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Seyrüsefer memurları 
bugün imtihan ediliyor 

$ehrimizdek" b"l .. 

Bu sabah bir Rumen 
petrol mümessili geldi 

,, memurlarının ı_ ~ cum!e seyrüsefer 
matnameye .. Yenı hazırlanan tali-. gore bu ·· 
tıhanları yapıla k gun saat 14 te im-
vaffak olamıy c~ hr. İmtihanda mu
memurlar tayi;n d•r1ın yerine başka 

GUNLUK AKSAM GAZETESİ 
Rumen petrol şirketleri mümessil

lerinden M. Minti. bu sabahki eks
presle gelmiştir. Rumen müme6sili, 
burada, memleketimizden ihraç edi
lecek tiftik ve yapağıya mukabil ve
rilecek petrol V<! müştekkatının da 
artırılması etrafında görü5cccktir. 
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<Yukarıdaki 

lakıfıp . fotoğraf İn ·u . . . • ·· ·· · ı 4fın . ~ı~ıJan lfarnb ,ıı ı tayyarecılerı t:u-arından yapılan keşır u(uş1an emasında alınmı~tır. Son ı-unlerde rnutemadıycn 
J 
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enndeki hartı urg un 10 kilometre cenubunda, cenubi Elbe uzf'rinde ki.in Ilarbourg limanını gl~termektedir. Fotoğ

ai, ':~~t d<'Polarını; ~den A, ~ma köprüleri; ~' hal'Uıl~rı, C, ma\·naları; D. in,"Sat tezgihlarmı; E, demiry~I~. maka~lerını: 
fotof k ha\·a ant~ 1 ~ndlen; H1 ocakları; ı. siperlen; J, kereste depolannı; K, mozut borulannı; L, ku~ük tnn\-nalan, 
tlblr ~ftarla ~Pit etr:O~nı tayin elmckt.-dir. in(iliıler ta uzaklardan Je1ip he)'hude bomba sa.r(etmemek itin hep lın nevi 

' lle bu J"l.ıka.n~ ~rı can damarlarına lıücum etmektedirler. &kert hedefl~r diye ikide bir lebliile\·de tesadüf ettii:imiz Al arOerle cösterilen )·rrlerd.ir.) 

lllaıtyaya ı..-... --------:11~ 
Yeıtideıt 
!iddetıı 

hneuınıar 
Oüpeg~r çok 
tayyare meydanları 

tahrib edildi 
DON GE 
wı CE HAMauıle 

Fı:t.AN~HEL SHA VEN 
VE; 1 FURT PETROL 

ICIJ\fy AŞE DEPOLARI 
~ADt~ ~~BRlKALARI 
~RI \' ABE FlRtN. 

l.oJldr AKILIP \'II<.ILDt 
lığ~ a 12 (AA) - lla 

(Her Jiin J.ondradan kalkıp Hamburg ve 
diğer Alman ~hirlerindeki askeri lıedı.!f
lere hücum eden Jn(İliz tayynrelerinin ka
tettikleri mc&afe)·i ,.e ) olu ıÔ)terir harita). 

• 
AFRİKADA 
İTALYAN 

KAMPLARI 
YAKILDI! 

. va Nezaıeu t b 
lııcıı; • -

~~~ı.,t ~va kuvvetleri bombardı Kahire l1 (A.A.) - İngiliz Hava kuv • 
-caıi un Fransa ve H rr..an tay- veUeri tebliii: 
l"l!)a 1~lında bulunan ta olandada düşman Bab,.. Salea mıntaka5ında askeri kamp-
?ıo1 Pegündüz h.. YYare meydanı ları vt' nakliye otomobilleri tecemmüleTini 
\ı ·~1~crburn . ucurn elrnişleı·dt .. c-h~-
' ._,.ıa. • cıvarında "· ~ 1- muvaffakiyetle bombardıman eden bom -

İ\Cl İ.!:aL. ~en tayyare m d Querquevilte ve hardıman tayyarclerimizin hepsi üslerine 
""tler •-- •y anları •-- ı d M truh da F • a.«Ydcdilrniştir. ~gar arı- önmüflerdir. Mersa a civarın 
lessın D. Rasaba sahiline vuran 79 tipinde bir tay-

taJIJlate ;uee ınQrd ve CQen yare enkazının, Eritrede 4 ağustosta avcı 
cııl'l! d .

1 
Y<fonforınQ dQ h .. tayyarelerimiz tarafından hatara uğralı -

b e ı lllİftİt G il • lan düşman tayyaresine aid olduğu zan -
Orn.bard • llernaey de nedHmektedir. Barentu tayyare meydanı 

)1 llllQn edil . . ve orada daiınık bir halde bulunan muh-
arelerinı ·zd . 1111ftır. TQy • ı..ıü tayyareler bomba ve mitralyöz ate -

d.. 
1 

en ıkiıi .. l şine tutulmuılardır. 79 tipinde bir düş -
onnıenıiflerd · 111 erine man tayyare filosu Sudan İngiliz hava 
D .. ır. 

Uta Q'ece Al kuvvetleri tayyare meydanı üzerinde UÇ -

k • h ' "'"'- ntan d muştur. Burada bulunan İngiliz hava kuv· erı ed eller .. . YQ Qki Qa • h.. uzerın .d VE:tleri mevcudunda zayiat ve hasar yok-
ııcıınılorQ d e fi detti ıur. 

Bıı hedefler Qevanı edilmiftir. SornaHde Karrim gec;idi üzerine yapılan 
d ı.ı raaında H bir hücumda bombalar tayyare defi batar-

0'1 arı, Wilhel h anıburg yaları mevzııeri üzerine düşerek bir ka-
•ii F k • aven d . .. ~ını iskat ctmif1erdir. Tayyarelerimiz.in 

' ran lurt ve H enı.z "' hepsi salimen ü~lerine dönmüşlerdir. Du· 
'
1
°1 depolorı Colo lllnbıırg pet bata civarında düşman kıtaat ve tecem
Qb · k ' g11e l k • müleri ve mühim ıu kaynaklarına hü .. 

rı aıı ve mevadd ~ e. trık cum edilmiı ve dilfman motörlü nakliye 
Jle fQbrik l 1 ınfılaki. kollan üzorine iki defa bomba düştüğü 
1< Q arı, F rQnkfu 1 görülmüştür. 79 tipinde ü• düşman tay -
'"'Yev'ı t ve ' Wı maddeler fob "k yeresi Ad•n üzerine hücum etmişse de 

Qrf h . . rı aaı zayiat ardır. İki yerli ölm~tür. 
b ' fe rı fınıalind ' er.. d e Dııe1 o nıa en . b • 
ilanı- S lZQ e fırınları .,, ve oe t . , 
Ve Alnı 1 

IQfe depoltlrı 
le/if ta anyQ ve HolandQdQ nıııh 
dır. YyQre nıeydanforı V<ır • ---Nuın M 

ıı . an enemencio • ı . °"' "'"'Y• VekAI r u g u ııeldı 
rı. M""ne . e ı mumf K&tibl N 

'~Pre!ile ntrn~ıo~lu bu AAhahki An~ra
telu·muze gelmi1'tir. 

Meb'uslarımız halkla 
bugün görüşecekler 

. Ceçen yıllarda olduğu gibl. bu sene de 
lst.anbul meb'usları halkla gön.işmeler ya
parak dileklttini tespit edeceklerdir. Her 
kaza ve semtin Halkevlerinde yapılacak bu 
tf')plantılar bütün halkımıza açık b'.llundu -
rulacaktır. İlk görüşme bu gün Beşikt:ış ve 
Beyoğlu Ha!kevlerinde yapılacaktır. Be -
'ikbışta tııaat 14. Bcyoğlunda da aaat 17 de 
konuşn1aları başlanacaktır, ~ 

Al.ılı anların 
baraj 

balonlarına 
. hücoınları 

İngilizler bu hücum 
esnasinda 6 Messer

chmit düsürdüler 
' 

TOPLA 
ALMAN 

MÜCEHHEZ 
TAYYARELE

RİNİN ETRAFINDA 
lNGİLİZ DEFİ BAT AR-
y ALARININ AÇTIGI 
KESİF ATEŞ HÜCUMU 

AKİM BIRAKTI 
Londra 11 (A.A.) - Röyter: Topla mü

cehhez Alınan avcı tayyareleri bu sabah 
cenubu şarkide bir şehir üzerindeki baraj 
balonlarına hücum etmişlerdir. Hücum 
dikkate değer bir süratle yapılmıştır. Al -
man tayyareleri sahile yüksekten yaklaş· 
mış ve gazlarını keserek büyük bir sür
atie, pike uçuşla inerek balonları top ve 
mitralyöz ateşine tutmuıJlardır. Seyirciler 
bir balonun alevler içinde patladığını ve 
kurtulan kablorwn yere düştüğünü gör
mtişlerdir. Balonu düşüren Messerschmidtin 
etrafı birden bire tayyare defi toplarının 
obüslerinin havada in!il8kinin meydana 
getirdiğ1 bulutçuklarla çevrilmiştir. Az 
sonra da tayyarenin kuvvetle sarsıldığı ve 
arkasında kara bir duman izi bırakarak 
denize düşmekte olduğu görülmüştür. Se
yi rciler tayyaredl'n beyaz noktaların ay -
nldığını görmüşlerdir. Pilotların paraşüt
le tayyareden atlamı~ olmaları muhtemel
dir. Tayyare defi bataryaları Almanlara 
ke~if baraj ateşi açbışlar ve 6 1ıl~ssers -
chmidt'den mürekkeb yeni bir dalganın 
yaklaşmasına mini olmuşlardır. Düşman 

tayyareleri pü~kürtüJmüştür. 

Hava 
" 
Nezaretinin 

tebliği resmı 
Londra 11 (A.A.) - Röyter: Ha\'ll Ne· 

nırrli tebliği: 
Bu sabah cenubu şarki sahillerine yak

lac;an "\"C balon barajlarına hücum eden 
düt>man ta)·yarelerinin hareketine avcı 

tal) arelerimiı mini olmu~lardır. Tay)·nre 
d~fi bataryaları da (aaliyete ge«;mi~tir. İki 
düşman av<'l t.ay~·nresi, avcı tayyarelerimiz 
latahndan dii-;ürülmü~tür. Manş dc~in ü
zt"rinde cere:yan eden ikinci hava muhn
rcbec;lnde dü\manın üç avcı ve bir bom· 
haıdıman tnn·are,.i diişürülmüşli.ir. 

şi.irülen düı;ma~ tayyareleri hakkında şim· 
diye kadar alınan resmi rakamlar 8 ye • 
rine 6 dır. 

------...1 
İnönünün 
seyahati 

Reisicumhura tarihi 
Sıvas lisesinde bir 

ziyafet verildi 
Sıvaa 11 ( A.A.) - Dün 

,ehrimize şereİ vermi' olan 
Reiaicıımhıır lamel lnönü 
şerefine akfam tarihi Sıvaı 
liıeainde Belediye tarQfın. 
dan bir ziyafet verilmiştir. 

Büyük miaQfirimiz ,erefi. 
ne Sıva• ba1tanbaşa bayrak
larla donatılmıf ve her taraf 
elektriklerle aydınlatılmtflır 
Sevgili Şefini görmek ümi: 
dile caddeleri dolduran bin
lerce hQlkın aevinç tezahür. 
leri geç VQkte kadar devam 
etmiftir. 

Sıvaa 11 ( A.A.) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan Re. 
iaicumhıır lımet lnönü bu 
gün şehir içinde bir gezinti 
yQptıktQn sonra, Vali, Ko
mutQn, Halk Partisi, Halke
vi, Vilayet ve Belediye er • 
kanı ve bütün Sıvaılıların 

candan ıevgi tezQhürleri a
rasında ıaQt 15,35 te trenle 
Tokada müteveccihen hare
ket bııyıırmu,larclır. 

••• 
İnönü Samsuna 

hareket etti 
Tokad 12 (Hususi) - Reisicumhur 

İnönü vaktin geç olmasına rağmen 
şehir halkının cotkun tezahürab a
rasında gece !U'at )'irmide Tuchaldan 
Amasyaya hareket ettiler. 

Tokad 12 (A.A.) - Milli Şef İsmet 
İnOnü saat 151i2 de Turhal istasyo
nuna muvasalat buyurmuflar ve va-
li vekili İsmail Hakkı Kayan, meb'us 
Cemal Kovalı, Belediye reisi ve Par-
ti ba~kanı ve diğer viliyet erkanı. ve 
büyük bir halk kütlesi tarafından 
karşılanmışlardır, Büyük Şef, vali 
vekilini, meb'us Cemalle Belediye ve 
Parti başkanlarım kabul buyurarak 
hasad ve zelzeleden hasar gören 
mıntakalarda inşaat işleri üzcrind.:: 
istiıahlarda bulunarak icab eden di· 
rcktifleri vermişler ve saat 20,6 da 
Amasyaya müteveccihen hareket bu· 
yunnuşlardır. Sayın Reisicumhuru
muz Turhala muvasalat ve hareket
lerinde halk tarafından coşkun te -
zahürat ve •Y&fa• nidalarile karşı • 
JanmııJardır. 

'""" 
Amasya 12 (A.A.) - Reisicumhur 

ve Milli Şefimiz İsmet İnönü, hususi 
trenlerile saat 21 buçukta fe}ıcim.izc 

muvasalat buyurmuşlar, istasyonda 
vali, alay komutanı, Belediye reisi, 
Parti ve Halkevi reislerile, hükümet 
erkanı ve belediye azaları ve kesif 
bir halk küUesi tarafından istikbal 
edilmişlerdir. 

İstasyonda halk arasında 10 da • 
kika kadar vali ile memleketin umu .. 
mi vaziyeti hakkında görüştükten 
sonra coşkun tezahüratla trenlerine 
binen Reisicumhurumuz Samsuna 
müteveccihen ha.ceket buyurmuıılar
dır. 

Varsova 
' 

Sefiri 
Cemal Hüsnü 
bu sabah geldi 

Varşova büyük elçimiz Cem;l Hüsnü bu 
sabahki ekspresle ,ehrimize gelmiştir. 

Harbi müteakıb Vacşovadan şehrimize 

gelmiıı olan Cemal Hüsnü bir müddet ev

vel Fransa.da bulunan Polonya hükO.meti 
nezdinde hükümetimizi temsil etmek üze

re gitmişti. Fransanın işgali üzerine Vişi

ye giden büyük elçi bu gün gelmiştir. 

Kcndisile görüşen bir muharririmize şun• 
lar1 söylemiştir: 

•- Seyahatim normal şekilde geçmiştir. 

Hükô.mete izahat vermek üzere bir iki 
güne kadar Ankaraya gideceğim. AvdeUm 

hakkında tımdililı: bir feY ıöyliyeınem..• 

SON 

HABER 

Araavudlakta 
karışıkbklar 

~ıktı ! 
İtalyanlar 2 zabite 
mukabil 3 Arnavud 

köyünii yaktılar 
Londra 12 (A.A.) - Arnavudlukta 

bir müddettenberi karışıklıklar vuku 
bulmaktadır. İtalyanlar Arnavudları 
orduya şcirmeğe icbar ettikleri ve köy
lü elindeki sığır ve hububatı musadere 
etmek istedikleri için, cuma akşamı 
YugosJavya hududunda İtalya'n kuv • 
vetlerile Arnavudlar arasında musa -
demeler olmuştur. 

Musademeden önce, İtaJyanlar Ar -
navudların nezdine iki zabit göndere

rek aradaki ihtitafı müzakere yollle 
halletmeğe hazır olduklarını bildir -
mişlerse de Arnavudlar bu iki zabiti 
öldürmüşlerdir. İtalyanlar buna k~rşı 
Uç Arnavud köyünü yakmı,lardır. I -
talyanlarla Arnavudlar arasındaki mu
sademede yedisi zabit olmak üzere 100 
İtalyan telef olmuştur. 

Bulgaristanın 

kova Sefiri, 
Mos· 
Kral 

bir Boris' e şif ahi 
rapor vermek üzere 

Sofyaya geldi 
Solya 12 (A.A.) - Reuter bildiriyor: 
Bulgaristanın Sovyct Rusya sefiri 

Stamcnof M06kovada bir ay kaldıktan 
sonra Kral Boris'e şifahi bir rapor ver• 
mek üzere Sofyay:ı di.ınmüştür. 

Şimali İrlandada bu 
sabahki infilak 

Londra 12 (A.A.) - Şimali İrlanda 
şehirlerinden biri civarında bu sabah 
duyulan şiddetli bir infilak kilometre
lerce mesafe dahilindeki halkı erken· 
den uyandırmıştır • 

İnfiliikin sebebi honüz öğronileme -
mişUr. Fakat bir çok kimseler inli -
tikten biraz evvel tayyare motörlerinin 
seslerini işittiklerini söylemiş1erdir. 

Fiah 3 kuruş 

"Deniz 
hakimiyeti 
1 •• d ' e ımız e.,, 

«Hava hakimiyetini 
ise ele geçirmek 

üzere bulunuyoruz!)} 
Londra 12 (A.A.) - Duff Cooper, 

dün ak'8m. İnıtiliı: tayyarecilerinin son 
muvaffakiyeUerinden bihis bir nutuk 
söylemiştir: 

•- Deniz hakimiyeti elimizdedir. Ha-' 
va hakimiyetini de ele tteçirmek üzere
yiz. Almanların son mailU.biyetleri hem 

makinelerinin hem de pilotlannın ma· 
duniyetini ispat etmiş bulunmaktadır. 

Tayyarelerimlz gece gündüz uçmakta 
düş.marn aramakta ve düşman tayya· 

reler.imizin önünden dalına kaçmakta • 
dır. 

Hava harbi haberlerini zevkle oku .. 

malıyız. Bu harblcr bizi hava hakimiye· 
timizin şiıphe götürnieı: surette tees 
süs edeceği güne yakla,tırmaktadır .• 

Japonyada İngiliz· 
ler aleyhine yeniden 
şiddetli nümayişlere 

ve toplantılara 
başlandı 

Tokyo 12 (A.A.) - Son zamanlarclt 
28hiren }"atıtmıt gibi görilnen İngilli 
aleyhtarlığı yeniden ve fiddetle bat 
göstermiştir. Japonyanın muhteiif yer. 
lerinde, İngiiıi.z.lecin hareketini protesto 
ebnek ve hükümetin fiddetle mukab~ 
harekete geçmesini taleb eylemek mak· 
sadile kütle halinde toplantılar yapıl • 
m.ıştır. 

Tokyo sokaklarında halkı bu gün 
yapılacak olan muazzam toplantıya da~ 
vet eden beyannameler dağıtılmıştır. 

Milliyetperver Japon teşkll.itı Osaka, 
İngiliz konsoloslu~nda ç<l""'1 Japon 
tercümanlarına istifa etmelerini em • 

retmiştir. 

Bu sabah 11 de Taksimde toprak 
çökerek üç amele ağır yaralandı 

Bu gün saat on buçukta, Taksimde Taşkışla caddesinde Taksim Belediye bahçesi 

önünde amele kanalizasyon işinde çalışırken bir kısım toprak kayarak amelenin üze• 

rine çökuıiiş, burada çalışan ameleden Halid, l\fehmed Ali ve Dursun toprak altında 

kalarak 1aralanı1uıılardır. Yaralılar derhal toprak altından çıkarılarak Beyoj:lu Bele• 

diye hastanesin.- kaldınlnu~lardır. Bunlardan Dursunun yara!liı hafif oldu,Ju için te• 

davisi :yapıldıktan sonra bırakılmıştır. Yaraları aiıc olan diğer ikisi yahnlarak tedavi 

altına almmı_,Jacdır. 

E Ankara • lstanbul tenis maçlarına ı,ıırak 
: eden tenlscllerlmlzle Moda yelken yarı,la• 

~~r.;•:n:d:a~b:l~r~ln~c~l:..!g:e:l•:n.:..;,F~a~y~y~a~z~,~ .. ~~~~~--' 
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~ KISA HABERLER ~ İskenderun 

KEÇİBORLUDA HAVA KURUMU - İs
parta, 10 (A.A.) - Merkeze bağlı Keçi-

1 borlu nahiyesinde yeniden bir hava kuru
mu şubesi açılmış ve kurumun idare he
yeti .seçilmi~tir. Kuruma aza yazma işleri
ni konuşmak üzere nahiye merkezin<le 24 
koy muhtarının iştirak.ile bir toplantı ya· 
pılmıf ve yeniden bir çok yardımcı aza 
kaydedilmiştir. 

Şayed beni bundan üç dört sene evvel ğaclar, !ieyircilerin alkışları arasında ;. 
görmüş ol:ıiBydınız muhakkak bu gün ta· felerini görmeğe başlamışlardı. Sıra ;. gf 
nıyamazdınız. Şık elbiselerim, müreffeh ve le Havvaya gelince i~ değişti. Der~l. ıee
muzaffer bir halim, daima haklı olduğuınu va örtünmek için elbise istemeğe, sırıil' !it' 
gösteren tavırlarım ve göğsümü bir zırh sa- meğe, ağlayıp tepinmeğe ve Adem d~ 
la.betile muhafaza eden Çek karnesi Ocnı zin hazin düşi.inmeğe başladı. Artık ~ 
tanınmıyacak bir adam yaptı. Evvelce bir bundan sonra!'ını görmeğe hiç de l 
dilenci denebilecek halimi gözlerimde tekrar kolmamı~tı . Zaten ben onu ezberden lif f 
canlandırabilmem için çok düşünmem 18.- yordum. Çünkü senelerdenberi muhte . ( 
zun! Fikirlerim ve hislerim muhitimde e- killı:-r altında bu role karışmış, bu rolı.ı ı 
ht?mmiyet kazandı. Gazeteler nüfusun au.l- namış, bu rolleri seyretmiştim. Bunlar'~ 
Jllası, iktısadi buhran ve din nazariyeleri ü- datmalar, hiyanetler, tecavüz ve k8 
Z<'rinde kanaatimi soruyorlar ve bu kana- mücadeleler, yalanlar, baştan çıkartO! .. ı 
etlerimi kendilerine göre değiştirdikten son- k1skanclıklar, açlık ve scfahatler, b~ 
ra basıyorlar. 1930 da benim fikir ve _reyle- lıklar, ölümler ve nihayet bir tB:~ _. 
rime kim ehemmiyet verirdi! O devirde ne sö_z.Jerden başka neydi? Bunları gorıı' tf. 
içtimai bir kıymetim, ne bankada hesabım, içın gOzlerimi k~padım. Bir müddet 'I 
ne de otomobilim vardı. O zamanlar yoida lecl' kaldım. Tekrar gözlerimi açtığ~ jl 
çantasını veya mendilini düşüren bir kadı- man üşüdüğümü hissettim ve sokaS11 bf!" 
na eğilip düşürdüğünü verdiğim vakit gü- m~k istedim. Her taraf kapalıydı. Saat f 
zel ve vidkir bir tebessüm yerine ancak 1i ilerilemiş, salon boşalmış, kalöriferle! $ 
bir kRç kuruşluk bahşiş alıyordum. O za- ğ1.1muşlu. Kapıyı tekmelemeğe başladıfSlo • 
manlar beni kimse nazarı itibara almaz- nema bekçisi polise telefon etti. FakB~ 
ken bu gün nerede görülsem herkes suçum yoktu. Nihayet bulunduğum yıetd' 
b€nimle alAkadar oluyor. Bir gün hizme- koltuğumun altına kaymış ve orada. ~ 
tini gördüğüm bir profesör bana oldukça muş kalmıştım. Onun için bana do r 
eskimiş, siyah elbisesini verdi. Cebinde u- madllar. Soğuk bir gece içinde al1;; 
nutulmuş bir kaç kuruşla, göğsünde bir dımlarla yürüyor ve Filozof Malbt t 
ı·ozet vardı. Rozeti profesöre iade ettim. vaktile bana çok muammalı görÜJ'l.eıı 
Fakat çoktanberi sinemaya gitmek arzu.si· cümlesini yüksek sesle tekrarlayorduııı: 

Münasebetile 
Devlet Demiryolları 

ıef erleri artırmakta, 

fiatlarda da tenzilat 
yapmaktadır 

1 Enternasyonal İzmir fuarının a;ılmı:ısl 
'münasebeti.le Devlet Denizyolları ldöiesı -
nın İzmir seferlerinde yüzde elli tenzilltlı 
tarife tatbik ettiğini dün yazmıştık. Bu ta
rıfeye ıöre tatbik edilen ilk vapur olard!c 
İzmir vapuru dün İs1anbuldan lımire ha
reket etmiştir. 

Dii;er taraftan, fuarı ziyaret edecek olan
ların rahat seyahat etmeleri için Devlet 
Demiryolları idaresi de bazı tedbirler al -
ml(ltır. Bu cümleden olmak üzere, iuarın 
açılmasından üç gün evvelden ba~l:tyıp 

kapanmasından üç gün sonraya kada de-
• vam etmek üzere, halen haftada dOrt gUn 

1efer yapan İzmir, Aydın, Afyon treııilc 
bu trene tube hatlardan karşılığı olan tren
ler her gün işletileceklerdir. İstanbul ... 17.
ınlr ve Ankara .. İzmir arasında her gün, 
Oiyarbakırla İzmir arasında da cuma ve 
pazartesi günleri mütekabilen hareket et
mek üzere doğru yolcu vagonları tahrık e
dUecektir. 
Yarından itibaren 25 eylUle kadar devam 

etmek üzere salı günleri adi yolcu trenleri 
yerine İzmirle Bandırma arasında sürat 
postalan iş.Jiyecektir. 

Erzincanla Erzurum arasında halen h:ı[

tada iıç giln işliyen yolcu trenleri her gün 
işletilecek, haftada dört gün işliyen An
lara .. Kayseri tren1eri de her gün aeyrü
aefer edecektir. 

Devlet Demiryollan idaresi, bUet üc -
retlerinde de büyük tenzil.it yapmıştır. 

Alacak yüzünden bir 
sabıkah ölüm 

halinde yaralandı 
Dün akşam Beşiktaşta kanlı bir vak'a 

olmuf, Abdurrahman adında birisi, sa
bıkalı Japon Kadriyi ağır surette yarala
mıttır. Hidise şöyle olmuştur: 

Befiklatta Odun iskelesinde kahveci Mus
retin kardeşi Abdurrahman, dün öğle -
tlıcri kardeşinin kahvesinde rakı içmcğe 
batlamıf, bir müddet sonra bir koyun ti
caretinden 14. lira alıo.cakh olduğu sabı -
kalı Japon Kadrinin sandaldan iskeleye 
çıktığını görmüş, yanına giderek alacağını 
istemiştir. Kadrinin aksi cevab vermegi 
ve küfür etmesi üzerine kamasını çekerek 
Kadrinin karnına saplamış, barsaklarua 
meydana çıkarmıştır. 

Etraftan yetişenler ve polisler, Abd.ur • 
rahmanı yakala.,...Iardır. Yaralı da Boy· 
oi:lu hastanesine gönderilmif, derhal a -
mrliyat yapılmı-0tır. Kadrinin bayatı teh
lilı:edodir. 

.Türkçeden türkçeye 
çevrilemiyen mektub 

HindiJ:tandan 600 sandık çay ve 4700 
nıbye getirmek suretile büyük bir döviz 
kııçakçtlığı yaptıkları iddia olunan Kdt • 
garlı Ahmed Han ile Abdurrahim Ahun -
bayın duruJMalarına asliye beşinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. Mahk.a -
me1 bir türlü türkçeden türkçeye çevrile -
miyen Ahmed Hanın mektubunun muhar
rir Muharrem Feyzi Togay tarafından İs ... 
tanbul lehçesine tercüme edilen suretini 
okutmuştur. Bundan sonra suçlu Ahn•ed 
Hana bir çok sualler sorulmuştur. Bu mek
tubda Ahmed Hanın Abdurrahime açık bo
no verdiil hakkında hiç bir kayıd yoktu. 
Türk tabiiyetine geçen ve haricden mem -
le:kete altın sokmak 1n1retile hizmet ettiğini 
ileri IÜren Abdurrahim ise: 

•- Bir çok tehlikelere katlanarak 
bu altınlan Türk.iyeye getirdim. lı1~mleke
te para tokmak suç değil, milli bir hizmet
tir• diyordu. 

Mahkeme, Abdurrahimin İstanbula ge
tJrdili çaylann ve bu çaylar için • ırfe -
dllen paranın miktarını Gümrük ldare!lin -
den IOI'tlllıya kara.r vereli ve durufmayı bat
ka bir ıilne bıraktL 
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1KTISAD * FİAT KOXTROLU - Fiat Murakabe 
komisyonu bu gün toplanarak kereste 
hatlarını tetkik edecektir. * TİFI'iK J~l - Rumanyaya göndt>ri
lec:ek tiftikler için 86 tonluk miktar bu 
gün tevzi edilerek Vekilete bildirilecek
tir. * DERİ FİATLAKI - Almanyadan ya
pılan talebler üzerine deri fiaUarı yuk -
ırelmeğe batlamışbr. * RUI\-IES HEYETİ - Ankarada ticari 
müzakerelere devam edecek Rumen tica
ret heyeti yarın fE'hrimize gelecektir. 

BELEDİYE v e VİLAYET * HALK EK~IEGİ - Yeni tip ekmek 
için h~ıırlanan raporlar Sıhhat ve Tica
ret Vekiletleri ısı.rafından muvafık gôrül
mii,tür. Karar 15 ağustosa kadar Bele-
diyeye bild~~ilecektir. . ... * OTOBUSLERDEN ŞiKAYET - Ea
zı otobü! ll'r yolcu beklemek yüzünden 
Şi~Hden Karaköye elli dakikada ıelmek
tedir. Belediyeye bu hususta bir çok fi
k&yet1er yapılmıştır. * YALOVA OTOBlSLERİ - Yalova 
otobüslerinin isti.ahından ziyade yolcu al· 
dıkl.'.ırı hakkında şikiyetler yapılmakta

dır . * ASFALT YOLLAR - Yenipostane -
B'\hC'ekapı yolunun asfaltlanma'Una haf -
lanmıftır. A5faltlanma 15 eylUle kadar ik· 
mal edilecektir. * SEYYAR ESNAF - Seyyar esnafa 
, Psikalar verilmeı·dne karar verilmiştir. 

VeE'ika!'lt olmayanlar çalışamıyacaklardır. 

MAARİF * KffiTASİYE SATIŞLARI - Mek -
lehlerin açılma zamanı geldiği için kırta-
11iye fiatlannda bir yükseklik baılamışltr. 
Al.ikadarlar bu husu::ta tedbirler alm0k
tadır. * YF.Sİ MEKTEB SffiALARI - Maa
rif Veki.leti yeni tipte 800 sıra yaptıra -
caktır. Bu sıralar eskilerile değiştirilecek· 
tir. * ORTA KIS~lA GİDECEK TALEBE· 
LER - İlk okulu bitiren talebelerin han
gi orta okula gidecekleri hakkındaki liste 
rı.hıarif müdürlüğü tarafından mekteblere 
bildirilmiştir. * MEKTEBLERDE H AZIRLIK - Or
ta okullarla liselerde ikmal imtihanlarının 
ve kayıd kabul işlerinin başlama..qına az 
bir vakit kalm.Lftır. Hazırlıklara başlan .. 
mı"tır. 

DENİZ VE LİMAN 
* ~USTAKA Lb!AN REİSİ - Mın

taka Liman reisi civar limanlarda tetkik
lerine devam edecektir. * MÜNAKALAT VEKİLİ - Ali Çe -
tinknyanın bu günlerde şehrimiz.e gelerek 
tetkiklerine devam edeceği IÖylenmekte-
clir. • * İSTİN\'E DOKLARI - lstinye dok
larının tevsii için yeniden bazı istimlB.kler 
yapılacaktır. 

İstanbulda oturan 
ecnebilerin ikamet 

tezkereleri değişiyor 
İ5tanbulda oturan bütün ecnebilerin P.1-

leorinde bulunan ikamet tezkerelerinin de
ğiştirilmesine 2 eyhil pazarte!'i günü r.m
niyet direktörlüğünde Dördüncü şubede 
bn~lanacaktır. Bu değiştirme işi 15 &ün 
drvam edecektir. 

Be, yıldan fazla zamandanberi memle
ketimizde oturan ve yıllık kazancı 240 li
radan afnğı olan ecnebilere 125 kuruşa 

U<'UZ ikamet tezkeresi verilecektir. 
Şehrimizde bulunan yabancılar, :? ey

lCılden itibare-n on beş gün zarfında, elle· 
rindeki ikamet tezkeresi, müddeti uzatıl
mış pasaPort veya tabiiyet ilmühaberlerile 
Emniyet müdürlüğüne müracaat edecek -
!erdir. 

10 ressamımız yurd 
çıkıyor • • 

gezısıne 

Cumhuriyet Halk Partisi bu yıl da res
samlarımız için bir yurd gezi!!öi terüb et
mi$lir. Bu aene on vilayete 10 ressamımız 
l(idecektir. Ankara Halkevi Ankara res
samlarından dördünü seçmiştir. Salb Tuna 
(Maraşa), Eşref Üren (Yozgada), Nured
din Ergüven (K::ıstamonuya ), Arif Kaptan 
(İ~partaya) gideceklerdir. Diğer altı re!
sam İstanbulda Güzel San'atlar Akade -
misi tarafından seçilecektir. 

amanyo u 
Edebi Roman 

TEFRiKA : tt 
~c.RIME 
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Yalnız kaldıA:ım zaman, yüzümü 
kaflarımı çatmıttım. Göz.Jerim etrafı 
lu &örüyor, omuzlarım çökmüş; ıpbl 
bir halde yürüyordum. 

asmış. j ihenk hasıJ ediyordu. • 
buıtıJ.. Baı;ımı demir direğe dayamıştım. HE1u~
harab ketsiz ve dalgın arkada kalan beyaz ize 

Gönlümde pek zayıf bir ümld vardı. 
- Belkı!. 
Diyordum. 

Ve bu ·belki· n1n tesellisine •ıtınarak 
rlıkün-.t bulu}·ordum. Kalkmak üzere bu
lunan \0 ap1Jrun düriülc Mai adımlarımı ba
rek•t.. lf'iiı-ı!i. K~ş~r!:a..qına k(..prünün mer
dhıenl•rini indim ve kendimi vApura at· 
tını 

bakıyordum. 

Bir arılık omuruma dokunan biletçi be
ni hayallerimden ayırdı. Sonra gene, BU
y\Jkdereye kadar •ynı vaziyette kııldım. 

Yalıda hiç 8eS yoktu. Yalnız Esüd Kal
fanın mutfaktan tabak çanak takırtıları 
geliyordu. 

Teyzemin odasına uğradım. Namaza dur· 
mu~lu. Yavaşça kapıyı çekip üst kata çık· 
tun. Zül.ilin kapısı açık, odası karanlıktı. 
Kendi odama doğrulmuştum kJ, karanlık· 
tan: 

- Nejad!. diye seslendi. 

Şilep seferleri 
. Bugün başladı 
Dumlupınar vapuru 
İzmir ve bellibaşlı 
limanlara uğrayarak 
İskenderuna gidecek 
.P~kdeniz Va7iyeti Ü7.erine l\.lersin oı;e(erlf'ri 

l&ğ\ edilmiş olduğundan cenub vilayeti.eri
mizde nakledilmek üzere mühim miktarda 
ticari etya birikmiıti. Bu seheble İsk('n
deruna şilep seferleri yapmak üzere bir 
nıüddettenberi yapılan tetkikler neticelen
n:if ve Deniı.yolfarı kendi vapurlarından 
Dumlupınarı bu hatta• tah!tis etmiştir. Dunı 
lupınar bu gün ~at 16 da hareket ede
cek, İ7.mir ve be11ibaşlı limanlara uğraya
rak İskPnderuna gidecek ve aynı i~kele
lere u,i:rayarak avdet edecektir. Bundan 
sonra her on bet günde bir karşılıklı se
ferlf'r yapılacaktır. Portsaidde biriken it 4 

halıit eşyalarımı:r.ın bir kısmı motôrlPde 
l\.fer$ine nakledildiğinden bunları da 1i -
manımıza getirmek kabil olacaklır. 

Ecnebi garsonların 
· miktarı tesbit 

edilecek 
Tak!löim Belediye kazinosile Gala.tada ye

ni Yolcu salonundaki Rumen garsonlarının 
çalışma!tına mü~ade edildiği için Gar -
sonlar cemiyetine bir çok tik.iyetler }3· 

pılmıştır. Gene bu şikıiyetlerde bilhas.~ 

gar~nlar mektebinin şimdiye kadar ha.np;i 

Bursada: 

ZiRAAT VEKİLİNİN TETKiKLERİ -
Bursa 11 (A.A.) - Dün buraya gelmiş o
lan Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, bu gün 
Parti ve Belediyeyi ziyaret eylemiş ve 
müteakiben ikamet etmekte bulunduğu 
Çelik Palasta Ziraat, Orman, İpek böcekçi
bf.i enstitüsü müdürlerile zeytincilik mü
tE:hassıslırile viliyetin 2'.lrai durumu üze
rinde görüşmelerde bulunmuştur. 

ZİRAAT VEKİLİNİS TETKİK.LErd -
Bursa, 10 (A.A.) - Ziraat Vekili ~luhlis 
Erkmen dün akşam Karaköy yolile .şehri 
mize gelmiştir. Ziraat Vekili bir kaç gün 
eEhrimizde istirahat edecek ··• tetkikler
de bulunacaktır. 

lzmitde : 

(EKİRGE MÜCADELESİ - İzmi ~ 10 
(A.A.) - Bu sene vil.iyetin Karamürsel. 
Geb1e, Kandıra ve İzmit kazalarında 28 
kOyde zuhur eden çekirgelerle yapılmakta 
olan mücadeleler neticelenmiştir. Mılcade

le!erde 1.294 kilo muhtelif kimyevi madde 
kullanılarak 61.124 kilo çekirge imha o
lunmuş ve bu suretle çekirgelerin uçma· 
sına ve mahsulita zarar vermelerin,ı! mey
dan bırakılmamıştır. 

ÇİFTÇİYE YARDIM - İzmit, 10 (A.A.)-

1 
Geçen sene ve bu sene Ziraat Vekiıletiı:ce 
viliyetin hububat mıntakalarına gönderil
miş, ve yerleı-tirilmiş olan 6 selektörJe 10 
t:ı.ne vatilitörlü triyör faaliyete geçirile-
rek köylünün yeni sene mahsulile tohum
luklarının meccanen temizlenip iliclanması
na başlanmıştır. 

FUARDA SİPERLER, SIGINAKLAR -
hmir. 10 (A.A.) - Son hazırlıklar tamam
lonmak üzere bulunan Fuar ziyaretçilere 
bir fikir -Vermek için muhtelif yerlere Sl

ğınaklar ve siperler hazırlanmaktadır. Fu· 
arın eğlence kısımlarında yapılan deği,ik

likler tamamlanmıştır. 

scbeblerle açılmadığı sorulmaktadır. Ma - Antakyada : 
arif Vek81eti 19:\6 da mektebin açılmıı.sını 

kabul etmif ve hazırlanan ni7.amnamcyi HATAYDA ÇELTİK ZERİYATI - An
tle tasdik etmiştir. O zaman elde tahsisat t.akya 10 (A.A.) - Bu yıl Hatayın muhte
da bulunduğu halde mektebin açılrnaına - lif mıntakalarında 68500 hektar araziye çel
tının ve bu güne kadar ihmal edilnı~si yü- tik ekilmi,tir. Mahwlün elli milyon kiloyu 
zünden hem yerli garsonların, hem de bulacağı tahmin edilmektedir. 
m('mleketin zarar gördüğü iddia edilmtk· GENCLİK KULÜBLERİ TEŞKİLATI -
ledir. Antakya, 10 (A.A.) - Genelik kulübleri 
Diğer taraftan Garsonlar cemiyeti şeh- te"'kilitı Hatayın her tarafında sür'atle 

rimizdeki ecnebi garsonların adedini tes- il;rilemektedir. Antakya, Yayladağı, İsken
pit etmeğe baflamıştır. Alınacak rakam - derun ve Dörtyol kaz.alarmdaki teşkilat bit· 
tara aore Belediye ve Viliyet neırhnde miş, talimlere başlanmıştır. 
bazı te~bbUııler yapılacaktır. 

Arazi vergisi 
kanununda tadilat 

yapıhyor 

Samsunda : 

HALKEVİNDE KONFERANS - Sam-
sun 11 (A.A.) - İstanbul Üniversitesi pro
fesörlerinden Ali Fuad Bcşgil dün Halkevi 
salonunda büyük bir dinleyici karş,ısında 

Ou günkü siyasi Avrupa vaı.iyeti m~vzulu 
hır konferans vermiştir. 

DİPLOMA ALAN HASTABAKICILAll ·-
Arazi vergisi kanununda bazı değişik - Samsun 11 (A.A.) - YardLmcı hasta.bakıcı 

tikler yapılmak üzere Maliye Vekaleti hemşireler kurslarının birincisini ikmal e
yeni bir kanun liyihası hazırlamıştır. Bu den bayanlRrımıza dün törenle diplomaları 
Iiyihaya göre herhangi bir köy veya şe- verilmiş tir. Kursa 50 bayan devam et .. 
hir arazisinin tamamının veya muayyen nılştir. 
bir mıntakasının mahalleleri sel, dolu, KIZILAY HAFTASI - Samsun 11 (A. 
kuraklık, yangın, muzır haşcrat veya bu- A.) - Kızılay haftası dün törenle açılrnış
la~ık hastalıklar veya sair fevkalade arı· ur. Kızılay binasında toplanah Üy-!ler ve 
z.alar dolayısile en az üçle bir derecesinde halk. önde askert bando olduğu halde A
zayiata uğrarsa ve bu suretle ıarar gör· tatürk anıtına giderek anıta bir tazim çe
düğü idari tahkikatla tebeyyün ederse o lengi koymutlardır. Bu merasime bayanla
r;eneye aid vergiler kısmen veya tamamen rımızın da hastabakıcı kıyafetile iştirak 
terkin edilecektir. c•.miş olmaları her sınlf halk üzerind3 çok 

Feriköyünde bir 
sokak kavgasında 
dört kişi yaralandı 

iyi bir tesir bırakmıştır. 

lzmirde : -----
BERGAMADA. ZELZELE - lzmir 11 (A. 

A.) - Evvelki gece Bergamada 3 saniye de
vam eden iki zelzele olmuştur. Birinci sar
sıntı saat 1.35 te ve hafif, ikincisi 1,45 te 
ve daha şiddeili olarak hissedilmiştir. Ha
Ear yoktur. 

Feriköyünde oturan Mustafa, evve!ki ge· JIAMİYETLİ BAYAN _ Aydın 11 (A. 
ce bir miktar rakı içtikten sonra, ayni so- A) - Atça nahiyesinin Yağdere köyün -
kakla oturan ayn yaşadığı karısının evine den Hafize Turhan isminde bir kadın ölü
gitmiş, yanında bulunan çocuklarını al- n'.ünden iki gün evvel mutasarrıf bulundtı-
masını hıtemişlir. Karı!lıının kardeşi Hjmi.ı k' 

i!ı.ı i ı parça zeylinliğirıi Hava kurup-ıuna 
kapıya gelip bu iş:i ertesi gün haYetmeleri- teberru etmiştir. ~ • -.~~ 
nl aöylemiş, aralarında kavga çıkmıştır • 

/ Ayni mahallede oturan Hakkı ve 0.smıın da Rizede : ~ 
kavgaya karışmışlar, Mustafa, Hakkıyı, • • 
Osmanı ve Hü:ı:ınüyil bıçakla yaraiamı,, BEDEN TERBİY&S i - Rize 11 (A.A.)-
k('ndisi de bir iki yerinden yaralanmıştır Şehrimizde beden terbiyesi mükellefiveti
Yaralılar Beyoğlu hastanesine kaldırılmı,- ne dahil geneler beden terbiye ve ~Um-
Jar, tahkikata başlanmıştır. lcrine başl.ıam!flardır. 

le yandığım için kuruşları cebime attım. .Hilkat ihmal edilmiş bir eserdir• _";l 

iyi yetiştirilmiştim, güzel san'atlara kartı Bu cümlenin· manasını şimdi pek ...... 
alika bende bir iptili derecesine varmıştı. anJayordum. Çünkü dünya yaratılrrUf t* 
Şayed talih!!öizlik, tembellik, h3di~elere ve gayesini insanda, bu ıavallı mahlCık~~ 
mukadda-ata adeta dini bir inanış halin- mak istemişU. Yaratan ya insaıu '\i '°' 
deki baA:lılığımla kendi kendimi köstekle- gf'lirmcden durmalı veyahud da insaıı1' • 
nıemiş olsaydım, timdi ya bir artist \"eya rattıktan sonra da ileriye gitmeli \ 'f Ol 
bir gazeteci olurdum. Vaktile mektebde olmazsa bu intikal devresi kahramaJll fi 
derslerini daima benden öğrenen e~ki ar- insan üzerinde işlemeli, onu tekim.ille~ 
kadaşım Tüfen bile hayatta muvaffak oldu taid mükemmel bir mahlılk: haline rf 
ve ·hatti kcnd~ parasile bir .de şiir .k~tabı meliydi? İptidai barbar ve müte~~pıi~ 
bastırdı. Bu kıtablarından hır tanesını de sanın şüphesiz kendilerine göre guze~ 1 
elyazısile bana ithaf etti .. ~ir saat ~n.ra ~u 

1 

ri ve asaleUcri vardı. Fakat bu ikis~h'lt 
kitabı beş kuruş mukabıhnde eski bır kı- ta~ındaki insan sun'i hal1erile hakerrı to'rtf 
tabcıya sattım. Bu onun ve dolayısile be- üzerine alaiı beni bile tiksindiriyordtı- f 
nim kıymetimi gösterir. Fakat ya~ad~n be- te tekrarlayorum. Artık hayatı ben. d~ 
ni kanadının altına almıştı. O beru bır geı.!e lamıış bulunuyorum. Artık budala bil' ~ 
yeniden ortaya attı. ruhiye içinde yaşamak için ısrar etmek~ 

Profesörün kuruşlarını cebime attığım hudeydi. Yığınlar haline gelmiş yaltı ıt' 
gün, kalabalık bir sinemaya gittim. Seans ortasında olduğu gibi kalmak, hak~<" 
sonunda salonu boşaltıyorlardı. Ve ben her ayrılmamak ne kadar zavallı bir '~JP.1 
defasında sokağın soğuk ve ça~urun_dan düşmekti! Kararımı vermiştim. Nası~ 1 
kurtulmak için sinemadan çıkmak ıstemıyor va kendini wn'i vasıtalarla süsleyıP. 
ve koltukların altına saklanıyordum. ~aat- ğiştirmeğe çalıştı ise, artık ben de, }1iÇ ı/ 
ler ileriledikçe sinema salonu daha zıyade bt'nim olmıyan bir maske takacak \.'e ,il 
ter, levanta, pudra ve karamel kokusile kalarının hürmet göstererek ihtiramla ~ 
doluyordu. Oturduğum lüks koltuğa gö- mek istedikleri bir sima haline gelectlt ~ 
mülüyo.r ve. her saat geçtikçe şişmanladı- Sesimi bir kuş veya bir eşek gi~i ·~~ 
ğımı hi5sediyordum. Adeta bu koltuklar diğine kullanacak yerde hesabh bır ""°p 
sıı;ka müşterilere vitamin veriyordu. Otur- de ölçüp kısarak ku11anacaktım. f{j.S~ 
duğum koltuktan vaziyete hakim oluyor- seçme kelimelerle ve yüzüme bir il 
dum. Karşımda perde sarı, hasta yüzile lit- pozlar vererek ifade edecektim. Büt\itl ı/ 
rer gibi duruyordu. Kahramanlar oradan ları yapacağım için yaratan beni affet!" 
uzaklaşmışlardı. Şim_di .~u ~rı perdenin ü.s= Bu oyun mukabilinde esas hüviYj 
tünde ne menekşe gozlu, kıraz dudaklı, şer den utakla!jlığım için şüphesiz utana~ 
bet renkli kızlar, ne de kıu~mış, p~Uıca_n Fakat buna karıılık hayatımı geniş bit Jf 
tenli Küba güzelleri vardı .. Cıhanı ~ozlerı- çilde kazanaca~ım. Bir çok paralar fl'I 1 
ınin önünde bir parçasını bıle yemege hak- bilinde yüzüme renk veren güneşi ,,e 
kım olmıyan kaymaklı büyük bir pasta ~i- diyetin gözlerimdeki ışığını sataca.ğlf11',,;: 
bi görüyor ve bir türlü tabii hareketlerıne Bu projem bir çok güçlüklerden. 
ba~layamıyan mi~e usareleri~ olduğu yer- tahakkuk etti. Sun1i ifadelerle dolu ~ı:J. 
de oynuyor, benı ~a~.ts~z edıyordu: Nı.'ı.a- du~·m~dıfiım hisleri gözlerimde ci'nl4P':'" ıf 
yet. doymuşum. Çtinku ınsan kendıne aç· bekı&lar ve hiç de sıcak bir ruhu olı11" ~ 
lığından da ziyafet verebilir. Rehavete dal- sözler kullanarak az nelj'e ve saadet. 1', 
dım ve uzaktan gelip yava$ yavaş yaklaşan çok kRzanc ve hürmet getiren işlet' f 
bir mu~ikinin ahengine kapılır gibi oldum. tım. Meşhur oldum. Başkaları içill .. ııı 
Perde aydınlandı. Ben. hayatımda bu kadar cuddum. Kendi kendime karşı ölrl'l~ş ıf 
güzel, bu kadar muntazam ve bu kadar Maddem hakiki olmıyan ve bir ölll, .~ 
telBkki genişliği ihtiva eden bir film gör- yapılan bir ıafer alayından i-;tifadc edH 
medim. du. İnsanlar tekiımüle eremedikçe işte~ 

Filmin İ5mi .Dünyanın Yaradılışı. idi. Bu Ie yaşarlar; ı;ayed buna yaşamak di)' 
fılm dünyanın yaradılışına nüve teşkil e- 1. k• .J 

ır5e . ---' 
den Kı.os hercü merc halile başlayor, yer, 
yer asli şeklini henüz alamıyan büyük de
nizlerin yük!ek ve korkunc dalgaları gö
rülüyordu. KAOS halinde mana, maddeden 
ve ışık karanlıktan ayrılamamışb. Bu halde 
her cevherin ak~i, mü:ı:ıpet ve menfi biribi
rine karışmış olarak durmadan dönüyordu. 
Bir çok Bhenk ve sa.da dereceleri ihtiva e
den bir senfoni bu başlangıc haline h3kim 
oluyor, ültra viyole ve infra ruy tuhaf bir 
f('kilde görülüyorlardı. Bu yaralılmak üze
re olan dünyada keyfi bir tabiat nizamı, 

düşüncenin ve korkunun muhtelif nevileri, 
duygul~rın ayrılışı, ruhun ve vücudün ay
rılığı mcvcud değildi. Tek8mül sıkı bir dü
ğüm halinde çöreklenmiş yatıyor ve onun 
müstakbelde alacağı seyir keşfolunamıyor
du. Zaman mefhumu ebediyetin sinesinde 
u:vuyor ve yavaş yavaş ziya, küçük huz
m~ler altında dünyayı hikimiyetine alıyor
du. Dünyada kuvvetlerin asli hallerini de
ğiştirerek güzel san'atların sun'i şekillerini 
aldığı görülüyordu. Günef vücude geliyor· 
du. Zaman mefhumu doğmağa başlamış ve 
geceyle gündüz ve mevsimler meydana ge
lerek ay muhtelif u.fhalarını yaşamağa bat· 
Jamıştı. 

Zahifeler, iri kuşlar, vahşi hayvanlar ya
ratılan dünyayı yer yer doldurmağa baş· 
lamı,lardı. Bu mahlUklar bana çok normal 
görüniıyorlardı. Fakat bu anda Adem ça• 
murdan yapıldı ve Havva ona arkadaş ola
rak verildi. Bütün bunları hayretle tema
şa ediyor ve itiraf edeyim ki yaralanın bu 
son vücude getirdiği mahlılklar hak .. 
kındaki hakiki niyetini anlayamıyor -
dum. Yıldızlar manzumesi hayvanlar. a-

Şeker fabrikaları 
yeni yıl faaliyetilll 

• 
geçıyor 

m~~~~·~a~c:~u~:ı~:ıa:~~nese!':~ 
senelere nispet1e çok fazladır. Trak:Y8 tı'" 
Ja!arında da pancarların sökülmesiJlCI otf 
lanmıştır. Bu pancarlar, köylülerden 
fiatlarla satın alınacaktır. 1 
Şeker fabrikaları, yeni yıl faaliyctifle 

on beş güne kadar başlayacaklardı!· ti 
Ziraat Vekaleti de, pancar %eriY" 1 

genişletilip şümullendirilmesi içill ' 
tedbirler almayı kararlaştınnııştır. :s ıı f 
retle, teker istihsalilımız, yıldan yı1' 
tırılacaklır. 

Kocasının tabancasiJll 
karıştırırken ağıt 

yaralandı , 
Şişlide Hanımoğlu sokağında v .. n~I 

partımanında oturan 24 yaşında Gtl: ( 
koca~ının tabancasını karıştırırken sil~ 
tef almı:,, çıkan kurşun çenesinden gı 
kafatası içerisinde kalmıştır. Ağır sıı~ 
yaralanan Gülsüm, Beyoğlu hastll1 

kaldırılmıştır. 

- Karanlıkta mı oturuyorsun?. söyledin ... F3kat etraflı bahsetmedin... daşım geldi... doldurdu. Dizimin üstünde duran euaıİ p 
- Gece o kadar güzel ki! .. Gel!. Pence- - Ha! Evet_ İşimden bahsetmem JAzım. - Hanaisı·• . .. 

" • tarak ve hala ıülerek dedi ki: renin önüne, yakınıma gel!.. - Ba~ka neden bahsedecektin?, , 
İJeriledim. Biribirirniz.i hayal meyal S"'- _ Hiç!.. - A! .. Anlaşılan !löen i'e dört ba,ı m3 - - Sen gene eski çocuksun Ne;ad!'..{ 

1 d k P . k t d c-_ rnur baflamak istiyorsun... Arkadaşlarımı hırçın halleri hı"• bırakmadın ... Ne ı f ç yor u . encerenın enarına o ur um, - ~n bu gün hakikaten garib bir ser- :r 

A 1 b k 1 {imdiye kadar hiç merak etmezdin... yım ki, ben de seni ti•-ekten •evk - n at a a ım, dedi. :;emlik içinde~in... Zavallı Nejadım!. Biraz ...... ... 
Güldüğünü farkediyordum. KonuşmRğa Jıeyecan, biraz vazife yorıunluğu seni ne - Ne kadar yanlıf anlıyorsun Zülil!, yorum ... Biribirimizl mazur görelim· .. ,tt' 

mecalim yok gibiydi. Oturduğu koltu~u ba- kadar hırpalamış. - Yavrucuğum, bunda küsecek ne var?. Sonra arkasına yaslandı. Yanındaki_,-
'na doiru çcv~~i. ~i.ribiri ~tüne altığı ba- ı - T~.~~1.~iğe alıştığım için ..:>lacak!.. f,lbette artık çoc~k değilsin ya!. Kocaman jerin üslünde duran kalınca bir kitahl 
cakJarınd:ın hırı dız.ıme değiyordu. Bu ~ozu soylerken gözlerimi uzaklara çe- 1 delikanlı oldun ... lt güç sahibisin de!.. Yal- tererek: I 
Sustuğumu görünce, kolunu pencerenin virmiştim. , nız arkadaşlarıma göz koymağa kalkma!. - Bak bu romanı bu gün Şükran ~ 

kenarına dayayıp yüzünü daha ziyade yü· ı _ Ah, sitemi pek sever oldun, dedi. Son.ra bozuşuruz, habe~~n .. ol!=iun!.. . di, dedi. 
ziime kaldırarak ilive etti· s· .1 Hıç hesablamadan, duşunıneden ağzım- , B ? d ~· 

.. . - ıtcm sevı ecek feY df'ğildir ... Bilhao;- dan çıkan bir sözün böyle tefsir edilmesi - ana ne .. ewm. .J ılı' 
- Bu ~n pek ç?k konuşm~ş .. olacak.~ın. sa sana karşı sevmediğim bir muamelede Ç k ahs pt 

O kadar ki,.artık sc>yleyecek sozun kalma- nftsıl bulunabilirim?. çok canımı sıkmıştı. Zülil bunu anlayor ~ 0 enteresan!.. Biraz b e • 
ı ve büsbütün damarıma basıyordu: mı?. 

n•ış... - Bana kırgın gibisin!. - Bundan sonra akşam yemeklerini de - Sen bilirsin!.. W 
Akşamın •ilik aydınlığında seçebildiğirn _ flayırl. d k · M b b s ,.. 
• b 1 b eme yalnız yiycceğız ... Zavallı o.nnem!. - evzu, gari lr izdivaca tema ..K Yiı7.iine, gö·n· lüm.ün bütün ıshra .; e. akı-. - İrimden inanmak gelmı'yor Neı·ad•.. A k ld ~· · G 'b d ki -' r., d d '" ramı7.a ab ın u.ıye sevıniyordu; sofra- Y.O. l'... arı eme. e, y.eryüzünde ~va.· _ _. 

yer um. Gozlen bu koyu loş,luk ıçın e ikı Amma ne ise ... Haydi bu gun·· neler yaptı•ı- d k k k 1 1 1 ta d b ız~• k !"'' 
ıd b t a a gene arşı ar11ıya a ınca adeta nıah- ru mem f rz a ır u.ıvac deme ı: ,J, yı ız gj i parlıyordu. Fakat bana öy e ge· nı anlat.•.. .J; , .... 

zunlaştı ... Amma alışlr elbet!.. yorum ... Bana ıarib görünen bir iza> li.\'Ordu k.i. aydınlığa arkam döııük. oturdu-
• . · '-- 1 . 1 Arzu!iunu yerine getirdim. Yalnız Na· Daima uzaklara baktıg·ımı ve hı'• -vah Yavaş sesle: Jt/ tum ıçın o ut"nim göz erimi görmuyor, ya • :r ...... 

1
,,,. 

nız vücudümün ve başımın siyah şeklini mıktan Pf'k uzun bahsetmedim. \•ermediğimi görünce devam etli: - &1na garib görünen izdivac nası 
farkediyor._ Bt>ni dikkatle dinlemişti. Dedi ki: - Sen hayırsız kocalara benziyorsun... diye M>rdum. ..,,'· 

lb ki dak - j,.jn yoluna girdi demektir ... Cok mem Onlar da biraz paralandılar mı e\·den u- - Bunu izah etmemi istiyor musw·' 
Ha u ' yanılmışım ... Bakışların i ma- rıttn oldum ... Yalnız ar.tık şairliği bırakma- ki I F k b 

za aşır ar... a at ari ilk geceden başla- Ev('tı r.alar birdenbire değişti ve birdenblrıt cid- lısın ... Ciddi bir i• adamı olmalısın!.. dın' - "' 
y masay ··· Tuhaf ıe ı ~ ô.il,...erek dedi ki: G - y ··· ~, - ayret edeceğim... Artık tah "1·· k 1 

- Hasta mı!iın Nejad'? .. Niçin böyle ıs- ammu um a mamıştı. Şiddetle .K._ü .... '.ük .. kahkahalarla gülmeğe başlıı .. -r 
Bir· müddet sustuk. Sonra ben yavaşça döndüm ve, ı·üzüne öfkeli bakışlarımı ~·- G -'" 

Giiverte hıncahınc doluydu. K.:ırraraı:la 
bunalacaıtımı tahmin ederek arka tarl\fa 
ıeçtirn. Ve düme-:-ı dolr.bının kenarına llişe· 
rek oturdum. Sular kararmıştı. A-!evcelerin 
ü"tünde ıilik ziya parçalan oynaş:ıyor. ma
kin•nin muttarid gürültüsü per~anenin kö· 
pürttütü suların sesine karışarak aarib bir 

Hemen fapkamı bir kanapenin 
fırlatıp odasına girdim. 

- Beni mi çaitrdın?. dedim. 
- Evet!, 

tırablı bakıyorsun?.. sordum: kerek: w. og:;umun altındaki acıyan, sızlayan 
Us tüne ı O zaman kendimi toplamak lüzumunu - Sen bu gu" n bir yere çıktın mı?.. y ta, her an biraz daha genişliyordu. J' 

- eter! diye baJırdım. Yeter artık!... N · d d .J• G ld kııl""° hissettim: - Hayır!. Niçin sordun?.. N h - eıa • eu.ı. ü üğüme belki '.qf' 
e alde oldufumu bilmiyorsun ... Beni de- A d -~ - Başım ıjrıyor, dedim. Asabım bozuk! - Bir ıebeb yok .. Hatırıma geldi... sun... ma ne en güldüğümü sorı .. . ll ediyorsun!.. sun ... 

- !tinden memnun kaldıiJnı telefond11 - Bır yere çıkmadım amma. bir arka· Bir •ntllt lnıhılcl•rımı berrak kahkahası ,.,el 
(Aı ka~ı 
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t• Güniin yazısı 

Bir terbiye 
ınütehassısının eseri 
Aydın meb'usu 

Sırn Levend, «M ~u.ht~rem Agah 
Terbiyemi,. haıl -~~rıf~ız ve Milli 
felik bir kitab ıgı • ~uz küsur sahi. 
eski muallim r neır~tti. Arkadaıımız 
reiıi olarak t:.ıııs.~ m~dürü ve Halkevi 
&'•nelerle Pek Y:~~;tndaki çocuk ve 
ler teınaı etrn. . lln ve uzun ıene .. 
1111dır. C.. 1 lf ~'1: terbiye mütehas
«Talebe :z.•l. ~ıerın?' «Ailede çocuk• 

ısı neah ın·· k . , 
tura, «Sokak t b" un arız olmuı· 
iktibas ettiğim ı°ikr. ıyeıi• .. fasıllanndan 
.u"t d ır ve cümJ 1 . . b un a reçen .. 1.. e erıru, u 
«Ana babayı t ııub' utfen okuduğunuz 
ten gözden ~r ıye~ Yazısına ili.ve-

geçırmenizi rica d. 
Değerli terbi . . . e ıyorum. 
«Teklif . h'Yecırnız dıyor ki: 

k. •ız ır miı f' ı· ı çocuğun • ır ge ır. Evde· 
tün dedik dY•nında mahallenin bü-
b o uıu en . k' 
ahiı mevzu dil" çır ın taraflaril~ 

ıiyaıetten, Y~h~d ır'.. ~~ba, akıamlan 
den bahsederken h ~u?,un hadiıelerin
tutmaktan k" uyüklere karıı atıp 
• çe ınmez 1 t 
ıın ve aykın gör" . . ı. e aaygı11zlı-
humu çocuğun k~en fikırlerin ilk to
ıözlerle atılmı 

1 
• asında bu uluorta 

•ına tahid ola~ ır, Ana baba kavı•· 
hasından ve b ' anasının ayıbıru ba
nasından dinle:•~ının kötülüğünü a· 
acınacak mahIUk ege alııan çocuk ne 
metaiz, Y•lan :::· Hoyrat, merha
culdann YÜzdcı o ak tanıdığımız ço· 
ler İçinde Yett d_okıanı bu kabil aile· 
dan bazılan ımı~ olanlardır, Analar-
ı. . . Çocu~·nu f b 

tını ekıeri o... n ena areket-
tebe gidip gr;:,,~~~~d~ ."'.k!-r, mek-
kaçıa çıktı. gını, ırıttı ıse akıam 
d'· · . ııını, nerelerd ak' 

ıı:ını kontrol t e v ıt geçir· 
lık haılar V el ~lıez. Nihayet haylaz
lerbiyeıi • m.:'e~b · ailelerde çocuk, 
hırakıldıgı· · · ıyeye veya dadıya 
1 d ıçın •na bab k un an uzak k anın ontro-
bir ıün-L d alır, Varlıklı ailelerin 

anı a ço ... • 
rnektir. Çocuk cugu ısrafa ıevket· 
kendiaine daha ortaı_nektebe geçince 
bulur. yalnız k ge~ıı faaliyet ıahaaı 
muhtelif Yerle dendı semtinden değil, 
mas halinded~ e~ ırelen akranile te
ı..~~esi daha f~zl na babanın müra
cur et alan ço k a ııevıer. Bundan 
h cu ı b' ·ı •Ylazını ıeç k a ıatı e arkadaıın 
enerjiaini ae.rfecte ve neticede fazla 
Y ı . e mek 'ht' · . • ıne mekt h · ı ıyacıle faalı· 
baıka İmk'e ı "" dersleri dııında 
B' an ••hal ın rnüıkül'tl . arı arayacaktır. 
talebe, kend". .•. lıs~ lınıflanna geçen 
kaheıinde ısını busbütün veli müra· 
U · n •••de h ı T 11 neıli nı\ink . u ur. alebe ve-
lur, Sokağa '[.ız olmuı bir mahluk· 
Çocuğu için 3'· ınce; o ana babanın 
Yerdir. y .... •ıma korkup çekindiai 
d h ""ıa •ok • • 
1 

• alenin ail •ga Yapılacak mü-
_«ek rnüdaba~e vk mektebe yapılabi
~ı rnaliımdur. F:dar kolay olmadı· 
;_•ıı kal'ld&1zlı. kat bu hal sokağa 

ncak ıok.Jc !, n:!•:atır göstermez. 
rnekteb dıtında ç.:'.,m'. manasile ev ve 
?'.•sa ıeleceğj ın h ~ırun her yaıta le· 
kçınde h~lunduro.~ hl ~e. ı_nüesseseleri 
•bul edılirıe h arıcı alem olarak 

arı B e emrni t' . . ar. u İtibarla . Ye ı o nıapette 
bıyeıi, ıokak 1 b' •ıle ve mekteb ter· 
d • er ıye ·1 

ıgı takdird 11 e tamamlanma· 
z ı e ıenc ta h' ır •nmı1 ol m teç ızatla ha· 
ın • mıyacak . 

unu kıyrnett ve cemıyete u· 
ve Pı1ırık bir ~n dmahrum beceriksiz 
tır L' k' er olarak k ı ı --" . . a ın Rene 'Ik a ı • .,.... 
h_ıtlere •na ve b:b ternaı ettiği mu· 
lıle ıirmeli ve h ahın ıuurlu delile• 
f~dlarına rnuhaı:~ raatta enlarm ir· 
bır taraftan · . olmalıdır ki onda 
rnk •t ve dig· er ıyt ı hftareketler itiyadlat• 

i. ara an d .. 
normal olarak . 1 ~ umumı ze· 

ıı enrnıı olaun .•• » 
. Teımilde k 

rınj kayıd v: m açınarak müıahedele· 
t~rern terbi ec. a~azı te~pit eden mub
v~ Usulleri !ar~nın ~avsıye ettiği teda-

bnın tifa verici!''.~· d u usullerin hepsİ· 
ık bulunmu ıcın e kendisile muta-

ar Yorum Fak t b •mızda bir .. .. • • u ancak 
olabilir. ÇocJı°ruı farkından ibaret 
hdar ana baba an~n terbiyesile ali
''trini harareti:~ >:dın meb'usunun 

avııye ederim 
-;;:,,,_. Naıuhi BAYDAR 
'/:~ -· = 

~ Runaanyanın 

ı .. ~~:,:~.~~~~~ ~ chester Gard' k eden •Man .. 
ıan. gazetesi R 

nın taksimi. ıerl h • • umanya-
ları Yaırnaktadır: ev uı altında fun .. 

Bulgari.ar mutalebatl ~ 
tedil davranmaktad l annda çok mu- ı'. 
&ore, bu hudud ır _ar, Gorı.indüğu11~ ı' 
ve doat.ane hı ta!!.luhatı pek makul 

ı, cekur. D h r ıurette ıcra edilebil 
0 rucan e -

a:ar ekalliyeu k ~ ce_nubundaki Bul-
)1 lunınaktadır. Ciif hır vaziyette bu· 

'' Buna ınu1tab·ı 
rlstan araıınd ı Rumanya ile }riac ~ 

\' a daha f a- ' 
mevcud bulunmakta_ azla mü~külilt ıl 
buatı, fedakarlık dır. Rumen mat ı 
tinden ba_h&.Jiyor ~-a;~~ mecburiye: 

) Rumenleı-m yapa.eaklar Macarların, 

ı 
latla iktifa edip etm· 1 !edakArlık .. 

1 . 1Yecekle ı d , mese e te,kıl etnıekted' r e ayrı , 
ancak Transilvanya'nı~r. ta.Macaristan 

( lıraa memnun kalacaktır liaı;ıamını a· 
ıl menler de oruını trklar~n buk.l Ru .. 

larak teliıkki etrr.1kte b~:tiği o-

ı Buna bir taviz olmak ü uyorlar. 
1 M zere Alman 
ar acaristana az araz.i. terkedil ... 

l fazla rniktarda ahal' "bad 1 _erek: 
(ı . • 1 n.u e e edılm 
~ aını tavsiye etnıi,lerdir. e-

1 ıu~!~::..Ozyik altında Rumenler, Tran-
, ın garb hududund~ bir mik tı 
1) : ı1:'e a;:~n~:rk~debilirler. Ah~li mesel•!: ı~ 

li d • umanyanın tam göbe 
n e yaı,nmakta olan -

kından gelen )'arım mil ve l Macar ır
~ mevcud olduğu müşahe~on u~. ln!>lının 
·~ k.Ur kütle bir kaç 1: edılır. Mez
~ hE:Ue, Hitler'in zor a:~lle~i~u~~. c~ .. 
~.den kopı:ırtılmağı lstemiyecekt" okun-

-- ır'.___ 

HAKiKAT 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE 
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gentsllyor 
~1--Vaziyet 

AlmanlarPortlana 
üzerine kesif • 
bir hücumda 

bulundular 

İNGİLİZLER 50, 
ALMANLAR 73 

TAYYARE DÜŞÜR
DÜKLERİNİ İDDİA 

EDİYORAR 
IA>ndra il (A.A.) - Reuter alamı bil· 

diriyor: 

Pas de Clais üzerinde yapılan harekit 
•rk•sından d~manm bu ıün Weymouth 
"e Portland üzerine bir ha"·a büc11mu yap .. 
tJ'ı reımen bildirilmektedir. 

Şimd.i>e kadar haber alındığına nazaran 
50 dü•man tayyaresi dü.şmüştür. 19 İngi 
liz avcı ta)')attsi üslerine dönmemlşler .. 
dir. 

Berlin 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil· 
diri;)'or: , 

Portland \le Portland civanndaki bahri 
mıntaka üzerinde cere)·an eden bava mu· 
hnrebeleri inkfq( etmektedir. D. N. B. a .. 
jonsının öğttndijine &öre Douvres'a ka .. 
dar bütün l\lanş mmtakası üstünde ıe • 
ni,leyen ha\·• muharebainde fai.k.iyeti 
idame etntek üure yeni Alman avcı tay
) •re filoları hareket etmi,tir. Alman avcı 

ta~·3a~ll"ri tarahndan dü,ürülen 73 İngiliz 
tay~·att!!iİnden Mes5erschmidt'lerden mü -
rekkeb hir Alman ft\'Cl tayyare filosu yal
nız ha,ma %2 İnıili.ı tayyare~:i düşürmüt
tür. Bu filonun ıa3·iatı yalnu Z tayyare
dir. Büyük avcı tayyare-lerinden müteşek
kil diğer bir filo 16 İngiliz tayyaresi dü .. 
türınü~ür. 

Lord Halifaks'la babası: Bu resim vaktile Lord Halifaks İngilterenin 
Hindistan Vahi umumisi iken alınmıştır. Halifaksın büyük davalarından 
biri Anglikanlarla Katoliklerin barıştırılması idi. Babası olan ihtiyar 
Lordun en büyük zevki ise sürgün avı idi. İhtiyar centilmen ölümüne 
kadar, yani 92 yaşına kadar dine ve faal kaldı. Resme dikkat edilirse 
babanın ol!uldan, bugünkü İngiliz Hariciye Nazırından daha az enerjik 
olmadığı hemen müşahede edilir. 

İngiliz resmi tebliği 
Londra 11 (A.A.) - Reuter ajansı bil

diriyor: 
Bahriye, Hava ve Dahili Emniyet ne .. 

zaretleri müşterek tebliği: 

Pas de Galais boğazı üstünde bu ıabah 
cereyan eden harekit arkasından düşman 
tay)·areleri Weymouth ve Portland'a nü
cum etmişle-rdir. Derhal havalanan avcı 

ta:ı·yarelerimjzle mu.sademe başlamışur. 

Nihai rakamlar henüz belli değildir. Fa
kat 50 dü~man tayyaresinin bu gün imha 
edildiği bilinmektedir. Tayyarelerim.izcien 
19 u kayıbdır. Bununla beraber piloilar
d.an bazılarının sağ oldukları ümid edil
mektedir. Muhtelil evler, bazı1arı ciddi ol
ınak üzere huAra utramııtır. Veı;aiü nak
liyede de bazı hasar olmu, ve bir petrol 
deposu ateş almı.şsa da yangın siiraile &ön
dürülmüştür. 

Portland üzerine yapılan hücumda bom
ba parçaları iki gemide hafif hasar yap -
mı;ıtır. Bundan ba9ka hiç bir gemide ha
sar· yoktur. Karaya dü,en bombalar deniz 
makamatına aid binalara ve deniz hasta
nesine zarar vermi,tir. Bir miktar yaralı 

varsa da ciddi surette yaralananların a
dedi azdır. Bir ölü olduğu haber veril· 
ıııifUr. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 11 (A.A.) - Alman orduları yük· 

sek kumandRnhğı tebliği: 

Çörçil İngiliz 

' tayyarecilerini 
tebrik etti 

Londra 11 (A.A.) - Reuter ajansı bil
diriyor: 

Çörçil, Mal)ıll denizi üzerinde cereyan 
eden ve 60 Alman tayyaresinin düşürül

mesile neticelenen büyü_k hava muhare
hf.5ine itlirak eden ingiliz tayyarecilerine 
tebliğ edilmek üzere IIava Nazırı Sinclair'c 
bir mesoj göndermiıtlr. Bu mesajda: Per
şembe gUnkü parlak harekata iştirak eden 

İngiliz hava kuvvetleri avcı tayyare filo
larına meharct ve şeca::ıtlerinden ve a -

dedçe çok faik düşmanı uğrattıkları zayi-

at ve hezimetten dolayı 

hayranlığını bildirirseniz 
ğız, denilmektedir. 

harb kabinesinin 
bahtiyar olaca -

Macaristanda idarei 
örfiye şiddetlendi 

Budape,te 11 (A.A.) - Macar 
bildiri)·or: 

ajansı 

Nazileri yiyecek ve 
petrolden mahrum 

edeceğiz 
Lonclra 11 (A.A.) - Röyter: İngiliı do· 

nanmasının kıt'adaki kadın ve çocukları aç 
bırakmakta olduğu hakkındaki propaganda 
mevzuunu Almanların istismar edeceğini 
ietidl81 eden Sunday Dispatch gazetı!si. dı
yor ki: 

Avrupaya karıı İngiliz ablukasını tek -
ı;if ederek naz.ileri yiyecek ve petrolden 
rr.Ahrum bırakmAğı ümid ediyoruz. Meale -
sef bu hareket di~er başka memleektlere de 
zarar verecektir. Fakat masumlar lehine 
ablukayı gevtetecek olursak istifade ede .. 
cek olan o masumlar değil, Almanlar ola
caktır. Komşularımız doymakta, Almanlar 
da açlıktan ölıncmcktedirler. 

Sunday Dispatch gazetesi şimal ve ce .. 
nubi Amerika milletlerine İngilterenin dı;!
Ş:il, M. Hitlcr'in harbe ve kan dökülmesine 
ve müstakbel açlığa :;;ebebiyet verdiğinin 

ı;öylenilmesini istemekte ve ablukanın ter
kj kendi kendlmiz.i ve dünyayı 1\1. Hitler'e 
tcrketmek olacaktır, demektedir. 

Fransada şimendifer 
nakliyatı normalleşti 

Alman hava kuvvetleri muharebe tay
yare filoları bu gün İngiliz müstahkem li· 
manı PortlAnd'ı hücum etmi,lerdir. He .. 
df'flerine isabet eden bombalarla limanın 
mühim tesisatı tahrib edilmi' ve petrol 
depoları yakılmıştır. Hücum esnasında 
~lan, denizi üzerinde muhtelif mahallerde 
Alınan bombardıman tayyarelerine refa
kat eden avcı tayyarelerile adedçe çok 
faik İngiliz avcı tayyare filolan arasında 
tiddetll hava muharebeleri olmuştur. Şim
d.Jye kadar haber verildiğine töre, 73 ln
giliz tayya.real düşürülmüştür. 

Meriyette bulunan idarei örfiye kanunu
nu, milli müdafaa menfaatlerini tehlikeye Cenevre 11 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
koyanlara, ihanet, fesad ve irtikib suçla- Clermond - Ferrand'dan öğrenildiğin4'! gö 
rına ve bunhı.ra müşarekete ve sabotaj te- rt> Fransız mıntakasındaki demiryolu· nak
şebbüslerine teşmil eden kararname res- liyah yeniden normal bir tarzda cereyan et-

r=~~:~,~~ ~~-~~~~: ~::ı 
Alman tayyarelerinden 14 Ü ü5lerlne 

henüz dönmemitlerclir. Mant üzerindeki 
hava muharebeleri devam etmekte oldu· 
Mundan kat'i vaziyet ancak daha aıonra 
bildirilecektir. 

İtalyan tebliği 
İtalyada bir mahal 11 (A.A.) - ltalyan 

umumi karara:Ahının 63 numaralı tebliği: 
Şimdi bir İngiliz tebliğinin ~yi olduğu

nu bildirdiAi Odin ismindeki Ingiliz de -
niıaltısı evvelki bültenlerimizde bildirilen 
harekit esnasında batırılmıştır. 

Odin'in au içinde hacmi 1500 tondu. 8 
torpil kovanı, 102 milimetrelik bir top ve iki 
mitralyözle mücehhez bulunan bu deniı.al
hnın 55 ki,ilik mürettebatı vardı. 

İngiliz Somallsinde Pas - de .. Carrin ve 
Codapcro'yu ifgal ettik. İleri hareketimiz 
ri~vam etmektedir. 
Tayyarı filolarımız Sudanda Erkowit 

tayyare meydanuu bombardıman ederek 
YE:rde bulunan ıs tayyareye tam isabet 
kaydetmitler ve dü,manın avcı tayyaı·ele -
riJe yaptıaı, hücumu pü."lkürtmüşlerdir. Tay
yarelerimi.ıin heP6i iliilerine dönmüşlerdir. 

Kenya hududunda El .. Uak'ı bombardı
man etmek teşebbüsünde bulunan bir düş
man tayyareıl müfrezelerimizin ateşile dü
türülmüıtür. İngiliz: pilotu yüz~ı esir e .. 
dilmlıtir. 

o Kağıd ısratı 
Geçen :>ene eyllllde, harb başlar başla

maz, İngiliz ve Fransız tayyareleri Alman
ya üzerinde haftalarca uçtular ve yalnız 

beyannameler alt.ı.lar. Bu beyannamelerde o 
zamanki müttefikler Polonyanın yalnız ol
madığını ve kendilerinin de Almanyaya kar
şı harbe ~irdiklerini, gayelerinin Almanları 
ezmek değil, Naıiliği ezmek olduğunu Al· 
man halkına habeı: veriyorlardı. Geçenler
de Almanlar da Ingilizlere beyannameler 
attılar ve bu beyannamelerde 20 temmuz
da Hitler'in İngilizlere sulh teklif ettiğini 
haber verdiler. Bu beyannamelerin beş on 
bin değil, beş on milyon basılıp atıldığını 
hesaba katmak ve netic('nin sıfır olduğunu 

gördükten sonra o kiğıdlara acımak ıa
zım. İngiliz. beyannameleri çoktan boşuna 
gitmişti: Almanlar aldırış etmedi. Hitler'in 
sulh teklifini ise İngilizlere Alman beyan
namelerinden ev\'el İngiliz gazeteleri ha
ber vermişti. İngilizlerin aldırdığı yok. A
vuçiçi kadar kôğıd ne işe yaradı? Hiç._ Hal
buki fU dökülen kıiğıdlnr bizim etimizde 
ohı11yd1, bir kaç ay gaıetclerimiz geçen se
neki gibi on ikişer, on altışar sahife çık
makta tcreddüd etmezdi ve milyonlarca ga· 
zete, hiç olmazsa ke!>c-kfığıdı olurdu!! .. 

diators teşekküllerinin son muharebede 15 
İtalyan tayyarcı-i. düşüı·erek, yalnız iki tay
yare kaybetmiş olmaları, İngiliz hava kuv
\•etlerinin faaliyetini ispata kllfidir. 

lngiliz hava 
kuvvetlerinin kudreti Diğer taraftan, bir düşman için en ağır 

şerait dairesinde tanımadığı bir memleket
te ilerleyip, müdafaa edemeksizin gôzünün 

Kahire 11 (A.A.) - Lef ajansı bildiri- önünde tayyarelerini kaybetmek kadar ma
ror: 

İngil' h neviyatı kırıcı bir ıteY olamaz. 

d 
11 ava kuvvetlerinin kudreti, ~lhsır- Libya hududunda tahşid edilen 250.000 

a adetn ı · b' · fih b e aantovı ır hal almı,tır. ?.1aama- Italyan askerinin, memleketin istihsal ka -

1 
u kuV\·etl~r. fQrkla henüz tam kdbili- biliyeti noktasından, bulundug~u veri adeta )ete · · .. ~ 

k 
nnı K0ttennemi4 olarak telikki edil • ifba haline getireceğini de unutmamak J:\

me tedir 

İ'ilhaki.ka takib edllen politika da, İlal- ~~:~bda, İngiliz hava kuvvetleri, İtal -
yanların gRrb cephesinde yapabilecekleri yanların Berberaya doğru dağlar ar.:lSından 
blr taarruı: düşünülerek, malzeme ve in .. yürümelerini iz.'aç etmekle iktifa etmekte
aonlardan mümkün mertebe tasarruf et .. dir. İtalyanlar hedeflerine daha ziyade yak
mek yolunda olmuştur. !aştıkları :ıaman, İngiliz hava kuvvetleri 

İkiye karp bir ııUpette çarp'- Gla • Ad en hava filolarile takviye edilebilecektir. 

o Lüzumsuz cömerdllk 
Büyük bir lokantamıza getirilen ve türk

çe bilmiyen Rumen gar~nların bitlm gar

sonlara me.slek dersi verecekleri ve bunun 
için muhafaza edildikleri ileri !'!Ürüldü. Va
kıa garsonluk naz.ik bir meslektir ve bizde 
henüz bu mesleğin erbabı yeti~mediği de 
muhakkaktır. Fakat ne de ol~a. İstanbutda 
türkçe bilmiyen bir garsonun Türklere hiz

met etmesi hoş görülmedi. Henüz bu me
ıcle halledilmeden alikadarlar, İstanbulda 
çalışan ecnebi garsonlar hakkında bir tet
kike lüzum görmüşll"r ve bunların üç yüz

d('n fazla olduğunu tespit etmişler. Belki 

Türk l(a~~nl~.r çok daha fazladır. Fakat şu 
devırde uç YUZ yabancı garsona iş vermek 

do~ru mu ya! .. Kimbilir kaç Türk iş bek
leyor. Yüksek mckteb mezunlarının bile 

garsonluğa talih olduklarını gazetelerle ilin 
ettikleri bir Şehirde ecnebilere iş verilmesi 
llızumsuz bir çi.imerdlik değil midir? 

o Yeni usuller 

Artık iş biz.im kahve erk&nıharblerine 
ka!dı, galiba ... Almanyanın İngiltereye ne

reden, nasıl taarruz edeceği hakkında ka
dar çok imkilnlar buluyorlar ki, bunların 
Alman umumi karargahında işe yaraması 
ihtimali de yok değildlr. Dün, askeri mu
hRrrir bir generalimiz, kulqk misafiri olarak 

~ir yerde işittiklerini yazıyordu. Geneler 
Ingiltereye, Almanyanın mancınıkla adam 
indirmeleri ihtimalinden bahsedlyorlarmıt. 
Askeri mütehassıs bir mancınığın iki daki
luıda bir adam atabileceiı:ini ve bu vasıta 
ile bir ordunun 35 kilometreden karşı sahile 
atılabilccej;i imkô.nını tetkik ediyordu. Ge

nerale göre. arlık paraşüt ve tayyare fikri 
e~kimlştir; Ingilt.ereyi istlli. için Almanlar 
yepyeni usuller bulmağa mecburdurlar. 

Tayyareden, tanktan, makineli tüfekten 
sonra eğer bu mancınıkla adam ihrac et
mek yepyeni bir harb usulü olacaksa, dört 
bin sene evvelki harb tarihlerini karıştır
malı. Onlarda daha pek çok ve yepyeni 
harb usulleri bulunur elbet. 

YENi SABAH • 

C ebelüttarık meselesi 
Hü5eyin Cahid Yalçın, bu ~nkü ma

kı.lesinde, İspanyada bir Cebelüttarık me
selesi mevcud olduğunu, fakat, bunun ne 
dereceye kadar İspanyol halkının hakiki 
hi,.,siyatının mahsulü ve gene ne dereceye 
kadar Alınan ve İtalyan propagandasının 
eseri olduğunu tayin etmenin imkansız -
lığını aöylemekte, dünkü gazetelerde çı
kan iki telgraftan bRh&etmektedir. Bun .. 
lardan birinin İspanyolların Cebelüttarığı 
istirdad, diğerinin de Tancayı ilhak etmek 
i.<rtediklerini bildirdiğini, halbuki bu iki 
hoberin biriblrini cerheder mahiyette gö
rülebileceğini ıöyleyen muharrir, bl.l iki 
davayı birden İspanyoiların ağzından işit
menin onların ciddiyeti ve bu ş;ikôyet ve 
taleblerinin samimiyeti hakkında efkBrı
umumiyede şüphe uyandıracağını beyan 
etmekte, kendilerine aid olan Cebelüttanğı 
geri istemelerinde nekadar hakh iseler, 
Mağrib Arablarına aid olan Tancayı iste
melerinde de o kadar haksız oldukları 

nıütaleasını &erdettikten sonra f()yle de -
mektedir: 

•Dünyada öyle bir nizam kurulmalıdır 
ki, her millet hayatından, istiklS,linden, 
hürriyetinden emin olabilsin. Ancak on
dan sonradır ki emperyalizm i:z!erinin 
kökltorini dünyadan kazımak kabil olur. 
Halbuki i•te İspanyollar bile kendilerini 
İngiliz emperyaliuninin maı.IU.mu diye 
gösterirken öte tarafta zavallı Arabların 

başında bir İspanyol emperyaliuni tesis 
etmek için çalışıyorlar.• 

Harici ticarette devlet 
inhiaarı tecrübe edilemez mi? 
Asım Us Ticaret Vekilinin evvelki gün

kü beyanatından bahsederek Vekilin bu 
beyanatında itha1At ve ihracat birliklerini 
bir itham altında bıraktığını, daha açık 
bir tabirle, bu birliklerde nafiz rolü ifa 
edenlerin umumi menfaatleri şahsi men
faatlerine feda eder bir temayül göster -
diklerini, bu temayül devam ederse bel· 
libaşlı ihracat mahsullerimizin harici ti
caretin devlet inhisarına alınabileceğini 

heyan ettiğini söylemektedir. Muharrir, 
elli sene evvelden bu güne kadar ihracat 
ve ithalit mekanizmasının geçirdiği ta ... 
havvül ve tebeddülleri kısac& gözden ge
çirdikten sonra, harici ticaret sahasında 

l'ürk ol"n ferdi teşebbüslerin hissesi pek 
az olmakla beraber dünya ahvalinin fcv
kalideUkleri icabı olarak devlet teşki -
1.ii.hnın beynelmilel mübadele işlerinde a
li.ka.&ının bu gün pek çok arttığını, gün 
geçtikçe de bu müdahalelerin ıenişlcdi~i
ni, harici ticaret işlerile meşgul olanla
rın bu gün birlikler ve devlet yardım ve 
tavassutu olmaksızın bir çok maddelerin 
ihrac ve ithaline imkin bulamayacağını 
söylemekte, lcab toderse bellibaşlı madde
lerin ticaretinin de"let inhisarına alına
bileceğini beyan ettikten &0nra da f()ylc 
demektedir: 

.. Hatta ortada bir suiisUmal vaziyeti ol
n1asa bile bu yolda devlet inhisarının hiç 
olmazsa bir iki madde üzerinde tecrübe 
mahiyetinde olarak ele alınması zamanı 
gelmiştir bile denilebilir. Zira Sovyetler 
Birliğinden sonra bu gün Almanya ve 
İtalya gibi memleketler bütün AvruJ,Ja 
memleketlerinin iktısadiyatını kendi kon
trolları altında pl8nlaştınnak teşebbüsle
rine giritmek üzeredir. Bu tarzdaki umu
nll hareketler karşısında milli menfaat. -
lerimizi korumak için çare olarak mem"' 
leketimizdeki belliba,lı iktısadi kuvvet -
lf'rın devlet idaresi altında bir ordu in· 
tizamile hareket etmeleri hatıra gelir.• 

T ASVIRIEFKAR 

Kiigıcl Javasl milli 
Javalarımızın başındadır 

F.büzziyazade Velid, bu günkü Avru .. 
pada harb gaile!.inln tevUd ettiği derd
lerden birinin de Jdğıd buhranı olduıwıu, 
bu buhranın biıde de hergün hüküm ve 
tesirini artırdığını, bunun acısını bilhassa 
gazete ve gazetecilerin çektiğini söyle -
mekte, kıiğıdın gazeteler, yalnız gazete
ler değil bütün ~arb medeniyeti için ne
kadar ehemmiyetli olduğunu anlatmakta, 
kAğıdın Avrupaya nasıl girdiğinden \'e 
Avrupa medeniyetinde naıı;ıl bir rol oy -
nadığından da kısaca bahsettikten sonra 
demektedir ki: 

·Dava haddizatında gazeteci menfaatir.ın 
çok fevkinde mühim bir irfan dava!lı, ya
nt millet davasıdır. O itibarla hükilmet 
bütün vasıtalRn v~ kuvvetlerile k8ğıd 
meselesini ele almalı, gazetecilerle anla • 
farak bir taraftan İımit fabrikasının ima· 
ıatını artırmak tedabirini müstacelen ltti
ha:ıla beraber diğer taraftan da haricden 
mümkün mertebe k.ii.ğıd getirtip depo et
mek esbabını temin etmelidir. 

.. Hulasa kağıd meselesi çok esa!ölı ve çok 
canlı bir meseledir. Bu meseleyi, aliı.ka
darlarla elele vererek bir an evvel hal
letme!'ini hükUmetin fflmmetinden ve 
durendi~Uğlrıden beklemek hakkımızdır.• 

iKDAM 

Harb, bir 'yıpratma harbi 
feklini alınca 

Abidin Daver, bu başlıkla yazdığı bu 
günkü makale!linde İtelynn gazetelerirlin 
yıpratma harbinin tatbik ,ekline dair neş
rettikleri yazılara göre denizaltı, hücunı 

botları ve tayyarelerle İngilterenin ab -
luka ed11ece8ini ve mütemadiyen tayya ... 
relerle bombardıman edileceğıni, fakat, 
bunların zaten yapılmakta olduğunu. ~o 

hele gOre, Almanyanın da, İngilterenin 
harb usulünü kabul ettiğini beyan ettik
ten sonra 1914-18 harbinde de son dürt 
ayda, İngilterenin yıpratma harbinin Uç 
l:uçuk sene muvaff9k olan Alman yıhlı
rım harbine üstün geldiğini söylemektedir. 
Muharrir, bu harbde, iki tarafın da elin
de lehte ve aleyhte kullanılabilecek kozlar 
olduğunu söyledikten ve bunlardan bir 
kısmını aaydıktan sonra şöyle demekte .. 
dir: 

• İki tarafın kozlarını biliyoruz; fal:at 
bunları nasıl kullanacaklarını bilmiyor1ız; 
en mühim bllınediğimiı, bilemiyeceğimiz, 

3 

Politika - Askerlik 

İspanya harbe girmek 
isterken 

ispanyanın bu hafta içinde harbe 
gireceğine dair havadisler ıelmeğe 
baıladı. Mihver devletleri tarafından 
İıpanya üzerinde teıiı edilen nüfuzu 
bilenler, onun, Akdenizde İngiliz do
nanmasını ılkııhrmak için yapılacak 
harekatla müvazi olarak böyle bir ite 
kalkmaaını hiç de ihtimalden uzak tu• 
tamazlar. 

lngiltereye karıı yapılacak büyiik 
taarruzun ilk safhasında İspanyanın 
rol alacağına dair zaten kat'iyete ya .. 
km deliller vardı. Büyük Britanyaya 
doğrudan doğruya taarruz imkinaız· 
laıınca, ltalya, Akdenizde kendi ha· 
kimiyetini tesis etmek için muhtelif 
çarelere baıvuracaktı: Bunlardan hi· 
ri, Aden körfezini kontrol altına alıp 
buradan Akdenize lngiliz kuvvetleri· 
nin geçmesine mini olmak, ikincisi 
yukanda Libya hududundan prka 
doğru aaldmp lskenderiyeyi hedef a· 
!arak Süveyıe hakim olmak. Bir ij. 
çüncüsü de ispanyayı harbe sokup, 
Cebelüttanğı kendi emellerine yardım 
edecek ıekle sokmaktı. 

Akdenizde ltalyan donanmasının 
ne vaziyette bulunduğu maliım oldu
ğuna göre, ltalyanlar bütün bu hare• 
katı kara kuvvetleri vaııtaıile yapma• 
yı muvafık görmüı olsalar gerektir. 
Çünkü kara kuvvetlerinde, harbede· 
cek olan unsur, bahriyedeki gibi, ana• 
vatan evladı değil, baıkalandır. So· 
mali'de Habeılere harbettirilecektir. 
Libya' da ileri sürülecek unıur yerli
lerdir. Cebelüttarık için de lıpJlDyol• 
lar kullanılacak, bu ıuretle lspanyol 
harbi zamanında yapılan yardımın 
diyeti istenecektir. 

itte bütün Akdeniz stratejisini gÖz• 
önüne alacak olursak, İspanyanın har• 
be girmesini hiç de müıteb'ad görme
yiz. ispanyanın bitaraflıktan çıkarak, 
muharihliğe doğru yol almak için 
•gayrimuharibliğini• ilan etmeıi de 
sırf bu sehebdendir. Gene bu sebeb· 
den Fransa mağliıb olmağa yüz tut_. 
tuğu ande Tanca'yı zaptetmiıtir. Ve 
nih~yet ispanya, mihver devletlerine 
ideoloji birliğinden dolayı yardım et• 
mek mecburiyetini hissetmese bile 
maddeten buna mecburdur: Alman 
askerleri bu sene yaz ta .. ~lerini lapan• 
ya hududunda Blarritz' de geçirmek• 
tedirltr. ispanya dahili harbi yüzün· 
den, ltalya, Almanyaya yığınla 
borcetmiıtir. Bu borc memleketi da· 
hili bir sıkıntı içinde bırakmaktadır. 
Bütün bu tazyikleri tasfiye etmek için 
İtalyanın Akdenizde hakimiyetini te
min etmek çarelerine kendisinin de 
iıtirak etmeıi mecburiyeti vardır. Bu· 
nun için ilk olarak, ve hatti. ıon ola· 
rak Cebelüttarığı almalıdır. 

8 inci miladi asırdaki fatihi Tarik 
ibnü Ziyadın ismini taııyan bu 400 
metre İrtifaındaki küçük dağ parçaaı, 
Akdenizin anahtandır. lnıilizler bu· 
rasmı, dehfetli tahkim etmiı olmala· 
rına rağmen, bir gün ellerinden gitme• 
ıi ihtimalini hiçbir zaman aözönün· 
den uzak tutmamıılardır. Hatta A· 
vam KamarasındalU bir çok nutuklar• 
da bazı meb'uslar Cebelütıanğın kay• 
hedilmesinin «milli bir tehlike» oldu· 
ğunu söylemiılerdir. 

Filhakika Cebelüttarık için, bu ıün 
tehlike yok değildir, denemez. Çün· 
kü ne kadar tahkim edilmiı olsa, kü· 
çüktür. Ve vaziyeti sadece aabit bir 
kara zırhlısı olmaktan ibarettir. Bu
nunla beraber mukavemet derecesi 
çok yük&ektir. Cebelüttarığı, deniz• 
den almağa hemen hemen imkan yok· 
tur. Çünkü dağın üstü 1900 senesİn· 
denberi, uzun nıenzilli toplarla tahkim 
edilmiıtir. Bu toplar, 15 kilometre 
enindeki Cebelüttarık • Septe boğazı• 
na her taraftan hô.kı.mdir. Zaten !tal· 
yan donanması, sığındığı yerlerden çı .. 
kamadığına, ve Almanyanın buraya 
göndermek için kafi miktarda deniz 
kuvveti olmadığına göre, Akdenizin 
anahtarını denizden fethetmek imkan· 
ları yoktur. Esasen burası, lnıiliz de· 
niz kuvvetlerinin de yatağıdır. Bura• 
da bir çok doklar yapılmııtır. Arazi 
kafi gelmediğinden garb sahilinde, 
40 kadem derinliğindeki deniz doldu· 
rulmuş, ve dok'ların inıası bu suretle 
imkan dahiline girnıittir. lngilizler de· 
nizi doldurmak için lazım gelen top• 
rağı, buradaki dağın altından bir tÜ· 
ne! kazarak elde etmiılerdir. Bu IÜ· 
nel de aynca müdafaa ıiıtemleriııdcn 
birini teıkil etmektedir. Bundan baı· 
ka dağın iki tarafında "'YlllZ mağa• 
ralar vardır. Bütün bu mağaralar, bi· 
rer top yuvasıdır. Fakat buna rağmen 
eğer lapanya, Cebelütıarık civarında· 
ki ·mevzileri tarsin elmİfse, ve me• 
sela Serra Corboneza'ya büyük top• 
hu yerleftİrmİfse, Cebelüttanğı döv· 
mesi imkan dahiline ırirer. Çünkü da· 
ii;ın kilsi olması, bütün tahkimata rağ• 
men mukavemet derecesini düıürmek• 
tedir. Ayrıca ltalyanların ve Alman· 
lann, ispanyadan topraklarında hava 
üsleri İıteyerek, hareki.ta havadan İf· 
tirak etmeleri de mümkündür. Gaye, 
Akdenizdeki lngiliz donanmasının a• 
navatanla olan irtibatım kesmek, ve 

Akdeniz iıini tasfiye ettikten ıonra, 
İtalyan donanmasının İngiltereye ya• 
pılacak büyük taarruza yardımını le• 
nıin etmek olsa gerektir. Fakat bütün 
bunlar bir plan ihtimalleridir. Tasav• 
vur batka, plan baıka, hakikat ve tat• 
bikat ırene batkadır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Dünkü yelken teşvik müsabakaları 

çok heyecanlı ve zevkli oldu 
12metrelik şarpi/erde birinciliğı 
bu sefer de Feyyaz kazandı! 

Birinci Tomurcuk1 ikinci Karakuş, üçün .. 
cü Örnek. 

Yelken teşvik müsabakalarının ikincisi 
dün öğleden sonra Moda koyunda yapıl
mıftır. Bir hafta evvel yapı1mış olan bi
rinci teşvikte olduğu gibi dün de müsa
bakalara 18 tekne iştirak ebniştir. 

Dünkü sayımızda bildirdiğimiz gibi mü
aabaka Derninporlu Feyyazla Galatasa • 
raylı Bürhan arasında bir revanş mahi
yetinde olmut ve binnetice çok heyecanlı 
geçmiştir. Her ikisi de gayet teknik iki 
yelkenci olan bu geneler hararetli bir çe
kişme yapmıtlar ve bidayette Bürhan bi
rinci vaziyeti almış olmasına rağmen son 
turda Feyyaz ileri geçmiştir. 

Evvelce saat 15 te başlayacağı ilin edil
miş olmasına rağmen havanın sert olması, 
r:ıü.sabakaların bir ı.aat sonra yani. 16 da 
ba,Jaması zaruretini doğurmuştur. 

On sekiz tane 12 metrelik şarpinin ya
nında her biri ayrı tipte dört tekne daha 
yer almıştı. 

da dört at iştirak etmiştir. Neticede Savıı 
birinci, Tuna ikinciliği almışlardır. Üçüncü 
Sevim olmuştur. Ganyan 105, pliseler 105 
ve 300 kuruş kauınclırnuştır. 
İKL>;Cİ KOŞU (Beykoz koşusu): 

Üç ve daha yukarı ya.ştaki yerli halis kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsustu. Me -
aafe 2000 metre, ikramiye 470 lira. 

Birinci Romans, ikinci Yatağan, üçüncü 

Ganyan 210, pliseler 120 ve 390 kuruş 
kaıandırmıştır. 

BEŞİNCİ KOŞU (Handikap koşusu): 
DOrt ve daha yukarı yaştaki yerli yarım 

kan İngiliz at ve kısraklanna mahsustu. 
Mesafe 2600 metre, ikramiyesi 255 lira. 
Altı atın iştirak ettiği bu koşuda birln-

Tais. ciJiği Olga,, ikinciliği Cesur, üçüncülü~U 
Ganyan 110, pliseler 100 ve 120 kuruş Alceylin almışlardır. Bu koşunun ganyanı 

venniştir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Satuı koşuru): . 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan in· 

ı,:iliz at ve kısraklanna mahsustu. ?tlcsaie 
1400 metre, ikramiye 225 lira. 

Birinci Tomnı, ikinci Parista, üçüncü 
mart 1. Ganyan 105 kuruş kazandırnu,tır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Satııı koşu.;u): 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis kan 

Arab at ve kısraklarma mahsustu. Mesafe 
2800 metre, ikramiye 300 lira idi. 

720, plaseler 260 ve 1000 kurut kazandır -
mıştır. 

Acar • Merinos muhteliti 
Har biye okulunu yendi 

Ankara 11 (A.A.) - Buraanın Rcar - Me
rinos muhteliti, bu gün ikinci maçını Har
biye okulu idman yurdu takımile yaptı. 
Dünkü oyunlarına nispetle çok daha güzel, 
ve he!ablı oyruyan Bursa futbolcuları, 
kuvvetli rak:iblerini 3 - 2 yendiler. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t • r 1 I• 
2 ı • 1 1• 1 
3 l • 1 1 
4 1 • 1 1 
5 1 1 1 • I 1 1 1 
6 I ' l•I 1 1 1 1 

~ ,. ı 1 1 1 ı· ı . ı 'ı 
9 • l l 1 Li_J_L 1• 

Soldan sai•: 
1 - Sıcaklık. 
2 - Yazı yazmağa mahsus alet. 
3 - Tok olmıyan .. Bir el işi. 

4 - Saglam • Rabıtai haliye edatı. 
5 - Nezir - Arnavud.ların andı. 
6 - Fransızca bir mizah mecmuası ~ 

Ehli bir hayvan. 
7 - Varidat temin eden emlik ... Mef

ulü maa edatı. 

8 - Divane. 
9 - Meı.iyet. 
Yukandan aşağıya: 

1 - Çok, çabuk ve iyi iş gören. 
2 - Bir nevi ayakkabı. 
3 - Beyaz - Şiddelli gürültü. 
4 - İnce - Sır. 
5 - Meydan - Ehli bir hayvan. 
6 - Fransa da bir nehir ~ Bot şey, 
7 - Emirlik - Bir hece, 
8 - Ulaşma, kavuşma. 
9 - Tahkir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t Az lAIBl•ISlAlRI ı 1 
2 D A Rl• IÇI• KIU IR' 

-3 A Nl• IÇlôlP •IMIA 
4 MI• D AILIA Kl•IK 
5 • D 1 B • IZIEIR • 
6 s • IKIUILIAIKl• ls 
7 olNl• IK IAIRl• ls A 'Yarışa hep beraber Modadan başlan -

mış, Kalamış.a, oradan Hayırsıı.ada istika
metinde bulunan şamandıraya gidilerek 
tekrar Kalamıp dönülmüş ve Fenerbah
çe - Hayırsızada istikametindeki muayyen 
yer bir daha dönüldükten sonra Modaya 
avdet edilmiştir. 

- c ) 8 DA M• Rl• I FIA Kii izmirde bir sinemada R A o v o 9 A RIA 'P • IHIAIRIA 
yangln Çlklt --Bu-gü-nk-ü p-ro-ğra-m~ r ABONE ŞARTLARI 

12.30 Program, 12.35 Türk musikisi, 12.50 
Türkiye için: 

12 metrelik '8rpilerden başka iştirak et
tiklerini yukarıda bildirdiğimiz dört tekne 
muhtelif tiplerde oldukları için dördü de 
bjrinci addedilmiştir. Teknik neticeler a
tai!ıdadır: 

İzmir 11 (A.A.) - Akşam geç vakit Tan 
sinemasır..ın filim dairesinden bir yangın Ajans haberleri, 13,05 Müzik: 
çıkınuıtır. Yangın esnasında sinemada pek 13.2Q/14 Müzik: (Pi.). 

Saz eserleri, 
Bir aylık 
Üç aylık 
Alh aylık 

90 kuruş 
250 • 
475 > 

12 metrelik tarPiler: 
Birinci: FEYYAZ (Demirspor) saat 1.82 
İkinci: BÜRHAN (Galatasaray) A•t 

1.8.54 
Üçüncü: NEJAd (Deniz kulübü) saat 

1.ı:?.10 
Dördüncü: MAHMUD (Galatasaray) aa-

at 1.15.11 
Beşinci: VAHDİ (Galata.saray) .. aı 

1.18.18 
Hepsi birinci addedilen büyük tekneler 

tunlardır: 
Takar (Galatasaraylı Nedimin idaresin· 

de\ 1.9.53 
Atak (Galata.saraylı Bürharun 

de) 1.19.9 
idaresin

Forsa (Mimar mektebinden Tanğm ida
resinde) 1.22.32 

Çepiç (Anadoludan Hikmetin idaresin • 
de) 122.32 
Şampiyona müsabası 30, 31 ağustos ve 

1 eylıllde yapılacaktır. 

At yar-ış1arl 
muntazam geçti 

At yarı,larının beşincisi dün ö4leden 
sonra Veliefendi koşu yerinde yapılmış ve 
çok heyecanlı geçmiştir. Büyük bir seyircı 
kütlesi huzurunda yapılan yarışlar baştan 

10na kadar muntazam olmuştur. Son yarış 
gelecek halta ayni yerde yapılacaktır. 
BİRİNCİ KOŞU: Üç yaşındaki halis kan 

Arab erkek ve dişi taylara mahsustur. 1.le
u!esi 1600 metre, ikram.iyesi 255 lira idi 
KoŞUya Sava, Tuna. Işık ve Sevim adların-

az seyirci bulunuyordu. Filim operatörü 
ani olarak tutuşan !ilimlerle ajırca yan

mı" bir halde kendini kurtarabilmiş ve 
Me-mleket hastanesine yatırılmıştır. Bir 
itfaiye neferi de cam parçalarile elınden 
yaralanmıştır. Tahkikat henüz neticelen .. 
mt'miştir. 

Aydında hava kurumuna 
yardım 

Aydın 11 (A.A.) - Türk Hava Kurumu 
Aydın fUbesine 500 lira teberru eden Köşk 
nahiyesinin Baş.çayır köyünden Hafize Çe-

ttnerr altın madalya ile taltif edilmiştir. 
~rmencik nahiyesinde yeniden teşkil 

olunan kadınlar kolunun iki günlük faa
lıyetleri neticesinde kuruma yüz aza kay • 
detmiş olmalarıdır. 

:······················· ··················· ......... ·: 
l ANNELERE l . . 
: Bilgi ile bakım, çocuğun ııhhatW te· : 
; min ile beraber b3kım zahmetınj de ya- ~ 
: rıya indirir. Çocuğunuzun kaç aylık ol- : 
; duğunu ve adresinizi bize bildiriniz, ıi- : 
: ze (Bakım Öiüd) lerinıizden parasız : 
! &önderelim. : 

: Çocuk Esirgeme Kurumu MerL.ez.i ~ ...................................................... 
R A Ş t D R I Z A Tiyatrosu 

H alide Pişkin beraber 
Bu akşam Beşiktaş Haşimbey 

Aile Bahçesinde 
Yataklı Vagonlar Kontrolörü 

Vodvil 3 perde 
Heyet her pazartesi akşamı Be~ik
taş Haşimbey Aile Bahçesindedır. 

'k -=:: • · l"d" ,, B -- • .. arşı ._gayet ,.!esır ı ır~ arsak ıolucanlarının. büyüklerde ve Küçüklerde 
ıebeb olacaj'ı tehlikeler aöz önüne alınarak· solucan hıstalıklannda bunu 

- kullanmalan faydalıdır:'" . 

Hekimlerimize : ve h'ai~ı~tavsiyef edilen bu 
müstahza!.her._ eczanede bulunur • 
- KUtusu 2o'fkuru$1:'ur.- -

_ __,,. 11 v.~····· ....... ,.f •• 

Uç 
EACK LONDON 

Müte rci mi: N, AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRIKA : 11 

Nitan yüzüğü yeniden takılıyor 1 b.enim. Onun yonından geliyorum. Size ve
İki gün sonra. melez kaptan, sahilde bir nlecek m ühim havadislerim va r-

istikta! hareketini müteakıg. iyi bir hava- Franclı ,bu satırları karalarken, bir yıJ-
disle döndü dırım hız:ıle biribirini kovalavacak olan 

Havadis ~uydu: Solano ailesinin erkek n:i..ıellim bazı hidiseleri tahmin bile etmi
yordu. 

efradından hiçbiri yerlerinde degiidir! ... 
Bu havadis üzerine Francis, hiçbir en

dişe hilletmeden evvelce çıktığı sahile te· 
nddüd.süz ayak bastı. Fakat bu OJefcr gene 
kıza rastlayamadı. Ortalik sakindi. Kum
salın bir kıyısında üstü başı pejmürde bir 
gene Hindliden başka canlı Kirmecikler 
yoktu. 

Ftanci.s bu fakir Hindliye bet on para 
tutuşturdu. Güzel Senyoritaya bir mektub 
götüreceğini sOyledi. Ceb defterinin bir 
yapraiına kurşun kalemle fU satırlan ka· 
ralamağa baş;ladı: 

l\fuhterem Bayan, 
lleo.ry l\l orl'an'a benıetüiiniı delikanlı 

Şayed, yukarı1ti satırlan yazmak için ü~
tüne yaslandığı kayanm arkasına bir göz 
atsaydı, henüz banyodan çıkan güzel Le .. 
cnsi8nın bir deniz iliihesi gibi sahjlde dur
duğunu görecek ve bu beklenmedik man
zara onun gözlerini kamaftıracaktı. 

Halbuki delikanlı bunun !arkında bile 
değildi; ve mektubu yazmağa devam edi
yordu. Küçük Hindli de merakla bu ite 
bakıyordu. 

Bu sırada, Leonsia kayayı döndü. Bir
denbire Francis'i görmüştü. Bir hamlede 
ormanın yeşil perdesi a.rkasına sığındı. Az 
kalsın ha.v1;ıracaktı. -, 

18 Program, 18,05 Müzik (Pi.), 18.40 
Radyo caz orkestrası, 19,10 Türk musikisi, 

19,45 Ajans haberleri, 2Q Müzik: Fasıl he· 
yeti, 20,30 Konuşma, 20,45 Müzik: Dinleyici 
dilekleri, 21,10 Müzik: Viyolonsel solo, 21,30 

Konuşma: (Rayo gazetesi), 21,4.5 Radyo 

salon orke.stra~ı. 22,30 Ajans haberleri, 

borsa, 22.45 Radyo salon orkestrası, 23 ıfü

zik: Cazband (Pi.), 23,25/23,30 Yarınki 

Senelik 900 • 
Yabancı memleketler için: 

A.lh ay 1ık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 ,. 

Imtiy•z sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali Ktl'ÇÜKA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
i,lerl Müdürfi: 

Cemal Hakkı SELEK 

program ve kapanış. Basıldığı yer: Cumhuriyet Matbaası 

(Devlet Denizyolları işletmesi Umum MUdUrlUgUnden :"""' 

12 Ağustostan 19 Ağustosa kadar muhteli 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkı 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımla 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

Imroz hattına 
Ayvalık hattına 

Izın!r sür'at hattına 
tzmlr ili\ ve postası 

- Salı 12 de <Ege), Perşembe 12 de (Ankara) ve Paza 
16 da (Tarı> Galata rıhtımından. 

- Sah 18 de (Mersin), Cumartesi 18 de <Antalya 
Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, Perşembe 9,30 da CUğurı ve Pazar 9,30 d 
(Tayyar) Tophane rıhtımından. 

- Pazartesi 13, Salt 9,50, Çarşamba, Perşembe, Cum 
16 da ve Pazar 8,15 te (Sus). Ayrıca Cumartesi l 
te ve Pazar 19 da CMarakazl. Galata rıhtımından. 

- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 8,15 te (Marakaz) 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (An 

talya), Cumartesi 20 de (Konya) Tophane rıh 

tımından. 

- Sah 19 da (Seyyar), Cuma 19 da (Ulgenl Tophane 
rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Mersin) Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 te (Bursa), Cumartesi 15 te <Bartın 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de Cizmlr) Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 te (Tırhan) Galata rıhtımından. 
(N O T: lzmlr Enternasyonal Fuarı münasebet!le 
<Tırhan) vapuru tarafından yapılacak ilave pos
taların devamı müddetince <Konya) vapur!le ya
pılmakta olan Izmlr aralık postaları yapılmıya
caktır > 

Mersin - l sk enderon yolu şilep seferl er i 
<Dumlupınar> vapuru 12 ağustos 940 pazartesi günü saat 18 de Sirkeci

den ı!lep post..,ı olarak Mersin - Iskenderon yoluna kalkacaktır. Gemi, gidiş 
ve dönü4te yükü olan iskelelere uğrayacaktır. Müteaklb seferler ayrıca Ufın 

olunacaktır. Daha fazla malümat almak için acentelerimize müracaat olun-
ması. 

N O T: Vapur seferleri hakkında her türlü mal1lmat aşağıda 
numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

telefon 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube > 
Müdürlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği bln..,ı altında. 

42362 

40133 
22740 Sirkeci > > Sirkeci, Yolcu salonu. 

Francis bunun farkına varmamıştı. Fakat 
ansızın acı bir çığlık işitti. Elindeki kanıe 
ile kurşun kalemi yere düştü. 
Çığlığın geldiği tarafa atıldı. Yan çır

lak bir su perisine çarparak durakladı. Su 
perisi korkudan geri geri kaçarken deli
kanlıya çarpmıştı .. 

Bu beklenmedik çarpışmadan sonra ikin
ci bir çığlık daha koptu. Fakat gene kız, 
bu sefer, kendisine çarpan şeyin bir düş
man değil, belki canını kurtarmağa Yar
dım edecek biri olduğunu görmüştü. 
Delikanlının önünden geçti. Yüzü korku

dan sapsarı idi. Küçük H.indliyi gOğilsleyip 
iterek kumsalın üzerinde durdu. 

Francis merak ve endişe ile: 
- Ne var? Ne oluyor, Allah aşkına? di

ye aordu. Yaralı mısınız? Size ne oldu 
böyle'? .. 

Gene kız parmağile çıplak dizini göster
di. İğne başı gibi hemen hemen görünmez 
iki noktada minimini iki kan 4an1lacıK:ı 
tomurcuk lanmıştı. 

- Zehirli bir yılan soktu! dedi. Hem de 
kurtuluş ihtimali olmıyan müthiş bır ze· 
bir ... Beş dakikaya varmaz son nefesimi 
teslim edeceğim. Fakat bahtiyarım, çok 
bahtiyarım... Artık kalbimde açtığın yara 
da kapanacak:. Bütün ıstırablarım djnecek. 
Bunları söylerken delikanlıyı itham eder 

gibi parrnağtnı da kaldırmıştı. Sitemler \'e 
acı ıözlerle delikanlıyı iğnelem~k için ağ
zını açtı. Fakat hiçbir kelime oöylemejie 

muktedir olamıyarak, baygın bir halde ye· 
re aerildi. 

Francis orta Amerikanın zehirli yılanla
rını hiç görmem.it, ancak kulaktan edindi
ği bazı maltimat1a bu müthiş yıl:ınl.ıır h::lk
kında bir fikir sahibi olmuştu. Bu zehirli 
yılanlar hakkında hafızasında öyle korkunc 
teferrüat kalmıştı ki bunların hayali!e bır 
an deh$tt içinde kaldı. Tüyleri diken di
ken oldu. 

Ancak, kırk, kırk beş santimetre boyun· 
da olan bu küçücük yılanlar bir köpeği, 
hatta koskoca bir katırı ısırmaya görsün. 
Zavallı hayvan beş on dakika zarfında, ta
hammül edilmez acılarla kıvrana kıvrana, 

canvcrip giderdi. 
- Lconsia'nın bayılmasmda hiç de şaşı

lacak bir şey yok! .. Demek ki zehirin tesiri 
kendisini göstermcğe başlayor! .. Eyva!!lar 
olsun ... Şimdi ne yapmalı?!. 

Böyle tehlikeli ve Acil vak'alarda alın· 
muı icab eden tedbirler hakkında kafa
!l:lnda pek müphem bazı ma1Umat vardı. 
Lak.in tunu derhal hatırladı ki,. yapılacak 
ilk iş, zchirin kalbe ulaşmasına mini ol
mak için. yaranın üst kısmında o uzun 
bir sargı ile iyice boğmaktır. 

Hemen cebinden mendilini çıkard1. Gene 
kızın bacağını dizinin üstünden men
dille bağladı. Kumun üstünde buldu
ğu bir tahta parçasını bu mendile rapte
derek iyiden iyiye bükmeğe başladı. Son
ra çakısını çıkardı. Birkaç kibrit yakarak 

ZAFER 
30 ağustosdatır 

Fuarında 

Piyan· 
etmiştir. Türkiyenin her 

satılığa çıkarılmış olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

Milli İznıir 
Zafer 

Piyango 
çekilmek uzere 

tertib 

da 
bir 

gosu 
tarafında 

63,345 tanesi mutlaka ikra· 
miye kazanacaktir. 

Tam biletler 
biletler (1) 

(2) liraya ve yarım 

satılmaktadır. 
1 

liraya 
Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 

alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Ha va Kuvvetle· 
rimize sarfedilecektir. 

30 "" agustos 
Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

İkramiye adedi İkramiye miktarı İkramiye tutan 
L ira L ira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

63345 Yekun 360.000 • 
Devlet Limanları İşletme 

Umum Müdürlüğünderı: 
Işletme ihtiyacı için satın alınacak muhtell! tipte .ı2000. aded kömür çe' 

valyesl kapalı zarf usuıue eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli <6275• lira ve muvakkat teminatı c470> lira •63• kurul' 
tur. !halesi 26 81940 tarihine r..,layan pazartesi günü saat on beşte oal•t) 
rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma KomisY0' 

nunda yapılacaktır. IsteklUerln teklif mektublarını bildirilen vakitten en ge< 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmeleri lazımdır. Şartna!!l..,sl 
her gün SOZÜ geçen Komisyonda görülebilir. c1ızd 

Devlet Demiryolları işletmesi UmunlMUd~UgU~ 
Muhammen bedeli 18,000 Con sekiz bin> Ura olan Sterlllzasyon cihazl'~ 

ve teferrüatı 24 eylıll 1940 sah günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankar•df 
Idare bln..,ında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350,- (Bin üç yüz ellll liralık muvakkat teııı1' 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kad~1 

Komisyon Reisliğine vermeleri lil.1Amdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşacll ' ,, 
. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7o4• 

çeliği alevden geçirdi. Yılanın djşlf"rile aç
tığı iki noktayı büyük bir ihtimamla ha
fifçe yardı. 

Yere diz çökmüş. hummalı bir faaliyet
le, bu nazik ameliyata kendini vermişti. 
Kaybedilecek bir saniye bile yoklu Ölüm 
siyah kanadlarıru önünde baygın uzanan 
gene kızın üstüne her an gerebilirdi. 

Tekrar hıifızasındaki korkunc teferrüat 
canlanmağa başladı. Bu çeşid yılanlann ı-
6:ırığı zavallı kurbanlarının vücudünü da
vul gibi şişirirdi. Şimdi neredeyse bu hari
kulB.de güzel kızın vücudü de mo:;mor şi

f-ccek, gözleri tüyler ürpertici bir manza
raya şahid olacakt.JI.. 
Yaranın ağzı biraz genişlemişti. Şimdi; 

zehiri emmcği düşünüyordu. Bu işi ba~r
dıktan aonra d<ı bir siı:tara yakacak ve .si
garanın ucundaki ateşle yarayı koterize e
decekti. 
Çakının ucunu hissetmeğe başlayan Leon

!Ua kımıldandı. Delikanlı dudaklarını yaraya 
yapıştırıyordu. Gene kız ayağa kalkmak ıs
tecli. Delikanlı: 

- Kımıldamayın! .. 
Diye emretti. 

Cevab yerine suratında şaklayan bir to .. 
kat! Ayni saniyede, küçük Hindli, kuyru
ğundan yakaladığı ölü bir yılanı sallaya
rak, bağıra haykıra ormandan çıkmıştı: 

- Labarri! Labarri! 
Francis bu yabancı kelimeyi ömründe ilk 

defa lş!Uyordu. Herhalde müthiş zehirli yı· 

lanın adı bu olacak, diye düşündü. Sof' .. 
tı~da '8klayan tokata ehemmiyet bile ve~ 
ıruyerek, sert ve imirane bir sesle çı)c.lf ı .. 

- Uzanın diyorum size! K.ımıldarrıa)'1ııı 
Kaybedilecek bir saniyemiz bile yok! .. 

Fakat. gene kız bu sözlere kulak vef111~ 
~i:. Gözleri k:?ç.ü~ Hindlinin elinde sa~la~ 
olu yılana dıkılıp kalmıştı. Büyük bıt . .Ai
fes aldığı, endişesinin zail olduğu bellıY ... ~ 

Yüzünde korku ve dehşetten eser ka~ 
mıştı. Delikanlıya gelince o, tatbik ~tt)ti. 
kl~sik tedavi ile o derece meşgul idi ~f 
kızın çehresindeki değişikliğin farkıJtB 
varmadı. 

Leonsia: 

- Oh! dedi. Meier bu bir Labarri jr"i~ 
Labarri'lerin ısırığından korkmağa rrıa~ 
yoktur. Ben de sahiden zehirli bir )'ıl 
sanmış-tım. Labarri'lerin yavrusu zehirli }1 

.. 

lanlara o kadar benziyor ki!.. p 
Delikanlı mendil! o kadar sıkmışO ~ 

kan deveran etmediği için, gene kız ıstJI°~ 
duymağa başlamı~tı. Gene kız, bacağırıdJ .. 
düğümlü mendili a:örünce, pancar gibi ~ 
zararak: 

- Oh! dedi. Ne yaptınız siz öyle'? .. ~·: 
sum bir Labarri yavrusu için bu ne ııl' 
met? .. 

Delikanlı cevab verdi: 

- Siı zehirli yılan dem.ıştiniz de! .. 
CAı:kw var> 
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