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Üsküdar vapur ücreti 
ya~inda ucuzlahlacak 

Dun Üsküdar H Ik . 
rneb'usları halk! a evınc!,• İstanbul 

Temyiz azahklarına 
tayin · edilenler 

rada, Üsküdar! 1 a temas ettikleri sı
lck\crinden ver' arın ge~en seneki di
larken, Üsküd~~e getırılenl~ri sayar. 
J'.Ck yakında vapur bıletlerinin 
soy\emişlcrdir. ucuzlatılacağını da 

GUNLÜK AKSAM GAZETESİ 
:Ankara 16 (Hususi) - Münhal 

Ternyiz azalıklarına Adliye müfettiş
!erınden. Rahmi, Bec!;ri, İstanbul A
gırceza reisi Refik, Ticaret reisi Faiz 
ve Münir, İzmir Ağırceza reisi Sü
re:l'.ya .ve !!ursa hakimi Galibin tayin· 
lerı Yuksck Tasdika iktiran etmiştir. 
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lTALy 
tvv ANLARIN 

E~CE BIR SKOE~ HADiSELER lltÜNASE BETİLE YUNANLILARAj 
- AKAMINDA E DAHA iŞGAL ETTİKLERiNİ TEHDİD l". HATIR LATTOKLARI KORFU ADASI 
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Yüklü"" anın tehlikenin bü. 
gu harfıı d 

Yarak y 1 ın a korkma. 
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1 rnayar h racağını h a ayakta du-
ve erh . b" 

arru:ı; h 1. d angı ır ta. 
a ın e d 

binbir h t ec adlarının 
a ıraıı 

raklarin uyuyan loP-

• 

....... --. ~ 
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• ı en b .. "'h rnanlıkla .. d uyu hahra-
rini ürnid '"". alQ"ıQ edecehle. 

MEÇHUL TAHTELBAHİR TARAFINDAN 

E
•••ııı1 1ııuıı1111 edıyoruz \ 

BATIRILAN YUNANLI LAKIN HELLA 

ak" llll11111ıııuıı11uı11111 • 
MUAVİN KRUVAZÖRÜ 
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Davud li ornıtacılarından 
l•r' . betile ltaı~:nı:. katli mıinase-
y IJUrı • doıturnuz Janı Ye cazetc· 

Yunanın 
BELLE llııan11tana k Ye müttefikim· · 

Vazi ar,1 lnııt ız 
ıaıu!et l•Y•I •lıe~intli .oldukları k • • • • 
nıeıele-:~~de okud~ Taft ruvazorU 
~ "~. ıza1ın:d~a~ba~·it~ı.~..,u~::•;..;~i-tor illendil 
bir ~ d..a.. ı.... a. .... uıclan 
tiıınulü de rneaeı • ı...., 2115 tonluk d n._n dikL · enın Iİyui 
•tek malı· ""it hakk ·ı 

Yunan 
atılan 

31 

il Alma ıyeıtedir. in .1 
1 • celbe-

lıiı b • n haya laa ıı tereye kar• 
de . 11 ~nda, Afrik~•lannın aıklaı· 
•ld!":dıy~ luıdar cid;;'uha~ebelerin
~ denuyen ve Ak hır netice 
ı..,;; •le ceaaret ı·· 

1 
denitde hiç bir 

lltea Balkanlarda oı' •r.•rniyen ltalyan 
Y •nb•ri ihtirnaıa•• 'Y•te &'•çrneoi 
ordu ç·· k •n uzak ı 

Ya S • un Ü bir tar f utulmu. 
old ~Vyetlerin him a ta_n Yuıoslav• 

uıru B •Y••ıne .L ltr h ve ulıariıtan h rna.,.ar 
it~ ~.rn de Alman d •m Sovy•t· 
" «cuh eld ya • huıuıi b' 
ı u.rı . e etmit old w ır 
Cİih .. nıstanın bu hima u.., halde, 
lıtai •rd•n malınım bır!,~ ,_Ye l•vec. 
" • çak · ""'ı""a11 ·· 'il.nan· tnanıdardı Ei I •up-
lırır v lllana karıı t~lebl ~r. talya 
tne • taıyika d •rını aıkla1• 
ltaİ'ylekeı, hayat -~hvaarn ,~d•rse bu 
.. •Ya - " o..,.ak ·· <>ulıa . Peıkeı ç•kil . uzere, 
tın "•tanda • mıı demektir 
ke~ •lınıtıaıileYİ~ı;'ntflann ıilaı, al: 
._" •r•ıtnda bir ~ arın bu hare-

ı"llr •dileb·ı· munaıebet de ta-
taly ı ır. 

h a, lalıay .. , 
•ator]u' Yu ettiği büy"k • 

•tıtıaı, .. ıtunun tem•lle . . u ım. 
. ıçın •• k rını ... ğl 

lıt"'•k • •na edonya lil arn 
llollla 1 tntcburiyotind /'

0 
• farka 

liYar mparatorluğu ; ırb. Yaktile 
· . eyloın · · I a u Yolu İh· 
~hlın; h' lfbtı. ıte Arna~·dl • .. il •• 1 ·~ U1t1n 
1 n111cı •a oy e bir hareketin b 
triıtı · Ymııtık Fik · •ı· 
d' ilde ald • ır Ye kanaat. 
ı"l•r ltyid •nmadığım111 timdi bi. 

ı llu lal I •ltn•ktedir. 
lal ır •nn I' Yanların . Y~zıldıiı dakikada 

d •~at 1923 ~enı hır hareketi yoktu. 
,1°1 •Y1&ile Ko • 6•~e böyle bir meıele 

"'• . rfiı lf& 1· . h 11· it ıyi tna .a ınuı atırlattı. 
hüy·"iın kana~~Y~ delalet etmez. 
Ye 1iilc llliiltefik·""'•ce, ltalya tıpkı 
tn= trde lt\İiıt ı !Almanya ııibi uzak 
y01İ' "1iiaternı·~ •ke edinmek iste
Iİıl •tını b •• ~. -•I l•raneleri hareket 

•ıtıek · ·.....,. •tını d lerde .• 1Çtrtdir .~ nazarın an 
ın tnuaıeıtıı.k Çunkü uzak yer· 
dı asr~flı "• h • edinm•k hem çok 
<e ~ı lngi1t.,:"'.de l•hlikelidir. Kal-

na-ın Fi •<>u ·· rrı ·· ' ' trrıenk aun dünyantn en 
uıtem] k ı • Bel ik baitı ' e erine ~ a ve Fransız 

haıın ~•mak için :~verci ayağı 
d •ide hen.. Ulun kudret Ye 
"· Fa uz •Yakı vay r<ımuhal ol a durmakta• 

/\.,~ kayhetae bile •~ak lnııiltere da· 
tııpat• müst•rnlek .-~onya tarktaki 
t;, ı •Yaiiı •ok • •rıne yeni Av. 

••tının d'li! mıyacaınnı H • · )'an ı e a k ıı.· arJcıye 
lıa~lmiıtir. çı ça ve reımen be-

d•ki Yanın Afrika . 
nu t F ran11z mü 1 l•mal aahillerirı. 
.,.,;~.n hl•adarın~ e~~ekelerinden Tu .. 
İ~in •Yonıı:. lta1 toz atat:ağıaı zan .. 

de tn" h" Ya, Yann k d' • olan ut •ı bir t h . •n m 
lir . Almanya ka • dıd heyulim 
. •Yı l" r111ında t • t' h 
lıt,"1 uzunı.undan f 1 a m em-
litı.c e:ı1• Diğer rnij ;z • Yaralamak 
h, e, lalya bura! ı •mlekelere ce-

tır -."daran fi ~.ı ı. ~on erebilir • az a mu-
"'"•rd •"en d an Yapacaiiı f d ek e o lop-

N e a arlık nia-
CArkası ~· KOÇOKA 

• ı •ütwı ' le] 

kruvazörü 
torpillerle battı, 

kişi de kayboldu 
Atina 15 (A.A.) - Resmen bildirilWği· 

ne ıore Jlelle İo;minCltki ?115 tonluk 1·u .. 
nan kru\.azorü bu sabah qat 8.30 da meç
hul bir deniz.allı tarafından batı.rtlmı,tır. 
Knt\.'&7Ôr hahrıld.ı(ı zaman Ege denit:i.n· 
d~ki Tinos adasında rıhhma bir kilometre 
me-ıafede d("mfrli idi. Knı,·azor I\leryeın 

lıa~·r1unı ml.ına~betile donatılmqıtı. Deniz
altı dalmıt bulunuyordu. 31 ki1i Uyıb -
dır, •• Atina 15 (A.A.) - Bu sabah bir de -
nizaltı tarafından torpillenen •Helle. kru
\·cı.zörüne tiç torpil atılmıştır. Torpillerden 
bir1 kazanlar hizasına isabet etmiştir. Di
~er ikl torpil hedefe i.ubet etmemiştir, fa
kat plljş giderek patlamıştır. 

•Helle• mürettebatından bir kişi ölmüş, 
29 kişi yaralanm&ftır. Plijda sadme ne -
tic<"sinde ölen bir kadın 31 inci kurban 
olmuştur. 

Bir sahil gemisi. yanmakta olan Hellet;. 
çekmei;e il'şebbüs etmitse de halatlar 
kopmut ve biraz aonra da Helle batmıt
tır. 

ltalya, Yunaniatandan lngili:ı: 

R'arantiıinden va.z ges;meaini 
iıtedi mi? 

Atina 15 (A.A.) - Röyter: İtalyanın Yu .. 
n~ni~t.nnn müracaat ederek İngiliz ,etaranti
~lndcn VRZgeçmednl istediğine dair olan 

•herler hakkında burada hiç bir malUmat 
rnevcud delıl;ildir. 

Meshur kahraman 
' Davud Hocanın 

Adliyedeki dosyası ! 
Atina 15 ( . 

riyor: A.A.) - Atına ajansı bildi-

İki ay 1 iki fu evve Arnavudluk topraklarında 
Ho•an navud tarafından katledilen Davud 

" ın adli d k' , malOmat Ye e ı dosyasından aşağıdakı 
çıkanlmıttır: 

1 - Prevez · 
numara} e cınayct mahkemesinin 36 
ran'I n' ve 9 ıe,rJnievvel 1919 tarihli ka-

e avud Hoca .. Yt:1.n v .
1 

G ve suç ortaklnrı hırısti-
ve hı~~· otzla, müslüman Malyo Osman 
\'chib T ıyan Talı:e Nilomani, müslüman 
Rehap'ı ıdmo He ıene müılüman Zakir 
lı.yı ~amm~dcn kat!cttiklerinden do· 
n,utl~~~r. n muebbed küreğe mahkılm o!-

2 - y 
numaralı anya cinayet mahkemesinin 14 
kara -·ı h ve 14 tetrinisani 1919 tarihli 

ıı e oca bir Jt· i"- Z ıuç ortagıle birlıkte müs-
u.man akir &-ko' · 
Re~id Habih D yu ve ı~ne müslürnan 
lertndcl'\ d la eyi taammüden öldürdük-

·d·ı , ~u 0 Yt 20 ıene küreğe mahkfun 
t mı1' ... r• 

3. - Preve1.e m hk 1 • ve 10 h zl a eme~ nın 30 nıunarah 
a ran 1921 t 'hli k suç ortakl arı ararile hcca ve 

ile ıene arı .ol~n hırhıtiyan Take Nik:>mani 
lurıatıyan Konstarıtiıı ve müalü.-

Sovyetlere 
nazaran 
Akdeniz 

ltakiınlyeti 

«ftalyanlar Babtilmen
d~bi alsalar bile Ak· 
denizde bir kontrol 

tesis edemezler ! » 
Londra 16 (A.A.) - Moakova 

radyoau, lznıtia cazeteıinin Akde
nit nziyeti hakkında yazdığı bir 
makaleyi netretmittir. cAkdeniz va· 
ziyeli• adı altında netredilen ma. 
kalede, Akdeni.z mücadeleainin bu 
harbde ehemmiyetli bir rol oynadı· 
ğı tebarüz ettirilmektedir. Makalede 
cltalyanlarm, Jncili.z Somalisini v• 
Babülmendeb limanını ellerine ge
çirseler bile, Akd•nİ.zde bir kontrol 
tesisine muvaffak olamıyacaklan 

ıüpbeıi.zdir.• denilmektedir • 

Sovyet gazetesi,• aynı zamanda 
ltalyanlarm Libyadan M11ıra doiru 
yapacaktan bir hücumda muvaffak' 
olac:aklannı da 1Üpheli cönnekte
dir. 

clzveıtia» 
bitirmektedir: 

ınakaleaini ıu suretlt 

«Alacağı ncıtice ile mü.tem· 
lekelerin ve Ahdeni:ııin kaderi. 
ni tayin edecek olan bu harb 
bir yığın meçhul amiller vaıııl· 

landırmahtad ır. » 

Bulgar Başvekili 
Moskova ve Ankara 
elçilerile görüştü 

Sofya 15 (A.A,) - Stefani Ajansından :_ 
Başvekil Filoff, Bulgaristanın Moskova ve 
Ankara elçilerini kabul etm1':tir. 

man Malyo Bu.si, mü~lüm;n Ahmed Haşim. 
müslüman Balup Mehmed, müsJümR.n Hü
st'yin Yakub ve hıristiyan Vasil Çuval'e 
karşı 4Qkavet hareketinde bulundukla:-ın • ' 
dan ve ya!'ak roilihlar taşıdıklarından dolayı 
pyabcn 17 seneye mahk<ım edilmi~lerdir. 

(. - Pre\•eze cinayet mahkemesinin 14 
kinunuevvel 1921 t.arihU kararile Hoca, 
şantaj yaptığından dolayı dört sene hapse 
mahkt1m olmuştur. 

5. - Yanya mahkemesinin 14 numaralı ve 
1923 tarihli kararile Itoca, suç ortakları hı
ri!'tiyan PlaU:ika ve hırlstiyan Take Zoga 
ile birlikte katil tetebbüsünden dolayı tp

ya.ben 18 seneye mahkO.m olmuşlardır. Bir 
müddet sonra tutulan takl Zoga idam edil
r.ıiştir. 

6. - Yanya mahkemesinin 9 numaralı ve 
& mayıs 1925 tarihU kararlte Hoca tuı; ortağı 
Hıristo ile birlikte tanlaj, adam kaldırma 
ve yasak slllh tatıma maddelerinden gıya .. 
ben mahkıl.m Olmllttur, 

SON 
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HABER 
LANH~ 

Alınanların 
1000 

tayyare De 
hüeumları 
Bunlardan 

ı44 Ü 
düşürüldü! 

Londra 16 (A.A.) - Dün, İngiltere 
ısahiUerine yapılan hücumlar eanasın

da 144 Alman tayyaresi dütürülrnü,
tür. 21 İn&iliz tayyaresi zıyaa uğra
m1fhr. Bunların pilotlarından 8 i kur
tulınu,tur. 

Elde edilen netice Alınan zayiatile 
asla mütenuib değildir. 

144 tayyarenin 128 i İngiliz he.va 
kuvvetleri tarafından düşürülmüştür. 

Hücuma iştirak edtn Alman bom
bardıman ve avcı tayyarelerinin sayı
sının 1000 e baliğ olduğu bildirilmek
tedir. Bu, İngiltereye fimd.iye kadar 
yapılan hava hücumlanıÜn en büyU
ğüdür. 

Alman hücumunun hedeflerinden 
biri, Londra civarındaki Croydon tay ... 
yare meydanı olmuttur. Burada yalnız 
bir kaç hıuar yapılabilm.iftir, Şimdilik 
daha faz.la tafsilit mevcud değildir. 
Mancheat.er'de baı.ı fabrika binalaı'l 

hasara uğramıf, bir kaç ev tahrib edi1-
mittir. Ölen yoktur. Portland üzerine 
bir hücum yapılmtf, bu hücumda hiç 
bir netice elde edilememiftir. 
Hücumların çoğunda Alınan tayya· 

releri İngiliz sahillerine ulafır ulaş -
maz İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
tardedilıniılerclir. 

~ Dütürülen Alman bombardıman ve 
avcı tayyarelerinin yek\1.nu c.ene her 

. "I 
ıtiotermektedlr. ı:.ır edilen lılr Al
pilotu ıılbftdıuı "' - luı~" 

•- lnsWz avca tayyam:ilari fevka-
Ji:de pilotlardır ... 

İngiliz halkının, hücum esnasında 
gösterdiği metanet milal !etki! ede
cek: mahiyettedir. Bir kısım halk sığı· 
naklara çekilmişler, bir kısmı da hava 
ilıarbini seyretmeğe koşmutlarclir. Pa· 
raşütle yere inen Alman tayyareci.le• 
rinin hepsi derhal eair edilmitlerdir. 

Bu ıabahki İngiliz 
tebliği 

Londra 16 (A.A.) - İngiltere Hava 
Nezaretinin bu sabahki tebliği: İngiliz 
hava kuvvetleri, dün gece, Alınan iş
gali alhndaki Blaye, Pouillac, Ambes 
ve daha baı.ı Fransız tehirlerindeki 
petrol depo ve tasfiyehanelerini bom
bardıman etmişler ve yangınlar çıkart· 
mı~lardır. 

İngiliz. hava kuvvetleri, aynca, Fran• 
sanın timalindeki bazı tayyare meydan
larına hücum etmitlerdir. Dö;rt Ingili:t 
tayyaresi kayıbdır. Cologne'daki elek
h·ik fabrikası da bombala.nmıstır. 

Yeni metod: Almanlar 
İngiltereye bot para· 

şüt atıyorlar! 
Londra 16 (A.A.) - Almanlar İngiliz 

halkının lcuvvei maneviyes.ini kırmak 
için yeni bir metod kullanmaia batla• 
mı,lardır: Bu yeni nıetod bazı İıi.giliz 
mıntakalarma, büyük miktarda, para
eütis-tsiz parqüller atmaktan ibarettir. 
Bu teşebbüs hiçbir netice vermemiştir. 

Bu münasebetle bir İngiliz gazetesi 
diyor ki: 

Almanlar pa.ra,ütçüsüz paraşüt ata
caklarına paraşütsüz kıl'a'lar atsal.1r 
daha iyi ederler. Almanların İngiliz 
başkum•ndanl1ğını hataya sevkctmek 
için içinde askert raporlar olan meşin 
cüzdsnlar attıkları da müşahede edil· 
miştir. Almanların ıayesi . aıikirdır: 
Panik çıkarmak! ' ' 

Bu harb uzun 
sürecektir ! 

Londra 16 (A.A.) - İtalyan -Kori· 
yere Dellesera• gazetesi yazdığı biı 

makalede bu harbin uzun ıüreceğicU 
kabul etmektedir. 

Ticaret Vekili 
yarın geliyor 

Nazmi Topçoğlu fuari 
açmağa İzmire gidiyor 

Ankara 16 (Hususi) - Fuar ayın 20 sin
de Ticaret Vekilimizin bir nutkile açılacak
tır. Nazmi Topç:oğlu bu ak.tam Ankaradan 
İstanbula hareket edecek, oradan da İzmi
re gidecektir. 

Haber aldı[tımıza göre Yunan fate ve İk• 
hY-d nazırları da hükOmetimlzin misafiri 
olarak İzmir fuarını gezmek üzere mem· 
ltlıiıtiıııiıf ıeloı:elılerılib 

Fiah 3 kuruş 

1 1 

ızmır uarı 
Reisicumhur ilk 
fırsatta İzmiri ziyaret 
vadinde bulundular 

Ankara 16 (Hususi) - Şehrimizde bulunan İzmir Belediye 
Reisi Behçet Uz dün öğleden sonra Milli Şef Ismet İnönü tara
fından kabul edilmiştir. 

Behçet Uz, Fuar ve İzmir şehri hakkında Reisicumhura izahatte 
bulunarak İzmirlilerin sonsuz sevgi ve bağlılıklarını arzetmiştir. 

Cumhur Reisimiz verilen izahat üzerine memnuniyetlerini izhar 
ve İzmirlilere selam ve muhabbetlerini iblağa Belediye Reisini me
mur etmişler, ve ilk fırsatta İzmiri ziyaret edeceklerini vaid bu
yurmuşlardır. 

Behçet Uz dün Başvekil ve Ticaret Vekilile de görüştükten sonra 
İzmire diinmüştür. 

Reisicumhurun. İstanbul u tetrifleri muhtemeldir 
Ankara 16 (Hususi) - Milli Şef !nönünün bu~lerde !stanbulu 

teşrif edecekleri söylenmekteÇir. • • • Reisicumhur dün von Papen'i kabul ettiler 
Ankara 15 (A.A.) - Reisicumhur İsmet İnönü bugün saat 16 da 

Çankaya köşkünde Almanya Büyük Elçisi von Papcn'i kabul buyur
muşlardır. Mül·.ikat bir saatten fazla sürmüştür. Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu mülakat esnasında hazır bulunmuştur. 

Başvekil Refik Saydam.' 
bu. _sap~h. geldi. 

B A Ş V E K t L Dr. R E F t K S A Y D A M 1 N B U S A B A H 
İSTASYONDA ALDICIMIZ RESİMLERİ 

Başvekil Doktor Refik Saydam bu sabah 
• • 50 de Ankara ebpresile tehrimiıe gel .. 
iniş, istasyonda İktısad Vekili Hüsnü Ça
kır. Vali ve Belediye Reisi Doktor Lôtfi 
f{ırdar, Emniyet müdürü, ~hrimizdeki 
rneb'uslar ve daire müdürleri tarafından 

karşılanmıştır. Bafvekil beraberinde V.U 
olduğu halde Haydıırpqa rıhtımından 
Acar motörüne binerek Tophane rıhtımına 
ç• krnış, oradan otomobille Y eniköye gltml" 
Yeniköyde bir gezinti yaptıktan aonra Bil• 
yükdere yolundan Parkotele gibnlftir. 

~oskova elçimiz geldi 
~·Sovgetlerle münasebetlerimiz· 
de değişiklik yoktur, 15 gün 

sonra Moskovaga döneceğim,, 
Moskova Büyük Elçimiz Ali Haydlil' Ak- ı •-: Memleke~e on bet (ÜD. mezuniyetle 

ay dün akf8.lll saat on aekizde Sovyet ban- celmıf bul~nu)orum. Bu ak-fAID ~ray• 
ıralı Svenetya vapurile ve Odesa yoli1e, ha~~et ed.i.yorum. ~-vy~Uerle munuebet• 

aberir.de :Pwtoskova sefareti başkitibi lenmızde h_ıçblr decışı~k .. yoktu~. 
luammer Hamdi Dambel oldul:u halde SovyetJerın Ankara buyük elçisi Tren• 
ehrimiıe gelmiflir. Sefiri rıhtımda ailesi üefin Moskovada bulunmaıile benim bu• 
trkinı, İstanbul Emniyet müdürü ve Türk ray• gelme.kliiim arasında hiçbir alika. yok• 
e ecnebi matbuat erk.anı karşılam~lardır. h~r. Ecne~ı kaynaklardan sızan bu yol~~ 
fir rıhtımda hazır bulunan motöre bine- bır habenn Sof)'a radyosunda nqredilcliiınl 
k Haydarpaşaya geçmif, ekspresle ve be· duydum. Bu hav~~s kat"iyyea uıbııtlır. 

aberinde ailesi erk.inile sefaret başkatibi Ben mezunen reldijlm ıib1, Sovyet elçlal de 
ldulu halde Ankaraya hareket etmiştir. tt.ıerunen Moskovada butwunaktadır .• 

Sovyetlerle aramızda mevcud dcaut an• 
Ali Haydar Aktay, rıhtımda kendisini la.şması ve mukaveleler devam '=tmektedir. 
ırşıla~an bir muharririmizin .. sordu.ğu On be, rünlük memnlyednd. bunda re• 
uhtelif !uallere cevıben •~!at! '?Y~emış- rirdikten ıonra tekrar Moikovaya dönece• 

· : iim .• 

DVN BUYVKELÇİMİZ 
AKTAY 

MOSKOVADAN GELEN 
AL1 B,\YDAR 

.. 
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M e b' uslar İn 

halkla dünkü 

temasları 

Dün Üsküdar ve Ka
dıköylülerin derdlerini, 
dileklerini dinleyen 

meb'uslar bu gün Y alo
vaya hareket ettiler 

İstanbul meb'wları dün Üsküdar ve Ka
dıköy hal kile temaslarda bulunmuşlardır. 
t;sküdarlılar tarafından geçen sene oldu
iu gibi bu yıl da e.~ek meselesinin halli 
ileri sürülmüş ve Usküdar kaymakamı i! e 
ekmekçiler şirketinin kıtlkması lhım gel
diği mütaleasında bulunmu~tur. Bundan 
sonra bazı Üsküdarlılar iskele meydanın
daki bari atikadan çetmeye Elmalı suyu 
verilmesi temennisini izhar etmişlerdir Üs
küdar balıkçıları da balık avlamak için sa
tın aldıktan Dlalzemenin yüzde yüz artlığı
r.ı soylemişler ve bunun için tedbir ahn
ına11 tcn1ennisirıde bulunmuşlardır. 

Meb'uslar Üaküdardan sonra Kadıkdye 
geçmişlerdir. Buradaki temenniler arasında 
Kızıltopraktaki kız orta okulunun ?ı.fodaya 
nakledilmesi meselesi vardır. BurRda Da
macanası 60 kuruşa satılan Evkaf suiarının 
ut"uzlatılması, 500 bin lira aarfile yapılan 
ve hiç bir işe yaramıyan Hal binasının bir 
tütün deposu haline ifrağı, ga1.hane kömü:r
lrrl fiatlarırun artma~ına mAni olunması, 
m~kteblerde tedrt"3ta saat 8 den sonra baş
lanılmaıı:.1 ve Kadıköy - Mühürdar yolunun 
)·apılma~ı ist@nilmiştir. :r.feb'uslar bugün 
Yalovaya gideceklerdir. 
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IKTISAD 
* BUGDAY - Piyasadaki 

buğdaylara cinslerine göre onar 
yapılmıştır. 

* MASİFATIJRA - Fiat 

yumuşak 
para zam 

Murakabe 
komisyonu dün toplanarak listeleri tetkik 
etmiştir. Yeniden bazı eşyanın fiatları te'!ll· 

pit edilmesi ic b ettiginden kat'i rakam
lar önümüzdeki toplantıda tamamlana .. 
caktır. 

* llARİCi TİCARET - Resmi gôrüş
meler yapılırken Irak ve B.uraya husu.si 
te~ebbü!.lerle mal gönderilmeğe başlan -
mıştır. Dün Suriye yolile 2500 kilo kt'ten 
bezi Jt'\•kcdilmiştir. Yugoslavyaya da 2000 
kilo balmumu gönderilmiştir. * ZAHİRE BORSASISDA · - Zahire ve 

Belediye Florya 

plajına koyduğu 

haczi kaldırıyor 
Bir taraftan 1046 lira 
alacağını tahsile kalkan 
Belediyenin diğer taraf
tan 1056 lira bordu 

olduğu anlaşıldı 
[Bundan bir kaç ıün evvel müUeahhiıli· 

nin Brled.iye)·e olan borcundan dolayı Flor
ya plijının hasılahna haciz konduğunu 
3a7mJ".'hk. Bu müna .. ebetle dün ınütealı· 
hidin vekilinden aldıJımız bir mektub 

Ticaret BorY~untn dün !>enelik umumi he· hiidisenin halledildiğini '\·e haczin kaldı -
yet toplantısı yapılmış ve idare heyeli :;e
çilmi,tir. 8 a"lli \•e yedek aza intihab edil· 
miş, reisliğe Nuri Kozikoğlu seçilmi,·tir. 

rılmak üzere bulunduğunu bildirmekte -
dir. Tabiliıb dikkate değer olan vak'anın 
bir de müteahhidin vekili tarahndan itade 
edilen hikıişe. ini naklediJ•Oruz:] * YAPAGI, TİFTİK - Rumenler; bu 

ayın sonuna kadar 1400 ton yapağı ve til· &14 811910 tarihli gazetenizin birinci sa
hifesinde (Florya pl.ijlan hasılatının hac

fiatlarında zi) hakkındaki yazının berveçhiz.ir tashih 
tik teslim edilecektir. 

* AI ns FİATl - Altın 
ve tavzihini rica ederim. ufak bir yük~elme olmuştur. Bu gün öğ

leye kadar bir altın 21,70 kuruş üzerin
den muamE"le görmüştür. 

MAARiF 

Müvekkilim ?.iehmed Uyguncanın Bele
diyeye olan borcu 10,064 lira değil 1046 li
radu- ve 937 senesi Florya plijlarının be
deli icarından mülevelliddir. Halbuki aynı 
!>ene Beledlyeye izafetle yüksek tabaka -* ÇOCUK KAI\tPLARI - Bir müd - dan verilen emir üzerine müvekkilim Meh

dettenberi açık bulunan çocuk kamplon med Uyguncanın 37 kabinesi hedmedilmiş 
kapanmıştır. Yakında kamp çocukları id· ve Belediye heyeti fenniye!\ince 1058 lira 
nıan bayramı yapacaklardır. 
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zarar takdir edilmiştir. * İl\ITİJIANLAR - Tıb Fakültesi son Bu suretle bir taraftan 1046 lira ala -
!mıf ta1c~sinin imtihanlarına dündP.n iti- caklı olan İstanbul Belediyesi, diğer ta .. 
haren başlanmıştır. raftan da 1058 lira için de borclu mev .. * FAKİR TALEBEYE YARDl!ll _ Or- kiinde bulunduğu halde bu 1058 lirayı 
ta okullara devam eden fakir ve gıda~nz tazmin etmeden 1046 lira alacağını tahsile 
talebeye yı.rdım yapılmak 1.çi.n bir proa- kalkışması yüzünden iki taraf ara!!lında 
ram hazırlı1uunı.ştır. bir ihtilaf çıkmıt ve bu ihtilaf üç sene -* TAl.EBE YURDU - Üniversite için denberi devam edegelmiştir. 

Nihayet bu 1046 lira alacaAın tahsili için 
kurulacak talebe yurdunun inşasına önü-

H b l"d b" 1.. iki ıün e\."'-"eJ plii.j hasılatına haciz kon -r mo Or müzdeki ıene içinde başlanacaktır. . ey e 1 e 1 ma~ı yilzünden şahsan muhterem lıt.anbul * RFSİM SERGİSİ - Bursa Kız Öğ - Valisi ve Belediye Hukuk i,ıeri müdürile 
rrlmen okulunun relim sergisi dün E- vaki tE"masım üzerine işe vaziyed eden 

b"ır yelkenl"ıy"ı batırdı minönU Halkevinde açılmıftır. kıymetli ve hakşinas Valimiz ve kıymetli * K\.İTÜBHANELER - Maarif Vekl- mesai arkadaşı Hukuk İşleri müdürü Ha· 
Dün gece saat bir buçukta Heybeli.ada Jeti ~hrimizdeki kütübhanelerin eser iti- san FeC'id hAdisenin haksızlığı ve müte -

bnrile zenginleştirilmesi için bir program kabil 1058 lira zararın tazmini lizım gelönunde bir den\z ,kaı.a!ı olmuş, bir motör, 
bir yelkenliyi batırm1'lır. Hidise ,öyle haı:ırlamıftır. diği neticesine vararak Mehmed Uygunca 
olmuştur: * Jf LK KOSFERASSLARI - Hı-Ik- aleyhindeki icra takibatının derhal dur-

Ceylıl.nıbahri adındaki yelkenli 3000 ki- evlerinde açık yazılmıı halk konferansları durulmaıı:ını emir buyurmaları üzerine 
lo kömürle Düyükadaya gelmiJ, kömürtin terlib edilmektedir. halen icra takibatı durmuş olan bu hA -
bir kıı;mını Büyükadaya boşalttıktan .s'ln- * YENİ BİR CF~'tİ\.'ET _ Esld Da - d;se bir iki gün kadar da her iki tarafın 
ra, $abahleyin Fındıklıya gitmek uzere, rüleytam mezunları bir cemiyet teşkil et- haklarını ve menfaatlerini muhafaza ve 
aktamdan, Heybeliadada mendireğin dı -ı mek üzere teşebbilslere geçmişlerdir. tE"min edecek şekilde hal ve fuledileccği
flnda demirıemı~ur. ,G•c~yarmndan aonra VILA-YET ve BELEDiYE ni arzeder 1'bu yazımın neşri rica.ne say-
oradan aeçen Cefakar isimli motor k:"! - ~ın'-1'-ar...;ı...;m...;ı-"'u'-n-•_r_ım_ .• _________ _ 

r~l~kta yelken~iyi c~rmemi' ve bindir-1-ı- E · · ~o MF.YDA!'lıı, _ Meydan 
m11tır. Yelkenhde hır rahne açılmış, su in atı lsf"nU, ikmal edil.mi en kıtun\arı -
almojj.o ı.tlamlf. mendir•ğin içefislne çe- nırfo • bir haftaya kadar otamamla
kilmlş. fakat orada batmıştır. Kazada nU- ııa ktır. 

fu•ça zayiat olmamı,tır. Cefakar motörU, 'fi BF'.l.EDİYE CEZALAR! - Cadde -
kazadan sonra kaı;1TU$tır. Adalar h<iklmi 
Niyazi kaza mahallinde tespiti deliiil et
miftlr. 

Kaçan motör aranmaktadır. 

ARAB HAYRI TEVKİF EDİLDi - 51-
irdli arab Hayri Tahtakıılede Mohmedin 
para.mu çalmıf, yakalanmış, Adliyeye ve
rilmit. Sultanahmed üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde sorillsu yapıldıktan sonra 
tev~edilmittir. 

Yankesici Osman 
aya mahkum oldu 
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Sabıkalı yenkesicilerden Qqnan Güney, 
Tahtakalede Ahmed ve İki İbrahimin on 
dakika urhnda ceblerinden muhtelif fe
lcillerde paralarını çarpmış, kaçarken ya· 
blanmıttı. Osmanın muhakemesi dün 
Sultanahmed üçüncü sulh ceza mahke -
meıinde neticeltndirilmit. ıuçu sabit gö -
rüldUtünden dokuz ay on gün hapse mab· 
küm edilmittir. 

Floryada bir cesed 
daha bulundu 

Dün Floryada gene blr cesed bulun ... 
mut. hidiseden ıtUddeiumumilik haber -
dar edilmiş.. Müddeiumumi muavinlerin -
den Turgud tahkikata vauyed etmittir. 
Adliye doktoru Enver Karan ceaedi mu
ayene etmi" ölüm !'lebeblnin kat't olorak 
tayini için Morga kaldınlma."ına lüzum 
aö.st.crmiştir. Diğer taraftan. ce:ı1edin kimP 
aid olduğu da araştırılmaktadır. 

ACABA NEDEN ÖLDÜ? - Sarıyerdo 
oturan Fatma adında bir kadın evinde bir 
bay«ınlık &eçirmiş. Beyoğlu haatane!itne 
kaldınlınıt. dl.in ha.!tı:ınede ölmüştür. Adli
ye doktoru ölümü filphell &ördüğünden 
ceıedJ Mor.ıra kaldırtmı,tır. 

bostanı ka2inosuna belediye nizamatı hi -
lılhna yük.wk tarife tatbik etUılinden 15 
lira ceza kesilmiılir. 

* HALK PLAJLAR! - Halk plajla
rından para almmama!U için tedbirler a -
lınmaktadır. Yeniden bazı halk plij)arı a
çılacaktır. * TAHTA KÖPRÜ - Eminönündeki 
tahta köprü daha bir ay kaldırılmayacak· 
tır. * FFJ>OERBAHÇE - Belediye Fener -
bahçeyi satın almıştır. Burası imar edile
c~ktir. * TAKSİ.'1 BAHÇESİ - Taksim bah
çesinde elektrikler, kazinonun kapanma 
saatine kadar söndürülmlyecektir. * MISIBÇARŞISI - Mısırçarşısının yar
dımcı hll ı,ekline konulmaıı:ı için yapılan 
lstiml~klerin büyük bir kımu bitmittir. 
Tı.tbikat pliinları ha7.ırlanmaktadır. 

MÜTEFERRiK 
* GÜMRÜK MÜSTEŞAR! - Şehrimiz

de bulunan Gümrük ve İnhi!'l'.arlar Mü!!lte· 
ıan Mahmud Nedim bir hafta daha tch
rimizde kalacaktır. 

Eski bir meb'us dün 
kalb Bristol otelinde 

sektesinden öldü 
BristoI otelinde oturan Osmanlı hükOme

ti meb'u.ıı:1anndan ve halen Ankara Baro
sunda kayıdlı avukat Şükrü Ni!'ll dün sabah 
otelde müekkHe!i olan bir kadınla konu~ur
k('n üzerine bir fenalık gelmiş, düşüp öl
mı'.1ştür. Cesedi adliye doktoru Envu K<ıran 
muayene etmiş, Morga kaldırılmasına lü· 
ıum eöstermiş:tir. 

amanyo u 
-------

Yarım milyon 

liraya yapılacak 

yeni yollar 
Bu yolların inşasına 
bugünlerde ihale edile
rek derhal haşlanacak 
İstanbul Belediyesi 550 bin liralık yeni 

tahsi~2tla yapılacak yolları tespit ederek 
münakasaya koymuştur, İhalesi bugünıcr
de yapılacaktır. Bu tahsisatla genişletilecek 
ve tamir edilecek olan yollar şunlardır: 

Yedikule Balıklı hastanesi yolu, Tozko
poran Aynalıçeşme yolunun istinad duvar
ları, Belrdiye binası ile Osmaniye matbPası 
araıı;ındak! yollar, Acıbadem Çamlıca yı.>lu, 
Mete cadde!'Iİ imtidad yolu, Nişantaşı F.m-
1.ik caddesinin ln~sı, Yeşilköyde Gülı.,tan, 
Saadetlll ve Kel İbrişim sokakları, Ak.sa
rayda Koca Ragıb çeşmesi ve Şair Fitnet 
sokakları, Taksim Sıruelviler yolu, Bakır
köy Kazlıçeşme asfalt yolunun tamiri, Hür
riyeti Ebediyeden K8ğıdhaneye $rlden yeni 
yol, Çiftehavuzlar caddesinden Sel&miçeş:
meye giden yol. 

Bu yolların münakasa suretlle ihale~ı ya
pıldıktan sonra hemen faaliyete geçilecek, 
bu suretle, muhtelif semtlerdeki yol ihtiya
cı tatmin edilmi' olacaktır. 

Kadıköy vapuru bir 
mavnayı batırdı 

Dcni?.yollai-ı idaresinin Kadıköy vapuru 
dün Sirkeci açığında bir romorkör tara(ın
dan c;ekilmekte olan bir mavnaya çarparak 
parçalamıt \'e batırmıştır. Mavnada bulu
nanlar romorkör tarafındn kurtanlm4tır. 
H<ldise hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

- Hangi işten?. diye sordum. 
- Aı·kadaşının yazdıklarından!. 
- Hiçbir şey bilmiyorum ... 
- Oku öyleyse! .. 

Mektub Zül8Jin namına idi. Kff~ıdı zarf
tan çektim ve buN:tt'.:ınan gözlerimi satır
lardan aeçirmeğe başladım: 

·Zülil Hanım; 

PİYAS'A 
Dı§ ticaretimizi alakadar 

eden yeni hadiseler 
Son günlerde dış ticaretimizi alikadat: e

den hAdi~eler şunlardır: 
1 - Türkiye - Almanya ticaret anlaşm:ısı 

Resmi Gaı.etede ilan edildiği halde, tatbiki 
için ticaret müdürlüklerine, gümrüklere 
bir emir gelmemiştir. Bunun da SE"bebi, Al
nıan hükômetinin henüz ticaret anlaş -
maı:ıını tasdik etmemesidir. Maamafih bu 
ta~dik keyfiyeti bir formaliteden ibarettir. 

2 - Ankarada bulunan bir Rumen tica-
ret heyeti, Ticaret Vekileti erk.1nile temas 
etmektedir. Rumen heyeti, bu görüşmeleri 
esnasında, mevcud ticaret anlaşma!lnm ge
niş bir mahiyet almasını teklif etmekte • 
dirler. Nitekim Rumanya ile aramızdaki ti
cari münasebetler o kadar artmaktadır ki, 
bir iki ay evvelki anlaşmAnın hududlarını 
aşmaktadır. Bu itibarla yeni bir anlaşmaya 
ihtiyac vardır. 

3 - Yugoslavyadan bir ticaret heyeti 
gt>lerek İnnir fuarını da riyaret edecektir. 
Heyet azası arasında YugoJ11lavyanın en
düstri erbabı da bulunmaktadır. 

Neler satıyoruz? 
Finlıındiyaya tütün thrac edildiğinden 

dün bahsetmiştik. İsveçten de tütünleri -
mize karşı talebler artmaktadır. Fakat lı
Ve(le Türkiye limanları ara..~nda doğrudan 
doğruya vapur seferleri kalkmıştır, Fin
landiyaya olduğu gibi, İsveçe sevkedilecek 
tütünler de Almanyadan transit olarak ıe
çecektir. 

Dün, barsak üzerine, İsviçreye, Çekos
lovakyaya ihracat yapılmıştır. BarW ih -
racatı arttığı için, barsak tacirleri arasında 
birlik yapılmaıııına karar verilmlştir. Yakın
da bu birlik tetkil edilecektir. 

Balmumu için Macaristandan, Bulgoris
tandan tekrar talebler ba,ıamıştır, Balmu
mu liatlan harbden evvelkine nispetle üç 
misH artmıştır. Yalnız balmumunu, bir kaç 
ihracat tı..ciri elinde tutmaktadır .. İhraca· 

Roge Versel'den 
Fidyei Necat 

--· Çeviren : ÖMER NEJAD 
Oday.a giren Boyan yorgun bir sesle: ı mıyan boğuk bir ses gene kızın dtıaaY 
- Bır trene daha hücum ettiler, dedi. rından döküldü. Bu ses bir ak.si ,,11 

. Masanın etrafında oturup yemekler-ini andırıyordu. Boyan tereddüd etti ~ 
yıyen, baba, anne ve gene kızkardeş ba~- Atanaşof göğsünü şişirdi ve zorlB iJ' 
larını ~ldır_dıl~r ... Masadaki. ihti~~r adam: ğc çalışarak: 1 

- Sahı mı soyluyorsun, dıye soylendi. - Evet, utanılacak şeyler de 01" 
- Dedim ya, bir trene Strumiça yakı- lat Nikolayı, diye bağırdı. 

nında bombalarla hücum edilmiş, B,unu A- Derhal gene kızın dudaklarında.R );lY' 
tanaşofun evinde işittim, &elen boğuk ses söylemeğe başladı: 
Kadın: - Bir yol Ananaşof, iki dai arpttl' 
- Atanaşof daha başka nelerden bah- kıvrılan bir yol! Biz ikimiz orada ır~ 

setti? diye sordu. )arımız arasındayız. Sırplar kaçffll~ 
- Kııkardeşin Nayda çok hoşuma gidi- Arkadaşlar fal"kı söylüyorlardı. Fak'' 

yor. Bana kayinbirader olmak ister misin? tık, yiyeceğimiz kalmamıştı. ÇantaıncllD 
d~di. Kendisini eve davet etilin. meğimi ~ıkarıp sana vermiştim. ııatıthl' 

lhtiyar adam: sun değil mi?. 
- Atanaşof aana enişte\ olmak mı isti- - Evet! diye Atanaşof cevab verdi-

yor? diye hayretle ıordu. Garib bir ses devam etti: ..; 
- E1.ret. Atan11ışof bana dalma bu me· - Bir köy önüne gelmiştik. TeP'1'" 

seleden bahsediyor. Kendisine bu evlenme- üıerimize ateş edildiği için arkadaşı~~ 
nin mümkün olamıyacağını, çünkü kız br· yajma etmek isteyorlardı. Köy Ull"' -
deşimle arasında büyük tahsil ve teliikki boşaltılmıştı. Ambarlarda değil eJtın~ 
f~rkl~~ı olduğunu sö3:1~dim. O, bu _em.eline avuç darı, bir tane yulaf bulmak bile 111 ıJ' 
Pır gun muhakkak vasıl olacağını ıddia e· kün değildi. Ortalık kararmış, gect. 
dı~or. muştu. Açlık ve soğuk bizi müşkül bir 

Ilıtiyar kadın: ziyete düşürmüştü. Isınmak için eç~ 
- Atanaşof çok zengindir, diye söylen- tcış veriyorduk. Arkadaşlar alev)et OF" 

di. hora tepiyorlardı. Yalnız biz, seninle Jf 
O sırada kapı çalındı ve içeriye ağır vü- cek bir şey bulabilmek için köyü •' 
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cudlü, ablAk yüzlü, lk.i Makedonyalı ka- yor, fakat ne bir ekmek kırıntıslı j 
dın girdi. Masaya oturdular ve acele acele kuru bir biber bubıbiliyorduk. Tatn 
konuşmağa başladılar. Boyan ile Nayda'nın daşların yanına dönmek üzereyk~ 
ruhiyat tah..oUllerini Pariste tamamlayıp köy bana uzakta pencere kapakları a~--.i 
lerine dönelidenberi bu muhitte ba,ka bir sızan bir ışık göstermiştin. Hatır111"" 
hayat doğmuş gibiydi. Bu gece de evde değil mi Atanaşof? .. f 
i.ıı-pirtizme tecrübeleri yapılacaktı. Yava9 Atanaşorun başı elleri arasına dil~ 
yavat ev dolmaia, kısa siyah kalpaklı a- ğuk ses gene devam etti: , 
damlar, dokuma elbiseli kadınlar, geneler ~ 
eelmeğe başlamı,lardı. - Beraberce evin önüne gelrnit .~· 

Sırpların, Bulgar papaslarınl, ~fakcdon- kapıyı tekmeliyerek, açın! diye hl~ 
yanın bu sarp dağları araıında kaybolmuş Zorlayıp içeriye girdin. Evin bir k dl 
köyünden uzaklaşbrması, muhiti manevi parça, parça olmu, bir döşek üzerlrı ~ 
rehbersiz bırakmıştı. Köylüler ruhlarına tiyar hasta bir kadın yatıyor, bBş ~ 
hitab eden Boyan'ı ali.ka ile dinleyorlar• gene bir kız oturuyordu. Ben silih11lı 

tın kontrol ve tanzim edildiği bir devirde, " t" tı k ı t mi ~-dı. Nayda tecrübelerde medyum vazüesi- nın us une a p yeme s e Şı.u•" ...,; 
ali.kadar dairelerimizin balmumu ihracatı 1--d ı b ı · k kollfief'. ni görüyordu. 1U1 ın ya varıyor, a sız uru 
üzerinde durması icab eder. "d · h k tI 1 b. d ~ uza. 

Biraz sonra kapı açıldı. Komitacıların m.ı sız are e ere ıze .oa~u bl" 
Tiftik ve Yapağı Birliği, Macaristan ve Tılreyen gene kız kalktı. içeriden " 

arkadaşı A tanaşof içeriye girdi. Deri ce- d -• ,. Rumanyaya yapılacak satışlar iı-in haDr .. g"'urt ve ekmek getirdi Yiyor \.ll"' .. 
• Jıs,eti tam belinin üzerinden bir silahla sı- · ifıİ"' 

tıklar yapmaktadır. kılmıftı. Mavzeri omuzundaydı. Parlak ben gözucile gene kızın hareketler as1 
Yaş: meyva tacirleri de, Iraka yaş mey- çitmelerile tahtalara vurup söylendi: ediyordum. O bir fırsatını bulup y ~ 

va sevkiyatı için aralarında bir toplantı Oh' N d k d . . 1 duran kapıdan kaçmak istedi. ~tı1,; - . ay a, ara ut rengı gOz eri ve dince, ihtiyar kadın a~lar gibi so'i ~~ 
yapmışlardır. Bu toplantıdaki iörüşmeler- henüz açılmış: bir yabangülü goncasma ıs yl>" M 

de, en büyük müşkülltın vagonsuzluktan be - Ne olur, ona fenalık yapın• ".tf 
nzeyen ağzile ne kadar güzelleşmiş. Sa- ihtiyar kötürüm annesini yalnı.ı J:ııt"' 

ileri geldiği anlaşılmıttır. lraka sevkedile - na gelince Boyan, mekte.blerde senelerden· mak için burada kaldı. . 
cek kavun, üzüm gibi meyvalar için, hu- beri kitab hamuru yutmaktan balmumu · r' 

i 1 ihti V rdır Maamarı'h Gene kız ag"ladı. llıtiyar kadın · 
-ıus vagon ara yac a • gibi sararmıfSJ.n. Bu köylücüklere neler ini 1:>1-

lrak şimendiferlerinin nakliye tarifelerinde anJaUın da ağızlan bir fıçı gibi açılml_f! dı. Ben güldüm. Sen yemeğ· (il 
t 'l't ı d k J k mcyva kalkmış ve bana onları kendi halle • enn a yapı ma 1 ~a, ra a ya, Onlara öküz südü içirmej:i mi vRdettin. bt 
l'levkiyatı da imkAnsız olabilir. Bu hususta Yoksa kalbur içinde su taşıyacağını mı rakıp, çıkalım demiştin. Fakat oJ' 
Türkiye - Irak şimendifer idareleri ara ... söyledin. Ne oldu bunlara böyle? dinlememiş, gene kızı yakalayıp k~ 
!Unda yakında bir tarüe anla,ması da ya· Boyan'ın ihtiyar babası ve anası bu zen- almak istemiştim. 0 ditlerile ~~a il f 
pılacaktır. gin mlsafire hürmet gösterip ayağa kalk- l~rimi ısırıyor, tırnaklarile yüzünll ~ 

H A yordu. Hatırlayor musun AtanaŞO • _rı 
• • mışlardı. Biraz evvel evde hi.sıl ohın mis- " 

DANAl.ARIN İHRACISA !llÜSAAllE 
EDİLİYOR - Ankara 15 (A.A.) - Gümrük 
tarife~inin 5 ve 6 numara.sına giren südden 
kesilmiş malak ve danaların ikl yaşına ka
dar olanlannın ihracına liı;an3 veri.leceii 
Ticaret Vek8letinden tebliğ edilnUştir. 

PAI\11.."KLU PAÇA'\-"RALAft VE B. 1.lk 
\' AGI HAKKINDA TİCARET VEKAr,ETI
.'.\ İN TEBLİGİ - Ankara 15 (A.A.) - Tı
caret Vek&leHnden tebliğ edilmittir: 

2ı13477 sayılı kararnamenin tatbikına 

mütedair olup resmi gazetenin 9 a~ustos 

1940 hlrih ve .(583 sayılı nüshasında 1ntiştlr 
eden muaddel talimatnameye baj;h 1 sayılı 
lio;tede yazılı gümrük tarifesinin 32'.l.'A po· 
zlııyonuna giren bllOmum paçavr11JardAn 
yalnız pamuklu paçavralarla gümrük tori
fesinin 33 /B po2isyonuna giren ba!ıkyağı 

ayni talimatnameye merbut iki sayılı liste
ye nakledilmiştir. 

Yunanistan 
Ve ital31a 

kadın kalkmağa çalışıyor, titrey:.;...ı'ell tik hava dağ:ıhyor gibiydi. Medyum vazife-
le sararınış seyrek saçlarını aral • sini gören Nayda bile açılmağa ve tebE-s· ord,,. 

süme başlamıştı. Boyan, Atanaşofa bir is- raşırken bize beddualar yağdırıy .... ılı 
mo:'(ı için onu saı-larından yakalll_J. kemle uzatarak: • lfll'""_ 

- Şakaya verilecek zamanımız yok!. O· rükleyip ocağın taşlarına çarp ~ 
tur dinle!. diye söylendi. sırada, sen de yanımda bulunuyor~ 

tiyar kadının kıza doğru dönmerst , 
- Atana90f, pipomun dumanı senin iı· ı.ıiJl 

pirtlune tecrübelerine herhalde zarar ver- tiiade eqerek savurduğu balta ıe 
miyordu~, diye cevab verdi. ğıru yaralamıştı. 

Atanaşof : - Sen piponu tüttür. Fakat iyi bil ki 
bu çok sürmiyecekl Hem ben senden tec'" - Çok doğru! diye söylendi. .,:ı 
rübelerime inanmanı değil, ancak ılUtma- - Balta darbesini sen kendini t 
nı istiyorum. Sen istersen benimle alay et; önünde affettirmek için bir maıerf Jf' 
ben senden daha kuvvetlilerine ruhiyatım- dm ve ihtiyar kadının beynine b~ 
la hikim oldum. Ölmüşlerden istediğini ycdeştirip onu yere serdikten 1 '/. 
çağırıp seninle konuşturayım. İstediğin ru- cudünü ocağın külleri arasına bit~ 
hu çaj:ırayım ve sen, onunla

1 
Nayda vası- de yuvarladın. O sırada ben od i. 

ta~He konuş!. köşesinde titreyen gene kıza hüc~.,oP 
Nayda: tim. Sen dışarı çıkmak istedin. O 
- Gülmeyiniz ve acele ediniz. Atana,of Çin sen de yanıma gelmedin? .. .ffı./ 

şOyle yakın tanıdıklarınızdan birini çağır- - O Anda bir merhamet dw- .. 
tın ve yalnu sWnle onun bileceği vak'aları cUye Atanaşof inledi. .,. 
sorun! Bojuk ses devam etli: <' 
Alanaşof düşündü: - Anlayamıyorum. Şayed senin el 
- Mademki öyle istiyorsunuz, altın gü· daki manayı anlasaydım, muhaJdC,) f 

vercinim, fU Sırplarla bir çarpışma esna- tulacakbm. Hatırlıyor musun b1S ;1 
ıunda vurulan büyük kardeşiniz Nikolayı çıktıktan sonra gene kız dart0•· .t 
Aksa.koru çağırınız. Onu tekrar işitmek, ı ı ·- ' d ,.,.,... .saç arı gecen.n ruzgan arasın a ~ 

[Ba1makaleden devam] fÜphesiz ihtiyar babanıza, annenize ve size arkamızdan geliyor ve hıçkırıklat t" 
Y'ni bir heyecan verecek, tayed hakikaten beddua ediyor. ·On gene sonr• ~.,I 
Nıkolayı Aksakofu getirebilirseniz sizlere bulacak.c;ınız• diyordu. Nihayet d•~ 
dünyanın en büyük sihlrbazlarıdır diyece· mış, silihımı çevirip üzerine atet t 'ti>' 

pelinde bir kir temin eder. ltalyadan 
ta,ıp akan İtalyan nüfusunun yerlet· 
tirileceği yer iklim ve tabiat itibarile 
en çok anavatana benzeyen yerler 
olacaktır. Bunun ilk merhaleai Yu
nanistan topraklarıdır. Şu halde ltal
yanın Yunaniıtana kartı bir hare
kette bulunması ~le bu ıebeblerden 
dolayı pek de müsteb'ad değildir. 
Yıkılmak İstenilen medeniyetin ilk 
bi.niıi bu1unan eski Yunanhların ço
cuklan olan bu günkü Yunanistanın 
tehlikenin büyüklüğü kar,ısında koı k
mayarak, yılmayarak ayakta dura
cağını ve herhangi bir taarruz halin· 
de ecdadlarının binbir hatırası uyu
yan topraklarını en büyük kahrA
manlıkla müdafaa edeceklerini ümid 
ediyoru~. Ba,lannda Metakaaı ııibi 
tamamile sinirlerine ve yüksek ira
deye aahib bir zatın bulunma•ı, ka
naatimizi ancak takviye edebilir. 

N. A. KÜÇÜKA 

Garib olan nedir?. 
Bu izdivac teklifi! .. 
Niçin garib olsun!. Pek tabii!. 

Elimden mektubu alarak ı.arfa yerleş
tirdi. Sonra ciddi bir tavurla: 

- Şimdi k11rtıma otur da, arkadaşın • 
dan etraflıca bahset, dedi. 

Oturdum. Çenelerim kilidleniyordu. 

ğim. onu kanlar içinde yere sermişti.01t 
Boyan i.!lkemlede oturan Nayda'ya yak- yorsun değil mi?. "' 

lnştı. Gözlerini gene kızın gözlerine dikti. Birden Atahaşof, Boyan'ı yakıa1'.p1 
Geriye doğru çekildiği zaman gene k?zın ğuluyormuş gibi haykırarak, Na)'dl 
gözleri tuhaf bir şekilde bir noktaya dikil· zerine fırlattı ve: ., 
mi.fti. Boyan onun kolunu tuttu ve kaldır- - Uyandır onul Sustur onu! di> 
dı. Bıraktığı zaman koJ hareket.rjz düştü. kırdı. ~ I 

Boyan etrafındakilere bakarak: Ve gene kızı omuzlarından tut3!1 6f 
- Uyuyor! dedi. mağa baıc;ladı. Ses durdu. Nayda ~~ 
Ve '8-hadet parmağile Nayda'nın gözka- açtı. Korku içinde çılgına dönen ,. 1 

paklarını indirdi ve gene kıza bakarak ağır biribirini iterek kaı;mağa başladJ1'1_.rt, 
ağır söyledi. naşof da omuzları düşmüş, yıJo)JJ' f' 

- Nikolayı Aksa.kof, bu anda nerede o- kıp gitti. 
!ursan ol, gelip bana cevab vermeni emre· Erte~i gün anneleri: ~ 
diyorum! Beni işitiyor musun? _ Evetı dedi. Onun sesiydi. '1'1!M 

Boyan tekrarladı: çükken nasıl korku içinde SÖZ J- ı 
- Nikolayi Akşakof, derhal cevab ver· öyle anlatıyordu. Hepsini söyleyerst ~)l 

m<'ni istiyorum!, l · di h d b ··~ umun tım ce ennem e ıstıra ~v, 
Boyan'ın alnından yüzüne ter damlcları biliyorum. Ne olur, (Nayda) yı tt

1
t, 

yu"arlanıydrdu. Sarfettiği irade kudreti yutunuz da oğlumun sesini ve ne 
kendi!'Iİni yorgun düşürmüşe benziyordu. diğini dinleyeyim. ~ 
Atanaşof dikkatle bakıyordu. Pipo~unu diş Boyan Nayda'yı güçlükle iknl '/! 
lerinin arasından çekti çıkardı. OdadA bu- Gene kız uyudu. Bu defa Nikohıtl 
lunanların nefesleri adeta keıı:ilmlş gibiydi. kof söylüyordu: ıı1 
Nayda'nın dudakları titremeğe başlamıştı. - Evetı C!ehennemden kurtultı1~,# 
Boyan: bir fidyei necat vermem ıazırnl ı/ 

- Susunuz, söyleyecek! Söyleyecek! di- nıa.hvettiğim gene kız, kurtulma~f !'. 
ye haykırdı. ~ene kızın ölümünü, kardeşim .ı.-.• ~ 

Ve Atanaşofu kolundan yakalayarak zor- ölümünü isliyor. Evet bir gene Jô~ JJ' 
la Nayda'nın yanına sürükler gibi götürdü için, bir gene kız hayatı feda e~~ıeı"I 

- 'Nikolayı Aks,akof işte beraberce çar- Nayda uyandığı 7.aman, bu ııoı.> f 

E.debl Roman 
TEFRiKA: ts 

Kt:.RIME 
NADIR 

Size bu mektubu yazdığım için belki 
) cür'etk.lrım. Fakat, duygularımı önünüze 
(ı seren satırları sonuna kadar okuduktan 

«: sonra herhalde beni affedeceksiniz. 

Gözlerimden birdenbire yaşlar bof&,nma
~ından korkuyordum. 

pı.şırken yanında vurulup düştüğün Ata· tekrarladılar. O korktu ve bir gee" f.: 
naşof seni çağırıyor. Çağır onu Atanatof' kayboldu. Bütün g(!Ce ve ertesi giif'tl f 
Atanaşof omuzlarını ıilkti. Bir titreme onu ormanlarda aradı. Evde annele rl 

Nayda'yı sarstı. Ağzı nefes verir gibi açıl- yem heykeli önünde diz çök:Jı'tilf 'dl 
dı. Sıkıntı çektiği belliydi. Boyan, Atana- yordu. Tam üçüncü günün akşaıt1'lıt' ~ 

~.Hayır. hayır' di~e Utizlendim. J bu ağırlıktan kurtulacağımı umuyordum. 
ZulAl ruJmemek lçın dudaklarını mn- Bf.ş daldka sonra, ikisini de bahçe ka-

yar, arkıtdaşlannın dikkatin! üstümden pı!'ındıtn geçirmit ve salona dönmüştük. 
çekme-k ıayesile: Zülil, bir feY düşünür gibi orta yerde 

- Canım, bırakın onul. Nenize liı.ım? a)·akta duruyor, ellerile saçlarını sıvazlı-
Oturun, keyfinfze bakın!. diyordu. yordu. 

Bu ıırada, tPlefon yırtıcı bir ~,ı., çalma- - Teyzem nerede?. diye sordum. 
f'a başladJ. Şükran uate bir göı: atarak: Sesimi duyunca kendine geldi; 

- Nişanhm olacak, dedi bize aelecekti... - Odasında!.. Galiba kur'an okuyor ... 
Gl!f' kaldım .• Ayıb oldu.. Şimdi gelir ... 

Zül.il kısa bir muhavereden sonra Şük· İleriledi. Maqnın örtüsünü kaldırr.rak 
rana işant etti~ altından bir zarf çıkardı ve bana uzattı: 

- Rauf Bey 1<•nl istiyor... - Oku bakalım!. Ne diyeceksin"! .. 
Şükran lelefona koştuğu ·esnada, Didar NamığJn kalın yazısını tanır tanırı:ııt.z 

da aynada açlarını dü?.eltmeğe baılamıştı. kalbim yerinden oynar gibi oldu. Rengimin 
GideceklPrirıl h~der etmez, i~imde garib sarardığını hls.ı;ediyordum. Zül81 f8şkınlı· 
blr le\,nc hbıJ oldu. Böyle çok musbrib ~ımı larkederek yanıma yaklaşb: 
uımanlarımda, yabancı herhangi bir mev· - Niçin bu kadar heyecanlısın?. Bu iş-
zu veya herhanı:P bir varlık benim için len haberin var nur. dedi. 
•iır bir yük oluyordu. Onların gttmeslle Büyük bir metanetle: 

Ben, •te~düf. denilen h8di~enln, insan 
oğlunun hayatında pek mühim roller oyna
dığına inanmıyan bir adamdım... Fakııt, 
!'iz.i gördüğüm gündenberi ... • 

Gözlerim pek ziyade bulandığı için bu· 
rada durdum. Okur gibi yaptığım için Zü-
181 bir şey farketmiyordu . ..Sahücyl çevi
rerek mektubun son satırlarına bir göz at
tım: 

c •••• Hakkunda öğrenmek istediğiniz 
her teYi Nejaddan sorabilirsiniı ... O benim 
en yakın arkadaşım ve beni en iyi t:ını
yan insandır. 

Cevabınızı büyük bir sabırsızlık içinde 
beklemekte olduğumu bildirir, hürmet ve 
:ı;el.lmlanmm kabulünü rica ederim .. 

Namık 
Züli.l bir elile masaya dayanmıt, aöı.le· 

rinde manalı ışıklar yanarak ve sülümse
ytrek yüzüme bakıyordu. 

- Garib değil mi, dedi. 

- Arkada.şım her hususta mükemmel 
bır in~andır, dedim. 

Beni mes1ud edebilir mi?. 
- Elbette!.. 
- Pek gevşek söylüyorsun. 
- Hayır!.. 
- Ailesi nasıldır? 
- Çok asil ve temizdir. 
- Ahlakı?. 

- O da eşsizdir. 
- Uykuda gibi konuşuyorsun Nejad! .. 
- Sana öyle geliyor.. Çok mes"udsun 

dn, beni durgun buluyorsun .. 
Yüzüme dargın bir öfke ile bakb. Son· 

Bu ~ırada içeri teyzem girmişti. Gülüyor
r't bir nn gözlerini yere indirerek sustu. 
du. Zülile bir göz işareti ederek: 

- Söyledin mi? dedi. 
- Evet!.. 
- Ne diyor~. 

şofa döndü: ctyarısma do~ru Atanaşof onu e\o-ell 
- Görüyorsun ya, sen çağı.rmayınca Gene kız baygın gibiydi. Duda1' f. 

gelmek istemiyor. Nayda, bak boğulur g:- anlaşılmaz cümleler dökülüyordt.L-
bi oluyor. Onu öldürmek mi istiyorsun? 1 B , '° , oyana: "ı 
Benimle beraber sen de Nikolayı diye ba- _ Bu kız burada deli olacak! OJ'I ~ 
ğır! götürüyorum ve cebir kullannrB~_tı::ıtı 
Ataneşof: çırmıvorum. Kendi arzu'.';ile beni ır 
- Nikolayl! diye tekrarladı. yor. Öyle değil mi Nayda? rd'°;f 
Boğuk bir acs Nayda'nın dudaklarından Gene kız, •evet,. diye cevab ~e 

döküldü: • arkaya düştü. Gene uyku halinde 
- Benden ne istiyor.!lun?. d yor u: ı6' 
Köylüler korku içinde sararmışlardı. Bo- _ Şeytanlar, bütün dAkikata.rıtı 1 tıJ 

yan'ın !te~i muzafferane yükseliyordu. r:thal.'ilZ edeceğim. Bana verilrni'.•;e~ 
- Biliyonım k1 biz.i aldatmıyorsun. Ni- yanınızda bırakmıyacağım. Ohl ,/,, 

kolayı!. Biliyorum ki burada aramızda!ııın. d .. ·· rum, uşuyorum. a. 
Fakat Atanaşof buna inanmak istemiyor. Boyan, tabanca..'Unt çıkardı ve ,-.1'1 ~ 
Hakikati ıöylediğini ona bildir, maziye r dtır• 
bak! Onu ikna edebilmek için ancıtk iki- a. ate, etti. Kurşun yanında .. 5iift~.r da ya i!'labet etti. Kurşunun gol P".ı 

Zülil yüzüme baktı{::ı 
mek bana düşmüştü. 

ni7. arasında kalan ve başkaları tarafınd:tn t - d •J' 
için cevab ver - bili.nmiyen bir şey söyle! ~~tı. e~:b;:;:!:ıa~anhi~~:rrı_,, it 

- Hatti u.tanıla.cak teyler de olsa, l'inlfll· &y;ln, kızkardeşinin üzerine eğilt1' 
(Arkul var) tayım mı? diye hiç de Nayda'nın se.il oı- , kın bakı,rordu. 
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HAK1KA: 

•• 
Günün yazısı 

N M 
İtalyan • Yunan 

gerginliği 

)' ld - ey ararlarını h. 

iç~n ı::.v~-~~Ya. n_ıiali ilen rn~~a~:); • 8 enen: n 
•:ıvaz almak i~.~·-~-'1 öldürülme•~· lngiliz resmi tebli~ 1 
lanca bomb d ı ıyormuıçasına fı - ljA 
~~nla bu k ':; ımand~ ıu _kadar ka - Londra 15 ( A.A.) 
&mi anlat a ar çocugun ıtlaf edildi-
Polia rap a7 resmi tebliğleri aleli.de Hg~ava ve Dahili Emniyet neıareUeri teb-
kuduğuın or arı aibi sabah, ak~am o-
hıyıtı.nın ~ fU ~lerde dahi insan _Bir çok düşman tayyareleri bu gün ıa
•İın hakk •Ymetınden bahsetmek lıı'. hıllerimiz açıklarında yen.iden görünmW,-

unızdır z· ferdir. 

"Rüzgar 
·en meşhur filmi 1 

1 

Aıd G••t•• d .. ' ı o ur u.,, 

Yunan 
kum etin 

H .. « U • gazeteleri: 
dostluk siyaseti 

milli şerefin hududlan 
içinde kalmak lazımdır» 
AUna, 14 (A.A.) - Estiya guete""; baı

makalesinde Yunan gazetelerinin IOn ıe• 
neler zarfında beynelmilel me'Seleler hak .. 
kında münakaşalar yapmaktan ietin3 b et· 
tiklerini yazmaktadır. Makalede ıöylı de• 
niJmektedir: 

~•lanın İatiklal. : ·· 1~~, ona, yalnız Sabah mühim bı·r bombardıman ıa~are 
Bundan ını ustun tuttuk. ,, 

ıeleri ne dolayıdır ki, dünya ba"dı'- ':":'Pu hiç bir muvaf!akiyet elde etmek· 
ıuretl nk' SlZJn cenubu farkide İngı"liz hava kuv • 

•ulh ••ın 
1 

e ı ııaf ederoe etsm· ti - an arma . d . I ı Ye eri tayyare meydan] arına hileum et· 
etrnernek aı 1f erim:zi ihmal mi,lerdir. Hava muharebesine giriten ave:ı. 
inak kara~e onJan daima dikka.te al· ~yy~relerimiz . düşmana ağır zayiat ver .. 
ltıtvıuu •rz::•b ~~a_nlara her mühim ~:mışlerdir. Oğleden az 50nra muhtelU 
Ya.ret ettiğim e ı •.rız. Geçen gün zi. dufman tayyareleri ıimali tarkt ~hilini 
Yotnu bun] d V ahdebağı Prevantor- s;cçmişJer ve Tyne mıntakasile, Sunder -
\re genel _ar an biridir: Çocukların land'da bir mahalleye bombalar atmı' -
:nıu. erın ılhhatini korı.ıma mev. tardır. A!tkeri ehemmiyeU haiz hiç bir 

Milyonlarla satılan bu eserin baş rollerini Clark Gable 
ile Leslie __ H_or_w_a_r_d __ b_ü.::..y_ü_k_m_u_v_a_f_f a_k_i..::..y..:.et_l;_e_ oynadılar 

.Bazı nazik meselelerin aleni olarak mü .. 
nakaşası ve salAhiyetli olmıyan kimselerin 
bunlara müdahalesi, vahim zararlar dolu• 
rabilir. Bu sebebledir ki Yunan matbuatı 
mezk.Ur meselelerin lüzumu gibi halledil
mesini, milletin tam itimadını halı bulu· 
nan ?rfetaksas hük:Urnetine bırakmıştır.• 

h:ısar olmamı,tır. Yaralananlar azd'..1". Fa-
Ceçen ına kat bazıları ölmüşlerdir. Daha içerilerde 

riİfij)Ürken 0Yıata Maarif bütçesi gÖ· muhtelif noktalara da bombalar atılmıthr. 
re, Meclilte o~t~~ Saim Ali Dilem- Ilava kuvvetlerine aid bir tayyare mey -
ne b&a ıiild"kurıuye gelerek, kendi· danında binalarda bazı hasar olmu9tur. Ve 
~la.tının ta~en .

1
ve düıündüren la· bu yüzden bir kaç kişi ölmilftür. Bütün 

Y~tı kalan ati e, bu müeuesenin gün tayyare defi bataryalan ve avcı tay .. 
bbın lir• İıt:;ıatoryo_m kıınu İçin 60 yareleri durmadan faaliyette bulunmuf -

\1 ParaYı d ı v~ m.ıllet vekilleri de lardır. Her nekadar bu günkü harekat 
Verdi. T h . erunı bır haz d k hakkınd• fİllldi mufassal bir rapor ver-

a sıaat • uyara mek imk8nı yoha da saat 17 ye kadar 
r-t •caba t 1 eaırgenmiyen bu İn· alınan raporlar 55 düşman tayyaresinin 
~debağını •. •ınaınlanmıı mıydı? Va· imha edildiğini göstermektedir. Avcı tay-
ııın ıyaret fır t"I k •nda akhma ıa 1 e artılaıtı· yare1crimizden yedisi kayıbdır. Pilotlar • 
. Fakat "lk"" bu aual geldi. dan dördü saidlr. 

nın • 1 once 1• b • nail\ v·· d , ıze u nıileıgese· .. 
Y~.' Yatılı ucu e geldiğini naklede· 
aogı;, haatanılıkelakteb~er.de zayıf düıen, Londra 15 (A.A.) - Bahriye Nezareti 
Çoc•-ı. n tid d tebliği: 

•• "1darın te . . " a ı gÖ>leren luyordu davııı çareleri d"' .. .. Topla mücehhez tic•ttt kruvazörlerin • 
• Maar'f uşunu· den Tran-.ilvani• ıemisi bir denizaltı t.• 

~nıanki V ek"( 
1 Mıhhaı müfettiıi o rafından torpllleıımi' ,.. batmı,tır. 

ı &resi doa~-dı ustafa Necatiye, olac·'- b" •. .. an doğruya M . ·ı "d 16,923 tonluk bir semi olan Tramylvania 
~ tr pr aarı e aı Atlantik denizinde torpille.nmi~tlr. Otm 

bı .. teklif ettL Ü~~toryom kurulması- lırk kl,i telefat vardır. Saf kalan 300 irili 
tnus.a.ade verrned·~~' k1LJ1uni mevzuat genıiler ve balık(ı ıemlleri tarafından 
Va nıektebil . ıgınden bir açık ha· kurtanlarak İnrillerenin ıarbında bir li· 
~ret ha

11
1 o~d~ıe baılanılmasına za· mana ~ıkarılmı~la.rdır. 

ır nıevki aran. ~utedil havalı aakin Hücum kesif bir karanlık içinde ve fır-
Çaınlıca araıın~' •

5
n Haydarpaıa ile tmalı blr denizde vuku bulmuflur. Gemi 

k':':'dan kalına 
1 

a, • ultan Azizin ana· turpillendikten blr kaç pat sonra bat .. 
Ofkün darül enıt arazili eski bir mı,tır. Kurtanna ameliyesi esnU1nda de:· 

h'ıakt b eytarn o] k k niz daha co,.muf ve molö.rlerden biri dev· 
a ulund • "r" ullanıl -

Yet, burada ulangu hatırlandı. Niha - rilmi,ür. 
b·· .. açı k ~runnıü, oldu· ~· teb - hastane, Alman reı1111" tebliği 
·~~•ilen )'ava Ru hılei ter'iyeli va- "'° 
IUnkü kanun! Yavaı kurtanlarak bu 
V ıılideb - f 1 tekle sokuld ş·' d" 

Berlin 15 ( A .A .) 
.. agı az]a u. ım ı, 

tn.uteverrirn Ü .~orgun, fazla zayıf, 
•;~. talebe ile t Y':· kadar yatılı yatı· 
a ırnlerinin ı hhen ı hallerindeki mu· 
ne u&r ı ate avd ti . . . , • •tan tnük e erını temı· 
•edv"· •nune) bir müesse-

ere • n nım nasıl b" 
k
u, VerernJi ır hıııtalık olduğu· 
adaıı- .. çocukların ·ı 1 • 

did 'Vl. ıçın rtaıı) aı e erı ve ar• 

1 
. teıkıl eıtigin. devamlı birer teh

bnın içtinı.ai 11 veremle mücade· 
h~ıındıı geldiğoin~uııvenet davasının 
'f afete nıah ı anlatarak bu müt-

nnı tekr •us •deb · arlıyacaı. ıyatın faaılla-
!e~clİğin sıhhati ~eğilinı. Y almz, 
d elanıetile al&ı.aı. ve ırfan ordumuzun 

Alman orduları batkumandanlığı tebliği: 
Bir Alman deni:ı.albsı Atlantikte, 17,000 

tonluk İngiliz yardımcı kruvazörünü batır
mıttır. 

?-'Iüsaid olınıyan hava şeraitine rağmen 
Alman tayyare filoları 14 ağustosta cenub 
ve merkezi İngiletrede limanda, sınai mü
e~eselcre, tayyare meydanlarına, hava! hl.· 
rajlara ve kamplara kartı hücumlarına de· 
vam etmitlerdir. 

Cardiff, Westan ve Portland'da liman te
ı;isatı ve Bdgton'da elektrik fabrikası ve 
Worcester ve Salisbury civarında eslihı 
fabrikaları muvaffakiyetle bambardunan e
dilmişlerdir. 

Son zamanlardı çıkan ve büyük sükse 1 
yapan yabancı kitablar arasında muhal: .. 
kak ki en önde gelen, hiç tanınmamış hatta 
bu kitabı yazıncaya kadar hiçbır' kilab 
yazmamı~ Amerikalı bir kadının yazdığı 

~.one. ~ı~he The Win .. ·Rüzgar aldı, gO
turdu. ısımli kitabdır. Bu kitab Amerika· 
da neşrolundu~undan pek az blr müddet 
!'icınra bütün dünyaya yayıldı. Ve muharri
rine bir milyon dolar k&.r bıraktı. Kitabın 
muh~rriri bu kitabı yazıncaya kadar hiç 
edebı bir tecrübe yapmış değildi. Belki bu 
kitabdan IOnra da yaznııyacaktır. 1''akat 
tek kitabının getirdiği para ve f(ihl'f"t bü
tün hayatı müddetince ona kafi ge1ecek ka
dar muazzamdır. 

Bu methur kit.ah, Amerikada neşredilip 
de günün hBdisesi haline gelince, tabiidir 
ki Hollvuddaki film sosyeteleri derhal fa· 
aliyete geçtiler. Ve Producteur, Selznich. 
Withe The Win'in filmini yapmayı üze· 
rine aldı. Kitabdaki mühim şahsiyetl~r i
çin ŞU meşhur yıldııJar seçildi: Cl~:-k 
Gable, Leslie Horward, Olivie de Hai -
land. Fakat kitabın, bütün vak'anın etrafın
da dönmekte olduğu asıl kahramanını, 
gene kız rolünü yapacak artisti bulmak 
kolay olmadı. 

• 

•• 

' . 
I 

• 

• 

• 

Dün meçhul iken bugün meşhur olan gene yıldız Vivien Leigh 

Estiya yazısına if(jyle devam etmektedir: 
.Fakat birdenbire Draç'dan gelen , .• 

Stefani ajansı tarafından garib bir tekilde 
benimsenen bir münakata karıısında bu
lunuyoruz. Buna fimdiye kadar tak.ib etti .. 
ğimiz ihtiyatlı hareketi muvakkaten bıra• 
karak cevab vermek mecburiyetindeyiz.• 

Çamoria meselesi.le Davud Hoca hidisesl 
hakkında Atina ajansının tebliğine istina
den mufassal malUmat verdikten ve Yuna .. 
nistanın itidal ile hareket ettiğini ve hatta 
acı fedakirhklara katlandığını ve bunları 
meseleler çıkarmamak ve Avrupannı bu 
kısmında milletlerin ısulh içinde işbirliği 
yapmalarını temin etmek için yaptıiını t.şa .. 
ret ettikten &0nra Estia diyor ki: 
Hükiımetin hareketi pek nadiren bu kıt• 

dar kusur~. dikkatli ve hatta dostane ol
muştur. Bunun içindir ki Elen milleti Av
rupa ihtlllifırun başındanberl hilkfünetin 
tokib ettiği kat'i bitaraflık ve aamiml dOAt
luk siyasetini tamamlle tasvib etml,tir. Fa
kat bu siyasetin milli ferefin hududlan 
içinde kalması IA~mdır. Elen milleti bahsi 
geçen münak8'8dan dolayı can sıkıcı bir 
hayret hissi duymu,tur. Ukln böyle bir 
hayret şimdiye kadar vaziyetin ink4aftııı aa 
kin bir emniyetle takib eden Yunan mille .. 
tinin nefsine itimadını asla aultamaz. 

Yunan matbuatı: 
«Krahmız ve Selimi-, 

zin etrafında sere fi-, 
mizi koruyacağız >) 
Alina 15 (A.A.) - AUna ıjansı bildiri. 

yor: 
?rfetaksas hükômetinin dıf siyasetini 

protesto etmek için 250 zabit tarafından 
.Yapıldığı iddia edilen tetebbil.I hakkında 
Torino'da intişar. edet Stampa gazetesinin 
Atina muhabiri tarafından verihni' olan 
haber üzerine mütalea yürilten Ktıthime

rini gazete!li, •Fena bir teuhür. baflılı 

alhnda ezcümle diyor ki: 
•Bu haberi uyduran muhabirin bir Yu· 

nanlı olmasını tercih ederdik:. Çünkil do
kuz milyon nüfuslu bir memlekette bir 
deliye tesadüf edilebilir. :?rlaattees.sUf bu 
haber bir yabancıdan çıkmııııtır. 

evlet teık·ı· olanların h ". tn 1 . ı alına ep ,ıne, 
hk~a lunlere ve m.;;,e a'.'a babalara, 

.. • vatandaıl arrırlere var· 

İnglltcrcnin cenub ve cenubu şaı·klslnde 
hücumlar bilhUA tayyare meydanlarına vı 
Alderschot kampına tevcih edilmitti.r. 

Bu hücumlar esnasında lehimize muvaf
falciyetlo dolu •iddelli hava muharebeleri 

Holivuddalci bütün büyük yıldızlar. bin 
bir itinalarla hazırlanan bu yeni filmin 
baş kadın rolüne göz dikmişlerdi. Fakat 
Producteur Selınik, bu rol için çok titiz 
da\;ranıyordu. Bir çok tecrübeler yapıyor, 
kitabdaki kahramana, Scarlett ·o'Haro'ya 
en uygun gelecek tipi arayordu. Haftalar
ca bu araştırma devam etil. Evveli bu rolü, 
Marie Antoinette filmile ne büyük bir 
san'atkir olduğunu bir kere daha göster
mi4 olan uf, tatlı bakışlı Norma Shearer'in 

alacağı zannedildi. Sonra zeki, mağrur 
Katherine Hepburn'dan bahsedildi. Clou~ 
dette Colbert Uml etı·afında rivayetler 
çıktı. Fakat Selınik bir türlü karar vere
miyordu. Bir aralık Charlle Chsplin'in 

gene karısı Paulette Goddard akla geldi. 
Sonra büyük facia artisti Bette Davis'i 
düşündü. Şu vardı ki bunlardan hiçbiri 
prodüktörün romanı okuduktan sonra ha
yalinde yarattılt gene kı.ı tipi değillerdi. 

Arafbrmalar devam etti ve nihayet bir 
gün Selınilr: ar•dı~ını buldu: Hiç tanınma· 
mı' gene bir kadın, Vivlen. Leigh ... Daha 
kıu bir uman evvel meçhul bir kims~ 
iken blrdenbire mefhur qlarak star'lar sı· 

rasın• giren, bu Mene artistin hayatını kı
saca anlatalım~ Bundan üç dört .sene evvel 
Londrada büyük ter:z:ihaneler ve magazin 
kapaklarL lçin resimler çıkartıyordu. Bir 

zabit kın idi, bir müddet Londrada Aca· 
demle Royal Dramatique'de etüd yapmış
tı. Sonra hayatını kazanmak için pek mü
tevaıi bir şekilde çah:;maya başladı. O za· film amili, heyecan içinde f(iyle bağırmllJ
manlar Vivien Hartley ismini taşıyordu. tı: 

mi~lerdi. J>roducteur Selnick, o gece ser
vetini ve mevkilni oynayordu. Vivien 
Leigh f!'ie şöhretini ... Her ikisi de kazandı
lar. Film baştanb&Şlı renkli idi. Dört saat 
devam etti. Bütün yıldızlar, bilhassa baş .. 
lıca kahramanlan Vivien Lelgh, fevkal.Ade 
muvaffak olmu~lardı. Gone With The Wind 
h8IA Amerikanın bir çok slnemalannda 
birden oynayor. Temenni edelim ki bu gü
zel film yakın zamanda Türk.iyeye de ge
tirtil!tin. 

Fakat ,ükür ki, Elen milleti bu nevi 
suikadslar karşısında hükUmeUnin etra .. 
lında daha sıkı bir vuiyette toplanarak, 
bükUmetinin siya!'ietine kat'iyetle itaat 
ederek ve şeflerine itimadı olduiu Içfu çi
zilen yolu körükörüne takib etmek az .. 
mile mÜ('ssİr bir surette aksüli.mel yap • 
mo;~ıru bilir.• 

ınuıahed ( •ra ve b""t·· ' la e erinıı . u un genclere 
.t'l'kat bir •vu~aUa evlenince, kocasının - İş;te romanın kahramanı, itte Scalette 
ismini aldı. Bu. is.im altında bazı !ilimlerde O'Haro ... Stampa gazeleainin Aüna muhabirinin 

zHcrettiği hidiseler bu günkü ıibi Kra .. 
lırun ve Bafvek.il Metabas'ın etrafında 
müttehid bulunan bir Yunanlstanda ce .. 
reyan edemez. Aramızda yafa.yan Stam • 
pa'nın muhabiri bu haberlerin sahte ot .. 
duğunu bizim gibi bilmeliydi. Şayed bu· 
nu kasden yapmıfSA muvaffak olduğu feY 
ancak Yunan milletini tefi Metak.sas'ın 
milli siyaseti etrafında daha 11kı bir su
retle toplamak olmu,tu.r.• 

rı bildireceğU:. edındiğim intıba • 
1 Sa~atoryonıu • .. 
e. edılen nok n nıuteahhidine iha-
nıır y·· .. san kıaın ı · 

olmu~tur. 

14-15 ajlustos gecttl "İngiliz hücumlatı 
nispeten az olmuştur. Bununla beraber 
Derichs Wailer civarında bir kilise tahrib 
edilmiıtJr. Bundan ba,ka mühim başar ol-

küçük roller kabul etti. Bir kaç İn~iliz 
filminde de ıübe yapmadı dei;il. Bir defa 
da Holivudda filim çevirdi. Fakat istediği 

En mühim müşkül halledilmif, filmin baş 
kadın rolünü alacak san'•tklr seçilmişti. 

.Gone Wothe The Wtnd• ın çevirdiği 
tam üç sene sürdü. Üç gene sonra vak'a
nın cereyan ettiği tehirde, AUanta'da bü
yük bir gala verilerek, film gösterildi. Bü
tiJn davetliler o zamanın elbiselerini giy-

uzunden esı.· h ~· e lı ton de· 
-M.. ı alınd k til' ucııcae büt" e almııtır. 

ı.~P &Örülerek )' kun ali.kalılarca ge
aten layıktır. a ından tetkike ha-

- Bu "b" toryo l gı ı Prevantor 
eınet nı arın çoiialtılın Y?~ ve sana

ve enıek bir)"·• aaı ıçın milletçe 
-- ç·· k ıgı •tın k b 

Yir • un ü, bir rn"I e orcdur. 
ını·· b" ıyontıı, 

fiyet uç . ın mualli d a e • ve 
ded •· • ın en um • bulu tgırnız uçuru umı za• 

k nanlar, batan ~un ba~ında 
~•taran eib" "enııdeki tek 

ttııd" b ı, ancak d can 
ı ekliyorlar. on an ifakat Ü· 

Naıuhi BAYDAR 

SABAH G 
VA AZETELERI 1 
~ 

BALKA Nl,ARDA UÇ 
n. SAFHALJ 

A,.rn U~ b .. lR PL.ii.N 
lıır etrafınd UJtunkü makalesin 
rnttan b a •imdiye kadar " .. de Ba\kan
But . ah.ederek I"- gorulen tczahü-

Rarıstan P cı.nın R 
~leler İtal Ve Macaristan uma.nya ile 
ııras.ınd~ ya ve Bull(arb arasındaki me
ı, Yug ı.lt ITıı;>seleler. İtal tanla Yunanistan 
" os avya, Ya ve Ma · t.11.ere Ü arasındaki .. carı.stan-
lunu veç haa.~aya ayı,Irnasımes_eleler olmak 

:~ bu~U:ı:ux pl&nın bir7'n~~~üflın oldu· 
--..~Y'a da usunu .. l a~ so
ı:artstan • l)"Vud H •o)· emEC>kte, ikinci 
oldufi:un~ ll~ferl>erli~ ~!~ rnc.~l"!'ii ve Bul-

a.ve anının b' h 
nantıtanın h et:nt'lı:tedi ır azırlık 
bulunan R f!!t taraftan bor~ Muharrir, Yu-
y . uınan... 5Ulmı1• hl h unanı'\tan .. .ırıtıy- \>(. ...., r ıı.lde 
d \U'eıir-.o. . n7etilt'ıni -!r...! 

~·Am etti~inl 'Y e ltı~ili Yl'<""-:::nll. 
'1cndar olciu"i , unant11.tan1 zb" ~Arantisi"lin 
h :.umuzu a t7J.tn d 
:tşlJtya.cak ht7viklr~· Yuııanhtarı .<" <ı.lA.-

karıştırma.._t .h . ın hüt.. U7-erlne 
hu YRzdıkta ı htnıı.1 dtıh\Hn~l~nbBnlkı:ı.nl<ırı 

n sonra a· ulu d 'F.~t'r Al ıvnr kl· n u~u-
k m11n"a ile 1 , 

an tnf'sı·I 1 i.. t~tya hA\'\.; 
f liynrt11r!Qlt' ~r ~· harho;i1 ol11ra~ ı.lf'n Rll1-
rıt7:e>dt-rek • ln"llff'l"f'yİ ııı:İmflidPn ~a'1l'lntf'k 
~ini \·ert"f' kBalkanlan karı.'1.hnn ';k olruuııı: 
, "" t' nhın hu üe 

8 nrtı<'f'· 
IZ't(f'<'t-kl .... cli partAh tı1' 

tlAh1t t'V\'f'l j :· Bn pl:"ıtnn tıı.f .. 'Jn "".,~n 
r·lil"'~'.'liİnl .~~.•ltrrrnin t\kiteni:ı:d 

1 
.. irin 

l' AN du uneceklerdir.. e tn11ııliıl) --IT.\L\".\ \T . . 
M . NANıSTı\!;D • . . 

_. Zekeroyo Serı l . AN NE iSTiYOR 
•ltal~·anın A e dıyor ki· 

si ,. ,. Ol&\·udlu ~ · 
e •tınani .. tan ca asker gö d 

manııştır. 

Dün düşmanın zayiatı 28 tayyaredir. 
Bunlnrdan 22 ai hava muharebelerinde, al· 
tısı yerde imha edilmitlf'rdir. 

12 Alman tayyaresi üslerine dönmem ittir. 

Af rllıada harll 
İngiliz resmi tebliği 

Kahire 15 ( A.A .) 

Ortatark İngiliz umumi karargihı tebli
~: 

Somali: Yeni kuvvetlerle takviye edilen 
düşman dün fiddetli bir hücuma kalkmıijottr. 
İ1eri hatlarını bir çok saatler muhafaza eden 
ve düşmatıa aA:ır zayiat verdiren kuvvetle· 
rimit. muharebenin el'an devam etmekte 
olduğu geri mevzilere çekilmişlerdir. 
Dütmanın Fransız Somalisinde Fran~ı~· 

lara knrşl kullanılmak üzere hazırlanan tam 
mevcudlu iki fırkanın büyijk bir kısmını 
topçu kuvvetlerini ve zırhlı otomobillC'rinl 
de bize kartı kullanmakta oldujlu ,ımdi aD· 

lo~ılmıştır. 
DiFer cephelerde ı,•ara değer bir haber 

;·oktur. 

itatyaa reı•; te•Ujl 
ltalyada bir mahal 15 ( A . A .) 

İtalyan orduları umumi karargihı 67 nu
m~ralı tebliği: 

ln!Öliz Somalisindeki harekat hava kuv· 
\·etleril"tln miJf'sair bir surette lı,tiralt ettiii 
çetin muharebeler arasında tam bir lnkitd 
halind('dir. 

Esirler alınmJ,, sl]ahlan zaptedilml,tir. 

Finlandiya hududunda 
Sovyet tahsidatı 

' 
ıaaHelslnki 15 (AA.) - Havas: Yeni kı· 

tın gelme:ıinden sonra Finlandiya hu .. 
dudunda hulunmRkta olan Sovyet kuv • 
vetleri 28 fırka olarak tahmin edilmekte
dir 

k .. ~~ vaı:iy.et kartısında Finlandiyada te -
a ı ı ~arbıye ve iz.inlilerin geri çatırıl 

ması gıbl tedbirler alınmıştır. 
lıir Akdr . 1 tehdid etmetı' n t'rme
ı·akat .nu: me ... f"le~i olarak .~ ~aha ziyade 
D • Jtah anın l' Koru.nınekt d' 

Alkanlard . . unani,tana e ır. 
lııttı h a lakıldilo kar 1 tt'<'avu1u. 

~toıkovadaki Finlandiya elçisi ani ola
ra Helsinki'ye avdet etmiştir El . . ni s · çının ye-
nol ovyet mutalebatını hlmil olduiu zon .. 

unmaktadır. 7 ağu..tosta Abo tehrind 
~;a a:~wıtoıta da Hel.sin_ki'de komünist nüe~ , .. kll arl'ket, bütün B lk şı anarnıız. nu 

~ Yebilir.. a llnları atcte •u-
dırmyışlerl olmuf ve oldukça endite uyan· 

ı,tır. 

,öhretl yapamıyordu. Prosukteur Selınick, 
yeni filmi için bir çok gene istidadları top
lamJ" önünden resmi geçid yaptırıyordu 
k! birdenbire onu gördü. İşte o zaman 

ye günde 50 kişi devam ediyor ldiyse, de· 

mek ki, yirmi senedir bütün Fransa kafa
yı tütsülüyordu. Frıınsa, harbe bu tütsülü 
kafa ile girrnlt olacak. 
Şimdi Mareşal Petain, 15 dereceden yu

karı alkolleri yasak ebnek, haftada üç gün 

alkol aatııııını tamam.ile kaldırmak, yemek 
aralarında alkol alınmasına müsaade et • 
memek ve yemekten sonra ancak likör 
içilmesine izin vermek kararındadır. 

Fransı:tlar uyanık geçen gecelerine .be· 
yaz gece• derler. Alkol ve sefahatle geçen 
bu bf'yaz geceleri kara günler takib etti 
ve ıu hakikat anla•ıldı kl, gecelerin kara 
olmasının ehemmiyeti yok; fakat günler 
beyaz olmalıdır. 

o Kadın parmağı 
Son umanlarda şehrimizde kıııı:kançlık 

vak'aları ne kadar çoğaldı!. 
Ban ahlik hocaları " 

fenalıkların yeglne < •• 
müsebbibi, sefalet, her ~-
türlü tefalet olduğu 

buki zabıta vak'alarını ' ( 
göz.den geçiriniz.; cina • ) 
yetlerde, cürümlerde, 
büyük kavgalarda kıs· 
kançhk mUhim bir yer tutuyor! 

Ahllk hoca,;1
1 

belki bunu da düşkünle
rin, fena muhitlerde bilyüyenlerln ruht 
ıefaletlne atfedecek!. Fakat kıskınclıkla gö

zil karararak cinayet işliyen ne kadar ki-

İngiltereyi 
istllA? 

·Proia• gazetesi de Metnkau'ın nutku .. 
nun tahrif edildiği şekline kartı isyan et• 
mekte ve şöyle demektedir: 

Bu teşebbüs yapılacak· 
sa sonbahardan evvel 

yapılmalıdır ! 

Yunan milleti, beynelmilel efkAn umu
miye habercilerinden hakik•te kar11 daha 
büyük bir hürmet beklemek hakkındadır. 

Şık bir çay kıyafeti 1 
Londra 15 (A.A.) - Röyter'ln muhabiri 

İngilteredeki variyet hakkında tunları yaz
maktadır: 

Kaıino ve plcijlıırdaki ihtikara karşı Be· 
tediyenin sıkı takibi, ısrara iyi neticeler ver· 
mi~tir. Konulan fiat -
lal" da ne halka yıkım 
oluyor, ne esnafı ızrar 

ediyor. 
Ancak bu hayırlı ese- 7;:=["1~'..!,; 

rin devamını istiyor -
sak hepimiz alikadar 
oJmah ve yolsuzlugu 
hemen haber verme -
liyiz. Bu güne kadar bir çok tecrübeler, Be· 
teri.iye memurlarının kontrolu eseridir. Be· 
tediye kontrolu ki.fi değildir ve ayni ıs -
rarla dP.vAm etmiyebilir. Halkın da yardı
mı gerektir. 

Geçen halta çalgılı kazinolardan birine 
dörl arkada,, bir sabah kahvesi içmeye git
nlişler, o şırada çalgı olmadığı için bir de 
iyi su içerek 125 kuruş tediye edince, he
men tarifeyi tstemiıler. Kazinonun müdü

rünü çağırmı,1ar ve çalgısız zamanda kah· 
ve!erden on kuruş alacak yerde yirmi be
fer kurut alma!!ının sebebini sormuşJıır. 
Bu kazino, hem kahve batına on kunı,tan 
fa:;:la alamam!!~, ht"m de ceu görmüş. An· 
cak bu sabah müşterileri arasında ileri ge· 
len bir Belediye memuru varmış. Belediye 
He polisle, hükUmetle hiç alikası olmıyan
ların ve ayni muameleye maruz kalanların 
muhtekir kazinocuları fik&.yet etmesi fÜP
hesiz daha müessir olur; ka:z.inocular, yol· 
suı.luğun tekrarına cesaret edemezler.-B.S. 

•Manf deniz.inde hava vaıiyeti istimal 
bir surette iyi bulunmaktadır. Eğer Al
manlar, bir istill teşebbüsü yapacaklarsa, 

bunu sonbahardan evvel yapmalıdırlar. A· 
lınan muhtelif malO.m.ata nazaran, Alman

ların ingiltereye kartı elyevm kullanm~k
ta oldukları taktik, Polonyanın sukutundan 

evvel kullanılan taktiiin ayni gibl görün
mektedir. Düşman. •iddetll bir istila hü· 

cumundan evvel, hava kuvvetlerile donan
m2yı imha etrneğe çalışıyor. Burada NJIU 

hatırlamak lizımdır ki, İngiltereye aııker 
~evki, ancak deni%den veya tayyare ile 
mümkündür. Tayyare ile kıtaat nakli Ho .. 
landada kolay olmuştur, Fakat tayyare 

nıeydanlan olduğu gibi bütün geniş kır 
~&.halarının fevkalSde tMlbirlerle muhafaza 
altında bulunduğu İnıtilterede vaziyet hiç 
de aynı değildir. Denizden her hangi bir 
istilA tetebbüsü ise, sureti mahsusada bu 
i~ler için haz.ırlanmıt olan İngiliz donan· 
mR!l'ile karşılaşır. 

Strateji noktasından Yakın Sarktaki 
vazi~·etle İngilteredeki vaziyetin ne ı ! ~re• 
t:eye kadar biribirine ballı olduğui1U kes
tirmek mii~kül dür. Fakat Alınan yük-.«"k 
kumanda h('yetinln kal"Ş'ılaştığl mil!likülftt 
İngiliz kupıandı heyetinin ka?'Ş'ılastıtı mu,~ 
küli.ttan daha •şakı bu lunmamaktııdır. 

Prens Starhemberg 
Londra 16 (A.A.) - Avam Kamarasında 

yazı ile sorulan bir suale Hava Na:ııtı 
Sinclair'in yazı ile verdiği bir cevaba na

:raran mokaddf' tna Fransız hava kuvveUeti 
emrinde çahpn Prens Starhemberg, şimdi 
General de G•ulle'iln kumanda.!1 altında 

bulunan hür Fransız hava kuvvetlerinde 

hizmet ııörmekte olduğunu bildirmektedir. 

• 
Kuma, krep marukendir. Etek plise 

soleil, i.ızerlnde küçük bir bolero vudır. 
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HAKiKAT 

C RADY O --
12,30 Program. 12,35 Türk musikisi. 12,50 

Ajans habcrlerL 13,05 Müzik: Zeybek ve 
oyun havaları. 13,20114.00 Müzik: (Pl.). 
18,00 Program. 18,05 Müzik: (Pi.). 18,30 Mü
zik: Anadolu halk havalan, 18,50 Müzik: 
Radyo .Swing~ Trio'su. 19,15 Müzik : Saz 
eserleri ve şarkılar 19145 Ajans haberleri. 
20,00 Türk musiki~i. 20,30 Konuşma (Bib-

Z F R 
11 

1 1 B 1 k 1 1 liografya). 20 .. IO Müzik: (Fasıl heyeti). 21,15 

ıncı a an oyun arı organızasyon ~~I)I{~~~~~:fI~]:;,;:~~~
0

~3~~ 
30 ağustostadır 

Milli Piyango da İzn1ir Fuarında 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan -

komitesi teşekkül etti, faaliyete başladı ~~.:;:;~;.::~ 
nelmilel h~ikümlere ~öre amatörlilk vasıf -ı bünde tekrar oynıyacağı söyle~ck~edir. c:alışmak isteyen hevesli ve istidatlı amatör 
larıru tetkık ve tasdik eylemek.. Gene Galatasaray takımında \!aktıle sağ bayanların Evimi:r.e müracaat ederek kay-

gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan bu 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
On birinci Balkan oyunlan organiZAsyon 

komiteli tetekkül etmiştir. Atletizm teknik 
komitesine ilühak eden bazı uvatla vücu· 
de gelen orıanizasyon heyeti tU idareci -
)erden mürek)tebdir: 

F - Olimpiyadlara iştirak edilip edil • iç oynamış olan Münevverin tekrar !ut - dnlunrnalarını rica eyleriz. 
memesi ve hangi ,ubelerde iştirak edilmesi bole başhyacağı hakkında da bazı riva -
hususlarındaki mütaleasını alikadar gpor yetler dolaşmaktadır. 63,345 tanesi mutlaka ikra-

Adil Giray, Bürhan Felek, Feridun Di· 
rimtekin, Naili Moran, Semih Türkdoğan, 

Ali Rıza, Füruzan Tekil, Tevfik Böke, İl
hami Polater, Vamık Gezen. Heyet reisli
tine Bürhan Felek seçil~tir. 

teşekküllerine bildirmek. 
G _ Olimpiyad oyunlarının tertibi Tur- Askeri Liseler Deniz Bayramı 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

Bu Akşam 

miye kazanacaktır. 

Yugoslavya ve Rumanya, Atinadaki Bal· 
kan konfederasyon müsabakalarına iştirak 
edeceklerini bildirmişler, Yunanistan da 
evvel ve ahir bu müsabakalara itt.ir.aktcn 
cerl kalmıyacaiını teyid etmiştir. 

Türk federasyonu bütün Balkan federas
yonlarile konfederasyona çektiği telgraf -
!arda dünkü sayımızda yazdığımız şeraiti 

bildirmiştir. Bu şerait içinde hiç bir Bal -
kan takımının aleyhine tecelli edecek bir 
nokta yoktur. Bu itibarla Balkan oyunla
rının yapılması muhakkaktır. 

15 eyltllde yapılacak olan Türkiye atl.! -
tinn birinciliklerinden sonra milll takım 

namıedleri hemen kampa çekilecekler ve 

blrincitetrin ayının ilk haftasına kadar 
çahf&caklardır. Atletlerimizi kampta {J.de

ruyon mütehassısı Naili Moranla fede ... 
rasyon teknik milfavere heyeti aıasında.n 
Semih, Füruzan ve Tevfik ç:allfhrılacaklar
dır. 

On birinci Balkan oyunlarının yapılacağı 
Fenerbahçe stadyomunun ebikleri bu gün
lerde tamamlanacaktır. 

Bu büyük enternasyonal müsabakada 
vazife alacak hakemlerin tespitine batlan

mı, ve organizasyon komitesinin büro it
luinl _!!dvir etmek üzere İatanbul bölgesi 
aabatkanlıit memurlarından birin! komite
ye terfik etmiftir. 

:Türkiye Milli olimpiyad 
komiteıi 

19U ıeneııinde beynelmilel ollmpiyad ko
mitesine dahil olan ve halen Başvekilet 

Beden Terbiyesi Genel direktörlüğüne bai

b (Türkiye Milli Ollmpiyad komitesi) ismi 
altında bir komitenin teşkil edildjği mallım
dur. .Bu komitenin vazifelerini okuyucu .. 
lırımu.a bildiriyoruz: 

A - Modem olımpiyad prensiplerini \'e 
amatör aporculutu her vasıta ve vesile ile 
tamim etmek. 

1 B - Modem atletizmin matltı.ba muva -
fık olarak inkipfına ald tedbirleri ittihaz 
eylemek. 

C - Beynelmilel ollmpiyad komitesi 
Türkiye murahhaslıiı kanalile beynelmi • 
lel olimpiyad komitesile dainıt münasebet
te bulurunak. 

D - Gerek beden terbiyesi genel direk
törlüğü teşk.ilıltı, gerek bunun haricinde 
kalmıf, fakat hükümetçe tanınmı, olan di
ier amatör spor teşekküllerile beynelmilel 
komite arasında temasa tavassut etmek. 

E - Olimpiyadlarda Türkiyeyi temsil et
ınek üzere seçilmiş olan müsabıkların bey· 

kJye ,ehirlerinden birine verildiği takdirde 
bu oyunları tertib ve idare etmek. 

Beden Terbiyesi nizamnamesi 
Yeni beden terbiyesi nizamnsmeşine he

nüz intibak etmemiş olan Galatasaray, Fc· 
nerbahçe. Beşiktaş kulüblerinin murah .. 
hasları bölge binasında bu nizamname ış
lerile ittigal eden heyet azasile temasta bu
lunmuşlardır. 

Bu toplantıda kulüblerin dahilt statü -
Jeri hakkında görüşmeler yapı.lınıt ve ku
lüb murahhasları tenvir edilmişlerdir. 

Lik maçlarına 15 eylulde 
batlanacak 

Futbol Hk maçlarına şehrimizde 15. eylUl
de batlanacaktır. Bütün kulübler kadrola· 
rını azami tekilde kuvvetlendirmeğ:e ça -
~aktadırlar. 

Fenerbahçe .. Galatasaray muhtelftinin 
Mı!lır seyahati dönüşü esnasında Atinada 
kalmıt olan Boduri bir iki gün evvel eeh -
rimize gelmiştir. Bu oyuncunurt eski kulü-

Çanakkalede k araya 
oturan Yunan vapuru 

kurtarıldı 
Çanakkale Boğazı civarında karaya o

turan 7000 tonluk Yunan vapurunun kur
tarıldığı öğrenilmiştir. 

Bugün tehrimiıdeki alBıkadarlara gelen 
haberlere göre vspurun dibinde 2 metre de
rinliğinde bir yara bulunmaktadır. Bu yara. 
çimento ile kapatılmıştır. Geminin İstanbula 
gelebilmesi için daha e!ôaslı bir tamir gör
mesi icab ettiğinden Çanakkaleye getiril
miştir, Vapurdaki eşyadan bir kısmı mo
törlere alınmıştır. Alemdar tahlisiyesi Yu
nan vapurunun yedeğinde İstanbula gele
cektir. 

r ABONE ŞARTLARI"'\ 
TürkiyP i('in: 

Bir oylık 90 kurut 
Uç •:rlık 2'50 • 
Alb aylık 475 > 

~elik 900 • 
Yabanc\ memleketler için: 

Alb aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 

Imtiyaz zahibl ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇtiKA 

Umum neşriyab idare eden Yazı 
İ$leri Müdürü : 

Ce'llal Hakkı SELEK 

Buıldıjı yer: Cumhtıriyet Matbaası 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarmı 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır. Kadın, Erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını. bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini gid.erir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT : H E L M O B L O idrarınızı temizleyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

İstanbul Defterdarlığından : 
VllAyet Hukıimet Kona~ındakl elektrik tesisatının 1500 Jira keşifli bitirme 

işi 2/9/940 pazartesi günü saat 14 te Milli Eml~k Müdürlüğünde toplanacak olan 
Komlayonda açık eks!ltme ile ihale edilecektir, Muvakkat teminat !13 Jlradır, 

Münakasa evrakı MJili Emlak 4 üncü Kaleminde görülebilir. 
:ısteklllerin muvakkat temtnatından maada bu işe benzer en az bin liralık 

1ş yaptıklarına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 
yılına aid Ticaret Odası vesikaslle Komlsyôna müracaatleri. (4378) 

•• 

Uç a 
EACK LONDON Macera Romanı 

Milterclml: N. AYKUT TEFRlKA : t• 
Bunu aöylerken kömür aibi siyah ve ha· j Torres cevab verdi: 

in aozleri tilnfekler saçıyordu. - Siı.i Alfaro Solano'nun katili olaralıc 
Delikanlı sordu: arayorlar. Evde demin bana uydurduğunuz 
- Allah afkına olsun. siz kinuiniz? ma.rtavalı yuttum mu sanıyorsunuz, Henry 
Bu suale Torrea cevab verdi: Morgan! Kendinizi Nevyorklu bir delik!lnlı 

gibi Atmaia çalıştınız. Ben o Nevyorklu 
- San Antonio'nun jefe politikOIU Sin- delikanlıyı tanırım. Adı da Francis Mor

)'or Mariano Verkara Cenablanl 
Delikanlı daha önce Henry Morgan'm bu gan'dır. Şunu da derhal ilive-9 ePeyim ki 

tq yürekli herif hakkında söylediklerini Francis Morgan son derece namuslu ve 
batırlodı. HOfllın yağı kesllivenn~U. merd bir insandır. Onun için kalıbunı ba-

- Vakti terifiniz hayır olsun efendim, sanın ben ... 
d~cU. Karaya ayak basarken karantine u- Francis hayretle bağırdı: 
aullerine riayet falan mı etmedik yoksa? - Olur şey değil, be yahu! Daha demin 
Kanun ve ni~ aykın bir ıuç mu i'le- elimi sıkan siz değil miydiniz, Sinyor 
d•k? Bôyle bir meeele varsa kaptan Tre- Torres? 
fethen'Je halledersiniz. Bendeniz gemiyi - Evet. ilkin ben de aldanır gibi ol
Hdece kiralamışınıdır, yani alel.id~ bir dum. Fakat çarçabuk aklım başıma geldi. 
..yolcuyum. Kaptan Trefethen denizcHlje LUUcn bizi takib eder misiniz? 
ald meselelerde kanun ve nizamı benden FranCİ5 göğsüne çevrilmi:ıı olan altı siJa .. 
sok cl&lıa iyi bilir herhalde.. hın namlu.suna gö• albktan sonra omuıla-

Askeri liselerin deniz bayramı pazar günü 
öğleden sonra Çengelköyünde yapılacaktır. 
Geçenlerde kara sporlarında büyük ve mu
vaffakiyetli bir f('nlik yapmış olan ıu:keri 
mcktebler talebesinin deniz bayramında da 
muvaffak olacakları ümid edilmektedir. 

Suadiye Şcnyol Aile bahçesinde 
SÜRTÜK 

Komedi 3 perde 
Heyet her cuma akşamı Suadiye 

Şenyol Aile bahçesindedir. 

(2) Tam biletler 
biletler ( 1) liraya 

Zafer Piyangosuna 

liraya ve yarııtl 

satılmaktadır. 

siz de bir bilet 
'll ~~ © S<e li"i'l <SS D alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para

lar ebedi Türk zaferini temin edecek ViYANA Sonbahar FUARI 
1 • 8 EYLOL 1940 vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle-

Her ıene olduğu gib i b u sene de bütün 
mükemmeli yetiyle aç ılaca ktır. sarf edilecektir . 

Mümessili: K. A. MÜLLER ve ŞERiKi 
Telefon: 40090, P. K. 1090, Telgraf: " fraosport,, 

Adres: Mlnerva Han Galata • latanbul 30 "" agustos 
(Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlUğUnden: 

Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 

Muhammen bedeli 18,000 (on sekiz bin) lira olan Sterilizasyon cihazları 
ve teferrüatı 24 eylül 1940 salı günü saat 15 te kapalı zarf usullle Ankarada 
Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu * girmek isteyenlerin 1350,- (Bin üç yüz elll) liralık muvakkat temi
natla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Relsli~ine vermeleri l&zımdır. piyangonun planı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır, (7042) 

İkramiye adedi İkramiye miktarı tkramiye tutan 
L ira Lir a 

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 Yek 
.. 

360.000 un ·ı~~I 
' 

•' 

"' ~· 

jÜ~ıil 1 
,. 
·'. 

İ$ BANKASI 
1940 

Cari 
Küçük 

Hesablar 

1 
s 
6 

12 
40 
75 

210 

·~ 
•' 
•' 

aded 2000 llralık _ 2000.- l1ra 
• ıııoo , _ 5000~ > 
• 500 , _ sooo~ , 
• 250 • - 5000.- • 
• ı oo , _ tooo- • 
• 50 • _ 5750~. 
• 25 . _5250-• 

Keıideler ı 1 ıubat, 1 mayia, 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünde11: 

1 - Idare ihtiyacı için muhtelif eb'atlı 159,750 ton müşekkel demir k&.,, 
mektubla teklif istemek suretlle satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 3350 liradır. 

3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki d 
rlfata uygun olarak 1619/ 1940 pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro hanı~ 
4 üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde verilmesi lazım 1 

(731 

İstanbulP. T. T. Müdürlüğünden: 
Idaremizin bir kısım müstahdemin elbise ve kasketleri imalinde ku!l,.,J' 

mak üzere 700 metre kumaş alınması açık eksiltmeye konulmuştur. ıtl'_ 

Ek.slltme 4 91940 çarşamba günü saat 15 te B. Postane binası karşıs ,,!} 
Valde hanının ikinci katında Idaremiz Umum! Depo Muhasibllği odası 
toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. J 

Beher kilosu muhammen bedeli 610 kuruş, hepsinin 4270 Ura, muva~ 
teminat 320 lira 25 kuruştur . 

' o A 

~KRAMIYE PLANI 1 ~iuıtoı, 1 ikincitetrin tarih· 
lerınde yapılır. 

TaUblerin olbabdakl şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatını ~ 
tırmak üzere çalı.şma günlerinde mczkUr Müdtlrlilk idari kalem Le"9 

kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi içln muteber Ticare~ odıı' 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzile Komisyona müracaatleri. ~ 

rını silkti: 
- Etmeyip de ne yapabilirim ki! .. Zan

nederim, kaşla gözün arasında muhakeme
mi bitirip fa/akla beraber beni darağ:acın· 
da sallandıracaksınız, değil mi? 

Bu suale, acayib, fakat anlaşılır bir in
gilizce ile, Reis cevab verdi: 

- Panamada adalet terazisi önünde o
yalanmak 5.det değildir. Fakat ipte sallan
mak meselesi tahmin ettiğiniz kadar çabuk 
olmıyacak, maalesef ... Şafakla bir idam ne. 
ye yarar? Saat on olmalı ki halk da rahat 
rahat uykudan uyanıp meydana toplana
bilsin ... Eh, öyle değil mi ya? Adalet bu, 
J3ka değil. Halk doya doya seyretmedikten 

aonra adam asmak neye yarar? 
Francis mahzun mahzun cevab verdi: 
- Do~ru söylüyorsunuz! Nasıl irade 

buyuruluraa öyle olsun. İsterseniz saat on 
birde, yahud da on ikide adalet yerini bul
sun! .. 

Mariano Verkara tekrar etti: 
- Lütfen hiç müşkülat çıkarmadan bizi 

takib ediniz, Sinyor! 
Yumuşak bir sesle söylenen bu nazikfıne 

sö2lerin arkasında Reisin kanlı maksadı 
apaçık görünüyordu. Haydud herü ııdam
lanna ispanyolca emretti: 

- Juanl İgnasiyo! Sil9.hlarını arayın. El
lerini ba~lamak istemez. Gregoriyo'nun ter 
kl~ine bindirin! 

İdam ıehpaıı kuruluyor 
Francis, bet kadem kalınlığındaki duvar-

!arı kireole · badanalanrn•ş bir hiicrede, be, malül ihtiyar teyzelerinden birinin refc,ka- Bunun üzerine gene kız, hakime ~~ 
altı mahpusun yanında arpacı kumrusu tinde mahkeme .salonuna dahil olınuş ve ferane bir nazar atletmiş, fakat Jefe ';J' 
gibi düşünüyordu. Horultulara dışarıdan harikulide bir belagatle delikanlının masu- tiko ilerliyerek gür ve kuvvetli bir 
destt're ve keser sesleri karışıyordu. Avlu- miyetini müdafaa etmişti. Torres'e o:u suali sormuştu: ~ 
da idam .ehpa5ı hazırlanmaktaydı. Bu müdafaayı dinlerken, delikanlının - Henry Morgan'ın sol kolunda ~rıcd,; 

Gözünün önünden mahkeme safhaları gü:;:leri yaşarmıştı. Fakat heyhat ki, reis, zun bir yara izi gôrdüğiliıüze yeınıJl 
geçti. Islık çalmağa başladı. gene kıun sözlerine hiç ehemmiyet vermi- misiniz? .~ 

Saat ak~mın sekiz buçuğu idi. Dışarı- yor ve kararında ısrar ediyordu. Bu sual, Torres'i çok müşkül bir rne~ ~ 
da işçiler çat çat. pat pat sehpayı yük .. Gene kız büyÜk bir heyecanla Francis'e b~~a-~mıftı. Bir hakimin, bir de ~orı51:ıııl 
seltn1eğ:e devam ediyorlardı. Yarın, sa&t dönerek: yu~une baktı; ve nihayet hiç bır k ".# 
onda boynuna yağlı ipin ilmiği geçecek, - Rica ederim, sol kolunuzu sıvaymıı:! tP.laHuz etmeden, başını hayır mak:BJ11 
viıcudü havada sallanacakb. Demişti. kaldırmakla iktifa etti. 4' 

İstintak, tam yarım saat sürmü,tü. E - Fakat reis istihfafla omuzlarını silkti. Plispareler giyinmiş, halkın arası~ 
ğer Leon~ia ansızın çıkıp gelmeseydi, yir- Bunun üzerine gene kız, Forres'e hitaben bir alkış tufanı yi.ıkseldi. H8kim, idartl ili' 
mi dakika bile k&fi gelecekti . Mahkeme on ispanyolca bir çok acı ve ı;.ert sözler söy - münü tebliğ edince, bu alkış tufanı b I 
dakika da onun müd::ı.halesi yüzünden uza- lcdi. bütün kudurdu. Mahkeme salonunG:;,. ' 
mıştı. Solano ailesinin bu asil bayaııına Torres, şehadet etmek üzere parmaklığın karılan Francis, jandarmaların ve k ~ 
reis fevkalide 10.tufkar hareket etmiş, on önüne geldiği zaman, halk kudurmuş gibi serin nezaret ve himayesi altında, hı&~ 
dakika kendisini dinlemek tenezı:ülünde bafcırıyor, terler tepiniyordu. n<'ye götürülürken halk çılgınca hoı.re~ 
bulunmuştu. Francis, yeni f8hidin biraı: önce reisle lere kalkı,ıyor, mahkU.mu hemen orJ~ 

Franci~. kendi kendine: fı~ıldaştığını farketmemişti. Zavallı deli - linç etmek istiyordu. Bunların ertesi ,o) 
- Reisin hakkı var, diye düşündü, Pa- ko.tnlı, Alvarcz Torres'in de hakikt mak - saat ona kadar bekliyccek sabırları ) 4' 

nomada adalet terazisi önünde oyalanmak sadlanndan bihaberdi. Kendisini, mümkün- Francis, hücresinde kendi kendine 
adet değilmiş!.. !it' ebediyen, Nevyorklan uzak tutmak hu- şünüyordu: .. fi 

Adalet terazisi burada gerçekten pek susunda Regan'la mutabık kaldıklarını bil - - Bu Torres budalası da bir türh1 ;;;t" 
h3ssastı. Delikanlının üstünde Leonsia- miyordu. Bu adamın Leonsia'ya çılgınca 8- ry'nin kolundaki yara izi hakkında ı1I 
nın mc-ktubu çıkmıştı. Mektub Henry Mor- ~ık olduğunu, hududsuz bir kıskandık a- şehadette bulunamadı!. ~ 
gan'a hitab ediyordu. ?tfahkWn.iyet için bu l!'şinde yanıp kavrulduğwıu ise nereden Bu sırAda, hücrenin sürgüleri sflT ~ 
kadarı kii.fi değil midi? Arkası çocuk o · tahmin etsin? çekildi. Delikanlı ayağa kalktı. ~ 
yuncağı olmuştu. Hüviyeti böyle<"e tespit Leonsia, ona Francis'in sol kolundo. ince karşısında idi. 1'f 
edildikten sonra altı ş.ahid dinlenildi. Bw1lar ı u2un bir yara izi görüp görmediğini sordu - Cenc kız, delikanlının selimına. ırı~e f. 
kat.!Hn kendisi olduğwıu ikrar ettiler. Reis fu zaman Torres ·hayır! • diye cevab ver- bele etmeğe vakit bulmadan komı~r 'ti' 
de bu kanaatte idi. Tam bu sırada Leoru;la, miıti, panyolc:a konu•maa• buladı. (Arı.o>' 


