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Fon Papen bu gün 
Bulgaristandan geldi Bulgaristanla ticaret 

anlasması yapllacak 
' -So!ya 3 CA.A.l - Almanranın Ank 

•eflri Fon Papen, bir gün BuJgar pay!ta~a 
tında kaldıktan sonra bu ·· · -
hareket etml~tlr. gun Istanbula 

Fon Papen, buradaki lk . 
fade ederek Bulgar de 1 t ametınden fsti
tü•müştUr . • e adamıarue ııö-

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Bulgarlı;tanla yeni bir ticaret anlaıınası 

akdi için iki hükumet mümessıııerı ara
sında tema.star yapıldığı Ankaradan ha
ber verilmektedir. Yakındıı bir Bulgar ti• 
caret heyetinin Ankaraya ııeımes! ve der. 
hal temo•lara geollme.<! beklenmektedir. 
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lstUA 
teşebbüsü 

Çörçile nazaran istila ihti
malleri hiç bir ıuretle 

zail olmuf değildir 
Londra 3 (A.A.) - Downinr 

Areet tarafından bu ak.-m net· 
redilen bir mesajda Batvekil, 
istila tetebbüsü ihtimallerinin 
hiç bir auretle zail olmadığını 
bildinnittir. Bu meıaja nazaran 
Alman tarın, lngil tereyi istila 
etmek niyetinde olmadıkları 

hakkında fU sırada yaptıkları 

netriyatlar bütün sözleri gibi 
iki miali itimadıızlıkla kartılan· 
malıdır. Artmakta olan kuvvet 
idrakimizi ve hazır olmaklığı. 
mız bizi manen uyanık bulun • 
mak ve teyakkuzu gevtetmek 
hiffetine sürüklememelidir. 

Reisicumhur dün akşam 
yemeklerini Başveki ile 

Parkotelde yediler 
Modern harp• ~--.:.~ 

_ dıman taŞehfrler va hayatı merkezlEr Uzerlne saldıran bombar-A YYareıerının kesif va toplu bir hücum manzarası 

A:h"tada Yugoslavya ile ticaret 
::t·~;~;:~·;~· .. ;;1: .... ·:· ... :................... anlaşması ı·mzalandı 
J,lacağını taşa etinın ne o-
lrİirt" A UVqr etmek bile 

• Qr. vrup 
· anın gelecek 

nı:ı:anu b h . 
• • : q aılenin ilham 

ettıgı Yeni l"k" l 1 ır erden 
1 111111111, 11111111111~~.~.a. caktır. 
ev~ k •••••1111 1111 .,or ve ınuhteıif'"""•ı1111111111111111 
darı ııelen haberle ~a)'llaldar. 

L . P&rıın bazı ıu.,rnı:e ırore, A vru· 
b~rı ~.abınin edilen m·· "."da, öteden· 
1\ lrlirıden baılaını tı utblf açlık daba 

Türkiye menşeli pamuk Yugos
lavya menşeli etler ve sellüloz 

ile mübadele edilebilecektir 
Ankara 3 (A.A.l - Türkiye ile Yııgos

lavya anısındaki 28 ilktetrin 1936 tarihli 
ticaret ve aeyrilefain mukavelenamesine 
ek olmak üzertı 2 atuıtoı 1940 tarihinde 
Ankarada munzam bir protokol imza edil· 

"'•'.ika mabhlle . 1 ~: ~~.dan önce 
llıev11nıinde . ~· onwrııı.zdeki kıt 
P•da l!Öriilrn' tım ıye kadar Avru. 
tııı h~L· •:ten miitbit b" f ,,,_ mlıtir. 
~ .,.ıın olaca - ır e .... e- Mezk\ır protokolda, Tilrkiye menşeli 
.~~di bu tel&ket~~:.ı. IÖyleyorlardı. pamuğun Yuıoolavya menşeli etl.r ve 
ı. mıı olduıiuııu .. . .a çabuk ııelip ..Jlilloz ile mübodele edilebileceği ve ay-
rınaan n ' ogrenıyoru:ı. Sokak- rıca protokola bei1J listelerde yazılı Tür-

tillıtİYar ~ a:fOakanb diinkii biir ve kiye ve Yugoolavya m.,,..U emtianın hu-

Bulgaristan 
Romanya 

müzakeresi 
Pettede müzakerelerin 

uzun süreceği, mü§kül 
olacağı kanaati 

hakimdir 

Dün aabah Ankaradan tehri· 
mi:ı:e geldiğini yazdığımız Bat· 
vekil doktor Refik Saydam, 
doğruca Acar motörile ve bera. 
berinde Dahiliye Vekilile latan· 
bul Valiai olduğu halde Florya· 
ya gitıni,, Milli Şef tarafından 
kabul edilerek saat on yediye 
kadar Deniz kötkünde kalmı•· 
tır. B-.vekil saat on yediden 
sonra Deniz kötkünden Parko. 
tele avdet etmi,tir. 
Müteakıben Reiıicümhur in. 

Trablusgarb • 
Mısır hududun

da İtalyan 
tahşidatı 

Londra 3 (A.A.) - Reuter: Reuler'in 
askeri muharriri yazıyor: 

önü Parkoteli tetrif buyunnut
lar ve ak,am yemeğini Parko
telde Batvekil doktor Refik 
Saydamla birlikte yemitlerdir. 

Milli Şef bu gün öğleye ka• 
dar Floryadaki kötkünde istira. 
hat buyurmutlardır. 

Batvekil doktor Refik Say • 
dam da bu ~n öileye kadar 
Parkotelde bulunmakta idiler. 

Saat on ikide Florya Deniz 
kötküne giderek Reiıicumhura 
mülaki oldular. 

SON 

HABER 

ır cclıerınem d: uııiin bakb.aten swl ta.kas mevzuu olabileceği le•pit edil· 

k
l<akillrda hayv•- ,!~~)· ıç~c{edir. So- rnektedir. 

orkunc b" -· -... erını k - k Huswıl taku olabilecek Tilrkiye men-
i ır iniltı' - .. emırere h trı, her ~ . b' _ııe oienleriıı aded- tell emtia: Tiftik, keten to umu, ıusam 
ım • uıı ını tec:a .. tohumu, palamut, somak a!•cı. palamut 

Bundan batka ilci memleket araunda 
akdedilmio olan iktısadi mahıyetteki an
laşmalar hükümlerinin tama.mi icr.tmla 
nezaret, bu anlafll\alann tatbilu aranda 
zuhuru muhtemel mütkillatlan hal ve 
Türk.iye ile Yugoslavya arasındaki ticaret 
mübadelelerini takviyeye aalib çareleri 
taharri etmekle mükellef ve iki memleke
tin her birinde mUtekabilen hük1lrnelleri 
tarahndan tayin edilecek reisle bir aza
dan mürekkeb olup birbWer!le doğrudan 
doğruya temas edecek ve muhtelif Türk • 
Yugoslavya komisyonu halinde aagari altı 
ayda bir toplanacak olan birer hük\L.'llet 
komisyonunun !etkili mezkilr protokolla 
kabul ediJmjftir-

'I· Holand d vu.ı etmekte hulb .. ı, ""'" D)'tln,..lt, uytlıı kU..bui •ııuıı,e lıaU. • a Alınaıı devlet ıne- Türk • Yugoolav murahhaslan afyonun 
t.n aebeb; d:'Uında sıkan siırUltuıe• 1'=.ı ta.kas aıovwuu olablleook Yu • lhracma mütedal< 31 mart ıa39 tarihli 
'-hıqılınak'-dır&en~ bu •çhk oJdu~· goslavya menteli emtia: Maden direği Türk - Yugoslav anlatmasının esas nok ... 
" "' • ftlv aw. ,___ ğ d tatarına dokunulmaksızın bu anlaşma ... "ıııının en nefiı . •Yete cröre dun' .. ... kayına""'acından, meta ve &aeaa ac an-, . b pey • 6 tahta fı tah nın bazı hükümlerini yeni icab~ara uy • 

Budal'ef!e 3 (A.A.) - Reuter: Bulga -
ristarun Rumanyaya dermeyan ettiti ta
lcbler hakkında bir kaç cüne kad.r vo
sıtasız müza.kerelerin açılması tçin Ru .. 
manya hüklUneUnln bir taraftan ilk te • 
mu!W yapaçııtı ıalunın odilifken, bura
da lyi haber elan mahfillerde mil:rakıratın 
her ihtimale kartı uz.un süreceği ve müş
kül olacağı kanaati artmaktadır. 

'Jrablusprb ... l\lısır hududundan ıe1~o 
haberlere cöre, İtalyanın büyük mikWda 
toplama~ta olduğu kıtaat Salum civarın• 
da bulunmaktadır. İtal)·anlar bu harekiltı 
Fransanın harb harici kalm.bl Uıerinde 
Tunus hududunda hertürlü endişeden vo:a· 
reste ka.Idıklnnndan yapabi1mit1t>rclir. Bu
nunla beraber İngiliz ku~'Vetlerl toplnn· 
makta olan İta1yanlar1 muvaffakJyetle iz· 
ac e~lerdlr. Sitil Berrani'd•kl İn&iliz 
ileri karokollıırı.$1:111 QIµ bir •ıınıl" tu
cunmaktadırtar. İ.nıilizler edcdce fallı bir 
düşmana karşı harekt't etnıektedi.rlc.·r. Faı.
kat İtalyanlara k.ar,ı hiıcuına gcçn1e!t te -
nuıyülleri her tarafta barizdir. 

İngilizler 
neticeden 

eınln? 
Londra ' (A.A.) - 1iaier Çôrçll lnııiJis 

müdafa• mıniakalarında yaphtı bl< tahlt· 
ten dönüıünde, beyanatta bulunarak, İngil
tercnin işgalinden sarfınazar edildijl hak
kında Almanlar tara!ından yayılan haber
lere inanılmaması lüıwnwıu kaydenm.• 
Ur. 

il >erde bir nır meınlelı:eti olan fOker ve ııalre sandıjı l~in • çı - durmak üzere bu gün Ankarada ayrıca 
•ueı. İınkiın Pllrça Peynir lııılmak tası, sigara kijlıdi, madeni mevad ve e· munzam bir protokol imza elm!şlcrdir-

Her nekadar Macar matbuatı yaznıaktan 
imtina ediyorsa da Macaristan ve Bulga
rutanla doğrudan doğruya anlaşmalar 

yapma!ı hususunda Almanyanın, Bükr•e 
hük(lmellne yapbğı ~!er bu netiC1!
nin ıüratla elde edllmeolnin ihtimsl da • 
bilinde olmadığı manasını Uade ebnekte
dir. 

lı,ı,erler aad·~~h~le &~lrniıtir. Eğer bu 1 !'~•k~tr~lk~_'.'.maht~!:m~eal~dir~·::·:..._ _______ .:;::::.:::::::_::_!:.::.:::.::..:..:._;_ ___ .;.... __ 
"'•mbalannd nııuız ve Amerikan 
1 .•nııi bir ,..,-;:

1 
çıkmlf olaaydı, ber 

~ llket A le tehır edtlebuirdi. 

Küçük bir İskoçya 
gemisi 2 Alman tay· 
yaresini nasıl düşür· 
düğünü anlatıyor 

*** 
tııı.ı. vrupanın mııht lif 

A.f'RİKADA 
Bu sabah radyoda ÇOrçil 'in bu m ... jm• 

dan bahseden ıpiker, ilive edlyo" 
Bu beyanat, mühim bl< ytldönümünün. 

'• ~ &•len ıliınada e noktala. 
1 urk vaıand lan fa Yan Yolcular' 

ftl haberini le · aı .' hep •)'Ilı deh. 

~~·eı~e Yap1;!1'\~:zı~ıı;· ~u balde 
lalı rıyazi bir kat,. tınıdı ar· 
r aklı.uk elmejje blYe~e birer birer 
"' b"tlangıcında aı dı. Geç.on ao

>on kadllr · Avrupada ı 70 ıni1 
di, dört m·"'ı~n ~llrdı. Halbukı . • 
ın"- " ı bır zi d ı· tun· 

"'tan beı y ·· . Y• • ilde niifua 
labilir. Bu 80:

2 ınılyon kadar aayı
ııanın bu n .. fıı barbden önce Avru. 
devlet •dam~ tezayüdü, bir çok 
detle aliokaland:• ve cemiyetleri fİd· 
l.uimak ı•in muhar~ bıına bir •ı•e 
' ı ' lelif fik' r-Je er ortaya atıl ırler ve pro-
ıibi İlıhsad mı,~, Mö,yö Kayyo 
•iıı &Ören ıe:t mAalıye İflerinde de-•h• . • vrupA-·- . ik mınıyeı ikr b ......, ııtt çe 
lay 'd·· 118 eden b 
dıık u u kllrtı11nda çok ud?ıı.lıı1 te-
h !arından, konferıına •n ı~ dııy. 

erlreain dikk ve Yaıılarile 
lııtıııtlllrdı Aat nazarını çekıneğe rı. 
ti • vrupa kıt' ~ 
/••t memleket' la uının •ırf bir 
~o milyon halla 

0 
rak ancaı. Joo. r• ka~tık iktı adcılar zor b~leyebilece

,. ikatıir A ca teıpıt edilen bir 
tbıle llrf ~ıda~r::ddbul Bİİnkii vaziye. 
er~d _ ••rbaı...-d 

t ,er en ••Yade A · •unın 811 
•<dır. Avru a ~erikaya muh

l~rile, Akde!:· yı, Afrikanın atq çöl. 
tındeki ınab~uct"e Atl~t.ik sabille
~ovyetlerlo Aaya~·b~. besleyemez. 

eklemek kabil d • . . uyük İin\İdler 
yapabıiece.. eıııldır. Balka-•-
ib · &ı Yardı · • .......,. 

tııru.ı ki bir h m ":"• • Avrupaıun 
tekabıil •lıniyec~k ibtıyacına bile 
Şu halde arııı. A. d.ere~edo naçizdir. 
•ıımit olan A,, • .:;::;:a ıl~ i~tibatı ke
k1tnc laciaaının do. taribın bu kor. 
telakki etmek ikı;.:ın-;ını Pek t&bii 
nıütalealar normal e •r. Bütiin bu 
<lir, Bu aene Avrupa"::':'lara ıöre
i'lbilecek ııenc unsurun ıi~~da çalı
lı_ulunduğunu, Balkanillrda h altında 
••Yeller itibarile mabaulitı •vat ••· 
old · .. .. n çok fena 

uııınu, ve ııunden ııune deb-.:. _ 
••tııra 1 · · h" ~-• h ıı ngııız tayyare ucuırı\arı d 
~:bb~ . katılacak olursa Avrupan,: 
IJt ı. •h~ın ne olacağını tasavvur et. 
p~ bile &Üçtür. Kanaatimizce Avru. 
h..,;n &~!~cek nizamı, bu hailenin İl· 
ı... a·~ttıaı yeni fikirlerden doğacak
ı.ıi ?Yle vaziyetlerde bizim ııibi mi). 
lrıın~:ı en bi~inci vaıifeıi, maddi i>a
ıl.., d olduııu kadar manevi bakım· 
beij . a ~emleketin kuvvet ve sala-

nı l&nın et ek · • "eçbit m ve yem aleme ber 

il AL YANLARLA 
INGILIZLER . 
ARASINDA 
AKDENIZDE 
BiR HARB 

Roma 3 (A.A.) - .Geciloni~tir· 
ltalyan kuvvetleri umumi karar&ıihının 

54 numaralı tebliil: 
İki ııaffıharb iki tayyare cemi&ile daha 

küçük cüıüta~lardan mürekkeb olup Cebe 
lüttanktan gelen bir dtifman filotiliisı Ba· 
ltar adalarından biri olan Formentera a~ 
açıklaruıda bir hava teıeJ<l<ulümıizün laar· 
ruzuna uııramlflır. ~msrun fiddetli hava 
mtida(M topçu atefleri.n• rajmen bombal'• 
dime.ıı çok ti<ldetli olrqtlltur. 

Muteaddid ,...;ııere büyük çapta bomba
lar isabet etmlt ve bir ııaffıharb gemisinde 
Yıınıı,. çıkrıuflır. Tayyarelerimizden bırısı 
avdet etmemlttir. 

Oto"" zarfında Vivaldi deolroyeriıniz. A
dalar denizindo 120 milimetrelik bir top ve 
.. itiz torpil atma tüpila mücehheı bulwıan 
lnıi!iz An1ıJa don!zaltwnı torpilleyip 
ınalınıuı!aınak auroül• hatırmıf!ır. 55 kiti
Uk mürettebottan 52 si kurtarılıp ..tr edıl
nıişür, Bunlar meysrunda Aawald'ın süva
rlai kaplt..n t>avld Fu .. de bulunmaktadır. 
Kurta.-ılanlann hepsi 1&jdir. 
fŞMkJ Afrlkada hava kuvveUerimlz Su • 

danda bulunan Butarayı bombardıman et• 
mlftir, c._ıa mıntakaınıda bir zırhlı oto
aıobtl kolu bombardıman edilerek aekiz a
raba imha edllmltür. Efrad üzerine mitral
YoZ •tefi açılnut ve olefin tesirila efrad 
kaçnııttır. 

b;ıiitınan hava kuvvetleri Iliredaana'yı hiç 
noıı,,., •lnıaltıızın bombardıman elmit

\erdJı. Giavello, Aamara, MeNOCa'da düş· 
~ Y•Ptıjı bombardımanlar bot bir 
uarR:ıt-da ı 
va btr hafif huar yapmlf\ır. Bir İtalyan 
lar ka de Y~rll Olmü.t ve müte.addid yaralı
iki Ju YdediJmiştı., Avcılarımız tarahndan 

"""" tayY-al dtilürülmüştür. 

20 aenede "'d k .. o enme uzere 

-..: e kuvvetli çıkmak lizımdır. Bıı 
""' ~ede devlete olduğu kadar bU· 
v, bij a~.~d"fl~ra tereli üb eden aziz 

Y- vaaifeler vardır. 

takaitle arazi 
m!'ı!"~:...,Vek~oU bedeli 20 senede öden· 
reklar hakk •d acak milli emlake aid top
urlam ftı.r ın • Yeni bir talimatname ba
den ~tka. ~allrnabıameye ıöre çiftçiler· 
uzun _.,_ 11 _ •at tnek ~bl memıllarının da 

tf. /!.. KOÇUK.\ . oJacakİıı:"';" - ara.ı utuı aJmuı mümkün 

INGILIZLER 
ERITRE'DE 

BÜYOK PETROL 
QEPOLARINI 
YAKTILAR 

Hariciye nazırlan arasında cerayan ede ... 
cek iptidai içtimadan 110nra herha!Je uzun 
mınakaşalan lntac edecek teklif ve mu- Londra 3 (A.A.) - İskoçyanın bir ~rk 

limanına gelen küçük bir İskoçya gemisinin 
kaplanı hücumuna marw: kaldijı iki Al
man tayyaresini nuı1 düşürdüA;ünü anlat
mıştır. Alman tayyareleri hava torpili at
mağa ve gemiyi mitralyö:ı; at.eşine tutma
ğa başlapnca topçular ııoğukkanWılda 
toplan ba"Şına geçerek hemen tayyarelerden 
birisir.i ateş.ler içinde düşürmüşlerdir. Bi
raz sonra ikinci tayyareye de isabet vaki 
olmu, ve tayyare geminin arka tarafı.na 
düşerek yangın çıkarmış.t~'. ~ngına sür
atle hAkim olunm~tur. Duşm\ı.n tayyare
leri mürettebatının lı.i bulunamadığından 
ölmüş olduklanna hükmedilebilir. 

Umumi Harbin Uinı arifesinde vuku bul· 
ınutlur. Çörçll'in 1914 - 18 harbi emaeuıda 
oynadığı rol birinci derece idi. İngilizler o 
harbde olduğu aibi bu harbin neticesinden 
de eminciir?er. 

Kahire 3 (A.A.) - Bu gün Kahrede 
ne~redilen İngiliz hava kuvvetleri tebli -
&inde Entre'ye ve diğer bazı hedeflere 
yapılan İn&lliz hava hücumları zikt edil • 
mektedir. 

İngiliz:; hava kuvvetleri bombat'dıman 
tayyareleri Eritrc'de Zoulla'da büyük pet
rol depolaruu dün bombardıman etınit -
lerdir. 

Hedefin yakınında büytik inlilaklar ol
muştur. Tam bir babet neticesinde büyük 
bl< duman bulutu ·yükselmlftir. Depolar 
ve binalarda haaar görülmüştür. Eritre -
de Assico petrol deposuna ve Asmara tay
yare meydanına tayyare defi toplannm 
fiddetli at..,lne rağmen bombordiman lay
yarelerimiı tarafından tekrar hücum ya
pU-lır. 

Tayyare ıneydanıııda yerde bulunan bl< 
tayyare üzerine bir bombardıman tay
yaremiz 30 metra alçaktan bir pike uçuşu 
yapmıştır. Attice'de yapılan hücum neti
cesinde müteadid lnfiliklar olmut ve çı
kan yanaın 50 kilometreden 1örü l n1üştür. 
Tuyyarelerimiıi.n hepsi salimen üslerine 
dönmü,lerdir. 

Bir dü~an bombardıman tayyaresi fi
losu İngiliz ve Mısır Sudanında Khash
melgirba'da hücum etmif,se de hiç bir mu
vatfaklyet elde edememi,tir. 

Gedarel üzerinde görülen düşman bom
bardıman tayyaresi avcı tayyarelerin1iz 
tarahndan dilfürülmüş ve mürettebatı e
sir edilrnlştir. 

Erilrede Assab üzerinde yapılan iki hü
cumda bir cepane deposuna tam isabeilır 
kavdedilmit ve bunların neticesınde mü
teaddid inlllaklar olmuştur. Chmıel'de 
projektörler tahrib edilmi,tir. 
Bombardıman tayyarelerimize hücum e· 

den düşman avcı tayyarelerinden ıkisi in
tizamsız bir şekiide iniş uçuşu yaparlarken_ 
görülmüolerdir. Tayyarelerirniıin hepsi fi&'"' 

limen ü!llerine dönmüşlerdir. 
Cenub Afrikası deniz tayyare kuvvetleri 

Yavello tayyare meydanına hücum etmiş
tir. BI< büyük hangarla karargah bina • 
lanna büyük hasar verdirllmiflerdir. Y•r .. 
de bulunan üç dütman tayyaresine hücum 
edilmJ,tir. Şimall Kenya'nm muhtelif mm .. 
takalarında dütman kıtaatının harekatı 
tayyare keşli kolları tarafından !zac edil
aıltüı", 

Btlhassa M acartstana. her hangi bir 
toprak parçası terkine flddetle muha
lefet cdeıı ve bir mtlll Rumanya birliği 
kurmak 11oluııda faaliyetler gösteren 

Rumeıı rtcallnıteıı: MANIU 
kabil teklifler yapılp.caktır. Binaenaleyh 
eyltilün yarısından evvel hiç bir neticeye 
varılamıyaca.Jı ~~d.il~ekteq.ir. 

Diğer taraftan, lnııiltereye kartı 
yapılacak taarruzun devamlı surette 
taliki dolayısile harbin tahminden 
uzun ıUnneainin muhtemel bulundu· 
ğu anlaıı lmakta ve bu halin de her 
halde Avrupanın cenubu ft.rlnoınde· 
ki vaziyeti halledeceği muhtemel bu· 

lunm~ktadır. 

Gestapo Fran
sız adliyesine 
talimat veriyor 
Londra 3 (A.A.) - Reuter Ajaosı btl

diriyı.>r 

Times gaı.etesi.nin Lizbon muhabiri, işgal 
altırıda bulunmıyan Fransada Almanların 
kullanmakta oldukları inhilald taktiğin en 
manidar det.aillni vermektedir. Mezktir mu
hahi.-t> göre, Gestaponun bir çok azası Mar
:sllyada bulunmakta ve Fransız adllyes:lrıe 
talimat vererek makamatın kont.rolu.nu da 
icra eyleıııekted!rler, • ·-

İngiltereye yeni Kana· 
da kıtaatı geldi 

Londra z {A.A.) - • Reuıer• İngiltereye 
yeni Kanada kıtaatı gelmiştir . Bu kıValar 
birinci Kanada fırkasına iltihak edecek

lerdir. 
Seyahat h.l.dise•iz geçmitür. Kafile ku

mandam donanma tarafından alınan ted
birlerin tesir ve isabetine hayranlığllll bil
dirml~ür. Kanadalılar, Kanada . hük<lmeti 
mümes.>iJlerile yüksek rütbeli Ingiliz ve 
Kanadalı zabitler tarafından karşılanmış • 
lardu-. 

Avuıtralyadan gelen aakerler 
Londra 3 (A.A.) - t>ominyoıı ve Müs

temleke NeUtretınin bildirdiline ıöre, A· 
vuslrılyada haziran nihayetinda hanıket et
mit oJ.cln Avustral)·a seferi kuvve~lerille aid 
tak'\'iye kıtaatı aon günlerde Ingiltereye 
vtısıl olmu~tur. 

Sovyet Şurası 
Bir Moldavya Sovyet Cumhuri· 
yeti teıis edildi, Beaarabya da 
kıımen Ukrayna ya ilhak olundu 

Moikova 3 (AA-) - Tas& Ajaru;t bildiri
yor: 

SovyEt yüksek ,urasının her iki mecli
'\inin mü,terek içtimaları. dün saal u~ de 
Kremlin sarayında yapılmıştır. 

Mezk:Ur i~timada aşağıda isi.m1.eri yazılı 
rical na.ur bulunmakta idi: 

St"lin. Molotof, Martotal Voroşılof, ~li
nin, Kaganoviç, Mikoy~ İdamov, Dıno
~ehnki ve sair fll}ısiyetler. . . 

Her iki meclisin ayrı ayn müzakerelennı 
""t kıb • ..:;ı.. . .. k Sovyet liurası, Sovyet 

mu ~a ' ;r,_,,__ ld ~ ki k un 
hüklımetinin teklif et.ıcif 0 u~ı· 1 , 1- a:ı.kn , projesini ittifakla kabul etmış ır. J.) e ur 
k unların blı·incisl, !-fold::ı.vya Sovyet ve 
a;aıut federe cumhuriyetin teşkiline mü
~aır bulunmaktadır. İkinci.si, lJkrayna 
cumhuriyetine, Besarabyanın Lhotine, Ak
k.ırman ve İılnail eyşletlerinin ilhakına ma· 
tuflu;r. • -

İngiltere lüzum· 
lu ham madde~ 

lerini temin 
ediyor 

Londra 4 (A.A.) - İngiliz endüştrisinln, 
kendisine lüzumlu ham maddeleri munta
zaman elde ettigi bildirilmektedir. İngiltere, 
bu auretl~. harb mal?.Emeai imalAtmı artır• 
mok imk5nlanna malik bulunmaktadır. 

Rumanya halkı 
fedakarhk et
memeğe davet 

olunuyor 
Londra 4 (A.A.) - Rumanya halkı Hit- · 

ler ve Mussolini tarafından emredilen arazi 
fed.akirlıklarına rıza ıCiiterilmemesini ıs
rarla istemektedir. Demirrnuhafızlar bir 
beyanname neşrederek halkı, bu husuıte 
metin davranmağa davet e~tir. 

İtalyanlar 
Amavudlukta 

müşkül 
vaziyetteler 

Londra 4 (A.A) - Sunday Tim•• ııaıe• 
tı;sinin Yugoslavya muhabiri bildiriyor: 
İtalyan ı.nakamatı Arnavud halkı arasın• 

da günden ıfuıe artan mukavemet cereya
rıile ujr&..irnak huausunda bi.ıyük müş.kü ... 
lltla karşılqmaktadirlar. 

Arnavudluktaki lıııal kıt'alan yeniden 
uJryiye edilmiş.tir. Arnavudlukta cereyan 
eden muhtelif hidiselerden biri do ,udur: 
Bir İtalyan miralayının katledllm•ıi tıze
rine mukabelebilrnisil olarak üç /,.rnavud 
köyü yakılnuştır. 

Alman tahtelbahirlerine 179 
tayyare hücumu 

Londra 4 (A.A.) - Harbin i!inındanbe
ri sahil ha\1alisi tayyareleri 20 milyon kilo
metre mesafe üzerinde u;uşlar yapmışlar• 
di•. 

Bu tayyareler Almen tohtalbahlrlerine 
karşı 179 hücumda bulunmuşlar ve 500G 
da ııfazla ıeıııişa refabt etıııltlerclir, 



.. 
2 

E H • 
1 R 

HAKiKAT 

• • 
Okuyucu diyor k_! 

F ermeneciler caddesinde 
patlayan lağım 

Gulata l ermeneciler caddesinde boya ta
ciri Alfok.,j yazıyor: 
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Son fırtınada 
iki çektirme 
parçalandı 

ı f ""'ll'lsi""lli'&'i:llit:ı ........ ı ı Rumanyaya 
satılacak 
tiftikler 

• Gala tada Şi.rketihayriye idaresinin bu
lunduğu Fermeneciler ca.ddesinde son gün
lerde bir 18.ğım patlamış, caddede, yer yer, 
müteaffin su birikintileri yapmıştır. Burası. 
oldukça i~ek bir cadde olduğu aibi bir iş 
muhitidir de ... Bu birikintiler, etrafa. ta
ha!'Omülsuz bir koku ncŞtctmektedir. Bu 
ci\·ar eanalile ielip seçenlerin aıhhati nanu. 
na. bu l.iğ'ımın bir an evvel taınir ettirilmeıı 
ve bu fen:ı halin önüne gec;ilmcsi lciı:ımdır. 
Alikaııdarların na2arı dikkatini celbetmenı· 
&i. bu civardaki bütün dükk.8ncılar namına 

ı...--• Çeviren : ÖMER NEJll 
vaı bu ölüm renkli sular yükJelııı"I' 
layordu. Birden, ı;essiz gecenin 
rinden bir hıçkmk duydum. Kulak 
Hıçkırık yükieliyordu. Bu acı seı 0 

yeis~ o kadar insani ve o kadar ya 
kaybeden bir anne sesine benziyordu ili 
ku içinde titredim. Şayed bu karaııJıl' 
de ana maymunu göı·ebilseydim be 

kurtun yerleştirip bu korkunc. b<I ~ 
rticu hıçkırıkları ifitmekten kurtuJ.aP", 
Sular içinde bir hışırb i;ittim ve biı:"~ 
ra karanlık içinden hrlaWan bir .,,.., 
yanıma düştüğünü gönlüm. ilk h 
kaptanla ailesini uyandırmak tçln 
inmek oldu. Bütün gayretlerime ~ 
yı.rinden kımıldayan olmadı. ~J 

ticaya mecbur oldum. Fakat it orJCll 
fena bir ~kil aldı. Hıçkırmalar, 

Hind deniz..i, 9ak:in ve muhteşem ay ışılı 
ı:ıltıııda hareleniyordu. Geceyle beraber ba
lı( bir meltem ~ıkmış, a~ık mavi dalgalarla 
oynil4ıyor, onlarm üzeı-.inde birbirı aı·ka
auıdan koşan binlerce kıvrımlar yapıyordu. 
Akşama doğru günün sıcağından bunalmış 
bir yolcu grupu serinliğe doym3k ,çin gü
vertede kalm19t.ı. Tese&düfen konuşmalar bit 
ın~k. tükenmek bilmlyen av mev::uu üıe
rındc toplandı. Herkes baı,ından eeçt?nleri 
heyecanla anlatJyordu. Yalnız, bu gü.rültülU 
Kruptan bıraz uzakta, ,i;tiv~rten.in bc}az par 
nutklıklaruu. daya.nJlllf bir adam. fri~yö 
Jllbersak se...:..iz duruyordu. o bir ka-v sı.in
denberi kederli göı:ünüyordu. Grup ara
ıında MOsyö Jobersak'tan bir av hikılyesi 

anlatmasını rica edenler oldu. O kendilinı 
&~terilen alikayı kırmak iıtemedl. Mııhzun 
b.r &esle anlolmaga bqladı: 

d 
Zı 
Ya 

liri çektirmenin 
babndan üç 

boğuldu 

mürette
kişi 

Sıle limanma kayıdh iki c;oktlnne son 
fırtınada kayalara di\terek pan;alanmıs, 
tıc kiti botulmuı;tur. Bunlardan biri Şile 

linı.anına kayıdh 41 tonluk ·Karaburga:ı 

Güı:eli~ adındaki çekttrmedir. Bu çektir -
me, Mahir kaptanın idarelinde lstanbula 
odun getirirken fırtınaya tutularak e..,ğaz 

dışarısında Demora tahli~ye lsta!lfonu ci
varında kayalara düşerek parffalanmı~u.r 
\'ıedl kişilik mürettebatından altısı. tahli· 
siye istasyonu efradı tarafından kurtarıl

"'"' toyfadan Mehmed İsmail bululmut· 
l.ır. 

~ne aynı gece, Şile limal"'ıncl.1 kayıdlı 

44 tonluk SelinıetUlhayr isimli r.rktirme 
)4ııstaCa Denizerln idaresinde \·e odun yü
kile İıııllıınbulıt ~keıı Ala("ab tahli!ı e 
İ!lta&yonu civarında fırtınffdan batmı•. &e

kiz ki,iHk mürett~batından Halil!e l\tus • 
tafa boğulmuŞlardır. 

Tramvay ve 
elektrik . mal

zemesi ihtiyacı 
LiDm olan makine ve demir malıtme

rıin temini için tcmaslnrda bulun~k ilire· 
re Ankaraya giden btanbul Elektrik. 
Tı ımvay ve 'Pürıel işletmeleri ınüdürl 
~1ustafa IIulü.d dün Ankaradan dö•ım\.ış, 
\'ali ve Be1.-diye Reisi doktor LUtu Kır • 
d .. r;t Ankarndak.i temasları etrafıııd~ 17·4· 

hat vennırJr 
Oğrendi~imizc &;:ôre. derrtir mıılz .. mf'nın 

AJmany&dao te.ıninine imklin i:>nl1me -
mekted.."'r. YalnLZ bazı makine ve aletle
rin te-ni.ni muhtemel görülmektedir. 

Ma'zeme kat'iyyen temin edilemezse, 
İstMbulun tramvay ve elektrik. te'llu.Uııdo. 
yo.pllmaaı zaruri olen tamirat duracak, bu 
.ıuretle, .,ehrin nakliye ve tenvir i,1 orınde 
aksaklık olacakıır. 

Bu noktayı ıoı onUne alan ld::1t•. A1 • 
manya ile yapılan ıon ticaret anla masın
dısn istifade tem.inine çah,ılmak ünre a· 
likada.r makamlarla yeniden le.mastara ge
Çt'ttktir. 

Umumi nüfus 
sayımı hazırhkları 
20 ı.e.rlnievvelde yapılacak umumt nüfus 

sayımına hazırlık olmak üzere Başvekalet 
İJtatlı;tik unıurn mudiirlülunee meml<'ketın 
r:ıu tararında yilphrılan kontrol va nümı-· 
rcıt.aJ i,.l•ri. h•men her tarafı. tamamlan -
mı,tır. Yılnı.ı, fl:."kta bazı kazalardı bu q• 
Jpr bugunlerrl• bltirilmf'>k üzeredir. 

Ta1iınatrıamelerden ~ka. aayım defter· 
lerl tevziatına aid tamim ve örneklerin sev
kine dair lU:te da telai.r edilerek her tarafa 
gôn.d rilmi1tir. 

&) ımd3n sonra, 24 teşrinievvel akşamı 

uruu:1i yckOnun ei.de edileceği ve son nufuı 
sayımında 16,188.767 olarak tespit edilen 
nüfusumunın 18 mUyon etrafında olacağı 

kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Yeni uyımın sualleri de evvelkilerin ay
nıdır. Yalnız. çalışılan müe51!1esen1n mahi
yetile kaydedil~n f.Rhııın patron mu, u."t.a 
mı, çırak mı veya mühendiı mi, memur 
mu olduğu teklinde iki tili sual ilive o· 
lunmuftur. 

Bu sayımla, sayım memurlannı, gl"nt, 
ey,,·elce oldutu gibi vall ve kaymakamlar 
&"t""e-<:eklrr, bütün memlekettr sayımı yap· 
m11k için 200 bin kadar memur çalı.ştınta
raktJr. 

Metresini döven hamal bir 
ay hapse mahkiım oldu 
~b'Ze ve meyva halinde hama.Ilık edl"n 

Bıı.3.J Çevık bir- muddettlr beraber yqadı~ı 
Zthrayı dO\·müş, akş.~ma eve g.-ldiği vakit 
dilıyaktan bihut bir halde yat.an kadını tek .. 
rar dövüp hl.rpalınıııt. kadıncağız kendı:5ini 
Bililin elinden güçlükle kurtarmı,tır. Bitil 
dün cürmü m~hud mahkemesine verilmiş, 
bir ay hapee mahktlm edilmiş ve tevkif o
lunmuştur, 
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lktısad Haberleri * İlO'IKAR - Manifatura Hatları ya .. 
nn ilıİn edil@M!ktil.". Komisyon bu ıün de· 
mir zi.ırociye ve kcr~tc i~lenni tetkik 
edecektir 

* Bl,;GDAY MAHSULÜ - Yeni buğ
day mahmJlü piyasaya gelmiştir. Trakya 
ve Anadoludan müvaridat fazla olduğu 
ic;in fiaUarda hafif bit tenezzül vardır. * DERİLER - Almanyadan M>nra Ma
<'aristan da derilPdmizlc a.liıkJtiar olmı:ıjta 

l:'.'ftı-!adıi!ından şimdiye kadar ş:ıö .. ülmemi• 
derecede dü,en fiatlar tekrar yükiclmege 
ba~lamıştır. 

* SANAYİ BİRl.İGISDE - Şehrimiz· 
de bulunan Sümerbarık Umum Müdi.irü 
Bürhan Zihni Sanayi Birliilne giderek 
fabrikatörlerle görü~milş:tür. 

* VESİ BİR iHTiKAR HAREKETİ -
l{undura ba~larının boylan git:aide kı!>al
hlm-ış. iki ucU blr araya gelemiyecek hale 
konulmuştur. Ticaret Odası bu yeni ihti
kar hareketi karşısında tetkiklıere baı,;la· 
m1'tır. 

* İKTIS,\D 'T.Klll - İkluad Vekili 
lıu:mü Oık1r f('hrlrıllz~ ~lmi;Jtir, Vekil 
'"'1ı- kRç Qi.ın kC'IArak tctkikl•rde buıuna
rnktır 

* TİFTİK BinI.i(aMn; - Toflik ve 
Yi1pağı BirliiindA dUn toplanarak Ruman
·aya satılacak ikinc.ı partinin tevziat iti 
ı;:ürüşülmi.iştür. 

* METEDEKİ ÇhrnSTOLAR - FTın
ııı ordusunun boıulması üı:erina yü.klü 
nlduiu çimentoları memlek,..L.miz.e Jteliren 
?.fete ~itepi bofaltılamamıf!ır Çimentoların 
devlet hesabına bir kararname He ıilm • 
riıkten geçirilme!'l:i muhtemeldir. 

Bele:liye Haberleri 
* TARİHİ SURLAR - Belediye tarihi 
surlann her iki tarafında 'j\)l) er metre ya
kınında inta::ı.t yapılrrıa~ını mr·netmiJ!ot\f. 
Bu !i;Uret!e sur1arın tarihi kı;)"metleri mu
h faza edil~kf ;r, 

* Tı\KSm Kı\ZNO~l' - Tak•im ka· 
zinosıı bu gı..in saat 17,.;"\0 da mlf'rasimle a
ç-ıh~cakhr. 

* ŞEII'İR PLANLARI Şehrin imar 
lalbikat p~nları ha:tırlanmıştn·. Şehir mec· 
li~ine bu günlerde ~vkedilecoktir. * KÖlri'R - Belediye da.irelerlnin kıt
lık kömür ihtiyacı olun 4800 ton körrıürJn 
ihalerıi dün yapılmı,tır. Kö'Y'ürler doğru
c:Uın doiruya Etibanktan ahnac:ıktır. 

* VESİ EKMF.K - \•"'-li dUn yeni tk· 
mek c;e,nbınin tf'M'Üb• rı.f'•iceııind~ alınan 

ntimunelerini tetkik etrni,tir. 

* siVRisNF.KLE ~ruc.~nn.r. - Şeh
rin muhtelif rruntaka1arında yeniden &iv .. 
ri.~nekler türemiştir. Beff'diye Sıhhat mü-, 
ıli.irlüğü bir çok yerltore mantt dökmüe
tür. 

* llt:RDA KAl':ID - Hurc'a kil!ıdiarın 
S;imerbanka teslimi üzerine kıymet,eri 

•lmışbr. Çöp müteahhidi bu klğıdları Be· 
ledlyeye vermediğinden lltti!.;\f çıkmıştır. 

* CADDELERİN SUL,\N)IASI - E!e
le'"'iye Reis muavini dün Taksim - Har
hı:ı-r- y{,tunda tetk.ik:;ııt yaplTI'' ~ hu cad
rJ,.nin herJ(iın .lll"uh~nmıtM kar=ırlaıııtırılmıı"" 

hr. * PIVAZm.'\R 
'1"'11ht~lif yet'lPrinde barı piyazcı v_. köf
tttilerin temizliğe ria~ı•t etnıedikleoinl 

naza:rı itibara alarak bunlaı·dan bn· kıa -
mının kapanmasına karM vrrmi,,Ur. 

Maarif ve üniver&ite 
haberleri * MAARİF YF.Ktı.I - Ş•hrlmlrA• bu· 

tun~ Maarif Vekili H1ııan .Alt Yücel fet
kik1f'rine devam etm,.lrtedlr. Ptı.J:artesi ıü

niı Ankar•Y• dön~ektir. 
* MAARİFTE TOPLAN'TJ - tık olnıl 

ihliyaclarını göriimıek ~izer~ fthnmlı Ma
arif mPmurllln dUn M'\nrif müdUrlUğünde 
bir tnpl11ntı yftpm14lardır. * KAMPT,~ R - Ünlnr<lw birinci dev
rP kampln.n dün bltml,tlt. K•mptaJcl nok
~fıf 1 sıınn ~;ı::ı.rif Vekilefinre ikinci de\.Te
de tamamlanmuı için faaliyete gf'Çilmit • 
tir. 

Müteferrik Haberler 
* DAHİLİYE V?: ADI,in: VEKiLU;

Rİ - Dahiliye V•klll Faik fütrak dün Vl
Uı\•ette metıgul olmu,tur. Adliye Vekili • 
nin bu ak~m Ankaraya avdet etmesi 
m1.ıhterneldJr. 

*NAFIA VEKiıJ - Naha Voklli Tn\· 
yada tetkiklerini bitirmJe ve diln gece teh .. 
rımİ7:e avdet etmittir. * LEH ALİl\11 - Vartova Oniversite . ..ı:I 
profesOrlerinden heyetşlnu Hovaı tz ddn 
:ıııhahki konvonsiyonelle tehrimize g:elmit • 
tir. 

amanyo u 
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TEFRİKA: a 
K.c.RIME 
NADIR 

Kısa biı di.ışuııcedcn 5onra iliive etti: , ve içinde inkişaf eltirmek çılgınlık olur .. 
- i:vel, iruuµÜar nankol'di..ırler .. Sadaka- 'Bunu yarımıyac.1ğuu:ıdan emin olmak ilte

tinizo gülerler .. Hayattaki &österişs.J..z ruev- rlm._ 
kü.ni:ı: ytizünden, liZden daha kıymetsiz o- - !!!_ 
lanla.l' aaadctiruze temellük ederler- Bir Aralarında derin ve U%Un bir ııiküt oldu. 
ıtl.n mea'ud olsanız bile. bu rıa;ıdeU çok gec; Çocukta kararsız ve asabi bir hal coze 
eld• etmi1 olununuz- Zinetten "'e renkten çarpmağa başlann,tı. 
hQfla,nan hafif ruhlara, •istikbal· ve ·ha- Biı dcnbıre: 
yat .. tibi kıymettar eeyleriniı.ı feda etme- - Lakin, çalışmak ic;ın kuvvet ve ener-
yiniı: oğlum! ... Zu·a, bu kıymet.in bUyi.ıklü- Jiye na.lik değilim. dedı. 
;unu takdir e-demeıler- Onlara renk!i ve Bu söUer muhatlibında ant bir fikir uyan
aliyiı~ten ibaret şeyler sununu,. k.ı, bu da. dırdt k,, adam gözlerinde bir muvaffakiyct 
diploma, r.ıevki ve par;.dır-_. 'fiği pırıldayarak: 

Çocuk biraz dal;ın goTıinüyol'dı.ı... Yavaş~ - Sa:ıa muhtac olduğun kuvvet ve ener-
rı: jiyi bafı~leyacak bir f'!Y verttejim, dıye 

- BUtün bu ihU.mallerin akıii de zuhur mukab@le Ptti. Bu. U.kib •tmek t.qvvu-
•debilir; dedi. runda bulwıduj:un yoldan yünimiif bırinln 

- Pek uyıf'. •• Nkin bu buyuk tıphhk ... yi hatırPtıdır Onlan C".lkurpn, karanndan H• 
cöze almalı?. Tecrübtıyi çtık rıati"k bir sa· """rek dönecelirıd~n eminim! .. 
lada.. halıat memit d~nilıbilecek bır ı;:erc;:•- Cocuk biraz ~avrete düttU. Sonra .O.-

Tevziat listesinin mütema
di değifmesi tüccarı 

kuşkulandırıyor 

Rumanyay• 11..tılac.k ikinci pl.ı ti tif -
tiklerin tevziat şekline biı· c;ok tift\k ti.oc
carları itiraz ebni,lerdir. Birlikt yapı!an 
bu elklyetıer üıerine listelerde yeniden 
değişiklikler yapmıft,ır. Tevziat listeler\ -
nin mütemadi surette değiştirilmeosi tüc • 
carlar arasında aksi tesir husule getırmif 
tevz:iatın isabetli oekilde yapılmamış ol -
dulu hakkındaki kanaatleri teyld edecek 
nıohiyet al-'1r. 

USULSÜZ TEVZIA T 

Birlik nizamnamesine göre ihrıtc::ıt hak
kının yalnız Odada ihracatc;ı olıtrak kaydı 
bulunan kim..ıı:flere verilmer;i icab cdt>rkf'n 
pıya&anı.n tanınmıt limsarların1' ve hır 

Pf'mukçuya da pa.y vf'rildi~ anlatıılmıtlı!' 
Bundan ba"l<a idare heyehnde bulunan 
7 firmaya ikinci partinln yarısından f:)"Zlatı 
avnlmı,ı.ır. 

LiSTE NASIL HAZIRLANMIŞ? 

Tüccarların iddialarına göre bin tonluk 
ikinci parti tevziat umwni heyetin mu -
vofııııkatile değil yalnız idare heyetinin luı
rırile yapılnu•Ur· 

TEDIY ATA BAŞLANDI 
Rumanyaya atılan ilk partinin paruı 

Ziraat Bankaaı tarafından ödenme~e bat"" 
lanmıştır. Banka her tlıccarın alac•·itı olan 
Pf•ranın yijıde 75 lnl vermektr ve yüzrle 
25' ini caranti ücreti olar•k alıkoymakta· 
dır. 

Bir floı muhtekiri 
yakalandı 

rica ederim.• 

aliye te,ekkür 
Bir kaTiimiz geçenlerde neşrettiğimiz 

mektuburıda, Çarşı içerisinde ve ~1ahmud
paşada e!nafın ve çıtırtkanların, bilhassa 
kadınları i.7.'ac edecek ~ekilde davet ettik
lerinden, hatta ha.zan kollarından tut11p çe
keı·ek zorla dükk.9.na sokmak istedtklerin .. 
den şikftyet edilmekte idi. Hakikaten Jlf'k 
müz'ic bir hal alan bu esnaf sarkıntılıQının 
önüne geçl1mek üzere, Vali LO.tJ.i Kırdar a
JAk.adarlara bizzat sı1o emirler verml• ve 
bu emirlerin dünden itibaren tatbikına ge
çilmi,tir. 

Bu ciddi ve yerinde a18kadan dolayı ken
disine tetekkürü vaz.ife biliriz. 

Beden Terbiyesi umum 
müdürü geldi 

Rr-tirn T.-rhiyC'si Urrıum !\lhidiirü Grne
r1~! Cemil Taner bu M.bahki C'k·pre le An· 
knradan şehrimi7:e ı;cclmittir. Umum -P.1:U -
rlür İstanbutda bulunduğu müddet ı.ar -
tında beden terbiye!:li kanunu hükümleri
ne göre kurulacak kulüblerlE' !canun ah-
1u1mının şehrimiz.deki tatbikatı i,lerile 
meşgul olacaktır. 

N. Menemencioğlu 
bu sabah geldi 

Hariciye Vekile.ti Umumt Kitibi Nu • 
man Rifat -P.fenem('nciollu bu sabahki 
ek.1;pre!Ie Ankarad:Jn ŞPhrimize gelmit, 
gıırda a!Akadarlar tarafından karşılanrnıt· 
trr. 

t 

a Ağusto• 1940 

Bahçek.a.pıd.a Celilbey hanında manita- Londra 
tura işi yapan Jak Kohen isminde bir Novyork 
ti.iccarm 105 kuruta utılması l&z.ım gelen Paris 
filoşla.rı 145 kurt1$tan sattıl;ı tespıt edil - Milino 

1 Sterlin 
ıoo Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açıl .. Kopanıı 
5.24 

139.75 

mış, aleyhinde takibata baflanmıftır. Cenevre 

Eğlence yerlerinde ııkı 
tefti,Ier 

Bt'lediye müfettişleri dün geceden itiba
ren kazinolarda umumi tc(Uşlere çıkma~a 

ba'lanuşlardır. Bu teftitler neticesinde mu
kayaseli raporlar ha..zırlayacak.lardtr. 

Bui{Ün pat.ar olmaaı do\ayuilc. etlence 
yerlerinde ve kıT kaıinolannda, aı\u kon
trollar yapılacaktır. 

Yeni tip halk ekmekleri 

,\mrıterdam 

Berlın 
Brüluel 
Abna 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vnrş,ova 

Budapq'• 
Bükreş 
Belgrad 
Yokobama 
Stokholm Yeni tip halle ekmeklerini dün Vali ve 

Belediye Reisi Dokto.r. LUUi Klrdar tet~k 1 Moskova 
elmif, bunlilrln çeşnwnc bakmıt ve neti· 
eeden mıpmnun oldutunu bildirmittir. Ergani 

100 İaviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayiemark 
ıoo Belga 
100 Drahmi 
ıoo Levo 
100 Çek Kronu 
ıoo Peçeta 
100 Zloti 
100 Pena:ö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

Esham ve Tahvilit 

Yüzde on Hrt bujday fazla:oile yapılan Sıva!'! - En.urum 2 
bu ekmeklerin bu ay ortalarında çıkarıl- > • 3 
maıına baılamcaktır. > > 5 

> > 6 

29 6050 

0.'1975 
1.68 

13.90 

27.9475 
0.625 
3.3175 

32.23 
31.0975 

19.36 
19.99 
19.96 
19.9fl 
19.96 

- Anlatacağım acıklı maceı·a, bende o 
kadar korkunc bir hatıra bırakmlflu· kl lize 
bunu anlatmak için bili tcreddüd edi,to· 
rum. Geçenierde Allong koyunu gonnek. 
arzusuna kapılmıftım. Hong-Konc'Ja Çinli 
bır &emicinin motörlü büyük kayıııını kira· 
ladnn. Çinli bu kayıtın ambarında korwnı, 
odalıklarını ve çocuklarını barındırıyordu. 

lrlotörün geri kalan Jwrnını yolcu taşıınağa 

!.ılı.sis etını,ti. Bir gece uşajımla beraber 
k&yıga bindim ve gem.inin burun Ut.rafın· 

daki kamaramda rahatça uyudum. Ertesi 
tabah kallrtığım zaman Allong koyunda bu· 
tunuyorduk. Öyle bir koy tuavvur ediıü& 
kı etı·a!ında a\ıınma ile delik, deşi.k olmu.,ı 

lnanılmaz derecede buyük kayalar uzaktan 
bakılınca harab burclar gibi görülsün! Öy
le bir koy ki her tarafta a;uların ye~ :-engi, 
"" bu kıyameti andu·an dekor içinde dcrın 
bir sükUn, bir meıar aükUnul Bir feyler 
yapmak ihtiyacındaydım. Nihayet iı;ine gö
ıııülmü.ş olduğum n1onoton saatlerden kur

tulmak fırsatı geldi. Gemimiz büyük bll' 
kdyanın onüne acldiğ.İ zaman eahildıe ince 
kumlarla örtülU bir pJiı.jın .içeri dvğl'u u
zandığLnı Jördük. Bu plfıjda üstleri ııyiıb 
kıJJ.arla örtülü bir iÜ?Ü iı·i maymun oyna
şıyor, sulara dalıp çıkıyor ve çirkın uzw:ı 

kuyruklaıile cehennemi dolduran ~ytanı.a ... 
r.1. benziyorlardı. Bu eıtnada geminin Üzer
lerine doiru geldiğini gören maymunlar 
bize enı!i.-ıe içinde 'bakmağa bqlamı,Jıırdı. 
Birdenbire mii)·munlar mUşterl'k bir karar

bu de[a adeta geminin içinden it 
biydi. Kap,yı ve pencereyi ıuJac& 

dnn. Bu suretle ocı bıçkınldan iti 
kurtuluyordum. Sinlrlerbn bir .. 
olduğu için yatalıma uzandım. U 
Rüyamda kendimi Fraıuıaya avdal 
karıma, ana ve yavru maymunı.,,ıı 
!erinden yapılmıt bir kUrkU takdll' 
görüyordum. Kanın bana alır ve 
il bir sesle şöyle diyordu: 

re 
nı 

•• 
au 

de 
<ıl 
ın 

ki 
ta 
kıl 
la 
dü 
ha 
•• 
Va 

ile 
)'İi 

lı 

iiil 
ı. 
&li 

- Sen işlediğin cinayetle yuvaJlllll' 1 le 
bahtlık ııetirdin. Oğlumuzun haf"" ol 
rıeldiiinden haberin bile olmuyor! ni 

Denizin ic;inden gelen büyilk bir.• 1', ın 
ile uyarunı.ı;;tım. Rüyam yanda ld':. K 
Beyhud• yere. hurafelere inanmaJJ.10~ rrı 
yak~mıyacağı.ru ve görülen bir, " 

müspet bir mana ifade elmiyecetiJıl -
kendime tekrarlayordum. o esnadl 
meş'um bir ses işitir &ibi oldum: 

ın 

Tu 
Tii 

- Bedbaht! Dünyada her kuvveti' 
hinde gizli kudretlerin bulunma.dıJI": 
min misin ve zannediyor musun ki ~ 
kudretlerin gazabına uğramadan 
hareket edebileceksin? 

Günef d<>ı:arken. ilk ı.ı;ıkları alsıt 
görmek için güverteye çıktım. K 
denize bakan yuvarlak. pencereli 
iki maymun cesedi dalgalann arallllıl' 
lrunc yüzlerile sulara batıp çıkıyord'd' 
lruıesl bir ııün ewel vurduğum yavfll 
n1undu. Fakat diğer maymun, o 
O sırada uşağuna bu dalgalar ar~ 
tıp çıkan ikinci cesedi eordum. u..ıı
tu. Ben ısrar edince. ıece korku 'il 
licıar içinde kaptanın odalıklarındlJS 
nin zamansız olarak ölü bir çocuk 
duğunu söyledi. Çinliler v~i nıJıl~ 

adamın cinayetine vasıta oluflarıO" 
kudretlere affetürebilmek için ölü 
deniz.e atmışlardı. Bu vak'adan sorıt' 

birlikte seyahat elmek imk!nsmlı. 
en kısa yoldan Hong-Kong'a dö 
emrettim. Tam hareket edecejimiı 
yeni bir hıçkırma, yeni bir hayktflf 
tim. Sa.hilde kayalar üstiinde ana ııt nıaı 

ürnid~iz hareketler yapıyor, yavrusutJ"'J _un 
tiline gözled yaş içinde beddua edl'JT.. l 1tl 

Uzun zaman onun korkunc, mwta!'~ O\ d 
yah ailuetini gördüm. Hayali göt.l"' D 
kaybolduğu zaman kı.ılaklarımda hııJ a· 
neddua!l vardı. fiır 

. ~ . 
iki del• Mösyö J obersak beddıı>" t 

dua! diye tekrarladı. Bayılmuılı· 
nından soiuk terler akıyordu. BiraS 
ra kendine geldi ve kalktı. O aralı!< _.ı 
garsonlarından biri kendiaine bir teli'"~ 
zattı. Mösyö Jobersak asabiyetle 
acb. Etrafındaki1er yüzünün sı'r 
gördüler. O kekeleyerek dedi iti: 

- Benim için her '°y bitti. Artı!< 
müaııdele etmeğe değmez, 

Deniz ve liman haberleri 
* MÜNAKALAT VEKIÜ - Şehrimiz

de bulunan V•lril diln Hallcdeld havuzla· 
ra ırlderek tetkiklerine devam etıni~Ur. 

la plajı bıraktılar ve tepelere doğru tJr
nıönmağij başladılar, fazla ı.aınan ka~m"clı

&ıru anladım. İriliğinden erkek oldu~u an-
1,afılan btiyük bir maymuna nj.şa.n aldım. 
At<:t ettiğim esnada bu büyUk may,nunun 
kayaların arkasında kaybold~unu ve kur-
7unun küçük bir yavru maymuna isab~L e
derek onu kanlar içinde yere serdlS,ini hay
retle gördüm. Zavallı kUçük maymun YB.l"'l'" 
lı: ... dı. 'Iepeye doğru uz.anan kumlar üılün
de kıvl'anıyor, ıstırab çekiyordu. lfte o an
da ka~•ularıu arkasında beklenilmiyen bir 
gtirülti.ı oldu. Ana maymun ıaklandı~ ka
yo.ının arkasJndan cesaretle çıktı. y•vru· 
•unun imdadına koştu. Söztime inanı

nız, ümid.&:izliği ve bedbahtlığı içinde ade
ta bır insan gibi saçlarını yoluyordu. Yav· 
rL.1sunu kollarına aldıktan sonra vah~i an1ı1.· 

n.ıa kümeleri arasında kayboldu. Acıyarak 

tekrar ate, etmedim. Tüfell yere bırak. .. 
tım. AJaıam alaca karanlıklara bilrilhil• 
yordu. Bu günkü vak"a kaptan ve mürette• 
bat ti:ıerinde hurafe duyaularını yenile.mit· 
ti. Korku içinde titreşen ve maymunun ö
!Umünün feliket getireceiine inanan Çinli
lerden hiçbirisi güvertede gece nöbetçııd O• 

larak kalmağa razı olmadı. Güvertede yal
nız ben kalmıştım. Pipcmu yaktım ve bek
lemeje başüıdım. Hind deniıl iruanlara ya ... 
b,,ncı ve korkunc bayvanlann, zehirli iri 
yılanların gizlendiği esrarlı uçurumlar altın-

$ da bir caswı: gibi saklanıyor ve yavaş ya· 
111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111ıuuı ıııım ıııı11111111111111111111111111111111uııııı11ı 

Kalkb, Ağır adımlarla yiirüdil. eti 
ııöylemeden kamanısına çeluldi. Erletl 
onu kamarasında ölü buldular. "V 
kaptanı onu dalgalara emanet etti ""' 
cular Mösyö J obersak'ın cesec]jniıl 
Allong koyundaki iki küçük cesed ~ 
lara babp çıktığını gördiller. AJqaıtl' 
ru doktor yolculara: 

* SİLİVRi MENDIRtiıi - Silivri men• 
direfi için lüzumlu olan demirler temin 
edılmittir. Çimento dökülmesine ba,lana
cakllr. 

* KÜÇtlK DENiZ VF.SAİTI - Ban 
küçük: deniz vesaitin.in ıeceleri limanda 
fenerm.'Z dolaftıJdan a:örülmilttiir. Llrnan 
idareli kontrollarını sıklattırmı,tır. 

Askerlik itleri 

335 doiumlu kıaa hizmetlilerin 
muayeneaı 

Beıiktat aakerlik tubesinden: 
ı - l.tanbulda bulunan 335 doğumlu ve 

bunlarla muameleye tibl fi.sa ve muadili 
okullar mezunlarından olup da yülteek 
taluile devam etmlyecek olanlarla yüksek 
tahsilini bitlmıi4 bulunanların ııon yokla· 
maları 5 •tuatoe 940 paurteıi günü Be
pktoı .. kerlik fubeli binasında letekkül 
edecek olan uk.erllk meclisinde yapılacak
tır. 

2 - Bu yoklama i~in• hergün saat 9 dan 
13 e kadar devam edilerek 20 ağustos salı 
günü aut 13 ta bitmi• olacai;ından bu müd 
dAt zarfında nüfus cüzdanları, ehllyetname 
ve lklter aded lotoğrallarlle blrlllcl• mecU.. 
müracaat etmeleri ll&n olunur. 

- Çok tetekkür ederim beyefendi, de
lümsedi: 
dl. Alikaruza ve iyilitiniz• karf! minnet
tarlık duyuyorum. Yalnıı bu hatırata ne 
zaman malik ol<C"cajım?. 

- Yann a}q;am!. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
~rte:!ii akşam, aynı yerd~. gene m•ktt>b

:iy• meçhul hamisi bir pak•t verm~ti. De
ci; ld: 

- Haylazlığuu.n ıstırabını büttin Omtün
ce çeken adam. hikiye~i..ni aıziaıut katlar 
içH bir lisanla anlalm.J.\ilır. Bunları dik
ka..tle okumanı h.terim. Temiz yürekli ve 
müstes,na yaradılıtta olduğunu anladığım 
için. 111na 5aadeti çabuk ve zahmetsız mal 
etmek arnı!Ulla dil•tüm. Mevzu. ba,ka sa
h!'laı·da. da inkifBf edlyor. Netice itibarile 
bu külliyat aana çok J,ydalı olaraktır. O
kuyup bitirdi..kten rıonrilı ıorü~iirı.iz o:;lum!. 

Çocuk teıı:ekk:Ur ederek ayrıldı. K()f4rak 
evuıe ıeld.ı. oda:.ına kapandı. Kü(hk YöW 
ma!a&ının ü.ltiinde pak.eti açtı ve büyük Oir 
dikkatle okumağa başladı; 

(Bu yaı:ılanmı, yüzünü bir kere bıle gor
mcdi"ım anneme ithaf ediyorum.) 

-ı-

cZulll, beni hayatına mal ellıgın ııralar .. 
d.a1 te}·.ıemın d\inyaya ıelen kızıdır. Onu 
da benJm 11.bi ıormedın, btlmiyonıun anrı.-!. 
Bi~ aynı yalıda, bır aradı bi.Jyudük, aynı 

ilk nıoktobdo okı.ıduk. Sonra. Wuil vollan· 

INEMA ~ 
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Yukuıda resmini gördüğünüz ve ilk defa Londrıı_nm büyük bir 
tiyatrosunun koro kısmında çalışarak sahneye intisab etmiş olan üç 
kızkardeş bugün Holivudda büyük muvaffakiyetler kazanmıştır. Bir 
iilm stüdyosu son günlerde üçünü birden angaje ederek yeni bir filme 
hazırlanıyor. 

mız bizi birlbirimlzden ayırdı. 

- Möeyö .T obersak'm telgrafla ~ 
duğu haber ölümüne scbeb oldu. oJld 
totilinl geçirdiği bir köyde ovcılor 
dan yanlışlıkla atılan bir kurfunla 
lanıp ölmüştü. 

Bu yaralanışla Allong koyunda ,. 
kurşun arasında ne tuhaf, ne a:ıw 
mütabehet var. 

Yolcular bu sözler üze,._,e he 
saraılarak, rıulara, uzaklara, Hind 
ufuklarında kararan koyu renkli 
nna, hurafe ve e.rarla dolu ~ 
malarına bakWar. 

F otograf makinesi 
aabıkalı 

Tail! adında bir aabıkalı Sult 
civarında iki fabrikadan fotogral ma 
bazı etYa çalını,, Yakalarunıt ve 
verıınu.tır. Dün Sultanahmed üçürıcfl 
ce:ı:a mahkemesinde yapılan m 
oonwıcla, Talat dokuz ay yirmi bir 
_hapse malıkfun ve tevkif edil.mif!ir·,A 

tir11 

1 

.... 
1 İt 
kor 

"" '-iy 

ı •• 
buy 
1 • 

o·r 
Hiç geçinemez.dik. Kısk.anclıklarımız ha

zan dövüşle neticelenirdi. Fıkat, bu haller 
arasında, yaşım'a beraber artan bir mu
hrlbbetl@ ona bağlanmakta idim. O kadar 
ki, attığım her adımda. kendimi bu bağın 
çemberi ic;inde buluyordum. 

Bir acıyarum, bir candan dootunı bulun· 
madığına müteesaiftim. Kedi yavrulannı 

tekmeleyor. kurbağaları taşlarla ezerek eğ-

yatın bu sönük ve esassız cere~ ~ 
mam. ııururuma ve yaıama iste~ 
bir darbe indiri~ordu. ; ,., ı 

leniyordum. Bu benim, insanlara olan hın- Fakat. kınlan umidlerimi yenilemrJc..1; 

liabartı beni btr Fransız mektebine yaz· 
dırmıştı. Calışkandım. Zekim, akranları
mınkinden üstündü. Buna rağmen, benJ ha

yal iiemimden ~yıran derslerim, omu:ı1a
rıına ağır bir yük gibi abanıyor ve, bu 
kuru. matematik didinmeden hiç zevk duy· 
muyordum. 

Zi.iliı..lc. olan d~.ıı:hnliiKÜınlt! llel'aber, }'a

tımla uyıun olmıyan bir talum ciddi •· 
serler de okuyordum ki. bunlar tuurumu 
hırpalıyor, ruhumd;:ı garıb Uıtihaleler yara
tıyoıdu. 

Yorgun dti1uyordum. Sebeb&l:ı gülüyor, 
M!bebsiı a~lıyor krıze benzeyen hiddet. lrı .. 
l"iln, )'ahud 11q·~ halleri geçiriyordum. 

Bu haller tcrlricen arttığı için, aile içjn
d~ ~hcmmiyetlc karşılanmadı. Babam beni 
<1yda iıir cOri.iyor,' sıhhatimlf' hiç alikadar 

olınu:yurdu. Tey"Zem, büyüdükçe huysuz. ve 
çetııı olduğumu ilf"ri a;ürerek hoonud.suzluk 
hile ıöıteıiyordu, Biraz iıııaflı olan Züli.ldi. 
Fakat o d~ baza.n kızıyor. bna:in bir tavırla 
yaka~ını ıHkip; 

- Aman, delinin bırıSJJ1!, Seninle uırq
mak: meı..tle~. rti.yordu. 

cımın tezahürü idi. rar tahsile dOnmek elımde değildi. f{,..i 
Fransız mt'ktebine '1rdiğimin bcş;inci se- beni çalı,maktan menediyor, ziyan 01' 

ne!~i. tifoya yakalan3rak imtihanlara &ire- tikbalimi tekrar kazanmak arzuları. 

medim ve sınıfta kaldım. Bu vak'a tahsile 
veda etmek için verdiğim kararın &.mili ol· 
n1uştu. 

Bir çılgınlık yaptığınun, hayatımın ziya
na uğramasına kalkıftığımın fatkına var -
madan mcktebden uzaklaştım. 

dolduran hayal kasır;a:arun Onünde 
dağın oluyordu. 

. Ziililin, hayalımda oynadığı rolde~ 1 
rı yoktu. Zaten, Kolejde leyh 
duğu için kendisini seyrek görüyor "' 
men hiç yanına sokulmuyordwn. 
mlı.den bu uzak yac<1y10, zamanla a Babaın biraz kızmı~tı. E'akal, artık büyü- T"' v 

dü4i.irnü ve aklımın her şeye erdiğini üerı doki geçim.ü1Jiklerj de ortadan kald 

,.ürerek: tNe yaparsan yap!. ce\•ablle sözü 
keıo;tl. Teyzem nasihat etmeğe kalk.ı.şmıı;tJ. 
Sözlerini dinlerken, hayalimden mekteb 

kitablarım kafile halinde geçiyor, gözleri
min onünde, tarihin hiyeroglıfe benuyen 

Bana acıyor, biraz da ehemmlyet ve 
du. Bu halden muğber olmak.la 
kendimi ve mevlriimi bildiğim için 
ruyordu.m. 

Askerlik çağıma kadar bu ba,ı~ "' 
vare hayat devam etti. Fakat okum,Jc 

satırları. nefret ettiğim riya:ıiyenın kara ı · k 
asından endi.mi kurtaramamıftııtı· 

bulut halinde rakamları UÇUfuyordu. Kal'! rl 
bir ısrarla: giındüz elime g~irdiğim edebi eSt"rl~ 

rediyor. kitabcılardan kira ile rom11' 
·- Bu kadelr elverir... Fazlasını ,.:ı ... .,- du·ıyordum. 

m.ıtm! diyordum. 
Teyzpm bir kaç kere. bu kitablsrı. 

Artık benim için bo.t ve avare bir hayat duium kalamı nic-in dPrrılerime h 
hoolamıştı. Bu halimden kun,. m•rnnun dı8IIT'i bır m .. eıo halinde ort.ya l<O ;/, 
bulunmuyor, herkes beni hor ıoruyordu. tu Fakat benden aldıiı kayıdi.ıı- ,,. , 

Cok mütetMirdim. Ruhumdaki, daima en j tirme cevablar üztrine ileri g:ıtmektcı&I 
yiıkıeklere çıkmak, kimsenin. eri.,emiyece· [eçti. 

emeller• vum.a.k ;ativ•lı'.ıaa Ta~ :ha. 

ı r ,~ 
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Her gün bir fıkra -Bugünkü-
Başvekilin daveti 

b Be~ Yüz kanad, diyorduk, Bu ·· 

Alman31a31a 
KaPşı 
lfüthiş 

Ha11a 
llüeumları 
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GAZETELERE GORE 

vaziyet-beı bın kanad. diyebiliriz O• b'lgu~ •. 
ud ··•ıırli.1 a azdır. O takdirde on b 

d~ha fazla kanaddan bah•~d ın. ~e 
lıra, bir tek milletin ayd . . ecegıı. 
Yare in•aaını zaru · .. a uç bın tay-

' rı gordü", b' d 
re girdik. lıtcrıcniz hakik:tı ı~ cv
rnunuz· fakat · c goz Y\I· • ınsan .. l 
·~~~sını kutlar gibi ~t 0 

... :nücadcle 
11oturrnü1it\ir· b & Yuzune 1tadar 

. ' unu görme l •unuzi Maa ·f V . z o ur mu-
dera progra.:la ekıll'.iinin havacılıjiı 
zıldı. Belki aeç "i:u.'lk:b edeceiiı Y•· 
manlar hızla d • . . nmııt.ır. Za. 
ki klüik d d ... eıı.•ııyor. Gün aelecek 

e ıgımız usul b · f b 
takılıp hayatın icb . !~ tara .a ı· 
kılabını yapm k ar ettıaı tedrıs in-
i • mecburi t' h 1 ocaktır Bl · . Ye ı &11 o-
düıc k~lk crıot. ~un Manı denizini 
hatırlıyoru:. gdt~aı günl~~ bizler bile 
re k t' 1 z sene ıçınde tayya. 

ı a ar aıan bir k'I 
"•eıtaın h l' na 1 ve tahrib 

a ınc gel · f y 
&encliiin havala d mlJ ır. annlr.i 

"·nıı.rııı ·W Yüzmek ve lr. rda uçmaiı denizde 
ıu aıaa .... k 

tabii sayacağını ta1ım· Yllrume ten de 
iildir. Ancak yann ı:: •~elr. &üç de

l~~·: Halbuki doirud.:;:~n hazır
aunun icablarını dü .. aruya bu 
te • 0 tuneceı.. v . Yız. ünyanın i . d &zlyet-
olduiu buhranda :~n b~· ~ırpınrnalr.ta 
nın havalardan aelcc •. uyülr. tehlilte
rnazııınız) Buna i eııne naeıl inan
!< urumunun çalıı njnıyoraanız Ho.va 
rnak, on. İyice y.:k~ arını lr.olaylaııır
m_ak ltizumuna daım~k. ondan ol
T urkkuıu fil ı ~nanacair.eınız. 
T" k h 0 arı ıehır l · ur avacılıiının . . te Ut gezip 
rakki mcrhalcaini h e{kfm~ı olduğıı te-

1.n.od,,,.'I ken vilayetlere a , a fılen göotcrir· 
••kilin kuru yaptıgı tamimle Baş. 
daki davctin7~~~a Yjılmair. bakkın
kendilcrinin ve •rıı ayacak olanlar 
ı·ati menfaati . rncmlclr.etlcrinin ha-

Ka~I l.rdır. erını İyi anlanııı olan. 

SllAb fabrikaıa
r ı n da, p~trol 
depolarında, 
tersanelerde 
bDyDk yangın
lar çıkarıldı 

Londra S (A.A.) - Bu ak,am n~1redi.l~n 
t•bl!i hakkında Hava Nezareti •'l'IS•daki 
ta&illtı vermektedir: 

A1rııan petrol tasfiyehanelerine tevcih e
dilen hava taarruzu alçak bulutlara ve sise 
ratrnen yapılmıftır. Karmen ve Reisholz'a 
kartı yapılan Ud hücum bilhassa muvaf
laltıyeUe netlcel<ııınifllr. Karmen petrol 
tuliyefıanellne hucum ed•n bir pilotun be· 
Yanatına nazaran bombalar atıldıktan sonra 
)'efilimtra.k devamlı nya peyda olmuş ve 
bu auratle bütün hed<ller aydınlıkta bu
lunmUf!ur. Relahoi.ı'da dil'°n bombalar 12 
kadar 1ansın çıbrmışlardrır. Bir müddet 
eonra bunlann hepsi birle,erek bir yangm 
halini alnıı,tır. 

Aı.Jan dii•r bombalar ıiddetli infilak 
1ara 1ttbebtyet vennif ve duman aütunları
run yükaeldiiJ. aöriılmüş,tür. F.ssen'de, ın .. 
giliz tayyar~leri Krupp fabrikalarına mütc .. 
addid isabetler yapmış ve rasıtları bonlba• 
ların tevlid ettiği muhtelif yangınları kay .. 
detmiı;.lerdir. 

1ıuııttıııııııı111111111111111111ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1ttıııııu1111111mıı1111uı 

Yazan: 

Dr. TEVFİK BERKMAN 
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Deniz. sıhhatimiz üzerinde müc::&r en 
kuvvetli !kltm t<o.ktörlerindcn birini Leşku 

eder. Bu sebeble sahillerimizin unainuği 
ve güı.eJJiği itibc..rilc de en nıes'ud millet
lcrdo::-n biı·.ıyiz. llakikatcn deniz sahillerin
de oturmak hem ze\'kli, hem de çok miı
cssir bir tedavi tcdblı'idir. İklim, hararet 
ve lu!T'ino!ite itibatllc pek muhtelif sahıı
lenmiz ve çam ormanlarile çevrllmş mib
tesna güzellikte plajlarımız vardır. 

1.1uhtelif lklim mıntakalarına göre pl.ij
Jarın tesir1eri ve endikasyonlan biribirle
rlndcn farklıdır, bu noktai nazardan her 
birini a)-Tt ayn tetkik etmek lfınmdır. 

Karadcni:«lc iklim sert şimal rüz.g!u-la
rının teslrilc serttir, denizin tenbih edici 
teııiri azamt derecededir. Ak.denizde ıse, 

kara ri.izgArlannın çokluğu, yağmurlarm 
az.lığı. güneş radyasyonunun şiddeti ~bj 
!aktörlerle iklim daha mutedildir. Marmara 
ve Adalardeniıi, htr ikisi arasında muta
vass:ıt bir yer almaktadır Bu hususiyetler 
dolayı.sile Karadeniz sahillerinin çok tonik 
ve tenbih edici tesirlerine mukabil, Akde
niz ~,ahlllerinln az tonik ve sükOnet verici 
tesirleri vardır. Bu !ebeble Karadeniz sa
hilleri sinirli, f;.zla tenbihe müstaid ve 
göğüs bezleri büyümüş olanlar için mu .. 
vafık değildir. Halbuki Akdeniz plajları si· 
nirli, romatinnah ve hazım bozukluğuna 
duçar olan kimseler ic:in faydalıdır. 

Filhakika deniz muhitinin uzviyet ili:cri
ne tesiri c:ok kuvvetlidir, kanın kınnıı.ı kü
reyveJerinin miktar ve kıymetini arttırır. 
Okidasyon ve temsili, sinir siiteminde ve 
iskelette mübadeleyi faal bir hale getirir. 
Ypnl uzvi fonksiyonları ve hayati feno
monlerl tanblh edar. 

muvakkat olur. Şu halde çocukları yavq 
yavaf tevakkuflw·Ja denize sokn1ak do~u 
değlMiir Bu tcrcddüdlü hareketlerden a· 
kınmak gerckt.iı'. Bu hem zararlı, hem de 
korkak çocuklaıın korkuSWlu arttırır. 

Bundan soru·a bir reaksiyon husule gelir, 
cild daınarları genifler. vücud derinlikle
rindeki damarlar büzillilr ve sıcaklık duy
gu.u hatlar. Bu thermlk realaiyon de· 
vamlı olabilir, fakat nihayetsiz değildir. Uz
viyetiıı müdafaa kapasitesinde bozukluk 
varsa, veya bu hudud tecavüz edilınlf ise 
yeniden bir ürperme başlar, ikinci bir tit· 
reme gelir. Ve birincisine nazaran daha 
z.iyade rahatsız eder. Bu ikinci reaksiyonun 
:ıo;uhurundan evvel banyoya nihayet vermek 
ve bundan içtinab etmek li:umdır. 
Soğuk deniz banyosu müddetini tespit 

etmek oldukça güçtür, zira ikinci titreme
nin ne zaman zuhur edeceğine dair elde 
bir delil yoktur. Çocuktan suya koymadan 
evvel, onları deniz kenarmda kumlarla ve 
çakıllarha meşgul etmek ve iklime alıştır· 
mak !Anmdır. Veya aıcalt banyo ile lşe baş· 
lamak icab eder. Yedi yaşından evvel ilk 
baoyc..11.r iki dakikadan fazla olmamalıdır. 
Ancak vünnesinl bilen çocuklar daha uzun 
bir müddet auda kalabilirler. Zira kol ve 
bacak etl~rlnin egzersi.sl mukavemeti artb
rır, soğuğa karşı daha iyi mücadeleyi müm
kün kılar. Ancak yorgunluk ve sürmenaj 
dtret.'tıine v.w.rmamak lizınıdır. 
Sıcak deniz banyosu ise UZWl müddet ya .. 

pıiabılir. Ancak bunun tesiri soğuk banyo· 
ya nazaran daha zayıftır. Bu .. beble soğuk 
deniz banyolu, hayati fenomenlerin tenbihi 
!cab edeıı hallerde faydalıdır. Sıcak deniz 
banyosu ise kemik ve bezlerin tüberkUlo· 
zumla ve kemik hsstalıklarında lstlfııdeli· 
dir. 

Dortmound'u bombaladıktan sonra dön
mekte olan bir İn«Iliz bombardıman tayya
reli La Haye:in fimalinJe çift ınotörlü bir 
dütman tayyaresine raslamıştır. Kısa bir 
mi.tralyöı. düellosund1.n aonra düı;ıman 

tayyaresinın bir kan1t.dı tutu!flUU!f ve bu 

.... ::'.'""-::::::::::::::N:aaub;;i~B~A~Y~D~A~R~ kanaddan küçük -çalar dü~tüğü ve ale· 

lr_:~t:~c~;N~c:.~:b_ ~ .. ı:~M~~A~T~:a: ::u~~ .. =~~~· :si :'m!! U:.-:'cai~~r~1:~~- Müaa-

Bu aebeble beslenmesi zayıf ve gıda ınü
hüdeleai yavaf olanlarda çok faydaluiır. 

Halbuki ıiDir Kl~tcminin fazla te.nbih göı.
terdiği hallerde, atetli halJerde ve .zayiat
larını tel3fiye müataid olmıyan çoc\llclarda 
ıararhdır. 

Denız!u bu kuvvetli tesirini, deniz ikli
mini kıu-aktcriı.e eden hususatta aramak 
l.ıizımdır: Deniz muhiUncle oxygen ve ozon 
çoktur. Hıvadı mualllk halinde toz melmi, 
i:, pd ve colloidal halinde lil1si ih~"·a t..-den 
damlacıklar vardır, hava mutlak surette 
sarur. Esmerliğin sür'atle husulünü kolay
laştıran mühim lumlnosite vardır. 

Deniz küründe, ıu banyosundan sonra 
başlı ba'.'llla müessir birer faktör olan kum 
ve güne, banyolarından ileride bah.sedece
liz. 

Filhakika güneş şualarının en müsaid tet" 
!liri denizde ve dağlarda görülür ve mez
kUr iklimierin kudretinl ikmal eder. Deniz 
kürleri arasında deniz sporlanna da ayrı 
bir mevki vermek lhundır. 

.. Silih u• pslTol d•polarına yapı-

,, Alnaanfap da !!!! ır•mi ıündüzlü taarrzların 

... ea:Y•nnaıne at• ıal•ilatı 
Asıl mesele deniz kürünUn nekadar ol

ma .. ıdır. Umumiyetle bir ay kAfidir. J..1.üşa
hedeler gösteriyor kJ, bir müddet deniz ik
lim ve deniz küründen hıtifade eden çocuk
lar, daha uzun müddet küre devam edildiği 
takdirde istifadeJerinI kaybebneğe başlayor
lar. Azami istifade için yirmişer günlük 
veya birer aylık deniz kürleri arasında bir 
aylık pek yüksek olmıyan bir iklim kürü 
yapmak en iyi bir metod olarak görül -
mektedir. 

ğa la- 1 Londra ~ CA.A.) - Hava Nezareti tebli-
.,., •••••• ji: 

~niz kürilnde iklim faktöründen sonra 
müessir olan ildncl faktör soğuk veya ıu

cak df!niz banyosudur. Bunlara kwn ve gildi~9 "'ınınuz larihlnde • 
nutkun ?ar 1 Rayıetag'cla ver • 

11't'ler i ça arını ta 
t:.sıı ı nt:ilt<'re üzer· fıyan beyanna-
~ı ' &fhtrnakJa Hitı ın~ layyarelC'ti va11-
Jı: nd4ki 4nna İng·li er ın iyi yaptıjı hak .. 
itı"ıtık bir h ı z matbu.,,tı t-"lence il 
1 d IYTıtl izha • e 
ra tdildiiinin ~ etmf''ktcdir 

ın.,ın erte,; ııu·· .. 
" r•lrnen İnı·u nu geç ılın .. 

f~t~:r .. ıtyuen dcr~t~k~teltorinin nut-
ın ft'na habe trtnl bi~mivorsa 

Ot dihnekıed' r alrnakta old •.. 
0 .

1 
ır, ue~ zan-

111 Y Tele 
Bi>dokı ııraph divor ki· 

rl vazıyet n ·ı , 
ır Bit düştnan au erd~Jt; &ib• dc·iil -

• ol ha tneınhaıannd · 
8 " betleri n•tt tın an çıkını, bl .. 
• hcır ~ı tın yea.iine e .'kt.en korkmayız. 

Vesile te kil et rıetıcest '>ir el:lence· 
"'·lltna7dı A - -mesidir. BaHka t·· ... d . Zmımıı L. UTıU e 

t:ıı,tur. ıncaa daha kuvvetU 

~~'1lf's rliy~T kt• 
nıtl,..r nı 1 d,1 . "'' >ndıırnızın k 
llhlı ol<l.tı~unu endi~inirıki '"hl 

·~ 1 lAnn•ırn· 1 ~ 
• tudur ki nutk 1' '>malıdır. Kı-

""~Mn ' 'ln çok 
t'' a ratmerı. İndli ıeı; V•rilmif 

İnaillz bava kuvvetleri bombardıman tay nee banyosunu da ilive etmek liıı.ımdır. 
yareleri dün gündüz Holandada Hammsted Hafif, tatlı deniz rüzgirlan da vücude 
ve Leeuvarden tayyare meydanlarına hü- hakiki bir mesaj yaparlar. 
cumlar yapllUflardır. . .. Soğuk d•nlz banyosu çok defo hiçbir kal· 

Bir hanpra ısabet vaki olmut ve dut- de ve metoda riayet etmeden yapılmakta
man \ayyutleri yerde mitralyöz ateşine dır. Bu sebeble böyle banyoların fiziyoloJik 
h.~tulm~tur. Tiıyyarelerimizden biri ge~ 1 tesirleri de sürprizlerle dol~dur. Soğuk de
donmernıştır. Ge-oe bombardıman tayyare niı baı·yosu havuz veya göldeki banyodan 
lerlmiz ~t!ılenkirchen ve Karmen ~ Du!· çok farklıdır, deniz suyu husus! kimyevi 
seldorf cıvarında.Hambrugdaki sun·ı petr(Jl unsurlan ihtiva eder ve huswıt fizik ka
fabrikaJarı teaisatına Essen'de bulunan 
Krupp fabrikalarına, Hamın, Krefeld ve 
Maubheim'deki Uıte depolarına ve Almıuı· 
yanın fimali -blalndekl müteaddid tay• 
yRre meydanlarına hücum etmişlerdir. 

Sun'I petrol fabrlkalannda llı.a edilen b&· 
sarın bü,.Uk oldulu ıwınedilmektedir. 

rakterleri haizdir. 
Suya girildiği anda cildin bütün ince da· 

marlan büzülür. Cild solur. bu sebeble az 
çok fiddetll bir titreme, ürperme, tenef· 
füste spazm husule gelir. Fakat bu &n7.a

lar uıun sUrmez, suya ne kadar ailr'atle 
ve tam oJnrak girilirse o kadar hafif ve 

"** Deniı kürlerine aid bu yazıya nihayet 
verirken mühim bir nokta üzerinde dur .. 
mak lazımdır. Sınırlarunızın dörtte Uçü de
nizle çe\ rilmit ve dünyanın en güzel li
man, körfex, koy ve pl5jlarile süsleD.Jll4tir. 
Bu itibarla hakik~ dtnlzci bir millet olarak 
inkitaf etmek ve eald tarihimizl canlan;· 
dımıak lizıındır. Bütün gencUkte deniz 
sevgisini derlnlqtlnnek 1" ınhhl oldutu ka
dar milli vazifelerimizin bqında gelmeli· 
dlr. 

Tayyarelerimhin hepşi salimen üslerine 
dönmtiflecdir. Ca!l&mba günü hava ruuha
rebetlnde dilşmanın dij;er bir deniz tayya
reainiıı daha imha edildiili timdi öğronil· 
mifllr, 

!!._ambar•ta çılıanlan yanğın 80 
~:: :·::~:K ~!~~=:::!] 

ın nutkunun ne ·rt . z R•~telt>ri Hit • 

''"'•n yetiştirrntk' .:;;. •rt.a ııüı.e ta • lrilom•tr«l•n •örülüyordu 
eb.ız etrni,lerdir l memurlarını ra-

e AOu•to•un batı le Ucuz ve pahall 
1914 te yani bundan tam 26 1t11e evvel Biranın fitesi bakkalda otuı kuruta ve 

l!it!er b L_ • 
' • . q.. Yeri c!eL• 

."'ddüm eden er "'1 leQ.\r\izlertne 
•U h 1 ve anlan k la la tı •z1r ıklar,_ ka o Y flıran 
-.. haasasiyetsU ~ır:~r:ııe\t!tirnizi bil-
Newı Chronicle di ::.adır. 
Almanya Üzerine Yor ki: 

~I~: etılan beyanna!t::T~~rimiz tarafın• 
n• n Alm;ı.n milletin· :n•n hükihne-

'!diii '4!Yltri Al ın bılm~s.ini İ'"--
nun - . nıanlara, b'Idi m.,. 
1';} u;ındir ki onları ı riyordu. Bu .. 

· Pbı ceza.aı ha • okuvanlnr be 
~ 1 rı:ı. d tta ölüın ' sene 

• r ı. ce'!:a!ına ç;ırµJlı-
Nın k&tıdla.rı ; .. 

"' k&.dırun okurnıl\c: İnl((1t<'redt! h•r erkek :le: lıraa:tını buldutu"'';11
, r~dv(){ı.· dinle ... 

ba~ka bir fe ,'ıtrı l.@krarlamak 
~rile Alınan ~!_1dlaPnı 1ırtır. İo!{ili.z k" : 

l\I rtnın •-- ._ 
t ..... ı.ı bud:ır. 

•zrn· d le ır e hararet. 
fuara hazır. 
lanıhyor 

Lnıır 3 (A 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz hava kuvvetleri bu (ÜJıler Cllwl Harbi baflalllJf ve alın· İııb!su Z.S milyon litre bira satarken bu 
nin dünkü hücumlarının tafsilituu veren tosun ücüncü IÜJIÜ Lüklemburı'dan Fran- fiat 16 kuru'8 inince ve 1 ~ 
Hava Nezareü iltihbarat bürosunun bildir- sız toprajuııa giren Alman ordusu Fransaya hatta tekrar 20 kunaıp _) ? "' 
diiine nazaran Holanda üzerinda yapılan barb ilin e1Dı4tl. Bu barb pçen •ne e~hi· çıkınca 6 milyon litr. 
bUcumlarda Anuterdam civarında Schipol ıun·· ""'•ında patlak vermiştir. Demek ki bir satmaya bqlamq. Yal 

ela de bul ·· te- ~ ııız raJu istihlaki od. 
tayyare meychının yer unan mu a~ sonra senesini dolduracak. 21 1ene ev,·el 
•cldid dört motörlü tayyareler hasara uğra.. J hafif bir azalma gürü· 
tılmıftır. a,iustosun sonunda Btl('lka ve Fnrısanm on Jüyormuş. Bunda hay-

Knockede -Belçikacla· bir tayyare iki vliiyetl ı,pl edllivemılttl. O uman ret edilecek ne var ? 
dal! bataryası 300 metre alçaklara k>dar harbin üç tıq aydan fazla lilnnl1ecetınl Halkın on, on bet ku
dalan tayyarelerimizin attıkları bon.balar- ~rkel iddia ediyordu. Hele Polo'ft7anın, mşa deiil, bir iki ku
lar iskat edilmiştir. Dün akfamki hilc.-um- Yuplavyanın, Kumanyanın ifcallerl, Rus- rup bile ne derece kıymet verdiğine tram-

d ki d -" ı ~-- vaylardan ve tünelden daha iyi ıııiaal mi laı·da Hamburg o arın a ,~arı an yan· va ordu.unun yerlere aerllitl iluruuo bar· 
· ımn....ı;.. Sal ,, olur? İkinci mevkide yer bulamazsınız, vat-aınlaı· 80 kilometreden eOrü ~~....... z.- b'ıo b'ıtmeL u''z<- olduhı kanaati umumi ldl 

1 sfl.-1. ..... -ı. ·· ·ne a. •'-' •- mımın yam bile tıklım tıklım doludur, ön-
bergende bir petro le ,~•<& uzerı 0 barb elli aJ ıürdü. Geçen .... bir iki 
~itiz ton nğırlığında, yübek infililt kabili· dcld veya arkadaki birinci mevki Jıot.,. Hem 
yeW bombalar ve yan(lll bombaları atıl- haftadlı Polonya t._.ı olununca ytlcllrım itin prihi bizde hali "Vakti yerinde olanla
mıtUr. T•yyarelerin milrettebab fiddetli harbinin ayakta ldmae:Ji buakmı)'acaiı •- nn bilf' ikinci)'i terdh etmeleridir. Bunlar
infil1klaruı vuku buldu&unu ve yang<nla· mldı. Altı ay 1uf tıükün içinde ıeçlıı<e her dan birine doshı sonnuf: 
rın çıktıtını haber vennektedlrler. kes hayret etti. Fakat yamı! .. Norveç, Da· - Yahu, ayıb d•ilil mi sana? Neden ikin· 

da, Bel 'ka Frama iki ci me,·kie biniyonu.n?. demi,. 
F B.J,."lıa HolanJadalıi nimarka, Holan çı "' Arkadaşı. ,u ccv•bı vemıit: r-, ,.ı ' ·- bu(Uk a7 içinde nillverdiler. Hele F•an. 8 

. d · - Doinı. ayıb. ayıb ama ne yaparsın. 
tayyare meydanlarına aradan çıkınca .ııarb •rtık bitti• eıuyor- t:çiincii mc"ki yok ki. 

-hı. Harb ııen• bitmedi. Senesini dolduruyor 
1"'11'rıu/.lll' ve plllıa bl• 1<lec<k .... de ayni haytttle: • l.u~nlllll'l• "•t 18 A.) - 21l at 

•.11 ıu d, •çılacıık olan · uatos salı ııilrıü Lonılra 3 (A.A.) - Hava Nezar'ti toblı,\i: 
'tıakıe:ıtıın son lıaıırlıkla~ tıHtıtrn~u•yo.. İnaillz hava kuvvetleri bomt>ardıman 

- iklnd ,.a,ım bltirdl, ü~üncüye baıuyor! 
diyecejia. 

Fran•ızıar yaranamı

yorlar 

CUMHURİYET 

Balkanlar ue Tana boyu havza.ı 
Yunus Nadi, bu günkü makalesin.dl', ev

\oel& Macar, sonra da Rumen ve Bulgar 
devlet adamlarının Bertin, Salzburg ve 
Roma .ziyaretleıinden dönütte Balkanlar \'e 
Tuna boyu havza5lnda vaziyetin totaliter 
cepheye göre alması llzım gelen ~henin 
büyük çi.ıailerile te&Yyün etliğini, Rumen
lerle Bulaarlar arasındaki arazi ve ahali 
ih.tillfının kolaylıkla halli mümkün ol -
malda beraber, Macar • Rumen ihUllfının 
kolaylıkla hallolunup bitmiyecek gıbi gö
rlindüğünü aöyleyerek 'l'ranailv.ınyada 
~!acari!;tana arazi terki ihtimaline karşı 

Rumen milleti arasında mukavemet fikri 
belirdiğini tebarüz ettirmektedir. Balkan
larda ıılllhlı lhtil&hn çıkmasına totaliter 
devletlerin kat'lyyen taraftar olm:idıkla
rını da belirten muharrir, ya7lSlnı şöyle 
bitirmektedir: 

•Dünyorun flmdild halinde Salzburg ve 
Roma müJAkaUanndan çıkarılacak en e
hemmiyetli netice Balkanların ve Tuna 
boyu havzuının h<rtürlü kargqalıktan 
mahfuz bir sulh sahası olmasına verilen 
kıymettir ve bu, halile sulhun buralarda 
olsun bozulmıyacak olmasını bir l..aı.anc 
saymak yeniz delildir.• 

YENi SABAH 

Türk· Yunan do•tluiu 
Bu bqlıltla yazdıllı makalede, Hüseyin 

Cahid, Yunan!stancla Metaksu rejıın!ni<ı 
teeaaüsünün yıldönUmü ınünuebetile Türk· 
Yunan dostluluntlan bahaetmektedlr. Mu· 
harrir, Metabas'ın f8}ısiyetlndeıt ,.-e Yu -
nan!stana yaptıjı hizmetlerden de bah • 
settikte:n sonra Türk .. Yunan dostlu!u -
nun kuvvetini anlatmakta ve f\ll\ları söy
lemektedir: 

c Yunanistan bu eUn büyük harici ıne .. 
oeleler k&.rfllU1da deiiJdir. Yalruz BuJga· 
riBtanln bir Dedeağac ve koridor davası 
vardır ki timdild halde biraz ~fiflemiş 
görülmekle beraber ileride bir gün tekrar 
alevlenirse Balkan ittifakının mukaddeta
tı ne olursa olsun, Yunanistan, dostu ve 
nıUtteflltl Türkiyeyi kendi yanında göre
cektir.• 

iKDAM 

Molotolun Türlriy•y• aid 
•Özleri 

Abidin Daver, bu günkü makalesinde 
Molotofun eon nutkundan bahNtmekte, 
nutkun Türk - Sovyet münuebeUeri hak
kındaki beyanatı ihtiva eden lc:ımnnı ele 
aJarak şöyle demektedir: 

• $ovyet Hariciye Komiserinin, Türkiye 
baklanda, daha aıcak bir u..n kullanma
sını beklerdik; çünkü, bütün dünyada 
Sovyetlere karşı, yirmi senedenberi de -
vaınlı bir do.sU.uk gösteren tek devlet Tür· 
kl7edlr.• 

TAN 

Uzun bir harbe doğru 
Ömer Rıza Doğrul, bu gün Tanda çıkan 

mskalesinde, İngllterenln Almanya ve İ· 
talyaya galebesinin uzun bir harb sayesin· 
de ve neticeainde olabileceiini söylemek
tedir. Uzun müddet devam edecek bir bıır
bm • Avrupado plecek kıtuı bir •falet 
ve ıstırab mevsiınl olae&Jı fimdldtm an • 
!aşıldığına göre • hiç iyi karfılanmıyacağı, 
karıfıklıklara ve te'°vvüşlere sebebiyet 
vereceği, bu kadar zamanda da· lngillcre· 
nin bütün tmparatorlulile Amerikanın 

1 
yardım ve müı.aheretile kuvveUenecetı ve 
son zaferi kazanmayı istihdaf edeceği ka· 
naatini izhar eden muhanir, İngilizlerin 
harbin mukadderatına daha fazla hakim 
olduklarına ve harbe istedikleri istika • 
metl verdiklerine lnandıklannı da söyle
dikten sonra töyle demektedir: 

•Aiwılotı vo ey!Cil ayları İngilizlerin 
inancını teyid edene, daha aonrald ayla
rın ve hldlselerln aynı inancı bU!bUtiln 
takviye edeceğini sanmak. allebi ihtimal, 
bir bata tctkil etmivecek.• 

VAKiT 

Tranıiluanya meNlen harbe 
lıadtJT gidebilir mi? 

Amn Ua, bu maluılealnde, 'Macarlarla 
Rumenler 1.rasındald Transilvanya ihtil&
fını ele almakta, bu mueJenin bir harbe 
dayanmuı ihtimalinin mevcud olup ol .. 
metdığın1 mütalea ettikten sonra. bu ihti-
la!ın ailiha kadar dayandı~ı tnkdlrde Al· 

ı;, koç r. .. Fuar ve Kü!türpa,:e•gul olun- tayyareleri dün gündüz Fransa, Belçika ve • Borçlu olmak 
,,.,~. kora'~'r )"uz •mt!le ve bir l'n'- •haaında tiolıııdadald t .. vvare meydanları ü.ıerine 

...., Ve tnüh. yv& r-•~- ..1_ ~J r! L.- "ha 
fllôıkU:.dır B endiı ınüte ...... ~;--" um- nlilteaddid hava hücumları yapmı_.Jardll'. Bir Fransız muharrl : .Her~ten ıti r 
· · u b•-L• "-Y•'l -·"· ı•----- ... c la ta · bet ·· k · ı her"--· bo clu ol der LIYeUet- ve 1 .. -

0~"'1 fuarda bir ~ .... - .w~ ve hareket -1ıa rına m ısa - ıorme •~ •·r~n _,_ r • · 
;._....,.,-,1 ı ..... '- urprlılt.. ·· çok: husu. le ı y d · t' ah t c-ı·ınd.... du- Vakı& deı· işeceı~ i haber -·~ttr. 'l\irki ' • Rorrnek rnun ._,_ r o muştur. er e u ır a WI • 

Ajıxlaıile kut tutaa. 
lar lf'De yaranamıya~ 

caklar. MailOb olun 

.. .W.blarını te.ıinı ··
tikleri J'·etıniyor (ibi eltı 

manyanın Rumanya petrollaruıdan mah .. 
rum kalması, hatta Bakü petrol!ann1n mU-

~ 
nrıkale yollırının kapanmasile neUce1ene-

. ceği fikrini serdetmektedir. Muhanir, bu 
' jc;in. sonunda Almanya ve İta~ynnm ha -

)- · kemliğine müracaat ~retile halledilmesi 
buyuk Yeııın her ta f ı ... un o.. tan tayyareler alçak irtifad.Mn bombalanmı-t (!#::; '\erilen l(_ra kanunu bu 
ı rri la?'Ylciler, tUcee 1 ra ından bir çok ve mitralyöz atetine tutulmutlardır. Düş- ~-~ itiban bizde de temın 

tan atkArla r ar ve muhtelit d d Ala kh bo 
rı•r F..cnebı dev rı fuarı iıtirak el.. man muharebe tayyareleri tarafından bl,u ( """\.\ f \ e iyor u. ca re 
rı "nu unı ı.!l de;,ue~1_ve firtna\ar :.tn;:kte. 1..:.ırfl ko1ma hueketleri olmU\ıtur. Tayya- ""-~ \\~ !uya pek bir ı;ey yapa-
• .. ıırnk f'ıi la .tuıe bu Yanı ıt\~rimizden biri üssüne dônmemışur. ~ ).~/ ~ ladıiı İ('in ancak o-ıyor 1' h-· -.ene ~s- fuı _J J \'' 
tın:. bıı C"ne i;Ur:.k°"ır enııorn~.,. . l ı.. ra Bombardıman layyarelerimiz. Aımanyan.-.. fü~ .ıun J' i.ızune cülcrek, 
M d ı ebnekt h ,,na 1

1.A:J.- ;\sk1?ri hed~fler üz.erine Wleınli hücumları~ ·~ ~ nhararak, ikram '\!C 
f"V Pi• ın sefirle..: j ~ ulnnnr'I ttnt-

ıı .. ıJ ı · ·• ln\ı L._ na. devam etmişlcrdır. \ ılli(At ederek, hatta i-ı.ş oı rnırıe dav.et edil- r, 1.1':'ledi~·e!ince 
hı11v, 1Uarı \'e denızyoU •ulftir. Devlet de Dün ıeceki hucumlarda uıl hedefıc:i _ _ "inın düıelmesl İ('İD n-
·ır • 1 •rı \arif ı .. t:.ınden, Hımburg, Mibourg, Sab.bcrgcn_ v. • na _yeni yeni yanhmlar 
1 . ınuna<;e :ıetlie yapıl•n bu" .. e eı·ınu.,. fu.. .E ti 

ır ı ..ı • Yuk nwertch petrol depaları ttşkil utmıl!: r tf'min f'dere1c: nıat -r .. · ~ <. crrrl'k bmire gel~ l~ızilithan A ı 
. {' leııcc!ı dikıt!.lar lı:<~rirtınf!t ~ıvart-t.ı,ile- d:n~~~ma~a :~:::: ~:~ı:;~ar~ mey· lubunu tahsile sah,ıyordu. Yeni tadiller, 

fuar tahaııında bir çok h ll:l'!-.!rt> ••hir __,. borclut.ra kartı bir hayli tatsP kayıdlan 
ır .,:.tır_. atırlık'11; Y•ıni- Hımbura ve Salzbergende büyük yan- ihtiva edi)·ormuı. 

.ı..(Hıin ntel 
1 

k gl.nlar çıkmıştır. Buralardaki haınnn bı.i- bo 
1 1 1 

be 
8 'l!l,f istir1ıl~t 0 ant11. lf.n1inn v~ ernaa.n YJk olduiu zannedilmektedir. HarekıJ.ttan Bunun başuıda re u ann ma )·anın 

l·atttrr.ılttAn ~~ ej:lence yerle:-ı ıon biru... dönerken, ta)·yırelerimiıden biri deniz<ı d.n-f't olunma1arı. ceblcrindckiui ı;ıkarma.
•.:ı, ,"1"1 k _ Reçırılmekt!' ve fi.ıt'ar •-~ :nrnek me-cburiyetiode kalmıştır. }'R mecbur olmaları, dökmedikleri takdirde -- ~ '"dır. --vlt ,....., ___ ,;;..;..;...;.;;.,,..;.....;. _____ · y !ela 'd 
~ : ttblerinin zorla aranmuı var. o 11 er-

(' İnde arl,.m k lrl - Arnerikaya iltica eden l<•n icra ın<muru mi çevirebilerek, eüz· 
r Chan.Rai 3 (A.A.) _ a ırn_ıalar çocuklar danuuı1. saa~in.i.zi. yü~ü~erini~ ala~il.ecek. 
, ttes.ınin m11ıli ll~ul('r· Sır:vanpao 'V . Rllna karı;-ı ustunde hı( bır ~)' l .. tn. 1~ 0uak, 

('1ın~at'de F' ıtıııhatıırt Jeııhnıchl"ng 1 mec~lon 3 (A.A.) - ~eu~r: lııl~~u~n halla pura alnu3arak n1asraf clınemeyi ca-
f' •tıi ransıı trntiv lZh lli alikadar encumenı hacb multe(.'l-
1 - h C'ıvarında 1..,,_ ' mıntal-;ısında 1"'.ri ÇOcukl A ,,__ .. . k nına minnet bi1ecek borchr\ar da buluna-
1 UıtJl!L ...... 02 Y"'rısında annın merı..aan ıemııerı•.c na - . .. d h' b' 

... ..-ı tiç Çir11i ı r T\ ar. "''Vel line aid k . b . • •• 'b ı caktır. Yani bundan !oıOltra U!oıtUn e iÇ ır "' ın h ar;ı ıod<tl\ . anun proJCiını uıun ---..vı e •

1 

. . .. 
l '°': ul 1emte k . et->mobllle nlltli.r . Sf'v laMlllll·tnı. bır ceket panlalon, bır gom-
~larıeh aı::ırtırnı.,.tır. . ' . . . . 

~lfınd •ne bnU 'N'l!n\.tn Jı;i1t ~ . . l'ıojcye nazaran nıkliyetın )-apıhna.5ı bu- lf'k, hir ~pka ile dolaşan, tranl\'ayda bır 
ı., '-arı IOn Uını~da ftf'ft"eil'.,: ~•ti ta- tü.r, nıutıerihJerln Am~dka ;emileriııe ı.~y- do:ır.luna f"~iler('k: ., .. 
•l")'hı.:-!llıdır. Bu llıtPd• • . 1 1te hı- fÜMfet" ruhaatiyeıi ""'rmf'sin~ bagltdır. ço.. - .,, otuz par9n var mı blradf'r. Cuı;• 
r""nıa& lıfınd•n dolaY'J p~!i~ ~:~d·la1-4'n ~ık nakline tahlil edilf'n. ıemih~·r Avrunaya danı unutmu"um: ak~ama hanımla ıönde

ta olan 81 kit..i.nUı ilmi ~n ... aıder&en. hamuleei&, aillhaız ve hitna)'e<ilZ ririm. dİ'.\'f'n baıı kim!i•l~re rtitlırsak h•l • 
· llclaeeldordlr. rot etmiyellm. 

ki Jostlarile dü~man 
oldular. Hatla ellerindeki l.ıi.ıhin vbltaları, 
!amanları. üsleri. tay)·are kararg&hlannı, de 
Polarını. eski do!oıtlanna ka~ı kullandmak 
uzere .~imanlara te~lim ('tfiler. Bu da yet
medi; dü'!oıuanlarıntn rejimini kabul ettiler. 
Kırk )ıllık hürriyet hocahıfmı bırakıp dik
tatörlere çıraklık etmeic ba~lıdılar. Fakat 
gene nafile. ıene nafile ... Almanlar pek MI 

,;ıkamu7urlar, çünkü Jı~r811$1llardaıı istedik
lerinden fazlası $imdi ellerinde bulunuyor. 
Fakat İtalyanlar: 

- Bizi 11ldatamazlar; biz bu deiişiklije 
bakıp da istcJ>lcrimizdcn vazceçmiyecejiz. 
Sulh ma~ında gene mütalebatımız temin 
cdilecekıir. 

DiyurJar. 
Fakat Almanlar l•tediklerinl aldıldan pbi 

ej,'er İtalyanlar da Fnnsadan eninde sonUJI• 
da lıütün istediklerini alacaklarM Franu
nın bu teki.pusu bofa &itmiş olmıyacak mı? 

Behçet SAFA 

«Hesab zaferden sonra 
görülecektir 

Lnndra 3 (A.A.) - Mahkumiyeti hakkırı
•l<l fılcri scırulan General de Gaull• aşağıda
ki beyanatta bulunmuftur: 

•- Vichy bükü.metinin hartketini 11ayri
v~rid tf'l.ikki ediyorum. He-~ab, zaferden 
sonra gOrülecektir. 

ihtimali mevcud olduğ\ınu s<>°yledikten 
sonra da: 

• Herhalde Rumanyanın batında dönen 
m~leler öyle kolay kolay bHecek '!'ibi 
giirünmüyor ve bu meseleler hitoı."edik~ 
cii~eT mrselcler mualllkt.R kalarak Ineihz
A lm~n harbinin yeni inkişaflarını hckle -
yeceğe benıl)'OT'.• demektedir 

(..___R_A_D_V_O_) 
Bu günlrii program 

12,30 program. 12.35 müzik. Çalanlar: 
Fahire Fersan, Şerif İçli, Refik Ferııan. 
Okuyan: Sadi H°'5el - 12,50 ajans haber
leri .. 13,05 müzik: Saz eserleri. ç.lanlar: 
Fahire Fersan, Şerif İçli, Refik ırer.ıan · 
13,25-14.30 müzik: Radyo salon ormtrası· 
18 program - 18,05 müzik: (Pi.) • 18,25 
müzik: (Pi.) • 18,45 müzik: Radyo <"'' or· 
ke:strası .. 19,30 müzik: Okuyan! Mel~.k 
TQkgöz - 19,'5 ajaruı haberleri .. 20 mu
zik: Türküler _ 20.lS müzik, Çalanlar.: Fa
hire Fersan, Refik Fenan, Şerif l1jli • 
20 45 konu.,.. • 21 müzik: Fam! heyeti -
21,30 müzik: Beethoven - Dokuzuncu sen
foni • 22,30 ajana haberleri • 22,45 spor 
servisi • 23 müzik: Cazband: (Pi.) • 23,25-
23,30 yarınki proıram ve kapanq.. 
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, 
Politika - Askerlik : 

' 

Rumanyanın vaziyeti 
c90 milyonluk Alman rcalitcoi· 

nin> ne olduğunu anlamak iateyen
ler, Rumanya Hariciye Nazın Ma
noi.lcako' nun Salaburg'dan döndük~ 
ten •onra bir mihver himayeg:erdeai 
olarak verdiği beyanatı ibretle oku
malıdırlar. O zaman Rumanyanın bu 
«realite> denilen ıey karşıaında ne 
gibi bir vaziyete girdiği daha bariz 
bir tekilde görülür. Filhakika her 
memleketin kendiaine yakıpn idare 
sistemini seçmekte ve iatediii politi• 
kayı takib etmekte tam bir aerbcatli· 
K'i vardır. Fakat diğerleri de bu ida· 
re sistemlerine ve takib edilen poli• 
likaya bakarak, kendileri için yol 
çizmekte ayni serbestliğe maliktirler. 

Rumanya Hariciye Nazırının ver .. 
diği beyanattan öğrendiğimize ıöre. 
Rumanya mihvere değil, fakat mih
ver Rumanyaya tam manaıile nüfuz 
etmiıtir. Ve bu nüfuz, ciatikl&.l ve 
hürriyet> mefhumlannın ıimdiye ka· 
dar bilinen ifadesine de tesir etmia 
ve onu asi• görülmedik ıckillcre aok• 
mu§tur. Meseli Rumanya Hariciy& 
Nazın derniıtir ki: cFührer ve Duçe 
milli hayatımızın bütün oafhalarile, 
bariz bir sempati göatcrerek ald.ka• 
dar olmuşlardır... Ve bu alaka, Ru• 
manyaya sulh İçinde refahlı bir ha• 
yat teminine matu~ bütün müstakbel 
hareketlerin mcmbaını tctkil eyle
mektedir.> Manoileako'nun bu beya• 
natı dikkate değer. Çünkü biz timdi• 
ye kadar bir memleketin milli bayati• 
le yalnız o memleketin hakiki ev!ad• 
larının alakadar olmaıı icab ettiiini. 
ve ancak bu ali.kanın refahlı bir ha• 
yat teminine matuf hareketlerin mem• 
baı oldui:unu bilirdik ve aenc de Öy• 
le biliriz. 

Rumanya Hariciye Nazırına aör._ 
Salsburg mülakatlarından aonra Ru· 
manyanın mukadderatı hakkında ka• 
rar vermek hürriyeti tam olarak. kal. 
maktadır. Kurulut halindeki Avru • 
pa cenubu şarkisi yeni ıiıteminde Ru· 
manyanın aiyaıi ve ekonomik iıtiklili 
mutlak bulunacaktır. 

Salsburg' da Rumanyanın iatiklall 
ıizcrinde bir pazarlııia mı fPrigildit ve 
yahud Rumanyanın iıtiltlali burada 
ıru münakaşa ve tcyid olundu anla• 
madık) Bizim bildiğimize aöre alll 
crealite> bir memleketin münak.qa 
edilmez istiklalidir. 

Görülüyor ki Salsburg da Ruman• 
ya ekonomik fcdaki.rlıiia ruı edilin• 
ceye kadar hayli tazyik görmüıtür. 
Ve en nihayet kendiaini mihverin ha .. 
livetine kaptırmı§tır. Rumanya Hı:t.
riciye Nazırının söylediğine göre mih• 
ver devletleri Rumanyanın en iyi a• 
bc111 ve en iyi 9&bcıaa olacaktır. Za· 
ten Alman lktıaad Nazırı Dr. F undt 
da Avrupada yeni nizam kurarken 
bütün Avrupa ekonomiainin Rayı
mark'ın bir tabii menzilesine ineceğini 
ve herkesin Almanya ile Almanya
nın istediği tekilde bir mübadeleye 
tabi olacağını söylememi§ miydi} Dc
mcmiı miydi ki, onlar bize iptidat 
madde oatacak, biz onlara mamul mal 
verecegız. Ve aradaki fark, Rayt
mark'ın kıymetini tctkil edecelr.. 

lıte Rumr.nya bu auretle iatila e
dilmeden ekonomik bakımdan mih· 
verin tesiri altına airmİ§ bulunuyor. 
Zaten Almanların iıtedilr.leri de bu 
deiiil midir) 

Rumanya Hariciye Nazırının aöz• 
lerinden anladığımız di~er bir mana 
da. geçen gün yaptığımız tahmin gi
bi, Rumanyanın §imdi TranHilven
ya ve Oobruca mcacleai hakkında bir 
ahali mübadelcıine yanaşmakta ol• 
maaıdır. Evveli. bununla iıe b"§lana• 
cak, sonra belki de bazı ufak hudud 
tashihleri yapılacaktır. Manoilcako bu 
mesele etrafında Macarlar ve Bulııar· 
lar hakkında çok cemilckiirane ıözler 
earfetmiı ve c.Macar ve Bulgar doıt
lar arasında bazı yabancı matbu~tm 
son zamanlarda muıirrane bir suret• 
te mahiyetini ve vüı'atini değiıtirerek 
me~gul olduğu umumi gerginliği iza· 
le> edeceğini söylemiotir. Rumen Ha· 
riciye Nazırının Bulgariatan ve Maca
ristan hakkında cdosılarımız> keli• 
meeini sarfetmeai hakikaten dikkate 
değer. Çünkü daha bir kaç gün ev• 
veline gelinceye kadar Rumanya ınat
buat.ında olduğu kadar Macar matbu· 
atında da karıılıklı ağır yazılar İnti• 
tt.r ctmittir. Bu do•tluk olsa olsa bir 
kaç gündenberi yani Salsburg' dan 
!IOnra teessüs etmiı olabilir. 

Şimdi umumi vaziyeti hulasa ede
lim: 

Rumanya Yahudilere karşı •ldısı 
tedbirlerle tam ırkçılık prcn•İPİ ile 
beraber. mihverin içindedır. i\1ıhver 
istediğini buradan temin edecektir .. 
Bu meyanda Macarların ve Bulaarla· 
tın da gönlü hoı olacaktır. 

Fakat bizim bundan çıkaracağımız 
netice şudur: 

•.90 milyonluk Alman realiteeini• 
anlamak için ıade Rumanyanın vazi
yetine bakmak lazım değildir. lsıila 
altına giren memleketlerdeki 90 ınil· 
yonluk mustarib insanlan da aynca 
dikkate almak gerektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
. -

Yugoslavyada iki yeni 
radyo merkezi 

Belgrad 3 (A.A.) - D. N. B. Ajaıw bil
diriyor: 

Yeni bütçede, Belgradad ve Aar11n1da.2I 
kilovatlık iki yeni radyo merk.etirln teaill 
derııiı edilmektedir. 



.. 4 HAKiKAT 

s R 
Bugünkü atletizm müsabakalarında ve 

kürek yarışlarında hangi takımlar, 
ne derece alabilirler ? 

f 

Sugun yapılacak olan İ.sWıbul atletizm 1 
~tnpiyonasında bq rolı.l oynayacak i.kl ta
kim üzerinde dünkü yazımızda durm~ ve 
Galata.sarayla Fenerbahçenin lıkı bir mU
.. baka yapacaklarına ~et etmı.tik. 

Bugün ferdler üzerinde durarak İ.stanbul 
.-mpiyonlannın kimler olacalmı Wtir
mese çalı,,.cağu. Böyle bir tahmine &i
rlomeden evvel fWlU ısôyliyellm ki bugün 
derece alacak atletlerin sırasını yanılmadan 
kestirmek hayli miifküldür; zira esklden 
olduğu gibi p.ınpiyonluk tacı bir veya ild 
kitinin bqı üzerinde dola~ta, bili
kis bu unvana ah.ib olmak latiyen aynı 
kudret ve liyakatte bir hayli aUet bulun
m•ktadır. 

Sprinter olarak elimizde Balkan tamPi
yonu Muzaffer, beynelmilel atlet Melih. 
çok gene olan Sez.ai ve Cezmi, kuvvetli 
yarqlar yapan Zaven vardır. Bunlardan 
yü• metrede Muzafferin, iki yüz metrede 
de Mellbin gallb .geleceii muhakkak gibi 
ile d ilcincilik ve üçüncülük mevkilerini 
ki;clerin alacaiı pek keo1lrl1emez. Bu 14ne 
ilk m~bakasını ı•r>calı: olan Cihad !ca• 
ba yukarıda ııaydıklarımw geçebUeceıt 
midir? 400 metrede Balkan lfl.mpiyonu 
Gören için ciddi raki.b yoktur. Fakat ikln
cillk için mücadele pek sıkı olacaktır. Bal
k:uı şampiyonunun pqinden ilk olarak Za
re nü, Ancu• mu yoksa Kizım veya Skoçi· 
marn mu galecoktir? 

800 metrede Rıza Makr,d bermutad ra
lri\>oizdir. Onu ıııkıştıran kronometr~. 
İkincilik için Vladmir ile Skoçimaru ara
sında çı>k kuvvetli bir çekifmeye '"'1!d ola
cağı .. l!iOO tin birincisi aytu adamdır. Bu 
meAfede ikincilik için Vladmtro J.1,Wldiıı 
mUAllat olacaktır. 5000 metrede Hüaeyine 
kUfl Artanm yepacalıı ataklar herhalde a
W<a ve heyecanla oeyredilecektir. 

- .J ~ 
~ 

- - - -- ... _ 

Dünkü müsabakalar 
Yelken müsabakaları 

dün Moda 
17 şarpinin iştirakile 

koyunda yapddı 
Bu gün Fenerbahçe stadında yapılacak /saray takımı ikinci, 49 6/10 la Kurtultlf 

olan İstanbul atletizm birinciliklennin takımı da üçüncü olmuştur. 
müsabaka muddeti ı..ıa olması yti•ün - Yelken tefuİk müsabakaları 
den ban k°'ularm seçme ve finalleri . . 

' be dünk'. tesi günleri ge- Yelken teşvik müsabakşlarmın bırın • 
peflOm tavedd u. '~tır cist dün Moda koyunda no yedi prpinln 
na aynı s a yapu.&'"9 • lara 
Yalnız 100 ve 400 metre seçmelerine an· lştirakile yap~~- Yan9 •at ~ 

cak 6 tar atlet ittirak ettiğinden bu atlet- 15,30 da Moda onund~n baflan_mıt, Kala
ler doğrudan doilruya finale kalınışlardır. ınıııa ve Hayınızada ıatik~elin~* bulu-

100 metrede finale kalanlar: nan '""'8Ildıraya kadar ıııdillp donüldllk
Melih _ Cihad _ Cezmi _ Zaven _ Said ten sonra tekrar Kalamıt - Fenerbahçe 

ve Atineostur. 
4.00 metrede: Gören - Kôt.ım .. Ş..vket

;,re .. Osm.en ve .AnC\1$ doinıdan do&ru
ya finale ltalmı4lardır. 

11111 ıı:ıe~ ""fmesl: . . 
iki seri üzerinden yapılmı' ve on ıyı 

dereceyi 23 3110 la Gören yapmıştır. 
200 metrede finale kelanlar: 
Melih - Gören - Atineos - Halid - Ccz-

mi ... Zaven. 
Son olarak 4 X 100 metre bayrRk ya

rıfı yapıhnıııtır. Çok heyecanlı ve baıtan 
nihayete kadar Fenerbahçe ve Gıılatasa
rayın çekişmesile geçen bu yarıtta: 

46 1811.iye ile Rıza .. Cihad • Neriman 
ve Melihlan mütetekkil Fenerbahçe ta -
kımı birinci, 46 2110 la Halük - Foik • 
Zaven ve Görenden tqkil edilPn Galata· 

- ---· 
;;tile Aleti bir defa daha karfı karlıya 

ve Hay1n1 .. da ı.tikametindeld ta"'""'1ıra 
dönülerek Moda önünde Dibayot bulmtlf
tur. 

l!otarun m...Ueol lıWnlritii S 1/t &nli 
mili bdardır. Yarlflat• Galata,.nydaa 
.. klı. " Deınlnpordan • alu, !'enerbahçeden 
iki ve bir de hiç bir kulübe mensub ol
mıyan prpinin !şUrakilo tam 17 tekne ilt 
ba~nnuftır. 

Neticede 1.28.44 saatte Şeytan ismindeki 
şarpisHe Demirspordan Feyyaı ve Sulhi 
bjrinci, 1.29.13 saatte Cotkun ismindeki 
prpi ile GalaWar&ydan Bitrlıan .., Ni -
yazi ikinci, 1.29.48 saatte z. l lalmli prp\ 
ile Galatasaraydan Mahmud üçüncü cel
mitlerd!r. 

Muntaum cereyan eden bu yan;lann 
sonunda mükifatlar tevzi edilınittir. 

yokrulluğudur ki, blr taraftan milli maçlar
la bizi enditeyo diifürmekte. dlğar taraftan 
cm dahili müsabakalanmıwı mot1o1on bir 
eda ile geçmesine &ebeb olmaktadır. 

( __ B_U_L_M_A_C_A_) 
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Soldan ııaB•: 
1.- Bir merkep cinsi. 
2.-Kard .. (arabca) - Tarudılr. 

1 

3.- Çehre - Dikmekten emri hazır - Yol-
cunun yolda bıraktığı şey. 

4.- KıymeW blr nevi kumat - Dede. 
s.- u .. k - EmJaJc. 
6.- Gök - Etrafı su ile çevrili kara parçası. 
1- Uzaklık ifade etmek için kullanılan bir 

nida .. İsyan eden .. Otuz günlük uman. 
8.- Bir nevi kwnat ... Ağa. 
9.- Nizameddin Nazi.fi meşhur muharrir o .. 

!arak tanıtan ilk büyük eseri. 
Yukarıdan °"'ğıya: 

1-Blr deniz kuşu. 
2-Ceylin - Bir nakil vasıtası. 
a,_ Bir hece - Kebab yapmakta kullanılır-

Hayil. 
4.-İmdad - Valde. 
5- Söyleyen - Himız. 
8- ŞlddeUi sevgi ve temayül - Alo!Ade. 
•-Bir eda! - Şarkta ağa - Şilir. 
8.- Meşhur bir film yıldın - Zehir, 
9.- Teoriler. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 

ıj•IMlElTIAIN E 1'T• ' 
2 S •ITIAIRI 1 K • IH' 
3 .E MI• TIAIM • ICIA 
4 y AISl•IM • Is AIR 
5 A Kit iLi• T EIKIE 
6 H EIRl•IMl•IS I IK 
1 AITl•IYIAIDI• LIE' 
8 rl• ICIEIN AIHl•IT 
9 • IBJE..]LIA GIAITI• 

( N EŞRİYAT) 
* •HİTLER BANA DEDi Ki. - Ya .. n: 

Saf ve Normal Gıda 

Pirincunu • Mercimek • Bezelya • Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kunıluş tarihi: 1915 

EKZAMiN 
Hermann R.tuclıning - Tercüme eden: Alı Ekzemanın 116cıdır. 
Noel Karacan - Fiab 60 kuruş - Tevı:i yeri: I••• Yora ve rıban laıda kullanılır, Her eczanede kntuıu SO kr-. 
Semih L<ltfi Kitabevi. ' ..-
*TAHSİLİ EMVAL KANUNU ve TAT

BİKAT! - Yazan: Hakkı Tarıman - Eser 
bu kanuna aid her miifkülü halletmektedir. 
Maliye Vekiletinin tahsili emval kanununa 
aid tebliğleri ayrı bir fuıJ halinde esere 
ili•e edilmi,ti. Fiatı 160 kuruflur. Umami 
tevzi yeri: Üniversite Kitabevi, Ankara 
caddesi, 96 İ.stanbuL * BtiTI.İK ADAM OLMAK - Yazan: 
Cemil Sona Ongun. Fi.alı 50 kUl'Uflur - Tev
zi yeri: İnk:ılib Kitabevi. * FEN Vl!l 'l'EKNİll - Bu ftamda htt ay 
tnu,ar eden mecmuanın y~cl Ayısı zm
cia aııu..-ila 9ılıaııttır • 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için: 

Blr aylık 90 kuruş 
Üç aylık ZSO ' 
Altı aylık 475 • 
5eneUk 900 • 

Yabancı memleketler tçin: 

Altı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 .. 

lmtiyu sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇVKA 

Umum neşriyatı idare eden Yuı 
İtleri Müdüril: 

Ceo-nal Hakkı SELEK 

1 A 1 

1 1 ıyan onun 
Tam Bilet ve Tam İkramiye 

Esasına İstinad Eden 
w • • • 7 AGUSTOS 1940 ÇEKiLiŞi 

lkramJye ade di İkramiye miktarı İkramiye tutan 
L t R A LİRA 

1 40,000 40,000 
1 10,000 10,000 
2 4,000 8,000 
3 2,000 6,000 

40 1,000 40,000 10,000 metrede fiddetll rüzgAra ka"1 çok 
lyl bir koşu çıkanruf olan H!i>eyinden bu
gün do iyi bir derece bekliyoruz. 110 met
re manialı koşuda bu sene Avrupada on 
geri dereceyi yap!Jl1' olan Faikı seyretmek 
ba)ıtiyariığına ereceğiz. Fakat acaba Yav
ru, Hrı.afopulO!"u geçebilecek midir?. 400 
manianın favoriai methur Mellhür. lkin
ciük için en ileride namzed Neriman, on· 
dan IOru'a da Ali gelınektedir. 

,öreceğiz. Arat ııon mU..bakalarda kıy
metli rakibine hep tefevvuk ettiyse de A
ıe, de arasıra çıkardığı fevkallde atıflar
dan birUe mu..tfer olabilir. Fabl diskte 
Arat rakibııizdir. Belçika üniversiteler 
pmpiyonu olan Etem her nekadar bugün 
Galatasaray takımında yer alaeak>a da id
manmın kıvamında olmadığı anlatılmak.ta

dır. 

Sporda iki türlü heyecan vardır. Biri mü-
sabaka heyecanı, diğeri ve daha muğlllt Baııldığı yer: 200 100 20,000 

Uzun atlamada Muuffer, Üçtek ve Fa
ik arasuıda çetin bir müsabaka cereyan ... 
decektir. Rökor itibarile bu üç atlet içinde 
en ivisl Muzaffer. 10nra da Faiktir. Fakat 
Üc;tek son müsabakalarda lwtuzafferi ya• 
nnı santimetre ile mağl<lb otmlttlr. 

Üç adımda da yüluek bir performans 
ıörıceğiz. A""TUpanın sayılı derecelerine 
etifnili; bulunan Üçtek ve Y•vru blrincllık 
için çok uğraııacakiardır. H~rııün biraz da
ha terakki etmekte olan tiçtekin bu mü
oabakayı kuanmuı daha kuvv•tli bir ih
timal dahilindedir. 

Yiik.<ek atlamada Faik, ıırılda yükBek 
atl&mada da Vlc;aropulos rakibsizdirler. 
iktndliği alacak elemanların dereceleri pek 
o kadar mühim değildir. Gülle atmada A-

EACK LONDOI\ 

Mütercimi: N. AY KUT 

Çekiç atmada İzzetle At .. bir defa daha 
çel<Jtecekler ve ihtimal bunlardan biri ok
eeriya olduiu gibi beş, on lll?ltimetre fark
la gallb gelecektir. 

C!ridde bir mU..bakadan ı:iyade, Molihin 
terakki edip etmediiini ıöreceğiz. Ondan 
ı.onra ıırasile Kemal, Şerif ve Şevketin de
rece alacakları ümid edilebilir. 

Nihayet Balkan bayrak yartflllda Gala
tasarayla Fenerbahçe tekrar kartı kar4ıya 
~leceklerdir. Fcneı bahçenin kuvveUi se· 
x-iz yüzcüsüne san kırmızı takım Balkan 
pmpiyonu bir 400 ciı ile mukabele edecek, 
bunlardan sonra it çlnterlere düşecektir. 

Yukand~ derece alacak aileUerin sıra
sını keetirmek hayli müfküldür deınlfUk. 
Maamafih bazı mü.sabakaların f8J?lpiyonla
nnı evvelden toJımin etmek kabildir. 4te, 
bazı branşlardaki ikinci ve üçüncü adam 

Macera Roman ı 

TEFRiKA: a 

c- Ne halde mi? dedi. Taınp!ko pelroUe- J vitede~ başka bir teY olinaııa geı·ek._ Yahud 
rl mi? da bu hafıf yükse!if halkın koku aldığına 

Gene Morıan başilo tudik etti; bir koltu- ve kirlı it umduB=a deWet eder. 
la ıömüldü ve llipralını yaktı. Reaan da Gene Morgan luıraretle abldı: 
bu sırada n1ıaın ve tahvilli anrej!nörlinu ,_ Hiç •üpheslz kirlı ;,, Para yatıran 
yokluyordu. doııtlannuı da mütemadiyen bunu tekrar e-
·- 'l'amp!ko petrolleri yülneimit. dedi, dip duruyorum ya_ 

niçin endişe ediyomınu.? Şayed Tampiko petrol!eri diifer&e derhal 
_ Ben de bu fikirdeyim. Esueı> biç de alacağım. 

en~ ettii!m yok. Bununla boraber, acaba Regan memnun ve ta.vib edici blr ifade 
bir grup_ .wı kemali ltimadla oöylavo- altında giz:lediği şu suali sordu: 

rum. berbangl bir mali grup bu akslyonlan •- Ne kadar almak nlyetindeslıili? 
diledıti gibi idare etmek üzere eline ıeçir- Delikanlı aynı harareile cevab verdi: 

meie e:allfm.ıt olınasın? •- Ellinde avucumda ne kadar hazır pa-
İnsana hürmet telkin eden gliınOt &ibi be- ra vana bepsinl yatıracağım. 

yaı saçlı başında blr dolandlrlj:l beynl ta- •- Ben bu işi esaalı bir surette tetkik 
fıyan Regarı kafasını oalladı: ebnlıı değilim; fakat bildiklerime göre ol-

- &yır, hayır! Bu muvakkat bir aktı- d~ sailam bir işe beıızeyor. 

olanı yüksek tekniiiin seyirciye verdiği Cumhuriyet Matbaan 
hoyecan. Bu ikincisini atletlzın merakltla- 1 "'""'""'=""'""'""'""'""'""'==.-..,......., 
rım,. bol bol tatmaktadırlar; zira birinci ı' 
odamlarıınız hep yük.ek atletlerdir. Maa- Günetle değil, fakat Beykoı!a çekişmek 

. ___ ,, mecburiyetinde kalacaktır. 

2,000 8 16,000 
20,000 3 60,000 mafilı biru da çekişme heyec;u~o atletlzın Maamalilı Galatuarayın İstanbul pmpi-

zevkimiz daha ı:iyado tatmin eclllmi4 olur-
du. • yoııasına tam takımla gireceği IÖylenmek-

tedir. 20,009 2 40,000 
Kürek yar'ifları: 

l lıinci te§vik 
Kürek leŞ>-ik müııabakalai-uun iklnc:isi 

bugün Yenikapıda yapılacaktır. Müııabaka
run favorisi Güneş ekipidir. Birinci ıe.vik 
mU..bakaaıru 11 puvan farkla kazanını, 
olan Günotlilerin bugün yanf yerinden 
daha kolaylıkla gallb ayrılacakları anıa,tl
maktadır. Buna sebeb GaJaıasarayın bu -
günkü yan,lara eksik kadro ile airmeıidir. 
Sarı kırmızılılardan Ali, Süha, Keelm, Tur
gud, Petro ve Ahilya gibi kıymetli eleman
ların bugUnkü yarıflara, ba.zı;;ıııın liaansı 
olmadığı, baı:uının da hasta bulwırnaauıdan 
dolayı giremeıı:ıe1eri yüzilnden Galatasaray 

•- Oldukça .. ğlam bir ı. mi? Regan, 
ne diyorsunuz, dlinyada bundan daha oa&
lam ı, olaiblir mi? Dinleyiniz: Onu bora
da piyıuıaye kabul ve llbal etmek bir oi
çaklık olur.- Tasavvur ediniz! Tanpiko 
pelrollan yüz milyonlarca varil iıııın..J 

ediyorlar. Huaslakadakl kuyulardan Yol
n1z biti.nlıl, yedi ay müddetle her günkü ia
tihsall yirmi yedi bin varili bulmııtlur ve 
istihsal bu tempo iJe devam etmektedir. İ9te 
verim hakkında ufak bir misal. Ba,ka blr 
kuyu günde yebnlf bin varil istihsal ya
pıyor. Bütün bu mamulAtın barice sıınu
yacağından emin olabilirim dei!l mi? 

- Şüphesiz. Fakat her toyden önce 
kanaU ... yonlaruuzın döıenmesi ve Mek
Blkadaki ihtilalin yatıfması icab ediyor_ 
Siz .ın>dillk balık avına çıkabilir ve ra
hat rahat uyuyabilirsiniz. 

Regan sustu ve Alveroıin üstli kur•un 
kalemle yazılı karbna elini uzattı: 

- Hele bakın fU kartal 
Dedi ve Dive etti: 

- Balık avına çık:ma,ğa ne lüzum var? 
Alaba!ıiı nvlamak basit bir eilenceden iba
ret. Halbuki bu? Ciddi blr adama !Ayık ha

kiki blr macera. Babamı daim4 ataaı olan 
ibtlyar korııanla gururlanırdı. Hatta ona 
benwdiğini iddia ederdi. Şüphe yok ki, liz 
cie babanıza çekmişsiniz. 

t1çünc:ülük alm= gayet kolay olan Bey
kozdan aonra. Anadolu,, Fenerbahçe gibi 
bu sene kürek sporuna yeni blr hız ver· 
miş olan k:IU.blerin takımlannı da seyret
mek bunların fark edip etmemekte olduk
lannı gösterecekt.it. 

Dördüncü at yar11ları 
Aı Yarıtlan bu gün öğleden sonra Ve

İit'fendi kotu mahallinde yapılacaktır. 
Bu gün iki yaşındaki taylara talısl• edıl

mit olan ikinci, üçüncü ve be'inci yarıo
ların çok zevkli ve heyecanlı oJacatı an
laf!lınaktadır. Çifte bahl• üçüncü ve be
finci koşular arasında, ikili babı. bofincl 
yaruşta, üçlü bahis ise üçüncü, dörcnincU 
ve befiru:i koşular arasındadır. 

42,247 240,000 
Bu çekilişte 200,000 numara vardır. Tanı biletler 2 liraya; 

yarım biletler 1 liraya satılmaktadır. 400,000 liralık satış bası• 
!atının % 60 ı (240,000 lira) ikramiye olarak da~tılacaktır. 200 
bin biletin 42.247 si ikramiye kazanarağından ikrnıiye isabet 
nisp eti % 21,1 dir. Yani 100 bilette 21,1 bilet mutlaka ikramiye 
kazanacaktır. 

2 liralık tam biletle 40,000 lira, 1 liralık biletle de 20,000 lirli 
kazanab ilirsiniz. On biletten mürekkeb tam ve yanm karnelerle 
verdiğiniz paranın dörtte birini mutlaka geri alabileceğiniz gibi 
talih inizi de on biletle tecrübe etmek imkanını elde edeceksiniz. 

Gene Morgan kartı aldi: tımdan otkın... ihtiyar koruna o derece benzeyordu. .-' 
- Bak hele! dedi. Meğer Sir Henry'den Thomu Regan'ın suratınıı girmif olan ta- Genelliin en taşkın devreılnl yaf'T. 

balısedi!iyormut! Bu ihtiyar korsan daima lih ııiuu kuruyor ve delikanlıyı tuula dü- ~•likanlı hiçbir '°yden tilphelenm!Y•~ 
benim do göğsümü iftiharla kabartmıııt:rl şürmek isteyordu. Delikanlı ise bundan ta- Onuna eski yeni bir çok haritalar tıe!~ 

İ.stifhamlı bir eda ile göılerini kaidırdi. mamile bihaberc!L yılların sararlbğ; kağıdlar üzerine Y";ı 
Rei:an izahata girişti: •- Acaba ona nerede tesadüf edebilirim? mış. soluk mürekkebli bir aürü veı:ı~.ı 

Kartın 58.hib" baııa 'dd• - ·· d" d diye urar etti. ve kiğıdlar ıöstel'erek define meseleıılt'd"" - ı cı ı gorun u, e- *** 
eli. Moskito aah!llnde doğduJWlu ve ecda- ı Ertesi gün, Rc:?gan'ın yazıhanesinde gene al8k&5lJll kOrüklediler. ıf' 
dından intikal eden evrakın içinde defi- Moraan'la Sinyor Alvarez Torrıs'ın müli- Yarım saat sonra, gene Morgan, ilk ıl 
nenın ıırrını keşfettij:lni iddia ediyor. Va- katı vuku buluyordu. Sinyor Torres, deli- layacağı balığın Şiriki açıklarındaki od~ 
kı.i ben bu define meselesine pek inannu- kanlıyı &örünce, hayretini gizleyemedi. Bu- ım kıyısından avlanacağını söyleyor ve 
yorum. Eaaşen, bilirsiniz ki, mesleğimin dl- nun üzerine, Regan, yüzünü buruŞturarak. r.rJnı bildiriyordu: ti 
•ında harhan&i bir ;,ıe uğraşmama lınkin sordu: •- Hemen bu akşam Yen! Orlean'• 1"'. 
da yok._ •- Gene dostum, müteveffa ihtiyar kor- reket edeceğim. Trenden iner Irune:&. .;;J 
Delikanlı cevab verdi: &ana ne kadar benuyor, delil mi? lon'a hareket edecek olan United , 
·- Sir Henry'nin fakir öldiiiü ve miras Sinyor covab verdı: kumpanyuının vapurunu hazır buiııcdı( 

bırakmaciJiı malfim. Gömüldütü rivayet e- •- Hayret do&rusul Oh! Dün gece uyumadan önce yol h•"ı/ 
dilen defıneeini de .ın>dıye kadar ldm.e Torres yalan ısôylüyordu; yabucl, daha sını iyiden ıyiye latltik ettiğım için bO• 
bulup çıkaramamıştı. doBnıau yarı yarıya yalan söylüyordu. Çüıı- 1 noktaaı noktasına biliyorum. , 

Rep.n alay etti: ki.ı Sir Henry Morgan'ın portrelerinde gör- Sinyor Torres ~ tavsiyede buh.ın~ 
•- Turnayı gözünden wrduk desene!.. dtiğU firiyonomiye aid bazı teferrüat gene •- Kolon'da yelkenli tedarik etnıe) 

4 Delikanlı: Morgan'm çehresinde de gOz.e çarpmıyor Belen'e kadar yolculuğu atla yap:ıı~ 
- Bu Alvarez ToıTea denilen zatla te- de~ldi. Fak.at, aynı zamanda. Sinyor Tor- Oraya v-.rmca, yerli gemicilerden bir ~ 

şerrüf etmek isterdim. dedi. res ın hayabnde başka bir sima daha can- kiralarsınız. Bunlar çok basit ve ı.:ıde "" 
Reaan cevab verdi: lanmıttı; ve bu, hayatta bulunan birinin si- ôrnür süren namuslu insanlardır. K.tO~ 
- Maamafib, anlattıjı teY büabütün a- mııaıydi. rlnden her cihetçe h()fnud kalacatını,. 

kıl ve manbk harici de oayılamaz Ah, kq- Geruı Morsan ihtiyar korııana ne k~daı minim. 
ki ben de biraz daha gene olsaydım ... Hal- benzeyoraa Sinyor Torreiıi'ln bayalindtt car.- ı Delikanlı; 
buki ~ ihtiyarlık var, itlerlm ise ba• !anan oima da hem delllwılıya. hem de 
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