200 lcl~iden 
mlirekkep Alman ukert mızıkıısı clUn 
akşam Castcllısnadll Yerdiği koruıer· 

den :ııonra §ehk .ııokaktımnda bir geı;it 

yapnu!Jlır. 

Macaristan mukabcle
bilmisil yaphğ1nı 

söylüyor 

Budatıeşle. 6 ( A.A.J - He,:rlı 
tebliğlere göre, Roman) adil ka.~n 
Macarlar çok fona muamc:1eyc ma
ruz kalmaktadırlar. Romaıwadaı 
şimdiye kadar 50.000 Maca; mili 
teci r-.ıacaristana gelmi~tır. Homen 
makamlarının Viyana hakem ı.a. 
rarına avkm olan bu hattı hare. 
ketini aydmlatmak için yapılan 
bütün tesebbü~ler Homcn hüku
metinin taannüdü kar~ı~mda akim 
kalmaktadı r. 

Bu şartlar içinde Macar hüku 
meti mukabil tedbirler almağ." 
mecbur kalmıs ve Mç.carı c:.tand?Jd 
Romenleri sürmeğe haş'amı~tır. 

Roman va da 
De mı rn1uhaf tzlar 

havranı yapıyorlar 
Tezahüratta Alman 

ordusu mümessilleri de 
bulundu 

ICükre~. 6 (A·.\·) - Tahminen 
100.000 Demir :Muhafız ibub'iln lej
yoner rejimin ::ıo ncu gUnli milna· 
scbctilc Bükrc~tc tezahüratta bu
lunmu~lardır. 

Mihvere olaıı bnğlılığn i~aret ol· 
mak fü:erc. AIJnan gcn~llk tcşklJCl· 
tı mlimessillcri jle Alman ordusu 
müm~sitlcri bu tezahüratta hazır 
bulunmuşlardır. Viliyctlr.rdcn mn.s 
rafı devlete aft olmak ilzcre hu
smıi trenlerle 40 000 taraftar gel· 
mişti· 

.Antoncsko bir nutuk söylemi5· 
fü. 1\:rnl Miı:ıcl Blikreııte değildi. 

---1<>-

Marsa Matrah 
Bombardıman 

edildi 
K ahire , 6 (A· A·) - Bu aabah 

n~redilcn re::mi tebliğ: 
Dün dü~man bombardıman tay

yareleri avcrlann himayesinde o· 
la rak Mısırdaki Mar.sa Matnıh ij. 
~erine taarruz et.ınfıılel'Qir· Ü~ ki
!il ölmü;, ve yaralanmıııtır. Maddi 
zaylat azdır. Dafi toplnrmm atc
~i bir lt1.yyareye isabet etmİıJÜr· 
Diğer iki tayyarenin hasara uğ. 
ra<lıı;ı zannedilmektedir· 
Diğer cephelerde kayda degcr 

bir fiey yoktur. 

Iskenderiyede hür 
Fransızlar milli komitesi 

l sl:cndcriyc, G ( A.A.) - Dün 
burada hür Fransızlar milli ko
mitesinin küşadı yapılmL5tır. 
lfomitcyi !ngiliı;, Belçika, Po· 
louya, Hollanda. konsolosları ve 
bir çok Fransı1.larm h uzurile 
Baron Benoit açmıştır. lngiliz 
b:ış konsolosu tarafmclan veri
len çelengin ilzerinde eu yazı o· 
kunmakta idi: 

"Sevgili Fransayn, ihya edi
len Fran~aya". 
~Ierasim hep bir ağız.dan bü· 

yük bir hararetle söylenen ! ngi
liz ınilli mar§ile kapanmıştlI'. 

ilk Türk mektep 
tayyaresi 

• 

,\nt.nr:ı , li - §lktA~ta Nuri De· 
nıırağ' fabrikasında TUrl( efueği \'e 
TUrk bilgleile ilk yapılm~ olan mek· 
tfp tayyaresi dün Ankaraya gelml!J· 
tir, Yarın Diniğc giderek bir ı:öslc· 
rlş uı;:uşu yapşcaktır. Tayyare !a.br l· 
kanın baı pilotu Burl Alev tarafın· 
dan idare edilmektedir. Tnyyarenln 
makinisti Alidir. 

Bir senede ne kadar 
l{öpek ve "kedi 
öldürüldü? 

9311 yılında lstanbuld:ı 13014 k5pek, 
i 068 kedi öldilrUlmUfltlr. Aynı mUd· 
dtt :ı:arfında 111S2:S ton çöp imha edil· 
mi:Ur. Bunun için 2•t:i981 llraba, 
ıe:31 kamyon, 3:?03 ma.vna kullanıl· 
mı~lır. 

A RG.\N' gö::le riıı i kıp~tırdı· - E\ ~t. 
Gözleri, fırtınalı ı;ol:yüzü - .Şu .halde ikimizden blr.ine on 

~ibi karnnnı.5~1: bir kurclq, obilrilnc ~an dQ:U· 
- F~?.la soze !uz.um yok·· Ben yor·· ..S~n :ha~isini segiyor:ıun ! 

.kaU kararımı ~.-erip ı:-cldim ·· - Ben Arganın üzerine yürüye· 
Dire lıomurdanarnk Hiyalmar'a crğim·· Arganın elinde ejderha ka-

dö11clil: mnn batırılmı§ Turt'ing afunBaki kı. 
- Sana gelince, yaz.ın, gece ile lıç vnr, senin .çelik gömleğin bu 

ı;ündüzün bir oldu ·- ------------:ı kı1ıca daya'l!maz. 
~unua, s eni Sam- \"ız:rn; Ha1bulti benim 
soc adasında dövü l1J q / mrtımda da kılıç 
.ııc bckliy<lceı-;1m. A J::J ..AOrll iş1emiycn cl'eunlu 
Gelmezsen kılıç t.n. • • ,.._. ipek bir g'fünl~lt 
ı;ıyanlar arasııı • ,:.,..,_,.. ________ "'""" _ _ . \'lif·· · 

d!l alçak bir adın olncnktır. - Hayır!·· Arga.nm karşısına. 
Dedi· Hiyalmar: ben çıkacağını.. Çünl.-ü bu ecn e 
- Gemimin çap.ası, o gün o ada· çağırılan benim··· 

nın kumsalına saplanmıs olacaktır· On iki kardeşler de salıüe çık· 
Seııinle dövüıı için, en uzak sahil· m!§lardı· En önde Argan yürüyor-
leı·e kndar giderim!· du. Elinde, Tur!ing parıl parıl par_ 
Ccvn.bmı verdi· 1ıyordu. Hiynlmar ile Orvarm kar-
Argan ,.e kardc~lcri mcmlckeUc- §ısına gelip durdu: 

rlnc döndtilcr. Yazm gece ile gün· - Biz sizi biliyoruz.· Sndn :ne 
düıı: bir olunca. Argan: kadar iyi dövü.s')er, kılıç oyunlan 

_ Saınsoe aaasma gidiyoruz.. de· ~·aptığmm biliyoruz .. Fakat elzi de 
di. Hi~·almar karşıma çık.sa da çık.. mUthiıı bir felaket bekliyor. Dövü

~e ba§lamadan, bur §artlar ko§a -
masa da Gunhild bu d.övUşten son.. cağını .. Gali_p, mağfül:nm. eU&.hma. 
ra 1Jcnim olacaktır!. ve cesedine hürmet ~in, dokun_ 

Babası Angrim bir çok tehlike - masın .. Ölfilerlmiz rsan -v.e §ercfle 
!er tecrübe etmiş adamdı. gömlilsün .•. Eğer lben ölünıem, kL 

- Benim Turfing ndmdaki ktlt· 
cunı aı .. O lbcnim eski cenk arka. lıc.mı Tı.ırfing'i de benimle bernbcr 
da ımdır. Yanardağın mağalarmda gömUnllz! 
sihirbaz cücckr tarafından dövUl- Dcfil. Hiyalmar ile Orvar bunu 
müıtür· kabu1 ettiler, dövU§ te ba.~la.dı: lli· 

Sonra, bir cjderlıanm kaniyle mı yalmnr Argaruı, Orvar da, ~a-
vcrilmiıstir· nm on blr kardeşine saldırdı· 

Dedi· Argan babasının kılıcını Orvar, orta. boylu, bir oenga\·ar_ 
ftldı: di. Adaleleri dcmirdendi· Karat.ası· 

- Koluma güvenim var, dedi. nm gcnıikleri sağlamdJ. Soğukkan· 
bu kılıç Hiynlmarm kafa.tasını bir. hydt· On bir erkek karde~ler, birL 
\'Uru~ta parçala~'a.Caktır· birl arkasmdan yere serildiler. Or

Bcri tarafta da, Samsoe adas.mn. vann vücudunda, çizik ve ııynk 
~tmeden evvel, genç Hiyalmar'ı bile yoktu. Kan ka.rde;i ile düııma· 
pren!es Gunhild yanma. çağnın~- nmı aradı: ve 

Argan, koca g~vdcsiyle yerde 
tı: idi. Çelikll nı~in mintanı boydan 

- Hiyalma r, kalbim, gl>iıl ıım. al- boya. keailm.Iv, nltmda. !tıllı cöğsU 
zinclir, ba.şkasmm olmıyacakt.tr. Bu ve göğsllndeld geniş yııra.aı görü
ytızüğil aJ.. pnmıağmıı. ta:ıc .• onu nüyordu· Parmakları kılıcuım kab_ 
parmağınla beraber gördUkço me. za.sın<ıa. kehetlenmiş. donukl8.l!an 
sut yaşıyacağmı ... Eğer bana. yal- gözleri bulutlara. ~tı. 
nrz gelirse, senin gibi, ben de öle· Hiyalmar'a gelince, bir kao admı 
ceğim.. ötede, yosunlu bir kayanm Uatilne 

Dedi· Hiyalınar yüzUğü parma- oturmu§tJ.ı· Onun da. zırhı dellnurlı, 
ğma geçirdi: eti ve yarası .görünüyordu. 

- Sözünüze inanıyorum .. Sizin Gözleri kn.p~, dudaklan renk 
ya.şamanız i!;ln ellinden geleni ya.. sizdi. 
paca~nnı.. - Kard~inı! mllthiş !bir dövüş 

Hiyalmar, Samsoc adasma iki yapiruöSm· Çek yoruldun .• · Hfyal
gcmi ile ve kan kardeşi Orvar Od mar gözlerinl açtr, ba§Tllt kalw.u> 
ve scı;me .silah nrka.daşlarile gitti· gülünaedi: 
Orvar ile beraber dövUııeceği düş· - Turfing, canavann kanma 
mamm aramak üzere karaya çıktı. bulanmış ağzı ile kalbiıni deldi .. ö· 
Bu sırada Angrim o~rulları geldi· lüyorum .. Kan karoeŞm, beni din
lcr.Hiyalmarm gemilcrile arkadaşla le Gunhild'in yü%ilğünU parmağım_ 
rmı gCSrünce nöbetleri tuttu. MUt- dan çJkarma .. ÇünkU, yUzUğQ p&r
hf3 böğürmelerle dllşnuuılarmm ü- nıağmıdan a )TilmJV görUrse kendi
zerine atıldılar. :Fnkat berikiler kor shıl öldürmeğe nnc:liçti .. Gtmhild'e 
kup knçmadılar. Hepsi kahraman- benim cesedimi götilrQn! \'e ona 
ca dövü§c döYüşe öldüler. Deniz "Hlyalmar'm senin admx anarak 
kızıl kana boyandı· Bu sırnda, ka· öldil" deyin .. 
rada, sahile dönen Hiyalmar ile Or· Hiyalmar p:ırmağmd8.ld yUıUğU 
var, gemilerinin bomboş olduğu, öptU ve öldü. 
nu, dalgaların üzerinde cesetlerin Orvar, Angrim. kardeşleri blıç· 
yilzdllğünU, on iki ko.rdcııin kanlı larile beraber yanyıına. dizdi. tt 
lultçlarmı sallayarak boğUrdUklerl- zerlerine kum, çakıl ve tqlar y:ıf-
ni gördülr.r . Hiyalmar: dı. Kan koku.su aiıxut yırtıcı kullar 

- Bu gece son gecemizdir!· etrafta iboşyere dolqıyorlardı· 
Dedi· Orvar kan karde8ine hay· Sonra Hiyalmar'm cesedini bir 

retle baktı: ' gemiye yükleyer ek Opsalaya. gö -
- Böyle kötü §cylcrl aklına. ge- tUrdU· Fakat p renses Gunhlld, 

ürme! .. dedi, seni bekleyen bir ni- güzel Hiyalma.rm ölilsünil göıiir 
sanlın ,·ar ... Hiyalmar, bu gece, on gl5rmez bir çığlık kopanlt, düşüp 
iki kardeşlerin son gecesidir!· öldil· Kalbi kopup düşınllştU. 

- Orvar, düşmanlarnnızı ikiye Hlyalmar ile Gunhild'i Opsalad& 
a)'lrncağız .• On bir kardeş bir tara. aynr mru:ara, yanyana. gömdfiler. 
f::ı., .Ar:an bir t.n.rafa.. Ahmed Bfineld Koçu 

rm ... e> BU AKŞAM =\\ 
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Halide Pişkin Birlikte 
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Tabiat tetkikler, 
-- e:wı 

Pilin intikamı 
meşbardar. Fakat 
Arı kuşunun da intikam alan hay

vanlardan olduğunu biliyor mıydınız? 
Afrika ormanlarının küçük sa. 

kinleri ara mda (bal kuşu) adını 
ta~ıyan kiıçük bir kuş Yardır. Bu 
kuı:un tuhaf adetleri, halleri görü
l ur. Yabani arının kovanım valnız 
ha<:ma yıyecck temini için çalamı. 
yacağını bildiği için bu işte insa
nın yardımını ~yam hayret bir 
~kilde temin etmektedir. 

JfiÇ Ul\lJTl\IAZ: 

ve döndüğU vakit bal kuşunu al
datmış olmaktan doğan sünırunu 
bütün topladığı balı yemekle les
it eder. 

Birkaç vakit sonra tekrar or-
manda dola.5ır}sen yine bir bal ku. 
şunun öttüğünü duyar. Her za -
man olduğu gibi kfiçük km~ yine 
ötmeğe, 'feryat <'tmeğo başlar. 
Kabile. reisi de yine onun peşin -
den giderek bal bulmak ümidine 

l•:vvclô. nltmda. insanın bulundu
ğu bir ağncm dalma !konarak öt
ıncsile onun nazarı dikkatini cel

'dü!}er. 
Halbuki bulacağı balr evine ta-

bC'ttiktcn r;onrn başka bir a~aca §'ıbnak için a.d~lnrın~~n bidni de 
uçarak insanın nrkasından . gelip ı )anma alan lt~bılc rcısı kuşu d3l· 
::;elmcdiğini tetkik eder. Şayet ta. dan da,ın takıp <ıderek.. orman~n 
kip edilmezse tekrar nyni ağaca karanlr~tlarına dala~· Nihayet bır 
konarak insanın d~tini çekince· kuru agacın kqvugunun etrafmda 
:-ı e kadar dumuıdnn öter· üç ~er~ döndii~tcn_ sonra karşısm-

Afrika. ormanlarmda yabant an- daki yuksck hır agacm dalına ko. 
Jarm yuva1a.rmı bulmak imkiı.nsız- narak .vnziy~~e in~ra başl~r· ' 
dır· Bu itibarla kovanların bulun· Kabile rcısı ngacın kovub"Unda 
duğu yeri,• yerliler bu kuşlar va- nrılar uçusmndığını görerek hay
mt.a.siyle tesbit ~bnektedirler- ret e~_crsc d? .bir kere ?c yakın
Daldan dala kona kona. nihayet dan gorme~ ıçın kuru agaca yak
bal kuşu kovanın bulunduğu yeri laşır. Belki <le anl~r. kaçmış, ba
) erlilcre İ;östcrmeğo muımffak o. ~ bırakmışla_rdır dıyc mı:_rakla a
l ur· ,. ... gacm " kovuguna • baktıgr zaman 

Bundan"' sonra kendine iyl bir birdenbire n:ıüthi§ l>ir feryat ko • 
dal seçerek üzerine :ı-onnr ve arr pararak gen fırlar· 
lannjyerliler •tarafından dumanla ''Ülüyorum, imdat!'' diye :ıcı n-
nasıl knçmldığını seyre dalar. eı feryada bnşhyan kahile reisi c· 
Kuşun iiı.sanlam kovanın bulun- lini tutarak geri fırlndığı zaman n

f]uğu yeri J göstermesi hiç de iyi ğacın kovuğundan mUthiş zehirli 
bir fikrin mahsulü ., değildir· .Kuş bir yılanın başını çıkardığını gö
ta bu ganimetten istifade emelin- rünce korkusundan ne yapacai;-ını 
d('dir· Esasen yerliler bal klşnıa. şaşırmış bir hale gelir· 
h~c~ni ~ermekte 
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hlç de .. cimri Afrikanm zehirli yılanları tara~ 

degıldırlcr. Onu nldalmayı ıyı say- fmdan ısınlanlarm fıkıbeti feci pir 
nıazlar. Bal kuımnun' intil=amı Af- ölilmdür· Bittabi kabile reisi de 
rika yerlileri nrasİnda meşhurdur· ı bundan muaf kalamazdı· Az za • 

. A.nl2ta~a~ı:: hikaye Afrlka. man 7.arfmda can çeklmıcğe bn;! 
J.:o.} r1 ~ t n bınncle olmuştur. Bu lıyan cimri kabile r~isinin başı u
~o:·. . n dcr~ce. hns.iıi' ~ir, kabile 1 cunda, eakırdayan hal kuııu da on~ 
ıt• ı 1 n siirmokteynu.s· O 'ka:. dan bu suretle intfüamını almış o-
riar in- miş ki, oğullarına kan a· lur· 
l~t·~~ ök~z .~·~.manda bile. vermcıU 1" ._l!Pn halcikati, ya~amak için mü. 
;.,ı ı~ın büyuyup ' gittikleri, l1alde cadcle olduğu halde ıı:f'nciler, lm -
bC'kar kalmı l"roır. ~ nun bir lnll.knm olduğunn. lnnnma· 

Bu hıısis kabile reisi bir gün bir maktadrrlar-
bal k~ıııunun daldan dııla konduğu- ~ ı Onların kanaatine göre bu Al
nu ~orerck arkasından ~ider. Son- 1 !alım bir gazabıdır. Ve hu gazabt 
~·~ arı koYanmı bulacağını bildiği ortadan kaldırmak ic:in 'l'anrıy:ı 
ıçın bal kuşunu takip ede ede ni- kurban adamak ı;crektir· Bu. kur
hayct kovanı bulur. ban da ancak bir genç kızı nchire 

Anlnrr duman va.s1lru3ilc kaçır • ntmı:ıl;Ja olur. 
ı'lıktan. so~ra ba2mı alarak Mn de· htc zrnciler dcrhnl buna ltnrnr 
rece cunn oldugu için bal kuşuna vermişler ve kurban ndamağa baı;· 
bir §C'Y vermeden çekip clder- E- lamış1nr· · 

Da karda 
General dö 
Gole karşı 

kim harp etti ? 
Hıir Fransız kardeşlerini temsil 

eden geQcral dö Gole karşı Dakar 
da mukavemet gö teren umumi 
'ali Buaron, Brotanyanın şimal 
~ahillerinde Sen • Loneş'de dünya· 
ya gelmiştir, halen kırk altı yaşın· 
dadır. 20 .yaşında iken harbe işfr 
rak eden bu zat hemen o sene i· 
çinde bir bacağım . kaybetmis ve 
bilahare yirmi üç yaşında iketi de 
Lcjion d'onör, nişanını almıştır. 
1931 senesinde idaıi hayatta tema· 
~iiz ctrniş\1938 de•vali olmuştur.' 

1914 1918 iıarhinde gö:.tennis ol 
du~u kahramanlıklara bir .m~a· 
hele olmak üzere Fransız hükfune· 
ti l\endi ine kaymakamlık vermiş. 
hu sahada zeka ve ga}Tetile derhal 
göze çarpan Buason birinci derece 
de idare amirleri arasına kam· 
mı .tı. ~ 

Amerika 
donanmasının 

bir kısmı 
(Uns t:ırafr 1 nrJık) 

eı takibcttiği takdirde bu anlaş
ma siyasi mahfiller için bir 
sürpriz olınıyacaktır. 

Amerika efkarıumimivcsinde 
ve en ziyade infirnd taraftarı o· 
lanlar da dahil olduğu halde 
senato ar.ası nczdindeki aksüHi.
mel Ruzvelt hiik(ımetini lngiJte· 
reye lcar§I teşriki mesai ve 
ya:ı;dm1 siyasetini takviyeye teş
vik ve teşci etmektedir. 
Bazı Amerika deni?; ınahfillc· 

ri, bir kısım .Amerika iilosu· 
n~ın yakında A vustralyaya ve 
Sıngapur'a gideceği ve Sin"'a
purda ~n mUhim üssünü te~is 
edeceği mütalaasındadırlar. Eöy· 
le bir manevra• Japonların ma
nevralarına tekaddüm edecek ve 
Jap0nyanm petrolünün ve <liğer 
hanı madde·crinin büyük bir 
kısm•nı tem ın ettiği Felcnı!'nk 
Hirv.listanınm müdafaasını ko· 
laylaştı ·. :ıcalmr. 

Londra 
Varşovaya 
benzemedi 

(Ba~ tnrarı 1 ncitlc) 
Di~er taraftan havanın muhalr

foti Ye Londr:ıyı dışarıdan çevi-I 
rPn müdafn:ı çemberinin müessir-! 
!iği hükfımet merkezi lizcrine gece 
taarruzlarının gittikçe azalmaşma 
badim olmuııtur. 

ı.O.\'nnA s \KIX niıt GJ~m~ 
GI:ÇlRDİ 

J.onılrn, 7 (A· A·) - Londra,I 
diln ak!;am yıldırım harbinin ba~-
lan~ıcı~d~nberi en sakin gecesini 
geçırn11ştır. . 

Blri akııam vakti biri de sabnh· ı 
~eyin .erkenden vC'rllen iki tnhlike 
ı~aretı arasmdn snaUcrce devnm 
eden bir slikünet fasılası olmuş -
tur. 

Pazar nkMmI verilen tehlike L 
şareti, şiddetli lılicumların Lon· 
draya tevcih edilme~e başlanılmııı 
olduğu tarihtenberi verilen bu ne
vi işaretlerin en kısnlanndnn biri 
olmuştur. 

Sabahle:>in verilen tehlike isa
reti esnasmdn payitahtın muhtelif 
varru;lanndan gelen mitralyöz ses
leri işitilmiştir, fakat Londranm 
merkez mıntakasmda. sükun hü
küm sürmüştilr· 

I~ndranın münakalat sen.isle 
ri. bütün gece işlemiş ve otobUs: 
!erle tramvaylarda pek fazla yol
cu• görülmüııliir· 

Mareşal Grezyani 
Romaya çağırıldı 

(Ra5 tarafı 1 ncide) 
kin edccPktir· Bu şartlar ltalyan· 
Jann zorluklarını hafifletmiyecek, 
fakat bu zorlukları daha ziyade ik-

1 tiham edilir bale koyacaktır. Buna 
binaen dü"man tnrafmdan Afrika-
da yeni bir adrm atılmoııı imkan· 
siz değildir.,. 

A:\lERiKAX <L\ZETESL.~E ~ 
G0RE 

Ne\·york, 6 (A· ,\ .) - Nevyork 
Taymi.s gazete11l vaıo:ıvor: 

"Brcru1C'r müla.katr: ·.Alman tct
hiş sisteminin 1ngillereyl tethİJje 
muvaffak olrunadığının >'C Alman 
milletine 15 Ağustos ve 15 Ey!Ul 
için vaadedHcn zaferin ba~nıılama 
dıtfmm bütün dünya önünde itira
fıdır. Geçen mayıs ve haziran ay- ı 
larmm limit.siz günlerinde lngiltc. 
renin kışa kadar berhayat kalaca· 
ğı limit edilmekle beraber bu ümit 
kanaat mahsulü değildi· Bugünse 
bidayetteki ümitler, Jngiliz mil
let.inin t:ı.rih sahifelerinde Pn kah
ramanca. vakalar nrasmda yer ala
cak olan mukavemeti sayC'sindc 
tahakkuk etmiş bulunmaktadır·., 

Nevyork Taymis gazetesi yazısı
na '!}u suretle devam ediyor: 

''Geçecek ikinci kış Almıın mil. 
Jetine maddi mahrumiyetlerin dr • 
şında baııka bir şf'y daha getire _ 
ceklir· Bu yeni klJ) Alman m.illC'ti
ne taarruz kuvvet ve l\ndrf'tl 
müthiş surette artacak olan bir 
~~şmanla. hnrbctmektc olduğunu 
ogretecekUr- Bu yeni kışla Alman
ya ve U'ı.bileri yeni dünyanın mad
di kaynaklarından mahrumiyeti 
ziyade hisı:ıedcccklf'rdir. 

1şte 1ngilterenin bcrhavat ol 
mnsının müthiş manası b~dur. • ,, 

Ortaasyada büyük bir 
kanal 

Moşl;ol:a, "'/ ( A.A.) - D. N. B. 
ajansr, Orta Asyadaki Kar.akis· 
tan Sovyet cumhuriyeti Kolonla 
böl;;esinde büyi.ik bir kanalın in
şhma başlandığını bildirnıckte· 
dir. Kanalın boyu altmı~ kil()
metre olacak ve 10 ,.e 12 kilo· 
metrelik muhtelif yan kanalları 
bulunacaktır. 

• 

1931 den sonra nıöysyö Buas· 
ro:ı, Dakarda umwni vali Brevie 
y ımnda başkatiplik yapını; ve bi· 
lfilıare l 936 da Kamerun cumhu· 
rıyeti komiserliğine tayin olun· 
mu tu. 

1010 senesinde Fransadaki bü· 
) uı. hiıkfunet inkilfıbmı müteakip 
Bua on mareşal Peten taraf m· 
dan Dakara umumi vali tay;n o· 
lunarak mösyö Koppenin yerine 
~ıtmi ti. Halen kendisi hem Dakar 
u:numi 'alisi ve hem de umumi 
komi:;cridir. 

~,-..- M t) H İM BİR FİLM--~ 

<,cneral dö Gol, Dakardaki Fr:m 
c-ızlann da Hür Fransızlara iltiha· 
kı için hu Afrika limanı önüne 
geld!ği zaman Bua on, hu hürri
yet aşıkı 'atandac:ına do:.tlukla de· 
ğil, .ilahla karşı koymuş.ve bunun 
uzerınc Fransızlar arac:ında kan 
dokmck ic;tcmiyen general dö Gol 
~eri çekihnistir. 

ŞiMAL DENiZi 
CA.SUSLARJ 

TORKÇE SOZLO· 
11939 AVRUPA HARBİNE AiT ilk Film 
1 CONRAD VEIOT • VALERIE HOBSON 1 

~ 
. . . . . . '. . 

. . ... . .. -. ,,. . : . . . , .... 

Gümüş liralann sahteleri 
bulunduğu şayiaları yalandır 

(l~a~tnrarı 1 nriıle) 1 me~gul olan emniyet ikinci şube mU· 
ra bulunanları mtişklll vaziyete dU· dllrU Zeki de demiştir ki: _,. 
ııiirmüşlUr. •·- Bund:ın birkaç ay eyvel Sıvasta 
• Bu sabah bu husııııtn Darphane ve 100 kunışlukl:ırı takll•l eden kalpa· 
Damgoa. matbnası mUdlirlUğllndcn ıza· zanlar yakalandL Fakat bunların pi 
hat istedik. Bize şu izahat verildi: yaımya imal ettikleri parayt s!lrcme· 

"- Yerilen emirle teda.vlllde bulu· 
nan paralaı·da vahdeti temtn için 
1934 tarihli 100 kunışluklar tedavül· 
den kaldırılmakta ve yeıine 1010 ta· 
rlhli 1 liralıklar p~ydcrey çıknnl· 

maktadır. Bu toplanma işinin nlhaye· 
ti io;:in hentiz bir tarih tespit edilmiş 
değildir. 100 lruruşluklnrın içinde ba· 
zı .sahtelerine tcsadU! edilmiştir. Fa· 
kat bu paraların tedavlllde bulunma· 
ması sebebini doğurmaz.,. 

Di~er taraft.nn bu mr.sele Uzerlnde 

POLiSTE: 

Bir kadın bir erkeği 
bıçakladı 

Dün Üsküdardıı. garip bir vaka 
olmuş, bir kadın bıçakla bir erke
ği yaralamıştır: 

Valdı>intik mahallesinde, Helva. 
cı l!okağmda 70 numaralı evde 
Davut o~lu Dnhaettinle r..nhlme 
adında bir kadın oturmaktnılır. 

Evvelleri çok sevişen bn iki 
kom5u, dlin heniiz sebebi an1aşr 
lamıyan bir meseleden dolayı kav
gaya tutur-ımuşlar Ye Rahime o ka
dar 11iddetlenmişllr ki, masa i.ize -
rinde duran ekmek bıçnğmı kap· 
tığı gibi Bahaettiniıı üzerine atıl
mrntır. Rahime Bnhaettini yarala. 
nuş, bıçat;'l ile ynkalanmıııtır. Ya· 
rah erkek tedavi altına alınmış, 
tahkikata başlanmıştır· 
r.tR ÇOCl' K JnÇA lil.A llfA~·.\YA 

110CUM ETTİ 
Ortaköydc, Bahçe sokağında 

manavlık yapan Niyazi, dün dük
kanma. ka\'Un karpuz almağn gelen 
39 numaralı fırında çırak nizcli 
Dursun ile kavunun tatlı veya 
tatsız çıkması yüzünd('n kavga et
miı> ·ve çocuğa küfretmi§tir. 

Çocuk bundan çok mülCN~sir 
olmuş. He-men fırına koşarak <'k
mek bıçıığ ı nı kapıp gelml ve ma-
nav Niya;ı;inin üzrrine atılnJır;tır. 

Faknt ctrnftaltiler daha C\'\'Cl 
davranarak çocuğun elinden bıçn· 
ğı almış, kendisini poliso teslim 
etmişlerdir. 

niR ::U01'C>R isıu:ı.g 
G.\ZIXOSU:\"A J;IXDinDt 

Kaptan Ali Sandaros'un iıfa
rcsindeki romorkör, dün İstin: 
yede denir.de seyrederken volu
nu ~aşırmış ve iskele başında 
387 numaralı Bosfor gazinosu· 
nun taraçasına bind irmiştir. 

Ga7.inonun camları parçalan
mış, tahtaları kırılmış, Ali kap· 
tan yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. 

AZGIN ntR )J,\!\'n.\ 
?\IEZUAllı\J)A::\' Kt\C'TI 

Dün mezbahay:ı. kesflmck ü· 
zere getirilen kasap Şerefe ait 
bir diı::i manda, birdenbire ha· 
!atlarını kopararak sokağa' fı r· 
Jamıştır. 

dikleri anlaşıldı. Bundan birkaç f;lln 

evvel Beşiktaşta. bir tram,•ay blletc:ı
.!11 bir yolcunun verdi~ parayı kabul 
etmek i11tememi~. bu parn Darphane· 
neyo gonderllml3 kalp olup olmadı!;rt 

henUz tespit edllmcmtştlr, Diln gece· 
de Sanyerde bir esna! aynı ~eldlde bir 
100 kuruşlu~u taklit oldu~·u lddlııııile 

almak i:ıtememl§tlr. 

Kanaatimizce bu doğru bir hareket 
değildir. Devletin parnııınR. ltar,,ı itl· 
matııızlık göst<.'rmek ve lıu hareketi 
doğurmak yerinde olaınAz.,, 

İnebolu ha1kı mebuslara 

Vapur derdinden 
şıka yet ettiler 

lııcbolu, 6 ( A.A.) - Vilayeti
mizin bütün mebusları dün ak· 
şam Ka!':tamonudan lneboluva 
gelmişlerdir. Gece Halkevin.de 
umumi bir toplantı yapılmış ve 
meb'uslarımız halkın dileklerini 
yakından tetkik ve tesbit et· 
mi~lcrdir. Bu meyanda bilhassa 
kazannzın ve limanınuı.m ycga· 
ne derdini tcski! eden vapurla· 
rm avdette yolcu ve yük alma
maları yüzünden iktı::;adi hare· ' 
ketin günlerce sekteye uğra

makta olması meselesi üzerinde 
bilhassa durulmufitlır. 

Fransa - Kanada 
münasebatı 
kesilecek mi?. 

Ottnva, 7 (A~o\.) - H:ıvaıı ajan~ı· 

nın muhabiri bildiriyor: 
Kanadanın Parl!! orta clçi11l alb:ıy 

Vanurun Otla\'ayn çağrılması Kıına· 
dil. mntbuatında iki memleket nr:ı.srn· 
da dipldmaııi mlina3cbctlerlnln inkıtaı 
hakkında tcfııir:ı.ta yol açmıştır. 

lngilizce inti§ttr eden gazetelerin 
inkit.11. tarafları ı;örtinmcl<te:, frnnııu: 

ca intişar eı.lcnler iııe buna muhalc!et 
etmektedirler. 

Par!Amcntonun l5 te~rlnlııanld,.kl 

toplantısı tamamen bir liekll toplıın· 

tısı olduğundan mcs,.le bıı fçUmada 
ortaya konamıyacak, ancak parla.men 
to resmen nçıldı;'.;'1 uıman müzakere: 
edilebilecektir. 

Knnarla htikumctl, Fı·nnstıo: ~lın· 

<lan olan Knn:ı<l:ılılıırın' ınuhnlclcU 

dolnyısll,. bu lnkİtat arzu eder gürUn· 
memektcıllr. 

Azgın manc)a rastg-elc halkın 
üzerine saldumıs, herkes fc!'
ya t.lar kopararak dükkanlara 
evlere kaçmağa başlamıştır. 

:Polisler mandanın herhan"'i 
bir kaza çıkarmasına meyd;"'ı, 
vermeden kendini tabancayla 
öldlirmüşlerdir. 

Keten dokun1a 
istihsalatı · 

Sinop köylerine 300 
tezgah veriliyor 

S . • r t A ') Viliıyetiıı mop, o. / . . - .1 11 
sahil bölgelerinde istihsal et?ı.c 
keten cinsinin ıslahı ve J<clC~ 
cilik sanatının bütiin köyler 
yayılarak inkişafı üzerinde t.~ 
kikler yapmak için şehri0.1 ~.ti 
gelmiş olan lktısat vc1cııl 
sanayi umum müdiirü Reştı~ ~ 
ner ile sanayi tetkik heyeti • 
isi Şevket Süreyya. merkez. J\~ıı 
zo.sı ile .Ayancık köytcrı~ rı 
faaliyette bulunan tczgal1.\1 
görmüşler ve keten sanayii 

1;~1 
çok elverişli olduğu n.:rıls~.ı ıc· 
hu nahiye merkezinde kOY • 
rinde her evin birer tezgah .~:t 
hibi olması maksadilc V~J<ıı tı' 
tarafından gönderilecek •'O? hl' 
det yeni usul dokuma. tcı;u bit 
nın çalışma sahalarını tc

5 
d:l 

ctmi!o:leı'Clir Bu tezrrfıhlnr - . o "Jl'l!l 

köylü kadınlara yeni usul ~cd~ 
lfıt gösterilecek ve bu s~) .• 
köylerimizde keten ipli;;i ,-c li:l\ 
ten bezi i~tih~aıatı arturılıtf .0 
d:ıhiii ihtiyacın önlenmesi tcııı 1 

edilecektir. ~ 
~~~~~~~------
Fransada Pctcn anaY3

• 

sasının esasları 
barcf)'t 

nrrn. 7 (.\ •• \.) - Fransız ıııo· 
nazırı !'ol l3oduan, "ı ... ı. Su isse• ~ •1 re«· 
tc.sinıı vcrtli~i bir mUlflkatll\ ına • u· 
Pctcnln F·ransaya \'ereceği yeni l<ıt~ • 
nu esasinin esruı hatıarınd:ı.n bııh9c 
rek ezcümle demlştlr ki: rıır.t 

•·- Yeni slyast nl7.amnnız oto eı. 
ve sosyal olac:ı.kLır. Fransa •·11Urrl>ıç.\r 
karde~lik ve adalet,. UlküsUnU ın dcıı 
etmemektedir. Frnnsa ıwmnndıı. e rJJ 
bir hUkümct istiyor. BUtUn S<"lhaıa e· 
otorltenln çökmesi hezlmcUınıt:ıP 8, 

sas sebcblelindcn biridir. De\·1ctl Jlio 
ni<.len kurm:ık için Fransad:ı. b ıe•' 

rnı ' içtimai nlzmnın ananevi teme 1 rııı· 
kil eden nllc ve meslcl• mcflttı 1111"' tııı 
dan lstlfndc edilccelttir. ııu1d'ııt1e • f er 1 • mllcaıltlc \'e imha etmek isle ı, rııı· 
bazılarında hodbinlik, ıli(!cr ııaııl~ı1' r 
ıla lse muttnrid bir mclaJebC ••ttf' 
ruhudur. Bunlar !enıı kııllnnı:ın ııı\i.1 
dlyetçillk, ,Ye ••ııtırriyet,, j3n1l ııll 5._ş 
her turlU JrnllckU! ı;ayrctl ıoı~~}'ll 
halı! getirmekle ' 'c her tUrltl O 
tahrip etmekteydi... ~ -------------
Paderevski Amcril'3 )'L' 

gidiyor 

Jladrit, I (A. A.) - l\1n~ 
piyanist Paclar<"vski diin ~ll )"~ 
cl:ı.n Li?.bon yolu ile Anıcrıhtı 
hareket ctmi~tir. ~ . ~...... ... .. ....,..,~ 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehfr Tiyatı·osıı 

llmm l;ıs1111 tatil ...._ • 
Bu Ak~Al'll Jlld): 

Kn·ne•ll ı.ı:ırrı 
1' ı\1.1 UŞAO~ 

--~o-= -

Ra§it Rıza TiyatrosrJ 
il n/iı/c /'işkin flirlıf:/C ~ti 

ş uı lill ~~ifil 
18 uı ifil ©)@}ifil 

7. • Uirincltctırln Pıızıtı trsl S sıtı•' 
1 

t;"ünli akşamı Beyoğlunda Hali> 

J 
nıasınrla: 

••ı·ııtaı.lı Va~oııl:u Kontr
11111

" 

Ycıd,•il (3) rcrdo 

12 yaşına kadar may. 
munlar aral\ında 
büyÜyen çocuk 

Cenubi Afrikada 12 yasma ka: 
dar maymunlar nrnsında büyiimüş 
bir zenci rocuğu insanların eline 
g('rmiı:tir· 

Cenubi Afriknda Yohan('shurg 
üniverı1itesinde antropolog profc -
sör nayr.ıon Dart.'ın Afrikada may
munlar tarrıfından bliyütülen bir 
çocuğun üzerinde ilmi tetkikatta 
bulunduğu lıildirilmektedir· 

D:ıha konu5anııyacak hir hal. 

:)imdi konuf!mak ö;!rcnrn c-ocuk 
maymunlar arasmda :?l"rirdiğl ha· 
yatını anlatmakt.-ıymııı· Sü\'lcdinfoe - "' gore, maymunlar tarafından de -
\"e, kuı; rumurtalariyle, meyvnlar. 
la ve arıların ağaç kovuklarına 
yapmakta oldukl:ın balla besleni
yonnıış. 

. Çocuk, ilköneelcri hayvanlar gi· 
bı ell,.rinin ynrdmıiyle dört nyak· 
h olarak ~·ilrüyormuş. Ormanlarda 
çalılıklar arasında 

~I 

Çiçek ve mus'ıki 'V 
deyken maymunlar tarafından ka- Çiçeklerin musikiden bofjlandık-
çnlan bu zenci r.ocuğu maymunlar larmı duydunuz mu? 
arasında 12 yaşına. kadar kalarak A 'k merı ada radyo musikiylo çi-
büyümüştür. Kesif oıınanlarda o· çekler üzerinde tecriibeler yapıl
nu tesadüfen avcılar yakalamış - maktadır. Alınan ncticeJ('re göre 
lardır. Çocuk, konuşamıyorrnuıı, çiçekler musikiden hoşlanıyorlar • 
yalnız maymunlar gibi sesler çı - mış, e\•lcrde kullandığımız radvo 
kararak bağırıyormuı>· ki ı · · J 

Alimler çocd!u himauf'Jcrln"" :ı.. ma ne erının etrafına konulan çi. 
~ ., " çeklC'r daha çabuk çiç1>?c açıyorlar-

larak iizerincle tetkikatta bulun - · ~ı~ ve s;ıineşe bakım ay ı;i~~klcri 
mu~lar ve ona konuıımayı öğret • ı:-ıhı ba~larını rndyo dhnzlarına 
mislerdir· • dn~ru çf'viri.rnrl:ı.rmııı. 

t ---"O - as' 
Hallı Sirıcrfl ı.ııt 

ç.oıcıc 
llıı;:iin ıı:ı;ı t • 1 1 de: l - 8rı;ıl'ı 

Türk genci: Ti.irkı;a ııözlU O 
2 - Meksika GUIO, 3 - ?JlltL 

Beyo"ğlu 

..... J, 
- ,./ 

ı ııc1'tl 
13.0:;: ynzık:,,Fa~~o: ırıı: 

programının devamı, 13 .• 0/1 · 1s.oO· 
zlk: Karı§ık program ·(Pi.), ,,,.rı• 

at ş~ "' 
Program ve memleket sa :J.9·1"' 
18.03: llUzlk, 18.40: JdUZJ.lC• ucıurıU' 
ltonu_şma. (İstatistik uınuın ~et "''i 
ğU tarafından), 19.30: ı.rcınl; ,5: J&ll• 
ayan, ve Ajans Iıabel'lerl, 1 U '!a}CtlJ 
zik: Radyo ince saz heye. 'fl."d'f° 
tarihten sesli batıraııır. :20·

15
; )lıızil" 

gazetesi, 20.45: l!Uzik, 21.0S;oııu,.ııt'° 
Dinteyıcı istekleri, 21.so: ~ ~2.sO 
21.45: Mllzik: Radyo orkCS ııaberıerl 
Memleket saat ayarı, J\jaDSr IJ!bl'I° • 
Zlraa t r..sham • Tahvllflt. 1"

11 .ruıi1': • 45· p> ... 

Nukut borsası (FJynt), 22· ·~artı'.., 
Caıı:band (Pi.) !?3.25/23.SO: 

program ve kapanı:'-



~- - -

~ ·34· \'azan: Cek London 
"I kt'l' 
~ ~üe be!i Yi.z, ne eder? On ' !iz amiral daireı:.inin ymlLo; harita. 
~~r ı.. dolıır. Ya müteferrik landır. Yııp:ıcağ:nn işi Efae söyle
,l~t' ~ıııanın, hangaıların in. dim· Sözümde duracağlm. 
<. s ~\' edevat, ilaçlar, tcda.. "ŞeJdon'' meyu.ıı bir ta\•ırla kol. 
~·ı;ernıaye? Bunlar da en :ı. lannr salladı. Genç kız ins:ıfsrzc<?.Sr. 

ı. ıı· ltQ\'a• ın dolar tutacak· Az na dc,·am etti: 
·~ı.·faJı:ıret iimidiyl<' böyle - A ':i, ahi! dedi, felaket gelir. 

"'~ll"' g· . . b q ıleuı·: lM!lmPk ısti) orsa. se ana gelecek. Size ne? Siz !c:ın~. 
~,~tun p:ıra zaruridir. ?\n.. may:n. I~ırakm ben kendi ya~ımla 
tıı. r sermayeniz v1r mı·? ka\•ru!ayırn .. Her koyun l:r:ldi IJa.. 

ı. \.bu hesap karşısında ea. cağından ı.t.ıla. 
ce.,. ll:ı:i~'etini glzlemlyorek İngiliz soğuk bir eda ile mukabe. 

'~ ~:ı:ı Verdi: le etti: 
1 a.:'. " hepsi hepsi yirn1i bL'> - Yann akşnl'ı:ı kadıı.r ·burada 
fl haı çene yurışlırsnk bir adım ilerleye. 
( . do bu l~cbbüs!<'n vnz. ccğin:iz yok· Hı>p ycrinıi:d~ Myac:ı.. 

~ . -Gıı:n. ğrz. Böyle bo~uboşuna nefes tliket. 
• n~a. 

61nı ~ere vurarak ba.. mektcmıe gramofonda ufak bir ha· 

A 1-i 
Ilı s ndn" F ı t 1 ~ ··~ " . . c.ta ne o ur. 

~ <>ıJn,,, ., .• , , '. • e gıtmcm ya .... 
ı.:ı·· 

·~itıı.~a. 1::-ir rı.raya gelse git. 
'a· · v" .. ıı ı·· ı~ d d \ 1, - e i.'.nl· • ,en e a. \' ~:~:·rı L5c girişirim· Olur 

. ".tan çiftlik lcsisln<' 
~tıı Yr>rde ınc\·cut çift. 
·l~ttnp o:-t 1k olaralt gire 

· "Berand'' ~ifUi;,inc ? ... 

• ' son kelimeler üıerinP 
,• ;;rdQrunlukla bağırdı: 

it •8.J-ır! Kotiyen: ... 

va ı;:alsnk nftl'ıl olur? 
Ayağa kalkt:; ,.c gramafonun 

ranına giderek iğnc.}i taktı. 

Tam .Jıln•;ı b:ışlnlacağı srraıla 

~enç kızın birdenbire yerinden fil'. 
lıy:ırak tlHek rafından bir çtfte ~I. 
ltarrp omuzladığını gfünıestn mi? 

Jsn Şeytanı çağırryordu: 

- Hnydi, haydi, ııva gidelim! 

ırnkelmı o var:ı:m mıuriki cHnleııın. 
'·Şeldon" suratmı ft11ıı halde as. 

tı: 

l'\ crcyc gidiyorsunuz 7 wye 
) arşto•ınd:ıki adıunm bt• 

4~!.h. '"..OdU· 

'

" ~-":n~ l:nhnkhnlnn ba. 
r~ - Size cevap vermemek daha 

liJı ~derizn; Mister '·Şcldon" hayırlı olacnk· Çtinkü pc-k iyi bilL 
~" Olu YOr'Jm, timsah a\'lna gittiğ:mi söy. 
"l ~~·- lluz! dedi, sb:e tnkılL 

"'l"l le.rsem muhakkak azarlana.cağnn ..• 
~ h. ~·aptım ,.aka... Bnm ""l!>J •• , 
<:ı~~ l' da buluverdlın, soru. 
~tı a ... 'F'aı:at nrtık pek az 

ta s· . . 
~il" ızt rnhntsrz etrruye. 

b..::"- ltlıle oı tak olacak kim. 
~acı • 
~~ 1b'1In ve esasen kim. 
ı~l:ı ~.lnıaya da niyetim ol. 

"ttıı' Pari • !;olcy" in ya. 
~~ orıalacağım: ve elli işçi ile 
Q..~. tı Zenci ameleyle işe gi. 
~ h· alıa sonra da eski kot.. 

:ıııı ~de hisse nlacağmı ve 
q_ı, atı Z~ci işcileri, bizıat 

. '<!asından toplayıp ge. 

~4'• 
' ~diıulçin için kaynayor; fa.. 

b zaptediyordu· "Jan", 
~~.il VaZİYetini gözden kaÇ?r. 

Yarın görüşUrUz, .Mister "Şeldon". 
Geceniz hayır olsun ... Size t.-ıtlr bir 
uyku temf.'nni ederim· 

İngiliz gramofonun yanmd3n ay· 
nldı \'C ••Jan" ın arkasından !lofaya 
çıktı. 

Genç kız uzaklaşırken ''eda ye
rinde: 

- Bu çirkin ha;;,·anlardan biri 
~ni yutarsa, memnwı olursunuz, 

değil mi? Bu münasebetle kurtu· 
lursunuz! .• dcdJ. Ve eakrak bir 
kahkaha b:l.!tırarak gözden kay
boldu. 

' "Şeldon" sandalya.sma. uzandı; 

ve gen~ kIZtn arka.smdan ıı.val avnl 
bakakaldı. 

Devlet Denizyofları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

7 birincite§rindcn 14 birinci teşrine kadar muhte
lif btlara kalkacak vapurların isimleri, kalkıs 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. ~ 

Karııdenl;; hattına S:ıh 12 de (Giineyau), peı~embe t'.? tle (Cu:nhurt· 

B3.rtm hattına 

1zrolt lı:ıttın:ı 

Muc!:ınya haltm<ı. 

.B:ındırm~ hattına -

Kar:ı.bıga hattına 

1ınroz lıattma. 
Ay-:aJ;k battınıı. 

İzmir ııUrot hattm:ı -
hmir llôxe postnsı -

• 

ret) \'C pazar 16 da (E;e) GJ.l:ıtn. rıhtımından. 

Salı ıs de (Anııfo.rtaı, cumartesi ıs de (Ul.;enı 
Slrltccl rıhlımmd:ı.'l. 

fırılr, perşembe 9,30 d:ı (Uğur) ve pazar 9.30 da 
( T.ıyyar), Tophane rıhhmmdan. 
Paz:ırtesi 13, salı 0,50, çıu·.,·ınıba, perşembe ve c:ı 
mıı 16 da ve paz.1 r 8.15 te c su~) Ay::ıcn cumar· 
tesi ıı ve pazar 19 da ( ~!ara:rn::-) Galata rıhlı 
mmdan: 
l'a::artl'sl, ~ar9ıı.mba ,.e cuma S.1.5 de (Mnr:ıkaz) • 
Galat:ı rıhtımmdun. A)Tıca ~ar~amb.\ 20 de { ~:a· 
adet), cumartesi 20 de (Konya), Tophıme rıhtı· 

mrndan. 
Salı ,.e cuma. lll da (Antalya). Tophane nhtmıın· 
drı.n. 

Pazar O da (Bartın). Toplıane rıhtımından . . 
Ç'ar:ambe. lS tc (Bur8a), cum:ırtesl 15 tc (Mcr· 
sin), Sirkeci nhtrmmdan. 
Pa.z:ır 11 de (Aksu) Galata rıhtımrn:lan. 
Sair 13 te (l{adeş), per~embe 13 te (Tırlıan). Ga· 
lata. rıhtımmdan . 

NOT: Vapur ııefcrlerf hakkında her tUrlll rnaıeımat a~ağıda telefon nırnııı· 
raları yazıtı accnbtcrlınlzJen oğrenUobil!r. 

Galata Ha,:ıcentell~i - Galata rıhtımı, Limanlar Umum :MU· 
dQrlUğU binası altmda. 

Galata ŞtıbCJ o.crntcll!}i - Galata. rılıltmı, :Mınlaka Linıan r.e· 
f!!U~I bl.ııa.sı altmda. 

Sirke-el şube acentellA'i - s.rkecl, Yolcu salonu. 
(0S31) 

4236:! 

40133 
227~0 

inhisarlar - umum 
müdürlüğünden: ı 

ı - Şartı:ıameai muc!blncc (270) metre krtcn hortum pazarlılda .satm 
alınacaktır. 

II - Pazarlık H·lO 9JO pa.zart~i gllnü aaat 16 da l{abat~ta Jcvııı:ım \'e 
mUb:ı.yaat oubestııdekJ alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname şözü geçen şubeden para.nz almabilir. 
IV - tsteklilerlıı pıuınrlık için tayin olunan g!ln ve saatte tekllt edecekleri 

fiyat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarilc birlikte mezkQr ko· 
ınl.ayon.a. mUracaatıan. (9494) 

stanbul Levazım amirliğinden verilen ı 
harici askeri kıtaatı ilanları -----

Tenekeler dah!llı:ıde 300 ton otomobil benzini paz:ı.rlıkl:ı. satm alınacak· 
tır. Tahmlı:ı bedell 111.000 Ura katt temilla.tı 13.6,i~ liradır. Pazarlığı 1:!·10· 
940 cumarteııl günU ıaa.t 11.!:0 da Anka.rada M.ll.V. Hava satmıı.lma konıl.J· 
yonunda yapılac:ı.ktır. Şartnamesi ~ll kuruşa. koml:ıyondan almır. Tallplerın 
muayyen vakitte kanunı vesika ve tl'tnlnatlarlle komisyona. gelmeleri. 

(1202) (0:540) 

••• 
Aon#lda yazıtı kuma,Jar hl.z&larmda yasllr gün ve aaatı~rde p~rlrkta 

Ankarar& M. K. V. Hav& aatm alma l<omllyonunda. 11atm almacaktır. 'rallp. 
!erin ka.nunl vc,alk \"e teminatlariyle komtıyo.o& gelmeleri. 

Cinai Miktarı Tut.an Temlnalt İhale gtlnü Saati 
Kaputluk kumaı ıo,ooo 39,7GO 5963 0/10/0tO ıo 
Kı§lık elbiselik kuma~ 10,000 38,IJOO ~71:S 10/10/D'O ıo 

-e~ ·-. - :,. • (Devamı var, 
~it liaanıa: ------------- • * • 
~~e~ e lta.!tnn.sın, $Öyleyin, .Ajağıda yazılı mevaddm kapalı zarfla eklllt:xıelert hlzalarmda yat:rlı i'\1D. P.at ~e ınah&Uerdek1 askeri ı;:ı.· 

(1182) ~Hl 

~ iz ~alır hiç olmaz.sa.! tmama komi.~yolllarmcb yapılacaktır. Taliplerin kanw:ı1 veaikalarile teklif mektuplarını ihale u.atıerlndcn bir saat 
(lt( • ben de artık size a. evvel alt olduğu komisyona vermelert Şartı:wnelerl koınt.,onlarmda. görUlUr (1172) (0370) 

in tııiz b li Ciruıi Mlktan Tutan Teminatı !bale nt•~u ve saatl 1halen1n yıı.pı· 
~"'ll· ~a ana vızge r... ıo~ 
.,'t( " ben kadın, yahut da IJra Ll1'4 }l\Cafı rcr .. ~. "hnaı lleoo odunu 22'0 ton 22.,00 1780 Z:S/10/HO 11 Gelibolu 
·ıı~ tydınız ki size ne lleşc odunu 1130 ~Cefinu • tı 11.500 862.50 25/10/0'0 11 Gelibolu 
aite b o zaman görfir. Yeoe odunu 920 " 13.864 1132.30 2i5/10/9·SO 

~tn~ bJ.lıı. .defa tekrar ettim, '.Meşe odunu 1150 o 16.330 ı22uıs 25/10/960 
11 Gelibolu 
11 Gelibolu 

"-.~ lli: Fikirlerlniz saç.. Arpa ~"2 '' 26.500 1987.88 22/10/9'0 
ı~~ • \'e tahakkuku imklln Arpn 4150 ,, .20.790 1559.25 21/10/940 

15 ElAzıf 
16 Siverek 

~ '• $' • Kuru fasul•·e - 1150 ,, ~2"""" 18/10/0•o ~t(~t 1t hulyaperes~, §UUr- • ... uvv 31150 " 
16 Niğde 

~'l( •• l!<len bir insansmrz! Kuru ot 1220 ,. 61.000 ~75 22/10/940 
~ "l.Ze S:tm&D 1330 ,, S3.25l> 2492.76 21/10/94.0 

lG ~iğde 

16 Niğde 

~
tt · aksini isbat edece.. 

' !!Slt! \~~ t bir kotra tedarik 
~~ ~t!:Planıık yapacağım. 
,~~t· C3in ama, dcnJzcilik. 
~ il)). Sizden kat kat faz. 

... -
.A§ağıda yatılı mevaddm pazarlıkla eksilt.meleri h!zıı.larında yuılı gün, aant vo mahallerdeki askeri aatmalma 

koml.lyonlarmda. ynpılacaktrr. Taliplerin ka.nw:ı1 ve:ıikıılarllo ihalo ısa.tinde alt olduğU komisyonda. bulu.omaları 
.. ın- ( (1190) (9482) 

Cin.sl EkııUtmenlıı :rapıla.• lt!ktarı , Fiyatı Teminatı !hale gUn ve 11aati 
cağı yer kuı-u, t~ •• 

h ~·eJ..k Yula! 
~ -.a.4ar :Ullsinl Ta.hitidcn uun 

Gelibolu 200 ton 8.12.lJ 2437.50 
Balıkesir • 1000 " 15 22.tl<JO 

H/10/940 16 
l~/10/9i0 Hl 
15/10/9i0 lG 
11/10/9!0 15 

~ ~ llag salim getiren be.. Buğday 
' tetnlıı ederim ki ge. Buğday 

Balıkesir 1000 ,, s 12.000 

~a Yegane Amil !ngi- Bez un çuvalı 
Ankara LV. A.mlrliği 2t00 ,, 180.000 lira 
Aı:ıkara LV. Amtrllğl 20.000 adet ıuoo lira 9/10/040 H 

KURTARDIM 
Ro1nan " Milli 

~~an: lskender F. Sertelli 
~tb . '19. 
~:·· ı~ıer . • . . 
~ ~ tt .... 1Yı gıdıyor. tn~ı-
1~ıuı tnilddet kalınanı .. 

~~tısını alıp giderim. di· 
"-t~S cıktı. 

\ 
11

Q: ara, nıerdivendcn iner· 
}~ 

~'an 't ~et: &eleceksin? Eşyanı 
ı·~ iteceksin' 

1 ına . 
, . t:ıı. l:: d~m. Bu gece bura· 
, t~r . §~ amı da yarın Sir 
~t ttırım. , . rna 
~i dam Saranın pan· 

Od;:ıyn rerleştiktcn 

sonra, emekli kaptanla tekrar kah 
\·eye dönmüştü. 

O gece denizciler kah\·ehanesin· 
de her zamankinden fazla ı;öıe 

çarpan bir kalabalık vardı. Uzun 
boylu. kara bıyıkh kırk yaşlarında 
bir adam, yanındaki arkadaşına 

hızlı h1ılı anlatıyordu: 

- Bugün beni Harbiye rnekte 
bine götürdü!er. Ye orada sorgu· 
ya çektiler. Eğer ermeni tercüman 
tanıdık- olmasardı, m~hkCunlar 

bodrumuna atılacaktım. Allah kur 
tarsm Tfü"k milletini bu esaretten. 

Arkadaşı yavaş yavaş soruyor
du: 

- ~için götürdüler seni o~aya? 
- Gura, silah kaçakçılığı ya· 

pan bir adama köprü üstünde sc· 
lam vennişim. Hafiyeler jurnal 
etrni~ler. Böyle rezalete Abdülha· 
mit zamanmda bile tesadüf edil· 
memi~tir. 

- Kimmiş bu sil:lh kaçal~çısı? 
- Cemil isminde biriymiş .• 

Vallahi tanunıyorum kendisini. 
Eğer tercüman ~Iıgır olmasaydı, 
kodese ginni~tim. Bereket \'ersin 
ki, elir.e yirmi beş lira tutu;tur 
dum da yakarı kurtardım. 

- Ya onu tanmıasaydın?! 
- Derdimi kimseye anlatamrya 

caktım.. Deliğe girecektim. 

Emekli kaptan, ~Iehmede genç· 
lik ,-e denizcilik hayatından bahse· 
diyordu; bu sözleri duymuyordu. 

Mehmet, emekli Sait kaptanı 
dinler gibi görüt1erek ara sıra ba· 
~ını sallıyor ,.e kulağına akseden 
yukardaki konu~maları duyduk 
'ça içini çekiyordu. 

Acaba, Saranın evinden o gün 
çıkıp giden Cemil, lngiliz Entelli· 
cens servisinin aradığı adam mıy· 
dt? 

Mehmedin içine garip bir ~üp· 
he gimii~ti. Eğer böyle ise, tehlike· 
li ve şüpheli bir adamın yattığı o· 
dayı kiraladığİna hiç de i~abet et· 
miş olmryacaktı. 

Bir aralık Sait kaptana sordu: 
- Saranın pansiyonundan çr 

kan Cemil kimdir, tanıyor musu· 
nuz, kaptan amca? 

Emekli kaptan elindeki tespihi· 
ni çekerek manalı bir tavırla: 

- Tanımaz ohır muyum, oğul? 
dedi • bizimkilere büyük yardımı 
dokunan bir kahramandır. 

- Bizimkiler dediğin kinılerdir? 
Anadohıdakiler.. lstiklaliJni· 

l,D Ley!i Ve~i ErkeK Kol J• Nehari 
K11. -~ 
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Müdüriı - •~!ilil Şlsıı 'fl'mkkl l>lrı•ktörll l\I. All lln~met Kırt':ı 
Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OCRET.lMINE eh<>mmlyct 
\'ermek, tnlcbeSinln s:hhııt ve lnzıt:ıtı ile yalnnd:ın nl.1kadıır olmaktır. 

'rF.LE:b"O.\T : 411159 

lSAl'iA ~E Q!:.!JU GÖNÜL 
Gô:'llf,Ul\IU SİR 1JPLI DILB.V. 

--··-~ 

AYŞE iZ 
UUIIUNI •. \ BEXl SE\' GÜZELiM 
ızrmABI.S SE\'GiDE:S M1? 

ADANALI ABDİ 
GEL!."\ AT'l'AN L'ulll"Ol' 
AGA)I YATn:ou. 

Orman koruma genel Ko. müstakil tabur sa .. 
tınalma komisyonundan 
• l - Orm:ın koruma genel Ç. lik luta.ıı.tı ihtiyacı için satın alınacak olan 
a~:ığıda miktar ve isimleri yazılı mutab1yo orman konınıa. mil.stnkll tabur 
sntınalma lwmlsyonunca 2490 sayılı lmnunun 46 mcı maddesinin A .trkr.aııı· 

na tevfikan p:ızarlıkla satm alınacaktır. 
2 - lşbu eu-a bcğenllcrelt alınacaktır. 
3 - İşbu 11 kalem eııynnın tahmin! bedeli 1200 llrq. olup muvakkat tıı· 

mlnntr olan 00 lirayı Sirlcecidc Dcmlrkaprdıı Onnan koruma mll.sta.kll tabur· 
da mUt~gekkll komisyona mUracaat ederek alacagı yazı 110 orman birl.oci 
ınmtaka mes'ul mlha.slpllği veznesine yatınlac:Ak ve fabu makbuzun ibrazilo 
pazarlı~ıı iııtlrnk edilecektir. 

4 - P:ı.z:ırlık 11 blrlnclteşrin 9~0 cuma. günU naat 14 te • orman koruma 
mUstaldl tabur binasında. icra edilecektir. lstcklllerln mesul muhasiplikten 
alacakları teminat makbuzlarllc mczk1lr sııntte İcomlsyona. mUracaatıan 1· 
lan olunur. (9j20) 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün mektep 

kitaplarınızı "V AKIT,, kütüphanesinden ko
laylıkla tedarik edebilirsiniz • ---------- • "it.\• ... t' .· . ~ . ·~ .... ~,."' ·~. - t •• :. • 

Nafıa Vekaletinden: 
Yapı ve imar işleri ilanı ,,, 

l - Eksiltmeye konulan iş: Anl{ar:ıda ~a cdilnıckte bulunan Atatürk 
liScsi Utwo kısınma. yc.pılncak l:alo · : w~ sılıht tesisatı işidir: Kc~lt be~li 
232·1:5 lL·ıı 85 lturu~tur. 

2 -- El'8iltmo :?3.10.19i0 çar§:ımbn gUnU saat on be§te Nt.tia l'e~eU 
J'&pr ve imar i~l~rt eksiltme komisyonu odaımıda kap:ı.lr zart usullylc yapıla· 
caktır. t 

3 - Eksillıne tınrtnamesl \'e buna .ı:nüle!crrl cwak bir lira 16 lturu, be· 
del nıultablllndo yapı ı:c lmıır i§1eri reisliğinden alınabilir. 

~ - Ekslltmeye girebilmek 1çin istcklllcrin 1743 (bln yedlyüz kırk Uç 
lire.) 4' (kırk dört) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nııtia. VekA.· 
!etinden bu işe girebileceklerine dair almmI§ vesika raptetmeleri Ift.zımdıT • 
Bu nsllta lı;ln eksiltmenin yapılacağı gilnden en az Uç gUn evvel bir 1sUda 
Uc Na!la Vekıllcline mOracaııtıarı vo dllektelcrlno en nz bir kalemde 
(00.000) liralık bu l.§e benZer bir l§ ynptıklarma dair i~! yaptıran Sda.reler
dım nlınmış vesika. r:ıpletmclcrl mukta.zfd!r. Bu rnUddet zıı.rtında vesika tıı· 
fobinde btıJuı:ımıyanlar eksiltmeye glrenılyeccklerd.lr. 

5 - lstcklllcr tekllt me!ftupl:ı.rmı ihale gUnU olan 23,10.9-10 çarpmb:ı. 
günü saat on dörde kadar komlsyon reisliğine makbuz mukabilinde t~llm 
etmeleri ltwmdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6417) (9jll) 

İstanbul fiyat murakabe 
kon1isyonundan 

22 num:ırıılı ilan - 7·10·940 tarihinden iUb:ıren tatbik edilmek Uz.ere tam 
yağlı beyaz peyı:ıiıin toptan teneke ile nzaml :fiyatı kilo ba:mda. ,2,50 kuru: 
ve pct·:ılccndc fiyatı <la kilosu aznmt 50 kuruş olarak tespit cılildlğl llAn olu· 
nur. (!134!1) 

zi, bayrağımızı. haysiyetimizi kur 
tarmağa ç.alı~nlar. 

Sait kaptanın gözleri birdenbire 
döndü; acı boğuk bir öksürükten 
ronra de,·am etti: 

- Türk milleti, ~imdiye kadar 
böyle bin türlü fel5ketlcr geçirmiş. 
her müşkülii yenerek, tehlikeye 
dü~n ''arlığmı korumasını bilmiş 

bir millettir. ltiH1f devletleri zu· 
lümle dolambaçlı siyasetlerle bizi 
avlamağa ve sindirmeğe çalışıyor 
tar ama, bir gün, bu tuttuktan yo· 
lun çıkmaza sapacağını onlar da 
anlayacaklar ye pi,Şman olacaklar
dır. Neye yarar? Bu müddet zar 
fmda birçok masumların, bigünah 
!arın kanına girmiş olacaklar. Be· 
reket versin ki, Anadoluda başlı· 
yan milU harekete, tehlikeyi gören 
her Türk vatandaşı iştirak ediyor: 
fiilen i~tirak edcmiyenler de manen 
yardım etmekte geri dum1Uyo:-. 
Böyle olma-.aydı. bugüne kadar 
''ata.nımmn lıC'r kn;e<:; l r:t::ınhul 

gibi istilaya utrrar<lı .. Peri~n olur 
duk. 

O gece Sait kaptanla epeyce 
dertleB-en 1\Iclımetçik, gece yanı:ı
na doğru kah,·cden ayrıldı; yeni 
kirnladığr odasına gidip yattı. 

?\iehmet çarnş, gün!er geçt1:~· 

çe, Saranın pansiyonunda neler 
döndu&rünü, kimlerin gelip gitti&rini 
öğreniyordu. 

!\Iehmet bu arada, du\·arı kendi 
odasına k::ırı:ı olan silah deposu 
lıakında uz2• tan uzağa - bir 
hayli tetkikat yapmıştı. 

~Ichmet on beş gündür mada.'ll 
Saranın panc:iyonunda oturuyor. 
geceleri gözüne uyku girmirordu. 

~ Ya \'UZ bey beni Sakarya boy· 
!arında bekliyor. diyor ve oradaki 

arkadaşlarını dü~ündü.kçe üzerine 
aldığl y.azifeyi birıı .. '1 evvel yap1p 
lstanbuldan uzakla;mak ir:tiyordu. 

( Dctmmt ı·etr > 



On birinci Balkan oyunlar 
Atletlerimizin çok ileri bir hamle yapmalarına ve büyük . 

muvaffakiyetler kazanmalarına vesile olarak dün neticelendı 

Yullanistan .7, Türkiye ve Yugoslavy 
••··• •••·• •·· ······················•··••· 

altı birincilik kazandıla Puvan vaziyeti 
yapllacak olursa 
7 puvanla baştayız. 
Yunanlıların 45, 
Yugoslavların 38 
puvanları var 

ı'IFT'l .... ,..,... .............. ,.. ... ~ ........ ,... .... ..-ı ..... ,.. ............ ,.. ... + 
11 IDd Jlıalkall oraalanma 

;ünll diba sme F~ efadmda 
)"fpddl. G8nlbl ,...,. .... .....,.. 
'2000 ...... klııyı top1ennp. 8eJbııcQer 
anamda ..,er trlb8n.,... Da krah 
s. MajNt.e JL lnd Jorjan Neal 
pNU l"tyer T9 beden tıertıl,_a 1111111111 

m8ftril C...U Taldr 'l'Mlıer .. lıala-

•QVl'dıL 
~ .&alllllMma ~ 

c1e9 ... pouml ifan&~ bterls 
ki; U incıl llallam o,.ıan at.letl&· 
nılmlzde yeal lıılr çıtnm Dk .ıma ol· 
muıtm'· Baq\UUI kadir ....... 11-
mlz JllQY&ffaldJ'de &'•O ... """"'' 1 
blı1Ddllk kazaMn1k n ........... Bele 
ilk g\ba MJ'llk p11RThk1w , ... f " 
k~ Ud kota da .. ...... 
netlcelellleydl. 4ıaJcımmwg ıülpledld 
kaim lıılr farkla leoecı*1L Jlam1a 

benlıer, ~ ~· 
lAmıılselna lı&I' nalda da lldlKıl eıe-

rmalarm - stml ....._. .a--
dlJ'. MwlA, lılrlDd ............... ,... r,...,._ .,.._ .......... ""'"'"iti b-
zuddr. ... mret.te 10 ..... Wad· 

lik .. ettik ld .. -- ... lllO 
bir aaıama ma1p orw ..... . 

Du vul18* lılr paftll ...... tar 
zım..--elmlr,'9Jıı a,.-
"·nla .... ~ .. ...... ............... ..,,.. ......... . 
200 Metrı Sürat: 

1 - Melih .(Türle)', derece: 
22. 6110 

2 - Mmaffer .{Türk): derece: 
22 8110 

3 - Raçiç .CYuıosiav)', derece: 
23. 

4 - Neranyis '{Yunan). 
5 - Stefanoviç (Yugoslav): 
6 - Yakovides {Yunan). 
Bu koşu çok heyecanlı oldu. llk 

çıl,~ta Yueoslav Raçiç yüz metre 
her ne kadar önde gitti ise de. bu 
mesafeden sonra Melih bqa geçe
rek koşuyu birinci bitinbi~. son 
metrelerde Muzaffer de Raçiç'i ge
çerek ikinci, Yugoslav üçüncü ol. 
muşlardır. 
800 •"letre: 

1 - Rıza Maksud ~{Türk): de. 
rece: 2 Ol 2110. 

2 - Ma:-koviç {Yuaoslav>: de· 
rece: 2 01 6/10. 
l-Stratakos (Yunan) derece 2. 
4 - Kemal (Türk). 
5 - Velkoplos (Yunan). 
6 - Aberçek (Yugoslav). 
Bu kotu~ ümitli olduiumuı 

bir yarqtı. Rua ilk turda başa 
geçti. Bu birinci turu bu vekilde 
bitirdi. Birinci tur bittiği zaman 
k~ucular toplu bir halde idiler. 
lkinci turda Marko\iç bap geçti. 
bu vaziyet son 150 metreye kadar 
devam etti. Bu andan sonra Rıza 
büyük bir enerji ıle rakibi Yugos. 
lavı p:eçerek müsabakayı birinci 
bitirdi. 

l"11isek Atlama: 
l - Lekatsas (Yunan), derece: 

1.87 metre. 
2 - Lambros (Yunan) dereO!: 

1.87 metre. 
3 - Jerfi {Türk), derecıe: 1.80 

metre, Albramoviç (Yugoslav). 
derece: 1.80 metre. 

5 - Jivko\iç (Yugoslav). 
6 - Pulat (T~rk) . 
Bu milsabaka da çok heyecanlı 

oldu. 1.87 ile Lekatsas birinçi \-e 
)ine ayni yüksekliği atlayan Lam. 
bros ikinci, Jerfi ile ayni irtifaı at
layan Albdamoviç (YlllOSlav) u. 

üneü oıdular. 
Disk: 

1 - Sillas Yunan) dtrece: 
&0.10 metre. 

2 - Veysi (Türk) derece: 43 20 
9'tr4'o 

S - Çurçic (Y\llDilav) derece: 
41.ıı--. 

4 .._, Kovaçıoviç (Yuaoslav). 
5 .. ('1'1kk). . 
6 - Stef anakis ('Yunan) 
Bu mOsabaka .berkesin tahmini 

veçhile Sillas'in kazanınasiyle neti. 
celendi. lkinciliği. de birkaç senedir 
diski bırakmış olan ve daha henüı 
on gündenberi antrenman yapan 
emektar atletimiz Veysi tarafmdao 
kaıanrlmı~tır. Üçüncü de Yugos. 
lav olmu~tur'" 
400 M aiMlı: 

1 - Faik (Türk) 56.4110 .(ye. 
ni Türkiye rekoru). 

2 - Melih (Türk) 58. 
3 - Klinar (Yugoslav) 58 9110 
4 - Karayorgos (Yunan) . 
5 - Baupk (Yugoslav). 
6 - F"ılipidis (Yunan). 
Bu da çok ümitli olduiumuz 

müsabakalardan biriydi. Net.ekim 
daha ilk dakikalarda Faile bap 
ı~. ve yan§I birinci olarak biti
rinceye kadar ayni vaziyeti muha
fua etti. Faiki Yugoslav Klinar 
takip ediyordu. Fakat 90D yfiz 
metrede Melih bnyük bir enerji ile 
Yuaoelavı lf.Çettk ikinci, Klinar 
°"1ncü oldular. 

Faikin yaptığı 56.4110 luk de. 
rece yeni Türkiye rekorudur. 
5000 Mıtrı: 

1 - Ma\'ropostolos "{Yunan de. 
rece: 15.22 {Yeni Balkan rekoru). 

2 - Hüaeyin (TOrk) derece: 
3 - Mln'W (T:Qık>. dince: 

16.6 2110 
4 - Ragv.os '(Yunan)' 
Bu müsabakada c1aha ilk anlar

dan itibaren Yunanlı Mavropost~ 
los başa geçti ve ilk turlarda ra. 
kiplerini 200 metre kadar açarak 
rahat bir kO§U yapınağa ba~adı, 
arkadan ikinci vazirette Mustafa, 
onu takiben Hüseyin ve birka~ 
metre geriden de Ragv.os toplu bir 
halde geliyorlardı 

Bu vaziyet son turlarda değişti. 
Hüseyin sonuncu turda sıkı bir 
hamle ile Mustafayı geçti, sırasile 
300 metre farkla Mavropostolos 
( eSki Balkan rekorunu kırarak) 
15.22 ile birinci, Hüseyin ikinci, 
Mustafa üçüncü, Rapıos dördün. 
dl oldular. 
Cirit: 

1 - Mavser "(Yugoslav) 64.24 
metre. 

2 - Papas (Yunan) 61.64 . 
3 - Markusiç (Yugoelav) 59.98 
4 - Melih (Türk) 58.49 
5 - Lukopu)os (Yunan) 57.30 
6 - Kemal (Türk) 54.82. 
Bu müsabaka da güz:el cereyan 

etti. Yukardaki derecelerle neti· 
celendi. 

UÇ ADIM: 
l - Palamiyatis (Yunan), 

derece: 14.50, metre: (Yeni Bal. 
kan rekoru). 

2 -·Yavru ('l'Urk), derece: 
14.37. metre: (Yeni Türkiye re. 
koru). 

3 - Marina.kis (Yunan), de. 
rece: 14.26. 

4 - Vuçeviç (Yugoslav). 
5 - Ömer (Tllrk). 
6 - Luareviç (Yugoslav). 

Müsabaka Palamiyatis.Yavru a. 
ruında sıkı bir çekişme halinde 
ge~ti. Ve bunun neticeıi ola. 
rak Palamiyotis Balkan reko. 
runu kırarak birinci, Yavru 
TUrklye rekorunu krra.rak ikin. 
ci, Marinakis de Uçilncü ol. 
dular. 
BALKAN BAYRAK 
KOŞUSU: 
1 - Yugoslav takımı: 3.26.8/10 
2 - Yunan .. 3.28.9/10 
:l - Türk ,, 3.29.5/10 

Bu · oşu için de çok limit bag. 
lamııtık. Nitekim ilk 800 met. 
reyi Rıı.a Maksud rakiplerinden 
JOO metre farkla bitirdi. Fakat 
400 metrede Osman rakibi Yu. 
goelavdan geri k:ıldr. 200 ve 400 
metrelerde Yuplavlar birinci 

200 mefre"cle Melih birinciliii alırken ••• Balkan ve Türk iye TekorlCJTınr kırarak maratontla 

vaziyetini muhafaza ederek mil. 
W.kıyı kazandılar. Son met. 
relerde de Yunanlı kotucu Tu. 
ranı geçerek takmımı ikinci ge. 
tirdi ve bizim takım Uçttncll ol. 
du. Bu kotuyu bize talmnm iyi 
teşkil edilmemesi kaybetUrmit. 
Ur. 

gelen Sevki arkculcqların ın omazlCJTı üzerinde .. 
da Balk&D rekonmu kırmışlar. --- --r------:-: .. 
dır. Z f k da- r Dün de her müsabakanın ga.. a ere a 
liplerine olempik merasimi yapı. 
larak milll mar§lan c;almınış ve 
bayraklan şeref direğine çekile. 
rek ballarına defne dalından spor, 
birer taç konın\Şur. 

macera, aşk rof11 
Yazan SACiı fUGRUL OGEl M.6-RATON: 

Bu millabakaya tam 2.30 da. 
stadda bir tur yapılarak bql~ 
dı. GUnUn en fyi neticeleri dene. 

11 inci Balkan oyunlan· 
nm kapamı merasimi 
KUAbakalard&n sonra l ı inci Bal· 41 

bilir ki bu kO§Uda almdr. Alı. kan oyunlan meraalmle lı.apanmııtll'. 
nan tertibat aayeainde her bet Hmka Balkan m&11mı çalarken. Bal Gilikçe ağırlaşan ~mı san. 
kilometrede bir yantçılarm va.. kan bayrafı ıeret dJreğlnden indiril dalın kenanna dayadı .. 
ziyetl, heyecanla bekleyen hal. mlf ve tekrar 12 tncl Balkan oyunla· Bir eli suyun içine girmişti. 
k bildiril. "yord N"h 2 rmd& çekilmek tızere muhafazası, Bal ı Teı~rar Urpcrdı·. Sankı" tepesin a ı u. 1: .ayet .41. A 

3L6/ıo -·tte ,, ___ (Yunan) kan atleUzm kongresi retıı RJnopuıo- den aşaih kova kova buzlu su 
- •""6- t dl edllmlftlr. b 

birinci, 2.43.33.5/10 saatte Şev. sa H:; ektptn, dlter memleket aUd· ı dökülüyordu. Fakat bu suyun 
kl (Tllrk) ildncl, 2.46.43 de Kir . ıert eeı-etlD• oı; kere (yqa!) baltr· altından kaçmağa uğraşmasına 
1&1dlll9 (Yamn) UQmlc:U. All ••tm ın -.oma merulm• alhayet ratmen bir tilrlU kaçamıyordu. 
dördüncü oldular. vcril~tlr. Bu soğukluk bütün \iicudunu 

Bu etnekJ Balkan oywılan or.;ıru· kaplayordu sanki.. Sankl mUte-
Ragw.oa dün yaptıiı derece zuyoa komtt..ıntn cok candan çalış· madiyen. gittikçe artan bir §e" 

ile yeni bir Balkan rekonı telis man saye91nde pUr1lzsUz cereyan et· kılde soğuyan bir suyun içine 
etti. Şevki de yeni TUrkiye re. mlftlr. Kendllertnl ve bize bUyUk m'J· 'iüşmüştU artık. 
konı yaptı. Birinci, ikinci ve U. vatfaktyeUer kazandıran genç atıe· Kendine haklın değildi. Yavaş 

_çUn_ctı_ge;;._..~_n_a_tı_etı_e_r _ayn;......ı_mm __ aıı. _ _ ı_tzm_t&k_mı_nn_m_t_ebr_lk __ ede_rt_z_. __ yavaş bUtUn hayaller de gözle· 

1 dakikada mağlup olduktan sonra rinin karanlığmdan silinmişti.. 

intikam maçında Kara Ali Nevyork ye:i:;en oynayor. 

P ll •ı il • J • Sa:ıt gecenin onblri.. 6 l ene pe S 6 l T l BUyilk m:ı~ 20 dakika önce 

Ankara, 6 ( A.A.) - Bugün çen pazar gUnU yapılan güreşiıı b!tti·:· Hays.t Nev:.rorkta san~i 
öğleden evvel 19 Mayıs ıtadında 1 revantı idi. 15 er dakikalık Uç . şımdı bnşlayor. Her taraft:ı. bır 
5.000 den fazla bir seyirci yığmı devreye aynlan bu karşılaşma. kaynaşma, bir k~~halık .. 
önllnde amatör ve profesyonel nm ilk on bet dakikası Kara A. . Şquare .~arden ~n. kapısından 
güretçUer arasmda gUreeler ya. linin g11ze1 hamleleri ve bariz bı1'}crcc ktı:ıı sel gıbı caddelere 
pıldJ. UatUnlBğü altında geçti. i ki da. y:ı>·ılıyor. Orada. bura~a topla-

ilk karıılaşma amatör güret. kikalık iıtirahatten sonra. ikin. n~~ ~~plan .polıı dagıtmakta 
çilerimi7.den 72 kiloda güreten ci on bet dakikada, ilk andan i . 1 mu~kulat çekıyor. 
Aziz Kipar ile Yap.r doğu ara. tlbaren yine Uıtlln güreşmeye Herkes heyecan içinde. 
aında yapıldı. Birinci de'Vresi başhyan Kara AUnJn karşremda Daha henüz he kes. maç biten 
beraberlikle neticelenen bu gü. sekizinci dakikada Finlandiyalı 20 dakika olduğu halde kendini 
rc§i Yaşar Doğu 8 dakika~" 40 Pellinen pes etti. Kara Ali ha toparlayamamış, maçın heyr.· 
saniyede tuşla kazandı. km cotkun alkrşl:ın arasmdd ca mdan kendini kurtara'Tla· 

Sıra profesyonellere gelince, hUkmeın galip ilin edildi. mış... • 

Fakat etrafındalU .~ 
menecerleri kendisini 
diyorlar. k'ıJI'" 

- Bırakın! .. Sır1). r1• 
Diye bağınyor Amr. 

sllrü.. . ııtrffL 
- Bırakın beni 0 

kikada yere sereyiJ";;· 
o hakem olacak 111~ 

Menecerleri bir yal 
dlsini teskine uğTll1~ 
yandan da ağzUll11 

e,:enesine süzülen ~ .. ı 
rit tekliode kan lzı.ı .. 
knrulayorlar. 

Demek eski dlinya 
mağhip oJmu~~I;ıcıc fi' 
Almanın daı 

yet başkadır. 

iri yarı bir~ 
man uzun bir (J 
üzerine yaslannılf··· 
bornoz uzatmışlar .. 
bir herif AlmaP'l1 • 
ğuyor. 

Boksör kadar irl ~ 
kısa saçlı. bir adaJ!l 

111 
,, 

baıııı ucunda dutdl 
oynayor. . . ..ı diJer 
Odanın ıc;ınaeaı 

adam. cıgara~a~!r ~ 
ne§'e kinde içıyor t..,.., 
d~ ftla"m ccreyarı ceıolf 
<le biribirloriı1ııe bt),. 
anlatıyorlar. uııcı-J!I 

Boksörün bat uc •" 
n adam bir aralık 

Ka.ra Ali ile Finlandiyalı Pel • GUniln son güreşi. Tekirdağlı H Bir grupta b!r 
tlinen mindere çıktı. Bu karşı. iiseyin ile Milliyim arasında avaz bağınyor: 
taşma iki güreşçi arasında ge. yapıldı. Bu güreş iddialı bir 

lerek f ısüdayor: tJldLo 
genç a.vaz - Tehlike atla tk 

kurabiye gibi yoın 

Allllara • lstaalnd 
llollı maçları 

Ankara..lstaribul eehirleri ara 
smcla temam bokB müsabakaları 
bu ayın 12 sinde Beyoğl\i halke. 
v1 aalonunda yapılacaktır. 

Jstanbul boksörlerinin yük. 
sek kabiliyetini o.azan ftiba.ra 
alan Ankaralıların bu maç için 
çok iyi bir tarzda hazırlandıkla... 
rmı duyduk. 

fstanbuldan iştirak edecekler. 
den Galatasaraydan Muaffer 
ile Abdiyi. Güneş klll.bünden Je 
lsmail ile HulQsiyi bilhassa zik. 
n.wtmek lhnndtr. 

İstikbal için bir ilmlt ollll bu 
gençleri seyretmek boka sevenle 
re büyük bir zevk verecektir. 

kar§ı1aşmadan ziyade iki pchli - Boksu bize mi öğretecek
vanm güreşteki marifet ve ma. ler'··· Favuldur bu wruş .. Ha
haretlerinin bir gÖlterişi oldu. kem t ( krar eden bu hareketle.i 
Ve nihayet Tekirdağlı. kendine kasten görmemiştir. diyorum 
has oy\mlardan birini tatbik ~- aize ..• l\Iütemadiycn alt taraf
derek Milliı.yimi 22. dakika 28 1 tanna vuruyordu. 
saniyede tuşla yendi. ' -------- --1 Ne oluyor? .. Bu münaka~la· 

G l 
..ı I 1 ra ~bep ne? ... 

ene ı;ıİrektörün te l ifi 1 Çünkü Amerikalı boksör Al-

btaabul 8 CA.A.) - Beden t erbiye 
al genel dlrektör1l general CemU Ta 
ner. lstanbulun kurtuluş bayramı 
qıUDa1ebetllc bugt1D re.Iakatinde 1;cnoı 
direktörlük umumi J,!t!bl Cemal vııı 

İltanbul asbqkanı lo'eridwı olı.!uğu 
h&lde Eyllp kua.ııı gençlik tc§kJIAtmı 
tefU, etmi§tlr. 

Genel direktör ııar!edileıı gayreUe· 
rlD ''erd1ğ1 notıcelerl mcınnunlyetle 

mtl§abede etmJı ve tııkdlrlerinl lzbsr 
eylemJıtır • 

man boksörüne 8 inci ravuntta 
nakavt olmuştur! ... 

Senelerdenberi §ampiyonunu 
ringlerclc muzaffer görmeğe a. 
bgmıg olan .c\merikalılar bu 
mağh1i>iyetl bir türlü hazmede· 
miyorlar. Hakemin taraftarlık 
yaptığma herkes kani.. Giıya 
Alman fawllu bir dövüşle mü· 
sabakayı k:ızarunrş .• 

Spor saraymm, boksörlerin 
soyunma ve giyinmelerine mah. 

ğildir. Q!ill 0 

Boksörün pek e il ~ 
bir hareketle yOJl1ll 
kaldmvor: 

_ ia ötekt!-~:~r .. 
-~ktarth~ 
- Acaba! l("lll .,ıJfl' 
- şupbeal'-·· ~ otıP 

köpek balığın• 
1
f: -oeratJll 

Ve bu cillllle ab_., 
herif uzun bi.r !ırtı'
yor. Adeti ~ır &Jıkall•ı.. 
ması gibi bır ~ ofUlll! .. 

- Sana oc dıY ıoJJ~ 
kadalı bir bUC~ ~ 
ve elmas ııeaıert ser 
dönmiyece~1 ~
bir insan elinle~ 
Sen sözümil daJ1 ~ 

Yine arkasıD 
bir kahkah&.·· ( 

Ankara takımı: 72 kilo Cafer, 
66 kilo Mehmet, 61 kilo Fuat, 
57 kilo Şeref, ro kilo Eıain, 53 
kilo Halit. 

sus dairesinin önü binlerce me-1 .ı .. bft 
Şiıli • Beyoğluapor 1 • 1 raklı ile dolu... Saf a köJÜO~ıdJ 

berabere kaldılar Geniş bir pol~ kordonu kapr 
1 kliihiİ •~ _,.. 

yı muhafaza edıyor. .. ~ ..,..-, 
Bu dairenin kilçilk bir oda· ı Bakırk~~A-A tfiittı!! lstanbiıl takmıı: 72 kilo Mu.. 

zaffer, 66 kilo hmail, 61 ldlo 
Hllleyin, ~7 kilo Muzaffer, 53 
kilo Abdi, 5.1 ldlo HUlnD.; 

Dün sabah ~ stadında 
Şifli • Beyojluspor takımlan bu 
sual bir mtlsabaka yapmışlar ve 
l • l betabere kalmı§lardır. 

ımda Amerikan boksörll hidde.. a.fmdaD ..,._- t'iietl1" 
tinden bir çocuk gibi ağlayor.. klUbll -:=tur. 
Dqarı fırlamak için zorla.yor. kiti bul 


