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Basradan ihracat için 
trenlerde tenzilat 

içinB~ğd~d yolilc ithalat ve ihracat 
tenzila~r~a~u~e e~'.f k. demiryollarında 
miryollarında ı mışhr._ Devlet De. 
mahsuller tonu da il teni .zılat yapılınca 
gidecektı'r B cd ı ıraya Basraya 
. · asra an Aın ·k · 

GÜNLÜK 

• 

AKSAM GAZETESİ 

Ordumuz dört hava 
generali kazanıyor 

•- gıltereye haft d 3 erı a ve In-
a a • 4 vapur vardır. - ( 

\. 
İDARE YERİ: lSTANBUL TÜRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

TELGRAF ADRE.5İ: cHAKİKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 ) 

Ankara (Hususi) - Bu hafta içe. 
risinc\e Yüksek Tasdika arzedilecek 
olan askeri terfi listesine göre Tuğ
bay Zeki Doğan, Şefik Çakmak, Yah
ya Razi ve Celalin hava generalliğine 
terfi edecekleri öğrenilmiştir. 
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İnldJiz Bava 
NazırıRin 

eok ınühiın 
hir nutku -·----

(( Hükumet h a r b i 
evv~ıa havadan, sonra 
denızden~ daha sonra 
karadan düsman 
fopr~klarına gÖtür . 
me~ın elzem olduğuna 
kanı bulunmaktadır)) 
• 

!!tilıllalden enaın 
Olna -- a1ııı1ınaız 
iı:fn .. OL - •• L ....__ ,. ııc ·••Uııcena. -llleı a 6 -- e ebıe,. 

!'eucuddu,. 
8 .. u "k --y~ Britanya hüku-
llıetı liitier'ın' A ..... :ıı vrupa 
·•u.ı etlerini bo w w 

çalı•tı.. glllaga 
gı zinciri 

koparacaktır 
4n~( ""da .. A.A.J - D" 

"- nıuzakerat un, Avarn ı, -
nrchib ld . esnasın..J- n.am.arıı-
l • Sını· '"'lia Unrnuş;tur· c aır, &fağıdaki be va Nazırı 
"- P · Ya.natta bu-

rıı "'laınenıo 
ı likriııın . . nun bir çok . 

Citdu.1__ ilcrı IÜrülrne . az.ası bır taar
btr -n ve büt.. - s.ınden, büYfilt . 
l lopyekCırı haru:: e~diıstriyel ka)"na~ır 
"'uınundan !çın tekasül . . ın 
bıı Yolda, ~trnekte . dil ettırılm.esi 
"\tve:t Uerlerncktedir ı __ ~r. llük.Umet 
""-· hovadan · liukume~ c__b. 
---•ıra k ı &onta d . •ıar ı 
~ aradan dtiş.nıan t cruzden ve daha 
d.ır_ e~rn olduğuna k opraklarına götür-

~· anı bulwıınakta -
~•ddou· h 

htdo ın.: ar.ı..;l haltasınd 
ha.rek.it ~n avcı filotnıa:u1 &onra cep .. 
fqJ, b l şlamadan arı.mızın adedi 
ı u ""-- evve!Jtind • Cl1n-' -•uı.cı.ktad.ır An en daha 
L Y.t:n lın · tren-"'·-ı ge •kte ol .... an ınektcb ~ una k an Pilotı .. 
torıu~ Ca derecede t arunu.ın adedi 
Celc: .,.. antrenman pi~ maktadır. itnpara .. 
'- -.:nenı- anı tnu 'b· ~"·ı ·~• ı.~-u cı ıncı; gele qın, ı:ırırı· . . ..... , z ve ağ ... 
satıdan . ~ ıkrnaı edece ustos aylarında 
b'ıif L .• ıtıbaı-en antr k olan Pilotlar ni-

•uıunac k cnmanlar . ' 
8 •iu a lardır ını ıkm:ıı et. 

lan '1•,tonL · ' •kırıı.r en Ingiıtere ,_ . 
Ciu1Gruıl'hli e_ı..naıo.ında 701 Al u.ıenne Y•pı
tblldafaa ~tur. Buntınn ~an tıyyarcd 
bıitlir b;lfaryaları ta ı elli be. şi hava 
ı .. · · A)·nı .. ra ından, l~· 1·~ 

b 192 hlUddet zartı d L• ."UU.lt edil-
dı·11 • '''t:ı ve bo n a.,. lngitiz 
llo ıba;~ttir. ınbardunan ta ~a-
l l\'cı "'! Gene l)'llı nı··d YYare.,ın .. 
"'>- .. ı otu . u det 7.llrf 
1 )"are ı 

1
,.1 :tayı ettik Bo ında, 

IJrla, ı1:1 ,• 1 Otları huna ·.. hl.bardınıan 
llıa.lı_t .. · )lfUınııı 3oO ilave edılecek 
~ -.dır Al den Çek d o-
.aı> l'tttni·~, ~anlar i~ ısoo un bulun -
SJ.rıcıa: trdır.. den fazla Pilot 

?hj ır, ton •. 
: ' olın hl uç ay ıar( 

til(bald dlseleri a·· .. J lllda eer~yan el-
~ en ern· .. o~en . 
·tnrneı SC?be ın olnı.aktığ geçırerek: •İs-

d~h... bler nı. ıtnız için çok m .. 
.... dcrni evcud old u-

' Ve iÖyle d Uğu kanaatin-
/ngilj J •vam ••mişUr: 

:ı uon 
1ı annıaaı bugün 
arbin b 
~~ 

·- E . daha k 1· . 
le n "'•do --.. uvvet ıdır 

Y, Alın.-• na,.,1 ~d"-
n.,, •--~"""• n "'katlıni l.ı -n olarak ı..~""•n İngiliz celbeden 
. ll&ıctndan d ha lbı11 olnıas donanma~ı-
~ Eğer Alnı.:nla ~ok kuvv~U:e harbin baş 
. lla1u ideli 1 rın gem_· . bulun.nıası
l.ıKiıız do a arı hakikat' layıatunız hak
\ı.e 63 detttlll;nnı.asının bu .. olaeak olsaydı 
•tr_di. Gene o~erden. ibareıg:::ı dört ~denizal~ 
ll'ıılerirniıd u iddıaya n rnası la'1rn ge-
11 en !azı aZaran 

l.lrhlı Ve . a olarak d rneveud ge-

hol~gı.~ın uç dl!' ta'"·yare a 21 kruv:ı:t.ör 
'4K ltı: 1iı " Kern.i ' 

(·"' h.ı,yau d ırn &elınektcd· sı zayi etmiş 
iliıını ha . onanma . . ır. Maamafih 
leıntn rıkulAde ' ·S:.hillerımitin rnüd 
e~ etınelttedir rnu ernrneı bir s a-
eer Alına • urette 

va llluhaz. nJ.arın fn il .. 
tc.Jtı- hak eheierinde g k!ere u.:ı:~rindeki ha
o,&aydJ S ktndııki iddia.la Ybettığını.it. tayya-

• 78 d ndad· OltJrduk. en •~ı la ogru olacak: 
C'ut\.ıı. Eğer h:ıkik YYare layi etm . 
~...,, k d at bu emli 
Sı __ , a ar tnii .. ı-~ı.. olııaydı go"r" 

.. -=ı~r ı· -uı: • ..,, ol · un-
~..:ırik , ng{Jiz bo L_ atna:ı:dırn .• 
ı_ Ulide et' rnuoırdını. . 
.. rı IÖyl .1atetl•rinde b an pılotlarının 

•mıı"·· n • c_.d ·- il ~. •-se erek şun-b erşe)·cie 
01nbardı-.. _. n daha tehlik ı· 

-wan eınaauıc1a' ı nlan ıöindiiz 
Pllotlarınuı 

İngiliz Nazırlarının nutkundan •Bugün medeniyetin akıbeti vasati yaşları yirmi üçü geçmiyen ve fakat 
meharct ve cesaretleri belki dünyayı kurtaracak o lan ve bu dünyanın hayranlığını celbetmiş bulunan 

bir kaç bin pilotun elinde bulunmaktadır.• 

~ 

İngiliz Hava :!'\azırının beyanatına gore İngiliz müdafaa batar~·aları 
son m'lthıırebelerae yüze yakın Almrın tayyaresi düşürmüşlerdir 

İzmir Fuarı 

lngiliz Nazırlar 
Türkigege hayran/ 

Ankara 21 (A.A.) - Londra raJvosunun 
dün akşamki tlirkçe neşriyatında fugiltere 
lıt!UstemJekit Nazırı Lord Lloyd ve Hindis
tr.n Nazırı Amcry tar•fından İzmir fuarının 
ııeılma.sı mÜna!ebctile türkçe olarak yapı
lan hitabelerin l\tatbuat Umum Müdürlüğü 
r,ıdyo dinleme servisince z.aptedilm.J~ me
tinleri alf<lğıdadır: 

xel İzmiri, şirin Anadolyu pek iyi bilirim. 
Türkiyede. her sınıf halk arasında. hu~ın.ile 
a!'kerler ve köylüler arasında pek iyi dost
ls!° kazandım. Türk ırkı, temiz. necibt ve a
sıldir. 

~~~~~~~~~~~-

l in g iliz Ortaşark 
Baskumandan·ı 

' Wawell'in beyanatı : 
Londra 22 (A. A.) 

Orta,ark lnglllz kuvvet
leri ea,kumandanı Ge
neral Vavell dün ak,am 
matbuat mümesslllerlne 
a,aGııdakı beyanatta bu
lunmu,tur: 

11Glzll bir vazlfe için 
glltıOlm Londradan he
nUz geri döndUm. Pek 
yakında Yakın.arkta ga
yet ehemmlyetll hadise
lerin vuku bulmasına 

intizar edilmelidir.,, 
General, tarihi bir dö

nüm noktasında bulu-
nulduğunu , zafer saati
nin yakında çalacağını 
ııaıve etmı,tir. 

Meclis Grupu 

1 Rumenlerle 1 
Bulgarlar SON 

' anlaştılar mııumıımıııııııı1111111111111D111111 

HABER' 
••• FAKAT M~CAR- AMERİKA. 
LARLA VAZIY~T HARBE 
DAHA ÇOK BiR 
İNKITAA DOGRU 

GİDİYOR 
Bükreş 21 (A.A.) - Röyter ;ııdirıyor: 
Dobruca hakkında, Bulgaristanla Ru.."'llan

ya arasında anlaşma yaptl.nuştır. Craova 
müzakereleri neticesinde varılan anlaşma 
yeni hududu 1912 hudud hattında tespit et
mektedir. 

Rumanya tarafından Bulgaristana iki vi
liyct terkedilmekledir. Bunlar Durostor1 

C!ircra ve Balchık'tır. Kraliyet sarayı kili
sesinde bulunan Kraliçe 1.-farie'nın kalbi 
başka bir yere şimdiden nak.ledilmiı;lir. Ni
hai anlaşma imzalanır imzalanrnaı yeni 
araziyi işgal etmek üzere Bulgar kıtaatı 
şimdiden Dobruca hududunda hazır bu -
lunmaktadır. Dobruca üç saat içinde 1-;:gal 
edilecek ve hidiselerin önüne geçmek üze
re Bulgar idaresi derhal teşekkül edecektir. 

Yeni hududların takib ettiği 1912 hattı, 
Silistrenin şimal mıntakasından Tuna boyun 
ea Karadeniz sahilinde bulunan Mar.galia 
cenubuna kadar gitmektedir. 
Öğrenildiğine göre Rumanya sembol kıy

metleri Hibaı·Ho bu hat üzerinde kendi le
hinde bazı tadilB.t istemişse de Bulgaristan 
bu taleblcri reddetmiştir. 

Macar talebleri: Müthiş, 
gülünç, akla aıgmaz 

Biıkreş 21 (A.A.) - ROyter: Transiiva.nya 
meselesi hakkında Rumanya ve Macaris -
tanın mütekabilen yapmı.ş oldukları teklif
lerin arasındaki mübayenet Bükreşte Tur
nu Severin müzakerelerinin yeniden b~~la
masından fazla inkıtaa uğrayacaıı hmini 
uyandırmaktadır. Murahhas heyetln azaları 
henüz tehirdo bulunmaktadır. 

Rumanyn hükümetinin resmt naşiri etkin 
olan Romania gazetetııi, Macar muta1ebatını 
cMüthiş• .akla sıA;maz• ve .gülüne• olarak 
tavsif e.:cli::'y:_:o:;r.:_· _________ _ 

GİRİYOR! 
Londra 22 (A. A.) -

Amerika matbuatının en 
mühim ,ahslyetı olan 
Hearst, bir makalesinde 
Blrıe,ık Amerikanın ı. 

klncıte,rln ayında har. 
yazdık-be glrecejilnl 

tan sonra: "Harb hava
sı bütün memlekete ya. 
yılmağa ba,ıamı,tır. Ya. 
kında harbda yer alaca
ğımıza emin olablllrlz." 
demektedir. 

Kanada ve Ternov 
müsterek müdafaa 

' 

hususunda anlasttlar 
' 

Saint .. Jean - de - Terre - Neuve 22 (A. 
A.) - Mü~terek müdafaa hakkında Kanada 
ve Terre - Neuve mümessilleri arasında 
yapılmıt olan müzakereler, görüşülmüş olan 
bütün meseleler hakkında umumi bir iti .. 
1.if hasıl olmuş olduğunun iliru sureUle 
evvelki gece hitama etmiştir. Teblilde bil· 
ı-... ~ do:ıilmekt:e<üı 

Terre - Nıtuve'Un müdafaası mesele~ 
heyeti umumiyesi itibarile müzakere edil· 
nıiş.tlr. Bilhassa bu mıntak.anm coğraft va
riyE:ti dolayısile timal! Amerikanın birinci 
müdafaa hattı olduğu meselesile ittiıal e ... 
dilınişlir. 

Yunan - Arnavudluk İngiliz - Sovyet 
hududunda İtalyanlar münaseballnda iyilik 
------------· ---- Londra 22 (A.A.) - Avam Kamarasında 

tahşidat yapıyorlar 
Londra 21 (A.A.) - Bir ajans telgrafına 

göre, İtalyanlar, Yunanistan - Amavudluk 
hududuna kıtaat tahşid etmektedirler. 

komünist meb'us Galacher'in blr sualine 
cevab veren Hariciye müste.-n Butler har
bin sevk ve idaresi ve harici meseleler hu .. 
susunda İngiltere ve Polonya hükümetled 
arasında sıkı bir işbirli~l oluğunu beyan et
miş ve meb'usun bugünkü Sovyet Rusya
İngiltere münasebatı vaziyeti hakkındaki 
sualine cevaben: 

Lord Lloyd şunlan söylemiştir: 
•- Bu harb &eneıı;i içinde, İzmir fuarı

nın a~ılışını. biz Büyük Britanyalılar bü .. 
)'Ük bir memnuniyet ve ıevincle k:irşılayo
ruz. 

Eskiden, sadık, temiz yürekli, namuslu ve 
çolışan Türk milleti kendisine kıymet ve
rilmecUğini, hürmet eclilmediğini hissedi
yordu. Bunu eski devirlerde gördüm. Bü
ylik Atatürkün o güzel memleketi yeni baş

tan yapmak için, Türk milletini.kurtarmak 
için giriştiği mücadeleyi memnuniyt!tle, me
rakla yakından tak.ib ettik. Atatüık, Türk 
rıilletini nruııl bir yola sevkedeceğini, mil

letinin selimeti ve saadeti için nasıl çalışa
cağını pek.ili biliyordu. Buı;:ünkü Türkiye, 
Büyük Atatürkün bafladı~ı ve İsmet İnö
nünün büyük bir kudretle tak.ib ettiği i~n 

güzel neticesidir. 

Yun an Başvekili Metaksas'ın dün akşam 
geç vak.il Kral Georgcs'u ziyaret ed~rck 
variyet hakkında kendisine b.ahat verdiği 
bildirilmektedir. 

HARİCiSİYASETİMİZİ İSTİLA İHTiMALİNE 
tasvib etti KARSI TEDBİRLER 

c- M. Gallacher biliyor ki hükWneU 
kraliye Sovyetler Birliğ:ile olan münaseba .. 
tını iyileştirmek arzusundadır.• d"mi,tir, 

Mftthiş bir 
bilanço 

Britanya hükılmeti, denizaşırı ticaret iş:
ı~;in~ verdiği büyük ehemmiyet münasebe
tLe, lzmir fuarına geni4 mikyasta i~tirak et
miştir. Bizim bu hareketimize Hindistan 
h~~kömeUrıın de ittirakini Büyük Britanya 
hükürnetı memnuniyetle kabul etoıiştir. 

Büyük Türkiye Cumhuriyetinin bu sene 
ve gelecek ıenelerde muvaffak olmasını te
r.~enni eder, hepinize saygılarımı bildiri
nm .• 

Hindiatan Nazırının hitabesi 
t; beHindia:tan Nazırı Mister Amery de şu h.i

:ı de bulunmuştur: 

d •- Kırk ıenedcn ziyade oluyor, ben de 
d '7tum Lloy~ ~ibi Tiirkiyenin her tarafını 

0 &.Ştım. Eski Istanbulu, ye~l Buısayı, gü-

fa1Jat:a u .· la -. )la uıradı..klan zaman, erlc.!ıl j 
(Un ilk · , . . taleb ettıklerı ,ey, acıyı eıkarınak 
ıcın cene ·d 
• • 1\' et etmek olmuştur. A\·cı tay-
l'lırelerınin r . .. . 
duklan ene pılotlannın ı:ostcrmı.ş ol-

!... . C:eWlf"et, daha z.i)·ade lnzili~ ı:enc:
ıa;ının d · 

h CJenerıe olduğunu SÖ)li,yenleıin 
arnakatini i.spıu etmi!'.lir 
Bugün İn 'liz h · · 

nıt.k: gı ava kuvvetlerile birlikte 
B .taernmelen harbctmekte olan Büyilk 

te~k~fıa~;; Avru_p~~l müttefiklerinden mü-
r ktad çok cuzutamları mevcud bulun-
na ır B' Bel . 

d . t · ır çıkalı pilotun yakınlarda 
or ve hatta be 

d ... .. Ş Alman tayyaresi düştir-
ugu ve bir Pol ı onya ının da bir muharebe 

ı::snaaında Ü dil 
b. ç şman tayyaresi ~k .. t etti<-i aa ıt ol •· o 

1 ı·ıı·ı ~uştur, Holandalı ve Çekle.- de fi-
0 J a arıle harbct k .,, 

d . me t'-"U.Jrler. Norweçliler 
C al"TU · 

E be te.YI YapmaA:a hazırlanmak:ta<!ırlar 
era rtmızde B. ı ·k 

birk ır eş:ı Amerikalı gay;ıur 
Si aç ~ene _bulunmaktadır .• 

nclaır IÖzlC'rine töyle hitam \·enru'...+•r· 
•- Bü ük · .. ~ ,.,. · Alın y . Bnta.nya hukumelinin ne 

an, ne de Ital ·ıı ·ı hır H yan mt ehe kavgası yok-
. ava kuvveU . . hi b' 

ı.th· crını ç ar zam~ onları 
ı, etmek m k dil 

Büy··k B . a sa e kullanmıyı:ı.caktır. 
a~ker"·, h dntruırı ~a. hükUmeti. dü.şnlanın Fırf 

e e "rını - ·· ·· d 
0 ,. , f b ıozonun e tutm'..lş ve re-
Zul .. 

1
r u hed~fleri gOzönünde tutneaktır 

ye .umh ve tazyik aletlerinin çalı5tığı he; 
n, ava kuvvetl · · k · 

gf"li .. .. ennın udretli kolları 
let·l:ı.t~~p:-"'~k, ve Hitl('-r'in Avrupa mil .. 
racaktır.. i amaya Çalıştığı zinciri kopa-

Ben de bugün Türkiyede olmayı, o büyük 
e~C'ri gözümle görmeyi nekadar isterdim. 
Fakat her nekadar sizlerden uzak.sam da 
gônlüm sizinle beraberdir. İnşallah yakında 
orada bulunurum . 

Şimdi Hindistan işlerine bakmak üzere 
Hindistanda bulunmaktayun. Bütün llindis
tanlılar ve Büyük Britanyalılar kazanacağı
nuza emin olduğumuz zaferimizı, dostluk 
ve rabıt.alarımıza sadık olarak beklemekte
yiz. Şimdilik Allahaısmarladık.• 

Amerikaya göre 
İngilizler kazanacak! 

Vaı;:ington 21 (A.A.) - Amerika askeri 
nıükamları İngilterenin muvailakiyet ihti
malleri bahsine şimdi bir kaç hafla evve
line nazaran çok daha fazla nikbinlik gös
teriyorlar. Deniz.de ve havalardaki faali -
yetıere dair olan Alman resmi tebliğlerinde 
fahiş hatalar görüldüğü kaydedi1mektedir. 
Buna mukabil İngiliz re5mi tebliı;;:l~ri çok 
dvha doğru addedilmektedir. ' 

Amerikalı müşahidler İngilten•niı' Al· 
nıcı.nyadı:ın iki misli fazla bomba atmakta 
olduğuna kanidirler. 

50 J.merikan 
torQitosu in,iltereye 

verilivnr 
Va.şin~ton 21 (A.A.) - Bahriy('ye men

Fub yük.c;ek bir memur, kon$!re Çörc:;il'in 
talebini kabul ettiği takdirde 50 AmE'rik::ın 
destroyerinin bir hnfta zarfındA İn~iltereye 
hareket edebileceğini bildirmiştir, 

Ankara 21 (A.A.} - C. li. Partw Meclis 
Grupu bu gi.in (21/8 .. 1940) ...aat 10 da reis 
vekili Seyhan meb'usu Hilıni Uranın reis
liğinde toPlandı. 

Celsenin açılmasını müteakıb kürı-.üyc 
fi:P.len Hariciye Vekili ŞükrH Saraco~lu, 
harici siyasetimiz bakımından bizi al5ka
dar eden son dünya hidiselcıini ve bu h&
diseler hakkında hüktlmetimizin noktai 
nazarını izah etmiş ve söz alan mütcaddid 
hatiblere cevablar vermiştir. Hariciye Veki
linin beyanatı umumi heyetçe tasvib olun
muştur. Müzakerenin intikal ~tti~i hazı 
mevzulara ?.filli Müdafaa, D.:ıhıliye ve :r..1ü
nakalô.t Vekilleri de allı.kadar olarok beya
natta bulunmuşlardır. Vaktin geciknü1 ol
ması hasebile Grup rutname"'iindeici takrir
lcrin konu,ulması ileriki içUrr.aa bırakıla
rak riya~etçe saat 13 te celseye nihayet ve
ri:miştir. 

Maarif inkişaf 

programı 

tatbik ediliyor 
Ankara (Hususi) - Maarif ŞUrasında 

karorlaştırılan ilk orta, yüksek ve mesleki 
tahsil inkişaf programının tatbikına Maarif 
Vekaletince k:ırar verilmiştir. 
Yapılan hesablara göre, ilk tahsil çağın

daki çocuklardan yüzde on dokuzunu teş
kil eden 85 bin çocuk tahsilden mahrum
dur. Bunun için yenirlcn 300 ilk okul açı

lacaktır. 

Köy mektebleri 
40,000 köyden 4638 inde mekteb vardır. 

Yedi senede bütün bu köyler mektebe ka
vuşacak, köyler için bina tipi kabul edi
lecektir. 

[Arkası sahife 2 sütun ' tel 

' Londra 22 (A.A.) - Anderson, dün Lon
drada irad ettili bir nutukta demiştir ki: 

•- Düşman, İngiltereye ayak basmağa, 
paraşütçüler ve hava yolile nakledilen kuv
vetler İngiltereye inmeğe muvaffak olursa, 
bunlara şiddet ve süratle hücum edilmekle 
kalınmıyacak, ayni zamanda, bunlann as
keri harekltı inkişaf ettirmek hususunda 
~iddetJe muhtac oldukları mühimmattan 
mahrum kalmaları için de mümkün bütün 
tedbirler alınacaktır.• 
Nazır, İngiliJ. halkına bazı vazifeler te

rettüb ettiğini, taarruz esnasında yollan 
doldurmaması va yanlış rivayetlere kulak 
asmaması lizım .':eldii:!ini ilive etmiştir. 

Nafia Vekili 
sehrimize 2eldi • Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy bu sabah 

ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir 
Vekil bir kaç gün ,ehrimizde kalarak Ve
kilete aid bazı i~ler etrafında tt?tkiklcrde 
bulunacaktır. 

T roçkiye dün bir 
amelivat yaQıldı 

Meksiko 22 (A A.}
Yapılan kafatası ame
liyatından sonrr Troç
ki'nin sıhhi vaziyeti
nin tehlikeli olduğu 

ve kurtulması hs1<kın
da doktorların yüzde 
on ümid besledikleri 
bildirilmektt'dir .... 

Nevyork 22 (A.A.)- . 
Trcxki'nin sıhhi vazi· TROÇKI 
yeti çok fenalaşmıştır. K8.tibinin telefonu ü
zerine, konsultasyori yapmak için Nevyork
tan Mekıı:ikaya iki Amerikalı mütehassıs 

Londra 22 (A.A.) - İngiliz hava kuv -
vetleri, 10 mayıstanberl, Almanyayı ve 
Alman iş:gali altındaki yerlere 200 defa hü
cum ebnişlerd.ir. Bu hücumlar emasında 
l 00 bini Almanyaya olmak üzere 160 bin 
bomba atılınıştır. İngiliz harb tayyareleri
nin katettikleri mesafe 5 milyon kilomet• 

reye baliğ olmuştur. 

İs2al altındaki yer-
• 

lerde kalan lngiliz 
banknotlarının İngil
tereye ithali memnu!· 

Londra 21 (A.A.) - İngiliz Hazinesi bH
diriyor: 

Fransada ve diğer ifgal altmdllkt mem}e ... 
ketlerde çok büyük miktard.& mebzul bu• 
lunan İngiltere bankası banknotlatırun düş
manın eline düşın~ muhtemel olduğundım, 

1:.u banknotların İngiltereye ithalinin me
nedilmesi kararlaştırılmıştır. Bu hususta 
bir kararname neşredı'lmiştir. • 

}htaraf memleketlerde bulunan Ingiltere 
bankası banknotları bAm.Ulerinin bunları 
tebdil edebilmeleri iç.in laz.un gelen tedbir
ler alınmıştır. 
Mezkılr karar İngiltere ve serbest İrlan• 

da devleti arasında tedavül eden İngiltere 
bankası ·banknotlarına tam.il delildir. 

Denizaşırı memleketlerden gelen yolcular 
!rıgiltere bankası banknotu olarak on ıter .. 
üng kadar bir mebli& İngiltereye ithal et
meğe mezundurlar. 

İngiliz hazinesi ticari muamel3tm bank
notlarla değil. çek, telgraf havaleleri ve di .. 
ğer kambiyo usullerile lcra edildiğinden 
yukarıdaki kararın sterlinin dünya piya
o;alarındaki kıymeti üzerinde müessir ('1a

işaret etmektedir. 

tayyare ile hareket etmektedir, ı~-..:..:. __ ...c... __ ~_.., 



-

r 

2 

Ticaret Vekaleti 1r""l<isi"'ll'i8EiiE·n"""'l1 

Tııııııııııııııııııuıı1111111111r1111111111111111111111111111111111111111111111i 

mühim bir 
tamim yaptı 

Tüccarlar ellerindeki 
bazı maddelerin stok 
miktarlarını beyanna

ile bildirecekler 
Ticaret Vekiileti muhtelif sebeblerle ihrac 

edilememiş olduğundan memleket d;ıhilinJe 
stoklan fatlalafan bazı maddeleı-;n ştok 
miktarlarını tespit etmek üzere A-1tntaka Ti
caret müdürlüklerine bir tamim gönderrniş
tir. Bu tamime göre ellerinde deri, halı, 
balmumu, keten, p;ıça\·ra. peynir, bakır ve 
balık konservesi bulunan tacirler bunl3rın 
stok miktarlarını cumartesi günü öğleye 
kadar bir beyanname ile Mıntaka Ticaret 
müdürlüğüne bildirecek1erdir. Bu mı:ı.d~e
ler ara'.'iında ihracı memnu memleket ıh
ttyacından faz.la olan stoklara ihrac. mil· 
ııadeıi verileceği tahmin edilmektt'dir. 
Diğer taraftan memlekete lüzumlu mad

delerin ithal edilmesi için Veka1et itha18.t 
t•cirlerimiz.i yakından alakadar ed,,n blr ta
a.ılm daha yapmı.ıbr. 

Son zamanlarda ihracatın azalması yü • 
riinden takasla iş yaptığımız memleketler
den ithali.t i.mkinlan azalmıştır. Bu sebeble 
lüzumlu bir çok maddeler ithal edılf"me -

m~ktedir. Vekilet, tacirlerden ithalat va
S>Rbileceğimiz memleketlere mümkün ol -
duğu kadar ihracatta bulunmayı ve bu 
suretle takas temin ebneyi gözönünde bu
hmdurmalarıru istemektedir. 

lktıaad 

* NAFTALİN İHTİKARI - Son zaman
larda bir kilo naftalinin 100 kuruşa satıldığı 
görülmuştür. Fiat !\-Iurakabe Komisyonu 
tedbirler almakta.dır. * ZtCACIYE \'E KAGID BİttLİGİ -
Zücaciye ,.e k.i~ıdcılar da bir ithalat birli~i 
kıırma(a karar \.'crnıİ<iilerdir * HARiCİ TİCARET - İsveç ıcfaret 
nüsteşan Mınt.aka Ticaret müdürlü'tı..inü 

. , . il ' ziyaret ederek Isveçten ge.~ex: ma arın 

ıangi mallarla mübad!le edilece~ni gOrUş-
müştiir. . * İZl\-fİR PİYASASI - lzmirde i.i:tüm 
ve incir piyasasl eyllı.lün ilk haftasında 

açılacaktır. * DÜN"Kfl iıtRACı\T - Dün, Ruman
yaye 23.491 liralık :zeytin, 707 Hralık tu:zlu 
halık. Yunanistana 5370 liralık. ke~k. Bul
ııı:arist.ana 1687 liralık zeytin, Macari!.lana da 
1275 liralık kuru incir ihracatı yapılmıştır. * ODl'S \'E KÖ'.\lfR - J.Tıntaka Tı'"a
ret müdürlüğü fiatlar Uzerind~ki tetkikatını 
ikmal etmiştir. Kat'i fiatlar bu gün tespit 
edilecektir. * Al.TIS DtŞfYOR - Aitm fiatlan 
dü$mege başl~tır. Dün bir a1tın 21.50 
kuruştan muamele ~örmü~tür. * TİFTİK TAllKIKATI - Ruman~a~·a 
sı.tılaaık tiftikler hakkındaki teıhkikat ik-
maı edilmiştir. 

Maarif 

* YF.Sİ TAYİ1'T - Üsküdar 4 üncü orta 
okul müdür vekilliB:ine Kadıköy ikinci orta 
okul müdürü Ahmed tayin erlilmi~tir. * İJOIAL OITİHANLARI - Bütü~ fa
kültel<-rde ikmal imtihanları 30 eyliı.lde ya
pılaC'aktır. * MI:l<TEBU:RDE TA"İRAT - Yeni 
der! yılı münascbctile bazı mekteblerin ta
mirine başlanmıştır, Beyoğlu 42 nci ilk o
k111, Kasımpaşa birinci okul, Çarşamba 
15 inci okul da bu meyanda tamir edile
cektir * YAZ KL'RSl.ARl - Üniversite Ede-

k 
• • biyat Fakültesine bağlı olan yabancı diller 

Merdi.ven o"yu' cına - mektebinin açmış olduğu serlx>•t yaz kunı-
ları eylOlün 16 sında sona erecektir. . * MAARİF MÜDÜRi~fN TETKiK-

yeti ni n keşfi yapıldı 1 ~:;~~ehle ~~:~ikkö~u~e~~;b,:;;~~0t~~i.i::~ 
1 
miştir. • 

Merdivenkiiyü cinayetinin mahallinde 
k•fil yapılacağını dün yazmıştık. Diin öğle- . Vilayet ve Beledıye 
d[n aonra Meı-Wvenkôyünde vak'a yerinde * Bı\RBAROS T[RBESİ - Beşiktaşta 
keşif yapılmış. Mustafa, çöpçü Mevlüdu ne- türbenin bulunduğu ~hadaki istimli.ke 
rede ve nasıl Oldürdüğünil, ba~nı nasıl başlanmıştır, Yakında yıkma işine başlana
ıövdesinden ayırıp gövdeyi ve başı r.ı.a.oı:ı! caktır. Türbeden denize kadar olan kısım 
ı~mdüğünü anlatmı.ş, gömd\l{l:ü yerlerı tamamen açı1acaktır. 
ıöstermiştir. Mustafa, memufü hilifına, * TARİFELER _ Kazino. bar, lokanta, 
Mevlüdün cebinden 36 lira para çıktığını r 1 · 

birahane, t;alğılı. çalgısız yer1erin tari e crı 
da aöyle~tir. yalnız Belediye İktısa.d müdürlüğü tarafın-
Mw.tafanın ye~eni Şükrünün ciru:ı.yeUe dRn tasdik edllec-ektir. 

ııJikası olmad$, ancak, hidiscyı bildiğı * K,lBATAŞ İSKELESİ - .K.balaş is
halde polise haber vermediği anlaşılmı.ştır kelesbıin rıhtım inşaatının şartnameye. uy

Mısırçarşısı 15 eylule 
kadar istimlak ediliyor 
?ır!uırçartısının yardımcı hal vlarc-k kul

lanılması için yapılması lazım ge!en i.;lim
liklerin eyhllün on beşine kadar lamaml:ın
muı alikadarlara bildirilmiştir. l\lı.sırçar -
flJlnda.ki dükkan sahiblerinden otuzu istim
lik bedelini az bulmuşlar ve Belediye aley
tıine mahkemeye müracaat etmiılerdir. Bu
radaki dükkanların ekserisi hissci şa.yialı ve 
h.is.wdarları da hazan yüze yakın olduğun
dan hepsine tebligat yaptlma'.'iı mü,küt ol
makta ve bu mesele· de istimlik işini uzat
maktadır. 

gun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. inşa
at yeti Belediye fen heyeti tarafından ye
rıirlrn gözden ~eı:irilecektir. 

Deniz ve Liman 

* Sİl.İVRİDE RlllTil\I - Silivri lima
nında 200 metre boyunda bir rıhtım yapı -
lac:ıktır. * KÖSTF.NCE - İSTA"IBUL - Bu halta 
çalışan Rumen vapurları tarifesinde deği
şiklik yapılmı~tır. Vapurlar salı günü lima
nımı1.a gclf'cek. perşembe günü buradan 
hattket edeceklerdir. * MÜNAKAl •. ,T VEKİLİ - Ali Çctin
kAvanın yarın ~hrimize gelmesi beklen -
mE"ktedir. 

Yardımcı hal kısa bir zamanda bitirile _ Müteferrik 
celr ve yıkılmasına bugünlerde ba~lana.::'.'lk * SİVRİSİSEKLERLE l\IÜCADELE -
olan Balıkpazarının da yerine kaim olacak- Sivrisineklerle mücadele arttırılmıştır. Sıt· 
br. ma mücadele heyeti bu işe 40 bin liralık 

Ticaret Vekilinin 
İzmirde temasları 

bir tah!;iMtla devam etmektedir. . . * GfüJRÜK ~rt.'STEŞARI GITll -
Bir müddetlf"nbcri şehrimizde bulunan 
Gümrük ve İnhisarlar müsteşarı Mahmud 
Nedim tetkiklerini bitirerek Ankaraya dön-
müştür. 

İzmir 21 (A.A.) - Ticaret Vckıli Nazmı ,, • 
Topçoğlu dün fuarı açmadan evvel muh- Raufi Manyası nın 
telif tüccarlarla temas etmif ve öğledl:'n ev- 1 h' 
v.ı tütün ihracat ıacı.1.rı ve ecnebı tütün Tasviri Efkar a ey ıne 
kumpanyalarının müdür ve mütr.essillerile 

iÖTÜftTIUŞlÜr. İki saat kadar süren bu glbiiş- açtığı da va 
mt esnuında tütüncüler belediye varidatı- Liman işletmeleri umum müdürü Raufi 
n.ı bir yardım yapmak üzere ihr,1c edilecek Manyasi tarafından yalan beyanat ne ;ri vt 
tiJtünlerden belediyeye birer kuruş terket- ke!di neşriyat yaptığı iddias.ile Ta3vi?'i Ef
nıek hususundaki kararlarındAn Vekili ha- kir gazetesi aleyhine açılan dava tetkikatı 
berdar etmi,Jerdir. Gene bu göriişmede hu nıiiddeiumumilik bürosunca tamamlanmış, 
r.neki tütün mah!ulünün vaziyeti mev- evrak mı:ı.hkemeye sevkedilmiştir. f\1'uhı;ıke
.ıuu hAhl!-Olmuştur. Nazmi Topçı.>~Ju itha- me günü kararlaştırılarak bügün~crde ta -
lAtçılarla da ıörilfmüş ve dileklerini dinle... rııflara tebliğ yapılacak ve muhakemeye 
mittir. başlanacaktır. 

amanyo u 

HAKiKAT 

Ayda 615 
kuruşla ev 

sahibi olmak! 
Bir mimarın fikrine 

va
bu 

göre az kazanclı 
tandaşlar için 
imkan mevcuddur 

Az kaz.andı vatanda,ıarın belediyelerin 
yardımile arsa tedarik ederek ucuz ve tak
sitle ev sahibi olabilmeleri hakk111d.ı hazır
landığını yazdığımız kanun projesi ht'r ta
rofta alaka uyandırmış, İstanbul '&>tediyesi 
dt bu hususta tetkiklere başlamı1tır. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lô.tfi Kır
dar dün Halk Yapı Kooperatif Şirketi mü
n1essillerinden yüksek mimar Seyf:yi kabul 

etmiş, mimarın bu husustaki fikirlerini 
dinlemiş1.ir. Mimar Seyfinin fikrine göre, 
ı:-ı-00 liraya, bir salon, üç oda, banyo, halA, 
r:ıutfak ve kömürlüğü bulunan tek katlı ve 
bahçeli bir evi inşa etmek mümkündür. 

Gene miıiıarın fikrine göre, hiç parası olmı
yı.ı.n bir vatandnş, devletin hazırladığı yeni 
ka.nundan ve devletin gösterdiği bir ban
kadan yardım görmek suretile, ayda altı lira 
on be, kuru, vererek" on beş sene sonra 
böy1e bir eve sahih olabilecektir. 

- . - -

Eski medreseler ilk 
mekteb haline 

getirilecek 
Beykoz, Şile ve Kartal kazaları kôvlerin

de köylü tarafından inşasına başlanan on 
be;. yeni ilkmekteb binasının küş.ad merasi

mi Cumhuriyet bayramında yapılacaktır. 
Şehirdeki eski medrese binalarından el

vcri,H olanlarının tadil ve tamir ettirilip 
ilk okul binası olarak kullanılması da ka

r.:ırlaştırılmıştır. ?ırfaarif müdürlüğü bu hu
su~ tetkiklere başlamıştır. 

Siird Valisi Haluk 
ihad bugün gidiyor 

Siird valiliğine tayin olunan vali muavini 
HalUk Nihad Pe'pei bu akşamki ekspresle 

.A.nkaraya, oradan da yeni vazifesi başına 
gidecektir. 

HalUk Nihaddan inhil3.1 eden vali mua
vinliğine tayin olunan Beyoğlu k1:1.ymakamı 
Ahmed Kınık dün yeni vazifesine başlamış
br. 

Beyoğlu kaymakamlığına nakledilen Ba
kırköy kaymakamı Gafur Soylu ile Bakır

köy kaymakamlığına naklouna.'l Kartal 
kaymakamı Bahir Öztrak da yeni vazifele
rine pazartesi &ünü baş1ayacaklardıt. 

Fatih Halkevinde 
tarihi temasa haftası 

' 
Fatih Halkevi temsil şubesi :26 a~wıtos 

ımzarte~i günü batlayacak ve birbirini ta

kib eden dört gece devam edecek olan bir 
•Tarihi Türk temaşa haftası• terlib eyle -

n1i,ti.r. Haftanın devamı müddeUor:e bütün 
tarihi tekniğini. örf ve idabile Türk temaşa

sını yaşatacak olan san'atk8rlar, Türk te
maJ8Sının muhtelif fubelerine mensub ve 

san'atlarının hayatta kalmış olan son fPrd
leridir. 

Programa na1..aran haftanın açılışı Türk 
teh'aş.as1na umumi bir bakış mevzulu bir 

"ö:üşme ile batlayacak. ve bunu me<ldah 
Kantarcı Kadri Anlının bir hitabesi takib 

ey1iye«ktir. İkinci akşam hayali Sefer 
1\.Iehmed tarafından karagöz, üçüncü ak· 

şam Hayri Nafi Akarsu tarafından kukla 
oynatılacaktır. 

Ortaoyunu san'atkirlnrımızın hemC'n hep 
sinin iştirak eylediği bir temsille, hafla ka
JJ&nacaktır 
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Berber dükkanında 
bir yaralama vak'ası 
Dün Aksarayda Mustafanın berber dük

kinında Ali adında birisi tıraş oltnak üze
re kanapeye oturdu~u sırada arka~.şların
dan Ahmed gelmiş, Aliyi ·kaldırıp kendisi 
oturmak ve tıraş olmak istemiştir. Bu yüz
cil!n Ali ile Ahmed arr.ında kavıııa çıknuş, 
Ahmed Aliyi bıçakla ağır surette yaraj.ı -
n·ış, bu arada kendisi de elinden hafif ya
ralanmışUr. Ahmed yakalanarak dün Sul
tanahmed birinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiı1, sorgusu yapıldıktan sonra tevkil 
edilmiştir. 

Tahsildarı döven kadın 
Belediye yol pı:.rası tahsildarlarından lb

rahim dün Ankara caddesinde t~belacılık 
eden ve rr.ahalle mümessili bulunan Fehıni· 
nin dükk.inında Fehmi ile konu:;uı-ken 8a
odet adında bir kadın içeriye girmış, ken
c.Usine, askere giden oğlu için mahalleden 
tah!>il8i yapılmadığını söyliyerek para veril
mediğinden bahsetmiş ve: 

c- Para topla da biz de biraz para ala
hrn! .. , demiştir. 

Saadetin yanında bulunan Emine adında
kı komşüsu da İbrahime: 

c- Keyfiniz isterse pekati para toplar
sınız!• dedikten sonra hakarete başhuruş, 
üzerine de yürümüştür. 

Ibrahim elile Enıineyi itmek istemiş, E
n.ıne, bu sefer de İbrahimi tokatlamağa 
başlamışur. 

Emine, İbrahimin şikayeti üzerıne hak 
kLnda tutulan zabıtla adliyeye verilmiı;otir. 

Çakırın kazinoıunda bir 
cürmümeşhud 

Araksi Suzan adında bir kadın Çata!calı, 
evH ve iki çocuklu yoğurtçu Naimle tanış
mış, Yenikapıda Çakır Mehmedin kazınosu
l'a gitmifler, tenha bir köşede otıır..ıp içkl 
i~mej:e başlamışlardır. Garsonlar bir aralık 
Naim.le Araki.iyi müna~betsiz bir vaziyet
te gördüklerinden polise haber vermi,ter, 
her ikisi de yakalanm~lar ve haklarında 
tutulan zabıtla adliyeye verilmişlerdir. 

ET ÇALAN SABIKALI - Galata rıhtımı 
hamallarından Neşetin bir bud etini çalan 
?.tehmed yakalanarak Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemeiliıe verllmiş, muhnke
nıesi yapıldıktan sonra üç ay on be, gün 
hapse mahkO.m edilmi,tir, 

Maarif inkişaf prog
ramı tatbik ediliyor 

fBa,ıarah ı inci sahlledo] 

Teknik tedriaat 
Bir politeknik kurulması esas itibarile 

nıukarrerdir. Bu politeknik, bu günkü 
mevcud nlÜeSMSelerden i:yrı olarak yol. 
inşaat, su, maden, kimyR, makine, elektrik 
ve mencusat' mühendülerini yetiftirecek, 
Ankarada kurulacak ve muhtelif fakülte
leri ihtiva edecektir. 

Teknikum 
i, şefleri ve ressamları, makine ve elek

trik tesisatçıları, mühendisle usta arasında 
teknisjrenleri yetiştirmek üzere bir tekni
kum tesis edilecek, orta meslek ve san'at 
okulları, <ıkşam erkek san'at okulları, ih
tisas kursları, çırak, inşı:ı.at ustası okullarilc 
<.eyyar ve muvakkat kurslar da tesis edile
cektir. 

Dörder yıllık teknik tedrisat 
programları 

Teknik tedrisat için hazırlanan ilk dört 
yıllık prow-ama göre, Ankarada kurula -
cak politeknik ve teknikumdan ba~ka e
lektrik okulu ve motörlü vpsıtalar kursu, 

İJ>tanbulda mobilya ve marangozluk, de • 
mircilik, tekstil makine ve elektrik okul-
1arıle motörlü vasıtalar kursu, İzmirde mo
törlü J..sıtalar kursu, Sıvas, Erzurum ve 
KaySt'ride erkek san'at okulları açılacaktır. 

l kinci dört yıllık program 
)kinci dört yılda Adana, Eskişehir ve 

Zonguld:ıkta erkek 'lan'at okulları, Konya, 
:Crzurum, Samsun, Eskişehir, Balıkesir. Di
yarbakır, Van ve Beyoğlunda kız enstitü· 
leri; Adana ve İz.mirde inşaat usta okuiları, 
İzmirde kimya sanayii enstitüsü, Trabzon, 
Samsun ve :f\lalatyada akşam erkek san'at 
okulları. Kayseri ve ).Iersinde orta ticaret 
okulları açılacaktır. 

Oçüncü dört yıllık program 
tJçüncü dört yılda. B.ılıkesir, Nazi11i ve 

Uşakta ak~m erkek san'at okulları; Er
zincan, Kars ve Kütahyada akşam kız san
at okulları; Afyon, Antalya ve Sinobda kız 
enstitüleri; Borsada sütçülük ve konserve
cilik okulu açılacaktır. 

Dördüncü dört yılda İzmir ve Sıvasta 
kı7. enslitülel"i; Gazianteb ve Mersinde ak
ş~ıın erkek san'at Okulları: Afyon, Iı.Iersin 
Uşak, ve Zonguldnkta akşam kız san'at 
okulları; İstanbulda ekmekçilik ve pasta
cılık okulları açılacaktır. 

Bileklerimi tuttu. Belirsizce başını c!Je- i<:ın sert davranmadıın . Fakat bu bir de. 
riınden kurtarmağa uğraşarak: faya mııh!liustur. Seni daima ciddi bir kar-

- Hakikaten beni çok üzdün, dedi. de,, dost bir aile uzvu olarak görmek iste· 
Kirpiklerinden yaşlar sı:zmağa başıamış. rim- Anlıyor musun Nejad? .. 

ti Pencerenin siyah boşluğundan uzaklara Zül:tl bu sözleri söylerken gülmüyordu. 
takıyor; sönük bir fıs.ıltı He: Bakışlarında vakur bir mana vardı. 

- Ned0n böyle oldu? .. Neden? .• dıyordu Ba,ımı önüme eğdim, sönen bir fısıllile: 
Yüzümü yüzüne yaklaştırdım. Dudokla.· - Evet!. dedim. 
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Puselerimden kaçınmıyor, sükônet ve ern- faz.la yalvarmak hiç bir fayda verıniyeccği 
~ niyetle harekelctiz duruyordu. için adımlarımı sürükleyerek yürüdüm Ye 

Fakat bu hal çok sürmedi. Hızla geri odadan çıktım. 
Hemen doğruldum~ Yavaş yavaş ftıu~um \yoktu .. Beni affet Zül.il! .. Ak~danberi ~ Ç(:'kilip ayağa kalktı: ı O• 

avdet ediyor ve yaptığım şeyin :?henınuye- derece meyus ve o derece perışandım kı, - ikimiz de boş yere üzülüyoruz, dt"di. Ben demek Zül;ile a.şkımı itiraf edebilıni">· 
tini kavrıyordum. ne yaptıiımı bilemedim ... Odana nru.ıl lfır- Sabah yaklaşıyor .. İstirahate mı.lhtac-ız Ne- tiıu? .. 

Ben hakikaten çıldırmış mı idim? ... Yıilar- d.ğimin bile farkında değilim .• Bu sözler, jad!. Haydi artık odana git.. Başımı ellerim arasında sıkıyor, saçları· 
ca zerresini imadan sakındığım ıstu ııbım.J Istırabım gözlerinin önüne apa1ık olarak Sendeleyerek ben de ayağa kalkmıştım: mı yoluyor; f<ıkat bir türlü bu hakikate 
böyle nazik bfr zamanda ortaya dUkmek; J>erilmemeliydl .. Ne yaptığımı bilmiyorum.. - &>nin i!'ltİrahatıne mini olm;ı.k iste- kendimi inandıramıyordum. 
hem de bir ümid. bir teselii lmkıi:ıLıdan zehirlediğim için beni affet. Ben sadece ~nin mem, dedim. Fakat yanında biraz teselli Allahım! Nasıl olurdu?. Han~ yenilmez 
çok uzak olarak!.... zehirJediğim için affet .. Ben aadece senin buluyordum .•. Bunu bana çok '1tu gördün? cüı 'et beni bu harekete sevketmi.şti?. Na-

Ne hasıl olacaktı?. Vt..kıa Züli!. n~utadı saadetini istiyorum .. llarckatımda bir hod- - Hayır' .. Ama düşün ki. bende bulaca- sıl o mağrur ve müstehzi mahlU.kun önünde 
t d 1 binJik bulunmadığına inan!... ~n teselli, avunmena bile hizmet ;eımiye - kalbimin büyük sırrını dökebilmi.,..in1? .. hHifına, bana ser avranmamıştı. ~.cı a· "' .,. 

nmı mü:şfik .özlerle karfılamı1, g5ı. yaıla· Zülilin gözlerinde iki iri damln k:ıbar· cek mahiyettedir. 
rım Uıı:ısında merhametle ıusmuştu. mıştı. Bunları görür görmez kendimi lcta- - Ben bu kadara kanaat ederım .. Ma -

Fakat bütün bunlar, ne bugün ve ııe de nıııdım. Başını yanan avuçlarım arasın1 dt>mki aana kalbimi apaçık gösterdim .• Aia-
1ıtı için bir ümid sayılabilirdi. Sadece, ~a- alnrak: 1 derr.ki bana acıdın! .. Artık eskisi kadar nev· 
iımı, aczimi ve zavaUılığımı ilıin etmekten _ Senin için .senelerce beslediğim ferta , IT'id sayılmam .. 
ibaretti. Cikirleri bu yaşlar eritiyor, dedim. Fakat - Ne bekleyebilirsin? .. 

Kaftlmı c;cmberleyen bu dil,üncele;r ar:ı- bCiyle rakik bir kalbin olduğunu bana - ! ! ? ? • • 
au~da tutuk bir ~le mınlda.ndım: göstermeseydin, daha iyi olurdu.. Çünkü - Susuyorsun .. Eğer cür1etkir?ığını yu -

- Evet .. Bu sözlerin ve bu vaziyetin bu bu geceden itibaren seni daha fazla seve - mupk karşılamamdan kuvvet alıyorsan, 
ıece lüzumu yoktu ... Hiç bir zaman liırumu ceğim... yanılıyorsun.. Seni çok meyus gördi.ı.ğüm 

Penceremin önüne oturdum. Başınu rx:r
\'c-za dayadım. S:ıbahın ilk ışıkları alhnda 
ht'nüz uyuyan drnize dalarak, o mes'ud 
dakikaları düşünmeğe baş1adım. 

Bu gece muhakkak bir rüya ıdi. Fakat 
ne temiz, ne güzel ve ne tatlı bir rüya!.. 
Dudaklaı·ımda h.llti yanaklarının harareti 
ve göz yaşlarının lezzeti vardı. 

Gözlerimi kapıyor, o hazlı daki.kalan 
tekrar yaşamak içinı kendimi uykuya 

IHIDll<a"V~ 
Jozef Röno'dan 

Hiç bir beldenin faciaları muazzam 
Nevyork şehrindeki kadar bol değildir. 
Orada Babilin, Ninuvanın ve Asur'un si
luetini yeren devasa kaleleri ekseriya bir 
baş dönme~i husule getirirler. Laboratu
arların. tayyarenin ve radyonun mucizeleri 
ve bunların yanında muhterilerin fevkal
Leşcr cür'eti facialar doğurur. Kadın güzel
liğini bir zahire gibi satın alan bir takım 
i$ Kra.lları baı.an mao;;karahk ve hicab 
ba1.an dı:ı. acizle karı;;ılaşırlar. 

AtlanUkte geçen beş günden ve Man -
han kalelerinin dehşet uyandıran pano -
ramasından sonra binalar ve heyecanlar 
gibi her şeyi taŞırtan bir yükseliş ahr. 
NevyCJrkta ilk hasmınız baş dönmesidir. 
dinleyiniz: 
Şehrin en yük!>ek binalarından biri olan 

Halligin otuz dördüncü katındayız. 
- Büronuzu dumanlı ve çok sıcak bul

muyor musunuz Moris?. 

- Siz nasıl buluyorsanız Dolli?. 
Gene adam bir pencere açtı ve karan

lıklar bu geniş ve derin uçurumu örltük
l~rı halde birden geri çekildi. 

- Gene nli oo, dönmesi IVl:oris?. Hem 
de sizin gibi sağlam ve cesur bir delikanlı! 

Bu sözleri pli.olar ve renkli bina resim· 
leri arasındaki masada oturan çekik gözlü, 
keten aarısı saçlı gene kız söylüyordu. 

- Dokuz .!lene oluyor Nevyoktayım Dol
li; böyle olduğu halde dördüncü kattan 
itibaren hiç bir pencereden eğilip baka-
mıyorum. 

Gene kız yerinden sıçrar gibi ka1ktı. Za
rif bir eda ile Moris'e doğru gitti. Onda 
on sekiz yaşına rağmen küçücük bir kız 
hali vardı. 

- Bana tutununuz ve böylece bakmağı 
tecrUbe ediniz. Sizi iyi ebnek istiyorum. 

Pencereye yaklaştılar. Moris güç bir 
gayretle büroların bu kapanma saatinde 
sayısız pencerelerinde kıvılcımları sıra ile 
sönmeğe başlayan Gratsiyellere baktı. Fa

kat n<ızarla~ı görüncmiyecek kadar ufak 
tramvaylara, otomobillere ve güçlükle ha
ı-eket ed~n bir tutam yosuna benzeyen 
kalab:.:ı.lığa bPkınca bo~luk tarafından cez
bedildiğini hissederek geriye çekildi ve 
soğuk bir terle sık sık nefes alarak otur
mağa mecbur oldu ve gene kıza dönerek: 

- Bunun faydasız olduğunu görüyor
sunuz Dolli, f8Yed başka birinin boşluğa 
d.:ığ'ru eğildiğini görsem bana adeta kendim 
e:~iliyormuşum gibi geliyor. Bakınız dışa
rıda tam pencerenin altında binayı çev
releyen bir pervaz var! Orada pencere 
temizleyicileri hiç bir yere tutunmak.sızın 
dolaştıkları zaman ben başka bir odaya 
kat"arım. 

Dolli gene adamın yanına oturdu. Ko
lunu omzuna attı. :f\1oris: 

- Pariste evler alçaktır sevğilim! Dü
şi.ın, tam on bir gün sonra bir sabah saat 
dokuzda evleniyoruz ve öğleyin 88 inci 
rıhtımdan Transatlantik'e biniyoruz ve 
arı.k Hallik ziraat makinelerinin Avrupa 
mümessili oluyoruz. Ya bu muazzam bi -
nryı yaptıran büyük Hallik firmasının 

dlii{ln hediyeşi! Biz bu firma için çok ça
lıştık. 

Dolli, Moris'in gözlerine bakarak: 
- Seni öyle seviyorum ki Moris, göre- ı 

cek~in öyle mes'ud olacağız ki. dedi. 
Moris böyle bir saadete inanmağa cesa

ret edemiyordu. 

- Saat yedi olmuş sevğilim. Artık dön
n.Pliyim. Siz de geç kaldınız. Mister Hal
lik erken mi gitti?. 

- Evet idare heyeti toplantısına gitti. 
- Karısı öğleden 50nra .buraya geldi m..i? 
- Hnyır, niçin soruyorsunuz?. 

- Bir defa kendisi ve sizin hakkınızda 
gevezelik etmişti de canım sıkıldı, hi18 
hatırımdadır. 

- Bonsuvar !evğilim, yemekten !Onra 
bana telefon ediniz. Yatmadan evvel veya 
)"arın sabah, her zaman beni hatırlayacak 
bir dakika bulabilirsiniz. 

Morls gene k.ız.ı merdiven sahanlığına 

açılmıı asansörlerden birin~ götürdü. Ay
rıldılar. Gene adam Büroya döndü. İşleri· 
ııi tamamlayıp ayrılacağı sırada kapı şid
detle açıldı ve şişman, yassı,. Misters Hal
lik göründü. Bu koyu kestane renği saç
lı, İspanyol menşeli Amerikalı kadının 
titr~k siyah gözlerinin güzelliğini, elli ya
şının yağlı semizliği kapayor ve giyinişin
de 51 inci cadde zarafetinin mübalağalı ka
balığı görünüyordu. Bir kaç saniyelik bir 
süküt oldu. Kadın sık sık nefes alıyordu. 
Elleri altınla işlenmiş zarif bir çantayı 

kabalaı,ı,tırıyordu. :P..1oris ona bakarak: 

Baş dönmesi 
Çeviren: Ahmed Vedad 

red~elmez. Siı.in için her deliliii yav" 
Bu menfur izdivaçtan va:ı geçim: ı1!I' 

- Hayır, imkinı yok, hem bütüll ....ı1. • 
yeceklcrinizin hepsi bu mu? Vakit I"'" 

yor. ,il 
- H~yır Morls, elimde sizi mes'ul 11 ; 

cek üç d.&ne mektub var, bunu sıı 
lirainiz. 

- Öyle olsun zarar yok! ' 
Mistcrs Hallik derhal yerinden ~· 

üzerinde taşıdığı üç mektubu halınlD ~ 
rindcn itrrek ?ııtistcr Hallik'in kapa~ '• I 
suna kapı arkasından soktu ve :Mori5 
nerek: ~ 

- Kocam bürosuna bu akşam saat .,. 
gelecek, mektuplan bulacak ve .. ~~Ot~ 
lacoksınız. Bu kapı içeriden sürgulil 
anahtarları yalnız koı:amdadır. ti 

1'.~orit şiddetle kadını itti. ~ll ti 
makasla ve sonra bir k;i,ğıd bıçağil• J 
çekmeğc uğraştı. Kadın onun ~ 
müstehzi.yene takib ediyordu. 

Gene adam kadına dönerek: p1l ı 
- Göreceksiniz, bu mektubları n ~ 

lacağm. Pencerelerin altında bütün ;,J_ 
çevreleyen bir pervaz var. Burada~ ~ 
girecctim. MU.ters Hal1ik pencereni%' ( 
ne atıldı ve kollarını gererek yolu ~ 
dama kapadı ve: IJI/ 

- Hayır Moris, bunu ycııpmayınıt. 
cıı:ksiniz. , 

- Gece çok karanlık, daima k~ 
kacağım, düşmemek için aşağıya ~ 
mak k.ifidir. ~ 

O sırada Dolli de odaya girmişti· fi' 
Hallik gene adamı omuzundan tutW- / 
kat Moris onu tekrar itti. Dolli de Öfl 
adamı yakalamak istedi. Muvaffak -.,,, 
madı. Moris bir hamlede pencere Jcof 
ğuna atladı. ~ 

Pervaz hemen orada yakındaydı. ~ 
oraya koydu. Aşağıda karanlıklaJ1ll ~ 
li~inde haşiyet veren kuçük ~ ' 
parlıyordu. Fakat o karşıya bak1 ;J! 
haf dönmesi hissetmiyordu. Birden~ 
bir binada yanan bir il.in işaretile ~ 
aydınlandı. Gene adam bir ayağı ~ 
renin dışarısın&. olduğu halde uçtl~ 
amudi bütün geniş1iğini gördü. ~ "# 
tik 250 metreydi. Gene adam odafll1" )1 

atladı. Elleri ve yüzü soğuk bir ter P' 
lak olduğu halde yere serili kalch
vaz.iyeti anlamıştı. 

- Oraya ben gidiyorum , dedi. iıJSl
Fakal A1isters Hallik gene rakibeS el' I 

sadakat delili göstermeslne müsa•~ 
medi ve pervazın üzerine çıktı P ~ 
nin arkasında vücudü bükülmüş, ~ 
fırlamış, soğuk havada oraya ttl;dd! 
bir halde korkunc boşluğun ü~r ~ 1 
Krnardan yürümeğe başladı. Yuk~t.f.., 
pukları kayıyordu. Aşağıya bakmıY0 ,ıJı , 
tehlikeli iıi şayed gene kız yapsa> '4 ~ 
ha hafif olduğu için muvaffak olu;., ; 
Moris'le onun arasında sıkı bir 1, 
!>ule getirirdL Birden elleri1e pencf~ 
kenarını, sonra camını hissetti. ~ 
mi? Hayır, pencere kapalıydJ. "'/. 
Hallik'in parmakları beyhude yere;.! 
"itti ve bu aayret az kalsın onu \l~ I 
atıyordu. Sallandı. Bu devasa bina~ ( 
ğer ylh~:ündeki iki pencere muh~~! 
çıktı. Fakat daha bu tehlikeli ~~ 
devnm liiı.ımdı. Biraz daha yür~d\l·ti- t' 
yel köşeyi sol elinin altında ru.sset ı1' 
kat köşeden sonra acaba ayaklarıfl,41' 
hndak.1 dar pervaz devam ediyor nı 
Ayağı yok!;a boşlu~a mı gidecekti· ı 

- Daha hiç scçemiyortım. Perva1;.I 
ZE'rinde değil, her halde köşeyi d 
tür. 1 

Dotli böyle söylüyordu. :f\!oris orı"0 "'/ kınhkla dinliyordu. Dolli korku vere 
fil bir sesle: .. ,1 

- Bu yürüyüş çok uzun sürdll·ed". 
de düşmüş olacak zavallı kadın, ~ .~ 

"Birden halı Ü7.erinde bir hışırtı ışl "-1 
Ara kapının altından üç mektub\l 
olan 7.arf S(Örünmeğe başladı. ~ 

Moris mektubları aldı ve yırttı. ıO' 
Hallik uzun bir yürüyüşten sonrs. etl /. 
vaffak olup odaya yan pencerelerd~ 
miş ve kapıyı lçe-rden açmıştı. J{e 
teŞ('kkür eden Moris.e; f.. 

Hayır, hiç de te$ekküre tüztl.11' ~ 
yalnız ilk adımlar müthiş oldu. ger ;/ 
ahşıverm('k gıtrib değil mi'!. Böyle~ 
hi<: hayatınızda hiç bir vak.it unu 
caksınız! ~ 

Cazibesine;; enerjisini mağlüb edtA 
uçurumu tekrar görmek için ~n ~ 
.vaklaştı.. Fakat bu defa emin bıt ~ 
-.psağlam olduğu halde bir baş d ,..1 
hi!>ı:;etti. Kollan havada haykırarak , 

- Buyurunuz Misterı Hallik sizi dinle- sayarak pencerenin önünden ka.çtL ~ 
yorum. dedi. ters Hallik sahanlıktaki asansörler' r. 

- Bu, meteliksiz sarışın kızla evlenip ru p:itmedi ve yüks(>klikten bir .ıı ~ 
Avrupaya gideceğinizi duydum. Doğru kurtulmak için ancak bir felAket ~ 
mu?· 1 d h . bı'tlı'ğı'ni i..~ yaray8n dar merdivenlerden .,... .1 

- Sizin e aram11 a er şeyın d~ 
doğru gitti. Mori& ve Dolli onu dıır "'.j 

karnrlaştırmadık mı?. beyhude çalıştılar. O bir an evvel U'. 
- Hayır Moris, çok düşündüm. Buna im- v~rmak içi~ ~~şup inmeğe başladı·; 

kan yok, hele bu izdivac, yalvarıyorum drirt katı bırbırıne bağlayan dar ııı~ 
l\toris btittin varlığımla sizinim! Burada venin nihayelctiz halezonunda haYJcı. 
fevkalide bir mevkie sahih olabiJir!liiniz rının ve hırıltılarının azaldığı ,,.e ' 
ı.ıoris, hen taahhüd cdıyorum. Kocam beni i~itniyordu. . ~ 

be-nzer bir uyuşukluğa bırakıyordum. 
Kafamın içinde, geçmiş yılların :1cı ha

tıraları birer kada\'ra gibi cano;;ız ve hare
kf'~iz durmakta idi. Sanki ben, o çok l!'ı
tırab çeken baht.sız Nejad değildim .. Sanki 
zuıaı, e!'ökidenberi griz yaşlarını göz yaş
larıma karıştıran bir hisdaşımdı!. 

Fakat düşüncelerim derinleştikçe, ken
dimi gene zavallı bulmağa ba~ladım. Zü· 
talin son sözleri her ümide sed çekmeyor 
nıuydu?. Ciddi bir eda ile: • ... Ne hekle -
y~bilirsin?. Eğer cür'etkarlığını yumuo;;ak 
krırşılamnmdan kuvvet alıyorsan, yanılt -
yorsun.. ~eni meyus gördüğüm için sert 
davranmadım .. Fakat bu bir defay-ı m3h
ıustur ~· deme!'Iİ, bt-nimsemek istediğim te
selliyi savuşturmağa yetmez miydi? .. 

Ah!. Hayatta kendimize aid olmayan bir 
~eyi sevmek; ümidsiz bir sevdanın acılığını 
tatmak ne elemdir! .. Yer yüzünde asıl 
bahtiyar olanlar, bu çaresiz derde düışme
yPnlcrdir bence! .. 

mnksadile mutfağa girmiştim. ._
1 

il'' 
Emektar Arab, akşam yemeklerlP" 

zırlamakla meşguldü. 
Beni görünce gülerek: / 
- Gel bakalım, kuçuk Bey!. .. ?< ) 

dedi. t/1 
- İyiyim kalla!. Akşama ne yeme): 

dedim 

- Seninkisilcr, bak!.. 'f. 
Kapaklarını açıp gösterdiği çeşicll,ıi ~ 

yıdsız nazarlarla seyrederek oradlo ~ 
küçük bir iskemleye oturdum. Be~iJ:I ~ 
ölmü, bir insandım .. Geçen her gOP tıf"" 
lümdeki yarayı genişletmekte, ıs J 
azdırmakta idi. ,r .. 

Kalfa konuşuyor, gündüz cereylll' ~ 
bazı ulak tefek vak'aları anlatıyot•-' 
lin saadetini görmekten doğan fil .J 
sOylüyordu. r' .. 
Dudaklarımdaki eğreti tebessÜJI',!. ~ 

güç z,..ıptediyordum. Başımı sallaY• '-;,il 
tasdik ettiğim halde, gözlerim acı -~ 

- 7 - doluyordu. .(1 ~ 
Namığın izni bilmış, niş.an cendyetinin Bereket versin kl mutfak doştt.1 1" 

üstünden bir ay geçmişti. Yalıda hummalı fanın ihtiyar gözlerinde, bu ~1 .1 

bi~- .. fa~liyet görünüyor, eylılle kararlaşan seçecek kadar kuvvet yoktu. fi ''" 
diigunun hazırhkları yapliıyordu. Biraz sonra, dlf8.rıda ayak se5lcy 

Bir akşam, işimden döndüğüm Ulm3n, , nuşmalar oldu. Zü181in terziyi sel I 
gündelikçi terzinin hi.18. gitmemiş oldu- 1 diğini anladım. ~"" 
ğunu v_e ZülHılin titizlenerek hata elblse Cok geçmeden bahçe kapısı kil ti,~ 
provalarile uğraştığını gördüm. , Züli.l hafU bir tarkı ıöyleyerek tç6 
Yanlarına girmek istemediğim için geri ı di. _..t 

çekilmiş, Esved kalla ile iki laf •hn•k CArbll ..-
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Günün yazısı 

Son haftanın 
. vak' aları içinde 
Altı .. 

Avrupa da 
HARB 

ııun fasılasız t . 
Y~Pıları •kırıl .. ~urette ngıltereye 
hır •kameu"'• buy.ük zayiatla ve tarn 
Bundan e netıcelenmi, nibidir 

• 
lngiliz resmi tebliği 

ıonra ta kı • • 
ne aYrıi fİdd YYare a nlannın ge-
Ctiinj bilem et~e devam edip etmiye .. 
ta •yız K if b' 8.ttuzund ' es ır tayyare 
d•rı lnailt arı ıonra Alrnat'lann ~eni
bü1 -~· <reye aıker ihracı~- t b 

""'
1P eım· k ·- ••• • neıı, aıke • ı~.•ce leri de biraz keha-

~. rı rnutalealar --L • 
,.,••Yona) ... . -naıına g1rer. 

kadar h' b' ıosyalıst fefi •ırn' d' 
•çır f , ıye 

raınanıııtır p ';'uva fakiyet.izliı{e uğ. 
v~lhepıini~ u:r?"J'•,FNorveç, Belçika 
mı Jetin tarih" un e ranıa zaferi bir 
nı ıne ebed" Uıtzzarn v"k 

1 
ı RUnır verecek 

falib ve ,,,: 
1;f •rdır. Her tuttuğu İtle 

knırı Ümid e~~I er ~lan ;Alman karta. 
.~Yalarına <;ar nıeılik hır anda Duvr 
l~~h~ıiz mübt•ra~ ~ara.lanrnası hiç 
h~rrıyeı Ve h rn had11edır. Halkın 
dılen diı.tat •Yatı Pahasına idame e· 
tn" 11 ora •· • • uternıdi re1ımmın müselsel ve 
nıeai li nıuvaffakiyetlerle b 1 
ı zınıdır E: e:ı en
OC:ek olursa • .. ı:er bu kaynak keıİ· 
~~''" devl•t~eıı!" derhal sarnlır, bil. 
.!f.nıeııeri i, I' . ıç 1hayatında inhilal 
JUtılerinin e e ırır. fte diktatora re .. 
kat •rı leh(~ ~.:>••kteristik v .. fı ve fa. 

,Soh n hafta .'.' noktası buradadır 
nı • ıçmde .. d ı, · 
' ' Yet bin ta K"?' e e•er ) üz ve 

a~rı elbeıtya~e. ıı~ yapılan taar • 
d rı ••tdır Aı ıstıhdaf ettij{i ga • 

•r bir ke,if ~ nıanlar bu işi ne ka-
bul •imek v aa~ruzu mahiyetinde ka

ku •itikleri :.~~1"'?ek İateseler de, •r· 
•naali umu !c~yı elde cdf'!medik1eri 

11\~neviyatı hnııdır. lnRilterede halkın 
·~1arn er zamankinden . 
l'el Ve daha b.. "k • zıyade 

.. ecek taarr 1 uyu bır kudretle 
ııırı latilıb uz •ra arnaded' C 
Al •raı Nazı ır. eçen 
Al nıanıa., beki ıı Doof Cooper 
k nıan Fiihreri:~e~.ı~. olduklarını v~ 
A~r•ılıyacaklannı' b~.Yu~ tezahürlerle 

nıanlar ha ıoyluyordu. Eğer 
<ak va taarru 1 
heı 'Ve ırevfetecek 1 z arını durdura· 
İlk•; '7'uvaffakiveı:zÜ~~"~: bu son 
li •cı muvaffak' ıtı Fuhrer İçin 
r •ita Pek nıuh •Yetsizlik dernektir. 
~~ber Akdenizd temel ol.,,amakla be
h it Ralibiyeı dah~ kazanılacak büyük 
"taraf d 1 bu •cının · ı · · 

Londra 21 ( A.A.) 
Hava Nezareti tebliği: 
M .. 'd usaı olmıyan hava ••ttl"'-- ·· .. d d.. ...... yuzun en 

un gece Almanya üzerinde hiç bir bom
bar~,ıman hareketi yıpıJmamıştır. 

1 
Duş'?1anın işgali altında bulunan mahal

c~e~. ta~-yare meydanlanna dün ve bu 
1 .. gund_uz hücumları yapılmışhr. 

Dun, Şunal deniıinde sahil muhafaza 
~e!ki~fllına mensub tayyareler tarafından 
ık~ düşman destroyeri üzerine hücuın edil
m '· ve birisine ha.sar verdirilmiştir. Bu ha-
rek.Jt esnasında h' b' . ıç ır zayıatımız yoktur. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 21 ( A.A.) 

t:man orduları başkumandanlığı tebliğı: 
k gılterenın merkez ve cenubundaki ıu-

e-ri hedeflere karşı hava hlicumlan ya .. 
Pılmıştır. Suffolk Kontluğunda, Alde1Jurgh 
~eJ>ttne fabrikaSJ, Southwales cıvarında bir 
aemıryolu merkezi, Ored Farmouth limanı 
ve harb gemi.si bombardıman edilmiştir. 
Bombardıman tayYarelenmiz, Camvridge 

Catchureh M t ' • • on on ve Dea tayyare mey -
c.ıanlannı mıtralyoz ateşine tutmuşlardır. 
Lcıx.weıtofl ve Excher sahil garlarına bom· 
balar isabet etmiftir, 
Chemı Ford civarında bir fabrikada fid

d(•tli infiliıklar olmuş, Faversham, Burry 
ve Pembroke limanları \ie tezgahları hasara 
lJğtatılmıştır. Bazı kayıklar babrılmı~tır1 
Petrol depaları yakılmışlır. Şimali İrlanda
da 12 bin tonluk bır nakliye gem.J~ batı -
rılmışhr. 

Atlantıkte üç şılepe ciddi hasar yapılmıf· 
hr. Dufman tayyareleri gece Fransa ve 
Holanda uz.erinde uçmuşlardır. Gece Al -
rr.anya i.ı.zerinde duşman tayyareleri uç -
mamışlardır. 

Dı.i-tman on tayyaresini kaybtuniştir. 
Bunlardan allısı cereyan eden hava mu -
harehesınde, dordu de tayyare dafi batar
yalarının ateşıle duşurülmuşlerdir. 

Uç Alman tayyaresi iıslerine dönme .. 
mişlerdır. 

AFRİKADA HARB 
llıaiil'b e •nıez. Cürık" 1 .ız erm! 
r u etrnek u ngıltereyı •• ")" A ~ 
rı:"'•lnıek için ::_.0~~ 1ke~~i emrine Rgl iZ reSMI tebJigi 
1 ın zapı, ikr • • nııılız adala 
•~da böyle 

1b~ •der. Su halde ada: Kahire 21 ( A.A.) 
UfnıYan Al ır muvaffftk' • ·-
zarna 1 rnanya ic:• .:~~t~ızhge Batı çölunde. Hiç bır de&ı~klik olmamıt· 
0'~ ar Yakla,,,,,, /' d".1unulecek · tır. 

lik •ter l•raftan Anı e~nPkhr. Somali'de: Berbaradan tahliye edilen İn
~ içe lnaiherey erıkanın R"iln D'eç· giliz kuvv .. tıerırun hepsa ağırlıklarile bir-
.-a ıyo e ""r>h.. • · y• , r. Cunıh • • Rl Yaıdırn ço- lilde fımdi Adene varm,. bulunmaktadır. 
h}lkı'nin bey urıyet Parti3i nam d• Somalı'de bırakılan kuçuk hır kısım malze-

1rndir. Art·'-anatı ıon dercced ze .• 
1 

me hareketten önce tahrib edilmiştir. 
Yet'\ "' A ik e rnu• . ı • kurul k nıer •, Hitle " • Dığer cephelerde kayda değer bir .. Y 
nı A aca y • r zınnı.. k 

n ıntrik en1 Avr11pa • yo tur. 
lar . •Ya ne 'b' nızarnı· • • 
b 1 

ııetırebilece>.: • R• ı büvük zarar· 
u Unnı-ı. ~·nı lam, ·ı 

d • ""'•dır B rnı e •nlamıı 
• •ntihab h • urıun için A • 

net' •nııi ıek'ld rnerıka-
na,;~:lenıin, lngilt~r~\1e~ netic~~enirıe 

li lyardırn •dil •. en genı, ına-
u asa, Al ectkı anlaıtlıyor 

darbe Al nıanyara ind' ·ı • h rnanyanı ırı en ıon 

k•r halde büy"k n !'re.tiji Üzerind 
alım A u lesır e 

nı imanlar b Y•Paoaktır. Ba-
•nı almak • , u darbenin İnfk 

'•tlerile t kıçın Yeniden büt" ık a • 
"1İdir? Öne rar •daya .. un uv. 
•• .. • Ürniöıdeki "Yuklen«:•kl•r 

Roıterecektir. ııunler bu.,u bi--~ ~~~ 

~AH GAZETELERi J 

Kahire 21 ( A.A.) 

lngıli• havı kııvvetlerinın teblıği: 
19 akustosta Habeıistandakl ve İtalyan 

Somalisındek.i hava meydanları uıerine ce
nub Afrikası hava filoları tarafından aynı 

zamanda keşi! ve taarruz uçuşları yapılmış
tır. Nega'daki radyo istasyonu yakinine 
bombalar dufmUf, Neghellı'de binalar ha
sara uiratılmıf ve Yavello'da yerde bulu
nan Caproni tayyarelerine bombalar isabet 
ettirilmi.yt.i.r. Afmadu"da bir ia,e deposuna 
tam isabet vaki olmu,tur. Dün bombardı
n::an tayyarelerimiz Diredua'da hangarlara 
ve demiryolu garına hücum etmişlerdir. 
Butiin bombalar hedeflerin üzerıne düş

milf ve bir hangara tam isabet kaydedilmiş
tir. Tayyarelerimizden biri dönmem.iştir. 

Dessio hava meydanına bir hücum yapıl-
.\}, GENCLİ!{n:s AF . mıı, meydandaki binalara bombalar l>abet 

11 . llıed Emin y 
1 

DILEYoııuı.ı etmiştir. 
t~fllediRI 1 ecnebi 

8 
rnan, Yeni neslin iy' Bombardıman tayyarelerimiz Ka!!ala'da 

L ' 0 rnernıekeıı ~emleketlerde okuynınyle- demiryolu binalarına alçaktan hücumda 
ı.atı b' erın le · . a-
hir' ır buhtan ka aırı altında kaldık bulunmu,lar ve demiryoluna isabetler kay-
hıev imtihan geçire:::~nda bu nı:ıslin naıı;ı~ dc.tmişlerdir. 
nı ... CU.d tereddi.idi . ~1 hak.kında evvel lngiliz ha\•a kuvvetlerile tepiki mesai 

" •nla ı •rtnın Y• · d ce ed Fr ·ı ti ın' .. m. So li · ·· 
8 

•ı dıtını IÖ 1. rın e olmadı. _ 1 en ansız pı o an, &""'"" ma sı u:ıe-

iın~huhran kar~ısırı~~Yerek töyle diyor; 
11 r~nde genit bir istikşa!ta bulunmuşlardır. 

l\ı I( an ıeçirdi. Ahnı.n kal~ık ve genf"lik Ziyaret edilen yerler arasında Berbera, 0-
)'l'ttıd tlharıa kab•rta k ~eticeler gnisürni,i- dueina, HargeiA ve Zeila bulunmaktadır. 
l.İ.li ıracak latt;dadı:-rır'ı8• Yarına rüven 0 .. Dün on dütman tayyaresi yirmi avcı re
darn k~runrnıuı, hi b· 1 h varhiın ve İ\tik- fakatinde Malt.aya hücum etmltlerdir. Av
lll laı:latn, aıinıU ~ ır zanınn buıünku k .. cılarınuz dütman tayyarelerin! dağıtrn1' .. !:'11lhr.. ' anlayışlı ellerde b 1 a 1,. :-dır. 

4'1Uhar . u un- • 
.,kisi rır, buııünk·· it J . ,. bJ" ~. 
d•n n~eo iyi Yatişl~i~•lin b~r bakımdan a yan resmı te ıgı 
kt; l.n •dıtını IÖylediktc yaptıgı tetkikler-

n sonra da dl 
•Ti.i.r1'; yor 

y ııencliği d 
lllrnın ha. 1 n en tiiphe ettiği 

lfivled'"i 'arına •er'ı d"~· m ve bu . ıg m • .. r ıgırn t d 
•ü.:ıceleri 'lBmantAn hahrl . an a PiOzler 
hiım h tnden dolayı ut &)'orunı. Bu dü
•f dU Ak.,ıılıJc:tan. d 1 anıyorunı ve yap
V A.ı{ı:Yorurtı.. o ayı ıenclerirnizden 
~ 

11'!\LyA 
Aaıın U llnsıaı\ TAARRUZ 

ınuhokitoko, lı..lyıınlann EDERSE 
der~• h olan taarru M.ıau:a Yaı>malan 
rnüı.tea _, °"'ı..,,,," 20

1 lngıliılerin kil.fi 
"' ~•'•k dl 0 up olmadık! a..cer ~lu Yor k·. arını 
1 ~lrdı h ı. 

)'ı nıtht\.,ın" Ulunan in .. 
\:e iiıtt" .. 1 . 111711.ra 1 ıtlıt: ~uvvetlerl 

hı «"rınd · il. ınırsa. h 
nttimJuınd . e Itaıy"nl e~blannda 
• F ur. ara. hak 

ıkl\t f\t vermek 
k l'ılrl\, ,. 

tf' eti " d · •ı>ıta<'ak • . 
dan ib~:,:c: !n..ııtereye k:ır ltalyan ha -
l.oı;ttJAıı:ı d t'ifldlr; aynı ~ bir taarı-u7.-

tnt<"kt' . lal'h. d Hın entnı. ır, 1'-tı"ıfhl,.r 
8 

__ an n Mıo;ırın 
)an İnıtı~etinden ba$ka bi uvey~ kanah
•ııı"•ıııı 1 ~ff' ile !\tı,ırın i~:~e-11en oln11 • 

l\fı<ı1rı i t'ıı~ ır. llalbııld 1. , la11 hah!>iinde 
t• ' a eder k tıf!ıltere ....ı 
ı h"'lu.rf ' olan itaı . )'enne 

ll<:DAM"·• )>UUo 'Oziye. 
--:.:.:.: 

J\Ill.t:KA\A 
Abtdin Dov., Kı\Rşı ABL\.'Kı\ 

ka.111 abluka • Alntanlann d · 
•Janslan harekeUne e . a lngıli.zltre 
tele: toylE' V~t&sıle ilin e~ti~~k:e~ni resmi 

•Al . ıyor: erını IOyleye .. 
rnın)anuı Lı. · 

lii;i t.rn h ıııı.,.,,Y• k 
heri - " luka, '~"n h ba~şı llaıı et .. 

•11e\"tUddu• Al ar ın b 
) .. &iden d . , n1anlar )·aı _aşından. 
hına 1 etti, hita.raf lirn ı"'t lh,ilh.·re· 

n ara Kid b" an nrd deidik en ıtı.ra( vap 
1 

aıı. hıtaraf 
çe I>.tırıyorJardı.. ur arı da, elleri 

ltalyada bir mahal 21 ( A.A.) 

İtalyan umumi karargah.uun 74ı numaralı 
t•bligi: 

lngiliı. Somallsinde ahali dehalet etmek-
1c~ .. Yerli hecin&U.varlar ve Hilaloı çete
erı aıli.hlarıru teslim etmek üz.ere gelmişler 
~" ordumuza iltihak etmek talebinde bu
ıunmutlardır, 

Berbera hava muharebesi neticesinde ha
sara uğr&.nUf üç Blenheim tayyaresi bulun
rı..ıu,tur, Bir dördüncü tayyare de Bareri 
nch · d ı.. rın e yakılmıt olarak bulunmuştur. Bir 
lleii~cııi de pl,jda görülmüştür. 
Düıman Habqistanın illi dereoedo mııh· 

telif mahalleri üzerine müteaddid hava hü-
cumları yapm.ıKtır Bir kad ··ı .. be k. . ,. . ın o muş. ' 
ışı de yaralanmıştır, Ehernmiyıııt5lt: maddi 

hasar olduğu bildırilrnektedir 
h Mega civannda küçük bir hastanede iki 
.~!ita yaralanmı,tır, Galit'de diğer bir kü
ç~k h~ıtanede bir kifi ölmüf, beş kişi ya-
r .. lonmıctır n· f ı· . .., • ıre ona de avcı tayyareleri-
n.ıız Blenheitn tipinde bir İngiliz tayyare
ıınl alevler ic;inde dütünnü,lerdir. 
Bombardıman filol·--ı· Malta b " 

,., •• ........... &o ava us-
1 un':1 muvaUakiyeUe bombardıman etmiş• 
erdır. Dütmanın fiddetli -'--;H~ Un • 
nı ctAa~me e rag-
~n ta~yarelerimizin hepsi iliıılerine dön

rnuşlerdır D .. 
bil hücu~ uşman .•vcı tayyareleri muka-
larafınd Y.~P•,~ .. ııal_~an avcı t&yyareleri 

11n Puskurtulmutlerdir, Bir dü-- n 
avcı tayya . . .. • , ., ... a 

. resının duttUgU t.ahm.in ed·ı k 
hdır, ı me -

Clare tayyaresi 
İrlandaya vardı 

Londra 21 (AA ) CI · ticar t : . - are lngili.ı denb: 
Alı • 'ktayyare1;1 10 saat 35 dakikada şimali 

antı Ok . 
dıuun. F )'anusunu geçerek, dün lrlan-

oyneı mtıvkllne vbıl olmuttur. 

HAKiKAT 
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Tahtsız Kraliçeler 
gene Kraliçesi Arna11udluğun 

Geraldine'le beraber bunların 
onu buldu! sa~ısı 

İmparatoriçe 
Men en 

Efgan Kraliçesi 
Süreyya 

İspanya Kraliçesi Victoriıı 

Arnavudluğun İtalyanlar tarafından isti-
18..cı üzerine en yeni ve en gene Kraliçeler
den Gcraldine'in, yeni doğmuş bebeği kuca
ğında olduğu halde lstanbula, kocası Kral 
Zogo ile perı,.,,, hasta bir halde gelişini 

her halde hatırlarsınız.. Bu gene kadınla 
beraber bugün tahtııı. Kraliçeler dokltzken 
on olmuı bulunuyorlar. Aşağıda Kraliçe 
Geraldine'den batlayarak evvelce haşmetli 

birer bayat ıürmüş olan ve fimdi hepsi dün
yanın bir köşesine dağılmıt bplunan bu 

GUİLLı\UME KAİSER'İN iKiNCİ 
KARiSi PRENS&S HERMİNE 

1 şamıyordu. Nihayet 1935 te tahtını terke 
karar verdi. Kral ve Kraliçe :irıJCilterede )a
şıyorlar. Karı kocanın modern bir lıayatları 
yardır. Avrupalı gibi giyinir, gayet iyi te
nis ve galf oynarlar. 

~),, 
::::~ 

Avusturya 
Kraliçesi Zila 

Siam Kraliçesi 
Ahbayyari 

!ahtaız Kraliçelerin hayatlarının kü;ük 
hulisaıını okuyacaksınız. 

•• 
bir 

ARNAVUDLUK KRALİÇESİ GERALDİNE 
1917 de Peştede doA;du. 1938 de Kral Ah

med Zoao ile evlendi. Mükemmel bir binici, 
müzisyen ve aeyyahdı. İtalyanlara esir ol
mamak için Arnavudluktan kaçtığı esnoda 
dünyaya bir erkek evlıid getirdi. Fransa 
mağlO.b olmadan evvel Parisde bulunuyor

du. Fakat şimdi kocası. çocuğu ve görüm
ccl•rl ile birlikte A.merikaya ~ittiği oöy· 
lenmektedir. 

KUMANYA KRALİÇESİ HELESE 

Yunan Kralı Constantin'in kızıdır. 1800 
da Atinada doğdu. Rumanya Kralı Carol 
ile 1921 de evlendi. Dört sene ıonra kocası 
&~vdiği bir kadın yii:ıünden tahttan 
va: geçerek gene kadını terketti. Kra· 
liçe de Rumanyada ojlu gene Kral 
:h1icel'le beraber kaldı. Fakat bir 
müddet sonra Kral Carol memlekete tekrar 
muzaffer bir şekilde avdet edince Floran~ 

saya Sparta villasına çekildi. Şimdi orada 
münzevi bir hayat qeçirmektedir. Senede 
bir kere oj:lu Michel'le bu villada buluşur· 
lar. 

o Teftlfln netıcelerl 

İstanbul Belediyesi şu bir iki gün içinde 
eımafın temizliğini bir kontrol edecek olmuş . 
Belediye ve Polis memurları fırınları, ma
nı.vları bir gözden geçirmişler ve bir iki 
gün içinde cezaya maruz kalan dükkinlar 
o kadar çokdur ki İstanbuld3ki bütün 
dükklnlnrın sayısını bilmediğimiz için bize 
topu birden cezalanmış gibi geldi. 

Mekteblerde bir usul vardır: Muallim ta
lebesini der~e kaldırdığı zaman bilmeyenler 
pek çok olur da bilen bir iki çocuktln iba
ret kalırsa kabahatin kendinde olduğunu 
ar.tar. Demek ki dersi iyi takrir edememiş
tir. O zaman bilmeyenleri cezaya çarpaca .. 
ğına bilenlere mükifat vermekle iktifa e-
der. ı 

Belediye kontröllerinde de bu usul ha
tırda bulunsa fena olmayacak! 

o Otobüsler ve mu,ıe-

rııer 

Artık otobüsler rastgele yerde durup müş 
teri alamıyacaklarmıf. Bu işde bütün oto
bü1ı müfterileri ziyanlı çıkacak, fakat şehir 
i!ttifade edecektir. 

Şimdiye kadar otobüs biletçisi veya şo -
förü ev sahibi, biz müşteriler mi!'afir gibi 
idik. İçeriye girerken kendi hükmümüze tA
bi idik. Elinizle bir i'8ret ettiniz mi, otobüs 
nerede isterseniz dururj o kadar ki nerede 
ise soka~a sapıp ayağınıza kadar ge!ecek. 
Fakat inmek istediniz mi? 

- Yok olmaz. Henüz durak yerine bir 
haylı meMfe var, bekleyiniz! .. der. Durak 
kendi istedikleri yer olduğu için sizi hazan 
geçtiğiniz yol kadar geriye yayan yürüme
ğe mahkiim ederlerdi. 

Hani ev ıahibinin misafire: 
- Yo, vallahl bırakmam. Gelirken sizin 

sözünüz g~cr ama &iderken blzlmki. 
Demesi gibi. 
Bundan ıonra otobüslere bincrkende, i

nerken de duraklarda binip ineceğimize göre 
y11ılnız Belediyenin sözü geçecek demektir. 
Otobüs!erln pek naz.lk, pek kibar 

1 
pek ıö-

• 

Prenses Hermine 1007 de Prens Scholnach
Carolath'la evlenmişti. Kocası 1919 da Olünce 
beş çocukla dul kaldı. 1921 de bahan Doorn 
Q.a geçiriyordu. Kral Kaiser'e tesadüf etti. 
Biriblrlerinin hoşuna gittiler, evlendiler .. 
Fakat Kaiıııer'in ikinci karısı kendisini taht
sız bir hükümdar bile uymamaktadır ve 
saymamalıdır da. Çünkü Kaiscr'in tahtın
daki hayatını değil menfadaki hayatın.ı. 
paylaşmış bulunuyor. 

HABEŞİSTAN İllIPA.RATORIÇESI 

Habeşistan İmparatoriçesi 50 y:ıfındadır. 1 

Evvelce Addis-Ababa'da gözdeler yüzünden 
bir kenarda unutulmuş olan meşru 1.evce 
rolünde idi. Şimdi kocası ile birlikte Lon
drada yaşıyor. Büyük oğlu ile kızı da tah
!illerini Londrada yapmaktadırlar. Baı!>it 
bir hayat ıürdükleri ~öyleniyor. İtalya hü
cuma kalkdığı zaman zavallı İmparatoriçe 
tam on yedi gün memleketinin sel&meti 
için dua etmişti. 

İSPA.SYA KRı\LİÇESİ VİCTORİA 
Kraliçe Viktoria'nın küçük kızıdır. Bal

moral'de 1887 de doğdu. İspanya Kralı Al
fons'la ııadridde ev tr.diler. Altı çoc'.lk!arı 
olciu. 20 une •ııı.tttan"'9onra tahtuu kay
betti. l\'Ienfada iki erkek çocuğu öldü. Ko
ca~;ındAn ayrıldı. Kimsct1lz unutulmuo bir 
halde İngiltcrede ya:;;amaktadır. 

EFGANİSTAN KRALlÇESI SÜREYYA 
Kral Amanullah hanın karısı. Memleke

tindeki taassuba rağmen daima bir Avru
palı gibi giyinirdi. Münevver, açık fikirli 
bir kadındı. 1929 da karı koca m~mleketi 
terke mecbur oldular. O :ıamandanberi İtal
yada yaşıyorlar, 
AVUSTUBYı\ fa!Pı\RATORİÇESİ ZİTı\ 

1892 de doğdu. 1911 de İmparator }'ran
çois-Jo!cph'in yeğeni ki İmparatorun kat
linden !Wnra tahta çıkmıştı. Archiduc Char 
les de Habsbourg'la evlendi. 8 çocuktan oldu 
Bunların en büyüğü Archiduc Otto'dur. 
Tahtını kaybettiğindenberi eskl İmparato
riçe Belçikada Steenockerzul'de mütevazi, 
ıürültüsliz bir hayat yo.şıyordu. Harb pat
ladıktan sonra Am~rikaya p:itti. 

Sİı\111 KRı\LİÇESİ 
Kral Projadhipoh ile evlenerek 1925 te 

Siam Kraliçesi oldu. Kocası lle Avrupa &e
yahatine çıktı. Farisi, Berlinl, Romayı, 1-on
drayı ziyaret etti. Kral, Başvekili ile anla-

zü sohbeti yerinde biletçilerinin emir ve 
kumandası altında olmayalım da zarar yok 
bizim sözümüz geçmesin. 
o Fıorlnaııyı tahattur 

Tevfik Fikrelin mezarı başında hazin bir 
ihtifal yapıldı. Bu toplantıya ancak otuz 
kırk kişi gelmiş, bunlar da ihtifali ter -
tib eden Halkevi gencleri imif. Fikretin 
ne~lindcn ve onu takib eden ve onun edebi 
kürsüsünden feyiz almış nesilden kimse bu 
lunmamış. Sebebi şüphe yok, Halkevinin bu 
ihtifali alelıicele, bir iki satırlık gazete da
vetiyesile yapm14 olmasıdır. 
Şimdi Florinah Nazım merhumu acı acı 

nasıl yi.d etmeı.siniz. Biçare adam s?nel<'rce 
Fıkretin her ölüm yıldönümünde Rübabı 
Şikeste şairinin mezarı başına df'ha büyük 
bir hayran kalabalığı toplamıştı. Bu kala
balığa g&h kendisi, gıih kızı saatlerce hitab 
ederek Fikret için mersiyeler okudukça biz: 

_ Fikreti mezarında da rahat bırak • 
mıyor; traş ediyor!.. 

Diye alay ederdik. Halbuki o, kendi kese
sinden paralar verip 1;azetelerde davetiye
ler neşrettirerek, eşini dostunu bizı.at ça
ğırarak Fikret ihtifallerine otuz kişiden faz-
1'.l insan toplardı. Hazırlığı böyle gülüne 
oltın o ihtifaller, hiç olmazsa Halkevinin 
delıiletile yapılan bugünkü ihtifal kadar 
haz.in değildi. 

o 1942 ye kadar 1 
İngiliz Ba,vekili bir kere daha 1942 har

bine hazırlıktan bah!etti. Kim bilir, yer 
yüzünde kaç milyon insan: 

- Eyvah, bu harb iki buçuk sene da
ha mı sürecek?. 

Diye hayıflanmıştır. Öyle .. Bu harb belki 
iki buçuk değil, üç, dört sene dnha süre
cEk. Diğer bir İngiliz Nazırı: Biz harbe 
daha yeni yeni giriyoruz! dememiş ni.i idi?. 
Almanların yıldırın~ harbi, üç be, ayda, 

olmaz.sa bu sene kışdan evvel bitmek tazım.
dır. İngilizlerinkl ÇAkmak harbi. Bir çakaı.r 
alm3z, ikl çakar almaz; anlatılıyor ki ne 
yap3cak ea ancak üçüncüailnünde, aonun· 
da yapacak. - B. S • 

A.MELİE 
Paris Kontunun kızıdır. 1865 te Twcken

hamo'da doğdu. 1886 da Lisbonne'da son
radan Portugal Kralı olan Prens Charles 
He evlendi. Kocası Llo;bonne'da katledilin
ce 1908 de dul kaldı. Seyahate çıktı. Halı
ratını yazdı. Nihayet FranSAda Bellevne 
şatosuna yerleşti. ~tüziğe meraklı, merha 
metil bir kadındı. Büyük konserleri kacır-

Kumanya 
Kraliçesi Helene 
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niadığı gibi hayır işleri için tertib edile~ 
müsamerelere de daima iştirak eder. 

YUNAN KRALİÇESİ ELİSABETH 
Rumanya Kralı Ferciinand'ın kızıdır. 189-1 

do!- pto Feleach'de dnğdu. Kraliçeliti tam on 
dört ay •Ürmüttilr. Kocnsı tahtl.fln va:ı 1(eç
mek mecburiyetinde kaldığı zamg,n lıcra -
berce Yunanistanı terketm.işlerdi. Fakat çe
kildil<leri inzivada anlaşamadılar. Menfa 
hayatının bir çok mü~kül tarafları vardı ki 
karı kocanın birbirinden uzaklaşmasına se
beb oluyordu. Kocası tekrar tahta çıktığı 
zaman boşanmış bulunuyorlardı. Şin1di ha
yatını temin etmek için de Bükreşte bir 
bakkal dükkônı açmış bulunuyor. Bu dük
k5.nda çiftliklerinin mahsullerini satmakta
dJr. 

Paristeki Lunapark açıldı 
Parls 22 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Pari.steki Lunapark tekrar açılmıştır. 

Binlerce Pari!di Maillot kapısında rande-
vu vermekte ve sulh zamanındaki gibi va
kitlerini geçirmektedirler. 

( __ B_U_L_M_A_C_A___.) 
ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ ·ı-ı.i i 1 : :.:·ı 
3 1 l•I 1 
4 1 1 1•1 l•I 1 1 
5 1 1 1 l•I 1 1 1 

6 __J__l__l•I 1•1 1 I ' 
1 .ili' 1 l•I 1 
s ı•ı 1 1 1•1 
9 •I 1 L ı 1 1 J• 

Soldan saja: 
1 - Vekillik. 
2 - Ay. 
3 - Lihim - 'favlada 

edatı. 

4-Tuzak • Yol. 

kullanılır • Rapt 

5 - Nezir - İdari taksimatta vili.yetin 
ktiçüğü. 

6 - Eski bir c;algı - Nari sil.8.hların nam-
lulanndaki oluk. • 

7 - Bir insan uzvu .. Matem - Bir nota. 
8 - Aptal. 
9 - Bir sebze. 
Yukarıdan &laiıya: 

l - Sefillik. 
2 - Değiştirip doğrultmak. 
3 - İl!ve - Kışın ya.gar .. Şart edatı. 
4 - Yumurta ve etinden istilada edilen 

bir hayvan - Dost. 
5 - Emeller - Ayın etrafını çevreler. 
6 - Cemi edatı - Savmaktan emri hazır. 
7 - Meı·d - Demiryolu .. Rapt edalı. 
8 -Nazır. 
9 - Gevteklik. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ı 2 3 4 5 6 1 8 9 

ı• KIAIRIAIMIAIÇIAJ 
. Kl•IDI l IYIAIDIE 1M 
OIKl•IK AiT •IVIE 
cı ı ıv AIRl•IKI 1 IR 
A RJA BI• KIAIRI I 
TIEINl•INIAIVIEIK 
EIMl•ITIAIVI• NIA 

ip 1 IRA Mil iDi• NI 
llE Dill B l ıYIAlt.t.. 

Politika - Askerlik 

İngiltereye yapılacak 
taarruz akim kalıyor 
Almanların büyük nümayiılerle, 

lngiltereye yapacaklannı ili.n ettik· 
Jeri taarruzun timdilik hemen hemen 
lamarnile akim kaldıiitna dair bir çok 
alimetler belirmittir. Bu taarruz pll• 
nının fÖyle olduiiu bir çok netriyatla 
anJaşılmıtb: 

Almanlar, evveli en çok belbaf· 
ladıkları hava hücumlannı ıiddet • 
lendircrck ve muhtelif yerler üzerine 
teksif ederek lngiltereyi ıindirecekler, 
bitab düfürecekler, bu esnada Fran• 
sız sahillerine y~rleştirdikleri uzun 
menzilli toplarla sahilleri döverek İh· 
rac hareketine letebbüs edeceklerdi. 

Dunkerque ve Calaiı bavalisine 
bu ağır topların yerlettirildiğine dair 
Fransız gazeteleri bile netriyat Y•P· 
mıtlardı. 

hte tam bu e1nada planın tatbiJa. 
na gİrİtildi. Alman tayyareleri evveli 
500 lük, sonra 800 lük, daha aonra 
1000 lik dalgalar halinde lnailtere • 
nin Üzerine saldırmaia batladılar. 
Maksadlan, evveli. büyük tehirlerin 
\;zerini muhafaza eden balon barajla• 
rını harab etmek ve ıonra, bunluı 
müdafaasız bir bale getirdikten ıonra 
kalabalık merkezleri bombalamakb. 
Fakat bir hafta zarfında dörtte üçü 
bombardıman tayyaresi olmak üzere 
568 tayyare kaybedince itin çehreıi 
birdenbire deiiitıi. Çünkü Alman tay• 
yare ıanayii bu kadar zayiatı az bir 
zamanda kartılıyacak kabiliyette de
ğildi. Karfılasa bile, pilot zayiatı ı•· 
yet mühimdi 1 Ve pilot makine ve 
fabrika ile dei;il, zamanla İstihsal o
lunuyordu. Bunun üzerine hava hü· 
cumlan biraz zayıfladı. Kütle balinde 
yapılan ıaldın,lar yavaıladı; nihayet 
tayyare zayiat baremi, bete kadar 
düıtü! 

Zaten, Almanlar, böyle kütle halin· 
de, kara bulutlar Rİbi hücumlar yap• 
makla, muayyen bir hedefi bombar• 
dıman etmekten daha ziyade halkı 
tethiş etmek, ıindirmek, korkutmak 
ve ıehirleri tahrib etmek gayesini gÜ• 
düyorlardı. Fakat kullandıklan taktik 
bir günde 144 tayyare kaybettikleri 
zaman bilakia kendi aleyhlerine dön• 
dü. Çünkü lnııiliz halkı bu hücuınlar 
karşısında sinecekleri yerde, bilakis 
Royal Air Force'un ve İngiliz hava 
müdafaa sistemlerinin kudretini gö
rerek, morallerini daha ziyade takvİ• 
ye ettiler. Almanlann lngiliz adalan· 
na klll'Jı yapbklan büyük hücumlar• 
daki kayıblan 568 tayyareden daha 
ziyade budur. 

Ve lngiliz Ba,vekili Çörçil, bu 
hücumlann akabinde bir nutuk SÖy• 
liyerek bu harbin 1941 ve batta 1942 
senesine kadar devam edeceğini he
saba katarak, ona göre hazırlıklannı 
yaptıklannı bildirmek ıuretile rnuka· 
bil bir kuvvei maneviye hücumuna 
geçti. 

Çünkü Almanlnnn en çok kork • 
tuklan nokta budur. Yani harbin U• 

zaması ve açlık tehlikesinin artmaıı· 
dır. Bunun için Çörçil, nutkunda Al· 
manlar neden korkuyorlarıa. hep O 
noktalar Üzerine baımıttır. 

Bu tayyare hücumlanndan aonra. 
uzun menzilli top)ann hali harekete 
geçmediğine bakılırıa, Almanlann 
fngiltereye yapmak iıtedikleri ihrac 
teşebbüsünün akim kaldığına hük
medebiliriz. Zaten mütehauıılar, bu 
toplar iılemeğe baılasa bile, bunlann 
mühim bir İt yapacajiına kani değil· 
dirler. Bir defa bu toplarla yapılan 
endahtlarda hedef tayini gayet rnüt
küldür. Sonra bu topları ancak 40 da• 
kikada bir kullanmak kabildir. Bun• 
dan dolayı endahtlan devam ettire
bilmek için mühim mikyaıta topa ih· 
tiyac vardır. Sonra, toplar, çabuk yıp• 
ra.nmakta, eskimekte ve muayyen bir 
endaht haddini doldurun& ialemez 
ve iıtifade edilmez bir hale gelınek
tedir. Bunun İçin İngilizler, bu top • 
larm daha ziyade gözdaiit olarak kul· 
)anıldığını pek iyi bilmektedirler. 

Her teY bertaraf edilse, ihrac hare
keti yapmak için kuvvetli bir filoya 
ihtiyac vardır. Almanlann elinde in· 
giliz filoıile !>oy ölç\ifecek höyle bir 
filo yoktur. Bu itibarla harbin bir ufak 
krizden aonra tekrar bir intizar dev• 
resine girdiğine hükmedebiliriz. 

Mümtaz Faik FENiK 

Çinde feci 
yangınlar çıktı 

Çunking 21 (A.A.) - Evvelki gün ve ~tin 
J o.pon tayyareleri tarafından yapılan o.un• 
düz ve gece bakınlarının tevlid cttigi yan• 
gınlar Çunking'in ticaret m~~llesini hemen 
hemen tamamen tahrib etmı..ştir. Japon tay• 
r..releri tonlarca yansın ~mbası a~ış~-
ciır. Yannn binclarda yuzlerce 1'irosenın 
kalmış olmasındo.n korkulmakta ve ölü 
ve varalı ad<'dinin binden fazla olduğu zan-
ned.ilıncktedir. 

Dün b.-ınkalarla mağaza, lokanta vtı ü
yntroların bulunduğu mahalle hSli yan ... 
nı.:ıkla, alevler en az 15 sıra binayı kap
lamakta idi. Asker, jandarma ve gönüllüler 
y&ngınları söndürmeğe ve inUzanu temine 
m~mur edilmiştir. Hasar geçen mayu ayın• 
dakindcn de fazladır. 

İngiltere laviçreye 
teessürlerini bildirdi 

Bem 21 (A.A.) - Havas Ajansı bildiri • 
yor: 

İngiltere hükümeti, İsviçre havalarının 
İJ,giliz tayyareleri tarafından ihlal e:~lm.if 
olmasından dolayı derin teessürünü Isviç
renin Londradaki sefaretine bildirnıit ve 
hadisenin istikbalde tekerrür ebnemeıi için 
tedbirler alındığı hakkında teminat vermiş• 
tır. 



.. 

J 

4 
HAKiKAT 

SP 
Bu seneki futbol takımları nasıl olacak? 
Eylul bidayetinde başlıyacak olan lik maç
larına kulübler hararetle hazırlanmaktadırlar 

Geçen mevsim maçlarll}ın geç bitme i ne-1 
tices.l. kısa bir istirahat devresinden sonra 
futbol faaliyeti tekrar başlıyor. Bu istirahat 
devresi kısa dah1 olsa, futbolcülerimizin 
~k alı,ık olmadıkları için maçları sabır
aızlıkla beklediklerini görüyoruz. Bir taraf
tan futbol ajanlığı lik maçları organizas
yonu ile mefgulken ,kulübler de ilk maçta 
bir sürprizle karşılaşmamak için harıl harıl 
çalıfmaktadırlar. 

Futbol İstanbulda, kulüblerin gurup gu
rup birbirlerile karfı1aşmaları üzerine heye
canlı olmaktadır. Yani birinci küme di)•e 
on kulübden mürekkeb bir seri aynlmıt ol
muına rağmen bunların içinde bih~ birbirle 
rile rakib olan kulübler vardır ki bunlar 
ayrı ıuruplar halinde gözükürler. Birinci 
kümenin ön safında çekişen, hep bildiğimiz 
&ibi Fenerbahçe, Galatasaray, Be4iktaşdır. 
Bu sene bunlara ciddi bir rakib olan 'Vefa· 
nın yanında Beyoğluspor da yer alm1ştır. 

Bu seneki maçlarda gene eski oyuncuları 
ıöreceğiz; yalnız. Beşiktaş takımında büyük 
bir değişiklik yapılacağı, bir çok gene oyun
cunun takımda yer alacağı söylenmektedir. 
Takımların tarzı teşekkülleri hakkında 

bir çok dedikodular olmakta, baş.ka mınto
kalardan gelen baı.ı oyuncuların rstanbulun 
birinci ıınıf takımlarında yer alacaktan söy 
Jenmektedir. Evveli nulli küme şampiyonu 
Fenerbahçeden başlayalım: 

Fenerbahçe bu sene kadrosuna dahilden 
yani kulüb azuı arasından Şevket ile Meh 
med Retadı alacaktır. Bir sene evvel Balı· 
kesirden ııelmiş olan Şevk<!t doldurması 
icab eden müddeti geçirmiş old\l$undan. 
sıırı liC'iverd takımın sağ bek mevY..ilni iş!'al 
edecektir. İyi bir atlet komple olan bu o· 
yuncunun futbol idm;;ı.nları gayet güzel. 
fakat maç kabiliyeti azdır. Buna sebcb ola
rak da İstanbulun muhtelif sol muhacimleri 
kartı.sında oynayamamış, yani onların taTz
larına •lı.tamamı, olmasını gösterebiliriz. 
Bir kac; maçtan sonra Şevket en iyi bekle
rimizden biri olacakbr. 

Mehmed Rqad eski futbolcüdür. Kt"n
disini İstanbulda futbol meraklıları kafi de
tteede tanırlar. Diz kapağındaki arl"Z3 geç
tili için takımında hafbek oynayacaktır. 
Bu itibarla Fenerbahçenin, Cihad, Şevket, 

Lebib. Ömer, Esad, Re'8d, K. Fikret, Naci, 
Melih, ~bü yahud Basri. Fıkret şeklinde 
sahaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Eaki Fe
nerli, sonradan Demirsporlu olan küçuk Or
han ile Arüin de Fener kadrosunda yer 
alacakları söylenmektedir. 

Galatasaray kadrosu FenerbahçeninkinJen 
d~ha ıen1ştir. Kaleci Osınanın yanında eski 
ıolkiper Sacid ile bu sene mektebini bitiren 
Necmi vardır. Sağ bekde Faruk, solda Ad
nan yahud Salim, hafbek hattında Musa, 
Enver, Effak, forverdde de Sarafim, Yuna
ni~tanda bir kaç ay kalarak dönen Boduri, 
Gündüz. Salihaddin, bek oynamadığı tak
dirde Salim vardır. 

Bunlardan başka forverd hattında, ~ü
leyman. Cemil gibi değerli futbolcüler , ]~
mirden geleceği söylenilen solaçık Hamdı, 
Ukrar futbole başlayacağı hakkında dedi
kodu yapılan Münevverin de yer alacağı 
.Oylenmektedir. 

j bakalı 9ekli Balkan federasyonları ile kon
federasyon icra komitesine bir daha bıl
dirmiş ve muvafakat ederek iştirak eunele
rinl temenni etmişti. Rumen federasyonu 
çekdiği bir telgrafda prensip itibaril.:? iştira
ki kabul ettiklerini, ancak telgrı:tfınıı.a ta .. 
kib edecek olan mektubumuzu beklcdikle-

. rini bildirmiştir. Balkan konfederasyonu 
ise teklifi kabul ettiğini bildirerek Türk 
komitesini tebrik etmiştir .. Konfederasyonu 
temsH edenler Yunan federasyonu reisi ay
nca umumi kcitibi olduğu cihetle Yunanis
tan da tl·klifi kabul etmiş demektir. 

Galatasarajın en tehlikeli oyuncusu 
merkez muhacim GÜNDÜZ 

lıtanbul - Ankara bakı 
müıabakası 

Boks faaliyetini devam ettirmek m~ksa
dıle, İstanbul boks ajanı Ankara ajanlığı 
ile mutabık kalarak bir İstanbul - Ankara 
boks maçı tertibini temin etmiştir. 

l\füsabakalar Ankarada 30 ağustosda yo
pılncaktır. İstanbul takımı 7 boksör ve bir 
idereci ile 29 ağustosda hareket edecektir. 

Ankarada bir iki senedenberi esaslı hır 
boks faaliyetinden bahsedilmekte olduA;un· 
d.:.n, bu maçların haylı heyecanlı olncağı 

anlaşılmaktadır. 

11 inci Balkan oyunları 
Bundan evvel de bildirmiş oldugu:nuz 

veçhile on birinci Balkan oyunlarına iştirak 
edeceklerini Bulgaristandan maada bütün 
Balkan federasyonları bildirmişlerdi. Balkan 
oyunları orşı:anizasyon komitesi, oyunların 
son karar üzerine alacağı mahdud mii~a-

Zafer • 
pıyangosu 

Mı ili piyan~onun 30 ağustosta İzmir fuarın 
da çek.ilmek üzere tertib ettiği Zafe::' pi
yangosu memleketin her tarafında fevkal.i
de rağbet gönnektedir. 

600,000 liralık ve 3000,000 numaradan ibaret 
olan bu ke.şidenin biletlerinden yalnız A
nAdoluda 481.566 liralık bilet satılmıştır. 
İstanbul satışı bundan haricdir. 
Şehrimizdeki bilet satışı 100,000 lirayı te .. 

e&vü"Z etmiştir. 

~''"'''''""~"''i'"'~'"Y:'''©'""''""'~ 

fuıır111ın11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıırı 
22 Ağustos 1940 Perşembe 

Balkan oyunları hazırlığı cümlesindıın 
olmak üzere Fcnerb.Jhçe pistinin, atlama 
yerlerinin yeniden tamirine, tribündeki yer
lerin de teı:ıpitine başlanmıştır. 
Stadın lstiab edebileceğinden fazla seyirci 

almamayı teminen, biletler yer adedi kadar 
satılacaktır. 

T. İŞ BANKASI 
1940 Küçük 

NiMET 
GiŞESİ 

30 A(ustos Zafer baynunı geliyor. 
Bayram gönül şenUği ve para ile olur. 
Bunu da sizlere (60,000) liralık büyük 

l.krami)·e ile diğer ikramiyeleri kazan
d ı racak yalnız N İ M E T A B L A 
dır. Koşunuz, vakit aıahyor. 
ADRES: 
Eminönü tramvay caddesi No. 29-31 

R A Ş İ D R I Z A tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu Akşam 
Kadıköy Süreyya bahçesinde 
KENDİNİN GÖLGESİ 

Vodvil 3 perde 
Heyet her Perşembe akşamı Kadıköy 

Süreyya Bahçesindedir. 

ı aded 2000 liralık = 2000.- lira 
s > ıııoo • _ 3000.- • 
6 • 500 > - 3000.- > 

12 > 250 > - 3000.- > 
40 • 100 > - 4000.- > 
75 > 50 > - 3750.- > Beşikta• takımı yukarıda da söyledi~imlz 

aibi takımında esaslı değişiklik yapacak, 
büyük bir ihtimalle Hüsnü tekrar oynaya
caktır. Siyah beyaz takımın iyi bir sağ bek 
ycU,tirdiği, bir aağ açık haz.ırladığı ve 
Demirspor santrforu Orhanın takımda yer 
alacaiı hakkında şayialar dolaşmaktadır. 

12,30 Program, 12,35 Türk musikisi, 
12,50 AJans,13.05 Müzik: Saz eserler!, 
13,20 114,00 Müzik: <Pl.l 18.00 Program 
18,05 Müzik: !Pl.l 18.40 Müzik: Radyo 
caz orkestrası, 19.10 Müzlk: Fasıl heyeti, 
19.45 Saat ayarı, ajans haberleri, 20.00 
Türk musikisi, 20,30 Konuşma, 20 45 
Müzik: Dinleyici dilekleri, 21.15 Konuş
ma (Sıhhat saati), 21,30 Konuşma 
!Radyo gazetesi), 21.45 Müzik: Büyük 
bestekarlar serisi No. 4: Uszt, 22.30 
Memleket saat ayarı, ajans haberleri, 
22.45 Müzik: cazband (Pl.l, 23.25123.30 
Yarınki program ve kapanış. Cari Hesablar 210 

• • 
25 

• -
5250

'":"' • 
Keııdeler : 1 t ubat, 1 mayıı, 

Beşiktafın en iyi oyuncularından Şerefin 
bu sene futbol oynamayacağı, fakat ıiyah 
~yaz futbol kadrosunun S3 ki~iyi bulduğu 
aöylenilmektedir. Vefa ve Beyoğluspor da 
bu aene lik maçlarında müessir roller oyna
y-.caktır, \Cefa takımında bir iki gene ~yu~~ 
cuya yer verdiih takdirde, geçen sen~kı gıbı 
öndeki kulüblerde gene korkulu rüyalar ge 
çirtecek, her zaman gene oyuncu oynDtrnağı 
prensip olarak kabul etmiş olan B~yo~lu 
ıpor da her halde iyi sürprizlere sebeb ola

caktır. 

Biltün bunlar timdillk birer Llıtimaldir. 
takımlarda kimlerin yer alacağı hakkında 
hiç bir zaman evvelden bir karar verile
mez. Her sporda olduğu gibi futbolde de 
isimden ziyade form iş görür. Bu itibarla 
henüz kulüb kaptanlarının bile tespit etmek 
imkinını bulamadıkları futbol tak1nılarım1 % 
hakkında daha esaslı bir fikre iki hafta 
kadar sonra aahib olacağı'Z. 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

ÖLÜM 
Akba kütübhanesi sahiblerinden Bilci.lin 

ve Ömer' Mustafa ile Enverin annesi \.'C 

Akbanın i .. tanbul mümessili Arifin halası 
Bayan Ratıbe dün Ankarada kalb sektesin
den Vl'fat etmiştir. Gazeteci arkadaşlarımız 
olan ailesi efradına beyanı taziyet ederiz. 

r ABONE ŞARTLARI""\ 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

Ya hancı memleketler içln: 

90 
250 
475 
900 

kuruş 

• 
• 
• 

Albaylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KOÇOKA 

Umum neşriyab idare eden YaZI 
İşleri Müdüril : 

Ce'nal Hakkı SELEK 
\.. Bası1 dıiı yer: Cumhuriyet l\tatbaası ) 

Macera Romanı 
TEFRiKA : ta 

Delikanlı cevab vereli: J •- Hapisanenin etrafında bir dti7ine mu 
•- Hiç! Ama onun yardımına da pek hafız dolaştığını da unutmamalıyız, dedi. 

ihtiyacımız yok aaru.rım. Şunu da söy]e· Leonsia gene kardeşine bakarak kaşla
yeyim ki, bu zata karşı hiç de sempati rını çattı. Fakat Francis, genci müdafaa 
duymuyorum. Bu adam işi bozacak gibi etti: 
geliyor bana. Benim muhakemcmde na- •- Doğru aöylüyor. Fakat. müsterih o-
ııl hareket ettiğini hatırlarsınız. Her hal- lunuz. Onların hesabı kolay görü:.ür .. 
de bu adama karşı pek fazla açılmamak Alvarado'nun ikiz kardeşi olan ::\tartinez 
lizımdır, kanaatindeyim. Eaasen bize ya- Solana ise şu fikirde idi: 
pacağı yardım devede kulak kabilinden •- Beş kadem kalınlığındaki duvarla-
kalacak. Eksik olsun böyle yardım. Teklif rı da düşünelim. 
eLliği plana gelince, ben de tamamen ayni Francls. buna da cevab verdi: 
fikirdeyim. Şayed siz de mutabık kalır - •- Merak etme delikanlı, delip geçe 4' 

sanız, hep beraber gider, Henry'yi ha - rizf• 
pi~aneden kaçırırız. Bence, parayla tutul· Leon!lia bağırdı: 
rnuf serserilere _ve haydudlara lüzum bile •-Na!ıl, na!ıl? .. 

. . ... 
tKRAMIYE PLANI 1 ~ğuıtoı, 1 ikincitet rin tarih· 

lennde yapılır. 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer hah, konsol, 

gardlrop vesaire ev eşyasının Pangaltı Zafer sokak Peruıe apartımanı No. 
7 de 2'9/940 tarihine mu.sadır pazartesi saat 11 - 12 ye kadar ilk açık arttırma 
ile ve kıymeti muhammeneslnin % 75 ini tutmadığı takdirde 519/940 gününe 
mu.sadlf perşembe günü ikinci açık arttırma suretlle paraya çevrileceğinden 
tallblerln yevmi mezkürda mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat
lerl lliin olunur. 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden : 

Keşif bedeli cdokuz bin sekiz yüz iki lira doksan kuruştan. ibaret Silivri 
limanında yapılacak rıhtım inşaatı pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat cyedl yüz otuz beş lira yirmi iki kuruştur.> ihalesi 
22/ 8/940 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Galata Rıhtımındaki 
Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Bu işe ald şartname ve teferrüatı Fen Müdürlüğünde her gün gö
rWebllir. (7518) 

edebilir misiniz?. 
Sonra da Leonsia'ya döndü: 
c- Sizden de ev sahibesi olduğunuz i

çin ayrıca bir ricada bulunacağım. Üç yıl
dız markalı viskiden külliyetli miktarda 
tedarik etmeniz mümkün mü?. 

Hepsi müspet şekilde cevab verdiler. Bu
nun üzerine Francis memnuniyetle güldiij 
ve devam etti: 

•- Mükemmel! dedi. Bir macera rom:ını 
dolduracak kadar mal2eme hazır demek
tir Şimdi, beni dinleyiniz, Leonsia! UhıC'ık 
bir kıyafet tebdili meselesi için de sitinle 
bir iki kelime konuşmak isterdim. 

v 
Planin tatbikına doğru 

yanamadı ve ba,ım çevirmek istedi. Fakat 
tam bu sırada karşıki evin eşiğine !oplan
mış çocuklar birdenbire ayağa kalkarak 
s.kağın başına doğru koşuştular. Her hal
de orada mühim bir hadise cereyan edi -
yordu. Fakat Henry'nin bunu görme .. 
sine imlcln yoktu. Yalnız bir arabanın gü
rültüsünü ifidebiliyordu. 

Biraz sonra da araba sökün etti. Tek bey 
gir koşulu külüstür bir şeydi bu. H3yvan 
kudurmuş gibi ağzından köpükler saçı • 
yordu. Ak saçb, ak sakallı bir adam araba 
cının yerinde hayvanı beyhude zapta c;alı

şıyordu. 

Henry gülümsedi. Bu kadar çürük çarık 
bir ara banın bu kozuk yollarda param 
parça olmayışı hayret edilecek şeydi, doğ· 
rU!'!'U! 

Tam pencerenin karşısında ihtiyar ara
bacı son bir gayret daha sarfetti. Ayağa 
kalkarak var kuvvetile gemlere asıldı. 

Fakat, heyhat! Gemler esasen çürüktü. 

Bir tanesi bu şiddete dayanamadı ve kop

tu. Bunun üzerine, muvazenesini kaybc -
den ihtiyar, sırtüStü yıkıldı; ve tek geme 

asılınca, hayvan sağa çark yaptı. 
Bundan sonra olup biteni sormayın ar

tık. Araba param parça olmuştu. İhtiy:ır 

ZAFER 
30 Ağustostadır 

Milli Piyango da İzmir Fuarinda 
çekilmek üzere bir Zafer Piyan -
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin bet 
satılığa çıkarılmiş olan bd 

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

miye kazanacaktır. 
Tam biletler (2) 

biletler (1) liraya 
liraya ve yarılll 

satılmaktadır. 

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

sarf edilprektil'. 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkalade 

İkramiye adedi 

piyangonun pllnı 
İkramiye miktarı 

Lir a 
lkramiye tutarı 

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 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Satıhk Fabrika Binası 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : 1~ Istanbulda Unkapanında cDaklk fabrikası, namııe maruf ve denizle ırt~ 

mevcud büyük depo olmağa elverişi! sağlam deffr'men binaları ve müıte"' I 
ve ayrıca antrepo halinde kullanılan kArglr iki katlı depo ufak bir allı'~ 
ve bir arsanın tamamı kapalı zarf usuıııe arttırmaya çıkarılmıştır. . ,; 

Muvakkat teminat 9250 liradır. Satış peııln para lled.lr. !hale 1119 

çarşamba günü saat 15 te Ankarada bankamız blnaııında yapılacaktır. 
Tekll!lerin ihale saatinden bir saat evveline kadar Umum Müdürlıiil~ 

Muhaberat Şubesine verilmiş olması lazımdır. Bankamız ihaleyi yapıp y•ıı;i, 
makta serbesttir. Arttırmaya çıkarılan em!Aki görmek veya bu hu.susts 1 
izahat almak isteyenlerin Umumi Müdürlüğümüze veya Bankamız ıs~~ 
şubesine müracaatlerl rica olunur. c3307> ~ 

Devlet Demiryolları işletmesi Umum MlldUrlUğUnden: 
Muhammen bedell 87500 (seksen yed! bin beş yüz) lira olan 250 ton S~ 

yağı 71101940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zar! usullle Ankarad• 1 

binasında satın alınacaktır. -
Bu işe girmek isteyenlerin 5625 (beş bin altı yüz yirmi beşl ııralık 'I 

vakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekll!lerlni aY'11 

saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. ~ 

Şartnameler 435 (dört yüz otuz beşl kuruşa Ankara ve Haydarpaı• ,ji 
nelerinde satılmaktadır. . ( 1 

- 'I. 
Muhammen bedeli (5000) lira olan muhtelif cin.s ve eb'adda 40 kaleın •~ 

vatmanlı dökme boru. ambuvatmanlı dökme boru için T, dirsek !le bir ~ 
flançlı ve bir tarafı ambuvatmanh dökme boru ucu, bir tarafı flançlı 'fil ı'. 
tarafı kordonlu dökme boru ucu (9/9/1940) pazartesi günü saat (10,30) o\./ 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksi 
usullle satın alınacaktır. ııJI 

Bu işe girmek isteyenlerin (375) liralık muvakkat teminat ve kaP 'if 
tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona "' 
caatıerl lAzımdır. cııf 

Bu işe ald şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıımaıctS11!ıl' 
1 

Maliye Vekaleti Levazım Müdürlüğünd~ 
VekAlet Milli Emlak Müdürlüğü kadrosunda bulunan daimi yu' ' 

ücretli fen memurluğu münhaldir. tY, 
Nafıa Fen mektebinden mezun ve askerliğini yapmış olmak şartı!~ 

olanların evrakı müsbltelerlle blrllkte 3118, 940 tarihine kadar Milli (':,;, 
Müdürlüğüne müracaatıerl. <4869> J. 

ikisi de oldukları yerde mıhlanıp kaldılar. 

İhtiyar ayağa kalkınca çocuklar henlen 
etrafını sarmışlardı. Jandarmalar hepi.sa • 
neden dışarı fırlayarak hidise mahalline 
yetiştiler ve çocukları dağıttılar. 

Henry pencereden ayrılmıyordu. Seyyar 
satıcı olduğu arabadaki sandıklardan an 4' 

taşılan ihtiyarın, bu kadar yaşlı oluşuna 

raAmen, çevikliği cidden şaşılacak şeydi. 
İhtiyar beygiri bir jandarmaya bıraktı ve 

toz toprak içinde kalan üstünü başını sılk

meğe lüzum görmeden, ankaz haline gelen 

arabasına doğru ilerledi; sandıkları tetkike 

başladı. Bu sandıklardan bazısı küçük, ba· 

zısı büyüktü. Fakat ihtiyar bilhassa bun -
lardan birine c;ok alika gösteriyordu. Onu 

;·erinden kaldırırken büyük bir dikkat ve 
ihtimam sarfına lüzum görmüştü. 

Bu sırada, jandarmalardan birinin sordu
ğu suale cevab veren ihtiyar dedi ki: 

•- Benim mi kim olduğumu soruyorsu· 

nuı?. Hiç sormayın daha iyi, Baylar!. Ba

şımdan geçen felaketleri bilseniz halime a-

cırdınız. Ben memleketten sürgün edilmiş 

bir ihtiyarım. Adımı sorarsanız, bana Le· 
opold Narvaez derler. Annem ·Allah rah-

tazar Jezil İservallas'dır Bir de ~~ 
halime bakın. Harab ve bitkin bır ı:ııt 
~ urdumdan uzaklarda kaldım. Gt.lf 
lerde kimsesiz dolaşıp duruyorum· ~ 

Sokaktaki mini mini çocuk.1ard<1J\ ti: i 
da en yaşWara kadar herkes ihtİY', 
sürü sualler ıoruyor; ona sevgi ..;e dl _J 
bet eseri gösteriyorlardı. tı'1"::I 

İhtiyara gelince, o da büyük bir {I 
ve terbiye ile her birine ayrı ayrı et 
yctiştirmeğe çalış:ıyordu. 

İhtiyar tercüme! haline şöyle devıaı1' -1, 
uıı>· •- Bokas del Toro'dan geliy~~ dil: 

culuk tam beş gün be, gece si.it' 'j{ôl; ./ 
de pek kötü gitti hani...... Ben '" 
oturuyorum ve niyetim orayll s1ıit 1' 
dönmektir. Asil bir Narvaez, nasıl b ııl' f 
seyyar ıat.Jcı oluyor, görüyor mt.ıS'-111 rJ I 
yın sinyorlar?. LUtfen timdi sil: b' 

vab verin: ·o '( 
Bu güzel ve ferahfeza San-Al'JD"'tıif / 

sahasında Tomaı Romero isminde 

tanıyor musunuz?. .11 / 

Bu suale ser gardiyan P edro ıııtı J 
terek cevab verdi: .,,.J 

- Panama'nın köşe buca&ınds 0 
';'.) . .• 1.ıJ,. 

yok. Eğer biz altı kişi bu işi beceremiye- •- • İşte ben de bunu izah edecektim. 
ceksek vazgeçelim daha iyi. Sınyor Solanll. sizin bir çok binek at· 

Leonf;ia'nın en küçük kardeşi olan on !arınız var değil mi?. Ali. Siz de. Alek-
aekiz yatındaki Rikardo itiraz elli: sandro, bana iki kartuş dinamit tedarik 

Vakit öğleyi geçmişti. Henry hücresinin 
demir parmaklıkları arkasından sokağa ba
kıyor; ııcak ve boğucu havayı biraz olsun 
serinletecek bir rüzgar bekl~ordu. Sokak 

to2lu ve pisti . Hem de tasavvur edilenıiye· 
cek kadar pis. Çünkü, buralarda ~tediye 

ve çöpçü namına hır şey yoktu. Sokak 

köpekleri bu ~i görüyordu. Ve uırl~rdan
beri. bu böyle sürüp gitmişti. Beyaz bada

nalı evlerden lnilds eden yakıcı güneş so· 
kağı adeta kızgın bir fırına çevirmiıti. Bu 

beyazlığa ve bu toza devamlı bir ıurette 

hPkmak başlı başına bir azabdı. 

İtle Henry de bu azaba daha fazla da· 

geme yapı,mış, hayvanı bir türlü bıraknıak met etsin! .. Almandı. Babam da bizzat bü

i&lemiyordu. Bir müddet beraber sürük - ı yük Bolivar'ın ordusunda harbeden me.şhur 
lendiler. Nihayet, bir kavis çizdikten sonra, kumandan General Narvaez'in oğlu Bal-

çok Temas Romero var k1 hangiSI ,1 
ne bilelim. Biraz daha tafsillt ,,.ered1 

sin, babalık?. 
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