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Temyiz mahkemelerine 
terfi eden hakimler 

~~ 

Profesör Vitmar bu 
günkü ekspresle geldi d Adliye Tefrik Komisyonu taraf 

.•n Temyiz mahkemelerine terfi ın
tırı.lm~lerl kararlaştırılan h • . et
bır~ncıteşrinden itibaren ye . ~ler 
lerıne başlıyacaklardır Ist nı vazıfe. 
rinci Ağırceza hakimi ·R ~.;nbul Bi
vız hakimliğine ayrılm e 1 de tem-

ez('~ Ayasofya Müzesinin mozayiklerini 
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1 
Milli Şef dün şehrin 

1 
~ plô.nile me;;gul 

/Bulgarlar 
Romenler 
Maearlar 
Bu hafta zarfında ınu· 
zakereye ba~lıyorlar _..._ ___ _..:._ 

Sofya, 4 {A.A.) - Röyter ajllll>l bildiri· 
yor: Dün öğleden aonra Sofyaya gelınit 

oJan Rumanyanın Belırad sefirinin. bugün 
Bulgaristan Hariciye Nau.rile göri.ışeccği 

ıannedilmektedir. Bu gôrü.ş.me esnasında. 
cenubi Dobrucarun Bulgaristana iad\!W hak
kında yapılacak olan doğrudan doğruya 

muza.kerelerde tatbik edilecek U5ullın ınev
zuubahis olacağı zannedilme.kiedir. Hükıi
meUc aliikadar bulunan mehafilden haber 
alındığına ııöre, bir Bulgar heyoıi, belkı 
çarşamba gi.ınü Bükreşe hareket edecektir. 
Bu heyet Sa.lsburg'a gitmiş olan azalaı·dan 
mürekk:eb olacaktır. Yalnız Batvekil Filof 
dahil bulunmıyacaktır. Sureti mahsuıada 
Almanyadan avdet etmit olan Almanya
ıun Bulgaristan aefin Von Rihthofen dUn 
Filof ile bır görüime yapmlotır. 

lngiltereye 
Hücumdan vaz 
Geçtiler mi? 

-

tı111111ı1111ım111ııu11 
11111111111111111111111 Bu har k ııı11111111ııı1111ıı111111 

. e etten . 
l'l'leaı, efka· V<ızgeçıl. 

rıurruı · 
•11tda hem b" l'l'tıye karıı· 

ır hayal · k" rını ve h ın ••a-
em de Al 

vicdAAınd b. .man milli 
a ır azı "b· lııtan H"tl ,. z 111 ı yer 

L ı er ın pr ..: . . . 
"•rıl eıuıının 

11111111111 ntaaını ,,, .b 
'''l!ıııuııııuuı11uı111~~~.. olur. 

efhur ftaJ ıu111111111ııı111111111ııu 
d , Yan ınuJı . . 

a nın, ınilı . .•rrırı Gay. 
Ye k vercılerın İn il 

~••hind ar., Yapacakta ~ lere
l11gİher ·~ vazııeçerek rı Yl•dıııın 
na·. d'~Yı .Y1Pratac:akı.!:,~ka ~ıullcr.e 
Y>ıdı. talı~ gaze'.eıind ~aır Gıor
~•ob:1?ı •Jaıu'ar habe: b':' ına1<a!e 
'• h rı hnhn•Iı verıy<>r. Öte-

•· iÜn milı •ur ette i!an ed ·ı 
., le;en bu nı vher radyolarında ı..İ.n 
•••n vu . et ur t11arruzc1 • 

de d R'eçılmiııe b h "4 baki-
Utnıak v b" ' u •berin ·· ·· a "ir •• " e .... dii .. ustun-
• nıu reb b tunmelc la 

•ntn Füb, ,. ~ •tlayalıd • zını-
h k•• . e ınm b" . nbe ı Al· 1

" hcuı.ı '"'Y•ttaıı • d ı h n ~ •ra *hernın: "Y• e 
~ rd··ı bu •sa . ı· ·Yet vererek, 
1 - u '· Pek il ırıad ettir .. •'-'-' 
•lakrtinden muhtemeldir ki F~~ 
~JOna IOn,a bUııı., ...,..., 
ı n, ~b ve tarihinın" • ~iivi:vdile 

·•a .. ı d en n a. • ~·un u&u u.,. nokta 
•n, •eri b. nu anlayan 1 . • 

'" aid Fır •ukut ile inh"d naıltere· 
ı, •n ranıaya 1 aına doğ
b · .. rfın,zar d Yardınıdan hakk" 
z '.~:nb re to;.~:::...adada kendiı:i 
I:• n zaıfında h ve aday, az 
•ıl•etle •on d ayrete dtier b" 
"tno.n •recede tahk" r 
>otrn x~Yl tabiıtile düıiin~m. ~lm .. i, 
kin b' nıınvanın h• k" u ur. V • , ., v · re atı ~ k Dtb· d uıyeıe in·iJc 1 .eıe ••· 
dir ' e bundan b ı.: •~nıeainin ae-

• &f b•r toy değil 
il ~-•kat liitl • 
•Yı.a- le er, IOn def 

"'•&!. bg ••t1>ında İn ·ı a topla.,an 
•da ~- edeceğini v gıltererı •d•"a 
l "'""•nın K ' • ngılı.z d • erini .. 1 anadaya f ev •el 
lalıald;uoky e'."~ ve bu b'~'." edecek

. u ıçın A ucuın ;. · . 
Y•sıne ka lnıan efkar -.ının 
altına . rı'. •deta zun • b. 'Uttıutni. 
kori h~ırnıııti. Büyük":,. ·~ t~ablıi;d 
Pek do. ve ~ttların i bır . arar, ... 
1< ıı:ru bır h ca ı ihtınıaJ ki 
1 ın kazanılan ·-ı••.eket olabilir r ' 
e.rna - erın n • • .a...e• 
"' nı ın ııraaı geldi-· unetlerini lop. 

e.rn a.nrnaı ·· · rı ve 
bu harek ı urnıd edildii; b~un ta
llıu . etten vazıre "im . ır anda 
b;._ l?ııye kar11sında b!'m •~ı, e!Jc.;rıu. 
da-ınrınıd ve heın de Almbır bayıl in-

_, a b" · •n nu·ıı· · ltr'" it azız g"b" ı VlC• 

lur.ın Prestijinin kı~ı:.,>'er tutan liit
len Bu noktayı b.. aaını mucib o
l•kd~nra adaya ';;'..lece tespit <.itik. 

Afr~:~• n'Ültefilcıer';;;u~k;di!nı•diği 
" • davaları h enı,d~ ve 
b~lr•lir. Afrilc d nı. •iletmeleri ıa. 

Yap k .. a • cıddi h k• ••!d ma ıçın h .. are at bar. 
de""ld" ' •nuz nı . ;· gı ır lk· evıı.m ın·· 

ıç ay k • ı taraf k U• 
<'oi adar daha b ki uvvetlerinin 
1 Yor. l!u m"'dd e enıeteri ik . 
fıfkı U et L t.l:ta 

j • ıl •!arını her zar"nda İnJJiliz. 
il~k;i:;.udiabildikle~~r~~~dn takviyeye 
1 ' •n ı· k • anavatan ı-lya11 m··· • a ••ı keıil · · 
le fek la• u·ıenılekelerinin mi •t olan 
d 'Y•re ·ı Y• nız llfak 

•n ba~ka hirbı ~ Y•pılacak vard 
lll'f' ş • ır m • ıın-. ır. u hald uvaaalası kal 
< Phelerde lnııiÜz Reçen h~r trİin ";:'~ 
l<'.ıııyor. Cebelüııı. mkenfaaıı heaabın "' ••k 1 ·ı· rı ve s·· a ngı ızleri Akd uveyıi tu 
'"•k'-h" en·d • ol, Y!A ııne ıelince: B '! e :ıorla. 
l a bıle uzu~ zama u ıı m;;_._,~ 
" 1 . . na nı""ı --un 

n,~. ı · ngılızlerin sadece u evalduf. 
"• ~ ub olmaları büyük dAkd•nıtde 
nı: ~~·~•z. Muhakkak bu ::;Yı ka. 
bu U•lunde elde edilmelid" .,.B ada. 

lehlikoli . ır. u ııiin 
llıenı., mınt~kaya gırenıiyen Al 
~ i.n kın Yarın gınnesine İse artık . • 
b<va k almıyac~l<tır. Daha timduf'" 
tünlük uvv~tlerınde birlik ve halt· .~n 

lemın ed 1 . . . •us-
ay sonra .. en nııılızlerın b•rka 
ın;,, d Y•lıtılmez bir üst"" nlük ç s· • eceklori .. .. .. u le-

lnyor Gayd ' ııozonunde tutulursa 
Yoll.ırdan 1: nın d~iği ıı"bi batka 
~!erini bir ı.!'l-~°'ei' naıı) Yenebile

lıa~~~a açlığın 1i~;:t:ı::1iodruz. Av
?ıııa -.....ı, bütiin dikka etıneğe 

•alınen iııiz kalanı ~~-İ~zibatla
unan ordu-

oldu 

Reiaicumhurumuz dün Taknm Kazinoıunda müatakbel 
,ehrin maketlerini tetkik ederlerken 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııu1111111111111111111111111111111ıı1111111ıuııu11111111111111111111111111ııııuıııı 

Taksim gazinosunun 
dünkü açıllf töreninde 

l\lilli Şef İnönü dwı Ojleden &onra 
FloQ·aya ıılden Batvekil Doktor Re 
fil< Saydamı D<niı 1<0,künde kabul 
etmit, bir muddet ıöru.şm&qlerdir. 

Refik Sa)dam aktan>• dojnı Flor· 
J'•dan ">nlmıt. Parkot<!le donmnt· 
tiır Otelde Murif Vekili Huan Ali 
l'itcoh kabul ..ı ... k bir mııddet ıo· 
ru~~ ve aut Z0,45 te, dwı alqam 
kutad reıunl yopılan Tablm Beledi· 
1• lwiııowno sitıniftir. 

&at ıw .. &elslcıı.mbıu t....ıeı 
İnonii kazinoııı terefk>mlirait. ka
zino metballnde, Dah.ill)·e V.ekill 
Faik Öıtrak, Moarif Vekili Ha'""' 
Aıı l'ürel, Müaııokale Vekili Ali Çe• 

ünkaya, Nafıo Vekili Ali Fuad Ce· 
besoy, Voli Lutfi Kırdarla muavin· 
lert, J::.mniyet müdürü ve dljer bw 
Jevat tualuıdan kartıJanımtlardır. 

Tilkdm kuiDolu bahçesini doldu· 
nıı binlerce ki,UU. halk kütlesi ~Iilli 
Şefi leuhüratla .. linılaınıt ve alkıf· 
lamıtlır. 

Milli Şef, yeni yapılan luııdno bl· 
nuınm her tarafnu ıemılf)er, Vali 
LUtfi Kırdar ve İmar müdürü tara
fındH mıi!takbel tehlr moketleri ü. 
zerinde verUen lzabata alakayla takib 
etnu~lerdlr. 

Bundan sonra, Cumhur Reisimiz, 
kendiJerlne talu.lı edilen masada re
fıkaluı ve çocuktan, Batvekil, Ve-

T akaim Kazinoaunun dünkü 
açılı, töreninden bir manzara 

Milli Şef bu ırün 

bir yere çıkmadı 

Rei~cumhunımuz bugün öileye 

kad"l.r Floryada D~niz köşkünde lsti· 
rahat etmişler ve bir yere çıkma· 
ınışlardır. 

ldUcr ve VaU Ue birlikte yemek l'e- Başvekil Refik Saydam, Parkotel-
miflcı·, ... t )inni dcirde doiru oto· den aynlarak otomobille Yeniköyde 
mobiUt Flol'l'•Y• avdet etnılş:lerdi:r.. biraderini ziyarete citmi~tir. 
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Vasıtasız Vergiler 
H<nıgi san' at 

24, yiizde 
nisbetinde 

ve 11ıeslek 

30, 
erbabında1ı 

42 36 ve 

alınacak? 
k Ankara (Huausi) . - Vaı;ıtasız vergiler 

1 
anun lıi)'ihasına aore muhtelli mükellef

.eraen tevhiden alınacak vergi nihpeUerı 
~7 edılmiftir. Gayrisafi varidatları tize· 
~~ en Y~zde 36 ve 42 nispetinde ve_rgiye 

1 tutu:.n.cak aan'at ve meslek sahihleri 
tunıiıılrdır; 

Yüzcie 24 vergiye tabi olanlar 
Ahır, arabalık ardiye işletenler alçı aa-' 

lanlar b ~k 1 . ' 
bil • ıç .. çı ar, bıçk:i ve dikiş yurdl.J.rı 

eyicUe L- ' 

1 r, '.ıof fıçı alıp satanlar, buz satan-
ar, Çanak . 
Çad ı.la ve ÇjOmlek salanlar, çarkçılar, 
da.mire ~ depo itletenler, değirmenler, 
a.Uai•cı r, danı mektcblcrl (ya.lnız tedri
k•ınlk, m~ııul oı.nJar), deri dökiıntıilerl, 
~df!'nler d ynuı: vı tırnak ticareti.le iftii:al 
tar ek ' :" temtzUyenler, deıtere yapan
d·- Y nılne Atanlar, enkazcılar, fırıncılar -
<u••ıı.ı··· 

~tıler, hanı! şırı_~lık yapanlar, garaj ı.,ıe-
<ll"oıJar h {koy ve kasaba hanlan) ba
lıaJleti 'h usuai hastaneler, halı yıkama ma
vır. &d·e~~dacılar (eski qyayı tamır ve tc!
körnür de~tanlar), kayıkhane işletenler, 
Pnlı), kiremtd ıtletenler (açık veya ka
ri (eıkic:.ilt ) aatanlar, kundura tamircile
f çiy kadrtyı~ ' kadayıf yapan ve satanlar 
çılar (IQıı.ı· kahve k•vuruoul•n. ka!Utk
--= ın nlnız ağacını yananlar), 
lannın ne d ... 
F ranaız hürri o~aa bir parça kalan 
nıiiddet y Yet havası içinde uzun 
vi bakun~aları, Almanyayı mane
Anıerikadak'! aaraacak imillerdendir. 
tikçe in ·ı ı cere:ı;anl~ ~ gün geç-

il tere lehıne inkıtaf ediyor. 

karagöz ve kukla oynatanlar, kıtıkçılar, kj. 

reç ut.anlar, kOrük yapanlar, lçum v~ çakıl 
satanlar, muafiyet haricinde kalan hususi 
mektebl~r mutaflar, muşamba lriraııyanlar 
(vagon ve mavna ve sair nakil vasıtaların
daKJ e~y;,.nın muhafazası için), maden kö
rııürü satanlar, makaracılar (vapur ve ge
!ni makaraları yapanlar), mar,ruçç-ular, 
nalıncılar, odun depoları işletenler (açık ve 
ya kapalı), örücüler, parke tap satanlar, 
samancılcı.r, saraciye e,yasının ağac kıs:nıw 
yapanlar, sayacılar, simidciler, lf'mcrciler, 
:.cpet yapanlar, 6UCUlar (memba 5\JYU ve 
ınukattar su satanlar dahil), süpürge ya
parJar, suğuk hava depoları, tekeri toz ha
Ünf' getire-nler, teldolabcılar, topuk yHpan
br tuğla satanlar, tenis mahalli i~l•tenler, 
yufka yapanlar. yelkenciler, çıracılar, fır;a 
yapanlar. 

Yüzde 30 vergiye tabi olanlar 
Attarlar, atçılar, arzuhalciler, ambalaj 

kağıdı satanlar, araba levazınu wtanlar, 
b-ıkkallar {perakendeci) balık ıatanlıır. bo· 
vabaneler (muharrik kuvveti olmly~n~r), 
bıJıaratçtJar, biaiklet kiralayanlar ve tamir 
edenler, hOff fişe alıp satanlar, bozacılar, 
camcılar. ciğer, işkembe ve paça gibi şey· 

[Arkaq ıahlfe Z sültm 4 te] 

Bütün bu vaziyetleri gözönünde tuta
rak diyebiliriz ki Almanya fıçılarla 
muzafferiyet fal'•bı içti, fakat ıon pm
pan)"a kadehini İçmek galih~ mÜm· 
kün olmıyacaktır. 

N. A. KOÇOKA 

Bulgar hükumetinin noktai 
nazarı Rumen hükumetine 

bildirildi 
Roma, 4. (A.A.) - D.N.B. ajansı bıldiri· 

yor: Gauteler, yakında Rumanya ile Bul
pristan arasında başla)·acak olan müza
L.cxelcri.n doiu • cenub Avrupaı:iwın kal
kınmasına pek xiyade himıet edecetini ya
zıyorlar. Popolo di Roma ıazetesi, Bulpr 
hüklunetinin noktai na.ıan.ru Rumanya3·a 
bild.irmi.t oldutunu ve Rumen hükümeti 
müsaid cevab verdiil takdirde Bulgar he· 
yetinin bu hafta ıarhnda hareket edece· 
L'llü bildlrmektedir. 

Rumen • Macar ırörütmelerinin 
de yakında batlıyacağı 

bildiriliyor 
Romo, 4 (A.A.) - Giomalo d'llolia ga· 

:ıetesi, iyi malümat alan mahfillerden elde 
edilen ve fakat benüı teyid edilmı)cn ma· 
lümata core Rumen • ?ttacar ıörü-;ıneleri· 
nin de yakında bqlayacaflnı bildirmekte
dir. 

Müzakeratın batlaınak üzere 
olduğunu Bükref teyid ediyor 
Eükreı. 4 {A.A.) - Javaıı ojansı bildi· 

nYt>r: Bır ıaraltan Rumanya ve- ~t' ta
rafLan Mactıriıtan ve Bulgari.itan orel.Jtıda 
mü%8kerelere yakınd3 baolanacaktır. Buka· 
rester Tagcblatt ismindeki almanca gazete, 
Almanya ile İtalyanın bu müzakerelere mü· 
~ahid gônderecekleri hakkındaki haberleri 
yalanlamaktadır. 

Macarlar " iki 
mesele ayrıla· 
maz!,, diyorlar 
Budapefle, 4 (A.A.) - Macar ajaruı bil· 

c.iriyor: İhtiliflı Rumen arazbi meseleleri 
hakkında te!siratta bulunan Budapeştcnin 
..Iöhl>•lli mahfilleri, ıüdümlü Rumen mal· 
buotile devlet adamlarının lişanı anasu•da
ki farkın devam ettiği.ni müşahede. ve tc$
bit ediyorlar. Maniu ve parfui toprııLo.. terki 
aleyhinde mücadeleye baılanuşlard.ır. l\ta .. 
niu uzun zarnandanberl antantıu dostu o
lvak tAnınm.1.Ştu. Ve onun projelerine Ru· 
ıuen bük.Wneti tarafından müzaheret cdil
nıe5İ biç şüphetıiz Inıiltere)'e karşı dosta· 
ne bir hareket olacaktır. Rumenler tara· 
fından takib edilen bu iki taraflı oyunun 
serbest kalına>• ve Bulgar \'6 Macar istekle· 
rini biribirinden ayırmajı istihdaf e)·ıecUJi 
aşikardır. Halbuki bu l>leklcr Avnıpawn 
)·enl sureü tesvi)·e~inde bir fasıl teşlill et· 
n..ektcdir. Buna binaen iki mesele atasın· 
da fark vucude ıeürilemcz. Budat>f!~te ii· 
yasi mahfilleri Kumanyanın ni)·etindeki sa· 
mimi)'etten pek ziyade şüphe etnıcktedir· 

ler. 

Rumanyada bir 
mukavemet 
cereyanı var 

Londra, 5 (A.A.) - Traru.ilv&nyenın 
nıuhtelil havalisini zıyaret edan finı~'in 
&lkanlar muhabiri, Rumanyadaki v0tziyetı 
anlatmaktadır. Milfahedelerıne göre, Tran
siıvanyada halk hiçbir suretle toprak ter
ketmemeğe kat'iyyen karar vermiştir. Tran· 
silvanya halkı, Demirmuha!ız.ların beyanna
mE:sinc müşabih ve la arazi tcrkedilmiye
CE:ğini ifade eden bir beyanname ne~relmiş 
olan ?\1aniu·nun etrıJında birleı,m~ierdir. 
'fimes muhabıri iyi teçbiı: edilmiı; li.uınen 
kıt'alarlle fena giyınnıi.f ~tacar devriyt!leri 
C1rasındaki teıadı tebarüz et-hnncKledir. 
l\1akale Transilvanyada halkın İngillcreye 
kartı müsaid hissiyat beslediQini Uade et· 
mekle hitam bulmaktadır. 

Bu sabah iki Al· 
man tacirı geldi 

TUrk - Alman ticd.fet anhı'iJnasııun ım
zalanmasından &0nra Almanyaya mühim 
miktarda afyon sevkedilmiştır. Mo;;r.ılt:.keti
miıden Almanyaya satılacak mallar için 
tetkiklerde bulunmak üı:ere bu ıabahki 
ek~preıle ~hrinuı.e ıkı Alınan tüccan ıel .. 
miştir. Bu t.ac.ırler Almanya fabrıKaların· 
da işleıuneğe müsaid olan bir çok memle
kt\ ıııa(ırulüınüz hakkında malfimal alarak 
avdet edeceklerdir. Alman tacirleri şehri· 
miıde bulunduktan müddet zarfında bilbas· 
sa deri ve yapa{:ı tacirlerile temaılıırda bu
lunacaklardır. 

Almanların lngiltereye taarruz edebilecelr.leri noktaları 
ve lngiltere adasının umumi manzarasını göaterir harita 

• 
lngiltere~ye taurrıız edilecek mi ? 

istila~a ....... 
lngilterede istila orduau 
sahile yanaşmış farzedi· 
lerek mühim manevralar 

yapılıyor 

l nndra 4 (A..A.) - Daily Teleıraph ııı· 
ıett>sirun hususi muhabiri İngiliz san.il 
rnüdalaa bataryalarının daimi faaliyeti hak.
kında alaxayı calib bir yazı nefretmiştir. 
Yapılan mane\Talarda sahil bataryaları va 
di!er müdafaa vasıtalan isWi ordu.sunun 
sallillere yanaşmııJ ve hatta duman perdesi 
himayesinde kısmen de sahile çıkmt' ad
detmektedir. Hergün yapılan bu mııncvra· 
tara kara, deniz ve hava kuvvetleri aynı za• 
manda iştıı-ak eylemektedir. İnglltcrc bir 
ç.,k istil;i usullerini ve muhtelif ihtimalleri 
h~aba katarak müdafaaya daima amade 
bulunma~tndır. 

Tarihin kalesi 
hiç bir zaman 
simdikinden daha 
' 
kuvvetli değildi 

!..ondrı.. 4 (A.A.) - Sundcy Abser\-cr 
gaıetesinae Garvin ~unları yazrnaklaaı.r: 

cDün, muharebenin 12 nci aylll3 girdik 
ve Büyük Britanyanın t.arihl kaletıi, hiçbir 
uıman şımdikinden daha kuvveUi l!lÖrülrae
mi{tir. Bu yalancı ıükU.nele karşı muteyak
k.J, bulw.ıalım. Şiındiye kadaı- bir dinlen
me ve yeniden bir teşkilatlanma içın l:ari.z 
ı-cbc.bler mevcud bulunmakta idi. llitler, 

{;arbd.a ydpacağı çetin i i ıçin ellerinJl, kol
larJnın ~ı best olmasını istiyor. Her ne 
pahasına olursa olsun tatklh l>ir ihtiliıl zu
hun.:.ndan ictinab etmek an:u ediyor. Tuna 

(1'.-ım uçiiııcü ..ııilede) 

SON 
HABER 

İrlanda şiddet· 
le müdafaaya 
hazırlanıyor 

Dublin 5 (AA.) - Wıt<!rford'da bir nu• 
t:ık söyliyan POlta Naı:ın Little, İtlanda 
a.!:kerlerinin sahilleri, karaları ve bütün 
milleti taarruza karşı müdafaa edecekleri· 
nl söyl~tir. 

Müdafaa hizmetleri için kaydcdilcnlero 
llilab eden nazır, her ihtimale kat11 hazır 

olmanın hük:timet ve millet için vazife ol• 
duğunu ve ordunun maneviyabnııl hiçbir 
zaman bugünkü kadar yüksek olmadığw 
bildirm~tir. 

. Alman halkı 
mustarib ve 

ümidsiz 
Londra 5 (A.A.) - •Tribün dö Jene•• 

gazetesine gOre pe~mbe günü İngilizler 
bralından Hanovre şehrine vaki olan tay
yare taarruzları Alman halkı arasında derin 
bir ısbrab ve ilmidsizlik uyandırmıştır. 

!ogilizlerin Ren havaliainde, Rur'da ve 
Alrnanyarun timali a:arbislndeki hava hü· 
camları Maretal Görini'in, Almanyanın 
düşman hava akınlarına karşı muhafaza 
edueceği husundaki beyanatını sıfıra tndir
mi~tir. 

&rlindc oturanlar bile fcvkalide endif8 
içU'ldedirler. Bunlar merkezin bir hava hiı· 
cumuna uğramasından korkmaktadırlar. 

Şimdiye kadar Hamburıra 554 
hava hücumu yapıldı 

Londr• 5 {A.A.) - Almanlar H mayıs· 
d~vletlcnne yaph,;ı mUftV\'C(I ınüzakereler tanberi Hamburga İngiliı:l~rin 54 b:o.11a 
ve :Prloskova ile buldugu bır e.ureh hal ile hücumu yaptıklanru teyid etmektedirler. 
Avrupa.nın şarkında sUkllneti muhai'i:ta et-

m<ge muvaffak oldu. Perşing: "ingil-
Fran.sa. ile mu.ha.rebenin lıitamındilllberı 

yaptığı büyük tasarruf ve Rumanyada.ki tereye kuvvetle 
inhısarı sayesinde Hitler, Büyük Briti.llya-
ya ve Britan)•a im1>3ratorluguna karışı ya- yardım etmel ı• 
cacnğı horekit için hazırlıklarını ılmam e· • 

d ,or. Fıansada işgal edilen arazi ü>erine y"ız,, d"ıyor 
bir kontrol vazetmek ve Petain hti.küıneti· 

ııin itaatini temin eylemek için vakit ll· Lc.ndra 5 (A.A.) - Dün akşam radyoda 
.::undı. bi!' hib.be irad eden ve Umum! &rbde 
Diğer cihettenh Dünkerk macen&ndan- Fransadaki Amerika heyeti seferiyesi ku

r.ıeri geç.c-n zamandan biz. de istifale ettik- mc.udaru olan General Pershinı'in 50 Ame
G~en h.crfün, milletin ve imparatorluğun rika destroyerinin İngilt.ereye verilmesi le
ku'fvetler~run .rlnıas.ına tBhid olmaktı.dır hınde bulunmuştur. General İn&iltereye 
dugün en fena vaıiyato karfı koyu.o;ğa fıa do.ha nıüt-im yardımliu" yapılmasını l6te· 
ııc bulunmaktayı~ Bu fena. vaz.iyelle hu- mi'1 ve A."llerıkada mecbw-1 hizmeti ulwrl· 
gün kar'i-ı!-.şac•ğınuZ yerde yarın: k~~tı!a.· yenin kabulü lüzumunu işaret etmfttlr. 
.. ooak olursak, daha iyi teçhiz edilm•' bu· General: •Şiddetle daha büyük bir ~d· 
'unncagu; dttle mukabeleye hazır olmalıyız. Mevcu .. 

Muharrir y~.zı.sın1 ~y~e _hitirmektediı·:.. ı diye.timiz.in temellerini .tetkil eden an'ane
ffitler bize umid ettiğımızden fazla muh- lenn kayk.olrnaması lçın hazır olmalıyız.• 

let verDl.L5 bulunmaktadır.• demiotir. 
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lktısad Haberleri * HARİCİ HABERLER - Amerikadan 
tıbbi neoatlar, balmwnu, muhtelit yaa;ıar, 

et ve katır kılı, kuru bakla, koyun ve keçı 
aerısi ıstenrnektedir. l~acarıstandan bir fir
ma da zeytinyağı ve kitre ist.emıştir. 

1 R 
Eminönünde feci 

bir cinayet 

Kadıköy rıhtımındaki 
boğa heykeli! 

Bir okuyucu diyor ki: 
cSeneler var ki İstanbula aelmemi.ftim. 

Gelir gelmez çok sevdiğ:im Kadıköye geç
tim ve iskeleye çıkar çtkmaz şiddetle irkil .. 
elim. Karşımda kocaman bir boğa, boynuz .. 
larıru dikmit, sanki üzerime hücum ediyor
du. Acaba bu civarda bir mezbaha mı var
dı ki heykelsiz Kadıköye ve Kadıköyün 
methali demek olan iskele caddesine bir 
boğa heykeli konulmasına lilıum gôrülmüf
tü? Böyle düşünmekte ı.annederS.?m haklı 
idim; çünkü bu heykelln beı\zerlerini. Av
rupada ancak mezbaha kapılannın ıkı ta
ra!Jna dikili görmüştüm. Hayır, burada 
mezbaha fil8.n yoktu. Yalnız, merak eCe
rek tundan bundan yaptılım tah"kikata 
inanmak JAzım gelirse kıymetli bir ann'at 
ec;cri olduğundan dolayı evvelce bulundu
ğu Enver Paşa ikametglhırun bahçesinden 
:ıl!nıp buraya getirilerek rek7.edilmiş imit! 

J eremi' nin hayatında en büyuk 1 içın kör kalmalıydı. Bir gÜn J.;I 
kaybı korkunc ç~rkinliği .. old~'. ? •ltı k.ırısının çok ~z~ldüğünü gör~İJ ~ 
yaflnda iken ocaga duımuf, yuzu yan- na cerrahın fıknnden bahsetti·. 
mı§tı. Herkeı tarafından sevilmiyen andan itibaren gene kadın efl 

korkunc bir adam olmuttu. Y aklaftiğı !ar ve gülüşlerile doldurdu. l'I 
Z>l.man erkekler hatlarını çevıriyorlar. bir gün çocuk doğdu ve bu 
kadınlar titreyor ve çocuklar ağlayıp Jeremi için beklenilmiyen bir 
haykıntıyorlardı.Asıl hayatının büyük zenin tahakkuku oldu. Barbar•',1 

hi.disesi onu tam kırkıncı Y•tında bul- c- Naııl. yavrumuz güzel 

F, 
çuk 
ıni;d 

a ko 
reke 
va v 
da 
r<tde 
hak 
buhr 
la bil 
gibi 
nileb 
daya 
F•ka 
lif Ak 
hıı.e.d 
ille le 
Pron• 
nih,. 
•r·ık 

\·e ıö 
liy t 

ne.ıı 

Ticaret Vekilimizin 
bu . . . 

uzerıne daveti 
ay ortasında mem-
leketimize gelecek 

* IllTİ..KAR - Fıat ld.urakabe Kom.Ui
yvnu bu gwı toplanaıak keresle ve momi
ıa;,ura i,ı:in.i. t.etkık edecektıı·. * HARICDUU >.ERGIL1'R - 5 ey!Ulde 
açılacak Set4lllik ve 1 eylıilde açılacak Bel
grad aergi.leıine resmen iştirak edilmesı.ne 
keı.ı·aı· verilmiştir. liaz.ı.rlıklara ba.şıanıl.ı~-

Bir rençber, kadın 
yüzünden hemşerisini 
gırtlağını parçalıyarak 

öldürdü 
Dün saat on bet buçukta Eminönü meyAnkarada Türk - Yugoslav hcarct un- tır. 

darunda bir cinayet U;lenm!ş, Kciu.m QJın-
la.ımıısının imzası munasebetile. Ticanot Ve- Belediye Ve Vilayet da Ta,köprülü bir rencber, Mahmud adında 

Demagoji yapmak hatırımdan ~eçmez.. 

Fa kat. Kadıköy i~kelesine herhanJ:d bir 
hr ykt"l dikilmf"l'Iİ 187ım ~ell'IC'ydi herha'.de bu 
hir hnf;ının hrykf"ll rıl:tm<ı7fil, dl"~il mi?. 

kilimiz Naznli TopçoölU, Yugoslav ':'icaıct h b [ ,.:ene btr hEm::Cri:siru OldUrmuşlur. 11;;.Ji:te-
N~:ıırını memleketitı'llZC di!Vet rtmiş:nr. Yll- a er eri uın W:.J.latı tudur: 

ı;;oslav Tıcııret. Naz.ırı 1- ' ayın ortaıaıında, * r \lllLı\T - b1uteh;11eıs ProDt lıarb &kırkoywıde, ı~t.anbul caddesindıı! 7 nıı-
Trmlr fuarırıın •çı\1'ına tıa\caddum eden vazıyeh dolay1sile tehir pl.i:nında tımdıiik maralı kah\·ede yatan Kazım. bu· ınuddet ev ( 
gunlerde memlekcüınızc .:clecek. Tı~"'r~t l l'idSU 

1 ıır dC6Litklik Y•pılına~uıa llıL'-llll ol- veı. l!'atm. adında bır kadınla ~nı~mıt ve Vasıtasız vergi er 
\'~k.ilımiı.lc bırlikte fuarı zıyarcı cdccektıı-. nıc1Wııtını 1ıoyıenuştır. 

yaha . T. k' ile Yu •osıav- bu kadınt scvmege ba1lamıttır. Fakat ıı·.ıı-
1 
Ba• taralı 1 ıno sa.b.ilede) 

Na.ılrt.n bu ae ti, ur ıye . 1c ~LFL~ - Umumi nWua uyıını et- 018, aradan çok geçmeden, Kaıımdan \1Slln-
y1:1ı arasınd ki ticarı muııasebet er ..n ınk.ifa.- ralındakı hazırlıklar tam.unlanmak Uare- mıt= ve K&zınıın hemşerisi Mahınudla tlu- lcr satan ~allctlar, çiçekçiler çamaşırhane
fı için çok faydalı olacaktır. c.hr LTınumi nufusumuzun 18 milyonu ~cçe- ~up kalkmağa başlanu.flır. Kazım bunu ha- \er .. çay ut.ı:ınlar (perakende), ç.:mberciler 

c~ tahrnm edılm.ektedir. bet alınca hiddetlenmif, Mahmuda, bu i~ten ldemir çember), çorabcılar, çubukçular, de 
1'C ~f\'KlS1."'lil~K - Belediye ı.ıvri<.;Uıekle vazgeçmeııin.i. kendi metresile al;.lkall.'ll ğir"l'lenler (şehir ve kuabalarda fabrıka 

mucaaeıe içın gcnif tedbır1er almaktadır. keaınesini ıöylemişt.ir. mahiyetinde olmıyan demirmenler), demır 
Yenıoeu 34 ton mazot s.ıhn aluırnı:;ur. Mahmud K.G.zımın tehdidine kulak e.:1 • kalıpçıları, fıçı yapanlar, gardropçulaı.r, ga-

Bu gün 7 
davasına 

sahtekarlık 

bakıldı 

* ISPA.'HOL >oı,;ı::ı::AIILARI - ıs...,n· m~ Fatma ile münasebetine devam et- zoz ve '°rbet satanlar, gramofon ve dıklt 
yadan memleketimizin turi~tik gU.zellikleri mil, fakat. Bakırköytinde de pek görUnmez makinesi tamircileri, güll&.ç yapanlar, itl~
hakkında broşUrler islenmiştır. ispınyadan olmll$tur. suyu yapanlar, hamam işletenler (umumi 
bura)a seyyah gunderileceğı de ılave edil- Dürı Oğleden sonra Kiıımla Mahmud harramlar). hanlar (tehir hanları), hah ta-

İkinci aJ,ırceıa roahkeıue:i bu gi...ıı 5.lat 
o1ı ık.iye kadar yedı ~lckarlık davasına 
b.tktı. Davalardan uçunun ıuçlwarı yol
~ ..ı.zlue;:u ve ıuuatimaıı aab1t oıd.Ut:U ı-ı;.ıl ilti 
aco~ evvl"l ıagveôıleıı Istanbui ıkını.:ı no
terı Hasan Ar .1 ıle k....Ll.ıı ttuşen Bşr~f ve 
baıkatıb.i f'alın ııc a.lubı eıfatıı"C" ı.ıa· 
lüıdar otan Yani. ve N urldir 

mı~tır Eminönü meydanındaki aaatin ynrunda mirciler, hallaclar (yorgan yapanlar haric). * HEL.EDlYE CEZALARl - Dun yapı· karşılaşmışlar, Kizım gene bu bahsi taze- hurdacılar. kullanılırut madeni (eşya 53-

lan Beledıye kontrolif'rin<le b.aıı gazinolara iemiş. Mahmud da Kizıma ters ce\;ablar tö~lar), ıstasyon büvetJeri, tekembe ı;orba
yıldırım ceuları ke:sılmıştir. vermeğe b..şlamıştır. Bir aralık, K.l:tım. lıı- cıları, köruür satıcıları, kalaycılar, k'l.sablar, 

Dörduncu da. .. -a lut.ı.ı.ne t.arahndan I.;chk. 

* J:;GLL'"CELlh.Ltili - Sıncma ve dı- çatım çekerek Mahmudun a:trtlağına s:tp1a- kuru kahve yapıp satanlar, kolacılar, kilğıd 
,er etlence )·erlerinde satılan eğlencelik mJ\' ve parçalamıştır. kırıcıları, büyük k.iğıdları forma hahne ge
\.C s;.ırt!nın hem pahalı, hem de kalite iu- Ki.z.ım, bundan sonra koşarak Balıkpau- tirenler, kalafatçılar, kaplıcalar, kaynak~ı
bari!c: duşük oldugu anlqıJıruşur. Belcdıye rına doğru kaçmağa başlamıt, Mahmud da lar. köfteci ve kebabcılar, kesek&i;ıdı ya· 
"eni tedbırler alacakur. · il k 

Aram. Muhlis. SerKıs, ~--şuıci aava .ıume 
hukuku namına lhaan, Burnan, Hasrı. Ha
yim. Habıb, Salamon. Şe,.·kct. Talat, aıtıncı 
dava tieytı, Nc<.:alı, ~11, lUz.a, yt:dıncı da
va da :;ttıraleddin, ıı..ıı. Şaklr. izzet, 1 • 
t:W ~vk~ Tanq, AJJ ıuu, Nediın. Şuknı, 
Recaı, Ha.ralaınbo ve Ahmed aleyWcı·uıe 
açumıştı. Bu un davaiann şahldlerı dınıen· 
d.ı. Gelınlycn p.hıdterln çatırtlmaları tçın 

de ~ cunıere bırakıldı. 

.1 gırtlağını elite tutarak arkasından biıaz panlar ve satanlar, kuru yerruşç er Uf-

Maarif haberleri ko.,nuş, fakat. Balıkpazarında takati kesile- ~!ar, kut kafesi yapıp satanlar, kundura 
rtk yere düşmüj, faz.la kan kaybettiğinden, boyacıları. lebleblcller, meyvacılar, müsk.1-* AL~lAl'ıiYADAhl TA.Lt;UJ::~JJl. - orhda ölm~tür. rat bayileri, motör tamircileri, mum ldtan-

Dun &abahk.i konvaru»yonelle Almanyadan 
1

' Kazımı tWt.ib edenler biraz ileride yaka- J..,.r. musluk. yapan ve aatanlar, musdd aleti 
iki t.alel:.te ceJ.ıniştır. A1m.ınyada hi!en .j()O htnuşlar \le polise teslim elnlişlerdir. tatnircileri, nalbandlar, n~ atnıa mahal· 
kadar talebemiı mevcuddur. K' b · dl ll kti. •-

Bir cinayetin duruşn1ası 
Bu ubah ikinci ağı.rcel<l mauı<.eın~nde 

gl:;enlerde Fenerde nişanlı.sırun evındc 
bluaıa!anın sırtlıt&ı.nı k\lZU gıbı &esıuck gu
n-ule olduren Hu.seyın liysaJ.ın duruşınw
n.:ı başlandı. Reısın okuLtuğu kararname
ye ı:;ore hadi.sc toYle oım~tur: 

Deniz ve Liman haberlerı 
* SILIVlll LIMAM - Münakale Vek.ılı 

. Suıvride yaptığı tetkıklerden soru·a lıma· 
l run en kısa bir zamanda ı5lahı ıçın du·ek
tıJJer veı·miş:Uı-. * SAJ\DALtl.LAR - lstanbul tiımının
da çalı.$an 1&ndalcılar gitlıkçe azalmakta
dır. iki yıl ev"·el tehir .hu<iudları dd.iulın

do JOUO unda! ve kayıkçı çau:;ı.ırkcn bu 
ınıktar halen 1700 ye düemu~tur. * PLAJL,\H. - ıiava oun lulpalı git
tigı içtn plajlar bu sene en tenha günunü 
Y•-ur. * llh. iZ T.\Rlf l:.LUtl - Bcnıin fıiıtla .. 
11 at U141:ından denız motol"l@rinın U~rel ta
ı ıfel rıne de hır n1,kt.ar L<ım )""-Pümıştw. 

U.u.seyin Uys;J vapw . .arda kamarotluk ) a
Jliıl.h b1r gencdır. 1'encrde oturan t.:sına is
nundc bır kıua acvifmıtler D.lşa.Jlli.lllID laı • 
60n.ra d4 •Y· tlrrutı~ 1'akat H.uae)ın Uy-
6,ı lısınayı ı;:.ldırucaaınot. eviyor .tlus yın 
lfı ı bır i«• ı:omallm kıl\> mı •lmıf, J\11 üteferrik haberler--
a.nnm ilçnuş ve ona: ..- ~UIJL\T J~L.LHJ - :>ılı ıcı.t Vekiı.Jeb 

_ Kwın seıu ıslt:ııııyor, i.lıçın a;cldın. j taşra teşkilAu n1en:1ubları arı;ı,·utdiı:l ııcnı~ 
ci"!Ull.Ş· Huseyın Uyrtal bırdenbu·e e\·tı dal- mikyasta de&ı1iklikler y;.ıpm;.ıgot. kaıar ver· 
mq ve k.ayinvaldes.ıle. e5ki JU$lG!ıSUU aug- ı n.ııştır. . 
mege başlamıf. Komşularından Mu,,tata pı- * RADl'O ABOXELEIU - $Chriın1zde 
Jam.a.sile aeunıt Ve bunları ayLrJn&k. ı:stcmış- tiOyo iibone U<.:retleriru odemi)~n12rın sa· 
tır işte bU :w·ada HUscyin Uy.ial kama: ı yıs.ı yuzde 5 oiduiu ~.nla.şı_unışltr, Bı..ı.n1ar 
sını :u .. auı Must.alaya çeVlı-z·nı "e 1U'tlai1 ıuıkkında da ayn ıııyrı ihbarıyeıer kı.:stlnıek 
n• keami$Ur· Huseyın Uysal bu aaı.b ken- wetile 15 ter gunlük. cezalı muddet \le-
aısını muda.faa ederken: · ı ı·ıanektedır. 

_ l\1ustola ile kayinbıraderıın H ... n pu- . * DE: JIR'.l::OLLAIUNDA Tt;~ZILAT -
,.u kırmUflaı, beru oldw:ecekleı:dı. Ek.n Ut!viet Oemiryoıl.arı i~letme5ı 16 agu3toıstan 
kurtulmak ıçın kamdltlı salladım. K.1.uı.ra itibuen t;amsun, !:)ı"as, lınur, Denıılı hat
l\!ustaıanm gırtlaiın.a rasladı. Leıı .>idUr- larında gıdit ... dOnuf •eya.hat Y~_P•cak. 
nıc,;k istcmıyoı·dum· dıyor1,1,u. yolculara bılt!t ucretlerınden yuıde \),) len· 

k oahidıerın ça&ır.lmaıı ıçın ta- ZJlAt yapm a karar vcrnnttır. 
Muha eme ıt. JU.ı:LI GlUt.. · 010)10DILLt.R -

ll.k edlldı. Em.ruyet ~Iüdi.trhi'° şehir dahilinde tayin 

&taj için aske· 
re annan muaı
hmıerın maaşı 

Htılen hadden daha hı:dı ciden otomobJller 
ı~ır.ı tıddeı.lı tedbirler ıımap karaı· ver· 
n~iıUr 

Massigli'nin teşekkürü 
Anıcara, 4 tA.A.) l! : iUlSCl bÜ)'U .. · · .,ı::.ı 

Mas6i&li 3 •iwıtos tarih.inde Anadolu a)an
t.Hıa gonderdıği a.şaiıdcı.k.i notun oeşrinı rı
<.:11 etro..ıttiı. 

·Anka.rayı bidayette .derpıı ettik!erıuden 
daha çabuk terk ıaıuıetınae kiıl;.ı.n Fransa 
buyilkelçı~ı ve Bayan .ı 1.a.s::iıgli, Tuı ki.yede
k! blitUn dostlarına ,.men veda arzusunu 
)'t-rine getırenıemiflerdir, Buna binaen 'or
mek imkanınt bulamadıkları dostlarııuıı \.'6-

da içın Ano1dolu A,aruının \.'e Tü.rk matbu· 
atının delileüni ric .. ederler. 

Daha muvaıalatlarından ıt.ıbart'..n hakia-

az.ım ugtin a iyeye ver ece r. leri, odW" sat.anlar, ot.eller, pa.ı\Siyu.ıwıır 

Taksim kazinosu 
dün açıldı 

Kazinonun önündeki 
yeşil saha az zamanda 

tanzim edilecek 
Takaim bahçeıoindekı Şehir aa.z..ı.no.unun 

(yemeklı, yemeksiz). pa:stırma uW.nlar, 
peynir yap;a.nlar ve satanlar, piyanao bıleti 
bayileri piyazcılar, sebzeciler, sabun satan
lar, sandalya tamircileri, ainema ınakiuesl 
tamirciler~, sirke yapıp satanlar. ıütırüler 
ve yoğurıçular, taPka kalıpçıları ve Wmir
cileri, şemsiye tamircileri, fı.ractlar, teneke· 
ci'er, tavukçular, tohumcular, turıucalar, 
tuıcular. her nevi ütücüler, her nevi yal 
!.Atanlar, yumurta satanlar, ziraat ıleb ya
poınlar ve satanlar, zahire, zeytin, .ıift ve 
K&tran satanlar. 

Yüa:de 36 ni•betinde verııyc 
tabi olanlar 

"tad mera~imi dün aaat 17' de yapılmı~tır. ı - Araba yapan ve satanlar, arpa kırması 
Merahımde l\ılünakafait Yek.ılı Alı Çetınu- ıatR.nlar, ~rpa utanlar (perakende), a&ız· 

~a, Dıhılıye Vekili Faik Öztrak1 i\taarıf lıkçılar, ııile mutfağı i•letenler, ı.jur, plise 
Vekili lLbaıı Alı YUcel, Orgeneral f;.ı.lu·cd- ve 3kordıyon yapanlar, arayıcılar, (dOk
din Altay ile Riyaseucumbur Umumi .K.i.- m"ci kumunu eritmek suretile altın arı· 
Ubi Kemal Gedeleç, rneb\ular, V.ıli \"e Be- yanlar). ayak.kabı mantarı satanlar, banyo
ltdiye Reisi Or. LUtfi Kırdar, Parti l\lü.- 11.1', bakırcılar, boya aatanlar, börekçi ve 
fetli.şi. Te\lhk Fikı·eı :Sılay, EmniyeL Müdürti boğRçacılnr, balık avcıhluıa müteallik ,.,_ 
Muzaffer, Viliyet. Belediye ve matbuat erki boya. yapanlar, cam çerjçeve!i ve levha 
nı hazır bulunmutlardır. l\J.eras.imden evvel va aatan.i.ar, bıçak yapan ve aatanlar) 
Vali &aı.inoyu davetlilere gezdırmiştir. Bun- çerçevesi 11atanlar çarkçılar. çilingirler, ça• 
d~n sonra Şehir bandosu tarufından çalınan nak, çömll"k yapanlar, çinkograflar, çıkrık 

lıtiklil mari!le meraWne başlannu , mli.te- ve tıhta makara yapanlar, çuvalcılar, çul 
ıkıben davetliler hazırlanan büfede iıaz e- satanlar, deniz hamamları, doğramacılar, 
dılm.i,Ierdir. Davetliler geç vakte kadar ga· d~mirciler, dondurmacılar, debagat leva
ıinoda kalmıı,ılardır. Kapalı kısınıda vaıye- 711nı satanlar. demir tornacılar, dökme ve 
ıe numaralan yapılmııtır. Gazınonu.n öuun- tenrke boyacıları, dökmeciler, döşemeci. 
dck.ı )'t'liıl &aha da kııM- hır .unıanda tan- dü.~nıcci, elektrik. te~isatı yapanlar, evlt"
zim edılecektır. rinde terzilik yapanlar, fırıncılar, a:azcte 

Birbirinden soğutmak 
ıçın ... 

Beyoa:lunda Ba)·ram sokağında otuı·o.ın Se
lim kızı A.ı.ime, ters olarak bir.ibiriııe ba~
lı iki tahta kqıj:ı Eyiıb meıarlıi,ın:.ia top
raı;a aömerken yakalanmıştıı·. But.ıun büyü 
ıçin yapıldığı anla,ılmVf, Azimeye iiOrulı.ın· 
rı büyu yaptJi,ııu itir~f etmiş ve d\.!mıttir 
ki: 

•- ?wiobilyeci Rıf-.tla İhsan adınUa bir 
kadın metres hı.yatı yatayorlar. Fıfiıl!ın ay
rı ya,adıj:ı nikahlı kaıısında hilA &önlu vor. 
Büyüyü, İhsanı karısından ıo&lıtmJk için 
yapıyordum .• 

Azime Adliyeye "·erilmiştil". 

Beş kumarbaz yakalandı 
1~ a:O.Sterilen huanukalıul ve on aeklz ay- Emniyet rneınurlan, Cihantirde Ho.vyır 
d.e.nLcrı kıymetli delilini &ördükleri ttvec- ıokağında 24 num•rada oturan Nlva,.I KH

Adl"ye Vekili Ankaraya cüh ve muhabbet B:ı~ ve Bayan M'1SOiili kinin evinde kumar oynattığını hober al-
ı içın unutulma.z bır hatır• olarak kalacak- mışlar, dün eve bir baıkın yapmıtl"r ve Far 

:,1.&.J ıs;ın ask ı-e allruın mennı:r 'e mus
tahdemlerın muı ve ucreUen h.tkiunda, 
?ukArif Veki.ıeunın alikactadan ya.,l1..,1 tcl

n:ıme gL- • maatu memur ve mu .. ıuınlc· 
r •. n mc1aşlatının ta.mAmJ, mudur ve ınu.ı· 
vinlerırun maaşlarıle ıdari ucrctler1-::ı.1n ta
nuımı. il3.ve deni olanların yalnız n~
ı·ı, bcı.şk.a yerlerden maaş veya ULı et alını
) an yarduncı muallimler.n ucret erının ta· 
nu.ı.mı, masraf tertibinden ucı·et aıan mus
tl.hdemlerln ücı·eUerinin tamamı Wdıye o• 
lunac~khr .. 

imtiyaz Phibleri (mabtaa tahibi olmıyan
lar' gömlek yopanlar, hcykellra~lar, hiik
YJtklar. hnttaUar, hizmetçi, ve amele teda
rik ~den idarehaııeler ve iş evleri, helvacı
lar. halatçılar, hınr bavul ve emsalini sa
tanlar, hazır işleme 54ıtt.lnlar, hazır tarak· 
çılar. iliıncılar, ipçiler, içkisiz lokantalar ve 
pastanelı..r ve ka:ıinolar ve büfeler ve bah· 
çeleı· (iıklle. 15t.a.syon, tiyatro ve ai.nema 
biileleri ve kır bahçeleri dahil), içyağı ya
ponlar, itlemeciler, kaltakçılar, (ağac kıı

m1nı iknl31 ederek. kalt.aj'ı mamul halt ge
tirip satanlar) kartvizit, zarf ve klğıd b~
lıJı ve mümasihni tabedenler karosman ve 
mümasili imalithaneleri, kiremid yapao
lar. kitabcılar, k.itab naşirleri. kundura
cılar, koltukçular, kahve df'ğirmeni, kantar 
ve emsalini yapanlar, kasket yapanlar, ka
sık<,·ılar (akacdan kaşık yapan ve satanlarl, 
kayık yapan ve satanlar, kehribarcılar, 

krom ve r.ikeliı işi yapanlar, kundura le
\·ı,.ımı ~~tnnlar, kurabiyecUer, kutuculıı.r, 

moıaik ve mümasili imal§thaneleri, mühUr
ciiler muakkibler (istitar• yapmıyan ve 
mütalea yaımıvan mu•kkibltr) rnobtly• 
kiralıhyaıtiıır, mahalleblciler, mıddne mo • 
delci1erı, marangozlar, minderciler. mum 

gitti 1 İU'. Bi.ıtün dostlarına tee:ekkıir ey.ıcr ve lak Ahmed, Cevdet, Osman Nuri ve Oı-
On au dtnberı t"! ımw:l1Jı bun,ı.n n .t\d· .tı~p:sine 1-- 1 saadetleri va •ııı memleket· m:ı.n edında dört kış.Jyi kuınır oynarJarkf'n 
vı v_,kıu Frtlıi Okyar tıtkık er n ; j le-ıının ıefalıı huıııusunda.kı temıennıler•nı 

1 
624 lir11ı para ile ciırmü meşhud halinde 

r-r"'k dıın ;akeam Ankara .1 donmu tur ill?',.ederler.ı yıkılamı,lırdır. 

amanyo u 
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Kt:.RIME 
NA Dl R 

Şubeden çağırıldığım ııün hem ıe· i rüyalarımda onu görüyordum. 

'.rınc. hem keder duymuştum. bevini 4 Bir çok mektub1ar yazdım. Fakat 
yordum; çünkü bir müddet için aığın· hiçbirini a:öndermeğe cesaret t:deme· 

tı yaşamaktan kurtulacaktım. Keder- dim. Bunlar hattan bata haaret ve 

leniyordum; çünkü Zülalden uzak ka- '"tırab feryadlarıydı ki, onu şafırta. 
lacaktıml Vakıa biribirimizi haftada cak ve belki de güldürecekti. 

biı kere görüyorduk. Fakat, tatili.,. Bu iki yılın baılıca hadisesi, Zülii

dt- beraberdik. BütUn aene, yaz ay. lin kolleji bitirmesi oldu. ~lemnuni 
lorını sabırrnzlıkla beklf'yor. aynı çatı }etiıne zayıf bir gıpta karışmı, ve bu 

altında yaşamaktan ve onu gözlerim· hısler beni pek ziyade hırpalamı~h. 
lf' ıevmekten aaadet duyuyordum. h Nıc;in ve neye üzüldüğümü bilmiyor· 

hu iki yıl ukeılıiin haoreJıl. futlada dum. Fakat çok kederli idım. 
bulunduium va or•da oırad• yalıya ~1~ktebdo yapılan dıplema tevıu 
ll't-ı~ıiım h•Jl'f_., aOnlumde •~11kı bır mf'r••imınde bulunanı•mı,tım. Fwkat, 

v,.,lk11ın v;ıırdı. Butun s;:ıinJ,.rımi V• ''° lhu VPl'ıl~ i)t'! ona, ılk cur"e.t~lr mektu· 
ceierımı onu dıitlinmeklc gt:çtrıyor, bumu gondermekten k,e!ldımı alama· 

dım. Sevindi tebriklerimi aıraladıktan 
sonra dedim ki: 

c •••• Mes'ud bir gününe ~ahadet 
tdem~menin ıstırabı gönlüme dolar· 

ken, bu a:ibi ııtırahları benimsemenin 
tahammülüne alıııyorum... Dütünce
lerimi aana hasretmek tatlı oluyor; fa. 

kat acı ile o kadar yoğurulmu§um ki, 

bu tatlılıiı yadırıııyorum .. ,• 
Zülalin bu mektubum• cevabı ha

vadan •udan olmakla beraber, fu ıa

tib cümle ile bitiyordu: 
c ••• lıtırabının büyüklüiünü an

lJ\yorum ve sana acıyor, seni ciüıünü
yorum ... > 

Beni çok meşgul eden ve buselerim
le sararan bu satırlar, onun hitabları
nın tek düjiümü olarak kaldı. Istıra
bımın çeınisini anlamıf mıydı? .• Yok· 
sa, bunu aadece, haylazlığımdan duy· 

duğum e~efe mi vermi~ti) •. Bilmiyo· 

rum ... Fakat ikinci ihtimol bana da

ha yakın ııorunüyoı du. Nitekim. ter· 

hiaimden ı~nra Y•İıY• dOndü;Um ta· 
tt'lan tahmınimde y•nılm"m'' olduiu .. 
mu tamamile anladım. Bf'nİ hır ek~a 

mın alaca karanlıJiında bahçede kar-

ıılamııtı. Gayet ıamimi konuıuyor, 
bır aürü aual soruyordu. Hareket1eri

nin fütursuz li.übaliliği ümidlerimi o 
derece kökünden sarsmıfb ki i bir 

dilsiz gibi ıuıuyor, dalgın bir meyu
ıiyet içinde yüzüne bakıyordum. 

Dönüşümün haftııı olan hır cuma 

günü, Zülalin bir kaç arkadaot geldi. 
Kah bahçede, kilh içeride oturdular. 

ilen odamda idim. 

Geç vakit, arka kapıdan rıhtıma 

çıktım. Bu sırada misafirler a;idiyor· 

!ardı. Zülalin onları aeli.metleyen ıe
sıni uzaktan duyuyor. ıakalaımaları· 
nı. gü)ü§melerini İ§İtiyordum. 

Bahçe kapısının gıcırtı ile kapandı

ğını ve Züli.lin bir hava mırıldanarak 

kö~ke yaklaıtıiını hissedince, hemen, 
huhçe:yi rıhtımdan ayıran parmaklığı 

dolaştım ve önüne çıktım. 

Beni &örünce durmuştu. Yüıüme 
öfkeli bir nazarla bakarak: 

Nerade idin) dedi. 
- Odamda! diye cavab vardım. 

- Niçin yanımıza ı"lmedin). 
- Yanınıza mı). Arkadaılannın 

y11.nına mı} •• 

du. Bir gün nehir kenarında oturmuı diye •ordu. 

bir ııenc kız gördü. Bu kızın Ü•tÜ çi- - O kadar güzel ki ldeta ~ 
çek itlemeli beyaz bir elbiseıi, çıplak ilahına benziyor. Küçük, güzel 
kolları, ince bir boynu, ıeftali rengin.. ağzı var. gözleri ıema kadar 
de bir teni vardı. Kız ona her neden- Nihayet büyük macera Qiinii 
ae çekinmeden, korkmadan bakıyor- Karı, koca ve küçük yavru Loll 

du. Jeremi onun yanına yaklattıi'ı za .. gittileı ve Barbara'ya ameliyat 
man gözlerinin koyu mavi ve bu ko- dı .. Bir sabah cerrah hastayı 111 

yu mavi gözler~n çok. ~üzel olduğunu ettikten sonra Jercmi"yi buldu~ J 
gördü. Jeremı kalbının kopacakmı~ - Size iyi havadiıler gopırj 
gibi çarptıi(ını hiasetti. işte nihayet dedi. 

n1ucİ7c vukua geliyordu. İtıte ıeneler.. Görüyor mu} diye J ereııtİ 
dtınh,.ri 111tırab anlsTında ihtiraıla is· d 

d u. ~ 
t•dı'g-ı· ;;mid,.iz f'ser, dünyada m~vcu k ld k ., 
• " - Bandajı a ınr en t• ~ 

bu tatil cazib kuvvet, bir kadının a~kı r 
gördüm ki sol göz üzerinde 111 

onu sarıyordu. Jeremi bu gene kızın d ~ 
f fak olamamııım, zanne iyo: ,; 

kör oldug"unu, gözbebeklerinın hafi b 1"'J 
muvaflakiyetsizlik göz ta a- .J 

s· 
tnek 
tnak 

gri bir perde ile örtülü olduğunu gör- doğuştan iyi teşekkül edeme~j 
dü. dendir. Fakat ıize ıağ gözün s"' 

l 
leri 

Konu•tular. Bu gene kız o kadaı 1 ki b h . 
-s ğünü söy eme e a tıyarım. • ıt 

tatlı konufuyoıdu ki Jeremi ona &şık 1" 
k Çocuğu Barbara'ya gostt 

oldu ve onun bir güvercin kanadı •-

2 
mu, 
luk 

Gene kadın: 
dar küçük. zarif elini heyecanla du- y .. d" .. I rl 1 

k - avrumu gor um, goz e 
dc:kJarına götürdü ve gene kıza aş •-

f kadar açık mavi r Yüzünün h• 
nı ıöyledi. Heyecanlanmııtı. Bir ha -
ta sonra Barbara ile Jeremi evlendi-
ler. Birleımelerile beraber Jeremi için 
tatlı bir ıaadet devreıi haıladı. O ka
dar ki hazan bu rnes'ud havayı aarı1a· 
rım diye zavallı adam nefes almağe 
bile ceıaret edemiyordu. Kalbinin o 

ane kadar gi2lenmiı ıefkat kabiliye
ti muhtetem bir çiçek gibi, yaprak 
yaprak açıldı. Barbara da aıkına ce
vab veriyordu ve hiçbir zaman koca

ıına yanlk ve korkunc yüzünden hah· 
settirmiyordu. Bir ıonbahar ak2'amı 
kolkola Timeı nehri boyunca yUrür· 

ken J eremi' ye dedi ki: 

_ Dostum, sizin sesinizden, sula

rın ıınltııından. batan güneıten ve 
yaz rayihalarından ıizin portrenizi 
muhayyelemde çizdim. Sizi ilk gör
düğüm aktam kalbime böyle yerleıti-
niz. 

Jeremi: 

- Beni size ıevdiren ıebeb nedir 1 
diye gene kın sordu. 

- Ne olacak) Sadece itimad. bir 
kadın itimad etti mi nereye MVkedi· 

lirse oraya gider. Hele bu benim gıbı 
zavallı bir kör olursa 1 

Bir gün ıehirden geçen bir cerrah 
tanıdılar. O Barbara'nın gözlerini kü· 
çük bir ameliyatla açabileceğini ıöy· 
ledi. Jeremi ağlar gibi ene vakit?> 
diye ıordu. 

- cÇoeuğun doiumundan sonra 
beraberce Londraya gelir ve beni bu

lursunuz.> diye cevab verdi. 

da bir meleğin ifadeleri var! 

Sol göz üzerindeki ameliyaUP 
vaffakiyetsizliği onda hiçbir f•ıı' 
llT bırakmamı~tı. Fakat muh 
bir göz lazımdı. Hayatta iki gôl 
lüksten hatka nedir} diye gene 

düoünüyordu ve cbu minimini~ 
benim tek ııözüm çok yaraya I 
hqarılık yaptığı zaman ona kÖ~ 
sözümü göstereceğim. o ko~ 1. 
uslu durmaıını öirenecekl• dıY'J 
Gene kadın o gace çocuğile )'• 

iıtedi. .3 
Jeremi. karısının yanından ,sır~ 

ken cennetin kapısını kendi UstiİO' 
bediyen kapadığını zannetti. 
t"Ün cerrah haatayı muayene etti' 

- Fakat Madam, ne oldu, si' 
dinize ne yaptınız} Sağ göze bit 
ler o1mu,ı Dün sizin yüzünüz 
eözüm gibi sağlamdı. 

- Bir ıeyler olmasın diye bcl' I' 
korkuyorum. Dün aktam bebokl• / 
raber yatarken küçük yumruiu~d,, 
zümün üıtüne vurmuetu da, diye 
kadın aöylendi. J.l 

- Bu ne tedbiroi~lık, aiz ne ~J! 
nız madam r Hiç sizin vaziyett 
bulunan bir haata çocuğile btf, 

yatar mı, ne yazık ki bir daha 
miyecekıiniz, timdi iki gözünüı'i 
kaybettiniz. 

- Allahın iradesine karşı / 
mez. Onun kararlannı dinlemeil• 
buruz. diye Jeremi inledi. 

- Ben hiçbir zaman Allahtıt1•;, 
yan etmiyorum ve kendimi dün~: 
en mesud kadım olarak buluY~ıJI 
Bu kadar saadete kanmayıp go , 

min de açılmasını iıtemek beni~ ,1 
bir egoistlik olurdu. Fakat btl IJ 
çocuğumu ne delicesine bir hisle.~ 
mek isteyordum. Şimdi mademk1 ,'I; 
gördüm, kör olarak kalsam da 

O akpmdan itibaren J eremi' nin ıs· 
tırabları yeniden baılamı9tı. O zama· 
na kadar karısının körlüiünü A1l .. b1n 
kendisine. mea'ud etmek için verdiği 
bir nimet olarak telakki ediyordu! Ü· 

nun Jcremi'yi &"Örmemesi saadetleri· 

nin bir yapıcısı olmuftu. F akaı tımdi 
bir defa ııözleri açılınca nuıl ilk ced
lerimiz memnu meyvayı yedikleri için yemem 1 Semayı, güneşi ve ç~C 
cennetten kovuldularsa. Barbara da mun gözlerini, •ema gözlerini . 

dünyayı aördüiü ııün bir arada ye- 'düm. l~te benim bütün iıted 
:~rttikleri ıaadet bahçeıinden uzakla- de zaten bu idi. 
şacaktı. Görmeden bahtiyar yaşamak Kocasının boynuna ıarıldı. 
görüp de bedbaht olmaktan ;yi de- - Zavallı dostum, aize bu y" ,) 

ğil miydi? Barbara mea'ud olmak çok ıstırab çektirdim değil mi? :;. 
işte bu anda Jcremi talihin k ",I 

yapanlar, mücellidler, müteı·cinılcr, nak- 51ne verdiği bu gene kadının t I 
katlar, pamuk satanlar, plajlar. pulcuıar ve cesaret duygularile dolu ru_h ~ 
(koleksiyon için pul satanlar), ressamlar, tanıdı ve Allahına tüle.retti. ~J 
raslık yapan ve aat.anlar, saat tamircileri, b. B b h d bıl' ır gün ar ara aeya at e e ·--' 
SAndık yapanlar, saraclar, sobacılar, şeker '

11 ve şekerleme yapıp satanlar, şemalye sa· kadar iyiletti. Ve nihayet yani• '"I.. 
tanlar taşçılar, tuila yapanlar, tabf'li\cı- sema ıözlü yavruları olduğu tıMJ 
Jar, terziler, tatlıcılar, tahta tomacılar, ketlerine döndüler ve orada b• )f' 
tl!lıvla ıarı yapanlar, terlikçiler. tesbilıçiler, büyük bir 111rabaya bindiler, me1"!..t 
tesviyeci:~ •• Ü5tübeç yapanlar ve ıa- r 1 t ~,... 
ta~laT Cfutübeç lmalithan•leri da- k•r•n i • gül ve a lı beyazlı çiç• ',t 
hJl) yaldııcıler, yamıacılar, yamı• baskı- le dolu köttklerinde h11.yatlarını 
eıl1'rı ve boy•cıları, yemeniciler. --~utsuı; bir sa.adet içinde gf'çirdi1:.:--

- Eveti .. 
- Şimdiye kadar böyle bir ıey 

8det etmediğim için hahrıma bile ge

tnmedim ••• 
- Eaki ldetlerin ıence pek mu· 

hddeotir. Fakat biraz yenilık öi:ren-
melisin! •• 

Yürümek iotedi. Sonra vazgeçerek: 
- Gel, ıurada biraz oturalım, de

di. 

Göaterdiii yer, rıhtıma yakın kon
muı bir tahta kanape idi. O tarafa 
doğru yürüdük ve yanyana otdrduk. 

Güneı batmıftı. Denizin üstünde 
kızıl bir eamerlik titreyor, kartı aahi!, 

rnenekşe renıi bir huiu altında ıilini~ 
yordu. 

Bir müddet aeuiz durduktan sonra 

bana döndü: 

- Şimdi ne 
1edi. 

Şaıırarak: 

yapmak fikrindeain} 

- Ne ıibi). d•dim. 
- Yani, hep böyle boı ve avare 

mi Y•t•Y•cakıın ~. 
Bütün kanımın baııma hücum et

tiğini hiHettim. Bu ıual bana doğru-

dan doiruya c~e~i daha ne kadaf ~ 
man beıleyeceğiz ı. demek d 
miydi?. 

- Elbet bir iı bulacağım, dedi' 

Fak at teıebbüı etmiyorıull'' 

Biraz dinlenmiyeyim mi? • .dl 
Dinlen!. Fakat aylarca def~ 

Artık gururum hat kaldırmııU. 
bir aeıle: 

- Size daima tükrana bo~ 
yum, dedim. Hakkımda göaterdi'/ 

fedakarlıklar hiçbir ıeyle öden~ıı' 
1 eyzemin .. yeeinde bu güne erit I 
Fakat, artık çok geldiğimi ihtar f' 
memeliydin 1 .. Ben bunu idraki• 
cik:miyecektim ... 

Birden ıela~a düter ııibi oldu. el 
meie çalışarak: ıJf' 

Çok yanlıı anladın Nejad 1. 
di. 

D - b' .. .. .. ltf al oaru ır ıozu nıçın ylJ\ 

layayım?.. il 
- Evet, yanlıı 1 .. Bunu .ı ..... ıı.~J 

t~rrıedim. Seninle ıamimt bir ha•1'1 

r•pmak fikrindeydim ... 
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Her gün bir fıkra 
. 

Arada bir 
bir tahlil 

t ran,ız mütarekeıindenberi b • b 
çu ay kadar bir zam . ır U· 

Dıiıddet zarfında tah';' &'•Çtı. Bu 
a•keri badiaeler ııarbd 1 1 olduııuınuz 
roketlerine, Akdeni da bazı h•va b.,. 
va ve deniz ç ı e ufak te!ek ha. 
de münferid akarp:'m•luına, Afrika. 
r~denız mıntak ılı ara, Baltık ~e ""-· 
hak ve itraller: -::;:.da bir talun, il. 
buhranın akıbet' .. ı~ar elti. Son•uz 
l•bilecek • 1 ·ıı · uıerınde ınüeıı.ir o-

.b. nıııız ada!• . 
eı ı .. bü ın.· , ... rınm utiliıı 

. y vak •lar r" ··ı 
nı!ebilir ki h• b. k oru m~di. De. 
dıyanan fiili ,:.::ı; uvv_et. v~ tiddete 
F._kat Hitler'i 1 ~nda ~f~ızlilc Vardır, lifokı'ın red ; ıu teklilıle Lord Ha. 
tı..,d. • evabı, Dr. Funk'u ile 

ı nızam plinı S 1 b n • 
ıneleri p " " 1 urıı ııörü,. p ' an•merik k 

tena Kono , . •n onferanıı, 
·h Y• nın bey . 

nı "Y"l Molotof y annaıneıı ve 
•rılc R"Ö•I old"''" nutku ap. 
Ve •. •rrn.,kt.,dir ki h,rbin f'k 

ıo1e d•yan .L 1 r• 

JMüthis 
Bava 
Hücumları 

lngilizler Sardonya 
adasına nuıvaffaki
yetli bir taarruzda 

bulundular 

1'ı·eı ko k dan •nur 111ho.,nda foa 
r vnc ur B"t" b • 

n~uı ne olabilir 7. u un unlattn ına... '1: ı:.. 
'J tr -lliitün bunlara b. 

ırıek için evvela had~ ~ana verebil
rnak 1i..zımdır: ııe eri ikiye ayır. 

1 - Doğrudan d • 
leri al&kaland 1 orruya rnuharib. 

ıran ar 
2-Muh·b, 

llrı ler ·· ·· mut ol.,n d .. Yuzunden bo ııl l"k unya .. z • 
u edenler• rnuvazeneaine tu] ... 

Muharibler ar 
hürlerile bir lopaaı~~· her türlü teza. 
•<liyor. Barı§ın y~ un harb cereyan 

.• 
• 

[ İnrillılerin Afrikada ve Almanyada 
tahribat yapmakta blJha'lC"oa milcı ir bom· 
bardınuın fayyar('leri Blenhelm'lerdir. Al
manlar bunlara k•1"'ı m~şhuT' 110 )1e. ~r-
5hmitt'lf'rilc mukahele ediyorlar. Hava hü
cumlarının tafsilHtını ,·erdijimi:r. bu sütun
da heT' iki tipin birer modrlini görüyor
~unuz. 1 "1• kllr•rl d a nıyetleri oibi d" ... 

J " 8"at • oruı· 
'' 11 ahlan ıulh 'nuatyykal relerden kopya... Londra, 4 (A.A.) - Bahı·iye Nczaı·etiıı<len 
"" u a- 'b' 1ndan çıkıp 1.. • • 11 ı da1valar t.ebliıi edilmiş,tir: Batı Akdenizinde 1 ve Z 

·ıı uccar ·ı • Ilı t)'en d . lernı etİllİ tor- a~Uı:ilOli t.rihle.rinde ecre) an eden h<.ı.rckdt 
itti!• tnızaltılar da J • eıınru.ında deniı hava kuvvctJenru: nıt=ıu;ub 
lt aslndan Vazıeçild'· · ' . n_aılterenin Swardfisch tayyareleri tarafından Sardonya 
dtı'r;uzun umunıi ol~~ı ~Y~ları gibi iicbuin1daki Caıliari hava meydaru bombar
" 

0 PYekUn harb :. rıvayetleri dın,an edilmiştir. H&n·a müdaiaA ba:arya-
1' •tnlı ıurette itle k ıneıinin de- 1Str1nın iddetli atcşint'! ıağn1cn ıaarruz mu-
•t eden deliHerd~e le olduğunu İı- vaftakiyct!e yapılmq.tır. Dôrt haubara tam 

[) .. ır, . be 
t unyadaki rnü Uil tler ka)·ded.ilmiftir. Bunlardan ıkisio· 

t
.'": 'n kürijk vazeneıizlii!: ıeün. de bi.ı,yu.k yalliınlar çık.ıruşlır. Yerde a~ık-
1 tllt. .., veya en bü ük ta bulunan dorl tayy~ı·e t.ahrıb t:dJnu~ "'t! 

ı.ı.. n ba&:lar çöz .. ı·· Y cenıiye- taycırt meydarundak.i bır çok bınala.r ya c.lfvla . u unce 0 • • .1 

11, rı nııam tanı cenuyetın t.ahrib edilmi\I, ya has..ra ugratı.nHş \IC.}i:l-

b 'hı~k, ıaycn 1 marnaJr:, korku bil- hud da ateşe verilıru~ur. Tayy:ıre:ı.•tinıiL-
Und •• ayınaınak . . 

"' l'n dolayldır k' le zarurıdır. den birinin mtircllcbau kayıbdır. Ulınüş ol· 
trı .nenler zayıfla 1 

uvvetlerine ıil· nıakırından korkulmaktadır. Bunlaı·ın :ıile-
1Yor b ra tecavüzd k' l · h be d "'! ti. "·' · b' >ıııl ' eynelmilel ahl"k en çe ın- erı a r ar ew nuı r • .uuncı ll ~ay,»aı·e 
•ndırabilece .... a ın vaktile ce- Sardonyayk mecburı bir ınıw yapll\1{-tır. 

p,.l'Vaıızca t g~ ~areketlere bu ıün ıt<Alyan tebligi bu tayyare mi.u·ett~batının 
A. efe bua ediyorlar eE<ir edildigini bildirmektedir. Başkac.ııı hiç-

rııi\d hcak, aıabileırned • bır ıayiat yoktur. Bu hare.kat esnrısı>.ıda 
iti'' an, heztinlik d en, ıabırıtı.lan- düfman bombardıman tayyarelerı tarafın
y 

1~ tabii inkitar UYınad.,n hidiıe- dan harb ıemilerimiu tumızlar yavıtnuş-
an, biı:irn oibi kını bekleye!>Henler ıır. Hiçbir has:ı.r ve ınsanca hiçbir ıal_·iat 

''"ıl• · • uvveı k ' k ~,. ı I n "h'lın ol k Ve udrctle- yo tur. ~ı top arımı~ bir tayyarc)e ıaa-
tı h•k~ında n;;. I~ beraber 1'ornıu· ı bet ka)·detmlılcrdlr ve bu taşy•ıenın ü .. u-
• rırJılerini k ıçbtr kötü teın ... ne donmlıe olma.o;ı ıhtunaJ harıcindedır Do-

lıf\ı b uıuU . l!llptırmıyanlar t ayku.ıe nanma)'a men~ub Skur tıpinden tayyare
tni1vaı:•n ~rı~e Ve diinyad okpye ~r. ' lerımi.ı gemilt.riı1Uzi bombardımen etme 

eıı;ıJ:lıg . " ı harız 1 . •• • . h11yacakl • r•"trnen fi yelte-ne-n uç duıman tayyarır:sı duşurmu;ı· 
•rdn·. 1'8 ı avlan- lerdir, 

et.irı ıJ 
1". N.,.uhi BAYDAR 

·~-.. - inciliz tayyare
~er ı uerne nma
nını tanr.b ettı 

üıil .,..etaJı.sa.s 

~:: «Yuııa!!a~~?." .••: 
ıııı• j bu hıı.rbde b. zıyetı İcıı.bı 
·t11Y bit f ıtıı.rıı.ftır ve 

1 Kahire, 4 (A.A.) -lnc;ıııı hO'a kunct· 
ltn Uı-ar&İlhının teblıiı: Dun Libyada Der· 
ne lımaniıt hava meyd.lılnı uzerınc lıUyUk 
nıuvafiaki)·elle üç tu.va hÖcumu y:ıpıl.uış
ur, Blenhelın tipı tayyarelerden mti.teşekkil 
kuvvetli bır Ingilız iılo u evveli hu.ana 
taarruz etmifhr Buyük bir semiye t.un işa
bet viki olmw,tur. Vııııpur ateş aınıı..,tı.r. lJı
aı.ıt bııııu \1apurların h~men yakınına dOl borr~ 
balar ~üşmuştür Müteakıb akın da büyiik 
bombardıman grupiarı tarafından ydpı1uu~ 
ve rıhtım ile lıınunda dcmlıli ıki vapuı·a 

dc,.ırudan dui;l"U) W buınb;dar isabet etmJ:;· 
l.iJ· Uçüncu oa..,kıııda, bombardıman w.ıy

yrıı.relerımıı hiıl"-a meydanına ve lımana ta
arruz etmi!$lerdir. Rıhtımlara, hana:aı-la1d .,,.e 
lopl'.ık iızerinde dagınık va.ı:.ı.yette bu!unan 
t;.ı,yyarel~re bombalar aulmışur. llk bask.J.n
c.ı.. bumba U;.ıbcl eden buyuk V3pur tek
n.u bombardıınoı.n eculdiği gibi, liman ve 
rıhum da Wkrar l>ombardını.ın edi1rnişlı.r. 
Dij,tr vapur4t.nt pek yakın dü~n bomba
lcnın muhim hasadilra ıelıeb olduğu anla· 

. -ı1m1'0tır. Bütun tayyare1erirru.J. uiımen üa
lerme donm\lflerdir. ln&iliz hav~ .kuvvet-

"' ıı.rıı. kıı.J k 
yat" "'"" ı (AA ıı.cıı. lırıo 
·-~1 •n •k'll-nı . - Baf'·ekil '! 

go • .1 ı~~ '.~dY'Oda F.ı •' "lak.sa.s 
.""ti n rıee tui:; b! • rn nıill.!tine hi-
t • J c- d . r nıts.ajd· 

bl')ı!' T nııni_r tt ~7.C~irrıle 

1 
• opragı 

tf nın hUtü ı 
hı . " ı tchlıke}'t:ı dü ~ ugu, ı.slikıctlı v 

ki~ :~r;~0ruınttk i<;in~t~~~ ~kdirde b~n~:: 
ır. ı.an~~ağa ifltade obn 'in fe.<lakarl:kl.:ın 

:cJ' lıarbde l(!hr:'elierini ıar.::nanısıctn Avru· 
JI y •taraf "-I " bu ı ·· h. • I"'. ıJnarıı l· ~ •nış v k ııut ış 1

0. · •c-in df'a·~" hOdbin \'ey.ııı ~-kalmaktadır. 
te Coğrafi ı ' .ku\r ·et!"rini ~ ayıd oldugu 

ııan A vatıyetıni heaııb_. \ Aaıtalarını ve 

ıt ~ 

lin hıç :~a\·a Y•pılac;ık C"~ataı :ıı~ saı
rıı cu bu bQı d ı}·ı ıı~7..nı~-

ıne hı7.m t &e e hfı . 
f.itıg . e olacaıın rtfın ıda· 
aır ~· ı~n bıt.ı.:af k<tlrn~t rtıl•drık LuLın .. 
'Je öyılt• ~ bıt.ıJ.rafLk d.ıirn~r ~Bunun ıı;;n
hır atacaktır .,,.e bu b.tar rnım. olrr.uf 
rtı.ek ıuı·etle ihl~line rn .. ı aflıaın hiç
k~n..ı azınıncı:e ol&n y Usanınha etrne-

-.ı hu - unanı.ı.t . 
d~ stnınıyeti .n eıic11en 

V",et ertn b oe ını.anı ı· 
1tt eti u \'aZ.iyeıe h- o etn diCE:r 
Ja cceklerJne ka . . Utnıtt ve tia· 
Jı._ırıd<ınberi Yu11arL':ıtıdır .. lttQ harbin 
'"•Uru tı b - an sn,~t· . ,, u olrnuı.lu . · ının is· 
~un · ·• L nıuM.-ııın hı.ı hın 

ıı :tc ~ıııdı, o k..ıd t'ııir \·e cilırh.!-
ııı( ı ve . . aı· nıuknı-eıne . 

r, "l , Utı<l katla d " eae· 
t Prlet;. 11"4 rk hıald r .a rıı•ıkave-
eJ:ı 'e bu tle,;rt y~J;ı~a 1 ~ 'lı•..ı•toı 

ıı aaı·•·" 1 ıın1h ılıl-'"''' !._ 
nıı, -..ı( e oldu· """"' 

Ye lnııhfıtJı b ha EU rııbi b::Je_ş· 
l\ah ka ır ide t 

nı . ı-.ııaJ. cu··dk b çe ın harıci 
eve\. il)'et..rıi k u suı-etıe biı.z.at 
iuatoa rt:j.rrı.ın~ uyabılmtiiirti de •ene 

Pın-.1t k,.. •- burcludur. ırnı t h 
lı... o .. ,UlSJ.n c , e-

h::rile t'vriki mesai eden .ı·ransu pil0Uar1 
Habeşıstandakı Dıreurua bolgesı u«:rinde 
Y•niden faydalı iltikfallarda bulunn1u~lar
dır. 

\ Hava meydan· 
. arı, ttı rsaneıer, 

ben.:tan depoları 
Yen.aen bom• 

· oarttıman edıtdi 
'8 r rıtJ.ddett kt .ı lemenru etmekle 

1
'•1l t>di ~mı.} ec.ıt 0~1 stı larafınd.H, 11 lah· l.e 1-<:'~cL.a, 4 (A.A.) .- H1tva .Neıareünden 
•stos • O;.o .ı, 0,.. "" bu ıı..rb!n 4 a· bhK •cWm.i,tır: l.lıin bombardıman tay-
e-kc uu ırıkıkıa uar:;'an kalkır.ına h;,ı. )fareterimiz dilfman tarafından Holanua ve 

ı tn Burıa biruıcn, ::~ını arzu et: ı .f'raı,&acta ifgal edilmekte oian hav'.\ mey
~ın IJ;R! ıarıdıiımıı; bUtU r haıarlığımız ı ~llnlarırun bombardımanına _ deva1n ~Uıü•
, kıı Iık'.ara rağmen ,:._ rnuazıanı fe· itdir, Bunlar a.ı·uında Scbıpol &nu.~de 
ın!! imiLe devaınlı bir d::~rrıetı>erver 1 ve AbbevıUe meydanları var~. 
ttidud etmedıın. Keza mill t .a h\le te. 1 R Ce~e, Rotterdam'da benzın depolarile 
•rl· ·k . etın Hk · uhr d kl B . ı.:.tı kalkınması ı~ın oldu· , ı·ı ve .fte. .• . Oltrop ve Gelsenkircheu'de ve 
~lt'.I~ \'e l'i('ralellerin tehvin~ui~~~bt 0;c· b nanı'dekı Monheim'de tufiyehaneıcr boın 

~~~~f,mlor. tn yapılmasında da tertdd~~ d ar~ınan edtlrniftir. Di1:1er hedefler Hollan· 
_.. "" : 

1 
• bat.a Alm11nyuında hava me-ydan-

e!en geneli ··ı rr.~: v
1
e \\' elitpalie, H_uhr ve Renani'de de--

:$evk V J Q ' ' ' }'O U tniJnak ) • 
'le;h d e ıc.>ı.l ınıı._ nete ve ım'inın- el.elti d . a eltrı oJmu.,tur. Kc.ı..ı. K.ıeı-
lttill .0 1c.yı .ana te ekkür eclerım. Elen nııştır.e~ı: lıı&üne mUhim bir taarru.ı y:ıpıl-

tttı •dı \'• il d 1 u-'•rı•ı udtı.m bu harekittan uç la•'}'a~miı: 3ırı r en ou l"\"n biçt•ir ft>· v. e 0 .. -, .... : .:. "' 
Yıkamıyac • k . - ...... ,~ 

otan d altına anaat..n olJuG1..0n· 1 ' 
,, oı.y, "8lla k 
"'r ol k 1f"fe kur e<.İ('tun. Aıiın· Ar

1
·., ı · 

ara he-r ,.. . 1 . 1 il il\ d 1 ııırıı '" '"' yetı karııi•r•· e ngiliz çocuklıı.rını 
•rıreııı?A \'t'I onumu,,, eı"-ıhilt"~k hiitiin k b 

•rı , . .,.,,ti• ıkrh a ul ediyor 
<'l'\tuı-- ı ıtm Pd~Cf'Cınıı,;• t Andı·• 1 ( \._, '"l' \ tırdır R' ı •v AA "-r ı · ır •imıt ve e11rn· · ) A h k. · o.•rak ıl•r' ni B 1ik · - rıaııtın u unıcu~ 
~tt ~ui{af!,J~ı ~a ~uru'·"~"411, \'e nılıst· , ',ı_j' 1 Brıt11,rıy1 ~ııldarııır1.:ın hır kıa-

dı}q}ta • . '1' ~111 •1 ("ıdı~i ı...1ıırı, mırıı .... 11 ~ kıt" 
b,.,,1•1 

hPı rloı._ha_ kıı..Jr"tlf \'!'! • .,..,, • k ._. •r 1·.-rn1f'5İ 1..onrlrarhıı hıi-
'- ,.. "'r d h b ru ı•ır 1-tkdırft ı. 
'«t'ıtrıı, 

0
•1 

1 
i. uyuk lıanıleıC"t 1o:-in tav-

11 
k. 11.otrfılanm1' ,., ıkı mern-

arııık b, ı k " ı.t 1ır.ıı;.ınd111'-' d 
~.;;;;;..:;:.:,1 :,::•;ca~t;:";;.;··;.. ____ J 1\.1 oştluiun yuk ek bır t"'-

ıahuru olarak leliLL· d'J . . 
IUU t 1 n\1,tir 

HAKiKAT 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE 

r Politika - Askerlik l 
_ geçtiler mi, geçmediler mi ı ..__CUMHU-.- vaziyet 
:ııııu111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111ıınıı11111111111111111ııını111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u:: Havacılığa dört eli e•arılmakla 

Orta Avrupanın 
tanzimi i,i 

Saloburg' da evveli. Macar, aorıra 
Rumen, daha aonra Bulııar, ve en ni• 
hayet Slovak devlet adamlarile ya• 
pılan mülakatların henüz velveleli hiç 
bir aksini &örmcdiğimize göre. bu 
mülii.katlann aadece bir efk&n yokla· 
madan ibaret olduiun• dair evvelce 
yaptığımız tahminlerin doğru çıktıit• 
na hükmedebiliriz. Y anresmi teblii· 
ler de ve ne§riyat da bu noktai nazan 
teyid etmiı bulunmaktachr. Yakıl in· 
giliz radyosu, Bükreıte orta Avrupa 
ve Balkanlar sulhunun ,1 S eylılle ka· 
dar tanzimi için Rumenlere mühlet 
verilmiı olduğuna dair bir rivayetin 
dolaıtığını bildirmittir. Fakat böyle 
nıiilak•tların aonunda bu türlü PYİ• 
alann çıkabileceğini, ve hatti htdi• 
seyi Hacha' nın Münihe davetile bile 
mukayese edenler bulunabilecejini 
gözönünden uzak tutmıunak lbımchr. 
Hakikat ıudur ki, Salaburıı mülakat• 
!arı, ıimdiki halde her tarafa yapılan 
nasihatler haric, miisbet hiçbir netice 
vermemiıtir ve yalnız RumllDyadaıt 

yapılacak ekonomik iıtifadelerin b~ 
az tehdid, biraz uyaallık, biraz a,aiı• 
dan almakla fazlalaıtmlmaaı imı.an. 
lannın aranmasına yaramıohr. 

Günün meselesi oudur: Almanlar l laşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bi ... 
ingiltere)·e taarruz edecekler mı, et· rinci hal İngiliz donanmasının zayiata geçikiyoru:ı: 

miyecekler mi} Haberler o kadaı mü
tebayindir ki bunu kestirmek kabil 
değildir. ı\1eşhur İtalyan siyasi mu· 
harriri Gayda'ya nazaran Almanlarla 
İtalyanlar İngiltere adasına taarruz. 
c!un vazgeçmı.Jer, onu diğer Ü!ll)erin
dt. vurmağa karar vermi~lerdir. T o.~ 
arruzun boyuna tf'hir edilmeı'linden, 
t~ıarruzdan vazgrç.ildiği hükmi..ıne tı::.

rnayül edilmekte olmasına ra~men 

lngilizlcr her an memleketlerine Al
manların hücumunu beklediklerini 
1'1öylem('ktedir1f'r. Bu cümlr.den olarak 
ln2ill7 lhıvekili Churchill bir me•"i 
ne,rrtmrkte vr. çıkanli'!.n bütUn ~yi· 
alara rağınf"n /\lmd.nların ialili. leoeb· 
bü11ünden vazgcçtiklerıni iki mıslı bir 
ilimadsızhkla kar~ılamak li.zım •el. 
diğini söylemektedir. 

lngiliz donanmasının denizlere ha
kim olması. ada müdafaasının her 
&Ün daha ziyade takviye edilmesi, ln-
1;iliz hava bi.kimiyetinin zaman geç· 
tikçe ağır basınası gibi i.miller kH.rJı
sında, muhakkak ki. Almanlar, eıier 

taarruz edecekJerae, hava şartlarının 

böyle zor bir hareket için en müsaid 
olaOi,\ğı zamanı seçeceklerdir. 

Bu müsaid zaman, olea olsa, Manş
ta ve Douvres kanalında sis ve ka
ranlığın çoğalacağı a:elccek aylar zar
fında gelebilir. 

Almanlar bu takdırde evvela ııga.l 
ettikleri Dunkerquc, Calais ve Bou
lougne gibi sahillere yerleştirdikleri 
ağır toplar ve denize dökecekleri ma
yinlt"rle Douvrt"s kanalını geçilmez ha
le koymağa çah~ncaklardır. Denizaltı 
tcmilerini ve hücum botlarını bu h.a
ıekette kendilerine yardımcı kuvvet 
olarak kullanacaklardır. Askeıi mü
tehassısların bir tahminine göre lngi
liz donanması Şimal denizinde, yani 
Douvres - Calais hattının şima1inJc 
cenubdan. lrlanda denizinde veya ce
nubi lngilteredeki üslerde ise şİınal. 
den taarruza girişeceklerdir. 

Bir askeri muhatrir diyor ki: 

cBöyle bir vaziyet karfısında in 
viliz donanmatn taarruz mevkiine ye· 
ti~mt"k için ya Douvrcs kanalından 
ıı•çınek. yahud bütiın lngilter•yi do· 

1 

L •• 
., Kı lıbığın mezıyetıer l 

Karısından korkan, çekinen, onun 
bir bakışından ha§iyet duvanlara onun 
en küçük arzusunu 
emir telakki edenle 
re kılıbık derler. Fil 
h.kika pek babayi 
fit. son derece ku\ 
vetli. fevkalade a 
ıabi, hiddetli inaan 
lRr da vardır ki eşi
nin önünde bir süt 
kuzusu kadar Aciz ve zavd.llı bire-r 
kılıbıktır. Pek salııın olan bu illetin 
bir meziyet, hem de aile dirlik dü
Zt::nliği için zaruri bir meziyl!t adde
diıecei:ini kim umar) T rabzond a ÇJ

kun cYeniyol» ıazetesinde avukat 
Aımi. kılıbıklık için ıöyle diyor: 

c Y aradılııta mevcud olan bu ah· 
laki vuıf, aile hayatında tekemmül 
ederek birliiin saadetini temine me
dar, hayat arkadaılığtnın istilzam et· 
tiği samimiyet halinin müntehasına 

vi.sıl olur!> 
Kılıbıklığın bu vaoıflarını bilmiyo

ruz ve böyle vasıflan, meziyetleri ol· 
duğunu ink&ra da dilimiz varmıyor. 
Çünkü malum ya, Hoca vazederken 
cemaate: 

içinizde karısından korkanlar 
ayağa kalkoın 1 demiı. Bütün cemaat 
l a:vaia kalktığı !ıalde yalnız bir za· 
vallı yerinde mıhlanmıı kalmıı. O za. 
man Hoca hayretle: 

- Vay, ıen karından korkmaz 
mısın) 

1 Deyince adamcaiız ıu cevabı ver mit: 
- Korkmaz olur muyum) Bizim 

karının lift olunca korkudan dizleri· 
min bağı çözüldü de ondan kımılda· 
yamadım. 

e Nizam meselesi 
Dünyanın eski nizamı beğenilmedi· 

~i için ona yeni biT nizam verilmek 
iıteniyor. Bu yeni nizamın ana hatları 
mal\ımdur. Bir kııım milletler İ§çİ, ö
tekiler uota olacak. Vakıa ötedenberi 
dünya ba~ka bir nizama mı tabi idi} 
Hayır ... Fakat bu nizam bu defa mil
letlerin rızaaile değil. cebir ve ıiddetle 
latbik olunacaktır. Fark bu ... 

Fakat bu fatkın dünyadaki huzu~ 
ru. selameti büsbUtün ortadan kaldı
racAğı, bütün dünyanın korkunc bir 
l.:rtnıekt"Ş ic;indf": bocalnyacağı iddia 
olunuyoT. Hani tair: 
Ftrıuramdtı bır t•tramıı koıJrlul\ kt h.a.~•"'' 
.Ytirıin. gnriınet bir yrın mı11'1.,nf': ~a,.dtlllr 

Diye r.löiüniir. Korkarız hu yenı 

nizamdan !'onıa da yAran dli.nyayı bir 
timarhane ıanacaklar. 

uğramasına, ikinci hal iae dü~man 
kuvvetleri katşısında iki gün "Jonra İs· 

ball vUcud etmeğe sebeb olabilir. 

Fakat: İngiliz donanması hu gün 
P.Jman donanmasına nazaran beş altı 
kere üstün olduğuna göre bu d'>nan
ma ikiye ayrılmak eu1etile bu tehli
keyi pekiilıi önleyebilir. Muhtemeldir 
ki istilayı önleyecek hava kuvvetleri 
de cenubi lngiltereden uzakla~tırı1a· 
rak bir mıntakaya teksif edilecekler
diı. Bu suretle taarruzdan evvel ya· 
pılabilecek binlerce tayyarelik tası· 

ru:r:laT'ın tahribatına karıı korunulmuı 
olacaktır., 

Bu askeri muharrire göre Jngilte· 
renin Almanya için istili.yı bilhaasa 
zorla~lıran müdafaa tedbirleri ıunlar 
olacaktır: 

1. - Sisten ve katanlıktan ııtifa .. 
de edilerek yapılacak hücumll'lra kar· 
şı deniz dinleme postalanndan isti 
iade, 

2. - Siste istikamet verici cihaz ... 
larla ateş tanzimi, 

3. - Taarruzdan evvel büyük 

tayyare kuvvetlerile yapılması muh
temel tahribata karoı korunmak üze
ı e tayyarelerin muayyen bir mınta
kaya teksifi. 

4. - Taarruza en müsaid addedi· 
Jen noktalann beton istihkimlar, ağır 
ve otomatik ıil&hlarla tahkimi, 

5. - Sahil hattının mayinlerle ka· 
patılmaaı. 

Büıün bu tedbirlerin ve daha bir 
çok diğerlerinin, aylardanberi bütün 
kuvvetlerini memleketlerinin müda
faası nokıaoında toplayan lngilızlerce 
alınmış olduğuna ve isti1i te§ebbüsü
nün gene bunun için gitgide daha ziya· 
de müşkülat arzettiğine ıüphe yo-..,tur. 
Ru teıebbüsün muvaffakiyeti bah•ine 
gelince, şimdiye kadar lngiltere iize
rıne yapılan Alman hava akınlarının 
bütün şiddetlerine rağmen tesir!izliği 
dli§Ünülü18e, herhalde Almanlann bu 
harbin can noktasını teıkil eden, fa
kat ba~arılması imki.nsıza yakın güç· 
1ükler gôsteren bir savaşa atılacak.la· 
nnı sö:vlrmf'k mütkül olmaz. 

•• 
e ıpek çorab 

Evli ve karısı lük. 
se düşkün olanlar i· 
çin ipek çorab bir 
vıkım vasıtası oldu. 
Beş, altı liraya alı· 
nan çorabları giy • 
dikleri gün kocala
rına boydan boya 
vırtılmış olarak gös
teren kad.ınlar on
ların yüreklerini de 
yırtıyorlar. Almanya 

ve İnı;ııtere ki, ipeğin halisi gibi 
halisinden asla farkedilmiyen sun'· 
isinin de en büyük müstahsilleri· 
dir. Son zamanlarda artık ipek ço
rabın incesini yasak ettiler. İpek 
çorabın incesini yasak etmek, ipek 
çorab istihliıkini yok etmek demek· 
tir. Çünkü bu __ çorab_ ancak ince.°: 
!ursa makbuldur; etın hem rengını 
veriyor, hem de bütün pürüzlerini 
kaybederek ona tatlı bir şeffaflık 
izafe ediyor. Bu yasağın bize de 
teşmilini temenni ederiz. Yazın ço
rabsızhğa alışan bacaklar, kışın da 

bu faydasız örtüden kurtulmuş ola
caklard.ır. 

e Kızıl tırnaklar 
Bizim kırk yıllık kına ve nku: za. 

manın en mergub modaııdır. Yalnız 

adı değiımiıtir: Sa
kız yerine çiklet, kı 
na yerine kırmızı 

boya... Sakızın ve 
kınanın atılmı§ ol .. 
maıı, bizim tarafı. 

nuzdan icad veya 
atimal olunmasın-

Yunua Nodl. bu&ünkü makalesinde havı· 
cıhğın ve tayyarenin bugünkü harblerdeki 
mühim rolünü tebarüz ettirmekte ve: 

c:Avru~nın altını üstüne getiren yeni 
dünya buhranının hal ve istikbali blıiı ha· 
vac.ılıkta müstacel tedbirler almağa sevke
diyor. dedikten ıonra, tayyare imalinin. 
m~ekette kendi ihtiyacımıza yetecek de
receklere ulaşması için sür'atle lnkipfı Iü
zunıunu belirtmektedir. Bu itin temini için. 

memlekette senede b1r liradan bin liraya 
kacliır IA!berrüde bulunacak valandafla.r bu
lunabileceğini söyliyen muharrir, takribi 
bir heoab yapmakta, dön milyondan faz.la 
vatandatın bavacıltlın inkişafı lı;ln mühim 
teberrülerde bulunacaiıru da ıöı.lerine ilivı 
etmekte ve: 

4Bunu yapmak için ne bekliyoruz? Der
hal hareket ve faaliyete ıeçmeli dtiil mi• 
yiz? 

cHavacıbk Kurumumuzu te,ebbüa alına
i• da\•et ediyoru&. Bütün milletin mma• 
hereti kendisile beraber oldu;unu ve ola· 
t'aiuıı temin ederiz.. demektedir. 

YENi SABAH 

1 ereddüdler ve inti:ı:arlar 
Hiıseyin Calüd Yalçın, malı:aleııine Al· 

man propagandasının Almanyayı buııüıı 

galib mevkünde aöstermeğe ve dünyayı 
buna lnandırmoğa uA<Bfb~ını ııöylemekle 
başlayarak diyor ki: 

•Kq mevaimlne ancak iki ay ~tır. 
Bir Sok tereddüdlü noktalar bu iki ay 
içinde halledilecei• bemiyor. Alm.aıı bUcu· 
mu vaki olur da lı.uvvetle ümld edlldiii ıl· 
bi bir hezlmeı.. mün!A!hl olursa Alm.aııya 
için mukadder feliket IUti çalııı1f olacak· 
Ur.• 

TASVIRIEFKAR 

Balkanlarda u hlike 
kalmadı mıl 

l!büzıiyazade Velid, buııüııkü makaleııin· 
de Berlinden ve Romadan gelen haberlere 
inanmak lbun gelirse Balkanlarda bir ka
rışıklık çıkması ihtimalinin azaldıAını, Be· 
sarabyanın işgalindenberl tahaddüs eden 
vaziyetin hiç bir zaman istikrarlı bir vaziyet 
gibi telakki edilemiyeceğinl, çünkü •lftlha· 
ıun yedikçe artacağını• söylemekte, ~dl 
Ballranlar vaziyeti gibi hayat! bir meselede 
perde arkwnda neler diifünüldütü Jıakkın ... 
da akıl ve manlığa müstenid bir ,ey IÖy
Jenemiyeceği mütaleasını da il&ve ettikten 
sonra: 

.Hu ba~da u~ok enınil:etle bir hüküm 
.-er<bilmek için badj,atuı daha ziyade in· 
kipfını bf>klemeJd,n ba~ka ~are ıöremi • 
yoruz.. demektedir. 

TAN 

Gi:ı:li bir radyo İ•ta•yonu 

Ömer Rıza DoiruJ, bu makalesinde, yeııl 
peyda olan ve kendisine f;hür ve müstakil 
Mısır istasyonu• adını veren Pzli bir rad
yo istasyonundan bahsetmekte, Mıaırlılan 

İngilizlerlı dövüşneğe davet eden bu İl· 
tasyonun yabancı bir memlekette faaliyette 
bulunduğunu ııöyledik!A!n v• bu teşvikin 

gayelerini saydıktan sonra: 

•Gerek Mısırlılar, ıertk diler Arablar, 
bu Mroda lıısill•re aleyhinde cephe alma· 
nın, kendilerine hürriyet va tatiklll ı•Ur· 
miyecejini, bilüis onlan yen.iden yeniye 
ı~ci maceralara atmaktan bafka bir işe 
yaramıyacajuu yekinen biliyor ve bunu 
bildikleri için bu seşid telkinlere ve tah• 
riklae alet olmuyorlar .• demektedir. 

iKDAM 

lngiltereye taaTru:ı: mHelui 
Abidin Daver, bu bqlıkla ya.dıiı maka· 

ledo Hitlor'in son nulkundalı:I oulh tekllllnln 
lıısiltare tarafından reddinden ııonra İngll
tereyt ~ yapılacaJ:ı ııöyltnllon wnwnl 
taarruzdan ehemmlyeUo baiıHdildiğinl fa· 
kat, beklenen bu taarruzwı lıill yıpılma· 
dığıru söylemek!A! ve ,öyle demektedir: 

·İrıılltercyo taarrua edllmlyeceil bak· 
kmdalı:I pyiıılara raimaa İngillılerlıı bö:r• 
lı biı' taarruz vukuunu beklemeleri ve ıı• 
yeııık bulunmalan doğrudur; çünkü, mllı
ver devletleri, harbl mümkün mertebe ıÜt'• 
atJe bitirmek mecburiyetindedirler .• 

VAKiT 

Alman Devlet Reiai ve Alman H ... 
riciye Nazın, bu mülikatJar netic:eain ... 
de gerek Macarlann, gerek Rumen• 
lcrin, gerek Bulgarlann ne iıtedikle• 
ı ini ve bu istediklerini elde etmek hu• 
sosunda ne dereceye kadar ileri &ide• 
bileceklerini öğrenınitler ve ona aöre 
kimisine direktif, kimisine nasihat, ki• 
misine ümid vermiılerdir. 

Orta Avrupada Rumanyanın all• 
kadar olduğu Balkanlar meaeleaı tim• 
diki halde derin deiiilae de töyle a.nl 
bir gijrültü ile ııarsılabileeek bir uy• 
kuya dalımı bulunuyor. 

Rumen Ba,vekili Gigurtu ile Rll<' 
manya Hariciye Nazın Manoileako• 
nun Bükreıe avdetlerinden ıonra net
rettiği tebliğ vaziyete dair, imalı da 
olsa, biraz malumat verir mahiyette• 

diı. 
Rumanya tam manaaile mihvere 

döndükten aonra, Almanlar artık o
nu Macarlar lehine tazyik için hiçbir 
lüzum biuetmemitler, bil!kiı bu va• 
ziyette Rumanyay1 parçalamadanM 
ondan Balkanlarda bir mihver lle ti 
olarak istifade imkanlannı aramayı 

daha lüzumlu bulmuılardır. Bu vazİ• 
)ot dahilinde elde edilen netice IU• 

durı 

Balkan d evletleri ve orta Avrupa 
devletleri. oulhu koruyacaklarchr. 
Çünkü sulhun bozulman Almanyanm 

da itine gelmemektedir. Bu ta.kdirde 
kendi•i bir taraftan bir tarafa teraziye 
bir ağırlık koymak mecburiyeti d uya• 
caktır. O zaman da Almanların tim• 
diye kadar takib ettikleri tek cephe 
uııulii ortadan kalkacaktır. Ve A l• 
manya bir taraftan bir tarafa yardım 
edene, diğer tarah kaybedecek ve• 
yahud o diğer tarafa baıka b ir d e..-let 
yardımda bulunacaktır. Bu takdirde 
hem ortalık karııacak, hem de Al• 
manya böyle bir harb vukuunda, Av· 
rupada istila felaketine uiiramıı d ev• 
letler kafilesine yeni bir kaç unıur da· 
ha katacaktır. Halbuki, Almanyanın 
ıimdiki halde en çok ııüvendiği pazar 
ve iptidai madde amban Balkanlar• 
dır. Bir harb Rumanyadaki petrol ku• 
yularını mahvedebilir. Ziraato mühirn 
bir darbe vurabilir. M•caristanın bii· 
tün kaynaklan, Almanyaya yo.rdıın 
için değil, fakat harbin emrinde ıefer
bcr olabilir. Bu suretle Almanlann en 
çok gÜvendikleri bir zahire veyahud 
iptidai madde ambarı ortadan kalka• 
bilir. Halbuki bu memleketlerd e h arb 
değil, ıeferberlik bile, Almanyanın 
zarannadır. Çünkü iıleyen kollar, 
müstahsil kollar asker olunca, Alman• 
yaya kim yiyecek yetiıtireeoktir> 

Görülüyor ki Balkanlarda bir ka• 
ılJıklık Almanyanın hem aakeri ba•' 

yarelerinln aon uç.,.larında, İrıgiltereye, kımdan, hem ıiyaıl bakımdan, hem 
llitler'in nutkundan bazı parçaları muhte· de ekonomik bakımdan aleyhindedir. 
vl beyannameler atbğuu haber vorclliiııi, lıte bunu ne.zan dikkate alan Al• 
İn;illzleıin de harbden evvel Almanyaya manlar, hiçbir devlete bir ıey, b ir e
bey:ınname attılclaruu, faka~ harbin bUtün mir dikte etmemiıler ve yalnız bu itin 
şiddetile başlaıliğı bir zamanda buna devam cak b · 

Bombadan •onra beyanname 
Hakkı ;;üha Gezgin .Görüp dütUndükse• 

ıütununrlııı ajana vı radyoların Almao tay-

etmediklerini ııöyledikten aonra ,öyle de· kendi aralannda yapıla ır top1 
dan mı ileri geliyor- mektedir: lantı ile sulhan halledilmesi tavsiye•, 

du) Yokıa çirkin görünmeğe baıla· . bir •ı'nde bulunmuılardır. Bu takdirde .... Çılııkü, ruhlar tı.erbıde böyle 
masından mı? Ağızda ıakır oukur, hareketin bırakacalt ten tealrl biliyorlar. Humanya ne yapacakbr) R um.anya 
herkesin içinde, aokakta, otururken, ·Almanlar isin de bu acı rert•k pek ka· belki evvell bir ahali mübadeleıi tek· 

pah bir IJr olmasa ıerektir. O halde acaba k b l d X.. t ı.d' 
Yürürken gevio getirmek çirkindi; tır· lini ileri sürece , u o ma 1•• •• ır-., 

lfU son beyanname h ücumunun hikmeti ne- k 
naklarm ucunda boya mana.,zd ı. Bu dir?.. de bazı hudud tııahihleri yapmayı •· 

moda Türk hanımları tarafından atıl· "'::;:;:::::::;:==:;:;:;:;;:;;;::;::;::-:;:-:-:;·~="" bul edecektir. Bu hudud tashihlerininj 

ınıı olmakla beraber Avrupadan re· 

lince neden onu tekrar ve aynen ald1-
lar? lıte anlayamadığımız budur. He-

le tırnakların boyanması bir dereceye 
geldi ki bu tırnaklar ve bu eller artık 

hiçbir meşgale kabul etmediklerini j. 

iade ediyorlar. Cilaları en kuçük bir 

işten ve faaliyetten masun kaldıkları~ 
uı gösteriyor. Daima o kadar ıeffaf 

ve daima o kadar p1tr)ak ... 

\'azire1crindt"n hiçbirini ifa etmi· 

y•n bu ell~r artık •I deiil. ucları kır· 
mı7lYI boyalı. fildı,inden bırer ziynet 
e~yası demektir. 

Behçet SA FA 

( R A D V O ) 
herhalde Rurnanyanın da ıercfini k o· 
ruyacak mahiyette olacaiına dikkat· 

"-----·---------~- ~dilecektir. 
Bu günkü proıram 

12,30 program, 12,35 Müzik: Şarkılar 12,50 
Ajans haberleri, 13,05 Müz.ık: Türkiller, 
13,20/14 MUtlk: (Pi). 

18,00 Program, 18,0S Müı:llı:: (Pi.), 18,(-0 
Müıik: Radyo caz orkestrası, 19,10 Müzik: 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, Ruşen 

Kam, 19,45 Ajans haberleri, 20 Müzik; Fa ... 
sıl hıyeh, 20,30 Konutm•, 20,45: Dinleyici 
dil•kltri, 21,10 Müılk: (PL) , 21,30 Konut• 
ma: (Radyo ıaıeteoi), 21,45 Miısik: Radyo 
nlor:ı crkeatresı, 22.30: Ajana haberleri ber
ı:11, 22,4$: Millik: Radyo aıılon orkestrası 
23 Müılk: Cuband (Pl.) 23,25/23,30 yıırınlti 
proıraM ve kap~ş. 

Miirntu Faik FENiK 

-felenıenk elmaaçılık aan'ati 
Londra'ya yerletti 

Londra 4 (AA.) - Holandanu> Alman 
i~s•li altında bulunmuının bir n•tlceai o• 
larak, sent:lerdenberi Amaterdam ve Ant
werp'ln adeta inhiaanna slrmit olan ılmaa 
yontmak ve cllilamak .. neyli ilk defa ola• 
rak İngiiterede kurulm~ur. Bıı ifla en 
fabrika me•rıul olacaktır. InıUtere, cenubi 
Afr'J<ada olnıu membalınnı ltont:olu altın 
d.ı bulundurmw do)ayııile ham elmH in· 
hisarını elinde tutmaktadır. Ve ,lmdJ de 
bütün dünya elmaı ıanayiinin merkezi ola .. 
bilecekth·. 



.. ,. 
&J ı;.1 
:;%MI'~--

-
Atletizm-Kürek yarısları·At kosuları 

( BULMACA ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

' '=F-ı~·ıı l' ,,--;- :;= ı·ı.j 1 

l•ITI 111 1 
•I 1 l•I 1 • 1 1 1 1 1•1 

l•ı 1 1• 1 
I• 1 1 ' 

J L•I 1 1 
Soldan sağa: 
1.- Şiddetle ıeven - Milis. 

5 Aiııalııs t 940 

t940 •ene•I 

ViYANA Sonbahar FUA 
1 • 8 EYLOL 1940 

Her sene oldu~u gibi bu seoe de büta• 
mükemmeliyetle açılacakhr, 

Mümessili: K. A. MOLLER ve ŞER 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf: "fraoı 

ı•--- Adree: Mlnerva Han Galata· lelanbul -•11911 

Feıierbabçe atletizmde bu sene de 
İstanbul şampiyonluğunu kazandı! 2.- Basit ilimlerden biri - Hayvan 

(Devlet Denizyolları işletmesi Umum MUdUrlUğUnd~ 
5 Ağustostan 12 Ağustosa kadar muhtl 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri, 
gün ve saatleri ve kalkacaklan nhL.U•-.. 

Kürek yarışlarında Galatasaray üstünlüğünü gösterdi 1 

cesedi. 

3.- Beyaz - Söz - Bir nota. 

4.-Tahk.ir. 

5.- Bir ağac • Madeni ip. 
6.- Elde edilen ~eyler. 

Karadeniz hattına Salı 12 de (Tarıl, Perşembe 12 de CCwnJI 

Bartın hattına 

lzmit hattına 

ve Pazar 16 da (Aksu) Galata rıhtımından 
Salı 18 de <Mersin!, Cumartesi 18 de (Al' 
Sirkeci rıhtımından. 

7.-Akmaklan emri hazır - Ne§· Mudanya hattına 

Salı, Perşembe ve Pazar 9,SO da (lJiurJ 'l'O 
rıhtımından. 
Pazartesi 13, Salı 9,50, Çarşamba, Perşemblo 
ma ı de ve Pazar 8,15 te (MarakazJ, Ayrı~ eli - Bir nota. 

8.- Demiryolu - T aavir. 
9.- Latife - iplik. 
Y ukandan llf"ğıya: 

1.- Diğer • At yeti§tiren yer. 

2.- Şüphe - Bir hayvan. 

martesı 14 te ve Pazar 19 da (SusJ Galalf 
tımından. 

Bandırma hattına 

3.- Sahih - Mahsus • Hayret ve 

Karab!ga hattına 
Imroz hattına 
Ayvalık hattına 

Pazartesi, Çarşamba, cuma 8,15 te <SusJ Galalf 
tımından, Aynca Çarşamba 20 de (Antaıyal. 
martesl 20 de <Mersin> Tophane rıhtımındSll-..ı 
Salı ve Cuma 19 da <seyyarı Tophane nhtıııı1"' 
Pazar 9 da CTayyarJ Tophane nhtımındıın
Çarşamba 15 te (Bursa), Cumartesi 15 te < 

taaccüb nidası. 

Tek dörtlük teknelerin yarı,ı ıona ererken .. , 

4.- Kadıköyünde bir oemt. 

5.-Temiz - Cemi edab. 
6.- Zekilik. 

7 .- Bir uzvumuz - Kabul etme
mek - Bir nota. 

t ------~ .W.bul atletizm tampıyonuı dün öile-
den oonrv. Fcnerbabça ııtodyomunda yapıl
nuttır. Büyük bir kalabalı~ın aeyrett.iii 
müoabakalarda Beden Terbiyesi Genel Di
rektörü General Cemil Taner de hazır bu
lunmuştur. 

- .. 

8.- Eoao - Çok eıki bir çalgı. 
9.- Benzer - Mektub. 

l\füaabakalar çok munt.uam aeçt.iii hal
de. aUetlerın e.lae: ettikleri dereceler bek
len<iı&i kadar ııuzel olmanuttır. Buna da 
aebeb aUet.ıerin puan toplamak içın bırden 
fazla müsabakaya i.ftirak ederek ia.arelı 
kotmala..P\dır. llk. aniarda Fenerbahçe bü
yük bir şan511zlıkla karşılafDllŞtır. S bınde 
Hüaeyin kramp &i.rmiş, bu sene çok iyi 
hır derece yapm.ış olan lrçtelt de rahatltz 
bulunmasından dc.ılayı fena bir derece ile 
ınağiüb olmuştur. Fakat aynı tekilde bir 
o;anmlık müsabaka aonlannda Galatuaraya 
arız olrouı;tur. Gören ilti yaıılıf çıkıt yap
tığı için dıskaWye edllınit, kıymeUi mania
cmuz Faik de 110 metrede maniaya çarpa
rak düşa-~üştür. Dü.ttüğ\1 vakit yanındaki 
kulvara &~ bulunan Faikın üçüncü 
gelerek bir puan almasına Fenerbabçe 
ka~ıanı. itiraz etmifae de ha.kem heyeti bu 
hareketın kasdl olmadJiıru ileri aurerek bu 
itirazı kabul o\memlftır, Halbuki atletiını 
nıramnarncai bir atletin kulvan eh.tına çık
...... bal!nde di&kalifYe edilmesini aaraba
ten iımrdir; bu yüzden fimdiyo kadar ıav
ruht.iyari kulvar doiittlnın fakat rakiblen
ne hiç de mini olmıyan nekadar atlet mü
aobaka harici eciilıniftir. 

Vçüncü at kofUIU biterken ... 
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l\eticedc Fenerbahçe 60 puvanla tamPi .. 
yani$ kaunmif, Galatasaray 49 puvanla 
ilw>cı, Botikl•t 1.1 puvıuıla uçwıc:u, 1'ur
tulut da 20 puvaııla dôrdüııcü olmutlardır. 

Deniz Lıaeal da üçüncü ve dördUncu ka-
tegori f&lllpiyonluklannı lrazanmıotır. 

100 M. vakit 11,l 
14EL1H CF.B.) ZAVEN (G. S.) ATİNEOS 
WO l\i.. Vakit 23 
llfELIH, (F. B.) HALİD (D. L.) ZA VEN 
400 M. Vakit 51.2 
GÖIU.N (G. S.) ZARE (G.S.) OSMAN 

(MlL) 
600 M. Vakit 2JU 
RIZA (F. B.) SKOÇİllfORU (G.S.) ELİ 

(K.) 
1500 .14. vakit '-2ı.6 
RIZA (F .B.) MAFİDİS (K.) Osman (G. 

S.) 
'lOOO M. Vakit 16,25 
ARTAN (B.J.l{.) EŞREF (İat. L.). 
UO manialı Vakit 18.2 
~AVI<U (G. S.) SUDi (F. B.) FAİK (G. 

S.) 
000 manlalı Vakit 57.9 
FAİK (G. S.) NERİMAN (F. B.) ALİ 

(G. S. L.) 
Balkan Bayrak Vakit 3.3U 
Fenerbohçe takımı (RIZA, MELİH, KA-

711\1, NEIHMAN) 
Gah....,ay takımı 
Kurtulut takımı 
ATLAMALAR 
llıun: Dorooe 6,49 
ÇAF.OGLU (K.J TEVFİK, ÜÇTEK (F. 

8.) 
;; adım: Percce 13 88 
YAVRU (G. S.) ÜÇTEK (F. B.) NADİ 

(Kul.) 
l"Qk.ek: Derece 1,69 

Follç (G. S.J ANCUS (K.) MEHMED 
Sırık: Derece 3.J.5 
ŞEFİF (11.J .K.) VİÇAROPULOS (K.) 
An.L\LAR: 

Uç 
EACK LONDOh 

Gülle: Derece 13,90 
ATEŞ, ARAT (B. J. K.) NADİ 
DİSK: Derece 39,95 
ARAT (B. J. K.) HAYRİ (Kul.) ATEŞ 
CİRİT~ Derece 55,05 
MELİH (F. B.J ŞERiF (B. J. K.J KEMAL 

(İat. L.J 
Çekiç 
İZZET (F. B.) ATEŞ, GEORK (K.J 

Kürek yanflarında Galatasaray 
büyük bir üstünlük ıröıterdi 
İstanbul Su Sporları Ljanhğı tarafuıdan 

tertib edilen me· .. .ıınin ikinci kürek t.etvik 
Yllrlfl dün Kwnkapı ile Sariıatya ara.sındıikl 
:ıooo moiralilı ..ıuıa. büyük biz intiwn al· 
t.inda yı;pılmlflır. 

Evvelce Alurkapı ile Yenikapı arasında
ki aahilde icra edilmekte olan bu yarlflar, 
suların müse.bakalara daha müsaid olması 
yüzünden ajanlık tarafından Kumkapı ile 
Samatya arasındakı sabile nakledılaııt ve 
dünkü mÜAbakalann cereyan tarzı bu 
lı.ararm yerinde old~u apat •tınittir. 
Tam :ı:amanında batlayan yarlflar ba~tan 
nihayete kadar büyük bir muvaffakıyet 
altında &eçmif ve bu sene çok iyi çalıttık
larını evvelce bildirınif old~umuz Gala -
taııaray kürekçileri yapılan müsabakaların 
bepoinde birincılıği alarak çallfmalarırun 
mü.kifatlarını görroütlerdir. 
Galatu.ıray, Güneş, Beykoz.. Altınordu. 

Demirspor ve Beylerbeyi kulüblerinin L;
Urak ettiği yarlflara ayrıca lzmit kürekçı
leri de girmiş ve yarıtlar yedi kulüb ara
sında icra edilmiştir. Susporlarında en baş
ta gelen kulübleriınlıden olan Galataııaray, 
Güne, ve Beykoz teknelerinin daha fazla 
tefevvuk ettikleri yantlar neticesinde 
otuz; puvanla &Unun birinciliğini ka
zanmıtlardır. Güneş on üç puvanla 
ikinci., &;.koz 9 puvanla üçüncü olmuş:tur. 

İunitlı kürekçiler do batta ııiden bu üç 
kulübümüz arumda üç ıkinc.ilik, üç üçi.ın
cülük almak suretile büyük bir varlık .ıoa
term4Jerdir. 

Bayanlar arasında yapılan müsabakala
ra yalnız Galatasaraylı kürek~iler ifürak 
etrni; ve yarış sahasını yalnız katederek 
birinci olmuşlardır. 

Jllüsabakalarda alınan teknik neticeleri 
aırasile bildiriyoruz: 

MÜBDEDILER: 
Bir çifte: 
1 - Galatasaray 
2 - Güneş 

3 - Beykoz 

12.46 
12.57 
10,31 

Müoabaka harici İzmit ikinci gelmltfu. 
iKİ ÇİFTE: 
l - Galatasaı-;y 11.25 
2- Güneş 12 
3 - Beykoz 12.12 
Müsabaka harici İımit üçüncü gelmiştir. 
DÖRT TEK: 
l - Galatasaray 10.1' 
2 - Gün"' 10,20 
3 - Beykoz 13.31 
Müsabaka haricı İzmit üçüncü ıelmlttlr. 

KlDElllLİLER 
BİR ÇİITE: 
1 - Galstasaray 12.Ş9A 

Z - Beykoz 14.8 
3 - Miiabaka harici İlmit golmittir. 
iKİ çiITE: 
1 - G•latasaray 11.32 
2 - Bey koz 12,24 
3 - Güneş 12.36 
Müsabo.ka harici İzmit ikinci gelmiştir. 
DÖRT TEK: 
1 - GW.tasaray 10,23 
2 - Günef 10.49 
3 - Müsabaka harici İzmit gelın4tir. 
Müsabakalar IODWlda erkeklerde ve ba-

yanlarda puvan itibarile birinciliği kazanan 
Galatasaray kulübüne ıusporları ajan.lıiı 
kan Arab at ve kıaraklarına mahswıtu. 

At yarıtları 
Dördüncü hafta at yarışları dün Vellefen· 

eli çayırında yapılınıtt.ir. Birinci kotu (aatış 
k<,şu.u) dort ve daha yukarı yqtakl haUs 
kan Arab at ve kısraklarına nıahsustur. 

1 - Poyraz, 2 - Nirvana, 3 - Berceste 
Ganyan 140. Plbe 100 - 105, 260 çifta ba

his: 2110 

İKİNCİ KOŞU (HANDİKAP). 
Dört ve daha yukarı yaştaki ve kauındıiı 

ıkramiyeler yekUnu 2000 lirayı doldurmı-
yan halis kan Arab at ve klıraklara mah
sustu. Mesafe 1800 metre. 

l - D•udi, 2 - Romaus, 3 - Komiııaj 
anyan 290, plase 120 - 100 - 210. İkiU ba

hls soo. tıçlü babia 640. 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuru, 
Üç aylık 250 
Altı aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Alb aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve baı,muharrirl: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Uınwn n~iyatı idare eden Yazı 
İşleri Müdürü : 

Ce-nal Hakkı SELEK 

Baaıldığı 

Cumhuriyet 
yer: 

Matbaaıı 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (GÖKSU KOŞUSU) 
İki Yaflllda ve hiç kotu kauınmanu, yerli "!!!!"""""""""""""""""""""=,....,.-..,...,...-._~ 

haliı kan İngilh: erkek ve d.itl taylara mah· 
sustu. İkramiyesi 400 lira. Mesafesi 110 
metre. 

1 - Yaman, 2 - Ünlü, 3 - YükaeL 
Ganyan 10 lira, plise 220 kuruf, plbe 

200 kuruş. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU (Çamlıca kotusu) 
Dört ve daha yukarı yaşta.ki yerli yanm 

kan !nglJJz at ve kısraklanna maluıustu. İk-

§uluyor, define İ§İnde her birinizin pa .. 
yına ne dü;ıeceğini ıimdiden kararlaı· 
!ırmak fena olmaz, ıanınm... Tabii, 
define bulunduğuna göre ... • Gene Morgan sordu: 

•- Teklifiniz nedir) 
Regan meseleyi bıçak ııibı kesip 

attı: 

ramiyesi 510 lira, mesafesi 2400 metre. 
l - Karakuş, 2 - Yaman, 3 - Yük.el. 
Ganyan 160 kuruş. 
BEŞİNCİ KOŞU (Boğaziçi kotuSU) 
Üç ve daha yukarı ya~tak:i halis kan İn

giliz at ve kısraklarına mahsustu. İkrami
yesi 850 lira, mesafesi 2400 metre. 

l - Umacı, 2 - Ayfer, 3 - Yetiş. 
Ganyan 150 - plise 100, plase 190. 

gideyim. Öteye beriye bir çol ran
devularım var ki, onları da geri al· 
mzık lizım. Treni kaçırmak ıstemiyo· 
run,. Allaha ısmarladık, Regan. Ya
kında bulu§uruz, Sinyor T orrea r Ro· 
kas del Toro kıyılarında, veya Roğa 
adasında bulu§mak üzere bana mü .. 

Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRİKA: 4 ı <- Hiaseleriniz müoavi olmalı, Sinyor Torres, bir müddet daha. 

{1 dedi, defineyi yan yarıya bölügürıü- Regan'ın yanında kaldı; ve oynaya. 

nüz... cağı role dair mufassal malUmat e-

aaade. Adioal 

<- Anla11ldı, dedi, çoktandır •e- 1 mutlaka halletmek icab ediyor. Ka
yahate çıkmak iıteyordum. Siz de bu zanılacak paranın çokluğundan falan 
gece trene yetiımeğe hazırlanm1Yacak değil de, ailevi bir dava olmak iti
mımnız. Sinyor Torres) Veznedarlığın barile şeref ve haysiyet meselesi ... 
bende olduğunu ve bütün masrafla- Ailemiz erkanı teref ve hayıiyet bah
nnızın bana aid bulunduğuna ıöyle· sinde son derece hassas davrannıak 
meği lüzumsuz sayarım. itiyadındadırlar. Bura halkının buda-

Regan · ın gizlice göz itareti yapb- !alık telakki edeceği bir çok ıeyleri 
iını gören Alvarez T orrea, kaşla ııöz daima büyük bir izzeti nefiı meaele•i 
arasında kuyruklu bir yalan kıvın- yapanz. Merd ineanlar nedense mağ-
verdi: rur oluyorlar. 

c- Bay Morııan 1 dedi. _ niz Thomao Reııan ıöze kartfb: 

Regan bunları ıöylerken definenin dindi. Yazifeıi ıu olacaktı: ilkin, Fran 
mevcudiyetine bile inanmıyor, için i- cia Morgan'ın yolculuğunu gecıktir· 
c;in gülüyordu. ınek ve sonra da uzatabildiği kadar 

Delikanlı Sinyor Torres' e dönerek: uzatmak ... 

- Milmkün olan sür"atle ve Pe· Regan emirlerini §Öyle bitirdi: 
§İm sıra yola çıkarıınız, olmaz mı> _ Onun tekrar buraya gelmesini 
Azizim Regan, bu davanın takibini kafiyyen arzu etmiyorum. Delikanlı· 
siz üatünüze alamaz mısınız' nın sıhhat ve seli.meli namına oralar· 

ihtiyar kurdun cevabı ıu oldu: da kalması matlub ..• Hareketlerinizi 
- Hay hay, evladım ... Şayed ıa. ona göre idare edersiniz. 

zımsa. Sinyor Toırea' e hemen para 
da ikraz edebilirim. İkinci fasıl 

Sirkeci rıhtımından. 
Izmlr sür'at hattına Pazar 11 de (IzmlrJ Galata rıhtımından, 1 
Izmlr tralık postası Salı 19 da <Konya) Tophane rıhtımından. ~ 

N o T: Vapur seferleri hakkında. her türlü ma!Qmat aıaiiıda uıe 

numaralan yazılı acentelerimizden ö~nlleblllr. 
Galata Ba§ Acenteliği Galata nhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube 
MüdürHiğü binası altında. 

Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
RA!lslliil blnaııı altında. 

Sirkeci • • Slrkecl, Yolcu salonu, , ................................. _,i 
EKZAMiN 

Ekzemanın lllcıdır. 
•••Yara ve çıbanlarda kullaoılır. Her eczanede kutusu 50 krf• 

İstanbul Defterdarlığından : 
Semti Mahallesi Sokal!ı Cinsi 

Muhammen 
Mtış bedell 
Lira K. 

Fatih Zincirlik uyu 

Eminönü Malmüdürlül!ü 
dairesinde 

Istanbul Iktı.<ad Müdıir

lüi!ü dairesinde 

Karagümrük Orta
okulu bahçesinde 

Demir 
parmaklık 
Muhtelif 

39 26 

23 20 

• 41 20 

Eminönü Yemiş Paşa sokai!ı > 
Yukanda yazılı menkulat hlzalarındakl muhammen 

açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma 1218 940 pazartesi günü saat on dört!<! Defterdarlık Milli 

Müdürlü~iinde toplanan Komisyonda ayrı ayrı satılacaktır. Satış bedeli 
t•n ve peşindir. Taliblerln muvakkat temlnatlarlle muayyen gün 
Komtayona müracaatlcrt. 

Istanbul Belediyesi ilAnları 
Yak:acıRm Yenimahalle civarında Madenler nam mevkide ve sam 

yo:unun Kartaldan bll'ltıbar 5,5 kilometresinden başlıyarak 9,5 kllometr 
nihayet bulan ve yolun •al!' tarafındaki araziden kaolin topral!'ı çık 
üzere birisi tallb olmu~tur. 

Başka talibi bulunduğu takdirde bir hafta zarfında Istanbul l!lele 
Riyasetine l.stlda ile müracaat etmeleri illin olunur, C 

7' -- ---· 

Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdurlUğUnden: 
T. C. D. D. 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: 

Bu günden itibaren banliyö hattında işleyen katarlardan baıka her 
saat 23,45 te Sirkeciden K. Çekmeceye ve saat 23,oo te K. Çekmeceden sır~ 
birer ilave katarı lşlemlye başlıyacaktır. 

Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

..------~Q~a;;;;;..:...n~ı~(ı,~'------• 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak ıolucan1arının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacaiı tehlikeler göı önüne alınarak aoluc&n hastahklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
mUstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
•.~,. V .,,... - " '·• -• ~ .... ,. · "- -- .. ·.r 

Regan'a veda ettiklen ıonra üç züne çarpmıştı. Kumsaldaki b 
hafta geçmişti. Anjelik yelkenlisi bu kedın da bir dürbünle yelkenliy• 
maceraperest genci uzak Mercan aa· kıyordu. 

hillerinden birine yaklattırıyordu. Oe- Kaptana emretti: 
ııız durgundu ve bir ayna gibi parla· D h 1 d 1 . d' . B ,/: t•ı• 1 

d G . . h f'f h f I - er a san a ı ın ırın. u yor u. emının a ı a if kımı da- t 1 k" , B 1 . . o uran ar ım-r eyaz ar mı) 
nıtı bıle bellı olmuyordu. Delikanl• E ·k S 1 ·1 · b 

1 

- nrı o o ano aı eıı 
hem cansıkıntısını gidermek, hem de B 1 k' J 1 k 1 ' 1 • . . . . . un ar eı ı spanyo o on arJ•· 
tatkın enerımnı boıaltmak ıçin kap- dır Genı·ı ·ı · d "• . . · arazı erı var ır. ,... 
tandan denıze bır küçük ıandal indir- kadar z•n · d' 1 f k ı.. 

• • • • • «;; gın ır er. a at anca• 
me11nı rıca etb. Bır uzun dürbünle, rak cı'h t' d H k'k f J<i . e ın en... a ı atte a 
kumıaldan yarım mıl mesafedeki bal- ler fak t k • ·bi 

• a ço magrur ve ateı s;ı 
ta görmemit ormana bakarak: ı. • 

ı-:ıcı ınsanlardır. 
- Belki bir papağan veya may- F ]ti 

rancis küçük sandalda uzıı 
mun avlarım, dedi, yahud da her- k ı 
h e~ kaptan dikkat etti: Delikarı. 1 d 

angi başka bir - yakalarım... - il" 
pagan ~~ya maymun vurmak içı.rı ı J amaikli bir melez olan kaptan, _ " 
zırlandıgı halde yanına çiftesınl gülerek: 
mamıştı 1 _ .ili t 1 ,,. 

- Bayım, diye cevab verdi, av D d ~. 1'İ"1 elikanlı oğrudan doğruya •-.. 0 
yerine Labarri denilen ve bu civann 1 it':. '"~" •ala doğru i erledi ve kadının ..r 
en korkunc zehirli yılanı olan hay- d d d ,,. 'hk 

•.. 

maaleeef biraz geç iltihak edeceiiim. c- Doğru... Sinyor T orreı biraz 
Burada ufak bir işim var. Nd..lıl &n· sonra aize iltihak eder; ve yanılma· 
)atayım, incir ç.ekirdeiini doldunnı· manız için ıizin kılavuzluğunuzu Üa· 
Yan bir dava ki, hareketimden önce tüne alır ... Mademki bu meaele konu-

Gene Morgan ikiıinin de 
ııkarkenı 

ellerini Beklenmiyen bir atk macerası 
Genelik ve aervet karııaında hangi 

engel ayakta durabilir) Francia Mor-

vanla karşılaımanızdan korkarım... ora a urup urmadığına baktı·~; "ıt. 
çoban k1Z1na ve yahud beyaz ı~ t' 

Fakat delikanlıya laf ki.r etmiyor- h · b •.J "'' 
yarı va fi ir kadına raslay• ' 'l1ıl 

du. umuyor ve rüzgir bekleyen 1 
O ıırada ormanın İç taraflarına k lk ~' 

- Evet, 
Ben derhal 

evet, dedi, fena olmaz. 
bavullarımı haz.ırlamaia aan bem lire.ne.. ve hem de 2!enai.ndi. 

a ıncaya kadar üç beı kelim• 
doğru beyaz bir ev. sonra da kuın.. nuıurum, diyordu. 
a.ııı.Jd. h..vıa.21'J...r .:o:-.,_;. ı..;_ L-.J..- _;.:,. 

CArkuı vax> 


