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Yıl 1 N o. 359 -ıu Batmuh•rrlri ı ABiDiN DAYER 

f 

fNGİLTERE SAH1L MÜDAFAA TOPLARINDAN B1Rl 

iNGILTERE.YE TA
ARRUZ MESELESi 

lnııiltereye feerruz edil· 
erniyecefi helt.lunJelıi 

f•yieler• refmen lnııi· 
/iz/erin b<ıyle bir t••r· 
ruz 11ulaaanu 6elıleme• 

/eri oe ay•nılı b•lanm•· 
lorı JofruJur ; çAnlıü, 
mihver Jeııletleri, herbi 
mlimlıün 111erte6e aür· 
atle 6 it irm e /a mec6a· 
riyetinJeJirler. 

y •ıan: ABiDiN DA YER 
~ iman Führeri Bitlerin 
~ umumt mahiyetteki 

1 
sulh tekilli İngiltere 

ı:·~fından reddedildikten sonra, 

# 

lngilterenin 
müdafaası için 
yapılan hazırlık __ ......, ____ _ 
Her gün yapılan manev· 
ralar iyi netice veriyor 

Şimali Afrika 
ve Akdenizdekiı 
muharebeler 

İtalyanlar 
zayiata 

-sık sık ağır 

uğruyorlar 

A ı m anı arın hava Sardunya hava üssü 
akınları azaldı bombardıman edildi 

Londra, i (A.A.) - Han n 
Anavatan nezareti bildiriyor: 
Uüşmanın dün geceki hava fa.. 

atiyeti, Taymis halici ve İskoçya
nın şark sabili mıntakalarına in
hisar etmiştir. Bu mıotakaların 
lıirçok noktalarına ve Gal memle
ketine birçok bombalar atılmış
tır. Hasar ve telefat ,-oktur 
MÜDAFAA :ıtANEVRALARI 

Kahire, 4 (AA.) - İ~iliz ha
va 'karargahının tebliği: 

Dün Ubyada Derne limanı ile 
llıava meydanı üzerine !büyük 
ıınuvıM:fakıyetle üç hava hücu
ıınu yapıl:mıştır. Blerllıeiım tipi 
tayyarelerden müteşekkil lkuv -
vetli bir İngiliz ıl'iloou evvela 
limana taarruz etunistir. Büyük 
bir ı.ıamiye tam isabet vfııki ol
muştur. Vapur at~ almıştır. 
Diğer bazı vapurların hemen va
ki.nine de lbombalar düsmüstür. 
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' MilH Setimiz Dün 
Taksim Gazinosunu 
Sereflend irdiler 

Gazinonun •çılma mera· 

•İminde B•ıoelıil, ıahri 

mizJelıi oelıillcr o• bir 

çolı ııüzide se11•f bulundıı 

Reisicımıiıuruanuz ve Milli Se-
firniz İsmet İnönü rc!i.kalarile 
.birlikte, refakatlerinde :Başve
lkil Dr. Refclc Saydam, Nafıa Ve
kili General Ali Fuad CeıbesoY. 
Trakya genel mülettişi General 
K.izıın Dirik olduihı halde dün 
~ <cc , aat 21,30 da kilşaı merasiımi 
}-a.pı1makta olan Taksian Beledi
ye Kazinoounu teşrif etımişler
dir. 

Reisicuı:nıhuruımuzun teşrifle
ri halkın coşkun tezahüratına 
vesile olmuş ve kendilerini bü
:ı-ii.k lbir sevgi ile karsılamıştır. 
Reisicumhurunmz kazino dahi
linde teŞhir edihnekıte olan şe
hir maketleri hakkında vali Lüt
fi Kırclardan izahat alıınıslar ve 
ıı.eç vakte lkadar lkazi.nıJda kal
mı:slard.ır. 

• 

TAKSlıM KAZİNOSUNDA 
DÜN YERİLEN ÇAY 

Taks.tm Belediye Kazinosunun 
(Arkası 3 üncü sa11fada) ... 

'" . 
Bulgar-Rumen 
Müzakereleri

n ebaşlanıgor -------- -- - -· 
Bulgar tekliff Rumen 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörünün Beyanatı 

Genelik Klüpleri 30 Ağustosta açıllyor 
"Biz sporu bir gaye 

değil gençliğin her 

bakımdan yükselme

si için bir vasıta 

addediyoruz." 

Beden Terbiyesi Genel direktörü 
GENERAL CEM1L TANER 

1 

1 

BEDEN TERBiYES1 HAREKETLERİ YAPAN GENÇLER 

Madagaskar 

ve Kamerunda 

Hadiseler 
Bir F rıınarz resmi tebliJIİ 

lnııilizlerin Kemeruna ••· 
lıer i h r acın• t e' e 6 b a • 
etti 1 i tı i lıildirilmelıtetlir 

Vichy, 4 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Elen Başvekili 

Gl. Metaksasın 

beyannamesi 
"Yunanistan bitaraf 
kalmıştır, daima bi

taraf kalacaktır,, 
Atina, i (A.A.) - Başvekil l\Ie

taksas dün akşam radyoda Elrn 
milletine hitaben f'e rettii:i bır 
mesajda ezciimle şo~·le deını t~ : -=:-.c=:... 

gı tereye karşı, umumi bir ta
;·~~· Y•pıla•ağından ehemmi -
ae e hahS.,diidi. Beklenen bu ta
ruz h·ı· 

"• . a " yapılmamıştır. Bugün 
Ya~ıyet! ~~pkı 10 mayısta başlı -
da buyuk Alman taarruıuo _ 
re:d~""elki gibi bir şüphe ve te
Yap ~t havası içindedir. Taarruz 
lah ı ~cak, yapılmıyacak yollu 
ded'l,•nler, rivayetler, şayialar, 
Yor' ydular ~irbirini takip edi
•an· akın bır tecrübeye naza -
lcr~~~.rmal olarak bu şüphe ve 
llııy ut havası taarruzun yapıl-

Londra, 4 (A.A.) - Daily Te
Jegraph gaıelesinin hususi mu
lıabiri İngiliz sabit müdafaa ba. 
\aryalarının daimi faaliyeti hak
Jıında a!Bkayı calip bir yazı neş-

( Arkası 3 Ü\'ICÜ sayfada) 

:Müteakip akında büyük bom-
ibardınnan ın-u.pları tarafından 

f Arkası 3 iincü Sa!ifada) lhükOmetine bildirildi 

Beden Tuııbiyesi umum müdü
rü general Cemil Taner dün sa. 
ha.ıı: An'kararuuı ı;eh.r•ıııi~~ ıre1-
~tir. Genel direktör selırirniz
de on ,gün kadar kalarak ı:ıenc
lik teşkiliiıtı ile ın:ıeşııul olacak
tır. 

Son günlerde Anadolııda bazı 
vilayetlerin ,gençlik teşkilatını 
teft.iıı etımiş bulunan ıı:eneral ve
ni kuru.hn<J<ta olan teşkilnt halc
'k.ında şu !beyanatta O:ıulunıınuş -
tur: 

Son na=laır mecliı;' · mu 
.akip nesredilen bir tclılıl!. Ca
meroun ve Madaı:ıa.s.kar'da vuku
tıulan bazı ha.diselere işaret et
mektedir. 

İyi malıimat alan mahfiller -
den öıtrenildi.itine ııöre. bunlar, 
daolıili hadiseler dei!"ildir. Zira 
i'ki memleketin ahalisi Metro-

Bugün, Yunan hayatın:n bütün 
tezahürlerinde cezri bir değh.:11 lik 
husule getirmiş ve milletin nıiio;;

takbel istihalesi için en sağfaın 
ve sarsılmaz bir esas te~kil et .. 
mekte olan tarihi devrenin be
şinci yılına giriyoruz. O 7aman. 

acar..na d - ·ı -delit 5 '. egı ; yapılacagına 
•ıııı ;.e ışaret addedilmek la -
•ak g~ "'- Çünkü taarruzu yapa. 
tılak 0• ~n t.~raf, düşmanını aldat
hava •çın, ooce böyle şaşırtıcı bir 
ıııaı.,, Y;ratmak ve onu aldatmak 
A.lm a ını takip. eder. Mesela, 
lınd:t r~dyosu lngilizce neşri . a-

ngıltere halkına hitaben: 
.,,;- İngiltereye taarruz yapıp 
'•Pmıya -•un cagımw merak ediyor -
Yap~· değil mi? Evet, taarruz 
da ~.~•aktır ve yapılır yapılmaz 
d· 1 ecektir, 

'Yor. Diyor d. - f tan d amma ıger tara -
bit a Almanya ile teması olan 

araf ka . ki . Şay· 1 Yna ardan bır takım 
ıa ar ç k Al . &tas d .1 ıyor: nıan şeflerı 

re~~:n a. ~ıkir ihtilafı vardır. Ma
dır Gorıng taarruza taraftar -
lliİı:e~eral .~eytel aleyhtardır; 
lıara r ıse mutereddittir; henüz 
reşaı'~~. ".er','.'em.işti_r, fakat l\la
l'İldi . orı~g ı~ iikrıne mütenıa. 
dir r, "azıyetı tetkik etmekte -

ba~~bbu~ustaki en son haberlere 
1taly m. Almanyanııı müttefiki 
resııı~0't,.Yarı resmi, hatta yarı 
rtsmı 0 akt.an !azla yüzde ~ 
tar , ıazetesı olan Giornale d'l· 
nıi~a llllı başmuharriri Gayda, 
1ı "tr de"letlerinin İngiltereye ç:::k Y~~dırım harbinden vazı:e
•ın k dııer usullerin kullanılma· 
tır aF arar verdiklerini yaznuş -
•";I ~kat Londra, Gaydanın bu ..,,, ... e.rın · · har . . ~ •o.anmıyor; Jtalyan mu. 
lanı'"'~? lngiltereyi galil av -
Ya ak ıçı!' bir şaşırtma hareketi 
~ir~~k ıstediğine hükmediyor. 
ncş~e ·~-. İ~giliz Başvekilinın 
niı· ttıı:ı bır tebliğde şöyle d~-

•Yor-

hi;~wa teşebbüsü ihtimallerı 
AI ır suretle zail olrnamı.$tır 
roe~antarın İngiltereyi istila et
kınd nıyetinde olmadıkları hak
Yat ~~tün' sır":_da yaptıkları neşri.. 
it~ u sozleri gibi iki misli 
Ar~ts~~ıkla karşılanmalı.dır. 
lllltj a olan kuvvet, idraki -
'llan ve hazır olrnaklığıınız bizi 

en uyanık bulunmak ve te
( Arkası 3 üncü sayfada) 

ABiDİN DAVER 

..... . ... ,,, .......... "" 

istihbarat Nazırı ! Lo n d ra da yapılan 
o.uf f C o o p e r' i n ı T ev ki f T o kyoda 
Söylediği Nutuk Heyecan uyandırdı 

Almanya de intıhar ve ve · 
rem vakafarı çoğalıyor 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

1stlhbarat nazırı Duff Ceoper, 
dün aksam ra<l'Y'O<ia verdiiH bir 
nutukta başlıca şunlan ~öylemis
tir: 
Tereyağına para vermektense, 

top ianaline para ilıarcet:nenin 
daha münasip oldui!una müte
dair Göring ta<rafından ortaya 
atılan prensip Alıınanvada .aclı
i!ın ço_ğalmasına sııbe~ .~lmu.ştur. 
Bu aclıih yakında lbutun Avru
paya da yayacaktır. He_r. şeyın 
mesulü biz oldu~uz ıcın ta
biidir ki !bundan dolayı da töh
met al tında kalacaiı;ız. Fakat o
nun ıınes'uliyeti tereyağı pelit.i
kası yerine top politikası kulla-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Japonya sefiri Lord 
Halifaksla görüştu 

Tokyo, 4 (A.A.) - İki mümtaz 
Japon iş adamının Londrada tev
kifleri Japon hükumet "e milleti ' 
arasıoda şiddetli bir heyecan u
yandırmıştır. Resmi mahfiller 
resmi malUmat alınmadan bu hu. 
susta bir mutalea yürütmekten 
imtina etmektedirler. Fakat Ja
pon matbuatı haberi tebarüz et • 
tirmektedirler. 

Londra, 4 (A.A.) - Japon sefi
rinin Hariciye Nezaretine yaptı
ğı ziyaret esnasında Lord Hali -
faks, sefire tevkifatın yabancılar 
hakkında cari emirnameye tevfi
kan ve milli emniyet icaplarından 
olarak yapıldığını ve hiçbir su • 
retle bu tevkifatın Japonyada 
tevkif edilen İngilizlere bir mu
kabele bilmisil olarak tavsif e
dilmiyeceğini söylemiştir. , 

.,-.r:-ncr-cr..o: 
-BlN~E~CE-OKUYUCU MERAK İÇİNDE BiR 
•- TEK ŞEY BEKLiYOR 

-=ALI RESOL 
Aldığımız yUzlerce 

bize ayni 

mektup, telefon ve telgr•f 
suali tekrarlıyor : 

•••• 
Ali Resul ne zaman başlıyaciık 

tl'stat Ziya Şakirin bu eseri daha şimdiden herkesi merakta bıraktı. 

ALiRESOL 
-· 

Adlı bu tam şaheseri pek yakında neşre başlıyacağız. 

Bulgar heyeti Çarşamba 
günü Bükreşe gidecek 

Kral Boris Pıpenle görUştu 
Mec•r · Ramen masolıerele
rine tlıt )lalııntl• h••'•"0 "•J. 

' Bulcıaristan Hariciye Nazırı 
POPOF 

Sofya, 4 (A.A.} - Kenter A
jıuısı bildiriyor: 

Dün öi:leden sonra Sofyaya 
gelmiş olan Romanyanın Bel -
grad sefuinin, buı:ün Bulıraris
tan hariciye nazırile &örüşeceği 
zannedilmektedir. Bu &örüşme 
esnasında, cenubi Dobricenin 
Bulgaristana iadesi hakkında ya. 
pılacak olan doğrudan doğruya 
müzakerelerde tatbik edilecek u
sulün mcvzuubahs olacağı zan
nedilmektedir. 

Hükumetle alakadar bulunan 
mahafilden haber alındığına &ö
re, bir Bulgar heyeti, belki çar
şamba günü Biıkrcş'e hareket e
decektir. Bu heyet Salzburg'a Kil
miş olsn azalardan mürekkep o. 
lacaktır. Yalnız Başvekil Fil of 
dahil buluonuyacaktır. 

Sureti mahsusada Almanyadan 
avdet etmiş olan Almanyanın 
Bulgaristan sefiri Von Rilıtbofen 

(Arkası 3 üncü rnvfada) 

•- Biliyorsunuz kı devlet be
den terbi11esi kanunu ile cıencler 
için klüplere cıirm.ek '"' boş za
manlarında beden terbiyesine 
devam etmek meçburiyetini koy
muştur. Gençlik bu hareketleri 
koruyacak cıençlik klüplerinde 
ve kanunumuz hükümlerine in
tibak edecek halen faafüıetteki 
klüplerde yapacaktır. 

Gençlik klüp ve qrupları men
sııp1arının y~ları ve vaptırıla
cak hareketlere tahammii! ede
cekleri itibarile lüzumu kadar 
bölümlere a11rılacak, her bölüm 
idare ve toplu hareket bakımın
dan ordu talimatnameleri esası 
dahilinde kısım, mancıa, takım 
bölük teskiline tabi tutulacaktır. 

Teşkildtımı.zın ı;ıayesi yurtta
şın fizik ve moral kabiliyetleri
ni ulusal ve inkilapçı amaçlara, 
yurt müdafaası icaplarına qlire 
yükseltmek ve al<ikadarların o -

(Arkası :: üncü sayjada) 

(Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 ÜTl.CÜ saııfada) 

---------------------· ·~ 

Kadın yüzünden 
bir cinayet oldu 
Bir adam 
kıtır kıtır 

rakibinin 
keserek 

gırtlağını 

öldürdü 
Dün saat on beş buçukta E -

minönünde feci bir cinayet işlen
miştir. Yaptığımız tahkikata &ö
re vaka şövle olmuştur: 
Bakırköyünde İstanbul cadde

sinde Rızanın 1 numaralı kah\'e
sinde yatıp kalkan ve rençber -
Jikle geçinen Taşköprülü Osman 1 
oğlu 329 doğumlu Kazımın Fat
ma isminde güzel bir metresi var. 

dır. Kazım son günlerde metresi
nin kendisinden yüz çevirdiğini 
görmüş, kadını birkaç defa sıkış
tırarak başkasına gönül verirse 
neticenin fena olacağını söyle -
miştir. 

Fatmanm inkirına rağmen Ka
zım etraftan tahkikat yapmış, ~e 
lıir "Ün Fatmayı Bakırköyde 

(Arkası 3 ünci' .,,ııfada) 

Dün At yarışları, Atletizm ve 

yapıldı SPOR Kürek Birincilikleri 

.... - . ....... ..---~·--

DÜNKÜ 
Dün yapılan spor 

AT YARIŞLARINDAN ~İR iNTİBA 
hareketlerinin bütün tafsildtını 4 üncii. saııfamızda bulacaksınız. 
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SAYFA-Z 

Oil...:Un. mevzLIIBrI 1 

• 
1 .. -1 are 

Günün büyük ihtiyaçları ve teknik inki
şa f!ar, ihtısı&s davasını, bu arada hava. 

cııığı pek fazla kıymetlendirmiştir 

ir takım insanların 

tonlu olarak çall!jma
larını icap ettiren her 

iıı: mevzu -ve mahiveti ne olursa 
olsun, mutlaka bir teşkilata ihti
yaç gösterir. Ve bu bakımdan bir 
amme hizmeti ile bir fabrika ve
ya mektep ara•ında hiçbir fark 
yoktur. Üstün bir randıman al
mak gayesi şöyle dursun, işin g.,.. 
rHcıncc.ıesi ı<,· in istihdam edilen 

Bu •İdare. şartı ile !fÖyle bir 
neticeye varmaktayız ki, küçük 
hü.>·ük her cins müessesede, ça -
h"ma ıncvzuuna göre şefte bir 
bilgi ve tecrübe, kanun veya ni
zamlardan daha çok, geçmiş bir 
mesleki hayatın veya san'at ha.. 
yatının madfın üurinde temin 
ettiği hürmet \'e itimattan doğan 
bir imirlik otoritesinin mevcut 
olması şarttır. Memur llmirine, iş 
çi ustaba.şısına, mühendise, ve ni-

in~an 1ar arasın
da bjr \ 'a:tife 
tak~inıinin ya -
pılını~ olınası ,.e 
müstait. 

Ya:ı:en: -----
1 •yet baş di -
rc.ri.töriine her 

hususta inan .. 
mak lazımdır. 
Bu inan olmaz-

ş. Hazım Ergökmen 

dt.:"mlcr arasın -
da ınes'uliyete yani bilgiye vesa- ı 
ircyc g~re şekillenen derece ve 
mcrtcbder::ıı meydana gelmiş ba 
lunınatı şaıttır. Bunlar olmazsa 
iş :yilrüycıncz; bunların mükem
mel ve makul bir şekilde tertip 
\'C tanzim.indense, izamİ randı.. 
man denen muvaffakıyet mey
dana g•Jir. 

takat bu teşkilat meselesin -
den başkaca bir sarim daha ayni 
zan1anda tcıuinine n1ecburiyet 
\·ardır: Çalışan ve çalıştırılanla
rın kalitc~i; 

Bir çilingirin fabrikasında ma
rangoıu ('alı~tırmak nasıl diişli
nüleuıczse o fabrikada psosizyon 
İ!-ıli.} ı:n bir hiznıctin ba~ında da 
herhangi bir adamın getirilıncsi 
kabul cdılenıcz. Bu, ~u manaya 
gelir ki, cinsleri ne olursa olsun 
bir h~i görebilmek için insanın 
o i~tc bir kıyıııcti yani o işe göre 
seiullencn bir kalıtesi bulunmak 
şarttır. Ve kalite, işin teknik kıy
meti artlıkçn ehemmiyet kesbel
nıckcdir. Bir fabrika, bir muha
sebe dairesi, bir maliye tahsil şu
bc~i. bir nıcl...tep, blr \·ck.J.lct v.s •.. 
arzcttiklcri u kendilerine göre o. 
lan teknik kıymetleri bakımın -
dan personellerinde kalite, teş
kilfıtlarında da kat'i bir düzgün
lük talep ederler. 

Burada zaman faktörünü de 
- Kendi kendini mevzu içinde 
temin etmekte olmasına rağmen -
hatırlıyalım. Kalite ve teşkilctın 
üstün değerlerini muhafaza e
dip etmediklerini devamlı suret.. 
te mürakabe ve tetkikte zaruret 
vardır. Günün, işin üz ve mahi
yeti ile ihtiyaç olarak şekillenen 
şartları, yalnız işçi veya mcnıur 
kalitesinde değil, teşkilatla da 
değişiklik icap ettirebilir. Bir ge
nislcme veya teknik sahada hu
sule gelmiş bir fark, çok kuvvet
li iki mu,·affakıyet asrı olan bu 
kalite ve teşkilatın - seneler şöy
le dursun _ derhal, hatta sık sık, 
yeniliklere uyan tedbirler yapıl
masını icap ettirebilir. Daha faz
lasını söyliyelim: Küçük bir ran
dunan için hazırlanmış bir tertip, 
biiyük ve seri İş bahis mevzuu o
lunca, önceleri isbatında güçlü
ğe uğranılmış falsolu taraflarını 
derhal ortaya atar ve işlemez 
olduğunu gösterir. 

Üçüncü muvaffakıyet unsuru 
idaredir. Ve burada kullanmak
ta olduğumuz idare kelimesini 
işi, en küçük i..c;çi ve memur sevi. 
yesinin iştigal mevzuundan mü
essesenin istikbaline kadar her 
türlü mesai ve inkişaf sahaların
da tanzim ve idare kabiliyeti• 
manasına almak lizı.mdır. Bunu 
meseli müesseseye, izaıni randı
man almak için bilgi, teuübe, 
otoriteye ... dayanarak .icrayi bü
ldinı. •uretinde izah etmek de 
mümkündür. 

sa ifla• mukacL 
derdir. 

Bizim bu yazı ile ckalite, teş
kilat ve idare. ~aslarına temas 
etmek suretile güttüğümüz ğa
yeye gelince: bu gaye, dünyanın 
kötü ve sert şartları önünde bir 
takım ihtisas müesseselerimiz iL 
zerinde, bunlardan azami randı
man almak için durulmak liizıın
gelıliği noktasına dikkati celbet
nıekten ibarettir. 

Ziraat, ticaret, iklısat Vekilet
lerinin nicin müstakil bulunduk
larının sebepleri ele aldığımız 
mcvzuun içinde yaşıyor. Biz, cbir 
elden idare, ahenkli idare. man
tıkına haksızca dayanan yanlış_ 
tara hükumet müessesesinde ar
tık niba~·et verilmek liızııngel -
diği kanaatinde bulunuyoruz. 

Günün büyük ihtiyaçları ve 
tekııik inkişailar, ihtisas davası
nı, bu arada havacılığı pek fazla 
kıymetlendjrmi~tir. Ve bu se -
beııle dün için makul olan bir ta
kım tertipler bugün yürümek 
imkanını bulamamaktadırlar. 

l\leseıa sivil havacılık davası
nı ele alalım. Vekaletler arasın.. 
da parçalanmış veya yutulmuş 
havacılık müesseselerini •kalite 
teşkilat - idare• şartlarına göre 
toplamaktan, aydadan başka bir 
netice doğabileceği nasıl düşü -
nülebilir. Yalnız ve miinhası<an 
muharip kıtalar sözlerimizin hu
dudu dı"ında kalmak üzere, klsa 

zamanda. az para ile aıami ran
dıman almak için bu birliği yap
ınıya kat'iyyen mecburuz. Çürük 
ve ters tertiı>ler üzerinde dura
cak vaktimiz kalmamıştır. Ve sa
mimi olarak kanaatimiz o dur ki, ı 

bu hakikate parmak basarak bir 
hava \'ekaleti kurmak vatanın 
emniyetini mutlak surette arttır
mak demektir. 

Bir Amerikan 
Şirketi birçok 
Mal istiyor 

Macarlar da zeytinyağ 
almak istiyorlar 

Aı=rika.dan maruf bir siııket 
tı.bbi nebatlar, balmumu. muh
telif yağlar, et ve !katır kılı. ·ku
ru bakla, koyun ve 'keci dttisi 
ilıracatile uğra$ln sEllırMriz tiic
carlarile tanH;ın1ak iıstedıl'!ini bil
diıımiştir. 

Macaristanda tanımrus bir fir
ma da zeytin ya.ii ve kitre iste
miştir. 

emek Den· ev·vor! .. 
Yazan: il Türkcui: 
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Karınpederini görür görmez: 
- Oldu dedi, kazandım! .Amma 

ö.ıle bir gün geçirdim ki_, ihtiyar 
tilki, beni çok yordu. 

Mrscle ·i anlattı. 
Eaba Oriol enela övle gayri 

m5.' ul tekliflerde bulunmu$tu ki, 
Andcruıat çıkıp gitmişti. Sonra 
tekrar çağırtmışlardı. İhtiyar ara.. 
7İsini satmak i temi:vor, şirkete 
veri~ or, eğer muvaffak olmazlar-, 
~a -eri almak hakkını muhafaza 
ediyordu. E~er muvaffak o -
lunun;a, karın yarısını istiyordu. 

Nihayet anlaştılar. İhtiyar iki 
yüz elli bin liraya satroıya ve kiı
rın dörtte birine ortak olmıya 
razı oldu. Aııdermnt baba of:lu 

derhal notere g;;türdü, bir mu
kavele imza ettirdi. 

- Ne)se i~i bitirdim, imdi Pa-
rise dönmeliyiın. 

Marki şaştı: 
- Şimdi mi? 
- Tabii, hemen ~imdi. On b"'i' 

gün sonra işe başlamak lazım. Şu
nu da söyliyeyim ki, siz idare he
yeti lla)arunsınız, ekseriyetin 
benden yana olmasını temin et -
mel.iyim. Size on aksiyon vere -
ceğım. Size de Gontran on aksi. 
yon veriyorum. 

Gontran güldü: 
- Teşekkür ederim 87İ>im. Si

ze satıyorum. Bana beş bin frank 
borçlusunuz! 

Su işleri müdürü şeh- 1 

" 
rimizden lzmire gitti 
MENEMENİ SULAMA TE
SİSATI, KANAL İNŞAATI 

Gelecek yıl Gediz ovalan sulanacak. Sa
lihlide elektrik santralı yapılacak 

Naba Vekiileti su işleri umum müdürü B. SaWıaddin Büke şeh
rimizden izminı gitmiştir. 

Umum müdür, vekfiletçe yurdun muhtelif yerlerinde tatbik edi
len büyük sulama iru;aatını tetkik eylemektedir. 

Haber aldığunna göre, Menemen civarında yapılmakta olan 
büyük sulanın tesisleri inşaatı ve kanal hafriyatı gayet müsait bir 
sekilde devam etmektedir. Sulama işleri 941 yılında nilıayet bula
cak ve Gediz ovalan sulanarak istihsalat birkaç misline çıkarıla
caktır. Yurdun diğer yerlerinde de sulama işlerine devam edilmek
tedir. Salihli civarında lUarmara gölü suyundan istifade edilerek 
bir elektrik santralı meydana gc tirilmesi için tetkikler yapılmış -
tır. Bu iş başarılıncn civardaki kazalar ve köyler elektrikle tenvir 
edilecektir. 

Otomobil ve 
Otobüs/erin 
Sür'ati eri 

Emniyet müdürlüğü yeni 
tedbirler alıyor 

Elınniyet anüdürlü(?ü tarafın 
dan dün ıxıliıslere verilen bir 
emir le J?ere!k şehir haTicinde ve 
ı:ıerek şah ir dahilind işliyen ot<>
mdbillerle otobüslerin sür'atle
rinin ta.hıdit ve takip olunması 
bi1cfuilmiştır. 

Ayrıca bu ıkontrol için de 10 
m<>to.siltletli memur ve mütead
dit sivil memurlar ayrılmıştır. 

MÜTEFERRİK 

Numan Menemencioğlu 

dün şehrimize geldi 
Hariıcive Vekaleti umumi ka

tibi Nııman Rifat Menemencioı!
lu dün sabah Ankırradan şeob.
rimize ııelmiıstir. 

Dünkü konvansiyonel e 
şehrim ze gelen er 
Türkiyenin 'l'iran lronsolos 

muavini Fetlni Beren dün sa-
'ba!hki ikıonıva~lle sclıtimi
ze gel:miştir. 
Al!manyanın Dresden şehrin

de kimya tahsili yaµınakta olan 
Tüıık talibelerirııden Müfit E
renli ile Orhan Tarha da dünkü 
konvansiyonel volcuları arasın
dadır. 

Beden terbiyesi umurn 
müdürü dün geldi 

Beden Teooivesi Umuan Mü
dürii General Cemil Taner dün 
şelhrimize gelımistir. Umum mü
dür sehrimiroe on l!iin kadar 
kalarak genchk kiüuleri teşki
latile meşııul. olacaktır. 

Köy muhtarını öldürdüler 
hmlt 4 (İKDAM) - Mudur

nuda Bektemunlar !köy mıd>tarı 
Melhııne atkşam evere otururken 
ıme<;ihul bir •ahıs tarafından 8 
kurşun a.tılarak feci bir şekilde 
katlecfilmişlir. 

Anderınatm böyle ciddi iş hu.. 
susunda şakası yoktu. 

_ Eğer i:;ı alaya alırsanız baş-
ka birini buluyorum! 

Gontran gülmekten vazgeçti: 
- Hayır dedi, en\,Tinizdc;yinı. 
JSauker Pola döndÜ! . 
- Aziz bayım, sız de bana bır 

. .. . ? 
arkadaşlık yapmak ıster mı:;ınız .. 
Siz de idare nıeclisine 3za olunın. 
size de on ak!! iyon vercyiııL 

Pol mukabele etti: 
- Bu hedıyenizi müsaade edi

niz de kabul etmiyeyim, ancak 
ben size beş bin frank verip bu 
işe gireyiln. 
Anderınut çok . evinerek elle

rini tuttu, kendisine gösterilen 
bu itinıat onu yenmi~ti. Esasen 
giri~tiği i lere para koyanlan öp
mek arzusuna kapılırdı. 

Fakat t<ristian ~akaklarına ka
dar kızarn ordu. Sanki onu sat
mışlardı v~ satın alıcmıştı. E,;er 
Pol kendi•ini sevmeseydi bu ışe 
yüz b;n frank ko)"ar mı id.-? lla
yır, muhakkak ki koymazdı. lliç 
değilse bu alıs \.'erişi onun önün
de yapmamalıydL 

Yemek vakii yaklaşıyordu. O
tele çıktılar. Sofra~a oturur o -

Belgrad 
Ve Selô.nik 
Sergileri 

Ticaret odıısı nümuneler 
h•zırl•mıya baş!adı 
5 EylOl tarihinıcfe Elen kralı 

tarafından merasimle açılacak 
.olan Sclaniık scrl!isi ile 7 evlıU 
da Belgradda açılaoak olan sıer
.ıırve Hükılmctittniz resmen işti
rak edcceitinden bu hususta şeh
;r;miz.de rcırbeden hazırlıkl<ml 
;ba.,ı an ılın ısı. ı r. 

Ticaret Odası bırralardaki Türık 
pavvonları icin nümııneler ha -
zırlaımıktadır. 

TİCARET 

Mürak•be komisyonu 
bugün top'a:ııyor 

Fiat mürakabe kıoonisvonu bu
ll!Ün toplanac 'ıık ve .kereste fiat
ları · üzerindeki ihtikar silffi'V'Ct
lerini tetkik edecektir. 

DENİZ 

Kayıkcı ve sandalcılar 
gittikçe azalıyor 

Şohriımiııdıclci ıkayıikçı ve san
dıalcılann sayısının mütemadi
yen aza~ı ı:rörüımektedir. Ez
ciJınle 2 yıl evvel İstanbul sula
rında 3000 kıryıkçı ve sandalcı 
varken halen lbu mik!tar 1750 

ye inmiştir. 

Maarif cemiyetinin eşy• 
piyangosu 

Türk Maarü Ceımiveti. ı:rel:iri 

çalışkan yoksul ve klınoos.i.z Türk 
çocuklarına okuma imkanları ve
ren talıfue yurtlan ve okulları 
tesisine sarfed:iknıek ilze;re bu 
yıl da bir esva piv~ ter
ti.p etm.isti.r. İ.knııniye ve amor
ti ıı:mktarı 15.400 lira olan pi
Yaııı?OllUn keşidesi 10 eylülde 
Ankarada yaı::nlacaıktır. 

turmaz anne bııvan Pay sordu: 
- Yeni bir kaplıca mı açacak

sınız? 
Havadis her tarafa yayılmış, 

duymıyan kalmamışl.ı. 
Andernıat: 

- Evet dedi, bu günkü kaplı
calar kafi değil. 

Bay Obri - Pastöre döndü: 
- Size sofra başında bır i tek

lif cdeccgiın için beni nıaıur 
görünüz, fakat vaktin1 yok, yc
mektrn sonra Parise gideceğim. 
Su bulmak için aro~tırnıalar 
yapınnyı kabul eıliı or musunuz? 

Mühendis kabul etti. Herkes sus., 
mu~ dinliyordu, onlar bu işin e
sas noklal~rıııı koıııışuıı hallet
tiler. Araştırmalar derhal başlı
lacaklı. Bundan sonra n1eflnttan 
bahis açıldı. Bu gün tek dct:nekle 
llarkta yiirlidiiğünü görnıü~lcrdi. 

Baııl:.cr: 

- Jllııcize diyordu, hakiki bir 
ınnciı.c ... Dev adımlaı· .. le iyilc~j ... 
ı·ur. 

Yemek saknunıla bütün gözler 
Andeımauavdı. Herkes ona ilti
fat eiliyorcin. Garsou a:rtık JCll•~
i?.i evvtoliı ona vcr~yordu. 

• 

Sivri sinekle 
Mücadeleye 
hız verilecek 

Belediye yeniden 34 
ton mazot •lıyor 
Şehriıniııde si.vri sin& w sı;t.. 

ıına ımüoaıdelESine rl<llıa ehemmi
yıet verilerek hiıc bir ver<fıe. siv
ri sinek lb~acaıctır. Be
lediye Reisliı?i bu maksatla ye
niden 34 txıın ıınaoot satın alıınaık
tadır. 
Diğer taraftan E.ı?e ımmtakasın

oo ·ve lbilham.:ı ıkarşıyaka ve 
Menemen kii!Y leriınde 1>1 tıına.d:an 
muztarıp olanların arttı-ğı ve 
her yıl yapılan mücaıdıelenin bu 
yıl liııvi!kile ta1kıiık olumı:ına.dığı 
için tburalarda SL1Jmarun önüne j 
J?ecilemediiti hakkıOO:a alakadaI'
lara şikayetler y~ılmıstır. 

N azillj,de de sıtmanın maale
sef QOCuklar arasında ta!hrhb;rt 
yaptıgı, Aydın ve Menderes ruw
zasmda da sıtmanın arttııl:ı bildi
rilıınektedir. Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vclcileti lbu yerlere 
sür'atle .kinin .ı:ıönrlernniştir. 

Köy spor eğitmenleri ye
tiştirilmesine çalışılacak 

Beden terbiyesi Genel Direk
törlüğü köylerde t.,_,,kil edileco'k 

ııençlik klülıü ve ~uplarmda 
müıkellcfleri calıştınnak ii:rere 
(Köy Beden Teııbiyesi ve Sııor) 
eğ11meı:ıleri "ı'C'ti:ştirnnek tasaV'
vurundadır. Bu müıhim mesele
nin halli için tclkikler yapılmaık
ta<lır. Bu maksatla eiti1ıınen ıkurs 
!arı açılacaktır. Kursun. Maarıf 
Vekaletinin .köy eiiitmıerıleri ve
tistiranekte oldui?u, müesseseler
de ve onlara muvazi olarak fa
aliyete sevkettrrilınıes:i düşünül
mektedir. 

Devlet Demiryolları ye· 
niden tenzilat yapıyor 
Devlet Demi:ryolları isletme 

umum müdürlüğü Hl ağı.ıstostan 
itibaren Sa.msun - Sivas, İ:ıımir -
[)en.izli hatlarında gidi:s- - dJö
nüs seyahatı yapaca.k voleulara 
bilet ücretlerinden yüzde alt -
ım~ lbeş tenzil.at yaı::mıı va ka
rar venıniştir. 

Radyo abono ücretini 
ödemiyenfer 

Şcıhriım.iııde ra<lvxı abone üc
retlerini ödenıiyenlerin savısı
nın anoak yüzde 5 o1duğu anla
şıl.mıştır. Bunlar ha'klkırııdıa da 
avrı avrı ilhbari veler Jresil:melk 
suretile 15 er l!iinlük cezalı 
mOOıdet verilmektectir. 

lspany•dan seyyah 
gelecek 

Maruf bir hııanyol müessese
si Belediyeye müracaat ederek 
şelıriımizin ve memleketimizin 
güzelliği ve turisUk elhcrruıniyeti 
hakkında rnııihtelü dilleıxle ba
sılmı.s broşür, re'hber ve aTuüım.
ler istaırü~li r. İsııarıya<lan lbu
rava seyyah gönderihne;inc ça
lışılaıc~ da. lbu ımürat:aatla bil
dirilmiştir. 

K•rasuyu sel b11stı 
Karasu. 4 (İKDAM) - 48 sa

aLteoberi yaJ!an yıai'aınur nihayet 
durmuştur. Kasabamı:ıxla !bazı 
mahallAtı ve evi.eri sel basmış
tır. 

Garsonlardan biri bir kartvizit 
getirdi. Yavaş sesle okud~: ~Dok
tor Laton, Parise hareketınızden 
evvel kendisine bir mülakat lut
fehneni:ı:i rica eder.> 

- Kendisine vaytim olmadığı
nı söyleyiniz, sekiz on gün sonra 
geleceğim. 

Tam bu sırada Kristiana doktor 
Onora tarafından bir demet çi -
çek getirdiler. 

Gontran gülüyordu: 
- Baba Bonfiy acemi bir ü -

çüneü! 
Yemek bitiyordu. Andermata 

arabasının hazır olduğunu haber 
verdiler. Yukarı çıkıp çantasını 
aldJ. A$a({ı iı1dii':i zaman köyün 
yarı halkı kapının önüne toplan ... 

mıslı. Petrü Martel ko~up elini 
sıktı ve fısıldadı: 

- İşini~e çok yarıyacak hari
kulade bir teklifinı ''ar. 

Birden bire doktor Boııfiy gö
riinrlü. Andermata sokuldu, ke -
mali htu·metle: 

- Güle gül~: Dedi. 
'Arkoı.n var) 
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Müthiş Bir Kasa Hırsızu 

Arif Çubukçunun kasa· 
sını delerek 11.634 lira 
çalan hırsız yakalandı 
Alman tôbiiyetindeki hırsız üç ay 
evvel kasayı nasıl delmiş'? 
=====================================--

An!k:ara, 4 (İKDAM Muhoabi.
riııden) - Nisanın 24 üncü ge
cesi Ankarada milhiın bir kasa 
!:ıımızlığı olıınwıtu. Hadise şu 
idi: IMeclıul şaillslar tarafından 
o ııeoe, Lştklar caddesinde Yeni
çaj!' ookağmda Hımıaııncı · apart
ıınanının 1 inci katındaki Arif 
Çuıbukçunun yazıhanesine giril
ııniş, kasa delimniş, içinden 11,634 
lıı'a para ile 180 lira .kryıınetinde 
ıbir altın ıbile'Lik calınmış ve ka
çılnııştı. ~rek Arif Çı;bukçunun 
Ankaranm tanııunı.ş zelll!inle
rinden olıması, gerek çalınan pa
ranın bü'YÜklüğü hadise üzerin
de .kesii bir alii'ka tapl:amıştı. 
Zııbıtanın sıkı tahkikatına rağ
men suçluların derhal ele geç -
ıın..anesi ·bu alaka ve heyecanı kö
rüklemişti. Bu türlü hadiseler, 
hele bir kasa hırsızlıgma nadiren 
sahne olan Ankara iciıı. 'bir ı:ıe
ce tbir kru;a delinerek 11 bin kü
sur lira calınmı.s olıması hakika
ten mi.iliimdi. 

O j?Ünlcrde zab>ta tahbkatıru 
güçh.ştirınom<-k için bu hadise 
!hakkında hiçibir sev yazı:lrnamı.ştı. 

ÜÇ AY SÜREN TAHKİKAT 

Hm;.ı.zlı.k, sabahleyin ıxılise 
'hal.Jer verilir ver~l:rıez tahkikata 
lba.şl~lı. O vakıt ı:ıerek tek
ru:C büronun, )?erek ıxılis ens
titüsü tkrlıminaloii müteıhru;sısı 
Pavot, kriminalistik ım:ıfrsörii 
Bahaeddin taraflanndan ımli vu
kuf raporunun tesbit ellii":i isti
kametlerde bu tahkikat derinleş
irilımiştir. Elhli vukuf raı:ıorun
da, Arıf Cuıbukcunun yazıhane
"-İnıdicıki kasanın aletler le, arka 
tarafmdian bir insan eli sığaibilc
cek kadar delindiği, paralar ve 
llıi.Lezık almillktan sonra :kasa
nın o halile bırakıldığı söyleni
yordu. 

Ankara zaJbLtası ıbunun üzerine 
Ankara.da makinist, su tesisatçı
sı, kalorifer tesisatçısı ve demlı"
ci ola.ııa.k çalışan yerli ve vaıbarı
cı 192 kişiyi teker, teker ccl
lbetımiş, bunlardan alınan iilat 
ve edevat enslitüce muayene et
ıtirilmiş ve şüµhelerir. üzerinde 
tekfıısüf ettiği apartman kapıcısı 
'Mustafa, yazıhanenın bitisii!inde
lki terzi atölyesinde cıraık Üze
yir ve Macaristanın Serenç vi
l:iiyetindtm, Ankararia m isleri
le me.wul Kosti Yanos adında 
üc kişiyi adliyeve teslim etmi..<di. 

ASIL SUÇLU BULUNUYOR 
Fakat !böylece tahkikata ve 

takıplere son verilmiş olımuyor
du. Ankara POiisi, icabeden yer
lerde, icabeclen 'bütün tedbirleri 
almıs ve tahkikata devam el;mek 
lkaraırru vermişti. Hırsızlık su
çile alakadar oldukları kanaati 
ıhasıl olan bütün şüpheliler adım 
adım takip ve tarassut. edili
yordu. 

Bu talkip ve tarassut esnasın
da en zivaıde nazarı dikkati cel
'beden şahıs Kari Martin Yan
kovic isminde bir şalus olmus
tur. Bu adam. 1928 senesinde 
Avusturvadan Türkiyeye ,gel -
mi•. ml.bhtelif yerlerde in$aat 
ve su tesisatı usta lbaşıhkların
da çiı.lışm ıs 50 yaşında ve A1ınan 
tM>iivetiııde tıiridir. Bir yerde 
çalışmadığı bal.de bol bol P8'1'a 

BİR MUAMMA 

DEÖİL AMMA 

Ajanslar harbin Afr~.d~ 
pek ziyade şiddet kcsbettıgını 
haber vermekte devam edi -
yorlar. ı-·akat'. her şey o. kada~ 
değişti ki , ınsan • şıddetli 
harp ,. deyince binlerce ölü, on 
binlerce yaralıyı gayri ihtiya
ri göz önüne getiriyor. Fa
kat, biraz sonra bir tebliği o -
kuyunea ayılıyor. Meseliı Tra
bulus hududunda şimdiye ka
dar ölenlerin ve yaralananla
rın sayısı şöyle teshit ediliyor: 

lngilizlerden 20 ölü, 10 ya -
ralı, İtalyalardan 20 ölü, 20 

• ,yaralı, 472 esir. 
Nanemolla ile konuşuyor -

duk ta: 
- Evet harbin .bütiin şid -

deline rağmen zayiat yekfınla
rı pek az. Pek az amma bu bir 
muamma değil, her halde bir 
hakikat .. 

Dedi ve ilave etti: 

ııar:fetımektedfr. Y akalanm~ 
lbir ~ evvel de Y esillıcı sa· 
raQ!:ıanesi sahibi Mesuda 15 ııra 
para bıralomıştır. İki l!iln ev>-d 
de, Yaııkolciç Hacı Bayram rnl'' 
lballeslııdeki evine ı:ıirerken an· 
sızın Anafartalar ıı::ıenkezinc da· 
vet olwmıwı ve üzeri aranımıS' 
tır. Yankoviçin üzeriOO,,n 99 ta· 
ne 100 liralık ve 8 lira da b<Y 
zukhik cıknuı,1ır. Bunun üzerine 
derhal evine girilmiş 40 lira ~ 
evinden cı:karıhnıstır. Bu para· 
ları nereden aldığını Yan ko\·iC 
şöv le izah etnnistir: 

- Ü c J?Ün evvel va tafüımın i • 
çinde bukl.uıın. Oraya kimin ııe
tirip myduıtımdan haıberlın ~· 

Tahkikat ıbiraz derinlestirilitı' 
ce altın bilezik de Y anlroviçin 
evj.nin merdiven altından cık· 
rnışlır. Bu vaz.ivet karş.ı.sınd<I 
inkarın gülüne olduğunu ıkavrı· 
yabilen Y ankoviç itiraflarına bııl 
lamıştır. 

İTİRAFLAR 
Yanlrovic yaptığı işler hakkıtı" 

da za.bıtaya ~u itiı-aflarda bu· 
lunanuştur: 

- Arif Cuıbukçuyu tanırıın
Yaztlıanesine üç, d-Ort defa ırit
Lniştinı. İsınde de çalısınış ve 
ıhatta bir kere keıııdısin<len 6 ıı· 
ıa para almı.ştmı, 'kasanın ya• 
zıhanenin neresinde 'bulundu- " 
nu Öğrendikten sonra bunu u.:' 
mavı aklıma koy'dum. bu isi ya' 
pabilmek için de muhtelif yer· 
lertlcn nıı.>htelil iıliıt ve e<levaı 
temin ottim. Zaten bende efe 
vardı. . 

Val<'a ııccesi, ıiletlori ceket.imıill 
pantalonumun c.,pJerine yerle:'' 
tirdian. Saat 10 ve 11 raddel<" 
rinde evden çıktım. lşrklar ca • 
desine ı:ıittiım. 

Cümle kapısı aç!ktı. Yukarı 
cıktı.nı. Y a.zıhane kapısının u· 
zerindeki asma kilidin pensle V1' 
dasını kırdım. İçeri girdim. EY' 
veıa bir sigara içtim. Kasayı rııll" 
nivela ile kaidesinden cevirdil<' 
ten oonra arkasından deldim ve 
içerinden <ın bir ibin küsur 1.ir'J' 
yı, altın bileziği ve içinde ı?iiıel 
koku !bulunan lbir kiiçiik şişcV1 

aldım. Bu işleri ı:ıörürken yed1 

sekiz tane de sigara içtim. :Ka • 
sanın <lclimnesi saJba:hın besiııe 
ikadar sürdü. Besle altı arasınd9• 
yazıhanenin kapısını mavmuo • 
cukla ka.ııatarak cıktım ve diO~· 
TU eve mttim. Paraları evvelii. s<Y 
!banın içine saklachın. İki üc sa· 
at kadur yattım karktııktan so,ır 
ra sdbadan çı.kardım ve merdı· 
ven altına loovrl'um. tbir ay öncC 
de yatai(ın içine yerleştirdim·\ 

Yatikoviç yakalamnasmdan U 
dört J?Ün evvel paraları vauıl<' 
tan da çıkannış ve cebine koY' 
muştur. Çünkü ııncınleketi ola.Jl 
Alımanyaya .ı:ı.>tmek istetmekteil~ 
dir ve kendisıne pasaport ver 
mesi icin elçilikten emniv~ 
müdürlüğüne lbir de tez.kere f!C' 
tirrrrl$tir. 

Yarılrovic. ürerinde evinde ~ıl 
lunan ve emaneten bıraktıJll 
Mesuttan alınan para - ki tolY 
lu 9.963 lira para, - bileziok ,·e 
cürümde kullanılan aletıeı:le 
!birlikte d'iin ıırriiddeiınnumili$!8 

teslim ed.ilmi$tir. 

_ Yeni harp tekniğinde hct 
halde enaz insan, ve çok vası· 
ta ve IJ)alzeme çarpışıyor! 

KURT 

KUZU 

Hakkı Süha bir fıkrası1'1 

şöyle bitiriyor: 
- Kim isterse kurt olsııll< 

biz kuzu değiliz. 
Nanemolla da bu müntchsY1 

okumuş olacak ki: 
- Kim isterse kuzu oısıııı. 

fakat biz kurduz .. 
Dedi ve .. devam etti: 
- Filhakika bu takdim ve 

tehiri yaparken .kurı. u ı.~· 
pıcı, parçalayıcı evsafı ve taiY 
mdaki vahşeti ifade eden rıın· 
nası ile almamak gerek. )\tal<· 
sadım sadece; pişkin, görıııil~ 
geçirmiş, faka basmaz, koku):ıı 
almasını çok iyi bilir, tedb~ • 
rinde kusursuz ve fevk•l• • 
de müteyakl>ız bulunduğun1"' 
manasınadır. 

A. sEJ<il' 
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~~:· ır~" "'•q"ll'l"·urıı ~ 1 ~ı .. ıııllit 
!talyada lngiliz- istihbarat nazın Doff 1 

l e r i n mallarına 
----------~~~~-! 

Cooper'in nutku 
( Ba.,ıarafı 1 inci sa11f~) 

~ziyet ediliyor 
Nap r 4 -

ledi . 0 
"· . ( ~.A.) - Salerne be

l le re:sırun bir kararnamesi i
he AınaUı körfezinde kain meş-

ıır R!'folo ve Cimhrone villala
rına lııgili' k' ' z tebaasından bazı 
"~':'sel?"e. ait oldukları için, vazi
,_ edilınıştir. 

--o---
1 s v c ç ticaret filosu 

ti., Stokh?lm, 4 (A.A.) _ İsveç 
aret fılosunun halihazuda ce

lllan b' 
22:ı- ır buçuk milyon tonluk 
• •. Parça gemiden ibaret oldn
gu oğr<:nilmektedir. 
. Harp dolayısile bazı gemilerin' 

1:ıyaa .. 
Dl "k ugranınsına rağn1en tonaj 

1 tarı Yeni inşaat sayesinde ge-
cen sen . . h cnnı temmuz ayına nıs-
etle 9000 t<m artmıştır. 

lrn nlann bir ayda 

nan nazi polithl<;aısına racidir• Iıın
ha ve tahribat naziler.in pişdıarı
dır. Tabiidi.r ıki ıbunları aclık ta
kibed.E<'. 

Duif Cooper, Almanyada in
tihar, cinnet ve verem vak'ala
rının ınuıntazııınan QOğalmak:ta 
olduğunu da kayclettiıkten sonra 
şu sözleri ilave etmistir: 

Bunlar nazi rejim.inin Alman
! yaya .bahşetıın.iş olduğu ırnütcadr 

1 
dit menfaatlorden birisini teskil 
e1ımekted.ir. 

1 

Dul Ooaper, Almanların resmi 
istatistiklerinden ıbahsederek söv 
le söylamiştır: Nüfusu arttınnak 
j,çin sarfettikleri gayretlere rai!
anen mezkiır isaüstikler son ye
di sene zarfında nüfuzun biliıkis 
azalmakta olduğunu göstemnek· 
tedir. Kemik yumuşama ha&
tahğı vak'aları vasi uni:ktaı0.a 
çogalunL<tır. 1934 ile 1937 arasın
daki genç ölümleri bir misli arl
mıstır. 

Almanlar bir 

lrlanda gemisine 

Taarruz etti 
Düblin, 4 (A.A.) - Serbest İr

landa hiikWnetinin istihbarat bü
rosu İrlandaya mensup Keray 
Heod gemisinin perşembe günü 
Oyster Havea limanı yakininde 
Alman bombardıman tayyarele
rinin hücumuna maruz kaldı .. 
ğını bildirmektedir. 

Serbest İrlanda hükfunetinin 
Bedin maslahatgüzarı Hariciye 
ne .. areti nezdinde protesto ederek, 
hasaratın tazminini talebetmek 
üzere talimat almıştır. 

Bulgar • Rumen 
Müzakeresi 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
dün Filof ile bir görüşme yap -
mıştır. Yaptığı tayyare 

tc~t?k~olm, 4 (AA.) - İsveçli 
111 

j~' çıler tnrafmtlan verilen 
k ';,, unıata nazaran Alman fabri-

htill•barat nazırı. Hitlerin nut
kunun na.rcalarını ıbıtiva edip 
ahiren İngilterenin üzerine atıl
anı.ş olan beyannameleri •Nazi 
haınakat:nın mükammel bir mi
ı;alı• sözleri ile tavsif ctmist.ir. 

. KRAL BORİS VON P APEN'İ 
KABUL ETTİ 

a rı halihazırda ayda 1800 tay
ioadr.e \·e 2oOO motör imal etmek. 

ır. 

T o;·pillcnen bir İngiliz 
gemisi 

:adrıd. 4 (A.A.) _ İsimleri 

di 
. otts ve Palacios olduğu bil -

rı'en "ki İ d ~ . 1 ngiliz vap~ru, Atlas 

ı .enızınde torpillenen bir İnwi-
ız u 

:ı;; ,-~~":randan bayatta kalan 
l<.ısıyı hamil olarak Kadiks'e 

nıuvasalat ve ("' •belüttarık'a ha
~eı:ct etmişlerdir, 

Amerikalı iş adam
larının protestosu 
Vaşington, 4 (A.A.) - Çinin 

Japon işgali altında bulunan kıs, 
mmdalti Amerikan iş adamları 
Japon makamlan tarafından A
merikan ti<areti için konulan 
~~-ni takyidatı protesto etmişler-

! .. gİJiz kraliçesinin 
yıldönümü 

!' Londra, 4 (A.A.) - İngiliz Kra
·~esı l>!i.zabetb, bugüıı 40 ıncı 
Yıldönümünü sade bir aile top- ı 
lantısı ile tes'it etmiştir. Harp do
lay ·1 

"
1 ene bayrak çekilmiş ne top 

atılnıı• d -d' . ' ne e agır kıymette he-
ı~eler verilmistir ' . 

Nazır, Alımanların İngiliz hü
'kı'.ınıetinin halkını böyle ahmak
ça debdebeli ve sıkıcı şiıri oıku
maktan menediJeceğini zannet -
ımckle cidden şayanı el '.kat bir 
cehalet ve ihamaka• ı:<ısterıdi:k
lerini ilave etımektcdı:. 

Slovakyada Yahudi
lere iş yok 

Presbourg, 4 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Dahili~ e Nezaretine mensup 
mahfilden haber alındığına göre, 
Slo\·nkyadaki Yahudi avukatlar 
pek yakında işten menedilecek
lerdir. Yahudilerin Slovak tabii
yeti nıcselcsi yeniden tanziın ve 
tetkik edilecek bir kararname -
nin de hazırlanmakta olduğu bil
dirilmektedir, 

Slovak • Yugoslav 
ticaret itilafı 

Belgrad, 4 (A.A.) - Yugoslav
ya \'e Slovakya Bclgradda bir 
ticari ve bahri itilafname imza 
etnuşlerdir. Bu iki memleket a. 
rasında emtia nakliyesi ve tedi
ye tarzlarına mütedair diğer bir 
itiW:name de imza edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel
1 

D·rektörünün Beyanatı 
ııun (Ba.ştarafı 1 inci saııfada.) 
l . · ıımnastık ve spor faalitıet
erıni bu . l . . v . esas ar daıresınde sevk 
e ıdare etmektir. Biz sııoru. bir 

rıaııe deq'il 1 ... 1-w~ . -~ qenç ıqın her ba-
sıt an ııükse!mesi iı;in bir va- ı 

!! addedi?.ıoruz. Bu vasıta"'ı 
mu1 k"' " ,, n ._,,,ı mertebe ııukamlaki qa-
_,eye ısaı ;~· d .. ı· l b kild ~m ısıp ın i ir şe-

B e ~ullanmıııa calıııacaQız. 
Çok udeufne kadar faaliı.oetimiz, bir 
zıı alar tekrar edilen t'e ııa
la an bu esaslar dahilinde top
rıe:""-ş!ır: Bu.~an sonra da Tii.rk 

çlımnı mu.şterek bir vatan 
;;ıe fkuresi etrafında cemederek 
endılerini sıhhatli, kuvvetli ve 

ııurt ii.daf b;,. ham aa.~ına kabi!iııetli 
Bed le qetirmiye çalışaroılız. 

şir e.ıı .terbiııesi kanununun ne
d tarıhı henüz iki sene11i dol-
t~7;:ustur. __ Yurttaşları . beden 

yesı mukellefiııetinc tıibi 
tutmak t .•. 
de ve eşkılatlandırmak işi 

neşri Pek ııeni olan nizamna-
me hülc" . 
tadı umıenne qöre ııam!mak-

. r. Kıııa bır zamanda ve sür'-
atli bir ı 
almak mem eket davasını ele 

' taıızım etmek çok çalış
;:;:ııı_ ve bilhassa merkez teşki-
0ı.:,. ı!e. ~u teşkilatın belkemiıji 
"1<181 tıı!'.11/et!er n işbirliıjı 11ap-

nı ıcabettırmektcd&:r. 

ğı~'::s"7'i_ııa arzu ve emirlerin kii
ı · ttzerınde anlaşıl= m~kü-
atı rard B k ır. u sebeple mü.nv- 1 
a~~ olduğu kadar idari amirleri 
d _ daşları ile temas etmeııı faıı· 
t~ıbve neticeyi istihsalde pra-

ır çare olarak qördii.m. Bıı 
ııın!-, tı 
rı a a bazı mesai arkadn<la-
mı l "l ~ ıo (Jelere qönJerm4 bulu-

rıuııOTum. Kendıın de 8 vila•ıet 
~~ ~azal.arnıda qençlik k!üpltri
d Uta0 ak ve ııiiriitecek prl·a-
~arla temas fırsatını buldum. 

h nı;lze!e, """ ·p dola~ıri!e ~a
d~q ~71de müşkül vazitıethıi qör
bu ~m Amasııa vilaııetinde mec-
i . rı mükelefiyetin bir müıidet 
d~>: .. tehır edilmesini favdalı rıör-
"ıl'ümde.. bıı husuau Bll$t1alcd-

!ete teklif edececjim. M aamafilı 
buna raıjmen Amasya valisinin 
mükellef qençlerin ihtiyati ola
rak gençlik kliiplerine yazıla -
caklanı>ı ve faalivette buluna
caklarını iimid ettiıjini ve ken
disinin de bunu teşvik edece
ğini ve bu hususta azimkıir ol
duğunu da şükranla kaııdede -
Tim. 

Hemen her qittiqim yerde bu 
ulusal daııanın anlaşıldıQını, ida. 
re amirlerince mekanizmanın 
kavrandığını qördüm. M iikellcf 
olsun olmasın qençlef beden ter
biyesi hareketleri içi" çok he
veslidirler. Bu 1>1iihim hareke
tin milletimizin elbirliıji ile pek 
"akın atide güzel semereler ve
receği anl~lmaktadır. Kamı.
nun kendisine vazife veroiıji ıi- 1 
mir "e memurlarla beraber halk 
ve bilhassa qençlik beden teTbi
yesi kanununun tatbikini kolaıı
laştıracak her işte qönüllii ola -
rak çalışmaktadırlar. \ 

Bir çok bölqelerde ge11çlik grup' 
ve klii.plerinin aijustos sonlarına 
kadar tesis edilmiş olacaıjını ve 
30 acjustosta klii.p ve qrııpların 
törenle açılacağını kuvvetle u
muyorum. Bu maksatla her VC'f
de mii.kellef sayılarının tesbıtı
ne ve kil.tüklere ııazı!masına de
vam olunmaktadır. 

Mü.kelleflerimize yeknasak bir 
kıyafet temini için çalışıııoruz. 
Bu kıııafet çok sade olacak ve 
elbiseler ucuzca alınabilecektir. 
Gelecek sene 19 maııısta, bütçe 
bakımından imkan bulursam hef 
bölgeden gelecek gençlik bir
w,ıerile binlerce qencin aeçit 
resmine iştirak ettirmeleri tasa"-
vur halindedir.• 

A vusturalyada İnşa 

edilen ilk gemi 
Sidney, 4 1 A.A.) - İngiltere 

i(İlı Avestr&lyada in'8 edilen ilk ı 
devriye gemisi denize indirilmiş. 
tir. 

Sofya, 4 (A.A.) - D. N. B. A· 
jansı bildiriyor: 

Kral Boris dün Sofyadan geç -
ınekte olan Ankaranın Almany11 
sefiri Von Papen'i kabul etmiş
tir. 

İTALYAN MATBUATININ 
TAHMİNLERİ 

Roma, 4 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: Gazeteler, ya
kında Romanya ile Bulgaristan 
arasında başlıyacak olan müza
kerelerin Doğu - Cenup Avrupa
sının kalkınmasına pek ziyade 
hizmet edeceğini yazıyorlar. 

Poııolo di Roma gazetesi, Bul
gar hükllmetinin noktai nazarını 
Romahyaya bildirmiş olduğunu 
ve Rumen hükiımeti ınüsait cc -
vap verdiği takdirde Bulgar he. 
yetinin bu hafta zarfında hare
ket edeceğini bildirmektedir. Gi
ornale d'İtalia gazetesi, iyi malu
mat alan mahfillderden elde e
dilen ve fukat henüz teyit edil
miyen malfunata göre Rumen -
Macar görüşmelerinin de yakın. 
da başlıyacağını bildirmektedir. 
Bükreş, 4 (A.A.) - Rumen dev

let adamlarının Saldzburg seya
hati hakkında tefsiratta bulunan 
Üniversal gazetesi, bu ziyaret ne
ticelerinin millete bildirilmesini 
hükumetten ısrarla iı;temekte 
dir. 

Arjantin İngiliz ço· 
cuklarının bir kısmı

nı kabul ediyor 
Londra, 4 (A.A.) - Arjantin 

hüklımetinin Büyük Britanya ço
cuklarından bir kısmını kabule 
karar vermesi Londrada büyük 
bir takdirle karşılanmış ve iki 
memleket arasındaki dostluğun 
yüksek bir tezahürü olarak teliik~ 
ki eililmiştir. 

Kral Boris Chekoff'u 
kabul etti 

Sofya, 4 (A.A.) - D. N. B. A
jansı bildiriyor: 

Kral Boris Alnıanyodnn avdet 
etmiş olan General Chekoff'u 
kabul ederek verdiği izahatı din
lemiştir. 

Kabilede petrol 
bulundu 

1'ladrid, 4 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Melilladan öğrenildiğine naza
ran teknisyenler orta kabilede • 
Bamanolita civarmdıı mühim pet
rol damarları bulmuşlardır. Son
daj yapılmıştır. 

Norveç Kralının 
68 inci yılı 

Londra, 4 (A.A.) - Reuter: 
Norveç kabinesi fıza!an bugün 
Bukinghanı sarayına giderek kral 
Baakana doi;umunun 68 inci yıl
döııiimü münasebetile saygılannı 
sunmuşlardır. Londnıda ikamet 
eden Noncçli kadınlar krala i
pekt"n yapılmış bir Norveç bay
rağı hediye etmişlerdir. 

Fr.ı.nsız Fas:ndaki 
İngiliz memurları 
Tonca, 4 (A.A.) - Fransa ile 

hgiıteı=e arasındaki siyasi mü -
nasebetlerin inkıtaı üzerine Fran
sız makamları tarafından Z4 sa
at içinde Fatı'ı terketmeleri için 
vukubulan davet üzerine Fransız 
Fasında bulunan İngiliz konsolos. 
luk memurlarının hemen bep&i ! 
Tanc.a'vA Q''111rul~1ar.J; .. 

f KD A 1\1 

(?>ağ«.«l ı 
Doktor tellalları 

Geçen yıllarda gazeteler, bir 
defa daha bahsetmislerdi, evve
lisi gün bir gazete aynı şeyi tek
rar diline doladı: Bazı doktorlar 
muayenehanelerine müşteri çek
mek için tellal, çığırtkan kulla
nıyorlnrınış .• 
Eğer bu usül biraz daha revaç 

bulur, biraz daha taantmüm eder
se, o zaman şurada, burada göı·e
ccğimiz manzaralar aşağı yukarı 
:;unlar olacaktır: 

Bayezit kahvelerinin önünde 
elinde çınkıraklı bir adaın bir 
yandan çıngırağı çalacak, bir 
yandan da bağıracak: 

- Bayanlar, baylar, duyduk 
duymadık demeyin, en meşhur 
dahiliye doktoru filan yerdeki 
filan zattır. Kimde ciğer, kalb, 
bağırsak, mide, böbrek gibi iç 
hastalığı varsa hemen oraya koş
sun! .. 

Doktor tellalları, şayet günün 
birinde işi bu raddeye getirecek 
olursa bwıların arkasından kor
karuıı ki di~çi tellalları, sünnetçi 
tellallan filan gibi başka tellcl 
ve çığırtkanları da orta) a çıkma
sın! 

Bu doktor tellallarından bir 
kadına bundan bir ay kadar ön
ce ben rastlanu.ştım. Bir basta -
hanenin dahiliye mütehassısı o
lan bir doktorun Balattaki mu. 
ayenehanesinda hastamla birlik
te beklerken yanımızda oturan 
çarşaflı bir hatuncağız, yanımıza 
sokulup bin dereden su getirdik
ten ve hastalığunw öğrcudikten 
soura tutup bize ta iki saatlik bir 
yerdeki bir başka doktoru deh
.şetli rnetlıü senaya ve en sonunda 
oraya gitmemizi tavsiyeye kalkış
masın mı? 

Vakıa iş becerenin kılıç kuşa
nanın derler amma, böylesi iş 
becerıniye biraz da katakullici
lik dennıez mi? 

OSMAN CEMAL KAYGU..I 

Metaksasın 
Beyannamesi 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
danberi Elen milleti her yıl sade
ce bugünkü resmi tantana ol • 
maksızın tes'it etmek ve bu su
retle bugünün kendi günü oldu
ğunu ve yıldönümü gelen hadi
senin sarih surette kendi arzu
sunun bir tezahürü olduğunu 
ve yıldönümü gelen hadisenin sa.. 
rih surette kendi arzusunun bir 
tezahürü olduğunu göstermek is
temiştir. 

Tavsiyeyi vailiem icabı addet
tiğim yeg3.ne şey, bu sene geçen 
senelerde olduğu gibi ~enlik te
zahüratı yapılmaması ve bu su-
1·etle 1940 daki tes'idin geçirdiği
miz vazi)·etin nezaketiyle mütc.. 
nasip basit bir mahiyet iktisap 
eylemesidir. 

Elen milleti, şu anda senin adı
na birkaç kelime ile milletin bey
nelmilel vaziyet hakkındaki u
mnnıi istikametinin ne olduğ-u
göstermek istemiştir. 

Toprağının bütünlüğü, lı"f.ik
lali ve şerefi tehlikeye düştüğü 
takdirde bunları \<orumak için 
bütün fedakarlıkları yapmıya 
iınade olan Yunani.tan Avru • 
panın te.nı~llerini sarsan bu müt
hiş harpte bitaraf kalmış ve kal
maktadır. Yunanistan hodbin ve
ya lıikayl olduğu için değil,_ ku~
vetlcrjni, vasıtalarını ve cograiı 
vaziyetini hesaba katarak sarsı
lan Avrupaya yapılacak en iyi 
hiımetin biç olmazsa bu bölgede 
bttrı~ın idanıesinc ~~ ~la~
ğını müslrik bulundugu ıçın bı. 
taraf kalmıştır. Bunun içindir ki, 
bu bitara!Wı: daima samimi ol
muş ve böyle kalacaktır ve bu bi
taraflığın hiçbir snretle ihlaline 
müsamaha etınemek azminde o
lan Yunanistan esasen kendi hüs
nüniyetine imanı olan diğer dev
letlerin bu vaziyete hürmet ve 
riayet edeceklerine kanidir. İşte 
bar bin başrndanberi Yunanistan 
siyasetinin istikameti bu olmUj
tur. 

Böyle bir hattı hareketin bü. 
tün yurttaşlara müma>il vazife
ler tahmil etmekte olduğu be -
yandan müstağnidir. Adedi par
makla gösterilecek kadar az ol
makla beraber bu vazifeden inhi
raf gösteren bazı hafif ve buda
la kiınselcr acınacak insanlardır. 
Bunlar bütün bu korkunç har. 
bin kendileri için ve kendilerine 
kıy met kazanmak ve haklın ol
mak fır•atını vermek için yapıldı
ğını zannederek her biri ayn ay
rı ve kendi hesabına "e muhte
liI görü;lc .. le yabancılara ve muh
te!iI milliyetlere çirkın hizmet 
teklifinde bulunııuya karar ver
mişlerdir. Hicbir yabancı esasen 
hi<:bir eheııuııiyetleri olmadığını 
bildikleri bu adaınlarıu hizmetle. 
rini kabul etmemi~tir. Fakat ben 
Ynnanist.anın kisvesi üzerinde 
hiçbir lekenin bulunmaması için, 
bu birkaç kişinin yaban~ılar na
r.arında şerefli Yunanistan ismi
ni kirletmekten vaz geçmiye 
meclur edecek tedbirleri aldım. 
E•ascn bu adamlarla daha ziya
de meşgul olmak zalımetiAe ıle
ifeı· bir şey değildir. 

in i tereye taarruz meselesi 
(Baş;nakaleden devam) 

yaklruzu gevşetmek hiffetine sü
rüklememelidir .• 

l~giliz hiikiimeti, bu tebliğde 
İngıltcre halkına tavsiye ettıği 
uyanık bulıwmak ve hazırlıkları 
~rtırn1ak yolunda yürümektedir. 
Ingiltereye . eni Ka-,ada hirlik
lcri geldiği gıbi, bugünan sevkul
ceyşi icaplarına göre, l\lı!' ıra gön· 
dcriin1 csi ıazını:.;elen A\.·usıralya 
seferi kuneUerine ait takviye 
kıtaları da lngiltereye getiril _ 
miştir. 

Bu, demektir ki. İngiliz hüku
meti, Akdeniz havzasından :ıi -
yade, Büyük Britanya adasına 
bir taarruz vuku.una intizar et -
mekte ve harbe hazır bütün 
kuvvetlerini adanın müdafaasına 
tahsis eylemektedir. İngiliz İm- ' 
paratorluğunun kalbi BüJük Bri· 
tanya adası olduğuna göre, bu
rada azami derecede kuvvetli 
olmak, sevkulceyş ve harp pren.. 
siplerine tanıamile uygundur. 
Akdeniz havzası, İngiltere için, 
ikinci derecede ehemıniyeti haiz 
bir darülharekattır. Büyük Bri
tanya adası istila edilirse, Ak -
deniz havza51, İngiltereyi kurta
ran1az; fakat, ana vatan, Akde
nizde fenalaşacak vaziyeti kur
tarabilir. 
Almanların önümüzdeki aylı 

gecelerde, İngiltereye büyük bir 
taarruz yapmaları ihtimali var -
dır; tabii, bu ihtinıal, taarruz yap. 
mıya karar verdiklerine göre -
dir. Eğer, Gayda, yukarıda bahsi 
geçen yazısını bir yanıltmaca ve 
şaştrtmaca yapıp İngilizlerin ga
fil avlanmasına yardım maksa
dile yazmadıysa, Alman Genel
kurmayı İngiliz adalarına, bu -
gün, muvaffakıyetli bir taarruz 
yaıımak imkanını görmüyor de
mektir. Bu takdirde, taarruzdan 
ya büsbütün vazge~ilmi~, yahut 
da bu hareket tecil edilmiş ola
bilir. İngiltereyi istilü taarruzun
dan taınamile vazgeçilmesi de şu 

lngiltcrenin 
müdafaası 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

retmiştir. Yapılan manevralarda 
•ahil bataryaları ve diğer müda
faa vasıtaları istila ordusunu sa
ııillere yanaşmış ve hatta duman 
perdesi himayesinde kısmen de 
aabile çıkmış addetmektedir. Her 
gün yapılan bu manevralara ka
n, deniz ve hava kuvvetleri ayni 
zamanda iştirak eylemektedir. 
İngiltere birçok istila usullerini 
ve muhtelif ihtimalleri hesaba ka 
tar ak müdafaaya daima amade 
bulunınaktadır. 

iNGlLTERENİN HÜCUMU 
Londra, 4 (A.A.) - Hava ne

zaı-etiniden tdbliğ edilımistir: 
Dün ıbombardııman tayyaııele

riııniz di.i.\ıman tarafından Hı> - ı 
landa ve Fransad.a İ.Şj!al edil -
mekte olan llıava ımeydanlarının 1 
bambardı.ınanına devam et.rıı.i:; -
!erdir. Bunlar arasında Sch.i.pol, 
Hamstooe ve Aıhbeville mev
danlan vardır. 

Gece, Rotterdaımda benzin de
poları ile Rulır'daki Botlıron ve 
Gelsenkirdhen'de ve Renani'deki 
Monheim 'de ta.sfiyelıaııeler hoıın
bar.dmıan edilmiştir. t 

Dıi(er l:ıedeflel' Holanda ile 
batı Al.a:ıany:ısında hava mey
danları ve Westpalie, Ruihr ve 
Renanie'de deın.in'<>lu ımiin.aka
Ieleri oJ.ınuşlur. Keza K.iclde
!ti deniz üsSüne mühim bir -ta
arruz vapıhıuştır. 

Bütün lbu harekattan üç tay
:varemiz üslerine dönımeııni:;tir. 
. İNGİLTERE HAZffiLANDI 

Londra, 4 (A.A.) - Sundey 
Abserver gazetesinde Gervin 
ı;wıları yazmaktadır: 

Dün, muharebenin 12 inci ayı
na girdik, ve Büyük Britanyanın 
tarihi kalesi, hiçbir uman şim. 
dikinden daha kuvvetli görül - , 
mcmiştir. Bu yalancı sükı'.lnete 
kıırşı müteyakkız bulunalıın. Şim 
diye kadar bir dinlenme ve ye
niden bir teşkilatlanma i~ biıriz 
sebepler me~cul bulnnınakta idi, 
Biler, garpte yapacağı çetin iııi 
içiq, ellerinin kollarının serhest 
olmasını istiyor. Her ne pahası
na olursa olsun şarkla bir ihtilat 
zuhurundan içtinap etmek arzu 
ediyor. Tuna devletlerine yap • 
tığı müşevveş müzakereler ve 
M05kova ile bulduğu bir sureti 
hal ile, Avrupanın şarkında sü
kuneti muha!aza etmiye muvaf
fak oldu. 

Fransa ile muharebenin hita
mındanberi yaptığı büyük tasar
ruf ve Roman~·adaki inhisarı sa
yesinde Bitler, Büyük Britanya 
ya ve Britanya imparatorluğuna 
karşı yapacağı harekat için ha
znlıklarını itmam ediyor. Fran.. 
sada işgal edilen arazi üzerine bir 
kontrol vazetmek ve Petain hü
kumetinin itaatini temin eylemek 
için vakit lazımdL 

Bitler bize ümit ettiğimlıden 
fazla mühlet vermiş bulunmak
tadır, 

üç sebepten ileri gelebilir: 
1 - Uzun bir yıııratma harlıi, 

kabul edilecektir; 
2 - i.ıgiliz imparatorluğuna 

Akdeniz hanasında taarruz edi
lecektir; 

3 - İngiltere ile el altından uz. 
la~mıya çalışılacaktır. 

Taarruz tedl edıliyorsa, Al -
ınanya, (;..arrıu için çok daha e
saslı IıazırlıkJ:ır ;yapnuya, bas -
kın için daha münasip gördüğü 
ınev;s;ıni beklen1iye ve bu ara _ 
dn, 1 giliz müdafaasını manen ve 
maddeten yıpratmıya karar ver
miş demektir. 

İngiltereyi yalnız havn hücnm
larile ve denizaltı gemilerile 
mak_lüp etıniye imkan var mıdır? 
Bu, müınkün görünmüyor. Sulh 
zamanında İngiltereye, günde, 
50,000 ton gıda maddesi ve 110 000 
ton di):er ham madde girer· a:.rp 
yüzünden tabiatile artmış' olan 
bu ithalıltı mümkün olduğu ka
dar azaltmadıkça, lngiltere, ha
va ve deııizalh abJuk..,,ile mağ
liip edilemez. lngilizler, uğra -
dıkları zayiata rağmen, Büyük 
Britanya adasının imparatorluk 
ve Amerika ile olan muvasala _ 
!arını temine muvaffak oluyor
lar. Kafile usulü ve İngiliz li • 
rnanlarmın bolluğu, ablukanın 
kat'i bir tesir icra etmesine n1a
ni olmaktadır. 

Harbin uzayıp gitmesi, aksi fi
li1·atla sabit olmadıkça İngilte
renin lehinedir. Şu halde mihver 
devletlerinin muzaffer olmak i
çin, lngiltereye karşı, mutlaka, 
biıyük ve müessir hamleler yap. 
maları liızllllgelir. Eğer, bir uz
laşma sulhu yapmak mümkün 
olmazsa, Almanya ile İtalya •yıp
ratma harbi. yerine c Y ıldırını 
harbi. ~-apmak mecburiyetinde
dirler. Bu itibarladır ki, ya Bü
yük Britanya adasına yahut da 
Akdenizdeki İngiliz mevzilerine 
karşı ergcç bir taarruza geçile -
ceği fikrinde bulunanlara hak 
veriyoruz. ABİDİN DA VER 

Kadın yüzünden 
olan cinayet 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Zeytinlik Barnthane caddesinde 
oturan Ta~köprülü Bayram oğ
lu !\lahmut Demirle görmüştür. 
Fatmanın kendisini aldatması

nı bir türlü hazmedemiyen Ka. 
zım bir gün sonra kadını gene 
sıkıştırmış, Fatma da Mahmudun 
kendisini tehdit ederek konuş
mıya mecbur ettiğini söylemiş
tir. 

Bu vaziyet karşısında Kazım 
Demire itin beslemiş ve bugün 
saat on beş buçuğa doğru Enıi
nönünden geçerken rakibine rast
gelmiştir. Kazını hemen Demirin 
yanına yaklaşarak Fatnıad.an va:ı 

geçmesini yoksa işin fenaya va
racağın• söylemiştir. Mahmut yo
lunu kesen bu adamın gözlerini 
aça aça üzerine yürümesine kız. 
mış: 

- Çekil oradan be! diyerek 
göi!'sünden itip ilerlemek iste -
miştir: 

Hmnndan kabına sığamıyan 
Kiizım bu bitap karşısında çılgı
na dönmüş, hiçbir cevap verme
den koynunda sakladığı bıçağın 
nı bir aoda çekip var kuvvetile 
Demirin gırtlağını a>arçalam~, 
fı•kıran kanlar içinde Demir ye
re yuvarlanmış, birkaı; daıkika 
sonra ölmüştür. Va.itaya zabıta 
memurları yetişmiş katili elinde
ki bıçağile yakalıyarak Eminönü 
~er kezine götürmüşlerdir. Ha • 
dıseden nöbetçi müddeiumumi de 
haberdar edilmiş tahkikata baş. 
l~n'?'ş~ .. Katil vurduğu adamın 
huvıyetıııı bilmediğini, fakat kıs
~çlık saikasile bu iııi yaptı • 
gını söylemiştir. 

Milli Şefimiz 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

açılma& münasabetile dün ak
şam saat 5 de kazinoda bir çav 
verilmiştir. Bu davette Dahili
ye Vekili Faik öztrak, MünaO<a-
18 t Vekili Ali Çctinkava. Maa
rif Vekili Hasan Ali Yücel, Vali 
ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar, 
Orııeneral Fahreddin Altay, Harp 
Akadmıi>si komutam, ŞEjhtirniz
deki melhuslar, Parti rnüfottişi, 
Emniyet müdürü, matbuat, vi
livet w belediye erıkil.nı .ile 
l?ilzirle lbir davetli j?mpU hazır 
lbulunım.ıştur. 

Davetliler ıı:e<: vaki.te kadar i
:ı:az ~lerdir. 

Sovyet - Macar tica
ret müzakeresi 

B'ldapeşte, 4 (A.A.) - D. N. B. 
Aj nsı bildiriyor: 

1'tazır Alfred Nickel'in riyase
tinde bir heyet IC>ftovaya gide
rek lrir Macar - Sovyet ilttısadl 
an"""'-"'n Wbekerab.na başh. 
WGt>..Altbr .. 

Afrikada harp 
(Baş•arafı 1 inci .aııfada) 

yap•lmıs ve rıhtım ile limanda 
demirli iki vapura <kı/iruc!:ın <kıi:
ru :a c.m:ıaıar ,..at;c t etmi,.1ır. 

Uçuncü b~skmna, ban.bardı -
ıınan tayyarelerimiz hava mev -
damr .ı "" limana taarruz cfıınıo
lerdır. Rıl>tıımlara. hanı:ıarlara 
ve toprak üzerin.de daınıı · va
ziyette bu.;.ınan ta\ varelcre 01..-ı:ı1-
balar atıhnı:,tır. İlk baskında 
boıınba isabet eden bü·ıııK >aı..ıır 
tekrar bolhbardınıan edildi1ti gı
bi, liman Ye rı'ıtırn da tekrar 
llıombard.ım-.ın edilmiştir. Diı;er 
vapurlara pek yakm düşen bom
lbaların mühim iıasarl~ra sebep 
olrlui:'U anlasılrnı$tır. 

Bütün tanaı·ekrı.mız salimen 
üslerine dilnn,\işlerdir. 

İngiliz hava km-vetlerilc tes· 
rilti mesai eden Fransız pilotla
rı Habeşistandak Diredrua böl
,gesi ~~erinde yeniden iavdalı 
istikşa-fıarda bulunm!.l.Jardrr. 
İTALYANLARIN ZAYİATI 

A GIR 
Londra, 4 (A.A.) - Libya 

hududunda İn,giliz ve İtalyan 
imvvetleri arasın tı vukubulan 
müsademe esnru;ında hC'I' >ki ta
rafın verdiı:i zayiat hakkında 
Londra sali'ıhiycttar mahfillerin· 
et! bugün obiklirilen ra'kamlara 
ı::ore, 20 ~iliz öl:mÜş veya ka
yıptır. On lıııgiliz yaralanınc,;tır. 
On anotörlü vesait kavı.ptır. İtal
yanlara gelince, 20 ltalyan öl -
mili;. takriıben _Yivnıi İtal~·an va· 
ralanınL;;, 472 ltalyan esir alın
mııı 16 top dahil o>mak üzere 90 
motörlü vesait İnı:ıilızler tarafın
dan zapted.ilımiı;tir. 
HABEŞİSTAN HUDUDUNDA 

Naırdbi, 4 (A.A.) - Evvelki 
gece neşredilen bir teıblifr<:le şöy
le denilmektedir: 

Kara kuvvetlerimiz füıtıeş;s
tan hududunda Rudolf gölünün 
şimali sar'kisinde kü1:ük bir hu
dut karakoluna taarruz ederel< 
işgal etmiştir. Düsmanın muka
bil taarruzu tandedilrnistir. Diiş
manın mallıın olan zavıatı 37 
maktuldür. 

İTALYAN TEBLİÔİ 
İtalyı>da lbir yer, 4 (A.A.) 

Umwni karargiıılıın 58 nımıara~ 
tehlii,ri: 
Doğu .Afrikasmda filolarımız 

Sudanda Erkovik 'i ve Haıva ha
\ a meydanını bombardıman ede
rek büvük bir ihangara ateş ver
ıın.iştir. Kenrada Vaiir'in cenu
bunda ıbir otoımabil parkı bom
i>ardııınan edilmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Bahriye 
nezaretinden i€i:ılie: edilmi.s ir: 
Batı Akıdeı:ıizinde 1 ve 2 ai?us

too tarllılerınde cerevan e<kn 
lharck5t esnasında deniz hava 
kuvvetlerine mensup Swordli•h 
tayyareleri tarafından Sardon a 
adasındaki Caıı:liari hava mey
danı boırıııl:ıardıman edilmi,;tir. 
Hava müdafaa batarvalarırnn 

~li ateşine ra~en taarruz 
muvaffakıyetle yapımuştır. Dört 
ıhım,gara tamı isabetler Jcavdedil
ımistir. Bunlardan ikisinde bü
yü!k yangınlar çıkmıştır. YC<'de 
açıkta bulunan dört taY'Vare tah
rip odilmis ve tavvare meydan
larındaki bir çol< binalar va tah
rip Odilmis. ya hasara u{?ratıl -
ıınış veyahut da ateşe verilmıs
tir. Bir tayyare Sardlonvava 
mecburi bir iniş yaı:ımıstır. İtal
van ttibliği bu tavvare miiTetAe
',atının esir edildiğini bildirme-k
teı1i.... Başkaca hiç lbir zayiat yok, 
tur. 

Madagaskar 
(BQftarafı 1 inci sayfada) 

ıpola karşı en saıtUmi bağlılıkla
rında berdevaımıdırlar. 

Hilıl.-ıimetin tebliğinde ŞU iki 
tı.ad:i:sclen baMecli1mekte idi: Ka. 
ııneroun'da 24 hazirandan beri ])o. 
uala'da demirli bulunan İngiliz 
kruvazörü Bulolo'nun verine 21 
temmuzda lbir Draı;ıon J?elııniş ve 
lbu vesile ile silatılı İnıriliz dev
riyele-ri karaya inerdten şehir so
ikaklarından ge<,ımiştir. Atlas de
ni.zinıde'ki Fransız iruvovetlerinın 
Amiralı sür'atle müdahale et
ımi$. bunun üzerine İnı?ilizler 
deniııe açılımn;hm:!ı r. 

Fransız transatlan• 
tikleri 

Londra, 4 (A.A.) - Fransız 
cCoınpagııi~ ~enerale Transa! -
!antik. kumpanya.mm Londra
daki memurları Lonclrada direk· 
törlük etnıis olan de JIJıılglaivein 
teı;is ettiği hıı;iliz kumpanya. ına 
devredilecclderdir. 

De ımıl laive, bugün şu beya
natta bulu:ım~tur: 

VapurlBrJD harp müddetince bu 
k~panya n~~ına ~~yahat edip 
etmı~·eceklerını henuz söyliyecek 
vazıyette değilim. Normandie 
Nevyorkl.a olduğu gibi Fransız 
kumpanyasının vapurlarından biı 
kaçı da 4eniz ticaret ne:oaretinin 
kontrolli altında bulunmaktadır. 



UYPA-t 

Cevdet Ferit, beni görünce he. 
men yanmıa JZeldi ve: 

- Bir daha, dedi, bana spor -
dan, sporun f aidelerinden bah -
set.me ... Çünkü dünyada, her ne 
;pahasına olursa olsun adeleleri 
kuvvctlendirmiye, takviye etmi
ve çalışmanın büyük bir budala
lık olduğuna kanaat getirdmı, :fa
idcsizliğini anladım. Babalarımız 
güçlü ve k\ıvvetli değıl mi idi? 
Onlar spor mu ya'1lyorlardı?-

- Ona ne şüphe! ... 
- Haydi sen de! Yine tekrar 

ediyorum, sporun faidesizliğd.ni 
bittecrübe anladım. 

- Nasıl? ... Spordan ne :fenalık 
gördün? .. 

- Daha ne göreceğim. Başıma 
gelenlerı bir bılsen!.. 

- Ne oldu? .. Anlat .şunu.. 
- Hoş kabahat bende ya ... Ye-

rimde rahat durmuş olsaydım bu 
beliya çat.ır.ıyacaktı.m. 

- Anlat $Unu, rica eder.im. 
eel'ki bir hikaye zemini olur. 

-Öyleya.. Bunları yazacak, o
kuyucularını güldüreceksin, de
ğil mi? Fakat onörlimde değil. 
Anlaıtaca.Pn. Bu suretle derdimi 
dökmü.ş, biraz 'ler~ olu -
rum ... 

Dedi. Bir birahanenin önünde
ki taraçada oturduk, heyecanla 
anlatımıya basladı: 

-Evet, karar verdim. Bundan 
böyle sporla meşgul olıruyaca -
ğım, spora ait yazıları okurnıya
cağmı. Elbette hatırlarsın. İki 
sene .evvel yüzmeyi bilmiyor -
dwn. Denize girmek değil, aya
ğımı bile suya sokamıyordwn. 
Fakat, spor muharrirlerinin, bil
lıaıssa senin y a z ı l a r ı nı 
Okudukça CESaretsizliPnden , 
lro:rkaklıhndan utanıyordum. 

K e n d i lk e n d ; m e : cNe 
olursa olsun, yüzmeyi öğrenece
giırn !. .• dedim, bir yüzme havu -
zuna devama başladım. Üç ay 
geçmedi, iyi bir yüzücü oldum. 
BilQhara, denizde ve açı:klardn 
antırerna.nlar yapt:nn. Ve i:vi VÜ-
2'iicüleır sırasına ~eçtim. 

Bir ay evvel, Yeniköy rıhtı -
mında dolaşıyordum. Gece saat 
dok.uz vardı. Hava sakin,Gök yü
rzü yıldırılar dolu .idi. Av. altın 
ibir fanus .P>i etrafı aydınlatı -
yordu. Deniı.i seyrediyordum. 

Birdenbire, başmu ~Hım. 
yanı :başımda bir adamın kendini 
denize attığını ~rdüm. Bu; şiıp
tıcsiz hayatından bıkmış, usan -
mış ölmiye karar vermis bahtsı
zın biri idi. İki sene evvel olsay. 
dı, yüzme bilmedikim için, ciğer
lerimin olanca ikuvvetile: c Yeti
şiniz! Bir adam ıboğuluyor! .. -. di
ye bağırmakla iktifa edecektim. 
Fakat, şimdi yüune biliyordum. 
Bir iki demedim, harekatı.mda 
seıbest o1mak iıçin acele caketimi, 
pantalonumu çıkardım, denize 
atıldım. Bir iki kulaçta kendisine 
yetiştim. Belinden yaıkaladun. 
Muhalefetine rağmen karaya çı
kardım, rıhtımın üzerine bırak -
tun. Muhalefetine rağmen diyo. 
rwn. Zira o, ölmiye karar ver -
mişti. Çırpınıyor, kollarımın a -

rasmd.an kurtulmak istiyordu. 
Muvafak olamadı. Ç.Ok su yuttu
ğu için bayıldı. Gece olmasına 
rağmen büyük :bir kalabalık top
lanmıştı. Elbiseler.imi bıraktığım 
yere geldim. Caketim, pantalo -
num yok. Ben, bir hemcinsimin 
bayatını kurtarmek için hayatı. 
mı tehlikeye atarken açık gözün 
ibiri elbiselerimi alıp kaçmıştı .. 

- Adam sende! Bir adamın 
hayatıru kurtarmışsın. Bir ca -
ketle pantalonun ne ehemmiyeti 
var? ... 

- Ben de öyle düşündüm. 
Fakat. sonra ... 

- Ey, sonra ne oldu? 
- Ne olacak bir polis memuru 

geldi. Sert bir tavırla: 
- Baksana bana, dedi. Demin 

deıizde banyo alan sen mi idin? 
- Afedersiniz, Ben banyo al

mıyordum. Şu yerde yatan zaval
lının hayatım kurtarıyordum. 

- Peki, elbiseleriniz nerede? 
- Çalmışlar!... 
- O halde ıbir otom<ıbile atla-

yınız, evinize gidiniz. 
Dedi. Yürüdü, gitti. O sırada 

geçen bir taksiye işaret ettim, 
durdurdum. Tem otomobile bine
cegim anda yakamdan birinin 
çektiğini hissettim, başımı çevir
dim. Kurtardığım adam... Bay -
gınlıı!ı geçmis. kendine gelmiş ... 
Hiddetle: 

- Dur biraz .•. Sana, başkala -
rmın işine kar.ı.şmarun ne demek 
olduğunu öğreteyim ... 

Dedi. Olanca kuvvetile .sol gıö
zümim üstüne bir yumruk .indir
di. Guçlü kuvvetlı bir adam. İh
timal bir boks şampiyonu... Be. 
ni belimden yakaladı: 

- Mademki denizden hoşlanı
yorsun bir banyo daha yap! .. 

Dedi kaldırdı, den~e fırlattı. 
Bın m~kilatla rıhtıma çıktım ve 
ibavıldun. 

Kendime geldiğim zaman ka
rakolda bulunduğumu gördüm. 
Az sonra evime gönderdiler. On 
beş gün hüanma nöbetleri içinde 
vakit geçirdim İ.şte yü001e öğren
menin mükafatı ... Bundan böyle 
bir sözünüze ina.'1acak değilim ... 

- Hakikaten, büyük bir bela
va çatmışsın. Fakat, kabahat sen
de! Biraz da boks öğreneydin ... 
Kurtardığın adam ne oldu? .. Ye. 
niden kendini denize mi attı? .. 

- Asla! .. Meğer bir iboksör
müş. İşsiz kalmış, kendini denize 
atmıya :karar vermiş. Fakat, he
rifin talii varmış. Yeniköy Palas
ta oturan Amerikalı seyyehlar -
dan biri vakayı gö~. Kendi
sini Amerikaya götürmüş. Şimdi 1 

orada boks yapıvor, binlerce do
lar kazanıyoıımuş. .. 

- Görüyorsunya... Spor pek 
f aidesiz değil ... 

- Boks belki ... Fakat, yüzme 
değil. Bundan böyle, birinin de
nize atıldığını görür.sem uzaktan 
seyirci kalacağun ... 

Dedi. Asebi bir hareketle bi -
rasını içti. 

BEDi GONıroz 

·-
r BOYCK TARiHi ROMAN:~~ 

' . 

SEKER~IRE SULTAN 
-

M. SAMI KARAYEL 
j 

Yazan : 
-- -

.. - Be hey koca deli oldukça 
ihtiyarmı.şsın?. Dedi. 

Deli Kasını, Padişahın ahpapça 
kon~ından yüz buldu. Yer 
Öptıi: 

- Padişahım, zfilmn gören Pa-
. dişahmıa aeğirdir, ('ekva eder. 
Bana sen zulüm ettin. B~eci
limi harap ettirdin. Ben kime 
varayım? .. 

Sultan İbrahim, mukabele 
etti: 

- Elem çekme, yine yaptırı. 
rım.. 

Padişah, yanında bulunanlara 
derhal bahçenin tamirini irade 
etti. Sultan İbrahim, Deli Kasımı 
tam fikrine uygun bulmuştu. 

·-
Padişah, Kasımla uzun boylu 

şuradan buradan konuştu. İltifa
tını RittiitQe aTt.tırdı. Deli Ar
navut, aklına geleni serbestçe 
söy liyordu. 

Padiph, Kasıma son iltifat ola
- rak eunlan söyledi: 

- Yolda bir .relecek vardır. 
Elerçi Kasım adlı pad~ olma
mıştır amma, senin hatırın için 
anın iamni Kasım lkovavım .. 
Padişahın bu teveccühü, Deli 

Axnavudu bütün devlet erk.anı 
ve halk arasıoo:ı büyüttü. O ta
rihten itibaren, Cinci hocalar. 
Hacı Mehmetler gibi, Deli Kasım 
da mercii enam oldu. 

İşte, Sultan İbrahimin bütün 

l a Da• 
- - - - - - . - ... . . -. : 
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CJ. • • 

Mektepten 
çacak çocu 

Bahsi müşterek /azla -kar temin etmedi 12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 

* Program 
Türk müziği 
A ;an.s haberleri 
Türküler 

Polisler tara~ında 
kakfarda çeviril 
Tahsil çaJ;'!mda bulun 

cukların ders zamanı h 
sokaklarda ~emıelerin.in 
kat'i surette örclenmesi i~ 
diden yeni tedbirler aluı 
·baslanılmıştır. Maarif M 
.i'!ünde toplanan bir koanJ 
verdifü lkarara eöre. tıer 
kada Polisler mektep uı 
da rokakta e{)rdükleri ~ 
e-ındaki oocukları dun: 
!bunların ne ~in mdkt.cı: 
mediklerini soraca!klardı 

İstanbul at yarıslannın dör -
düncü haftası d'ün Velierfendi ça
yırında revıkalooe lbir kalabalı
J!ın talüp etti.ıd ibir heyecan ve 
ımerak içinde ya.vıldı. Dünkü ka ... 
laroalrl:m adar üzerinıdeki taıh
mnide yanılmaması yüzünden ya
nşların ba!hsı müşterefü pek 
cuz'i kazan~ 'lemin e1uniştiı". 

Dünkü koşuların ikili bahsı 
600, üçlüsıi 640, çifte bahsı da 
aocak 280 kuırus ikaı.andl.llrl1.l5-
tır. 
P~ama a(;re. beş kataı?Ori 

üzerinden yapılan koGuların bi
rinci dört ve ru.ha vukarı yaş
taki halidtan Arap at ve kısrak
lanna mahGustu. 2000 metre 
mesafesi olan bu kosuva Yük
sel, Ünlü, Vural. Yaman ismin- , 
d'Eiki atlar ~iroi ve neticede Ya
man birinci, Ünlü tkinci oldu. 
Bu aooşu ~nyan.da ı O lira pla
selero~ 200 ve 220 ~~unıs 'ka
zandırdı. İkinci kosu d6rt ve 
daha yukarı yastaki ve kazandı
ğı ikremiyeler ye:ktı.nu 2000 li-
-TaYJ do1ıdumnıyan ha.lis:kan Arat> 
at ve !lusıı*larma mahsus olU4) 
1800 ımetre mesafede yapıldı. 
Bu koşuya Tomurcuk, Yüksel, 
Kara.kus. Yaman ismind~ a.t
lar f!.ir<ii. 

Ve neticede Kara~m~ birinci, 
'Yaanan ikinci olıdu. Bu 1cosunun 
f!.anyasını 160 !kW"Uş kazandır
dı. 

Ü cüncü ılrosu: İki yaşında ve 
koşu kazamnamış veril haliSkan 
~liz e:ııkek ve yerlı taylarına ı 
mahsus olup 1100 mclre mesafe
de yapılan bu ko6uya Umacı, 

&i, Y etis. Ayf!.er ~inil ve Uma
cı !birinci, Roi ikinci oldu. Bu 
~nun ~anıym;ını 150 pJaseleri 
110 ve 190 kuruıs veımistir. 

Dördüncü kosu: Dört w daha 
:vu1can (YaStal.i yerli yarllllkan 
İnJtiliz at ve iusra'klarına mah
Sl.16 olue> 2400 metre mesafede 
yapıldı. Bu lroşuya Alcevlan, 
Poyraz, Nirvana, Pürceste, Ön
kes, Cesur ve Fru-Fru ~iroi. 

Fevtkaliııde heyecanlı ~ecen bu 
yarışı Poyraz lbirincilik.le Nirva
na bir ~ :farkile ikincilikle 
bilirdi. Berceste ~ncü oldu. 
iBu kosunun ıanyasını 140, pla
seleri 100, 110, 260 kurus kazan
dırdı. 
Beşinci koşu: Üç ve daha :vuka

rı yastaki ha&1can İneiliz at ve 
~ı.sraklarına ~ olup 2400 
met.re me&Me üzerinden Yac>ıl

dı. Bu koşuya Kornisariı, Dan
di, Ta.şpınar, Tamru, Ronans, 
Yatalan. Mis. Ayin Peru :ismin-

lfıtu!ları bu gibilere ibzal olunu
yordu. Nerede cahil ve nadan a
damlar varsa Padişah onlara il
tifatta kuS'Ul" etmiyordu. Diğer 
taraftan da en muktedir vezirler 
ve eşhas sırf istirkap yüzünden, 
tahkirler ve tezlillerle İstanbul -
dan uzaklaşt.rılıyordu. 

Bu sıralarda Budinden mazul 
Musatafa Paşa İstanbulda bulu -
nuyordu. Halk arasında: 

- Vezirii.ızam olsa gerektir. 
Diye bir şayia zuhur etti. Ci 

van kapıcı Mehmet Paşanın ku
lağına erişti. Veziriazam telaş -
landı. Derhal Musalafa Paşayı 
çağ.rttı ve: 

- Hala Engros serbaddinde o
lan ih tilile ve hareketi adayı pür 
dalile ~ senin kusur ve ih
malindir. 

Diye yoktan yere Paşayı •teıt -
dir etmiye, azarlamıya başladı. 

Veziria~amın ırıaksadı başka 
idi. Mustafa Paşayı İstanbuldan 
uzaklaştırmaktı. 

Mustafa Paşa, Vezirigzarnın 
tekdirlerine karşı sükutu ihtiyar 
etti. Hiç ses çıkarmadı.. · 

Mustafa Paşa, halle arasında 
dönen sözlerdc:l haberdar idi. 

K Ü rek Yarışları. Karışık proqram 

* 
(pl.) Bu suretle me'1ct~ 

d1i!ı veyahut <la mektep 
tıkları anlaşılan kız ve e 
cuklar de11hal ımeıktebe V4 

rine tesliım olunacaklard 

-
GALATASARAY OOKIJZ tiR,NCiLIK ALOI 

18.- Program 
18.05 Arııalar (pl.) 
18.40 Radyo caz orkestrası 

Komisvon. ıbu halin tc 
halinde tatbik edilecek 
ş.iıdk:ietli bir ceza müevve 
arama!kta<lır. 

İstanbul su ~morları aianlıgı 

1 

tarafından 1.erth> edılen küreık 
teşvik varı.slarının ıkincisi dün 
Kuımkaıpı ile Scımaıtya arasındaki I 
sahada yal)urmştır. 

1 Galatasaray, Günı$. Belıkoz, 
BcyleI1beyi, Altıoordu ve Iknıir-
5PQr kliiG:>ler.inin iştirak ettifü 
lbu yarıslara avrı~a İzmit kürek
çileri dıe ~imıis ve lbu suretle 
yan.şlan yedi klü.p arasında ic- ı 
ra edilmiştir. 1 

Til!ll zamanında !baslrvan va
rıslar bastan n'ilıaycte kadar bü
yü~ bir muvaffakıyet altında 
.J?C(,lllliş ve Galatasaray !kürekçi
leri yapılan !bütün müsabakalar 
da lbirinciJiıklcri alımışlardır. Ba-
:-ı.·anlar &raSında yapılan varısla
ra yalı112 Galatasraay istiraı."< e
derelk birinci o.lmustur. Umu
ımi mıan tasnifinde Gal:ıtasarav 
30 puanla ~ün birinciliJlini ka-

zanmıştıır. Oün~ 113 P'Ulanla i- 19.10 Türk müziiji 
lk:nci, Beykoz 9 puanla ücüncü 19.45 Ajans haberleri 

1 
20.- Fasıl heyeti 

o muş-tur. 20 30 K 
Müsabakalarda teknillt netice- · onuŞ"Tna 

kr sunlruıdır : 20.45 Dinleyici dilekleri 
KIDEMLİLER: 21.10 Sinema sesi (pl.) 
Çifte: 1 - Galatasaray 12.46 21.30 Radyo gazetesi 

2 _ Günes. 21.45 Radyo salon orkestra.n 
İki çifte: 1 - Galatasaray 11,25 22.30 Ajans haberleri 

2 _ Güneş. 22.45 Salon orkestrası 
Dört tek: 1 - Galatasaray 10.14 23·- Cazbant (pl.) 

23.25 Yarınki proqram 
2 - Güneş. 23.30 Program 

Bir çifte: 1 - GalataısaralY ı ============= 
12.39.4, 2 - Beykoz. C 1 R 

İıki çifte: 1 - Galatasaray 11.3~ [! ;j .. OCUtC ekınıi -
2 - Güneş . 

Dört tek: 1 - Galatasaray r. Ahmet Akkoyunlu 
10.33, 2 - Güneş 

Müsa.baıkala.T sonunda crkelk _ 1 aksim-Talimhane Palaıı No. t 
lerde lbayanlarQa ıbirinciliği ka- Pazarctu maada her pn Mat 
zanan Galatasaray kfübüne aian· 15 den sonra. Tel: 48127 
lık t8"'afından iki itUıPa hediye 
edilmistir. 

DOKTOR 

A il kAN " 
a • 7. 1941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 isviçre Frc. 
100 Florin 
100 Dralımi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 

ı. 

100 Yen ! 
100 lsveç Kronu ~ 

ESHAM VE T AHVl 

Atletizm birincilikleri \ 
Feyzi Ahmet O naran 
CD4lı'e" ~· .Oteıaı

Adres: Babıill Cataıotıu 

Ergani 
Sivas - Erzurum 2 
Sivas - Erzurum 3 

1 
l 
l 
l ----------------------------------------------------- · 

FENERBAHCE YEDi BiRiNCiLiK K~ZANOI 
' İstanlbul atlefüıın !birincilikle-

ri S«'ll1!elerine dün Fenerbahçe 
stadında ba.şlanmıştır. İntizamla 
ooreyan eden bu sec;rnelerdıe a
&aeıda'ki neticeler almnustır: 

400 metre ımıanialı: 1 - Faik 
(G. S.) 57,9,10, 2 - Neriman (Fe
ner) 60,2,10 

100 met.re: ı ~-Melih (Fener) 
11,1,10, 2 - ZaJen (Galatasaray) 

200 Metre: 1 - Melih (Fener) 
23 

800 Metre: 1 - Rıza Maksut 
(Fener) 2.14.1 

Cirit: 1 - M~lih (Fener) 55.05 
Disk: 1 - Arad Wes.i.kta.s) 

39.95 

Cekk adıma: 1 - İ.mıeıl (Fener) 
27.40 

Gülle: 1 - Ateıs .İlbratıim (Fe-
11,4,10 --'L.-ı}ı ) 13 90 

400 metre: 1 - Gören (G.S.) na:Uö' çe · 
61,2,10, 2 - Zare (İst. Spor) YükSE-k a-tlaıma: 1 - Faik (Ga-
53,5.10 latasaray) 1.69 

1500 Metre: 1 - Rıza Mak- Uzun atlama: 1 - Caroi!lu 
sut (Fener) 4.22.6 (Kurtuluş) 6.49 

110 Manialı: 1 - Yavru (Ga- Üç adım: 1 - Yavru (Galata-
Jatasarav) 18.2.10 saray) 13.88 

deki Bekiz at istiraık ettı. M-esa
fenin uzun olU6u vansı büsi:rii
tün heyeaanlı bir bale a>kmuştu. 
İlk bidayette önde tt.iden Romans 
finaiae Dandi bir bovun faritile 
e«erEJk birinci oldu. Romans da 
ikinci sayıldı. Kani.sarj üçün
cü ~eldi. Bu koşunun .ızanvasını 
290, 120 plaseleri 100. 210 kuruş 

kaza~=. 

;Fakat, bu dedi kodulardan ha -
berdar d~ildi. 

Veziriazam hiddetle: 
- Hem Engros diyarını ihti -

lale verdin, ham de veziriaızam 
olmak istersin öyle mi? .. 

Dive bağırdı .. Bıçare Mustafa 
Paşanın hiç bir şeyden haberi 
yoktu. Dedi koduyu halle kendi 
kendine çıkarmıştı. 

Mustafıa paşa, Veziriazama 
mülayemetle cevap verdi: 

- Devlethlm bu bapta benim 
cürmüm yoktur. Ancak halleın 
lisanına Hak bela versin. Bizi bi
tıuzur etımıye e;ebep oldular. 

Veziriazam, emrini verdi: 
- Seni, Sivasa vali yaptım.. 

Hemen hareket eyle! .. 
Zavallı Mustafa Paşa, yirmi 

dört saat zarfında derlenip 'top. 
landı. Lanet ede ede Sivas yolu
nu tuttu. 

Bununla beraber Mustafa Pa
şa ucuz :kurtuldu. Yoksa, kellesi 
de P'iderdi. 

Sultan İbrahimin zamanı sal -
tanatında samur ve anberden • 
başka hiç ibir .şeye kıymet veril
mezdi. Zevk ve sefanat asrı idi. 
Vüzerada havsıvet. ulemada ha-

RASIT RIZA TiY ATROSU 

HALİDE PİŞKiN BERABER 

5 Atutoıı Puarietd ıtinil ak..-ı 
Bqik&-. Jlacılmbey Aile baboemde 

•HABiBE TEYZE• 
VODVİL - 1 - PEIU>E 

İmtiyaz Sahi!ti ve Netriyat Di
~eklörü: E. İZZET. BasıJcbiı yer. 

SON TELGRAF BaaımeYi. 

ya kalmamıştı. 
Kitabını koltuğuna alıp fazile

tini iddia için divandan Veziria
zama müracaat eden ulemaya 
Sultan İbrahimin Veziriiızamı, 
Civan Kapıcıbaşı: 

- Alimi mamu.lsun! .. 
Diye alav eder, Kara Çelebi 

zade Abdülaziz efendi gibi yük
sek alimler, meslektaşlarını ta.r 
vir için: 

- Fenni klyadetin şö'hret şiarı, 
Müflehan şehrin maslahat gü -
zarı .. 

Diye yaz.maktan çekinmezlerdi. 
Ulema da, vüzera da, heJ)6i sa

raya uyP.undu. Hepsi de, sarayın 
samurunu da, anberini de, mevki 
temini için tedarikte kusur et -
mezlerdi Padişaha, hakkı ve ha
kikati anlatacak ortada kimse 
kalmamıştı. Zaten onun da arzu' 
etti~i bu idi. 

Sultan İbrahim, halktan nef -
ret ediyordu. Zevkine mani ola
cak her şeyi yıkmak isterdi. Halk, 
Padişahın zevkile alakadardı. 

(Arkası 1'ar) 

'olnqa klfeslnde No. U. Tel. aıı• Sivas - Erzurum 5 
Sivas - Erzurum 6 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUQUnd 
Ki r al ı k Gazin o 

Galatada Şah Kulu mahallesınuı Karan!il sokagında 30/ 1 nwru 
ı.inoyu k.iralıyacak aranılan evsaf ve ueraite haiz lstekli çıkm 

pazarlığı 9/ 8/ 940 cuma günti saat 14 e bırakılmıştır. İsteklilerin aran 
saf ve şeraite haiz olup olmadıklan t.eUtik olunabilmek için ıos 
kefille birlikte pazarlık IUl)unden iltl eün evveline kadar Bqotıu 
Müdürlüğüne müracaatları. (6~ 

i 

[_ı_s T_l N_ı_u L_B E_L E_D,m.Y E_s_ı N .... o El 

Şehzadebaııında kırk çeşme mahallesinin İslaf sokaimda 
2 nci adada 9 No. ve 26,79 metre murabbaı sahalı arsa 

18,07 

Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin mahaıı.inin 2,111 
Kızıltaş sokağında 27 nc.i adada 21,23 nıJmaralı arsalar arasında 
bulunan 11,10 metre murabbaı sahalı atı;a. 
Buyükadada yalı mahallesinin yeni .so~aiJnda 88 inci adada 3,38 
9 prsel numaralı ve 15 metre murabbaı sahalı arsa. 
C~ir yangın yerinde Fi.ruzata mahallesinin Me.pleci 
ıııokağında 13 üncü adada 51,50 metre murabbeı sahalı arsa. 
Fatihte Şeyhi resmi mahallesinin Yedi Emirler sokajında 
86 ncı adada 14 No. ve 80,10 metre murabbaı sahalı arsa. 

19,31 

24,03 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat nıiktarlan yukarıda yazılı arsı 
mak üzere ayrı, ayn açık arttırmıya konulmuıtur. Sartname Zabıt 
meliıt Müdürlüğü kaleminde görülecek1lr. İhale 15/8/IMO pervembe 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ftk teminat makbıt 
mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma 

270,00 
240,00 
240,00 
180,00 
240,00 
240,00 

ilk 
teminat 

20,25 
18,00 
18,00 
13,50 
18,00 
18,00 
22,50 
22,50 

Keres-
~erde 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

(6735 

* 
Merkez 

.din h.AliQde SebzehAli aralılında 12 No.l 

> > > > 18 > 
> > > > 16 > 
> > > > ~ > 
> > > > 14 > 
> > > > 48 > 
> 
> 
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FOSFARSOL 
KAN KUVVET I TIHA URUBU 

F O S F A R S O L , Kanm en hayati kısmı olan kırmızı J"llvarlacıklan taıı:eliyerek çoialtır. Tatlı iştah temin eder. Vücude devamlı gençlik. dinçlik 

verir. Sinirleri canlaııclırarak asabi buhranlan uykuımlulu giderir. Muannid in.kıbularda, banak tembelliiind .. Tifo, Grip, Zatiırie;re, Sıtma ıaekahatle· 

rinde, Bel ıevteldiii n ademi iktidarda ve kilo almakta tayam hap et faideler temin eder. 

FOS FARS OL' tin: Diier bütün kunet tunıplanndan üstiinlüiü DEVAMLI Bia SU&ETTE KAN, KUVVET, ts'rJBA TEMİN ETMESİ n ilk kalla~ 

nıuıluda bile tesiri.Al derhal cöstermesim. 

ıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 


