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Valile~ arasında tayin, 
terfi ve nakiller 
Ankara. 11 - İstanb l V 

GUNLÜK' AKSAM GAZETESI 

Emlaki milliye taksiti 
üç sene uzaflliyor 

vini Haluk Nihadın S" u ali .mua. 
Bingöl Va!ısı Saibin y ıırd, Va!ılığine, 
sabık Tokad valisi S J"~zgad. v~liliğine, 
valiliğine, Adana V ~· addının Çoruh 
re.ddinin Mardin a .1. _ınuavini Sad
Yuksek Tasdikten v~;lıgıne tayinleri 

ıran etmiştir. 
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Ankara, 11 - Maliye Vekaleti Em· 
laki milliyeden taksitle alınan emlak 
hakkında yeni bir kanun projesi ha
~ıdamıştır. Bu projeye göre 931 den 
ıtıbaren Emlaki milliyeden mal alınış 
olanların taksit bedelleri üç sene 
müddetle uzatılmaktad.ır. 
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Kontrolü iddetleniyor 
Bulgar ve Rumen 1 ...... 1.·-n 0 .. -n U.-. n-U .. n._...1 
Müzakereleri ............................................ seyahatlerı· Balkarılcırda ""'"'''"""'"''''""' 

Bulgariıt ve bu gün 
arıa y 'd edilec k erıı en ilhak 

e toprak[ d 
Yarı Türkl .ar a Ytıfa· 
rirı bi . e: eıkı müıtevlile-

r eaırı de "I b 
larırı .. . gı ' u toprak. 
. uzerırıde d' - l . 
dar hak ·a . ıger erı ka. 
eık. ı dıaıırıa malik çok 

/ ı •ekerı [ d' ""••ı11111ıu111 e er ır • 

D b IH111ıtı1111ıt11ııt1111 
o tı.ıca rn 1 

11111111 11111ııı11111111ıı·ııı 
'"• B 1 ••• ••İni konuımek .. -. ' u gar Har· . u 

r, rtısligi altınd b' ıcıye Nazırının 
d I• "a11t oldu. • ır heyetin, Bük
f,•dh•Y•te Ru.!"°u Ve evvelki gün 

n •n b' . •nye Baı k'li •et 1 ır ôıi:le y • . ve ı tara-
!\ .. ~ •rde okuduk•mDegı verildiğini i•· 
~"•n · obru iÖre .. rnerkeı:inde k ca ıneıelesi, 

,;.d' muzakerat ••-• onuıulacağma 
··• e b 1 ~nım· b' 
'•ıte aı •Yacek de ı . ır heva i
biJ . konuıulecak mek~ır. Biz Bük-
s ınıyoraek d • neleıın kald • 

•hb ' •ı davanı ıgını 
lorı Urg da her İki t n enehatleıının 
t..,. na dikte eltirild~~~f devlet adam'° 1 nıeaele bu 1 ıgı muhekkakbr. 
le~~· ~ef~rrueıe ı~:~:~~ helledildikten 
t"-d"tllın~e artık b" .~den meaele
ınen u edılemiyece .. uy~ .mütkül.ita 
tiin Beıvekili Rurn gı a.ıikardır. Ru
d memleketler en mılletine ve bü
.,,"iİı::'.•lerdenber~ y~•Ptığı bir bitabe
lı 11! •••larındeı,·nyane Y•tamıf iki 
h ı'ırnnıyeı "• h.. ı meseleyi kerıılık-

• •de ki . Uınüniy 1 k . . 
ra b ce •rınj jf d • eıdelerıle 
i' ! u. de" anın b •k • •Yledikten ıon• 
•ı rnııı •ı aları k 
ibnı d ~ı. ••••ınde h il" atıımakaızın 

., • ılave •Yle . ~ u faaloluroeca• 
"llrn•n B mııtır, 

rile, d . •t"ekilini b 
tıo!'fk 0 R'•udan d ! u sözle • 
1• 1

1 1
• •aıne deg" ·ı ogruya Balkan 

'Perıne d , .. de B lk 
di · · *• ık kelm a •n pren· 

Reisicumhur 
Sıvasta 
hararetli 

tezahuratla 
karşllandllar 
Sıvas 10 (A.A.) - Reisi· 

cumhur Milli Şef ismet lnö. 
nü bugün saat 17,15 te Sı
vası tetrif ettiler. istasyon. 
da Tüm Komutanı, vilayet, 
parti erkanı ve on binlerce 
halk kütlesinin candan ıev· 
gi tezahürlerile kartılan -
mıt ve doğruca ikametleri
ne tahsis edilen vali kona. 
ğına inmitlerdir. 

Sıvaalılar Milli Şefe olan 
bağlılıklarını duyurmak 
fırsatını bir daha bulduk· 
!arından sevine ve net' e 
içinde bayram yapmaktı. 
dırlar . 

Moskova büyük 
elçimiz geliyor bi;~~'. .t~~rike t•Y•n 

11.~~~~ğu için ken· 
ınuı:k ır h~kiketti:k~urıu. Herkesin 
le er~lerı, rnih . ı Runıanya, bu 
ol Y•Pmektadır E~erın •mir ve itareti 

rtıarrı • ger b'" 1 Ankara. 11 -- l'ttO\kova hlİyükel~im.iz Ali 
ti B 'f olaaydı R oy e bir İtaret lfnydar Akta)·ın ı,nümüıdeki hafta, mez\ı-
d • ulgerle~n 'h umenya hükiıme- · 
ttıb · ., ayaf' hak nen Ankara)·ı gelecrj:i Öğrenilmiştir. Ali 

lİiıtk'~rı kebu) •imek! 
1 

b lerını öte- H•)dar Aktay on rün kadar Ankarada kal
hu u tartlar dah ·ı· e eraber • bu· rhktan sonra ttkrar ,-aıife~i ba.şına dOne
bi,.trrıa.g, haılarna ~ınde hernen ko.. ccktir. Krndi!t>inin, burada kaldığı müddet 
dah~~"!ttin, velevı kıi. F ~~at yabancı uırfında hükümct crkinile görüşmesi de 
ta '•ıne ıne d ft lı olsun mü- mchtemeldlr. 
••fın m" Y •n "•rmede h ik' -de 1 IUekerey h n •r ı • 

bir o aa, Balkanlıı' •zırlanması, ne 1 · ı · M trepol 
dııın'?dir. Şimdi tuP"~•ipleri için Dgl iZ e 
Buı a kelan diğ B muıekerelerin 

luk ~ar - Rumen :.: ~~·'.' milletleri, ordusu 1,800,000 '• dtrı •vaıu için nih ıe eımın bir dost .. 
d dolayı teb.. •Y•le erdirileceğin-

ır • 8 11 rnenın ı 

• 

I 

İç' u meselenin b" 1 un o eceklar-
1 ın, dahe oy ece bitirilmesi 
ttanı reçen ıene B I 

letı• . 1 ••neaınde d'· ' • ııred kon-

Londra, 11 (AA.) - İngiltere Kralı Mf't· 
repal kıt'alarında 4000 &!;keri bu gün teftiş 
etmiştir. İngiliz Metropol ordusunun milt· 
tarı 1 milyon 300 hinf' balii olmaktadır. 

rı mu h • •ger Balk ·ı 
rniYetl '•. heslerı büyük b.•n mı: Milli Müdafaa, Adliye ve 
di. R. • •Ynı hiaaiyetı ifed ır ~mı
~an. llrn•n Be,"•kili iki ~ •~ııler- Emniyet terfi listeleri 
•ö l ••ırlarca b. l"k ınılletm yan.. Ankara 11 - Milli Müdafaa Veki.leti su
...:, •rne~ı •. tarihi: ~~· h Y•~d'.klarını bay terfi li•te.ı hazırlıklannı bitinn•k ü
l' etrnııtar Uk· B •kikahne te .. :zeredir. J910 aıtusto!l:unda terfi müddetle· 
•na y · ın elkanl d 

tildir ·~Yan yalnız hu iki ar. a yan .. rıni dolduran hikim ve müddeiumumilerle 
tlt'h-' Turkler de d h'I nııllet de .. emniyet Amirleri arasındaki terfi ve nakil 

Pike hücumlarda, İngiliz tayyare aslarının 
Saatte 1000 kilometre! 
korkunc bir sür'at temin ettikleri görülüyor 

.. 
1 ın çok eık" 8, 1 olduğu halde listeleri de ikmal edilmek üzeredir. 

Rıtııkü Belken ı ~ll•vırlerindenberi b~ ~=~ - --
hı mı etleri h b' ' B •• ..,.. d d 
ki brnıılardır. Türk! . ep ır •rada UgUft .Pa0 a a 
de ~Y~lını, Oıman erın. Belkenlarde- ' •ıı 
onvrı~~n baılenrıcın~ ımperetorluğu ' yellten teşuı 
b a tore mütele l ~ .~eııab ederek •• b it J .,,a., ~lm.n ve 1ı:1·· YUrutmek İsteyen musa a a arı 
ön~"''.'• •ldanıyor1:;n0mb11•rrirleri te- yapılıyor 
•vv:~•nde Türkler o".ı • • Maliıgird ' 
telir T1'1!•kedonnde D•yb çıkmaıdan BUGONKO YARIŞ DEMiR 

urk boyleıı • o rucade muh-
~r~:"'akte idi. B:a me.naub kebileler SPORLA GALATASARAY 

1
· 

k . l•Yan1 h keb~lelerin içinde 
•ndı diller . •Y•et bır ael'b . • 

1 
ARASINDA BiR REVANŞ i 

m h f ını "• ·11· a et ıle ı 
u • ••••tın k mı 1 hüviyeti · · ı· MAHtYETINDE OLACAK ca ı b' • le ol ( erını 
n 1 ır miıel olrna1c""ı Ceııevuzler) 

me Ve Venedik - . • bereber Ro 
de · q'l•vler' d ' • 
d ll?'ııı ıapat •den "". ın • de müd. 
8 ur. Şu helde Belke 1 ikeler mevcud
t ulgariatana Y•nide: •.~~· "• bugün 
O~raklerde Yaıayen ı .~k •dilecek 
ınuıevellilerin bir ••• · dT".~kler .,ki 
'•ki• " fi tDıl b . .a.rın uzerinde diw 1 :'* , u top .. 
•ddıesına malik ok ger ~rı keder hek 

~:~~~~ milletlerf. uz"::' :~~ı:•~e'.dir. 
llalk ın~ girift olmuı k"tl 1 ıçınde 

en,,ı· .. Ueeroı 
lnill .. erı uıerinde büt" B up 
lik . •tlerı 11tianuıı b. " un al kan 

lırler. Bu k lr nıuaavata ma. 
•iti . no tayı de· 
ç l'Jnek ılerideki B lk ıma lebariız 
!lok lüıumludur B~ ~n •kidesi için 
k Ulgeristena ilh.ak ız ~•mdilik, Yarın 
ı·'~ 1.~rdeki kesif Türk•dılecek tnemle-
l l'tU\' • t" Unıllrun • 

l.ı ıye ıne, hpkı R un mıl-
L ~.•l1t.ra veaile ol•- uhmenlerin İyi bi. .. 
"~•n" ~· ••ek ti · irır u nıuamele Yapılaca.. e .~rı. gibi 

Yelken teşvik mil&abakaJarının ikin· 
cW bu gün öğleden sonra ~iodada 
yapılacaktır. Geçen haftaki müsaba· 
kaya iştirak eden teknelerin adedi şim
diye kadar görmediğimiz derecede ç.lk
tu. Bu gün de en az geçen haftaki 
miktarda f8rpi'nin bu gü:zel yarışa ış· 

).ı tirak edeceği ümid edilmektedir. Bu
l: günkü müsabakRlar bütün amatörle· 
1, re açık olduğundan alakanın her :za-
1·' mankindcn daha fazla olacağı tahmin 

edilebilir. 
Yelken sporunda ön !Ulfta giden De- ı 

rninpor ile Galata.saraydır. Birinci teş- ! 
vik müsabakasını çok az farkla De- ı 
~irspordan Feyyaz kazanmıf, ikincili
gı Galata.saraydan Bürhan almıştı. Bu 
günkü yanı bu iki rakib arasında bir ~İ 

1, revant mahiyetinde olacaktır. Diğer ta- ? 
raftan bu iki kıymetlJ yelkenciden baş· ,'\ 
ka herhangi bir amatörün de müsaba- ı, 
kada 1:1ühi~ rol oynaması beklenm.i- lı 

Almanyanın 

hayat 
noktalarına 

hücum! 
Londra 10 (A.A.) - Hava Nezareti ak

şam tebliği: 

Dün öğleden sonra İngiliz hava kuvvetlc
rı Gut:rnscy'de dtişman işgali altında l.>u
lunan tayyare meydanını ve Bresi civ'1nn
da Poulmie deniz tayyareleri üssünü lxım· 
ba ve mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Han
garda bulunan tayyarelere ve tayyare mey· 
dwıı müdafaa mevziine hasar yapılmıştır. 
Gucrnscy tayyare meydanına karşı yapı
lan hücumda akşam, sahil müdafaa kuv
vetlcrino mensub tayyareler tarahndan de
vam edilmiş ve bir kaç kere hangarlar ve 
~·erdeki tayyareler bombardıman edilmiş -
tir. Bir çok yangınlar çıkmıştır. 

Sahil müdafaa kuvvetlerine mensub baş
ka tayyareler de Flushing petrol dePolannı 
bomlmrdıman etmişlerdir. Hücumu mü~a
k.ıb yangınlar çıkmıştır. 

Almanya üzerinde dün akşam yapılan 
harek.itın esas hedC'flerini Ludwigshafcn ve 
Cologne cepane fabrikaları teşkil e~tir. 

Tayyare mürettç:batının getirdikleri m&.!0.
mata nazaran, düşmana büyük hasar ver
dirilmiştir, 

tı:ar ediyoruz. &mı unud ve 

N. A. KOçOKA 

1,ı yen hır hadise değildir. { 
Rota yanttan evvel milşabıklara bil~ ·,ı:· Diler tayyare filolan da Ruhr'da denlir-

dirilecektir 1 yolu münakalatına ve Almanya, Holanda, 
'-- ~. · Belçika tayyare meydanlarına hücum et -

miılerdir. 

(Yazıaı 2 inci sahifede) 

As yada 
yeni ve 

büyük bir 
blok! 

Tokyo ıo (A.A.) - Hariciye Nazırı Mat
suoka. bir mi.ılAkat esnasında matbuata Le
yanatta bulunarak karışık ve beklcnmi
ycn ihtimallerle dolu bugünkü vaziyete 
kartı koyabilmek için Japanyada yeni siya
si teşkiliıt vücudc getirerek müdafaa ted
birlcrmi artırmak ve dünyada yeni bir ni
z:ı.mın kurulmasına taraftar devletlerle iş
birliği yapmak suretile Asyada yeni ve bti.
yük bir ikltsadı blok tcı;kil eylemek liı.-
:zım geldiğini söylemiı;tir. • 

Matsuoka, Çindcki ihtilafa en kısa za· 
manda nihayet vermek icab ettiğini, fakat 
muvakkat hal çarelerinden çekinmenin de 
zarwi olduğunu ilBve etmiştir. 

Nazır, Tchounking hükümctinin muka
\'cmetini kaybetmekte olduğunu ve Şan -
Kay - Şck'le taraftarlarının JaPonyanın 
niyetlerini yakın zamanda anlayacaklarını 
beyan etmiştir. 

Jı.Iatsuoka, Tchounking hükô.mctinin bu 
kadar uzun müddet mukavemet edebilme
sinin H.indiçini ve Burma tar ikile ecnebi 
devletlerden erzak ve mühimmat tedarikine 
muvaffak olınası sayesinde mümkün ola
bildiğini ilave etmiş ve yava~ yavaş Fran
ı::anın Japonların haklı taleblcrine karşı 
tatminkar bir vaziyet almakta olduğunu 

söylemiştir, 

l İstanbul 
halkın 

tespite 

meb'usları 
dileklerini 
çıkıyorlar 

Meb'uslar teftişlerinden alacakları neticeleri 
alakadar Vekaletlere bildirecekler _ve . -

ıntacını takib edeceklerdir 
İstanbul meb'usları geçen yıllarda oldu

ğu gibi bu sene de vili.yet. kazalar ve semt
lerde dolaşarak halkın dileklerini tespit e
deceklerdir. 

Bu husustaki faaliyete yanndan itibaren 
ba~lanacakbr. Meb'uslar burada tespit et
tikleri notları alakadar vekaletlere vue
rek intacını takib edeceklerdir. Aynı za
manda geçen sene neticelendirilmi., işler 

hakkında da malOmat vereceklerdir. Top
lantıların hangi tarihlerde ve hangi kaza v~ 
semtlerde yapılacağını yazıyoruz: 

12 ağustosta yani yarın Befiktaş ve Bey• 
oğlunda, 13 ağustosla Eminönü ve Fatihte. 
ağustosun 14 ünde Eyübde, 15 inde Üskü· 
dar ve Kadıköyünde, 16 $1Jlda Y alo vatla_ 
10 günlük bir Iasıladan sonra 26 ağustos• 
ta Beykozda, 27 sinde Bakırköyünde 28 in
de Kartalda, 29 unda Sarıyerde, 30 unda 
Çatalcada ve gene 10 günlük bir fasıladan 
EOnra 9 eylülde Silivride, 10 eylUlde Şişli 

ve Şehremininde, 11 eyhllde Şilede, 14 
eylfılde Büyükadada toplantı yapılacak

tır. 

Plaj ve kazinoların teftişine devam: 
Bir kilo peynir : 400 kuruş ! 

Belediye dün de 
Salacak plajında 

bir teftiş yaptı A 

anı 

kısmı değil, hepsi 
ucuzlatılmalıdır 

Kazino ve plajların bir 
tef ti~ edilmeli ve eğlence 
Suadiye kazinosunda yapılan teftiş ve alı

nan tedbirlerden sonra, dün de, Üsküdarda 
Salacak plijında ani bir tcftif yapılmış, 

:zabıt tutulınu,tur. 

Dünkü teftiş ve tetkiklerde, Salacak plij 
ve kazinosu sahibinin, tarife ve listenin gös
termediği, bir çok maddeleri fazla fiaUa sat· 
t;.ğı anlaşılmıştır. 

Memurlar kazino büfesinde tetkikat ya
parken, kazinoda bulunan müşteriler de 
toplanmışlar ve her biri başka bir feyden 
~tkByete başlamışlardır. Bu arada bir kısım 
-

SON 
1 

halk, emanet olarak bırakılan oeyler için 
alınan ücretin fazlalığından fikiyet elmif• 
terdir. 

Plajda da, kabinelere, başka bqka aile• 
lcrden birden fazla kimselerin yer ta.sar .. 
nıfu temini için doldurulduğu en!aftl • 
mıştır. 

Bütün bu cihetler birer birer tespit e• 
dilmiş, bir zabıt tutularak alikadarlara im• 
zelattırılmıştır. 

[Arkası salıil• 2 sütun 1 de] 
-- - --· ~-

HABER 
1 

Almanlar 
hücumlarını 
namütenahi 

devam 
ettiremezler 

Londra 10 (A.A.) - Reuter'in diploma
tik muharriri yazıyor: 

Almanlar hava harbini perşembe günkü 
hücumlar gibi namütenahi devam ettira -
mez.h~r. Çünkü yalnız zayi olan malzeme
nin yerine yenisinin ikamesi müşktilit.ından 
başka in~an1arın ikamesi güçlüğü de var
dır. Bunlardan maada daha mühim olan 
maneviyat meselesi vardır. On altı İngiliz 
tayyaresine mukabil 60 Alman tayyaresi
nin düşürülmesi f8yaru dikkat bir hidise
dir .. Dünkerk'tenbcri, İngiliz tayyareciliği 
en güzel muvaffaklyetini kazanmışhr. 

Muva.Uakiyetlerini büyük mikyasta izam 
etmeleri ve zayiatlarını gayritabii bir şe

kilde az göstermeleri Almanların mane,·t 
amile verdikleri büyük ehemmiyetin bir 
delilidir. 

Müttefiklere yardım 
Amerikanın suretile 

müdafaası 
Nevyork U (A.A.) - Beynelmilel tay

yareciler birliği Amerika tubesl reisi albay 
Wod, komitede cmüttefiklere yardım su
retile Amerikanın müdafaası.. namı albnda 
bir şubenin ihdas edildijini haber vermek
tedir. 

Bu şube imk8.n dahilinde bulunan maddi 
ve manevi yardımların istihsali ıuretile ko
miteye yardım edecektir, 

Afrika harbinin 
dört cephesinde 

Clcrmont .. Ferrand ll (A.A.) - cHa • 
vas. İngiliz - İtalyan hava ve deniz mu
harebesi yeni bir safhaya girmektedir . 
Muhasım kuvvetler Afrikada dört kara 

cephesinde k8.llılaşmakla bulwunakladır

lar. 
Libya cephesinde harekat durgun vazl -

yette olup İngilizler, İtalyan mukavemetini 
kırffi1' gibi görünmektedirler. 

Sudan cephesinde, Habqistanm garb 
hududu boyunca ve Kasala'nın İtalyanlar 
tarafından işgalinden sonra, harbin bida.
yetindenberi vaziyette deiifiklik: yoktur. 

Radolye gölünden Hind OkyR.ausuna ka
dar iıntidad eden üçüncü Airika cepbesin· 
de, İngilizler Habcşistarun cenub hududun
da Mayalı mev:ı.ilenni terkedip Kenya'nın 
müdafasilc ileti.laya karar verdikt~n sonra, 
burada da va:ı.iyct. tebeddül arzetmemekte
dir. 

İtalyan kıtaatı Berberanın üzerino yürü· 
mektedir. Hemen yalnız yerli askerler
den müteşekkil olan İngiliz kuvvetleri. 
fazla mukavemet göstermez gibJ a:örünmek· 
tcdir. Buna mukabil İngiliz hava kuvvetle .. 
rinin faaliyeti çok müessir görülmektedir. ... 
Alman ya uzun bir 
haı·be hazır lanı yor 

Londra, ll (A.A.) - İsveçte çıkan Afton 
Bladet gazetesinin muhabiri Danimarkadan 
avdetinde bir makale yazarak Almanlar ta
rafından alınan müdafaa tedbirlerinin ken
dilerinin uzun bir harbe hazırlandıklarını 
gösterdiğini beyan etmiştir, 



,, 
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HAKiKAT 11 Ağustos 1940 

E H 
Vazifesini ihmal 

eden doktor! 

l ~llllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllltlltlllllllll~ 
~ KISA HABERLER ~ 

Belediye ve Emniyet 
Müdürlüğü ölüm 

hadisesi etrafında 
tahkikat yapıyorlar 
Üsküb muhacirlerinden Yaşar adında bi· 

riıd, bir kaç gece evvel Aksaray palis ka· 
rakoluna müracaat ederek çocuğu Recebin 
ölüm halinde hasta olduğunu söylemiş, ka
rakoldaki nöbetçi memurlar hidiseden Fit;
tih Belediye doktoru Samiyi haberdar et
miş:lerdir. Doktor, hasta arab<\sı kınk ol .. 
duğundan bahisle gelmemiş, polis karako
lu da, çocuğun bir hastaneye kaldırılarak 

tedavi edilmesi çarelerine ba$'-·urmamı,, ni
hl:yet. yavrucağız, ihmal ve tedavisizlik rü
ztınden ölmU,tür. 

Belediye Sıhhat r.tüdürü, gazetelerde ya
pılan neşriyat üzerine tahkikata başlamıt 
ve tahkikat neticelenmiştir. Tahkikat sıra
sından dinlenilen Dr. Sami, ban mazeret
ler ileri sürmüştür. Bu mazeretlerin şaya
nı kabul olmadığı anlaşılmıştır. Ha:nria
nan tahkikat raporu, Sıhhat VekAleti mü
fetti,lerine verilecek, Sıhhat Vekileli mÜ" 
fetti,leri icab eden tahkikatı yapacaklardır. 
Bu tahkikat neticesinde suçlu doktorun va
ziveti tavazzuh edecektir. 
İ>iğer taraftan, Emniyet Müdürlüiü de, 

Polis karakolunda dün gece nöbetçi bulu
nan memurlar hakkında tahkikata ba.şla

mıtbr. 1.iemurlann yalnız doktora haber 
vermekle iktifa etmeleri ve doktorun gel
ruiyeceılioi anladıktan sonra tedbir alıp ço
cuiu bir hastaneye götUrmemeleri ve te
davi.si aebeblerini hazırlamam.alan suç ma
hiyetinde görülmektedir. 

Bina konturatlarının 

yoklamasına başlandı 
Bütün i-;tanbul kaı.alarında iki ay h;-e

rlsinde bütün ev, apartıman ve dükkanla
rın konturatlarının muayenesin8 karar ve
rilmif ve konturat yoklamalarına başlanmış 
tır. Bu yoklamalar, iradların gayrisafi va
ridlltını tespit noktasından, bina ver1i1e
rine esas olacaktır. 
Baıı yerlerde, memurlara, ev, dükkin ve 

ban tahiblerinin müşkül.it çıkardıkları gö
rüldüğünden, halka, konturat yaklamalan
nın mecburi oluğunun bildirilmesi, kay ... 
makamlıklara tamim edilmiştir. 

Plaj ve kazinoların 
teftişine devam 

[Baştarab 1 incı 18hilcde] 

Tellİf edilen diger gazino 
ııe plajlar 

Belediye tarafından yapılan ant teftişler 

neticesinde, bir hafta zarfında, bir berber, 
iki lt1kantacı, sekiz fırıncı, bir yağcı. on 
kazinocu hakkında ceza zaptı tutulmu'Ş, 

313 ekn1ek musadere edilmiştir. 

Ceza kesilen kazinolar arasında, Kadı -
kOyii.nde İnci, Küçük Moda, Suadiye, Ye
nikapıda Mavi Tuna, Büyükadada Çankaya 
ka.zinolan vardır. 
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lktısad Haberleri 
* DIŞ TİCARET REİSİ - Servet Berl:in 

bu akşam Ankaraya gidttektir. Kereste fi- ı 
atlı:ırı~·ıın te~Htine Ankarada ba~layacaktır. * iTHALAT BiRLiKLERi - lthalit bk
liklerinin daha iyi. bir şekilde çalışabilme
si için bazı tedbirler alınmasına lüzum gö
rülmüştür. * lllR.\CAT - İhracatta yenid('n bir 
durgunluk başlamıştır. Akdeniz ve Ameri· 
ka için beklenen Yunan vapurları henüz 
limanımıza gelmemiştir. * KUŞYE:\tİ - Al.manyaya kuşyemi gön 
dcrileceğinden CiatJar artmıştır, * TİFTİK işi - Talimatn\""e hilafına 
verilen ihracat haklarından feragat eden
IPrden kalan 86 ton tiftiğin, tiftik ihracat
~ıları birliği ar.ahın arasında taksimine aıd 
bir liste hnzırlanmı -tır. 

Belediye ve Vilayet 
haberleri 

* Ki"~IES llAYVA'-'LARI - Şehrimiz
de bir kümes hayvanları sergisi açılacaktır. 
Te:tıiıir t"dilec<'k hayvan sahiblerine ikramı
yeler verilecektir. * MECİDİYEKÖYÜ DERESİ - Mecidi
yeköyünde dere içinde bir kanal in~aatı 

yap1larak burasının temizleltirilmes-i Bele
diyece kararlattırılmıştır. * KAPATILAN FIRJN - Divanyolun
da bir fırında pis bezlere ekmek sarıldığı 
gOrülmüt ve fırın 15 gün kapatılmıştır. * C'EZALAl\DIRILAN ESNAF - Son 
1.amanlarda y::ıpılan teftişlerde bir bel'ber, 
iki lokanta, iki aşçı, bir kebabct, 5ek:iz fı

rın, bir kac;ab, bir y~cı, 10 kazino hak
kında ağır ceza kesilmiştir. * EK?\fEK - Ticaret Vekaletinden bir 
memur şehrimizde ekmek işi etrafında Bele
dlye İktı~d müdirile temaslara ba,lamı,tır. * T.\KDİR EDiLEN KAYMAKA.'11.AR
Bf'kırköy kaymakamı Gaffur ve Eyüb kay
makamı Said Ali Yücele Veki.let tarafın
dan birer Uııkdirname gönderilmiştir. 

Maarif haberleri * TÜRKOLOJİ MFJ:UNLARI - Fhbi· 
yat Fakültesine bağlı Türkoloji Enstitüsü. 
ilk mezunlarını eylUl devresinde verecektir. 
Bu devrenin talebe sayısı 14 kişidir. 

Müteferrik haberler * SllnlAT İŞLERİ - Zeyneb Kamil 
do ~•umevinde modern çamaşırhane ve yeni 
hır paviyon yapılması k.ararlaştınlm1ştır. * YENi İCRA KAXUNU - Yeni icra 
kanunu 11 eyhilden itibaren mer'iyete ~i

rl'cektir. Bunun için teşk.itat genişletilecek

tir . İstihkak davalarına icra hikimleri ba
kı:ııcaktır. 

Bir polis memuru 
rüşvet suçundan 

tevkif edildi 
Ka!Hmpa ·a merkezi mürettebatından po

lis Nuri rüşvet suçile dün Adliyeye veril
miş, Dördüncü Sorgu hikimliğinde 10rRu
su yapıldıktan sonra tevkif edilmi,tir. Nu
rinin, bir kadına sarkıntılık ettiği için ya
kaladığı Mehmed adında birisini karakola 
götürürken 20 lira alarak serbest bıraktığı 
iddia edilmektedir. Nurinin muhakemesi
ne yakında ba,lanacakbr. 

-• 
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Tenzil8tll İzmir 

seferleri 
Yüzde 
İzmir 

gün 

elli tenzilatlı 

seferleri. 
başlıyor 

bu 

İzmir fuan müna!<:ebetile Denizyo11arı i
dareıııinin İzmlr seferlerinde tatbikına ka
rar verdiği yÜzde elli tenzilith tarifenin 
tatbikına bugünden itibaren başlanmRktR
dır. Bu gün hareket edecek olan İzmir 
vapurunda yük ve yolcu için yüzde elli 
tenzilitla bilet kesilecektir. Bu tenı.i18.t, fu· 
ar kapandıktan on gün sonraya kadar tat
bik olunacaktır, 

İstanbul ilk mekteb 
muallimlerinin nakil 

ve tayinleri 
Mf'arif Vekileti İlktedrisat umum nıil

dlirlüğü ilktedri.,at kadrolarinı hazırlamağa 
ba~lamıştır. İstanbula yeni tayin edilen ve 

İstanbuldan naklolunan muallimlerin liste
si Maarif Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. 
Bu listeye ıöre, Nluallim mektebinin bu 
seneki mezunlarından Fehmi Akın, Şerife 
Şevket ve Perihan Etoş İstanbul emrine 
verilmişlerdir. 

Saime Olcay, Fazilet Utkun, 1ı-fürüv\'et Öz 
yalçın, Tal&t Tek, İbrahim Hakkı Ortaç, 
Nevzad Öten, Nesrin Duman, Semahat Ak
oğlu, Hale Kulaksızoğlu, Mümine ~me, İs
mail Hakkı Erk.men, Suad Ergün, Sabnhat 

Karaşahin, Raşid Üstün, Nihad Ilgar, Şcm
!Iİ Altın, Necmiye Duray, Hayriye Ören ve 

Hatice Tezer diğer viliıyetlerden İsta'li>ula 
nakledilmişlerdir. 

Samime Erdoğmuş, Vedide Baykal1ı, :ae
hice Gillgeç, Nazmiye Şahinoğlu, Bt:rgütar, 
\~t>dla ve Dündar Başar, İstanbuldan ba,ka 
vil.i.yetlere nakledilmişlerdir. 

Dumlupınar vapuru 
yarın İskenderuna 

gidiyor 
Menin, İ&kcnderun ve civan tacirleri, 

Denizyolları idaresine müteaddid müraca

atler yaparak bir çok mallarının liman 'le 
iskelelerde çürümekte olduğundan ş_ikciyet 

vt Acilen bu limanlara vapur tahrik edile
rek bu malların naklini temenni etmişler• 

di. Denlıyollan idaresi, Armatörler birli
ğinden f\lep kiralayarak göndermeyi ta'lav
vur eirr..işse de, bu muamelenin uzun sU
receA:i ve bir çok mallardan istifade edile
ntiyeceği anlaşılnuf, idare, ilk olarak Dunı
lupınar vapurunu İskenderuna göndermr:ğe 
karar vermiştir. Dumlupınar, yarın hare
ket edecektir. 

·r~ı:;~::ı.ın~~:~ı~kv~e:~~:::."ç::.tı~ Sayanı d·ıkkat b·ır hallı. d·ıse mevsimi azami karla kapatmak isti} en bu 

~~e~= -:~er; .• ~y:eu~:::•:;:.~~t!:~~ 
etmişlerdir. Ancak tamamen bu tedblrler 1 

ve tcf~ler. yapılırken ~eselılSuadiye ka- Hareketi SUÇ mahiyeti 
zınoau hidıseslnde oldugu gıbı memurların gösteren 
11hnelere çıkıp halkı tahrik etmemeleri, b" k t hakk d t k" bat 
bk zabıt tutmaları ve nizamın güsterd•ği ır avu a ın a a 1 
yoldan gitmeleri 18.zımdır. Nasıl ki Sal:ıcak 1 k "ld" 
plajında büyle hareket edildiği anlaşıl - yapı masına arar verı 1 
maktadır. 

İkinci bir nokta da gene Kadıköy tar<\I- Dün Sekizinci asliye ceza mahkemesin-, dünkü gün Lilelide Sallhaddinin dükkft-
larında diğer yerlerin ve bu meyanda me- de mürettf'b bir cürmümeşhud davasına nına gelerek paraları vereceğini b.~ldir~iştir. 
aell Caddebostanı pl.ij ve katinosunun da hakılmıt ve müvekkilini itham eden bir a· Kurnaz avukat bundan evvel Muddeıumu
ııkı bir teftişe tabi tutulması keyfiyetidir. vukat hakkında takibat yapılmasına karar miliğe bir b:tida vererek Salahaddinln ken-

Bu sabah matbaamııa gelen bir zat \'erilmiştir. disinden cebril şiddet ve şantaj ile para 
bu lıı:azinoda verilen porıiyon mikta- Duru,şmadan anlaşıldığı.na güre Sa13had- koparmak istediğini ve bu sebeble bir cür
rına ve porıiyona konan fiata göre din ismindeki suçlu, Behçete 2500 liralık mümeşhud yapacağını bildirmiştir. Avukat 
Türkiyede peynirin kilosunun 400 bir da\·anın takibini havale etmiş ve bunun &hçet dün bet aded onar Jiralığın numa-
kuru~ ••tıldıönnı kabul etm•k mec- itoin vek&Iet ücretinden ba~ka 150 lira da 1 im d"kk. d .,.- - e 8 

... l ta arını a ış ve Salıf.haddinin u anın a 
buriyetinde kaldığını aöylemittir. Ay- masraf parası vermiştir. Fakat avukat Beh- kendisine paraları verirken zabıta memur-
nl. h•ıabla kavun da iki liraya ••tı- çet. Saliihaddinin davasını ihmal etmi!!ltir. 1 .. .. h d tJ 

"" - Salahaddin illerinin bu şekilde takib edil- arına cunnumeş u yaptırmış r. 
lıyormuı. Suyun litresi 70 kuruta ıe- memesi karşısında avukattan 150 lira para Suçlu derhal cürmümeşhud mahkemesi
]i>:ormut I Bu .zat fat~ra>:1 tediye .et· ile vekıllet ücretini geri vermesini istemiş- nP verilmiş, fakat muhakeme neticesin;Ie 
m•ft arkasını ımza ettınnıf ve. cebn.'e tir. Avukat Behçet, Salahaddini bir müd- Salahaddinin sarih surette haklı olduğu an
koymuıtur. Her halde esash hır teftı~, de;t de bu lfCkilde oyalamış ve nihayet ken· Jaşılmış ve avukat hakkında takibat yapıl
hayah pahahlaıtıran unsurların hır J disinc bir borc senedi vermiştir. Senede mak iizere vaziyetin baroca tetkik edil
kırmını değil, hepsini yola getirebilir. gore paranın 100 lirasını vermesi icab eden meslne karar verilmiştir. 

1 

Ben de lokmamı bırakmış, dikkatle onu 
dinliyordum. Sözünü bitirince, korkak bir 
.sesle 50rdum: amanyo u 

----------------
- Bu mucizeyi de izah eder misin" .. 

ıı;ı;;;;~'il - Zaten sözü bu noktaya getirmPk i~ti
yorum... Bu mucize sana tesadüfümdür 
N~jad!. Çi.ınkü bu tcsadül karşıma Züli.U 
çıkardı._ 

Edebi Roman 
TEFRiKA: 10 

Kt:.RIME 
NA D 1 R 

- Ben görünüıte mazbut, fak1t ruban 1 mak için evlenir veyahud .. da benim gibi 
serseri bir adı:ıımım._ Ailemin sıkı terbiye~i l"lah olmAk için evlenir ... Uç nevi de ka
y-.ama tarzımdaki yoJsuz.luğu ortı:ırlı:ıın kal- dın vardır: 

dıramadığı gibi. zannedersem mes:eğlm de Okumu, kadın, salon kad.Jnı, ev kadını!. 
buna kartı koyamıyacak... Bunlardan binni tercih etmek, di~erlerin-

İçiyorum, geziyorum, eğleniyorum~. den mahrum olmak demektir. Halbuki so
Bu, ı.lebeliğimde de böyle idi; şimdi nuncu şekil, yani bir erkeğin gözünii, gön
de böyle!.. Fakat kendimden hiç mem- Jünü dışarıdan alacak, kendine be:ıd edc
nun değilim .. Beni bu gidiıten Ç'f'keL-ek. de- cek, uslandıracak kadın, bu üç nev"in hu
j:ıtik zevklere garkederek, aefahatren kur- litısiyetlerini tamamen nefsinde toplamı, 
taracak bir kuvvet J8zım!.. bulunmalıdır ki, rolünde muvaffak olabil-

- Ne gibi?.. sin! .. İste ben, bu yüzden evlenmeie koı.rar 
- Bunu çok düşündüm... Bıu:ı çı:ıreler verem~miştim ... Böyle bir kadını bulnuık, 

buldum. mucize addolunabilirdi ... Kaderime rıza gös 
- Bu çareler nelerden ibaret?.. lennek işime gelmedi ... Büyüklerimizin de· 
- Başlıcası, evlenmt-k!.. diği gibi nik3.hın kerametine !ilan aklım 
- ! 1 ? 7 • • ermez ... Bizzat aradım... Çok yoruldum ... 
- Evet!. Ancak, şimdiye kadar buna iyi- Artık ümidim kalmamıştı. Lakin .. garib l:ıir 

ce karar verememiştim. Sebeb ,u idi: Fik· te5adüf bu bekledilim mucizeyi bana ba
rimce bir erkek ya ıever evlenir, ya bakıl· l:ışladı ... 

Boğaı.ıma bir şey tıkanır gibi oldu. Elle
rimi çenemin altında kilidleyerek ve tabi
ilikten ayrılmamak için kendimi zorlaya
rak mırıldandım: 

- ZüliU mi?. 
;_Evet! .. Niçin bu kadar şa.şlın? .. Say

dığım mez.iyetlerin hepsine malik bir İnSClin 
olduğunu elbet sen daha iyi bilirsin ... 

- Bilirim!. 
- Şu halde, maksadım ortada! .. Sen ba-

nil bu hususta yardım vadedeceksin' .. 
Baş1m uğuldayor, içim yanıyordu. Eıra· 

fımda bulunan her .,eyi siyah aöı'üyor, ses
leri bulanık işitiyordum. 
Namık yüzüme dikkatle baktı ve iskem

le !'ini ma!iaya daha z.iyade yaklaştırarak 
i13-ve etti: 

- &-n bir hoş oldunf .. Yoksa?? .• 
HemPn silkindim. İısyan halinde: 
- Hayır[ Kat'iyyen!.. dedim. 
- Bilmem!.. Eğer böyle bir şey va~a. 

sakın saklama! .. 
- Seni temin ederim ki yok! .. Biz 

deı glbi bir arada büyüdük ... 
- O halde neden keder ettin? .. 

kar-

Ekspresten bir 
yolcu bile 
çıkmadı 

Ekspres, İtalyadan 
Yugoslavyaya bir tek 
yolcu getirmiş, sonra 

boş gelmiştir 
Hflrbden sonra Avrupa trenlerinde yolcu 

adedi ehemmiyetli su;;ette azalmıştır. Bil
has~ bu va7iyet son günler zarfında ken
dini daha r.iyade göstermiştir. Bu~n 5aat 
9.5 ta Sirkeci garına gelen Avrupa eksprc
sınden tek yolcu çıkmamıştır. Katar İtal~ 
yedan Yugoslavyaya kadar yolcu getirm:ş, 
biliihare ,ehrimize boş gelmiştir. Bilhassa 
!ron zamanlarda İtalyadan hiçbir yolcu çık
maması nal:arı dikkate çarpmaktadır. 

Cumhuriyet gazetesi 
tatil edildi 

Cumhuriyet gazetesi, ~ıatbuat kanunu
nun 50 nci maddesi hükümlerine muhalü 
hareketten dolayı Vekiller Heyeti k.arari\e 
kapatılmıştır. Matbuat kanununun 50 nci 
madde~inde şöyle denmektedir: 

·Memleketin umumi siyasetine dokuna
cak neşriyattan dolayı İcra Vekilleri Heye; 
ti kararile gazete ve mecmualar muvakka
ten tatil olunabilirler. Bu suretle kapatılan 
gazete veya mecmuanın neşrine devam e
denler hakkında on sekiz.inci madde hük
mü tatbik olunur. Bu suretle kapatılan 
bir gazetenin mes'ulleri tatil müddetince 
be~ka isimle Jıazete çıkaramaz.• 

Cumhuriyet J'azetesi bu gün çıkmamı,tır. 

Saatte 1000 kilometre! 

ll-!ID~<!ıy~ 
(iv Bandon) dan 

Andrea Fütl cam fabrikasında 
çalışan bir amelenin uçuncü oğluydu. Kü
çUkken büyük kanal boyunca kayan gon
ciollara tahassür ve arzuyla bakardı. Şar
kılar, gülüşmeler, gitar ve mandolin ses
leri arasında büyüyen Andrea saate ve 
mevsime göre hazan pembe, hazan mavi, 
baz.an da siyah bir renk alan kanal !'!Ula
rına bütün hitıralarını bağlamıştı. Baba· 
sının ölümünden sonra onun için su ve se
ma arasında, rüzgirda titreyen yeşil bir 
çayırlığa benzeyen kanallar üzerinde ça
lışmak imkinı başlıyordu. İşte şimdi An
drea saat on bir güneşinin zevki ve neş'csi 
içinde gülüyor ve yanından geçen arkada
fı Paolo'yu çağırıyordu. 

- Paolo, 'len falcıların söyledikleı·inc i· 
narur mısın?. 

- İnanmam! 
Bu cevab üzerine Andrea anlatmağa baş

ladı: 

- Geçenlerde Perina ile olan aşkımıu 
anlatmak ve istikbalim hakkında malUmal 
almak için bir falcıya gittim. Falcı yıkık 
ve pis bir odada oturuyordu. Ocağı~ için
de siyah bir kazanda fıkır fıkır su kay
nayordu. Falcının boyalı sarı saçları, diş~iz 
bit ağzı ve omuzlarını örten koyu menek
şe renkli bir oalı vardı. Bizi görünce ka· 
zanın içine bir avuç ot attı. Odanın içini 
sert bir koku kapladı. Bu esnada falcı el
Jerimden tuttu. Bir kaç saniye düşündük· 
ten sonra garib ve kısık bir sesle dedi ki: 

- Sen, efendinin ayakkabılannı giyecek 
ve onun bardağından içeceksin!. Ba~kR bir 
yıldız altında doğmuş bir kadın, senin ta· 
lihini ve [enalığını hazırl&yor! Akşam rüz
girından ve boynuna sarılacak kadın kol
larından sakın!. 

Paolo, inanır mısın ben hata falcının 
bu sözlerini tekrarlıyorum, fakat anlı:ıya
mıyorum. 

Andrea bunları &öylediği sırada siyah 
kadife ceketH, gri pantal~nlu bir adam 
Piyaıetta iskelesine geldl. lnce, hakim du
dakları altında ihtimamla kesilmıı:ı beyaz 
sakalı, onu görenlere eski Venedik Doj'la

LBaş tarafı 1 incı sahıledej rını hatırlatıyordu. Ya,lı olduğu halde 
Hava harbleri inanılmaz bir şiddet pe,rda gondolR atlamak için Andrea'nın ~lind~ 

elti. İngiliz tayyareleri Alman. sanayi mer- tutmadı ve çevik bir hareketle içeri gi
kez.lerine, Alman tayyareleri lngiliz limon- rerek: 
larına gece gündüz aynı hücumlarda bu- ,. .. , . . 
1 ı B 1 ···ı.:a ve en ke- - Buyuk kanııla çek. dıye emrettL 
unuyor ar. un arın en mu .. ....,. p· lt ·· ·· idik! · 
· . b' ı iki bah Mar\t d"'ni- ıya o sarayının onune ge erı ı.anıan 

sıflerınden ır evve sa .... ...., - .. 1 · · And • dıru d 
. . 400 d 1 z1 Alman muş eruu rea nın soya r;or u ve: 

Zlnde cereyan etli ve en a a 1 . .. . . · · 
h:ı.yyaresinin j,tirak etliği bu korkunc hava ~ Sahı ~yadın Fuzı mı? Şu halde ıki-
boğuşmasında 60 dan fazla Alman tayyaresi 

1 

mız. de:~~~ ~dı :ş~oruz. Ben ~~1:t Pa
düştü. Diğer taraftan ajansın verdiği taf- ganıno UZl yırn, e sarayıma ;;ı:otur. 

silit da 'gösteriyor ki Alm~ya. ~zerindeki Gondol, ~ü~ saray.ının l!lak merıncr ba-
de\'amlı tahribat korkunc ınfıliklar ve samakları onune gelınce Kont: 
tahriblerle devam etmektedir. - Ho,uma gidiyorsun Andrea, seni her 

Hiç şüphe yok ki bugünkü harbin en !<:abah, aaat onda burada bekleyeceğitn. Ög
müthiş silahı tayyare _sili.hıdır ve gene vu- l~yc kadar beni gezdireceksin.. İstersen ya
kuatla sabit oldu ki Ingilitler bu silMhı az rın vazifene başla! dedi. 
zamanda en iyi kullanan bir maharı:t ~~- - Yarın mutlaka ~elitim. Size hiunet, 
recesine varmışlardır. Bu maharette ln~ı~- benim için büyük bir zevktir. 
tin soğuk.kanhlığile sportif karakterının Andrea, yerlere kadar eğildi ve Kont 
büyük rol oynadığı da hiç şüphesizdir. Tay- bu hürmetkir selim önünden geçerek: sa· 
yare taarruzlarının en tehlikelisini •pike• rayın büyük kapısı arkasında kayboldu. 
teklinde yapılan hücumlar teşkil etmekte- Kont Paganino Füı.i çok zengin ve asil bir 
dir. aileye mensubdu. Yirmi beş yaşında bütün 

·Pike .. nin türkçesi ·dikine!• demektir. 
bu .servete sahib olmuştu. Aşkı, aan'ati, gü

·Pike• de, tayyareci, tayyaresine, arzın ca- zel tabloları, aiır elbiseleri ve müce,·her
zibcsine tutularak sukut eden ~isiml~rin Jeri seviyordu. Yavaş yavaş Kontun mar;· 
başaşağı, yani 90 dere~elik 8~~.di .. vaz.ı~e- rafları bu serveti sarsmağa başladı. Füzi
ti vererek v~ tayyarenın motor~n.u de ı..ş- nin evliliği gittikçe azalan bu servete ni
Jetmek ıuretile ona ayrıca da surat verc- ıhayet son darbeyi indirdi. Yavaş yava' 

k h d f. · ·· · ll nmaktadır Pi-re e e ının uı.erıne çu a · . Füzi sarayının halıları, tabloları, heykelle-
kenin müessiriyeti bu takdirde hede[e ısa- ri antikacı dükkinlarına doluyordu. N'i
lıctin kat'i oluşunda ve e:ru hedt.:!e. ar~a hayet bir gün Kont, hususi gondolunu da 
arkaya bir kaç bombanın ısabet ettirılebı.- s;ı,ttı. İşte bundan sonra Andrea her sabah 
mesindedir. Tayyare hep aynı nokta~a as.il müşterisini gezdirmeğe ona en güzel 
do~ru indiği için a_H~ğı bom~taı;, d~ diız parçaları mandolini ile di~letmeğe başla
uçuşlard~ olduğu gı~ı me~af~lı d~şmıyerek dl. Bir gün Andrea gondolile saraya gel
hcp aynı noktaya duşmektedir. Pıke uçuş- diği zaman Kontun öldüğünü işitti. Uşak 
larda saatte 1000 kilometreyi bularak rökor 0 kadar he ecanh idi ki biraz tes.elli bu
yapan tayyareciler gene bu harbde görül- labilmek içrn gondolcuyu saraya a1dı ve 
müştür. SA.atte bin kilometrenin ne demek ona orada kristal bir kadeh içinde şarab 
olduğu hakkında bir fikir edinmek itler- takdim etti. Bu anda Andrea teessürle fal
g{'niz !rokaklarda hızlı giden otomobillerin cı kadının SÖ7.lerini hatırladı. İşte şiındi 
sür'atini yirmi ile zarbederek bir fikir ed•- efendiıdnin kadehilc '8rab içiyordu. Bir kaç 
nebilirsinlı. Birinci sahifedeki re~im pike ay sonra Füzi sarayı r;atılığa çıkarıldı. An
uçan bir tayyareden pike vaziyette inen drca sarayın önünden geçerken kalbinin 
bombaların havada - hep aynı hedefe doğ- ezilir gibi olduğunu hissediyordu. Bir gün 
rul - nıuı:ıl birbirleri ardından düştüklerini ~ondolile rıhtımda ~klerken yanına bir 
1-'(Ö~termektedir. kı7 ~e1di. Siyah ~açlı ve ince vücudlü ol1n 

Feci bir kaza • • 

FAL 
Çeviren : ÖMER NEJAD 

bu gene kız, günet gözlüğünü çıkardı'1 ~ 
man Andrea'nın gözleri çekik. yeşil 
çift gözün tatlı derinliklerinde eridi. Oef. 
kız Büyük otele gideceğini söyledi ve ~ 
dol otele yanaştığı zaman Andrea'ya 

ki~ Sizi Vcnedikteki bir aylık ikaJJleril" 
müddetince angaje etmek isterdim. ~ 
An~rea, bu güzel tek1ifi sevinc!e k•# 

etti. Işte o günden itibaren gondolcu 
zevkli bir hayat başlıyordu. Her giin :: 
zilya kahve krahnın bir tek k1%1 o!an . 
nuella'yı kili.seler, kanallı:ır ve sarayla!; 
ras.ında. dolaştırıyordu. İlk rastlad~.ğt t'tJ 
denberı Andrea, gene kızın yeşil gozle 
vurulmuştu. 1.1anuel1a, aradaki rne~ 
muhafaza etmekle beraber Andrea'nın 
!erine hiç de yabancı kalmıyordu. mr ı:; 
Manuella Venedikte kalmak ve ors~a -1 
Slilray satın almak istediğini söyledı. ~ #' 
nun üzerine Andrea, gene kıza Kont fll • 
nin sarayından ve onun acıklı hikıi~·e~ 
den bah~etti. Beraberce sarayı geıı:U• \f 
Manuella, salonda Rafael'in, Tisyen"in ti 
lolarını görünce: 

- Bu sarayı ahyorum, satın nlıyor? 
diye haykırdı. 

Manuella, üç ay sonra bir gün, .Andre" 
ya sarayında büyük bir suvare vereceP 
söyledi ve sözlerini f()yle bitirdi: ,..Jtlo 

- Ben, bu suvareyi yalnız ikimiz ıır 
M'ninle haşhaşa kalmak için vereceğiJO ~ 
dreal ,ıd' 

O akşam gene kız, büyük salona bir ı:ıı: 
ra kurdurmuftu. Mavi damarlı beyaz 
mermer masa üzerine altın tabaklar i~ 
de mücevherlerle karıştırılmı, nadide ~e 
valar dizilmişti. ·r# 

Manuella, gümüş yelpaze şekh. 
üzed, inci işlemeli mavi bir elbise ~ 
mi,ti. Bu mavi ipek üzerine inci ile j,tı 
yer küçük çiçekler ve küçük kuş re~.,. 
işlenmişti. Gene kızın sağ gözü altındı ~ 
pı~tırılmıt büyük bir ben, afu.el duda~> 
rı arasında kırmızı bir gül görünÜ)'O 

Gene gondolcu yerlere kadar eğilert':~ 
- Ne kadar güzelsiniz Sinyorina! 

mırıldandı. ·~ 
Manuella ince parmaklarını Andfe3 . 

güzel siyah aaçları üzerine koydu ve&f 
- Siz de çok güzelsiniz Andrea! 

cevab \'t'rdi. 
Öpüştüler, gene kız tekrarlayordll.· . 

- Bir fikrim var, sevgilim. Sizin a.~ 
mademki Füz.i; Romadaki saraya yükltl r1 
para verip sizin için bir Kont ünvtını ~ ~ 
alabiliriz. Ben bir Kontes olmak isW 
rum da! 

1
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Hakikaten Andrea'nın Kont Füzl n•~ 
nı alması pek de zor olmadı ve :Man~,ı1" 
ile Andrea, Padantor bayramında e'I tıJI 
diler. O akf8m beraberce çıkıp .neş•eU t"'( 
kın arasına karıştılar. Büyük kanalda~ 
dollar ışıklarla &üslenntlşti. Arada Sd" 
müzik ve farkı sesleri işitiliyordu. ,,t· 
daha yürüdüler ve bir gondola atlo.dıl J.' 

Gondol Lido önlerinde kayıyordu·,,.,,, 
drea kürekleri bırakarak karısının 'i 
geldi. Gene kadın: r;( 

- Mesud musun .. vgilim? diye giil 
M'di. "" , 

- Manuella, ·bu gece ben saade ...... 
üstündeyim!. dl 

Dalgalara kapılan gondol, açıklata ~ 

ru kayıyor ve hava gittikçe ağırlaşı~1,, 
Semada bir tek yıldız bile kalnııu.~· 

Aıııqırın bir şimışek çaktı. Andrea: . ...J 
- Dönelim! Bir kaç dakikaya k:r.W 

!ırtına kopar! diye haykırdı. .J 
Küreği eline aldığı sırada, büyÜ.Jt. ;. 

büyük bir dalga gondolun üzerine de ı( 
dl ve onu bir kibrit çöpü gibi sular~..t 
ne aldı. Gondol devrili~ce ikisi ~e ~ 
gömüldüler. Andrea mükemmel b~ ) ~ 
cü idi. Fakat Manuella yüzmek bılJ11~ 
için kocasının boynuna sarılmış ontJ ;t 
yordu. O anda Andrea falcuun meş'ı.ıJl1 
lerinl duyar gibi oldu. ...tf 

- Gece rüz~Brından ve boynuna sa>.-
cak, kadın kollarından sakın!. ~ 

Suyun dibine doğru batıyorlardl. atyıı 
o Manuella'yı natc:ıl bırakabilirdi. ?ı'~~ 
bir dalga doha geldi ve gene çifti tanı #., 
örttü, Uzakta Radantor bayramının ı/ 
Jarı fırtına ile karışmıo wlar üstUnd8 

reşiyordu. 

• • Di.ln feci bir tramvay kazası olmuş, Ada
na mensucat fabrikatörlerinden Mehmed 
Saidin iki ayağı kesilmiş ve kaldırıldığı 

Şi~li Sıhhat Yurdunda ölmüştür. Hddise 
f(jyle olmuştur: 

Ortaköy - Aksaray hattına işleyen vatman 
İbrahimin ida.res-indeki 227 sayılı tramvay 
nrabası, dün ae.iktaş deposu önünden ge
çerken içinde bulunan yolculardan 63 yaş
larında fabrikatör Mehmed Said tramvay
dan atlamnk istemiş ve müvazenesini kay
bederek tramvayın altına gitmiştir. Ani vu· 
ku bulan bu k(lza neticesinde fabrikatörün 
iki ayağı birden feci bir surette kesilmi~
tir. Fabrikatör sinir hastalığına müptela ol
duR'u, için kaldırıldığı Şişli Sıhhat Yurdun
da hir müddet sonra ölmüştür. 

Bu sene ihracat işlerinin 
hararetli olacağı anlaşılı~ol 

H.ldise hakkında tahkikat yapılmaktadır. 
Vatman neuaret altına alınmıştır. 

- Keder etmedim .. Biraz düşündtim ... 
- Anlayorum ... Belki' sözlerim seni ür-

küttü ... TeyU'zadene yazık olacağını zanne· 
diynr!flln... Ona bu kadar güç bir vazife 
yüklemek istemiyorsun ... 

- BelkP .. 
- Hiç böyle olmıyacak Nejad!. Endişen-

de haklıqn... Ama görecebin, onu nasıl 
mes'ud edeceğim. 

Cevab vermedim. İkimiz de tekrar ye
nıeğe koyulduk. Fakat lokmaları bir •ürlü 
yutamıyordum. 

Uzun bir se~sizlikten sonra dediın ki: 
- Sen anneni gönder, ne ynpacakc:an 

yap!. Bir kere isteğin duyulsun!. Sorıra ben 
.elimden geldiği kadar saadetinin tahakku
kuna çah.şırım ... 

Yüzüme bir hot bı:ıktı: 
- Annemi mi göndereyim?. de:di. İşt~ 

bu imkinsız!. 
- Neden?_ 

- Çünkü annem beni evlendirmeğe kat-
iyyen taraftar değil!. Hatta bu yüzden ara
ınız açıktır ... ·Elin evlidının başını kendi 
elimle yakamam!• diyor ... Halbuki çok ya
nılıyor ... 

- Peki ne olacak? .. Ben mi Zülali sana 
ü.teyeceğim? .• 

- Evet!.. 
- Bu büsbütün imkinsız Namık!. 
- Demek senden dilediiim yardımı red· 

dediyoraun? .. 
- Hayırl .. Ancak birinci fekilda olursa 

Önümüzdeki salı günü, memlek':!limize 
Rumanyadan bir he)'et gelecektir. Heyet 
ş<'hrimizdeki ihracat birlikleri ve Uıracat 
firmalarile temas edecektir. Son Türkiye • 
Rumanya anlaşmasından sonra her iki mem
leket arasındaki ticari münasebetler art
mı~tır. Rumf'n ht>yetinin bu son ziyareti d~ 
bu münasebetlerin daha ziyade artmasını 
temin ed~ccktir. 
Yakında da Mı:ıceristandan bir heyet ge

lerek, ihracat ve ithalat tacirlerimrıle te
mas edcct-ktir. Macar heyeti arasın<lıı Ma
caristanın ağır sanayi erbabı da bu:vn-

:,•ardım v8dedebiliriQl .. Darılma .. Beni ma
zur gör ... 

Biraz düşündü. Kaşlarını oynatıyor, kir
piklerini kırpı,tırıyordu. 

- Pek818!. dedi. Şu halde arzumu doğ
rudan doğruya kendisine bildiririm ... Na
ı;ıl?. 

- Sen bilir!'lin! .. 
- Hemen yarın bir mektub yazayım. 

SC'lnra r;en, hissene düşen gayreti esır!(e
mC'z.~in!.. İşin bıhakkukunu temine çalışır
sın! .. Olmaz mı? .. 

- Tabii .. 
Yüzüple &ülerek bakıyordu: 
- Daima iyi kalbli ve ili~nabsın! dedi. 
- Senin iyiliğine çalışmak vazüemdir 

Namık!. diye mırıldandım. 

- Hayır Nejad!. B€'n senden 
yaptığıma karşılık istemiyorum .. . 

bu iyiliğl, 

Eğer böy-
le düşünürsen, çok gücenirim .. . 
İçimdeki sonsuz acıyı ona bet!i etmemek 

için terlemiştim. Son lokmalarımı tabakta 
bıraktım. O eldi\·enlerini giyiyordu. 

- Neticeyi ne suretle haber .alabilirim? 
diye sordu. 

- Bilmem{ dedim. Herhalde bir cevaba 
Nail olacaksın. 

- Evet amma .. Belki ağır davranırlar ... 
Sabırsızlanırım ... Sana şirkete uğrasam, ba
nu vaziyeti bildirir misin? .. 

- Nasıl arzu edersen! .. 
Kuvvetle elintl ııktı ve ayrıldı. 

(Arkıw nr) 

maktadır. ııı· 
~iemleketimizde bulunan YugoslavY' · 

yeti de piyasadaki tetkiklerini bit~~, 
tir. Bir kaç güne kadar memlekeUeriJl-8 

ne~eklerdir. 'o( 
Jhracat mevsiminin başlamak üzer~ 

Iunduğu bir sırada, Rumen, Macar, Y. ~ 
lavya heyetlerinin memleketimizi :zl) 'p}' 
ctmel<'ri, bu sene ihracat işlerinin peJc. 
ıal'etli olacağına delilet etmektedit· 

Neler satıyoruz? ~ 
.. Dün Holandaya 10971 liralık hartı '~ 
satılmıştır. Holanda Alman işgali •.~ 
girdiği gündenberi, bu memlekete bJ , 
~tış ~apıl~amıştı. Dün Almanyaytl ~ 
bın kusur lıralık hftm afyon ihrac ed ~ 
tir. Bütün bu ~atışlar Toprak Ofisi ~· 
fından idare edilmektedir. Rumany&~' ,,r 
rac edilen mallar arasında pek az ~~ 
da fındık bulunmaktadır. 1'.' 

Dün daha ziyade Macaristana ihrac11 .. t ~ 
pılmı~tır. Satılan malların yanında 9ı ~· 
liralık tülün, 1007 Jirahk hah, 20 bıt' 
ralık su!am bulunmakta idi. ):' 

Son günlerde barsak ihracatı da ar~~ 
tadır. Dün yalnız İsviçreye 10380 ur f' 
Çt>ko·Slovakyaya 65 bin liralık ihracat 
pılmıştır. ,:f 
Finlandiyayı 25 bin liralık tütün ,e ıJı' 

dilmiştir. Dün hafta sonu olduğu iç~ 
racal işleri fazlaydı. 

Neler alıyoruz? • 
Dün mühim miktarda ithal.it JıareJt-etJ ~ 

mem~ti. Kara yolile bir mal ithal ed~ 
rntmişü. Kaar yolile bir mal ithal ed; JV 
ı:z:ıiştir. Dün daha ziyade ihracat gUı1ıJ~ 
ünümüzdeki hafta içinde RumaoY'., 
Mac~ı·i!tandan, Çcko-Slovakyadan '~ 
mallar beklenmektedir. Bunların şra.:ı 
ÇPko-Slovakyadan kumaş, Rumafl~ıl' 
kimyevi maddelerin geleceğinden bsN l$ 
mektedir. Almanyaya yapılan siP:.ır r1'' 
de an~ak .rı~lec.e~ haf~. içind~ l.~m~~-' 
za teslım cdılebılır Bu ıtıbarla Onumii el'( 
ha!ta, daha ziyade ithalat haftası ol9 

tır. - 11. A. 
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[Günün yazısı 

Mihver devletlerine 
göre yeni Avrupa 

• Almanya, ltalya ve •• 
ıl~ çerçevelenmiı l maglub Franaa 
hatta biraz da b.. J 0 maaına rağmen, 
ro iyi bir tara oyde olduğu için lıvİç· 

sıu m k"d' 
meml•ket g•• 1 l • • ev ıı ır ve bu 

• .......e e erının y !ar rupa ııyaıi ha azı ını Av· 
) Yasını ta ' d 
ar farzederek tetkik ıvır e en rapor-

Bu gazeteler ar d te fayda vardır. 
t a11nanb .. 3 
. os tarihli Gazetı d ı'.. ugun, ağus-
ımzalı hB§makal:sil e uıanne'ı~ ( ._) 
adındaki Alma e B?ersenzeıtung 
rak ald - b' n gazelesınden kısalta-

'81 ır Y•zıa ı Ih' tunu da 'I" ını e ıs ve buna 
ı ave ede .. k' 

nin iınıi Yeri ,;eg~z ı, nıuharriri-
nan yazılar ~e ~ ) •taretile imzala
den ilham ve 80."Ya resmi mahfiller-
d B eya ırsal olurım 1 ır, oerıenz 't ' Uf yazı ar-
riciyeıile ıık eı .~ng un ~a Alman ba-

l ı munasebetı malfundur. 
auıanne gaz t • Alm 

Yan zaferlerinin ek esı, . ~n ve ltal
Yapıp çelik ı.a hır ~ılançusunu 
Övdük Paktın kuvvetıni bir h !' 

ten ıonra iki d 1 • ay ı 
Avrupaya t' d'd ev etm emirlel'ini 
Vaziyette b~;ı' ~ ~n kabul ettirecek 
nin bu hakik un. ugu~u ve hiç kimse
ıniyeee(ini .. •t~. tekzıbe cesaret ede
Balkanlara ~oyluy~r ve ıözünü derhal 
ralara aid .akl~dıyor: «Mihverin bu
aızlıklarını ?'Yetı ilkönce V eraay hak-

B' ızale etmektir.ı •• 
ız, ne rib' 

duğunu ve h ı p~zarlıklara mevzu ol
katen le k' .angı ıebeblerle muvak-

• 1 •ntne - l rııız Balkanlarda ugraıı dığını biidiği-
nın diğer k durmıyarak Avrupa· 
tasavvurlara ıaımla~ıru alô.kalandıran 
D • . &•çelım 1 · \' uçe nuı fikir .. • ıvıçı·e ı gazete 
YI ithad ed kafll'ı Popolo d'lıalia
•lngiiterenin•re buli.aaten diyor ki: 
milleti har • ıu~utundan ıonra Çek 
riyeı ik 

11 
ve fıkri iıtiklal ·ıı· b" ' hıadi. f . ' mı ı ur-

vaıı İçinde y re ah ve ııyasi ıulh ha-
kil Bobernya atayacak ve bir müsta· 
da Yalruz Leb!~rulacaktır. Lehİ.ltan 
ç\ik bir devlet 'h":ıf en ".'ürekkeb kü· 
~ır. Avrupa it 1 nde ihya olunacak-
1nkıliıbınırı icab~ Yan • Cermen faıüt 
olduiund arına hızla uymakta 
~ an eıaıen b . hl 

•Rınit buluna N u ıca ara boyun 
Belçikadan .:: orveç, Holanda ve 
"'•Yanda y aa~a devletler ve bu 
entrikalarınd::•~stan kendim lngiliz 
lavyada nafiz .~r.~"',':l>•ıtır. Yugoı· 
uğraınarnıı k goruıluler ve fesada 
surette de~• u~etler vaziyetin cezri 
b · R•tme11 !" ıraı dah · uzunıuna bergün 
Cehelütt•~''.nanmaktadırlar. ispanya 

~ ... •ng r . 
lllak- karari] I ~ ıru ortadan kaldır· 
cuma ha I e nııltereye açıkça bü· 
riltere ilezır 1Bnmaktadır. Portekiz in· 

• 0 an İtff k ru:ıarna. · 1 & ına rag~ men yeni 
• Jırrne U v~çre ile lıve dyo arını arnmakta, lı· 

nı kutub Yıl~ı • d~vl.et gemisinin aye· 
•lrııektedir F Zl• ııtikametine tevcih 
rııanların bü ~anıaya gelince, eski za· 
~r~~İplerini ·~Y~t, uhuvvet, müsavat 
lının ıay ·ı a Yan • Cermen ihtila· 
rl'l ' •ı e, vat 1 •lmiı olrn ki •n Prenıip!erile teb· 
hakkında kat•'.\ .a beraber bu devlet 
nüz rnevıırn' 1 .'d.ır hüküm veımek he· 
b'ı• iZ ır • B ı •Yor: «S • aımakale töyle 

.. "! ovyeılerin h · • i~ru en Yarınki arıc bırakıldıgı 
rııınat altına I Avrupada sulhu te· 
ınaya varılın a •cak uınun1i bir •nlaı .. 
Y::ı... aaını • k • 'lllUhden büt ' . ımıl erı masrafların 
rokk; bir ıil&ıı çelerı kurtaracak müte
~'. nihayet ıe ıız:lan~aya eriıilmeıini, 
lllırna]i -.ı. rv.etlerın daha iyi idare 
Y • "'""'IBdıle le k't• 1 anı Avrup . . f ı ft.t anılmasını, 

a ıçın Ye . b' ' • Zam kurulrn nı ır ıktııadi nı· 
laylaıtıracakalaındı Bertin ve Roma ko· 

ar ır.» 

Boerıenzeitun b 
1'>1eıerle•n· g aımuharriri Kari 
bas da, kı:.;;.azı~ından Yapılan iktı· 
norııa .. .. ' t dur: «Salzburg ve 
•1 . ıoruımelerind 1 lıfalunın en aonra Balkan 
devletleri ;:"?a~ı kalmamııtır. Balkan 
UYuıta en b~ı ük'.ıızarna uymaktadır. Bu 
d uy .. I"kl 
.en &elecekti guç u er Türkiye· 
tınin kabul eı'~ik~u. devlet müttelikle
e.~•cokleri yeni • "kj v~ya •rııeç kabul 
ti Varken intıb.;:' k fa ara henüz vak
oluraa bu hareket" arannı vermiyecek 
•lirette çekilm . ı Avrupadan kat'i 

•aıne tekabül edebilir.• 
••• 

Mihver matb 
devaınfı neıri ~atının_ yaptıklan bu 
ler !İmdiki h rda ta N dogru olan cihet· 
Belçika ve F~a e orvb eç, Holanda, 
lan memleketin~ ve ir de bazı Ba\
dir. Geri kal er~e taallük edenler
ta~vvurlard;n 'b ıınnlar ise aı·zu ve 
leri bu arzu v : aret ve zayıf İrade· 
matuftur. Sili.~I asavkvurlara ima leye 
>eni iktı;..di .' ve uvvetli o1R.nların 
bürriyetaiz iıt?~~l~ınab' muti ıililmz, 

1'.' • ' a ıız ır Avr. 
c.akılerle b b opa ... Z h' era er tek 

MANŞTA 
Dünkü 
Hava 

Harbinin 
TAFSiLATI 

eıı llZ İngilizler 
(j() lilıtıllıı tayyll· 

düştüğ·üııii 

söylüyorlllr 

• • 
resıııın 

<< Royter >> e nazaran 
hakikatte Alman 
zayiatı bu.odan 

çok fazladır 
Londra ıo (A.A.) - Reuter Ajansı bil· 

diriyor: 
Şimdiye kadar verilmiş olan haberlerin 

en ziyade al.ika uyandıracak olanını, bir 
İngiliz kafileıilne hücum eden düşman kuv
\.etlcrinc kartı perşembe ıünkü İngiliz ha
va kuvvrtlcrinin kazanmış oldukları ıa!er 
lctkil etmektedir. Bir hücuma iştirak et· 
mek üztre di.ışman, ilk defa olarak bu ka
dar mühim kuvvetler tahsis etmiştir, İngil
tcrenjn ablukasını temin etmek için, lj a
guıtoa günü ,..isi mikyasta harekitın meb
deini te~kil etmif gibi görünmektedir. Fa
kat bu ba,Iangıc düşman için bir muzaf
feriyet tetkil etmemi.ttir. Zira bu teşebbüs
le 60 tan !azla tayyare kaybetm1'ür. Zikr.
dilen bu rakam asgari bir haddir. Çünkü 
ancak imhuı kontrol edilebilmiş olan ra
k8mdır. 

Bu milryu üzerine bir hava muharebesi 
cereyan ettiği zaman, herhalde düşman tay 
yarelerinin mühim bir kısmına ciddi ba· 
betler vaki olmuttur. Tabii bu ciddi isabot· 
ler neticesi bunların bir çoğu için üslerine 
avdet etmek imk.inı kalmamıştır. Fakat in ... 
giliz; taktiği daima muvaffakiyetlcri kon· 
trol ettikten ıonra ilitn etmek tarzındadır. 
Bunun jçindir ki Hin edilen rakam yalntz 
60 tayyare olmuştur. Bu 60 tayyarenin im
hası, yeg8n yegin asgari üç İngiliz pilotu 
tarafından teyid edilmiştir. Bu suretle ha
vı nezaretinin vermit olduğu rakamların 

kafi ıılıh!l:ti temin edil.mit bulunmaktadır. 
A!gari 60 tayyarelik zayiata karşı, İngiliz 

zayiatının azami zayiat rakamı 16 tayyare, 
şayanı kayıd bir muvafiakiyet teşkil eder. 
Bu mühim harckitta. daha az mühim olan 
harek.i.Ua olduğu gibi, İngiliz hava kuvvet
lerinin göa1ermiı olduklan cesaret ve me
haret, İngilizlerin bihakkin lftihar edecek
leri bir keyfiyettir. 
Perşembe günkü hava muharebesinden 

burada alınacak diğer bir ders varsa o da, 
düşmanların istimal etmif oldukları ve f)tJO 

tayyareye hali(;: olan muazzarrı hava kuv
•:etlerine rağmen, kafileyi teşkil eden ge
nıilcrden batmış olanların hiç birisinin, ha
va kuvvetleri tarafından batırılmış olma
masıdır. Sahil devriye kolunun üç gemisini 
batıranlar Alman hücumboUan olmuttur. 
Bu botlardan birü~l de blllhare batırılmış, 

bir diğeri hasara uğratılını,tır. 
Düşmanın bu kadar mühim hava lcuvvet· 

lerl lleri sürmesine rağmen, kafilenin lıiç 
bir gemisine iaabet vuku bulmaması, düş
manın müstakbel ve daha mühim hücum
larını nisbi bir nikbinllkle beklemeie mü
sald bulunmaktadır. 

İnsdliz AmirallıA:ı tarafından, nakliye k!l· 
filelerinin müdafaalarını daha müessir kıl
mak için almıt olduiu tedbirlerden birisi 
de balon ~timali olmu,tur. Bu suretle O.Ut
manın hava faaliyetleri, kendisi için hem 
daha tehlikeli hem daha pek az müessir ol
mut bulunacaktır, 

Almanlar İngiliz 
limanlar.ını ve hava 
meydanlarını 

bombaladılar 
Bertin 10 (A.A.) - Alman orduları ba,. 

kumı1ındanlıA;ınm tebliği: 
Bir denizaltı gemimiz 8700 tonluk silihh 

bir ticaret vapuru batırdığını bildirmekte
dir. 

İngilt<"reye kJtrtı !\iliıhlı b:tikşaf hareket· h 
• ı taıavvuru b tıl ~ar edelim: 
al. a • zehı hayali mu- leri bilhassa dl')ku ve cenub sahilleri Ü7-e

- rinde ve Shrtland adalarının ,imal su1D-
_

::--------~N~a~ı~ub::i~B~a~y~d:a:r rındıt mltndlu bir ,ekilde devam etml.ştir. 
a. MuhRrebe ta)•yarelerimiz !iilih (abrika-
M Gfle ŞQ f larile limanlara, deniz tezgihlanna. hava 

meydanlanna ve dRfi batarya~t mev'Zilerir.e 

• 
'"onafde 

H' d' ----=.:: ın ııtan Ba,k 
lığına tayin edl?'andan
hu tayine eh~ı:;o~ ve 

.1. nııyet 
verı ıyor 

Londra 10 (A.A.) _ Lef Aı' a"·· b· 
)'nr: •-.. tldiri-

k.ı. lwlareşal Sir Edmond İronside' 
nda Sir Robert C ,. ın ı>ek Ya-

trın ba k _asrele ın yerine liindlı-
diri!m!ı:~;n~~nlı:ınbea tayin edileceği bH
balıt.rda he • 1 ır .. o rt Cassele bu aon-

ş yı muddetlni ikm l d 
Daily Telegra h . a e ecektir. 

olan bu u· "~-bp gazetesı, çok muhtem•l 
ıLUıa ın ır d' -

kunından nlan bugü~~ .. ıst~nın ~tra~ji ba
~rdiği kanaatindedir. u e em.m.ı;·eUni g\)~-

Yaptıiı dcnizaşın k 
~!r Çoiu arasında Mare~~İrnda~lıklanndan 
cıındistar da böl k onsıde iki ı>e.ne 
n · ge umandan! ğ 
ıurnı karareih k d ı ı, aonı·o. u-

uman anlığı vardır. 

taı:ı.rrul' etmişlt'rdir. 
Bu hRrrkAt t'ma:ınnda tayyarelerimiz 

RothP~fer'drkl tayyare fabrikasile Faver'f
hı:ırn'dı:ı.ki infilcik m11.ddeleri fabrikasını bil
h&!'l!lla ~!'lirli htr bc-ımbardımena t.ibi tutmA
ji:a muvaffRk olmu~lardır. Buralarda mühim 
YRncnnlar e'kmıt ve tiddetli infil.iklar vu
ku bulmu$tur. 

Nt"W<'Rstl" doklRrile Shrerne!'lı vf! Chat
h".?1 df'nh: f,.7ı:tAhlaTına her çaptan ~ldukça 
mıılıim mlktRrdR homba atılm1.ttır. 

. Bundan hA$ka Bristol'iln fimelinde ltCıin 
hır hava mPydanının inif gha!'lı bombalarlR 
lahrib edilm4Ur. 
Dürı s:ündüz mfinfrrid rlümTuın tayyıırcle-

rl . il . stma Fransa ile BPl-=ika ve Ho1Rnda ü-
""'rinf' • d ba Al .. · 
k 

· tt~ ,. h manya~ U7rrıne a-
ın1Rr . 1 d Al . .. ri t\f)mı, ar ır. mıın topraklflrı u-
~ ndP hiç bir askert ht"defe taarruz vuku 
b"ılnıt\mıs.u d11 bazı siviller varalanmı!!I ve 

1
: ~ae bina ha~ra u~ramı!Jlhr. . 
'!l<ı Alman tayyaresi kavıbdır. 
!ki düşmlln t111yYarrAI dafi toplanmu: ta

r~rından dü,üf'ülmüı,tür. Bu t.Rvvarelcrle 
h.ı.rl!,kt@ Alman d111fi tonları taraf;~dı:ın dü
•urul"'n tayyarelerin adedi 1500 e hali~ ol
maktadır. 

HAKiKAT 

• 

' 

Her tayyarect11tn düşman tayyaresini vurmak için istifade ettiği nlıan 
adesesi: Tayyare bıı adesenin sathına çizili zaidin halkası içine girince 
ta1111arecl isabetten emin olarak ateş eder. iki tarafın glrlftlği hava harb· 
Zerinde bir çok tay11arelerln tam isabetle diiıınelerl tay11arecUertn maha
retlerlle beraber ve belki dalıa çok n(fan adeselerl11ln temin ettl/11 bu ko
laylıklardan ileri gelmektedir. 

Almanların 

be~annamelerl 

İngilterede panayır eşyası 
gibi mezada ç ıkarılıp 

teşhir ediliyor 

Londra 11 (A.A.) - İngilıerenin cenubu 
şarki sahillerinde bir tehir civarına son 

zamanlarda Alınan tayyareleri tarafından 

iilılan beyannamelerin satışındn 2 İngiliz 
lirası hasılat olrnufhır. 

Ayni "'hrin bir .ıncmasında yapılan ... 
Ufla 10 dakikadan az bir zamanda yedi 
Ingillz lirası, başka bir salonda da 6 dakika 
içinde bet sterlin elde edilmiştir. 

Beyannamelerden birini iki peniye salın 
almış olan bir kimse onu bir otelde teşhir 
ederek seyri için adam başına bir peni 

toplamış ve bilahare da beyannameyi pi. 
}'angoya koyarak bir sterlin raddesinde bir 

para toplayarak bu para ile sigara alınış 
ve o mıntakadaki askerlere dağıtmışur. 

Miknatıslı mayinlere 
karşı bulunan çare 

Londra 10 (A.A.) - Miknatıslı mayınier· 

le baıa çıkmak için kullanılan ve ·De· 
gaussing• tesmiye edilen metodun tesir ka
biliyeti umumi tekilde ancak menfi netice
lerle ölçülebilmektedir. 

Bir gemi bir miknatıslı mayin üzerinden 
salimen geçtiği vakit gemide rnevcud bir 
çan çalmamaktadır. ?.faama!ih, müspet bir 

mİ53l mevcuddur. cDegaus.cıing• tertibatile 
mücehhez bulunan bir bitaraf gemi bir İn

giliz limanına kadar seyahati salimen ikmal 

etmiş, lakin rıhtımlar tahmil ve tahliye
de bulunan gemilerle dolu olduğundan li
man haricinde demirlemeğe mecbur kal
mıştır. Geminin fazla muktcsid olan kap ... 
tanı seyahatin artık nihayete erdiiini ve 
geminin de• aalimen limana vbıl olduğu
nu dü~ünerek, .. Degaussing• de devere.n 
eden cereyanın kesilmesini emretmiştir. 

"Halıilıat 

gizlenemez!" 

İngilizler Alman tebliğle. 
rindeki mühaleğalara 

alaylı bir cevab verdiler 

Londra 10 (A.A.) - Dünkü Alman teb· 
liğindeki mubalAA:alar hakkında rnütale:a 
yürüten sallhiyetll Londra mahfilleri. Al
manların bu kadar fazla mubaliğa yapa
rak hakikati bu derece tahrif lüzumunu 

hlssebnelerini manalı bulmaktadırlar. Fakat 
Alman ricali hakikati milletlerinden tam 
manasile ve ebedi olarak gizleyemezler. 
Alman tayyarecilerinin gördüklerini bu 
tebliğlerle mukayese etmelerine miııt olu

namaz. Bunlar aralarında sekiz ve 
on hatta 16 Junker veya M~s .. 
serschmidt"in bir kaç dakika zar -
fında alevler içinde düştüiünü gönn~ken 
• ÜÇ tayyaremiz kayıbdır. &ibi tebliğlere 

tubii inanamazlar. Böyle bir vaı.iyet karşı
ıunda muhayyel muvafialtiyetleri hakikat 
yapmak kolay bir ,ey değildir. Buna bina ... 
endir ki Alınan teblijleri hemen daıma 

Fransa, Belçika ve Holanda toprakları ü

zerinde İngiliz hava filolarının düşürüldü
ğünü sanki fotoğrafla tespit ediJrnj, ııibi 

bildirmekte, fakat Almanya üurinde İn

giliz tayyaresi dütürüldütünden aala bah
ı;etmemektedlr. Gene bu tebliğler İnsilte

rcde yakıl:ın fabrikaların alevlerinin çok 
uzaklardan görülmiif olduğunu bildirir . 

Çünkü bu nevi iddialar Alman mllletı ta· 

rafından ne tcyid ne de tekzib edilebilir. 

F.kat Almanyada İngilizlerin yaptıkları h•
sarat daima gizlenemez. .. Göring'in hiç bir 

İngiliz tayyareciai Almanyayı bombardunan 
cdemiyecektir• iddiasının nekadar yanlış 

olduğunu her gece Almanya üzerine yap
tığımız baskınlar na.sıl ispat ebnJşse, İni,.tl

tere üzerine yapılan baskınlar hakkındaki 
tebliğlerin doğru olmadıjuu da her baskın-

Bu emir yerine getirilmiş, fakat cereyan dan Eonra tayyarecilerin yemek salonların-

r::~: ::.::;~~M ~;~~:::~::~~:! 
cı Okur yazar muharrir cı Asri takunya 

Cumhuriyet Vf' Tas
viri Efk:Br muharı:irle-

~~ 
ri .arasında bir

8
diJ_ mihü· 

~ txaşası var. J.rı. -
~{) tiyacımıı: ola"!_ ıstılah
-!!> ı arın Litin kOkiınden 
~- gelenlerini dilimize 

mal edelim, diyor; ö-
teki, bunların arabcas:ı 
varken Greko - Lıitin 

kökünden gelenlerini mal etmekte mana 
yoktur, diye cevab veriyor. Bu arada Tas
viri Efk:ir muharriri, muarızının bir r..ra
mer hatAsını bularak: 

•Bir edib böyle hatalara düşmemeli. Biz 
~azeteciyiı, böyle 'eyleri bilmesek de olur. 
Bizimki umumi malılmattan ibarettir.• di
yor. 

Bu iddia ~hibinin şimdiye kadar nasıl 
gazetecilik etti~ini ara$Lırmıya1ım; fakat şu 
münakaşadaki iddiası muharrirliğindir. E
~cr muharrirlikte gramer bilmeğe lüzum 
görmüyorsa, gazetecilikte okur yazar olma
yı bile esaslı bir şart addetmiyor, demektir. 
Daima halinden ve mesleğinden şikayet 
eden bu arkada, acaba meslektaşlarına da: 

- A birader, mademki okuman yazman 
vardı, ne diye muharrir oldun?. 

Diye mi scnen~te bulunur? 

cı boğazlar meselesi 
Avrupada eli kulağında olan kıtlığın 

me!'ulü kimdir? İngiltere mi, Almanya mı? 
Ar.laşılan Almanlar, İngiliz ablukasının bu 
kıtlığa sebeb olduğunu iddia ediyorlor ki 
İngilizler verdikleri eevabda bu kıtlığın 
mes'uliyetinl üzerlerinden Almanlara atmak 
tndırlar. Onhtra ıtöre Almanların işgal et
tikleri memleketlerden bütün ia~ madde
lerini kendi memleketlerine taşımaları ve 
bütün ia~ te,kilitını bozmaları, in,.anları 
muhacerete mecbur etmeleri , bu kıtı:ıııı. fe
beb olmuştur. Binaenaleyh mes'ul Alınan
yadır. Dahası var: 

Mademki Almanya aylardanberi bol bol 
iaş.e maddelerine sahih olduğunu ve ssla 
aç kalmıyacağını nan edip durmuşturj o 
halde işgal altındaki memleketleri beslerrıe
ğe muktedirdir ve beslemekle mükelleftir. 
Avrupada uırlardanberi bir Boğazlar me
selrsi vardı. Türk, bu meseleyi kökünden 
halletti. Fakat Avrupa asıl şimdi boğazlar 
meselesine aaplanıp kalıyor, 

Altı üç parmak yüksekliğinde mantar
tlan, üstü iki deri veya yün parC'asından 
ibaret sandalların b1 ... 
zim kırk yıllık takun
yadan ne farkı var? 
E.iki Romalılar ve Yu 
nanblar da bunları «i
;.erlermit; fimdi mo
da, hem de <'~ salgın 
moda halinde Istanbul 
kadınlarının çıplak a
yaklarında görüyoruz. 
Bu moda henüz yayılmadan evvel. tek tük 
~Orüldüğü zaman belki aile reislerinin ho
şunş gitmiştir. Öyle ya, mantar vıe bir par
m•k eninde deri parçasının maliyeti ne o
lace.k?. Kadın ayakkabılarının bütün Ieli

keti inceliılinden, ıerafeti temin eden narin 
li~inden. bu yüzden pahalı ve dayanıklı ol 
ma.sından geliyordu. Halbuki bunlar hem 

dayanıklı, hem çok ucuı olacak, unılıyor
du. Heyhat! .• Kadın t'tekleri yerlerde sürü
nürken nasıl bu günkü ild metre kumo,
Jık roblardan daha ucuu mal oluyor idiyge 
İ!karpinler de bu takuny•lardan daha u
cu7 idi. Şimdi bu kaba .saba takunyalar on 
altı lira Ue yirmi lira ara!'lındadır. Eski bir 
yazma mendil hacmindeki kadı~ mayoJa ... 
rının da on be,, Yirmi liraya saUldığıru gör

dükçe, kadının, hiçbir şey giymese bile er
k~k için ağır bir yi.ık olduğuna kanaat ge
tiriyonız. 

cı Bir hovardalık gecesi 
Şükrü adında seksenlik bir ihtıyar, bir 

kadınla tanıı;.mıt; ertesi gün nikih etmek 
üzere, kadını ve üvey oj;lunu bir gece evi
ne almış, b~ müstakbel aile, mükemmel bir 
gece geçirmışler. Fakat ertesi tabah ihtiyar 
uyanınca, ne kadından, ne oğlundan, de de 
saklı olan 200 lirasından eser bulmuş ... ih
tiyar şimdi. mahkemeye şiklyet eJiyQr. 

İstanbulda bir hovardalık gecesinin 200 
liradan fazlaya mel olduğu bıle vakidir, 
Seksenlik ihtiyar acaba 200 lirayı böyle bir 
gece için çok bulduğundan mı, yoksa 5cı 
bir hayal inkiSArına uğradığından nu şiki
yetçidir? Bu ciheti ne kendisi itiraf edecek, 
ne de parasını alan haber vere4:ekL. - B. s. 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE 

--Vaziyet 
TAN 

ithalat ve ihracatımı:ın 

devletleftirilmeai meselesi 

M. Zekeriya S<!rtel, ithalit ve ihraca
tımızın devletleştirilip inhisar allına alın
ması hakkında bir kaç gün evvel yazdığı 

bir makaleyi mevzuu bahsederek bu ma
kalenin gerek tüccar, gerek hükUmet nez ... 
dinde &kisler uyandırdığını &öylemekte, 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlunun bu hu
susa dair dünkü gazetelerde çıkan beya
natından fU cümleyi almaktadır: .zaman 
şartları içinde münhasıran şahsi ve ferdi 
kelan ve harsa dayanan bir ticaret siste
nıine cevaz veremeyiz. Devletler arasındaki 
bugünkü ticaret anlaşmalarının bünye!,'i, 
ithalat ve ihracat ticaretinin en ehemmi
yetlilerinl devletleştirmeğe çok müsaid
dir .• 

Bundan sonra, muharrir, şöyle demekte
dir: 

•Tüccarımız, birliklerin tabii inkl~ahna 
mini olacak hareketlere devam eder, iklt
sadl bayatın aeyrlnl ıOnnezlerse, krndi 
\"arhklarını kendileri in.kir elmiş olacak
lardtr .• 

YENi SABAH 
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Politika - Askerlik 

Hava harbleri 
şiddetlenirken 

Büyük Britanyaya karıı Alman 
taarruzunun, veyahud en doğru ta• 
birle mihver taarruzunun nasıl baı• 
layacağına dair artık fazla müta• 
lea yürütmek lüzumsuz gibi ıörün· 
n1ektedir. Son bir iki gün içinde cere
yan eden hidiselere bakacak olursak, 
bu taarruzun muhtelif tezahürlerini 
zaten müşahede etmemiz kabildir. 

Afrikada lta!yanlar, Süveni, Aden 
boğazı vasıtasile tazyik için lngiliz So
malisini ele geçirmeğe uğrafırlarken 
yukarıda Almanlar, Büyük Britanya 
adaları üzerine hava hücumlannı, ve 
küçük motörbotlarla deniz kafileleri· 
ne yaptıkları iz'aclan arttırmı~lardır. 
Gerek Afrika harbi, gerek Büyük Brİ· 
tanyaya kartı yapılan bava taarruz
lan arasında hareket birliğini anlamak 
İçin fazla dikkat etmeğe hacet yoktur. 
Fakat Almanların hava ..,Jdm~lan 
~imdiki halde bir taarruz ketfi gibi 
görünmektedir. 

Almanlar, belki bu küçük mo• 
törlerle tayyarelerin beraberce ya• 
pabilecekleri itleri yakinen mÜ· 
tahede etmek gayesile hareket etmek
tedirler. Bu maksadla tayyarelerle ha· 
zı lngiliz limanlanna mayinler dökül• · 
mü4tür. 

Fakat Almanlar, geçen gün Manı 
Üzerindeki hava harbinde 53 tay· 
yare kaybettikten ıonra böyle bir ha• 
reketin zorluğunu anlamıt olmalıdır· 
lar. 

Hüseyin Cahid Yalçın, bugünkü makale
sJnde, Fransanın Almanya ile müııferid 

sulh akdetmesinin sebebi hakkında Fran
sız ... Amerikan komitesi tarafından neşre
dilen muhlJ.radan bahsetmektedir. Şimdiye 
kadar yapılan nefriyatın Fı"ansanın bu ha- Filhakika Alnian havacalağı için bir 
reketini izah ve tenvir edecek mahiyette günde 53 tayyare kaybetmek mühim 
olmadığını söyleyen muharrir, bu muhtıra- bir ıey ifade etmez. Çünkü Alman .. 
nm muhteviyatı. içerisinde de mün(erid ların geniı mikyaıta tayyare ıtoklan 
sulh hareketini mantık! izah eden hakikst- vardır. Üstelik iıgal ettikleri yerlerde 
lere tesadüf edemediğini beyan etmekte ve de bir çok tayyare ve tayyare fabrİ· 
tOyle demektedir: cNetredilen muhtıraya kası ele geçirmiılerdir. Bu ıanimet• 
~öre Belçika harbi esnuında General Wey- ler Alınan hava kuvvetlerinin mikta• 
gand mukabil hücuma geçebilmek için Av- nnı tabii kabartmıı olmalıdır. Fakat 
rupadaki kuvveUerin artırılmasını istediği 53 Alman tayyareıine mukabil yal• 
halde İngiliz ordusu takviye edilmedikten nız 16 İngiliz pilotunun kaybolmaıı, 
başka fimal limanlarına çekilmif ve yalnız ve Alman · tayyare fabrikalarının n1Ü· 
İngiltereyi müdafaa için irk.ib ameliyesini temadiyen bombardıman edilmesi 
tercih etmiştir.• Bu şik.iyeti çok miıhım dikkate değer. lngiliz]erin Amerika· 
bulduğunu söyledikten sonra da tunu ilave dan ıiıtemli bir ıurette tayyare alma· 
etmektedır: larına mukabil, Alman tayyare sana• 

•Eier Vichy hükO.meti donanmayı mese- yiinin timdi eski tempo ile iıtihsa] ya• 
li Amerikaya cOndermek teşebbil'iünde pıp yapmadığı ıuali peki.ti. ıorull'bilir. 
IJulunmuş ve buna düşmanın muvafakatini Bu tempo nedir? Bundan iki ıe.ne ev• 
temin etmiş olsaydı, bufiinkü fİkıiyctind~ vel Amerikah müıahidler Almanya• 
haklı olabilirdi. Fakat yalnız Almanyan\n j nın ayda 1,000 tayyare imal edebil· 
vadine, imzasına, taahhüdüne bağlı kalnuş diğini aöylüyorlftrdı. Bu miktar biraz 
btr garantiye Ingilterenin kıymet vemıeır.e- fazla izam edilmiıti. Harbden bir 
sinden tabii bir ıey olama<.• müddet evvel ltalyanın aalô.hiyettar 

TASVIRIEFKAR mahfillerinde Almanlann ıünde 20 
tayyare he1abile senede 7,000 den 
fazla tayya~e İmal ettikleri ve bu mik· 
tann İcab ederıe üç misline çıkanla• 
bileceği ıöylenmİfti. Fakat bu da bir 
ihtimaldi! .• 

Ticaret Vekilinin bir ihtarı 

Ebüzziya ude Velid, bugünkü makale
alnde Ticaret Vekili NatrhtToı>çoi;luaun ti
caret itlerindeki ihtıau ve ehliyetinden 
bahsettikten •onra, VekiUn dünkü beyana
tının buna delil olduğunu söylemektedir. 

hfuharrir, Vekilin tüccara, tacirlerin yalnız. 
kazanc hırsile ve kendi menfaatlerini .iı;:ı
me menfaatlerinden üstün ve ayrı tuttı.ık

ları takdirde hüklımetin de icab eden tcd· 
birleri alacağının tabii olduğu yolundaki 
ihtarını ve mütaleasını 2.lkrettikten sonra 
şöyle demektedir: 

.İşte Ticaret Vekilinin beyanatında, bil· 
hnssa yerinde ve zamanında ihtarı mula-
zammın olan cihet burasıdır. Bu sarih ih
tardan sonra ise, (a(İrlerimize dü,,eıı vad· 
fc, zamanın nazikliğini takdir ederek, hıi
kUmete, ihtarını tatbik vesilesini verme
mektir. Aksi halde (kendi dü~n ajbunaz) 
fehvasınca, başlarına releceii tabii lÖrme
leri iktııa eder. Bahusus ki hükı11neıin 
mustar olup da ittihaz edeceği kat'i karar
lftr tabiatile bütiln mllletln tasvibine ma7-
lıar olacaktır .• 

VAKiT 

Mıaır ve Süveyf 
Asım Us, bugünkü makale&inde, İtalyan· 

ların Libyadan Mısır üzerine yapme1ğa ha
zırlandıkları taarruzu mevzu itih•z etmek
tedir. Bu taarruzun,( Ingiliz ordu ve do
nanmaıu tarafından kapatılan İtalyayla Ha
befistan arasındaki tek münakale yolunu 
-Mı.sJ.r ve Süveyf kanalı yolu- açmak. ve 
irtibatı temin etmek noktasından z.ıruri 

olduğunu aöyliyen muharrir, bu taarruı.3 1 
BUyük Britanya adası üzerine hücum'! ha-
zırlanan Almanyanın müttefiki sı(atile de 
İtalyanın mecbur olduğunu beyan etmek
te, İtalyanların üzer;erine aldıkları bu işi 
bnprıp başaramıyaca~ını sormaktadır . .. l\. ... 
sım Us, bu netice elde edilmedikçe İlalycln
Jarın fBl'kl Afrika ve Ak.denizdeki faaliyet
lerinin semere veremiycceği mütalea:;:ıru 

serdettikten sonra da şöyle demektedir: 
.Fakat ö)le anlaşılıyor ki, İtal;yanlar SU· 

,,.·eyf üı.erine se(ere başlam•dan evvel «.:e
belüttarık meeslesini de halletmek bti ... 
yorlar ve bu maksadla İspany•ya genış bir 
Afrika imparatorluCU vadinde bulunuyor-
lar. Bu \"•İdler İ!ipanya be!'>ftbına şüphe
~i:r çok caıibdir; fakat iki seneden (azl'\ 
dahilt bir harble her tftrah harab e1lan b'.r 
ınemleketin ıahiren n'kada.r parlak o1ur!§a 
olsun akıbeti tamamen meçhul olan mace
raya .sürüklenef!eğİ henüz belli deği.ldır .• 

iKDAM 

Almanlar lngi/tereye 
taarruzdan vazgeçtiler mi? 

Abidin Daver, bugünkü makalef)l.nde, Al
manyanın müttefiki olan İt.alyadaki gaı:c:te
lerin, Almanların İngiltereye karşı u..arruz 
\ e yıldırım harbi değil .yıpratma harhi. 
yapmaica karar verdikleri şeklinde neşriyat 
yaphklanndan bahisle, İtalyanın İngılteıe 
ile harb halinde olduğuna ve bir dü~ma
nın da kendi dü~ünce ve kararlarını bas· 
mına biJdirmiycceğine göre bu hal.ıerlcrın 
doğruluğuna inflınmamak llrım geldi~ini 
tebarüz ettirmekte ve şöyle demektedir: 

.İtalyan gaıeellerinin ne~riyat ve itşaatı 
doğru ise., taarruzun, ya mu\•a{fakiyet 1111 .. 

kfmı cörillmemesinden dolayı büsbiitün 
terkedildij'inl, yahud da tecil olundujunu 
kıbul etmek linmdır .• 

Alnıanlann en mühim hava kuv• 
vetlerini teıkil eden Heinckel He 111 
ve Messerachmidl Me 109 layyarele· 
rinin ıeri halinde İmaline 1938 ıe• 
nesinln ıon altı ayında, Domier Do 
21 O ve Measerscbmidt 11 O !arın İma• 
line de 1939 ıeneıi İptidasında bat• 
Janmııtr. 

Geçen ıenenin nisanında elde 
edilen malfunat, o zaman ıerviste bu
lunan 3,500 askeri tayyareden 2800 
ünün aon altı ay zarfında tealim edil· 
diiiini bildiriyordu. Bu besabla Al· 
manyanın aenelik imaliıtı 5.000 ile 
6,000 arasındadır. Filhakika Naziler, 
bava kuvvetlerini fazlalaıtırmak için 
çok mühim ıayretler aarfetmiılerdir. 
Fakat İptidai madde aıkınıtııı ve iıçi a 
dedinin az olmaaı, pl&nlarını tamam.i
le tahakkuk ettirmeğe mi.ni olmuıtur. 
Nitekim Amerikan Hava Neı:areti 
Müstqarı Johnson'un ıöylediğine &c;... 
re, 1937 de Almanların 3.154 tay• 
)-'&re yapmak İstemelerine rağmen al
tı ay zarfında bunun ancak 770 i tes· 
lim edilebilmiıtir. Bu da prograırun 
ancak yarı yarıya tatbik edilebildiği· 
ni göıterir. Filhakika 1937 denberi 
çok geniı bir gayret aarfedilmektedir. 
Fakat müıküller gene aynidir. Deği· 
ıen bir ıey yoktur. Bazı iptidai mad· 
deler ersatz'larla temin olunmakta
dır. Fakat bu da programların bak· 
kile tatbik edilmesine müaaid değil· 
dir. Elemeği, yani İfçiler için de va• 
:z:İyet aynidir. Geçen sene Alınan ha• 
vacılık ıanayiinde çahıan amelelerin 
miktan 450 binle 500 bin ara•ında 
hesab ediliyordu. Bu miktar kadınla· 
rın da aanayide kullanılmuile artmıı 
olmalıdır. Fakat bu ıanayi için kati• 
fiye iıçı, yani erbab İ§Çİ lizımdır. Ve 
bir çok yerlerde de kadınların kulla· 
nılması imkinsızdır. Almanlar eğer 
cephede 10.000 tayyare bulundur· 
mak isterlerse bunun için fabrikah1t
da 1.800.000 amele bulundurulma11 
lazımdır. Filhakika Almanyanm 20 
milyon iıçisi vardır. Fl'kat Almanya· 
nın bugün battan iafağı seferber bir 
halde olduğu ııözönünden uzak tutul· 
mamalıdır. 

Şimdi bütün bu mütalealardan çı· 
kardcağunız netice ıudur: Yukanda· 
ki verdiğimiz rakamlar, harbden ev• 
velki rakamlardır. Fakat bu rakamla• 
rın bu ıün artmıt olduğunu değil, çok 
azaldığını kabul edebiliriz. Tayyare 
fabrikalarının mütemadiyen bombar· 
dıman edilmeıi, Alman tayyare ima· 
liıtının yckünunu bu miktarlardan 
daha aıağı düıürmüı olmalıdır. 

lıte bu bakıırıdan Manı denizi Ü• 
zerinde dütürülen 53 tayyarenin Al· 
manlar için mühim ehemmiyeti var• 
dır. Halbuki İngiliz tayyareciliği için 
Kanada, Y enizelanda ve nihayet 
Birleıik Amerikadaki tayyare fabrika· 
lan mütemadi iıtihaal halindedir. 

Harbin uzun süreceğine göre bu· 
nun manaıı pek ıüzel anlatılır! 

Mümtaz Faik FENiK 
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HAKiKAT 

SP R 
DUNKU MUSABAKALAR 

Kadıköy Halkevinin yüzme müsabakası 
ve güzel oldu Modada muntazam 

11111 ıııııııııııııııııı11111111ıııtıııı11111111111111111111mıııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111tıııı11111tıııı111111111tıııııııııu 1 11tı 

Müsabaka, kıymetli sür'at şampiyonumuz Mahmud ile en 
çok ümid veren yüzücü İbrahim arasında pek heyecanlı oldu 
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Neticede Beykozlu İbrahim birinciliği kazandı 
Kadıköy Halk.evinin tertib ettiği büyük tirak edenlerin çok olması yüzünden geç ı ları dün Tak.dmdeki Dağcıhk tenis koı·Ua-

ve mükifatlı yüzme müsabakası dün öğle- vakit bitmiştir. rında yapılmıştır. 

den sonra Moda ile Belvü arasında yapıl-
mıttır, Denizin ümid edildiğinden fazla sert 
ve çırpıntılı olmasına rağmen mü.sa.bakaya 
32 yüzücü iştirak etmiş ve büyük bir heye

canla yarısmai!a başlamışlardır. 

Birinci kategori müsabakasında l\Ielih. Neticeler şunlardır: 
Harri ve Tevfik oldukça çekişmiflerd.ir. Ne- Arevyan (1). Orhan Fikri (A) ya 9 ... 7, 
ticede Melih yeni bir Türkiye rekoru ya- 7 - 5 galib. Hasan ve Viktor Vins çifti An-
parak 3211,82 puvan elde etmiştir. İkinci- karadan Fehmi ve Kerim İstanbuJa 6-4, 
liği Hayri 2693.57 puvanla almJ,J, Uçüncü 6-2 mağliıb olmuşlardır. 
2502,9!) puvanla futbolcu Şevket gelmiştir. 

Kadıkôy Halkevi Spor Komitesile inzi- Tevfik 500 metreye girmediği için çok pu-
van kaybetmiş ve ön safta derece alama

BAY.\SLAR: 

Grodeski - Parkama 6-3, 6-2 g~lib ~et
miştir. Filli (Ankara) Muhiddine (lstanbul) batı temin eden memurları himil motörün m.ış:tır. 

yanına İstanbul bölgesi su sporu ajanlığı da 
resmi hakemlerini himil motörünü terlik İstanbul • Ankara ten iı maçları 

7-5. 7-5 mailub. 
Şefik (Ankara) Faruka (İstanbul) 6-0, 

et.mi,, bu sayede müsabaka teknik bır ı;e· 
kilde baf8rılmıttır. Yarışa Moda deniz ha ... 
maıru önünden saat 15,30 da ba$1anm.ıştır. 

Çıkış düdüğü ile biraz rahatsız olmakla be· 
raber bu büyük yarışa iştirak etmek r.e-

aaretini a:östermiş olan kıymetli sür'at ıtam· 
piyonumuz Mahmud ile son senelerde ye· 
tişen ve en çok ümid veren yüzücü İbra

him bqa geçmişler ve rakiblerini mütema

diyen açarak ve çekişerek llerilemeğe bat
lamıflardır. Bu Jci kıymetli yüzücüyü pek 
az geriden sür'atçi Vedad da takibe koyul

mu,tu. Belvü önlerine yaklaşılırken 1'.lah
mud tam istikamete gidiyor, fakat İbrahim 

ıuların şiddetini hesaba katarak daha zi ... 

yacfe Kalamtf8. doğru meylediyordu. Niha
yet iki kıymetli yüzücü kazinonun önün

deki bayrağa yaklaştılar; bu esnada İbra· 
him gayet aupl bir stil ile Mahmudun ö

ni.ıne aeçti ve bayrağı birinci olarak dön
dü. 

Yanşın bundan sonraki kısmı oldukça he
yecanlı aeçmi'tir. Mahmud önde giden· İb
rahlmi daiına yakından takib ediyor, fa

kat İbrahim çok emin bir vaziyette yüzü

yordu. İki )-ÜZÜCÜ bu tekilde biraz _daha 
çekiştikten sonra gene ve kıymetli Ibra

hinı, daha emin bir vaziyete girdi; llah
mud yarıtı bırakmıştı. Dil~r Y15.'t~cü1er 
büyük bir azimle yollarına devam ediyor

lar ve sulann çok çırpıntılı olmasına raj

men Modaya doğru ilerileyorlardı. Nihayet 

yarış qağıdaki netice ile bitti ve Küçük 

J..Ioda kazinosunda yardım eden hakemlere 
ve iftirak eden müsabıklara Halkevi nnmı

na teşokkür edilerek hediye ve madalya• 
)ar verilmiftir. Birinci, ikinci ve üçüncü. ge
lenlere mayo ve madalya, onuneuya kadar 

derece alanlara da birer madalya verilmiş
tir. Bundan sonra hakem ve müsabıklar ha

zırlanan büfede izaz edilmişlerdir. 

NETİCELER: 

Birinci: İbrahim. Beykoz 42,14 dakika. 
İkinci: Vedad. Galatasaray. 43,07 dakika 
Üçüncü: Yorgo. Galatasaray. 47,02 

Dördüncü: Zeki. Beykoz. 4.9,32 • 

Beşinci: Niko. Beykoz. 51,37 a 

Altıncı: Kemal. Beyko:ı. 52,40 

Yedinci: Tuğrul. Beykoz. 

İ!lilanbul ile Ankara arasındaki tenis maç- 6-2, 5-7 Faruk galib. 

AZ EMEK 
ne]Js bir_L ljemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. Sekiz.inci: Bahaeddin. Beykoz. 
Dokuzuncu: Nihad. Beykoı;. 

t En sık14ık zamanda slze en büyük yardımcıdır: Kalorl, gıda, lezzet ve nefase 
bakımından tatmin edici mahiyet! ve yüksek evsa!ı halzdlr. Merclmek, Bezelya 

Buğday vesaır çorbalık komprimelerımtzl her yerde bulabilirslniz. 

Onuncu: Kaya. 

Pentatlon müıabakaıı 

htanbul Atletizm ajanlığının tcrtib ettiği 
Pentatlon müsabakası dün öğleden son

ra Fenerbahçe stadında yapılmışbr. !.fü
aabakalar saat on yedide başlamış, fakat it-

• 

ÇAPAMARKA MÜST_AHZARATI 
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Soldan sa(a: 

1. - Istırab - Bir renk. 

2. - Genit olmıyan - Rayic 

3. - Zam.an - Çöp - Nefiy edatı. 
4. - İnsan ve hayvanın batnında bulu· 

nur. 
5. - Nihayet - Altın. 

6. - Bir uı;vumuz. 

7. - Bir rakam - Berf - Şart edatL 

8. - Binanın üstü - Tuzak. 
9 Siy&hi At yetiştirilen yer . - -
Yukandan a.ş.ağıya: 

ı. - İnsan - Gaz.ozun bir nev'i. 

2. - Tahmin - Bir meyva. 

3. - San'at - Sarp • Su. 
4. -Tez.. 

5. - Sahra - Cemi edatı. . 
6. - Satı.t yeri. 

7. - Beyaz - Bir nevi pasta - Bir no 

8. - Bir millet - Sarmaktan emrihaıır 

9. - Komş:u bir memleket ... Su ta.şıy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 B O YIOIKIA D Al•l 
2 El• AISIU ID E •IK 
3 L Al8 \AILI 1 • FIA 
4 E M A RIE I• K A R 
5 D E R El•IŞ IA K A 
6 1 L Al•IMIA NIAIV 
7 YIE l•IHIAIMl• ITIA 
8 E • K AIN IA Dl• NI 
9 • SIAIVIA 1R O NIA 

c R A D v o 
Bugünkü proğram 

12.30 Proaram - 12,35 Türk musikisi 
12.50 Ajans haberleri - 13.05 Türküler 
oyun havaları - 13.25-14.30 Radyo .. ı 
orkestrası - 18 Program - 18.05 Müı.· 

Pazar çoyı (Pi.) • 18.30 Müzik: (Pl.) 
18,45 Radyo caz orkestrasJ. - 19,30 Tü 
musikisi, 19,45 Ajans haberleri - 20. 
Müzik: Halle tiil'küleri - 20,15 111 
zik : Fuıl heyeti - 20,45 Konuşma 
21 Türk mwıik.W - 21,30 Müzik: Karmen' 
4 uvertürU ve saire - 22.30 Ajana haberi 
rl - 22.4.5 Spor servisi ... 23 Müzik: Cazba 
/Pi.) - 2325-23.30 yarınki proııram ve 
panış:. ................................................... 

ANNELERE 
Bilgi ile bakım, çocuğun sıhhatini te 

min ile beraber bakım zahmetıni de ya 
rıya indirir. Çocuğunuzun kaç aylık ol 
dujunu ve adresiniti bize bildiriniz, si .. (Bakun Öğüd) lerimizden par asız 
gönderelim. 

Çocuk Esirreme Kurumu MerL.c zi 
' ....................................... .......... 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuruş 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 
Altı aylık 850 kuruı 
Bir senelik 1600 . 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum nefliyatı idare eden Yazı 
İşleri Müdürü : 

Ce'llal Hakkı SELEK 

ZAFER 
30 ağustosd~tır 

Milli Piyango da İzmir Fuarında 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan • 
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
63,345 tanesi mutlaka ikra· 

miye kazanacaktır. 
, 

(2) Tam biletler 
biletler ( 1) liraya 

liraya ve yarım 

satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle· 

sarf edilecektir. 

30 ağustos 
Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

İkramiye adedi İkramiye miktarı 
Lira 

İkramiye tutarı 
Lira 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

3 
2 

Yekun 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

( Istanbul Belediyesi uilAnları =t 
Yedikule, Dolmabahçe, Kadıköy gazhaneler!nden alınacak 1850 ton J 1' 

mürtin Uk okullara nakli işi açık eksUtmeye konulmuştur. Tahmin bedeli s'a• 
lira ve ilk teminatı 260 Ura 70 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat ıdıııı' 
dürlü~ü kaleminde görülecektir. İhale 26 81940 pazartesi günü saat 14 te D• fi 
Encümende yapılacaktır. Taliblerin !He teminat makbuz veya mektubları uıı' 

940 yılına ald Ticaret Odası vesikalarlle ihale giınü muayyen saatte D• g8l 
Encümende bulunmaları. (71 

R A Ş l D R 1 Z A T iyat rosu 
H alide Pişkin beraber 
Bu akşam Gcdikpaşa 

Azak Bahçesinde 
Yataklı Vagonlar K ontrolörü 

Vodvil 3 perde 
Heyet her Pazar akşamı 

Gedikpaşa Azak Bahçesindedir 

ZA YI 
Görele Nüfus memurluğundan ald~ 

nü~s cüz~a~ımı ve askeri tezkere~i ~ 
ettun. Yenısini alacağımdan eskisirun b 
mü yoktur. 

Marakaı; vapurunda ateşçi ?4.; 
oğlu İshak Bakıcı 

FOSFARSOL F O S F A R S O L, Kanm en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazellyerek çobltır, Tatlı iştah temin eder. 
Vücude devamlı genelik, dindik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhrnnlan. uyku suzlu ji-u 2'iderir. Muannld lnkı. 
hazlarda. barsak tembelli i(inde, Tifo, Grip, Zatürrleye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve 
kilo a lmakta eavani hayret faideler temin eder. 

iştiha Şurubu 
F O S F A R S O L'ün: Diker bütiio kuvvet surublanııdan Ostünlüil"li DEV AMLJ BİR SURETTE KAN, KUVVET, 
İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal ıröstermesid i r.~ 

mıyan yoktu. Ahalinin sevgisini de kazan
mı~tı. Halk benim muhakememin neticesini 
hile beklemeğe tahammül edemiyordu. El· 
!erine düşsem derhal linç edeceklerdi. .. Sen Uç l 
olsan dunır musun ya? .. 

~ Doku del Tero'da, sevgilim Leonsia'nın 
, S{l"rİ gönderdiği nişan yüzüğünü elime tu-
~ tuşlurdular. Solano'ları görmek ve kanıma 

susamış halkın karşısına çıkmak için tekrar IJEACK LONDON 
Mütercimi: N, AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 10 

Francis, kelimenin üstünde manah bir J dılar. Din iman söverek, biribirimizin ka-
tarzda durarak: nını tçecejimiıi haykırarak meyhaneden 

- Kardeşiydi ha?. Mazi siygası kullaru- çıktık. İşin kötüsü yirmi kadar şahid de 
yorsun... bunları hep duydu ve işitti. 

- Evet, mazi ısiyıasile konuşuyorum. İki saat sonra da bizzat komiser ve iki 
Çünkü bu adam bu gün bayatta değil. .. Adı jandarma beni tenha bir sokakta Al!aro'nun 
Alfaro Solano idi. Köpek gibi herkesle hır· cesedi üstünde yakaladılar. Maktulün sır
latır dururdu. Bunlar eski İspanyol fatih- tJna bir bıçak saplanmıştı. Ben kendisini o 
]erinin ahfadı olmakla övünürier. Allaro halde bulmuş ve henüz üstüne eğilmiştim. 
kEreste ticaretinden biraz para tut.mu,, sa- Fakat derdini kime anlatırsın? Biraz önce 
hilde, San-Antonio kasabasında, büyük bir kavga ettiğimizi, biribirimize ölüm tehdidi 
çiftlik satın almıştı. İşte orada kavga ettik. savurduğumuzu herkes biliyordu; ve ben 
Bir anlafBj'namazJık yüzünden. O haksızdı iki saat geçmeden henüz soğumamı, cese
ya, neyse- Leonsia ile evlenme plAnımı ıu- di.ıı üstünde adeta suç üstünde yakalan
ya dü,ürmek için boyuna gelip sürtünüyor; mıştım. 

tk:de bir kavga çıkarıyordu. Artık durulur mu ya? Tabana kuvvet 
Bir defasında meyhanede tutuştuk. Al· kaçtım. 

faro kafamı adamakıllı tütsülemişti. Bana Bir daha da San - Antonio kasabasına 
durup dururken killretmeğe başladı. Etraf- hiç dönmedim. 
tan yetiftller. BiıJ ayırıp lilibları.ııuıı aı. A!faro yiğit bir adamdı. Kendiaiııi tanı-

oraya dönmek fikrinde değildim. Bir kC'Şif 
yibi tek başıma buralara sığındım ve Mor
ıtar.'ın definesini bulmak maksadile adanın 
altını üstüne getirdim ... Maamafih, Alfaro
nun sırtına bıçağı aaplayan katili bir tür
hl keşfedemedim. Şayed katil bu1unsaydL 
hem Leonsia'nın, hem de bütün ~ilesinin 
nazarında beraet etmi' olacaktım. Bu tak
dirde düğünün yapılmasına hiçbir engel 
kalmazdı tabii. Zavallı Alfaro, çabuk .&lcv
lenirdl falan ama, merd adamdı vesselılm ... 

Francis .llrlorgan bütün bu söı.l~i dikkat

i~ dinledikten sonra mınldanarak: 
- Şimdi mesele giıneş gibi aydınlandı. 

dedi. Sakallı adamla yanındakilerin niçin 
canımı cehenneme göndermek istediklerini 
şimdi anladım. Seni yakından tetkik ettik
çe daha iyi farkediyorum ki, bıyu~:ımı tıra~ 
cttiQ:im takdirde, bizi ayırd etmek çok güç. 
Bir elmanın yarısı gibi biribirimize benzi-
yoruz ... 

- Ya buna ne dersin?" 
Henry, böyle söyleyerek. gömleğini sı

vadı ve sol Jı:olunda beyaz renkte ince ve 

Sıhhat Vekaletinin resınt müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

uzun bir yara iz.i gösterdi. 
- Bu kUçük bir çocukluk hitırasıd ı r, 

dedi. Çocukken bir yeldeğirmeninden düş
müştüm de ... 
Tasarladığı pliinın neş'esile yüzü güt('n 

Francis: 
- Şimdi de beni dinle, diye cevab verdi 

Seni bulunduğun müşkül vaziyetten kur
taracak biri varsa o da benim. Yani, 1.-tor
ı;an ve Morgan şirketinin şeriki Francis 
l\forgan bcndeleri!. .. Sen burada kal. Ya
hud da Bul adasına geç ve define ara
makla meşgul ol. Ben Solano'ların yanına 

gidip Leonsia'ya ve ailesine vaziyeti ol· 
duğu gibi anlatacağım ... 

Henry: 

- Dikkat et ki derdini anlatana kadar 
cesedin yere seriJmesin! .. dedi. Bu adam
larla karşılaşınca işin güç ve nazik tarafı 

budur. İnsanı ilkin kalbura çevirirler, 
sonra da münakaşaya yanaştrlar!.. 

Francis cevab verdi: 
- Dostum, hiç merak etme! Bir defa ta

lihimi na~ıl olsa deneyeceğim ... 
Delikanlı böyle söylerken, Henry ile Le· 

onsia arasındaki gerkin.liği izale edece~ini 
düşünerek memnun oluyor, adeta coşuyor

du. Fakat bôyle enfes bir mahJUkun n1eş

ru bir hak olarak Henry'ye aid bulundu
ğunu düşündükçe müteessir de olmuyor 
dt'&ildi. Gene kıun, kumsalda kollarına na
sıl ahldığını, buselerinin hararetini h.krar 
hayalinde yaşadı. Gayrübtlyarl bir ah çek· 

Ü.-

Henry müstehzi bir eda ile: 
- Bu ah da ne oluyor? 
Diye sordu. 
Francis ccvab verdi: 
- Leonsia'nın insanı büyüleyen bir gü

zelliği var. 
Bunu söylerken sesinde belirsiz, fakat 

yakıcı bir arzu titreyordu. 
Devam ederek: 

- Fekat muhakkak olan cihet onun res
men de sana aid oluşudur. O kat'i olarak 
senindir. Ben de sizi biribirinize kavuştur
moğı v8.dC'diyorum. Sana geri gönderdiği 
ni~an yü:r.\j.ğü nerede? Aziz dostum, cger 
bu yüzüğü tekrar onun parmağına takmaz 
ve bir haftaya kadar iyi havadislerle dön
mez.sem bıyıklarımı kazıtırım. Boş döner· 
sem kulaklarımı da kesebilirsin ... 

Bir saat sonra, kaptan Trefcthen sahil
den aldığı bir işaret üzerine gemiden bir 
sandal göndermişti. İki delikanlı1 veda e
derek, ayrıldılar. 

Henry: 
- İki mühim nokta daha var azizim, de

di. Biri şu: Leonsia hiç de Solano allcsin
den değildir. Kendini vakıa ailenin Oz ev-
18dı biliyor, fakat hakikat bu merkezde 
değil. Bu sırn bana Al!aro tevdi etmişti. 
Gene kız onların manevi evl.idıdı.r ve ih
tiyar Enriko onu kendi kızı gibi sever. 
AUaro bana meselenin teferrüatını i7.ah et
medi. Lakin bildiiim bir teli; varA o da 

k . . l'"" gene ızın lıpanyol olmad1ğıdır. Ingi "'i# 
ya Amerikalı olup olmadığını da pel< ,/_ 
mlyorum. İngilizceyi oldukça iyi kotı 1' 
yor; fakat bu dili, manastırda. tilhibCI~ 
yanında öğrenmiş olacak. Solano'lat ~ 
pek küçük yaşta evli.d edinmişler. O da. 
tiyar Enriko'yu öz babası biliyor-

Francia gülerek: ~ 

- Beni senin yerine koyup kovmaS1•11' 
de ~ayret c~ilecek bir şey değil o ~11....t' 
dcdı. O senı amcasının katili ı;annedi1..
du; ve hiıl& da öyle sanıyor ... 
He~ry devam etti: .ş 
- Ik.inci nokta çok daha ehemmiyetlı ti 

Kanundan, daha doğrusu kanunsuzlıS~ 
bahsetmek istiyorum. Kimsenin .JrayıP tJI' 
madığı bu Allahın belisı yerde kan\111 JI" 
nilen nesneyi diledikleri biçime sok~~ 
Panama çok uzakta kalıyor. Bura.nlfl 1 ıJf_ 

~miri nemrudun birıdir. San - Ant~ 
daki Jcfe Politico'nun harekatına gt ~ 
lak ol. Kasabanın hem idaresi hem ,ıı.~ 
işleri ona bırakılmıştır. Adeta oranı~ C' 
sayılır. Alçak ve rezil herüin birisidıf· 1 
navar gibi kana susamış olan bu ha.il10"' 
gaddar herifin en büyük zevki ipte 11 rA'_ 
sallandırmak... Velhasıl gôzünü dört~ 
Şimdilik Allaha ısmarladık ... Bul ada ;..ı' 
bulacafp.m definenin yarısı senin, aıı 1 ~ 
dı ya? .. Göreyim seni aslanım, şu ~"ıtl' 
itil Lcon!';ia'run güzel parmağına t11Jcl 
olmaı; mı? .. 
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