
Türk -Bulgar ticaret 
anlaşması ınüzakereleri 
BulgamUuıJa ycnı tıcarel anlqmaaı akdı i~ iki 

hUlmıxıet ınUme88lllerl ıı.nuımdıı Ankarada temaslar ya_ 
lnldığı haber verilmektedir. Milsnll bir hava !~nele tn. 
ldaat etmekte olnn bu tcma.ıılardon sonra ticaret an. 
la§hıuı rnUı.akercsindc bulunmak Uzere blr Bulgar tl.. 
taret heycllnln Ankaıaya ı;clmesl muhtemeldir. 
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1 O O gran1 kan iç:n beş 
l ıra verlleceK 

Maru1f Vekt\leU, Tıp fakUlt"~ındc tcslıı edılPC k 
kan nalul mcrkeıl hakkında blr tallma tnam bn: rla
mı,tır. Talımatnamcyc göre kan vereceklere yllr. gram 
kan ıı:ın Ci lira, 200 s-ram için ıo, 30Q gram ıc;;ı.n 15, 
400 gram için 20, yo.nm lllrc için 25 lira Ucrot verile. 
cckllr. 

\'Al\IT Posta kutusu: 46Q Telefon: ~1413 IYczı' • :! :r;o {ldare) 
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TAYYARELERi 1! Bır ~ul~ar l 

Y unanistanı11 büyük 
günü münasebetile 

--
lfilli Şpfimiz foömi F11Ti•ıi11 t•crdijli iznlıalı dinliyor 

Tc.ksim Belediye gazinosu ~ün açıldı 
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Reisicumhur, gece ga-
zinoyu şereflendi diler 

Ankaradan ayrılan 
Fransız se firi 

MASiGLi 
Anadolu Ajansı 

'Vaaıtaıiyle 

Türkiyenin refahı 
hususundaki 
temennilerini 

bildirdi 
Ankara, 4 (A·A·) - Fnınsa b". 

yük elçisi B· Ma!igtl 3 ağustos ta
rihinde Anadolu ajansına gônd<'I'· 
diğl aşağıdaki notun nc:'irini rica 
ct.rnlştlr: 

Ankarayı bid:ı.yctic clerpiş ettik. 
!erinden da.ha ~:ı.bult t('rk uırurc· 
tinde kal:ı.n Pransa büyük elçisi ve 
bayan Rene Maslgli, 'Türklyedeki 
bUtün dostlarına sahsan veda arzu. 
sunu ~·erine gotirememişlerdiı · Bu
nn binaen görnı<'k imkanını bula
madıkları dostlarına veda için A. 
naıfolu ajansının ve Türk matbu
atının dcl!ıletini ricn ederler· 

Daha ınu\·asalatlarındnn itibaren 
hı;ı.klannda gösterilçn hl\snükabul 
ve on sekiz aydaııbcri kıymetli de. 
lilini gördliklcri tevcccilh ve mu
hab~t bay vo bayan Mnsi"'li ir!l 
unutulmaz bir hatıra olarak kala
~ktır. Blltün dostlarına tcı;ıekkü• 
eyler ve hPpslnc sahsi sand~tleı
ve aziz memleketlerinin ref:ı.hı hu. 
susundaki tcmcnnllcrlnl nrzeder 
!er. 

Holanda 
donanması İngiliz 

limanlarında 

l 

Londm., 4 - Öğrcni'r'i ne gö. 
re H olandanm tesliminden sonra 
tngııtcreye geçmi.q olan Holanda 
0.ııkcrlcrL lngifu: arka.daşlan yanm· 
da aktif vaıifo almışltırdır- Holan. 
da donanmasma gelınce, o da ta
~en lngillz; limanlarına varma
ga. ınuvaffak olmu.stur. 

0~linlrork 1rkU.bma i.<;tira.Jı: ctmi!l 

Ilı. liola.nda. gcmılcri mUessır fa. 
1Yeu · FI erıno devanı lmC>kl rlirler· 

• 

Vali, istanbulun imar 
işleri etrafında 

Milli ·Şefe maketler 
üzerinde izahat verdi 

• 

• 

Gazinoıll'rı Bo~aza brıı.11n cep'ırsi 

İngiliz istihbarc:t 
nazırı diyor ili: 

AÇLIK 
Yakında 

bütün 
Avrupaya 
yayılacak 

ingilterenin 
müdafaa 

manevraları 
yap!llyor 

Bir 1 ngiliz lordu 
§Öy l e diyor: 

H i T LER 

S d 
i heyetı Buk- : 

ar on,lJa E . . : 

d d k . i reşe gıdıyor ıı 

GENERAL 
METAKSAS 
Elen n1illetıne bir 
hitabede burundu 

a asın a ı i l'Bl~ , i 
.. i ~~manya©la: 

hava üssünü : M 1 

bombaladı i aparistana top- l 
ırak terkı aleyhnıde}, 
,i nıücadete başlad ı r 

Bir İtalyan tahtclbahiri 

"Y . ' . f \.tnanıSt~.r:> rlf'ı-a tır, 

ve öyle kalaco.ktır,, 
. . 

daha batırıldı 
ı.oncl r:ı., 4 ( A •• \ .) - Bahriye ncza. ~"rla. ı (A.A.) _ ı.u;ı;t r /\J !1 

rctiııden tebliğ edllmi§tir: bıldirlyor: 

Balı Akdenlzlnde l ve 2 Ağuatoı1 lllln ozıedcn ııonra Sotyny.ı ı:;dnı l 
tarıhlcıinde cereyan eden harckıı.t es. olan I~oman.>wıın Bel~ınd 11 .ırlnln 
n~nda deniı:, ha.va kun·etıcı ıne men. l ~gllrı Bul~nrı.stnn harldye n r.ın~ ı 
sup $\"Qrdlish uı.yynrclcrl tıı.ra.Cından l öı-U,ecc(,i zıınncdılmc:ı..t ılır. H 1 ., 

ı llşmc csna.sınd'l, ccnul:.i Oo~ı uc ı , 
Hulgarlstann iadesi hnl:lunda yapı rı 
co.k olan do~rudan dogıu)a m~.ı<ıı:. 
ı-eleı·dc tatbik cdlleccl' usulun mevzu 
ub.ıhsol~cnğı zanncdilmclctedir. 

Sardonya adasındaki Cagllııri mey. 
danı bombardıman cdllml§Ur. Hııvn 

müdafaa b:ıtaryalannm ~ddetll at~l
ne rağmen taarruz mu\•affakiyelle 
yaptJmıııtır. Dört hangara tam ıı;n.. 

betler kaydedllml§llr. Bunlardan iki. 
aindc bllyUk yangınlar !;;•km!§tır. Yer. 
de aı;ıkta. bulunan dört t.ayyıu·e tah. 
rlp edilmiş ve tayyaru meydanındaki 
birçok binalar yn tahrip cdllml§, yn 
hasara u~alılmı§ veyahut da alcı;e 

verllml§tlr. Tayyarclerimlzden blrlnln 
mürettebatı kayıptır, ölınuıı olmnla. 
rmdan korkulmaktadır. Bunlıırın al. 
leleri haberdar edllml§tlr. İkinci bir 
tayynre Sardonyaya mecburi blr lni:s 
ynpmı~trr. ltalyan tebliği bu tayyıırc 
mUrcttebatmm esir cdlldl#lnl bildir. 
mcktedlr. Bo.§kaca hiç bir za)1at yok. 
tur. 

• Hlll•ümctle a!Cı.l,ndar bulun.an ma. l 
hafıldcn haber nlmdıbına göre, blı 
Bulgar heyeti, belki 1:nrşamba gUnO 
BUkreşe hareket edecektir. r.:u heyet 
Sal.ıburga gitmiş olan flzalardan mu. 
ı el<kep olacal<tır. Yulnız başvekil Fi. 
ıor dahil bulunmzyacaktır. 

Bu hareka.t csııaıımda dliııman bom. 
bardmıan tayyarclcrl t.arnfındn.n hnrp 
gemilerimize taarruı:lıır yapılmı~tır. 

(Devamr 2 ncfde > 

Sureu mnhsus!lıla Almanyadan av. Elen ba l'clı'İ/İ r.rnrrol .lf rtaksas 
<'et etmiş olan Alnıı\nynnın Bulgaris. .\ 1inn. 4 ( ,\ . \-) D'l ı'' ltll Me
tan sefiri von Rlhthofcn dlln Fılof ile taks..'l.S diin akşam rad.}Qda Elen 
blr görti§\DC ynpmıııtır. mill<.'Unc hitaben nef)retliği bir 

IUılyı:ın Gaıctelcrlnlıı ?".\-ı:ri.}ntı 
ltQnıa, 4 (.\.A.) _ o .• ·.e. Ajansı mesajda ezcümle ~öyle demi§tlr: 

bildiriyor: Bugün, Yunan hnyotmm bütlin 
Gazckler, yakındB Romanya ne t.cuı.hürlerinde cezri bir değiı:.ikhk 

Bulgaristan arasında başlıyo.cnk olan husule getirmiş ve milletin mUs· 
ınUzakcrclerln doğu • cenup A' rupa- UıkbC'I islihnlesi için en sağlum ,. 
ıımın kalkınnıl\sma prk ziyade hizmet sarsılmaz bir esas teşkil etmek!<.> 
cdcccğ'lnl yaı:ıyorlar. olan tarihi dcv?"enin bcı:ıind ~·ılm 

( Dcramr 2 İ'1cidc l 1 (l)rııamı 2 nridc J 

Kıskan~lık yüzü 
dünkü .cinayet 

en 

Taşköprülü Kazlm isminde biri 

Eminönünde saatrn dibinde bir hemşehrisini 
gırtlağım keserek öldürdü 

Dlin öğleden sonra ı.:minönün
de, Bahkpauırmda feci bir cinayet 
işlenrni.§, birisi kuıknnçlık yfü:Un. 
d•m hemı:cıisinın gırtlağım keserek 
öldlirmliştür· 

Yapılan tahkikata göre vaka 
~öyle olmuştur: 

Balarköyünde, lstnnbul cadde 
sinde, 7 numaralı Rızanın kahve. 
sinde oturan TaR,köprülü Osman oğ. 
lu 329 doğumlu Kazan, ı-~ntmn a
dmdn glizel bir kndınla metres yn_ 
~amaktadır. 

Ancak Fatma "'OD z:unanlarda 
Kiızımdan soğumu5 \'O bunu da eık 
sık kavga etmek suretile izhara 
ba~lam ıştır. l{iızmı, I•'alma\'l delice 
SC\'di~inden bu hallerden °üzlilıniiB 
~·r kadmı bir knc.: defa stkı15lırn· 
r:ık: 

"- Eğer b:ı.5kasile sevişirsen 
ikinizi de öldürlirüm h:ı. ! gibi tch. 
ditlcr savunnağa ba.şlamı§tır. 

Fatma biltün bunlara rağmen. 
ııon giinlerdc Da1urköydc Barutha
ne cadd<.'sinde oturan Tnkı;öprfilü 
Bayram oğlu :Mahmut Demirle tn
ııu:nmı ve mllnascbetini ilcrlC'trriı:: 
tir· 

Nihayet Kfr.zım, rrlı:ll yanlI1:ı lah 
kilqı.t sonundn metre inin '\fa'•mııt· 
in sevi0tiğini öi?rcnmiı; ve Mnhmıı• . 
tan intıkam almak için fırsat ~x 
ze•m,ğP ba~lamrııtır. 

Kazını diin Malımudıın Talı:a 

kıılcde bir arkadaşında kaldığını 
ö;:r,.nmiş dün öğk lizerl Emi. 
ni.\ııllnde n rlib!nde .Mahmudu 
b"'kll'meğe ba.c;lnmıştır- nıraz ton· 
rn Hahmut görllnmU5 ''e Kazım ö. 
nfınc dikilerek: 

fu-satını bularak kı:ıma.o;ını bUUin Kazım suçunu itirnf etmiştir. Bu. 
lıızıyla Mahmudun gırtlağına in· ı;üıı ndli)'.cye teslim edilecektir· 
ılirroifjtir. Bir hamal d:ı. kolımdan ~ amll\nılı 

Demir aldığı bu derin yn.raylıt. Kadıköy lı:..l binası .sırasındnlıi 
boy:nundnn sel gibi kanlar akarak krthvC'dC yalrp kalknn Mehmet Ali 

;:er~. yuvnrlanmıı;ı ve biraz sonrn dında birisi, dün motör isk ler.in
Qlmuştür. Yakaya ycti5cn wbıta de lıııtnal Yakuplıı bir mcsf!IOdC'n 
m<'murları Kazımı kanlı bıçnğı ile dolayı kavga etmiş ve bıçağını <:<'
beraber yakalnmuılardır- HRdlıır kere~ lmmalı sol kolu1'dan yarala • 
mUddeiumumiliğe hnbrr vC'rilmiş, mıştır- Ynkup tedavi altınn nlm· 
tabikata başlannmıtır· mır;, çarih ynkninnmışlır· 

Dün yapılan spO~ hareketleri 

gilU:
0 1anda hava. kuvvetlen i "' ln· 

Tttl~u müdafaa. tan are kU\·. 
rovkaıtı':ı tE>Şrik~ ınroai etmiş \•e 

0 takvıyo olunmuşlardır· 
·A· 

Göringin " T op,, pren
sibi 'buna sebep oldu 

(Yıı:ı r 2 ıırirlr J 

Bize üınit ettiğimizden 
fazla miihlet verd i 

rra·ısı 2 rıridrJ 

"- Bent hiç he_'.k"lba katmadınız 
Mı:' :::;mdi sana beni aldatm3nın no 
r!Pm"k olduğunu göı;terr('eğim !., 
dPnıio:, '""' l:ııı;aTitıı çckr-!"ck M h· 
mwtun iizerine alılmı tır-

Biri bıçaklı biri bıc;a.'ksız iki lırm
flCTI lllt alta üııtüeto bir hayli bo. 
r:ıı-ıtuktan sonra, Katrm bir aralık 

.,~::Soi. ... ~U:~~~a;i: 
Dördı"mcıi wmşta birincilik irin mücadele 

(Spor \", ı:ılr"ı l Urciı .. hjr~mizdcdirl 



ı - V AKIT 5 ACUSTO~ 1940 
iki Japon iş adamının INGiliZ 

tayyareleri General Metaksa- tevkifi 

sın hitabesi Japonyada 
( Baı tarafı l ıncidı) 

giriyoruı. O u.mandanberl Elen 
milleti her yıl ••dece bugUnU re.1. 
mi tantana olmaksmn teait etmek 
ve bu 8uretle bu gUnUn kendi gli· 
nü olduğunu ve yıldönUmU gelen 
hadiseniıı sarih surette kendi arzu. 
sunun bir tezahUrU olduğunu gös
termek isteml§tlr· 

heyecan 
uyandırdı 

Tokyo, 4 (A·A·) - İki mlimt.az 
Japon iş adammm Londmda tev. 
ki!leri Japon hUkfunet ve milleti 
arasında !Jiddetll bir heyecan uyan. 
dırnuştlr· Resmi mahfiller resmt 
malümat alınmadan bu hususta bir 
mUV\lea yürütmekten lmtin:ı etmek 
tedirler. Fakat Japon matbuatı 
haberi tebarüz ettirmektedirler· 

( Uoıtaru/ ı 1 i ııci~ ı 
Hlç bir haaar ve lnAnca hiç bir ZL. 

)1at yoktur. Det! toplanınız bir tay. 
yareyo iaabet kııydet.uıı,lerdlr n bu 
tanarenın u..tlne d&:UnUı oluıuı ih. 
tünaı haı'lcmdedlr. Donanmaya men. 
sup Skur tipinden t.ayyarelcriınlz ge. 
mllerlmlzl bombardıman etmcg-e yel. 
tenen Uç dll§m.an ta,yya.-eal dll§llnııllt-
lerdlr. • 

1taJyada bir Jer, 4 (A..A. ) - Umu. 
mt karargıUıın 5S numaralı tebllgi: Tavsi)-eyi vuif'eın icabı addetti

ğim ycgille şey, bu aue geçen 
senelerde olduğu gibi genlik teza.. 
hllratı yapdnıaması ve bu suretle 
1940 taki teuidirı geçirdlfimlz va-
ziyet:bı nea.kdlle :ııılltena.slp basit I..ondra, 4 (A·A·) - Japon sefi-

rinin hariciye nezaretine yaptığı 

Doğ\! A!rikuında.ki fllolamn~ su. 
danda Erkovlk'I ve llaJya han mey
danını bombardımnn ederek bUyUk 
bir hangara a~ vermişlerdir. 

l\:enyada Vajlrln cenubunda bir oto. 
mobil parkr bomb..'lrdrmıı.ıı ccillml§Ur. 

fii numaralı tebliğde zlltredlleıı De.. 
bel muharebesinde dUgmnn UçU subay 
olmak üzere 64 ölU vermlaUr. 

bir ınahiyet iktisap eylemesidir. zi t d Lord Halifaks 
Elen milleti. IJU anda senin adr. y~rc esna.sııı.aa , 

n:ı bir Jlaı; kelime ile milletin bey- ' scfıre tevklfabn ya.~cılar hak. 
nelmilel vaziyet lı3kkmdakl umu- kında carl emirnameye tevfikan 
mi istikametinin ne olduğunu hiL ve milli cm;ıtyet icaplnrmdan ola· 
dirmcnin müıı · 1 - rak ya.pıldıgını ve hlı; bir suretle 

asıp 0 acagmı zanne- bu te\•ki!n.tın Japonvnda tc\•kif e 

lııgtıiz aomallalndo ZeU& limanım 
tesirli ııurette bombarclmıan ettik. 

Tııyyarelerlmlzden biri dlinmeınf§-
dJyorum. . .; . -

To - biltilnl ·.u~ "st.iklili dilen 1ngllizicre bir mulmbele bil- tlr. • 

\'C .. :1:tr:ıuk dll;~·"t'u~' tak misil o~r.ak tavsif edllemlycceğinl 
• 'll r eye u.ş o... - söyl~o;tir. 

Şimo.1 .Atrikasında düşman tarafm_ 
dan Denıe llmanma yapılıı.n bir baa
Jı:m hatif h:ısnrlara. sebep oldu. clirtlo bwılarr korumak için bütün 

fedaUrhkları yapmağa amade o
lan Yunaniltan Avrupsnm temel
ledlli aran bu mUthi§ harpte bL 
taraf ka1mJ1 ve kalmaktadır· Yu· 
naniatan hodbin veya l&kayt oldu. 
ğız JçUı defil. kııvvetlerlnl, vasıta. 
!arım ve coğratl vaziyetini hesaba 
katarak !al"Sılaıı Avnıpa.)-,ı. yapı
lacak en iyi hizmetin 'hiç olmusa 
bu bölcede barışın :fdamesine hfz.. 
met olacağım mlldrlk bulunduğa 
ir.in bitaraf :talımfbr· Bunun için
dir ki, bu bitara!lık dalına am.fmJ 
olaaf Te ayle kehacaktrr ve bu 
bitaratiıim biç bir suretle DıWlne 
mtlıwnalia etmemek azıninde oıa.D 
Yunanlstan esaııen kendi hUmtıni. 
yetine imam olan diğer de\•letle
rin bu vaziyete hDrmet ve riayet 
('deceklerinc kanidir· :işte harbin 
başından.beri Yunanistruı siyaseti
nin istlkametf bu olmU3tur. 

Böyle bir Jı&ttt ha.rekethı bütün 
yurttaşlara müınuil vazifeler talı.. 
mil etmekte olduğunu beyandan 
müırtağnfdir- Adedi panruıkla gös
terilecek kadar ıız olmakla bera_ 
bcr bu vazifeden :lnhiraf gösteren 
b:m :hsflf ve budala ldm.seler acı
nacak iM.a:ıla.nhr. Bunlar bUtiln bu 
korkunç harbin kendileri için ve 
kendilerine kıym:ıt kazanmalı:: ve 
hildm olmak fuatmı vermek i~n 
\ apıldığmı 1Almcdere.k her biri ay
rı ayn ve ke.adl !ıeaabma ve malı.. 
telif glirfüılerle yabancılara ve 
muhtelif milliyetlere çirı,;., n"-:net 
tekllflnde bulunmağ;& karar ver
mi§Jerdir. Hiç bir yabancı eeasen 
hiç bir ebemmiyetleıi olmadJpıı 
bildikleri bu adanılarm hizmetle. 
rini knbul etmeml§tir. Fakat ben 
Yunanistanm kisvesi ilzerinde hiç 
bir lekenin blJlanmaması Jçbı, ba 
bir kaç kişinin yabancılar nazarın. 
da şerefli Yunamstan ismini kirlet. 
mekten vazgeçmeğe' mecbur ede. 
cek te4birleri aldım. Esasen bu a
damlarla daha ziyade meşgul ol. 
mak zahmetine değer bir ıe,, de-
ğildir. " 

Buna binaen, biltün millet ~ 
ve lıükfunetin etrafmda mUtteblt 
bir wrette topl&mnJI olarak mn
u his, menfaat ve TaZifeye uygıın 
olan yeglne alyuettn taldt> edil 
metine :imkin bahşetmeırtedfr- ra: 
kat Elen mllletlnfn slyıud , .. ., aı. 
ker? itfbar!a harbe iştirak etme
:rni§ olmUt, bu harbin neticelerine 
iktmadt bakmıdan d& maruz kaJ
M""'· • · - 'masnu tazammun etmez. 

Japon sefiri, mevkuf iki Japon
yalmın lngilterenin crıııüyetino kar 
şı hl!:i bir suç i§lemcdiklerinin s(L 
ratlc meydana çxkncağını samimi· 
yelle ilın.it ettiğini beyan etmıştir. 

Norveç krahna 
İpekten bir bayrak 

verildi 

Denlzaltııanmır.dan biri UssUne 
d6nmemlgUr. 

Kablre, ' (A.A.) - lngtllı: hava 
kuvvetlerl kArargQhmıo tebliği: 

DUn IJbyada Deme limanı ile ha.. 
va. meydanı ilzeriııe büyük muvaua.. 
ldyeUe uç hava hücumu yapılmııtır. 
Blenbelm Upi tayyarelerden mlltqek
ldl kuvnW bir lnı;lltz filosu cvvel.3. 
llmaııa tnarnu; etmiftlr. DtiyUk bir 
gemiye tam Ll&bct vaki olmU§tur. Va.. 
pur atef alm!Jlrr. Diğer bazı vapur. 
larm hemen yak!nlne de bombalar 

Londra, 4 (A.A.) - Röyter: dü§mUotUr. 
Norve!; kablnest halan bugün Bu- MUteaktp akın da. bllyUk bombardı-

klngham 1ar1.ymıı giderek ıCra.i HL man grupları tarafmdan yapzllnJf ve 
akona doğumunun 68 inci yıldönQmO nhtım lle limanda demirli ik1 vapun 
mllruısebeUte aaygıtarmı •unmu,ıar. dotnJdan doğruya bombalar iaabet 
dır. Londradald Norveo bllkC1metl etmlJUr. 
bqveklll B. Nygaardnold bu vemle Uı;üncU baakmda. bombardıman 
De kısa bir tebrik nutku frad etmif- tayyarelerimiz hava meydanma ve ıı.. 
Ur. Londrad& ikamet eden NorveçU mana taarruz el.ml§lerdlr. RJhtımıa.. 
kadınlar krala ipekten yapılDlJf bir ra, hangarlara v11 toprak üzerinde d&. 
Norveç bayrağı hedJyo e~§ludlr. tınık '\"aziyelte bulunan tayyarelere 
Bayrak 1ngllteredo bulunan Norveç bombalar atrlmııtır. nk bukmda 
mubarlpleri umumi 'KarargAluna veri. l bomb& laabet eden bUyUk vapuı' tek.-
lecekUr. rar bombardıman edllmlftlr. Dip va 

-o- purlnra, pek yakın dllşcn bombaların 

Macar - Rua ticaret mWılm hasarlara sebep olduğu anla.. 
11ım11tır. 

müzakereleri ba§lıyor :euuın tayyareJ•riml& aa.ıimeıı ilale. 
rlne dönmll§lerdlr. 

Badape:;te, 4 (A· ·) - D.N.B. 
ajansı bildiriyor: 
Nezır Alfred NikeJ'in riya~tin

de bir heyet Moskovaya giderek 
bir Macar - Rus iktısacll aıı]q
masnun mUzakerat.lna ba§hyacak.. 
Ur· 
Budapeştenin iktısadi mahafilin· 

de bildirildiğine göre ihzari mUJ:a.. 
kcn.t o kadar il~lemiştir ki, itl
lifm akdi pl'k ynk'11da mUmkün o
labUccekllr· 

~Uz hava kuvveUerlyle te§rik1 
mesai eden ırrannı pllotıan Habqta. 
tanda.ki Dierdnıa bölgesi UEerlnde 
yeniden !ayda.it iıtUqa!larda bulwı. 
1nu1lardır. 

.Nalrobl, 4 (A.A.) - E.velld pee 
ne§t"cdilcn b1r tebliğde §öyle denll. 
mektedlr: 

Bua11D ( Cumarteıi) kayda değer 
bir ee1 yoktur. 

Dl1n (Cuma) kara kuvveUcrimiz 
Habcpatan hududunda Rudolf g61U.. 
nlln ılmali r;arklsinde kUçUk bir hu. 
dut karakoluna taarruz ederek f.§gal 

ğe hitap ederek sözlerine 
retle devam eylemiştir: 

etmflt1r. Dll§manm mukabil taamızu 
6U su- tardedllmlr;ıUr. DUr;ımaıun malOm olnn 

Elen gençliği, 
Şevk vo heyecanın, neıc ve hna

nmdan dolayı sa.na teı:ckklir ede
rim· Elen milleti adı verilen bu 
dev'in hiç bir şeyin yıkamıyaca
ğma k:ınaatin olduğundan dolayı 
sana teşekkür ederim· 

A%iınlcir olarak her ters nziye. 
ti karşılıyacağmnza ve önUmtbıe 
çıkabilecek biltUn engelleri ce1a
retıe iktiham -edeceğimize kanaa.
tJmJz vardır. Birle§nıiş ve azlmkAr 
olara kileri yfirüyeceğiz. Ve nlh:ı. 
yet mukaddeJJ bart§ saati geld.ili 
zaman, o dakika bizi daha kudret· 
le ve yenl hamleler, daha bllytlk 
hamleler için tavlanmıe olarak bu.. 
lacaktır. 

uytatı 37 maktUldUr. Bizim zaytııtı. 
mıs hafiltlr. 

Blr "Caproııl,, tayyaresi Vaj1r clTa
rma )1rml bomba atmı§ ise de bom. 
balar hiç bir tcalr husule geUrmemi§
tlr. 

Bir nyda 49 1talya.n tayyattsl 
dl)şilrllldü 

Loadra, 4 - ÖğrenllditJno Duar&D 
İngllla hava kuvveUerlne meDl'Up tay
yareler Temmuz ayı zarfmda 49 tane 
ttaıyan tayyaresi dll§UrmQ§lenUr. Dl. 
ğer ay zarfmda ltalyaıılann ap aıır 
surette hasara uğratılmıt olan 37 tay. 
yarelerlne de knyboımu, nazariyle 
balalabfllr. 

Sandey Taymls gazetesin!n Yugoa. 
lavya mubabirlnln haber verdltlne 
göre AmavuUuktakl ltalyan ztmam.. 

Taksim Belediye 
gazinosu dün açıldı 

Bclodlyen!n Taksim b::ıhı;edndc yap. 
tırdığı gıu:tno <lUn anat on yeditle me. 
raa .. mıe 11 ıldt. Mera .mele Dabillye 
Vekili Fnlk öztr&k, .?JunakalAt VekllJ 
Ali Çellnkaya, Maar1! Vekili Hasan 
Ali l'Ucel, OrgC!lcra.I .Fahrcttlıı Altay, 
Harp Ak:ıdcmisi kumandanı Orgene. 
ral Ali 1'""\Jat, Şchrlm!zde bulunan me.. 
buslc.r, Vnll muav!nlerl, Emniyet mO. 
dllrü lluza!!er Akalın, ParU ve bele. 
diye erkfı.nı ve gazeteciler bulunu. 
yordu. 

ŞehJr bandosunun çaldığı lat1kllJ 
marflyle mcrubn ba{lamL,. mUteakL. 
ben Vall ve beledi}e n!lsl Dolctor- LaL 
:ti Kırdar Gazino hakkrnda ,.e ıehlr
dekl lma.r hareketleri hakkında izahat 
venntottr. Bund:ın sonra da. vetlller ba.. 
ZU'laıuı.ıı bl\tcye avet edllml§lerdir. 

ırnu Şel Gazinoyu Şereflendlrlyor 
Saat l1rm1 blre dolru Taksim bah.. 

çealııl doldur~ halkm alkqlan ara.. 
smdn Reisicumhurumuz lııfllli Şefin o. 

darlar Arnavut halkmm glttıkçe ar. 
tan mukavemet bı..tnden dolayı mU,.. 
ldlllta maruz kalmaktadırlar. Bu mn. 
nasebctle Alınan l§gal kuvvetlerini 
takviye edectk yen1 kıtalıır sHndoriL 
ml§Ur. AnıavuUuk topraklan ttzertn.. 
de husule geleıı birçok bldlaeler ara.. 
smıl& ıöyle bJr tanesini Zikredelim: 
Bir ttaJyan miralayı. 6ldUrUlmll§ oL 
duğu tçüt taZ)1k mahiyeUnde olmak 
UEere Uç Arnavut kuabur ate.,e 'Ye. 

rilml§tlr. AA. 

tngtllı 'c tta!yıın 7.a)inh 

J .. ondra, 4 (A.,\.) - Libyıı hu
dudunda İngiliz ve İtalyan kuwet
leri arnsmda vuku bulan mil.aadL 
me csnaı;:rnda her fld tarafm ver
diği ~'lyiat hakkmda J..ondra aall. 
hiyettar mahfillerlncc bugUn bildi
rilen raka.mlnra göre, · 20 f ngilfz 
<Slmüş veya kayıptır. On 1ng{liz ya
ralanmıştır· On motörlll yesait ka. 
yıptır. ltal:ranlara gelince, 20 İtal
yan ölnılış, takn"b€n )irmi 1talyan 
yaralanmış, 472 İtalyan esir alm. 
m11, 16 top dahli olmak Uzere 90 
motörlü ve.salt İngilizler tarııfm. 
dan zaptedllmiştir. 

J..onclr:ı, 4 (A·A·) - Hava ve a· 
na.vatan nezareti hlldirlyor: 

Dlişnumın diln gccc'ki hava faa.. 
liyetl, Ta) mis halici ve lskoçya • 
nm şark ııahlli mmtaknsrna inhisar 
etmiştir. Bu mmtakalann bir çok 
noktala!nuı ve Gal memleketine 
bir çok bombalar atl'lınıltır· Haaar 
ve t clt>fet yoktur. 

Jloland:ı ' e Alınan) af& yapılaa 
akml:ır 

Londra, 4 ( \·A·) - Hava nua. 
rctinden tebliğ edilmiştir: 

D!in bombardıman tayyareleri
mlz dilşman tarn!mdıuı Holanda 
ve Fransada ı~gal edilmekte olan 
hava meydanlıınnın bombarduna
nma devam etmişlerdir· Bunlar L 
rasmda Schipol, Hamstede ve Ab
beville meydanlaıı \"ardır· 

Gece, Roterdamda benzin depo. 
lan ile Ruhrdaki Bottrop ,.e Gel
senkirchen'do ve Renani'deld Kon 
haym'de taafiyehaneler bombardı
man edllrnljtir. 

tomobDlcrl bahçeye glrmlflir. KllD 
Şef b:ılkm çandan ve BUrekll tezahll. 
nlı ara.smdn olomoblldcn inerek ga. 
zinoyu şcrcflcndlrml§lcrdir. Kendileri
ne muhterem reGknlarlyle çocuktan, 
Baş\'okll Re!lk Saydam, Nafia Vekili 
General Ali Fuat Ccbcaoy, ve Trakya 
umuml mutettlşl General Kazım Dl. 
rlk refakat ediyordu. 

' 
Gazinoya evvelce gelmiş bulunan 

vekillerle vali ve belediye retli LCtfl 
Kırdar .Mllll Şctl iaUkbal etmııterdlr. 

KIW Şef kDllL bir müddet lı;erde 1a
Urahat ettikten aonra latanbulun 
makeUerl bulp.ııan kıama geçmlo. bu. 
rada vali LQtfl Kırdar ve belediye 
imar mlldllrU HUsnU latanbulun 1ma.. 
n hııkkmda makeUer tmlrlnde kendi. 
lerlne etrarır lzah&t verml§lerdlr. 

lııfWl Şef mUteskiben vekillerle bir. 
Ukte burada yemek yemlf ve aaat OD 

bir buçuğa doğru r zinodan ayrılarak 
l'loryaya dönmll§lerdlr. 

ingilterenin 
müdafaa 

manevraları 
Londra, 4 (A·A·) - Deyli Tel

graf gazetesinin husust mahabtrl 
İngiliz sahil müdııfaa bataryalan
nın dahnt faaliyeti hakkmda aıa • 
kayı calip bir yazı ne~rctmiıtlr· 
Yapılan manevrnlıırda soiıll batar
yaları vo diğer müdafaa \'asıtala. 
n istlll ordusunu !lahillere yanq
Dll§ \"C hatt! duman perdesi hima
yesinde kınmcn de sahile çıkmış 
addetmektedir· Her giin yapılan bu 
manevralara kara, deniz ve hava 
kuvvctlrrl apır ıamandn iştiraJı 
eylemektedir· İngiltere bir çok Js.. 
till usullerini ve muhte1if ilttimal
lerl hesaba k::ı.tarak müdafaaya da. 
imn nmnde bulunmaktadır· 

Lonclra, 4 (A·A·) - Sandey 
Obeerver kazet.esinde Garvin şun. 
lan yazmaktadır: 

Dun, muhsrebenin 12 nci aymıı 
girdik, ve BUyilk Brltanyaıım ta
rihi kalui, hiç bir zaman şlrndikin. 
den daha kuvvetli görillmemiştlr. 
Bu yalancı ıflküııete karşı mlite -
yakkız bulunalım. Şimdiye kadar 
bir dinlenme ve yeniden bir tcşki. 
!Atlanma 1Qln mAriz sebepler mev
cut bulunmakta fcli. Hltler, garp
ta yapacağı çetin işi için ellerinin 
kollarmm serbest olm3.Sını istiyor. 
Her ne pahıuım:ı olursa olııun prk 
ta bir ihtillt zuhurundan içtinap 
etmek arzu ediyor· Tuna devlet. 
leıine yn.ptJğı müşewe11 müzake
reler ve Moskova ile bulduğu blr 
sureti hal ile, A vrupanm şarkında 
atıkflrıcti muhafaza etmeğe mu • 
vaffak oldu. 

Fransa ile mttharebenln bit& • 
mmdı:ınberl yapt.Jğı büyük t.asamıf 
vo ;Ror-~-ıyadald inlıiaa.rı aayeein
de Hitler, BUyllk 'PO .. · " • ny:ı ve 
Britan ·~ imparatorluğuna ka.rşY 
vabuıcı harekat için ha· .. '··-• .. '"'"'. itmam "r11•·or. Franaada fllvPl e. 
iilPn arazi fü:crlne ~ır • ...... trol vn:: etmek \'e retcn hilkt1me~in1n ita· 

Diğer hedefler Holanda ~e batı '\tini terein eyl<'mt>k için \•akit ıa_ 
Alma.nyaamda hava meydruılan ve ""'""""'· • 
Vcatpall, Ruhr \'e Rennni :'d.., de. Dlfer cihetten. Oünkerk macera. 
miryo!u mUnakaielerl olrn:ıştur. 1 smdanberl geçte zamand:ın, biz de ta. 

Keza Ki ·cl'd , · 1 . il.sallne Ufadc ettıı:. Geren her gün, mWettıı 
. ~ eıu aenız ve tmparatorJuğwı kuvvetlerinin art. 

mtihim bir taarruz ) apılmı~tlr· ma.sına tahıt olmaktadır. Bug11n en 
Büttln bu harekattan Uç tayyare fena vazlyete karfı koymağa hazır 

mlz üslerine d5nmeml.şUr· bulunmaktayız. r 

İngiliz istihbarat 
Nazırı diyor ki : 
Landra, 4 (A.A.) - Röytcr 

ajansı bildiriyor: 
iıtihbarat nuın Dufe, Kupcr. 

dün akşam radyoda verdiği bir 
nıutukta başlıca ıunfan söylemiı;. 
tir: 
Tercyağına para vermektense. 

top imaline para harcetmenin d.ı 
ha münalib olduğuna mUtedaiı 
Garing tarafmdı.n ortaya atılaıı 
prensip Aİmanyada açlığın çoğal 
masma ıebep olmu9tur. Bu açtı~ 
ğr yakında bütün Avnıpaya dô 
yayacaktır. Her ıeyin me.'u: · 
biz olduğumuz için tabiidir ki 
bundan dolayı da töhmet altmda 
kalacağız. Fakat onun meı'uliye. 
ti tereyağ politikası yer:..e top 
politikası kullanan nui politika· 
ıtna racidir. imha ve tahribat na. 
zilerin pifdandır. Tabüdir ki buıı 
lan açlık takibeder. 

Duff Cooper, Almanyada inti
har, Cin.net ve verem vak'alannın 
muntazaman çoğalmakta olduğu. 
nu da kaydettikten IOllr& ıu söz· 
leri ilave ctmittir: 

Bunlar nazi rejiminin Atman. 
yaya bahıetmiı olduğu mUtead 
dit mc~faatlcrdcn birisini terkiJ 
etmektedir. 

Duff Coopcr, Almanlın:ı rc":nı 
iatatiatiklerin.den bahsederek §ÖY· 
le söylemiıtir. Nufuıu arttrrmal< 
için aarfettikleri gayretl~rc r3b· 
men mezkur istitistikler son yedi 
sene z:ırfında nufusun bilakis a 
zalmakta c-lduğunu gösterm:,:,te· 
clir. Kemik vumuşama hastalığl 
valı:'alan vasi mikdarda çoğal. 
mıgtır. 1934 ile 1937 aratındaki 
genç ölü:nltri bir misli art:nış 
trr. 
· istihbarat nazın, Hitlcrin nut. 

kunun parsalarını ihtiva. cdüp a
hiren İngiltercnin üzerine atılmış 
ola;ı beyannc:nel:ri "razi hamaka 
tının r.ıülrcmmcl bir misali söz. 
lerile tavsif etmiştir.,. 

Na.zrr, Almanların ı~m~ hü
kumetinin halkını böyle alımakça 
debdebeli ve sıkıcı giiri okurrui.k. 
tan mencdec:eğini zannetmekle 
cidden §&yanı dikkat bir c:ehalet 
ve hamakat gösterdiklerini ilave 
etmei<tedir. 

Bulgar heyeti 
Ronıanyaya gıdiyor 

(Baş tarafı l incide) 
Popolo di Roma gazetesi, Bulgar 

blllıOmetlnln noktalnuarmı Roman. 
yayn blldinnlt oldutınıu ve Romen 
hUkOmett mllsalt cevap \•erdiği tak. 
dirde Bulgar heyeUn!n bu hatta zar. 
fındn hareket e.:cceğinl bildirmekte. 
dlr. 

Glornalc D'ltaıla ,azetıeai, iyi ma. 
ldmat alan mah!Jllerden elde edllcı 

ve ta.kat h nUz teyit eclilmlycn maııı. 
mata göre ııomcm • Macar görll§me
lerln!n do yakında baflıyacafını bll. 
dlnnekteJlr. 

Bükl'Cf, 4 (A.A..) - Romen devlet 
adamlarının Salzburg acyahaU h&Jc. 
.kmda teflirattıı. bulwıan Unlvenuı 
&'UOteal, bu ziyaret neticelerini.o. mil. 
lete bildlrllmealnl hUkCUnettcn W'&rb 

6etcmekteair. 

llacarlatan Romenlerin Samimiyetin. 
~ l}Opbe Ediyor 

Badape,~. ' (A.A.) - Macar A
janar blldlrlyor: 

lhuaru Romen arazlal meseleleri 
hakkında ta:tliratta bulunan Buda. 

Yunanıat:uım harbin tesir ve 
darbelerine "1mdiye kadar muta. 
vemet cdebllmeaf ve sonuna kadar p-------------·------.. ---------------.. ----·-------------11 

pe§tenln salıUılyetll mahfilleri, gU. dUmlU Romen matbuatı ile devlet a. 
da mukavemet edebilecek halde ol- 1nsanm hayatında bn§mclan 6yle Küçük hiklye - TeeaaU! ederim .• dedi.. Genç be. 
mut 4 aflıstos rejimi ve bu dört prtp vaka.lar geçer ki bir romanct _ men atıldı: 
yılın azimli lhyaUr gayretleri ._ veya bir h1klycc!nln nıullanıı-t ne 
yesincie olduğu gibi blrleşmi§ ve kadar kuvvetli oıura ol8un tıayle bir ' ' Q 1 M n - Muazzez! Ben ıeul okulunmla 
inzlhatlI bir halde çethı harid ah. vikayı bulup çıkaramaz. ramaı u e u az z ez ,.,. d& kabul edeceıtm, dedi. 
,.ali brf!lıyarü bQ earetıe bJDat İ§te bir arklldafmun anlatbtJ 1U T&. • 7 7 Bundan IOD1"UllU JIU&ZZel:ln kul&k-
mevcudlyetfnJ .._~. -a..a de ka da bu:ıılardan biridir. Bu haJdJd Q __, de t ··-"' 

...... U,YalJUID-.ıu Y&kııyl -&DJatmadan evvel kaydedelim Yazan: Yekta Ragıp nen lan duymadı. y,.. .. n n ırlay:ıp ..-..... 
yine 4 aiustol rejlmfzae borçludur. 1d mektep, klUp, cemiyet aibl 7V1er ... ___________________ iııııııiııı __ _.tqtı, gitti. 

Millet, hepfmJz ima otmuım te- de birkaç tane .Ali, veu, Ahmet lıa-
nıeıınJ etmekle beraber 1111lddetı lamına mnbalrkak orada AUlerl, Ve- ötretmen hemen bir !ılleye mtıra.. 

· kimle tarafından tabmin edflemt. uıert. AhmeUerl blrbirfnden •7Jl'lllÜ ~t ed170r. Sınıfın en yaramazı 00. 
yecet olan bu harbin 4 afultol tein hepslııo birer Wcap takılır. lere •llezı.lyor: 
1936 da bqbyan kalkmma hare- - Gtııer! Bunu muhakkak MD yap.. 
ketin! fnbtaa ufratmamamu arza Kaeı& leblebi çok :red!ti 1çiD Ah. tm 1 
etm9't1r. Bana binaen, aa:kert ha. mede "Leblebi Ahmet,, bo)una 1aa- - Hayır ötretmenım. 
mJıtmm tein btıandıfmtm bDtUn bit noktumdan. Alb'e Bodar ü - Peki k1m yapb ?ı BaylemezND 
nınıaam fedaJrlrlıklara rafmen, llbl... ıtenı cezalandıracağım .... 
ıntlaaJemetpener meafmfr.e de- Bu l&kap takma erkekler arumda emer, kendi yapnıadıtı b1r kabalıa-
•·amda bir dakika bile tereddOt et- oldutu &1bl lradmlar arumda da tı yüklenmek ve 11.stellk ceaaya da 
mP.dlm K mm rf ba7U revaç bulmuıtur: ROk1lf AJ1e. 

baf}adılar. • 
Mektepte takılan bu lıllcap mahal. 

lealnde aemUnde de nam verdi. Geno 
kız mektebi blUrdl. Takrlan llJcap 
bir Ulr1U alllnm170rdu. On yedl yqma 
balmt§tl. Çok gtızcl bir kız olınalma 
rağmen kendls!no görUcU gelenler oı. 
mıyordu. llılahalledo daha çirkin kız
lar koca buluyorkeıı Muaazezln talil 
yaver gttmJyordu. Hatta aaçmm tak. 
ıııa olduğu ıekllnde dedikodular al~ 
8ln1ıı kul&lma ıeuyor<lu. . . . eza etin m ve ar. llu1a Z.Jnep, .. _ ... ,. ..... ~·--.,. o•- ı;ı:ırpılmamak için birden •blıJOr: 

1 ıstllc kalkmma.t1 için oldufu lfbl .,..., __ ..... - - Muazzez yaptı efendim! 
felllret ve BefaJetlerln tehvlnl için rak Dongay i'atma stbL. •• , Franaızca ötretmen1, talebelerini Bir eğlencede tanııtrğt bir gençte 
olan muratlann yapılmumda da Şimdi ftJr•mm &DJataımı: mUk&Jemeye aıı,tmnak fçtıı aık sık bir gün Adaya gitmiş, çamlıklarda 
tOreddDt etm·u'- )'aptııı gtbl bu .ter de: ı....~ .. a katmıtlardı. KUhllldl.I rıka-

CUAW• Bil' km Ol'tamektebl,.. ikinci amı:t. --- ,, B,. 1f ••- cak olan bu genç kendlalnl lsterae ev. 
.. yue._ mUrefteb mııflara tayız. •• Bir cQn :rraıımca --tmenı - Quel •'Fransızca baııgt demek-:renl • .n~t va•• lenecek, arkadqlarmı çıldırtacak, §11 

· .,...uer tahmil etmft oldufu muta giriyor. KGfedekl llyah tahta- Ur,. Ku:ızzez? diye soruyor. kellik sıtatmı da üzerinden belki ata-

• • • 
Y&§t ytmıiyl buldu. hAll blr koca 

bulamıyordu. Keıke mektept. Dum 
fU kabahaU yapmuaydl da kendl9bıe 
en fena bir 1Akap takılmamJf oıa,. 
dı? Genç kız OzUIU,yor, günden gQne 
zayıflayordu. Kızlar:ınm bu hali kar
ııamda allenln de aaadeU kaçınıotı. 
J'akat lzmlrden &'•len bir doıtıan lm
daUarma yetııtf, Kuarıest alıp g6tllr. 
dU. Vapurda kAUp htıvi,et ctıadaııla. 
nna bakarken lluazzezt MuallA diye 
okumuş, kamanU1m kenaruia da 

"Mull!,. diye yazmı§b. lıluaaes bu 
;yaııllflıktaıı 11Utadf ettL Kead11lnl 
lzmlro glStOren aile do9tuna: 

- Bana bundan İıoııra KuallA de. 
yln olmaz mı! dedi. 

meçbut deitJdfr. Fakat ben servetin ya bakıyor, bir de ne CISrslln? .•• Garip Glller geride oturan iki Muazzezden bilecekti? 
lıaldar temin etmedlllnf blllkll bf( 1ns3D ve bir hayvan rumı, aıt.m.. biı1nl hemen ~t edeı-ek gOster1yor, • Ve o gUnden iUbaren kendialne ııu. 
vazife ~. ytlkler tahmD ~yledfiJni da kargacık burgacık yazılar ••• Terte. ta.bil o Muazzez cezaya çarptlıyor. Blr ara yanına uıanmıı olan gen. allA. denildi. !ııluaaez tzmlrde birkaç 
clüşilndlbQ. mız o1mA8J lcabeden liyah tahtanın cin .saçlarını ok§ar gibi yaparken ku.. ay kaldı. Bir uıecarm oğluyla da ae. 

damlannm lisanı aramnda1d farkm. 
devam etUğiııi mllphede ve tublt e. 
diyorlar. M&Dlu" partlll toprak ter
ki aleyhinde mllcadele)'9 'başlanuflar. 
dır. Manlu uzun zamandanberi An
tantm 00.tu olarak tanmDUfln'. Ve 
onun projelerine Romen hUldUDeU ta. 
rafmdaD müzaheret edilmeai hiç füp. 
hesiz Jn,Utereye karfı doltane bir ha. 
reket olacaktır. Romenler tarafuıdw 
takip edilen bu lkl taraflı oyıınun 

aerbcst ltalmayı ve Bulgar \'e Macar 
latel:lcrlnl blrblriııden ayırmagı lntlh
daf eylediği &§lllrdır. Halbuki bu la. 
tekler Avrupıı.nm yeni sureti lesdyc
llnde bir taaıl teııkll etmektedir Eu
na blnaeD 1k1 meııeıe arumda ·fark 
Ttıcuda getirllemez. BudaPOlte alyut 
mahftlleri Romanyanm DJyeUııdekl 
aamlmlyetten pek Ziya.de 9Upbe et. 
mektedlrler. 
Bm-n7ada ne,....... J>atrtdı1or 
Leedra, ' - Romanyada :balk, Hlt

ıer tan.ıından aynlıı:uf olan arul ım-
UJUl&rma boJllD •tmete bdr zaman. 
kinden fazla ~uans bulıınmlktadır. 

Demir Kuha:tızlar tarafından halk& 
cJatıtı1mı1 olan on blr beyannamede 
Romen ha11mııb telllm olmaması ve 
1'Ulyet1n vabametlıı1 bUmesl talep o
lunuyordu. A. A. 

1J. Jletaau .. ı1•..c f.....ı- bGyle kar&Jammı bulunm•sma fena Bu cezaya çarpın, lp.reUenen :Mu. vf.lerek nişanlandı. Bu müddet zar. 
'!;'&~ye, ....,yw, me- .__ -·----- azzeziıı hayatmdn hlç blr teair yap. lağmm altından kUçtılc p:ırmağmm tmda anısı de oturduklan Hmtl de. K 1 Bo • p • 

murlara. 1--1....va ımuf-"-- - ı.n' balde &Udyor" ....... ~ 'bqlanm ra nı apenı 
ı -... J11 ........ı ... uu. _, ...... __ ............ ,ebel--- .. , madı 7 Fakat 6ğrelmmıbı Quel Muaz. tımağiyle ldeta derili kaldırır gibi ac-urml•tl. tstanbuta gellnc:e KDUICZ 

tün _me.s ek ertJabmdan o'-- Ya- ~r:.._ eıı-'S' .... .. ......... tap edl- a'S' v kabul etti• .... ,_ sez diye hitabı kendi.alna blr lü:ap ta.. bir fiske vurdutunu l'Ördll; gencin ne admı resmen lluallAya çeYirdl ve IOD-

nanlıla.ra vazlfe.ıııJn ifasmda htı- •·T lnJmasma aebep oldu. -pmak ıntedlıH .. i anJadt. Bu gen,. ba. ra koculy1• balayı aeyalıatme. çdlb. Sof-- ,. (A·A·) _ D.N.n ••a.n• 
kfunete yaptıkları yardımdan ve - Bunu k1m yap... •• ~~ o~ " "-. .. u- __. 
kendıterfne talıınlJ edilen fedakar. - _ Artık o gilnden ıımıra bir Kuasezt tmda takma a&9 nr mı? dlya yok- "Kel Muauu,. bugiln muul bir it bildiriyor: 
hklarr. yaptrklarmdan dola'-'l te- dtferlndeıl ayırmak tçtn arkadaoıan lama yapryord:ı. AsablyctlnC:eıı kıp. aile 71J'-an kuran bıı çiftten yalnız Kral Boru diln SofyadP.n geç. 
eklrlir iş .; - Cevap \'eren yok öyle mi? lccndlalne "Kel !ruazzez,. dlyo hitaba ktnnızı kesildi: Muazzezin hatırns~d!J. yaşamaktadır. mekte olan Ankaranm Almanya 

ş etm,mITT~ilihg~~~-----------------------------------------------------ı~ari~n ~~ıta~c~~ 



~rop dUşUndUkçe: 

Bombadan sonra 
beyanname 

D ÜJıkü ajanslar 'o radyolar 

dil beklenmedik bir haber ,-er-er. & 1..;. __ • - • 
Ustttncikıaıwı -narelen, İngiltere 
rıaın e son a~!'llannda beyan
d&ı <;._":._flnrıJar. llltıerln nutkun· 
hft .. ~1 P&rçalarla. donatılan be. 
~--meler. 

,._ llarbin başlangıcmdanberi. ha.. 
ııJ11a nıltralyöz takmldan, bomba 
t.a~Jan içinde bırakan Alman 
atr elerinin, demir yerine kiğıt 
ha !tları, her tarafta bliyük bir 

Yrct uyandırsa yeridil'· 
Bir ·· tur gün en·eı §ehlrlerl maWaeU 

lla ek naınıı1anna ~un dolusu• 
• nılsket yağmuruna tutanlar, 
~ t;u kağıt parça.Ja.rllc ne y:ı.p. 

ak isUyorlar? 
fı llıtıerin nutJmnda naıul bir 9L 
1rll kuwd n:hmedlrorlar, ki kur
~un \·c bombalardan° l!lonrn son ~ 
re Olarak ona ba'' urdular· 

Galiba. boşuna zahmet ettiler· 
Çünkü bu nutku İngiliz ~azetclerl, 
"8.a.ti saatine hem de büfün t:ı.fsl· 
latue İngiltere hnlkına ,·crml~. 
lcl"di. 

Uatta o nutuk ılah:ı <0öylenirken 
bütün radyolar, Ilcrll.;f ';:ırmr<;Iar,

1 

oın • • dn um.ı op:ı.rJörler, meyt1:ınlan dol. 
~nıara., kc-lim<"Sl lıcllmc~ine Füh· 

ren dlnletnıl3lcrw. 
O halde şu be~anruuncler "Cr-

ı;cklen tleğcnıiz bl 11·1 • e mu? r s a 1 olmuyor 

~: olis:ı, . nıeshur" ''be,inri kolun., 
tn,.,ılt~re ıc:ln hlisbütün tesirsiz bir 
leca,·üz \'Mıtası 1'1in<lc kaim.ama-
~ ~~·in mi hu zalımete katlanıldı! 

ogmsu Pl'k an~a5ılır şey değil· 

llcm gallb:ı Almanlar bc~ıınna... 
ıncJcr lı;in C'n fena za~m s~ 
'. r. ln~mz lmjıaratorlu!:'Ullwt en 
ılrm köşcl<'ri bile ardı arası kesil· 
rneyen ha\a akııılanodan habcr
ılıı.ı'ılır. Patla~ an bombaln.r yıkılan 
~Yler, sünen ocaklar 'c cc'nazo YI· 
;...oılaıı ka~sında &uurlu bir kin 
' 1 ' 0 :anca ıızılya bilenerek korkunç 

hır lıii~"Uklük peyda eUi· Artık her 
lngiüz, nıı!llrl antan!llız bir dii~n. 
l:ı. karşı karsıya. olduğunu biliyor· 

~imdi atılan heya.nna.mcler, bom. 
baların nı:tığı yaralar üstlindc tuz 
lc~ldnden bMlm nasıl bir iz bır:ı.· 
kabllir? 

Gcrı;f, İngllfaler de Alman t.op.. 
raklanna Jıaft4\brca bel annameler 
atm1<01ar, Alınan Jıalhma. öğiltler 
rennişlerdi· Fakat bütüıı lıu.nlar, 
bir kk bomba. ııtrnııc.lıı.n bir iek şar
jör lxışa.ltm:ıdan en clhl zamanla. 
l'a aittir· 

"' Büyük Britan~ a sınırları içine 
dü~en Jıcr bomba~ n iiç kne fazla. 
8ntı atmaya ba.'ladıklan günden 
11onı-.ı., artık ln~llıJ('.r. liğıt l>0tq· 
ba.rdımanJanna kaJkısmatlılar· Çlin
lfü ruhlar üzerinde böyll' bir Jıare· 
ltetfn bırakacağı ters tesiri bili. 
Yorıar. 

Alınanlar için <le hu acı gerçek 
:Pek kapah bir sır olmll.' ıı ~erektir· 
oh haldo acaba şu son b yannamo 
Ucunıunun Jıikmeti nedir? 

llaltkı SUhn Gezgin 

,.. -~ 

VA KiT 
Gnzct u çı an btit!ın .)azl ve 
rcsımıerın hukuku mah!uzduı: 

A.llON'E J ARI.YE~) 

Memleket Memlektt 
Aylık tı;t.nde dı,md:ı 
a D~ 1115 Kr. 

aybk !80 42S " 
1
1 

•Yldc 4 7 IS 820 ,. 
Ylllık 900 1800 " 

d l'art.fedea Ba.ıkaı:ı BIJ'llğt tçin av. 
~~tuz kuruıı dll§WUr. Poata bJrİL 
~ g:trmıveo yerlere ayda yetmi,; 

:: kuruı zammedlllr. 
ıone ltaydmJ blld.lreo mek....., 

~e teıgrar u ...... 
l>Oata crettnı abone psrasmm 
reu111 ~ ba.ııka ll• yollama ı.c-
ru re kendi fl;:erloe alır. 

rklYenın her IK>8ta mcrkl!Undt 
A YA&rra abooıe 3'1\zılll'. 

dres dettellnno Qcreu 2~ KJ1. 
U.AN UCRETLEKI 

~'l<:aret UAntarmm santim • ııa.. 
l'?ndaeo~cıa.n IUbarea llln sayfala 
dördUıı ~ lı; aayfatarda r;o kunış. 
l:Urıctı c lll)'fada 1; lklncıS ve D· 
ite de 2; blrtnctde •· batlık yanı 

ıımece • liradır • 
BllyUk· ,. lr 

rerıkıı ııft'. ~o devamlı, kllfc11 
<llrın ı ·• ~erenıere ayn ayn l!ı 
831Jtte er yapılır. Resm1 UADlarw 

m atın fD kuru,ıur. 
Tir.a-t Mahlvett .. c.1.ııuyao 

81 
Ktıça.k hlnıar 

raeı ~dera 30. iki defası M. n~ de 
ıoo k • dört detuı 7~ ve on defaaı 
'erın ;:[,llttur Oc; aylık llln veren 
tın geç tletaaı bedavadır Dart ~ 
bet ku en 11&.atann tazıa satırları 

" ruıtaıı hesap edlllr 
•akıt • kenııı l hem :SOğrud&n doğrU]ı& 

cadde.ı!:'9 Y rinde. hem A.nkaJ'a 
~0• Orbantıey tıamııda KE. 
l"lfyte flA lN lREN DAD Bllroau 
~trrnn11 ° kabul edv. f8ttmnun 

1 28U5ı. 

~ .............. ...... 

1 
izmitten 
haberler 

i zmit, ( H ususi ) - Şehrimiz. 
de münevver zümrenin oturub is
tirahat cdece~i bir mahfcl ve yer 
yoktu. Bu M ünevverlcr dağınık 
bir halde bulunuyordu. Bu vazi. 
yet nazarı dikkate alınarak şeh .. 
rimizde İzmit Jehir klübü ismiy. 
le bir klüb teessüs etmiş ve evel 
ki gün küşat resmi Vali ve komu. 
tanlarımızın hazır bulunduğu 
güzel bir merasimle yapılnuştır. 

Klübün reisliğine Ağır Ceza 
Mahkemesi reisi Nail Töre sesi!. 
ıciştir. 

Klübün ma.ks::.t .... e gayeleri et
rafında Nail Töre hana §Unları 
ı.:oylemi§tir: 

"- Klüb n:ede. i bir ihtiya. 
cm ifadesi olarak teşekkül etmiş. 
tir Tamamen içtimai gaye taşıyan 
İzmit k!übüne kültürel her va
tancla:=: kayıt olabilir . izmitteki 
Rüesayi memurin: doktorlar; a. 
vukatlar, tüccarlar, Mualimler, 
eczacılar klübümtize kayd oL 
muşlardır. Halen miltevazi bir bi. 
nada \'C ·mütevazi şerait içinde 
bulunııyoruz. İleride bu klübün 
inki~afına şahit olacaksınız. Bu. 
rada balo, <lİ.iğiin ve temsiller ve
receğiz. I-iakn 54 mukayyet aza
mı2! ıardı<. I< \lfüb geııslik iize. 
rintlede Htz•m gelen alaka ve v<:· 
-ifesin: yapa·:aktır.'' 

Hendek Gençleri Düzcede 

Hendek Geneler lı~rliği 25 ki. 
şilik bir kafile halintle Düzceye 
gitmiı:lerdir. DüzceJilcr misafir 
gençlere büyük bir hil<;:ıü kabul 
göstcr:m~kr ve iıaz ve ikramda 
bulunmuı:Jardrr. Geııcler Atatürk 

~ • ı 

anıtına <,~·. tnk koya:ak Atalarının 
aıiz hatı~: nnı anmq .• r ve ant 
icmislerdir. Gece Sh•:•~a binasın. 
<Ia Kanser isimli piyesi muvaffa
kiyttle temsil etmi§lcrdir. 

Hendcıkde uyanık ve faal bir 
gençlik vardır. Gençler Hendek. 
de de ayni temsili tekrarlamışlar 
ve uzun uzun, alkışlanmışlardır. 

F cci bir cinayet 

Mu.durnunun Bektemurlar kö. 
yünde müthi§ bir cinayet olmuş 
ve mezkur köyün muhtarı Meh
rmt 8 yerinden Tabaınca ile ya.. 
ralanarak öldürülmilttilr. Muh. 
tar gece evinde ctururken ~ul 
bir şahıs gelmi§ ve kendisini ka· 

izmitte 
klübü 

pıya kadar, davet etmiştir. Du 

Şelıir 
açıldı 

davete icab~te<lcn muhtar lahza. :·- • .. •••'" ' ' "'_ .. _ .................. . 
da tabanca ile muhtel~f :ı:er.krin. : lt\/tl ~ ~ e ile u ,es._ ır • ! 
den vurularak l:atledılı:ruştır. f __ ._ ._, .. ""'"' p ı* 

Meçhul katil şiddet:c aranmak- f U 
1 

d 
1 tatlır. iki Çocuk Boğuldu 'i ue e ıye ceza arı 

, . 1 t Belediyenin balıçckr ve g<{Ziııo- i 
Adapazarm.rla Sai<arya nchrın. 1 d · tatbik b • d - t · 

d R b -1 A :ır a vcnı e aşıa ıgı ıın_ 
e ece og u 11 yaşlarında Ha- f b - ·· ·u _, · · · 1il ·1 M.. 1 ~1 E f ~ k P ır tun norm,..,, tcsırinı gös-

1 c; urııe og u şre -:a arya tcrcmem~tir· .Bunun misalini, 
~ch:.ınde ~·ı.k::ı.ırlarken bogularak :;azetelerclc sık rık görilyoruz. 
olmuşlerdır. E . 1 •• t" t tt , azı gazmo ar, us us e ceza gor. 

lzmit de Mahkum E dilen dükleri halde, tulimatnamenin 
Katiller kendilerine cmretHği vazifeyi if~ 

etmemektedir. Bunun manıı.sı biz. 
Burada bebçecik nahiyesinde l co, fiUdur: Gazino veya bahçe iş. 

bir alacak meselesinden Ali Kes. letcııler. verilen cezayı, talimat· 
.Kini katil kastile yaralmaktan name ahkamını tatbikten ehveni 
suçlu Zihni Yılmaz ağır ceza buluyorlar. O takdirde, hnlkoiste- i 
mahkemesince 8, Kandıranın Çif. i nen ve beklenen faydayı görmU. 
Jik köyünden 65 yaşında Emini, por demektir· Belediye, mütcma
bir kavga dolayısilc l>'ça!<la öldü.

1

dlyen ceza vermekle dehli, yerine 
ren ayni köyden 15 yaşında Bay. gelmiyen bir ihtarı ikinci defa. 
ram Akmeşc ele G sene hapse ve smda mutlaka ve her ne pahası· 
1000 lira tazminata mahklım edil. na olursa olsun yaptırmak s:.ıre-
mişlerdir. tile vazifesini ifa etmiş olacak. 

Gebze Belediyesinin Fukaraya I tır. Talimatname bu miley:yideyl 
de taşıdığı gfuı, halk beklenen dü-

y ardımı rüst muameley~ de kavuşmu!j o. • Gebze belediyesi 939 yılr için. lacııktır. • 
de fakir halka 4.':'.) lira 23 kuruş ..:::::::-_-_-__ .. _ ...... __ .. _ •• _ .. _··_·---
yardımda bulunmuştur. Son bir 
ay içimle de bu belediye fukara. 
ya 2542 kuruşlu!< buğday, ve 15 
lira nakdi yardxm etnıi§tir. ' 

Darıca belediyesi .de küçük ço. 
cuklann çobanlık yapmasınr ya. 
sak etmiştir. Darıcada bu sene 
zeytin mahsulü çok verimlidir. 

i zmit Sazlı. Sözlü Bir şehir Oldu 
F akat .. 

Halkevi ve Halk Partisinin gü
zel bir hare!<:eti ile şehrimizin 
mu:·~eli! semt v~ rnahallatına o
ıı.arlörler konulnıuştı:r. I:u vasıta 
ile Ankara radyosunun neşriyatı 
halk dinleyebiliyor. Öyleki İzmit, 
sazlı, sözlü. şarkılt ve sesli bir 
şehir clmuştur. Nereye gitseniz 
ve nerede bulunsanız bu nesriya. 
tı duyabiliyorsunuz. Yalı11; is. 
t~ncn bir şey var : Bu neşriyatın 
bır- program ve intizam dahilinde 
yapılması. Bunun temin edilmesi 
çok istenilmektedir. 

Karasuya Yağan Yağmurlar 
Karasu kasabasına aon 48 saat

den beri mütemadiyen yağmur 
ya~ur ve bir kaç evi de sel bas. 
mt'§ttr. Başka zayiat yoktur. 

Ecnebilerin Türki
yede H<an1et ve 

ssyahatları 
Kanun meriyet mevkii

ne girmiş bu~unuyor 
A:ıkaradan bildirildiğine göre 

"ecnebilerin TUrkiyede ikametleri 
ve seyahatleri kanunu,, nd:ı cııas. 
1ı tadilat yapan yeni kaııun meri· 
yet mevkiiııc girmiş bulunmakta
dır. 

Kanuıı, et.'D.ebilerin girmeleri ve 
ikametleri meneclllmiş olan yerler
den maada memleketin muayyen 
bazı noktalarında dahi münferit 
veya toplu bir halde iknmot veya 
seyahatleri icabında. YckiHer heye. 
tinin kararile menedilecckUr· Bun· 
dan başka PQl.isten de müsaade is· 
tihılaline tabi tutulacaklardır. 

Adliye Vekili bugün 
Ankaraya dönüyor 

Vekilin tef fişleri memnuni
yeti mucip neticeler verdi 

• 

İkamet, ınisaferet veya her ban· 
gi bir maksatla yMlarına, evleri. 
ne ve idarelerine bir ecnebiyi ka· 
bul eden herkes, nihayet 24 saat 
içinde en yakm polis veya. jandar
ma karakoluna ecnebinin :qüviyeti
ni vesikalnrile birlikte bildirmesi 
mecburidir. Ancak, hiç bir menfa· 
at mukabilinde olmıyan ve milddeti 
yedi günU geçmeyen misa.feretler 
bu mecburiyetten müstesna tutul· 
muştur. Fakat bükümot lüzum gör. 
düğU takdirde karar bu gibiler 
için de tatbik edilebilecektir. 

----o-

Bir kahveci 
Kendisine misafir gelen 

kadını yaraladı Şehrimizde on gün kadar kala- adliye tarihimizde blr inkılap §ek-
ıak lstanbulun adliye tC§kilitmı linde ba.~arılacağr tallmhı edilmek. 
tetkikten geçiren Adliye Vekili- tedii. ŞL"lldllik davalarm, kalem jş. 
.ruz Fetlli Okyar, bugilnkil ekspres.. !erinin, ihbarname ve celp tcbliği
le Ankaraya dönecektir· nin talik ve gecikme gibi sebepleri 

Vekilin tefti.~ ve tetkikleri umu. tesblt edilmektedir· 
IrJyetlo mcm;uniyeti mucip neti· HAkimlere duruşmaları mümkün 

· cC'ler vcrn1işti.t·· Bilhassa Fethi Ok. olduğu kada.r silr:ıtle bitirmeleri ve 
yamı iş ba~ına geldiğindenbcri, he- mecburi bir sebep olmnksrzm ta. 
def ittihaz ettiği "adli i§lOrln sü- lik etmemeleri tamim cdllmi~tir· 
r:ılle başarılması ve her ne sebep.. Fethi Okyar da bu yolda ndli-
11" ulursa olsun mahkiım edilenle· ye milsteşarı Selim Nafiz ve tstan. 
ıfa ce niyete faydalı bir unsur ola.- bul müddeiumumisi Hikmet Onata 
rnk j· de edilebilmesi prensibinin icap eden direktifleri vermiştir. 

Tiran konsolos muavi.. 1 Askere alınan maarif 
nimiz geldi memurlarının maaş 

Dün sabahki konvanslyone.ı tre· ve ücretleri 
n1 ile Tiran konsolos mua\'ıntmlz 
r~thl ~eren, Almanya.nrn Dresten 
•. hrlnde kimya tahslll yapmakta 
~lı:.n talebcmlzden MUfit Erenli ve 
Orhan Tarha memleketimize dön· 

mil31er~· I ..... 
Bir kamyonun teker egı 

fırlayınca 
Dün sabah Pa.ngaltıdan Harbiye. 

ye dofnı giden 3600 numaralı ve 
~of ör Mehmedin idaresindeki y kam· 
yonun, birdenbire ön tckeFleği fır-
1?-mf!I ve biltün hızıyla karşı sn:-· 
d:ı.lti terzi Agobun dilkkanma gır. 
miştir· Tekerlek kapıyı parçaladı
ğı gibi, duvardaki endam nynasI· 
nı da devi~, insanca bir zayiat 
olmamı§ttr· 

Beıikta§ Halkevinin 
balosu 

Be§iktaş halkevinin senelik 606-
yal yardmı balosu 10 ağu.atoa 9•0 
cumartesi günll alt§amı saat 21 
den .saba.ha kadar devtı.m etmek 
üzere D"lı2'k b:ıh<'esindc \'erilcc~k. 
tir· 

:Maarif Vekaleti, talinı gormel• üze.. 
re askere alman nıemur \"c nıUstaıı.. 
demlerin maaıı ve llcretıeri hakkında 
allkalılara bir tAmlm yapmı~trr, Bu. 
ııa göte maaşlı muallim ve mcmurıa.. 
nn maaşlarmm tamamı, rnlidUr ve 
muavinlerin m.aaşlan ile idari ücret.. 
lertııin tamamı, M\·e dersl bulunanla. 
nn yalnız maaşları, pansiyonlardan 
tılve ücretli vazife almış olanlarm 
:yalmz maa§ları, batıkıı. yerlerden ma... 
&§ veya ücret almıyan yardımcı mu. 
a.lllmlerin tıcreUerlnln tamamı, "pansı. 
)'OD memur ve uıtistahdemlerlntn yal. 
mz ull Vazifelerine ait UcroUerlo1D 
tamamı, masraf tertibinden Ucret a. 
lan mllstalıdcmletin 11cretlerln1n ta. 
mamı tediye olunacaktır. 

--0---

Sıhhat mensupları ara
sında deği,iklik 

yapılıyor 
Sıhhat ve İçtima! .Muavenet Vekö.

IetJ, ~ te§kllô.tr mensupları ara. 
amda genlı, m!kyal\tll de~l~lkllkler 
yapmıya. ltarar vermiştir. Bu husus. 
taki l<n.rarn:ı.me hnzırlonmnktadır. 

Kasnnpaş~ıda oturan Cemile ve 
Hacer adında. iki kadın, dün Ycni
caınide kahvecllik yapan Salibin 
dükkanına gitmişler, birer kahve 
içerek öteden beriden konu~mağa 
bıışlamı!i1ardır. 

Sohbet uzadıktan sonra bir ara
lık Hacer, evindeki iı;lerdcn bahis. 
le Cemileyi alıp götürmek istcmiıı 
buna kıznn Salih kcndisile ltavgn· 
ya. ba.~lamıştır. Kavga sonuntla Sa. 
lih eline geçirdiği bir ta~la Haccri 
yaralamış, yP.kalanmıştır. 

Numan Menemencioğlu 
geldi 

Hariciye Vekaleti umumi kati· 
bi Numan Rifat lıfenemencioğlu 
dün sabahki c kspresle sehrimizo 
gelmi.ı:tir. ümumi katip burada bir 
kaç gün kalac~kt1r. 

Askerlik ilanı 
Be§ikta5 askerlik şubesinden: 
1 - lstanbulda bulunan 335 

doğumlu \e bwılarla muameleye 
tabi lise ,.e muatlili oku1lar me· 
zunlanndan olup da yüksek tahsi· 
le devam etmiyecek olanlarla ,.e 
yüksek tahsil" ni bitirmiş bu1unaıı
lann son yo nalanna 5 ağustos 
940 pazartesı gunü Beşiktaş As. 
şubesi binasında le;iekkül eqecek 
olan askerlik meclisinde y<rpılacak 
tır. 

2 -- Bu yoklama işine hergün 
saat 9 elan 5:aat 13 e kadar devam 
edilerek 20 ağustos 940 sılt gUnü 
saat 13 te bitmiş olacağından bu 
müddet zarfında nüfus cüzdanları, 
ehliyetname ye ikı~er ~ırlet foto~· 
raflarile birlikte meclise müracaat 
etmelrri ilan olunur. 
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ESEN 

1'renin durduğu istas
yonl:ırdn çok yolcu yok. Olanlar da 
birinci mevkfe göz ucuyl:ı bakacak 
cinsten lıile değil .. Ifrps:nin yanın. 
da koca koc:ı. valizlt>~. küf" kadnı 
büyük sepetler var. 1ki istasyon 
nrnsı iş seyahati ::apan köyllilcr, 
çocuklannr süıiikleyc siirüklevc 
~z:ıne doğru koşaıı köylü lrn.clı:ıİr. 
iki k~lplu .sepetini güçlükle taşı 
yan bır ihyyar ... 4tc istasyonlnrdtı. 
karşılaştıgı bütün yolcular t 

Yeni evlilerin seyahati için nc:ı 
garip bir dekor! 
İş~ tren Berianın ifmıini okuya

madıgı ltUçti.k bir istasyonda tek. 
rar durdu. Deri ceketli bir adam 
b~nci mcv:oc do.ı?;ru bakryor ... Be
rıanrn knlbınde ümit tekrar doğdu· 
Az. daha sevincinden haykrraca.ktı. 
Bu ümit te elden l:a~masm diye de
ri ceketli ada:ır.a baktı. Uzun u
zun, ısrarlı ısrarlı baktı. 

Deri ceketli adam bu bakışın 
farkına vardı. Bir lahza tereddütle 
durdu, sonra Beriaya. göz kırptı. 

Genç kadın ~·aptığı h:ıtayı anla. 
m.I§t1. Fa.l;at artık iş işten gec,.'lllis 
b?Iun.~yordu. Onun if·iıı ,·agonun 
bır kO§esinc büziildü. 

Deri ceketli adam bir defa ümi
de düşmü!3tU. artın ... Böyle bir fır., 
sat lıer vakı t ele geçmez... Sam·· 
sun yolunda, birinci mevki vagon., 
da., bu kadar güzel bir yolcunun il- . 
tifatlı bakışlarile karşılaşmak ber 
bnbayiğitin karı değildir. 

Beria pencerenin allından deri, 
ceketli yolcunun bütün hareketle_ 
rini takip t>divor. Yolcunun kendi
sini~ bulunduğu kompartnnana aL 
ladıb'InI, koridordaki memurla. bir 
şeyler konuştuğunu fıırketU • .Me. 
mur cebinden çıkardığr bir koçan
dan ı enk renk biletler kopararak 
yolcuya verdi, sonra yolcudan pa. 
rasmı aldı ve u~ıiklaı;tı. 

Muhakkak yolcunun bileti ya: 
ikinci, ya üçüncü idi. Gözlerinin. 
içine bakan güzel kadının yanında. 
oturabilmek için mevki farkı ver
meğe mzı olmuştu. Bir kaç kuruş 
l~in ömründe ilk defa olarak eline 
g~en böyle bir frrsatı kaçıracak 
değildi ya. 
Oturduğu köşede bir kat dalın., 

btlzUlen Beria kıpkırmızı oldlu
Bu mUnasebetsiz seyahatin bir d<r 
ba macernm eksikti sanki. 

Berlı:. ne yapacaktı .. TereddUdil 
artık korku 11aline giriyordu. Bu 
Galip te. nerede kalmıştı. Ne uzun 
yemek. y1yordu Allah aşkına! 1hti
n:a1 lu yemekten sonra kahvesini, 
sıgarasmı sofra başında içecek · 
8?nra orada saatlerce hulya içe~ 
r11bıde kalacaktı. 
.. ~ihayet çanlar çalındı, düdükler 
ott? ve son boru ile tren hareket 
etti. 

Beria, koridorda gittl.k~e daha. 
~aklaşan ayak seslerini dinledi· 

u muhakkak deri ceketli hayranı 
olacaktı. _Alı ne olurdu, bat-Ica 'bir 
\-ago~a gırip oturs1f ... Büllln birinci 
mevki vagonl:rrı bombo~ zaten. 
.. ??~en gittikçe hızlanarak raylar 
~ruı.den kayma~a ba:ıladr, tekcrM 
eklenn takırtrsı muntaznmlıı3tı. 
~a. alelılccle ltocasnun bıraktı· 
b': ~azeteyi aldı. ',, ı:ıkıntılt rehrc
sı.nı g:ızetenin yapı aklaTr :ırasmn 
sak~adr. Ar~ sıra firari lınkı.şlarla. 
korıdoı·n doğru bakmağı ela unut. 
muyoruu. 

l. le cı ri cı ı~crtli atl:ımın ıiayali 
pencerenin caıumdn çizildi. Girme. 
oen evvel komı artımanı muayellc 
ediyor .. !Kcn isıue baltan güzel 'ka_ 
dm oıada m:? 'Yalnız mı diye': 

Cür bir çalr demeti gibi, dlrn
tlilt, kar:maltıı~ık, korkunç kalın 
kn-slıırmın altmdruı korkung gözle
rinde sevinç ışıkları: yanıyor. işte 
ma~rur mağrur kompartımanın. ka
pısını açtı. 

Beria gazetesine bir ka.t da.ha. 
gömüldü· O t:a.ra.fa doğru ~ bak
mıyor, fakst ilzerine y.abancı bir 
çift gdzün dilçildiğini pek filB hisse
diyor· Hn.ttfı. udamm koca.ntan elile 
ahbapça verdiği selamı da.. ·görme. 
mezliğe geldi· l\:albi öyle c:ırpzyor 
öyle ç:ırpıyor ki! ... 

Aman bu Galip te ne ıvakit ge
lecek? Hic 'insa.n cvlenw:prun ikin_ 
ci günü genç knrısmt bö~i!e bir :\"a· 
gonda. yapayalmz hıra.la. da ye
meğe gider mi! Biraz Evvel yal. 
nn: lt:ı.ldığı i(.:in bir rbemnunlyet 
hisseden Beria, şimdi 'Galib) fi.deta 
özleyordu-

Deri ceketli yoku Q)aV"llunu fi
leye yerleştirdi· Tepeden tırnağa 
kadar ıslanmıştı, pa.n'~)onunun pa_ 
çalarmdan sular sıızryor, bastığı 
yerlerde çamurlu iz·~er kalıyordu· 

Beria gözlerini, .bakışıannm li
nünde tepinircesinıe: danseden ga· 
zetc slitunlanndan ayıramıyor· 

Yeni yolcu hiç oralarda değil, 
bavulunu yerleştiı/irken homurda. 
mp duruyor: 

- Ne de pis hava Allah aşkına! 
Yeni yolcunun cemiyetin aşağı 

tabakasından bir 'insan olduğu bes· 
belli. Ağzından. tı:kan pis pis pas. 
tınna koku.su MtUn komparl.nnanı 
dolduruyor ig~.iye girerken be.ta
berinde dıiaJ1.nın rutubetli hava
smqan bir })fırça getirmiş sanki· 

Deri cek~tli adam, genle Te ra. 
lıat bir yr1r bulıtıak saadetine ka
vugmuş ~ftbi sevinçli .bir "oh,, çe. 
kerck ke.tıdini kanapcyo attı ve u
:zanır gibi Beriımnı yanına. oturdu. 

Beria. kirpiklerini bile knnıldat
m.dan ball okuyor· 

Deri ceketli adam çok cüretkar 
hlrlsi olacaktı, çilnkU Beria bir. 
denbire -bu adamın elini tutmak is
tediğini hissetti· Beria kolunu çek. 
ti ve bu cürelli adama dik elik 
baktı· 

Fakn.t herif hiç oralarda değ1J. 
Hareketinde boyuna ısrar ediyor· 
:Mutlaka Berianm elini yakalamak 
a.Zminde olduğu besbelli .. Hiç bir 
şeyden iirkeceğc de benzemiyor· 

Beria, sesine sert \ c ciddi bir ta· 
Vlr vermeğe r.alışarak: 

- Burası başkasmm yeri, liıt
fen geklliniz. dedi. 

Ve bu sözleri söylerken ckığru. 
dan doğruya herifin yüzüne baktı. 
Bu adamın kocaman bıyıkları, lrn
lm dudakları, kaba hatları ne kor_ 
kunç şeydi, Berlamn korkusu bir 
kat daha. nrttı. 

Yeni yolcu E]akala~r gıbi Beri:ı.. 
ya. cevnp verdi: 

- Ne yapalmı. yerinden kalka
nın yerini kapa.rfar. 

Sonra kaba bir kahkaha savu. 
ıarak ilave etti: 

- Hem, rlt>di. Siz.in gibi güzel 
J.ıir kadrm bö~1c !i:\lnız bırakıp ta 
gidecek erkek daha dlnyaya gel
memiştir. 

(LJcvamı ı•ıır ı 

Dü n k ü h ava 
Y az :,,:eı;ti diycmeyi:t.· Buna. 

talı., hnco müsaade ,·oı.tnr· 

BUDllnla b~rabcr dünliü han. ne 
yeni :ığu.14tos, ne de esld eyliıl a)
ların<lan hlç birine ynkışmıyaca.k 
bir sertlik, 8İvekii.rhk gösf.criyor .. 
du .. 

Pazartesi Salı 

5 Ağus. 6 Ağus. 

lU l eıı.a .ıhı 11 ı Heceb 

hmı !J:t h , ı !13 

\'aJuUcı \ aı.oılt '"·" "" \ ı 'llı r:7.'lnı 
unn~ı,, 
do~,11 .::J 00 B ss .::; oı 9 "o 
ötıe i'? 20 4 us 12 20 4 69 
İkindi lG U 8 1'.12 lG lS 8 llS 
Akşam 19 21 12 00 19 20 12 00 
Yatsı 21 00 1 47 21 07 1 46 
İnısak 3 Ol 7 S!> S O'.! 7 41 

Goklcr yarıdan zl) ade bnlutla 
ltaplı ... Rüzgar flıık ahoyr ... O ka. 
dar ki bir daha. a1;nuyacak, gilneşt' 
k:ı \"U<;a m 1 V!U'S.k..'iınız santfOl'SUDW-

De~ken. ıc;ıl,Jarm Sdeb deler, <'· 

ritir gibi ıl~i:'lttığı bulutlar arasm. 
da güneı:in parlıun.3Sllc bu endlşc
Jliz siliniyor· Yine ya~ meniml için. 
do bulumluğuııuzu tmntmamış olu. 
yorsun uz. 

Faknt ıUinkü Jı:n arun daimi de
ğlşik1iğl, hem c,·de oturıı.nla.n, hem 
de gcz!.llcğP, ~ Uzmeğe çıkanları 
memnım rtti· E,·dc oturanlar ha. 
vanm oomk geçen safimlannıı. ba· 
karak: "Oh, diyorlardı· hi ki çık. 
manıısnn···" Geznıcğu !:ıkmıı ola.n
lar ise, h:I.\ anm her açddığı 11ırn. 
da "Oh, iyi 'ki gelmişiz. Biç Olma7. 

sa şu lmdar<'ık olıta.n istifade müm 
kUn,, diyerek mesut oluyorlanlı· 

Dünkü Jıa\:ı o ~irkin tablatb ka. 
dm.a. benıhordn 1>1 her tilrlil ıııu 
na.sebchılziif.rlnc rat!:ınen. ylDe bi· 
erkeği yalnıılıktan kurtanlığl 1ç:ı• • 
l:cnclisinılen rnr.ı:eçi1Pıne2dl· 

JJtK)fET MC 
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Atleıiznı seç11ıe---- ıı~y;~I·JI· At yarışları 
ın:ii.sabakaları 

7.:::o: l'ro;;nm ve ın rulekcl Mllt 

ayarı, i.::j: ı.t;.ı ... k: 8.00: Ajaı:t!I ba. 
bcrlerl, 8.10: E\• l<admı: Yeınck liste 
~. 8.ZO/S.~\J: ~Hızlk: Rrıdyo Orke.slra 
ı;ı. (l'l.) 12.:lO: Program. 'c ıncmlckeı 
.saat eyarı, 12.3\J: Mlizik - Şarlıılar 

Çalanlar: Ce\'dct Çağla, r"abıi Kopuz 
Has3n GU:-. Okuysn: Mustafa t_.'ağlar 
12.C.O: Ajans hal>er!erf, 13.o:;: MUıl <' 
Tilr!•Oler ( O\ uyan: ~lefbaret Yıl(lı. 

rım). ı::.~0/ 14.00: .MUzfü, Korıeıi< 
progıam (Pl. ı 18.00: Program ve 

Fener stadinda yapılan 

Beden ferbiyesı genel 

dünkü müsabakqlarda 
dırektörü de bulundu 

1atanbul AUeUzm blrlnclliği ııeçnıc. , (eklç tma ı Kat.a~ori: 
ten dilu Fenerbahço .stadında yap:ldL lzzet {FB) 24.40 M, Ate." t Subayı 
Çok muntazam cerc)·an eden ve güzel 2G,:ıo M, Kcorlt (T.ı.Y.K). 
de dereceler elde edilen mUııabakalan Ylikııek .Atlama J Katagorl: 
Deden Tcrblyesl Genel DircktorU Cc. Fafü (GSl 1 69 M, AnCUl) {T.Y.Y. 
mil Tahir Taner ~e sonuna kııda.r K) l,GO u. Mehmet (MUhendlıı M~k-
ııcyrctuıer • tebl) l,GO .M. 

Birincilik seçmelerinde alman tek- Uz.un ,\tııınm ı Katagorl: 
nlk neticeler ı;unlardır: Cnroğlu CT,Y.Y.K) G,4:J M, 'l'evf1k 

50 Metre IV liatagori: (Subay) 6,45. Oçtelt r.F'B) 6,89 M. 
R&§lt (D.L) 6 l/10, Vahdi (Kuleli) Cc; Adon Atlama J Kata:on: 

6 l'i/10, Yakup (DarUıfl!aka) 6 6/10. 

Yan•ı (GS) 13.SS ı.J. Üstek ı • n 
JS.~2 M. ;..'ndl (Kul:?ll) l::?,91 M. 

Srrıl.la Yükııek l KR •agorl: 
Şerif (BJI'> :..1~ M, \'ıca:-opul 

(TS.Y.KI 3.H M, 
111) M, ~lanlah J Katıı.gori: 

Ya\'TU IGS) 18 2/ 10, Sudi !FB 
ıs S/10. }o"alk ( GSı. 
- Faik Be~lncl maniada yere d~mfü; 
sonra kalkarak koıuııuna devanı et. 
m~tir. \ ' A HtT or.Gp:-. 

1 

memleket uat ayarı, l~.OJ: MUzlk 
Aryalar (Pl.ı 18.40: Müzik: R:ıdyo 

caz orke.ııtraııı (lbrablm ô:ı:gUr idare. 
1 ııinucı, 19.10: Mllzlk, Çallırılar: \'ecı. 

he, CC\"det Kozıuı1 Hu cıı Kam. Ohu . 
yao: Azize TözcD1. Okuyan: MUzcy. 
yen Senar, 19,43: Memleket saat &YJ'
rı 'e AJanıı hal:ıcrlerl, .20.00: .MUzlk, 
=o.S'O: l'onı~ma, 20.4:1: MUzll;, Dinle. 
.>icl d!l"1'1cr1. 2ı.ı o: MUzil:. zı.:o · 

200 M.. l\Ianl.a.h JII Kata~orl: 
Ender 80, Agop (F'S) 30 2/101 

Marinaltis (T y Y.K.) 30 •ııo. 
lJO ıf&nlah JV Ka~ori: Kürek teşvik müsabakaları 

• 

1 1{oııu,şnıa, 21.45: Müzik, Radyo aaloo 
orkestrası. 22.30: Memle!<et sa.at &.ll\ · 
rr, .Ajenıı, 22.45: .MUzık, 2:::.00: MUzlk. 
!!3.23/ 2Z.30: Yarınki program ve ka.. 
paur~. 

Emin l Kulell) 17, Ferit (tstnnbul 
Li..!e9t) 17 l/10, Nuri '(DL) l 7 8/10. 

100 M'Ntlah W Katagori: 
.Marinakla (T.Y.Y.K) .17 4/10, Şerlt 

OL) 17. 15/10, Ender (İstanbul Liae. 
il) 17.8/10. 

ooııe ııl ima ıv Katagorl: 
Necdet ~FB) 12,06 M. Hakkı (Ku. 

teli) 11,19 :Al. Bülent (DL) 10,84 M. 
Gillle At.uı& m Katagori: 
KaramalellgO (BJK) 13.ll M, Seyfi 

(DL) 12,77 Jı[, İmlall {DL) 12,62 M. 
Disk AiDa iV Kataa-orl: 
Nej&t (J".B) 32,•8 M, Gıya., (latan. 

bul LlaeaO. 32,Z• H, Hakkı '(Kuleli) 
so,a:ı K. 

Oirlt Atma llll Kataıorl: 
Kehmet (.tatı\llbul Ltıeal) 36,73 M, 

Serlda (FB) 33.l7 M, Faruk (GS. Lf. 
cm) 33,9s. 
Dilik Atma Dl Katacor l: 
Helib (R.C) 3.2,62 lıl, latepan (ts.. 

ta.nbul 11..aCJıi) ~.s•, Karamalengo 
lBJK) 28.115. 

TDkıııek At lama i V .Kata&'ori : 
Ener (BJK) 1,M M, Nedim (BJK) 

l,,M lıl. Nubar o<Şlf?O l,151 lıL 
YDbek Atlama m Katagorl: 
Necip {BJK) 1,66 '.M, Ragıp (DL) 

l S8 ld, Cemil {KuleU) l~l M. 
Sırık ile atlama ın Katagori: 
Fikret (l{ulell) 3.03 ll rekor, Mü. 

"lir (OL) 2,93 Jd, lh.ııa.n (13.JK) 2.85 M. 
~aın Atmala ıv Katagol'l: 

Hikmet (65) 5,9' lıl, :!\ecdet (b. 
;..uıbul LiJJesi) 5,62 M, Hnyrl (DL) 
~ 18 M. 
t:nın Atlama ili Katacort: 
Yqar (DL) 6,17 M, Şefik {Kul.tı) 

:;. ~3 M, Ya~ar (BJK) l5,62 :M. ' 
üg Admt AUama. m Katagori: 
Cemal <Kuleli) 12,73 Jd, MUnir 

DL) 12.60 M, Calılt (Kuleli) 12.18 .?d. 
NETICEU:Rl: 

100 )1. IV Kataıori: 
Ferit (latan.bul Liııeııl} 11,3/10 re

tor, F..ll{lt (DL) 12 2/lO, Emin (KU
ieli). 

100 U. ID Kat.ııgori: 
Turan (DL) 11 .2/10, fü\mran 11 

4/10, Fikret lKulell) 12. 
M>O M. ııı Katarorl: 
Şinui (BJK) 57, HUııeyiıı (BJl.;'.) 

57 1/10, Yaıar (DL) ri7 ri/10. 
800 M. ID Katacori: 
Habib (İstanbul Llaeııl) 2,12 9/10, 

HU.eyin '(BJK) 2.H.8/10, Şevki (DL) 
2.115 8/10. 

200 M. 10 .K.ataıorl: 
Şerit (DL) 24 15/lO, Turan (DL) 

2i 15/10, Hilmi (Kuleli) 25 2/lO. 
4.XGO JV Katacorl: 
Den.iz Lisesi U 2/ 10, Kurtulu~ 25 

1/10, Kuleli 26. 
4X100 W Kata;ori: 
Deniz, Kuleli. 
400 M.anlah J Katagori: 
Faik r(M) 5i 9/ 10, Neriman (FB) 

60 2/10, .Ali (GS. Ltseal) 60 9/ lO. 
100 M. l Katagori: 
lfelih (FB) ıı l/10, zaven (GS) 

11 4/10, Atlncoıı (T.Y.Y.K) 11 8/10. 
400 M. 1 Katagorl: 
Goren (GS) 51 2/ 10, Zare (GS) 53 

6/ 10, Oaman (Maltepe Lt.se.11) 54 8/10 
not M. ı Katacori: 
Rıza (FB) 4.22 6/10, lrlafıdis (T.Y. 

Y.K) •.23 :i/10, Osman (GS) 4.35. 
5000 ıu. l Kataıort: 
Artan (BJK) 16.25 9/10, Eşrer {İS. 

tanbul Lisesi), 17.47. 
Osman o(GSl ile HU.Seyin (BJK) 

rnUııabaka.Lm yanıımda ayaklarma 
kramp gtrdtğinden mUı;a.bakayı yan. 
da bırakmak mccburlyetl.ndo kll lmı,. 

!ardır. 
200 M. ı Katagori: 
Melih (1'~B) 23, Halit (OL) 2i. Za. 

'\"en (GS) 24 2/10. 
~00 31. I K:ı.tagorl: 
Rıza (liB) 2.H 5/ 10, Skcıtlmarl 

(G.:>) Z.15, Eli (T.Y,Y.K). 
Balkan Baynılc: 
ı - 1''"B (Rı:ı:a Melih, Kl\Zml, Nerl

r.:ıan) 3.34 1/ 10 rekor. 
2 - GS. {Skocımaoro, Gtıren, Za. 

re, Zııven). 
3 - Kurtulu~. 
Mille Atma ı Katal{orl: 
Ateş İbrahim (Suba)) lS.90 .M, A. 

rat (BJK) 13,84, Nadi (I{ulcll} ll,94. 
Dlak Atına 1 Katagorl: 
Arat (BJKI 39.93 M, Hayri (Kule.. 

il) 38.40, Ate (Subay) . 
FlllıUn eamp1 ·onu Leo Atterman 

nıliaaba a harlcı ••rmlf ve ikinci ı;el. 
u1Jştlr, 38,70 M. 

Cirit Atma t Kataıort: 
Melih <1''"B) fi3.0:S M. Şerif (13.JK) 

ıo.S7, Kemal Ustanbul Lwan. 
F'llt.tl.n ıamplyoou Attcrman dör. 

1.iılncU olrnu:-tu r 

--
Yenikapı ile Samatya arasında yapılan 
dünkü yarışların bütün bırincihklerinı 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece <B~lkt.atı) Suat Parkta 

2 E~er Rlrden 
l!jJR 1 Perde 

K .,RIM KA \ .NASAM 
Vodvil J Perde 

Ga latbsar aylılar kazandı 
__ _.,_ 

Raşit Rtza Tiyatrosu 

Kürek t~vik milsabakruarmm 
ikinc.iai diln Samatya ile Yenlkapı 
arasında yapıldı· Evvelce yanşm 
Yenika.pı ile Abrrkapı arnsmda ya
pılacağı ilan edilmişti· I<'akat ea. 
bahleyin erken yarış sahasına ge
len hakem heyeti burada. btr dal· 
yanm bulunması dolayısile ufak 
bir t etkikten .sonra yarı§ yerini de. 
ğiştirdi ve yarışı Sa.matya - Ye
nikapı arasmdn. yapmağa. karar 
verdi· Bu cihetin gerek sa.hanın sa. 
kin ve ve anaforsuz olu§u ve ge
rekse seyirci bakrmından c:.-0k ye· 
rinde verilmig bir karar olduğunu 
yarışların devamı müddetince gör. 
dille:· Dilnkü yarışlar e\-velki yazı
larımızda söylediğimiz gibi çok en
teresan oldu. Hemen hemen bütün 
milsaba.kalarda. Güneş ve Galata· 
saray klilplerlnin çeki§tiğtni gör. 
dUk· Şurasını da ila,·e edelim ki 
bu yarışlara müsabaka harici gl -
ren !mı.itin Kağrtspor tnkrmı da 
ihmal edilir bir kuvvet olmadıkla
rını gösterdiler· DUnkU yanşrlar da 
her zamanki gibi büylik bir inli· 
zam içinde cereyan etti. ~ade<:e son 
yarn,t:ı bir hadise oldu· O da ha. 
kemlcrin ve jürinin yerinde kara
rı ile düzeltildi· Mü.sa.baltalara lz
ınlUilerle beraber yedi klüp iıJtira.k 
etti· Yarışlar erkekler (2000), ba· 
yanlar (1000) metre üzerinden ve 
milptedi, kıdemli olmak UzerP. lkl 
katagoridc yapıldı· D!inkil müsa. 
bakalardn. alman teknik dereceler 
ve yar:J§larm tafsilatı: 

Müptediler 
Tek Çifte: 
Bu mUsab:ıkaya Gilneş, Galata· 

saray, Beykoz, Beylerbeyi, Altın. 
ordu ve mil.aabaka. harici olarak 
lzm.it Kağıt.spor girdiler. 

Yarı!} başladığı zaman Galata· 
saraylı Satı'm güzel bir deparla 
rakiplerini geride bıraktığı görü-
1Uyor. Gllneş Klğıt.sporla çekişi
yor. llk bin metrede Galatasaray 
fut.aSI rakiplerinden 5-10 futa i
leride. Satı rahat ve güzel bir kil. 
reklc ve 10- 1::> futa rakiplerinden 
önde gelerek 12,4{) ile birinci ola· 
rak bitirdi· 

2 - GUneıı (Dursun) 12,57, bu 
yarışta. ikinciliği mü!abaka harici 
Kiığıtspor aldı. 3 Beykoz (Nccnıi) 
13,35. 

2 Çifte: 
Bu yarışa dört futa girdi. Mü. 

sabakanın ba§mda birincillği alan 
Galatasaylılar sonuna kadar me,·· 
kilerini muhafaza ederek J'a.klple
r ini bir hayli geri bırakmak ıııure. 
tile ve rahat, muntazam kürekle 
bırinci olarak bitirdiler. 

1 - Reşat: Reha, Fethi (G.S) 
11.23, 2 - Ferit. Celıi.I, Kenan 
<Güneş) 12, 3 - Mazhar; Cevdet, 
Şahap (Beykoz) 12.12· Bu yancıta 
da Kiığrtspor mUsaba.k:ı harici il· 
c;UncU geldi. 

Dört te kle r : 
Bu :rarl§a da dört tek ne girdl· 

Ve müsabaka rok heyecanlı gec;tl· 
Bilhassa Galatasaray dümenci.51 
Nurinin notayı fazla gez:lirmek 
hevesine dümte!I takımına yarışı 
kaybettirecekti· B"n metreye ka. 
dar bnP.bqa giden teI;ncler bu me
safeden sonra biribirlcrlnl geçmrğe 
başladılar. San-kırnmılıiar bn{!tn. .. 
Dümencinin hatasmr kUrekçilcr 
kapatıyor. llk defa kUre'kte gör· 
cJUğ!imtiz Su::ı.t Kesim E<>n S"nclc. 
rln en i j i kürekçi.si. 

1 - Nuri, Turgut, Fikret . .Ke
sim, Pctro (G.S) 10.14, 2 - Fe
rit, Rıza. Emin, Zel-'J. Sababattlı) 
(Gilnc;,) 10,20, 3 - • fohmct. A· 
gani, Burhan, 1.cftcr, Fahri (Bey. 
koz) 10,43· 

Bayanlar 
Bu )arı§ların üç kata~riainı!P. 

de Galat.a&ı.ray bayanları rıü\ipsiz 
birinci oldular. 

Tekte : Nazlı; iki çiftede: Bt:>h!-1 
ye; Nazli, Güzel, dört tekte: N:!· 
vin, Güzel. Nazlı, Behiye, Suzan. 

Kıdemliler 
Tek çifte: 
Bu yanşa Galatasaray, Be) k•:ız. 

1zmit Kiğrt.spor futalan iı:tiı'alc 
etti· Galatasaray futasında ~i11e 
Tatı kürekte ... Vo ilk yarışta oldu· 
ğu gibi yine başta ... Bu sf'fer daha 
rahat ve muntazam kl.irck alıyor 
Rakipleri bir hayli geı ide ... Nct.'c". 
de G:.ılats..saraylı Satı (12,;;:9) ile 
birinci, Kağıtepor milsal>~ka harici 
13,29,8 ile iklnq, Be) koz H ,8 ile 
müsabaka ikinci!!!· 

tki çifteler : 
Bu yarl§a Galatasaray, BeyJ;oz, 

Gi\neş ve Kıi.ğıt.spor iştirak ettiler. 
Yar11 :ı:evlql ve heyecanlı bir tarz
dıı. cereyan ediyor· DaJıa ziyıHle 
Kıiğrt.sporla • Beyl:ozun çcldştiğiııi 
görüyonız. Zira GalataSjlraylılar 
daha depsrda rak!plcrir.i bir hay· 
li geride brrakml!I bulunu,·orlar .. 
Nitekim yarışı ra.klplcrlndc';, ( :;2) 
s:ıniye eV\·el bitirmeleri de bunu 
gösterir· 

1 - (G.S) Rc<ıa1 • Reha. ı.~et. 
hi (11.32): 2 - <Beykoz) Maz· 
har. Mehmet. Sabaha•tin ı 2,24: ~ 
- <Glin(!fl) Ferit. Celiıl. RıZ1 
(12,36) bu yarısta dıı 1\iğıts"'or 
mU"Saba.ka harici olarak ikinci bi
tirdi· 

Dürt t~kler: 

Bu yarış gtinün en hc,·ccanlı ve 
yegane hadiseli yar.-:ı olıJu. ırn~a· 
bakay:ı Galatıuıara\', (iline~ . De,·. 
koz YO !{ağıt.spor girdi· • 

Yarl!'I bıt§ladığı zaman Gllntcı 
gilzel bir depar ~·aptı. Futalar he· 
men bir 150-200 metre kadar ha
reket yerinden açılmı~lardı ki Be~·
koz futa.smm Galata.sara\,n üzeri. 
ne dU§tUğil ve Beykoz · kilrekçisl 
Salahattinin Galata!!aray futa"ın:ı 
yapışarak hareketine mani oldu. 
ğu görüldü. Hakemler yarışı dur
durdular. Muvasalat yerine gidil
di· Jüri Ye hakemler uzun bir isti· 
şareden .sonra yarl§ın tekrarına 
karar Yerd•ler. Hadlso esnasında 
Beykozun küreği kırıldığından sa. 
dece Galatasaray, Güne.cı:, 1'iiğrt • 
spor yarışa ba~ladılar. Üç futa da 
ba§basa gidiyor. Güneş ekipi ra • 

5 Ağıııtos Pazartesi r;Unll akşemr 
Be~i:.t~ Hıı§lrnbcy Aile Bahçcıılnde 

"HABİBE Tt:\'ZE,. 
\'odvll (:::l Perde 

---- - ·-----

Fransızca ders 
Orıa mektep '"" ll!ielerı1e lkmalt

·111ıııılı• ra ve Fnın,ızcası nı ilerle! 
. 11 .. lı ' "t~}?Olere m!Jsaıt ışera•Ue 
ı 111rı:.11ra ders •erU ı r. 

\ızu ~tlenıer \'akıt molhaasın<Ja, 
' l•ıan-.ı.eta Öğrctraen i0 l~rolne ti· 
lııhen ' t•ya tahriren nıOracaaı 
t'• lı•Lıı il rl!'r. 

kiplerine nazaran daha kuwetli~ 
Çekişme heyecanlı oluyor. Zaman 
zaman futalru- blrlbirlerini gcçijor. 
lar. Bin metrede Galata.saray futa· 
smın Glineşi atlatdığı görUlUyor. 
DUmencl RP.şat bu yarışta da, bun 
dan e\•velkilerlnde de cidden kıy. 
metli blr eleman olduğunu g&ter. 
dl· Yalntt hlrnz daha az konupa 
c!ı> '!ıa lyJ edece k · Neticede: 

ı.. 

r..cşat. Tc,•fik Fikret, Suat Ke-
lm, Alber, Petrodan müteşekkil 
Gı\latasa:-ay ekipi J0,23 ile birin
ci: Ferit. Kenan. Yaşar, Dursun, 
Jlrzadan mUtcşekkil Gilneş ekip! 
10,49 ile ikinci •:e Kiığıtsuor da U· 
çünclj oldular· 

Bıı suretle rnllsablialnr da Ga. 
latı:ı"'~.raym aıtt yal"tFla d<\ kazan. 
dığı altı birl'lclli ;le sona ermı, ol· 
du. • 

Yaııı:larm nctiecsinee c;:ı. atasa. 
ray 30 puYanla birinci. Güneş 13 
pu,·anla ikinci. flayko" 9 }Juv:ınla 
ilı:Uncll oldular· Ba~·ankır \'anRln· 
da d~ .Galatasaıa~·ylr>r 1:l pu\•anla 
!?ÜnUn birincisi oldular \'C ajanlı. 
tın wrdiği kı•pa.r1 aldılar. 

DünkU yan,.Ja,.rlıı g Prc': hııkr>m. 
!ere \'e gerek mUNibrklnra ;:öster
dlklrri yardımla spor ııeverll:Cleri
n i gÖ6teren D cmirs,)()rlulara te ek· 
kürü bir borç hlliriz. 

Geçen yazılarımızda da yaulığL 
mız gibi deniz l'porlarında mUhim 
bir varlık olduklarmı ~österen 
Eaykozh:lara da son zamanlardaki 
atnletten silkinerek c:alışmalarını 
\'C bu sporda.ki eski m~vkllerini al· 
malarını t emenni ederiz. 

Şamplycına 23 ağustosta yine ay
nı sahada yapılacaktır. Eütlln 
klilplerlmize muvaffakıyetler ve 
~zel baı:anlar öileriz. 

Ta. Kt-· Tihan 

lnhlsarıar umum 
mOdUrlOğOnden: 

t - ldaremtzln l-'crlköy bira r:ı.brlkuınua me\'cut aııgart 16, azami ~O 
ton tııız:enmı,, yao malt kUııbest pazarlık usuıne oatılacaklır. 

p - Beher kiloııunun muhammen bedeli ( 1) kuruıı itibariyle baliği 200 
Ura olup "c 1:5 muvakkat tcmlnatı 30 llradrr. 

ın - Pazarlık 16/ Ylll / 9•0 Cums gUnU aaa.t 16 da Kabata~ta Levazım 
ve MUba,raat ıu~sindekl ıatııı koııılıyonund~ yapılacaktır. 

I\' - Nllmune aözll geçen Cahrlkada görUJeblllr. 
V - isteklilerin paurlık için tayin olunan gün \'e ıaatte 11;, 15 mikta

ımdakl temlnat paralarlle birlikte mezkOr komlayona mllracaatlan. (6736) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

ldaremlzın 4 No.lı deniz motorbotunun tekne Umiratı ıırıı.smda kulla· 
nılnıak ll::ere 8 kalem malzeml!n!Q mUbayaası açık{ ekıılltmeye konulmD§tur. 

El;slltme 14/8/~ Çarşamba giluU u.a.t 16 da ':B. postahane blnaııı kar· 
ıwmda. \ alde hanmın iki.Del katında idareuılz levazım !yı:ılyat ıube mUdUr 
mua~!nllği odaaında toplanacak komlııyonda yapd&caktır. K Uhammen bedel 
647,3 Jlra, muvakkat temlnat 48 lira 60 kuru~tur. T&Jlplertn olbaptakl prt. 
nanıestnJ görmek ve muvakkat teminAtluuı:r yatırmak tızere çahoma gün· 
terinde mezk<ır mUdUrlUk ida.r1 kalem le\'amn knmtıııı, elalltme gUn \'8 sa· 
atinde de lMO eeneat ftlıı muteber Ticaret Odaaı vesıkaın, muvakkat teminat 
ıukbuztle birlikte koml.9yona mQracutıarı. (6632) 

4 uncu hauası da aun Veliefendıf# 
cer ayan eden müsabakalar zev~li ol 

İı!lanbul at yarr.,iannın dörd.ınc·u ":J. Ml.1§\erek ba.hl$te oynaY..; 
hafta ko,..ulatı dl.lıı \'ellerendlde ya. Ganyan l:Kl, plise 110, pilse 190 
pıldı. Havanın hafi! yağmurlu olmıt- ru.,, kAZanı1ııar. 
'5tna rağmen kO§ll Ealıasını binlere.. <''andıca .,. 
menıklt doldurmu~tu. Son ko,ıu ihtl. DOJmUXLU Ko,t:: ~ 
lı\J1ı ı;eoçmekle benber yarı~lar ylne :ttJl!U). 

ber hattaki lntiumını muhafaza etti Dort t"e d~a ;>ııkarı yaııtald ) 
Gelelim k09ularm neticelerine: ya.nınkaıı t n;lllz at "' kıa..-1' 

ıııahıuııtur. lkr:ırnlyeııl :ilv ııra. tP" 
safeııl: 2•00 metre. 

Dort ve uaua ;:,ı;karı Yl&§taki hcllı. ı - Po;>Ta.z ı P. Halim ı 
kan Arap at \ ~ kısraklara ınalısuı. :.?._ Nlnana (1''.L. h:aroııman) 
Mczalc: ~ocu metre, lkra.rniycsi: 1911 3 - B•rceJl• <P. Hallr.ıı 
lfr3. fiUuUn en tı~:>·ecanlı yan~ı ol 

1 -· \'antan t i. Atlı) Bld'lyctten ıtttaren b rc~te J 
2 - Unıu (A. licl !:) ı;ldl) ordu. SQn 400 ınetreı..c l;o~u l 
:; -- YUitsel ı A. t;'ıı pan ı . nı:zla l\lr\'ana arasında •·l'1 
B:.ı ko~u t>üllln ta.'l ııılnhmn lıU1fıua çeklııme halıııde ge.;tf. \'e neUC 

ı;olt gu<: •I bı.r koşu yapan Yama.oın Po.)' ra:.: bir ıxı,tarkla birinci, • ·ı~ 
birlocl!lği J.Je neticelendi. 7arıını uze.

1 

nı.ı. lklncı, Berc~te ~c;1lncU o:c!ıı 
rinde nıUıterı:k babb o)ruya.olara ı >.rn~terek ba.luste: Ganyan HO 
lıra;>a muka~ll ıooo kuı uş kıız:ındırdı rınclye pıfl.ıie ıoo. plhe 103, ptose 
t>ltl.a~ :?:!O, plAae 200 kuru:ı. kuruş ve1 di, Üc;UııcU - dörd ic<.U 1' 

1 
c.11lar ııraımıdakı çitte babl&tı! 1 U 

lrilM l Ko:şG: OlamllJJıp) . \erenler ::so l;uru~ kaz:ındılar. 
Dört ve dalıa yulıaıı ya§l&kl vo l•a-ı BEŞl lliC I KO~l : < B··~·:n:irl ı..Qtlıatıl 

zanı:.I .~ı ikramiyeler .} ekCınu 2000 lira. 
yı doldarm ıy&n hn.lı:ıkan arap at \o 1 Uç \'\l dah:ı ~ u tarı :·&. • \ •· :lll ıc 
kıaraklr~a ruahsu&!.ur. ı:..raını~e~ı : ın,;ıtı:ı: at ,·a 1nsraıı: ... :-a mın~u .. t 
135 li ra . m~:ı es i: 1 SOO r.ı-tre. l:ü-amlyeal S50 lira. }..1eı>atca.: • l 

l - h.cıral<uş (H. ~ıut!Jı nıetr"'. 

:! - Yamıın (1. Atlı) 1 ·- Oa::ıdl c S. Tenıt-11 
3 -- nıı:se: {A. <.,: ır paıı ı. 2 ~ r: .. ı11an~ ı P. mı:ıı:ıı) 
Bu handikapta b~rkes i ıı ı,.ee ı ı:-... 3 - Ko'lılsarJ ( .\ ııım <,ırp.ı:{ı 

rlne oyu:ı.mıştı. l<'ıı.,:ıt l'amk.ı, ~o. .. .. , ,, bil 
GUrıilu &on \ c eıı nl;.ııllll no•ı.ı ., 

gunun bidayeUndeu ıULar.o b..'iııt..•ıö 1 , • 
1
• b 1 1 

... nrı d 
1 , ,.. , bl"" J •• 1 e>.ı;u. Ç<> , e,ı. ecan ı grç • .. . 

vaz Yl'tl nııuııı.aza. c .. erc.\ • mc, • ıı · 11 , L " '" 
lk 1 ., .. ü ... 1 u-u eli ld ı~r ua.J 1n<;"ıcıııaa ı. a a .. aır ç... • man ınc , .. .ıı. " ıı o u R • , , , cO-

M Ueterek b:ı.bta: Gan:ı·:ı.n 160 kuru• p.ı .. ı. u rllucU ~ıı. -.~la ha ıray ıo rfA 
verdi ' k•"'i dllşı l. Ve bu at ,, ıı.rı tşU 

• cdGmc dı. BıJay.:t~en itibaren To:rıP 
CçONOU KOŞU: oc;a.90 ko,u.u. ı ba§a go~tı. m,.mklrlıırı o!dukr:t Oın ı. 

İki Yllflnda. ve kOfU kazanmamış lendirdL r :ı. .. at .SO.l me:r~ler Da:ıdl tlf 
yerll haUska.n 1nglllz erkek ve dl§l Romanımı çeltlşmn1. hali:.de ~c.;tl \ 
tayla ra nıahauatur. İ kramiyesi: 400 neticede bir baş tar~la Dandi blrlD• 
lira . .Mesafeli: l 100 metredir. Romaruı lklncl, KomLsarj UçUucU ol• 

ı - Urnacı (F. Atlı) dular. MtlftCrek bahl,~: Gıtnyan tıll' 
2 - Ay!er (Fahri AaUı) liraya· mukabıl ~90. plA&e 120. p1A9' 
3 - Yetiş (Veli Kıundık • 100, plase 210. ikill b:ıhl:;te D:ındi ~ 
Bu yarıt da herkuin tahmin ettiği Roman.s çifti bulanlar 600. ve Uç 

gibi Umacmm blrlncmıtt lle bllt1. AY- babal kazananlar birer liraya mul<" 
ter de ara ıırra Umacıya tehlikeli ol. bU s•o kul'Uf aldılar. 

,--
Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 2200 tim olan 5000 Kg. lulçe lrn~un 8-S-19411 
perşembe giinu ı.aat { 10,30) da Huydarpa~aı.la Gar hin:ısı da.J:ıUlnd~k\ 
komisyon 1ıırarından açık ek ilime U!tUlile salın alınacaklır. 

• Bu işe girmek isteyenlerin 165 lir~lık munl.:kal te:ııinat fe kanii. 
nun layln ctıı(ıl vcsaikle birlikle eksiltme gıınlı '.!ııaline kad:ır koml9" 
l ona miiraca.allan lazımdır. 

• 
Bu i'ic aft $&rtnanıeltr kvml 3onda11 ll3ra5ıı. olıırcık c!ıığ;tıln2klad1f· 

(640•) 
~ ltl . 

Anl~arAda ln._q. edilmekte olan . Devlet Deznıryollan butane.sı m.ıı.balliuiJI 
tcrnyeai ile etraf tftııta dJ\"an ve kapıcı odaSı ln.~atı kapalı zarı ıaulUe .-
vahld!flyat Uzerln~en akailt:ueye konmuıtur. · 

1 - Eu işlerin muhammen kc,if bedeli = 000 lıradır. 
:ı - lsteklller bu ı,e aı~artname ,... •air .evrAkı De~let DemiryollartnıJI 

Ankara \'e Sirkeci veznelerinden ı 140) kurıı, bedel mukab!llnde Alablllrlet. 
3 - Ekslltmıı 15- ~94Q tarl.blne oıUsadlt per E'm~ gtınıı aat lG dJ 

Ankarada o. o. Yol dairesinde toplanacal~ ~lı:rltez ı k"1llı~yon~ncıı .)&Pi· 

ıacaktır 
4 - Eksiltırıeye gırebilmek l~n tıt.eklll~rln teklif n\ektuplan ile bırUI<. 

te aşağıda yazılı teml.nst ve ve..,alkl aynı giı.n aaat 13 ~ kadar kllpalı bit 
urt ıçlnde komlay<ın relallğine tevdi atml§ oı~alan ıazımdcr. 

a - 2400 No. lu kanun ahk.\ınmA uy~'Un (21001 liı'alıit muvakkat 
tomloat. 

b - 6u kanunun taytn etUfi vff1kalar, 
c - Bir defada 'n u bu gibi işlerden 16000 lll'&l:k bir lı:I yaptığtl6 

.-ıaır 'l'C!fka. 14071 ) <66<l~ı 

• • • 
Muhammen bedel, n>U\'a.kkat temmat \ 'e mlktarıan aıaSJda yazıtı A.1« 

gllr;;E'n, meııe ve ıhlamur k~te, ayn ayn lhale edllmcl< Uzere :!(\/8/19~0 
Salı ı;Unü ıaat 13,30 dan itibaren Uııte ıııra numara11 \'C kapalı zart u.ulU 
llr. Anl.:ara.da. idare blnalmda ııatm almacaktır. 

B ı ı,ıere girmek tatıyenterln her liste hlzumda göeterilen mu,·ak1<at 
t eminat ile kanunun tayin etliği veıılkalan \'e tekltnerlnl aynı glln ... t 
11,30 za kadar KomlıryoJl relıllğine vermeleri 11.anndır. 

ş. rtnameter p&TUQ olarak Ankarada Malzeme dalJ'eatııdeıı, Haydarpa
~ada 1'eae11Um ve Sevi Şefll#fnden, tzmlr ve Eııklfehlrde idare mapzaıa
rmdeo dağıt.ılmaktadrr. 

Ll•te lllkta rı 

No. :\13. 

1 64&,220 

.. .. 413,600 

8 000,000 

ctNst 

Akıürıen dUme 
ve kalu. 
.Meoe dilme ve 
kalaıı. 

Ihlamur kalaı. 

llahlımmen Mdell 
:MI Jleemua 
Lira K. Ura K. 
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tıımlnat 

Ura K . 

1161 61 
187~ 00 

(6S98) 

ıstanbul eeled iyesi 
ııanıarı 

Haaekl, CerrahJ>a§a. Beyotlu ve ZWırerl haataJıklar h u t&hanelerile 
Zeynep Klmll Dotume\1nln yıtbk ihtiyacı için lüzumu olan muhtelif dd 
kuru en'.ak kap&lı zart uıuUle ekliltmeye konulmuttur. Jılecmuuııun tahmlıt 
bedeli ı~s ll.ra 7:5 ktınlf ve ilk teminatı J.190 Ura 16 kunlftur. şartnıuııe 
Zabıt v6 Muamellt Jı1UdUrli1tu kaleıııinde g6rU1ecelcUr. t hale 8/8/MO Per• 
fetnbe gUnU aaat l~ de DajmI EtıcUınerıde yapılacaktrr. Taliplerin ilk temi
nat ınal(.buz veya mektuplan ve lM<l yılma alt Uca.ret odan vulkaJa.ril• 2490 
numaralı kanunun tarltatı çevttıtlnde buıTıayacaklan teklif mektupJanD' 
ihale gUnU aa&t H de kadar Dalml Erıcllnıene vermeleri 11amdJr. (QM) 

~hlbl: ASiii US Umum ~alı ldaN eden: 


