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ızm;r hran bu akşam açıhyor 

Ticaret V.eklllala 

Haydar paşada 
hararetle 
karşılanan 

Cunıhurreisimiz 

Bir müddet istirahat . 
etmek üzere motörle 

Filoryaya gittiler 
' Rcisicwn'hur ismet İnönü dün 
akşam aaııt 22 de hmmsi trenle 
.An:•aradnn şehrimize hareket 
<'tmişlerdir. 

• 
Nevyorktaki 

Alman 
konsolosunun 

faaliyeti 

Milli Şef, garda B. M. Meclisi 
Reisi Abdülhalik Rçnda, Ba..,_ 
Yeldi Dr. Refik Saydam, Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fev. 
zi Çakmak, vekiller, Parti genel 
5ekrcteri ve Parti umumi idare 
heyeti baları. mebuslar, genel 
kurmay, milli müdafaa, Ankara 
\·afüıi ve belediye reisi He mer
kez komutanı ve emniyet müdU. 
rü tarafında"n uğurlanmıştır. 

ll.11YDARPA'ŞADA 

.ıhı. ..tLıag Amerikl\da yıunl1-n 
• tahkikattan sonra 

:\tılli Şcli hamil bulunan hu. 
susi trerı bu sab1h tam saat 
lÔ.15 te Ha~·darpaşa ganna. n'lU· 
va.salat etmiştir. . 

(Duamı 4 iincüde) 

Arazi pazarlığı 

Maca,istan 
Romanya dan 

13 vilayet 
istiyor 

Romanya 4 villyet 
vermeğe razı ... 
EN SON 
DAKiKA 

Müzakerelere 
bi~miş gözile 

bakıhyor 
Tumuseu~rin. 20 (A· A.) - Ste. 

fani ajanın bildiriyor: 
Turnuseverin "Inüz.alterele.rine ni

hayet bulmuş gözüyle bakılabili. 
nir- Dün öğleden sonra Macar lıe· 
yeii• Romen mukabil tekliflerinin 
Budape15to hUkfuneline tevdii icap 
ettiğini vo Macar heyetinin Sofya 
vapuruyla Budapeştnye döneceğini 
bildirmiştir. Sefir Horthy trenle 
hareket edecektir· 

*** 
:şuı.r . 19 CA.A.) - Rö~ l>iloi· 

tiyor: 
Tran.Uvanyaıun btlyük bir karnı· 

(De\-amt ' ilnc\lcle) 

Ticaret" Vekilimiz tacirlefi- Alrİ1anya 
mize hitap ederek diyOr ki: kon~~l~su~1u. "ithalat emtiasında yabancı memleketlerde çekecegını bı dırdı 

f . [ l J h [ f k · • Va1lıı(ton, 20 (A.A.) - liar!clye 
ıyat arın artnUŞ ~ masını er a mem e efımız- mlisteı:arı Sumner Vels matbuat kon· 

deki fiyatların da arttırılması için muhik sebeb feransmda, .:-;cvyorkta bulunan konso· 
1 • • • ıo~l&rd:ın Ried"in, faaliyeti hakluncb. 

olarak kabul edemeyız,, hariciye nezareti tarafından XRpılmı§ 

Moskova elçimiz ve Fransız 
set iri Milli Şef 

tarafından kabul edildi 

ZEHiR 
KAÇAKÇILARI VE 

CEZA 
H lç gazetelerdeki hauıfü• 

ser1evhalarmı birbirine bağ 
lryarak okudunuı mu!" \'e blrblrte· 
rlnc u~·gun dilşenlerinc dikkat et· 
tinlı mi~ 

l'!tc iki 'erle' ha: 
"Bir zehir kaçak~ısr., 

n:ı göre. bunu ll'rcümc eden bir . •'26 siin hapıs yatacak .. 
kadındır· Senelerce evvel l>ir gün Sf'rlf'\hal:nm biribirlnl tutnıadı· 
Şehir Tıynlrosuna uğramış. r<'ji· ğına mı kanl!'oinlı. bir ı~hir kaçak· 
sor veya müdürü bulamamı§· ~e. tısına :!6 gün hapl'i aı mı görüyor
rin tercümesini ihtiva eden def. sunu.t~ 
terleri rejLc;öre verilmek Uz:ere ka· r\e yapalım kanunlanmıı böyle 
pıcıya bırakmı§ \'e bir dsha gö· n! ıehlr kaç,ak<;ılığ1 ile kat'i ' e 
rUnmemiştir· Eserin temsılindcn rcıri miicadele imkanının buluruı· 
biriken telif hakkı da mütercimi ı ınama..,m:ı seb<'h olarak hunu ~ö-ı· 
bulumımadığından ~"hir Tiyatro· terenlcr ıl<' ':ı '" 

(De\ anu 4 Uııciidc) :~ ::• 

olan tnhklkat neticesi, Amerika.dan 
çekilerek b~ka yere nakledllcceb"i.ıl, 
Alman bUkOmetlndc.n alınan iJj'ar U· 
zerine bcy11n etmiştir. 

' .... 
~ . ~. 

' 

Ali Haydar Aktay, on gün kadar kaldıktan sonra 
Moskovaya hareket edecek 

Bulgar Aja_nsı, Bulgar Radyo ve 
matbuatının Moskova elçimizin gelişine 
dair neşriy~tta bulunmadığını bildiriyor 

sonra Moskovaya dönecektir
~ıtLLt Şt~F FRA?\SIZ J:LÇ1St~1 

KABUL BUl'URDUf,AR 
Ankara, 19 (A· A·) - Rcisicum. 

hur, bugün saat 16 da, memleke
tine avdet etmekte olan Fransa 
bü).1ilk ~!çisi B. lfassigli'yi kabul 
buyurmuşlardır· 

BULGAR AJASSINlS BİR 
TAVZtHl 

Sofya. 19 (A· A·) - Bulgar A· 
Jansı bildiriyor: , 

Bulgar radyosu \'e Bulgar mat· 
buatınrn Tilrkiyedcki Sovyet sefiri 
B. Terentiyefin Ankarada bulun
mamasına muknbelc teşkil etmek 
ilzPrc Moskovndaki Türkiye Büyük 
Elçisinin Ankaraya c;ağrılacn~'lna 
dnir hiçbir zaman neşriyatta bu. 
lunmadığmı bildirmcğe ml'zunuz. 

BngbDtere 
üzerinde 

Yedi günce 
568 Alman 

tayyaresi 
düşürüldü 

- n ıy iiğretmen· han:\ hir mektuıı ~iindemıisı;;iniı. fiti.at ~·a· 
Dün Almanların .hava 
faaliyeti ehemmiyetli 

olmadı 
ınıııı ıo.ölıiip okuyam:ıdım · ' 

- ŞI.'~· ... O~rlunuzon yaT.Jıımııı okunalı;lı olnıadığını, ~aıı,nıa"ı la· 
:unı;eldljini raım~tmı. n·aqtı 4 üncüde) 



13 Yazan: :Radit.calf,- :Raflı 
Dnhu Bike: za,•allı çocukların acıklı haykı· 

_ Onu herhalde diri tutum•7.! M§lnrı et!"'..ftan :yflksr>lcn çığlıklar 

Demişti. Bu uğurda kendi n- nrasında kny'boluyor ''e can veri· 
C:c.ml!ı.rmdan belki altmış ki~lyi yorlardı· 

lmrb:m verdi; lakin en sonra hay Goçbar cıkışıyordu: 
dudu yaknladıl:ır; Honzak'a getir. - Ne bağırıyorsunuz, domuz 
c.ilcr· yavruları! Goçbar balıııdınn hc.nUı: 
Me:ığ~ (•) lar bağırdılar: elleri bile ısınmadı. Piçler, ne a~-
- He .• >1•y!._ Bnbu Blkcnin lryorsunuz, Goçkr bahadırın he· 

rmrini lşit!niz; kimin atı, ı.-at.m nüz bryıklnn bile yanmadı··· 
\'<'YA eşeği Tarsa daii'dan odun Kurtarmak içiıı ko~lardnn bir 
"etircin ! kaçı ateşin içine daldılar; Goçbar 

Bu emri berk büyük bir istek nlevlerin nrnsmda bir semender 
le yerine getirdi· Şehrin ke.narm- çcvikh::.iylc do!aı:ııyordu; en sonra 
daki çayırlıkta kocnman bir yı'u bo§luğa çıltb; göz kamaştıran bir 
yaptılar. hızla çayırdan dereye doğru koş. 

Halk oıııya toplıındı· Bahu ile tu; o da yanmış olmalı ki cruı acı. 
Hnn n.ileai de vnrdL Bıırilar ara- sındnn suya nllldı; lrovalıyanlar 

sındn B:ıhunun mı Saltanat Hn,. nncnk o zaman yc~tiler: taşla, 

mm. diğer km ve 90CUklan da yumrukla, kama v kılıçla vura· 
bulunuyordu- rak ölclürdliler· 

Ba.hu odunlarm tutuutunıımasmı Her mühim vnkada olduğu sibi 
C'mrctti; Goçb:ın dlerl bağlı oldu. halk şairlerinden biri hemen bir 
ğu halde ateşin kartJmnın oturttu- tilrkü uydurmuş, ~bucak halk a· 
lar; ynptığt zulU.mlerl, rezaletleri rnsmo. yayılmıştı: 
bazım da f3kence yaparak 86yletti· "Öğleye kadar düğün dernek, 
l<>r· Sonra cezam bildirildi· Diri di- davul zurna. ucnllk vardır. Çünkü 
2 ı ateft yakdmaJr- koyunları boğııztıynn kurt yııkalan-

Goçbar hiç :iBt1!Jn1 bozmuyordu: Jnl§trr.,. 
en küçük r korku ve heyecan ''Öğleden g.onrıı. herkes yas bağ-
göstermeden: l.ıuı!ıştır. Çilnkll s:ırayda ynşa.ınak 

- RazJyım. Yalım son bir .ri- için do~rrnu§ olan earny çocukları 
cam var; clltrlml ç~n ve bir ku.. kızgm o.teşte yanmışlardır.,. 

buz verin, belki benimle beraber Genç Şamilin. .Avar lınnları ni. 
~ıinahlarmıı da. temlı:llyecek olan lesine kar§ı beslediği kin o kadar 
at~e kar§t 5arkt söyllyeyim. • bliyUk ve korl."lJnçtu Jd. herkesin 

Dedi· ltı.netıe andığı C'.oçban o adettı. nl. 
Etrafı bqta.n ayağa kadar &.. kl§lryordu: 

liı.hlı adamlar lnıaatml§b; Goçbarm - Han ailesinden olanlara insaf 
elinde ise &!Ah olnralı: hiçbir §ey 

~oktu; elleri çözWdll; eline bir 
kubuz verildi· 

Goçba.r sıızm telleri üzerinde 
parmnklannı gezdire gezdire, he
men o nnda. uydurduğu bir türkü• 
ye 'b:ı.!1ladr: 

edilemez. Bu aileyi büsbütün orta· 
dan kaldımuılıdır. 

Diyor; başka şey söylemiyordu· 
Bu fikrini kısa bir znmanda. Hrım· 
znt'a. da kabul ettirmişti. 
Hacı Murntt.o. Hrunznt ve Şamile 

kBl'§t 11yanan doıstıuk ve hUrmc 

Almanya ya 
satılacak 

deriler 
Tüccar arasında taksimi 

vekalet yapacak 
Son nnlaı;ınıa muclblnce Almnnyayn 

gönderilecek ı milyon llrnlıl• derinin 
650 bin llrnlıl!t lstruıbuld:ın, 200 bin 
liralığı lzmlrdcn. 100 tıln liralığı Mer 
sinden \"C 50 bin llralığt dn Samsun· 
dıın ihraç cdilccckUr. Blrçolc ihrncııt
çılt\r, yapılaenk taksimatın ııtoklarıı 

göre, olmamn&ını çünkU bu takdirde 
r.nc:ı.k blrk:ıç bUytik tilccann bu i;ıtcn 
ısllf:ı.clc edeceğini ııöylcmlşlerdir. A 1· 
man~uyn ı;önc.erllzce1{ <!crilcrln mua· 
melltı hflkümet kontrolUncle yapıla· 

cak, flya.tlarda Uca.ret \•clcfılctl tnrn· 
fındun tcııblt oıunncııktır. 

Fikre ihtifali 
Dün mezarın ziyaretine 

60 ki i iştirak etti! 
Şalr Tc,>ffü FiltreUn 25 inci 81Um 

yıld5nUmU dolayısile dUn merhumun 
EyUplckl mezarı b..'l§tndıı bir ihtifal 
ynpılmıştrr. İhtifale t.ııtımk edenler 
saat 14 tc EyUp hnlkevinde toplanmış 
tır. Fakat biltUn buır bulunanlımn 
nncak'OO ld~t kad:ı.r olduğu görUJınuıı 
tur. 

Sruıt lu le Fikretin mezarı ~ıntı 
Cidilm~tir. Halkc,; elli edebiyat lco· 
mıtesı ba~kanı, •'Edip ,.c inşan Ffü· 
ret., mevzulu bir hitabede bulunmuş, 
mUteııkibcn LCt!i ~ıct (Fikret u· 
nutulmnmnlı). Suat Tun§cr o(Fil<rct) 
rncv::ulu hltnbclerlni söylemlflerdir. 
Hitabclerdcn .sonra Flltretin bazı §lir· 
Jerl okunmus \'e toplantıya. nlhnyet 
verilmiştir. Gece EmlnönU halkevinde 
de bir toplantı ynpılmı§tır. 

T epebaşı caddesi 
genişletiliyor 

Burada bir apartımanın 
da ön kısmı istimlak 

edilecek 

sanılan " Mütehassıs,, 
Romanyalılar meğer 

garsonmuş! 
• 

acemı 

Devlet llmanlnrı iglctme umum mU· 
dUr!CğU yeni yolcu salODundııl:l lo· 
lmntnda çnbıJA."l 6 Romanynlı garsonu 
rnUstccirlc arasındaki muka\'eleyc gü· 
re. işlerinden çıknrtmıı \"c yerlerine 
'l'Urk teb..'Ullı garsonlar nldırtıntıtır. 

Roınanynlt garsonlarm çıkıtrıtllUUIJlla, 
mUteh:ısıııs! snnılın bu n.damlann ace· 
ıni birer gcırsondan 1J:ı3ka bı.r ~ey ol· 
ınadıkl:ırınm b!Z7.nt daire crklm tıı.· 
rafından an!Bşılınası scbcb olmuştur. 

Daire erlcl'ı.nındıın bazı! rı b!rknç 
defa s..ıılonda ycmelc yemişler \'O bu 

Bir Türk 
mühendisinin 
muvaffakiyet· 
Masraf sız bir taş kıırma 

makinesi yapıldı 
inıalye milhcndi:ılcrlmlzdcn Ziya 

Altay 15·22 metre mlktl.bı taş kının 
ve el ile gnyet kolay fııletilcn bir mıı· 
kine ynpml§, Almanya. ve Amerilta.· 
dn bunun ı>atenUnl de nlmıştır. Nuri 
Dcmlnığ !nbrikatnnd:ı gördUğU ynr
dımln bu makineden bir tane yapan 
mühendis teeı:Ubelerde muvat!akJyet· 
il neticeler nlmı§tır. Makine bu sabah· 
tan itlbnren llrıyretUn iskelesinde taş 
kırmaya başlnml§tır. lzmlr !Unrmda 
do. teşhir edilecektir. Avrurndan gelen 
makineler nğır olduklnn, rno.zot, b<'n· 
zln ve l<ömUrle çnlıştıkları halde hu 
mal:lne kilçUk lılr çocuğun bflo eUyle 
l§lctcbllcccği lmdar bıuılt.Ur. Çolt du 
ucuza mnl olmaktadır. 

ınrnda bu meşhur! garsonlann fııt~i· 
len yemek )'erine başka yemek geUr
diklcrinl, müııtcrlyl uzun milddet bek· 
lttcrek nneak blrkıı-: de!n. lhtard:ın 
ı:ıonra servis ynptıkla.rrnı tabldot Is· 
Uycn mllşUrllerden .remekten son':'a 
birkaç misil para fııtcdllclerin\ n hU· 
Uln bunlnrd.:ın bn.şltıı da mUı,ıtertlcre 
l'arı;r iyi murunrlclcrde bulunmac!ıltlıı· 
rını g1lrrnll§lcrdlr. Ynlnrz haklknten 
mUtchMsıs old!.l:U nnlıışıJan ve scrıis 
yııpmaynn rnctrdbtcı \"l!.Zlfrsindo nlı· 

lto:'lulmu. tur. 

Kaplumbağa 
süratile 

yürüyen iş: 
Mürakabc komisyonu 
çeşidi bol maddelerin 
fiyabnı tespit ile me§gul 

Fiyat milro.kabc komisyonu d!ln 
tôplnnmış, otomobil 14BUğf ve yede!c 
aksamının ııatış fiyatını tesbtt için 
tetkiklerine devam etmiştir. Bu mnd· 
delerin çok çe,ıUl olduğu nnlaştldığm· 
dan tetkiklerin uzun sUrcceği tahmin 
olunmaktadır. 

Diğer tarc.!tan 11!.stik ve yedek por· 
çalar Uzcrlndekl lhtlkAr l1lzde 300·500 
gibi çok yUltsck bir nlsbctl bulmuş· 
tur. 

·'Bu at~şln ettatmdakf erkekler, 
h0 nim knrılarmt lruUandığmı er4 

keklerdir· D.ıha gerideki beyaz ör
tülü kııdmlarsa kocnlarm1 6ldür. 
dtlğiim dullardır.,. 

hislerinin gittikçe arttığım duyu - / Belediye Tepebaşı caddesinin 
yordu· geniııletilmesine lcarar venni~tir. 

Terfi eden 
denizci erimiz 

Komisyon l.inO~Uzdekl top!ontısrnd:ı 
odun ,.e kömür fiyatlarını tetkike 
başlıyacaktır. Fokat komisyonun rnc· 
ellisi çok yuvaş gitmekte ,.e blrQOk 
mUbrern ihtiyaç maddelerinin 1lyaUa· 
rı henUr. teııblt edllm<'ml~ bulunn1RI~· 
tadır. KoınlJ!yonun dnha ııık ve hiç 
olmazsa tc.sblt fşlerfnf bıtlrineeye l<a· ı 
dar hergtln toplanması beklenmeltte· 
dir. 

'( 

l{;ıfl ~~ ~ 
mile Jiıı:l'I 

E .. l:eltler nrnsmda bir lıomurtu 
ba~::ıdı; kadınlardan bir kısmı şal. 

l:ırmm uçlarile yüzlerini örttlller
Şur:ıdan buradan sesler yükseldi: 

- Susturun!·· Bu haydudu söy
lr· tmiyclim ! ... 

Bahu araya girdi: 

- Varsın söylesin! Biraz sonra 
ölecektir! 

O sırada Bnhunun bUyük kızr 
ııın üç ve beş yaşındaki iki çocuğu 
seyircilerin arasından a}nlmış; 

Goçbara doğru nçılm.ışlardJ. Cnruı.
' ar herif bir anda onlara saldırdı; 
kollarından tuttu; hava.ya kaldırdı; 
rııhr çatrr yMmakta olan ate§c at• 
tr ve üstlerine oturdu· 

Ortalığı çığlıklar sardı; adıım. 
l!ı r çocukları kurtarmak için ileri 
atıldılar; lll.kin Goçbar hem ateşin 
dnhn :fçerslne girlycr; hem de iki 
C'linc nldığı yan yanmış odunlan 
gelenlerin ytlzlerlne, gözlerine çnr_ 
pıyordu. 

Şair ve "Çin işkembesi,, 
B AZI ntır içlerindeki rnknm· 

l:ı.n okumnk 7.nhmctine ka.t. 
J:ınmıl ruıl:ır bnlundağu ~Hıi keli· 
mc:fri - ellerinde olmadan ol· 
dıı!;l:ınrul:ın baı ka türfü oku~·an. 
l:ır 'C' hu fena alıı:kıı.nlılltıın kortu· 
l:ımıynn:nr t!ıı \"tlrdır. Hem o lmdnr 
ki hu yUzden bir d<'fa. ol uyup ıu
nııl:ınnı nnlıyııbllcccklcrl eUmlelc. 
ri b:r:m~ d"b oltunıak zaruretinde 
t.c knlırlıır· 

J;;r c!ost \"l!r<Jır ki O da bu :m} • 
•I ılır. Dün elL'le ır,oçlrdlği t>lr fık. 
rnııın b:ışlı, .. nı bcl!d Uç defa nr1:ıı 
nrl<:ıycı. okuduk!an sonra: 

- AJlnlı Allah! - ıleıll· 
Anla<lıın k1 y!ce bir !:Ikına:r.n 

" pl:uulı· 

- Ne o~ - dlyo sordum· 
- G:ı.rfpl _ dediktMı S-Onra IIIi-

'" etti: 
- "Qtn 

ınck? 
f:şkenıbc r· de ne c1e. 

O sırada Haydak hanı Ahmet 
Han ihtiyar amcasını Honzak han· 
larmm sarayına gönderdi. Bu n. 
dam Saltanat hanımı, knrde3inln 
oğluna Allnhm emri ,.c Peyg:ı.mbe. 
rin sözll ile,, istiyordu. 

llıtiyar prens bir arnlık Rusla· 
nn hiç de fena insanlar olmndı!c 

larmı. hele Rus hUkUınctinin A
varlam karşı pek iyi davrandığını 
söylUyordu. Eğer Snltnnnt lı:ınını 

verilirse Avar hanları d:ı Rusların 
sayesinde pek rahat ynşıyabilir

lerdi; zira Rus kumnndenlı&'l Alı. 

met Hanın her dediğini yapardı. 

Bahu BiltC' buna. hemen razı ola. 
cnktı; lakin cevabı geclkUrmek 
adetti; kız ta.rafının pek iııtekli 

görllnmemesl lfıznndı. Hntta Kara· 
ay taraflıırınd:ı. kızı verecek olsa· 

lar bile vermezler, erkek L'lrafmm 
onu knçırmalıırmr beklerlerdi. 

Ahmet Hanın dilt'ğl hemen şeh
re, hatttı. civar köylere yayıldı. 

Hacı Murat bunu duyunca, helo 
Bnhu ile yakınlıırmm razı ole.cak· 
larını öğrenince fen:ı halde kızdı: 

(Devamı var) 

- •tnc ynnlr.J okumu olmıyn· 
sm? 

ısrar cl1J: 
- tic d<'fı?. olcudam· Nıısıl J"lUl· 

Jr5 olnr't 
- mm :raznıı '? 
- M har şair· 
- Mailcmld Ş:ı!r. o ynz:ır.·· tıı-

fj~ıı.._q cb!1JnılNlir. 

Yüzüldükten conra 
yüzmek o Sl'tIAN Oor:ııal ho, t-oculıtur· 

İ3I çocu!,tur. ncrtll zmrum· 
l:ırmdl\ bile dert iz görilnmeyc ta
lı~ır. 

llugilnkü fıkra..m:da OJ'UJOr: 
- Paz:ır ı;1lnU t yan larmdan 

sonrn ben nrrt'ye gittim~ 
Uuna kendisi ce,ııp Ymm ydl 

<le biz "yll) eblllrdll\: 
- Plaja.! 
hısa!\ın ,, ilzüldlllcten nra yll7 .. 

mek anur.u cluym:un:ı.<ım:l. imkan 
tıı. nn ur edilebilir mi? 

Perapalas hizasından itibaren du· 
var beş metre kadar geri ~ckile. 
cek, bu arada Şehir Tiyatrosunun 
antresi <le kalkncaktlr· Asri eine· 
ma binasının antresinin lıaldrrılma
sınn knrnr verilmişse de bu iş bir 
müddet sonra yapılacaktır. Asri sL 
nemadan sonraki dUkkanlnr beledi· 
veye nit olduğundan bunlar da l·r. 
ııa bir ?.aman z:ırfmda k:ıldırtla
eaktır. Dllltkfuılnrm nihayetindC'kl 
bliyilk npartlmanın simdllik yalnız 
ön lusmı .isUmlfık edJlerek :ıpartı
m"ln sUtunlar Uzc.>rinde otur tuln· 
cak. nltmdan ;\'aynlar geçebilecek· 
tir. Bilf hara. apartnnanm tamamı 
isUmlil.k olunarak kaldırıl:ıcaktır. 
Pernpares otc.>ll yanından Tepcbn_ 
fil caddesi ile ot elin ar!.asmdakl ns
fnlt yolu birleştiren merdivenin 
inşaatı tnmamla.-ımak üze.redir. 

Bu nsfalt yolun J{ı:ısımpara # rık. 
hr mcz:ırlığınn b:ıkan tnr:ı.fmn 
istir.at du\·arlnn yapıl:?.c.'lk· mrzar. 
lığın bir kısmı tar..zlm cdilerc!r 
siizcl bir park haline getirile· 
ccktir. 

K~rısını dövmenin sonu 
Eyllpte oturan Snlt isminde b!rlsl 

kuıkançlık ytızUnden karııımı dih"Illllf 
ve ö!Umle de tehdit etmı,tır. BlrincJ 
RUlh ceza mahlccmcsl Slüdi llç -gtın 
llnpse '"e 21'! lira da. para. cezas-.no 
ınnhltfun etml.§Ur. 

Y nh kirasını arttıranlar 
mahk\ım oldu 

Her ııenc 20 liraya klnı1ac.1Jktan yn· 
ttlennı bu ııe.nc 2:i llr:ıdıuı vermek ~· 
Uyen Hırant \"C Aganıi asliye eeldzln 
ci ceza rnnhkemesl tnrıı!ındarı yirmi 
~ er Jlm para ccmgma :mnhltOm cd.ll 
aı~lerdlr. 

Tonton amcanın 
başına gelenler 

Ticaret mektebindeki m:ıil ıııs!I 
imtihanların neticeleri J KOÇUK HABERLER hane fi' cJ l·------------: çiJ;ıdC •ı.ı~ bildirildi vatallQ ' 

Deniz ticareti mektebinde yapılan ~ GUmrUk ve lnhlımrlnr mll.Bteşnrı clerı ~: ' 
terfi imtihanında mııvaffalt olan lG Mahmut Nedim dün sabah gUmrilltlcr suretl,,ıırt 
denizcimizin isimleri ve şnhadctnamc· de öğleden sonra. lnhlsarlarda me§guı ı11n ~,11 

l olmug, likör ve l<utu fabrlknlnrını eırr ıeri dl n MUnakaJAt vektıleti tara!ın· na S .,
5
...,, 

dan İstanbul mıntaka liman reisliği· gczmıştir • tur . .ı ~-
ne gönderilnıl§tlr. Terfi edt>nler eun· • Dcnlzvollaı ı ld:ırc.sl k!rntııdıftı Sa· kı g-t:Ç scfl:, 
!ardır: karyn plleblnl bir h:ıftayn kadar ls- l"tl 

Birinci ~ııııf bas·knı,tantııı-ına terfi k terden iı=ışka ynlnıı. 
1
1 .. rd' ' 0 

• o i'emlPrıınn aldırııcal:tır. lln§kn şilep rıl " ,ıı 
l'dcnler: Seyfi Gezer, Nurettin Yılmaz, bulunamadığı:ıdan tatanbul ve İsken de ve muhtelif ta :ı;ıı 
Nezihi Arda, 7-eki Onınos derun vuı~ Ac!erlcrt !Jlmcllll l gayri gram kan vermiştir. Jdl11'' 

Birinci aınıf ikinci l;aptnnlığma ter ınuntaz:am olaro.k yııpılacalıtır. betle ha:ıtahane b:ı~C ı;tSl' 
fi l.'dcnlcr: Zeki lgzcr, Ne,,ct Engin !imler. bas.:si:;tan ve le ıci 
CcUılettln Tolbaz. * tznıirc &lJcrken batmak tclılılH•m Kan Kralı'na çok. so 1 

Birinci Blnıf Uçilncil k:ırtant:ğınu geçiren ,.e ktır:ıyıı. oturan I'..okır şl'c etmişlerdir. ~''~~. 
ter!! edenler: Ahmet Zehir, thsıın Taı> hl llmnnımrza ~cimi tlr. Ha\"UZR gf· Buna mukabil !{arı ,..,\'fı 
su, Enver Tangor. rccel:tır. al " t.{I' 

il Hakkr da Gcner ,. f 
d 

lkleinı·~isauınıf ba§Blmkptanlı'•n terfi e ı:. B"ledlye Edlrnckapı dı.,ındakl me ı l · Ba;•arı fı 
en • • reyyn e • • am a asıstan . ıı• ~~ 
Birinci sınıf nıtıklnll;tllğll'! terfi o· znrlıklıırm y~l keruıı;na dıl!Cn kısım• canını, İncitmeksizıl'l:.te~~( 

dcnli!r' Nur"tti ö t ııı.nnı l.stlmlO.ı< cdcco.c yolu gcnl,,lctc· rak aldıkları irin-~~ ı..-ı,,o 
· ~ n ı;c • ccktlr ' .y .. " v 

ll<lncl .9ın1f ınaklnlstllte teı .t cd~n 1 · Kan Kralının §irnoı. 
4 

~ 1) 
ter: Ekrem Söylemez. .:· Bolediye üıı:ıUd:ır iskele mryda.. diği kan miktarı 1 ~ıctı!l 

1 
üçUncU sınıt maklnl,,tı!gc terfi oını nsfaJt yspmn~a kıı.r:ır ,·ermı.,tfr. gramdır. Bu kan nıı tS ''jfl 

edenler: Har:ı.ı Saltan, tn:ıaıı Tok:ıoy, güne kadar 250 hll5 ~ıı~' 
1
, 

Ta .. ~ın Bahadır. 1 "' B larl:iw, l3c.Yo~lu \'C C'ııltUdsr ır s' '"" ~ taksim edilmiıı.tir. tı• 

Letonyadaki Japon 
alçısı 

Bu sabah geldi 

1 uız:ılnı ın<fa sivrisinek mtlcacl"'I :ılne ~ •C ~t 
d~\·:ı.m cdllın l>tc s;ukur yerlere ve .ıııJ her r,ün hastnları " (te ~f 
b.riklntı'er:nc mazot dökUlmclıtcdir. akrafuıları taraf ınd::ırt şeıcıı 

makta ve kendisine te 
• Bu sene L'şa:.ta zUrra ve zlrant· ır.cktcdir. 1 

çllcrlmlzin fazl!\ çal~me.lanna fny;!n· I"~ 
lı ol:ın berd etil yiığmu:-ıarın d ... vnmı sabah ge ~ 
psncnr malısullcrlmlzl.-ı iyi olmasın3 U 
ynrdım etmiştir. t;şal;: eeı.cr fnbrfl:a 

Loto:ıyanın Sovyet Ruııyn Blrlıı";"l:ne cuz tam kAlllpnny:ı ııı"mck üzere c;a· b 1"r c 1'nll 
llUhakı Uı:crine Letonvad."ki Japon lışmıı&'ll. bnrlamıııtır •• 

cltlııl oradaki f;ılcrfni tes\'fyc ett!l.tcn .. Hnbcr alcıanım:a gorl', TUrk ha· ·ıOe 
ı::onrn ~u sıı.bahki eksprc:ıle ,.chrlmlze \'il kurumunun İnönü ''e EUmcs-Jt M J k ti!J1l 
l'~lml~lir. Lctonynd~kl elı;L şehrimiz hnvocılılt k:ı· .')11.rmda knmplarnı o em C e. :,, '(e I 
Jnpo:ı ko!lsoıoslut,ı.ı erkı\nı tarıUından hı.zmetr.ıb,.. 41"(' 

çrl~ tnr1hlnı'J ı ır; a:ustos ztk§nmrrn ~ " kar:ıılıı.-ınu tır, elçi \'C nllcsi crkdnı k fi 
ltad.:ır 80.314 u~~ yıı.pılmıştır. Bu u· h kk ba Jı 8 

ekspresten iner lıunm; kar~ılamıığn çuşlnrd:m 18.687 sl lnönUndc ll.G27 si O a z 1 tf~ 
ıcteıı Jnpontnr ta.rafından mlllı B"l!ım ~··" f Ji''i. Ellmrsut hnvıı..eılık knmpına aittir. .,.. 
IJCltl!,rle ynnı bir diz yett değecek im· Bu snbnhk1 kon.., lıtl~tl ~ ' 
Jnr btlkiılmcl< \"1.' b:?ldon ltlb::r<'n i!i+ • A ,. :T:C\"sfm!nln t:a,ınm'.lsı mUnase şehrimize blr Çinli gc tıJf tv 
•r it <'llcri de hafifçe lleriyc uzntıl· hctll~ Tekirc'.n"' t.\·cılarr J{uınc!nğ mc !taıynncndno ~l:O ıJÇ.ııJ,:tı'~~ 
mıık $1JreU1e "ol'..mlanmışlıırdır. s!rC's!ne gfdl'rek muhtelit e"'le.11celcr \'C bilmlycn bu Çinli f).f sö1' ( 

L<'tonynd n gel n elçi bir ltnç gCln atış nıUsab:ıknl:ırı ynpmı~lardır. Av· hokkıı.lxız1ık yaptı~nı ıJ' J~, 
mf:nlckeUm,zd .. l:aldıktan f:Onrl\ Jıı· cılnr bayramına vnll \"C devnır ınUdUr· Mcmle'cetımlze S§ ar:ıın p4 
oon:"By:ı &ld;ıccktlr. \ l<'rltc ~ Hz.lrr<"I'! l<oylO iştirak ctmlşttr. j Ur. B:ırad:uı AnlcnrnJ!l ,----
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İngilizler 
Somaliden 

muvaffakiyet
le çekildiler 

T opla.ra v:arincaya 
kadar bütün techizat 

kurtarıldı 

Lcmclm, 10 (.,\. . \ .) - RC!smi 
tebliğ: 

Somali mu\':ı.ffakıyct le tnhlh·e 
eclilmL::tir. Mukaddema kaybedilen 
iki toptan maada bütün toplu ir
kfıp ctiilmistir· Mhlzcme. ~ıda mad· 
delc>ri ve tcçhlr.otın bir kı"mı dn 
tahliye cdilmis, geriyn kalan kı -
sırn imlia cdilrniııtir. 'laralıl:ır dı:ı 
tahliye olunmuşlardır. İtalyan za. 
~;atı bılhas:;a ka.r:ı göm rkliler eli. 
ziltam!arı arasında \'C İngiliz za· 
yı:ıUe nis;ı"t edilemiy('eek dere -
ecde ağırdır. 

Tr. .u:::.l'~G \Rr n~ l\:KNYA J).\ 

füılıirc. 19 <A· ,\.) - l:.csmi 
tebliğ: 

Gn.."!p r.ölil Porto Capuzzoda şi· 
mal mmtakrı.sındaki d<'pola ıın 17 
&hıstostn bombardımanır.d.'ın son
t1l dPvrh·el~rimi?. birkaç saat sii . 
ren ve 30 metre kadnr Yültselen 
dunan sütunları görmUşle~dir. 

Kenya: 18 A~stn°t.:ı H~unanın 
birk:ıç mil mef-'nfe~nde- 30 vc>rlinin 
kumnnrln•ınrl:ıki rilfTı:-ze ile uf:ık 
bir mUsJdC'mCd!'n sonra firnr <'t. 
m"rtir· 

Filistin \'(' Sudnn: 1!i':ırn değe'" 
bir ı;ey yoktur. 

U'.\ LYı\1\ ıa:f..\fl n :m.tf;t 

lt ly:ıdt\ lılı· mahal, l.'l ( A · ,\ .) 
- İtalyan orduhm umumi l:arar
gtıınnın 72 numaralı tebliği: 

1nmliz Somallsinde kıtalanmır. 
dlişmanın miidafn:ı hattını yardık· 
tan ve ':Fnruk" u znptedirı l!CçUk· 
ten sonra gcmilı'r<' doğru ricat e
den rlUşmnnı tnklp etmektedir. Bu 
gc>mUer avcı tayyarelerimiz tarıı. 
fındnn mütemadiyen bombardıman 
edilmektedir· 

Bir dfüminn tayyaresi avcı tay. 
ynrclr>rimiz tnrafından dlişüriHmüıs· 
lÜı'· 

Dilfimanın Kassala üzeriııe y,ap· 
tığı bir hava nkını insanca zayiau 
ve h:ısan mucip olmamıştır· 

Addis • Abcba hava limanına 
yapıları diğer bir akın neticesinde 
iki ki~i ölmilfi, beş kişi yaralan
mıı;ar. lçinde eaki malzeme bulu. 
nan ihi hangara bombalar isabet 
ctmiı:tir. 

Şim:ıli Aft iknda hava kuvvetle_ 
rimiz Sidi - Ilcrrnni hava limanın· 
daki tesisatla. Sollum 'un cenubu 
§arki mıntakasında Jcamplan ve 
mot5rlil arabaları müessir .surette 
bombardıman etmişlerdir· Blitün 
tnyyareleriıniz iislerine dönmüşler 
dir. 

Dii;:ımnnın Milil.no, Coni ve> Tori· 
no üzerine yaptığı bcı\"a akınları 

neticesinde> :.Milirno'ya d':işe.n Uç 
bomba. sivil bir binııpt isabet et. 
miş, kırlara da birkaç bomba düş. 
mllştür· Coni ve Torinodaki hasa· 
rat ebemmiyetsi:ı:dir. İnsanca zayi· 
at yoktur· Mutat varakalar at.ıI· 

mı§tır· 

lngilterenin tam 
ablukası karraı 

I..ondııı, ]!) (A.A.) - lnglltcr~nın 
ablukası hakkındaki .Alman beyaruıa· 
meal Uzer inde fY1Ulıtlcl\ yüriltcn Deyll 
Tclgrnt diyor ki: 

Bitaraf gemilerin torplllr!nme"'I Ye 
bombardıman cdilme~t harbin birinci 
gUırllndcm ıtıbaren ruznanıeyc da.hlldL 
Şimdiye kadar 7110 bln tonluk bitaraf 
ticnrt't gemisi batırmış olan AJmırnya 

·~lnı:li harp mrntalmsında 1l tara.narın 
maruz kolııcaltlıırı zayiatın ıncsuliye· 
Unl J.·<ılml rtmeml'kt.E'dlr. 

İngiliz tayyarelerinin 
akınları 

ilalgan 
tayyare 

fabrikaları 
gene 

h.ombalandl 
lngiliz tayyareleri Almanya 

üzerine şimdiye kadar 

40 bin ton 
bomba 
atmışlar! 

J.ond r:ı. 19 ( .\ .A·) - Hava nl'. 
zarr>tl tebli*i: 

Diin grc~ bomh::ırrlrnıan tayya. 
rolecim·z tekrar hfiliıno ve Torino· 
t!a bulunan ltalyan tııj"\':>re fabri · 
k.,1.,,,..,., lırınıhııhr 2tm•c;lardır. 

Başka tarrar.clerimiz de Badr 
lıc-i'l'<>lı;lr>n'i.le alomin~·uın falırik:ı 

larrna. A IM:ı n lsvi<.'re hududu civa. 
•:,da \':ıldııhut kimvc,·i maddelC'r 
f·ıhrik:ılr>nnıt hilcum etmişlerdir 
En fnhrikaların binalannn tnm is:ı. 
hr> ler knydcdilmlş \"C .rakılm ı~lar
dır-

FrPillıınt \'C Uullıoııse rivarmdıı 
ffamhcim tavı."-OrC fabrikıılanııe 
miihim he!!:ar ikıı edilmiştir. 

~ahi! mliciafan teşkilatına men· 
!lUJ'l ıa,·yarPlerimiz projektörlerin 
kesir ra:ıli\•ct inf! ''{' tnyyarc d;:ı fi 
batarvalıt!'Tl1ın f!iddetli Rteşin~ rn:! 
ml'n Rolony limenını mııvaffakı . 
vc>tle: bomb:ırdımnn ctmi~lcrdir. 

Tayy.arelerimiZin hepsi ilsJerine 
dCinmüşlPrdİr· 

40 Bl :\' TO:\' BO:\IBı\ 
l.ondra, 19 ( A.A.) - Derlı Tel· 

gra ı gazetesinin havacılık muhar 
riri yazıyor : 

İngiliz ha \·.a nezaretinde bütüo 
bir dı,·arı kaplayan küı;ük kırmızı 
bayraklarla i~aretJerımış emaye biı 
harita mevcuttur. Bu kırmızı ba, .. 
raklar fogiliz bombaı:dınıan tayya 
rekrinin kun·etli lximha att ı kları 
yerleri bir bakışta gi'irıneğe imkan 
\'ermektedir. Her sabah saat 8 de 
Almanya \'e Alman i5gali altındaki 
erazi baritac:ının üzerine o gece zar 
lında yapılan baskınları gfr~termek 
için yeni bayraklar çi\'ilenmekte· 
dir. Rur ha"zası ~imdi bay .. aklar-
la o kadar örtiilmüştür ki 
~imdi yalnız bu sınai bölgeye mah 
sus olmak üzere yeni hir harita ko· 
nu'mustur. Rur havza;,ı uzun za· 
mandanberi başlıca taarruzlara he· 
def te)kil etmektedir. l Ier ay bu 
havzaya. binlerce bomba atılmr:. 
labrikalardan ba~ka mlihim demir 
yollarııırn iltisak noktaları tahrip 
edilmiştir. Mesela H arnm, haziran 
başındanberi 29 büyiık ba,kına 
uğramı;tır. Bir ~ece ıarhn<la 3 
veya .( taarruz yapıldığı ,•akidiı. 
Almanya ve i~ali altındaki arazi 
de taarruza u~rıyan yer!erin adedı 
300 kadardır. Tayyare fabrikala 
rınııı . h:-ıva meydanlarının, milllın:ı 
mat fabrikalarının . petrol ta:.fiye' 
hanelerinin, tank, dok ve diğer he< 
derlerin tahribinden maada. Al 
manya~a ciddi bir istih_al inkıtaı 
da me\Uttlur. İngiliz bombardr 
man tayyareleri dü1rnan mem!eke 
tinde gittikçe daha uzaklara· gidı 
y~rlar ve bana söylcndiiine göre 
bir aydanbcri dü~man topraklarr 
nın bu kısmına 40 bin tondan ı az· 
la bomba atmış:ardır. Hem de l n
giliz tayyarecileri bombalar.mı At· 
man tayyarecilerinin yaptıkları gi· 
bi gelişigüzel bırakmamaktadırlm. 
l l;ıva tam ic:...1bete manivse, tayya· 
recilcr tC'krar ~elmek \'e o zaman 
kullanmak iizne homhalannı hı 
r~km:vian rliiıımı•\tl'fiirler. 

Dün l!:l ~iµt .. TM m. FU.rrtln mrz:ırınd:ı bi r iht ifal yapılıu..,ttr. 
ıimlerdc 60 ıd,\nhı l3tlr.\I< ı•tO~I bu Uıtlfnl<lc meznra ~l\Oak ko•ıılııua•ııı u • 

italyaya atılan 
beyannameler 

" italyanlar 
Almanyanın 

büyümesi için mı 
kanınızı 

döküyor sun uz?,, 
ltoma. 10 (A .• \ .) - Stcfani a. 

jansmdan: 
ÖğladP-n sonra çıkan ~azcte!C'r 

rlüı,rnRn t:wyareeilerinin liznrind"I" 
uı:tuklnrı mıntaknlnra bombaların 
birlikte attıkları risalt-IE:'rin tam 
metnini nrşr('tmC'ktNlirlPr. Bu r!. 
!!al<'IPrclc şö\'le dPnilmPktedir: 

"ftal\•anlar. tngiltcre ile Jtah':ı 
ırnsında harbi intar ed<'cr-k malıİ· 
\•Ptte hl~ bir mı>sP.IP rıl:mamıstır 
li'akat müttefikiniz Almnnyanın tcş 
viki ili'! hiç bir znman ihlfıl Pdll· 
memicı olan fngiltere ile ltnlya a· 
rarundaki sulh hainresinc hozfıl • 
muf;tıır· Şimdi 1ngiliz hombardı 
m:rn tıwyarPleri harbi ocaklarını 
zn kadar göttiriiyorlar. Kılır.mı 

'{alrıll'rinize tc>vrih r>drn hP.ilt"r<'· 
deıW T:Titlerdir. Hava akml:ın kur
banlıtrının mef:uliveti HitlerlP. o . 
mm ltalynn ıwenesinc aittir. ftal • 
\'anm ehrrli düşmanı olan Al"Dan· 
t·nnın gjt fi.lu;ı> biiyiimesi i"in mi 
1,_.,"""'.,.' ,ı;;1,...,..l'\1, ieıt; ... "'.__.,.,,._,? .•. 

Bulgaristan 
• 

genzş 

mikyasta 
asker 

loplamamlş 
Soryıı. JU (A.A.) - Stc!aııl a:Jam 

emdaıı : 

Yarı resmi Bulgar ajansı Bulgnrls· 
tanda lhU,raUarm sllAh altına çağrıl· 
c.lığına d?ir ecncbt memleketlerde do· 
la~an şayfalaıı katlyetle teltzlp etmek 
to, yalnız aon nmaycncdo aslccrllklerl 
tecil edilen pe!Q ml\hdut mlktard:ı bazı 
efradın btı tahm drvresinc ç:ıjtrıldı~· 
nı tasdh eylemektedir. 

Döviz kaçakçı&ı 
yaknlandı 

Glimrllk muhafaza.. memurları istik· 
11\1 caddc:ılndo tillflncU Minonyanı 
mllhlm miktarda dolar .satın alırkf'n 
yaknlnmışlartlır. Uzun mUddettir dn· 
vız kaçaltçılı~ı yaptıf,ı anlaşılan tti
tUncU adliyPye verilmiştir. 

'" Sovyellcr blrllhi dUn hnvncılık 
gUnUnU tcslt ctml§tir. Moekova hnvıı 
meydanında yapılan bUyilk hava geçi· 
dine dört yU:o; kadar tnyyaro iştirak 
ctmlştlr. Biz-çel~ diğer şchhierde de 
hava gcçlUcrl Y• pılm111tır. 

• İsveç baıs\·cklll sl!yledlği nutukda 
fs,·cçin bUtUn nıcmleketlcrlc iyi geçin 
mck nrzusuncI:ı. oldug.nu, bununln be
raber dahıu i,tıleı·ı hakkında bizzat 
karar vermek bııkkına ınnllk bulun
duğunu ltaydcttiktcn sonra demi!'ltir 
ki: Bunun nınntıkl neticesi lsvc~ln 
de cllğerloı'lnin de dahlll iıslerlne mil• 
dahıı.lc ctmcme!idir.,. • 

• E\"Vclki ı;ece lsvlçre arazisi Uzc· 
rlnc !Jonıbıılar alılıruı;Lır, Hasar n.7.dıı:. 
Bazı yerlerde hava dn!l bnlnryalarJ 
ntc§ nçmııstır. 

• Amerika Ayan meclisi maliye en· 
cümcni AUlntik ve Pasi!Jk donnnmn· 
lnrlic l.20.0,000 kişilik bir ordunun 
tecblzine ait tnhsl.sat kanun projesini 
kabul c.tnıl§tlr. 

• Amcrikada otomobil cndUstrls!nln 
uw.nı!' almalarından H:rayslcr vefat 
•lnı"şUr. 

UZAKTAN 

Ayşe'ye mektup 
A YŞEl. size hasretten. gönlll. birnz olsun unutturnn bu hasret 

mün hasret ikliminden• günlerinde bir ümidim olabilir, Ay
bnhsetmck istiyorum. Günler, haf. ~e- Bu günlerin bitmesini. sızt 
tnlar var ki yüzUnüzU göremedim; görmem kabil olacak günlerin gel· 
scsini;;i, ı;ü1u"Jüniizii uzaktan olsun rnesini beklemekle biliyorum ki 
lı;itçmedim· Bir saadet rüyası olan ümidimin tckr.ar kırılmasını, yeni 
lıay:ılinizi scyredcrf'k dnlg111 dal· yoni ıstıraplı hntıralnr cdinmcgi 
gın gitUğim yollarda dn biliyorum istemiş oluyorum. Faknt bizi a· 
iti hiçbir dönemeç yerinde sizin!~ cılara, büyük acılara götürdligünil 
karşılaşmam ihtimali yok. Burada bilsek de gene hnyat.ın aşkını dur. 
değil. tfı oralarda. da•-;'lnrın. sula· durmak ist.Pmek Plimi1.de midir?, 
l'lll ötesinde bir Fransız şairi La-
şchirdesıni7.... .A- \ ut.:rn: 1 martine. bahth'.at' 
ma gene de leziz t>J~ . .. /J IJ _/J. A flşıklann hnyata: 
bir kalp Garpıntııp /JıucUuun ~tar "Dur! ... " dedikle• 
ile adımlnr1mı hız T' riııi söyler; innn
landırdığım olu· ~·= ==,,.,..-=====--""""~-=-"""' mıyorum· lnsart. 
ror: şu g~en kadının yür.üyüşün· oı;lu ancak saadeti ger.tikten sohr.a. 
de sizi andıran bir hfıl yok mu? onu durdurmak ihtivacmı du\ ar: 
şu kızın arkasındaki elbise, bir falmt yaşadığı her ·anın hc~cn 
giiıı slzın giydiğiniz elbisenin ren. gcc;mesini istor. Bir ~mat sonra ö· 
gjnde değil mi?... Şüphesiz onlar lc<.'eğimi?.i bilsek, gmP hiçbir dn
siz değilsiniz, siz olamazsınız; fa. kikanm uzamasını tt'ml'nni f'dcmr>
knt bir nn olsun onlaro bakmak· yiz. Ayşe, her hı.sanda hem saa. 
tan, onlarda sizi ar.runaktun kcn· delini kurmak, hem de no olncn. 
dimi alabilir miyim? BeyhudP. Ql- ğını bilmediği gt>locekt.cn gene nrı 
duğunu bildiğim Umide knpılmadnn olduğunu bilmediği ş<ıylor Umid o .. 
geçip gidebilsem. sevgime. kendi der.ek o saadeti l'lkmnk hevesi var 
kendime hıyanet etmiş olmnz mı· dır. Buraya dö'neccğiııiz ve benrlım 
rım? A§ığın mucizeden, Se\•.giliyi . bıumıız.ı çevirip kalbimde hor ijCV~ 
her an her yE:'rde görmekten ümi. rağmen uyanan ümidleri Azece1i
dini kesmesine.. imkfi.n mı var.?-· nlz ~n bir gelse. AY!iO, bir gelse ..• 

Yaz gUnlcri, Ayşe ..• Pencerem. Sizi görerek çekacoğim bor ıstırap, 
den bakıyorum. biitiln manzara sı· sizi gör.medon tadacağım ]l()r zevk~ 
cnktan mecalsiz dU~müae benı:i· len daha bü~·ük bir saadettir. 
yor· Ne hüznü vnr. ne de neae.si· Nedin bu nşkın cilvesi? Bizo 
Bazr.n ben de da1ıp o mnn?.arayn veroiği sevinci de, getirdiği ısu. 
karışıyorum. Sizi böyle uzun bir rapları, yeisi de eevcfü·iyor· Ondan 
müddet unutuyor., hiç, hiç hir §C'Y silk!ncmez }'l'li,>~m? Bilmem; {altat 
düşlinmez oluyorum. nıı anların. öyle znnnedcııim ki bu büsbütün 
tobintte öyle düminmez, duymaz imkansız bir §CY dcğtttllr. ''Kalp 
bir ;zerre olmanın bir haz..ı var mı? ağrılarımızı" nihayet kendimiz L 
yolc mu? bilmem: o hfiletln bir cad etmiyor muruz? Bu ümitsizlik· 
ha7ıı olup olmndığmı araşbrnbil- l~r kadehini krrrp başka bir pına• 
sek. o anda o haletten çıkmış ol· ra. nC§elerle dolu bir pınara koş .. 
maz mıyJz? •.• Sonra birdenbire u. mnk niçin elimizde olma81n?··· Fa• 
"anıyor. gene hntıralarr, ıstırapla. kat değil .işte, Ayşe. Siz, sa\•gililc. 
rı, neşeleri olan ftleme glriyorum· rini bulacaklarını bilclikleri rerler. 
•'Ayşe! ... " diyorum ve gön!Um o de aramayıp bilsbütiln başka yer .. 
·nc>calsiz, bitan manzaradan l>irdım· lerd , bulunmalaı:ma inlka'n oitnı· 
bire ayrılıp gene kendi kendine. ,yan yerler.de aı:ıyan. or.alarda. ras
~ene kendini yafjamağa baelıyor· gelemeyince de üzülen aşıkları bil .. 
Etrl\fta ses yok; benim jı;imdo mez misiniz? onları hiç duymadınız 
lıa.sr.l'tfa, biç bir zaman sonu gel· mı? Onlaı:ın 3.511 ar:adıkları sevgili 
miyecek hicranın nnğmesi var. O midir? sev.gjli için üzUlmek midir? 
na&mc içimde size nıt olan bi~kaç böyle üzülmek scvgilidon büabli. 
kliçlik habf?YI. gönlümün biltiln tün başka bi~ şey midir? buna. 
?.enginliği olduğun\l hissettiğim kimse cevap veremez. Fakat, Ay. 
hatıraları uyandırıyor: geçmiş ~ıl· ı:e. kolay olan, hiçbir imkfınmzltk 
larda size. bir gün böyle Se\'e.ccği_ gözükmiyen sevdalar peşinde ko· 
mi bilmeden, fakat genc' bir _şe_yler ~anlar, gerçekten aşık olamazlar· 
sf'ziyormuşum gibi mcserrctlo bak. Aşk n~vesile, zcvklerile. ümldJe· 
tığım günler; sizi sevdiğimi anla· tile ve bunlardan dalı& ziyade> 
mak saadetine ~rdiğim o be.rmk iiziintUsü, kederleri, yeisi ile tat
kış ak~n.mı; o kalabalık yerde tn.· lıdır. Göz y~ı d.QktUrmiyen aşk, 
mnmilo tesndUII imiş gibi gelip nek mı olur, Ayşe? Acaba aşk,' 
ynrunıza oturuşum··· Yüzünüze bak- tatlı bir ıstn:ap arnınak.t.nn başka. 
mağa cesaret edemeksizin. sndeee bir şey midir? ... Belki ben de nı· 
ynnınızda olduğumu bilmenin ver. kmıdan. bu limitsiz aşkmıdnn sil. 
diği emsalsiz haz i~inde getirdiğim kinebilirlın; fakat bunu ister mi. 
o dnkikaln1-... Ayııe, ben o hazzı. ylın? S&adeti ınümklln olan yerde 
bir akşam yanınızda yürüyebil. aı:a.Dla..~ üzüntllden, mbra.pt:a.n. 
mek. sesinizi dinliyebilmek zcv.kini kaçnııığa. razı olur muyum.? Bunıı 
tattım; :ırtık bedbaht olduğumu, belki kendi kendimi) eoı:mııktan da. 
taliin bana hiç gUlmediğini iddia e· korkuyorum: şiziıt de ibeni sevme· 
debilir miyim?... niz, 'beni yolımuz Uzerinde gördü· 

Hasret ne kadar uzun, Ayşe· ğüniiz zanıan tebes.'sümle bakmanız 
Günler uzun değil, akıp geçiyor- kn-bil olsa.. acaba ben eizi gene, bu· 
Fakat hepsinin biribirine benzeme- gün sevfüğjnı gibl scveı: ~? 
si, herbirinin bir gUn evvelki hatr. Siz, bana. en zovkli iimitai,Jik.Jeri 
rnlara lıiç]Jir şey k:ıtma.dan, bir balı e<ttn Ayşe, beninı sl.zdo seV"" 
ı;ün evv(IJki üınit.'Jiıliği, yeisi hiç eliğim betıd n çok uatün. be1ll be. 
azaltmadan geçj,p gjtmesı; işte bu. ğEUU:Diyen, bana ibalanağa. teneY.zill 
tahammül edilmez derecede uzım ebp.iy~n.c ins_an deiil midjr?... • 
gözüküyor· Biliyorum ki o dl\lgJn Neler söyledim. Ayıe? Bu usun.' 
dıılgm gittiğim yolların. hiçbir dö. bu sonsuz gibi gözilkcn haın-et 
nemecinde. §imdilik, sizinle karşı· günleriııdc her şeye :rağmen doğ. 
lıışmıyacağnn; fakat biliyorum ki mak istiyen ümidlerlıni kendi ~ 
bu günler sonsuz değildir: zaman limle nıi mahvediyQrum? .A.:sk.ıın· 
ynzı götlirüp sonbaharı getirecek dan şüphe edip, sizi değil de ~iz
ve şimdi, siz olm:ıdığmız için ba· de imknnsızlığı. sizin vereeeğWz 
na en knlabalık anlarında bile ıs· ıstıraplaxı ~evdi..~in:ı.i <lüıiQnerek. gc
sız gözüken yollar, belki hiç um,. ne kendimi zchirlemeğe mi k.:ılkı. 
madığım bir dakiknda şcnlcnivc. yorum? Ankım bent bırakıp gicii_ 
tccck ... I~akat. Ayşe. bununla has~ yor mu? Gene mi karanlık gecele· 
ret bitecek mi? Siz. benilll SC\'ini· re gömii!P.ceğim? Ne ha.sı:et.İJ) so· 
vereceğim o dakikada ~ene benden nıı olacak, Ayşe, ne de bu aşkımı, 
yüzünüzü çc\'irccek; beni görme· gönlümün hazinesini kay~iver
miş gibi, dııhn doğrusu beni gör. mek korkusunun--
düğünüzü pr>k nlf1 hissettirecek, Sizi seviyorum. Ayşe. Bu kor
sclfmuma fırsat verınetll'n geçip kular olmasn, asli belki o ııunan 
gidecek def':n :m.i.siniz ı ~t.lim asıl nizi. size olan a,'}kımı büsbütün kay. 
bu h:ısrct günlerinde, bC'ni en gü. bet.mcktcn korkacağım. 
zPl haimıhrıruh ,-~ıc:.."f•n acılnrınr Nurullah A'l'AÇ 

Mezar soyan bir 
adam yakalandı 

Cebinde ölülerin 
a~hzlarından sökülmüş 

34 altın diş çıktı! 
J !asan Basri Lsmlndc bir adanı ev· 

\ clki gece Knrac,.nhmctte mezar soy· 
gunculu[;"ll yop:ırl•en cUrmUmcşhut 

halinde yakulanmtştır, Hıı.s:ın .Basri)! 
hnzmıı. Uo bir mezarı açnrkcn ynknla· 
yan memurlar üı:crlni a.ram~lor, 34 
tane altın dlıs bulmuııtnl"dır. Suçlu 
bunlnn mczarlıırdnn ı:ıknrdı~ı itırat' 
tir . 

Hıuıan Basrinln mezar aoyguncuıu 
bir hıtalNlı .riirQyonunu1. Bu hu~!ltftki b.fıılltt tlii•r 11Utunlarr- ğundan eV\·cıce J,5 sene mahkt"ımıy~tı 

olduı-u da anltı§ılmıQtır. 
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Aylarca temsil edilen asere 
yeni yeni sahipler çıkti ! 

(Ba.s tnr:ırı 1 ne ide) 
llUn& irat kaydedilmek mecburiye
ti h8.sıl olmuştur. 
• Bu neşriyat üzE.'rine uhipsiz ııa. 
rayı ıı.lm:ık için "Yelpaze" eserine 
yeni yeni mütercimlC'r türemiş ve 
Şehir Tiyatrosu rejisörlüğüne 
m üracaat eden bazı kadınlar ese. 
rin kendilerine nit olduğunu söy· 
llyerek tellC hakkına talip olmuş· 
larchr· 
· Bunlardan biri de bu ıııabah tele· 

fonla rejisör Ertuğrul Muhsine 
mUracaat e~. diğerleri gibi bu 
da "Yelpaze" nin mütercimi oldu
funu töyll'rniştir. 

Ertuğrul Muhsin kendisini Res. 
,mlye adıyla tanıtan bu meçhul mu. 
h &tabma telefonda ~u cevabı ver
miştir: 

"- Hannnefendiciğim. bu "Yel
paze" eseri hakkında gazetede 

'gördilğilnüz yazıda yanlışlıklar 
tvar. Ben 8İ%e bu işin doğrusunu 
' anlataymı: siz de e5erin sahibi o· 
l luı> <>1.madığmw • o .zaman dilşü-
1 ıı.UnıUnil%-

. Bundan 4-5 sene kadar evvel bir 
kadm bana milraca&t ederek ''Yel. 
paze" tercümesini verdi- Tetkik et-

ftJm. Eserin eşhası arasında fazla 
1 kadm va.rdJ. Kadromuma bulunan 
j h dni artistler bu eseri teıruılle kl
t falJt!etmediğipden vaziyeti kendi· 
ıalıie'aöyledim- nende temsil edile4 
l,l:illiıeeğ~} bildirdim. Eser böylece 
1 bldr; kadm da bir da.ha gelmedi. , .... 
t ~Geçen sene kadromuz müsait o. • 

1 
lunca çok temiz Ye iyi tC'rcüme e. 
dilmiş olan bu eseri lııtanbulda 21 
giın temsil ettik; kadın ) ine ı;ö· 
rünme<li. Ancıık ~eçen f;en'? arka· 
daşlar Anl:ara turnes.nde bu eseri 
tc>msil "trni"kr· Tems'lde eserin 
mlitc:rcimi olıın kadın da bulun· 
mu, ve arkadaı;lara mliracn:ıt ede
rek eserin kendl~int? ait olduğunu 
söylemi~lir· Ayrılmış olan telif 
hnkkı bittabi kendisine Yerilt?cck. 
tir ve bu hnk irat kaydedilmiş de. 
ğildir· Eserini getirerek benimle 
konuşan, Ank:ırada nrkadaşlara 
I"Qllracaat eden kadının, yani ese· 
rin mUtcrciminin adı Bedia .Akko· 
yunludur. Eseri veruikten ııonrıı. 
Avrupaya gitmiş olduğundan ese· 
rlnin lstanbulda temsilinden haber· 
dar olamadığını, ancak Ankarada 
gördüğünü bildirmiştir. Şimdi hanf. 
mefendiciğiın. acaba bu eserin sa. 
hibi olduğunuzu dilşünmekte de· 
vam edecek mi'iniz? ,. 

Telefondaki muhatap hiddetle 
şöyle mukabele ebni§tir: 

- Gazeteye niçin doğrmıunu 
söylemediniz de bir kadını bu mev· 
kie düşürdünüz'? 

Rejisör cevap vermiştir: 
- ÜzUimcyinlz efendim, bu k:ı· 

bahat bende değil. Ben doğrusunu 
söyledim nmıı. ne o gazetenin mu
harriri, ne de gazetenin ıııahibi. . . ' yım. 

t4 Muhatap susmuş. Ahizeyi şiddet. 
~e yerine ko~unun çatırtısı reji· 
Sörün odasından duyulmuştur. 

Hint -· ..... f ingiltere üzerinde 
ordusunun düşürülen 

~.J~~!Y~~~ bin •. r-~~Y~~el~~nı. hava 

askeri otomobil 'H dahili emniyet nezaretleri tebllğ'I: 

1 k 
Pazar gUnU tlç dU§man bombardı· 

a maca t ,man' tayyaresinin daha imha. edildiği 
l'ilmla, %0 (A.A.) - lkl Amerikan ha.kkmda mütemmim ına!Omat şimdi 

flrkeU olan rord ve General Motoı' :-ımmıştır. nu ırureUe dUşürUien düş· 
kumpan,yalan otomobil karuııerl tab·~ ma.n tayyarelerinin adedi l•H U bul· 
rikalarmm Hind hUlmmeUnln Hind 'muştur. Bunlardan lkilıl sahil muıiatn 
ordusu Jı;ln acele aiparif etUg:t askerl U t~kllAtma mensup Blnenhelm 
otomob!lleri imal etmek üzere husus1 tayyareleri tarafından dU§UrillmUşler· 
tertibat~aldıklan zıuınedllmektedlr , dlr. UçUncU talim merkezi ııiJA!uıız 

HıUlhA~?' _H,inıi k"-rıı. Jruv,vellcrlnln pUoUanndan c;;avu, Aino tarafından 
20 llA. 30 bin otomobn satın ıtlmsya dUJUrUlmUştUr. lki tayyare ha\nda 
ıhtıyacı oldu~ beyan edflmektedlr. carpl§mIŞlar ve yere bfriblr!ne girnılş 

olarak dU§mUşlerdlr. Pilotun bu mU· 

Alman 
paraşütçüleri 

(Bq tarafı 1 nclde) 
üniformalar taemıaktadn'· Tayyare 
mürettebatı ve pa.rqtitçillerin mll. 
11 Uni!orm:aları, :Alman tayyareci
lerinin Unlformaarmm aynidir. 
· B iltUn modern devletlerde oldu· 
ju gibi. tayyar e mürettebatı ile 
parqUtçU askerler, ilniformalarr 
mu ilatUne huauıt bir elbise giy
nlektedirler.' Bu iAe 1936 danberi 
b llt iln g eçit resimlerinde göateril. 
mlttir·~Yine bu elbi.aeler eol kol 
11.stilnde ukeıi rtitbelerin bariz 
bir surette görUlebilecek işaretle. 
rini ta.emıaktadırlar· Bunun Jçtnd.b:' 
ki mezklır hususi e~biseler dahJ 
beynelmilel hukuk kaidelerinin 
Uuırihatına muvafık bulunmakta· 
dır. 

Esir edilen Alman tayyareci ve· 
ya pare.~UtçUleri, beynelmilel hu· 
k ukun harp esirleri hakkındaki 
tasrihatına tevfikan muamele gör
m edikleri takdirde, İngiliz tııyya. 
r eleri mUrettebatına karşı derhal 
eıı liddetli mukabelebilmisil Yapı. 
Jııcağmr Alman hükümcli yenıden 
i§aret eder. 

İ:SGtLn:R .f~ :\OT,\ n llEX('Z 
AI.llfA DI 

I..ondra, 20 (A· A·) - Alman 
par~Utçillerine yapılacak muamc>· 
leye mütedair, rC'smi ajansların İs
viçre hükinneti vn.c.ııtasll,,. ~önde· 
rildiğinl haber vc>rmiş olduğu no
ta};. dün akş:un:'l kadar İngiliz hü. 
kiırneU henüz almamı~ bulunmıık. 
tadır· 

Vefat 
Nemllzade merhum Bay Hıımdlnin 

Eevcesi, Ncmlizad" Bay Cem"lln hem· 
firesi; Ne:nlıiade E~y Galip, ı~ıtrt, 
Cdfil, Sıtkı, Nafız ,.,. Boıyı'l f ı. -e, 
Habibe, Saadet \'!! Hamlycn n '"le!,..· 
lerl. Veteriner fakültesi cerrahi cn~ti · 
ttl3U doçent.! T~\-!lk Ba:0 rln k'lJm·al· 
d,.s! Bayan Nurlycn'n p:ız:ırtr·ı ~.l':IU 

nk~:nnı s:ıat 23 bu"'•ı"tttl. \"dnt e•tı'I· 
nl tcea.s!lrle lı.ıbcr ;ıldıl;:. C'cna"=r. I y:ı 
rınkl <;ıırşamb:ı gUnU 1l buı;ukta Or· 
l.Jlkoyde Taşm"rdh'enlerde Aladoğan 
11o:C1ğrnd:ıkl lG numaralı hane.sinden 
b?dırılarak Bey&ZJt camilnde o~le 
11a.mazı 1u1mdı1:t.ıln sonr:ı. P.:dlrnclrnpı· 
feh!tli~ detnedlleeektir,. 

.ı-:ederdldtı all•!!1n"" '"""·anı la:.ly .. t 
eyleri::. 

aademcye kasten mi .sebebiyet verdl:i 
hiçbir zaman anlaşılamıyacaktır • 

lııglltere üzerindeki dUşmnnm bu· 
gUnkU hava !aaliyeU ehemmiyetli 
olmamıtıtır. Yalnız az miktarda dtıı· 

man tayyareleri fasılalı hUcumlar 
yapmı§lardır. Atılan bombalar Es· 
aex §ehrinde ve Nor!oll köyünde evle· 
re hasar vermltıtlr. 

Galles cenubunda bir doka hUcum 
edilmişse de yapılan hasar yalnız bir 
petrol deposunun yanmasıdır. tnglllz 
hava kuvveUeri tayyare meydanlann· 
dan bir kısmı da bombardıman edil· 
ı:nıı ve bl\ZI zayiat olmuştur. ŞlmdJye 
kadar gelen raporlar u·cı tayyareleri· 
blizln iki dU§man bomb:ırdıman tay· 
yare.si daha dUşUrdUklerini bildirmek· 
tedir. 
DOŞOROLEN TA YYAHELF.H 
Londra, 20 (A.A.) - Hava llCZB· 

retinlıı l6Uhbarat aervltıl tebliğ etmı,-
tir : 

Son yedi gün zarfında lnglltere U· 
zerine yapılan bukınlıır eımasında 
d~Urlllen Alman tayyarelerinin he· 
men dörtte UçU bombardıma.n tayya· 
residir. Filhakika bu 7 gUn zarlında 
İngiliz avcıları 513 tayyare dUşUrm~ 
Jerdir ki bunun 3ii tanesi avcı · bom· 
bardımandır. 

Aynı devre zarfında b:ışka vasıta· : 
Iarla 5ıi tayyare daha dU,llrillmlJştllr 
ki bu surcue son yedi ~unun yekunu 
r;sq, yanl ı:-Unde vas:ıtı 81 tnyyarcye 
h.ıliA' olmaktadır. 

POLiSTE : 

T ramvaydan atlıyan 
kadının parmakları 

kesildi 
lJun ı;cce saat 22 ele Sırkrcidtn F.· 

dlrnr!<npıya gitmekte olan 2653 n:ı· 
m:ıralı \•alman Mehmet Emının ldarr.· 
11.nclcl•t tıamvııy arabası Atıkalıpıışa· 
ya yaklaştıC"r Bırada romorktn bulu· 
n:ın Hayriye ism·nde bir kadın, araba 
dı.;rmadan yere atlamış fakat dU~rıı.-k 
bir Eıyagı tramvayın altına g.tmlştır. 

Parmaklan kıısılrn kadın Haseki ı 

h:ı•tnnesıne kaldırılmıştır. 

nın OIH·:s J>f': ı ·o ('~D.\ 
K.\~U J~ U"G,\ 

ı-:adıköyUn~e Telifli .ııok:ı;'.:•nc!a o~un 

d"posunda ylltnn nmf:'le ŞllkrU ile 
:ı,; nı deponun arnb:ıcılarmdan Homan 
y .. lı Ahmet :{arabukla dUn gııvgaya 

tutuşmuşlar, Ahmet cHne geı;lrdlj\'I 

bUyUk bir odunu olanc" lluvvetlle 
ŞUkrUnUn b:ı.şrna indirmi~t.JT. KııfMı 
yarılarak bay;;-ın blr hnlde :rere ııcri· 
len amele Şükrü yetı~cnler tarafından 
derh&l hut.ane ·e kııldınlmış ve atıı;lu 
yakalıı.nar&k hakkında tahklka~ ba!!'· 
Ianmı~tır. 
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''Helli,, 
hadisesin
den sonra 

Milli Şef şehrimizde Amerika 
Kanadanıtı 
müşterek 
müdafaa 
kararları 

Yunan 
gazetelerinin 
matbuatımıza 

heyecanlı 
teşekkürleri 

İngiliz gazetelerine göre 

ıtalya tazminat 
ısteyecek 

(D:ı., tanırı 1 nclde ) 1 
Reisicumhurumuz istasyonda 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
Meclis ikinci reisi Hasan Saka, 
vali ve belediye reisi Ltitfi Kır. 
dar, harp okulu komutanı kor. 
general Ali Fuat, 1stnnbul ko
fettişi Tevfik Sılay, emniyet mü 
fettişi Tevfik Slay, tmniyet mü. 
dürü Muzaffer Akalın ve üniver. 
site rektörü Cemil Bilse! diğer 
birçok askeri ve mülki erkan 
ile devair rüesasl ve kesif bir 
halk kitlc; i tara fmdan hara.ret
le karşılanmıştır. 

Milli Şef mütebessim bir sima 
ile trenden inmiş, karşılamağa 
gelenlerin ellerini sıkarak ha _ 
tırlarmı sormuş, iltifatlarda bu. 
lunmuşlardır •. 

Reisicumhurumuz, bundan 
sonra. kendilerini karşılayan 

b iiyük mahdumlarile beraber, 
alkışlar arasında rıhtrmda bek
lemekte olan Acar motörüne 
gelmişler ve motörde bulunan 
muhterem refikalarile küçük o. 
ğu11arı ve kızlarına mülaki ol. 
muşlardır. 

Milli Şefimiz, motöre biner- • 
lerken harp okulu komutanı 
korgeneral Ali Fuadı da rcf a. 
k a tlcrine almışlar ve rıhtımı 
dolduran binlerce halkın sami. 
mi alkış ve f;evgi tezahüratına 
selamla mukabele buyurarak 
Flor yaya hareket etmişlerdir. 

Cumhurreisimiz Floryada bir 
müddet istirahat buyuracaklar
dır. 

ingiltereye . 
yardıma teşınıl 
edilecek mi? 

J13ııtl Amerika hazine 
Kanadaya gitti 

Ottava, fO (A. "A.) - ı...ef ~ 
jansı bildiriye~: ud•' 

Atiııa, 19 ( A.A.) - Ati na a. 
jansı bildiriyor: 

Bu buhranlı günlerde Yuna.. 
nistan ve Yunan hükumetine 
karf;ı bütün Türk matbuatının 
izhar ettiği dostane ve anlayışlı 
tarzıhareket hakkında g::ı.zeteler 
heyecanlı memnuniyetlerini if::ı.· 

11 Mil YON DOLARLIK BUGDAY 
VE PAMUK SATACAGIZ 

Kanada ve Amerikanın rt1 ıcıcU 
fa.ası için muhtelit bir teı:e r'~ 
ihdası hakkındaki karar b\l1 et. 
d . b" . t }lası . 
erın ır memnunıyc 1t:V' 

miştir. Efkarıumumiyc bU Jıı~, 
rm, tehlikenin Avrupa ,.~ ll~ 
liz imparatorluğuna rnilJI ~ 1 
olmayıp bütün diinyayıı. ldıığıl' 
olduğunun tanınmakta 0 tiııdt1 
na bir delil olduğu kana.il 

de etmektedirler. 
Kathimerini gazetesi diy~r ki: 

"Tabii dostluk hislerinden ve 
iki memleketi birle~tircn ittifak 
bağlarından ilham alan bu tarzı 
hareket Türk Yunan çözülmez 
bağının en güzel ve en beliğ bir 
delilidir." 

Orta Avrupaya klering borcumuz 
18 ınilyon lirada pamukle ödenecek dir. tıl''' 

Bundan başka Ruzvelt • tııı' 
kenzie Ring nnJaşm:ısı?ıll g'ö'' 
manasını ancak istikb:ıl1n rs!Jlf• 
tereccği doğru olmakla ~ ııJs"cı 
batı yarı küresinin mUd w'.' 
için alınan yeni tcdbirJer

1 
~et. 

ruz tehlikesine maruz meJil.~~ 
ler ara~mdaki manevi ba:r ~· 
sıkıştmknakta olduğuna 1 

Proıa diyor ki: 

Ank:ını, 20 - Ticaret Vekalc· 
tinin hcs:ıplarına göre, orta A vru· 
paya klering borcumm: 13 milyon. 
dur. 10 bin ton p:ımuk ihraç edile
rek borcumuz ödenecektir. Ayrıca 

"Son günlerde Türk matbuatı 
tarafından gösterilen hararetli 
sempati hilha.cısa tebarüz etti
r ilmelidir. Bir çok defa kendili. 
ğinden izhar ettiği Yunanistana ..ı 
olan dostluğuna sadık kalan 
Türk matbuatı Yunan ruhunda 
derin bir akis tevlit eden Yunan 
m illetine karşı alaka ve sempa.. 
t ilerini göstermek için bu fırsaj 

• • 
ızmır 

(fl:ı.5 tarafı l n<'lde ) 
gelmişlerdir. Ote l ve lok:ınta13r 
belediyenin rmri ve kontrolu al· 
lındadır. Biltiın bu yr>rlerdc \'e ı::a· 
zinolarda ylizde 20-30 tem:lHHlı fu . 
ar tarifeleri tatbik ı:c1ilmekfr>dİr· 

tı kaçırmamıştır." 
İNGİLİZ G.\ZETELY.:Rl~E <i0R F. 
İTAL\'ı\NLARIX 1\1.\KS.\ TJ,ARI 

Londm, 19 ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

1ngiliz matbuatı. Yunanistanı 
İtalyan - Alman nüfuzuna ~ek. 

mek, yahut Balkanlarda daha 
ileri gitmek ve yahut ta İtalya • 
nm Afrikadaki mücadelesini ko. 
laylaştırabilmek ıçın İngiliz 
k uvvetlerini ikiye bölmek gaye
sini istihdaf eden Alman ma. 
nevrnsını büyük bir dikkatle ta. 
kibctmektedir. 

Gazeteler Helli'nin, mcsuliyeti 
ancak Jtalyaya atfedilebilecek 
olan torpillenmesinin bugün is
tismar edilmekte olan Arnavut. 
luk istiklalinin ltnlyn tarafın • 
dan tahrihi ile başhyan gergin
liği arttırdığını kaydediyorlar. 

Times gazetesi de şu satırları 
yazıyor: · 

"Yun:ınisatn.ı. karşı mctalibc. 
ler serdedilmek üzeredir. Ital
yan matbuatının kullnndıkl:.rı 

lisana bakılırsn bu istekler c;ok 
ileri gidecektir. Belki Davut 
Hoca meselesi ltalyanın arzu 
ettiği arazinin devri için vesile 
olara.k kullanılacaktır. Böyle 
bir talebin resmen yapılması 

muhtemeldir. Verilen malumata 
lindcn dolayı Arnavıılluk namı. 
na tazmin::ı.t istiyeccl<tir. 

f talynnm Yun:ı.nistanı, ln;i
liz teahhüdü mucibince Jnfiliz fi" 
losunu yardıma sevk edecek ''e 
bu suretle mezkur filonun baş. 
hea Yunan limanlarını kullan
masına. imkfm verecek olan İnu. 
hasamata sürüklemek niyetinde 
olması şüphelidir. 1\1usolinin.in, 
düşmanlarının adedini arttır 4 

maksızın iktidannı Adriyatik 
denizinin doğusuna yaymak ih
tırnsını tatmin ümidile meşhur 

korkutma oyununu tathık etme. 
si daha ziyade muhtemeldir." 

i svcçte üç 'ca sus 
yakalandı 

l'tokholın. %0 (.\ . \ .) - Both.-nbu;g 
Şl'hrınde tıç Polonynlı, lıir ccnPbl dev· 
l•t hrsabınR en usluk yapmak ııuç•ı 
ile tC\'ki! edilmıştır. Bu tlç kl~lnln t'l!ı 
kimnt \"e ticaret ı::-rmllerl hakkında 

malı'.ımrıt toplamakta oldu~ beyan 
cdılmckt dlr. 

Arja n tinin p amuk 
m a hsulü 

I~•ıenoc; A) M':!I, 20 ( .\.A.) - Hu ~
n.,ı:ıln Arjantin pamuk mah~uıu 74 bin 
ton raddesindl" tahmin edılmektedlr.Bu 
miktar seçen seneler vaııatli!lnln Uı· 
tlinrlcdlr. 

Billtin lzmir h:ıvraklarla dona. 
tılmıştır. Duglin, lzmirin iki ısat 
bayramı olarak kabul olıınmııı;ıtıır· 
Fuar ı-ahn:t11 bir nydn üç mil\'on ki
IO\":lt rll'ktrlk !::ırff<'dccektir. Fu· 
nr PlC'kt rik ll"n\'iratı il" gl'CC adi\" 
ta bir günd.lz manzarasını almak. 
tadır. 

J\t'J .. Tt)rı P.\ ''\'OXU:\' Oı\ 
I\ı\RIIC'. Tt'n SERGISt 

M:ıarif \'ckiıleti bu sen" Kültür· 
pnrkt:ıki kU'tür p3\'yonuncl:ı bU. 
yük bir kıırikatiir s~rf!i!".i hazırlat· 
maktadır. \'cki'tlet, nyni p:nr~·onda 
Vekaletin 1940 ne"riyatını da tcş· 
hir c.>tmcye karar \'ermiştir. 

TİC.U~ET v r:\\fT,t t·~ ... u~~r·; 
Hükümel n:u:'lınıı. fıııırr l''"\Cak o· 

lan TiC!lrr.t Vekili Nazmi Tllpru. 
o~lu dUn sabnh l:r.mir ,·an•ırilc Js
t anbııld:-n şehrif"li;o:e t:"lmiıı ve rıh. 
lrmd:ı \"ali. komııtM bc>ledlvc ve 
parti idP re lırveti rcMeri ve vekil· 
Jete bnıfü müesseseler erkanı ve 
birço'c d{)stları tarafı:ıcl:ın kıırşı· 
lnrnn•tır· 

D:.ndosilc bir rısl:cri ktl:t \'C jnn· 
dftr.:ı:.ı po'is müfrC7."'IC'rl ilıtirnm 
r"smbi Y"'"JMl'jtıı·. Avni vııırnrl:l 
Yur;-,slnvyunın Anknra clrisl de 
fuarm nı:ılma törenine i"tirnk et. 
mek üzere şchr'mizc gclmi~tir-

t ıu i N'G1LIZ N \'.f.111 r.u ,\ !i:"A~il 
IL\J>YOn.\ Tll::-!;{ÇE .. 

liO:\"UŞ.\C.\:~ 

ı.on:1rn, 19 (,\. A·) - İzmir fu
arınm nçılması münnsebE:tile ınü'l. 
tcmle':elcr ıınzırı lord Llovd ile B· 
Amery 20 A;u'3tosta f;ant 18-10 
da radyodıı Türk hüki·m~tinc \"e 
fuar t('rtip heyetine hll:ıbe:ı mu· 
vııffakıvet tcmz:rni:llnde buluna· 
cnklardır· 

Her iki nn::ır da türkçc konu~a· 
cnklardır. Me\·ce tulleri 3t.~2 ve 
19.GO metredir. 

T . t 1 ·1· . b ıcare ve.~ı ının ugün 
irat edeceği nutu~c 

İl.mir. 20 (Uu~.usi) - Ticaret 
·;ekilinln lıugün fuann açılışında 
irnd edcc"ği mühim nutka ehemmi
yet verihnr'~tedir. Vckifüni1. fuarın 
gay!"! ve JT''ll:5'ldrnı anlattıktan son· 
ra iç ve dış lic:ırctimizin bıı~ün!.a 
vaziyetinden bahscclecc!:, ithalat 
ve ihracat bir'i'l(Ierhı · ı verdikleri 
nE.'tict>leri :o:lkre".lC'rck ihtikurı önle 
yici tcdb:rl"r bahs!nde ezelim!~ 
şun fara i"::ıret edecektir: 

''\'Ucudr gC'tiril:niş ''"\'a getiri. 
lC'cC'k obn tücc"'r hfrliklcrlnin 
bünyl"si, yeni d"vrin yepveni olan 
ticaret :"ihniyct!ni azıımi temsil kn· 
biliyetinl haiz tacirlerimize yardım 
etmek ve böyle olmıyanlam kapı· 
ıııını kııp:ımak için kfıfi derecede kuv 
vctlidir· Eahsettl"im bu y<'ni fca. 
ret zihniyetinA göre, tacir, ihra
catta olduğu kadar ithalatta da, 
memleketin yüksek menfaatlerinin 

10 mllyon liralık bu~day ve 25000 
ton pamukla. dıı 11 milyon dolar a. 
lmacak ve döviz ihtiyacımız da te· 
min cclilmi ş olacaktır. · 

fuarı 
bekçisi olan hükumetin t;ıkip etti. 
ği ııiyasetin fladık ve ~amiml ınii· 
messlli olmaya. bu siyasetin sıra· 

ııında feragat göstermc>yi; fecla et· 
nıC'yi de bilen dür!i11t hir tatbikat. 
çı:4ı olarak r;alışmay:ı. mecburdur. 

Tücrarımı7.ı tenvir rtmi~ olmak 
için şu birkaç nokta iizerinde du
racağım: 

İthalat cmtiasıncln. yabancı 
memlP.kcUenle fia tların nrtmış ol. 
mı:ıııını drrhal :memlekC"llmizdc>ki fi· 
atların da arttıVftmaSı lÇi'n -mulitk 
!!l'hcp olarak Ji..'lbtıl eclc.mP.yiz- An
c:ık dnha yüksek fiatla fiilen ithal 
edilmiş olan mal ye,ni fial üzerin· 
dr>n satılabilir. 1 thalfıtc;:ılarımız bu 
ciheti iyice hilmelidirler. 

Dahili ınah11ul ve mamullC'rimiz. 
de de keza, fiatların yükııc!tilme11i
ni ancak maliyet fialının yük11el. 
mesi mPczru kılabilir· Dikkat edil· 
melidir ki. keneli maliyc:!t fiatına. 
hatta mütev:ızı bir kar ilô.ve ede· 
rek Pıılnn her tncir mutlaka iyi 
yo'd~ de""rll•Jir. ~·eteki"1 bugün, 
demiri ;}~ kuruşa Rlıp '40 kuru~ll 

satım tacirlerin • varsa - ,·aziyeU 
bövledir. 

Faturalara Jıakiki kıymet ler"n 
yazılmadığı s3ylenmcktedir· Bun • 
lann ıneydann rıknmıyacnğı zan· 
nolunmaktadır. )kinci P-1 veya pc· 
rnkendccinin yilltsck fiatla satma
sını muhi:t :;östermclt için h:ıkika. 
ten yiiltcıek fiatl:ı kr>silmiş fr.tura 
sııdccc birinci elin haşmı yakmağıt 
.rnn:ır. Eğer riiksek fi~tl:ı ıntıp da 
aş::ığı falla fatura kc~ilmi'.)se, bu 
faturayı nlmn;:ı r za göstermiş o. 
lan i!:inci el veya pcrakendt>ci dil· 
şünmelitlir ki, kendi ııalı' fiatının 
muhik oiup olmadığını bu düşkün 
bedelli fııtura üzerinden hes:ıp o· 
dt'cef;iz. 

nu münasebetle, halktan bekledi· 
ğimlz yardımll::ı lş:ırct etmek isterim. 

Satıcı He uyuşarak yükBek !lyatla 
mal alma~ı kabul eden \'atıınctaııı ken 
dl rı:;ası h!IMrn:t him:ıyc etmel< mUm· 
kUn değildir. Fakat bu vatandaş ııa· 

tıcıyı yüksel< flyntın ldamesine te§vlk 
ettiğini ve binnenalcyh d~er mUsteh· 
ilkler için zararlı bir hareket yaptığı 

nı unulmamalıdır. 

Halkımll'.d:ın kendisi lçln kurulmuı 
olan teşkllAtımu:a yardım etmesl9I 
bekleriz. Bunun birinci şartı kötü ni· 
yetil satıcılarla uyuşmaktan imtina 
etmek ve bunların yakalanmalarını 
kolaylaştırmaktır. Kulaklatan kulağa 
şlkAyetıcr, bolluk içinde ya§tyan mem 
leketlmizde ıu::umsuz ve haksız bir 
haleti ruhiye tevlit edebilir. ŞlkO.· 
yetıerlnlzi komlsyonlı:ıra bildiriniz. Bu 
suretle onlara, tetkik ve taldp lmkAn· 
larr vermiş. ve fiyat mUrakabealnde 
devleUn !aaliyctıne iştirak etml§ olur-
ıı.unıız ... • 

lildir. 
9 
t~' 

Yeni anlaşmalar hakkınd ,:, • 
·ı 1!11>'1 

siratta bulunan başve~~ •' t!le~ 
terek müdafaa prensipı ık' •c jtl 
leketin silahlanmasına. ' t3t' 
giltercye yapılacak yardıf1'19 ·,-et 
bik edildiği takdirde, bu '"'t:ef• 
§İmal Amcrikası t::ı.rihi~dc 5:fY 
nelmilcl fevkalade mfihıfll 
si bir jest olacaktır. ·ı~ 
A :\IF.RIK,\. IL\Zt~ t': ,:-.;,\ZlıtJ?\ 

SE1",\ll.\ TI rı$11~ 

/.,ondra, 20 ( A.A.) - 1 
radyoşu bildiriyor: j{J' 
• /ı. merika hazine naıırt~1~j11( 
nad:ı.ya hareket ettiği ' ~r'dS 
tondan bildirHiyor. Nazı!_tıf· 
on beş gün kadar kaJacs1' oıı r• 

Ruzvelt Vaşinglona t~l~udY 
derek Amerikanın rniIJı buıiil' 
faasilc yakından alakal1• ıı~ 
nczarellerin Amerika - hll ge(' 
müdafaa komitesilc tema53 

meğe davet etmiştir.__./ 

Romanya 
Macaristaf1 

JJ~) ~A 
c na<ı llU":lfl t " ' ~ıtb1 ~ 

nın terki lıakkındaki ı.ıacal" ı:ı ~
P.omanynnın cc,·abı hu s:ı~,cı !"~· 
Sf'Verlndc f:.omcn ınurabh115• ı,e\'cll 
fından ı.~ı\car <lele,gMyonurıa ~ 
dllmlşllr. c;Jl'JJ ı· 

Bu ınernslml mUtr.ııklp, )f~etetl P 
hll:.fımetlerlle istişare edebil >" -' 
çin ınurahhıo.slar hemen ccl5t • 
17 ye kadıır tatil ctmı"ıcrdlf· .. ~t 

.. ili» .,,ıe • 
Zannedlldlğlnc göre :r.ıacat tto"'.:.tıl 

sih·anyadB 13 vlll'ıyet ıstef11t'i~el~ 
Romenlerin lce nUfus nıUbS ~ rJ
hcr tUrlU hal suretıc:'inin cs~uıııısl' 
kil etme.sinde ıBrnr ettikleri (ilf 
tedir . 6rt :..ıtı 

Bundan maada nomenlcr ~- 'P/ 
y·t terltetmcyl tekli! etrnl~lt -;o~ 
lar, Saturnııre Sn laj, Bllter l ı""' 
dır. nıı ııon vlldyetın ısrnlıı 
tıehl:- bu tekli!c dahil değildir· 

su bask1P1 

?J· 6-
Pckin, 20 ( A.A.) - p. 

a j ansr bildiriy~r: ye~~~ 

Çin de 

Devamlı yagmurlal' ·(JJl~ 
tuğy~nlar husule geti~J~ .. 
Kaifeng'den haber aıwdı~jt 
re, Hoangho barajlaJ1 ~f' 
yerlerde mukavemet . , 
rek suları koyuvenniıttif• ~ ' 

Hitler umumi 
karargaha gitti 

Binlerce köy ma.hY0!:v1'~ 
Yüz binlerce kişi ölilnl t ., ~ 
ne maruz bulurunakUd.~·.~ıı • 

• ların çoğu büyük JXlU~i 
kaçabilmiştir. Tehlike ı rtl~· 
bulunan mıntajcaia.rdBl' ~· 
kütleleri dalga. halinde -~' 

/Jern, 19 ( A.A.) - Basler Nac
hrihtcn gazetesinin Berlindeki mu. 
ha.biri Hitlerin garp cephesindeki 
umumi karargaha ~itmek üzere 
Berlindcn arrıldığını bildirmekte. 
dir. 

tadır. rıJ9",_,1, 
Tahmin edildiğine cııJf· 5ııl' 

ölenlerin adedi pek ço1' etJ~ 
ların çoğalmakta. de''s.ı:u}111'1~ 
felaketin da.ha ziya.de 
sinden korkulmakta.dil"· 



o 
ı· 

' 

' 
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ttt~ ~ k&r~~~r ınistn? ı Cüzdanını Tri,,tanlıya ,·erirken 
ı.. bllabuuı tgtnın zen J • ilave etti: 
"""' n baatırm -.... Şizıı '? Asından - A~ağrda beni boklcrkcn dU1· 

'~ lncbiUr1nı. l man vıuiyetlndc bir y1lbanc1 gU. 
"11 l\ karnı d rtirsen hakkmdan .,.elmeJcte tet'Cd. 

ıı ~ k 1 a aç olursa 1 dill etme ..• 
~ .} l'lııaııın, :~: bir J dcı!;i.l - Peki efendim· 

..,.ellı- . ·~it . 
' ı, • ._ lll· ~n ınince tc· - Hııydi öyleyse Peter. Allah 
ttl ""<>er ve · ~ağı.;a indiğini yı:n•dımcm olsun! 

'h e11ıı.ı 11RA1;...~ce Almanıann ~ .._1Y8. Peter yardnn aşağı Jnmcğc bRff 
:tar t6tUrl at.ıı.rnn. Yolda la.clı ve gözden kayboldu· Eğilip o 

ııa Cey oıın er nrna jiyeceı.- na. bakan Varkley genci o santl! l'lll .ı_ ııı. 
'ııı;"lldi gidelixn. gönderdiğine pişman oldu. gUnc~ 

1(
1 

?'lJl llara§U neredeyse b:ı.tacak ,.e karnnlılı 
Q ·~~ t \'e l>aketle· h:ı. urneaktı: i teklikcllydl· Falrn' 

ha"'--ıı:... 0 taşıdılar. \'a.rklcy 
~--~·•ı;ı bu \·ıı.rkley böyle harekete kenıfü:I~ 
~~. PnkeUeri ltarı tı m<'cbur odd~iyordtı· a ıu • 
~ ı... Olınaı h . • 

"il ~ • elkı de tnyyn. Pelerin işaretini beklodigi biı 
.~ g~ıın tan Ccleceğı olur ve saat znrfmda. Almanlnrın tekrıu 
~ ~ ld.arn eıae Pilot tNa§a dU· kullnnılme~n ham Lir halde Jtat· 
~~ i&te cat'lzt cndl lndıldorı p:ıraşiltlerdcn bitinin mc· 
a.. tıltın. b_ • ıeye dll 
-...,; ~ın. -..a) rağı gene yo- kanlunuını tetkik ctmel:le mc gu, 
duııı, ' denız tar"fınd 1 oldu Bir ııcnr> eV\·cl tntili csn::ısın. 

!'.. •Ot. u a ti 
b~nı 

1 

da amatör olnrnk parafiÜlçülük 
• '<: '~ 11~cd~Jc I'eter .. Een hir yapmıştı. fakat A lm:ınfnrın kullan. 
~ · ~ rJ ~.rr.J. :P.cniın d bu dıklan sistemden olmadığı için u· 

t :ı ııın, ı albuki b ıun boylu tctl:ikç Jüımm gördü ,.e 
h larıtı~ eıı ı · ı 1·-· • ••• ı· E" d"k rıı.l'tlş bın ~ !:ilde bcce· nas: 1§ ec:ıgını o,;rcm ı. ı;er ı 

·~.. .ıtıe atlıyacıı"" katli dnnnnır~a ka~·alıua takılma 
' b .j•lD. 

sı ihtimali poi; s:r.dı, denize <lil~ i· • esııtııanı> on~ .. 
, tl. Sorc at. mcıu tehli:H.:J:İ iıw fa .. lacaydı-
• .. u Çarp•p 

"ili· l <! nı · rı.ırc-al:ın . UJ ışı mi!teakip Alm:mlnrm snk. 
dıı ~::ıı ı~;J\ =.;. du"'Up yüzme l:ıdıtlnn direği meydan:ı çıkoııı 
~ ~ 1>-a bft t.Ulrn:ını thllmn· boynz b~j'r:ı~ı çet:tl· rtüzgı'.'ırın ~s 

111 ~ "kn r 
~ ~'liıı tE>rn dl' \'Ok· tPi l3tütnmeti tıı~·ın etti \'C alla 

t. "' t' •;! b • • .. 
ı:ı..,~d ır~ı.ıı. l'ırlt "':ıraıak bana mal: için, Almanların Jtnldırmoğ, 
~.'l tontıı . tl-.n ntaıım. do:·{ru bulrcadıklnrt lnı;!Uz. bandıra 
ıı: t l'cr1,. tıcl"r • knvı*ı ba 8ının asılmış olduğu 11ğacın ~ anm. 

~... n c•• 
"'llliıı ıar,.ket .•itanr. suyunu münasip buldu· 

t!ı alt i .~ h:ıtn· bir hale 
il tıııc ı. ı ~-a 

t l 11•bn Pınea da bDnn 
' • t Unıdı" \•erırsın 
l I~ dohu OlduP,u gibi gnrp-

l'ıl.a Csnır>• t , ""tn K e devam a· 
)t 8.tlQ 

>ıt "OUr ttın. İ!ltikamct 
' t •l'lllu lılraftan atlıyaca. 

lı~P( ~ il değil ıni? 
~, ~ ·~.. lldıın. 
~ lllt)ı a~tı ne 

ııı%ı ~:ıt , taraftan P11t1ği. 
l\ftt ~(\ 0 en d" ln.hmin e· 

11 na. g .. 
n~Uıı, l\lJıYaca ore benim ne 

Petcrdcn h!ılı\ ııcıı f!adn cıkmn· 

ması cndilıesinl dnvct ediyordu. 

Tept' henU:ı: eı ey nydınlı1r.lı· faknt 
~ağısı gölgede kalıyordu. Tr\ııtnn· 
h yolu ncknd:ır bilse ve inişe ne. 
kndnr alrsık olsa tl'hllb nı: drğll. 

di· 

Peterden umit ltcf.Inek mi ıazrm· 
geldi"ğlııi ği)eUJil\'leğ ıQa~Ja.dı&'r ''"""' 
da a~ağıdan "hu ... hu·-" diye bir 
sc~ geldi· Tristanh u·a?.r ~:ktıı;t 

kndar bnS?rnu~ olo.caklı· ~t.tı. ~ltıan thnıı nnltU''l\tn· 

rlıı r- bana :rnrdmı et Varkley cı:wnp verdi· Sonra :-.;. 
r~nı 

' l>~ kurtarm:ığn yccek paketini nlarok yardan a· 
~ ti: ~t'tı.diın şağr ,.e gücü yettlği kadar uznğ'a 
l'ttıııııa/ bıı fırtrı' C:alışınm. nttt· Paketin düııtüğti romnn cık~r-
!fıı(' ı:ı rıı it n sag ve salim drğt 8Cei duymndı, fakat a§ağıdan 
~~ (]t'ttbı ayııcıa dopo'arm Petcrin ikinci i,areti geldi: "Hu ... 

ıı · l)nı- • 
ıa.:e lııı' lltıcaıc ~ıçlnr pek ele" Hu·-" 
.~~I torlar <lort beıJ metre Ynrkley pnrn.ııütü takarak bekle. 

U r,.ı:·rın l'~ti Sen de dalarsın. di· Yanm saat sonra Pelerin ü~ün· 
~\> ne <likknt eltin cU i!!ııreU gelince yarın l:enanna 

ba t. kadar ilerledi, nefesini tuttu ve. 

~~~1 ~te..ıı i!ti bacağmı yay gibi gerip müm· 
1 w ~ r~ktt tonı-a birinci ma- ktin ol dutu ke.dnr ileriye doğru 
• ~ ~ ~~n ettirir '"c yukan atladı· 

l1?ı 11
l' b... boru su UstUne Soğuxkanlrlrğmr tam manruıile 

ı b·ı~ :-'"tıun 
i'l ııı ı .. llll'o Ucunu naınl muhatnza edcmiyerek paraşUlün 
ttıı ıııı~•ltruın. :Su mt'ka· halknı!ınt derhal çekti· Ta.s gibi· 
~\eattı:~ nı1 , bulup açmak dü§crken nefes alama! bir hale 

tlıı ~; · gelmietl ki pnnısilt açıldı. ı;ukut 
"~ <1· l'lptıltta hafifledi. I!.U:..gar paraşütii garba 
l~ ıter nı 11 

80nta tekrar doğru, inmekte olduğu kayalık tc
l\iıı tnı"ela,,,. d h 

'~ • .J• a arc. peye muvazi hir fstlkomctte sü· 
~ ~~ k 
ıı;ı "etıı rUklüyordu· Yere birkaç metre ·:ı. 

lııb ~ıc iııı---
~ · b ~ı~ • in bir hllva cereyanile cenubu ger. 
~ e.4~ "<lııtı:ıını 61rnı anladın 
'il. l'b,_ ·t ~iıtı. ağ:z1 açılınca bi~·c do~ru !ilrüktendi· 
·~ h~ k.. " de Yere mahir bir para~ütçü gibi i· 
t 'Ilı ~.. ~alaca'k P<>ya cire. 't' 'lr ı... veya deniz ncmcdi· Yan dil!}tli ,.c 8Ürilklcn· 
~- <tb-. "ullanıtnmar.: ba· mcğc ba§ladı· Fnknt birden km·-

,lh.. vem bir çift kol onu kRldırdI· Su· 
~ir 
~el'i dört. kutu tak.ip etmiş ol:ın Peter. Al • 

ıı121. l"a depo .i~in de 1 nııın!arın yere indikten sonra. rüz. 
~'l'ıa r>at- ll'lraın Pt'· gtırla sUrUklenmemek jçin. rüzgar 

~ ~t~~ OfencU btlkametlnde ko.,tuldarmı hatırla· 
, 1,. <leliltlnlın. . mıştı· V~nkley Jmcağmda onlar 

·• v.. 1
• Sen ~ '1tı " rnc . cesur glbi yapıyordu· 

ıı Jestcnin sadık . b" '· ~ ı·· t t· 
bıı ' 1 Varkleyı ı.r .. ayn us une o ur 
~~-· lerıını tu \"O pnt11.§ütilnU çıkıırdı· 
l.11. ·'Mlll tek b . ~ 
·"' <lu '1thn ~na İngflu: soluk so1uE:a: 

th b ~'U(ller, bitk lte.sm~ - Para:ı:ıüUin iplerini ~ıkarm, 
~~ bir lı: aı; kişiye i~I dl'cli, bize lazım o1acak. 
~ ~~cliıtıeru:~'lltla g~lerck Trun ma.naaile kendisine geleb'l. 
~~ tneacı Yapanımız. mesi içln on beş dakika kntlar din· 
~ <I~· ZatP.n b eyı Bezdirme- hmmesi ıazımı;eldi· Ayaklarım o. 
\ b ~!\la.na -; c~-nz bayrağın ğuııtur:ırak: 
""- r ltliı. ... tgnır gö..ı~-
""flllı ~ clU • '"'ıce o - Knyık lın.;ı;rr mı? di)'C 80rdU· 
ı. cıı~ . 6tcck. 
<{ bıt l ~atltn:ıı - Kuma ı:ekUm ve kurnmnsı l. 

<lllrı k ll~ilfa \: nda~·a ilk ı-in te~ çevirdim· 
~~ "*!>tanına ·el· Fransıı - Elektrik fcneı·lcri nerede? 
"' .... ~tılin. '-'nn.. .. ;:., .;ı_ • • 'Q." ---..ı ~ - Bende değU. vermemıntmiı:· 
r-.. ~t~ 
··u~a11" 1 rrı erene;~ Si.%de olacak· 

~ıın • 1• .:..ı. Sahl• Allah \'Crc tle kırılma· 
rını tlldcn nı n,,ı,t.·ı 

._ " rin~ o!ı::n'ar ... 
( Deı•trnıı t•ar) 

Süveyş 

f(anahnın 

tarihi 

ehemmiyeti 
l'llntua vo ~ı.rnbonus ikinci Ram.<' 

sın Kızılc!cırlzı Akdcıııze bağlayan bir 
knn:ıl nı:tırm:s oldusunu vazn.r•::ır. 
F:rn.dot ise mil ttnn ..f!50 yıl CV\"t!I yaz· 
dıŞ,nıı ı;:örc Firnun l'ıııunctlkuıı•un of':'· 
ıu l'ra.1 Nel'o dil Kuııldcnı;. ı;lden bır 

kanaJ nçtırmı~tı, Firauııııınn b'l,111 
dılılıın i~lcrl lmp\rntor Frııynn'ın fk· 
ınnlc çalıştı~ı gene tarihi ve lkalnrdnn 
öğr~nllnılştlr. Mısırm Araplar tııra· 

fmdıı.n Jşgıı.\lnd"n sonra ise Arap zl 
m:ırn:l:ırlarından Amribnilıı • •iJ ncb 
rl"ln'~rnınlıı.rını taratıp nçtt,gı kıınııl 
va&ıtaaile Arablstana l:Uım oııw bo~ 
dayı tıı51ttırmıştı. Bllflhaıc bu ktmııı 
askeri ııebcbler dolayısıı.: lıahfe Ebu 
Cafer .,, MMRur taraı.ındnn kt\J'3~ıı 

ınıştı. 

Ftı..l:et "unu kaydetmek lc:ıp eder ld 
Finıunların \ e mUslUman hallfclcrlnın 
oc;tırdıklnrı lmnnllar Nil nehrinden is· 
ti!adc edill'rd< aı;ılan ve bll'\'t.~rıtn de· 
nllebllccek ltanl\llıırdnndı. 

Xll. inci asırda Alman filozofu 
Lclbnlz on dôrdUnctl Luiyc takdim et· 
Uğl blr ariza ılc Firaunlnrın knıınlıııı 
lhyn l'tmezı teıııl! etmişti. 

İlk znmruılar Alıdeniı.le Kc:tldeıılz: 
ıırıısmda {10) metrelik bir seviye !ar· 
kı lJulundu~ zannedllmcl<teydi. Hal· 
bukl bunlar, billl.hare lılssedllmlyecek 
derecede az olduğu anlafıldı. 

~4 iklncltcşrln 1846 da Stefenson, 
·ralabo ve Negrellinin teşvlltile SU 
,·eyş kanalının letkil<i için bir şirket 
kuruldu. Fnknt 1840 da Mehmet Ali 
paşanın öll\mU ile bu araştırmalar 
ılurdu. :Nihayet 1554 do NegrelU, :Dal 
fur ve Anfnntcn U~UncU Napolyona 
mUrn.caat etUler. NapoJyon da Hidiv 
nezdinde mUınes!::ll olaral< ,Ferdinand 
dö l..<'seps'l tayin etti. 

Mehınet Salt paş:ı.nın nczdinc gclen 
Dö ı...eseps kendısindcn am§tırma \'e 
tetldkatn girişme mUııaadeslni kopar· 
dı. Ve derhal beynelmilel bir rlrkct 
lıunddu. l6 ikinclt~rın 1858 de Pnriıı, 
lslumderlyC', İstanbul gibi bazı şehir 
!erde §lrkete hla.tıednr lmydedllmeğ,. 

b3ıılandr. Bir ny sonrıı dn beynclmlleı 
SU\•cyş kanalı ıirkcti r«".smen tesis 
edılmlıı bulunuyordu. Ve 25 ni~an 1859 
da kanalın açılması ameliyesine baş· 
landı. Aradnn uzun SC'nelcr geçti. Ka· 
nalın açlmasınm lmklınsı:r; bulundu· 
ğu hakkında ~yialar çıkertldr. Fakat 
Db 14Cscps yılmadı. l 7 !kineite:rın 
1869 da Sü,·eyo knnnlı bUyUk mera· 
simle seyrüsefere aı,;ıldı. 1875 tarihin· 
da SUvcytı ltıı.nalı şirketi csllammıo 

bUylll{ bir lıısını İngiltcrenln eline 
gcçml!f bulunuyordu. 

JSSS yılında lstonbuldıı toplruıan 
bir kongrc<le SUvey§ kannlı h:ıkkmd::ı 
m1lhlm knrnrl:ır VC'rlldl. Bunların bn· 
ıında <mndde l) "Sllvcyş kanalı, ı;ulb 
ırunanında olduğu gibi harp zaman· 
ııırınd:ı da her nc\'i Ucarct "e harp 
gcmlsino aÇllt bulundurulacak vo bun 
d.m hlı;blr milletin gemileri tııtımıı o· 
dllmlyecektlr. Kanal hlc;blr zaman ab· 
ıu~a edllcmlyeeckt!r.... ibarcal gel· 
ınektcdlr. 

ııu maddeye l89S .AnıeriKa. • lspıı.n· 
ya lhtllflfmdn. lOO::i Rus • Japon bar· 
binde, 1911·1012 TUrk • ttalya.n CTrt\b 
ıusı harbi ve 1914 clh:ı.n barb!ndc J'io 
a;•ct delimljli. Hıı.bçş • ttaırnn hnr
bindC burasının ltslyo.o "Cn\ll('rınc 
hpatılması dUııUnUlml\ase de b•uıa 
flı k<-t nız:unnnmesi cn&cl olmu tu. 

Uyuyamıvan tayyareci· 
Terci.ime eden: Şcldp A1:pmar 

Ayın dördüncü günü s:ıbıı.hle. 
yin Anna bir mektup nldr. Mt:'k. 
tupta şunlnr )'az.ılıydı: 

"İsminızi Milanonun telefon 
rehberinde buldum. Orr.da ba7J" 
lnrı belki sizinkinden dahn gU
l:CI olnn binlerce kadın ismi var. 
dı. Ben Anna.'yı seçtim. Afrika.. 
nın bir kasabasında Milnnonun 
telefon rehberini bulmnk

0 

ha.ki· 
kalen şnns eseri. Onu satın al· 
dtm ve kampa getirdim. İki ge. 
ce kanştırdtm. Siz. l\1anzonide 
4 numnrnd:ı oturuyorsunuz. lki 
katlı, bahçeli gil1 .. d biı ev oJmıt. 
h. Vnktile lx>n !\lilanodaykm 
bu soknk hoşuma ~idcrdi. Orada 
bir otelde otururdum ve her g.?· 
C<' geç vakte kadar etrafı sey· 

1 rettikten sonra nihnyC't d:ılnr. 

Askerlik 
CW*'e&P#1 6*&'* 

Bahisleri 
-EW'*'*R , 

Yazan: 1Wecdi Enön 

SÜ\'El'Ş KANAJJL'\"IN 

.moroUTlK EHE:\IItllYF.TI 

Avrupa rncmlel<atlt'rınl, b!llınssn 

Al.d nlz Hmıınlannı "arkl Jl.trlknııın, 
c.:nubl Aaynnın \:e nihayet Avuatral 
yanırı en zer.gln topraklarınn rı:ıpte 

den "" <:skı Uıııltburnu ) uıunıı çok 
ıu ... \lt .n ı..u l..ın ıı J nız tlc:ı.ıctlndc 

lıU;'tlk bir ln'crl:tp husule getirml ti,. 
Yeni yeni n tklıynt şırketli~n!n tesis 
ve Akdenızın bUylik b•r tic::ıret m"n· 
b4Iı cılnıa1:1muı mlıml;Un olması hep bu 
kan:ılın ışlcıncye a<:ılı~ıM b~~ycıır. 
eu UJY•Uc Amerl~anıo l~ .lnd O AOn 
ra ebemdtfyellnl kll~tmış ntıuı A~· 
drnı• )'l'Dıdım canlımmış nıııynrttu. 

Hu kanalın at;ılmaııı güzergCıhla 

bir çol~ lımanlıı.rın eheınrnlyat l<azan· 
masını tntnç ~tmlştlr. Bu yolun açıl· 
maaı Amcrlkndan gelen cemller için 
oc taydolı olmu,ıur Hong • Kong 
eemıbundıı.ltl lirnonlnrıı. kadar Ameri· 
kadan hareket eden gemilerin kate• 
cleccklerl mesafe Paıııım:ı kıuınlı yo· 
lun::ı. na%ııran dahıı. kısn sayılır. SU· 
veyııln nçılmıuımdan en !nzla kıymet 
iktısap eden yerler Hind ııtan, Scyllı.n, 
Hfndlçinl, Felemenk Hlndlstruıı ve l<'i· 
llp~n adalan olmuştur. Fnkat Al<de· 
nızo civar olan mınta.kalarla !Cızılda· 
nlz ve Aden körfezi lıinterlnndı dil 
bUyUk ınııı,a!a maz.h:.u- olmuıılerdtr. 

Syv<'y" ımnalmın tesir ııahrun dlln· 
yanın en mühim ttcnrct mC'rke:ı:Ieıin· 
dm olan Nevyorka nıı.zanın Şanghay· 
dır. Oradan ötesi Panama knn:ı.lının 
nUfuı ~hasma. girer. 

162 kilometre uzunlut'llnda ob.ıı Sil· 
,·eyı; kan lı açıldı~ı sene ~asatl 22 
metre gcnlşlllt ve 8 mctı·c b:r dcıinll· 
tc m:ılıkU. Zamıutlıı gmlıılik ve dc
ı inlik vnsotlsl. 27 metreye kadar yük· 
.sclmiştır. Baoııın~ı~tA bir semi l'a· 
norııa. kanalını 48 eaattc geçerdi. nu 
geçi~ln 17 sıuıU seyir. kalam da te· 
vıı.ltkufla. geçerdi. Fakat gece scyrU· 
seferi başladıktnn sonrn bu :r.:.ı.man çok 
nzaldı. BugUn SUvcyş kanalı 13 .snnt· 
te kııtcdilebllmektedır • 

Bu zamanın yalnIZ 11 B:lat 15 dıı· 
kikatı sevir ilo gcçn1cktedlr. 'Buglln 
SUvcyş l>~nnlına muvazi olarak Port • 
Saltten kaUup Port • Tevflk'e giden 
blr demlryolu gebekesi \'ardır. Bu hat 
tsmnlllyede KudUSten ve Kııhireden 
gelen hıı.tlarla birleşir. Kanalın her 
an ııeyrUsc!crc s:ıllh vııziyelinl idame 
etmek için 450 pnrça tekneden mU· 
rekltep hnltlld bir filo ile 1000 mUtc· 
hruı.'lıs fgçi ımıınnılmaktndır. ~analın 
derlnllğinl ayıwn muhafıızo. etmek I· 
c;ın her sene vasati 4 tnllyon metre 
mlkAbı tıı.!1 toprak ve kum çıkarılmalc 
tadır. 

SUvcy~ knnalı bugün beynelmfüıl 
bir §lrkctln elinde bulunmaktadır. 
Bu §lrket ntzıımnnmeslnc g6rc idare 
meclisi bUyük devletlerin (82) ye 
,·arıı.n mllnıcsslller.ııdcn mürekkep bu 
ıunur. 1''nkat tteıya bundan hariç tu· 
tulduğu için bu mesele lnglltere ile 
1talyıı. nnısındn bir çıbanbaşı tc~kl! 
etmektedir. 

it.ASALA At'l l'A l'D.\1.1 \r-; 

TEl\N'll\ l\IAL'Ol\IAT 

dtm. Size de neler yazıyorum, 

değil mi? Fnknt şnşmayın; in. 
san yalnız olursa birine mektup 
yazmak zevkti olur. Bu gece de 
bir türlü gözüme uyku girmiyor. 
Bu gün dört saat uçtuğum halde 
hiç te yorgun değilim. Bütün 
böliik derin bir uykuda. Bazan 
gözümü kapıyorum: Köşe başın· 
daki heykeli, sizin evi. bahçeyi... 
Görür gibi oluyorum: fakat sizi 
bir tiirlil tahayyül edemiyorum. 

Harar, hava bölüğündC!l 

AL'BERTO 

Alberto on gün sonra cevap 
oJdı. Anna şöyle yazıyordu: 

"Sizdeki telefon rehberi ge
çen ~enenin olnc:ık; çünkU biz 
~imdi evi değiştirdik, Pinzz:ı 

Trionfaute 8 deyiz. Bir telefon 
rehberinin size bunl:\n düşündU. 

reb!Jdiğini zr.nnelmezdim. &.zan 
ben de sizin gibi uyuyamryonun; 
fakat nhsbeten rabnk dalarım. 
Siz de dahn iyi uyumağn ~I
şın." 

Alberto bu mektubu okur o· 
kurnaz hemen ka.leme kağıda sa
rıldı ve ~unları yu.dı: 

~Kusuruma b:ıkmaym ama Pi. 
azm Tionf nute mahallesi hiç te 
hoşuma. gitmez. San Girlto. Via. 
digesu.. Gibi yerler dururken 
sanki ne diye oray:r seçtiniz. 
Evlerinin hiç birinde nsaru;5r 
yoktur. Fakat geceleri uyuyama.. 
yanlar için jyidir znnnec1crim. 
Sizin de yalnız olduğunuza cok 
sevindim. Niçin bana bu kadar 
geç cevap yazdınız? Yazmrzdnn 
anlıyorum. biraz sinirlisiniz. nu· 
yilk siyah hnrflerle ve çabuk 
yazıyorsunuz. Böyle bir knllig
raiiyc malik olmak iç;in genç ve 
güzel olmahsınız. Satırların ::ı.rn.. 
srnda ellerinizi görUyorum: U
zun parmaklı bir el! Size bir ı:ok 
8CYler sormak istiyorum, ama. 

sııate indi. 1900 de 18 snııte indikten 
sonra 1910 da 16. 1925 de 15 ve nlh.<ı· 
yet 1932 de lu saat 16 cbkikıı.yıı indi· 
rlldl. ltalya • İngiltere harbinden c, .. 
vcl bu geçiş zamanı tam 13 mıatc 1n· 
dlr!lmiş bulunmaktaydı. 

Normal zamanlarda kanaldan ı:c· 
çcn gemilerin adedi bUyUk bir yeıcttn 
tutar. Meselft. 1938 yılındn şimal - ce· 
nup fstlknmcUnde kruıalı g~n gemi· 
lerln adedi 8003 tur. Cenptnn &ıimsle 

ynnl SUveyşten · Port • Saide gidenle• 
nn sayısı ise 8168 olduğuna sııre kn· 
nııldan cemnn 6171 gt'..ml geçmL,t:Jr 
Bu • gemilerin tonajı mecmuu 
34.418.187 dir • .Beher ton için l;·G al· 
tm frank nlmdığuın göre suvey~ ka· 
nalı ~lrkeUnln temin ettiği kaznncın 
bUyUlt!UğünU tahmin etmek gtlç ol 
mıı.z. 

Kıuınldıın geçen bu gemilerin men· 
sup olduğU devlet ba1mnmdan bir tsn· 
nlflnl yaparsak §U nctfce~1 elde ed · 
riZ: 

SM ü lngiltcrn ve ~omlnyotılıırı 
JM ti İtalya 

50 ııi Fnuı.ı;:\ 

{ı ı i A lmnnya 
Yu~rdn yıı:r.rllğmlız gibi SUvl'y~ ss i Hotımdı'I. 

cesaret edemiyorum. Benim ol· 
mnmzı ne kıdnr orzu ediyorun'~ 

AL'fJERTO." 

Annıırun 2 nci mcl:tubu gecık
medi: 

"Zanneltı;iniz gfoi ne güze. · 
hm. ne gencim ne de parmakla. 
nm uzun. Sinirlı de değilim .... 
Sorıımndıklnrınızı söyliyevim: 
Geceleri uyuynnuyorum: çünkii 
bir senedir yalnıı.ım. Kocam ge· 
çen sene vazifesi dolnyısile bil· 
mem nereye gitti. Biricik sevgi. 
lime "gel artık, sensiz yaeıya. 
mıyorum" bile derneği beceremi· 
yorum. O da bana çok şeyler ya
zıyQr. Allaha1sm:ı:la.d1k. 

ANNA." 

Anna 4 - 5 gün sonra. cok kısa. ·· 
bir mektup aldı: 

"~1cktubu gecü:tirdiğimdcn · 
kusuruma bakmayı:'l. Artık ge •. · 
ccleri de uçuı;lnr yapıyorum. Ya.• ~· 
kmdn vazifem bitecek. Sırd~r
nız olduğumdnn çok memnunum. 
Kocnnızı adeüı. kıskanıyorum. 

Onun yerinde olsaydım sizi yal. 
nız bıra.kmazdrm. Sizi yalnız An .. 
na diye çağırmama müsaade e· 
din. Telef on rehberini yakt:rm. 
Sizi taıırmakla bahtiyarnn. 

ALBERTO." 

Bayan Anna. artık buhranlı 
giinler geçiriyordu. Ne diye ta
nımadığı birine mektup ya.zınl§
h? Kc.skc onu dnha ilk seferinde 
tcrslescyöi. Hemen bir mektup 
yazdı: 

11Rica ederim artık be.na mek-
tup yazmn.ym. Başka :Otr 1C!e!on.,...,_,, .. 
rehberi alın ve benden daha: gu· 
zeliylc mektuplaşın." Mektubu· .. 
tekrar okudu, yırttı ve yeniden 
yazdr: 

"Rehberi yırttığmıza. iyi et
mişsiniz; benim mektuplaımıı 
dn. yırtın, nasıl ki ~n sizinkile~ 
rini yırttım." 

Birkaç gün sonrn .Anna bir 
telgraf aldı:. 

Geccyarısı Milanodayım. Sev
gili kocan Paolo. 

Geceyarısı Ann1,1. kocn.suu is·4

: 

tnsyonda. bcklemiyc gitti. Tren . 
7 daldka rötarla gitti. l inci : 
mevki bir vagonda bir t.ı.yyarc 

teğmeni elini sallıyordu. Elinde · .. 
3 tane mavi mektup • Annanm · · 
o garip muhatabına ya?ilığı ,.. 
mektuplar • vardı. 

1 

- Sen ha, Paolo? ... 

- Evet ben. Annacığım, ko· 
can! Veyahutta Afrikadaki ge· 
ccleri gözUnc uyku girmiyen · 
tayyart:'ci. 

ŞE!(/p AKPINAR 

·** 

VA iT 
~a~e'U:esı 

20 kuruş 
mukabilinde 
iki roman, bir Atatürk 

albümü seçme 
hikayelerle dolu iki 

kitap veriyor 

Kuponlart.ı r.er:rint! 

başlanmışhr. Toplama-
lmnıııını ı;'cı;:mck cakldcn uzun z:ımn· • • • 
mı mUl\J\al;ldftı. 1870 el<' ıcruı:ılr, -ıs 133 U diğer memlekcUe:- r;emilerl· J yı ıhma/ clmcyı:ıız. 
1;3attc gc<:en 1 ır gemi ı ı;so de (38) 1 ne ait bulunmaktadır • 
snnttl'! gQçme c b< filııdl. lli90 da llu 24 MN"di •:~öX 
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1nsan yaşının her aetJresinCle harehet ihtiyacınCladır. Bunun için, Clün
yaCla her şeyin moda:;ı geçerken spor her zamankinden daha ziyade rağ 
bet buluyor. Açık bir yere, geniş bir, sah:!ya çıkınca insan çok kere koş
mak sıçramak, bir şeyler yapmak ihtiyacını hisseder. Her şeyin gartbini Baksanızayukarıki resme ... hareket ihtiyacı bazan koca !loca insanla
rı gülünç bile yapıyor.Fakat onlar her şeye rağmen m~m~un! .. nıyorlar .. Bu şekilde antrenman hangi sporcuyu sıl?ar?. 

6 
Maç yavaş yavaş hızlarunağa 

başlayor. Şimdi biran Kemali 
hücum vaziyetinde görüyoruz. 
Refet ustaca sıynhşlarla kendL 
ni müdafaa ediyor. 

Zafere kadar .. 
mal yere yu\'arlanmadı ama .. 
biraz duralıyor.. Sarsıldı her
h:ı.ldc.. Birden. umulmayaca'.< 
bir çeviklikle hücuma geçti.. 
Ortada yine biribirlerini kovalı· 
yorlar .. Neyse .. Onlar kovalaya 
dursun .. Biz eski mC\'ZUa döne· 
lim .. Ne diyorduk .. Evet. atlıka_ 
rınca .. Derken efendim, ben ce· 
bimdc epey para olduğu için se
vir~ sevine bayram yerine gi. 
derken ... Bu hikiıvede de bir u 
ğursuzluk var galiba .. Birtürlü 
bitirmek nasip olmıyor... Görü. 
yorsunuz değil mi? .. r..cfct l{c. 
male müthiş bir yumrı:k daha 
vurdu lki boksör biribirleriııt• 
sartldıtar .. Hakem ayırıyor .. 1'E! 
malin suratı epeyce asrk .. t~in 
>.a!taya gelir tarafı olmndığırıı 
ht·rhn ldc a nlJ\dı. Bire<')' <;(ı ldı .. 
Dııvrlunuz mu? Bıı r·n :rn gonk ... 

latanbul spor bölgezi 
başkanlığınm tebliği 

&<:'den ~rbiyl•sl l"tnnbul bölge. 
;;I başk:uıiığmdıın: S ,\ L 1 ~O S pi 

Spor, macera, aşk romanı 
tın num:ıralı tnınimin ikinci mnd· ,etti 

dc:ıinin A fıkraeı mucibince kliip· 13.20 MUzık, Rın:ı. 1 
1 

lerı'ıı resmi malıivettcki futbol si \'Csn!rcnin p!l'ıld!\rı, l 
" yarı. 

müs·ıbakalnrına iştirak f•ttiı·ccc:t_ \'C memlel\el s:ınt n 
0 

ç Her iki atrafın menecerleri de 
ringin kenarında. gayriihtiyari 
hareketler yapıyorlar.. Refetin 
menecerlerinden kısaboylu olanı. 
sanki dövüşen kendisiymiş gibi 
yumruklarını sıkmış, sallayıp 

duruyor. 

Yazan: SACIT TUGRUL OGET ıerl üyeleri arasından scç('ccklcri c:ız mUzıği (Pl.1 18•3 ıcl 
müsabıkları gösteren listeleri al· 19.00 MUzık: Çocuktı.r ~ ~ı 

Halk, derin bir sessizlik için.. 
de, kendini tamamile unutmuş 
bir vaziyette maçı seyre koyul -
muşken gongun sesini işitiyo_ 
nız: 

Birinci rııvundun sonunu ilan 
ediyor bu gonk ... 

H:anburu rkınıfö heyecandan 
ağızları açık kalmış, yanlışlıkla 
hiç tanımadığı kimsenin koluna 
sıkı sıkı yapışmış olanlar doğ· 
ruldular. Hafif tertip uğultular 
yine baı;lxyor ... 

vaziyete geldiler: Hakem ayırı. 
yor ... 

Snit Çelebi heyecandnn ye
rinden doğrulmuş, yakasındaki 
mikrofona harıl harıl anlatıyor. 

Gonk sesi ikind ravundu da 
bitirdi. 

Bu ravundun daha heyecanlı 
ve hareketli geçtiği, halkın kay· 
naşmasından belli. Vücutları ter
den pırıl pml parlayan boksör -
Jerin vücudunu köşelerinde slin
gcrlc ısiliyorlar. 

.. rcıR>cerlerin nasihatleri daha 
ziyadele~ti. 

Ringte mencoerler boksörleri. 
nin etrafım aldılar.. Tabii na-\ 
sihatler, akıl öğretmeler başla
dı. Şüphesiz ki İ§lcrinin erbabı .... 
olnn bu ihtiyar kurtlar daha 1 
şimdiden rakip tarafın rncziye· 
tini, aczini, zayıf, kuvvetli tara. 
fmı bulmuşlardır. 

Gonk yine çaldı. 
ikinci ravunt başlıyor. 
Boksörler sür'atle yerlerin-

den fırladılar. Biz yine ilk ra
vunt ta olduğu gibi biribirini de· 
nemeler beklerken Refetin bir
denbire sol bir kroşesini görü
yoruz. 
Vakıa netice alacak derecede 

mühim bir yumruk değil hu .. 
Fakat herhalde Kemali ihtiyata 
davet eden bir ihbar! .. 

Müsabaka seri cereyan etme
ğe ba§ladı. Boksörler ringin 
jçinde mütemadiyen kovalamaca 
oynar gibi dönüyorlar .. 

Birden, ani bir hücumla Kema· 
lin Rcf eti köşeye kıstırdığını 
görüyoruz. Sıkı bir kaç yumruk. 
Boksörler adetlı. kucak kucağa 

.Mulıakka'k ki bu anda 
boksör.erin en kıymetli şeyleri 
nasihat .. Cankulağiyle kendileri · 
ne söyleneni dinliyorlar. 

Gonk tekrar çaldı: r çüncü 
ravunt başlıyor. 

Şimdi iki t.arn.f ta biribirlcrı
nc girişmeğe bru?lndılar.. Yum. 
ruklnr ziyadclC':}ti. 

Bir an bu dekoru terkedip, A 
nadolunun bir vilflyctinde kah· 
vclerden birinin içine girelim: 

Radyonun etrafında toplan
mış merakla dinliycn bir halk 
kalabalığı .. 

Spiker söylUyor: 

[
I n h is a r ı a r u m u mj 
müdOrlüğij den: _____ ...... --

ı - Şıırtruıme ,.e numunesi mucib:.ncc SOOO ndct bira Mnd ttı k p.ılı 
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ıv 
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zı.rr uruıue ~tm an ... ııcaktır. 

lc\luam \"C mUbnyant ıı Jlıc:ıınmuvaklcat tC'mlnatı J ";ıO 1 rntıır. 
llubammcn bedeli loOOO lhııgt.ın~ naat 15 t.c Jııtnnbt.ı <lct K lı:ıla!jl11 
ı:ıcsrıtmc 4 IX 1110 1:arş:ımbu tl kt nlım lwmlJj 6nund::ı yapılııcnı,tır. 

Şartnn.me sözU geçen şııbeJcn ''c lzmlr, Ankıırn b ı müclürlUlclerlıı· 
den parıı.ıız alrnablleccğl ı:,rthl numune de rncz:cf.r 'ubcdc ı;?rlllrbilır. 
hlunlr:ı&lya ı;trccekler mUhOrtU teklif' mektuplarını kanuni ,·eıınll<lc 
yüzde 7,5 gtlvcnme pnrMı mnkbuzu vcja b.ınkıı teminat mclıtubunu 
i!ıtl\'ll edecek lcapalr :r.ar!l:ırın ihale gUnU kslltnıt saatinden bir ıu 
ot \.,,·eline kaanr fr'czkQr lcom!.syon ha=luıntı~ına malıbuz mul,alıl 
liııde wrmc! rı IAzımdır. ı 7451) 

- Alo .• Alo .. Burası İstanbul. 
Dolmab:ıhçe stndı .. Ben Sait Çe. 
lcbi .. Ma<:ın 3 üncü ravundu şim. 
di başladı. Aman Allahım ... Dö· 
ğüş gittikçe heyecanlandı. Bok
sörler ringin içinde atlıkarınca 
gibi döniiyorlar. Ha .. Atlıknrm. 
ca dedim de aklıma ge1di.. ırn. 
r-ükkcn hen çok merak1ıychm .. 
O 'zama.o atl~ timdiki 

gibi her .z:ımnn bulunm::., 1ı . 
Yalnız bayramdan bayrama ka 
vuşurduk. Tabıi büyüklerin el· 
lcrini öpüp topladığımız paral:ı.
rı ntlıkarınca}'li teslim ederdik .. 

Bir gün hiç unutmam.. Yine 
bir hayramdı. Erkenden bayram 
yerinin yolunu tutmuştum .. Ce. 
bimcle de epeyce para vardı. 

Keyifle ntlrkarınca safası yap:ı. 

I~ 

Uçüncü ravundu b:tti. onu 
ilan ediyor .. Bilm('m gonk hir.; 
"'Ördüniiz mü? Hani <·anrm cn?
İıırda zil var yn .. Onun gibı lıi .. 
!5CY işte ... 

ı::; dn kika sonra ... 

7 nci r:ınmt bütün hmylc de 
Y1!m ediyor. 

İki hoksik de şirnrti hP1ınma 
r~c:ık bir halrft·, .. Yii1.ler kmır 
tnr.;. t"\kal!üs etmi~ .. ua~ı ycr'e 
rinclc kan s1zmtılurı \':ır.. Sn 
b:ış darm:tdnfhnılt .. 

T{emalin ağzmın bir ynn~nd;ı.ı 
krrmm bir ı;crit gibi çenesine 
kan süzülüyor. 

Hakimiyetin ha,-;i t::ıraft::ı ' 
du·""'ımıı anlama'· iste'11emİ"E' 
rağmen hunu kestirer. jyonız. 
Her iki boksör de Raa~ı vukar• 
:ı•·nr ,·aziyette.. Refetin bir gö. 
zünün etra,fı mora.-rmıs ... 

Yedinci ravuııt ta bitti.. 

ookttm.. Fakat .. Amnn All:ı- Bl)ksörler . yer'f"rinc ycırgur 
hrm ! .. Atlıkarınca şimdi bir kc· bir vaziyette döniiyorlor 
ıı.ar;.ı dursun .. Refet bir yumruk 
snvurdu şimdL Kemnl iplerde 
gerildi. Tam ela benim tipimde .. 
Görüyorsunuz değil mi?!.. Kc. 

T\emalin nıcneccri fı!:ılc!nyor: 

(Davamı ı:ar J 

Lıseler Ahm Satım -K-oı-ni-sy_o_n ·u Bış-kanlığmdan: 
Cinıl Mikte.n Behı?riıun T. F. llkt.emlnntı 

Adet Hra Jlra i~r. 
Dcshnne sırası :;~o l4 380 23 
Yazı tahtası 17 10 

Yeni açılacak OakUdnr 4 Uncu ve Bcyo~ıu 21ncı Ortn ol<ulun lbtıyacı 
olan yukandıı clnıı!. miktarı, beherlnln t.ı.hmln fıatı \'e ilk teminatı y:ız:ılı eş 
yalnrı:ıın 2 eyJUI 1940 pazartesi t;"Unü s:ıat ıs de kapalı zarf usuıu He ekııllt 
me.sl yapılacıı.ktır. 

Eksiltme Ileyot,lu l stlkl~I etıdôeııi No: 319 en Ll:ıcler tıııını satını ko· 
mlayonunua yapılacaktır. 

istekliler en az ıoc::ı llı"alıl\ tıu gjbJ işler yeptılıJarına dıtlr rr.smı daire_ 
ltrdcn alncnldan belge vt! Hmı yılı th.:arN r.ıı1aııı veslkasıyıe ilk tcınlnııt 
makbuzlarını havı 249(1 snyılı krınun•ın tarıfatı da!rcslnı1e hao:rrJıyacıı,klıt 
rı knpnlı z:ı.rflarını yukarır.la sözU geç~n ~:~aacn bir snnt C\'\'ellnc kad:ır 
komisyon relf.1 ğıne mal<buz mulmtr.1 nd~ vermel,.ıi. 

Teml:mt yatırmak. §nrtname vt: r.umunelerı görmek ıstıyenlerln Gala. 
ta:saray lıscs!nde lıoml~yoo k~Ubllğıne mUr:ı~a.atıarı. 173$0) 

:-:ık: Fasıl he)"C'ti 19.4
11

• :nak üzere ııalahi)eltar birer mu. bt ~ 
rnhhasl ırın: bölge rnerk('zinc gön· at j ırı \'C aj~ns ha :ıo ı) 

, zılı. <,ıftı;ının su:ıtl. .rııı 
dt•rmcleı i ve bu lıstt>leı ı doldura. o ııo "' 

çırtı;ının :ı.ıu. :! • s:ıı 
rıık ı:ıı ı;eç ağustos l 940 ııi· rndyosu l;.ın.!" seı; \'e .. 1 
llnve:tme kadar ) eniJen rnua) ene re cJrn. M!",ut c.,ırıil· d' 
Pdılmiş hUvı) et cu:r.dnıılarile bern· saııt -ıı.:{0 ı:onıışmıı ıı~ . 
l>tH ı ülgc meılu zıııt> tcvdı etme. ! 21.4~ mlızllı: t!m.lp• ,,ıı 
tıı lu1.umu td>I ~ u'uı,ur. j :.!2.~0 r-1 rnlc'.cı ıı •1 '. \.ı 

• • • lır-rlcrl zıırıat c"lı ıııı ,rı> 
lst~nlıul fut hol ı.ı janlığıııı!an: 1 bıro · nukul 1Jorı:r~ 51 
HH0--41 yılı lıolgcn ı:G futbol 

hir·.nc·ılilt n111!ııll'.1kıılnrııı!'l ı <•ylul : 
1!3:-:lu gUtılı h:. 'a:ıll ahtır l{ ııı t; k . 
mek tizcr (; bir ıncı lrnmcyı tcı,skil c 
<.len iı->1mle ri aşnğıdıt \'azılı 1 lupl,. 
ıin 23-S·-!HO cuma ;.;unu ııauı 
ı~ d' 1 fü"P ırıc·rl<1•7.lnP bırn mıı 

/ 
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