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Peştede 
sevme, 

llükreste 
ınateın! 

Alnıanların Polonya • 
Sovyet hududu 

hoYUnca kıtaat tah,id 
ettikleri bildiriliyor 

ka~-teb-li-ğden 
evvel A 1 m a n 1 a r ı n 
Rumenleri zorladık
~·· larl anlaşıhyor 

\ıu!'" 31 (A.A.) - Mihver devletlerinin 
~:,- tonıuna Rumanyanın gti!terd.i.ği tt!-5-
~t luıklunda Bükrette hasıl olan ak· 
?.'lSQ ~ hayl"(!t olmuftur, Rumanya arazi ,.e ..... '1 nüJu. kaybetmektedir. Bu nülu· 
11\iıl'o .S()o,coo 1 Romanyalı, tahminen bır 
'l'f rı.u. Macardır. 
~~lvllnyarun üçte ikisinin terkile 
11Jtı. ?latan Rumanya araıi&ine giren bir kı

Ve · 
~le 1tıal altında bulunan Polonya ile 
t~•k . bir hudud elde etmiştir. 
~ 

1 
bır membadan Oğrenildijine göre, 

bııt1ı nar, Piyorda ayni zamanda işgal al
~l.Uı. bulunan Polonya - Sovyetler hududu 

ll'i 1ca kıtaat tahşid etmektedirler. 
ı.ı,.,.,~ıı., alan Bükreı malılillerindc timdi 
Otı\ıı\e Cd.ildiğine nazaran. karışıkhklann 
lr'nQJ Ecçmek üıere Alman lutuatının 
~hl vanyada muhtelif ıtratejik noktaları 
l!~lrrıeu muhtemel bulunmak.tadır. • 

tllıtzı tf, anlatma haberini, Alman fnCtla
ft.,.kt,~tabuı edildiğini bildiren gazetelerin 

l!\l ~'.nüshalarından öğrenmiştir. 
'hiıdıae üzerine matem alimeti olarak 
,-:_.&e-ç vakit polis, Rumen payitahtının 
~<; ·~ \ehliye ehni,tir. Radyo da mu· 

~...,, "&ramını tetil etmiştlr. 
Jt'ırıya.n.ın anlaşmayı imıa elmtıt için 
te•ltn ll.riciye Nazırı Manoilescu'y• Bilk
h..iı tam ealithl)'et almak üzere dün aa
fit)ldi "at ona kadar bir mühlet veri idili 
b.a~,ll\ ifş.a edilmi~tir. Almanya, verilecek 
ht..ıürı·· kararının Rumanya tarafından ka
~ .. b~ · kararın ceklini Rumen mümesz;iUe-

ııa· "' 
Sihai ll"rnedcn taleb etmiştir. .. 
~k a.r ~lhiillerde, Transilvanyada bu -
t;lt: Jid rıı.;, terkine muhalif olan köy!ü par
trı!-k~~rı M:aniu'nun ne yapacağı beklen -
l'tiırrı.u t: ıt'aniu dün gece arkadaşlarHa gö
l'tt.rıgj~ \ır. Zannedildiğine göre, Maniu'nun 
d'tt, .,;a~Yada taraftan olduiu bilindi~in
'Ya harekette bulunmaması için Al -
Sırıat bu~ ,:ayretlerini aarfedecektir. 
~ 1'tke"~ ık:tııadi b11kımdan Transilvanya
lt t_ dılen arazi Rumanya için büyük 

'"Ytıj ~hdır. Büyük bir buğday mıntaka!'-t 
)''da rrı .. •~da Baia Mare'da ve Nagy Bau
"'1.t.a Uhırn. altın ve mika madenleri ~la· .. .. "a • 4dtfa .,eçnı.<'ktedir. Rumanyanın gırb 
f)rlildan"khattarından büyük bir kısmı da 

•lkmaktadır. 

~.da •• 
"'•1)0,.Potte 31 (A.A.) - Macar Ajansı bil· 
t·~rista . 
'.IJııo k· "• ilhak edilen arazi tahminen 

)r.ırı 3101~etre murabbaıdır. Nü.fus 2 mil-
ı113o • dir, 

b.lrı. ~~n~i istatistiklerine göre, bu ahall
S 2.Se '8 l Macar, yüzde '43 il Rumen, 
~~ lif u Alman ve yUzde 6,5 ğu da 

a Un.surlardır 
"' t . · e bayrakla ve elektrik 
~ •• ~txıpullerile donandı 

~lıı. ~te 31 (A.A.) - •D. N. B.• Dün 
!'~, d:c~r .. heyetinin Viyanadan Buda
~l.ıırıa Veni.işu dolayısile Budapeıte, b;:ıy
~~ lıu1tılı,, elektrik ampullerile donatılmış
ıt. lıtıırı et. merkezin.in hava müdafaa ter-

r bit ~roıektörleri, tehir üzerinde ı.iya
dr~ .oq lr h Ubbe yapmışlardır. 
~ • .ı\I eyetini ~cim.il tren, gece yansına 
ba..:1lt bı:an ve ~ta~y~n bayraklarile süs
l\~ile .ı\l Yona gırcliği zaman, Macar milli 
tı.hhtı1t b~a~ ve İtal~an marşları ;alırunıı 

~ b Uyuk teuhurlerde bulnmu.ştur. 
u •sn.da ~' h .. 

h.~ de .. u rer ın ve Duçe'nin is.im 

~ , tnuk.erreren yadetmiflir 
cıye N . 

& .. lt\a aıın Kont Csaky, kendisini 5,._ 

:~""lt lt ia .~elenlere söylediği hitabede bu 
ıthur .. ·· d h ' l.w ,,..ilt~ ııunun e er MRcarın, ha· 

.. -·~ ı. .. _bulunduklan için mihver devlt!t
ı.. 1''t~ı hi!'lsettil}i derin ıükran h.islcri-
'l Ulrıan olmuştur. 

~~t~la. Telek! ve Kont Csaky istasyondan 
'l•~,b ~ IOnra, eski muhariblerden ınü-

() lr kıt'ayı tefüt etmiştir. 

ı..,~dra. diyor ki: 
> '!'irıı~' 31 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 
ttı.ıit b &aı.ete~i. Viyana anlaşmasına hu
·~ lr tııakalede diyor kl: 

::ı ııı.,' ll.umanya ile Macaristan hak'<•ni· 
. d ı.-~h~d.e ?ir ahali mübadelesi \.e hu
~ı:ft f\t lnı ihtiva ~en bir hal sureti Uze
~leuro •larında anlaşmıf olsalardı, bu ilci 
~I bit. •nlaı,rnası devamlı ve dostluğu da· 
0~tılt hn:1ahiyet alabilirdi. Pek muhtemel 
l;lt , ırlik Avr 1 d ki k--l~ 11ıııı upanın o tara ın a u-
"\1t etJer içi k 1 ~.- '• fblh n uvvet demek o duğu 
;:"~ hl \·er devletleri, bir ihtilifın ''erıne 
· • r lhtil'( k ' tıı nl'a thndJ aer· oymayı tercih etti!er. Al-
r, lfaranr e . 1 ı kalan Rumen hududları· 
ı... dttlb:,. ·'!' dıyor. Bu auret1e Almanya Ka-
·•111' una ti ' 
ı... eyley caret yolunu kendis!nc te-
«ıetıı or ve kendi . k 
'i.ılt lptıd 1 .sıne o adar çok kıy-

tuıet eld• m~dde veren iki memlekette 
e ediyor .• 

. 1 

!soN HABERi 
Moskova: 

''Harb büyüye· 
celı ve uzun 

üsta si öy ü 
o ra sa i i ı • 

Şehirlere ölüm ve harabı yağdıran bir tayyare filosunun hücuma 
geçmek üzere hareket h alinde manzarası 

lngiltereye 

dalga halinde 

tayyare 
hücumuna devam! 
Londra 31 ( A .A .) - /ngiliz; 

Hava Nezareti tebliği : 

İngilizler de 

dalga halinde 
~~--"~ 

Beri ine 
hücum ediyorlar 

Stokholm 31 (A.A.) - Dageus Nyheder 
gazetesinin neşrettiği. bir telgrafa göre İn
giliz avı:.ı tayyareleri, dün gece, yanm sa-

Ak / l • k .. at fasıla ile birbirlerin! taklb eden dalga· 
fam az; a mı tarda duf• . lar halınde, Berlinde hedeflerine hücum 

man tayyareleri lngilterenin ce· i etmişlerdir. İlk alarm '""" yamından sonra 
b k . · . , .. saat birde verilmlştir. Şiddetli infiliklar 

nu U f Or ıaıne yenı bır hucum işitilmit ve BerlinWer, sığınaklara girmi~-
yapmı•lar Ve birbiri ardından !erdir. Hava dali bataryaları, fiddctli bir a· 
k 1 , l l / l d / l teş açmışlardır. Alarm, eaat 3,20 de nlhaye
ı•a a•ı a ar a ge en a ga ar t• ermitUr. 

halinde Kent konlluğunu geç· İngilizlerin Siemenı fahri· 
miılerdir. Bunlardan bir kı•mı kalarına yaptıkları 
Londra mıntakauna kadar gel. taarruz 
miflerdir. Avcı tayyarelerimiz; Berlin 31 (A.A.) - Stefanl Ajansı blldi

l"iyor: 
mukabil hücum yapmı,lardır. Bu gece İngiliz tayyareleri Siemens lab-
Haıar ve zayiata aid rapor he· rikaları üzerine bir kaç bomba atmışbrdu. 

Ha!'l'r azdır. Civara tehirli bombalar düş-
nüz alınmamı,tır. tüğü korku.<ile ihtiyati bir tedbir olmak 

Bu hücum e•nau ndaki düı· 
man zayiatı haric bugün dü,. 
ınanın 46 tayyare•i avcılarımız 
tarafından düfürülmüftür. 21 
lngiliz avcı tayyaresi kayıbdır. 
Pilotlardan 16 • ı ıağ ve •alim. 
dir. 

50 dakika ıüren 3 üncü 
alarm ve havada §İd

detli muharebeler 
Lonclra 31 (A.A.) - Röyter: Londra mın

t.akuuıda günün üçi,incu alarmı 50 dakika 
sürmtiştur. Pike uçan bir Alman tayya -
resi, Londra civarında büyük bir şehre 
bombalar atmıştır. Sokaklar. her zaman ol
duğu gibi cumartesi, pazar pazarında alış
veriş eden halkla dolu idi. Kadınlar ve ço
cuklar derhal 11ğınaklara sevkedilmiştir. 

üzere Hottbu.~rtor ile Warscha - ltfen
brucke ve Alexander Platz ile Harman
platz arasında ı,ıeyen toprakaltı trenleri
nin ıreferleri tatil edilmiştir. Berlln halkı -
nın nürnune olacak tavn hareketi, telefat 
vcrilmesihin önüne geçmiştir. 

Krupp fabrikalarına 
yapılan hücum 

Londra 31 (A.A.) - Pertembe akıamı Es· 
sen'de Krupp fabrikaları üzerine yapı!an 
h&.va hücumuna iıtirak eden bir İngiU.ı pi
lotu, hedefin nasıl bir isabetle bombardı
man edildiğini anlatmıştır. 

Arka mitralyözcüsü dört infilik olduğu
nu müşahede etmiştir. Bundan sonr.ı, ya• 
pılan hasarı görmek için tayyaremiz hedef 
üzerinde daireler çizmeğe başlamıştır. Bu 
esnada iki infilA.k daha olmuş, müleaktben 
de yangınlar çıkmıştır. Yangınlardan birin
den büyük kınnızı bir ziya huzmesi çık -
mıştır. YPnJdcn iki infilik olmuı ve her 
lara!tan bir çok küçük m'avi ziya huzme
leri peyda olmu~tur. 

.. lı, surece .,, 
diyor 

Londra t ( A. A. ) 
Moskova radyosu spi
keri, harbin yeni mınta
kalara sirayet edeceOl
nı ve çok uzun sUrece
Qlnl söylemı,ıır. 

Dün 63 Alman 

tayyaresi düş~rüldü! 
Londra 1 (A.A.) - Dün lngiltere üze · 

rinde vuku bulan hava çarp malarında 
63 Alman tayyaresi düşürülınü,tür. İngi -
lizler 22 tayyare kaybetmişlerdir; bunlar
dRU 17 sinin pilotları kurtarılmıştır. 

Dünkü taarruzlar 
hakkında verilen 

tafsilat • 
yenı 

Londra 1 (A.A.) - Hava Naurı bey3nat
ta bulunarak Almanların dün saat yediden 
sonra cenubu prki mıntak85Jndaki tsyya
re meydanlarına karşı hava hücuml arını 
tekrarladıklarını söylemiştir. Düşınan 
bombardıman tayyarelerinden mürekkeb 
bir grup Kent sahillerini geçmişse de R. A. 
F. tarafından püskürtülmiı.ştür. Az sonra 
g~ne Alman bombardıman tayyarelerinden 
mürekkeb diğer bır grup Tayınla nehrinin 
afnnı -geçerek ş.ıı.rkj İ.nıilteredeki bir taY)·a
re meydanına hücum elm.i(llerdir. Bazı hasa 
rat Vl...kU buln•Uflur. DGtman ;aı;)'i& u.g .. 
reyarak rü11kürtOlmOşıtür. 
Diğer bir hücum da Taymiı aıtzı havali

&indeki tayyare meydAnlarına karşı vaki 
cılmuştur. Bu hücumlar da püskilrtülmüt
tür Fakat çarpı~ma esnasında İngiliz tay
yareleri tarafından atılan mermiler bazı telefata scbeb olmuş tur, . 

R u m e n 1 e r : «Harb 

tehdidi karsis-ında 
' 

boyun eğdik!>) 
diyorlar 

Londra 1 (A.A.) - Dün Bükreşte netre· 
dilen bir beyanatta denUdiğine cöre, .flu .. 
manya, Viyana konferansında ya ortadan 
kalkmak veya şartları kabul suretile siya· 
si variığını kurtarmak vaziyeti karşısında 
bırıı.kılm.ı~tır. 

Rumanya mümkün olduğu kadar çabuk 
karar vermek mecburiyetinde kalmıştır. 
Çünkü düşma~ları kendisini harble tehdld 
ediyorlardıi diğer taraftan, Alman ve İtal
yan Hariciye Nazırları Viyanada iki gün
den faz.la kalamıyacaklarını bildirmişlerdi. 

Beyanat şöyle bitmektedir: •Kayıbları .. 
mız çok büyüktür ve bu kayıblar ıstırabı· 
mw artırmaktadır. Fakat, bunlara karşı!.ık 
olarak verilen garantinin, bir çok devletle
rin ortadan kalktığı ıu zamanda, hayati • 
hemmiyeti haiz bir manası vardır. 

Basra harab olduktan 

sonra! 
Londra 1 (A.A.) - Rumanya Hariciye 

Nazırı, dün yaptığı bir beyanatta •eğer 
Rumen toprak tamamiyeti ihlil edilirse, 
Alman ordusu bir ihlale karfı derhal mti
dahale edecektir. demiştir. 

A 1 m a n hükumeti, 

alakadar hükumetleri 

Londra üzerinde üçüncü alarm verilirken, 
İnailterenln cenubu şarki mıntakası üze -
rinde tiddetH bir hava muharebesi vukua 
gelmiştir. Bu muharebe esnasında, büyük 
bir dilfman bombardıman tayyare !ilo~u 
on dakika içinde, İngiliz avcı tayyareleri 
ve baraj ate,lerUe g('ri püskilrtülmüşler .. 
dir. Bir çok düşman tayyareıilnin düşürül
dü&ü nnılmaktadır. Diğer tayyareler. filo 
dağılır dağılmaz muhtelü istikametlere 
d.otru kaçmıtlardı.r. Bet paraıütün yere in
dı&.ı görülmüştür, 

Macaristan askerini T u n a meselelerini 

4 Üncü alarm gece geç 
vakte kadar devam etti 

Londra 21 (A.A.) _ Londrad .. 
verilen d .. d " .. a dun akşam 

or uncu alarm ifa.ret' 
vakte kadar deva . ı, gece geç 

.. .. .. ~ etmif ve altı buçuk 
::~t surmuştur. Şımdi öiı;enildif;ine göre 

utman tayyare~eri, 16 lafta 1Jehri üzerin~ 
de uçmuşlar ve Ingilterenın tlmall tarkisi.nc 
bomba!L· almışlardır. 

Bir vehirde bir ev yıkılmış, bir diğerinde 
bir mektebe iubet .:lki olmuı, bir üçüncü
sünde de yangınlar çıkmıştır. ?\.fıntakanm büyük bir kısmında tayyare deli batarya
ları faaliyet iö&lırrn!flerdir. 

terhis ediyor ~~~~~.A~leD. N~~Çi~E~!r?r 
Budape~te 1 (A.A.) - Macar ajansı bil· 

diriyor: 
Tran~ilvanyanın yeniden Macaristana 

dönmesı münascbetile, Kral Naibi Amiral 
Horthy, Kont Telekiye bir mektub gön • 
dererek Başvekile sulh yolu ile tadil için 
22 !!ene sarfettiği kıymetli faaliyetten do
layı te;-ekkür etmiştir. Kral Naibi, Hariciye 
N'azırı Kont Csaky'ye de bir mektub gön
dererek kendisine milletin en hararetli 
minnettarhiınt bildirmiı ve Hariciye Na -
zınna Macar liyakat nişanının büyük ha • 
çını vermiştir. 

Diğer taraftan Macar ııenel kurmayının 
bir tebliğine göre, fevkal.idt talim için si
lah altına çaA:ırılmıı o\an kıt'alar, 2 eylOJ
den itibaren terhis edilecektir, .. 

Alınan hükiımetinin daveti üzerine, Tu· 
na enternasyonal meseleleri hakkında Vj
yanada pek yakında alikadar hükO.metlcrin 
ek~rleri arasında müzakereler cereyan 
edecektir. 
Versayın kurmuş olduğu Belgrad, Tuna 

enternasyonal komisyonu, muhasam .. tın 
başlama!'iından sonra dahi, Fran~ı:ı ve İn
g:iU:ı iş birliği altında faaliyete devam et
miştir. Bilhassa düşman devletlerin Tuna 
yolu ile Almanyanın iaşesine karşı, malılm 
sabotaj teşebbüsleri nazarı dikkate ahnır!'ia, 
bu vaziyet, artık daha fazla süremezdi. Vi
yana eksperler kon[eranı:ıı, yeni muvakkat 
niı&man üzerinde kartı.r alacaktır. 

Devlet veya sahibi eri tara-
fından işletilmiyen arazi 

köylüye veriliyor 
- - - --

Ankara (Hususi) - Ziraat VekileU, memleketin iııtihsal kabiliyetin! tama· 
men değiştirecek kıymette mühim bir 
kanun liyiha.u haıırlamıttır. ·Zirai ıs
lahat kanunu• isminde olar: bu liyiha
ya ıöre, Türk.iyede müstahsil olan bütün köylü toprak aahlhi olacaktır. A
razi, mahiyet ve iılenme bakımından 
muayyen miktarlara ayrılmaktadır Sa· 

Mareşalımızın 

teşelılıürleri 
Ankara 31 (A.A.) - Genci Kur

may Başkanı Marepl Fevzi Çak-n 11 k, 
büyük zaferin 18 inci yıldönümü olan 
30 ağustos zafer bayramı münasebetile 
her taraftan vakl tebriklere kar,ı te
şekkürlerinin ibliğına Anadolu Ajan
sını tavsit buyurmutlardır. 

Yunanistan müdafaa 

hazırlıklarını 

tamamla yor 
Atina 31 (A.A.) - ·Röyter • Yunanlst11n, 

11 eyl\ılden itibaren, 1924. - 1928 ıınıfları 

ihtiyat subaylannı, bir aylık aıkerl hii.rnete 
çığırmııtır. 191D - 1934 ıınıllan subay . 
!arı, an!renrnıınla'rını 16 eylU!de bitlrecek· 
lcrdir. • Atinada bu çağırmanın müdafaa hanrlık
larını t&.mamJamalt için alınan umumt tedbirl•r çerçevesine dahil olduğu .Oylerunek
tedir. 

Moskova Almanların Ru
manya hakkında nota 
verdiğini tekzlb ediyor 
Mo.kova 31 (A.A.) - Rumanyanın, Al· 

manyanın iktısadJ hayat sahasına <&id oldu
ğuna dair mihver devletleri tarafından Mos
kQvaya bir nota verildi~i hakkında Bükreı;
ten alınan haber, burada teyld edilmemektedir. 

lktııad Vekili tetkik 
ıeyahatine çıktı 

A;;kara 1 (Hususi) - İktuad Vekili Hüsnü Çakır, garbi Anadoluda bir tetkik 
seyahati yapmak üzere dün akşamki trenle 
Es.kişehire hareket etmiıtir. Vekilin bu 
se-yahati bir hafta kadar sürecektir. 

hlbleri tarafından işletilmemekte ve 
metrük vaziyette bırakılmış olan bilyük 
toprak parçaları devlet tarafından is• 
timlik edilecektir. Liyihanm 22 nci 

maddesine göre devletin mülkiyetinde 

bulunan arazinin doğrudan do~ya 

devlet tarafından !şleUlın!yen kısımlan 

dağıtılacaktır. 

Avcılar bugün 

senelik bayramlarıni 
tes'id ettiler 

İstanbul Avcılık ve atıcılık Birlii!nln re
nelik bayramı bu sabah Sarayburnunda 
yapılnu~tır. Bu münasebeile sabahın erken 
saatlerinden itibaren ellerinde tüfekleri bu .. 
lunan yilze yakın avcı Sarayburnunda top
lanmışi.ardır. Uzun müddet devam eden av 
hikiye1crinden sonra saat 10 da İ.stik.Jil 
nıarşile merasime başlanmış ve avcılardan 
ba21l&.r1 bu milli sporun taammümü için a• 
lınması !hım gelen tedbirler hakkında hi· 
ta.Jx.lerde bulunmutlardır, Bunu mütea.lub 
evvelce hazırlanan hedeflere hakiki atıflar 
yopılmıtbr. Bu atıflarda en fazla elde edi
Jrn Jııuıırı 4 1nen mub.uau edile .. 
ctık ve ı;t:•lecek ~M elde edilecek netice
lerle mukayeşe olunacaktır. Atışlan müte .. 
akıb hazırlanmıt olan meydanda kuru, pi .. 
ıav ve zerde ziyafetine geçilmiştir. Yemek 
samimi ve neşeli bir surette ıaaUerce de: 
vam etmiştir. 

Sarhoş bir gümrük memu -
r u bir genci yaraladı 

Dün gece, bir gümrük memurunun bir 
genci tabanca iJe yaralamuile neticelenen 
bir hadise olmuştur. Ahırkapıda muhafaza 
memuru 2823 numaralı Ahmed oğlu Meh
med Seven sivil ve fazla sarhot olarak ge• 
ce saat 21 de Sirkecide Demirkapıda Da • 
yahatun caddesinden geçmekte iken 
belindeki silahı çekip havaya ilci el ah'!!f 
etmiş-tir. Gene o ıırada oradan geçmekte 
o1an elektrikçi Halimle 24 yatında Bursalı 
Hiıseyin Gümüş müdahale etmişler, Meh • 
medin elinden tabancayı almak istemişler
dir. Mehmcd buna mümanaat ebniş. çeki .. 
şirlerken, gilmrük memurunun elindeki ta• 
banca ateı almış, Hüs,eyin Gümüş sol a
yağının diz kapağından yaralanmıfı derhal 
Gülhane hastanesine kaldınlarak tedavi 
altına alınmıştır. 

lfuhafa:ıa memurur Mehmed de yaka • 
larunıı, hakkında tahkikata ba,lanmışb.r. 
Hadisenin tahkikatına Müddeiumumi mua .. 
vinlerinden Tahsin el koymuştur. 

Cumhur Reisi Ruzvelt Amerika gazetecilerine beyanatta bulunurken •.. 

RuzveltiD Hyd Park 3l(A. A.) - M. Ruzvelt 
Matbuata dün gazet"'.:ııerıe 

t 
yaptığı goruşme-Be yana 1 de, bazı deniz 

ve hava üslerinin .Amerika Birleşik dev -
Jetleri tarafından elde edilmesi bahsinde 
İngiltere ile yapılmakta olan müzakereler
de mükemmel terakk.iler kaydedildiğini bil
dirmitlir. 
NEVYORKTA ALMAN iSTİHBı\Rı\T 
KÜTÜBHANESİNE VAZİYED EDİLDİ Nevyork 31 (A.A.) - Nevyork Alman 

istihbarat kütübhanesinin kitab ve evra • 

kına tahkikat komitesi tarafından ansızın 
vaziyed edilmiştir. Kütübhane müdürü 
Mathias Schmidt, komite tarafından cet • 
bedilmiştlr. 

Nev-York Daily News gazetesine göre, 

komitenin başmüstantild, kütübhane me • 

murlarının listesini ve teşkili.tının faali • 

yetini ayd1nlatacak malümab istihsal et .. 

mek istediğin! beyan etın4tir. , 
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l... ..... ~~'~'~"'~'~.!.~!~.~! .... ...I 
ticaret anlaşması 
Almanyadan kimyevi, 
tıbbi maddeler ve ma
kine ithaline başlanyor 

Türk - Alman ticaret anl...,masının iki 
taraf arasında verilen bir kararla mcriyet 
mevkiine konulduğu Arık.aradan gelen ha
berlerden anlaşılnuşbr. Bu anlatmanın 
nıeriyetıEı girmesi için musaddak mukavele 
ıuretlerinin teati edilmesi lıizım a:eldiği ma

lümdur. Fakat Alınan bükUmeti .son gün
lerde hükUmetimi:z:e müracaat etmiş ve mu
kavelenin Almanya tarafından tasciıkının 
daha bir müddet uzayacağını beyan ederek 
anlatmanın muvakkaten meriyete Konu: -
ma.sıru istemiştir. Almanların bu teklifi ka
bul edilmif ve Türkiye Büyüle Mille: Mec
U..inin anlaşmayı tasdik etliği 7 ağustos ta
rihinden itibaren mukavelenin merıyette 

addolunması muvafık görülmüştür. Bu iti
barla yeni anlaşma hükümlerine göre li<"a
ri mübadelBta başlanacaktır. Almanyadan 
llk olarak: külliyetli miktarda ecıayi tıbbiye 
\fe kimyeviye, makine al5.t ve edevatı . şi
mendifer malzemesi Jthal edilecektir Buna 
mukabil Almanların en evvel almak iste
dikleri ır.addeler meyanında arpa, buA,day, 
tütün ve deri bulunmaktadır. 

Hava korunması için 
evlerde bulunacak 

malzeme 
Son iki ay zarfında İstanbulda halk tara

fından yapılan siper ve sıktnakların yekü
nu 91,75j e baliğ olmuştur. Ayrıca Sefer
berlik müdürlüğü de tehlike anında solo\k
ta bulunanlar için muhtelü semtleı-Jc 4 
umumi aığmak yaptırmıştır. Bunlar 1800 
kiti istiab edebilecek genişliktedir. Bunil:ln 
ba•lta ga.:z: arama, temiı.leme1 enkaz kaldır
ma levazımatı tamamen temin edil~tir. 
Resmi dairelerden sonra bu ı;.ekilde b&:z:ı 
rr..alzeme1erin halk tarafından da evler için 
temin edilmesi istenecektir. 

lkt11ad 

* BUliDAY SATIŞLARI - Toprak 
Mahsulleri Ofisi gelişat azlığından dolayı 
piya~aya yeniden mal arzetmiş;tir. Yumutalc 
buğdayların fiatlan peş para düşruü.ftür. 
Arpa &atışlarındaki hararet devam etmek
tedir. Dolarla ihracata müsaade ediln1~tir. * DERİ PİYASASI - Deri piyasa,.ında 
bir durgunluk başlamı.tltr. Tacirler ihra
catın başlamasını beklemektedirler. * KUMAŞ SATIŞLARI - Kumaş fab
rikalarının aalıf 'ubelerinde tespit edilen 
tat hrıricinde satış yapıldığı görülmüştür. * ÇUVAL VE KANAVİÇE - Ticaret 
Vtkcl.Jeti son verdiği bir kararla çuval ve 
kanaviçe ithalini serbest bıralmuıtır. 

* ÜZÜM MÜSTAHSİLLERİ - Bu sene 
tabıt afetler yüzünden zarara giren üzüm 
miıaW:ı:J.llerinin borclan tecil edilecektir. 

Maarif 

* MEKTEBLERDE YENİDE.'il KAYID
LAR - Orta mekteb ve liselerde eskı ta
lebelerin byıdlarının yenilenmesi için 
konulan mühlet 27 eylUlde bitecektir. Bu 
ana kadar kayıdlarını yenilemiyen talebe
lerin yerine yeni talebeler alınacaktır". * MÜHENDİSLİK - Mühendisliğe ter
fi etmE'k istiyen Nafıa fen memurları için 
Yıldızda yarın üçüncü bir kurs açılacaktır. * YENİ ÖGRETl\IENLER - Yeniden 
öğretmen olmak üzere müracaat eden 
san'at okulu mezunlan açık bulunan enı
tHü öğretmen1iklerine tamamen tayin edil
mişlerdir. * YARDIMCI öGRET~IENLER - Yük
sek okul mezunu olup da otra tedriut mü
e!."e.selerinde varife i~tiyen 120 kitiye ye
niden yardımcı ve stajyer öğretmenlik , .• _ 
rilmiştir. 

* KAN NAKLİ - Hastaların talebi kar
fıı::ında süratle kan yeti,tirmek gaye~ile Ü
niversitede Tıb Fakültesinde kurulmakta 
olan merkez, bu günlerde faaliyete geçe -
cektir. * HASTABAKICILAR - Ordu hası.
bakıcı hemtireler mektebine bu yıl da 38 
talebe alınacaktır. Tedrisata 15 eylUlde 

Müteferrik 

Yük tramvayları 

ihdas ediliyor 
Bu seferlerden bilhas
sa manav ve sebzeci

ler istifade edecek 
Sabahlan erken ve akşamları geç saat

l('rde İstanbulla Beyoğlu ve Eminönii. - Be
bek, Sirkecile Yedikule, Topkapı ve Edirne
kapı arasında yük tramvayları işlctilr.l.ec:.i 
t.Rkarrür etmi•tir. Bu tramvRylar muayyen 

saatlerd<' muayyen duraklarda bekliyecek, 
ev eşyısı, sebze, meyva ve her türlü e:şyayı 
ucu:ı bir tarifeyle taşıyacaktır. Bu tranıvay
lardan bilhassa manavlar ve sebzeciler i'ti
fnde edecf"k, sabahlan halden aldıklnrı 
sebze ve meyvalan kolaylıkla ve ucuz ola
rak uzak se-rntlere götürebileceklerdir. 
Bu suretle nakil masrafının azalmasile mey 
va ve sebze perakende fiatlarında bir mik
t!"r ucuzluk da Wrnin edilecektir. Tramvay 
Idateşi yük seferleri tarifesini ha7.ırlamak
tadır. • 

Dijer taraftan, teşri..nievvelin birindf?n i
tibaren deniz seferlerinde kış tarifeıdnin 

tatblkına baş1anacakbr. Bu tarifeye ~öre 
Anadolu i.c..ltelelerine yapılan seferler gün· 
de bire indirilecek, Ada plijları arasınd:::ıki 

l!leferler tamamen katdırıl~ca}c, Adalara son 
vopur daha ecken saatte kalkacaktır. 

Karndeniz vapurları tarifesinde deiişikllk 
olmıyacak, yalnız, vapurlar, daha az iske
lele-re urcrayaraktır. 

- - -

Rİ - Bir lı:aç gündenberi şehrimizde bulu
nan D~hlliye Vekili Faik Öztrak dün Em
niyet müdürlüğünde meş:~l olınuştur. 

l-'ilayet ve Belediye 

* ODUN, KÖMÜR - Belediye İktı
sad müdürlü~ü kömür satı.şiarı hakkında 

tetkikler yapmaktadır. Tespit edilen odun 
fiatlanndan fazlaya satış yapanlar hak -
kında kanuni takibat yepılacakbr. * lllİLLI E~ILAK İŞLERİ - Mılll em-

1 

lik iılerinin tasfiye olunmasına ,ehrimiı 
?ı-filU EmlB.k müdürlüğünce devam olun • 
maktadır. İzmir Milli Emlak müdürlü~U 30 
bin dosyanın tetkikini ikmal ebnilftir. * SİRKECİ MEYDANI - Sirkeci mey-

Lpil"ASA -' 
Fiatları Murakabe Komiı

yonu nasıl çalışmalı? 
Gazeteler, her gün bir ihtikir vukuu keş

fediyor. Çivi liatları artmış, demir tel paha .. 
lıla~mıış, naftalin fiatları yükselmif ve snire .. 
Halbuki biitiln fiat artışı hAdisele:ri, yeni 
hidiseler değildir. Harbin vücude getirdiği 
tahavvüllerin birer neticesidir. llarbden 
sonra umumiyet itibarile bir pahalılık baış 
g-Ostermiştir. Bunu tabii tel;lkki etmek la· 
zımdır. Bu vaziyet karşısında, her tesadüf 
ettiiimiz eşyanın fiatına bakarak, cBu da 
pahalılaştı• demekle işin içinden çıkmak 
mümkün değildir. Yehud her gün bir mad
denin fiatını yazmak suretile, pahalıhgı tek
rar etmiş oluyoruz. Halbuki vaziyeti top1 an 
bir surette halletmek için, harbin tesirlerini 
kabul ederek, ortada hayat pahalılt,iı oldu
i;una hükmedebiliriz: 

Burada hatıra gelen bir mesele var. A
cp.ba bazı muhtekirler, harbin tesirlerini 
vesile ittihaz ederek fiatlara ne dereceye 
kadar zam yapıyorlar?. Asıl mesele bura
dadır. Bunu da anlamak için, Fiatları Mu· 
rakabe komisyonunun, bütün piyasa hare
ketlerini geniş bir surette tetkik etmesi ve 
piyn~yı avcunun içi kadar iyi bilnıesi 11-
zımdır. Bu da neyle olabilir? . }lcrhalde 
haftada iki defa içtima eden Fiatları Mura
kabe Komisyonu ile değil ... Esasen komis
yon azaları, kendi dairelerinde günlük iş
lerile me~guldürler. Piyasa hareketlerini 
takib edecek vaziyette değildirler. 

Ticaret Müdürlüğü teşkilatı i!ıe, piyasa 
hareketlerini günü ıününe ta.kib edecek 
şekilde tanzim edilmemiıtir. 
Ticaret Müdürlüğü teşkilitının üzerine dü· 
şen başka vazifeleri vardır. Bu itibarla Fi
atları Murakabe Komisyonuna yardım ede
cek iktı~di bir kontrol teşkili.tına ihtiyaç 
görülmektedir. 

Bu günkü şartlar altında Fiatları 

Murakabe Komisyonu, gazetelerin tesadil -
fen duyduğu ve yahud komisyona raklb 
firmalar taraf.ı:ndan haber verHen ihtik;ır 
hareketlerini tetkike vakit bulmaktadır, Bu 
yüzden ihtikir hadiseleri münferiden tetkik 
edilmektedir. ?tfeseli: Bir gün vejetalin yağ 
fabrikaları, komisyona müracaat ederek fi
atlan arttırmak istiyorlar. Komi-.yon bu 
fT'liıracaata karfl müspet veya nıenfi cevab 
\'~rebilmek için, hazırlıklı olmad1tı için, 
meseleyi haftala~ca uzatmağa mecbur ol
maktadır. İktı.sadi hidiseleri günil gününe 
öğrenen bir te~kilAta istinad etmiyen bir 
komisyonun birdenbire karar vermesine de 
imkan yoktur. Bu itibarla Fiatla.rı Mura " 
kebe Komisyonunun fiat meselelerinde çok 
hassas davrandığına kaniiz. Daha seri ve 
etraflı bir hüküm vermek için, piya'\ayla 
genit temaslar yapan bir teşkilita ihtiyac; 
vardır. Bu teşkil8t kurulmadığı takdirde, 
her gün bir gazete, yeni bir hldiseye te,:.a
düf etmiş gibi, falan eşyanın şu nissx-tte 
pahalıhıştığını haber vermek suretile halkı 
iz"ac etmiş olur. -HÜ!;e);n Avni 

- --
* EYTAl\l VE ERAMİL l\IAAŞLARI - danının ufaltlanması tamamlanmıştır. Bun

Maaşların tevzi.ine aalı gününden itibaren dan l!onra Sirkeci seyrüsefer nok.ta!Llnr:lan 
başlenacaklır. Paket postanesine kadar olan lruım a~falt· 

*M~:;if-v;kilinin 1-:zm-:-,:-:_E_o_R 
0-L-~-~-.~ ..... 

Yalnız yangın tulumbaları ve sedye ol
dukça pahalı olduğundan evlerde bu lhti
yae kovalarla temin olunacakttr. Her evde -
balta., teste.re, küre.k1 kazma, bir kaç torba 
kum. kire.: kaymalı, bir sıhhi imdad sandığı 
bulunacaktır. 

Bir kayık devrildi, 5 
kisi denize döküldü 

. ' 

f • 
lz01irde beyanatı 

Mehmed. Ibrahim, Halil, Faik ve Mustnfa 
adında bet arkadaş dün saat on altıda Da
vudpaş.a lskelesinden Mustafa oğlu Hüsey
nin aand~lını kiralayarak: denize açılmışlar, 
aandalda ,,akalaşırlarken ~nda1ı devinnhı
ler ve hepsi denize dökülm~lerdlr. Etrnf
tan yetişenler hepsini kurtarmı,lar, tednvi
l<ri yapılmıştır. 

İıtanbul radyosu 
faaliyete geçiyor 

İatanbul radyosu bu ay sonunrla faaliyete 

«Köy enstitüleri bir arı kovanı halinde, tam 
bir aile görünüşile, bütün zekaları kendi 
ihtiyaclarına cevab vermek mihveri etrafında 

işleyen bir insan fabrikasıdır.» 

ıeçecektlr. Bu husuırtaki. hazırlıkl.ır tamam- _ İ:z:mir 31. (AA.) - Maarif Vekili Hasan 1 kada,ıarın takdire liyık dikkatlerilıı! işe 
Janmak üzeredir. E-k.üıı!r.e nazaran kııvvet· -• Ali Yücel hmir gazetelerine beyana~ta bu- ta,lamı.şbr. 
lenecek olan Istanbul radyosu arı?aın:z: ola-
rak dinleni1ebi1ecektir, .Ayn bir pro~ram1a lunarak son seyaha~n intıbalarıru anla.. Ziyaretim, bende bu kanaati ciddi surette 
çalışacak olan İstanbul rpdyosu tr0»r:smis· tırken bilha.!>Nl demıştir kl: basıl ebnlştir. Teşrinievvel ıonunda aiına-
yon suretile hazan Arknra radyos•J prtot'I'a- •- Gittiğim her yerde yurddaıları sak.in cak 3000 talebe Ue beraber önümüu:leki 
mını da neşredecektir ve emin bir hava içinde görmüş buıunuyo- derı yılında 6000 köylü çocuğundan mi.ı -
HükUmet araba tiplerini rum. Biıi İzmire getiren tren istasyonlardan rekk:eb bir kadro mevcud olacaktır. Bu mü-

yurdumu1un bu güzel parçasına kalabalık ~sseselerde nasıl çalışıldığını anlatmak jçin 
tahdid Ve teapİt etti bir halk kütlesi taşıyordu. Dün gece luar- gördüğüm şu manzarayı söyliyebi!irim: Bir 

HilkUmet., muhtelif mıntakalarda kulla- da e~lenen ve memleketin her tarafından kısım çocuklar atları tımar ediyorl6r, bir 
nılmakta olan arabaların tiplerini tevhid geldiği muhakkak olan halk içinde büyük kısım tarih der:ıinde Eskitlerin Mısırı Lı.tila
etmete karar vermi.,tir. Bu sebeble yur - bir neşe duymamak kabil değildi. sını anlatıyor, bir kısmı tabiat bilgisı der
dun coğrafi ve halkın mali vaziyeti gazö- 30 ağu!'ıtos bayramını İstiklil mücndelesl- &inde gelinciliin nasıl bir bitki oldı;.ğunu, 
nünde bulundurularak kuJJanışlı ilci araba nin parolası olan İzmirde kut1amak bütün tarlalardaki zararını, bundan korunma ça
tipi meydana getirilmiştir. Dahiliye, Ziraat bu söylediğim hisleri bende bahtiyarlık ha- releriıtl öğreniyor. Bir kımn kışın ylyecek
ve ~tiill Müdıtfaa Vek8letleri tnrafından llne getirdi Hele geçld resminde teçhizatı lcri lahananın yaprağındaki kurt!arı öldıir
hazırlanan nümunelerin tecrübelt>ri yapll- mükemmel, bakı'!ıları ve yürüyüşleri, bu top- mekle meifgul, bir kımu hocalarının evlerl
mı, ve muvafık görülmÜJtür. Dii;er einı raklara her zaman benimdir diyen bir mana- ne tatı yapmakla uğraşıyor, bir kısmı da 
arabalar peyderpey ortadan katdırılaca\t - yı aöyliyen xabit ve askerlerimizin bütün o gün yiyecekleri sebzeyi ayıklamaktadır. 
tır. Bu arabaların demir akımmı Karabi.ık ·üreklere en büyük bir ltimad ve emniyet Bu müesseseler bir arı kovanı halinde tam 
fabrikası tarafından seri halinde İn$8 edi.r tikin ettiğini görmemek kabil midir?• bir aile görünüşile bütün :z:ekilan kendi 
Jecektir. Resmt müesseseler ve miltealıhid. ihtiyaclarına cevab vermek mjhveri etrafın-
ı b bal k il ki Vekil hundan sonra İ:zmirin kendi c.ahst er u ara arı mecburen u anaca ar - .,.... da işliyen bir insan fabrika~ıdır. Böyle ye-
d Z, t v k'I · b bal da k.. ı · h:.yatında hlliz oldug· u eh~mmiyet ÜZP -ır. ıraa e ıtı. eti u ara ar n oy u· tişen ve alacakları vazifeyi küçük ci..ı.ssı!le-

.. k ı ı ki d b'I i · · t d rinde durmu•·, köy enstitüleri bahsine ge-nun o ay ı a temin e e ı mes ıçın e - " rile kıyas edilmiyecek ciddiyetle yapan 
b. ] ı k h çerek töyle demiştir: ır rr a aca t.ır. Arabalar her ne\'i ~Y"-'n köylü çocuklarımızın yarın yetiştirece~i ne-
tarıfından çekilebilecek bir şekilde hazır· •-Yeni kurduğumuz köy enstitüleri tam ~illeri tahayyül etmek çok güç bir .şey de-
lınmlflır. lıır faaliyetle ve buralarda vazüe almıt ar- ğildır.• 

ı 
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tdebl Koman 
TEFRiKA: 30 

Kt:.RIME 
NA D 1 R 

Bir kapı açtı. Burası tark u.sulı.l dÖ$en- I diğjni görünce bu çareye ve dolayıs.ile bir 
ır.iş bir salondu. Yük.$ek pencereıerı Orten hile)·e ba, vurdum .. Başka türliı l<"ni bu· 
kalın perdelerden sı:z:an gün ış:1kları, kıy- rrıya getirtemiyeceğimden emindim .• 
nıettar e:ş:ya üzerinde ~ bir aydınlık be- Ağır ve soluk bir lisanla: 
lirtlyordu. - Emriniz?? djyebildiın. 

Lotluğa gözüm alışınca ilerledim ve ge- - Benimle yahya döneceluin! .. 
ni:ı bir .sedirin ucuna iliŞ'lim. Dudaklarımı acı ve kindar bir tebeM:üm 
Vücudıim asabi bir ihtiliç içindr.ydi . Bu gP.riyordu. 

esıarlı davetimin mahiyetini bir flI1 evvel - Yahya dönmek mi'?. dedim. Ben kara-
ke•fetm'k için sabırsızlanıyordum. rurıdan hlç dönmemeA;e ahdettim_ 

Çok a:eçmeden kapı açıldı, ve._ A'8bi bir hareketle oturmamı işaret etU. 
Gözlerimin bir hataya düştüğüne zahib Bakışlarında yorgun bir ıstırab seziliyor -

oldum. Çünkü, içeri giren Zülildi. flemen du. 
aycığa kalktım. Sersemlemiş ve donmuş· Kısa bir dÜJÜnceden sonra sakin bir sesle 
tum!. Botuk bir ~esle: dedi ki: 

- Sen! ... dedim. 
Sükünetle ilerleyip en yakınımdııı ki kol· 

h1ğa oturdu. Yüzü solgun ve ciddi ıdL 
- Evet benim; dedi. Seninle görüşmem 

icab ediyordu." Mektublara kıyınet verme-

- Nejad!. Tekrar edeyim ki, sözüme ita
:lt etmen, takib etmek istediğin her gayew 
den ilerdedir. Geçen her teY unutuhıcak .. 
Aramızda, hatıralar bile yaşamıyacak .. Sen 
ve ben, bir ev içinde iki kardet gibi büyü-

nıüt, birbirini sadece kardeşanc sevmiş ve 
tabit hayatlanna hiç bir manidar vak'a ka
rışmamış iki teyze çocuğu olup kalacağız .. 
Bu böyle icab ediyor .. Senden dilediıı:im 
ric'ıti~ haksız: ve mağlub vaziyete dilştü
iUm için aşaı}ıdan <>'mak, gönlünü etmek 
isteyorum, diye tefsir etme! Sen daima, 
evet daima haksızsın. Ben ise, gafil dav
randım .. Fakat, hiç bir mesele ta1.elenecek 
değil.. Tekrardan ne münakaşaya ve ne 
de mücndeleye lüzum var .. Lazım olan teYı 
yapayalnız kalacak teyzene arkadaşlık va
zifeni düşünmendir .. Bunu senden rica et· 
miyorum.. Sözlerim bir ihtardan ibaret!. 
Yalıya döne<:ek~in Nejad! .. 

ı..o.ıuk içinde siyah gözleri ne derin, ne 
eşsiz bir mana ile parlıyordu!. Hgfi{ce c;u
kurlafaI\ yanaklarına, titreyen pembe du· 
daklarına bakıyıorduın. 

Bütün bu güzellikle?' birbirfte ne kadar 
imtizaç etmiftil. Ve bence ne kadar mu -
kaddesti! .. 

Yarabbi! Nasıl bir vicdansızlıkla onlara 
dudaklarım uz.anmış, nasıl bu temiz ve 
n1ukaddes feyleri buselerim kirletmişti? ... 

Kalbimde tiddeUi bir eza ve hicab du
yuyordum .. 

- Teyzem ne diyecek?. diye mırıldandım. 
Bendeki değişikliği derhal farketti. Doğ· 

rularak: 
- Teyzen seni bi.r arkada$ında ıannedi -

yordu, dedi. Vaziyeti evveli böyie kurdum. 
Senın, bana telefon ettiiinl ve bir kaç ıün 

YÜZÜK _, TEBERRUU - Vatanda lar 
sracıında Hava Kurumuna bir yi';dım ol -
mak üzere evlenme yü:z:üklerini teberru 
hu!'llusunda Ankara ve İstanbulda başlamış 
olan hareket gün geçtikçe genişlemektedir. 
İzmir ve İnegölde de bir kısım vatanda•

lar evlenme yüzüklerini Hava Kurumuna 
teberru etmişlerdir. 

Bu vatandaşlar İnegölde Bay ve Bayan 
Önl.er Demircioğlu, Hüseyin Razgat ve Pc
zacı Ali Eralp, İzmirde Tilkilik orta okul 
öğretmeni Salihaddin Çitay ve f'$i Dum
lupınar öğretmeni Aliye Çitay1 elbise tüc
carı Neşet Ören!'loy, Yıldız ticarethanesi 
sahibi Hamdi Toruş, İstiklal okulu öğret· 
meni Ahmed Pekin ve eşi Dumlupınar öğ
retmeni Ferhunde Pekindir. 
MAARİF VEKİLİ ŞEREFİNE ZİYAFET

Belediye reisi Dr. Behçet U:z: dün Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel şerefine Deniz ka
zinosunda hususi bir öğle yemeği vermlştir. 

Samıunda: 

nruMl MAGAZALAR ŞUBESİ - u
mumi Mağazalar Türk Anonim şirketinin 
Samsun şubesi dün güzide davetli huzu
runda açılmıştır. Tüccar, muamele için 
şimdiden müracaatte bulunmaktadır. Bu 
umumi mağazanın açılışı burada büyü.k 
bir mPmnuniyetle karşılanmıştır. 

Samsun 31 (A.A.) - Mıntakamız tütün 
rekolte ve kalitesi bu sene çok mUkem -
meldir. Salihiyettar mütehaSS1sların ifa· 
delerine göre yirmi senedenberl bu derece 
iyi bir mahsul alınmaıpıştır. " 

Ankarada: -ZİRAAT VEKİLİ - Ziraat Vekili Muh
lis Erk.men bu gün refakatinde viliyet Zi
raat müdürü olduğu halde otomobılle Kır
tehire gitmiştir. 

Muhlis Erkmen, Kırşehir ve civarında 
zirai vaziyeti ve bu mıntakaya gönderilmjş 
olan biçki ve harman makinelerinin çalı• -
malarını tetkik ettikten sonra Yozgada ge
~erek tetkiklerine devam eyliyecektir. 

yalıya gelmiyeceğini söyledim .. }~akat, va
ziteni de terkeltiğin anlaşılınca, ılzlice 
izini arattım .. Ve çiftliğe çekililfincle makul 
hır sebeb bulunsun diye biraz ra;-ıatsız ol
duğunu il3ve ettim .. Patronun haklı olaı-ak 
Ofkeliydi .. Gene iyiliğine çalışmaktan geri 
durmayarak, yakında işine döneceğine dair 
kendisine söz. v-erdim ve münasebtbıiz ha
reketini rahatsızlığına bağışlamö.sını rica 
ettlm .. 

- Bütün bu "yleri benim için mi yap
tın Zülil?. 

- Hayır!. Ailemizin şerefi için!.!. 
Yüzüne dikkatle bakınca, kalbim.le acı bir 

çırpınış oldu. Bu ne kadar bamba~ka bir 
çehre idil. Zülili hiç bir zaman bOyle neş· 
e~iz ve ciddi bir gam yükü altında eıilmiş 
ıörmemiş:tim. 

Belki o da benim gibi nedimdi! Yahud. 
bfoni tahrik ettiğinden dolayı kendini af
fetmiyordu. 
Ayağa kalktım. Sinirli adımlaı la gezin

meğe başladım. O da kalkmıştı. Hikim bir 
söyleyişle: 

-Vakit geçmeslı{!.. Geleceksin deiil ml? 
dedi. 

Cevab vermediğimi görünce yanıma gel
dli kolumu tuttu: 

- Burası bir arkadaşımın evi Nejad!. 
Ona, seni darılttığımı ve gönllinü etınek için 
çağırttı~ımı söyledim.. Daha fazla vakit 
kaybedemem.. İçeride bekliyodar.. Ya 
evet, ya hayır, de .. 

~~1_!!_~0~ -

JAN DORSEN'den 
Yamyamların ziyafeti 

----· ÇEVİREN: ÖMER NEJAD ... .,a 
Hayatta bize çok garib görünen projeler - Şu tabiat namma utanılacak koshl ıJi• 

hazan kolaylıkla tahakkuk ederler İsmim hlıli aramızda taşımakta mana var rnlı 
Ceymis; İakoçyada Edimburg üniveısitcsini b d' ye ceva ver ım. tıı1 

bitirdikten sonra Okyanus denitinde bulu- Beraberce adayı gezdik. Loren ad3 r· 
nan Polinezya medeniyeti tarihi ile nıcşgul yeni sakinlerine bakıyor ve bana hak "-t 
olmağa başladım. Bu medeniyet üzerinde diğlni gösteren tavırlarla: 
yapılmış olan tetkikleri bir kaç sene zar- Se di rdı> - ni tebrik ederim Ceymis, yo . 
Jında tamamladıktan sonra biııat bu ada· urt' Fakat ben endişeli iWm. Loren'l ı~ ~· 
lara gibnek, mazi!ine hayran olduğu.."ll. Po- k ge1

·

linezyanın tarihe karışmış bakiyelerini a· yel enli hareket etmemişti. Kaptan ~ 
nin ihtiyaçlarını temin için bir giin _;ci 

raştırmak istemiştim. Nihayet bir gün bir kalacağını söylüyordu. Adamlarunın gt~. 
vapur beni bu adaların idare merkezi olan ·d · ıoot il ip medeniyetle temas etmelerinl hJI'\ 
Papet şehrine getirdi. Muasır garb medeni- yetle menetmeme rağmen bütün gect ·ıır 
yeti kuvvetli tesirile bu eski medeniyetin as kayıklarına binip gemiye gidip ıe.ldi ~ 
lı hüviyetini bozmulf, üsad etmişti. Bu adale Muhakkak olan bir şey varsa, 0 d~~ bit bll~ 
rın yerlilerde, sık sık gördükleri turistleri gi ay yolculuk yapan bir geminin rnurettt ~ 
bi giyinmek, sinemaya gitmek, balolar, çay- tını taze muz. portakal, kuru et ~e 5,)Ş'. 
]ar terdib etmek, radyo dinlemek blrer zevk mehrum edemiyeceğimdi. Ertesi gilJl. , 

hatti birer ihtiyaç haline gelmişti. Gayem ma doğru gemi hareket etti. Bu tehtik V 
hakkında ümidimi kırmayan bir şey varaa, ortadan kalkmasile beraber ötedenberi 4 
o da misyonerlerin gayretile hıri.stiyan olan, ni korkutan ikinci tehlike baş göstt·!J· 
radyo

1 
ipek çorab ve gramofon öğrenen bu Yerlilerin jestlerinde gün geçtikçe !sıl~. 

yerlilerin a:örünilflerinin birer ci1A. olduA:u şan vahşr hareketler, sert bakışlarında )cOI"' 
ve bunun altında vahşet hallerinin ve eski leri olan yamyamların insan eti istiY~~ V 
ça~lann iptidai dinlerinin hili devam ettiği kunc ve yırtıcı ifadeleri vardı. Bir gW'l 
kanaatiydi. Papet'te ikametim cın..uında ren'i ellerinden tuttum, ona: . ):il' 
retva is.imli a:üzel bir yerli kız tanımıştım. - Senden saklayamam, müthiş bit ff "" 
Tunc rengi, Hind kirazı ağaçlarından dö • de endife.İeniyorum, doğrusunu aöyli)'~ 
killen meyvalara benz.iyen dudakluı, parlak günlerim korku içinde geçiyor, öylt ~ 
saçları ve gece siyahı gözlerile bu gene di~orum ki bu iptidat zihniyeUl ~d tJ' 
kız beni o zamana kadar tanımadığun bir aoada fevkal&de korkunc bir hareıtetıı' 
hayatın maverasına çekmişU. Yalnız kaldı- zırhyorlar. Şayed sen bundan bir rJI' 
j:ım saatlerde daima bu yerlilere eski hayat evvel taı1z ettiğimlı; dini bayramda ~~ • 
tarzlarını iade edebilmeği ve böyielikle ü- rın çılgın hareketlerini ve hayvani ha># 
niversite arkadatım Loren'e vaktile Edim- rışlarını görseydin, korku içinde ]tah; 

Bu yerlilerin ruhlarında gömülü ol•11 tc' 
burg'da bu mevzu üzerinde yapmıt olduğu· itiyadlar tekrar canlanmağa balfladt. JJ~. 
muz münaka,ada çok haklı olduiwnu vi.· d' k tl t ,.. tin gece gemiden bir takım pa e e 'ıJI 
kıalarla ispat etmek istiyordum. l k d ı b ı ] " <" sa ır çı ar ı ar ve un arı kaya aru h'Jı;' 

Tetva bu teşebbüs için bana mükemmel deki oyuklara sakladılar. Bu gece tfltl bl" 
bir muavin vazifesini görüyordu. Teklifim kak bir cinayet işleyecekler, emlnll'l'\ ki~ 
üzerine bir gün para kuvvetile erkek ve gece jnsan eti yemek isteyorlar. Ah. Lı ııt' 
kadın yirmi kitilik bir yerli grupu topla- kendimizi nereden bu maceranın jçıne tııJI 
dı. Ve blr gün vapurların seyrü ıefer yolu tık. Tabancan yanında mı?. Bu gece l'1 
haricinde kalan bili adalardan birine kira.. ır.&ni olmak lizımt _. 

İkim.iz de tabancalarımızı çıkardık,~ 
etrafa inince ihtiyatla ilerlemeğe bJf~ 
Ay bulutların arkasına azametle !B~tf" 
ıdeta görünmek iltemiyordu. Yıl ,.tf' 
olup bitene mütevazi bir göz kırpışleırl -· 
dı. Gece bir mağaranın derinliği k•~ 
yahb. Korku verici bir sükUn adanın (P' 
ıinmitti. Loren bir ,,ey söylemiyord~ ~ 
geçenlerde Markiz adalarında yerliler~ ,;· 
yazlara kartı yapmış oldukları cinaye~ 
!atıyor ve böylelikle kendisinde pıÜ, d • 
nefs sevki tabüsini kuvvetlendirmek V ~ 
yordum. O aralık Loren kolumdan wtt" 

ladığım bir yelkenli ile hareket ettik. Ha
reketimden evvel giriştiğim teşebbüsü Lo· 
reıı'e bildiriyor ve yazdığım mektubda bir 
kaç ay sonra adamda beni gelip görmesini 
rica ediyordum. Müsaid bir rüzgir bizi bir 
kaç günlük bir yolculuktan sonra Avera 
adasına getirmişti. Artık taliimizi bu Ok
yanuslar üzerinde parlayan Mercan adasına 

bağlamıttık. Ben adanın Kralı olmuştum. 
İkametgihları.mızı denizle, dağlar arasında 
oyulmuş maı}:aralara kurmuştuk. Civan -
mızda Hindistan cevizi, demirhindi ve ek
mek ağaçları vardı. Serkaaiye fasileslne 
rr.ensup bir takım nebatlar kayalara aanJ
mıttı. Egrelti otları ve &arma~nklar arasın
dan akan elmas renkli tatlı bir su ortalığa 
ayrı bir güzellik veriyordu. Enerjim ve ce

saretim her ne kadar kuvvetli de olsa bu 
&hri muhitler ortasında adeta bir yaprak 
gibi titreyen adanın se.ssizliği, vahşi ve es
rarlı hali bende mahiyetini anlayaınadığım 
bir korku uyandırıyordu. Avera adası be' 
yüz senedenberi metrtlktü. Bu hili a~nntn 
hemen her tarafını vahşi çalılıklar \"e di
kenler kaplanuştı. Yalnız, mazinin bakiyeli 
olara.k derin vadile.ı:deki kayala.r içine o

yulmu, mabud heykelleri, korkunc gözlerile 
bize bakıyorlardı. Bu bakışlar o kadu kor
kuncdu ki bir akşam Tetva titreyerek ya
nıma geldi ve bu mabudlardan çok kork
tuğunu söyledi. Onu teskin etmete çalıı
hm. Ben bu mabudları ve bunların ttıruU 
ettiği dini yeniden ihya etmek ve ada hal
kına bunu remıt din olarak kabul eıtirnıek 
niyetinde idim. Böylelikle onları mazilerine 
irca edebileceğimi ve ruhlarının derinlı -
ğinde saklı olduğuna kani bulundıo8;u.'ll 

hisleri meydana çıkarabileceğime kan.idim. 
Medeni hayatı habrlatabilecek he.r türlü 
harl'kelleri menetmiştim. Kadınlar otlarla 
örülmüş kısa birer eteklik giyiyorlar, er
kekler hayvan postu ile örtünüyolardı. 

Yemeğimize gelince bunu en buit bir şe
kilde temin ediyorduk. Adanın içini doldu· 

ran vahşi domuzlardan bol bol vuruyor
duk. Hurma ağaçlarının liflerile ördüğiı .. 
müz ağlarla balık tutuyorduk. lllndistan 
cevizi sütünü çalkayıp bir nevi içki olarak 
kullanmığa batlamıştık. Bir dakikalık bile 
Oİ!un sıkıldığımız: yoktu. Yanımdaki a • 
damlara ve kadınlara o zamana kadar a· 
lı~mıf oldukları garb medeniyetini unut
turabilmek için bütün vasıtaları ku11anı .. 
yor, elimden geleni yapıyordum. Takdis 
ettiğim ihtiyarlar rahib va:z:ifes.ini görü .. 
yorlar ve ilih olarak seçtiğim.iz: mabud 
Oro'nun önünde dint lyinler yapıyorduk. 

TKtübem muvaffakiyetle neticelenmeğe bat 

lcmı,tı. Tabamın ahlik telakkileri de deği· 
•iyor, iptidat bir hal alıyordu. Aradan bir 
kaç ıy eeçmişti. Bir gün adanın karşı • 
ıında bir yelkenli görüldü. İndirilen ka -
yıkta beyaı.lar giyinmiş adamlar vaı·dı. Bü
tün ada halkı başlarında ben olduğum hal
de sahilde toplanmı,, gelenlere bakıyorduk. 
Kayık sahile yanaştı. İçinden Loren ve yel
kenlinin kaptanı çıkhlar. Loren'in beni 
yarı çıplak görünce ilk sözü; 

- Bu ne biçim1 giyiniş! demek oldu. 
Onu baştan a.-ı}ı müstehziyane süzdüm 

ve. 

Bir adım geri çekildim. Fakat gözlerim 
eözlerine mıhlı idi .. Uzun bir bakııtmadan 
sonra başımı eğerek: 

- E\'et! diye mırıldandım. 
-J.2-

Şimdi, bir avuç maz.i He bir avuç dU)i\1"' 
dan çıkan yangının sıcak gölgeleri arasın
dayım ... 

Ah itiraf edeyim ki, geçen hei' ,eyle be
raber kalbimin bütün serveti de mahvol
du. Ben yepyeni ve bambatka bir adam 
olarak yaşayacağım artık!.. 

''Akıa, yalıya dönüşümle her şey eski ha
Jini aldı; teyzemin kısa ıııitemi ve Esved 
kalfanın safdilAne bazı suallerinden sonra 
ifte gene yalının çocuğuydum... ' 

:Fakat, eski Nejad olmadığımı o kadar iyi 
hi!Sediyorum ki!.. 

Zülille çok aı konuşuyoruz. Birbirimize 
karşı durgun ve resmiyiz ... 
Yalnız dün ak,am, yemekten sonra ya· 

nımdaki kanepeye oturdu. Elimde tuttuium 
mecmuaya bakarak: 

- Orada bir yazın gözüme iliıti .. Oku da 
dinleyeyim! dedi. 

,Odada yalnıZclık. Gözlerine bakmamak 
içın, mecmuanın sahifelerini karıştırmıia 
koyuldum. Yarım bir ıesle: 

- Evet .. Bir nesir var .. Ama bu tarz ya-
zılar hoşuma gitmez, .. dedim. 

- Hangi tarz? .. 
-Bedbin!.. 
- Oku.. Oku!. Hoşlanacaiımı Zll1!1edi-

- İşitiyor musun? dedi. ui 
Dinledik, kanıık ve anlaşılmaz bit . 0 

tu, tuhaf homurtular, boğuk sesler ~ı,ı' 
yordu Alnımdan damlayan toğuk 
sildim ve Loren'e: ~ 

' - Şimdi artık şüphe yok, muhakk8~ 
ad.amı boğazlıyorlar, dedim. ,J 

Ilerledik, gürültüler çoğalıyor, uıre" 
ler artıyordu. 

Birden durduk. ~ 

On be'f melre ilerim.izde, yerliler .J>" 
Ü7.rrine diz çöküp oturmuşlardı. /JIÇ~ 
üzerine takt.ıkları mumların qığlJ\da ~ 
sola boşaltılmış konserve kutuları •'' '"rt. 
ıardalya balıkları, jampanlar, şişe~/ 
fı~kıran fampanyalar ve bira köpükl~bl f 
rülüyordu. Kadın, erkek boğulur iP .,;/ 
mek yiyorlar, tarab kadehlerini bit Şii 
çorparak kahkahalar atıyorlardı· r 
sonra kayaların arasından çıkardıkltı11 ~ 
mofonu kurup çalmağa başladılar. ~tl 1· 
deni müzik önünde mükemmel bır t~ 
oynamağa başladılar. Bütün bu >"' .ııJ 
aylardanberi zorla kendilerine yaP~ı. ~ 
vııhşet kürünün acısını çıkanyorl~ ~ 
manzara önünde senelerdenberi -~1.'d:f 
uğra,tığım idealimin ağır ağır Y~ff'l"J 

görüyor ve düfmemek için; tebesStl .,; 
ıizlemeğe çalışan Loren'in omuzun• ) 
nıyordum. ....,,,/ 

Hava -münakalat1111ıt 
inkişaf yolunda / 

Devlet Hava Yolları umum müdiitn ~
ruh Adonada 250 bin lira sarlile iıı.ş3 ol~ 
cak hava meydanını tetkik etrnelC ıJf.: 
tayyare ile Adanaya gitmiştir. Ba<l •1 ;;{. 
lrrimizdc yeni hava meydanları ıul5 ol",I 
caiı gibl1 mevcud hava meydanları rJJ.~ef 
ve tevsi edilecektir. Teşrinievveld• •t ( 
köy hava meydanının tev.sü işi bititi1tP1 
lacaktır. ~ 

Yakın zamanda, 350 bin lira urfile Jf 
zığda biı.yük ve modern bir hava Ol') 
yapılacaktır. I 

Dlyıırbaktrdaki büyük hava ıneYPJf 
tesisi ilfine de başlanmıştır, Ankara '~.J 
nıir hava meydanlarının tevsii işi de ~ 
da bitirilecektir. Önümüzdeki yılda!\ f 
,ehlrler arası hava seferlerinin ınikY85;ı( 
nitletilecek, seferler, kışları da tatil 
mıyıcaktır. 

yorum.. ~ 

.Birbirimize '8kadan bile çel<iı>iY0 ".f 
Sôzlerinl ciddi kabul ederek, ağır .Jıı' 
mağa baifladım: ~ 

( ......... Allaha yalvardJm· .Ban• ~e J'i/ 
~Jiyı al, beni kurtar. nÜnyada \ii.icıJ "'' 
0•reHiiin uadeti çok görme! J{a)11u ,,ı I' 
hrdıktan, emeli öğrettikten sonrıt bt il'; 
letmek, hüsranla öldürmek seniJJ J> 

•arıına yaraşmaz!. dedim. !ıj~· 
Ajladım, hıçkırdım: .Beni hiçte~ 1;1,ıt! 

de Kf'tirirken hassas bir katble ,os,ıı~ 
nıünasib gördükten, fikrimi senin " 1jd'' 

büyüklüiünün önüne kadar a:itııJ.elı ~~ ~~ 
dında yarattıktan sonra ubun ve ıt .ıJ"' 

' -hrıtt: 
nndırarak topraia kalbetmek Zll-': 

so?5uı1ufu ile kıyas edilemez!• ded~ " 
inledim, feryad ettim: .Ben sı.I~ ~ 

lekesiz bir çocuk, 3inni yaşında bit ,>~ 
ken, kalbimin saflığı ve vicdaııı.O)Jd Gı1'~ 
jile Hvdikten; severek seni, ıaotı ., ıı~ 
bailamayı öirendikten sonra, ı,eo.I b:,,ı.ıı~ 
parçası gibi duygusuz sayarak bl~~I 
yakmak, senin adılet \'e ihsanuıl• J 
mın:! .• dedim. ıt ., f 
Batırdım, satlarınu yolduIJI: .sı ıt 

kl'llbin aıabla mah\·olmasını bir .:zıı;.ı.ı~"' 
itrin ya.ralarla çürümesini, bir Zil) 

11 .1111 ( 

hnıuruna maı1um ve .. kifir ıe1ı11e;:ıs" 
nin merhametin kabul ebnez!• dtfl'' 

(Arl<ld' 
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İngiliz resmi tebliği Şışmanllga karŞI Müstahsilin vazifeleri 
O •ha geçen yıla kadar ya). 

nıı buğdayı korumak için 
•lıııak hı.lktan b~ adla bir verııi 
dcvloı ıcab edıyordu. Filhakika 
"l ,!' kurulan Ofisin, uzak istih
dıy)ar ~1."'~d~ . •alın aldığı buğ
. "'• j uyük ıstıhsa) merkezlerinde 
loru, Ilı •~eıteki ıerbest buğday ıatıı
çık,.,~ llore • bir nıiktar ıararla elden 

İJıı.1c :ı~i~~u.. Komıu nıemleketlere 
Piy-..ı llınııı bugdaylarm dünya 
ne n lll'ına ıöre ıatııı i&e, içerdeki
k0,..:,ıararı daha zararlı idi. Buğday 
••ne ~d~·~rıiai devlet gelirleri ara .. 
hilin~ırl 1iınden bu •ararlar Ofisin 

~o •rına .. b- l 
rııyord gore utçeden kartı a-u. 

d,~:~ •orıbahardanberi Ofis, buğ
•lıııığ b •tka arpa ve yulaf da satın 
•adını a .~tlad.ı. Bu iki mah•ulün ha· 
h•Je ı::;uı~akıb Ofisin fiatla müda
Ucuı • •aı, bunların köylü elinden 
•• y~tlana.ına mani oldu. Arpa 

Londra 31 ( A.A.) 

Hava ve Dahill Enıniyet NezueUerinin 
tebliği: 

Dün gece memleketin bir çok yerlerine 
düşman hava hücumları yapılmıştır. Gelen 
haberlere gOre, hücumlara büyük miktar
da diışman tayyaresinin iştirakine rağmen 
t.üyük hasar kaydolunmamııtır. 

Büytik kuvvette infilik bombalarile yan
gın bombaları aelitigüzel •lılmı,ı.r. Halkla 
mesk.ün baı.ı mahallelerde bazı evler ve 
binalar bir miktar hasara uğramıştır. Bır 
miktar ölü ve yaralı vardır. İngilterenin 
n.erkezinde bir tehirde bombalar bazı ev
lere haıar yapmıf ve bazı kimselerin ölme
sine ve yaralanma!>ına sebeb olmuftur. İn
giiterenin diğer mınta.kalarında, ba7l tehir ... 
lerle muhtelif hali arazi mınta.ka.larına 
bombalar aulmıştır. Bazı bölgelerde bazı 
Evler ve binalar hasara uğramıftır. Birkaç: 
Olü ve yaralı vardır. 

• • 
Londra 31 ( A.A.) 

Hava Nezaretinin teblili: 

daııhe . d~ buğday gibi geçen hasad· 
llırıd.k°~ ihrac veya İstihlak zama
"tıı,,,.,~e Yakın bir değerle alınıp 

r.ı.. tadır. 
b• Uıtahıi! l h• fia )j 
'"'•Y•, b • ıne t yo le ya~ıl~n 

l.ıaha u kadarla kalm11 değıldır. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensub büyük 
l:.ır filo. dün gece yeniden Berlln mıntaka
llllda ukert hedeflere hücum etmiftir. 

• onunerd ik d 2"1•rıd' m e en mahsulü e-
Ç\J'lııı ll'nıek son bir yılın mühim 

'ti • 11ıevıularındandır. 
rıurı <lr•t Vekili Nazmi Topçoilu • 
P...,:nl Adana seyahati eınaıında, 
•e hıııa hr~catçıll\I' Birliği, pamuğun 
•uı herı .. Yagının ••lıt fiatlarını, mah· 
.. d, K Ilı tarlada iken tespit etti. Bur
lıltn •• 0

d•a Kooperatifler Birliği de 
ı. ·-•ın a · 
..., Yıl P1Yasaya çıkanlarak ora· 
"'•dı. ı"" •ıkıntıdan kurtanlmıt ol
lti.1, d Pek Y~ti:tiricileri az çok bir 
•sıllfı • 1•1ının edildi. lımirde fuarın 
htı k •ıraaında Ticaret Vekilinin yap· 
ı.,İııe o~uı~ılor, diğer ihrac madde
diy0,. • fınıdiden iyi bir talih vade-

• • 
Londra 31 ( A.A.) 

İn~illz Hav• Neureti tebllii: 
Diın gece İngiltere üzerine yapılan hü· 

cumlar eınasmda tayyare dafi bataryalan 
İngiltcrenin ıimali garbisinde bir düşman 
bombardıman tayyaresini dü.tiirmüşlerdir. 

Bilahare alınan raporlara naz.aran dünkü 
hava muharebelerinde 25 tayyaremiz kay
tolmuşsa da pilotlardan 15 fi lrurtarılımJ
tır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 31 ( A.A.) 

Alman ordulan bqkumandanlığuun teb· 

'{ alrııı b 'd • . Dün, ııündüz, muharebe ve avcı tayya-
01dllk ug ayın korunması ıçrn relerjmiz İngiliz adalarına kartı yeni sür
'ıt b,ç~ •i!ır ve ıahmetli bir ~ergi ile priz hücumları yapıruılardır. MuhteliJ lay· 
ltrİnı;'. an~ığı halde, bir çok mahsul- yare meydanları, hangarlar ve kamplar, 
kiilfet zınihı~ınıayesine devletçe yeni bir bombalarla ciddi huııra uğramıştır. 

liii: 

l1ııı0•0 1Yl\I' olunmadan ıreçnıif bu- Orta bily\iklÜkte bir çok bombalar İngil· 
,. • 

1 
l'Uz B h · tl!renin cenubunda bir askert kıtla eh· arına 

lti •ıik• ·d u ırnayede zamanın te.. düşmüştür. Bu hücumlar esnasında, ezcüm
tiiı:kü ;~ ır,. Dünya piyuaıının bu le İngilterenin cenub ıPhiJinde avcı tayya
~ IÖr .hYacıle ıene dünya p.rtlan- releri barajının kırılmuı esnasında. bir çok 
~"dırıı~ iktısad; bünyemizin teıki~a~- ıiddetli muhar•beler olmu~. 
0
nc,d lf olnıası, mabııullerimızın 30/31 ağustoı geCfli, muharebe tayyare

"'•ıı,,7 değerlendirilip hakiki kıy • !eri filotları, muhı.l!ı hedefler arasında 
kt.~

1 

e Paıa.rlara arzım mümkün merkezi İngilterede liman tesisaUarıru ve 
ı,, k._ 1•dır. Binaenaleyh mii>tahsil- rnilli müdafaa için çalıfan fabrikaları bom· 
Yen; ~ltııkları iyi fiatın baılıca iki bardunan •lmiflerdir. 

1 •urdan geldiğini bilmelidirler: Tayınia nehri mansabında, petrol depo· 
..._ A. lan ve doklar, müessir surette bombarcfı .. • "Yrupada harb vaıiyeti. 

c; nıan edilmi,tir, hedeflerde fiddetll y:'\nıın-

ekzersizler 
Dört kolay 

Hareket 
Bir çokları zayıflamak için perhiz ya• 

par, yemeklerinden fedakarlık: ederler. Bu 
hiç doğru değildir. Şişmanlığın önüne 

geçmek, ince, muntazam bir vücude malik 
olmak için en iyi çare spor yapmaktır. 
Bilhassa vücud hareketlerine, jimnastiğe e
hemmiyet vermek lAı:ımdır. 

1 - Ayaklarınm bükmeden vücudün yu-

karısını kabil olduğu kadar ••ağıya eğiniz. 
Bu esnada .karnın adalelerini ve kaba etleri 
nt sıkınız. Vücudü iyice büktükten ıonra 

yavaş yava, doğrulunuz .. 

2 - Arkaüstü yatınız. Kamınızı içeri çe
kiniz. Adalelcrlniı.i sıkıştırınız. Belinizi ya
l'af yavaş yukarı kaldırınız. Tekrat eski 
vaziyeti aldığınız zaman belkemlıli tamamen 
yere temas etmelidir. 

3 - Yere oturunuz. Elleriniıe dayanarak 
vücudünüzü hafifce arkaya eğiniz. Son -
ra ayni şekilde adalelerinizi gerip sıkıştı

rarak -bu hareketin büyük {ayda~ı var
dır- vücudü yerden büsbütün kaldırınız. 

4 - Yere diz çökünüz. Bir elinizi k2nn
daki adalelerin üzerinde dolaştırarak dai
ma diJeler!.sıluşı.rıp gergin durmayı ihınııl 
etmiyerek yavaşça doğrulunuz. Bu hare· 
ketleri bet allı defa tekrar etmek lA.zınıdır . 

Alman tayyaresi 
düsürüldü ! 

f 

Politika - Askerlik 

Hava harbleri 
devam ediyor 

Londra 31 (A.A.) - İn~lllz Hava Ne7a· 
retinin bu sabah bildirdiğine göre, ağustos 
ayı zarfında İngiltere üzerinde düşürülen 
Alman tayyarelerinin adedi bini geçrrUştir . 

Şiddetli hava faaliyetinin vuku bulduğu 
geçen hafta, 275 düşman tayyaresi düşü -
rülmüştür. Ayni müddet zarfında İngiliz· 
!er, yalnız 89 tayyare kaybetmiflerdir. 

İngiltere ile Almanya arasındaki 
hava harbleri, kah ıiddetlenerek, kah 
yavaılayarak, sistemli bir tahrih harbi 
halinde devam etmektedir. !n&'ilizler, 
Londraya yapılan akınlara Bedin 
bombardımanile cevab vermiılerdir. 
Öyle görülüyor ki, bu harb, daha bir 
müddet, iki taraftan biri ihrac hare
keti yapıncıya kadar böyle tayyare 
akınlarına münhasır kalacaktır. Ve 
bunda havacılıkta Ü.tün olan taraf 
muvaffakiyeti elde edecektir. 

Holandanın isUIAya baolamRsı tarihi olan 
10 mayıstan itibaren İngiliz hava kuvvet
leri, hava dafi bataryaları ve toPÇu tara -
fından tahrib edilen ve tahribi re~men tes
pit olunan Alman tayyarelerinin adedi 
3,954 tür. Bunlardan 500 tane!iil, tayyare dafi 
bataryaları tarafından düş:ürülmüştür. 

Havacılıkta üç mühim uruur var
dır: Bunlardan birincisi ıür1at, diğeri 
irtifa, üçüncüsü de ateı kudretidir. 

Bugün ancak kafi derecede bir 
~ür'ate malik bulunan tayyareler 
kendilerini avcıların hücumlarından 
kurtarabilirler. Aksi takdirde dütm•• 
ğe mahkiımdurlar. Tayyarede ıür'at, 
bir hücum unsuru olduğu kadar, bir 
müdafaa un.urudur. Sür'atli bir tay. 
yare, düıman tayyarelerine kolaylık.. 
l:ı yetiıebilir, ve yahud onların hücu. 
mundan kolaylıkla kendisini kurtara• 
bilir. Hücum ettiği zaman kartı tara• 
fın müdafa,..ını ıaıırtır, uıaklaıbğı 
zaman, mesafe açar. Sür'at hava dafi 
toplanndan korunmak için de bir un• 
surdur. Çünkü hava müdafaasının •· 
lef sahasından kolaylıkla kendi.ini çı• 
karabilir. 

İngiltereye yapılan 
dünkü hava hücum· 

larının tafsilatı 
Londra 31 (A.A.) - RöylA!r: Dün beş 

saatte üç alarm itareti verilmiş olan Lon· 
dra mıntakasında ,iddeUl hava muharebe· 
leri olmu4tur. Baz.ı böl~c>'ere bombalar a -
Ulmı,tır. Fakat muhtelif istikametlerden 
gelen ve Londraya yaklaşmaya teşebbüs 
eden Atman bombardıman tayyareleri dal
gaları, İngiliz avcı tayyarelerinin hücumu 
ve hava dafi bataryalarının baraj ateşl 
kartısında da(i:ı1mışlardır. 

İngiliz tayyareleri, Almanları sal-Jle ka
dar kovalamıtlardır. 

Londra mıntaknsı üzerine hUcumlann en 
milhimmini, üçüncüsU te,kll eylem.iştir. Sa
nıldığına göre. dC'rt Alman tayyare3i, bjr 
fn.brlkaya nişan almakta iken düşıiri.\\mü~
tü.r. Bunlardan bir tanesi yola, ~er bir 
tane!i gu fabrikası civarına Jü.şmüştJr. 
Diğer bir bölgede bir Alman bombardıman 
tayyaresi, hlr demlryolu köprfuıü civannda 
düşmilf ve dört ki•ilik mürett.ebab ölmüş
tür. 

Diler bir noktada. yirmi Alınan bombar
dunan tayyaresine İn~ 1 1z avcı t&!tyarelerı 
hi:~cum etmiş, bunları J:cri pü~kU.rtmÜ'i ve 
ıısg"r1 bir tanesini düıürmüştür. 

Birçok Alman tayvarelri, Londr1 nnn
~:ıknsına varmadan daha sahil fueri~de r.~ u
harPbe v~rmek mc-cburiyetinde k~lını5b.r
dır. İnS{illerenin cenubu şRrki~ind~ 40 d:ıki
,icada sel·iz Alınan tayyaresi düşür1ilı.,ifştil.n· 

Bombardımandan 

sonra Be r 1 i n i n 
... 

manzarası 

Filhakika faıla ıür'atin, manevra 
kabiliyetini aıallma11 bakımından ol• 
dokça mahzurlan vardır. Fakat tay• 
yarenin sür'ati yüksek olunca, pilot 
onu iıtcdiği zaman İstediği tekilde 
idare edebilir. 

Havada üstünlüğün ikinci uruuru 
da tayyarenin irtifa kazanabilmesidir. 
Filhakika tayyare ne kadar yükseie 
çıkarsa, hedefi bulmakta o kadar 
mütkülat çeker, hedefe isabet ihti • 
maileri o kadar aıahr. Fakat o kadar 
da hava dafi toplarının ateıinden 
masun bulunur. Daha geçen harbde 
bunun faydaları görülınüt ve 6000 
metreye kadar yükselen ve oradan 
bile fotograflar alan keıif tayyareleri 
imal edilmiıtir. Bugün ise bu tayya
reler 7000, 8000 metreye yüksel • 
mekte, bu sayede toprak üstünden 
yapılacak atqten kendilerini muun 
bulundurmaktadırlar. Fakat tayya • 
renin yüksek irtifalarda uçabilmesi 
için soğuğa ve havasızlığa karşı hu
&usi tertibatı haiz bulunmaıı lizım.dır. 
Sonra bu gibi yüksek irtifaların 
bir mahz\Jru da pilotları çabuk yıp • 
ratmasıdır. Hde yüksek irtifadan u-

- ~arak, sonra pike yapan tayyarelerde 
;;;;,.~~~.;,;;~;:;;;;;;;;,,,,,,...,,,,""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""""'~..,""'""'""""'""'""'il: j Nevyork 1 (A.A.) - Transradio Ameri- ve av<:ı tayyaı·elerinde bu mahzur çok 

c:;::: ·:·: :~ :n: s :~~::: ~-::=ı §f;~!~~~E~~~~ 1 ~S~~·~~=~·:S.~E-~ 
lııadij; .. 8u Vaziyete göre kurulan ik- !ar çıkmııtır. İnııiliz limanlarına mayinler 

~·· Un:ve. dcikülmcsine devam tdilmittir. 

laıın ~~~•ile bu günkü müsaid fiat• Dün gece, İngiliz teyyarelerl, Berline ve 
deI•ıtir· ırn Unsurlarını bu kadar sa· Almanyada diiıer hedeflere karıı hücumla· 
dır, O ıp, İfade etmekte fayda Ytır· rına devam etmlflordir. Berlinin dahiline 
tıfl bir' h1

1?1elidir ki, devlet, müsteı- ve aynı zamanda amele mahallelerine bir 
ltıilli ;1_"llııretin icablanna uyarak nıiktar bomba düşmiiftür, Gerek burada, 
.l us;lıı•d k b' 1 gerek diğer yerlerde, yapılan basar ehem .. ııı,11 ı oruyucu bazı ted ır er 

1 h' it" le mlyet.sizdir. Hiçblr Ö Ü yoktur. Bir çok kim 
itler • '. •vuıtuğu iyi fiat da bu ted- se yaralanmıştır. 
•I~,~ ıçındedir. Kendisinin müessir 

••ı \lig Dün ııündilz vukua gelen bava muhare-
de eır. ı, ••ki tabirle külfetsizce el· belerind•, 93 düf?rlan tayyaresi diifürül 
dij!İiy~ırı ninıete karıı ona vazifeler ınüştür. 

l.ı·· r. 
n~.· "'l•hıiJe d • .f 1 • 
·•ı • h uıen vazı e erın ma .. . -ep . 

'ı hıı;,,d •aıni bir tarafa bırakarak 
l~~ler; d: ken~inden iste~ebilecek 
bı11rı.: ıu baııt unsurlara ırca ede· 

lııa~ • ._ lıtihıali iyileıtirmek, artır• 
teı:i;' C:•çen yıllara göre farklı olan 

•• .. ı tall\J'rufla kullanmak. 
"'••tııJı ·ı 

"'-ı. v0 
11

1 
• bu vazifelerini duyur • 

•l-.,ı. an atnıak da onunla temaaı .... d" . 
Ufen bir horcdur. 

v 848
AH GAZETELERi 

~ 

KeınaJ 0 NAL 

!~~"')\"" """ı\sl'; ' .\L~l.\NY.\ İLE SOVYETLER 
llıt BiR KARıtKÖY ROLÜ MÜ 

S.,.\glııı U OYNUYOR? 
ıı.. ~l!tlt-r '·ıı!as ajansının bir tebliğinden 
""l\J ırli - '1 ~~'betler· gı e Rumanya arasındaki 
1 lldıiırı 1 b ın teker renk olduğunun an
rı:tlt\ın h~d u ajansın, Rumen hudud kıt'a
) btıdir Udda tecavüzlere devam ettiği-
'> c. lllekte olduğu .. ı·· "ll: nu soyuyor ve di-
•8• 

~lııı "don ao .. 
Cıı ' ~kilıni nra Biikre$t.en 30 aiustos ta .. 
~·tir,~rnı. 1' olan •u telgrab okuyonız: 
"'· '<n bildi .•k:"_ı_ itimada değer bir koy· 
)...._. Ve itaı nldigıne göre l'tloskovadaki At
f ttr,re d"T,Yan sefirleri Rumanyanın $..)"·-

~ -~~~~,~~~:~"~;u;~~,l~!":!~k';':;~ 
ktit. ti.kt.uneüne katı bir nota vere-
11,n·· 

h.~ "' teeı .. d . ·~tıı 1: . ·yu e-dılmlyen bu ikinci ha-
')·a lils •Jan~u te-bliğile karşılaşntJ!-St ı~u-
"'··· "•h:iy ti . • ı: rılitL- < e etrafınd• Rus • Alm8n 
1.1;, ·~Ucr'ı · ı b' "re l ~ ıun ycn ır safiıaya ıi.rmek 

lııuıı il durcu hi!<~inl veti.lor .• 
"ıı•rrirDb T. 

t ~ti ' o ruca ve ransılvanya me-
~lt&ini tıd~n bahsederek Transilvanyıı me
•~lt ha~ı l~tya ve Almanyanın hakemli -
hı-; olma 'dildiğini , Sovyetlerin kendilerinJ 
l-°t ltad t&a llalkanlarda Almanya ve İtal
tl~ ~.ar aUı.kadar ıaydığını ve Rumanyaya 
~Ilı ~ hir meselenin hakemlik •uretile 
:·~lt.°"a.d; ın~V2uu olurken Alm.an~anın 
be1trtdi~t' ~h bır rey almasını tabiı oıarak 
li.tl'l\ı;y0 ~1 kaydettikten 10nra da şunları ..... :· 
~~,., hi\ ~~ı1 nıühim olan mesele, i\Ios· 
dj • it.: lUlleti · , 

tı n'>t..Ia nın Hukreı hiiküntetıııe \.·er-
t:ıtıliı,j 1 rın, dolayu.i1e Ruı~ıan;ya)-1 ıa-
1"l<tb .•d hna atan Alıua.n,·a "'e İtalyaYa da 
~· . •n b' · · • t.:~nı..ıı ~t •r manRyı ihtiYa. ettnesidir. 

1.'.it\Uıı _n,,kova no(n\ının şikayet ettiği 
~ 11\\q ~~ ievam cttifci takdirde adere.i te· 

l"l' llitı·b-1. t le hiribirine bağlı olan so,·yet· 
l\t 

1 ~· ve Al lllda !i: t.. manya, Rumanya budud-
• ... llUf •lacaklardır .• 

Almanya üzerine yapılan aece hücumla· 
rında İngillilerln kaybı, hava dafi batar· 
yaları tarafından lndirilm.it bir tayyare ve 
Alman avcı tayyareleri tarafından düşürül
müş dijer iki tayyaredlr. Bunlara bahriye 
hova dafl bataryalarının Şimal d•nizi sahi· 
ltnde düşürdüğü diğer iki tayyare daha ili· 
ve edilirse, dütmanın dünkü umumi kayıb
ı.,1 98 dir. 34 Alman tayyaresi kayıbdır. 

Heberide~lerin garbında faaliyette bulu
nan bir d~niıaltı ıemisi, kuvvetli surette 
nıuhafaı:a altında ıeyreden bir kafileye hil
cum etmi• ve ceman 29 bin tonllito hacmin 
de üç vapur batınnıftır. Bunlardan ~ir ta
nesi 12 bin tonilito hacminde bir petrol 
gemWdir. 

AFRİKA.DA. 
BARB 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 31 ( A.A.) 

İtalyan orduları umum! karargi.Jurun 85 
numaralı tebliji: 

Trablu.qarb hududunda Dar·•l·Hambra 
mıntaka.smda tayyarelerimiz düşman mo· 
tOrlü nakliye vesaitini bombardıman et
miştir. 

Kmldenl:tde bir düıman knıvuörü hir 
İtalyan hava filosu tarafından bomba~dı 
man ed.ilmif ve kruvazöre isabet vakl ol
r.ıuştur. 

Dü~man hava kuvvetleri Agordat ta.y .. 
yare meydanına hücum etmiJler ve yerliler 
arasında 8 k!'1-nin ölümüne, 9 ki•inin de ya
rıılanmaaına Kbebiyet vermitlerdir. Hasar 
azdır. 

Ankara gücünün 
yıl dönümü 

... fu\h~• 31 (A.A.) - Ankarsgüeünün yıl
t.onumu dolay-ıaiie bugiln Ankaragücü 
•tadında Ankaraaücü ... Demirıpor takımla ... 
". •r•ıında bir maç yapılrntftır. Kalabalık 
bır meraklı kütlesi kartaında yapılan maç 
2-0 Ankaraıücünti.n lehine bitmiftir • 

Yolunu şaşıran bir Alman 
tayyaresi 

Madrid 31 (A.A.\ - Dün bir Al,..an tay
ya.re~i. Bllbao civarında Cuenea'de belediye 
binasının çatl.Slna düımüttür. Tayyarenin 
dört ki•ilik: mürettebatı ölmü,tür. Yolu1ıu 
şaşırmıt olan bu tayyarenin ıivil veya as
k•rl tayyare mi oldutu bildirilmemekıe • 
dir. 

cı OzUm suyu 
Biı doktorumuz, üzüm suyunwı fayda· 

!arını uzun uzun sayıyor ve hast..alara bile 
ütüm !ıuyu tavıiye ediyor. Sinir!eri ya~ş
tırır kalbe kuvvet, viıcude ferahlık verır
miş.' Üzüm suyunun ve üı.ümün ?e b;~·L~~i 
vasfı mahud vitamin olsa gerektir Butun 
meziyetleri vitaminden ileri geliyor. Elma
nın armudun, portakalın, limonun olJuğu 
'b: Bu vitamin hassası bizim meyvala.rda gı ı... . . 

görülmeden evvel hepsi ucuzdu. VıtaID?n 

çıktı çıkalı pahalanm~ya -~a!ladıler. ~u sen~ 
.. Um ve limonun hır turlu ucuılal amn 
::ğına dikkat ediniz. Bu pahalı:ığ:a ı;ebeb 
içlerinde vitamin gibi bir define bulunması 

d 7 "'er o"yle ise doktorların bunu keş-mı ır .. ~ d . 
fetmemelerinl tercih ederdik. Bun an zıyan 
eden zenginler olurdu. Vitaminde~. evvel, 
mide bozduğu kanaatile meyvaya ıtıbar et~ 
mezler; meyvayı daha çok fakir fu~ara. y~r 
di ve fÜphe~iz ki fukaranın vitamine ihti· 
yacı zenginlerden daha çoktur. 

cı Aslan ve e,eıı 

Bir ecnebi gazete ötedenberi baru~ !ıçısı 
addedilen Balkanların her türlü. ~a:ıcı te
lirlerden kurtulması lizım eeldiğını yaz:

B suretle barut fıçısı artık tam hır 
yor. u 'ddi d .ıa 
'"kiln kavutacak imiş. Şu ı a a, a -

:uın b; merkebi, kaplandan, tilki~e~ ~urt-
tan kurtarıp kendi himayesine aun ıste

me•ine benzer bir hal yok mu'?. 
i kra malO.mdur: Aslan bir kıtlık 6Cne

.&i ~ütün hayvanları etrafına toplamış ~e 
k J ~ ebeb olanı tecziyeye karar verdi-

11 
16

a 
5 ı tilki · kur gıni söylemiş. Kaplanı, sırt anı, ;ı. · . -

du kanına girdikleri yüzlerce mahluka aıd 
U . ' birer birer anlatmışlar. ru-

cınaye er1nı . S 
' hepsini ehemmiyeUiz addetmış. ıra 

~':ıe eelince, biçare hayvan, hiç bir kaba
hati olmadığı halde bir fey söylemek arzu· 
&ile· 

_.:. Ben, dem.it. ıcçen &ene bu çayır dalıcı 
yemye,il iken ve heniJ.z kıtlık mevcud de· 
itilken o tarafa bakmış ve hasretle içimi 
çekmiştim. 

Tabii merkebin bu aözü iiıerine aslan, 
kıtlığa ıebeb olan kabahatlinin bulundu
ğunu ilQn ederek zavallıyı parçalamış. 
A!lanın bu halini, siyaset sahasınrla da 

taklid etmek isteyenler daima zuhui'" etnıi~
tir. Fakat hem aslan gibi sağına soluna 
hüküm ve nüfuzunu, kuvvetini kabul ettir· 
mck, hem de karşısındakinin eşekliği mü
sellem olmak lizımdır. 

o Odun ve soba borusu 
Henüz ki.fi. iki, üç ay var. Şimdiden odun 

be~ liraya doğru yükseldi; sa~ soba boru
f\J da yetmiş, seksen kuru,. lyieelerı yüz 
yirmi kuru, imiş. l\Iangal kömürü. yazın 
ortasınde bile beş kuruştu. Kıta dogr:ı bu 
fi~tlar daha da artacak olursa bu sene hali 
vakti yerinde olmayanlar, hatta bir çok 
kendine güvenenler bile titreşecek demek
tir. Ancak tunu düş;ünerek müteselli ola
lım: 

Avrupada en büyük tehirleri ve en kü
çük köyleri kaa.ı.p kavuran öyle bir ate~ 
var ki. Zarar yok biz soluktan bir iki sene 
tiuefe].im, tek o atef bacamw sarmasın .• 

1 D Gençler ordusu )otlan fizik bır harabıye, muthıt bır 
Muh•bir, Alman Propaganda Nozareti yorgunlug· a ıevketmektedir. lıte bu 

Beden Terbiyesi mükellefiyetine dahil 
olan genelerin üç milyonu bulacağı tahmin 
edili\-'or. On sekizle yirmi arasındaki bu 
l{encİerin tefkil edeceği ordu, bir iki sene 
içinde siliı.hlı orduyu vticude getirecektir. 
lsJ yeni teşekkillün başlıca gayesi, mükel
lcfh·etin isminden de bellidir ki beden 
terbiyesi , yani jimnastikUr, izcilik.tir. Fa
kat bu teşekkülün gcnclerde, bütün spor 
kulüblerinde gördüğümüz büyük bir nok
sanı teliıfi edeceğini umarız: Sporu kaba 
bir rekabet halinden çıkarıp sanki bütün 
m~mleket bir tek vücudmüş de geneler bu 
vücudün tekemmülüne memur edilnıişler 
gibi bir kanaatle onları çalıştırmak. 

Bu kanaat ve bu iman hamlesinin onlat'
da uyandırılması büyük bir ruh terbiye
sinin de esasını teşkil edecektir. -B. S. 

(..___B_U_L_M_A C_A_) 
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~I J ı 1.:·ı ı ı Lı 
Soldan . ağa: 
ı - Bir nevi 1az .• Allah. 2 - Aman 

Latife. 3 - Bulmaktan emir. - Bir mevsim. 
4 _ Canlı. - Bir edat. 5 - Su - İnmekten 
emri hazır. 6 - Baba - Büyük bir Türk 
r.limarı. 7 - Nesil - Tenekenin kalını. 8 -
Bır erkek ismi. - Duvarda bağdadi üzeri
ne çekilir, 9 - Ra.bıtai haliye edatı .. İnce. 
yuJ,arıdan qağıya: 

ı _ Kapı - Orta değil. 2 - Sırhn üs
tü _ Arnavudların andı. 3 - Zulmeden -
Seyrek değil. 4 Buğdaydan yapıhr - Bir 
İ!:,İm. 5 - Bir itaret sıfatı - Vi18set. 6 , 
}~ırtıcr bir ku' - Şart edatı. 7 - Yol -
Derinin kalınlaşma!-ııı.dan olur. 8 - En 
az - Bir nevi yelkenli. 9 - Soğuk .. Ki
liselerde bulunur. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tf•IHIAIKII IKIAITl•ı 
2 Sl•IKIAILII INl•IA 
3 EILI• NIAINl•IAIK 
4 .MIA Hı•INTilAIDIA 
5 ATT AIKl•IAISll ID 
6 Hll \Sl•IKl•ll ILlE 
7 AIFTi'IMIAITI• EIM 
8ıTJ•ISIA DIE F. 'I 
9 •JHlt.ISII L AlTJ!I 

tarafından bombardıman edilmiş mahaller-
de tertib edilen bir gezintiye iştirak eurU.ş- yüzden pike uçuf yapan tayyareler
tir. Muhabirin yazdJklarına nazaran. Berli- deki pilotları, muayyen bir zaman 
nin cenubu şarkJ nuntakasında çıkan bir dinlendirmek ve ondan sonra tekrar 
yangın sabah ril &devam etmekte idi. Kü~ tnyyareaine bindirmek lizım gelmek
çük karton fc..brikası ve ipek mağazası, is- tedir. Bu yüzden yüksek irtifalarda 
mini verdiği mahaller de tahrib edilmiş- uçacak ve pike uçuflan yapacak tay• 
lerdir. Yüksek inlil8k kabiliyetinde bom- '-areler için fazla miktarda pilota ih· 
balar ve yangın bombaları binlerce camın ~ 
kırılmaıilna ve damların at.eş almasına se- tiyaç vardır. 
bebiyet vermişlerdir. Havacılıktaki üstünlüğiin uçuncü 

Şehirde zihlren ölü yoktur, bir kaç yara
lı vardır. Almanlar bu kimselerin tayyRre 
rlafl bataryalarının attıkları obüs parçalarıle 
yar<ılandığuu söylemektedirler. 

• • 
Rangon 1 (A.A.) - İki gün •vvel ımdad 

işareti veren ve battığı unnedilen Bolivar 
\ enezuella petrol gemisi mürettebat:ndan 
bir zabitle 46 dt'nizci Birmania'da Ba111Senl
ye gelmişlerdir. Telefat olmadığı zannedil
mektedir. 

unsuru da, tayyarelerdeki a.teı kabi .. 
1i)·eti meselesidir. Eıııkiden tayyare • 
)erde mevcud olan küçük çapta mit· 
ralyöıler, huırün ufak toplarla takviye 
edilmiıtir. Bu topların menzilleri ve 
müessirliği hiç fÜphesiz, hava üıtiin· 
lüğü üzerinde mühim bir imildir. 

itte bugün havacılıkta, bu üç nok· 
tada üstün olanlar ve yahud üstün • 
lüğü temin edenler kat'i neticeyi ko
laylıkla elde edebileceklerdir. 

Bu hususta Alman havacılığı ile, 
Liege'de sabotaj vak'aları lnı:iliı havacılığı ara .. nda bir muka

Brüksel 1 (A.A.) - Alman kontrolü al· 
tında bulunan Llege viliı.yetinde geçen çar
şamba, sabotaj vak'aları olmuştur. A!man 
ordusuna aid telgraf teUeri kesilmiştir. 

Brüksel spikerinin SÖ.Y lediğine nazar:ln, ilk 
olmıyan bu vak'a üzerine Alman makamla
n mukabelebilmisil olarak Belçika ordusun 
dan terhis edilen ve bu mıntakalarda lka
nıet eden kimseleri harb esiri olarak tevkif 
etmiştır. Sabotaj yapanlar keşfedilmediği 

takdirde yeni tevkifler yapılması beklen -
mektedir. 

yese yapmıyalım. Şimdiye kadar 
neıredilen tebliğler, bize lngiliı tay
}"arelerinin gerek ıür' at, aerek irtifaa 
dayanmak, gerek ateı kabiliyetleri 
bakımından ehemmiyetli bir tekdnıül 
arzettiğini göstermektedir. Buna mu• 
kabil Almanların 1üphesi2 aded faj. 
kiyeti vardır. Fakat bu aded faikiye
ti, her gün üstüste düşürülen yığınla 
Almftn tayyaresi, ve tahrib edilen tay• 
yare fabrikalan yüz-ünden yavaı ya .. 
vaı lngilizlerle mi°•avi bir bale gPI• 

Bir ha va hücumunda bir meğe hatl•m•ıtır. Ostel'k lngi!.iz tay-

9 ' · • yare fabrik11lftn ve pilot &l'llrer»man 
mahzene sığınan Kışı kıunpları da, Alman tayy•ı·elerinin 

öldü uçuı sahalarından çok u~aktadırlar. 
Lcmdra 1 (A.A.) - Perş<mbe akş0mı Bu bakımdan hava harblerinin İn· 

İ,1gılterenin ıimali f8-rklı.lnde bir şelur Uze- ki,afını bütün ,lünya alika ile takib 
rıne yapılan hava hucumunda bır mahze- d' K hıırbi gibi hava harbi 
ne ıığınmı' olanlardan doku'Z. kişi ötmüş- e ıyor. ara ı' ·r l • b 
tür. Bunlar arasında üç kardeş bulurunak- ; de ne kadllr b~.~~ksa L. "!ı ~~ e1 ~•kn u 
-d I sahada daha uyu C'U' uatun u te-
l. tr. • hakk k 

Büyük kalibrede bir bomba mahzenin üs· min edecçk)erı mu a ti.ra 
timdeki dlıkkina düşmilf ve duvarlar ,. Mümtaz Faik F E N 1 K 
mahzen tavanının büyük bir kısmı ylkıl-

mı~tır. DUkkin enkaz.la dolu olduğt:ndan 
son cesedler ancak bu sabah (ıkarılabilmiı;
tir. 

Londrada dütmana ışıkla. 
iıaret veren iki İsviçreli 

yakalandı 
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1 ı;yı,ü, 1910 
12,30 Program, 12,35 Ti.ırk musikiRİ, 12.50 

Ajans haberleri, 13,US l\.llizik, 13,25 - 14,30 
Londra 1 (A.A.) - İsviçre tebaasından Mü?Jk. 

62 yatında Emil Wirth v.e karısı 61 yaş~.n- 18 Program,. 18,05 Müzik, 18,30 1\lü7ik: 
da Alma \Vlrth, uçuf halınde bulunan dnş- ı (Pl.), 18,45 Mı..izik: _Radyo caz orkesıı.·a~ı. 
mRn tayyareleri tarafından görülmek iıze- 19.30 Müzik: (Türkı..iler), 19,45 ~'lemlekct 
rır 18 ağustosta elektrik meşalesile işaret s<ıat ayarı ve ajans haberleri, 20 Turk mu.
vermek suçundan, Londra mıntakası poli!:i sikhi, 20,.15 Knnu!'inın . 21 Türk mus~ki.ııı.i, 
m&hkemesi huzuruna çıkarılmışlardır. 21.30 Müzik. 22.30 Mcn,Jeket saat ayarı, 

Polisin tal~bi üzerine muhakeme aekiz ajans haberl~ri, 22,50 Müzik: Ca%band (Pi.), , 
giın sonraya talik edilmlttir. 23,20 • 23,30 Yarınki proııram ve kapanıf. 
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HAKiKAT 

Kadıköy telefon 
santrah genişletil iyor 

Yelken şampiyonasına dün devam edildi 

Telefon santrallarmın genişletilmesi işine 
hazırlanmış olan programa göre devam e
dilmektt:dir. Bu cümleden olarak Kadıköy 
telefon santralının da genişletilmesi karar
laştırılmıştır. Osmanağa maha1lesind-, tele
fon caddeı::indek.i şimdiki Kadıköy telefon 
s!lntralının genişletilmesi için bu santral 
binası yanındaki dört dükk8nın menafii u
mumjye namına istimlıiki takarrür etmi~tir. 
Bu dükkilnlar istiml.ik edildikten sonra 
derhal inşa faaliyetine başlanarak bina, te
~isat ve teşkilitın .sür'atle genişletilmesine 
çalışılacoktır. Havanın sert olmasına rağmen müsabakalar 

muntazam geçti - yarışlar bugün neticeleniyor A•kerlik işleri 

İstanbul yelken şampiyonasına dün Mo- deki tekneler pupayellcen Fenerbahçıe f8· 
dada havanın çok sert olmasına rağmen de- mandırasına doğru akıyorlar. Bunu da dön
V&m edilmiftir. Saat 16 da baolayan yarış- dükten sonra tini' yapacaklar. Bö:t·lece 
]ara ıı tekne iştirak etmiş, bunlardan üçü ~fahmud Fenerbahçe şamandırasını· Bur .. 
yarışı terketm.iştir. handan üç dakika 50nra döndü. Açıkta.kini 

Start ifareti verilir verilmez Nedimle de ilk dönmcle muvaffak olan Bürban ça
Hayri öne geçmişler, bunları ~lahmudla tuk tramola yaparak içeriye girmek istcr
Bürhan takibe başlamışlardır. Kal~takl ken Mahmud da finişe, doğruca gelmek için 
,amandıraya yaklaşırken Mahmud öne ge- Moda burnuna doğru yükselmeği tercih e
çiyor, fakat Bürhan, peşini bırakmıyarak diyordu. Nihayet tramolasını yapan Mah
biraz aonra haf alıyordu. Böylece ilk şaman mud. finişe doğru yol aldı. Bürha.n da son 

• dırayı evveli Bürhan &0nra Mahmud, dah3 finiş tramolasını yapınca ik1 tekne muva-
• sonra Feyyaz dönmüşlerdir. Burtlan Hayri salato doi,ru aktılar ve Deniz kulübü açık· 

ile Vahdi takib etmekte idiler. !arında buluştular; fakat Bürhan Mahrnu· 
c.'un rüzgartnı bir kere daha almağa mu ... 

• Bundan sonra Feyyazın yavaf yavnf ile- ,·affak oldu ve üç metre farkla birinciliği 
, rilediğini gördük, nihayet ikinci vkriyete kazandı, Mahmuddan sonra üçüncü olarak 

geçti; Mahmud üçüncü, Hayri de dördüncü Nedim, dördüncü Melih, beşinci Hayri ıel
olarak devam etmeğe başladılar. Bir gün miflerdir. Vahdi üçüncü vaziyette muva-
ıevvel olduğu gibi ~te Bürhanla Feyyaz salat hattına gelirken otuz metre kala ôev

.. ıene çekişmeğe başladılar, Mahmud her rllmlt ve der@ce alamamıştır. 
• 1kiainin iskelesinde ve 100 metre kaciar ge-
• r!dedir. Fakat açıktaki .,.ınandıraya yak- PUANLAR: Bir gün evvelki yarışta 
~ laftlırken Mahmud rakiblerine yetişmio: Feyyaz 13, Bürhan 12, Mahmud ll puan al-

ve öne geçmifti. Şamandırayı böylece iJk rrıışlardL Dün Feyyaz çarmığı koptuğu 
denen Mahmud oldu. Feyyaz ve Bürhan için Yarl48 devam edemiyerek puan alama-

• taklb ettiler. Dönüıten sonra Feyyaz tramo· mış; Bürhan dün on biı: puan d~ topla
. ı:, etti; Mahmud ve Bürhan birden buruna yarak birinci vaziyete geçmiştir, Ddnl.!i va

yükaeliyorlar. İtte Bürhan da tramo!a edi- ziyette bulunan ~1ahmudun 21 sayısı var
yor, Mahmud, bu iki tekneyi takJid etti. dır. Bugünkü yarışta Bürhanın birinciliği 

kaybetmesi için Mahmuddan başka bir 
Tekenler timdi Kalamışa doğru tekrar tekneye daha geçilmesi lhımdır. . 

)'Ollandılar. Oradaki tamatıdırayı ikinci de- Dün havanın sert olmasından dolayı a
fa döneceklerdir. Feyyaz gene önde, arka- çıktaki tamandıra, beriye alınmı$, böylece 

' mnda Bürhan daha sonra M.hmud. Fakat tekneler iki yerine üç tur yapmıtlardır. 
Bürhan birden öne geçti ve Feyyaz 2 nci v_~- Yarışlara bugün saat üçte başlanacak ve 
ziyeti muhafaza. etrneW;e muvaffak oldu. Uç bitirilecektir. Hakem heyeti bir gün evvelki 
tekne birden tramola ettiler; fakat Feyyaz diskalifikasyon meselesi hakkında müıa4 
birden mayna etti; çarmığı kopmuştu. Böy- kerede bulunmuş, ve yarışçılardan htıc: kim
lece favorilerden blri yarışı terkotti.. Xala-

ı ı:. seyi cezalandırmamıştır. 
mıf fBIDBndırasının 2 nci dönü,ünde evve o 

Bürhan davrandı ;Mahmud da ikinci va· Fuar m üsabakalarina 
xiyette kaldı; bunların arkasında Vahdi iştirak edecek 
seyrediyordu. 

Öndeki tekneler, ,imdi Moda açıkların· gÜreŞ ekİpİ 
da bulunan f811l81ldırayı ikinci defa dön· i,..rur fuar maçlarına iştirak edecek İs· 
meğe gidiyorlar. Bunu da ilk olarak Bi.ir- tanbul gilref ekipi dün seçilmlştir. Bunlar: 
han döndü. Mahmud ikinciliği bırakmıyor ~ kiloda Ahmed Çakır, 61 kiloda Halil 
ve çabuk tramola yapıyor. Bürhan koyda Öz.er. 66 kiloda Yusuf Aslan, 72 kiloda Fa
tramola yapmamak için Moda l>umuna ik, 79 k3loda Ahme~ 87 kiloda Mustafa, 
doğru yükselmeği tercih odiyor. ağır !lkletle Samsunlu Ahmed. 

Tekneler Ka1amışa doğru döndükl"V'i va- Güreşçilerimizi Sadullah ve monitör Saim 
Jdt önd~ Mahmud. arkasında da llürhan giitürüp getirecektir. 

bulunuyordu. Vaziyet de yava, 7ava, te- Tenis müsabakalarında 
bellür etmekte idi. • · H 

Bi\rhan iskelesinde bulunduğu gene ra- Muhiddin, aaana 
ldbine birinciliği pek verecol:e benzemiyor; gaJib geldi 
nitekim .,.mandıraya yak!afırlarken Mah- Çalene kupası seçmelerine dün Daicılık 
mudun rüzginnı alarak öne fırladı ve '8- kulübü kortlarında devam edilmiştir. Gü
mandırayı gene birinr:i döndü. Biraı ace-
n"ilik yapan Mahmud tamandıranın bet nün en güzel maçı Muhiddinle Hasan a
metre kadar sancaj:ma dliftütünden dön- rn!'lında olmuştur. Şampiyonanın galibi ola
mek için bir dtha tramola yaptı. Şimdl ön- rak tahmin edilen Hasan dün gene ve he-

;,...:..;;._...;_~~~~~~~-

Ankarada dünkü boks 
güreş müsabakaları 

ve 

Anhra 31 (A.A.) - Bugün 19 mayu yaz! Yıldız ekseriyetle kazandı. 

otadyomunda İstanbul boks ekipile Ankara . drl Bo·~·- (.Ankar ) ile 
boL- ki . da bo'·- .. L.L la '6 KiLODA: Ka ,_,, • 

JUJ e pı arasın fi.3 musauaıı.a rına ·· d !d ç k vlk 
·· · rll li · ·ı · Nureddin 07..fCn arasın a o u. o çe ve Ankara gureşçile e Kocae gureşçı erı .. . 

0
.. akib' . 52 sani-

dakl .. baltalara kalabalık bir ıne- gureıen Nureddin zşen r ıru 
•ruın mu.sa ı l ğlllb tti raklı yığını karıuında devam ~dildi. yede tuş a ma e · 

Boka karıılqınalarının bugünkü netice- 66 KİLODA: Cemal Öztürk (An.'<ara) 
!eri fWllardır: Ue Mehmed Akkar (Kocaeli) arasında ol· 
BİRİNCİ MÜSABAKA: .Ankaradan Ha • du. Mehmed Akkar 8 D. 10 S. ıu,ıa kazan· 

lidle İslonbuldan Abdi arasında yapılan üç dı 
ravundluk karfılqmada Abdi ittifakla ka· 
ıandı. 

iKİNCİ MÜSABAKA: Mehmed (Ankara) 
Ue Abdi İstanbul arasında oldu. Abdi itti
fakla kazandı. 

1iÇÜNCÜ l\IÜSABAKA: Cafer (Ankara) 
lle İlyas (İstanbul) arasında oidlL Caferin 
kilosu rakibinden az olmasına rağmen üs
tün çarpl.Şlyordu. Üçüncil ravundda ringe 
sünger atıldığındnn maçı hükme!l ka:z:anrlı. 

DÖRDÜNCÜ MÜSABAKA: Haydar (An
lara) ile Cevdet (İstanbul) arasınd> oldu. 
Daha it.tün ve tecrübeli olan Cevdet elue
riyetle kau.ndı. 

Güre,Ierin teknik neUcelerl: 

56 KİLODA: Ankaradan Musiafa Betonla 
Kocaellden Niyazi Yıld.ız arasında oldu. Ni-

•• 

Uç 
IJEACK LONDON 

Mütercimi: N. AYKUT 

72 KİLODA: Yaşar Doğu (Ankara) ıle 
Mehmed Ak.kar (İstanbul) ar~sınôa oldu. 

Yaprın kilosu rakibininkine nazaran çok 
daha az olmasına rağmen üstün bir faiki
yeile eberiyeile kazandı.. 

79 KİLODA: Aziz Kiper (.Ankara) ile Ah· 
med Pehlivan (Kocaeli) arasında oldu. Aziz 
Kiper 3 dakika 25 saniyede tuşla bzandı. 

87 KİLODA: Bu güreıe Anl<aradan 79 ki· 
loda güreıen Vahid hası. oldukundan yeri
ne 72 kiloda Celıli Atik çıkrnıf58 da Koca

elililer huna itiraz etmişler ve vaki olan 
urar üz.erine Vahid Ah, Kocaelili Ahmed

le karşılqnuf ve rakibini çok art bir gü
reşten aonra 10 dak.ika 15 saniy"ro tutla 
mağliıb etmiştir. 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 25 

•- Çok doğru tahmin ettin. Boğaı.ın bir J yordu. 
yeri o kadar dardır ki, ej:er romorkOrJ.n Silih seılerl gittikçe sıklaşmaia başladı. 
kaptanı biraz yandan aeçmeğe kalkı~yım Leonsia kamarasına girmemekte ısrar edi· 
dese derhal kuma oturur .. Haydi bakalım, yordu. Güvertıede kaplan kamarasının ar
vı.kit kaybetmeje gelmez timdi. Kıç tara- kııısına saklanmak fikrindeydi. Herkcı bir 
Ja geçelim. Alesta bekliyelim. Sen iske;e kt)şf. bucak: bulup kendisini kurtunlardan 
tarafında dur, ben sancağa geçeyim. Üçe muhafazaya çalışıyor<iu. Solanolar da bu 
kadar aayınca sen bira kasuını mümkün S'rada, kıç tarafta, yere uzanmışlar: dur
olduğu kadar uzağa fırlat. madan romorkördekilere atet etmeğe baş-

Rüztir ke.silmJşti. Doloreı, yavat ya - lamışlardı. 
v3ş aradaki mesafeyi yutarak, ye'kenliye Henry ile Francis'e gelince, bix taraftan 
yaklaşıyordu. Romorkördt!kiler atct etmej:e bulundukları yerde boğazın en dar kı• -
ba,ladılar. Bunun üzerine kaptan Treret. mını beklerken, bir taraftan da atef edi
hen, iki delikanlının nezareti altında. kıçta yor1ardı. 
bir nevi lwrikad vücude getirmete batla· Kaptan Trefethen: 
dı. Patater ve soğan çuvallarından tu - •- MUıter Francis, dedi, tebrik ederim. 
tun da eski yelkenlere ve halatlara kadar Romorkörün kaptanı Ro~o bizzat dümen 
ne varsa hepsini tistüste yığarak meydana kullanıyor, Elini ansıun kaldırıp yok .. 
aıetiriJen hu barikadın arkasında dümenci layışından belli ki yaralandı. Tam avcu -
ye.re çQmelmiş vaziyette dümeni kullanı • c- Evet ama, biz de çaba lama kaptan 

nüz fazla tecrübesi olmıyan Muhiddine üç 
sette mağlôb olmuştur. Çok soğukkanlı bir 
oyuncu olan l\tuliiddin güzel oyunile Hasu
nı eampiyonada elimine etmeğe muvaffak 
olmu,tur. Biz H&!anın en 2.iyade .1.sabına 
mağliıb olduğunu gördük. Gene tenisçi 
Muhiddini tebrik eder ve şampiyona yolun
da muvaffakiyetler dilerken daima dünkü 
gibi akıllı ve güzel oyunlar bekleriz. 

Dün alınan neticeler ~ardır: 

TEK ERKEKLERDE: Muhiddin • Hasana 
6/3,46,63 

Boisonas - Banbinoya 6 ·o, 6/3 
Jafle - Boisonasa 7,:5, 3. 6, 8· 6 
Telyan • Faruka 6,'4, 6, 3 
Telyan - Halle 6.11, s.:o 
Vedaô Abud • Baldiniye 6,'l, 4/6, 6/1 

gali b gelmi,lerdir, 

ÇİFT ERKEKLERDE: Boisonas • Arev, 
Ce181 .. Dervişi 613, 6/4, Banbino - Jaffe ve 
Hali - Tubiniyi 6-'1, 7/5 mağhlb etmişler
dir. Müsabakalara bugün de aynı kortlar
da devam edilecektir. 

Bu günkü Beykoz -
Galatasaray maçı 

Bugün Beykozda Beykozla Galatasaray 
birinci futbol takımları hususi bir maç ya
pacaklaröır. 

Bazı eski avukat\ar 
hakkında tahkikat 

Baronun Aiüddeiumwni;ığe şik.iyeU üze
rine, Barodan muhtelif sebeblerle çıkarılan 
veya yeni avukatlık kanununa göre t.a ,f:yr.
ye tabi tutulan, faka. l:.öyle olduğJ halde 
hili. telefon rehberinde avukat di,ıe kRyıdh 
bulunan on bir ki,i ha.~kında Müddeh:mu
milikçe yaptlan tahkik.ı: ikmal edilm~, tah· 
kilcat evrakı birinci sorgu hi.kimll~11e :tCV

J..rdilmi,tir. 
Bunlar, tahkikat sır~:!'ırıda, eski-l:?n avu · 

kat olduklannı, evvel-=c telefon rehbPrınCt! 
E- •ı kat diye kayıdlı b.ı!unduklannı, tele{ıJn 
idaresinin yeni rehberde: de adresl~rini ve 
mesleklerini olduğu gi'Ji ipka ettiğ:inı , bi
naenaleyh kendllerinin bu işde k:l6bahath 
olmadıkiannı söylcmı~lltdir. 

Kadıköy Yabancı Askerlik şubesinden: 
1 - Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz kaza

ları dahilinde bulunan 336 doğumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tabi eratın son 
yoklamalarına 2 eylül 940 günü yabancı 

Kadıköy Askerlik şubd binasında kurula ~ 
cak a~kerlik mecliı;inde başlanacak ve 15 
eylıll 940 günü nihayet bulacaklır. 

2 - Yoklamalar her gün öğleden sonra 
saat 14 ten saat 18 e kadar de\'am eder. 

3 - XIB doğumlu ve bu doğum~ulnrla 
muame-leye tabi yabancıların tayin edilen 
günlerde ikamet vesikası, iki fototraf, nü
fus cüzdanlarile tahsi1de bulunanların da 
ayrıca okullarından alacakları vesikalarile 
şubemize başvurmaları. 

4 - 'Yukarıdaki ilanın yabancılar lt:in 
yoklamaya davet pusulası yerine geçtiği .. 
nin bilinmesi ilii.n olunur. 

Yeni neşriyat: 

pa~if Korunma - İzzet Kemal Erksal. 
Sahldığt yer: İkbal Kitabevi. Fiatı: 25 Kr. 
YENİ YOL - Cumhuriyet neslinin fikir 

ve san'at organı. Sayısı 15 kuru,. 
K üllük - Yeni neslin san'at dergisi. 

Sayısı: 15 kuruş . 

R A Ş t D R 1 Z A tiyatrosu 
H alide Pişkin b eraber 

Bu akşam Ged!kpaşa Azak bahçesinde 
A F ACA N 

Vodvil 4 perde 

ABONE ŞARTLARI°' 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kurut 
Üç aylık 250 • 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı m~mlr.ketler için: 

Albaylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 
İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip A li KUÇtJKA 
Umum ne~iyab idare eden Ya.ZJ 

İşleri Müdüril : 
Ce'llal Hakkı SELEK 

\.. Basıldıb yer: Cumhuriyet l\tatbaaq 

KiNiN 
Türkiye Kızılay 

FiATLARI 
Cemiyeti 

Merkezinden: Umumi 
Harb vaziyeti dolayısile kinin maliyet fiatlarında ha

ııl olan değitiklikten kinin ve müttakkatının 1 eyhil 940 
tarihinden itibaren fiatlarının artırılma11 zarureti hasıl ol
muttur. 

Bu huıusta fazla malumat almak isteyen alakadarların 
lstanbulda Kızılay Deposu Direktörlüğüne ve Ankarada u
mumi merkezimize müracaatleri rica olunur. 

İstanbul Sıhhi 

ve 
Müesseseler 
Eksiltme 

Arttırma 

Komisyonundan : 
Heybeli sanatoryomunun tavuk, piliç ve hindi eti şartnamesi mucibince 

açık ek8ııtmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4/9/940 çarşamba günü saat 14 le Cağalo~lunda Sıhhat ve Içtl-
mal Muavenet müdürlüğü blnasında kurulu komisyonda yapılacaktır, 

Muhammen !!at: Tavuk 70, Piliç 35, hindi 150 kuruştur, 
M. teminat 163 lira 88 kuruştur. 
Isteklller şartnamesini her gün komisyonda görebilirler. 
isteklilerin 1940 yılı Ticaret Odası ves!kaslle 2490 sayılı kanunda yazılı ve

sikalar ve bu işe yeter M. teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (7466) 

Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlUğUn den: 
Muhammen bedeli !5000) l!ra olan muhtelli clnıı ve eb'adda 40 kalem ambu

vatmanlı dökme boru, ambuvatmanlı döl<me boru için T, dirsek ile bir taralı 
flançlı ve bir taralı ambuvatmanlı dökme boru ucu, bir taralı tlançlı ve bir 
tarafı kordonlu dökme boru ucu (9/9/1940) pazartesi günü saat (10,30> on bu
çukta Haydarpaşada gar binası dahllindek! Komlsyon tarafından açık eksiltme 
uaullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (375) llralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesa!kle birlikte eksiltme günü saatlne kadar Komisyona müra
caatlerı lbımdır. 

Bu ite a!d ıartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Rosaro dedikleri çok sert ve edepsiz bir 
heriftir efendim. Şu dakikada bıze ağız 
dolusu küfürü basıyordur._ 

Henry tüfeğini yere bırakarak adanın pek 
alçak kıyılarına göı.lerini çevirdi: 

•- Dikkat! dedi. Hemen hemen geliyo .. 
ruz. Üç der demez derhal fırlat! .. 

Romorkörle yelkenli arasındaki me:ııafe 
iki yü:z: metreye inmişti. Sür'ati de gittikçe 
artıyordu. Henry He Francis haı.ırlandılar. 
•Üç!• kumandasında da tuzağı fırlattılar. 
Bira kasan ve gaz tenekesi, bira şişeleri 
ve koruerve tenekelerile beraber denize 
eerpiliverdi. 

Neticeyi görmek içiıı iki delikanlı ayak
ta kalmıflardt. Fakat kurşunlar kulakları
nın yanından vı:z:ıldıyarak: geçmele haf .. 
)ayınca yüzükoyun güverteye yattılar. 
B.'lflarını güvertenin kenarından usulca 
k:1ldJr1p baktıkları :ıaman . romorköri!n 
burnu suyun üstünde yüzen ipe takılmış 
ve onu da beraber sürüklemişti. Bir dak.i· 
ka 50nra romorkörün hızı kesildi ve :z:.ınk 
d;ye durakaldı. • 

Francis'in neş'esine payan yoktu: 
·- Bravo, Henry, bravo! diyordu. Pcr

vanf'nin etrafına öyle bir beli aardın ki, 
itleri yoksa uğraşsınlar! .. 

Henry cevab verdi: 

•- Evet ama, bizde çabalama k<lpfan 
yerimizde sayarsak neye yarar:'.. Rüzg;'.ı;r 

biraz mü.11;aade etmeli ki bu vaziyetten isti· 
iade edebilelim. 

Aujelik yoluna devam etmiş ve romor
kôrü olduğu yerde bırakmıştı. Yelkenli ile 
romorkör arasındaki mesafe büyüdükçe 
Dolores küçülüyordu. A'Iaamafilı h~nüz 
bü~bütün gözden kaybolmamıştı. Dikkat e
dilince görWüyordu ki, romorkör kumsala 
oturmuştu; ve içindekilerin hf"Dsı d~n 

fırJamışlardi. Romorkörü kurtarmağa çalı· 
şıyorlardt. 

Bu manzarayı uzaktan seyreden Henry
rin neş'esine payan yoktu. 

Kaptan TrefeUıen, delikanlıpın ıılıkla 
~Oylecliği şarkıya bir müddet tempo tuttuk· 
tan sonra: 

- Pek gü:z:el ama, Bayım, dedi, rÜ7.gıir 
dindi. Yelkenlerin şişmesini beyhude bek
liyoruz. Bu şeraitte Jüşitan koyundan nRsıl 
çıkacağı:z:?. Maluın.ilileri Dolore5 kazaya 
uğrayıp batmamıştır. Nihayet, olı:ra ol~. 
yolundan alıkonmuştur. Bir kaç 7.enci so
yunup pervaneyi kurtardı mı, mesele kal· 
ma;.. Romorkör de derhal bize yetİ,\'İr ... 

Henry, gözile mesafeyi hesaphyarak: 
- Sahil pek uzak değili .. dedi. 
Sonra, ihtiyar ·Enriko'ya döndü: 

•- Buralarda yaşayan lnsan1an tanıyor 
nıusunu:z:, Sinyor?. diye sordu. Maya Hınd
Uleri mi, İspanyol kolonları mJ?. 

İhtiyar Enriko cevab verdi: 
•- Her ikisi de. Hem Haçendadolar1 hem 

de Mayalar .. Ben buralarını ovucumun içi 
gibı bilirim. Eğer yelkenlide kalm:lğl ihli· 
yaWzlık telô.kki ederseniz karaya ~ıka • 

t Eylül 1940 e5 ./ 

Saf ve normal gıda 

1 

t 
{ 

Pirinç unu · Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynaöıdıl'• 

ÇAPAMARKA MüSTAHZARATI 
M. Nuri Çapa Kuruluş tarihi: 1e1d 

Gayrimenkul Malların Açık Arttırma itiJ!l 
Beykoz sulh hukuk mahkemesinden: p 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu : 171 tıı 

42 santim murabbaı bir arsanın tamamı. ıd • 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numara.'lı: B•Yı 

Pa§abahçe, Inc!rköy Köybaşı caddesi eski 28, yeni 20 numaralı. 

Takdir olunan kıymet: C205) iki yüz be§ lira (75) yetmJş beş kurul· f 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Beykoz sulh mahkemesi hukU~fl 

!resi. 2 teşrinievvel 940 çarşamba gı!nıi saat 10 • 11, ikinci arttırma 171 1 

perşembe saat 10 - 11. pi 
1 - Işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesl 16/9/940 tarihinden ltıbartnııi' 

130 numara ile Beykoz hukuk da!resln!n muayyen numara.'lında ııer 1~r 
görebilmesi için açıktır. Dlinda yazılı olanlardan fazla maıınnat 'Uf 
isteyenler, işbu şartnameye ve 940/130 dosya numarasi!e memurlY' 
u müracaat etmelidir. f 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nıspetınd• 
veya milli blr bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) ııf 

3 - lpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakki s•~ lf 
r!nln gayrimenkul !izer!ndekl haklarını, hususile faiz ve masraf• J 

,ı. 
olan iddialarını işbu i!An tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
müspltelerlle birlikte memur!yetlm!ze blldlrmeler! lcab eder. AJ<Sl ~ pJ' 
hakları tapu s!clllle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma.'lınd•P 
rlc kalırlar. ~ 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini alı~ı!;' 
ve lüzumlu maliımat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
olunurlar. ; 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra eP 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin y~ 
yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı ola!I t 
alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrlmenkulle temin edllı!l11 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahtıildU ~ 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdld ve on Jıe.ı!nc! gi)llu d/ 
saatte yapılacak arttırmada, bedeli satış isteyenin alacağına rüçll• 111 #; 
diğer alacaklıların o gayrimenkulle temin edilmiş alacakları ınectı' 
dan fazlaya çıkmak şartlle, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bif 
elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. nı' 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 111eı 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden e•• o!' 
yüksek tekll!te bulunan kimse arzetmış olduğu bedelle almağa r•111J1ıt
sa ona, razı olmaz veya bulunm.,sa hemen on be~ gün müddetle rl 
maya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. iki ihale arasındalrl !~. 
geçen günler için 3 5 ten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar 'iJI 
hlikme hacet kalmak.sızın memur!yetlmlzce alıcıdan tahsil oıunuJ'· 
de (133). ~ 

Evsafı yukarıda gösterilen arsanın tarihinde Beykoz sulh hukuk.,. 
sinde işbu l!An ve gösterilen arttırma şartnamesi daire."lnde satılacdı t• 
de iki buçuk ücreti teUAl!ye ve ihale pulu alıcıya ald olduğu ill!.n ol~ 

(Devlet Denizyolları işletmesi Umum MUdUrlUğUn~ 

Bartın • İnebolu Postası 
~' 

3 eylulden itibaren istanbuldan salı günleri kalkacak Bartıl' 
postaları badema !neboluya kadar gideceklerdir. i 

Bu posta şimdilik (Anafarta) vapuru tarafından yapıJaC(sO: 

rız. Bizim için hiç bir tehlike yok. At bu
labiliriz. Yiyecek, içecek de tedarik edebi~ 
liriz. Kordiller de orada. Allabın yabani 
ormanlan .. Bizi kimse bulamaz. D~ha iyi
fİ de can sağlığı .. 

Francis atıldı: 

•- Ya Leonsia?. dedi. 
İhtiyar Enriko cevab verdi: 

•- Onu hiç merak etmeyin. Amazon 
cio~muşturj yaman binicidir. lli~ bir a~me
rikalı kadın onunla at yan~ına çıkamaz. 
Beni dinlcrseni:z: sandalı her lhtimolle kar· 
ı,ı deni:z:e indirelim. Olur da Oolo:res an
sııı., burnunu göısterlverir ..• 

vııı 
Ormanda ve dağ 

yollarında 

.. /.. 
"' •- Sonu hayra mı çıkacak? Bet:ı tJ tıl 

sef bu işde hayır göremiyonıın· j.3 ı,. 
için eilence değil, bir felaket old~:~ 

Henry Morgan kahkahalarla gil;;~ 
c- Evet ama, feliket deminc:k b\J ",/ 

pcrvıne~inin başına geldi. Biııtfl kS.Pl~f 
meyle hiç alış veı·~imiz yok, .,rt" .J 
Görüyorsun ya, her şeyin sts> '11 
Emin olun io:ler bkırında gid~ce1'-s.rıı ıl_ 
Soiano'nun iki oğlunu da siz.in 'f /ı J 

ı1· • 
hırakıyoruz. Daha ne istiyorsunu 1''rıf 
rado ve Martinez sahilleri karış 

1 
~ ı 

ele r 
lirler. Size yardım hususunda, ·ko'>'' Jl 
geleni yapacaklardır. Jefe Poh~ ,-o'ı i'' 
lince, onun &izinle alıp verece~ n• .x 
O, bizimle hesaplaşacak. Biz orrO" ·"' J' 

• f11p-

lıp ta dal yolunu tuttuk mll , h;ıef·" 
pek sürüsü gibi peşirttlze d~ec'° 

Melez kaptanın l'Üreğine su serpmek Francis dedi ki: J· >1' 
için, Henry: c- Evet, evet, kaptan! r..ıcsele ''

11
6' 

•- Her '°1. . yolunda, kaptan. her IOY jel:k bir fare kapanı. Şayed biz ıı<" 1 f yolunda! dedı. Sız rahat rahat geınlye döne- tı" 
billrıini:z:. Merak edilecek hiç bir şey yok!. lacak olur~k Jefe Politiko def )'t 

i d k kenliyi musadere eder. Hem y9ln ı ~ 
Hep!!> e um.sala çıkmışlardı. Kaplan llyi değil, bizi de. Halbuki dnll st J 

Trefcthcn derin derin düşünüyordu. Jü- bo)ladık mı, hem Anjelik 5erbC 
fitan koyunda, sahilden yarım mıl 11çıkta hem de biz hdrriyete kavuşuruZ·· 

1 duran yelkenliye ha-ı~n hazin baktı. l . " 
Francis söze kanştı: Tunç renkli kaptan itiraz ett : · ,ı-!'1 " 

c- Bunların hepsi ufak bir eğlenceden •- Ya bizim yelkenli kayal9fll ~d 
ibaret a canım! dedi. 'P.'ladcmki sonu hayra j J')anım parça olursa .. Malllrn Y9 ' 

ÇJk"cak, bundan güzel eğlence mi olur?.. nıiz sahiller çok tehlikeli ... 
Fakat kaptan Trefethen itiraı ediyor~u: '4tkasl .,.ıJ 


