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tay)-arelerinin d 1 
......____ a ttalar har d T nazaııuı h ın e }aptıkları taarruzlarla ba.ladı(ı bildirHen İngiltere meydan muhar<hesindo .Taymis. e 

i c a ret ay~fengiz mu'ifii;~;~;:;:~:z tanare;;~~;~da 

Vekilimizin taarruz ı karışıklık 
Beyanatı 500 Alman tayyar~ Tuluzda nümayişleri 
Münas b hücuma iştirak önlemek için 

..... ~~:;;~'.~ ..... ~.~·~'.~............. ediyordu barikadlar kuruldu 
• 111 •Ql "h• , 

Veaı fİmd· Q tyet çerçe· Londra, 13 (A.A.) - Cenubu şarki sahil· 
dQ l 1 Qrtılr ze t. - !eri açıklarında bu ııabah büylık bir hava 

111 Qaı gib · . . Y ınyagı muharebul hukum ıürmüştur. Tayyarele· 
lemehted. 1 gıttthçe geniı. rin •ksı:risinuı bulutların üstünde hulun
Yiih h ır, Deıılet 'll . ınalarına rağmen rmtralyozlerin takırtısı va

ıe 111en/ l , . mı etın 1 zıh bir suretle i~i\.ılmekte idl. Dinl~me ci-

ce Ve /f OQt erı dÜfÜn• hazlarında. bulunan bir müphid düşman 
iç" d QYlluaile b 'lh tayyarelerınin her iki veya üç dakikada bir 

Londra 14 (A.A.) - İsviçre. 

nin Bal ,ehrinden alınan ha • 
beri ere ıröre, F ranıanın i91al 
altında olmayan kısmının muh
telif yerlerinde karı,ıklıklar vu. 
ku bulmaktadır. ın e Ytıfadı... , ı asaa dalga _h~linde gelme~t~ old~_kları .hissi_~ v~r 

rarıl1 d . l Kllrtıı; fil buh- diklerını beyan etmışlır. Dı&cr bır muşahid 
CQr , euır erde İ V • bir anda yüz.lerce tayyarenin havada bu-

et lfferine Ç .~ dtf tı. lunduğunu hiaettiğini söylemiştir. Düşman 
edebilir de mudahale tayyareleri bu sabah dalga halinde cenubu 

Toulouse' da otellerin önüne, 

nümayitçilerin içeri girmesini 

men için barikadlar kurulmut· 
tur. 

11 111111
1111111 

• şarkl uhjJlerinin diğer bir noktası üzerin-

0 
• 1 11ı111ıı.ıı ı d ç · · Ü ~·•••ıııl(.ı dt: uçmuş ar ır. etin hır muharebe olmuş 

h frtıan~rınuz, ~·1111111111 "''."' \-e boş _kovanlar yerlere düşmeğ:! başla
er turlij tn ~emleketın mıştır. Yti.nkers tipinde sekiz tayyare görün 

~ llıiie .rn~averner ~~ile Yüksek m~ ve derhal avcılarımız tarafından 1aki
h'n• aa.'••r •di.h olan u:u lrtnak: i(İn, be başlanmıştır. Yakınlarda bir bombardı
l't:cek ttla.rak, halk Phopaganda sili..- man tayyaresi dilşürUlm\ış ve bir diğeri de 
tlttkte Pr~P•tandaJ:r ey~~na dü,ü. alevler itinde denize düşmüştür. liw.U.:: b~r an ırer a mur•caat et- Baraj b•lonlanna kar$1 da Alman hü
~t İ I ~.t~İıin l~ kal!'J•ınaktadırlar cumları viki olmuştur. BulutJar arasından 
Orta)~- erı~ı devle~Ya _ıthali.t ve ibra: alevler içinde iki balon düşmüştür. Yere 
tıırıd ga • ..._ etrn 

1
'J!ll'rnek iatedi- ini dü~meden balonlar tamamen yanmış bulu-

Londradan 
eıkarılan 

9120 kisi! 
lıkt •dır. itte T' e erı bunlar g nuyordu. 
~e • dolatlln b ıcaret V ekiliıni meya-

İngilizler besinci 
• 

Çeıı g" u h•v d' 1 z orta-
v,l'lıı. ıuı &a•et 1 • ıa ere k l'" 'tlerdir .., e ere etraf! . artı 

••kiye • oerkeı k . ı ızııbat 
devlet . bd;mokr•tik pe ıyi bilir ki 
ht d çı 1.r rejimd · ':,":11.fl•rı İçinde 
fl!ı. •vletıtı. ır. oızırn C . 
I 'Y•tle . iti ırenc t-.ih. . uınlıurı
ttinden r!, r.ejirniıniıin uıın nıuvaf. 
'••lıtııı ılerı &eliyor E~u huıusiyet
lerle,.;_•. olrn.mıı ol•:ydırer biziın bu 
•' ·~•u2 E - ı n · •Utı Yıı r.uruma 'd e tırneodi-
ftbrik ~dun her k.. ııı. er' ne de bu-
l J· •"1r .. Ofeııtıde .. k 
• iket .. vucude ırelird· Yu ıelen 

?'•\ •er aorrnüı olan . '· . Aaırlarca 
1ıleriıı 1maY_eıi bulunrn~l~t~ ~oplan'•d erdı ve hu • • ıgı ıçıtı, bu 
b"ık• hulm•sın• i:::::- teıebbüıle vü
de Yeniden ve b an °lmadıktan 
lii g~:"1 .e •<nebi ıerm":.yk• .t~killer için-
d ı ve 'k• eaının • t" 

• k·ı d •ıı •r nüfu • e ırcce-b ~ ır ık a· . • ve t . 
il u l'rı•h•ıırİ ı21m devletçil~ıır altın. 

Unu 1 •rı t•m~·ı b va•fırnız 
fikir n a beraber T" ıke ert•raf etli 

"• Ç•lı ur vat d · l'ın hudud tın. •lliı•Ia.rınd ';." atları 
•ttheıu· 

1 
ve tarifleri .. • an.unla. 

r"I ır or ., ~ ıçınde h .. 
ı ecele ol • ~er her ur ve 

k•lma, ~rıa vaı,..ndfey devletleıti
Yük m~· evlet içind •tıtı hürriyeti 
halk• b~n:"in tuıır,:z Vb-landa, bü. 
~•m•n T" ke?' olmaz ' . bır •letiııden r ur 'Y"'1. "' urıu b. ınde tutan! ~~ tnukadd ıç bir 
&Ün d ar . d.,ıün . eratını e
tııa .. 1 .~rn~~~•aıler darnemıılerdir, Bu 

r'1 UJnuzun bir· :-'~•na ola 
l'thrniz ise d. ~ . ıncııı - "))" n te. b· ' ıgerı de b ... , ı e . 
.. : ceı•retle iddia edeb~(~~r. aü';~ 
ı. u:zun tarihi · · 1 lrız ki . 
"'~r•kt . . . mızın ternayüll ! ırenıı 
ettird· ~.rı~ızuı hususiyeUeril erı, milli 
tevcilii';;z bu va11fla.r, dem:~eb~orüz 
&İbi •o'~ .. ' en Ve bazı noktaJard •ıhılere 
k • • runen m h 1 a -'-Iı 
""!lir 8 .. a zur •rı bert "" 
fart! • ~ırurıkü teknik kara! et. 
1 •rıtı ıcab d ve e onornik 
'~ttıunu k. ı evlet nıa.na ve 
tırd ea ı poliı d 1 rnef. 
di ı. Devletin ıal&Jı. ev etten uzakla,. 
du,İtık •eytinyağı ~et rrçeveıi ıiın
ted· Çerçeveıini ııiıı;ı7m •sı gibi hu
ll'ı ır .. Bizim de b k ~e ıreniıletmek-

'tnıı 1 u ••deye · ll'ıınd • Ya nız dahir "d rıayet et-
"11 d · ·1 1 ı a.remiz b·'-

~., b •ııı • diğer d ""'" ı.n:' etlerirniz bak evletlerle mü-
Şu •mile mecburiım~jan da artık 
"'•n~•le ır~re devlet rnil~ r ııel~iıtir. 

•atlerı düıiince k e m Yiiluek 
ve •Yııuıile bil. 

57 Alman tayyaresi 
düsürüldü • Londra, 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: Bu 

gün 57 düşman tayyaresi imha cclilmicştir. 

Londra, 13 (A.A.) - Dün İnııitiz sahil· 
lerine yapılan taarruzda öyle bir an ol
muştur ki Almanların 500 tayyaresi birden 
fa:ıliyct göatermişUr. 

İngilizlerin Alman-
yaya yaptıklari 

hücumlar 
Londra 13 (A.A.) - Hava Nezareti teb· 

!iği: 

Dün gece İngiliz hava kuvvetleri bom

kolonu Kanadaya 
teb'id ettiler ! 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz tecommü 
kamplarında mevkuf bulundurulan bir kı
sım düşman tebaasının Kanada ve Avus
tralyaya niçin gönderildikleri hakk1nda so
rulan bir suale cevab veren Attlee, demiştir 
ki: 
•- Filhakika tcccmmü kamplarında bu

lunan Alman, Avusturyalı ve İtalyanlardan 
9.120 kişi, 10 temmuza doğru Kanada ve 
Avustralyaya gönderilmiştir. Çünkü İngiliz 
adalarının muhtemel bir lstill teşebbtisü 
esnasında bunların umumi bir tehlike teş
kil etmeleri müstcb'ad değildi. Aded!eri 
nlıpcten az olan kamplarda mühiın miktar
da düşman ve ecnebi bulunmaktadır. Bu 
hal, alınan tedbiri zaruri kılmıştır.• 

bardıman tayyarelerinin hücum ettikl!!ri iman raporlar, avcı tayyarelerimiz tara -
hedefler arasında Gotha tayyare fabrika- fından ?:1 düşman tayyaresinin düşüıiil .. 
sile Almanyanın •imali garbisinde ve Fran- düğünü göstermektedir. Bir düşman l{ly-
13 ve HolandRda Alman işgali altında bu· ya.resi de tayyare defi bataryaları.mızın a
lunan topraklarda bulunan başka hedef- teşile dü.şürülmü,tür. 
le.: de vardır. Sis ve bulutlara rağmen Avcı tayyarelerimizden dördü zayi ol-
hucumlara 10nuna kadar devam edilmiş- muştur. Pilotlardan ikisi hayattadır. 
tir. Aynı umanda 17 tayyare meydanına Orta bombardıman tayyarelerimiz bu 
ve Borkum deniz tayyareleri üssüne hü- gün İnt1and'dan Gaskonya körfezine ka -
cuın edilmiştir. Bu hareklta iştirak eden dar olan mmtaka üzerinde harekatta bu
layyarelerimizdcn dördü üslerine dönme- lunmuşlardır. Hücum edilen hedefler a -
mi.tıJerdir. rasında düşman işgali altında bulunan 

Holanda sahillerinde Helder limanı do- Waalhaven, Kingcne, Cacn, Checburg, 
~a~maya mensub tayyare kuvvetlerinin Morlaix tayyare meydanlarile Brest deniz 
ış~.ırakile bombardıman edilmiştir. Bu gün- tayyareleri üssü vardır. Tayyarelerimizden 
ku hava faaliyetine ald akşama doğru a· 12 si üslerine dönmemişlerdir. 

~aa~ İçinde yaJlldığımız fU buhranlı · lazımdır. Ferdin zeki. ve dirayetile 
e~dlerde iç ve dı, ticaret itlerine de ıervet kıı .. nmasından nekadar iftihar 

mu lliıale edebilir. edersek, milli menfaatlerden aykın 
.:;.e~.kali.de zamanlara mahsus ol- suretle ka2Bnılmıt ıervete de o kadar 

~·.. uzere teıkili.tı c...siyemizin ver· dü~manız. Hükiımetle beraber bütün 
ıgı aali.hiyetle Milli Korunma kanu- '\"alandaıların bu fevkalide zamanlar

yu';;'~~da buna aid hükümler vardır. da ikinci bir harbi umumi ticaretinin 
ile~ 1

; dedjii_ ci~i biz tüccarımızın, doğmasına ve bütün balkın ısbrab ve 
Y t~b~ ve ı~t~aı hayatta ehemmi· zaruretleri pahasına yeni seferberlik 
k:t 1

1 
1~.v~zıf1~ıı olduğuna kaniiz. Fa· zenıinlerinin çıkmasına mi.ni olmaları 

da h·:i· 1 ~a ıyetlerin wnumi maksa· bir vatanperverlik borcudur. 
Millia ~ 0 maıını da ıırarla istiyoruz. Milli hissiyatın ve i.mme vicdan1-

olan ı': d" "'~~. fa~dal~ olma!'p muzır nın bu endiıesine Ticaret Vekili son 
n k r m ıger. aahyetlerı naıll ka.- beyanatlarile süzel bir cevab vermiı 

un arıııında bır ıuç telakki edili .. j oluyor 
:ııorıa bunun da ondan farkı olmamaaı • N. A. KOÇOKA 

I• .. .. .. Davud Doca s O N nonunun hadisesi 
seyahatleri lıalyanlar Arnavud

lukta çıkan isyanı 

bashrmağa uğraşıyor ı 
Reisicumlıur 

lıalkuı tezalıüratı 

arasında Samsuıı· 

dan ayrıldılar 

Samıun 13 ( A.A.) - Rei
ıicumhur lamet lnönü dün ak. 
ıam aaat 22 de Samıundan 
ayrılmı,lardır. Milli Şef bu
raya geli,lerinde olduğu gibi 
ayrılı1larında da halkın ıon· 
auz aevgi ve bağlılığının ifa. 
deıi olan içten tezahüratla 
uğurlanmıftır • 

*** 
Samsun 13 (A.A.) - Samsun· 

lular dündenberi Milli Şefleri .ve 
•evgili Reisieumhurları İsmet In
önü~·ü aralarında görmenin ver
diği büyük sevine içinde yaş;r
maktadırlar. 

Milli Şefimiz her tarafta halkın 
ro kun tezahürlerile karşılan
maktadır. Milli Şef saat 12 de 
Çarşambaya gitmiş ve öğle ye
meğini orada yemişlerdir. Çar. 
&ambada ve güzergahta halk 
J\lilli Şefimize karşı sonsuz sev
gi tezahürleri göstermişlerdir. 

Halkın Milli Şefine karşı ne 
kadar içten bağlı bulunduğuna 
bu coşkun te2ahürler çok canlı 
birer yeni delil teşkil etmekteydi. . .... 
Rei!liciımhur Çorumda 
tezahüratla karıılandı 

Çorum J3 (A.A.) - Rei~icumhur ?ıfiJJi 
Şer İnönü, bu gün, saat 17,SO de şehrimizi 
ı,ercflendirmişlerdir, 

Vali, askert komutan, şehrimizde bu .. 
lunan Büyük Millet Meclisi azaları, Parti 
ve Belediye reisleri tarafından vil8.yet hu
dudunda karşılanan Cumhur ReisimiZt şe
hir meilıalinden itibaren sevgili şeflerini 

st:l&mlamak üzere çok erkenden gü:rer • 
gihı dolduran yirmi beş bin Çorum hal
kına iliveten kaza ve köylerden gelen 
binlerce halkın coşkun tezahürat, yaşa, 
varol, yüce şefimiz nidaları ve alkışları 

arasında Parti binasına şeref verm~ler
dir. 

Halk, büyük bayram günlerinden birini 
yaşamaktadır. 

••• 
Ankara, 14 (Hu•u•i) - Milli 

Şef lnönü, tetkik aeyahatlerini 
miiteakıb latanbulu fereflendi-
receklerdir. 1 

Sumner Welleıı Hoover'in 
Avrupayı iaşe talebini 

reddetti 
Nevyork 13 (A.A.) - Nevyork Timcs ga· 

zetesinin yaı.dığına nazaran Hoover'in tale
bine karşı Birleş.ik Amerika efklrıumumi
yesinde husule gelen aksütamele bakılacak 
olursa, Hariciye Nezaretinin Büyüx: Britan
yadan, Fransanın, Norveçin ve HolandQIUn 
ahalisini doyuracak derecede ablukanın a
zaltılmas:ını taleb elmiyecektir. Hoover'in 
bu taJebi istirahatte bulunan Cordel Hull'e 
\'ekllet etmekte olan Sumner Wclles tara
fından kısaca reddedilmiştir. Sumner Wel
les, Hoover'in talebini dikka1lc okuduğunu 
ve bu husus hakkında ne şimdi, ne de ati
de yapacak beyanatı olmadığını söylemiş

tir. 

BCkreşteki sefirile Rumanyanın harici si
yasetinin zimamdarla.rı arasında yapıl
mış olan temaslar hakkında bu sabah Sof
yaya gelmit olan haberler, cenubi Dobru
canın Bulgaristan& terki meselesinin bü
yük bir mütekabil anlayış zihniyeti daiı·c
slnde ve çok samimi bir dostluk havası için
de cereyan etmiş olduğunu teyid etmekte
dir. Siyast Bulgar mehafili, Bükre, hükU
mctinin bu meselenin halline girişmek ar
ıusunu izhar etmiş olmasını memnuniyet
le kaydetmekte ve iki memleket arasında 
raüstakbel inkişafın müsa.id olacaö;ını ilivc 
etmektedirler. 

Rumen - Bulgar -
Macar koni eransinin 

yeri tayin edildi 
Bükref, 13 (A.A.) - ÖğrenlldiA\ne göre 

Rumanya, Macar ve Rumen milletleri ara
sında muall8k bir halde bulunan mesele
lerin müzakeresine memur murahhasların 
ll'liki mahalli olarak Karpatlarda Sinaja 
yakınında kftln Posada nıevkii intihab edil
miştir. Macarislanın bu tekJifi kabule ama
de olduğu teyid edilmektedir. 

İstanbul meb'usları 
Eıninönü 

luılkı1ı 

F atilıi dolaşarak ve 

dilekleriııi dinlediler 

Bir eczacı kalfası fazla çalışmaktan, 
tebhirhanelerden, Noter G. Bingöl de 
'linemalara ve kahvelere -ı.lınmasından 

diğer biri 
çocukların 
şikayet etti 

İstanbul rneb'uslan dün de Eminönü 1 kesildiği için bazı memurların tediyede 
ve Fatih Halkevlerinde halkla temasta bu'" güçlük çektiklerini söylemi" bunlaru1 ay 
lunmuşlar, şikayet ve dilekleri dinlemiş- başında verilmesini iJtemiı;tir. 
terdir. Meb'us1ar evvela saat on dört bu· Galib Bingölden sonra, beş gene, Bul -
çukta Eminönü Halkevinde dilekleri din- garistan muhaciri olduklarını, beş aene
lemeğe başlamışlar, Ziya Karamürsel ccl- dir meccani yatılı bir mektebe girmek 
seyi açmış, yerine getirilmiş ve getirilmek için uğraştıklarını söylemişler, bu husu-
. ı d"l kl • sun teminini L.temişlerdir. 

Uzere o an ı e erı saymıştır. Bundan B d b' 1 F tih Halkev·1• 

d·ı ki · dini ·ı 'b . un an sonra me us ar a sonra ı e erın enı mesinc geçı nlf, . . 1 1 1 h kkında 1za 
k lf f zı ne gıtmışler yapı an ş er a -

bir eczacı a ası a a çalıştırıldıklanndan h d'kt' .. ,,...etmen Arif Ülkü 
k • ı imi' d' - b" d al 11 at ver ı en sonra oıı.~ 

şi aye e ş, ıger ır zat a, m la e söz alıru,, Samatyada bir kız ortamektebi 
araları~ .. ~a~ .~ebnıı:hanelerin halkı rahat· açılmasını ve binlerce Türk işçisinin geç
sız ett~gını .s~ylcmış, bunların kaldırılma- tiği KocamustafapaiJBdaki Yeniçeşme so -
hırını ıstemıştır. Bundan sonra Noter Ga- kağının tamirini temenni etmiştir. 
Hb Bingöl çocukların sinema ve kahve- Diğer bir zat da, çok çocuklu ailelere 
hr.nelere alınmaması temennisinde bu - yardım edilmesini rica etmiş, top!anhya 
lunmllf, elektrik faturaları ay ıonunda nihayet verilmiştir, 

HABER' 

"İngiltere 
meydan 

muharebesi . 
başladı!,, 

Londra 14 ( A.A.) - Lonara 
gazeteleri lngiltere meydan mu 
harebesinin b'lfladığını kabul 
hususunda müttefiktirler. GQlo 
zeteler bilhaHa lngiliz pilotla• 
rının kazandıkları muvaffaki. 
yetleri kayıd ve bunların gÖ•· 
terdikleri mehareti tebarüz el· 

tirmektedirler. ' 
«Taymin diyor ki: Vukua ııelen 

değitikliği görüp de hayretlere diit· 
memek kabil değildir. Bu gene pİ• 
)otlar, daha bir kaç hafta evvel ma• 
cerayı tanımak heveıile havalara 
yükselirken, ,imdi, mümkün olduğu 
kadar fazla Alman dütünnek husu• 
sunda korkunc bir azim ve inad İra• 
deıile yerden kalkmaktadırlar. 

Hitler'in 
15 'Ağustosta 

Londraya 
giremiyeceği artıli 

muhakkaktır 

Belediye Florya plaji 
hasılatına haciz koydu 

Florya plAjlan k:Ira lhtiliflan yüzünden 
j,ıanbul Belediyesi, müteahhid M•hm•d 
Uygun aleyhine 10064 liralık bir alacak 
takibi yapmıştır. Bu sebeble Florya plij va 
ka1inolarının ha~ılatına haciz konmuştur. 

Son dakika 
saat: 12 

Londra 14 (A.A.) - Hava ve Anavatan 
Emniyeti nezar~tleri tarafından bu sabah 
neşredilen tebliğde ,öyle denilmektedir: 

Dün cereyan eden dikkate liyık muha
ı·el-eler hakkında alınan tam ve kat'i ra· 
porlar, düşürüldüğü muhakkak olarak bi· 
linen düşman tayyaresi adedinin 78 ol • 
duğunu göstermektedir. Avcılarımı.zdan 
13 ü kaybedilmiş.._~ de pilotlardan 10 u sai .. 
clı~. Bunlardan üçü yaralıdır. 

lngiliz kuvvetlerinin diğer iki hava 
meydanında daha evvel ilin edilen öliıler ... 
den başka bombaların te&.irile iki kişi da· 
ha ölmüştür. 

Dün akşam düşm~n faaliyeti az a • 
dette tayyarelerle yapılan faaliyete mün
hasır kalmıftır. Midland'a, İskoçya doiu 
şimalinc ve İngllterenin batısında müte ... 
ferrik noktalara bombalar atılmışhr. Bir 
fabrikaya hıabet vaki olmuş ve memle ,. 
ketin muhtelif kısımlarında bir çok evler 
hafif surette hasara uğramıştır. Bir kaçı 
ağır olmak üzere yaralananlar olmupa da 
ölen azdır. · 



"' 
"' 

,, 

ili 
•I 

.. 

1 

, 

. ~ 

• 
' 

, ' 

tı 

• • • 

' 

2 ' .. _ ... .... ~AT 14 Ağu•tos 1940 ~ 

E H • 
1 R 

Türkiye-Rumanya 1r ...... 1<1s·ı .... 11·ıı·E'fli.Ei ....... 1 Ekmek yarından 
i'in11111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııtıı111111111 

ticaret müzake-
releri başladı 

Rumanya, bizden bir 
miktar da pamuk 

almak arzusundadır 
Türk - Rumen ticaret münasebetl~rinin 

daha ziyade inkiphnı temin elmtk nıak
aadile yapılacak müzakerelere bu sat:.ah 
Ankarada başlanmıştır. Müzakerelere i~ti

rak edecek Rumen murahhas hey,~h diın 

Rumen bandıralı Recel Karol vapurHe teh
ri.mize gelmiştir. lleyeti rıhtımda ı.11ntaka 
Ticaret Müdürü \.'e Rumen konsolosluk er
kanı kar,ılamıfl:trdır. 1-Icyet dün aktam 
Ankaraya gitmiştir. Rumen heyeti. şu "fe
vattan mürekkebdir. Rumanya M..ıtiyc tla
znhğı Umumi Kcltibi M. Yordan, İktısad 
Nezareti Mukavele Şeli M. Barbu, p',\muk 
fabrikaları mümessili M.. Kastelet, Nikola 
Manileaku, M. Gelm;ın. 

Ankaradaki müze.kerelerde karşılıklı ~a
tı,ların artbnlması görüşülecektir. Haber 
aldığımıza göre Rumenler, bizden bir mik
tar da pamuk satın almak arzu'!undadı.r

Jar. 

Mahlıemelerde 

IKTISAD * ÇAYIRLIK TEL - Biçilmiş çayır 
otları için lizım gelen balyalık tel buhra
nuun önüne geçilmiştir. Çayırcılar ic-,.in 
temin edilen tellerin tevziine başlanmış -
tır. * HALI PİYASASI - Hah imaline :ra
r~tyan iptidai maddelerin fiatları yüzde 
25 - 75 artmıştır. Bunun fiatlara tesiri 
muhtemeldir. * lllRACAT - Dün muhtelif memle
ketlere 50 bin lira kadar ihracat ~·aıpıl

mıftır. Bu meyanda İsviçreye 10 bin kilo 
fındık ve halı gönderilmi tir. * MADEN İSTİHSALİ - Maden is -

itibaren 20 para 
zamla satılacak 
Yeni buğday fiatla-
rına göre 20 para 
zam muvafık bulundu 

tHısali günden güne arbnakllı.dır. Eı;e~\i - Buğday fiatlannın yumuşak bui;dayl.:ırda 
Zonguldak havzasında jşçi sıJontısı kal - oıuz, sert buğdaylarda yirmi para ylik::;el
mamı~tır. digini dün yazmıştık. Belediye İklı~td Ahi-* TİCARET \fEKİLİ - Ticaret \'ekili dürlüğü, bu !iet farkının ekmeklerde ne 
Nazmi Topçoğlunun bu günlerde şe!lri - kadar znm yapılmruını icab ettiğini hesab
nıize g('lrnes.i beklenmektedir. Vekil bu - l:unıf. za1'.1 miktarını 20 para olarak tC'spit 
radan fuara gidecektir. ('(miştir. lktısad ?oıtüdürlüğünün bu tetkik * YE!\'İ TİCARET ATAŞELİKLERİ - \'e hesabı Belediye Daimi Encümenine ve
Ba>ı:dad ve Hindistanda birer ticaret a - rilıniştir. Encümen keyfiyeti tetkik ve 20 
ta!'eJiği ihdas edilmiştir. Baha &f:;dada, p<ıra zammı kabul etmiştir. Bu suretle, ek-
'furhan Hindistana tayin edilmişlerdir. n1ek, yarından itibaren 10 kurut 10 paradan 

BELEDiYE ve ViLAYET 10 kurtıc 30 paraya satılacaktır. * SÖMİKOK DEPOLARI - Bc!ediye 
yeniden bazı mahaUerde sömikok depoları 
a~mağa karar vermiştir. 

Bakkal dükkanını soyan 
çocuklar * OOUS VE KÖ)I(R - Belediyenin 

yaptığı tetkikler neticesinde odun ve kö- İki gün evvel Divanyolunda Genctürk 
mlır satışlarında ihtik<i.r olmadığı anlaşıl- l:..akkahye mağazasına hırsız &irmiş, 70 kü
mı~tır. Kontrollere sıkı bir surette devam ı.ur lira para çalmıştı. Dün, bu dükkana 
edilecektir. giren hırt:.ızlar yakaJanmışlardrr. Bw)l~r, 13-

ı r····"'~"ö ... ıı: .. ~ .. ~··;r··ıe:· ........ ı 
=111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Kıskanchk yüzünden 
metresini yaraladı 

Dün gece Tophanede kıskanclık yuzı.ın
d~n ağır bir yaralama vak'ası otmuş, Pir 
makinist, beş Sf"nedir beraber yaşadığı met
r~sini ekmek bıçağile ağır surette yarala
ınıştır. Hidise şöyle olmuştur: 

Tophanede Kadiriler yokuşunda 13 nu
n1aralı e\.'de oturan makinist füknı~t. met
resi 1-layriyenin başka birisile münasebeti
m haber almış, dün akşam evde bir mik
tar rakı içtikten sonra bu bahsi açmış ve 
flayriyeye bir daha o adamla görü.şmeme
~ini tembih etmiştir. Hayriye bunun Ü7eri
ne mantosunu giyerek gitmek istemiş. Jiik
nıet, masanın üzerinde duran ekml'k bı('.a

ğını alarak Hayriyeyi önlemiş, gö~~ünden 
ve muhteHf yerlerinden ağır sur~tte yara
lamıştır. Vak'adan sonra kaçmak bteyen 
liikmet yetişen memtırlar tarafından yaka
l::ırımı~, Hayriye hastaneye kaldırılmıştır. 

Denızde boğulmak üzere iken 
Dün akşam sandalile Galatadan Sirke

ciye gelmekte olan Yakub, deniz üzerinde 
bir adamın çırpındığını görmü,, o;andalına 
almış ve sahile çıkarmıştır. Fakat, boğui.
mRk üzereyken kurtardığı adam, sandalda 
kendinden geçmit, ifade veremiyecek bir 
halde Cerrahpa'8 hastanesine ka!dırılmı.ş
tır. Hasla ifade veremediği için, henüz, kim 
oıduğu anlaşılamamı.ştır. 

(A. De RUlf•) den Örümceğ in gözleri 
Çeviren : ÖMER NEJ.tO 

Kazinoda yanımda oturan adama bakı ... va ağırlaşıyordu. Nefes alamıyor, , def 
yol' ve kendi kendime onun Marsel o- ğulacak gibi oluyordum ve bu aııdt 
lup olmadığını soruyordum. Onu son defa nuella'yı bir alçak gibi terkedect'~ 
0Jn1ak üzere dokuz yıl evvel görmüştüm. şünerek kendimi ayıblıyordum. BU ti" 
O zamanlaT Marsel, otuz yaşlarında gUzel, ka güze1in1 çok sevmekle beraber 
sa~lam bir gencdi. Amerikaya mühendis o- bütün dünyayı bulaştırıcı bir vebB~ 
larak gitmişti. Biz, tahsilimizi onunla be- çar gibi kurtulmak istiyordum. ti~ 
raber ayni sıralarda yapmıştık. Zaman za- .... byordu Dı"zlerı'mln tı"trer gı'bı' o 

- - 111 man başımı çevirip baktığım adam mu - hiE=sediyordum. Olduğum yere dil~ ..J 
hakkak ki, eski dostum Marsel'di. Fakat o )'umusum. Uyandığım zaman kımıl~ 
kadar çOkmüştü ki, tamam.ile bir ihtiyar yordum. Bu halsizliği bana veren ~ 1 

te!liri veriyordu. Şakaklarındaki sa-;lar korku ve içmiş olduğum 0 !ıcak, il~ 
ağarmıştı. Gözleri yuvalarına batmıiJ, fer- çaydı. Muhakkak yanından ayrıl~ 
siz bir nazarla korkunç bir rüya görüyor- için gene kadın bunu kasden ha~:...J 
muş gibi duruyordu. Sırtında yırtık e~ki \rücudi.ım bir kadavra gibi sertJW".-. 
bir pcı.rdesü vardı. Bu adamın yanına yak- Kirpiklerimi bile k.ımıldatamıyord~_..., 
!aştım. Çekinerek: tığım yerden başımı kaldırdım. 'J"I'" • 

- Affedersiniz, !!İz mühendis Marsel tam başımın üstünde iri örümcek. .,t 
değil misiniz? dedim. gözlerile bana bakıyor ve yavaş y• ..ıtıl 

Bana döndti: mıldanıyordu. Kalbim duracakmlf ,.-
- Roge, sen misin? Nasılsın? Beni güç luyordu. Korkudan para1ize olmuŞ .. ~ 

tanıdın, öyle değil mi? Haklısın, o kaiar bi donmuştum. Yeniden baktım, bil1 .. , 
değiştim ki. diye cevab verdi. rümcek ağır ağır nefes alarak üıeri11" f. 

Dikkat ettim, diier masalarda oturan • ru geldi. Sert tüylerinin boynuındJ 
1 

lar, ona dehşet, nefret ve korku ile bakı- dil:ini hi~ettim. Korkudan değil, fak' 
yorlardı. Hakikaten zavallı Marsel o ka.. şetlen titredim. Bir çığlık attım. !j 
dar dei::işmiş, o kadar menfur bir hal al- nıışım. Kendime geldiğim zama.n # 
nn~tı ki, ben bile yanında güç durabiliyor- Jup da hıiıli yaşadığımı bir türlü 1'•_

1
_.., 

dum. Vücudünden etrafa tuhaf bir rayiha mıyordum. Sonradan anladım ki,.~ 
bir ölüm rayiha!!iı dağılıyordu. Sandalyemi ella, kapının arkasından örümceii~ I 
biraz u1..ağa çektim. me C"hh~cağı anı bekliyordu. Bir ~ f 

- Ah! Sen, sen de kaçıyorsun öyle mi? aö.amlarından birini göndermiş. yal~~ 
Korkma, bu benden intişar eden koku sa- sikalıların bildiği bir u!ulle bir ~ 
ri değildir. Bu örümceğin zehirinin koku- rünıcek tutturmuş ve kadınlardan L.ı. 
sudur. Ondan o kadar korkma! nebilen bir intikam hlssile bu v"I 

- Ne örümceği, hangi örümcek, diye iğrene hayvanın üzerime atıldığıf\l ur' 
söylendim. seyrelrnit, iğnelerini vücudüme bı iJ 

Üsküdarda, ihsaniye mahallesinde otu- O anlattı: ve kanımı emdiğini doya doya götD' ı 
ran Devlet Demiryolları idaresinde gar- - 1931 de Panamayı terketmiş, büyük kat izzeti nefsini kırmama ra~~ 

Kaynını yaraladı 

dfren Abdülkadirle eniştesi Celil. ailevi bir Bahrimuhit sahilinde (Kolta Radoy) ya kı kininden fazla olduğu için ~r. ' 
m~seleden kavga elmitler, Celil Abdülkadi- g~lmi~tim. Bakır madenlerinde mütehas.~ıs üzerine atılmış, onu bir kol dem.~t~ 
ri bıçakla muhtelif yerlerinden yarat3mı,- sıfatile çalışmağa başladım. Bir kaç sene sile öldürmüş, sonra boynumda or #, 
tır. Yaralı Nümı.ıne hastanellne kaldırılmış, burada kaldıktan sonra Meksikanın garb ~- açtığı yarAyı dudaklarile emiyor,~ 
Celiil yakalanmıştır. 

1 

hiilerinde bir antimuvan .madeninde vazı- me, kanıma karışan öldürücü zeh~ 

1 k
• fe aldım. Burası eski bir Ispanyol kasaba- ni kurtarmak istiyordu. Odaya gi~ 
1 döviz kaçakÇISI sıydı. Dar yolları, beyaz taş evleri, gri se- nu güç halle aldılar, fakat bu deöd>f 

Ayyaş ve sabıkalı 
bir kadın ••• 

* MÜ:'IAKASAYA ÇIKARILAN YOL- 11 yaşlarında üç çocuktur. Bunlacdan biri 
LAR - Yeşilköy - Saadetlümahmud, ib- H:.san oğlu Alidir ve diğerlerinin elebaı;t
rişim, Gülistan, Rami - Topkapı, Gümüş- ~ıdır. Ali, dün çarşıda elbise alırkr.n me
suyu - Actbadem, Çamlıca, Nişantuşında rr.urların nazarı dikkatini celbetmiş, yaka
Emlik caddes.inin geri kalan kısmı, Ak - lanıp sıkıştırılınca bakkal dukkinını ıo~·-

J Beyoğlunda Elhamra pasajında kitabet 
sarayda Kocaragıbpaşa, Ağaçeşme~i, Şa .. Cı.ıklarını ve arkadaşlarının da Ka.ııı.ınlpao•-

masında uçupn iri akbaba kuşları ve es- bir onu ani bir şekilde öldürdü. bl1 
mer tenli 5edef gibi beyaş ditli güzel kız- renler ağz.ıma acı bir iliç döktüler •. ;: 
larile bu kasaba çok hoşuma gidiyordu. kanımı ate, gibi yaktı. Boynumdaklrt 1 k kı 1 

...- lı1acar tebaasından İmre'nin bir arkada,.ile 
ir ıtnat so a ari e Beylerbeyi mendire - da Aynalıçeşmcde oturan Yaşarla Ak.saray- "- • ı"'"raber döviz kaçakçılığı yaptıkları haber 
ğinin inşası 100 bin liraya münakasaya çı- dıı t.ur,ucu __ nun oğlu Servet oldu.ttunıı sciy- ._ · 

aıJnmış, dün, Imre ve arkadaşı, Amerikan 
kanlmıştır. l<!mıştir. Uçü de yaklannuşlardır. Bu gün 

1.-teyhanelerde rakı içmeği ve karayı tut
tuktan sonra da cam, çerçeve indirn1eyi iti
yad haline getiren 20 sabıkalı Bayan Hi
dayet, son suçundan dolayı sekiz gün evYel 
tc\'kif edilmişti. Sultanahmed Suıh l.İC"ün
cü Ceza l\.fahkeme!>i, dün duruşmasını bi
tirdi. Davacı meyhaneci davasından vaz
aeçmişU. Hidayete sarhoşluğundan dolayı 

iki gün hnpis cezası verildi. Hüküm böyle
ce anlatıldıktan sonra hakim: 

* 
. . A • • • doları alırlarken yakalanmışlardır, Her ıkisı" 
1~TJ.:\ll.AK lŞLERI - Istiml&k t;le- 4.\dliyeye \'erileceklerdir. 

-~~--:~~~~~~~~~~~~~~~~d:e:...::A~d~l~iy~e~y~e:._.:'~-e~r~il~m~i~·~Ie=r~di~·r~.~~~~~~~ rine hız verilmiştir. Komisyon Balat ~e ., 
Unknpanı köprüsü civarındaki binaların • • 

Kasaba güzelleri arasından bilhassa Ma • da kızgın bir demirle da~ladılar. Sofi 
nuella'yı asla unutamıyacağım. Bu kasaba- torlar geldi ve beni derhal Güsta' ·O ,ı 
<la otel olmadığı için eski bir madencinin ta.nesine kaldırdılar. Fakat ben b~__w 
!..arısı olan dul Manuella İbanez.'in eı..-inde riımceğin zehirindeon tamami1e kurt"rt 
pansiyoner olarak kalıyordum. Madendı:-ki dım. Ben şimdi zavallı bir paryayııt'-/. 
i'Jlerimde çok ciddi olarak çalışıyor, zan1a- di herkes bende bir kadavranın ~ 
nımı bu mesaiye bir esir gibi bağhyocdunı. kokusunu buluyor. Bu kokuyu ve 
Bır sabah günün ağır sıcağı ortalığa bas - nımı bulaştıran örümcek zt:!hiridir·:; 
madan madene varabilmek için atunı stir- Bir kaç gün zarfında yeniden bU~ ' 
aUC:' sürüyordum. Bir an, geldi. At duı·du. Cl'ğimi1i sOyliyerek zavallı Marsel ~ 
Zavallı hayvan olduğu yerde tepiniyor, i~ rıldım. Bir hafta sonra adeta ıste 'I 
leriye doğru gitmek istemiyordu. Ne ol - verdiği adreste onu aradığım zama.D 
dujunu anlamak için attan indiın. O anda gün evvel öldüğüni.i söylediler. __,/, 

Jstimliikile uğraşmaktadır. 1 • F h ' * E'1İNÖNÜ MEYDA~"l - Emlnönü zmır uar 
~~ir~ı:~~7:~r. ta;::::. ~i;i~:;;,~:· 24k:::~ 1 azır . 

• çalışılacakb.r. * GA7İ KÖPRÜSÜ - Müteahhid ih
tilıifa o:;ebeb olan kısımlan ikmal etmiştir. 

Haricden boya ithal edilemediği için boya 
~ngiliz p<ıviyonu, Alman paviyonu, 

- Hidayet, dedi. TevkiOıanede altı gün 
faıla yattın. Bunun muha~besini de yapa
lım. Zaten aynı suçlardan dolayı evvelce 
50 lira para cezasına mahkılm olmu,sun. 
Bu paranın otuz lirasını hapis yatmak su
retHe ödemiş.'iin. Her lira için bir gün h;ıpis 
yatılması ıaz.ımdır. Şimdi altı lirasını daha 
indiriyoruz. 14. lira borcun kalıyor. Onu da 
ödersin. Artık rakı içme! .. 

mesele!'i halledilememiştir. 

MAARiF 
* MAARİF MÜDfRÜ - Maoril mü

dürü Tevfik Kut, İ.stanbulda yapıbıcak 
orta okullar etrafında Vek8letle temas et
mek üzere Ankaraya gidecektir. 

ltalyan paviyonu ternsil bakırnından 
birer rekabet manzarnsı gösteriyorlar 

* RESİ~I SERGİSi - Bursa Kız Mu
allim mektebi.nin resim ve tezyinat IC'r -
gisi dün saat 14. te Eminönü Hnlkevinde 
açılmıştır. 

1 J / 

Hidayet bu hükmü dinledikten sonra 
dUnyaya metelik vermiyen bir eda tle: 

- Bay hikiml dedi. Rakıdan vazgeçmek 
mi? Canımdan geçerim ondan aeçemem. 
Benden alamıyacağınız da para olsun! 

- Bir daha gelme Hidayet, aklını !;aşı

na al! 
- O da benim bileceğim bir şey .• Eı-kek

ler. kadın. erkek müsavatına riayet ets.in
lt'r. Bana istediğim zaman rakı ver:-ıin ler. 
BPnlm mahkemede hapishanede ne işim 
var? 

Viyana, Belgrad, Selanik 
ıergilerine iştirak 

ediyoruz · 

* OKULLARIN sımıi VAZİYETİ -
Bu yıl İstanbulda 2000 muallim ve 60 bin 
talebe muayeneden geçirilmiştir. Çocuklar 
ara~tnda en ziyade kızamık ve kabakulak 
hastalıklarına tesadül edilmiştir. 200 kadar 
çocuk hastaneye yatırılmııı,tır. 

DENiZ ve L iMAN * DENİZ MÜSTEŞARI - Şehrimizde 
bulunan mili:teşar dün Mıntaka Liman 
reisliğinde meşgul olmutlur. * R UMEN VAP URU - Tiftik ve ya
pağıları yükleyecek olan Rumen vapuru 
limanımıza gelmiştir. 

Hükılmetimiz yakında açılacak olan Vi
yana. Belgrad, Selinik sergilerine iştirak 
etmeğe karar vermiftir. Viyana, Belgrad 
1er,Plerindeki Türk paviyonlarında, h\ık.0.
metimizi, Ticaret Vekileti hususi kalem 
müdürü Fazıl temsil edecektir. 

* BÜYİJK BAUKLAR - İzmir lima
nında görülen köpek ... e ayı bahklannın 
imhası için tedbirler ahnmağa batlanmış
tır. 

MÜTEFERRiK 
Fuarın Sergj sarayı öniinde Belediye Reisi ve 

Fuar mühend is ve dekoratö~le ri 

Selan.ik sergisindeki Türk paviyonunu 
hazırlayacak olan heyet dün sabah tE"hri
miu gelmiştir. Ayni heyet Viyana sergi
aind@lki paviyona aid hnzırlıkhırı da yap .. 
maktadır. Viyana sergisinde Kütahya çini
leri, halı da teşhir edilecektir. 

( _ _ R_A_D_V_O_) 
12 30 program - 12,35 Türk mu~ikisi ... 

12,50 ajans haberleri - 13.05 Türk musi -
ki!lİ "' 13,20-14 radyo salon orkestrası - 18 
pro~arn - 18,05 miizik: (PL) - 18,40 mü
ziJc Fasıl heyeti - 19,15 konuşma - 19.30 
Türk muc:;iklıi - 19.45 aj:Hu haberleri ... 20 
Turk musiki - 20,15 konuşma - 20.30 mü
zik: Şan resitali - 20 . .50 müzik: Geçld kon
ll"ri - 21.15 müzik: (Pi.) .. 2L30 kon<.1şma 
(Radyo gazetesi) - 21,5-0 müzik: (Pi.) -
22,30 ajans haberleri. borsa - 22,~5 müzjk: 
Cazband (Pi.) - 23,2:i-23,30 yarınki prog
ram ve kapanıt. 

Edebi Roman 
TEFRiKA : 13 

* GİJMRÜK VE İNHİSARLAR MİJS- İ7.mir (Hususi) - Onuncu İzmir fu:ı.n-
11~5ARI - Şehrimizde bulunan mü&tq.ar nın alu aydanberi devam erle-n ha7.ırlıkları 
~1;ıhmud Nedim dün Gümrüklerde ve İn- da ikmal olunmuş, bu güzel e!ller şimdi tam 
hisar fabrikalarında tetkiklerde buiun • hüviyetile maydana çıkmı,t.ır. 
mu!!l'tur. 

A leni tefekkür 
Cumarte i ."8bahı Beşikta~ta feci bir 

kazaya uğrayarak Şi.fli Sıhhat yurduna 
nakledilen ve orada vefat eden fabri
kamız sahiblerinden Seyid Tekinin 
hastaneye yatarken müdire Bayan Se
niyeye tevdi ettiği ve muhteviyatı ai
lc:.i efradınca ve bizlerce dahi meçhul 
bulunan cüzdanını vefatından sonra 
iç-inde bulunnn 9700 lira gibi mi.ihim 
mebl3ğla beraber aile!!ine teslirn eden 
mumaileyh Bayan Seniye ile hastane
de yaşadığı müddetçe kendisine çok 
müşfikane ihtimam gösteren Dr. M. 
Kemale ve hastane heyetine ~n derin 

1 tükranlarımız.ı muhterem gazetenil de-l lileble !nınmağı bir vecibe addederiz. 
Adana l\1i ll i 1\l en'\U('Rt Fnhrik1t•oa 

Fuarın Lozan kapı.c;ında dalgaT:ınm1kta 
olıın ecnebi devletler bayrakları, bi7.lın bcy
r.elmilel i!;ibirliğine ve barış severli~imize 
cok gi.i1.el bir misal teşkil eyleınektedir. 
Şimdi fuar mües.4-esesi dahilinde İnr;iliı pa
viyonu, Alman pa\•iyonu ile İtalyan pavi· 
yonu temsil bakımından güzel bir rekabete 
girişmiş bulunuyorlar. Bu rekabet harb 
saha~ında olmayıp güzel görüşü ve iyi 
temsil1 ali.kadar etmektedir. z 

Fuar sahasında toplanan binlerce mü
es...."'t'senin paviyonları arasında acal.ıa en gü
zeli han~isidir. Bu hususta bir çok favoriler 
ilf'ri sürenler vardır. Bana kalırsa bu SC'ne 
en iyi teşhiri yapan Etibanktır. İş Bankas1, 
Sümer Bank, Türkiye Ticaret ve Sanayi o
daları paviyonu, Tarihi İzmir paviyonu, İz
mır Ticaret oc;ta!".ı paviyonu, Vakıflar idare
si paviyonu, inhisarlar paViyonu ayrı ayrı 
gu:zellikler taşımaktadır. Filhnkika Süm~r 
Bank paviyonu, e~ki şeklini muhafa1.a ey
lemiştir. Ama bu paviyon Nazilli ve Kay ... 

Gülüşmeler arasında, köyden yeni gelmiş 
aceırıi bir delikanlı gibi ellerini sıklım. 

Züliıl, beni bir kanapeye oturttuktan son
ra, arkaciaşlarına dönerek: 

- Gördünüz mü? dedi. Bu vahşiden ne
ler çekmem!. Sıkıhrmıf, bilmem ne imiş!. 
İnsanı drli eder .. 
Karşıma raslıyan aynada yüzümün kıp

' kırmın olduğunu görüyordum. 
- B('ni çok fena prezante ettin! dedim. 

x·erin dibine geçtim .• 
- Oh! Memnun oldum .. Bu cezana müs~ 

ı tnhaklın .. 

Kimler var?.. 1 - Mahcub olacak ne var?. Şükran ı;.ok Çok zarif giyinmiş olan Şükran, kibar 
Zü18.lin iki arkadafı!. Şükranla Didar.. iyi bir kızdır .. Mektebi beraber bitirdık.. bir tavırla: 

- Ta•ımıyorum.. En aamimi ve candan arkadatımdır .. Dıd.:ı.- - Üzülmeyiniz efendim, dedi. Zülil da-
- Sen bilinin .. Demin senden bahsedi- ra relince, o da ı;ür Aşıkı!.. Seni, ikisinin de.. ima böyledir. Muziblikten hoşlanır._ 

yorla.rdı da .. Geldiğin! duyarlarsa ayıb o- alika ve takdirle karşılıyacaklanndan e- - Bu muz.iblikten fazla bir şey!. Diye 
lur.- mınol!.. mırıldandım. 

- Benden mf bahsediyorlardı? Ne diye?. - Sıkılırım. Zülil kızdığımı ı:ok iyi a~amış, yan göz-
- Zülil bazı teYler anlabyordu. Geveze - Canım, sıkılacak ne var?. Seni yiye • le beni süzerek gülüyor; fakat ölkeme e-

o!duğunu bilirsin. cekler mi?.. hemm.iyet vermediğini anlatan kayıdsız bir 
1'ferdivenin trabz.anına day~nmı.ştııtL Ka- - Ben alıfmadım .. Hiç birini tarumıyo- vaziyet alıyordu. 

rarsız bir halde idim .. Tam bu !:ırada .snlo- rum.. Didar, garib bir k ızcağızdı. Kırmızı snç
nun kapı!'ı açıldı, Zülal göründü: - Vallahi döverim Nejad!. Artık çok larını bir düzine firkete ile tepesine top -

- Geldin mi Nejad? dedi. Müsaadenle oldunt. lamış; miyobluğu aşikar olan gözlerine ka-
aeni arkadaşlanma takdim edeceğim.. Gü.lmeğe başladım. Başımdan şapkamı lın çerçeveli bir ei:izlük takmış, havanın 

- Bu neden lcab etti? diye; sordum çekti- Om.zumu yumruklıyarak salona do'- sıcaklığına rağmen arkasına kalın yünlü 
- Seni her zaman görmek isterler. Bu ru yürütmeğe b1'şladı. bir elbise giyinmişti. 

~ onlara bir. iki •lirini. okudum .. B~s~~- Teyzt'.'~ ile~i~enUş, salonun .kapısını aç. -ı ilk bakışta insana gülünç görünüyordu. 
hır. merak ettiler .. Hayd.L Sakın akaılı.ın l mıftı. Böyle ıtHe kakıla içen 10kuluşuınu Hele her sözü. başını sallı yarak tasdik e-
tutmasın!_ iki kız da aôrdüler. Blısbütün adımlannı dişi ve biraz irice olan aizını mütemadi 

- Beni mahcub edeceksin dejiil mi?. ıal!rnll4tun. bir ııüJüşle açık tutarak otuz iki dlıinl 

·eri fabrikalanmızın hazırladıkları fuar 
d.amlab kumaşlar, yeni modeller getirm<'k
tedir. Bu bakımdan z..iyaretçileri tatmin e
decektir. 

İran devleti ta f d h .. . ra ın an azırlanan pa\•İ-
yo? uzerıne nazarı dikkati çekmek icab 
edıyor .. Bu .paviyon ince bir zevkin mahsu
lüd~r. Iranın meydan& getirmiş olduğu en 
nadıde halılar, fildişi üzerine işlemelf'r, mi
ne işleri, fildişi vazo ve kolüeler paha bi
çilmez e,yalardır. Bu paviyonda milyonlarca 
lira kıymetinde nadide eşyalar bulunmak
tadır. 

Fuarımıza sembolik şekilde iştirak kara· 
rını veren Almanlar hemen paviyonlarını 
hazırlamRğa koyulmuşlardır. Bu paviyon 
küçük, fakat güzel olacaktır. • 

İzmir fuarında, harb zamanında ne kn
dar teşhir yapılabilirse o kadar teşhir yapı
labilmekledir. &er güzel ve azametlidir. 
Türkiyenin iktısadi Mhadaki bütün başarı
ları bu paviyonda yer almı,tır. 

ltfaarif Vekilimiz Hasan Ali Yücel de 
f~arı ziyaret edecek ve Türkiye kültür pa
vıyonundaki eserleri gözden geçirecektir. 

gösteri~i, büsbütün acayibdi. 
Zülil durmadan konuşuyor; bana aid 

annesine aid, evin ahvaline ald bir çok 
~:fler anlatıyordu. Muhatabı, en ziyade 
Şukrandı. Didara pek ehemmiyet vermed· _ 
ğini derhal farketmiştim . ı 

Bir ar~hk, sesine ciddi bir ton verer<!k 
5ene Şiıkrana sordu: 

- Sen, demek piyano dersini yakında bı-
rakacaksın? .. 

Gene kız, biral mahcuz gülümsüyordu: 
- Ne yapayım Zülil? Vaziyet mallim! 

. Bu l'l'ırada gözüme parmağında ışıldıyan 
hır halka ilişti ve derhal meseleyi anla -
dım. 

Bir söz söylemiş olmak 
- Her halde piyanoyu 

S!nız! dedim. 

için: 
fevkalide çalar-

Ondan evvel Zülll atıldı: 
- Bir virtüoz kadar mükemmel!.. 
- Biraz lıitietmez misiniz Şükran Ha• 

nım? 

Çekinerek sorduğum bu sual, derhal de
ğişik bir hava yaratmıştı . Didar , Şükranın 
kolun;:ı yapışmış: 

- Allah aşkına bir şeyler çal!. diye and 
ve yemin veriyor; Zülil tabureyi Şükrana 
işaret ederek: 

- Te,ri.finize muntazır matmazel! di
yordu. 

Gene 
etmişti. 

kız naz etmeden arzumuza, itaat 

Zülal piyanoya yakın bir koltuğa ııeçti. 

tam karşımda atın ayakları dibinde iızeri '/ 

~iyah gOzlu, zehirh hır orumcegın uzerıme (f2> U V A S r 
1 

sert kıl~a~~a örtül.m~f, .. b~.r ke~~i i~~liği~de 1 R A 

hücum ettiğini gördüm. Geri çekildim. Kor- :../ 
ku içinde atıma atlayıp dört nala sürdüm. / 

Eve geldim. Odaya girdim. Heyecan vo Mal alıp satmak isteyeli _; 
korku içinde koltuğuma yıkıldım, kaldım. fakat malı getirip götiitP" 
Biraz ıonra odanın açık kApısı önünde 
Manuella göründü. Gözlerimin içine ba - yol yok ! 
karak: .!ürkiye - Almanya ticaret anla~~ 

- Heyecanlı bir halin var! Bak yemek ııuı alı\kadar dairelere tebliğ edilf11 
voktini bile unuttun, sana ne oluyor? dedi. Anlaşmaöa en ziyade merak ecli1•0 

Kalktım. Cevab vermedim. Yukarıda da şudur: f. 
sana söylemiştim. Manuella duldu ve ya· Şimdiye kadar anlaşma hakkınd11 :J 
nına pansiyon olarak girelidenberi onun - nesriyata göre, Almanyadan yapıWı 
la beraber yaş.amağa başlamıştık. Hatta o- halat ekscriy~t itiba.rile yedek alet.,, 
na evleneceğimiU bile vadetmiştim. malzemeden ıbarettir. Bütün bı.1 

Manuella, yanıma gelmiş, boynuma sa- devlet fabrikalarile, hususi idare , .• 
rılnıış, parlak siyah saçlarını kollarıma do- diyelerin işlettiği sınai müesscseter'.J' 
lamıştı. Derin siyah gözlerile gözlerimin dir. Aı;a~t yukarı bu nevi eşyanırt ,..-)i 
içine bakıyordu. Birden korku ile bu göz- yüzde 75 kadar tutmaktadır. Gt"ri>~" 
ler içinde ~iyah zehirli örümceğin gözlerini kısım da piyasanın hiasesine düşııtl"'~ 
görür gibi oldum ve Manuella'yı sarsarak Acaba piyasanın hissesi olan ~ı.1.J 
yanımdan ittim. Kapıdan çıkarken onun yirmi beşten hangi müesseseler iStJP" 
bana nefretle baktığını gördüm. Bun::. rağ- decek? ~ 
men ak~ama doğru odama geldi ve atctler Piya~ada Türkiye - Almanya tıctJİ. 
içinde yandığımı görünce: taşmasından başka merak edilecek ...ıt 

- İstersen sana bir doktor getireyim, !erden birini de, Amerika ile ar~) 
dedi. p, 

Ben reddettim ve ağlamağa başladım, o 
elıni omzuma ko)·du. işte o anda onu çok 
sevdiğimi bir daha anladım. Fakat ?ıı1anuPl
Ia'nın göı.lcrinin içine bakınca bir çığlık 
kopardım. Bütün vücudüm titriyordu. ö
rümceği yeniden karşımda görür gibi olu
yordum. O geceyi humma nöbetleri ıçiııde 
geçirdim. Ertesi sabah güneş doğduğu za
nıan kalktım. Sıcak, il.içh bir çay i~ tim 
ve- hu ceh('nnemi memlekette bir an bile 
kalmamak kararile eşyalarımı toplaına~a 
bı:~ladım. Kendimde büyük bir halsizlik 
hi~~diyordum . O sırada tekrar odama ge
len Manuella'ya, bir kaç gecedenberi bü
tün yaptıklarımın bir muvazenesizlik eseri 
o:duğunu söyliyerek beni affetmesi için 
yalvardım. 

Fakat, o, bütün bunların ayrılık için bi
rer bahane olduğunu söyliyerek hiddet -
lendi, bedduaya başladı ve göz ya,Jarı 
içinde yanımdan çekildi. Tabancamı çıkar
dım, Manuella, tByed önüme çıkar ve ay
rılmama mfuıaade etmezse, onu öldürec~k
tim. O sırada yağmur yağmıya ve ortalık 
kararmağa başladı. Gök yüzünde bü]rÜk 
bir kasırga kopmak üzere olduğunu gös -
teren alimetler belirmeğe başlamıştı. Ha-

Didar, Şükranın yanına sokulup, bakıf -
]arını ellerine dikti. Geride kalan bendim. 
ı Bir anda salon, coşan. koşan, şahlanıp di
nen, fııı;ıldıyan, gene kabaran bir ahenk.le 
dcılmu,tu. 

Bu piyano .sesi, beni olduğum yere mıh
ladı. Zira, mektebde iken, iki sene kadar 
ders alan Zül81, acemi ve aksak etüdierle 
bu seslerin katrelerini tane tane ruhuma 
dökerdi. Çaldığı ne bir morso, ne de ho~a 
,;ider bir pasajdı. Sadece etüd, notanın 
ekzersi1.i.. Fakat bu sesler, kuşların kalın 
ince, hafif veya sert feryadları, ondan, ba: 
na ne olduğunu bilmediğim bir şey nak
lederdi. 

Çok defa, ayaklarımın ucuna basarak sa
lona girer , sessizce bir kenara ilişir ve 0 .. 

rada saatlerce hareketsiz kalırdım. 
Bazan da benim varlığımı sezer ve der

sin verdiRi yorgunluktan doğan bir asabi
yet içinde: 

- Burada ne yapıyorsun? Beni şaşırt _ 
ma~a, aklımı dağıtmağa mı geldin?. Haydi 
çık. Yalnız çalışacağım! .. diye bağırırdı 

Bütün bu hatıralar hayalimi doldur~ -
yor, derin bir vecd içinde dinliyordum. 

.. Zülil, bazı isimler sayıyordu. Bunlar 
şuphesiz garb müziğinin hoşa giden müs
tesna parçalarıydı . Ve Şükran kısa fasıla
lardan sonra devam ediyordu. 

Bir aralık seslerin ta.mamile dindiğini 
farkettim. Zül.tl, gülerek yüzüme bakıyor
du. Bu balo.tlarda muzib bir mana sez; .. 

ticari münasebetler teşkil eder. ~ 
yapur kumpanyalarının doğrudan 

1
",t 

T!'.tanbul limanına vapur işletcce1'~ 
bahsedilmektedir. Fakat bu ha1' 

4 
1 

resmen tf'yid eder mallımat mevcU 
dir. il 
HMııh vıııiyet şu suretle de bt.ı~ 

lebilir: ~ial alan \"e mal $&lan v•. f'. 
kat bu malları satmak ve almak jçiı' 
vasıta yoktur. Bu vaziyetten ys.ıııı'I, 
gördüğümı.izü iddia edemiyizı kir~ 
vakidir. Meseli: Rumanya, bugil ., 
suzluk şartları yüzünden, Avustral' 
lerini tedarik edemediği için 'fi,lrlCC 
tiftik ve yapağı almağa mecbıır oııı' 

?\~eler satıyoruz? ti 
Dün haftabaşı olduğu için, müJıirl1 I, 

rac hareketi yoktu. E.cıasen lirrı•~ 
dünkü gün içinde bir ecnebi ~ 

h:ıreket e~ecek ~ir vapur da yok~ı.1· / 
barla denız yolıle mal ihrac edilfll ıJ 
Yalnız tren yolile Yugoslavyaya 
miktarda fındık gönderilmiştir. 

Neler alıyoruz? 

D~~kü gün, hiç bir ithal.it işi dl , 
tu. Onümüzdeki ~ünlerde R~ 
Çekoslovakyadan muhtelif mallat ~ 
mektedir. J 
nı.ekle beraber Şükrana dönerek 'ıJ 
etti~·~ Did~r ellerini çırpıyordu. J 

Zulal, gulen gözlerinl yil.züındeO 
madan dedi ki: ; 

- ı,iimdi, Nejad bize bir 1ı;rptİ' ' 
cak!. Oyle değil mi?. 
Şaşkın şaşkın bakıyordum: 
- Ben mi? dedim . 

- Evet!. -' 
Sonra ~rkad.a!larına dönerek de\: ,,r~ · 
- Benım şaırım çok güzel ud ~~~1;/1 

her halde bu akşam bir ,eyler d.1l ... 
tir .. 

Zül.il, benim için daima böyle Jı~ 
yordu. Uda oldukça aşina idim- f~ 
Gdetleri hor gören ve alaturkaya dıl ~ 
ken bu modern kolejli kızlara lc~ı~ti4 
nağmeler dinletmek, doğrudan do~' 
lünc. olmak demekti. Zülil, beni 'glJ / 
klc dütürmek ve gülmek için bOY1' 
ler icad ediyordu. 

Ciddi bir tavırla: 
- Rica ederim, dedim. ./ 
Ve gözlerine gönlümün mütün a,P 

bütün öfkesile baktım. "°' 
Gülmeden katılıyordu. Başını öf! 

arkasına bırakarak, sarsılarak ~~1 
ğilip doğruldukça kızarıyor, Q:ÖJ'" 
ya~·lar geliyordu. 

Nihayet biraz ciddileşti: 
- Vallahi eğlenmiyorum. dedi· ti 
Ve, büıbiitün durularak Uav• :,ıı 

(Atl<al' 



leri 
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• 
Günün yazısı 

On ressam Anadoluya 
gidiyor 

Tanınmıt bir 
kıı, rnevzu kıtlıiı:orndan.cınuzla, geçen 
nutmamııı h a aır uzun bir k 
A d •lırlıyo o-

na olu RÜnliik h rum, Kendi•ine 
h~lar çizdim, p ı:Y•lı_?dan baıit ı~v
bır kaç fikir kııı~t b~1~•ndi, Bunlara 
ran old ısı ı ave tf 
d b' u. «Anlattık! e ım, hay-
~ .. ır roman a~~ızla harikul&-

Hikayenıin b - Y~zabılırdiın,» dedi 
idi b'I eKenılecek tar fı • 

' ı rnenı y 1 • var mı 
tnuhatab..,...;, : .. n.•.• itiraf edeyim ki 
dolduracak - ~tun bir kütübh 

eıerın .. ane 
Yatı zerrece tanı e raıtnıen.. asıl ha-

Arnavud 
Davud hoca 
hadisesi 
İtalyanlara .. 

gore 

kalıranıan, Yunan

lılara •• gore şaki! 

İtalyan, Alman ve 
Yunan ajanslarına gö· 
re hadisenin mahiyeti 

HAKiKAT 

l1~Ak~d~en~iz_k~ap~a_n1_nc_a_B_as_ra~y~ol_u_aç~ıl_dı---1I 

Muauldan bir manzara Basra körfezinde bir nakliye tayyaresi 

Politika - Askerlik 

Transilvanya 
ve Macaristan 

rn~~~e.n bir ro:aınanu~ .. ;'e ancak 
etligı ıtıyadla d . an teknıgınin temin 
taı d aıma a • . . Homa, 13 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil
k.hn a kalarak birib · r'11 

niyet nok- ı.Urıyor : Stef0tni aJansının Tirandan bildir-
rarnanJarınm ttıne benzer aşk Uığine göre, Yunanistan, Arnavudluk hudu-

Umumi Harbden sonra Macaria • 
tandan geçenler, bütün Macarlar ara• 
aında Transilvanyanın almm•ıından 
dolayı Rumenlere karıı hiç ekailme
y~n bir kinin mevcud olduğunu gÖ
rurler. Peştede Macar meclisi bahçe
sindeki heykeller, Macarlardan ayrı
lan eyaletleri temıil eder. Macar ço• 
cukları, daha dillerini ilk konufmaya 
batladıiı zaman, Macar eyaletletinin 
as!i terkedilmiyeceğini ifade eden 
«Nem 1 Nem!» tarkısını öğrenirler. 
Filhakika Macar murahhaalan 20 ha
ziran 1920 de Trianon'u imzalamıı
lar, fakat Macar milliyet hini, bu im
zayı asli. tanınamıştır. Macarlann bil· 
tün istedikleri, bu muahede ile kendi· 
lerinden ayrıl11ın Transilvanyarun İa• 
desi, ve burada 57,800 kilometre 
murabbaı üzerinde yafayan 2, 7 mil· 
Yon vatandaslannın Romanyada bu· 
lunan l, 7 milyon diğer ekalliyetlere 
H&ve oJunmamaaıdU'. 

nn~ ?kuyucuların nıuhayl'.'e] nıacerala .. dundaki Çimara bolges.inde Yunan ajanl~rı 
retını &Öıterebilnı ~ ıevdırınek meha- siyasi bir <.."inayet işlemişlerdir. Bu cuıaye
~ay~anını. Fakat 

1
' olınasma ben hala un kurbanı Arnavudluk ıstiklaliruıı eski 

•t ca Ö:zrij ola~~n1.1 romancımızın Jı~dimlerinden Davud Hocadır. Katiller 
«Memleketi g • kaydetmeliyim. R0canın başıru Yunanistana gôtürerak bu 
nı.a~di R'Üçlükte::~ tetkik etmeni~ bat için aenelerdenberi btiyük mükafat va
ıerun)e kaunaca"ı naııl yenmeli? E· ci~lmıf .olııın Yunan makamlarına tesum et .. 
nı.a.sra.fın1 öde ~un J>ara ıeyahat m.ıderd.ir. Stefani ajansı kesilen ~.uı, mev
Yordu. rnege Yeter mi?:1 d' ... z.u Yunan makamlarının emri üzerıne kôy-

Ciizel aa , 1 den kciye gezdirilerek .ıJ.enen te.µın- edil-
ırüçliikJeri .? atlar erbabı ar d b dıgini de bildirmektedir. 

Macarlar bunun için 20 ıeneden .. 
beri beklemekte, fıraat oldukça bllf 
kaldırmakta, ve kuvvetlen düttükleri 
zaman boyun eğip suımağa nza ıös· 
termektedir. 

11& uç••nd uınau İl • 
an r re11amtar e enberi Yenmif 0 _ ta yan ajansına göre 
~alk Partisinin ~·~dır. .• ~umhuriyet ! . Roma, l~ _<A.A.) - Stelaru ajansı bildi-
tnde her Yıl esıı ethgı usul • rıyur: Salihiyelll Roma mahlillerı, Arna- Dicle üzerinde bir iakele ve antrepo Baarada bir cami Macaristan eski vilayetlerinin iade· 

sini evvela Milletler Cemiyeti va11ta
sile temin edeceğini ummuf, ve ce
miyetin en har ve en eaaılı taraftar• 
!arından biri olmu,ıu. Fakat Cenev
re, hareket tarzlarını İnsan topluluk· 
larının tekimül ve terakkisine uydura• 
cak yerde statik bir müe111eıe olarak 
kalmı• ve bu vadide hiç bir it yapma
mıştır. 

)'or, bütün aralarından onu ıa~~- "udluğun timalinde Yugoslavya ile olan hu-
rak her b' . ınasraflan ted' stçı ı- ciudunda vahim h;idiseler vuku bulduğu ve 
tiııe kÖndeU'~ ,Anadolunun ~; °.1~na- n\iısalemctlettirmek için gônderilen Italyan 
laınıt ld rıhyor, avdet) . vı aye- ıubaylarının isyan eden Arnavudlar tara
dikten °b uklaıı reıimler e;ınd.e ha~ır- lından katledildiği hakkında bazı yabancı 
dınJı 8 fka Para ile d e~~·~ edıl - propagandalar tarafı.ndan yayılan haberlet 

Irak ve Basra yolile ticaretimizi inki~a[ 
ettirmek için yapllan tetkiklerin netice -
sini dünkü nüshamızda yazmış:tık. Bu tet~ 
kikler neticesinde piyasalarımızın mubtac 
oldui:u baı.ı maddelerin bu memleketten 
temin edilebileceği anlatılmaktadır. Tica-

ret Vekileti bu hu,u!'it.a hazırlanan etüd 
V<' raporlan tetkik ettikten sonra kısa bir 
zamanda tr~bbüslet-e geçecektir. Iraktan 
ilk olarak kalak ve jüt ipliği ithaline ça • 
hşllacaktır. 

BAsrada çektirdiji lot.oıraOan derccdiyo
ıuz. Yukarıki ret;:İmler Faysalın tiirlıesi, 

bü3 ük tran~lt dePoları, l\Jut;:ul İ!li°'"'Yonu 
ve Basra Jle İn(iliı. mü~temlekeleri ara-
5ında l~le:yen muazzam yolcu tayyarelerin
den birini göstermektedir. lraka giden miitehassısın 8Rğdad \•e 

O Yor. e ınilkafatlan- rın tamamen hayal mahaulü olduğunu bil-
n reısarrıınu:z d dirlyorlılr. 3 Avustralya Naz-ırı 

feci bir kazada 
öldüler 

Los-A ngelos'ta 
nıiitlıiş 

orman yangınları 

Bugünkü ~n •Yrı viliyete d ~a hu günlerde Arna\.·udluk topraklarında Yunan hudu-
uzeredir. Bize .. I 0 Rru Yola çıkmak ciuııda maruf Arnavud vatanperveri Davud 
Cl'kl~r? oz erden neler getire- ! Hocanın Yunan ajanları tarafından katlin-

GAZETELERE GORE ~ Bırinci se . • aen başka katil hidisesi kaydedilmemi,tir, 
~·rı Diyarb •tııyı gördüm. O I h Aynı mahfillerde Jıa.ssatan kaydedildiğine 

Nihayet Macariıtan, yavaf yavllJ 
politikasını deiittirmif, ve V ersailleı'ı 
yırtmak İçin çalııan Almanya ile İf 
birliği yapmayı muvafık ııörmüftiir. 
Di~er taraftan Macar ihracahnın ve 
bilhaıaa Macar kereate ve hububab· 
ıım büyük ve iyi bir alıcm olan lıalya 
ile de münasebetleri düzeltmif, bu a&• 

yede mihvere daha çok yaklatmıf· 
tır. 1939 senesinde Macar devlet a• 
damlaril~, mihver devletleri nazırla· 
rı arasında temaslar fazlala,mıt ve 
harb çıktıi(ı zaman da Macaristan bi
laraflıi:ını ilan ederek bekleme ıiya• 
seti takib etmejie batlamıtlır. 

•rde kada •kıra, Artvine y he~ a , • gore bu katil hidisesi ltalyada b~yük: bir 
de Yap b;. 2•h~et ihtiyar ; uıu·S.'· i'l.tıba hasıl etmif, fakat Fa\iist ltalyanın 
tınbun: k •rlerdı. ErZUnun~ ıne. I7.ın ı:ntimeyyiz vasfı olan ıü.kiınetle k.arşılan-
hull k ızın lstanb ld .a hır Is- ı ımştır. 

Camberra 13 (A.A.) - Üç nazırla A -
vuslr•lya genelkurmayı ba,kanının ölü -
mile neticelenen tayyare feliketine şahid 
olanların bildirdiğine göre, kaza, alçak ir
tifada uçarken tayyarenin süratini kay -
betmeslnden ileri gelmiştir. Resmi tah
kikat ba,lamıttır. 

Los Angelos, 13 (A.A.) - Büyük gıcaklar 
tesirile tamamile kuru bulunan cenubi Ka
Hforniya ormanları yanmaktadır. İki b:n beş 
yüz amele, orman memurları, ve si·..ri.I ah•
li ateşle mücadele etmektedirler. En mü
him yans.?ın Sı.nhı Barbarada Los Padres 
milli pArkında çıkmı.,tır. Dört bin hektar 
orman ve müteaddid villi.Jar yanmı*tır. 

Vaziyet 
kı ul ".dan ne fark u a bır l~tan - Bu hôdi>enin Arnavudluk - Yunan hu
A ~ zınır ü:zürnünü ı vardır? Bır sal- : dudunda kaydedilen ilk hadise olmadığı ay
d'n? •rad~ kalnı.ak d res~etrnek için rıca tebarüz ettirilmektedir. Birinci h5.dise 
t lr N~dır istianal a kabı) değil mi- ~~23 le vuku bulmuf ve derhal Korfu'nun 
h tnk, hıç bir RÖ .. ar18: tnahalli hiç bir Italya tarafından işgalini intac eylemi-,tl. 

111 ıetirınerrı. ru,, hıç bir hayat lev- Bu hAdiseler i~tikbalde ve bilhasn Arna .. 
d~n a.likalılaralf , o~an reasarnlarımız. ~dlu~ta dost I~alya~ın yanı başında yeni 
dıtlerıdir » d d~ikayet ettim ilk • hır nır.am teessUs ettikten sonra tekerrür 

Fadden'le devlet naıırı &yandan Mob -
ride'in muvakkat Hava ve Hs.rbiye nazırı 
sılatile bir kaç güne kadar yemin ede ... 
cekleri resmen bildirilmektedir. Avus -
tralya hava kuvveUeri kumandanı hava 
Mıtrefllı Sir Charles Burnett, F~rbairn 

tarafından itlere edilmekte bulunan ha -

Rumanyada Yahudi 
meselesi 

TAN -
Gıda maddesi en büyük 

kuvvettir 
aakeri 

Ömer Rıza Doğrul bu baflıkla yazdı~:ı 
m1'.kalede Avrupanın darlık ve kıtlıkla 
yüz yüze geldiğini, önümüzdeki kl.f Av

t ih ' e ıle T · « ki· ı ı·d· trc; etf r. e,viki t k"d ~meme ı ır. Zira Amavudluğa dokunan, 
ikinci un. . en 1 e ltalyaya dokunmuş olur. 

Büknış, 13 (A.A.) - D.N.B. Yahudiler rupanın aç kalacağını ve açlığın doğura
hRkkında çıkan yeni kanun mucibince na- caAı bir çok aletlerle, hastalıklarla kar -

1 ıerıtıyi .. Y • 
~ ·~ ~e renkler ~o~~ü~. Sadece fır- . unan aJanaına gore v&.ctlık talim plinı hakkında Menıies ile 

görüflJ\ek üzere Camberra'ya gitmekte 

zırlar, bütün memurlarından ai!elerinin şılaşacağını söyl~mekte, Amerikada baz.ı A vrupada bir çok me11elelerin tim• 
menşeleri hakkında vesaik ta1eb etmeğe hayırperverlerin, bu meyanda eski Cum- dilik kuvvet zorile halledildij:i u • 

kkısı ayni id" egışnu.şti. San'at t Atına 13 (A.A.) - Atina ajansı bildiri -
tınk '· Re •
ed ı ınevzu kıtlıkınd ssaınlarımız da, 

yor· başlamı,Iardır. Adliye Nazırı, emri albnda hur Reisi Hoover'ln Avrupayı açlıktan nada, Macari~tan tekrar hat kaldır• 
Bir Arnflvud vatanpen•erinin gOya Yu .. Şanghay 13 (A.A.) - Stetani ajansın - çalışmakta olan bütün hıik..im , avukat ,.e kurtarmak için gıda maddeleri gönderil- mı,, ve huhubatile beslediği dostla• 

dir. 

ler: rornancunız ıri~!' akcı acı fikiyet 
nokıtn temin etıijii ·ı· ı, endi teknik-

a11nd k 1 1Y•dla · ·· 
••erler a alarak birb •• aynı ruyet 
nıuh kkY•ratmıılard • Şı ırıne benzer 
ha a •k ki Bur 

1 
• u erkek ba,ı 

k' ılardandı. Efli.kda ilk sık görülen 
ı çınar ·· h e ıer çek · 

dir lak' ıup • Yok k. E mıı ıu eı-
"d;kl ın o baı da ı:· ~remidde • 

k . •ıı aan'at kı ' • u aııaç da ta -
•dılmek • • Ynıetıne ra" ••h' •çın re8... • JOnen hal
ırden b · -mın ık • • 

ti). ır tarafa k 
1 

anıet etıı~ı ern etrniyehilird' ıını damasını iı-
1: u ıefer aan'at::~ 
at kendi! • . ""rlarınıızd b' 

~ erıne ıık.. an ız. 

t:rn~nın ,8Zlı'1nda:vet et~irn. Bana 
.:rkıhlerın u bahsettıler B" .. k 
Rtn' .. zun <alı 1 • uyu 
ı. 1 ıoylediler K im• aıı İcab etti-
•~•'ly • Ar11 k O ~- Yazıya tercih ~rtıya müna .. 
kı çuncij k.file bu ~ttım, 
' Yor. Son'atl Runlerde yola 
1.:irıleri ııfafl arını çok ıe-ven b. çı
bir . ı e re,sarnl ır ya .. 

"""~a bulunabil' an~ızdan tek 
- C.ıttikl • ır mıyım? 

tabiat erı Yerlerden b. ' 
neı' 1 P."rça\arı değil ı:ze camid 
• e erıle, n.ki ' 1Bhrabları ve 

:~ nıa.haUi ha~a;ı~~ har~~·~li akı-
tr' endııını getir· 

1 Zaınanı 1 
erırı İrnL;• n az ıtını ve uzun 
liirn an11zlı~n1 tel"fi çalı~ma .. 
bil' 1 uıulteri re11•ml a e-iecek ma-
~ır er. N arırruz hflnden i . 

- aıuhi BAYDAR yı -
~':81 NIAT8UAT 

1011,yeııe,. -
Bulga,.ı 

lllo,kova 13 a,. 
diriyor- C' (A.A.) - Ta . 
nı . , enubi Dob s aJarı.,..ı bil .. 

tadesi h k rucanın B ı.... . 
lele! . a kında İıv ti u't.arısta
lti· trınde çı.kan bir es a ve Pravda ga-

. makalede deniliyor 
Bulııar tal 

rrtılhauaacta ~ble~i hali hazırda . . 
.-istan hid bır tekil lın ıuıeti 
Oobru Dobrucanın, hi a ı~ ve Bulga.
~tin ~n ladesı iı;in ~ değilse cenııb1 
17 n ~ •undiden lalebl durnanya hükü
llc;t.1·c llaırda da D er e bulunmu1lur. 

'41. 3 mat obruca B \ 
ahtd" . l 1878 tarihli u i!lırist'lna 
la her~ ltvfikan T .. ki Ayastalanos mu
riata~ b l>obruca ~:78 Yeye aid olmak
Şiınalt n:br kı"'1ını t•,~I kadar Bu\ga
di . ruca n etmekte idi 
muh. Cenubı Dob~rna~yaya ilhak edil~ 

&rebclind ca L<ıe ikin , 
di.ıştükten e Bulgaristan cı Balkan 
tından 1 aonra 1913 tc n epey 7ayıI 
R a U'Unııttır C .o.\Umanya lfo.r 

umanyaya kıı.t'i , enubi Dobr a-
toı l!HJ " •urette ilh ucantn 

Bukref akı. 'o ğ 
kararlaşt1rıl . nlua.hcdcaini •. a us-
Alrna mıştır. Birinci B.. ~ ırnzasile 
)"an n ve Avusturya im uyuk liar'>t.te 
da ~\da cephe alan Bulga Paratorlukları 
rue ınıı.n kıtaatile birlikt r kıta._"'ltı 1916 
ile aRyı ~gal etrnı,lerdi 19;8 cdenııhl Dob-

uınany ' e Al 
rid •ulh ne .a arasın:Ia akdedilen :~nya 
laıiıtana lalidcestn~e cenubi DobruC'l uBnJc
r . e edılnıi ti H ul
e 27 >kinci•- . 1 • albuk; biJ;;c. 

:'i•UiUy -.rın 1919 da i .''"" 
rtıan ınuabedeıile Bul . rrtLa edilen 
dud ya. arasında 1914 te ganstanl:ı Ru-

hıçbir tad · ı mevcud olan h 
znitti 1 e utraınad . u-

. an 1Pk.1 edil-
Cenubi D b 

hakk 0 rucanın Bul · 
hakJ ındaki lalcblcri tama g:"tnıtana ladeı;i 
Vibl ı tel8kk.1 etmek IQ mile yer•ndc ve 
··ı Sovyetler nu lını.dır. Bi~indiği 
aı en B • '' nı.anyay k \'. ulgar talebi . . a a,_ı &erde-
ıye etrni•I• erını her zaman • k rveetmk a-

e te bulunmu,lardır 

nan ajanları tarafından katledildiği hak _ dan: Kamberra - Avustralyadan bildiril - eksperlerin bu nevi vesaiki 22 ağustosa ka- mesi teklifinde bulunduklarını 113.ve et - nnın yMdımlanna sığınmıfhr. J,te 
kında St,fani ajııruının Tiran'dan verdiği diğine gôre Kamberra .. Melbum hattında dar vermiş bulunmalarını emretmiştir. n1ektedir. :t.fuharrir, İngiliz iktısadt ablu- Salsburg'da yapılan müli.katlar bu 
haberlerin tamamen asılsız olduğunu be - ~liyen bir tayyare K.amberra hava mey- kasını da mevzuu bahsetmekte, bu gı da te~ebbüslerin neticesidir. Ve Hitler 
yana mezunuz. danı civarında yere düşerek parçalanmış, mecli~i reis muavini Sir Henry Gullet bu- maddeleri yardımının bu ablukanın kıy- mütemadiyen dönen ve tatkın bir ıi· 

Bundan takriben iki ay evvel Yunan top- içinde bulunan 10 kiıi kömür haline ge~- lunmakta idi. metini sıfıra indirebUeceğini beyandan yaset takib eden Rumanyaya kartı 
raklarına girıneğe muvaffak olan iki Ar - mlştir. Nazırlar kabine lçtirnaında hazır bu - sonra töyle dem~kt~ir: b ık· b' ·b d k d' O··ı 1 da H b. G 1 -Kıaadan al•nac-L hl• .. ba·'t, faka~ e ı ar ceza tertı e er en, ığer 
navud derhal tevkif edilerek isticvab edtl- en er arasın ar ıye aıırı enera lunmak üzere Kamberra'ya ıftmekteydi - - "" .., f k d. · f · d 

S H 
hayati mahiyettedir. o do: Gıda madde _ tara tan en ıııne ve a gösteren ost• 

mit lerdir. Bunlar bir kavga esnasında, met- treet, ava Nanrı Fairbrland vıe icra ler 1 d ed k Alın sinin bu gün top, tank va tayyareden da- arına yar ım ere , anyanm e• 

k
• ~r ı ha kıymetli bir askeri silih oldu"'·dur. Bu onomık ihtiyaçlarını temin çarelerini bur bir şaki olan vıe başını getirene Yur.an ! -, k • 

hükÜmeti tarafından 20 sene evvel m'Ü a- gu. !at vndcdilmiı bulunan Davud Hocayı öl- , ~ llA" ft a:::!: n r..- 123\ hakika~ gerçi malO.mdur, fakat hadise de aramııtır. Onun İçin Almanyıının 
diırdüklerini bildirmiılerdir. Yunan hü - »ı • • ~ 17' U iii3l il:. ıs. ~ _.. (~! \ ' e tecrübelerin bellettiği hakikatler ze,.re cenubu ıarki Avrupaaına vermek is-
kCımeti tarafından vadedilen bu mükd.fat ~ ;...___...; it kadar ihmale tahammül etmez. tediği yeni nizamı mütalea ederken,. 
Davud tarafından Yunan arazisinde yapılım lk;ııoıı11iiii-iiiiiiliiiii2ii<=iliiiiiiiiiiii&iiiiıi~iiiijiii;1ii'i..,iiiiiiiiiiııii~iiiiiiii"'1i?~allliii-iiiiil~ii:i-."""""'""'""'""",Jl iKDAM evvel emirde, Almanyanm ekonomik 
katiller ve di~er adi suçlar sebebile vade- O Pireyi deve yapmak o Kl,elerde aceıel ihtiyaçlannm bunda en belli batlı rol 
dilmişti. Dognaunu aöylemck lizım gelirse bu tam lngiltereye yapılan hava oynadığını unutmamalıdır. Bununla 

Yunan hükô.meti katilleri tevkil ederek Belediye kaı:inolarda 5ıkı bir tefti\'e çık- ' 1 k !'tik 1 1 d bıı.im itimi7.clir. En son delilini, tehrimiLCle- hu··cu·'mlarının manası muvazı o ara po ı mese e er e 
k<muni Uıkibat ... ·apılma5llll emreylemiştir. ınıf olacak ki her gi.i.n bir iki kaı.inonun d B ı•t•k 1 1 R .1 ki rrarsonlar bah.S"!. gcis- k ldı "Yar ır: u po ı ı mese e er uman .. 

25 temmuzda Atinadaki İtalyan elçiliği • apatı ğını veya ce.. Abidin Daver bu günkü makalesinde D • 
.. terdi. Hani, İstanbulda ld ' ' \ 1 B k yanın T canıilvanya ve obruca de Yunan Harici)·e Nezaretine gelerek Ar .. ~ zaya çarpı ığını işiti- üyü Britanya adasına Alınan hava hü-

1 
.. .-...:: :;..:::::- yüzlerce ecnebi garson Katlnolardaki ' cumlarınln .... n gun·· lerde pek sıkla•ıp şı·d- beraber Sovyet nüfuzu altına girme• 

na\"Udluk Adliye Nezareti tara ından muc- ;:.;....- ...... "' • k 1 b'I' k 
rimlerin iadesi için merflsimi daire!inde ~-~ \'armıf, hele Funıan- detlencliğini mevzuu bah.1;ederek ·Alman- ıınden evvel, ne opan a ı ırse ir 
müracaat vRki olacağını bildirmiftir. Müc- vadan bir garson akını lar tarafından 400 .. 500 tayyare ile ya- olduğu düşüncesinden doğmuf olsa 
nm Arnavudları tevkife devam eden Yunan ..>a.şgöstermi,, yerli gar pılan bu hücumlar, daha ziyade büyük gerektir. Çünkü Tranıilvanyanın Ma• 
makamlorı halen bu talebe intizar et - :J ~onlara ış bı~aknuyo.~- bir taarruzun haıırlık hareketlerine ben- caristana geçmesi demek, Alman nü• 
mekledirler. larmıt. Emnıyet Mu- zeyor .• demektedir. fuzu veya Alman hayat ıahası altın• 
Şu'"" da kayda la)'lktır ki, mutad ifa- - ., dürü bütün Istanbul- YENi SABAH da bulunan yerlerin daha geniflemeıi 

dt"lerle kaleme ahnmı.ı olan ltalyan no da topu topu altı ta- demektir. Almanya. bunun İçin, daha 

met bu altı garson için mi kopuyordu? Va- aarru.z: ari e•ın e tası Davud Hocanın 20 senedenberi Az ne Rumen ıar&on olduğunu söyledi. Kıya- T I • d 1 lnRiltereye taarruza gaçmeden evvel, 
navudlukta yerleşmiş olduiunu bUdir - . . .. . cenubu ,arki Avrupaıı ve Tuna bav• 
rr.ektedir. kıl memlekette bınlerce lfllı. varken altı !aılayı ccblerıne ındirmektedirler. Bei.ediye Huseyin Cahıd Yalçın, Londradan g~n • . •• 1 I 1ma-

Hullsa: yabancı garsonu almak bile abesti!". Fakat ka?Jnocu ve garsonlar hakkında t.ık.ib.itta haberlerin Alman taarruzunun pek ya - ı ze111nın tanzunı ıtı e meıgu o ıa 

1 
_ Bir Arnavud vatanperveri def;i.l, e"er bunları getırlenler, hakikaten bu altı j bulunurken Istanbulda her gun yuz1erce ki- kında beklendiAlnl temin ettiğini söyle - bathımıtlır. 

alE~ tade cinayetler irtikib etmi' bir katil gar10nun tecrubesındenı melekesinden isti- şının tikıiyetıne sebeb olan b8fka bır sw- yer~k şöyle demektedir: Bu vaziyette Transilvanyan1n ezeli 
me\'zuubahistir. iade etmek ve biz.im garsonlara ders ver- istimal üzerinde de dursa fena olmc.z.. Bu. •lngilte-re kuvvetli ve aı.imll bir su - ve ebedi bir Rumen memleketi oldu• 

2 - Katiller Yunanlı değil, Amavud - dirmek a:ayesini gülmütlerae çok görülme- nak..il va.ıoıt.aları biletçilerinin, Jtişe meınur- I r~tte Alman.yanın karşısında. durdu_k~a ~unu iddia eden ve bunu İıpat İ(İn 
melidir. Halta bu garsonların türkçe bil- !arının para boıarken kaçırdıkları bet on Fuhrer ~kıki maksadlar~ı ~şa ve ılsn cild1erle kitablar yazdıran Rumanya• 

öu;. - Davud Hoca cinayetler ltlemit ve memelerini bile izam etmiyelim. Çalıştıkları paralık suilstimaldir, Hele bilet alırken a- ederek dunya efklrıumunuye~ınl kendi a- nın vaziyeti ne olacaktır? Rumanya 
başını getirene yirmi sene evvel mükifat müesaeıeye ecnebi yolcular geliyor. Onlar celeye gelenler içinde paralarını tamam a- leyhlne ~yaklandırıp da İngilterey~ ~.er filhakika Önce bir ahali mübadelesile 

yalnız ecnebilere hizmet edeceklerse türk- lanlar ne kadar azdır ı E'·-:'- .. "t,., .. rı' tarafta hiç olmaz.sa manevl ve ahlRkı mut· •• k • im b' iki vadedilmiştir. lik . . AJ>J.A, ~ ... • • h d.. ıfı urtaracagını, o azaa, ır m ar 
, _ 

1
.talyan makamları bundan en a:t çe bUmemelerine timdi · göz yı.Jn1abiliriz. ..... yırnu paradan kırk paradan iba- tefıkler temın etmek atasına uşemez.• h d d h' d k I , h il ~ ı ı · .,.. . . . ' u u tas ih e ere mese eyı a e-

20 gündcnberi haberdardırlar. Biz henüz aaiımızda, so umuzda türkçe bi.. ret olduı;:u ıçın. aralarında baz.an yirmi TASVlRlEFKAR d .... • t 
Bu mülilhazalara tunları dıı ilive et- dikleri halde başka dil konuşan vatandaşların Let kuruşluk yerı.ne bir kuruş alanlar da ol.. ecegını saı .. n~ıt ır: • • 

moliyiz: dilini düzeltemedik. Bakınız, İstanbul meb- duğu halde kimse ehemmiyet vermiyor ve Cebelütarık meselesi Fakat hadıselerın ınkııafı davanın 
1 - Şakinin başının köy köy dolaştırıl- u~arına derdlerini yanan Istanbullulardan t-ikiyctler mırıltıdan ibaret kalıyor. Vakı~ Ebüzziyazade Velid, Cebclüttarığın İnıti - hiç de böyle bir neticeye varacağını 

mış olmaıı tam bir ma!aldır. biri ne sö~.lüyor? .. acele arasında kişe memurunun da aldan- hzler tarafından zaptının iki yüz ellinci Fe• göstermemektedir. Macarlar, Tran • 
2 _ B. Ar avudun katledilml• ve üze- - İki gun Adada kaldım, ne turkçe bir 1 rnası mümkündür. Fakat bu aldanıcın dai- nesi münasebetUe İ!!panya devlet reisi Ge- silvanya dai?larile Karpatlar arasında 

•r n .. bl kı · ·ıu· ' ~ rinde bu cinayetlerin tevali edeceği hak- ı •oz, ne r şar ışı m... mn yolcu aleyhine zuhur edişini ne ile izah ncral Franko'nun sö.vlcdiği .cebelüttarık, bulunan bütün Tranıilvaoyanın iade• 
kında bir pafta bulunmuş olduğu da ma- Bu tik&yette pek az mübalağa vardır. edersiniz.? Nakil vasıtaları memurlarının İspanya kapılarının kilidi mesabesindedir. sini istemektedirler. Buralarda Kluj, 
ımldır. Abdülhamidin zamanında, hele mütarekede eksik. para vermeleri de önüne geçilmesi ıa- Bu kilidin a.sll sahiblerine rücuu icab eder.• batta olmak üzere Ar•d, Tamtıvar, 

Di~l:'r taraftan mezk\tr ajansın verdiği Türkiye ile münasebetini tamamen ink5r zım gelen auliatimallerdendir. sözlerini mevı.uu bahsederek Cebelüttarığın Brasov, Sibiu gibi tehirler vardır. Ru• 
hab.rde daha umumi mahiyette olarak otmi• olan Adaya ve ona benziyen bir çok oSevlnilecek bir nokta cebren İngihzlerden alınmuının güç ve faz- manyanın Umumi Harbden ıonra en 

l 1 lddl \ h k.k 1 tabık ol semtlere türkçeyl hı\li öğretemedik de altı ı b ı c bel k ın· ·apı an a arın a ı a e mu - a zayiatı muci o acağını, e üttarı - büyük zenainlift.j de buralardan gel· 
nuıdığ L. b H k -- ma Rumen garaon için kıyametler koparıyoruz! B''yük tayyare h.. J · 'tt'k b' ·1· ) d ) b·ı k ın· ·ıı · ~ ~ ını .xyana mec uruz. er e~ • u ucum arı.nı ışı ı çe ır gı.ız er en a ınY ı e, anca J:ı erenın mektedir. Bu mıntakada . petrol, de-
lfımdur ki Yunanistan, Yunan işgalini tim- O Nazar delimesln 1 taraftan memnun oluyoruz. Bir çok zavallı vaziyetini biraz güçleştireceğini, fakat har-

d.ıki Arna··udluk _ Yunanı·ııan hududları- k vrulu b . d 1 ,.. mir hacla olmak üzere her türlü ma· • bene a yor, par- d in neticeııi üzerın e tesiri o amayaca.ır;ını ,. nın daha ötelerine nakleden 1912 za{erle- Yanıbaşımızdaki köylerde domateı üç ku çr.l anıyor, yüzlerce tay • ,,. beyan etmekte ve ,öyle demektedir: den mevcuddur. Reşitsa yüksek izabe 
riııe ratmen bu günkü hududu kat'i ola- rufa imiş. Şeftali bet, kavun, karpuz üçer tayre düşüyor, mil- j .ona mukabil de, İ!'P&nyan1n, İngilte - fırınları, ve hnddehanele:rile Rult"an• 

k kar 
be-r kuru"' .. imi,. Dün koca kavunu ıs· tan- ı · h b / ~ b'" ··k ı' mer'-ezlerı'n ra tespit eden Avrupa arını tanımı•· v- Y" yonlarca ıra e a o- '~ renin hiç bir vakjt geç.miyecek .. olan. h':1- yanın en uyu aanay ti" • 

tir. bulda da bet kurufa satıyorlardı. Mübarek luyor. Fakat biz mem- $ ~ sumetine maruz kalac.agı da şuphesızdır. den biridir. Bundan ba,ka Transil• 
Çamura meselesine gelince, Türk - Yu- patatesin kilosu be, kuruşla on kuruş ara- nun oluyoruz. Çıldır- Bu hakikati tüphes.iz Ispanyollar da pek- vanyadaki arazi çok mümbittir· Bura-

nan r.ühıs mübadelesi sırasında bu bölge- ıındadır. Yani harb kıymeti biz.im gıda dığımıza hükmetme- Ala takdir ederler. Ondan dolayıdır ki, da mühim miktarda buğday, arpa ve 
deki mu··sıu··manların mu··ıeaddid defalar maddelerimiz üzerinde pek tesir yapma- . B'zı· mcmn G l F k , .. 1 . . ğm ·ı k d. Ş h. 1 :yın. ı un e- enera ran onun so:t erının ra en, mısır ekı me !e 1r. e ır er muntazam 
1 ürkiyeye muhaceret arzusunu izhar etmit mıştır. dl:'n tayyarelerin azal- biz, İspanyanın bôyle bir maceraya atıla- ve kalabalıktır. Münakale vu1talan 
o1d ki k d k F k t b .. Şimdi de bir nevi halk ekmeğinin ay- çünk· h li dd k u arı ay edilme tedir. a a u mu•- nıasıdır. ü eğer cağını hayli fÜP e a etme teyiz.,. iyi tanzim edilmit ve her yer çok gÜ• 
lümanların Amavud aslından oldukl3r1 Heri başından itibaren kilosu 7 kuruşa satıla- bu tanrruzlar, bu ,iddette devam eder!':e YAKIT z•I yollarla biribirine bafrlanm••hr. 
Fi.ırüldi.ı.ıı.ü irin, Yunan bük' um" eti, en ueniş cağl rivayet olunuyor. Bu ekmek mısır ek· h .. h k ki b. .k d ~ ~ • .. e ıç şup e yo ır gün ı i taraf a •ı.oes• Rumanyadan Transilvanyaya g~ı·ı -
\::ır uı.laıma arzusile hareket ederek ve yal- nıeği değildir, gene halis buğday ekmeği- di k ha ta d k ~, yecc ve va arruzun an vazgeçece - Havacılığımızı ilerletmek irin diiıi zaman, Balkanlara hakim olan 
r.ız alıikadarların arzusuna değil, ayni za- dir. tir. Hesabı meydanda: İki taraf da ayda iki ~ nıand h ı dı h '-L--· tll Avrupanın biraz ötesinde kıllık kıya- b' V L ·ı t 'hd L f'd' ? rnanzara birdenbire kaybol.makta, •·e a er er n vaziyetinin a.ıuuuııye bin tayyare ya yapıyor, ya yapmıyor. }lal- ır eRa e ı aıı RO t tr • 
bir surette tetkiki hakkında muhtelit ko- metler koparken bizim bu halimize naz.ar tuki &On hafta içinde her iki tarahn ideli- A~ım Us, son 1..amflnlardakl neşriyıtt mü- nıükemmel hinalarile Orta Avrupa 
rr.isyon tarafından serdedilen çok isabetli değecek diye korkarız. Hele kıtlığa uğra- asına göre kayıbları günde 50 - öO tayya- nasebetile bir Hava Vek5.1~ti ihda!'ile ha\.·a- göze çarpmağa ba,1amaktadır. 
m\.İtaleaya rağmen, viliıyetin bu kısmındaki r:;:i!;.Uerln efra?-1 baştanbaşa mavi göz- ı-eden fazladır, Yeni yapılan tayyareler bu cıhğımız.ın istediğimiz tekilde inkişaf ede- ı,te Rumanyanın ıstırabı hundan, 
n~fu_aun mübadelesinden topyekfuı vazgeç- zayiatı telitfi etse bile, büyük sür'atle akın bileceğini zannetmenın meseleyi basit gö:tle bu k11ıdar mamur, ve bu kadar mürn· 
mı.ş:tır. Türk Hava Kurumu Beyoilu yapan, muharebeye giren tayyareler bir kaç görmek demek oldu~unu ,c;ylemekte ve bit bir araziyi terketnıe:kten ileri ge • 

Bu gün bu viliyette mevcud 65.0i.f. nü- Kaza Şubesinden: sefer sonra ya kadro harici ediliyor; ya uzun şöyle demektedir: liyor. Zaten 1920 denberi Macarlann 
!usun içinde 18.109 kişi bu sınıfa dah,·ı bu- h b. h d 1 k 
1 

Ebedi Türk istiklAlinin en mühim unsur- t"mire mu tac ır hale geliyor. Bunlar te- ·Bununla beraber bu sa a a yapt aca ıstırabı da bu idi. 
unmaktııdır. Mü~fik bir idarenin nimetle- larından milH havacılığımızın inkişafı hu- 1.ifi edilemeyince, tayyare miktarı aıala a- işler sadece bir vekliılet değil, bütün dev
rinde~ istifade eden bu halk yurddatlarile susunda sayın halkımız.ın kurumumuza as- Z.."lla .sıfıra inme:t mi? Jet meselesidir. Fada olarak me!'elenin 
kım bır ahenk içinde yaşamaktadır. Bu 18 li a:ıa yazılmak için müracaatlerinin her gün Bir tek tayyarecinin bir tek bomba ile resmi devlet daireıı:i haricine çıkan bir de 
~ın rakamının hiçbir zaman artmamıt ol- arttığını gôren idare heyetimiz bu yurd 6e- ilzl be h . h nıillet cephe~i vardır. Varmak istedi~imiz 

Rumanya Transilvanyayı kurtar • 
mak icin harbi bile ııöze alabilecek • 
tir. Fakat kendisine anlatılmı,tır ki, 
Macaristanla harb, Almanya ile harb 
demektir. Bu takdirde Rumanyanm 
elinde kazaya nza göstermekten baı
ka çare kalmamıtlır. 

:'!:.':::ıa'::-:;~a g~;~dt~~;:;la~~a:~ ~=~ ver, üstün ruhlu zevatın vatan vazifesini Lrk:~ ,~::ıu:;;:. bu;;~:k:~.i~~ ~ :.~ Raye ancak talim ve terbiye ıisteminden 
d.•. Arnavudlar ta.rafından ko~ul..:ıcaklarını seve aeve yapabilmelerini teminen halkınu- ~ilse yarın biribirini yenemiyen muharible- başlayarak bütün devlet ve millet teşk..i
aoy~edikleri hakkındaki tdW: ise tekzibe zın kıymetli yardımlarını Beyo~lunda İı- rın zehirli gaı.lara da başvurmaları akla 18.tının bünyesini havacılık ihtiyaclıırına 
dahi dej.rnez. tikl&l caddesinde 61 Na.da Kaza Şubesinde gelince tayyarelerin böyle el~r, altmışar uyıun olarak tanı.im ve ikmal etmekle 

kabul etınektedir. sıfırı tüketmeltri temenni. edilemez mi? B.S. temin olunabilir.• Mümtaz Faik FENiK 
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-Lisans meselesini halletmeliyiz 
Diğer sporlarda f utboldeki kadar lisans 

hasassiyeti gösterilmemelidir 
~ Memleketimizde kökleşip yerleşmlıt ye -
l'i.ne spor futboldür. Yedisinden yetmi;.ine 
kadar herkes meıin topla al&lc:adardır. B;r 
Galatasaray - Fenerbahçe maçı olur, crti
ai gün gazeteleri kapanların çoğu neticesini 
evvelden Oğrendikleri oyunun safahatını 
okumak için can atarlar. 

Kulüblerimizde kollarını kabartıp yürü -
)'en üçüncü ıınıf futbolcüler yanında ba~ka 
sporların milll şampiyonları birer ıi!;k 

\ölgedirler. 
Futbolün bu derece tutunduğu memleke

timizde bir za.mandanberi bizce tanınmamıf 
fakat büytiklükleri ve faydalı bütün ci
hanca teslim edilmiş, gü:ıel ve verimli 
sporların qılanması için çalışılıyor. Bu i.;;
de de önayak olan devlettir. Bu uğurda 
en büyük faaliyeti yapacak olan kul~ble
rirnizde ise maksad teşekküllerile pek z.or 
telif edilebilecek başka haleti nıh.iyeier h;\
kim; hanıti spor para getirirse ona Htif&t 
etmek gibi ... 

Son günlerde, büyük ve faydalı dediği
miz bu ~rları mecburi yaptırmak yoluna 
&idildi. Bu, tabiatile müspet semeresini ve
recektir. 

Fakat bir gence İnecburen spor yaptır
mak. onu yarıta girmeğe icbar etmek de
lildir. Halbuki sporda yarış etmek keyfi
yeti normal bak.undan çok büyUk fayda te

min eder. 
Binaenaleyh bu !q)Or müntesiplerini 

}·;.Jnız idman yapmak değil, fakat yarışa 

sokmak için de çalışmalıyız. Büyük ~m
piyonlar böyle çıkar; bu şampiyonlardır ki, 
memlekette o sporun yerleşmesi hususunda 
baş rolü oynarlar. 
Çocuklarımw, büyük cesareti mı:?deniye 

bteyen bir yanşa girecek iken caydıran \'C 

onların bir daha müsabaka sahasına dön
melerini güçleştiren bir mesele vardır: Li
sans meselesi. 

Bugün cari olan li~s usulü futbolcü
lerin vaziyetleri düşünülerek ihdas edil· 
mi~tir. Memlekette yerleşmiş, münte!Jbini 
bol bol bulmuş olan futbol muhitinde tabi
atile işleri bir zaptü rapta bağlamak ve 
futbolcüyü istediği gibi hareket etmekten 
alıkoymak lizımdı. Bu düşünce ile, kulüb 
değtftiren futbolcünün ancak muayyen bir 
müddet geçtikten sonra tekrar lisansiye 
olması gibi bazı nizamlar konu!muıtur. 

Fakat diğer .rq>0rlarda· iş böyle deGildir. 
Evvela bu sporlarla kulüblerimizde ciddi 
surette meşgul olacak yalnız bir iki kişi 
vardır. Bunların toplayıp lisansiye ettir -
dikleri ı;porculara ne mutludur. Fakat bu 
5pôl mlıntesipleri arasında öyleleri var
dır ki, en uzak bir aliıkayı görmemif ve 
kulübünde isminin telaffuz edildiğini bile 
duymamıthr. 

4te lisansdan mahrum olanlar bunlar
dır. Futbolcü değillerdir ki idareci ağabey-

leri onlarla meşgul olsun ve her şeyleri 1 baı:;ka sporlarda çocukların el ve ayaklarını 
hııız1r oldukt.an sonra buyurun müsabakaya bağlamaktadır. Futbolde lisans aramak isa
den!in. Binnetice bu çocuklar kuiübleri bettir. ÇünkU futbolcü kulübünü de~işti
namma iştirak etmek istedikleri müsaba- rirı;e alika görmediği için değil, bü,..biitün 
ka sahasından münkesir, geri dönerler. bat:-ka ıebeblerle değiştiriyorj fakat diğer 

. ukl - 'lk .. !'porcularımııın bir kulübden diğerin~ geç-
Bu usulun boz ug~u 1 . gor~n, .yara- mcleri veya kendi namlarına mü.sabaka· 

yı ilk teşhis eden atletizm ıdarecilerı oldu . . k tm 1 . h kik t ı~'-- ·· 
d b·ı !is ya ıştıra e e crı a a en a i:lJ\.d gor -

ve resmt tampiyona a ı e ans arama - d·kı ... d. 
be be h' b' d d"k d rr.e ı erı ıçın ır. 

dılar. Bununla ra r ıç ır e 1 0 u Binaenaleyh bu günkü lisans usulü Kalk-
olmadığ:ı gibi en ufak bir itiraz nidası bile malıdır. Bununla beraber bu işlerin pek de 
i~itilmedi ve bu (Ünün mes'ud neticesini başı boş kalmaması için her spora aid da
aldık. ha basit birer lisans talimatnamesi haz.ırla-

Geçenlerde yapılan yelken yarışlarında nıp tatbik edilmelidir. 
da lisans aranmaması müsabıkların çok ol- Bir gün bu sporlar da futbol gibi tutu
mesını ve yarışların da zevkli geçmesini nursa o vakit bu talimatnameyi yeniden 
intac etti. gözden geç-irir ve zamana göre değiıtiririz. 

At kôiü ıarın lilM~bahsim üşter'ii Hd'e 
muhasebecinin yaptığı yanlışlık 

Bahis tutanlara verilen 10 liranın 7 lirası geri 
istenince kıyamet koptu alınmak 

At yar11ları hararetle devam ediyor. Ben 
dP. bu i.şin hastaı-ıyım. Her sene haftad.;: bc
lf('r liradan altı hafta 30 lirayı bahsi rnüş
tt'rek hesabına yaUrır, dururum. Şansımı 

1K>rmayın. O hiç ~aşmaz bakın. Bu hafta 
taltimi bağladığım atlardan biri yarışa bile 
iştırak etmedi. Daha çıkış çizgisi üstün -
dekı cokeyi tayyare oyununa l{etirip çevi
re çevire kaldırıp yere vurdu. Teskere, can 
kurtaran otomobili derken üzerine iki lira 
ile oynadığımız bu haşari at soluğu kar,ı
daki mısır tarlaları içinde aldı. Ne tali de
ğil mi? Fakat bugün benim anlatmak iste
diğim başka. Şimdiye kadar dünyanın hiç 
bir at yarışında tesadüf edilmemiş bir ~ey. 

Son hafta be-şinci koşuda idi. Yarış bit
tikten sonra pl&sede bahsi müşterr.k 10 lira 
vermiş:, herkes biletlerini verip kişeden pa
ralarını almağa başlamıştı. İşte tam bu sı
rı:tda idare odası tarafından bir gürültü 
koptu. Kişelere doğru bir iki adamın fer
yad ede ede k()ftuğu görüld,ü. Biri töyle 
~ğırıyordu: 

- Amanın durun... Allah aşkl!\3. sakın 
vermeyin. Feliket, çabuk tediyatı kesin' 

Herkes ,aşkın taşkın: Acaba! ... der gibi 
birbirinin yüzüne bakarken ort3Jıgı bir 
slıkün kapladı ve kişelerdeki memurlardan 
biri .seslt"ndi: 

- Ne var, ne oluyoruz 
ne1 .. 

- Yanlışlık olmuf. 

yahu, bu teliş 

- Acaib. nasıl olur yahu. Herkesin gözü 
Onünde .. _. Birinci.. .. İkinci geldi. 

- Öyle değil, yanlışlık hesablarda. Fe
laket. Şimdi ne olacak?. 

Derken tediyat kesildi .Bir dakika son
ra kara tahtadan on rakkamı silinerek :ıı·e
rine kocaman bir -3· yazıldı. Meğerse mu
hasib taksimi yanlış yapmış ve bol keseden 
bir çok kimselere üç yerine on dağıtmış. 
Şimdi bu paraları geri almanın çaresi? 

Dcrkcn muhasebe odasında bir müşavC're 
yapıldı. Biraz. sonra burnunun tepesine ka
dar kıı:armı~. göğsü bağrı açık bir delikan
lı sandalya üzerine çıkarak ~eyrüsefer me
mur!nrı gibi kollarını kaldırarak: 

- Durun; dinleyin, muhterem Baylar, 
Bayanlar, hesabda küçük bir yanh:şlık ol
du. onar lira alanlar l(ıtfen yedi.şer lirasını 
geriye versinler. 

- Ortalıkta çıt yok. 
Etrafta bir hareket ıörmiycn 

birdtn parladı. 
muhasib 

- Qer onar lirayı alanlarda namus var
ısa geri verirler. 

Etrafta gene faaliyet göremiyen muhasib, 
bu defa yalvararak: 

- Amanın etmeyin, Allah aikına yap
n1nyın. Bu işde ben yandım, bittim. Mah
volmaklığımı ister misiniz? Bir iştir oldu. 

Derken ahaliden baZlları: 
- Hesabda yanlışlık olur mu hıç? Ötc

kil{'r onar lira aldı. Biz de yedişer daha is
tiyoruz. 

Gürültü yeniden arttı. Ortalık karıştı. Şiın 
diye kadar hiç bir at yarışında misli görül
memi, olan bu yanlışlığın son perdesi n~sıl 
kapandı bilmiyorum. i'alnız yolda dönerken 
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Soldan sağa: 

ı - Tuhaflık. 
2 - Kordeli. 
3 - Bir rakam - ağacın aksamından -

tart edatı. 

4 - Ai':acın gövdesi .. 
tinde bulunan. 

hükılmet hlzme-

5 - Abide - tabeden. 

6 - Üstünde doğup büyüdüğümüz 
kazanılan fey. 

7 - Beyaz - bir renk .. tasdik ve hay-
ret ifade eder. 

8 - Çevik. 
9 - Elyafından ip yapılan bir nebat. 
Yukarıdan a~j:ıya: 

1 - Müsavilik. 
2 - Kıisenin başka türlüsü. 

3 - Yı?mek - az - bir edat. 
.ı - Kabul etmemek - yağma. 

5 - Si.lk\.ın - inilti. 
6 - DuhulJye kartı • yanardağlardan 

fışkıran erimit madenler. 
7 - Bir gıda maddesi • ay - bir edat. 

8 - Zabit. 

9 - Sokak siperi. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Albaylık 
Senelik 

Yabancı memleketJer için: 

Albaylık 

Bir senelik 

90 kuru, 
250 
475 > 
900 • 

imtiyaz 1&hibi ve başmuharriri: 
Necip Ali K ÜÇÜKA 

Umum netriyatı idare eden Yazı 
İ,şleri Müdürtı: 

Ce"Dal Hakkı SELEK \... ______ __.,, 
Basıldığı yer: Cumhuriyet Matbaası 

şu noktayı dü.şündüm. 

Faraıa hesabdaki yanlışlık aksi zuhur e
dip te kazananlara on yerine üçer lira da
~ıtılmış ve yarı yerde de hata anlaşılmış 
olsa idi. biletlerini verip üçer lirayı alanlar 
g~riye kalan haklarını nasıl ispat edecek· 
erdi? Ve dağı1aınayan paranın üstü ne o
lacaktı?. 

*** 

Pentatlon birinciliğinde atletleri
mizin kazandığı derece ve puvanlar 

Cumarte5i günü yapılan İstanbul pen - J Şevk~t: Uzun 5,90, cirid 45,17, iki yüz 
tatlon birinciliğinin puvan itibarile neti- m~tre 25,3, disk 24. bin beş yüz metre S,09. 
celerini okuyucularımıza bildirmiştik. Bu Topladığı puvan: 2502,99. 

Suadiye Plajı 
gün atletlerimizin bu beş müsabak;ı;lık ya- Nadi: Uz.un 5.10, cidir 42,60, iki yüz met
rışta elde ettikleri derece ve puvanları oku- . re 26,4, disk 29,73, bin beş yüz metre 5,51. 
yucularımıza sunuyoruz. Bunların içinde J To.ı;>li\dı~ı puvan: 2063,57. 
HJyri gibi kıymetli bir di5kobol'un bulun- : Uçtek: Uzun 5,09, cirid 22,20, iki ;üz 
mıısı ve üçüncü kategori atletlerinden ba- İ nıctre 24,2, disk 21,42, bin beş yüz metre 
zılarının gerek derece, gerek puvan bakı- 1

, 5.03. Topladığı puvan: 1996,28. 
mından birinci kategoride yarışan atlet - Bu atletlerin yaptıkla~ı dereceler kendi 
Ierden baz.ılannı geçmif bulunmaları ü:r.e- rekorlarından daha aşagıdır; buna sebeh, 
rine okuyucularımızın nazarı dikkatleri.r.i 1 beş müsabakayı iki saat i~inde yapmalen 
celbederiz.. Bu da gösterir ki ufak katego- ve yorg~n . düşmeleridir. içlerinde yalnı~ 
rilerdeki atletlerimiz ihmal edilmiyecek bi· Hayri dıski 38.17 metreye atarak kendi 
rer varlıktırlar. ?<'~.orunu aŞmıtUr. 

Birinci kategori: Uçüncü kategori: 
Karamoloengo: Uzun 5.27, cirid 38.~. iki 

ytlz metre 25,2. disk 28.30, bin beş yüz 
4.55. Topladığı puvan 2332,89. 

Birinci kategoride bu sene de Me:ilı bi
r'..ncilik aldı~ıru, ikinciliği Kuleliden Hay
rinin üçüncüluğü de Fenerli futbolcülerden 
Şevketin kazandı~ıru evvelce de bildirmiş
tik. Şevketin Bahkesirde olduğu gibi, atle
tizmle İstanbulda da meşgul olması kendi
ai için büyük kazane olacaktır. 

Melih: Uzun atlama 5,85, cirid 50,00, iki 
yüz. metre 23.4, dhıık 28,95, bin beş yüz 
metre 4,41,3. Topladığı puvan 3211,q2, 

Hayri: Uzun atlama 5.04, cirid 48, iki yüz. 
nıt"tre 24.8, disk 38,17, bin beş yüz metre 
5.53. Topladığı puvan: 2693,57. 

•• 

Çoroğlu: Uzun 6,40, cirid 28.10, iki yüz 
n1ctre 24.7, di~k 22.80, bin beş yüz metre 
5,04. Topladığı puvan: 2200,47. 

Emin: Uzun 5.33, cirid 33,30. iki yüz. met
re 25.1, disk 25, bin beş yüz 4.57. Topla
dığı puvan: 2162.92. 

Necib: Uzun 5,32, cirid 37,80, iki yüz 
metre 26, disk 24,18, bin beş yüz metre 5,03. 
Dıkkat edilecek olursa bu dört küçük at

letin puvı:1nl.ı:ıır1 birinci kategori dördüncü
sünün F.ayılanndan daha çoktur. 

Gazino ve Oteli Açıktır. 
'!_'.:H~e~r~g~U~n'..'_~c=a~z~v~a~rd~ır~~~~~~~~~~ ----·-

Kilis Gümrük Muhafaza Taburundan : 
1 - Müteahhldl nam ve hesabına (3186) kUo sadeyağ açık ekslltmeye 

konulmu.,tur 
2 - Muhamm<;,n bedeli (3982 lira 50 kuruştur.) Muvakkat teminatı (298 

ara 69 kuru~tur.l 

3 - Ekslltme 27 ağustos 940 salı günü saat 15 te Tabur Satınalma Ko-
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz verillr. (66471 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdü~l~nden :"'l 
Muhammen bedell 18,000 <on sekiz bini 

ve telerrüatı 24 eylfıl 1940 salı günü saat ıs 
J~are binasında satın alınacaktır. 

Ura olan Sterilizasyon cihazları 
te kapalı zari usullle Ankarada 

Bu ~ girmek isteyenlerin 1350,- (Bin üç yüz ell!l liralık muvakkat temi
natla kanunun tayin ettığl vesikaları ve teklillerlnl ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeler! lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ~ialzeme 
Tesellüm ve Sevk Şelllğlnden dağıtılacaktır. 

dairesinden, Haydarpaşada 
(7042) 

Bu aozler Leonsia'yı çığrından çıkar
mağa yetmişti: 

- Hayvan herif! diye haykırdı. Delol, 
i!it! .. Yıkıl karşımdan! .. 

- Size buradan ayrılmanız.ı tavsiye ede
rim, Bay Henry Morgan! 

.Uç -,ı Gene kızı kolları arasında sıkmak ar -
~ zusunu güç zaptedebilcn delikanlı, mey
~ dan okuyan bir tavırla: 

Fakat delikanlı kalkıp gidecek yerde gene 
kıı.ın önüne dikildi. Sesinde takadan eser 
k.rılmamıştı. Kat'i bir tavırla: 

JEACK LONDON 
Müterci mi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA : 12 

Gene kız yüzünü utancından ellerile ka- / Gene kı2 bu sözleri işitmemiş gibi dav
padı. Fakat kulaklarının mercan gibi kı- rantlı. Bir ceylan çevikliğile sıçrayarak a
zardığı gôriılüyordu. Delikanlı da bunu gör- yaA:ını kuma vurdu: 
dü; ve ilk defa olarak, vcidini yerine ge- - Bacaiım kütük gibi olmuş. ağtrlaşmış. 
tirmenin ne kadar güç olduğunu hissetti. Hiç duymu~or _, 

Leonsia'nın güzel parmağına bir başka Bunları ao~l~r~en .artık yüzünü ellerile 
dtHkanlının nişan yüzüğünü geçirmek için kapamıyor, bılakis gülüyordu. 
linm gelen cesaret ve metaneti nereden Delikanlı sözün mecrasını değiştirerek: 
bulacaktı? - Bana karşı yaptığınız muameleyi anla-

Kalbini gene kızın füsunkar güzelliğıne 
karşı demirden bir zırhla örtmeğe karar 
vererek acı bir lisanla dedi ki: 

- Şimdi de eminim, zararsız. bir Labarri 
yavrusunu z.ehirli bir yılandan ayırd ede· 
mediğim için sayın aileniz erkanından biri 
canımı cehenneme göndermei;e kalkacak· 

tır. Çiftlikteki ırgadlardan birini ça,:'(ırın da 
ıünahımın cezasını versin. Yahud da, arzu 
buyurduj:unuz takdirde, bu cezayı bizzat 
siz verin bayan! .. 

m::ık kabil değil. dedi. Beni niçin amcanı
zın katili sanıyorsunuz?. 

Bu elemli hitıra gene kızın n~'es;ini dt'r· 
hal dajtıtmağa kifi gelmişti. Hiç cevab ver
medi. Öfkeden fırtınaya tutulmuı bir yap
rak gihi titreyen parmaklarile mendilin dü
ğümünü çözmeğe çalıştı. 

Mendilin düıl:ümünü çözmeğe çalıştı. 

Delikanlı: 

- Musaade buyurun da ben çözü ve
reyim1 dedi. 

- Ne gönül kapıcı, büğüleyici bir gü
zeJliğiniz var bilseniz! dedi. Şu anda, ilk 
tcg.gdüfümüzü hatırlıyorum. Buselcriuiz 
ate~ten dahR yakıcı idi ve dudaklarınız yu· 
rabdsın fı:ı.rksızdı. Akabinde beni ölüm1e 
trhdid etmiştiniz. Gene de değişmemiş!ıini:;:, 
Hep ayni Leonsia!.. Fakat müsaade buyu
run dR mendili çözeyim. Minimini narin 
parmAklarınız bu işi beceremiyecek ... 

Öfk~den kudurmuş gibi tepinen gene kız, 
hiç c~vab vermiyordu. Delikanlı alay et
meğe devamla: 

- Cenabı Hakka bin şükür ki.' yüzerktn 
de yanınız.a silihınızı almamışsınız! .. Y(\k,a 
benim gibi kalbind~ hüsnü niyetten başka 
bir fCY taşımıyan zavallı bir gencin cen:>ı.c 
merasimi muhakkaktı! 

Bu sırada, gene Hindli koşarak Leonsia
nın penyuvarını getirdi. Gene kl.Zı hemen 
vücudünü örttü. Sonra Hindlinin yardı • 
nüle bacağındaki mendilin düğümünü çöz-
nteğe çalı.şlı. Mendili çöz.ünce, bir yılan 

tutmuıt gibi, nefretle uzağa fırlattı: 
- Pis mendiliniz sizin olsun! .. 
- Ya bacağınızda bıraktığım izler ..• 
Gene kıı uıaklaşır gibi yaparak: 

- Şimdi de ciddi konuşalım, Bayan So
lano, dedi. Beni dinleyiniz. Göz bebekleri
niz htediği kadar şimşek saçsın, fakat sö -
zümü keııımeyiniz. 

Bunları söyliyerek yere eğildi. Mektubu
nu yerden aldı: 

- Size bu mektubu yazıyordum. Bir -
denbire bir çığlık attınız. Aklım başım
dan gitti. Alın, bakın, okuyun, r ica ederim 
Korkmayın, z.chirli yılan deği ldir, ısırmaz .. 

Gene kıZı mektubu almak istemiyordu. 
Fakat gOzleri, gayriihtiyari, ilk satırlara 
ilişti. 

Hayret! Demek bu delikanlıyı Henry 
Morgan zannetmekle aldanmıştı. Meseleyi 
yava, yavaş idrak ediyor gibiydi. 

Francis, büyük bir ciddiyetle: 
- Namusum üzerine yemin ederim ki.. 
Dedi. 
Gene kıZı kekeliyerek: 
- Siz ... Siz Henry değilsiniz, öyle mi? 
Diye aordu. 
- Hayır. Mektubu bir defa sonuna ka· 

dar okumanızı istirham ederim. 
Gene kız, bu istirhamı reddetmedi. Mek· 

tubu okumağa başladı. Delikanh bu sırada 
Leonsia'nın çehresindeki altın ışığın parıl

tılarına hayran hayran bakıyordu. Sonra, 

30 ağustostadır 
Milli da Fuarında 

gosu 
tarafında 

.. İzn1ir 
Zafer Piyan· 

etmiştir. Türkiyenin her 
uz ere bir 

satılığa çıkarılmış olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
biletten 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 
Za.fer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

lkramiye adedi ikramiye miktarı 
Lira 

İkramiye tutan 
Lira 

1 
1 
1 
2 

60.000 
20.000 
10.000 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

5.000 
2.0QP 
1.000 

100 
10 
3 
2 

63345 Yekun 360.000 

İstanbul Defterdarlığından : 
Delterdarlık binasının tamirinden çıkıp avluda toplu bir halde bulun.ı' 

mermer hela ve musluk taşları mozaylk plAklar, yerli ve marsilya klren:l~.~: 
lerlle bir miktar tuğla 2/10 940 pazartesi günü saat 14 te Mllli Emlak MiidU , 

lüğünde toplanacak olan Komisyonda açık arttırma Ue satılacaktır. Mu~•~, 
men bedel 80, muvakkat teminat altı llradır. (~ 

Belediyesi ilanıa.:IJ 
Tahmin 
bedeli 
7012,48 

teminat 
525,94 

r) 
Mazutıa muteharrlk Belediye vesaltınln yıllık lhtll.ş 

7056,10 529,20 
!çln 66469 lltre motorin. ıı1 
Belediye hududu dahllinde yeniden teşkil edilen sıl' ıı1 
bakım merkezler! !çln alınacak 74 kalem !lac ve sıl' 
malzeme. ~ 

Tahmin bedellerlle llk teminat miktarları yukarıda yazılı mevad '"
1

, 

alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarı usullle ekslltmeye konulmuştur. şart~ 
meler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 26·8 1, 
pazartesi günü saat 15 te Daim! Encümende yapılacaktır. Tal!bler!n ilk ıeıı'gıl 
nat makbuz veya mektubları ve 940 yılına ald Ticaret Odası veslkalarlle ıı ~ 
numaralı kanunun tar!latı çevresinde hazırlayacakları tekli! mektublarını 1~•1 , 
günü saat H e kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (116 

bir rüyada itrliş" gibt"" gözlerini gene k.ız.ın 
ko.dife gibi yumuşak gözlerine çevirdi. 

Gene kız sordu: 
- Bu mektubdaki imza kimin? 
Dt'likanlı, derin bir reveransla eğildi: 
- Bendcnizin efendim! 
- İ~iniz? İsminiz ne? 
- Morgan! Francis Morgan!.. Mrktub-

da da izah ettiğim Jt"ibi Henry ile ben ak
raba oluyoruz. Kardeş torunlarıyız. .. 

Gene kız tekrar şüpheye kapıldı. Nefret 
ve istikrahla: 

- Hcnry! dedi. Bütün bunlar dolab! Be
ni böyle hilelerle aldatamazsın. Sen Henry
niıı tl kendisisin!.. 
Francıs faŞtrıp kalmıştı. Parmağile bıyı

ğını gösterdi. 
Gene kız, itimadsız.lığını haykıran bir 

sesle: 

- Bıyık bırakmaktan kolay ne var"! de
di. Buradan ayrıldıktan sonra bıyık bı
rakmışsın! 

Frenci-, bunun üzerine, sol kolunu sıva
dı. Gene kız, bu harekete, ilkin bir mana ve
rememişti. 

Delikanlı sordu: 

- Sol kolumdaki yara izini hatırlarsınız 
ya! ... 

Leonsia, başile tasdik etti: 

- Peki, öyle ise, yara izini gösterin ba
na! .. 

Gene kız, beyhude aradı. ~elika•l ının 

sol kolunda yara iz.ine benz.er hiç bit t'f 
yoktu. $i:I 

- Affedersiniz. dedi. Aldanmışnıt· 
yaptığım muameleyi düşündükçe ... 

Delikanlı, muzibli~i seviyordu: .tP 
- O buseler hali hayalimde yaşı) 

dedi. ı<' 
Gene kız, birdenbire mevzuu değiştircr' ı 
- Henry'den haber getirdiğinizi sö>" 1~ıı· 
• ti' • d d' ol• mış nız, c ı. Demek onun masum ,. ",,,/,_ 

Sunu iddia ediyorsunuz. Sahi mi söyllJ~l~~ 
sunuz? Oh! Sözlcrinlz.e inanmak için ,,e 
feda etmez.dimi .. 

- Vicdani kanaatim şudur ki, 
amcanızı öldürmemiştir. Katil o 
Buna emin olabilirsiniz.. . ııııu• 

Gene kız, büyük bir sevinele delik 
Pın sözünü keserek: ~ 

- Yeter, yeter! dedi. Şimdilik bıl l< rtı" 
i:;:.ehat ~.ifi. :ekr.ar affınızı rica ~~ 
Afaamafıh, hıç bır suretle beni oP 
hakkınız. yoktu. 

FrancU. cevab verdi: ~ 

- LOtfe~. h~t.ırlayınız ki, sayın bal18~ 
o &ll'ada gobcgıme rovclveri dayaını~ it' ' 
O anda yüksek emirlerinizi yerine .gel~ 
memif ol~aydım, ateş etmiyeceğiniz.t 
temin edebilirdi? 

Gene kız, yalvaran bir sesle: ~' 
- Allah aşkına susun, bu bahsi kapı dl 

Jım artık, dedi. Şimdi peşimsıra ge.~~!'11 
eve gidelim. Yolda bana Henry ha~) 
malılnııt verir&iniz. (A.rk»i •~ 
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