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:Jt~uist ika ~ - Ecnebilerin Türkiyede 
8~ metlerine dair yeni kanun 
~_ra_kki_es_erı------~-m-z~-~-~-~-~ hu··ku··mler 
y müdafaa talimleri .• 
lzan : HASAN KUMÇAYI ~ 
)Uıh._ 
~ De,·1et1er1 Roman)'& ile 
~ ı.. l'e Balgarts1aa arum. 
'-ic t 'l'aıl llıtilinunu hal Sçtn tat· 
'' ~ Usal d""-K-m~•· lu 1aıllJetı """'-... ~o r. 
"'- eria hncu mllkaddenaüa· 
~'İ~eı.ctllertnbı llildm olmMı 
'.\.:.U- edileblHr· Flkri
'e ,..._ n Ue ıtaı,.,._ B&IbD 
t~ "'e.e1eıc.rWn hallinde ıös
~ ~ ba Zlhniyet sulh yolanda 
119\ıet (1 •eridir· Zira bu Ud 
~ "hl hr A vrapa me.eleleriııl 
" ~"' ?Jialllyetfe görecek olurlar
'e -._11: Avrapa harbine galip 
)et ,~lizetınek91zhı bir nlh&
"-r. hakin clüllbıe gtrmı, 
lı~ 
~ ~ ••eilla lluteiye nazın 
~ ._.. ..... ~ _ aon 1111t1ca ile Ana. 
~ ...:.~~ kUdl keaallerinl 
~-~hakin teslim "9 kanı· 
.............. cle\"Unı tanla edilme

'~~ ~ '1llh tarit olarak tıekllt 
ttr, ..:'ra h.gtHel'Mln Alman
la.; ~ "ılyett çek ffiltmll-

. ,. 

''an:~ dltnya ykibule mu· S L..t...r aau.u. meydana gele. 

0L~1?E:;E:::. ri~g;·ji;;;;;··k;;;~"I ~ransada ~ 1 

41' "~r1'"", .. "l\"h1 idamey~ "-- t uıyecek kıtlıgı 
~ .. ~." ~~ 'e bıaat k~· i Yıldırım :ı .. . 
4 "ea· -ba.llıae 1'aı1r ne 1 muthış li~f~ler deruhte eWilnl ! h Q 7 binden 

t.Jtınıa fJdlHr. l y 1 
llAsAN ın™~,Avı 1 vazgeçilmiş a nız şarap 

~Iı.ı-llY~ın Ankara İ Baıka uauller bol f 
elçisi - İ kullanılmasına Halkın köylerde 

; karar verilmiş kalmaaı tavaiye 

f:t Q N Londra, 3 (A.A.) - B. Gayda ediliyor ı 
fııııı.. Giomale d'ttalia guetesüıde in. CJermoat - Ferrand, 1 (A· A.) 
...... A ...... E N t i}ar eden bir makalesinde mih- -:- Jounıal &ueteaine yapmıı oı· 
~ r- ver devletlerinin tngiltereye kar. duğu bir beyanatta. ziraat nazın 

Bir 1nailiz pzeteıine 
göre: 

Arnavutlukta 
italyanlar 
müşkül 

vaziyette 
Bir İtalyan albayı 
öldürdüğünden 

üç Arnavut 
köyU yakıldı 

~ ı..1- ha b"-..1 vaz~e~erek C•7-iot, muhtelif ha....,.. .. .,t .UrUle· 4iil ... fVada fl yı UUllll r lu.ucn • :ıı -r- ,,. __ 
~ dfjer usullerin J:ullanılmuına riiıl yeniden vUcud& getire'bilmek J.onclra, 4 (A· A·) - "Sunday 

Q karar verdiklerini bildirmektedir. için_ et&z günleri çoğaltmak l&zmı. Times,, ga.ı:eteslnin Yugoelavyada· 
""' \.11g8 r Gerek mesut mahfillerde gere be geleceğini &öyle:m1ftir. ki muhabiri, Arnavutluktaki ttaı -
• • - ~ 1 ~ ı .ar 11 e dkinumumlycdeki aksillimelde "BeıWn.ln nedreti dolayı.aile klfi" yan makamlarmm, halk arumda 

et .- ~ ır~ydı alakaya değer yeıine nok. miktarda. odun kömürü ile mUt.e · mukavemet fikrinin art:mUT dola-
• Ö &-Q et•• ta, nerede ve ne tekilde TUkubu. han:lk gazojenli '·caaiti nakUY' yısile. bilyü.k mü~ül&ta maruz 

y Y lcru bulsun tngiltercnin taatTU- tedarik edilincPye kadar. silt ,.e tc· kaldıklarını bildirmektedir. 
~ ~f1a, ı (.\ za nukavcm<.t için d~mi surette _____ <Del_·_:_anu....;_4..:..ü..:.'n..:..::c..:.Hd.::..e:..:.)--~---(-De_,,am_ı_,_ttn~di:.:d::.:e..:.)_ 

lli.tı ~ 
8 

·A·) - .Almanya. intiur vaziyetinde beklemesi ve y 1 
""1 lllllcat- enr1 Fon Pe.pen, bir dü~man tarafından söylene9 aöı:. eni ticaret an aşmasile 
~~ '°11.l'ıı. n:a)italıt.:mda kaldık.. tere tam bir allkasıılık göster. 
ro:t 'İllılıJtı~ İatanbuI'a ha. meaidir. ln.ıJlterc, filosunun mil- y 1 b • d 
~Ctf Pa.l>en csşiriyeti Ayetinde düpnan bil. u g o s av ya 1 z en 
de"· 11deıı latır' buradaki ika- cumunu karıılamaya hazrrdrr ve 
tnı-'.tt ~l ade ederek Bulgar bu huaua birkaç gUn eVftl ~nis 

.. ~ ile ıaru.mno- titorct ""'7ıı!:ı ~:n- 9 mi 1 yon ki 1 o pa m u k 
1 ~ tanii .... ;·~;,;·~~·;~·~; .. :·l ve 40 mily~n kilo 

• 

Evlerine ecnebileri 
alanlar polise habe 

verecekler 
Muayyen bazı mıntakalarda ecnebile 
bulunması icabında menedılebilece 
AaluLra, f. - ECnebilerln Tilr

kiyede ikametleri ve seyahatleri 
baklmıdaki kanunda değioikliklcr 
yapan yeni kanun meriyete gir
m!ttir· 

Yeni kanuna 1rôre. r .:-nebilerln 
kanunen girmeleri ve ikametleri 
men.edUm.Jt olan yerlerden maada 
memleketin muayyen difer mmta· 
kalarmda dahi münferit veya to.,_ 
lu bir halde ikamet ve,·a Pf:Wabet· 
leri icabmda Vekill'r iteyeti tara· 
fmdan menedilebilecektir. Aynca 
poliıten müsaade i8tihaaline de tl
bi tutula.bileceklerdir. 

İJuunet. misafiret , ·cyah ut d ı 
herhangi bir maksatla yanlat 
evlerine n idarelerino b ir ec 
~·i kabul eden bcrkeein !? l 
içinde en yakm jandarma ve 
kara.koluna ecMbinin hüYiye 
v~alaıilc beraber b!ldiımesi 
11mdır. 

~ir menfa.at muka:billndc 
eııyan ve mllddeti yedi rilnU 
ınlyen nilaafit'etler bu kara 
müatemıadJr. Anca:Jc hllkftmet 1 

sutıı rörilree kararı bunlar için 
tatbik edebilecektir· 

MAHSU 
lberekcatn 

Tütünde yüzde 10, hububa 
ta yüzde 8-20, pamukta 

yüzde. 15 f azlallk var 
AKkara, -~ - Bir ı;:ok mınta... l pamuk rekoltesinin yi.iade 

kalarda mahsul miktarı tesbit fazla olduğu tahmjn olunma 
edilmiştir. Garbi Anadoluda il- dır. Bilhassa zeytin bu yıl 
zilin rekoltesinin geçen seneye bereketlidir. Tabiat.iyle ile 

niabetıe bin ton nok!a.D olmuı- yağı rekoltesi de bu niı 
ııa mukabil, tütün re~olt.esi fa.ıla. olacaktır. Palamut re 
yüBdc on fazlasıyla 38 bin ton, tesi de geçen seneden yUzde 

mi fazladır. 
Hububat rekoltuindeki f 

ı-M ii /i ·-ş~ı-ı .!:;/~ıu:::=~r~~rmiye 
Akşam yemegını İ 
Başvekille beraber 

yedi 
ht.aabnl, 3 (A· A·) - Kelli. 

cumhur tmıet laönü, ba aklUI 
Pa.rJEotele le!rlf bayarmaılar n 
•k'8m ;remeğinJ T'arko~lde :&.e· 
vekil Doktor Refik S.;rclsmla 
blrW.i.e yemişlerdir· ___ , ..... __.. ... _____ _ 
Tayyare benzini 

mabargosu 

BiR VATANDAŞ 
ZARARI ve KAG 

iSRAFI · 

H ER Hne otomobiller ro 
ae edlllr Te üıte 

uDakil \'Uttalarmm i"le 
m.ahaas rahut eüzdaaı,. adı 
cilzdu değlşttriUr. 

Her sene tı0förler ~c ama.tö 
mttayeaeye ti.bidlrler· ıhhat 
danlan b'3 muayene neticcsind 
tf!tlrilir· 

Nakil vurtalaPmm mua)e 
muteriz dl"ğifü. ~förlerin m ı ~ <a\ f k" a ~ ı mısır alacak 

~.aba iki taraf aldıkları malların Japonya tarafı.;dan 

Q.l q;m aca~ o bedellerini dolarla ödeyecek re;:;:::~:·:~/d~~~ .. 
ne!'lne IUrumuz vok· 

Fakat cüzdan~ necJen deii 
Gerek biriııd, ıcrek ikinti r.iir. 
lann snalumda riizdaom da 
bl!ereği kadar ıcaeler itin a 
m~ \i7.e l·crlcri durarS.rn nakil 
srta&ı uhipleri her snacı ~·eni 
cür.dan için yirmi ~er kuru . 
meye neden mecl>ur tutulu 
Ddterler kullanılamlJ'U&)c b! 
le illi ıtelrnlettr~ t'leii)tirilnıe 
cab ettirecıek bmınt Mr ~ 

C Ankan, S (A.A.) - TUrklye ııe mu, palamut, aomak •tacı, palamut 
... L y 1D ısıııtsu ya sefiri. hariciye müsteşarı l. -ur oir •11_.. .. _1 • 

1
. d .. ugoılavya. arunıdakl !?8 llktqr ı, muı, zeyUnyatı. ze)·tJn 

"Qr • • nu ıı:;dn yu~erce mı• ı uf111ana 1 1936 tarlhlJ ucaret " .. aeyrlae!aJn mu kU.sbeel yafıdJr. • Vels'i ~ya.ret ederek Amerika 
-ft!I :~tık. lal mÜcacie/eanİ anlatan bu TO~ kavelenames!ne ek olm&k Uure 2 Huauat taka.a me\"%UU olabilecek tarafından tayyare benzirune 
·•ı-., ııq l.. Afuatoa 11140 t&rlhtDde ADkarads Yugo:1lavya :ıue~eli emUa: 
•-ı. l r11culaae macera, harp, kin ve aer;g · munzam bir protokol ımza edUmL7tır. Maden dtreğı, (k•l"m atacmdan, ambargo konmumı protesto et· 
'lllne e • · k -~·-- mi•t!r. 

Y 
rınr ycqatmaktadır. ı Mnltilr protokolda, TUrld:r• men· meae ve ara • ........... ,, ıeı..er TGMl:-e ,.. 

şell pamuğun Yugoıılavya menfl'll et· aandJfı l.çtn tahta, .fıçı tabta111, •iz&ra Diğer taraftan Çin'in Japon 

az ı ler '"• nlUoz Ue ırıUbadelıt edllebltece· k~g-tdı, madell1 mevad , .• elı~tr..k al d l an 3l.cuü :Kallı 
~ ..... li tm a bu unan kısmın. J : • ,,,. h 1.11 _ ! fi "• aynca protokota bağlı ıı.teler- maluı:nesld!r. '96 .. 

~ ""~ de yurlı Türkiye n Yuıoaıavya men· B•ından bqka ild m!lnleket ~ daki Amerikan iş ada..-nları Ja. 
f p İ ıell emUllllm husuat takas mevzuu o- sında aktedilmi§ olaı:ı tkttaadl mahl· pon makamları tarafından A-"'-.....__........._ ....... ek yakında gazetemı•zde~ labilecefl tesbtt edllrııektedlr. yettekf anlatmalar hUkUnıleriııllı te- merik&n ticareti i\fo konulan __ Husus! takllıı oıatıllecek TUı·ldyE mıa.rııil ıc:asma. nc~.aret, tu anla,ms.-

ı:neı:ışclJ emtia: j Jar:n ta.tbı;.:ı •.ımıtla zuhuru mulıtemll \' YerU. 1ıkyidatr protesto etnri§' 
' 

1 111111111 
.. • 11 n 111111t11 11

1111111111
""'" .. •

11111111 Tiftik. keten tohumu, •uaa.m tohu· <Den.11114 tbldld.e) lerdır. 

\vdrr~ 
l'oba belediye ~ilııdaıı ti 

mi yaprror ve bu .• s lhtt 
t"ardrr~ 

Jh ne o. ııe bo· .. Kır,._ı., 

'abutd.af un.nnı dü'namf' 
fit latbinuia. Utuh lm.J f! 

"'* 



HAZRETİ MUHAMMED 
~~ıc-=o=::====i"f <HAVA T 1 > 

i L K VES • A 
:<tbni lshak)ın kaybolan eseri esaa tutularalt 

lBNI HiŞAM 
tarafından 1200 yıl evvel yazılmı§ 

Hz.. Muhammed hakkındaki ilk biyografi 

63 
Murahhaslar.bu mühleti istemek • Utar yemeğini getirdiği vakit 

ten maksatlarının, kendilerini mec- de: 
nun, kadm ve çocuklarına karşı ko· - Sanırız, gtin~ tamamile bat· 
rumak ve halkı islfuna ginneden madıl diyorduk. Gene Bilat~ 
önce putları kırarak ~te saı· - Hz. Muhammedin orucunu 
mak tibi nahoş ıbir hale meydan bozmasını bekledikten sonra size 
vermemek olduğunu izah ettiler. geliyorum! diyordu. Sonra, elini 

IIz. Muhammed ise (SAt) ı ~ yemek kaplarına uzatıp yemekler 
çalamak üzere Ebu Sufyan ve Mu· den birer lokma ;iyordu. 
gire ibni Subayı gö.Ddermekte ıs· Ebi Hind bana. Muttarif ibni 
mühleti kabul etmek istemiyordu. Abdullahdan, Osman ibni Ebi E· 
rar etti. lh'm kendisine naklettiğini riva· 

Onlar putıannm bir müddet mu yet etti: 
hafaı:ası ricasına namazdan da is - Hz. Muhammed beni Taiflilerc 
tisna edilme!eri dileğini katıyorlar gönderdiği zaman ron emri ~uydu: 
ve kendi putJanm kendi ellerile "Namazda im...cak üzere davran 
kırmaktan affolunmalannı diliyor ve c:cmaati en zayıf olanına göre 
tardı. hesapla! •• Zira aralarında büyüğü 

Bunun üzerine Ht. Muhammed de, ld1çüğü de, lıeves'i olanı da, 
~u cevabı verdi: f , ___ d d ı 

ıayı OkUu a var rr ... , 
- Putlamuzı kendi elinizle kır" 

m2k meselesinde, Jıa)•di size bunu 
mfisaade edelim! Fakat namaza 
gelince a!la 1 zira, bir dinde ibadet 
o!maması iyi bir §eY delildir! 

Nihayet Taifliler Hz. Muham· 
mede: 

- Bir zillet dahi olsa bi3 &enin 
bütün dileklerini kabul ediJOl'UZ! 
dediler. 

Taifliler müslüman olup ahit· 
name yazılınca Hz. Muhammed 
onların imamlığına, mü&ün:ıaııla· 

rm en gençlerinden biri olm.ısma 
raA;men, Ebu Bekirin Hı. Muham· 
rnede islAm dinini öğretmekte ve 
Kur'anı be.Ucmekte en ga)Tetll ol· 
d~'UllU SÖ}'leme.;i C.ıerine Osman 
ibni Ehi • E!as•ı tayin etti. 

t ca ibni Alxiuliab bana, T!if 
mu.~hhaslanndan birinin Atire 
ibni Suf yana şöyle anlatbğım lb· 
.ni Sufyandan naklen ıhrayet etti: 

- Müslüman olup da H& Mu· 
lıaınmedle birlil..1e Ramazanın gc· 
ri kalan günlerinde oruç tutma" 
Wı ba,Iadığımız Sirada bize Hı. 
M'uhammedin gönderdiği sahur 
ve iltar yemeklerini Bilfil (1) geti
riyordu. Bilal bize sahur }-emeğini 
getirdiği zaman: 

- Sanırız, arbk sahalı yıldm 

doğdu! diyorduk. O fakat: 

TAlFTE PUTLARIN 
KIRILMASI 

Tfilfliler i§lerini bitirip geri dö· 
nectideri zaman Hz. Muhammed 
Ebu Sufyan ve Mugireyi puttan 
birlikte parçalamak üzere onlarla 
beraber gönderdi. 

TA.ife varınca Mugir. Ebu Suf· 
)ıutt önden yollamak istedi. Fakat 
Ebu Suf3ran ona: 

- Kendi memleketlerine daha 
önce sen git! dedi. 

Ve kendisini Zu·l·Hadendeki 
mallan ranmda kaldı. 

Mugire ~chrc girince putların 
fir.erinc atılıp baltayla hepsini par 
çalamağa basladı. Bu sırada, kar 
disinin Urve gibi oklarla veya her 

hangi bir ~lde sehit edilmesi en· 
dişesile, kabilesi olan Be.nu Mat
tab onu yanı başında korumakta 
idiler. TA.if kadmlan sokak1ara fır 
layıp: 

- Gözya~!armdan seller akıtr 
mıt Korkaklar onları teslim etti" 
!er. Fena harbettiler! diye feryat 
ve figan ettiler. 

Mugire b.ıltayla putları parça· 
!adığı sırada Ebu Suryan bağırdı· 

- Ve}1 sana! Bunları sen mi 
kazanıyorsun? 

Mut;ire putları parçalayıp Uzer 
terinden ziynetlerini ve kıymetli 
eşyasını aldıktan sonra onları Ebu 
Sufyana gönderdi. 

- Şimdi Hz. Muhammed gaiwr 

ederken yanından geliyorum. Sır 
htır vaktini kaçırmamak için! di· 
yordu. Bu ziynetltr parça pal';a edil· 

mi§ti. Kıymetli e§ra he altın ,.t' 
·rı) Hı. Mtdıammcdüs müt::ini J kehribardan müte~kildi. 

oe Aizmatk6n (BilAl Habql). • (Devamı ıoor) 

Nurullah Ataç ne clu 
acaba?. 

Ö !ll."B Sellm imzası ütünd:ı 
~il bir fıkracla gözl\m.o 

ilişen satırlar, yarmm tekmlUnl o· 
~lizum bualmıadaıı noclen 

k bWlifıd aodtça anlatı
yor: ~1hayet u bfzde1d mazlal, 
on senelik J.en.ntm ve koımopoDt; 
(tsnı ttırkeo ~ obn:Mbğr 
f~in Jmilaıuyonu) modasına urnn 
:;tize) lbannnm frenk oturnğT lalı
ğma soknııınyız.,, 

11Frcnk otmağı'' te:Jbihlne şUr 
ae pek &ı "nnstr" kelimesinin kul
IanıtabUeooğl.nl söyUyen Nnrull:h 
Ataç•m ne dlyeceant hlhnJyo •• n 
ama, ba ynzmrn ~ir olmaJ1P c"''"· 
bl71atm ncs!r adını nrdlğl &ekle 
da.hll bnlundağu için lı~ g8nnlye
~~ lmnn.atlndeyfm· 

ettfü. Diin:rayn yaydrrrm111 kilde
ki nutkunuz hakikate nckndar 1IY" 
gunsa öteJdler dn hi>yle!,, danck 

in mi!' 
Doğnı tı btırı bir kanım '':ırama.

dun· Yenn lroranrun siı ,·ruin· 

Dünyanın cenneti 
A VRUPADA kıtlık ım~tanuş. 

l\rthk bll11a's:ı P.cltllı:~ Do 
bnd:t, Non·cr, Daıılmarh TO 
Fn.nS3da. tesirini ı:::ö ter:lyormnş. 

r:n haberi bildiren ~zet-Oler 
u:rfafarmd~. TUrkI~·<'df) "ktnf'k n. 
atmın lndlrileecği hnberinl do n· 
riyorlar· 

J;llnizdP,y5e, dün) a.nın cennetin.. 
de yaşadığmrm lıuınnınym ""ha.mel 
etm~rın. 

,. 
iki bin lira vııran 

genç kız! 
[ Ş B:ı.nknsmm Jmmb:ıııı i~ra· 

rniyclerlndE\n iki bin lim 

Sebeb ne olsa gerek kıwınan genç im: ıı.randı~ h:ıldo 
lnılunamıyn?!llt'"· A LMAN aj~r, Molotofun lltrkcs!n nm.YJll bul:ınuıiığr en. 

nntllll.Dda da tahrif yapnuş. lün, bu serer Wlliyi cımyıp bula.· 
İlk tahrfflerlndo h('.def S<rryet RU!J. nıamasmr nasrJ bala <'tl<ı!im: Artık 
yayı TUrldye aleyhine bamiamak" tali yola ı;eldl; bundan !11>nm biz 
tı. Anladık· Fakat MoJotofun nat- ono de''ll, o hl:d &nyııro.k mı illyc. 
Jrnnda Tilrldyeyl :ılilmdar eden kr llm! 
nnlamı tahrifinden maksadı ne~ Şunun dU§llnOtt>i hile tıısana hir 

l:ıMlfr? llcn'yet RU!lyadan ft'&yrf14'" ferahlık \·eriyor· Olmyucubmn lh • 
rint de Tllrldyenln dllrlstmlQndM mal ctmeshtlcr, f41Ie hemen adres-

p!ıeye dU&UnMk mır Yoba Mo. lerlnJ gönderslnltr, Jd yorulmasm 
lofofaı ,.Mas!gllısfn nntklma nnt • zıı.vo.nı: kotaytt.erJ; btıtm~rsin· 
L.'UllUJ:da lrollandıirmrz usulü tatbik n. 
-~~~~~~~~~~~ ..... ~-~~ 
~--- ...... ..ı.ıw• .- ....,.., ..-:...-.. •1.9J~ 

H ~ B E R - l\k~:::.:n Postası 

Romanya ya 
gönderilen 

tiftiklerin bedelleri 
veriliyor 

r..omanynyn gönderilen ilk paril 
tiftlklcrin paraları dlin Ziraat ban" 
kı!.sI tnrnfmdan Ulccarl:ıra tevzi e
dllmcğc bnıılaruıuşlır. ~imdllik yui
de yctmlş beş nispetinde para. ve
rilmektedir, yüzde yirmi beşin n.o· 
many:ıya. ;;öndeplecek diğer mallar 
hakkındaki taabhUUcrin yerlerine 
getiriimcsi yolunda l.ıir depozito 
olarak bankada nlıkonulmnsı bildi. 
rilmiştir· -------

Piyasa vaziyeti 
Deri fiyatları 

mütemadiyen 
yükseliyor 

Almanyadan wnra Macarların 
da piyasadan deri almaya kalkış. 
malım deri satrşlarında bir hare. 
ket uyandırmıştır. thracat&zlık 
yüzünden görülmemiş derecede 
di.i§en fiyatlar yük'Sclmeye ba~la. 
mıştır. 

Keçi kılı fiyatları da yüksel. 
mektedir. 55 • 57 kuruş arasın. 
dadır. Tiftik ü'zerinde yalnız Ro. 
manyaya satılacak mallar hazır. 
Janmaktadır. · Başka hiç bir tara. 
fa satış yoktur. 

Pirinç piyasasında dcğişil-Jik 
yoktur. Arpa fiyatları henüz ha. 
rice ihracat yapılarm.<l1ğından dil. 
şüktür. Fiyatlar 5 kuruş ile 5 
kuruş 5 para arasındadtr. Buğ. 
day fiyatları yeni mahsul piya... 
saya sıkmakta olduğundruı hafif 
hafif düşmektedir. Anadolu ve 
Trakyadan çok mal gelmektedir. 

---0-

Murakahc komisyonu 
yarın to;>lanıyor 

Fiyat murakabe komisyonu ya. 
rm toplanacak \'e kereste f iyat:Ja. 
n üzerindeki ihtikar şikayetleri. 
ni tetkik edecektir. 

Komisyon manifatura eıyaaı. 
nın perakende gatış f iyattarını da 
tesbit ederek yarın blitün fiyat. 
lan ilan edecektir. 

Yarınki toplantıda zücaciye * 
yaları üzerinde de görüşülecek. 
tir. 

• Orman umum ınUdllrlUğünde bir 
hukuk muıı:wlrllğl sen·lırl kurulncak· 
trr. 

• Erzlncaunı yeniden kuruıma&ı l· 
çln yaptlıı.cnk lıUmlCtklere alt kanwı 
!Ayihıısı .Mecl!sten çıkmıatır. 

* Belediye ve meltteplerle diğer re.s
mı dalrclcrln aenc!lk. kömllr ihtiyaç· 
lan •soo ton olarak tespit cdilınl§tlr. 
Bu 1<6mlirlcr Etlb!.nk depolarmda.D 
mUba.yna olunacaktır. 
* Belediye ıur ctvarmda. bulWl4II 

binaları tedricen lsUnılCtlt ederek yık· 
tıracnkttr. 

• TUUI< ve yapağı Uırne&t birlil1 
idare heyetı dUn a&bah birlik merke
zinde blr toplantı yaprill§lır. Roman· 
yaya g!lndcrilecek kincl parti mallarm 
tevzıau Uzerindckl dedikodular g6ril· 
~UlmUııtUr. ittinıa uzun mUddct stir
m~tur. 

• ünlvcr.ııitcnin Pcndlkte açıları 8B" 

kert kıımpınm birtncl devreısi dUn blt 
m.tştlr. l~jncl devre Jıamplan aynı ee
ki.z.lndc b:ıglıyacnktır. 

ı:: Mete §lleblnln getirdiği ı;lmento· 
Jıırm hUltumet beaabma memlekete 
lUıall kara.rlıııınu~tır. 

c lıstanbul kaza. mıuırlt memurları 
dlln nuıa.rlf mUdUrlUğünde topıo.ıuxuo
lar \'e önUmUzdcltl ı;cne talebe adedi· 
ne söre ııçılmaaı icap edecclc yeni 
mut \'C §Ubclcr hakkında a1mdldell 
tedbirler görU§IIlU lerdlr. 

• Belediye arbluı.t mUdürlUğU bu ııe· 
110 do §ehrln muhtelit semtıerlndc sır 
rlslııek mUı:adclCsine baflamıştır. 
Su birlltlnWertne ve çukur yerlere ma· 
zot d6kllleccktır • 

• • 1 
' 

ar e 

Yeni bir disiplin 
talimatnamesi hazırlandı 
Dil, tarih, coğrafya !ııkWlesin!n dl· 

siplln taılmat.nnmes! maarl! vek4.letl 
tarafından tetkik edllcrelc yeniden 
tanzim olunmuştur. 

Yeni taıtmatnanıeye göre, talebele
rin dekanlıktan izin almadan yapa· 
mıyacağı ~lcr ounlarclır: 

a) FakUlte içinde hcrh:ı.ngi bir 
şekilde toplantı yıı.pmnk, nutuk 
sô~·lcmck. ltonferans veımek. 

b) Fakuttc içinde, kitap, rls..-ıl:ı, 
bcyoım:unc, ilim dağıtmak veya 
:ra.pışt.lrmak· 

c). FakUlteııln ndmt kullanarnk 
memleket lçindo \'e dx~ndn. toplu 
cc-nıckr tcrtin etrıı". 
Dekanlrğm mliaıuıdesl olmadan bu 

~lcrl yıı.psn talebeler deı-h:ıl haymyct 
divanına ııovkcd!lerck cezalandınla· 
caklır. 

Bundan l:xı§lm ~ağıdıı. ı:&terllen 
f6lerl \•e be::ucrlerfnl yspmıı.k talebe 
için IJUÇ t~kll eder: 

n) Fa.kUlteye bildirilmesi gerek
ti o1an hal ve vnziyetlerl sakla. • 
malt vcyn yanlış bildirmek, ya.nlııj 
adres vermek, dcğlı;cn adresini bU 
clirmemek. 

b) Fa.kllltcdeo alınan hüviyet 
vnraknlanru ve diğer ''emnlan 
bn.ı;Jmsm:ı vererek onu talebe hak· 
lnrmdan istifade ettlr.mcğe tcşcb· 
bll.9 etmek· 

c) tdnrc tarafmcfan vcyo. idare
nin mUııaı:de.slle talebe tarafmdıın 
al!lln."t ilılnlnn ve programlan ko-

Ziraat ve inhisarlar 
vekil erinin 
Anadoluda 
tetkikleri 

l\onya, 4 - İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Koçhisar göliln· 
deki Yausnn tuzlalarında tetkL 
katta. bulunduktan sonra dUn 
fiehrlmize gelmiştir. Bir müddet 
istirahatten sonra. Raif Karade. 
niz vilayeti ziyaret eylemiş ve 
burada. komutanların, vilayet 
crkinmm, tcşekkilller mensup
larmm ve halkın ziyaretlerini 
kabul etmia ve ltendilcrlle muh· 
telif meseleler ilzerlnde görüa. 
mtiştür. 

lnhisarlnr Vekili müteakiben 
komutanlığa, belediyeye, parti
~·e iadci ziyarette bulunmuş ve 
İnhisarlar ldareslni tefti§ eyle· 
mi§tir. Yokil bunda11 eonra oto. 
mobUic Ankaraya dönmti.stür. 

Zira t vekilinin 
tetkikleri 

Kiıtalıya, 3 ( A.A.) - Burada 
bulıuımakta olan Ziraat Vekili 
r-.Iuhlis Erkmcn <1ün komutanlı· 
ğı ziyaret eylemiş ve hususi ida· 
renin ziraat nlölye~crini, tamir. 
hanesini \'C aygır depo:ıunu tef. 
tıa etmi§tir. 

Ziraat Vekili müteakiben Zi· 
raa.t Vekaletine ait ficbrilıkta 
tetkikn.tta bulunmuş Ye bu fi -
danlıktan biiyük mikyasta isti • 
fııdc edilebilmesi için bunun 
tevsi edilmesini nlakada.rla.rn 
bildirmiaUr. 

~1uhlis Erkmen bugün Tav
§anlıdn. tetkikntta bulur..maktn. 
dır. 
Yarın da AJtuntaş nahiyesine 

giderek orada. talı§Inakta olan 
makinD.larm faaliyetini gözden 
g~ı;irecektir. 

parmak, bozma.k, deği1tirmck, ü. 
::ırine yan yıızmn.k· 

d) Dersaneler, laboratuvarlar, 
kUtüphnneler ve konfenıM aalon • 
larmdtı. çn.lıganlıı.ra miın.1 olacak 
şekilde hnreket etmek, koridorl::ır
da vo lstlrahnt yerlerinde gürill· 
tn yapmak· 

e) Tedris ve fdnre heyeti men· 
suplcmnıı ,.e fakUlte memurl:ı.nna 
ve arknda§lanna knrşı terbiye ve 
nezaket kaidelerine uygun obmya· 
ca.k 6Ckilde hareket etmek. 

f) FakUttenln eşyaıımı ''e ders 
malzemesini tahrip etm~, fena 
kullamnn.k. 

g) İmtlhanJam hendi vcyıı. u . 
lrad~lnn lehinde hUe karnıtrrmalt· 

il) l\Ilieande:ılni al~·· · - bir 
prof are veya. doçente nlt del"ll 
ootlannr tek.w etmek: bu notla· 
n mehaz gaatcrmcden ne§rotmek-

1) FakUlte memur ve mtıatalı • 
denılerlnin vazU'elerlne mUdahaJe 
etmek \'C vaz.l.fe esnasmda onlara 
brut nezaket ve terbiyeye r:nha· 
lit harekette bulunmak. 

Talebeden birinin FakUlte içinde 
ve dr.şmda kanuni taklhatı fcn.b et
tirecek bir suç işlediği haber alı· 
nır nlmmaz derhal tahklka ba§la. 
nır ve fcab ederse mahkeme kara· 
n beklcnmek .. Wn kc.."lcllslne inzl· 
batı ceza verWr. 

iki giin evvelki 
fırtınanın kazalan 

iki n1otör battı. 
üç kişi boğuldu 
Evvelki ı;eceye kadar Iı:'.nmdenlzde 

devam eden ;iddctll fırtmanm birçok 
luı.zalıı.ra acbcb oldlJRu ve bu arada 
Ug kt§inln de boğulduğu dUn llmam· 
mıza selen haberlerden aııJaaılı:nıetir. 
Kauya uğnyan vesnltten blrt ŞUe 
llınanma kayıtlı Mıı.hlr SUlcymıı.n kap 
tanm idaremnc!ekl 41 tonlulc Kara· 
burgaz Gllzell iıılı:nll mot.örUdUr. 1 A · 
ğustos ı;eccsl odun )'Uklll olıınık 1r 
tanbula golmckte olan bu motar De· 
mora cankurtaran istasyonu ctvarm· 
da aahUe dU,,mU,, ve parçalantJU§tU'. 
Cankurtaran lııt.e.,'IYOnu faaliyete geç
rnlo \'O moWrüu rclsllc beraber bet 
tayfayı kurtA~tır. 

Tay!ııJardnn Mehmet bmail dıılp· 
la.rn luırıştp boğulrnu:tur. 
Aynı geccı sene odun yUkUyle hıta.o· 

bul4 gelmekte ol4n ?J:wıtata Donlzorln 
U tonluk Scla.moU ho.yır çekt1rmea1 
Ooğrınscl lrılcElcst cıvarmda. bntmJo, 
buradaki cankurtaran te,wıa.tı mUret 
tebatmdıın blr kımıını kurttu"Dlll 
Halil ve Mustııt& boğulmuctardll". 

Münakalat vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Şchrimiz:dc bulunan r,'lünakıt. 
l&t Vekili Ali Çetinkaya dUn ıa. 
bah Deni% Yollan Umum MUdU. 
rU İbrahim Kemal Baybora'yı ya.. 
nma alarak motörlc Hali!iteld 
fabrika ve havuıclara gitmiş; bü. 
tün teıisatt gezip izahat alnuıtır. 
Vekil havuzlardan döndükten 
sonra öğleye kadar liman reisli. 
ğindchi hususi dairesinde mc§
gul otmu!}tur. 

Beden terbiyesi umum 
müdürü geldi 

Beden Terbiyesi Umum MUdüril 
General Cemil Tııncr bu sabah 
ııehrlmlıe gclmi.§ilr· Uınum r:ııildllr 
şeiırlnılzde on gUn ka.dnr ka.luak 
gençlik klilplcri to~kllAtilo mcıınut 
olaeaktil'· 
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Değil mi? 
Otobüste §Oför - pa1İ8 

ahbablığı! 

İıitanbnl hnlkmm otobüS rsof61 

,.e blıe~llcriudcn çeırtlklerlıd ';; 
r:etelcr yıwı. yaza blttreuıfr>' • 
\'O maaJ ef nıcvcnt yoLsndnkl' 
mı hale l lmkımntdan ~ 
lar ~aslı tedbirler alm ~ 
mlyorlar; gene eflJ.:1 haınaıdt ~·' 
tas! Bl7ce ba bhı kcst.lnno W' Jl"" 

~ na o gerekUr: 
Jlcr otobüste, f()förün ~dl 

veya yolcnlnr araamda upıl ~ 
poUs paruaız olamk llO~oİu 
mektedfr. Emniyet mlldtıtl •·"' 
banlarm tesadtifeıı bwmıdalt .... : 
otobttslerdo, eoförlerln vo biJcW 
!erin yolsuz lıarekctlerlle ~ 
dar olmala.rını, ihtarda bul.~. 
lanm, icap edene r;abıt tu~ 
rmı \·eya tatturmalarmı eıw-· 

dente mesme kalmo.r, 

Dalbokl vaziyet Pdl böyle ::: 
Gildlr· otobüs yolOUlRI po~.tıt& 
serlYa \-azlle halinde buı~: 
lan dilşlinocsilc yolsmlukJal"!.~11 
kaşt kalmahtadı:rb.11> llattA ~ 
fcm:m da otuyor- Blr ınb3l ~ 
lim: 

Bu aatırhm )'UllA bu ~~ 
at 7edldo fjbllde 8051 ~· 
Medcllyeküy .. Ça.rpmba o ,ıs. 

stlne blndl· Anı.hı Pangııl~ 
eak iki ki,nlk yerl 00, 1ı1a· 
p.rtlle hemen tamamno do~ 
Şofarün yamu lld polis ındl'1 
bfndf. 

Talmlme 1Wılmca ~ ~ 
araba beklcıdi· Tolcıula.nn eot;,. 
J'Blvanp yakamıaJan tızmııe 
reW etti, fııkat mancla ~ 
tq çıkartacak bir ir&fte.
cular gmo itiraz edecek otdıal'11 
fOför alay etti, bUetcl halkı ~ 
ladı: dı1' 

- Şafi.ide kona:ma.k 
Vazifesine müdahale etmeyin• esi 

Halbuki 7olcnlarm mil~~ 
haklamım !Mfjm mu~ Jtı 
blyetlndoydl ,.e hlçbtrl eof~~ 
J"IWll~ 1936 w l?U auııııt-'".: 
polls r:ııomu.rlan glbl onun ~ 
j;ı mü~tcııeen hlklyelert cnnıcilıır 
hasbıhal etmek nlyot!ni!c dCY. 

aı; bll11d yolcular, bete ara~, 
ela ktıdmbr da bulandağU fy~ 
e<>föriin polls memml:ınu ~· 
manarlnnn blılıahnhlrla c,-t 
cliklcrl ytl.ı tmartıa bn.&f..,ı;
dqyınıımak için kabll olsa ~ 
in.mu tılayacnld.ardı· ıaı· 

ltlr::ular nihayet t}Oföril 40 ~,. 
dırdı vo Umtlnl bllsbti.tUıl ~tll 
nın yetli baçukta Karakö ıçlll 
ka1kncak va.pon yetl~mck e" 
ynrnn snat C\Tel otob\bO tıiıJ t>" 
yolcularo ,·npunı knçnttı ,-c 
bale polisleri glildilrttU· tııt 

Otobtlstln Kıı.raltöyde ı;euo a:ıl1 
kaç dalülmlık bir te,ukk11fıtt1 · 
tonra 1740,.e1936 n~; 
Usler Eminünlinde eofördeft cctD 
"6 şalaıla.şa. 1·e "b!r dAha. 5e cS' 
da.ha yavaş ytirü!,, sör.JcriJO 
nldılar. S:l:lt tnm 7,55 il· 

:;ı:ı;:ı:c ~· 
Hadiseyi olduğa gibi ~~~.ıf 

li.kadarl&.rm bizden no~"" 
tarstıatı da '-eroblllrtu ~ııı· 

Kıymetli Enmlyot Müdnrtl ~ 
mfcr Akalm'm bu JtUdl!o)i tılô 
katle gözlinUno alıp loab e<teıı ~ 
ameleyi ynpac.ığmilnn ı;Upbo6o,ıı· 
meal bllo calz o~ 
nUyoııız· ; ? 

Doğru değil f11 • 
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l'!ı.·::::--::a,:.':',: Ameri a ile \fSJ(§]afiiı 
1~.0~,~ .. ~~i~-..rrT·L··A·~.·· ı· TA LY AN Takviye kıtal arı ... ~ ... :oo fQtM~~ • ihtilafı göze . 
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"Haydi Allahc ısmarladık, 
havada buluşuruz inşaallah ... ,, 

~tı ~ ••. A-::: •••••• ARTIVQR J~ndra. 3 (A.A.)- Röyt.er: ~IOT nmtbfwıı Holanda lngiltercye yeni Kanada kıtaa. -=---- --=-....... ___ _ 
•• 

4 

1 d tı gelmiştir. Kafile kumandanı (Acnlbl sebeai hl~m) devip goz Dive bag"ırncak olruı ta'-·'-·arcc lcr 

Yazan: AHMET RASiM 

•• H. d. t k "' Tunus huduaun an d af d ı o1 o1 o1J flit • • de ın ıs anının auçugu onanma tar m an a man ted· şaııı, ağı7. açık kalmnk da bir n- nr:ısmda mUnnkns:ıya girecek çok 
LÇtff ff...- çekilen kıtalar da birlerin tesir rn isabetine hay ... manlnrmış! Şimdiler adlarını anan tnhp bulabilir! 

~t ihtilaf mevzuu olacak buı·aya gönderildi ranlığmı bildirmiştir. Kanadalı· bile yok· Ne (Rodos) heykelinden, Hatta Naci merhumun (Scr\'ctl· 

~[)t:oı"'-1 T ' hır, Kanada hükOmeti mümes. ııe (Babilnııyn) nın muallak bnhçe- fı.inwı edebiyatçıları) için yeı;ano -=..,, ERBIYESI Tokyo, 3 (A.A.) - Ahiren prkl • l<ELL Hola.nda Hindlstanma Japonya tara· 1-0Ql.,l.Zlef faik sillerile yüksek rütbeli lngiliz l"rlnden, ne ctskl'nderiye) ayinci silahı tariz kesilmiş olan: 
h EFIYETINE :tmdan hususi murahhas olarak gön· ve Kanadalı zabitler tnrafından dcver:ı.nından, ne elırnmı Mısriyc· "Nfırrlan lılr perde ı:cksem 
uA.tR r derilen general Kumakt Koiso, bir k k karşılanmı~larrlır. den. ne dr. (Diynn:ı.) mabedlndPn :ı.slirnanm fC\klnc,, 

b . mUJ.A.kat csnıısmda §Unları soylemi§• uvvetlere a"ŞI bahseden \'ar. Bunların cümlesi de müballiğll.'!ı bile ltU\'Vetini yandan 
O lıt d~ Ur: · · 1 Dominyon ve müstemleke ne- bir varmış bir yokmuşa döndU· yarıya knybetmistir. Gf'lccek sene 

!~ d li3'eYfnı. c;.nıt N:thça söy- ı razetinin bildirdiğine göre, A- Asrımızda ilmin, fennin yeni yeni gökte gnılnol::ır, dUkltfınl::ır açıln. 
lllı..:e Olıılltı ' Garpta \&r bir "- Şark1 Holanda Hindlıtanı ya· duruyor ar \'ustralyada haziran nihayetin· çıkardığı lınriknl.ara şnşıp kalma· cakmılj diye kime söylesen inan~ 
ı...~ .... - " ..ıbl bl 1 ' bancı mUslcmlcke aıfatlle uzun rnUd· d 1 1 t · ı A t 1 ( ·) ı ~ ı •. :::·ı~ ,..... ~· r mrcnme e rnre 'et e mı§ o an vus ra. dan vakit olmuyor ki mazı n n ma7.· Ynpıldı mı, elbette tentclfer, 
ı ::--ti- " rn.... ı· det tazyik ve istiamar edllmlştlr. Ho· U 'd 
tMı ... ,..~ ~,,ru ıyetıe bera.- K .. L•-·, ." ( '.A.J - Bu .... un l{Rlıirf '-"8 seferi kuvvetlerine ait tak - iftihar ettiği abidelere, m e-yyı e. }lerdele.r kunılac:ıktır· t '"l&lııe .._., 8Pol'Q landa ada.larmm ebediyen halihazırda aıu.~ ,, " o .J 

~ in n ınlispet nf'tlCC ki vazlyetıerine terlccdllmesi, Asyada, de nc~edilcn lngiıtz hava kııncllen \.·iye kıtaatı son günlerde lngil- !ere dönilp dönüp bakarak par- Hele "Ali Ruhi" merhumun Liı-
~ bıa.b dUn~anJardan dl'ğllim· kurulacak )eni nizam ne kablll telif tebliğinde de Erltrede diğer bazı he· tereye vasıl olmu!'jtur. mak ısıralım! gati Peygnmberide söylemiR oldu· 
~SQıa, % rn bir ba~mdan ö. değildir. Mruıe\1 nolüal nazaTdan, detlcre yapılan 1nglllz ba,•a tıUcum· Tayyarelerin bugünkU gUn vô.sıl ğu: 
~ı.... lctı\'\·etı r at ko;,turan, en ~ark milletlerinin wtıklMc kavuomaıa· ları zlkredllmcktedlr. olduğu terakki derecesine bile ilk ''l"unusla farkı rif'atin bt'yncssem:ı. 
~......, gijlbt _erı önünde yere rı, mümltUn olan 1ıer vasıta ile teshil lnglliz ha\'a kuvvetleri bombardı ı·zmı·r Fuarının basamak nnzarlle bakılıyor· (Nem- \'CS.(ôCmCk,. 
t. ~1"1eg~c nh kın ccdlerl- edilmelidir. man tayyareleri Erltrede Zoullada bU rud) un o, kocaman mancınıklar muknyesesinin gerek evvelki na· 
~;·~ ltlli .. den alan blnicllik yUk petrol depolarını dUn bombardı la attığı (lfalilullah), hcsııpçn zariyeJer, gerek Ayn.'.:tayn'm yeni 

ı.,.· 'Por "'hb~a ()lrnak Uzcre Çin mUhlm bir p:ızardır. Fakat Ho· nıan etmişlerdir. Hedefin yakınında son haz 1rlık1ar1 bir tayyarenin bir iki saniyede ka· nnzari'-"elerlnce hiçbir ehemmiyeti 
~'411ıh, "'' eteri d landa Hlndlsta.nının petrol, kalny \'e bOyük lnfll1klnr olmu.,tur. Tam bir dil -'·ti }" 1 " ıııt "'<; lddı n e yeH ~ ol· "' tettiğl irtifadnn şmeLLU9 r. ~a - kalmadı. Çünkfi dUnyadn alt, üst "' Ola.... a. ol kauçuktan dUnya için bir pazar tq· isabet netice.sinde bUyük bir duman ( "'· ) • 

·•tt .... ı. unamaz. Sponı • buki o zamanda bu r_.or a erı· 'l·okmus. Sukut. hu but ne'-·sc .suut, ~ '-ııı._ 1( !>e\"Jtı ~ ' kil etmektedir. Japonyanın bu maden bulutu yükııelmtııtır: Depolar ve bi· /::mir, li - 20 ağustos sah l o1 • o1 

t rıı ~--ltJr .. Lt <'gc alışnuıdığt- Jerl monopol altına alma"'ıı lılrbir ni· naıarda hasar rrörtllmil§tUr. Erltrede k 1 şen yoklu· İçi dışı ya anl::ırln, lıu- unıç da oymuş: !liirc vnrıncnya. 
r~..., - rr R t"~- b • ., gilnü saat 18 de açılaca o an f 1 d ld ı rak h ı d ..,,~ " &U · a lU son sc:ıe· yeti yoktur. Fakat bunlann hakkanl· As!1co petrol deposuna ve Asmnra ra eler e o uru il ava ar ıı. kndar her tnrafm altını UstUne ge. 
~ trcı 1 ll'\iklcntp giden sı1or yet dairesinde tevzi edllmelerl çarele· tayyare meydanına tayyare dati top· İzmir enternasyonal fuarının uçurulan (Tahtı SUleyman) ile tiren ternkkiyııtm önUne kim du
tıırı R~~ll~ nde hocahyan klüp- Jerınt arastırmağl da ıuzumtu gör· larmm olddetll ateşlno rağmen bom· son hazırlıkları ile meşgul o- lafzı murad (uruç) ıar, nılreçlar rnbilir? Havai lokantalar, barlar, 
~~ııtr~lrter~ 1 ~Ckkillü l_şincle mektedlr.,. bardıman tayyarelerimiz tarafından lunmaktadır. unutulup gitmiştir! dansingler yapılamaz diye kim jd. 
tbi} .. 11 · "oıa? ı~u·:u bile iıldia o. tekrar hücum :yapılmı§trr. Bu seneki fuarda bir ~ok hu· Tnbint knnunlarmm mahiyetleri dJn edebilir? !şte o 7.anınn gökt<'n 
~~": l ı;öh ti General ıözlerlni oöyle bitimıiştlr: d b 1 1 · d h ti b 1 •. ~ • tttı~J re ('r fomln e· 'l'ayyare meydanında yer e u unan susiyetler ve sürprizler görmek de, hUviyct en e mu a u un· maide inmek doğru mu, yalan 

\!11ııı k t'rlın.ıztn islmlerini n .. _ Bunu yapmakla Japonya, Bir· bir tayyare üzerinde bir bombardı· mUmkiin olacaktır. Türkiyenin dukları esrar perdelerinin yırtılıp mıymış anln§ılacnk, havai bahçelrr, 
• t~ı, .. ı~lal Yca sıızcte EÜtun· le§ik Amerika llc hail lhtilA.fla bulun· man tayyaremlz ao metre alçaktan açılarak çırıp!;tplak meydana çıkış· parklar ""'apılacak, tarihi kadimin 
"!h.. "ut en h bi lk t A"rleed her tarafından bir çok bUvUk J tı~"!;lctj il.L arekctlcr, bir. mayı ı:özUne almalıdır. ÇilnkU, Ho· r P e uçuşu yapmr~ ır. "" c " larmdan mUtehay;ir· Şimdi bun. tarh ve idnre~inl gizlediği (Şahi" 
oqc ecl.iu"l&ll:\ ~ç muuHıı.kı- landa Hindil!tanmm kauçuğu Amerl· yapılan bUcum netıceelnde mUteaddlt sanayiciler, tüccarlar \'C muhtc. lardan hiçbjri yok ki beşerin eli, fonyn) bahçelerine giden olmıya... 

l'llı <'!t.)dır"d sahalarda u~- k& aıı.nayilne eD:em bulunmaktadır.,. ln!UAklar olmuı ve çıkan yangın 50 lif el işleri san'atkirları fuara gözU altında ameli bir Uıtbik saha· cak, canı sıkılan. isterse gökc, i<ı. 
~:•ıı ·e.t ı. r d" kilometreden görillmUıtür. Tayyare· jctirak etmektedir. Ecnebi dev- d ıal yi d 1 K dil la:"tbı erek er ı ~golunJ ıerlınlzln hepsi İıalimen tıalerine dön· :ıı sın a ~ e P urmnsm ... en e- terse de denizin dibine gitmekte 
~ b...~IJ ~~Ht içersL'ldc c. mU§lerdlr. }etler ve firmalar da §ayanı rlle beraber zihniyetleri de lşletU- muhtar kalacaktır! 
i:...~ ~lbn 1U12i unutturdu· F.n ı~ .J~ 1 11 __ ( ı Bir d~maıı bombardıman tayyaresi memnuniyet derece<le bu sene de mesin! Bana öyle geliyor ki (seb'i Bittnbl hava belediyeleri, zabrtn-
iC~ ~lııln l!J «'d«'n futbol blic~~ filosu J.nglllz ve Mıaır Sud.'Ulmda fuara. ivtirak ediyorlar, İzmir Sl'mavatı tabaka) nasSt manadAn- lan teessüs edecektir· Maattces-
l ~ tlllıo:;llı l'lblrtno gtlnnerek __ • _ Khaamelgirba da hücum etmlpe do enternasyonal fuarına bu sene da yakın zamanda tabalca tabaka sur belediyelerin en mühim mc • 
~I "1ıı1111 asnu ~mln edeme- hiçbir muvattakJyet elde edememiı· iştirak etmekte bulunan ecnebi inkiş:ıf edecektir· guliyf)t şubem olan yol açmalı:, kal. 
j~ttk J°!'rl'k h J;cr.çlcrimb; de oo·· DIŞARDA: Ur. devletlerin sefirleri İzmir bele· Diğer taraftan de\•letler bu fen. dmm döşemek, köprü kurmak \'O 

,1ıı,~ırıılait4e~tta blrnz ,la tıkst- • DUn tahminen 115 Japon t.nyya· Gedaref Ur.erinde görUlcn dUıman ni harikanın tekamUUitınr (siya- cmsall karalara mahsus işler aça.'l 
l.:.~ e ~nı.: kaba \"e bayağı rei.ııi t;arp çını Uzerine bir hUcuma bombardıman tayyaresi avcı tayyare· diyesin.ce açılı~ törenine davet set) doolğlmiz her şeye burun -'Ok- işler buralarda para. ,eµniyecck~ 
~~~iddia a Bı>onın müessir tt-ı;ebbUs etn1l§lcrdir. Bunlardan ba· !erimiz tarafından dUşUrUlınUş ve edilmiştir. mak, el 

1 uzatmak itiyadıruı. uydur para getlrmiyece'k,, para · gCSlUrmi-
~ a.. ~lclcı _..11cdcmcyiz- F,.skfclcn zıları Chımklnge yaklRımaya muva!· mürettebatı esir edllm~Ur.. Bugün otel, lokanta, gazino dular, (hava. hükumeti) teıltllltile yecektir! Belki tayya:relcre binet.: 

~h·ı - en b Eritrccte Assap üzerinde yapılan t . ah -"' a.- 11 _ a.u kellmr.l<'r f&k olmu~ıarsa da mUdntaa btl.rajmı ve emsali umum istir at ve ugraşryorlar· ken, gı·derken, 1.nerken, 'tlplu istih· • ı.ı..~a.ıı."'l.n ba ' 1kl hUcumda bir ccphano deposuna 
1 

l< d h 
'l!..., ı;"le L._. "lhynra.Jc, l'' tc· gcc;ememlşlerdlr • ei?lcnce yerlen· son birer kont.. Daha. geçen gün ere a ar ay- llk ve.....ı..t ...t.bl her tebeddül cAı ... . ""\111. ~ tam isabetler ltaydedllmlş ve bunların ~ • 6'°• 6' \.U'ı 
~ ~ 11ııoııın ~.girdi. • Belçika kralının muhasamatın nı;Uceılnde mOteaddlt intillklar olmug roldan geçirilmekte ve fiyatlar vanattan birkaçmm (zülmea.şln) te vcrgt alınacak, ihtimal ki kanat-
~~t1 böyle muzır bir başlangıcmda evvelA ,ı.•nuaaya ve 11011 tur. Chlelde projektörler tahrip e· tesbit edilmektedir. oldultlarma pştp da kalıyorduk· lanma, uçma, yUkselme, takla kıl· 
~~e ltı.;:ııfl<>n u:ı: bir k:\nn:ı.- ra lapanyaya götUrUımuı olan Uç dllmiotir. Halbuki gökün birtaktm nUfuz ma hareketleri için de nyn ayrı 
ıı...""ltı '1ltir. b ettığf bu del lr çocuğU DrUkııclc dönmUılerdlr. Bombardıman tayyarele.rlmlze hU· B l · l • b• mmtakalo.rma aynlması in.sanlan birer resim tarhedileeektir! 
~ 'liııı d e' let ku\'\'etll ,.e cum eden dU§lllan avcı tayyarelerinden U garıstan a yenı ır berri. bahri ve havai yaşar bir Biz inaan1ar gökil de yere ben· 
~~~ı~ldllttane buraya attı ,.o • lııgiliz .iaşe nezareti, Kanada he- ikisl lntl.zaııwz bir ııekllde iol.f uçuıu ticaret anlaşması mahlUk imtiyazm.& eri3tirdi· Harb. zetemezsek yuf insan olduf;'UIJluuı.! 
1 l)ıeııı'ttbu )(1 dfl'dı. Fakat bu yeWe, temmuz 9~0 ile temmuz en yaparlarken görUlmUıılerdlr. Tayyare· ler yer yilzüne sığmıyormuş gibi Gök gazetelerinde', evet ... Knn. 
~ hJ. l~lret t fi dtğildi· Biltun arasındaki sene zarfında ISO milyon lerlmizln hepsi s:ıllmen üslerine dön· Ankara. 4 - Bulpristanla yeni bir göklere çekildi· Bura.daltl harble-- bersiz dü{:;'iin, mntbu ıtsız sema ol-

" \h .. ıtılt 'e ~~llğt tctn lmwct. kilo Kanada. buğdayı mubayaa.ama. mUşlerdlr. Uc.aret antaşma.sı yapılması lçln Uca· rin pUinlan, tabiyeleri, sevkUlceyş- mazı ... 
'1 lıı .. ""~ ~ ...... ~~blyo ka~nagb o- alt mukıı.veleyl akdet.mııur. Bu mlk- Cenup Afrikası deniz tayyare kuv· rt görU,melere mılanmııtır. Yakında leri, mcşiyyetleri,, muhasara usul· (Şems Bey veya Kamer Hanım 
.. ' ıııı.ı._ "'"llıiln"U tar §imdlye kadar yapılan mUbayaa· \•etleri Yavello tayyare meydanına bir B","&r ticaret heyeti Ankaraya 1 · h t kA--'- bi ubele· 'fi"- ·"'l·'llt "'l1 nnck "'mır· ~ crı usus er illlWar ye e namında. biri dünkü gun·· saat on .._ t ve dl 1 • "' "' lıırm en bUyUğUdUr. hücum etmiştir. Bir bUyUk hangarla gelecekUr. 
iıt~<>pı .. ~ ·k Plin oca{'l d- rinee tetkik \'C tevsi ediliyor· bir bu"ukta havai sekizinci kilo-~ ,,.. ., d ,,,., kil t lcarargAh binalarına bUyUk hasar ver ~ k b 1 "' 

ıtıı .. ı-rcktı. ı to za.· • Belgradda Vegram a -·' ova · Gökten ne yagar da yer a u metre ile dolruzuncu kilometre n· tA.ı "' IZla he "'- • !ık iki '-'eni radyo mcrkc.r.ttıln teL!i!f dlrm~lerdlr. Yerde bulunan tlı;; dUı· yeni maltunat almmı§tır. tm 1 B"ld' v, • h" ..:ı:n t . 
-~ tıt· ~~le l"&ıl'l!r tntblkııt " dan tayyaresine hUcum edi!mi11Ur. Hangarlar, bomba depolan ve yer- c ez. 1 ıgım.ı.z a ..... a ı cevıye. rasmda kendisini boşa bırakaralc 
~~l<elJerı. ()la.n. beden ter· derpl§ edilmektedir. Şimali Kenyanm muhtelif mıntakala· de bulunan tayyarelerden eıı qaft nin gün gelecek ki kan kırmmlan- intihar ct.mi§fu). 

~~tlirı : lt-ti bu ihtiyaçtan * Bir Macar a11ker1 tayyaresi, t:ı.· rmda dUeman kıtaatınm har~k!tı tay- onu hasara uğramııtır. Hucuma ı.,u· nı göreceğiz, bir zamanlar bir ne- Yahut: 

E 
~ "Ctıtl,ik llm esnasında yere düşerek parçalan· yare kcşll kolları taratından ız·aç e· rak eden tayyarelerin heplll Ullerine vl mantara temasından dolayı kır (Meşhur hırsızlardan ''Kedi gör. 

lıtr den lcaı iki tiı1 ı:östcri. mıştır. Bir ôlU, bir yaralı vnrdır. dllml§tir. d!Snmu,ıerdtr. mm kar gibi, yere dilşmcden, Nuri", takip eden kanatlı sivil 
~. ~'ret. ll\l\ Olarak ynşı- KASSALA ~IUHAREBESl Dtıpıan tayyareleri Blmayı bombar mantara dokunmadan kızaran yağ" memurlardan kurtulmak sevda.aile 

~ ~ ~bbti~ "~~~11\r dinamik" • Amerikan Eksprot Llnes ıeyrl· TAF8JLAT1 dırnan etmeye teıebbUI et.mı,lcrdfr. murlar, dolular, karlar yağacak· ikinci kilometreden kendisini at. 
~ -v-. lt~ --uutyotl inkl$8f ee!aln kumpanya.ar, Excallbur yolcu Londra, 8 (A.A.) - Deyll Telgraf ııtUteakiben cereyan eden hava mUsa· Nasıl ki bir zamanlar, gökten ba. J"'~ da dört ayak üzere dilşnıUş-
ı ~~ t.l>-.ı..I ıtıahrunı, P"'nk vapurunun Bermud adalarında tenk· ı;azcteslnin Ha be} hududundaki huıu· demeıılnde dll§man tayyareler! .kaç- ennıza taş yağacak diye havf ve tUr.) 

:ı.~'l -.11 .., ku! edeceği bildirilmektedir. Bu telr ı uhabi ı "'"UIYO ı bombala aı 1"""' t Ut 
.:-"&ll llğ dilk ,.c dUgcs Vlndaorıın adalara lngill.z kıtaları mUınkUn olduğU Ja.rdır. Telefat ve haaar yoktur. • b 

1 
t d ı rlvi A"'J' 

~ ~
"tlaM_-...udyaolıar. Otc-kı tip, • m r ,, r: mış ar ve nnı ç ı le- a mıı· rica arasmda-kalıp dururken m - Gibi fıkraların envamı O~";a.cn,-4 

Yettnı 8Cr&Zat, çıkacağını göstermektedir. kadar sUrallc hareket etmckteyııclcr 1N01L1ZLERDE HllCUM hış !bom a arm, epli~k e en "' • ğrz. 
§ , ~era m~yli de gcnlı mlkyuta hı:ırokAt hava §art TE.,lAlı'OLLERt lerin dUştilğünü görd . d ZUlcennhin posta müvezzileri va· 

ı...._ ........ ~I lı~('al coakun • ArjıınUn senatosu, blrkac sene er Artık dünvanm hlçbir tarafın a .,1•--•ıe·. (bı"mennihitaal! .,ehri J:n· ... ,,, ,,.,.ıe " -- lan dolayısJle ancak cytCıl ortalannda l.ondnı, 3 (A.A.) - ıwyter: · ., ı.=ıı ,.. 
h.~ oı..~ lcc z, hareketleri ""el cenup atıaamda kaybolan r n•~••IZ yapılabilecektir, Alman raporlarda Röyterln aakert muharriri yazıyor: tahaffuz im.kint kalmaı:nı.5tır. Ağız lin on dokuzuncu perşembe gllnU 

§~~ ~Ptlr. l'ıllnıJo 'o müba- tayyarecl Mcrmoz için blr Abide dl· blldlrllcllğlne göre, allet itlbarile bire Trablusgar • Mısır hududundan ge· yukarı pathyan toplar ağız a§ağı saat bir ho.valarmd:ı. kerlmem 
ue ı. kllmeslnl kabul etmııur. ka""ı 20 nllbetinde faik, olnn kıtaat J h berlerc ö l bUyük da pııtlıyacak· "Z"'hre" · ha d d' el ın ~tt~ ... ,:ııgU11u0 n.u .,, en a g re, talyanın ,u nın va a. ye m m • 

~"Vll ~u. ~ •nw~ıu:ma. • Londrada. resmen blldlrlldiğlne ta.rafından tayyare ve tankların da miktarda toplamakta olduğu kıtaat - Mı.sıra kaçtı kurtulamadı! talca mllfettişi "Haki" bey He nk~ 
't~tlh' Pl<"rl Yoğumınk göre başvekil, Lord Bcavtrbruku harp l~tiraklle Kaasalaya yapılnn taarruz Salum clvarıntla bulunmaktadır. t· Derken altlı, üstlü, sağlı, sollu dl n1klhı musammcm olmakla yev· 

~Ilı( Cil'Jte~llllcJcot lı;in Ji.· kabinesinde nzn olmaya. dııvct etmlı,ı· dahi zahmellno dcyııı-ydl kolaylıkla talyanlar bu hareka.b Franısanın harp hatta denizlerde olduğu l.izerc dip· mi mezkurda. ve mezkur fla.atto 
~ ~ 1 3'aratnıak bo· Ur. Şimtlllik Lord Beaverbruk tayyo.· defedilebilirdi. ltalyanlarm bu taarruz harici kalması Uzerlnde Tunus hudu· li tohlikeler peyda oldu· Gerçi dördilncli hava belediy~c tcş. 

~~ !yt te._ttııo dtt~Uyor· re imalAt nazın olmaktıı. devam ede· esna.mıda maruz kaldıktan zayiat en dunda ber tUrlU endl§eden vareste bunlara karşı istihlas ve tahaffuz riflcri mütcmcnnıidrr efendim·) 
~,~ htr .. "''lrDlınu~ &thhatll cekUr. az CiOO olduğu halde İngilizlerden sade· kaldıkltınndn.n yapabltmlşlerdir. Bu· çnreleri varsa da yine tehlikedir! Kılıklı davetiyeler, havn. poştn-J.'' bı" r~kUat • Amerikadakl lngill.z mUbayaa, ce fS Sudanlı lSlmUştuT, İtalyan tayyn· nunla beraber lngll!z kuvveUeri top· '~~~~~~dit.le disiplini 1• komisyonu, Amcrlkanm İngUtereye releri y\17..lcrce bomba atmııı. fakat Janmakta olan ltat)'anları muvat!akl· Evvelki: hanelerinden post restantlar, nn-
~ ~~ ~korkak- yapmakta olduğu tayyare teallmaU· Ka.ııaala mUdanıerl araaındA bir tek yelle iz'aç etmiıılerdlr. Sldl Be.rrnnl Ez ~dı ha\'& amcdü berb:ulıre~"11 meler ... alacağız. Bnlıçclcrlndc, sa· 
~' t.... .t tatbric \•e.nne· nm ayda tahminen 300 yani nl.tıaD zayiata dahi acbeb olamamı§l&rdır. dek! İngiliz ileri karakolları el!n ınkı lonlnrmdn danslar, konferanslar, 

:-ı-'"<?n, le etnıeğt öğro. ayma nllbetlo ıoo fazla oıduıuzıu bll· İN<llIJz TEBLIQl bir surette tutunmaktadırlar. lng1llz· HükmU &rtık carl değildir· ziyafetler, mtzıkalnr, yıldızlnrlo. ka. 
~ıı..~~~ldan nc~yi dirm(Jtir. tngUterenln Anıruikadan Nalrobi, s <AırA·> - Rüyter: ıer adetce faik bir dDımana karaı ha· Şair Nef'I dirilip te herhangi bir rt§ık şehrl\yinler, klilblerinde hava. 

e ~~ fertı drr. Coı;kun yaptığı harp malzemesi mUbayauı Akpm ııC§re!ucn resmi bir tebliğe reket etmektedirler. Fakat İtalyanla· kahraman için: oyunları, yine pokerlcr, ba.knral.ar, .• 
Ilı~~ l'lırı~ı ~!ln cenıtyet ha\lhaztrda iki milyar dolan geçmtı· nazaran. cephelerde .UkQnct vardır. ra karvı hUcum~ geçmek temayülleri "Ar,,a aa şlmdengeru tigt sUreyya Mmtnka mmtaka umumi uçuş mU-

~~~ ~ı.~e lctı,,~t1.lnıbirg;~~!!!1tl ·:1:.:r·:__:<ı::"~:._..:.__::•~-' __ _.;..:.."'"-~-J_a_v_eı_1o __ bo_m.;.:..:.ba=r:.::d:nn=an=ı:....._:h;,;a;;k;k~m;;;d,;.".;.h .. e_r.,.t .. a~ra'::'!_ta_b_ıı_riz_d:.:l.:.r.:_ _____ _;_ ___________ cc __ vh_e:r;-l,_.
1 

s:ı.bakalan, tcnezzUhler, her mm-
.!'tl ~ g ~Jft.UA • ~ takada sıhhiye milesseselcrl, tahli· 

~ ~l'ıJab~ ''Uruiduğu ı:Un siye idareleri, veUldethaneler, en.. 
t.._~~ lr nceıı haline natoryomlar, dispanserler, telsiz 
•:~ ~it ~.?111\'af(ak 

01 
__ w telgraflar, telefonlar, fotoğrafileri, 

'1t-'" ~ "'"'r ı QM.'agt yazıları, dedikodu turlarını uzak 
·"Qı~ lı~ 11 

mutlaka ha· mesafelere nakleden radyofonlar, 
ttİ. c~n kcra~ cazibe! arziyeye karşı gayet mu· 
''lcı~ f kavim ''parnşUt" lcr, imdat tc-şki-

Q ler Esen ıat:r, ma.fcvkko.ttürap siyasi 1,;örUş

Yenlcıunl mel danlnm tanı.imine f'lenm odllme~dlr. ı·~nlranıle yapılan )'f!DI ınerrner merdJWırılf!rtn tnpıııı lıHmlftlr. Şimdi mermerll'T temlzleomekte ve 
4üzcltllrueklc41r. ~in Balıkplıun tarafmdakl laımma da yeni merdtftDlfır yapılımktadır.~ ~· Ud mamarD.1.J gönırmektıedlr. 

meler, mülakatlar, kongreler, Ce
miyeti Akvamlar, (Llihey) sulh 
mahkemeleri, komünizm, botşc· 
vizm, faşizm, anar§izm, nihilizm, 
ittihadizm, jurno.lizın·· velhasıl ne 
yer yüzünde rahnt ne gök yUzUn. 
de· nAnıharpler, mn~liıbiyeUer, 
galibiyetler, istil:il::ır, isgnller, 
il haklar, istirdn.tlar, ihti-
laller, cinnyeUcr, şakııvcilcr, air· 
kntlcır··· Diğer tamftan S('maiye. 
!er sehabiycler, şemsiyeler, kame· 
riyelcr, kevkebiyclcr, makü.s pare... 

'(LiJtf Qt sa11f auı çcvirini:), 
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U S avya ile !ticaret anlaşması Harbe devam eden 
(Ba..5 t&mfı 1 ncldc) 

mO§külAUan hal ve Türkiye ile Yu
goslavya arasmdııki ticaret mUbade
lelerlnl takviyeye salih ı;:ı.rcleri tahar
:rt etmekle mUkelle! ve iki memleke· 
tın her birinde mUteltaw!lcn hllkOmc~ 
!eri tarafmdan tayin edilecek ~ıs ile 
bir Ua.dan mürekkep olup blrblrlerl
le dog-rudan doğTUya temas ecı etk ve 
muhtellt TUrk • Yugoslavya komb· 
yonu halinde asgaı1 altı ayd:'l bir to;>
Ianacak olan birer hUkQmet komlsyo
nınıun teşkili mczkıu- protokol ne ka
bul edilmiştir. 

TUrk • Yugoslav murahhıı.sl:ı.n, af
yon lhracma mUtedalr 31 Mart 1939 
t arihli Tllrk - Yugoslav nnla{mMmm 
esas noktalarına dokunulmaksızın bu 
anla.flll:ı.nm b..-ız.ı hUkUmlerlnl yeni I· 
caplara. uydurmak Uzcre bugün An· 
karada aynca munzam bir protokol 
lmza et:ını:lerdir. 
YUGOSLAV HEYETİ m·:tSL."\L'i 

BEYANATI 
Yugoslav ticaret heyeti dün şt'h. 

rimize dönmUştllr· Hej·et relıd Dr· 
J.fihaJıo,;~ bulunduğu beyanat~& 

demiştir kl: 

.. _ MUza.kerelerimiz. ablukadan 
mUtevellit darlıklar doll\yısile Dd 
memleketin muhtaç olı:iuklarmı bf· 
rlbfrlerlne vermeleri ve böylelikle 
ikt.ısadi bUnyelerlmfzl takviyeye 
matuftu. TUrkiycden al&A!ağnnız 
maddelerin başmda derhal sevki· 
ne başlanacak 40 bin ton mrsır 

gelmektodir· 3 milyon kilosu c::'J 
ve 6 milyon kilosu da 940 rekolte
sinden olmak Uzere 9 milyon kilo 
da pamuk alac:ığız. Bunların be
delleri dolarla ödenecektir· Kom· 
pansasyon ve direkt bir tediye u. 
sulü kabul edilmiştir· Vereceğimiz 
eşya da nyni eckildo tediyeye tiı.bl 
olacaktTr·,, 

Yuı:oslav heyeti yarın memleke· 
tine dönecektir· 

Yıldırım harbinden F r~nsada yiyecek 
vazgeçilmiş 

ene., tarafı 1 ncidc) 
fından radyoda verilen izahatla 
pek güzel tebar üz etmektedir. 
Nazır, bu nutukta şimdiye ka. 

dar ifşa edilmiyen izahat vermiş. 
tir. imparatorluk kuvvetleri har. 
bin bidayetindenberi bir nokta.. 
dan obür noktaya bir tek gemi 
batmadan ve bir tek kişi kaybol. 
madan nakledibni~tir. Bu nak. 
liyatta 1500 tonluktan lüks yolcu 
vapurfarına kadar her nevi vapur 
kullanılmış, Kanadadan, Terre 
Nevc'den, Antille adalarından 
l ngiltereye kadar h er sınıf kıtaat 
nakledilmiştir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda kı
taatı orta doğuya, Mısıra ve İn. 
giltereye gelmiş, lngiltereden Çe. 
belüttıaıka, M altaya, Singapurl, 
Bcnnüd adalarına, Jamaik'c, 
Hongkong'a asker nakledilmi§ 
ve fasılasız surette yapılan bu 

4 b irçok harekat esnasında İngiliz / 
filosunun ilenizlerc hakimiyeti 
b ütün nakliyata :kat'i bir emniyet 
temin eylemiştir. 

tNGtLlZ BAŞ\'EKALE'l'lNlN 
TEBI.JGl 

Londı<J. S (A.A.) - BaşvekAlet ta .. 
re!mdıı.n '3u &lqam nqndlleıı blr nıe· 
sajda ba§vekll, 1sWA teıebbüsU lhU· 
mallerlnln hiçbir sureUe zail olmadığı 
nı blldirmi~Ur. Bu mesaja nazaran 
''Almanlarm, 1ngilterey11stlll etmek 
nlyetlnde olmadıklan hakkmda ıu ıı
radıı yaptıktan nearlyat blltUn a!!zlo· 
rl gibi lkl misll !Umatmzlıkla. ka~ı· 
lanmruıdır. Ar tmakta olan kuvvet id· 
rlkimizi ve hn%ır olmaklığtmız bizi 
mAnen 'uyanık bulunmak ve teyakku· 
zu gevşetmek blffetlne sUrllklememe· 
llcllr ... 

Arnavutlukta 
vaziyet 
' (Baştarafı 1 incide) 

AmaTUtluktakl işgal ordusuna 
takviye ktta.ları gönderilmiştir. 

Birçok b!dlseler araıımda şu zilc
redilmcktedir: 

Bir l talyan albayı öldllrfildilğUn. 
den Uç Arnawt k öyU muka.bele 
bllmisil tedbiri olnrak yakılmıştır· 

toner teçhizatı, rasathaneler, anla 
daf.mt mUnasebettar duran slsmoğ
rnflar, akbaba, t urna, kartal ve 
emsali yüksek uçan k\1'2la.rm tehl
ll Jçln ankahnncler, bulutlar için
de kadm erkek karışık ytlzme ha
mamlan,. çölleri hatıra getiren 
(vaha ) lar. yarın ahireti musavver 
tffbalar,. .. lar··· lar··· 

Tababette yeni yeni !lubeler: 
Semanın darlığından ı;lkayetler, tu· 
!Ularla gnıplard~n ·sıkılmalar, yıl. 
dız uçmalarmdan göz hastnlıklan, 
haceri scmavilcrin mucih olduğu 
mazarrat ve rnehalik, aşağılarda 

gUmll'yen radilbcrk rahatsızlıklnn 
yıldırım çıkmalaıının bacaklarda 
hlsıl etti~1 e:zılnr, mUvcllidUlhu· 
muzanm hiffetindcn miltevcllit gö
ğUs darlıkları, (Ozon) un flalvcrdi
ği kokular. temevvilcatt l'lek triki
ycdcn hu..'1\lle gC>lcn ihtilaçlar, esir 
dalgalarının azgınlığı, scyyaratın 
verdiği b:ıı; dllnmcleri, ııevabet de· 
rununda bitmek, tilkenmck hilmi. 
~ C'n ) angınlar, ı;üncş, cı .. v car.ibete· 
rinin dnm3.rlar lizerino tesirleri, 
gecenin, sa.balım ani hulülil, mık
na.t.ısiycti n.rziyenin tnbanlar iize
rlnc tazyiki, el<>ktnkli tahtcs.•nfır 
kaloriferlerinin ba "l. vurmaları , 
DUbbUekbrr ile DilbbUasgnrdan 
korkular, (SC'rC'tan) bUrcUnün kal'i 
amc-llyntı, ... 

Hasılt kC'lam, a.Şağılı, ~'Ukanh 
didinmeler ... Çlktp inmeler··· 

Aıılaşılıyor ltl ihtira.ıı, beşeriyeti 
(lledretillmllnteha) dn bile rahat 
hrrakmıyacaktır. Yliksn1dikç" gözil 
nçtk rilyal.:ı.r g-re>cek, ilm!n, f ennin 
terakldyatI onun zihin \"e ruha alt 
konforunu dilzemlyeccktir· 

kıthğı 
( .3a.~tararı 1 lndıle) 

reya~ 11arfiyatı hakkında da eid • 
detll takyidat tatbik edilecektir. 
Zeytinyağı meselesine gclırıce, 

vaziyet daha milşkül bir şekilde. 
dir. Zira, bu maddenin hemen kfif· 
f esi mllııtemlekelcrden gelmekte · 
dir. Müstemlekelerde ise nakliyat 
büyük inkıtalara maruz bulunmak· 
tadır· 
Şekere gelince, istihlakin yUzde 

seksenlnl harbden en ziyade mü • 
teeasir olmuş bulunan mmtakal:ı.r 
vermekteydi· .i.\füstcmlekclerden ge 
len §ekerlerse yukarda. bahsedilen 
mil§.kUlata manız. bulunmaktadll'· 
Şarap istihsa!Atı mükemmel gibi 

görllnmektedir. 
Nazır, zlral lletlerl modernleş -

tirmeye lilzum olduğundan bahset. 
tikten aonra, bUyUk şehir merkez· 
lerinln izdihamını azaltmak ic;ln köy 
lerde kalmak im.kAnıru bulabilen 
herkasin, bu kış şehirlere gelme
melerini tavsiye etmiştir. 

Türkkuşu 
gençleri Akhisarda 
,Yapılan gösterileri halk 
büyiik alaka ile seyretti 

Althlaar, ~ - Hava Kurumuna 
men.nıp iki tayya.re dUıı ııabah bura· 
y& gelmlıler ve mllleUn CO§kun teza· 
hUra.Ule karııl&nml§lardır. Tayya.re 
mUtettııı taratmdan ve mUteaklben 
parti adına nutuklar söylenmııur. 
Buunılan sonra tayyareclleriml.ı tara· 
tından yapılan harckeUer ve paraşOt· 
çUlerlmlzin gösterileri büyük alaka 
ile 11eyredllm11tlr. Tayyarecllerlmiz 
oerefine bir ziyafet verllm~lr. 

Numan Menemencioğlu 
tehrimizde 

Hariciye vel<Aletl umum! kAtibl 
Numa.n Rıfat Kenemencloğlu bu aa· 
bah Anka.radan ıehrtmlze gelml~Ur. 

POLiSTE: 

Bir kahveci bir kadını 
taıla yaraladı 

Ka.sımpaşada oturan Hacer 
ve Cemile isminde iki genç ka
dın Yenicamide kahvecilik ya -
pan Salıh!n dükkanına gitmiş· 

ler v~ oturup gil7.el güzel soh
bete b~lamışlardır. Fakat bir 
aralık Hacer evdeki işinin faz.. 
la olduğunu söyliyerek ayrıl· 
mnk istemi§ buna sinirlenen 
Salih: 

- Hayır gitmiyeceksin. Bu
rada oturacaksın demiştir. 

Bunun üzerine Hacerle Salih 
k:ıvgaya tutuşmuşlar Salih, e
line geçirdiği bir taşla Haceri 
y:ıralrunıştır. Suçlu, yakalan · 
mıştır. 

B!ÇAKLA Y ARALADJ 

Kadıköyde Hal altındaki kah
vede yatrp kalkan Mehmet Ali, 
Motöriskelesinde hamallık ya. 
pan Ynkııp Dalgıcı sol kolu 
dirseğinden bıçakla yaralamış, 
suçlu yakalanmıştır. 

n/R KAMYONUN 
TEKERLEGI F!RLADI 

Pangaltıdan Harbiyeye git.. 
mekte olan 3606 plakalı şöför 

Mehmet idaresindeki kamyon 
H alAskarg a.zi cnddes inden ge
çer keo sol ön tekerleği ant ola
rak f1*m.ış ve terzi Agobun 
dükkanmın kapısındaki camı 
kırdıktan başka lçcrde bulunan 
büyük bir endam aynasmı da 
kırmıştır. 

Fransızlar idam 
cezasile tehdit 

ediliyor 
Almanlann Fransayı 

parçalama siyaseti 
ne imit? 

\1,,t. 3 (A.A.) Bavu aja.n.4'1 blldl· 
rtyor: 

Y&be.ncı ordularda hizmet kabul 
eden Fransızlarla yabancı bir devlet 
lı,ıln a.ıker kaydeden ve toplıyaıı her 
Fransız. bu yabıı.ncı devlet Fru.sa ile 
ha.rp halinde olma.s& dahi, ihanetle 
itham ve ölUm cezuma mahkCım edJ· 
lecektir. 

HUkümet, Franaızlan terketUklerl 
topraklara d'erhal dönmege davet et· 
mektedlr. 1(1 ağustoa 19•0 t&n evvel 
dönmiyenler affedllmıyecek1erdlr. 

GENERAL DO GOLU~ CEVABI 
Londra, a (A.A.) - General dö Gol 

bir Frans12 mahkemesi tara!ıııdan a
leyhine verilen hUkUm hakkında dUn 
akoa.m yaveri va.sıtaslyle aşağıdı:ıkl 

beyanatı ne;ı1retmı:ur : 

- Bu hUkUm, yabancı bir nüfuza 
tAbi bulunan ve hattA t.ıelkJ de mllo· 
terek düşmanın doğrudan do~ya 

emri altında buluna.n bir mahkeme ta.. 
ratmdan verllm!.§Ur. MUoterek dUş· 
man bir gUn Fransız topraklarmdan 
kovulacak ve ben o gün milletin hUk
mUne memnuniyetle itaat edecegtm. 

Ht'tR FRANS.IZLAJUN AJANSI 
~ndra, 1 (A.A.) - "HUrrlyet, MU 

savat ve UhUvvet., kellmelerlnln Uk 
harflerini teııkll ed<•n "l..e!., remzile ·kJ 
serbest Fransızların kabuJ ettikleri 
remz. olmU§tur- Havas ajanamm 
Londra ıubesi, Franaız matbuat la
Uhbarat aja.ıuı olarak yeniden tecsailı 
etm~tlr. Bu yeni Ajaıı.s, bUyUk Bri· 
t&nyada ve naz.l boyunduruğu altında 
olmıya.n memleketlerde bulınıan Fnuı· 
sızlar tı;in havadlııler ne§redecek, ve 
aerbe3t Fransızlann beynelmilel ha.· 
disst hakkındaki mlltalealarmm tef· 
ılrini yapaca.ktır. 
F~~SIZ ADL1YES1N& "GESTA· 

PO,. TALiMAT '-"ERİYOR 
Londra, S (A.A.) - Röyter Aja.naı 

bildiriyor: • 
TaymJ.s go.zeteslnln Llzbon muha.· 

blrl, ~gal altmda bulunmıyan Fran
eada .Almanların llullanmakta olduk· 
lan mhllAlcl taktiğin en maııldar de· 
lQ.Ulnl vermektccl1r. :Mez.kQr muhab\re 
göre, Gestaponun btr çok l.za.!ı ı.ıar
atlyada bulunmakta ve Fransız adil· 
yesin& talimat vererek makamatın 
kontrolunu da icra eylemektedirler. 

FRA..~SAYI PARÇALAMAK 
OAl'RETt 

Londra, 3 (A.A.) - .Manı:ester Gar· 
diyan gaz.cteal "Almanya ve Brötan· 
yalılar,. baıılıtl altında şöyle yazmak· 
ta.dır. 

"Vl:ıı, hUkümeU, Fransayı vllA.yelle· 
re taksim etmek niyetini izhar etllyor. 
Bu tedbirin nazilerin pek i§lne gele· 
ceğlnc ıüphe edilemez. ÇünkU Hitıer 
Alman ırkmm elzem olan vahdeti hak 
kmda pek kaU fikirler beslemekte bl· 
le olsa, diğer milletıcrl ayırmak için 
hor tUrlU çarelere müracaat etmea-e 
gayret aarteylertıektedir. Dahilt ihU· 
lAfiardan iaUfadc etmekle lktl!a etml· 
yor, coğralt taksimat yapmak dahi 
kullandığı tekniğe dahil bulunmıı.kta· 
dır. Polonyada olup bltl'nl gördUk, fa· 
kat Çekoıılovakyada daha. iyi gördük: 
burada ilk i§l blr korkuluk Slovak 
bUkOmeU kurmak oldu. Şimdi de bel· 
ki Fransada. aynı §eyi görmek Uzcre· 
ylz. Burada ılmdillk bususlyeU Brö· 
t&nya. arz.edecektir. 

Fransa. krnllyeU ile Brötanya dU· 
kalığının tarafeynin arzıalle birle§· 
mesl 1532 senesinde vaki olmu§tur. O 
tarlhtenberi Drötanya. Fransız milleti· 
nln lnklşafmın iktiııadl, aiyul ve kül· 
tilrel 88.halarında mUmtaz bir mevki 
işgal etmiştir. 

Bröta.ıyalılv asırlarca. Fransız bah· 
rtyestne bUyUk mikyasta hizmet et· 
mlşlerdir. Franuı:ım sair \1lly~Uerine 
nazaran, Fransız endU.strlalne en zl· 
yade l§Çl veren mıntaka da Brötanya 
olmu,tur. 
Brötanya.nın birçok yerlerinde Brö· 

ton lisanı ahali tarafından konuşul· 
ma.ktadır. Fakat oralarda da. hlulyet 
diğer Fransız vll&.yetlerindek1 hlsslya· 
tın aynıdır. Alman matbuatı kcndtıe · 

rlne ka.rııı haheııl1 bir &l&.kıı. göstermlş 
olmasına ragmen, Brötıı.ııyadakl ayrı 
lık hareketler! Fransada dalma tlrkin 
bir şaka olarak teltı.kkt edilml.şt1r. 
1932 de bir Alman gazetccl.81 bomba 
ile yapılan bir lll.likaat vaka.sına dahli ı 
bulunmakla ıtham edllmleU. Bu aul 
kastın en bariz. neticesi Rennea ııehrln 
de bulunan ve dört aııır evVl'l yapılmıf 
ola.n birleşmenin hatıram ıcın dllt1lm.iıı 
olan ft.bldey1 yıkmak olmuııtıtr. 

H&ll ta.allyette buluna.ıı ayrılık ta· 
ra.ftarlannm adedi bir kaç dUzüııey1 
geçmemektedir. Fakat mlkroııkoptk 
mesabesinde olan bu grup, ihtimal k1 
Hltlerln, Fransanm jcogratı parı;&lan· 
maııı hakkmdakl bazt pllnlarmı mı· 

tıreo.gt bir tlvl ola.caktır. Bugünkü 
A vrupada nazllerin p!Anlanna. htzmet 
etmek ~artlle, fazla garip veya fazla 
aptalca bir hareket telakki edilecek 
bir ıey k&lmamııtır. 

Fakat Gestapo ve blr!<a.ç çılgın ha· 
in taratmdan idare edilecek ınU!lakU 
btr Bröt&nya fikri, Franaızm ve Brö· 
tanyalılarm humedebllmelert için bir 
puça. fa.zla ağn' ola& &'erek." 

İngiliz gazetelerine K 
• göre: rup ı . ' 

Romanyanın fabrikalarında ı Yunanis 
müstakil tayyare . j Bugün 4 AğdS 

bırakılacağına bombardıman larıle ı rejim bayra-
inanmak YANGINLAR I kutluya~ 

safllk olur ! ÇIKARILDI ve~~tg::e~ut~~:;'° 
'bqma ıelmeliııin dördOXI 

Hamburg doklarında da mUdUr. BUtDn Yunanl"~ııı Romen • Macar ve 
Romen • Bulgar 

müzakereleri başlıyor 

Budape~te, 3 (A.A.) - Stefani 
ajansından : Henüz tceyyüd et.. 
memi~ olan bir şayiaya göre önü.. 
müzdoki hafta içinde Macaristan 
ile Rumanya arasın.da doğrudan 
doğruya mil.7.akerelere ba.şlanıla 
caktır. 

M07.AKERP:I.ER UZUN 
SÜJtECEK 

Budapt.'9te, ~ (A.A.J - .kö)~r: 

Hulg1Lruıta.ııın .ltouı11onyay1L deruıe· 

yan ettiği Uı.l~pler kııt.kkınru. lılrkıu; 

güne kadar vasıtuız mtızakerelerln 

a.çılmaaı tem Rom&nya b\l.kQmetintn 
bir tarallan 11k tcmuıarı yapacagı 

tahmin edıllrken, burada lyı haber a· 
lan ınahfUlerde mUzarekatın her ihU· 
malı karoı uz.un aUrectgt ve mU§kUl 
olacağı kanaati artmaktadır. 

Her ne kadar Macar matbuatı yaz. 
maktan Jmllna ediyorsa da Macarta
tan ve Bulgarlıtanla doğrudan dotru· 
ya anlaıımalar yapması hUlu.aunda Al
manyanın, BUkreı hUkı'.lmeUne yaptı

tı tepikler blr neticenin aUratıe elde 
edilmesinin ihtimal dahilinde olmadı· 
gı mlnaamı ifade etmektedir. 

Ha.rlclye nazırlan arumda cereyan 
edecek 1pt1dat içtimadan .anra her 
halde uzun mUnakaşalan intaç ede· 
cek teklif ve multabll teklifler yapı
lacaktır. Binaenaleyh EylCUUn yan
ımdan evvel biç bir neticeye vanıa
mayacağı zannedilmektedir. Diğer ~ 
raftan, İngUtereye k:ı.I'§ı yapılacak 

ta.arruzun deT"amlr wrette tııllkt do
layısiyle harbin tabmlnde.n uzun ıllr
mealnln muhtemel bulunduğu anlaşıl
makta ve bu halin de her halde Avru
p:ı.nın cenubu §&rkl!lndekl vaı:iyeU 

mOteeaslr edec.-eğl muhakkak bulunmak 
taıirr. 

80Flt AYA Or.LF.N 
JtOMANYAJ.I Dh"l~MAT 

müthiş yana-ınlar beri bu ~u kutıa.ın•k orjlll' . ..c 
mıııtır. Kral majute J ıııı f'.: 

devam ediyor altında kurulan yeni reJt ~ 
d t ı ket e 

Loodra, s (A· A·) - Hava neza: içlnde bu oa meme tlt· . .ti 
reU tebliği . va!laklyetıer k&ydetınl' ı"':~ 

Inı;iliz h~va lcunetleri bombıı.r. Metak.u.11f bafma gc~~'• 
d ta , . l ri dil ·• düz H . olarak memleketln rd'~...ı,. 
ıman .nare e n (Un o hemmiyet yermif ve aY' w·~· 

landadl\ Hıunmsted ve Leeuvarden d U.hlisatla donanın&>-t _,,,-
tayyare meydanlarına hücumlar ; "lbl lııfetakaaı ııattı d~. 
yapmışlardır. tahkimatı vücuda ıeUr,ıııJI~ 

Bir hangara isabet vaki olmut u.manda kara Ye h,_,._ 
ve düşman tayyareleri yerde m.it· takviye edUmJıtır. ~ 
ralyöz atqlne tutulmllftur. Tayya- KetakAa reJ1nı1 d~~ 
releriınizden blrl geri dönmem.iı •• ı.,ıerlnde de aynı mu'' p 
tlr. Gece bombardıman tayyareleri· termif, ekilen toprak~".~ıc 
mJz Gelsenkirchen ve Karnen n lal1.4mı§, köylUlere b ) 
DUısaeldorf civarında Hamburgda· yardım edi1mlft1r. sıı 
kl .. 1 f brik 1 t . tı Dost ve muttefik yun _111 

sun ı petro a a an esısa - . Jlmlrı.i • bu rejili>""; 
na Essende bulunan Knıp fabrika. yentlı r: rint te~ eik eder. d 
1 H K f ld , • b ne CI' e r rll-
anna, amm, re e ve \U • terakki ve neticeler dile 

heim'dakl iaşe depolarına '\'8 AI· 
manyanm §İmali garblsindekl mü· 
tee.ddid tayyare meydanlarına hil
cum etmiıılerdir· Sun't petrol fab. 
rikalarmda. ika edilen haaarm bU • 
yUk olduğu zannedilmektedir· 

Tayyarelerimizin hepsi salimen 
üslerine dönmüşlerdir. Ça"'aınba 
gün.kil ha\•a muharebesinde düş· 
manm diğer bir deniz tayyaresinin 
daha imha edildiği şimdi öğrenil • 
miştir. 

llOCUHLARIN TAFSlL\TI 
Londra, S (A· A) - İngiliz ha. 

va kuvvetlerinin dünkü hücumlan. 
nrn tafsilitmı veren hava nezareti 
istihbarat bürol!lunun bildirdiğine 
nazaran Hollanda üzerinde yapılan 
hücumlarda Amsterdam ci\'armda 
Schipol tayyue meydanında yerd• 
bulunan müteaddit dört motorlu 
tayyareler haaara uğratrlmJştır. 

Knocke (Belçikada) lıir tayya· 
re dafi bataryası 300 metre alçak
lara kadar d,&lan tayya.relerimizin 
attıktan bombaları~· iaki.t edilmle
tir· Diin ak~mki hücumlarda Ham .. 

~ir baba ile ?ç ~l 
Bır obüs ınfı 

parçalandı!~ 
Konya, <l - Kadınhaıı ı

l"mıubaıı köyUııde bir t-' 
KöylUlerden All AklOP:,ıfll" 
sekiz ya~la.nııdakl kızı ~ 
ımdıı.kl Yaşar, 11 ya1ınd~ııe~ J 
le birlikte tarlada çal1f1,r'~ 
mek tızere biraz Uerid8 ı;" ı 
mir etmekte olan oanU'1' lfl'r 
ahba.blannın yanma ,ıtııı tıııl 
bu •ırada toprak aıtı:ıd8 ~ 
obilsUn blrdtnblre patl•~ıı~ 
birden parçalananık öllll r' 
dhıe hakkında tahlc:kl\t 

,, b8flanmııtır. 

Sofya, 3 (A.A.) - Ste!ani 
jansından: 

a. buf6 doklarında çıkarılan yan:;m. 
!ar 80 kilometreden görillmüetür· 
Salzbergende bir petrol tufiyeha. 
nesi üzerine &ekiz ton ağrrlığmda, 
yliksek inrıtik kabiliyetli bomb:ılar 
ve yangın bombaları atılmıştır. tay. 
yarelerin mürettebatı ~iPdetli irui. 
!akların vukubulduğunu ve yanl"lll• 
lann çrktrğını haber Ycrmelctedir. 

Romanyanın Belgrat sefiri, ih. 
timal Dobruca meselesinin halli 
için SofvaJaki Romen sefiri ile 
görü!lmek üzere buraya gelmit
tir. Yakında Sofyaya diğer Ro. 
men eksperleri gelecklrdir. 

Siyasi Bulgar mahafilin.de pek 
yakında her iki memleket için 
memnuniyete şayan his itilaf el. 
de edileceği ümidi beslenmekte. 
dir. 

Almanyada 1 
tayyare una~ 

Ayda l 800 ta.Y1lı>.; 
2500 motör yıt.P~ 
~t4>khcılm, 4 (A· .4\,r! 

tı>knikçiler tarafındsJI '{' 
lfımata nazaran Alml\0 ııı)-\., 
halihazırda ayda 18(1() ıct&if' 
~O motör imal ctlllt 

ıxoıuz GAZETELER1XE GöRE 

Londra, 3 (A.A.) - Salıburg 
göriişmeleri üzerine Romanyanın 
istiklalini muhafaza kanaatinde 
olduğu hakkınrlaki haberler Lon. 
arada biraz safderunluk olarak 
telakki edilmektedir. Slovakya. 
nın ve Danimarkanın akıbeti ha.. 
tırlardadır ve Romanyanrn, şim.. 
diki protestolarına rağmen yuka.. 
rıdaki memleketlerin akıbeti~ 
uğraması muhtemeldir. 

Romen devlet adamları Bitler 
tarafından Romanyada "Vagner" 
kari diye tavsif edilen bir şekilde 
karşılanmıs ve kendilerine Macar 
isteklerini~ ıiir'atle tatmini lü. 
zumu bildirilmiştir. 

F.ski köylü partisinin şefi 
Maniu bütün Transilvanyahlarm 
mukavemet niyetinde olduklarını 
başvekil Gigurtu'ya bildirmiştir. 
Aynı mevzu hakkında Daily 

Telgraph gazetesinin Balkan mu. 
habiri dikkate layık bir makale 
göndermiştir. 

"Romanya hariciye nazırının 
beyanatında toprtk terkinden 
bah!ledilmemekle beraber şurası 
aşikardır ki Romanya c-.kalliyet. 
!erini azaltmak istediği takdirde 
Transilvanyanın büyük hir kıs. 
mını Macarlara terketmek mee. 
buriyetindedir. 

Romen teklifleri §U iiç noktayı 
ihtiva etmektedir: 

1 - Nüfus müba.delesi, 
2 - Romen kalmakla beraber 

daha liberal ve Macar tan.ftarı 
bir rejim, 

3 - Toprak tavizleri. 
Manotlesku'nun Almanya.· 

nin bundan bövle Romanyanın 
en iyi müşterisi olarak kalacağı. 
nı bildiren beyanatının sihhatin. 
den şüphe edilmesi caizdir. Al. 
manya Romanya.8an kendisine 
lazım olan bütün servetleri çek.. 
mek için müşteri olacaktır, fakat 
bunun mukabilinde Romanyaya 
vereceği §eyin büyük bir kıymeti 
olaeağmı tasavvur, etmek mU~kül 
d.. " ur. 

KRUP l'',\ BRlKALARI NASU. 
BO)IBAJ~AXDI 

Londra, S (A· A·) - B11 akşam 
neşredilen tebliğ hakkında. hava 
nc1.a.reti aşağıdaki tafsilatı ver. 
mrktcdir: 

Alman petrol t:ı.ııfiyehaMlerine 
tevcih edilen hava taarrurn ıı.lc;ak 
bulutlara ve si,e rdmcn yapılmış· 
tır. Karmc-n ve neishol1.a ~a:ı;ı 
yapılan iki hlicum bilhas:ı~ mu\'af· 
fakıy<'tle neticelenrni~I ir. K arml"n 
petrol tıı~fiyehaneııinP hücum ı>den 
bir pilotıın he\'anıılınıı nu::ırıı.n hom 
balar atılchktan AAnra ye(ii!inıtrıık 
de\'amh ziya pf'yda olmu~ ve bu 
suretle hüllin hPdcrter a~·drnlıktıı 
bulunmuştur. 

Reisholz.da düııcn bombalar 12 
kıtdar yangın c;:ıkarmıı,tır · Bir miiıl· 
det ~onra bunların hcpııi birleşA. 
rek hir yangm 4111 !ini a lmrştır. A • 
lılan di~er lxımbaLar ~lddetli infi· 
!aklara ıı~bebivet \"Prrniıt Vfl du -
m11n 11üt11nlarıı;m y\ik!Plrliii göriil. 
müştiir. Eıısende. tn~ili7. tayyarele· 
ri Krup fabrikal~nmı miit.eaddid ı· 
Mbetler y11pmıı, v~ ra.~ıtlan hom· 
baların tevlit ettiği muhtelif yan. 
gınlar kayd~tmiıılerdir. D"r' mop .. • 
dıı bombaladıktan gonra dönmekte 
olan bir İnl{iliz bombardrmıı.n l.av· 
yareı;i I.ıt Heyin eimalinde , ... 
motörlü bir dü~man tayyaresine 
raslamıFJtır· Kı11a bir mitralyö,.; r"".· 
ello<ıundan sonra dü.şmanın tayya. 
rtsinin bir kanadt tutuşmuş ye bu 
kanattıtn kii<;ilk pan:abr dil11tU~ü 
ve nle\'in iki kanadı da sardığı gö· 
rillmliştfir. Mllsad~menin neticesi 
maHim df>ğildir. 

1NG1J.tz GE.'U IUFtl.F.SINF. 
TAARRUZ 

J..ondra, 3 (A· A·) - Şimal de· 
nlıinde •efer eden bir deniı! kafr 
lenıU diln öğleden AOnra Alnıan 
tAyyarelerinin müteaddld hilcum • 
lanna maruz kalmt1lır· Kafil,.de 
bulunan gemiler' ve bunlara refa· 
kat eden harp gemllerinden hlc;blrl 
ha~ara uğramam11tır. Refakat ge· 
rollerinden Veaton düşman tayy&· 
relerinden birini dU,ürmliştür~ 
Vestonda zayiat yoktur. 
Şimsl denizinin başka bir kıa • 

mmda, Highlander Jı"emimi:ı: diin ge 
ce d~man tl\yy:ueleriniıı iki defa. 
hilcumuna uğramı,tır. Bırinci hü· 
r.umda dü.eman tllyyaresi attıfr 

Bu sabahl<İ ıte 
konvanıiyoııe 

gelenler ~ 
Turkiyenin Tirtıll bt1• 

mua \•ini Fethi scrcrı rifll 
KonYaMiyon.clle ~cl1 

. l ' J1 mış ır. 
1

• 

Almanya.nm Drcste1~1• 
kimya tahsili yaP111 r.fa 
Türk talebelerindell J~ 
renli ili? Orhan Tarh~ ) 
bahki Korn·ansiyorı<' 
ara~mdadır. 

t' 
bet 

bc>mbalarm lıt'defe !sıt fllltr' 
!erini görünce gcmırl 1, 
le~ine tutmu1'tıır· ıı)'~" 1 

Hu AMada Alma~ ~ blllrt I 
miml7.in müdafaa ftllll 11ı:ıi'~ 
dan yüz metre kıı.da~ )tUf 
ler içinde dii:ıiiriHnııl' r dl)> 
kika llOnra Hinghlaııd~c .. ııı 
Alman tayyarcıııinin 11_..l'J).I~ 

"''SJ - t nıT. ltalnııştır· Ta). t ' - "' 
bomb~IAr h~Pf(' i.~ıtbt"JC w, 
tir. Hi\cıımıı tckrılr1flıt1 bl't 1 

1 C'n ta vya revc tanı is" .Al .... • -ıır<"' 

muş \'e dileman tll>? ~" C 
nin ıııancağmdaki kil) 

1 
).,·•" 

tır. Tersinn dön<"n uı ~~ı~ 
nin J,:ni lıtrafmdfl Jl11 tJP• 
Ta'· ,·ıırenin flnkaztıtı P ~ . ... ,, 
ııyan Higblander bU s.ıııt 
olduğu limana mu,·aS ıı: J~ 

Highl:tnderde ~-atıı J 
n rd ır. • jfJ Jı 

FRANSfZJ,Ail~ f)'J.ı 
T.EBIJ '/ 

J.ondra, 3 (A· ~·) \l 
HUr Franaız ordu' .; 

i'"'neral De Gaulle'~: 
ra.rglhmm UçUncll t etJl!,ı 

lngtıiz han ku\!'\~ 
dan Almanyanm ~ ~"."..d 
yapılan harekAta -~~- Y.J 
de iftirak etnüşle~ pet'(. 
lerl Hamerdekl ıun ... ~~~ 
ne mahsus tesiaat ~jj 

Tayyare dafi b& J~I. 
radan elddetli nıUd JıU',, 
men tavyar1>cilerin11•.1eıtt' ~ 
8-0nun& bdar götUrıı1\;r ~.ıı 
nııniyet verid netlcE' tUJ'IY 
mişlrrdir. Tayyareci!!! 
ııalimen dö~u~ıerdi.!' 



~bu 
lariblc bntlr 

ilerledikçe ha.yretl ve 
takdlr1 ooğatdı, biı:x:at kendiat de 
hiçbir şey göremiyordu· l<"ırtm&lı 
ha\"8.larda dalgalar tara!tndan te • 
mWenmesi muhtemcl Nhll kııımDr 
da değil, daha yukarda dn hi9bfr 
iz yoktu· 

'Kulbi bUy~ bir ~rur ''e genli 
bir Umille doln, muazz:ım bir ka" 
yanm üstllnc çıktt· OtUl'du \'0 de· 

n.lı.i seyre daldı· 
Bu taya Alma.n hartt&lmnda i· 

E31'Gt edllm!.,.tl· Çünkü bu ka)'&, 

ma.rot depolarını doldurmağa YC}·a 
~alt:mBğıı. gelectık Alınan gcm.llo. 
ri için bir .itaretil· Knyanın Mğm
da, eerpirıti kayalltiann ilcrsinde, 
bu kay:ıllklara rapttdllml.!! o1BJ1 
mru:ot depolan deıılmı altmda yüt

. mekteydiler. 

Kari Listen etrafın& bir kere 
daha baktı, evet ııüphelf hiçbir iz 
yoktu. Eğer "Yaruk orman,, dan 
verdJS'i i§:ırete beyaz bayrakla ce· 
vap almasaydı, depo tesis proje-
alnden vaz~eçildlğine iıwıa.blllrdi· 

Kayadan aşağı Jndi Ye ilerlemlf 
olan Tristanlılara yctl~rek aordu: 

- Hala ndaıılZl uıpletmek ute
diklerl kanaatinde ml!'in~? Ewcl. 
ki gUn.kU Yapur su bile ıUmam:ış. 
Ortada hl~bir u yok· 

Peter Jı::ommoıı fMdik etti: 
- EYet, iz )'O~· 

Genı; Trlsta.nlı pek kederdeydl· 
Bir gemi enkamıa tesadüf etmek 
Umldile göüerinl 68.hllden ayırmı
yordu· Hareket noktalarma dön· 
dUklerl vakit i.~e t:fac:k bir tahta 
parçaaınıı bile tegaduf etmemiftl· 
Lu.iza kendi.5iode kabahat oimadığr 
nı acaba anlıyac:ık mıydı:' 

Trlatanltlar kay1ğnı ya.nmda o· 
turmu5lar, beraberlerinde getir -
dikleri patatesleri yiyorlardı· ru. 
metto ~e yolda Pellrkc11; oltasına 
tüılm11 ola.n iki b&htı pieirmek 
lçln ateş yakmak Uzere c.ah Çırpı 
topluyordu· 

Peter: 
- Belki, dedi, yukarda yumurta. 

but&bWrim· 
Karl Liaten sordu: 
- Yukar9ı neresi r 
Tristanlı körteze h&kim yillaleJı: 

kayalığı göstererek: 
- Orası, dedi· 
- Ben de oraya çrkmağl tecril· 

be edeceğim. 
Kalkıp yUrUdUler. Kayalığm ya.· 

nma gelince Peter, Almanı ikaz 
etil: 

- Yu!tanya çıkmak pek 20rdur0 

- Bakalım, b!r tecrübe ederiz. 
Kart. Tristandan vereceği ipre• 

ti bekllyen nöbetçilerin blrkaa ay 
oUren bu .bekle~ eımumda orada 
iz birakip bırakmadıklarmı merak 
ediyordu· Bnnun!a. ~rabcr, ada 
saJımerindeki :temlzllk ilinin mil· 
kemmeliyetini gördükten IOD1'a ar
tık bu hWJuata da hJçbir cndi§etd 
kalnıaml§t.x. 

D1..ıvar gibi dümdWı olan kayaya 
trrm..~ başladılar· Fakat bel 
on metre sonra. Karl ~'UkanY• çı. 
kamıy.:ı cağını .anladı, ltl-0 belA &o

rağı ineli. Yemek ~iyen grııpa ntt
h&k etti: 

- Meğer yukanya çıkmak ne 
JOrmq. Beme mu\"a!fak olacaiı" 

mı •llllDUF=· 
(De1Jamt t>ai) 

Dünkü y elken leş• 
vik müsabakaları 

Demirapordan Feyyaz birinci, Galatasaraydan 
Burha n ikinci, gene Galatasaraydan Mahmut 

üçüncü oldular. 
lltanbt:.J Susporlli.:'J Aj:ı.nlığl tara· 

tmdan tertip edllen yelkeD teşv1.lı 
m11Ab&k1Lları dlln lloda lmyunda ya· 
pildi. 3,~ denU mlll tlnr:lnden terUp 
edilen 7arqa klUple.r bflyük bir aJIUta 
~nınk 7 si G&lataaaray, beşi De
mtrçor, lk!Jıl Fenerbabı;ft. ıkla! Altın• 
ordu ve biri Deniz JtlUbllD®n olmak 
üzere 17 teltne Ue tşUrAk ettiler. 

Demlrspordan Feyyaz Ur. Galat.ua• 
raydan BUrban yarı§tıı b!da~Unden 
itibaren başa geçtiler. btrbfrlertylı ıı· 
kı bir çck~meden BOnra D@mJrsJIOl'" 

dan Fcyyu l naat, 28 dıı.k1ka, 4~ n. 
ıılyede lılrlncillğl, Galataaaraydruı 
Burhan ı .ı;aat, 29 dakika.. 4ri saniye
de iklnclllğt, Galataaarıı.yda.n Mahmut 
1 S.'\at. 29 dakika, 411 ııanlye ile tıcUn
lflğtl ııldrlar. 

F'cyynzın klukı;usu Hilmi. Burha· 
DID k!Ükçuau Nlye7j, Mahrnudun 
klukçuıııu Vecdi idi 

Yanştnn 11onra k8.mnanıarm mU· 
WaUan Denlzyolla.n umum mildttrl> 
Baybora tar&fıodl\n '·erttmtııtır. 

Atletizm seçmelerine dün 
Fener stadında devam edildi 

btaııbul ntletitm l:ilrtncillkleri seQ
melerJnc dUn Fcnerbahı:e •tadmda d0<
vam edilmiştir. 100 ve 400 metre ko
fUlara altışar atlet iftirlk ettiğinden 
doğrudan do~ruya. finale kalını§l&rdır. 

200 metre ko:u eeçıne.sinde, Mcllh. 

Atlnıcoı. UeJlt. Pören. Zaocn. Cezmi 
Clnale lcalmışlardır. 

fXlOO tınyrnk yanşmds. hfrlncllllt 
Fenerbahı;:e cklpl. ıoerecc: ~ eani· 
ye), lklnclllğl GnlaUıısaray ekip!. (De
rece: 46,2,ıoı. UçUuc!llllğU Kurtuıuı 
eklpl kazanmt§l~drr. 

Rlftıin kilı•incle kaJMalı'1 11Srtıll l»okııör: 
- Yertme pcıemem. .• Ba kadal' ID.a bcn4aı no iatfyorlarf 

4.8.940 Pazar 
SJ,28/U.30 ldlli:lk Radyo Salon or· 
a.t:raaı. 18.00 Program, 18.05: MU· 
ilk. 18.2~: Mtızlk, 18.t:l: Müzik, 19.80 
llllaik: Okuyo.n: ltelek Tokgöz, 19.45 
llemleket muı.t ayarı, ve Ajans ha
beı1ert. 20.00: Jııl.Uzik: TilrkUlu, 20.15: 
lmıik: Okuyan: Semahat ÖZdcnıes, 
Okuyan Nccnft Ahıakan, 20.fS: Ko
...,aıa. 21.00: Müzik, 21.80: MUzlk, 
ıı.ao: Memleket saat ayarı, ve Ajaııs 
aAB: Ajau ııpor servtıd, 23.00: M:Q. 
sUE. 23.25/23.SO: Yannkt program ve 

UJIUI* 

E. Saıli Tek Tiyatrosu 
Bu ı:ece (T&k.lim) Altmtepe 

bahı:.eslnde 
ltARDI KAYNANAl\I 

Vodvil (3) Pel'de 
--0--. 

RQIİt Raa Tiyatrosu 
' Atastoa Pıızar gUzıO alqamı 
GedikpqadA A.zak Bahçesinde 

"BABIBJC TEnı:,, 
Vodvil (3) Perde 

:Askerlik ilanı 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı 1298 doğumlu 

leva.ıım binbaşısı 3231167 sicil 
numaralı A"-ıct Ali Oğ. Fevzi Ça· 
nk. 299 doğumlu le\'azım binbaşısı 
İstanbullu 321149 ~icil nwnaralı 
Ali oğ. Sabri Kıldacı 315 doğumlu 
yedek piyade asteğmen 39358 ka· 
yrt numaralı Halit Oğ. Kenan T~ 
pınar ~c.eie ~~l>emize müracaattan. 
Edilmediği takdirde 1076 sayılı 
kanunun ma 'd mahsusu muci· 
hince haklarında kanuni muamele· 
nin tatbik edileceği ilan olunur. 

ZAYi 
T!lrldye lş Bo.nkrusı Anonim oırkeU 

t.tanbul şubesinden 29.6.940 tarthlııdo 
b1r sene ,•nele ııo yatırdığım (!iOO) U• 
raya. nıultabll §Ubeden \•erlleD 
1688/1548 numaralı 29.6.93!> tarihll ve 
30.6,940 vııdcll maıı. fıüz 500 11.ra '50 
~ natık bonoyu zayt etUm. Hllk· 
mu oımadlğmı nnn ederim. 

[t)IJkQdar Aı;tktüroo caddesi .So. H 
~1U7:8fftt Ku 

(33067) 

............................................... . - ~ ~ 

BSTANIIUU: AIM~RD~AINI ~@lbın:Jn 
.,. 1._. .,.iSMi• A•ırll11lızll.oltJI • Robertllole} • ERKE_,. k lSMI 
ft 6 ft. • A,.H'ltUJ. Ttl. 38.HO . Btbck. le!. 38-.J • ~ 

Ke'kteb, tnıtUBç•:rt en ı:rt ısını. b!r mUelluedir. Almanca veya FranııZca ihtıyarl olarak ıntıteııa.a 
s:r.uammıa taratmdan 6fretlllr. YDll terbiye ve kllltUre ton dere<:e ehcmmlyet verlllr. Aile hayatı Y&§&lılır. 
KUt1lpbaoeler1 mllkemmeldlr. Km n l:rbk beden terbiyesi ve sporla talebenin bedent tekemmUlUnQ temın ed,r. 

U.. Jmımr denlerln• munzam olarak tscaret derıılerl gösterilir. 

MUH E NDIS KIS M ı: 

f 
KA YID GUNLERI ::. 

AnıeU 9 e aua.rt mullerte Elektrlk, !lak\nc 
" Nalla Milhendlsl )'et.1$Urlr. 

Yaz taWI urfmda Pazartc:li ve Per~.unbe gllnle:i nat 
~.00 dan ıı.oo ye kadar. 7 EylOlden 11onra bor r'Jn. 

"~~ --
Cer r alı ı n intikamı 

Nakleden: Vahit Orgun 

Küçük evin kapısmdaki tabe· 1 dandı. Korku ve . ünıitsizliklc 
llda şunlar yazılıydı: "Dr. l re. bağırmak istiyen ve boşu boeu
cati Çalışkan - Opera.tör". na çabalayan yaralının il.zerine 

Dağls.r \'c vadiler arasında eğilerek: 
kaybolmuş ka.s:ılr...larda hali - Beni . tanıdın... Herkesin 
kullanılan <'.-;ki bir otomobille dediğine göre ben anneme çok 
gelen adam, otomohildcn indi \'e benziyorum... Dahn. iyi; sana 
kapıyı c;aldt. eski vak'ayı hatırlatmak için 
JUpıyı l'IB.Çiannm aklaşmağa. uğraşmak icabetmiyecek. Şimdi 

~la.masından ve yüzündeki elimdesin, ben seni hem kurta
bunışuklaf'da.n yaşmm epeyce rır hem de öldilrcbilirim .• Ve 
ilerlP.mi~ o!rluğıı anlr.şılan bir hiç bir knnµn da senin ölümün· 
1cadm a.c;u: den beni mes'ul tutamaz. 

- aw doktonı mu arryorsu· - Affet, affet ... Beni kurtar, 
nm? Neca.ti,istediğin.i vereoogım ... 

- vet h<!pıen şimdi alıp götü· Seni zengin edeceğim, sana. ye. 
recektin. m.ln ederim... kıskançlığımdan 

- Fakat daha uyuyor. deliye dönmüştüm, çünkü annen 
- Bir saniy~ kaybetmeden başkasını bana tercih etmisti ... 

kalk.sın: Topçu başı çiftliğinde Babanı. 
ağır ya.rn.lı birisi var. Bu !bed. Beni affet, senin için çok ~y 
bdıt'ı yalnız onun !Uratle mUda: yapabilirim ve yapaca~'lm da, 
ha1esi Jru.rta.rabilir. eğer ... 

- Oh! Yoksa çiftliğinizin sa. - Beyhude; senin aileme ve 
bibi Ahmet Topçuba.§ıdan mı, bana. çektirmi5 olduğun acıya 
o iyi adamdnn mr bahsediyorsu.. laı.r§ı ben de seni bilgi ve mo-
nuz? haretimle mfithi.s bir ~kilde öl 

- Ha.yır. ha~·rr biç tanımadı· dUreceğim. 
ğmı birisi: bir otomobil kazası Ameliyat :için Jüznn olan 2. 
kurbanı... !etleri hazırlayıp getire."1 Hasan 

Acıyflmk çiftliğe kaldırdık... odaya girerken Harman zade 
Çabuk olunuz ... Hnydi çabuk Vedat da baygın bir vaziyette 
gidip <loktonı uyn.ndınn. yatağa serilmişti. 

• 1f. • 

Yirmi sekiz ya,alarmdalü Dr. 
Necati Çalışkan'm yilzü daima 
hUzün bulutlıırilc kaplıdır, lıer 
kese karşı çok nazik da\Tanır. 
Çocukluğu zenginlik içinde geç
mi§tir. Sonralan bir o.ile dostu 
onları malıvetmişti. Bir mucim 
olarak tıp tahsilini bitil'ebilmi§ 
ve doktorasını verebilmişti. Ha... 
yatını kazanmak için §imdi bu 
ımJZ yere gelmeğe mecbur oı· 
muştu. Artık kimsesi yoktu, ai· 
1es1 felaketin acısına dayananın.. 
JIP ölmüşill. 

Şimdi küçük bir evde, elinde 
bilyUdUğU ve dul kalınca eski 
efendisini yalnız bl'akmak iste· 
meyen Ayşe ile ya.5ıyordu . 

Ayeen.in çok sevdiği oğlunu 
da iyi bir hastabakıcı olarak ye
tfştirlyordu. 

Alelacele gi)indi; bir ameli.. 
yata lizrm olan bUtün aletleri 
alıp genç yardmıcısma teslim 
ederken: 

- Sen, Hasan benimle bera· 
ber geleceksin; her halde SSJUl. 

ihtiyacmı olacak! 
Topçubaşr çiftliğine vardrkla· 

n zaman hemen yaralmm yattı. 
ğı odaya götUrüldü. Yatakta 65 
yaşlarında tahmin edilen bir a· 
dam vardı. 

Ev sahibi izahat verdi: 
- Bu adam~zı buraya gö

töıii ne t.iftliğimi.zdeki adamlar. 
dan biri getirdi. Kasabanın ana· 
yolunu ta.kip ederek otomobillle 
g i d i y o r m u ş ansızın nasıl 
olduğu bizce malOm olmayan 
bir lnf illkla otomobili devrile-

. rek bir duvara. çarpışmış ve 
hurda.ha.s olmuş. Şöför ya.kasmı 
bir kaç hafi! bero ile kurtar 
mışsıı da. efendisi parman zade 
Vedat ... 

- Kim dediniz ? 
Bu ismin teliffuzu dokt.or 

Necati ilY,erlnde bir tesir yap
mıştı. YUzU sa.rarmış. dudaktan 
titremişti. Fa.kat kendisine ça· 
buk hakim oldu: 

- Zarar yok, ismi beni a.18.ka· 
dar etmez; yaralarmı muayene 
etmeliyim, ddel. Geı:ı~ doktor, o 
anda gözlenm açıp kendi yUzü· 
ne diken yaralıya yaklaştı. Ya
ralmm gözlerinde bir ışık yanıp 
eöndil. Uzuvlan bir titreme ge • 
çirirken mora.muş dudakların· 
dan hafifçe bir isim döküldü: 
Ne • ca • ti ... 

Bunun Urerine Dr. etrafmda" 
kilere kendisini yalnız bırakma
larmı söyledikten sonra ev sahi· 
bine de: 

- Siz Bay Topçubaşl. Ha.lan" 
m sizden f stiyeceklorini hemen 
veriniz, cledf. 

Valat gC(')rmeksiziıı Dr. t-=e
ca.ti ameliyata koyuldu. 

En mahir ve titiz bir cerrah 
bile hareketlerinde hiç bir ıru· 
sur bulamazdı. Elleri 'bUyük bir 
emniyetle işliyordu. Nihayet dı. 
§3.nda bilyi:k bir mcrnJtla bekli
yen Topçuba.51ya haber '\"erdi: 

- lşte, benim vazifem bitti. 
- Kurtuldu mu?... Bravo 

doktor, büyük bir insaniyetle 
mucize yarattmı:r" 
Dü.~ünüz, şimdi telefonla 

çağmııL~ olduğumuz Harmaıı 
zade Veda.t'ın kızı da geldi. A 
cma.ca.k vaziyette ona bu müjde· 
yi verebiliriz değil mi? 

Dr. Necati kısa bir tereddüt
ten sonra: 
- Evet, söyliyebilirsiııiz. .• De 

dikten sonra odadan çıkmak ü. 
zere kapıya . doğru yürüdü. Ka
pının eşiğinde kendisine sevinç 
göz yaşlarile ve bilyük bir min· 
netle bakan güzel bir genç kız.. 
la. karşılaştı. 

--::... Cevabınızı duydum ... Dok
tor, si.zi nasıl memntm edebili· 
riz? · 

Necati cevap vermiyordu. Bu 
manzara onun gözlerini kamaş.. 
1Jrmışt:J.Fakatyüzündepi§man· 
lığım belli ede<!ek bir tek hare· 
ket bile yok .•• 

Biüi.kis bu parlas gençliğin 
kal'§ısmda. sakin bir tchaslür 
duyuyurdu. Ameliyata başladı. 

ğmda., o ellerin.do bir düşmanı -
nm hayatı olduğunu birdenbire 
unutmuştu. Yalnız bunun bir in· 
san okluğunu ve kurta.nlması 
ıazmı geldiğini, sonra kendisi. 
nin de bir h!kim oln~yıp biı 
fen adamı olduğunu hatırlamış
tı. Vo en iyi intikamın af oldu 
ğunu düşilncrek onu öldürme. 
miş bilakis fevkalade bir gay -
retle kurtarnııştı. Şimdi garip 
bir sevinç duyuyordu: Belki o· 
na dikilen bu saf gözlerde yarı. 
nm bUyük bir bahtiynrlığmı o
kuduğundan. 

VAHiT ORGU/\ 

KAYIP ERKEK 
ÇOCUaU 

lete şimdi IJcigi karşr kaı'fit. 
yaydılar. 

l"at.1• ~ I~ mr.kturla H~'ll btuat mllracaat cdllebill", 1 - Harman zade Vedat, ailem1 

••••••••-••••-------- ------- - - ---•• M3hVedcn adam ... Şimdi.. intDaı.-. mmu ala.biJeteğim, diye mml· 

1934 senesinde Romany:ı.um 
Tutragan kazasının Y enicekö
yünden Tilrkiycye göçmen ola
rak gelen Mustafa Kenarın oğ. 
lu 12 ya.§mdaki Nesimi Sirkeci 
istasyonunda. kaybolmuştu. O 
amandan bugüne kadar a~· 
tinnalar yapılmışsa. da bir tÜl'
lli hiçbir iz elde edilemem.iştir. 
Eğer gören veyahut yerini bilen 
varsa Çorluda Sllleymanlı çiftli. 
ğinde çalışa.n babası Mustafa 
Kena.rn. bildirmelerini insaniyet 
namma rica e®riz. Bildiren 
a,yrıca paraca. da memnun edile-
cektir. Babo.8ı 

Mtı.ttafa K'"ınr 



~ senenin ma.ymmda J. 
talyan - Alman aslı:erl muahe
desi lmzalandığl zaman bk ta· 
raftan İtalyan hariciye na.zrrı, 
bir Uı.raftan Hitlcr ve Alman 
hariciye nazrrr. daha ronra bü
lUn Alman Ye ltaJyan matbua -
tı mih,•ercılerin 150 milyon nü
fusluk blokundan bah.setmi~Jer
cli. 

Biitün propagandalarında bu 
blokun J 00 milyonluk bir nüfus 
teşkil ettiğini söylüyorlar \'e 
bu rakamı gözlerde ~i~irmeye 
g~ 1 ışıyorlnrdı. 

Halbuki bu rakam. hakikatte 
pek büylllt bir şey dcğil<li. O s.ı
rada Jngi!Jz - Pransız b!oku da 
125 milyonluk bir nüfusa mn.
Jıkti \"C rncvzuubahsolan mih
\'er bloku. umum! harpteki Al
man - Avusturya blokundan 
ancak 5 milyon far.la idi. 

Roma - Bı:?rlin milweri bu 
"150 milyonluk blok,. kelime!e
ri ile beraber, "hayat sahası., 1 
tabirini de sık Blk kullanıyor ve 1 
150 milyonluk blokun bu hakkı 
elde etmek ic:.in c.a.rpı~aca.ğmı 
söylliyordu. 

"Hayat sahası,. tabiri, harp 
gürültüsü arasında manası an -
la.sılmadan kaldı ve ürerinde 
çok durulmadı, ancak - pek hak
lı olarak - bunun Almanyanm 
dilinde bir harp •bahanesinden 

1 ib3.ret olduğu kabul edildi. 
Filbakikn Almanya, "hayat 

sahası,. tabiri ile neyi kasdet -
mektedir? Hillere göre, dlin~·a
daki her milletin. yeryüzünün 
nimetleı-in<len ayni niabette is -
tifade etmesi Ja:z;ımdır. Fakat 
bu, dünyada.ki 72 müstakil dev
letten her birinin, dünya. nimet
lerinin 72 de birine sahip olına.
sı icap eder mi demektir? Şüp
hesiz hayır. Almanynnm talebi 
her ihalde, her milletin kendi 
nüfusu nisbetinde bir hayat sa
hasına. hakkı olduğunun tanın -
mD.Sidır. 

Almanya, bunu ileri sürüyor 

Nüfus 
Memleketler 

''Hayat 
· Sahası,, 

Meselesinin esash 
bir tetkiki 

Bize Almanyanın talep 
ve iddialarında ne 

dereceye kadar haklı 
olduğunu gösterir 

gilterenin, Japonyarun ve !tal -
yanm a.navata.ndakl ar:ızil~rine 

niSbetle nüfus kcsafctlerl Al
ma.nyanmkinden dalıa fazladır. 

(Kilometre murabbama Bclci
ka.da 274, Holandada 248, t~
gilterede 195, J a.ponyada ) 86, 
ltalyada 141 kişi düşmektedir.) 

Alınanyanın diğer jmparator-
luklar gibi, hari~te arazi alarak 
nüfusunu oralara taksim ctmi
yeceğilv.! göre, nüfus kesafeti 
hakikatte yine ayni kalacak, an
cak naı.ari olarak dcğifjeeek de
mektir Jd, bu da nüfus kcsaf e-
tinin bir memleketi arazi zaptı
na kendi~ine hak veremiycceği
ni gösterir. 

\'e kendisinin bu "haksızlığı ,. • • • 
tamir etmek istediğini ı;öylü- Almanya bütün &ll{aycUcrini, 
yordu. l<,akat acaba, Almanya, mfüıtemlekelcrinin elirulen alın
dünyanm umumi nüfusuna nis- mı~ olma.sına istinnt ettirmekte 
betle iş~al ettiği arazi \'e sahip ve mü.stemlekelerl geri verildi -
!bulunduğu "dünya nimetleri,, . ği takdirde tatmin edilmiş mil
bakrmmda.n haksız bir ta!<simc lctler arasında olacağını söy1e -
mi uğnmmtı r Hir. C'l, .. ~P-?•ı.. mektedir. Ac..'\ba hakikaten eski 

Almanye. (o zaman!d nfau.su mlliıtemlekeleri Alnrnnyanın !>U
ile) dünya nüfusunun yli2'.ı:le 4 tün ihtiyaçlarım tatmin ediyor
ünü tcş!dl ediyordu. Acaba dü.n- muydu \'e bunlar ia~e edildiği 
ya nimetlerinden 11a.sibi )iizde zaman Almn.nyanm artık hiçbir 
4 ten aşağı mıydı; Buna cevap talebi kalmıyacak mıdır? 
\•erilmiyordu ,.e Almanya me- Bunun cevabını da rn.knmlar-
selcnin bu ba.knndan tetkikine dan alalım: 
yanaşmiyordu. Zira "hayat sa- Almanya senede 32:.> bin ton 
hası,, bir harp bahanesinden i - pamuk, 155 bin ton kab\·e, 76 
baretti. bin ton kakao, 172 bir. ton pi-. ~ . 

Bu mc~leyi burada bıraka

rak, diinyadnki milletlerin, yer
yüzünün umumi nüfusu ve sa -
salıasın1 göre ne nisbett" arazi 
ve nüfusa sahip oldıLclarını 
gözden geçirelim: 

( Aşnğıda verdiğimiz li.ste ~e
çen seneki is ta t.istiklere göro 
yapılmı~tr. O tarihten bugüne 
kadar ise Almanya Bohemya -
Moravyayı, Lehistıı.nı, Holanrfa. 
\'e Danimarkayı, 1sveçi ve Fran
sanın bir kısmını, İtalya da .Ar
navutlu~ i gal etmiştir ki. bu 
listede bu memleketler de birer 
mü.stakil devlet olarak kabul e
dilmi~ bulunmalrtadır.) 

Mca;ı.h ıı. 

rinç. 8 bin ton şeker kamışı . 
i40 bin ton fosfat, 82 bin ton 
kauçuk, 2 milyon 500 bin ton 
kereste, 400 bin to:ı haiJl b:ı..kır 
ithal eder. 

Halbuki eski Alman müstem
lekelerinin ihracalı ~u rakam -
larda tesbit olunmaktadır: Pa
muk 13 bin ton, kahve 15 bin 
ton, kaka.o 49 bln ton, pirinç 
6 bin ton, ~eker kamL~ı 3;:! bin 
ton, fosfat 530 bin ton. kauçuk 
6 bin ton, kereste 35 bin ton, 
ham bakır 5 bin ton. 

Görüliiyor ki Almanya, eski" 
müstemlekelerini alsa bile ~1nc 
kendi kendine yeter bir mem -
lcket olamıyacaktJr \'C yine, dün 
ya nimetlerinden kafi derecede 
müstefit olmadığından aikayet 
edecektir. Bundan başka, hu 
m U.stcn1lekelcrin i<'inde b ugün 
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1000 ki. dünyan.rn milyon dünya 
niifusuna 

KJ. m. 
Japonyanm idaresi altında bu
lunanlar da vardır ki, Almanya Çocuk Hcklml 

Ahmet Akkoyunlu 
m. olarak satlbma. olarak 

• nisbeti Sö 
b:..sma bunları geri istemiyor. Demek 

' Dünya 134,500 100.0 2,139 
nir.bcti 
100.0 

4.0 
1.6 
G.4: 

20.1 

% ki, istccliği diğer mü.c;temlekeler 
15.9 iade olunduğu za.mtm eskisinden 

Takalm, Talimhane Palas No. • 
Pazardan mo.adn bcrgUn s:ıat 13 

ten toonra. Telefon <10127 
Almanya 
Polonya 
Japonya. 
Çin 
Hollanda 
İspanya 
Türki;>'e 
Mısır 
İngiliz imparator-

6.15 0.5 
~!)0 

1,984 
10.362 

2,081 
8~ 
763 

0.3 
1~5 
7.7 
1.5 
0.6 
0.6 
0.7 

luğu 34,9-16 26.0 
A meri Birle5ik 

devletleri 
İtalya. 
.A !ganistan 
l\feksiko 
Belçika. 
1nuı 
Fransa 
Sovyet Rusya. 
Kolombia 
Porteki.ı 
Şili 
Peru 
Brezilya 
S:ıudi Arabistan 
Arjantin 
Venezuela 
Bolivya 

P.682 
3.82.~ 

650 
1,969 
2,422 
1,644 

l2,3i0 
21,176 

1,162 
2,174 

742 
l,2·i9 
8,511 
J,108 
2,797 
1,020 
1,J3:) 

,.. •) 
ı .... 
2.8 
0.5 
1.5 
1.8 
1.2 
9.2 

13.i 
0.9 
1.6 
0.6 
0.9 
6.3 
0.8 
::!.l 
0.2 
1.0 

Burada görülüyor ki, Alm~n 1 
ya 86 milyon nlüu.su ile, diinya 
nüfusunun yüzde 4 ünü t~kil 
etmektedir. Mesaham da bütün 
dfinya mesahasınm vilırlc O 5 i
ni Cya.ni binde 5 ini' l kaph~or. 
İngiliz imparatorluğu iF~ 525 
milyonluk nüfusu ile dünya nü
fusu nir.betinde yüzde 24,G i!e 
gelmekte, buna mukabil clünya 
me'"..ahasmm yüı:.:ie 26 smı kap
lamaktadır. 

MeSl)le. her milletin nüfusu 
na n!sbetle aruiyc malik olma
sz şeklinde ortaya konulmuş, 
olsaydı, o r..amnn Almam·arun 
nm:ust..'l. yüzde 4, arazic~ is.e 
binde 5 nisbct.inde: taksime uğ-
ramııı olmas: ha.ksralık e.ayıl~
bilirdi \'e propagandacılar ha -
kikatcn hunu ilen sürmektedir 
!er. Halbuki mesele, "hayat s.a· 
hası., me .... elesi okluğuna tiöre, 
nıevzuubalısolan arazi değil, 
hayat temin edecek sah:ıdrr. 
Bu ft!bnl'la dilr.;Undilğümilz za -
m:m, 111gili:; impaı-ntorlu~nun 
niesahasmı teekil edP,It birro~ 

~ ~ 

SG 
35 

l37 
431 

72 
25 
1G 
16 

5.,
·"' 

115 
53 

7 
lO 

15 
111 
171 

9 
17 

5 
7 

42 
[İ 

l~ .. ,, 

' 

3.5 
1.2 
o.s 
o.s 

24.6 

6.S 
2.5 

0.4 
0.9 
1.1 
0.7 
5.2 
8.0 
0.4 
o.s 
0.2 
0.4-
~.o 

0.2 
0.6 
0.1 
0.1 

1~5 .\J daha az bir ham ma.dtle kaynağı 
8D.3 elde etmiB olacaktır. 
69.1 Meseleyi bafkn bir cihetten 
42.2 tetkik edersek Alman'-·anın ln-
36.2 J giltere veya diğer inlplrator-
29.5 luklar nisbetinıle müstemleke is 
21.G temcye de hakkı olmadığnu gö-
l 6.0 rütilz. Zira, bir ilim enstitüsü

n Un nesrettiği istatistiğe göre, 
15.0 Almanya yüzde 83 nisbctinde 

kendi kendine yeter bir mcm -
lckettir. (Bu rakam Almanya-

13.H nın 1937 deki vaziyetine göre 

1:1.0 

JO.S \'Crilmiştir. O za.mandanbcri al-
0.7 dığı topraklarla bu 1·akam yüz-
9.4 de yüze yakla.§mt6tır den.ehi -
9.2 lir.) 
9.1) Ayni istatistiğe göre, !nı;il-
8.1 tere (Büyük B:itanya ndala.rı) 
8.0 ancak yUzde 25 nisbctindc kcn-
7.7 fü kendine yetebilen, yani ihtf-
6.2 yacının ancak yUıdc 25 ini da -- .., 
•J.- hilden tedarik edebilen bir 
5.IJ 

4.7 
4.() 

memlekettir. 
Listenin tamammı aşağıya a.

lıyoruz: 

u ~r--==~-=:=::~.::::~~ 
:-

Göz Hekimi :! . ~ 

~ Dr. Murat R. Aydan il 
Hseyoğlu • Pann.'\kkapı, tmnm n 
' i'okak No: 2. Tel: 41553 =: 
§Muayene ~e her türlü gö.ı 
::ameliyatı fıknra tçin panuıı, .. !• 

il ~ 
rr.:1::::~::..~::::=::ruıc:ı 

p Dr. NECAETTiN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kadar. Alt· 
~lan 17 den sonra Uılell Tay. 
fare Ap. Dalı'e 2; No. t? de 

1 hastalarını lnıhııl eder. 
IJe!c-fon~ w;;a 

yüzclc memleket Memleket yii..tlc 
~,j U. ~. A. 91 Danımarka 10:; 

yerlerin \'erimrsiz topraklar ol -
duğunu göıönünde bulundurma
mır. lazım gelir. 

Memleket 
B. Britanya 
l'\orYeç 
İsviı:;re 
Bel~ika 
Holanda 
İrlanda 
Avusturya 
Finlandiya 
~·urıanistan 
Almanya 
Fransa 
lsvcç 

4:~ Şi!i !.)~; Polonya 105 
'17 Portekiz 9~ Yugoslavya 106 
51 Italya 95 Latvia Hl6 
67 Japonya !Jj Bulg:ıristan J09 
73 Drczilya 96 Litvıınya 110 
i::J lspaııya !JO l~omanyo. ..110 
78 Çekoslo\", 100 Macaristan 121 
SO Hinclistan 100 Yent 7.eland 172 
::;:J Çin JOO Kıınad:ı 192 
"i::> U. S. S R 101 Avustralv:ı. ~H 
!JJ l<;stonya J02 Arjantin 264. 

kclinıelcrdir. H:ı kikalt<' Alman
ya hattiı. işgal hareketine bıı..5 . 
lamada!l evvel bile pek o kadar 
halin.den şikayet cdeC'ck bir \'a

ıan.u kilo 
Arpa 

veya yular lS i:?O.ovo 35.000 
l~uru ot 17 5~0.'JOO zıı.tOO t 

~ . ~ ~) ... .,. Lı;f· 

rnr milyon kilo odun kop:ılı zarfla ckıılltmııye konoı\I~ I' 
perı;embe gtinll saat J 1 de J;rı!ncııncıı a.ııkert Batrnııl~.""61' 

"'' jw· ı 
rıl:ıcaı.tır. TKhrııhı be•leli 2rl.tJOO llra ilk tcmlnatı 1rıvv ş 
koml:ıyonda grirtllllr. İftlcklli~rln belli sun \"I! sa..-ıttcn tıl~, ıf I 

vcsllta.;<>.ı·llc teklif mcJ, tuplıırmı koml11yona vermeleri. < 4 

•• ılı uıtefl 
1000 ton c~ya naklctllrllccclıtır. l{apaJı zarfla cl\511 ,ıııJ ,. ~ 

zartesl gUocı saat 16 da Erzurumda Lv. Amirliği 53tıJl ,.ıcı 
da yapılacaktır. Tahmin bcd.,11 !?8.00o Ura 11k tenı1ı:ıııu; ,ı~ 
namesi Ankarn, hıta.nbuı. Erzuı um t,v. Amirlikleri ,.at rır 
ıarmHa :;örlllLir. lstcklıl~rin nıwı.yycn .gtın \'C aaı ttctl ,~ 
kadar knnuoi VC81knlııriyle teki!( mektuplannr komfe)''O::ııı ~ 
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Almanya. nbfus kesafeti iti
baı·ile de, daha bUyük bir ara
ziye ihtiyacı ok!uğunu ileri sii
rliyor. Filhakika, nilfusun kilo
nıetre mura.bb:ıı başına takGi· 
mi, Alma.nyanm, en fazla kesa
feti olan memJcket oluuğunu 
gösteriı·. (Listede g;)rdUğUmüz 
gibi, Aloıaııyada kilornetre mu
raoba ' başına 135 kişi düşmek
tedir ki. ondan sonra ikinci o
larak gelen Lehista.nda bu rus -
bet 89.~ dür. Bugün ise h~ ha!
dE: Almanya.r.ın bu kesafeti a
Za.lmıs ve işg:ı.I ettiği memle
ketlerde kendiiıine kafi derece
de dağılacak saha bulmw:; ola -
caktrr.) 

Biiliin bu rakamlar gösteri· 
yor ki. Almanyamn "h:ıy3t sa
ha~n., ve niifus kesafetı, müs -
tetnleke ihtiyacı n.ncak mu:ıy -
~·en harp gay2Jerini maskrlcyen ziyette bulunmuyordu. 
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Kitap kısmını ge1'1 ıl Fakat acaba Almanya.nm nü

fus kesafeti daha az. olsaydı ri· 
ne hayat snhası talebinde bulun 
mıyacak mıydı~ Filhakika bu. 
sorulacak bir !taıldir. z::-a, 
milstemle.keleri hesaba ka.tılmu. 
sa, Bel~ikanrn, Holandannı, tn-
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Tabiler namına dizği işlet• 
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