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Orduya ahnan maldan 
vergi ahnmiyacak 

ıııüt:f~ı:a (~ususi) - Milli Müdafaa 
için al e 'Yetı komisyonlarınca ordu 
becte]]~~t". hayvan ve nakil vasıtaları 
edi!ıııeın nı~ vergi borclarına rnahsub 
ve buh esı ve bu bedellerden kazanc 

GÜNLÜK . AKSAM GAZETESİ 

Şimdiye kadar Piyangoda blr§ey ka

zanmadın~? Bir de Izııılr havasının 

talllnl deneyin. Izmlrln şansı açıktır. Iz

mlr zengindir ... Izmir, üzüm, incir mem
leketidir j:ltlll!IPl nıı b bir 
Zafer Plyıtngosu b~t!le a nc!i tııtlıla
nablllr. Hem de nasıl tatlılanır tam 60,000 
lira !le, 

Unntlıiıı.yınız 
Ağustosta Izmlr 
çekutyor. 
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ı 1 I Dün Kocatepede Müthiş bir cinayet 
Par 1. ak b i r B u s a b a h , k ı s k a n c l ı k 

Taarruza 

harekab anlattı adam kaynanasını öldürdü 

l 
Ylıularında bile, tam mücehhez bir halde, gecenin her anında alabilecekleri hareket emrini bekleyen 

:--...___ ve vasati yaşları yinni üçü geçmeyen Ingiliz tayyarecileri ... 
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dal.ilinde ötedenberi Al ,. "it • § Afyonkarahisar 26 (A.A.) - Alatürkün 
~°'•k erkeıin dikkat nazarını cel- muharebe manya ngı ereyı !:_ Milli Şefimizle birlikte milletimizin ebedi 
l-.:"i tıı ıtıahiyelte bir toprak me• kurtulut güneşini doğurdukları Kocatepe-
~I~ ıo"'<uddur. Bir çok yerlerde "'I b d ; ye her yıl 26 ağu.otos günü Afyon Halkevl 

1}"1,.·, Pr~.ksızdır, Hakkile istifade 6 o o o mag U e emezse ••• --~=-==: tarafından yapılmakta olan ziyaret bu 
:'il ırıu k mes'ud günün yıldönümü olan bu gün de ı.,; t>de ~ ün olmayan vi.ıi çift- yap~mışbr. 

"°~k~~'i.':'~tn;:!ya~ıir b::~de f:~~:.~~ Denizlerde hüküm ~====== ı..~:~~ ~~~a:,lke~!ti~~nsu.~;~;;:;ı ;~ l>ıı.tllıııın .ç_aiidaki sereflere benzer. metre irtifada merasime İstiklil martlle bqlanmıı ve 

ıı.:"'tlif ıc;ın Cumhuriyet hükumeti =====' sürecek f trtınaJar Halkevi reisinin heyecanlı bir hitabesinden 
..... 'lııı ... ırıanıarda bu davaya ıe • 6 İngiliz avcısile - •anra büyfik taamııa ~tir•k etmi, bir 
.ı..; ~'_e de, tesadüf ettiii bir la· • İ • l ~ 1 i 1tıbay o günkü harekitı anlalmıf!u'. 
~tı ~· • a ;:. müti<u er~en l j Alnı an tayyaresi "' a -:r - 1 ırumandaflıııt çauınıtm ıuncıuııu 
L;• ı..d·.,·~•sından halletmete ,im- I_ lmkAnsız kılar ~·vkid• bir ihtiram valtlnlnl milteakıb 
~l.... tırıki b ) H d ,:k::•,::fı::Je~K:::""'::;:;:•;:;•p:dı:,;;,::•;:,:n,.,•:;vn:.:.:;l:::m:::ıo::;l,::ır..;.. ___ _ \ıı "'11 htr), , n U amamııtıri .,.... araSJn a "' Londra 26 (A.A.) - Kei•hley'de dıln 
~~ti h ~sın (:ok samimiyete ır bir nutuk söyliyen meb'uı Le6 Smitb B"n ergı"sı" l\ıı. d.,ıı;llınj arzu elliği bu mesele- Londra 26 (A.A.) - Londraya kadar ezcümle ıöyle idarei keliım etmiştir: 1 a y 
ı._ ~ L,ıı· ! . 'Ve radikal bir ka- gitmeye t~şebbüs ederken buna muvcJfak ·- Gece ve gündüzün tesavisinden ev-

h~lle teİ ıçtıırııi bünyede batır \'e olamıyan iki büyiik düşman tayyare filo- ve! Almonya, İngiltereyi mağlüb edcnıezse, tadı"I edı"l"ıyor 1 
• rtltYen zorluklar tevlid ede- ıile bu gün öğ:leden sonra Times halici ü- denizlerde hüküm sürecek olan fırtınalar 

b zerinde 6000 met.re irti!a:t;şiddeili bir ha-
l·· ~ istila işini imkinsız kılar. Gece ve gün-~ ""lı lı va muharebesi cereyan iftir. d f di Ankara (Husus!) _ Bina vergi.! tarh ve 

~"· •·d eraber mesele en yakın SeL•- Alman tayyar~-•- d·'·ur" u··ldu""'' düzün tesavi.si 21 ey!Ule te .. ü e ·yor. ba ~-, 1UZ ç.)uuu .q 6"' 1 h Alrn ·· .. d b. tahsiline dair nizamnamede ıı esaslı ta-ı.I .lid·ı,, 1" ""· tık kat'i feklile halle- z:ınnedilmektedir. Binacna ey anyanın onun e ır ay tir D 1 t 
• "'fi ı t vardır. Bu tarihten sonra kısa bir harb o- dilit yapılması takarrür etmiş . eve ~ lıı~ıli.b ç llnai bayatanda çok e • Kuvvetli İngiliz avcı tayyare filoları düş- lamaz, uzun harbleri ise daima İngiltere ŞUra!tlndan &eçtikten sonra mer'iyete gi-
lft • Ve ile la.r Yapan bir milletin hu.. m.lna hücum etm.if!er ve bulutlar üstün- ı;ecek olan muaddel ni:r.amnameye göre, 
.._ ~İ h tısadi rejiminde feodalite de 10 dakika ıüren bir zaman zarfında o- kazanmıştır.• b•"na ver"'sı· tahrir usulile veya hususi ta-
:""> il la b Lees. sözlerini t()yle bitirml,Ur: •• 
d ~d h ıt tan bir bayat tarzının üs \'e mitralyöz acs!eri lfitilmiştir. •- Harbden evvel eksperler, İngiltereye dilit ~klile gayrisafi irad üzerine tesis o-
' u Ulunınaıını kı'mse tecviz e- Altı İngiliz avcı tayyaresi bir tehir üze- 1 . "zd beş d" lunacak, bu &uretle bulunacak gaıTisafi 1.:1 hü('um edecek tayyare erın yu e ı u-

i: Uıtıai --Lıslar elı'nde bulunan rinde 17 Alman tayyaresini püskürtmüş - 1 b hi b" h d 'ır•ddan b,·nanm ifa ve idame ma.<ırafları • ...., 1 · şürülecek o sa, una ç ır ava or u.su-''t İ.ilii...R~ni, çiftlikler iktısadi bir erdir. Ingi.Jiz tayyareleri Alman h:ıva {ilo- nun dayanamıyacağı kanaatinde bulun - k3rş:ı1ığı olarak yüı.de yirmisi tenzil olun-••! -• ıfad f ıuna pike hilcurn yapmı,lar \re Almantar 1 d duktan 10nra kalan bakiye, vergiye tibi ~~~k d , esinden ziyade mpa• derhal dağılm••lar~·r. makta idiler. Bu gün dü~rü en üşman d k . V . 
• tyt • T w d be · A Lutulacak. safi iradı i!ade e ece tir. ergı ı..._··l ıtıitı ı.run idari ve siyasi re- Bir kaç dakika zarfında Almanlar bom _ tayyarelerinin nispeti yüz e on ftir. - b 

1 
k r i 

~" L el'a • 1 · d kınlar ı'•e baıladıklarından altı gün sonra nispeti de, bu esasa göre u unaca 58 1 -
)w Qİ.. rı Yatayan ız erın en balarını oraı·a buraya koyuvererek deniı. 'k" · 1 ki "'\ h '- ~ ky d ülk" muvaffakiyetsizliğe uğramaya başladılar.:o radın yüzde on ı ısı o aca ır. ıı,~ '•lıo eğildir. Fakat m" ı- i•tikametinde kaçmışlardır. Atılan bomba-
1~ tıll v,rı. da tetkili.tı esaıiyemizce lar hasar ve zayiata ac~b vermemiştir. 
illi '-bıitn·lltt.1kaddeıtir ve bizim bü- Times üzerinde Alman tayyare!erinin 
lı.ıı 

1
bu /'•liıtıizle üstünde titrediği- görünüıü Londrada üç gün zarfında altıncı 

~il,~ tel~ d•tk Pren•İpin ruhuna hiç ve muhasamabn başlangıcındnnberi de 16 
~~~ılrn_k' ;~, köylüyü yoprak sa • alarm ltaretinin verilmesini intaç etmiştir. 

..... ı il Akşam alınan muhtelif malümata naza-ı,., • 
1 

• çın, fÜtnullü formü er 
~•ıtı ıca,ı, ran yukanda zikredilen sekiı. tayyareden 
~"~ • Ver') eder. Zaten köylüye maada oahll mmtakasında üç ve memleket 
~d ~Unı~~•k topraklar İçin yapı· dahilinde iki, bir p!ij civannda bir, bir 
~ • )ap 1 ın daha kolay .. rtlar köyde bir ve Times hallcinin sağ sahilinde 
)' 'tıı, 

1 
lnaıını temin etmek üı:ere diğer iki düşman tayyarl'!l daha dü.şürül-

~'llı de •1rVel teıkili.tı eaasi - müştür. 
~ bu ufak bir tadilat yapı• 
~ti, lll!ti d h.,.eketin ilk hazırlık 
'İli v;ı.Yetı" , bu suretle atılmıtlı• 
~~;lleri d °'.1.ne mahıuı kanun fark 
hİilır~ lııen~ • Utnid edilen iktııadi ve 
~''.'lelin ••il.'"! lemin elli. Simdi 
111,ı~' ı.... ıtııl!ı emlak namı ve 
n_ ~· ih l'rufu altında bulunan top
iiıı· •yıub tar elliği bir talimatname 

1 t ,. da· t • • ~· ••ettl lfl maı;ıa teıebbü• ellı-
'-

1 ~e•ı: °'de okuduk. Talimalna-tii ., .... ı .. 
)-.., '• eık'Rorırıedik. Verilen izaha
~:'tn le., '~•n alınan tecrübelerle 
"' ~ ş· •ı ••rtla k" l" " 1 h' -..,~.· ll>ıd')'~ n oy unun e ı • 

Dev nisbetli 
bombardıman 
tayyareleri 

Londra 27 (A.A.) - Royal Alr Fnrces 
yakında dev nİ!\petli ta~ yareler le muuzzaJn 
avcı tayyarelerinl hizmete •lacakhr 

Bu )·eni bombardıman tayyan,osi tipi. de
diklerine göre, bir ta>ı·are meydanına kon
duklan uman, ni petlerile l'İ\·anndaki bi
n&lan göze ı<>stemü)·ecek bir hacim işgal 
etmektedir. 

Dün 46 Alman 
ı.~ 'Yotind 

1 ık on vili.yelle tecrübe 
1ıı..:ı 'ıl., i •. Yap~lacak bu tevzi ;,. 
~,~ l~tte )'a netıceler verirse, bütün 
4;,, et ı., fı1•ıırıil edilecekmiş. Hü
'•f "'eıııı\ n~an teıebbüı edilen bu 

~~~.~:; ne~.~~:ın~~~m;,:k v~a~~:;:a:! tayyares"ı d u"su" ru" ldu" 
() lı"ıdid '0 •1er levlid edeceğini da- . , 
~İl ~ij!f'a '~ muhakkak görüyoruz. J...ondra 27 (A.A.) _Şimdiye kadar alınan 
4tl;-Otı d rıklıra, kıymetinde bir buçuk ı rapllrlara göre, dün İn~ltcre üzerinde dü· 
dı~ b\l e,' ~'t topraktan ibaret o- •üriilf"n Alman tayyarelerinin sayısı, en az. 
~1 1~ .:•~ınin bir kısmı tevzi «"dil - 46 ya balit olmu,tur. 
hı ttltıd t\ta hükiamet toprak tevzii ıs İngiliı. tayyaresi düşürülmüştür. Fakat, 
td...._ "-hibj daha ziyade bilgi ve tecrü- bun~ardan 11 inin pilotları kurtarılmıştır. 
~'lladık olıcaktır. (Toprak kanunu) Bır saatte yıkılan Roter• 
~· •ltıııy~ ~sıl toprak. '.•inin. b~!- damın İnsaıı için 15 ıene 
'lı ~e <agına göre mıllı emlak u- l ~ 

1 .... .,.,,.,,. Yapılocak tecrübelerin büyük azım. 
~""l;llttfı!l'tti Vardır Buradan alınacak k Lo~dr~ 27 (A.A l - Holandadaki Alman 
'"'1 'ta 1' . omı!ert Sela - İnguart'ın k d'l ·ı . 
ı.::tJ., -ı..,.. .... OJ>rak Kanunu 18.yihıtsını~ t;.şarc etti~i mütehauıaJara .. en nı en e .ı ıs-
""''" -~ı •ek'I .. , d ·ı.ı· l kı &ore. oııor .. am 

k '"4f. iıl • "' ı uzerın e 1 ıma şehrinin intası için 15 sene l.izımd y k 
uı. ~ 1 k ~ ı~ 

"" ) tah ~ aca 
0
br. • • , lan bin&.ların enkıtzı ancak bir sene utrfm-

~~~. rnın edıyoruz ki bu 1kı ı- da k&Jdırılabilocektir, 

l>iii; kı, ~=~ mahiyetler~ ba,ka ba,~a Berline yangın bombaları 
d,}'llı•t •her bu talımatname ıle ld 
-..... b• 10P•ak meseleıinin halline atı ı 

it adı d L Berlin 26 (A.A.) - Rmn! İ•tihbarat a-nı. ,.~a. i1Prİ atmı~hr. 
N. A. K ÜÇ tJ K A i•nsı gece Berlin .. hr! üzerine yangın bom 

balan atılrutını bildirmektedir. 
• 

Dün şehrimize gelen Başvekil Dr. . SAY!)Al\I 
Başvekil doktor Refik Saydam, dün ak... radeniz, Yeru Parti m~ettişı. ~pd. Mi -

t 19 55 te Ankara ekspresine bağ- maroğlu, Vali ve Belediye rew L'OUi Kır-
ltam saa 1 n. hususi vagonla Ankaradan darı İstanbul Komutanı, Emniyet müdürü, 
anmış o a 'il , , bir k 

.,ehrimize gelmi,tir. Başvekili ga~da Reisi- matbuat mürnessı erı ve ıaır ço ı.e-

cuınhur namına yaver Celil, lstonbulda vat karfılamış~ardır'. . . 
\..ulunan Nafıa Vekili Ali Fuad Cebesoy, Başvekil, istikbalcıle~ın ellerini. sıktıktan 
l\laliye Vekili Fuad Ağralı. Ziraat Vekili sonra htanb.ula geçmıf:, otomobılle Park 
Muhlis Erkmen, İnhisarlar Vekili Raif Ka- Otele gitmiştır. 

Dahiliye VBkilinin beyanatı 
«Hic kimsenin rahatsız olmasını İcab 

~ 

ettirecek hiçbir sebeb yoktur» 
İzmir (Hususi) - Dahiliye Vekili Faile 

Öı.trak Manisadan İzmire ge1miş, Validen 
viliyct ~leri hakkında izahat aldıktan aon
r'i Mil.stahkem mevki kumandanını ziyaret 
etmi,tir. F\ıar kazinosunda Belediye Reisi
nin verdiği ziyafette bulunan DahiHye Ve
kill Oılleden sonra tehri ve funn gezmiş, 
saat 20 de de, inciralb pl6jı kazino.sunda 
Ç<:refine verilen çay z.lyafetinde hazır bu
lunrnu,tur. 

Vekil, kenıllli!e IÖl'ÜfOD ııazetıcllere fU 

bfyanatto. bulunmtlltur: 
·- İzmir fuarı cidden göğüs kabartıcı 

ve iftihara 18yıkhr. Memleketin d:ıhill \'a
ziyeti hakkında da memnuniyet beyonından 
başka bir teY söylenemez. Memleket baş
tanbaşa sakindir, rahattır. Herkes vaziye
tinden emindir ve biç kimsenin rahatsız 
olmasını tcab ettirecek hiç bir ısebeb yok
tur.:o 

Vekil. ça"8mba günü Bandırma ekspre
lile lstıınbula hareket adeoektlr, • 

Karısile münasebetinden şüphe 

ettiği dayısının oğlunu da yaraladı 

Katil riııılıarririrriize • • 
cınayetı 

Alinin karısı Zehra, ha•tanede gözleri a~ık. baygın yatarken ... 
~! 

Bv llllb kı·karu:hk vüziiw)m f-.ci .Jıir 1 • ·.-• ....,..~",...; 
cinaTOt işlenmlf, bir Jc.ıdin oımiif, bir er-ı 
kt-1c de atır yaralanmtftır. 

Hadise, Aba.rayda, Gureba HU$eyinal:a 
mahallesinin Uzunyusuf sokağında 16 nu
marala evde vukua gelmiştir. Cinayetin ı 
faili Ali isminde 60 yaşlarında bir doku
macıdır. 

Bu adam, bundan üç sene evvel eski ka
rısından ayrılmış ve üç yaşındaki çocuğu 
İsmaili de yanına alarak Zehra isminde 
bir kadınla evlenmiştir. Fakat zamanla A
linin işleri bozulduğundan gitgide aile a- ,,.,,... .. 
rasında geçimsizlik başgöstermiş ve bu a- ... • -
rada Zehranın annesi Asiye de Alinin ka
zancından şik.iyet etmejc başlam1$br. Bu 
geçimsizliklerin son dereceye vardığı bir 
:r.amanda Zehrarun dayıaının oğlu olduğu 

söy Jenilen Fahreddin isminde bir g<?nc 
peyda olmuı ve sık sık evlerine misafireten 
gelmeğe batlamıştır. 

'Bu misafirlik &ittikçe :sıklaşmıı ve bah-
riyede depo memuru olan Fahreddin 15 
gündenberl artık Alinin evinde yatıp kalk
nıağa başlamıştır 

Bu vaziyeti evveli hüsnü niyetle karşı· 
lıyan Ali, zamanla karısının vaziyetinden 
şüphelenmiş ve Fahredclinin evinden çıkıp 

Aksarayda Gurcba Hüseyinağa 
mahallesinde cinayetin işlendiği 

Alinin evi 
raddin de dahil olduğu halde üçil birden 
üzerime hücum ederek beni dövmek iste• gitmesini istemiştir. 

Bunun üzerine iki kadın d.ilbirliğile Fah- diler, Ben de o sırada elime geçirdiiim bı
reddinin bu evden gitmiyeceğini, ancak çağı rasgele salladım. Sen benim yerimde 
kendisinin artık eve gelmemesini istem.iş- olsaydın nasıl hareket ederdin?. 
terdir. Ali 60 ya~ında olmasına rağmen oldukça 

Nihayet dün gece, saat 12 ye kadar ~·~ eline bir adamdır. Ustasının aöylediğine 
lıştıktan sonra eve gelen Ali, Fahreddını göre çalı~kan bir adamdır. Bugün saat 11 
kendi karyolasında yatarken bulmuş ve de Ahmed.iye karakolunda ifadesi ahr.mış
bunun üzerine karı.sına ve kaynanasına br. Öğleden sonra adliyeye verilecektir. 
artık bu vaziyetin devam edemiyeceğini J(arısı Zehraya gelince bu kanlı hidise-
M>ylemiştir. der. sonra bayılmış ve Haseki ha!tane~ine 

Gece kavgasız geçmiş, fakat aabaha karşı kaldırılmıştır. Öğleye kadar kadın hSlA 
bütün mahalle halkı büyük bir gürültü ile eyıltılamamıştı. 
uyanmışlır. Kırılan camlardan imdad sesleri 1.---------------
gelmeğe başlamıştır. Maha~leli gürültünün 
geldiği yere yetişinciye kadar, Ali, clinde~i 1-"----------------' 
bıçakla kayınvalidesi Asiyeyi müteadclid 
yerlerinden ve Fahreddini de ba,ından ve 
göğsünden yaralamıştır. 

Asiye kalbinin üstünden aldığı yaranın 

teıtlrile fazla miktarda kan ı.ayi etmi1 ve 
gelen cankurtaran otomobiline nakledilir: 
ken ölmüştür. Fahreddin derhal Hasekı 
hastanesine kaldırılmış ve bugün sn.at 11 
de kendisine bir ameliyat yapılmıştır Fah· 
reddin kara~erinden bir yara alrlığı. içln 
hayatı tehlikededir. 

Katil AH muharrlrlmlze 
cinayeti anlatıyor 

Bugün öğleye doğru Ahmetliye karako
lunda ker.disile aörüşen bir muharriıimize 

SON 
llDlllllDlllllllllllBillll8llllllU 

HABER 
ımı::::;;;ı;;==U!i:::IJI' il ııwl'lll. 

LONDRAYA BU 
GEC~ Y PILAN 
YEN i HÜCUMLAR 

kntil Ali. cinayeti nasıl ve neden yaptığını Londra 27 (A.A.) - Dün bir takım düş-
şöylc anlabnıştır: man rayyareleri cenubu şarki' ı;ahillerine 

•- Karımla üç scnedenberi evliyiz. Ben clvğnı tev<'<'cüh etmhıler ve orada kuvvı?t
evime düşkün bir adamım. Dokumacılık terimiz tarafından dağıtılmışlardır Bu tay
yapıyonım. Son :zamanlarda kazancım bıru.z y:ırelerden hir kısmı Douvt'es'da balon ha
azaldı. Karım ve kaynanam büttln akraba- rajlarınn lıücum etmi,, di~er kıııım, Fol -
\arını eve doldurdu. Hepsine bakmak mec- kestone üzerine bombalar atm1,. La.71 blna
buriyetinde kalıyordum. Son gtinll!r<ie da- IE•rı tahrib etmlşlerdir . 
yılarının oğlu olduğunu :Wyledikleri Falı- Bu tavyarelerden difter bir kı!'!ım İnrtilte
rcddin isminde birini eve getirdiler Bu a- rt:: i~lerine doğru girmek ı~tcmi•'1e~ de av 
damın gözüm önünde karımla oynaşt.ı~ını cı tayyarelerimiz ve da6 toplarımız tara
göl'dükçe deli gibi oluyordum. Krndısı~e fından tardedilmişlerdir. Bu taYVareler de
müteaddid defalar evinden çıkıD. gitme~:ıni nize kad::lr kovalanmışlardır. 
.. !edim Kazancı yerinde idi. Bır ap;t.rtı- l 

soy · d h" k" k Dün akşam Londrada tekrar a arrn dü· 
man tutup otur11billr<li. Ev 8 

.. ır ope dükleri ~alınmıştır. Londralılar ınınnakhı.
kadar haysiyetim kalmamıştı. Dun gece e- ra iltica etmişler. fakat bu,nlardıın büyük 
V. geıdı'"im zaman Fahreddin! k

0

Aryolam-
K bir kısmı geceyar1sı, ı:ı:eceyi ~ı~n~klı:ırda 

da yatarken gördüm. Bu sabah lşımc gide- )'.!:<"çirmektenı-r. evlerine dönmeyi tereih ,.t .. 
ceğim uman karımla kayın validem yanı- rni"'lPrr1ir .AlPrtP• Altı oıı:ı~t ~\rm:ıc~ir. 
mıt. gelerek artık geceleri eve gelınemekli- l--------
iiınl söylediler. Bu vaziyet bent büsbütün 
çileden çıkardi. Bu yetınlyormuı gibi Fah- ' 
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• LPİYASA ::ı 
EHIR İthalat birlikleri MARİ AN KOM!llEN'den 

ilkbaharın son günü 
t Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu, şehri ... 

mizdeki ithal.it birliklerinin vaziyetini tet- 21 haziran yazın başlangıcı olmasına rağ
kik etmiştir. Şimdiye kadar Ticaret Vı:::!,a· men Riffe için mcs'ud bir gün olmadı. O 
leli tarafından teşkil edilen· ithalat bir - Lııvel barut deposunu..1 nöbetçisi idı. Va
likleri ~nlnrdır: Demi'r, Deri, Çay ve Kelı- zifesine o kadar bağlı, vicdanına o kadı:ı.r 
ve, manifatura ve Çu\.•al Birlikleridir. Bun~ l.Abi idi ki depoya bir zarar gelmemeı.i için 
lardal\o Demir Birliği Amerikadan bir pcırti ~O:zlerini kapıdan çevirmezdi. O nöbet bek
demir getirterek piyasaya tevzi etlT'iı;:ti. lerken mekteO çocukları önünden geçer· 
Normal ticarf't yollarının kapanma!rl Ü7.e- }('r, deponun önünde oynama~a başlar • 
rine, Amerikadan ve diğ('r memleketlerUı:on lardı. İşte çantaları omuziarında gene ge
demir ıetirtme-k kabil olamadığı için, O<!- Jiyorlar, üç, dört, beş, altı oldular. 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 
naenalcyh zaman varken neş'eli ~ 
bilelim, yaşayalım, diyordu. ~ 

- Söylediğiniz çok doğru, fakat bU fJ' 
bir u.mnn teselli vesilesi olamaz, diY' 

-
Odun fiatları 

1~ıııııııııtıı111111111ııttıı11111ııııııııuıııııım11111111mııııı111111ııııı§1 

~ KISA HABERLER ~ 
::; .. -
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Perşembe günü 
tespit ediliyor 

Nebati yağ 
artması da 

fiatlarının 

muhtemel 

lktıaad 

* ALTIX D[ŞÜYOR - Altın fiatlon 
d~mektedır. Dün bir altın 21,20 kuruı;tan 
nıuamele gôrmüştür. * İJIRACAT - Dün, Rumanyaya mü
JUm miktarda tuzlu, kuru oğlak derisi, L
\.'İ.çreye iç fındık, Almanyaya yaprak tü
tün, Bulgari.atana balmumu, Filistine ma
nıul sigara aönderilmiştir. İhracat 141 bin 
liro.dır. * İTHALAT - Dün, İtalyadan cam, 
ki'ığıd, muhtelif radyo parçaları, ana.Un 

-- boyuı, Yugoslavyndan hayvan, domuz ya-
Fiat murakabe komisyonu dün ak~m ye- ğı , Almanya.dan makine parçaları, demır 

ni vali muavini Ahmedin riyasetinde toplan aksamı, Çekoslovakya.dan porselen f'şya 
mıt. otomobil yedek aksamı fiatları üze-

gelmişUr. 
rinde mqgul olmuştur. Komisyon, yerli * NAITALİ.'1 BUllRA.'11 - Bir müdnebatf yağ fabrikatörlerinin yal hatlarının 
artırılması hususundaki tekliflerini de tet- dcttenberi piyasada naftalin buhranı var-

dır. Baı.ı firmaiarın elinde mühim miktarkik etmi~tir. Gelecek toplantıda, kombyon 
eksperlerden izahat alacak, lüıum gôrül- da stok olduğu ve bunları fiallan arthr
ch.iııü takdirde nebati yağ fıatlg.n artırıla- rnak için mallaruu satmak lıtemedik?e~i 

5e1ylenmektedir. 
caktır. 

Di~er taraftan, Vali ve Belediye Reisi * RU)IE.,,l,ERE SATILA.'I MALLAR -
Doktor LUtfi Kırdar, komisyona. odwı fi- Rumenlere satılan tiftik ve yapağı!ardM 
atlarının yeniden tetkik ve cin!lt-re göre 540 ton tiftik ve 1100 ton yapağı bir Ru
fiat tespitini bildirmiştir. Belediye İktt5ad 1 men şilepile Köstenceye sevkedilmiştir. 
müdürü Saffetin bu hususta hazırı.amnkta *' İllTİKı'utLA Mi:CADELE - Fiat 
olduğu rapor yarın komisyona verilecek, murakabe komisyonu nebati yaRlarla oto
öbürgünkü toplantıda odun fintlnrı c:insl('re ' mobil l.5stiği satış fiatlarını tespit etnıc~e 
göre ayrı ayrı ve yeniden tespit edile(..'(>k- batlamıştır. 

tır. Her sene bu mevsimde a:zami 310 ku- * İ~GİLiz LİRASI - Ellerindeki İn
ru$8. satılan kuru meşe odunun:l •l'!'pit e- glliz liralarını değiştirmek için dün Mer -
dilmit olan 435 kuruş da indil"ilt>crktlr kez Bankasına yapılan müracaatler kabul 

- edılme~tir. 

30 Ağ us tos 
------

bayramı programı 
30 a~toa Zafer bayramında İatanbulda 

yapılacak büyük merasıme aid program ha
mlanmıttır. 

Merasime, saat 12 de Saraybumundan a
tılacak 12 pare topla batlanacak, hava filo
larımız da i..ttirak edecek, Taksim meyda -
nında kıt'alar toplancıcak. evveli en kıdem
liz subay, 1QJ1ra io;tanbul komutanı birer hi
tabe irad edeceklerdir. Bundan sonra i· 
bideye merasimle çelenk konacak, mızıkıı
nın çaldığı iıııtiklil marsına ağlı.la da h· 
ürak edill!'Cektir. Buradaki merasime geçid 
resmile nihayet verilecektir. 

Ayni gün saat 11 buc:ukta Dumlupınarda 
da Meçhul Aıker Abide!ine çelenkler ko
nacak, top endahtile merasime ba,Iana -
caktır. 

30 ağustos gecesi radyoda Parti ta.ralın
dan konferanslar verllttt-k, Halkevlerinde 
de toolanttlar yapılacaktll'. 

Ayni «eee Küçükııu pliijı kozinosunda da 
Hava Kurumu menfaatine bir müsamere 
\'erilere-ktir. 

r"'ıM'a~ .. ~;·~·;·~·;; .... ı 
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Bono sahtekarlarının 
muhakemesi basladı • Sahte mübadil bonosu yaparak Zirıııat 
Bankasından külliyetli miktarda para çek
ınekten mamun Nihad Özkoyuncu ve bu 
ruçla muhtelli derecelerde alikad>r Nihad
la beraber me\·kuf 14 ve gayrlme,,.kuf 4 
kitinin muhakemeıerine dUn ikinci ağırce
za mahkemesinde batlannu.ştır. Dtln maz
nunlardan bir kısmının ıorguları yapılmış, 
bunlardan bazıları suçlarını itiraf etmişler, 
bu.ılan diğerlerinin üzerine atmışlar, bazı· 
ları da hiç bir alikaları olmadığtnı aöyle
miflerdir. Muhakeme, diğer mamunl:trın 

da aor1t11arı yapılmak üzere b94ka güne 
bırakılmlftır. 

Bir muhtekir mahkiim 
oldu 

Sultanhamamında Sultanhamamı pazarı 
aahibi Hayim metresi 48 kuruı olan Top
rako cinsinden basmayı 60 kuruşa sattığı 

için adliyeye Vf'rilmişti. Hayinıin asliye 
ıeki.zinci ceza mahkemesinde yapuan mu
hakemesi dün bitirilmiş:, 25 lira a&ır para 
ceıa!llına mahk\ım edilmiştir. 
BİR HIR.'ilZ TEVKiF EDİLDi - !>irkecl

de Bafra - Rize otelindC'n bir arkada~ının 
elbi"e ve potinlerini çalan t~rn.ruı dün adli
y<ye verilmi-ş, Sultan~hmed birir.ci ıu1h 
ceza mahkemesinde yapılan duru7m:u1 so· 
nunda tevkil edilmiştir. 
RCŞVET AL!IHŞ - i..mall Çağlar adm

da bir polL! bir kadından 2 lirn rüşvet aldığı 
iddia4'ile adliyeye verilmiş, iklncı sorgu 
hikimliğine sevkolunarak hakkında tahki
kat ac;ılmırtır. 

Maarif 

* İK)IAL DITİHANLARI - Ünivenite 
inkıUb dersleri ikmal imtihanları 4 eylUl
de fakültelerin ikmal imtihanlarına 27 ey
lCı.lde b:ışlanacak ve 29 birinciteşrinde sorı 
verilecektir. Li.-.e ve orta okulların kimal 
imtihanlarına ise bugün bafJanmıştır. * TALEBE KAYID VE KABULÜ -
Fakültelerin talebe kayıd ve kabuliıne 1 
teşrinievvelde batlanacaktır. Üniversite 30 
ilktetrindP. merasimle açılarak tedrısata 
bn~Janacaktır. *' PARASIZ YATILI TALEBE - Ll<e 
ve orta okullara alınacak parasız yatılı ta· 
fr be müracaati bu gün sona erecektir. İm
tihanlara 1 eylUlde başlanacaktır. * TERFİ EDES MUALLDILER - Şeh
rimizdeki orta tedrisat ôğretmenlerile er .. 
kek ve kı:z san'at okullarından terfi t>den 
mual"imlere aid listeler dün Maarif VekA • 
letine tebUğ olunmu!}, al.ikadar mekteblere 
gönderilmlfılr, 

* ÜNİVERSİTE MAHALLESi - Üni
vertite civıınnda yapıla~ istlmlfıklerle 

burada yeniden yapılacak fakültelerin in-
111atına 7,5 milyon lira urf.Wlea-kUr. * A VRUPADAKİ TALEBf:LERhll7. -
A\·rupada tahsilde buJun:ın taJebelerimİTİn 
buraya avdet etmeleri için döviz mcselt>d 
halledilmi~tir. Talebe velileri çocu:Clar1na 
avdet masrafı olmak üzere Merkez Ban -
kası vıwWile 250 ~r lira gönderebilecek• 
terdir. 

Vilayet ve Belediye 

* YENi BİR TALİMATNAJllE - Fırın
larla gıda maddeleri sa~n yerlC'rln Ubi o
lacakları ııhhi şartlar hakkında bir tali
matname hazırlanması kararlaş:tırılmıştır. * PARTİ BAi.Ol.ARi - Dahiliye Ve
ktıe-Unden gelen bir tamime nazaran Halk 
P:.rtlsi ve Halkevlerinin vereceği ba!o!arın 
davetiyeleri damga resminden muaf tutu· 
lacaktır. * ÜSKÜDARL'I İMAR PLANI - Ü,kü
darın imar pl8ru Nafıa Vek.8.letine a.rze • 
dilmiştir. Bu günlerde tasdiki beklenmek" 
tcdir. * İSTİ~ILAK İŞLERİ - Cerrahpaıa 
h:ıstancsi yakınındaki binalar yıkılarak bu 
cadde genişletilecektir. Topkapı haricin ... 
deki mezarlıklar da park haline konu~a • 
caktır. * SfRP AGOB - Sürp Agob meuırh
iındaki Üç Hoı·on kilise~le ka:zino V.? ga~ 
rajın istimlik karan Dahiliye Vekileti ta
rafından tasdik edHmiştir. Kilisenin tahli
ytsine başlanılmıştır. * ~EllRİ KIRLETENLFJt - Belediye, 
tehri çöplerle kirletenlere ka11ı "iddetli 
ceL'llar tatbik edecektir. Bu sebeble te -
hirde gece kontrolleri de yapılacaktır. 

Deniz ve Liman 

* İSKE:'l'DERU'I SEFERLERİ - Cenub 
lin1anlarımızda biriken ticart eşya;, nak -
letnıek için ikinci İskenderun seferini dün 
Sflkarya vapuru yapmıştır. * intinE İL.\ VE SEFERİ - Fuor mil
narebctile artan İzmir yolcuları için bu 
giln İzmire bir ilive posta yapılacaktır. Bu 
postayı Kadeş vapuru yapmakbtdır. 

amanyo u 

Şehrimizdeki 

Vekillerin dünkü 
tetkikleri 

Ticaret Vekili dün 
Valile görüştü 
~~~~~~~~~~~~ 

Şehrimizde bulunan }.!ünakalat Vekili 
Ali Çetinkayanın İstanbulda 15 11ün t~tira· 
hat edecE"ği ö~renilmiştir. Vekil istirahatini 
Aöalarda geçirecektir. 

Ticaret Vekilinin tetkikleri 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu şehri

miz.deki tetkiklerine batlamıftır. Vekil sa.· 
OOhleyin birliklerin bulunduğu Ömer Abtd 
hanına gelerek birlik umumi katibi Salihle 
gC:rüşmüş ve bir1iklerin faaliyeti hakkında 
iıah alrr.ıştır. Harieden bir çok lüzumlu 
maddelerin getirilememesi yüzünden itha
ıat birliklerinin faaliyeti a7.almıtlır. 1 ıcaret 
Vekaleti haricden getirilecek mallar 
yapılacs:ıık ihracat için yeni menıbalar ha
zırlamaktadır. 

Vekili dün bir aralık Vali ve Be!ediye 
Rei!'li LO.tfi Kırdar ziyaret etmi,, blr müd
det Vekllle görüşmüştür. Bu Jtörüşmelerln 
ihUkiırla mücadele tedbirleri üzerinde ya
pıldığı tahmin edilmektedir. 

Gümrük ve lnhiaarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz Vekalete bağlı müeue!lelerde tetkik· 
ler yapmaktadır. Vekil dün İnhisarlar ida
resine gelerek hususi dairelerinde rr eşgul 
olmuş ve İstanbul Gümtük.ler Başmüdiirü 
ı1ethiyi de İnhisarlarda kabul ederek İs • 
tanbul ı;ümrükleri hakkında mah1nıat al
mıştır. Vekil bugün de tetkiklerine devam 
edecektir. 

-

Yalovaya iskele 
yaptırıhyor 

-

:P.fünakalit Vekaleti Yalovaya 15,000 lira 
sarfile bir iskele yaptırmağa karar \'ermiş
tir. Bu J!Jkelenin projelerinin yapılmasına 
ba~lanmış;tır. Diğer taraftan Yalova mendi
re-ği Jnta edildikten sonra buradaki balık· 
~lık ve ıebzeeilik fevk.alide inkişaf etmiş.
tir. 8<-n<'nin h .. r mevşiminde karşı tarafla 
Yalova arasında çalışan motôrler dalgalı 

havalarda buraya sa~ınmaktadtrJar. 

Beykozda fundalık tutuştu 
Beykozda Mahmud Şevketpafa nahiye

ıcıinin Alib:ı.hadır köyünde dün akşam fun
dalık ateş almıt, Üsküdar itfaiyesi ve te
miılik amelesi derhal yanl{ln mahalline 
gönderilmiş, bir miktar fundalık yandıktan 
10nra söndürülmüştür. 

mir Birliii de faal vaziyette değildir. Hal- _ Buraya ne yapmağa geliyorsunuz, 
buki Demir Birliğinin teşkilindeki ~heb, nıemnu bir mıntakada olduğunuzu bilmiyor 
dışarıdan getirilecek olan demirlerin alD- mu~unuz? Çekiliniz bıkayım! Daha ça • 
kndarlar ara..'i.ında fidillne bir .surette tl'.'vl.İ buk, daha çabuk çekiUniz! 
edi!meı;i keyfiyeti idi. Deri Birliğine l(elın- İtte nöbetçinin aö:ıleri burada bitiyor, 
ce, bu Birlik te Amerikadan 70 bin 'İngıltı çocuklar bunu derhal anlıyorlar. Çantala -
lirası kıym('tinde ham deri getirterek d('rİ ıını çıkarıp oyuna dalıyorlar. Riffe bu kü
fahrikatörlerine. deri tacirlerine tevzi rt- c;ük adamların oynayışlaruu zevkle seyre
nıb;ti. Bu günkü IJ.&rllar altında hiç bir diyor. Bunların en küçüğü kırmızı saçlı 
ye-rdcn deri gelmediği ic:in bu Birlik Ue hır çocuk

1 
top gibi bir şey; gülüyorlar, oy

faal ve:ziyette değildir. Çay ve Kahve Bir- nuyorlar, Riffe · dayan.'imıyor, küçüğü elin· 
li~i i~ d11ha emniyetli vaziyettedir. Çuvnl- den tutuyor. ?lılarsel kurtulmak t!'tiyor, 
C'tlar Birliği de hic; bir yerden çuval itha- Rüfe ona: 
Jine muvaffak olamamıştır. Son defa olarnk _ Sen kaç yaşındasın bakayım? diyor. 
l\Iısırdan 500 ton çuval p:etirecekti. Ona da _ Sekiz yaşındayım. 
Mısır hüklımeti mini olmuştur. '1.lanıfatu· _Hila 0 kadar küçüksün demek?. 
ra BirliA:inin de piyasanın çe~d ihtiyac:ları- Yuvarlacık çocuk 1uzıyor ve Rüfe'nin el-
nı temin edecek derecede ithalat ypatı~ı !erine doğru atılıp; 
yoktur. - Küçük müyüm ben?. Küçük müyüm 

Bütün bu hAd.i.5:eler1er sonra anlıyoru7. ki. ben?. diye haykırıyor, eğer küçüksün derse 
BirliklC"rin ithalit kabiliyetleri aıalmı' • silıl.hını alacağını söylüyor. 
tır. A<'aba Birliklere ne ~ekil vermek 1Azım- Riffe onu korkutmaya çalışıyor, memle
dır ki. piya!<anın ithalat ihtiyacını temin kPtinde ayni yaşta olan oğlu için bu· ne 
etmelidirler?· zevkli oyun! Fakat heyhat! Sil8h ateş alı· 

Bırlik.lerin en büyük vazifelerinden biri yor. o ne?, Küçük kanlar içinde yere yu
de ithalitı kontrol etmekti. Halbuki itha· varlandı. Kırmızı renkli bir kan ağzından 
!it hareketi olmadığı için bu kontrole boşanıyor, bira:z sonra çocuk gözlerini ha· 
mahal kalmamıştır. yala yumdu. O sırada geçen bir arkadaşına 

Sehrimizde bulunan Ticaret Vekili Na:zmi nöbeti bırakan Riffe ölü yavruyu kucağına 
To~oğlu bu me!<elerle metgul olduktan aldı ve köyün içinde koşarak gördiığünc 
!":Onra, ithal.it hareketlerini canlandırmak çocuA;un evinin nerede olduğunu sormağa 
ic:in tedbirler ittihaz edecektir. Bu da neyle başladı. Ona evin köyden bir kilometre 
olabilir?. Akreditif açmak. ithalit Birlikle- otede Kale yolu üzerinde olduğunu söy-
rine döviz vermekle... lediler. 
Neler aatıyoruz? Riffe omuzunda Marsel'in ölüsü olduğu 
--------- halde epeyce yürüdük.ten sonra Evi bı.ıldu. 

Dün muhtelif memleketlere pek az mik- Fvin altında bir dü~kin vardı Manel'in 
tardıı. ihracat olmuştur. Bunun sebebi de ıınne:ııi orada yalnızdı. Arkasını kapıya 
dünkü günün hs:ııftabaşı olmasıydı. Hiç bir dOnmüt raflardaki kutulan yerleştiriyor
tarafa vapur hareket etmemişti. Maanıafih du. Kıvırcık sac;lan tıpkı küçük MarSf'l'in 
av sonunda Rumanyaya 3000 ton yapağı, saçlarına benziyordu. O aralık kadın arkaya 
M:le::lri~tana deri 9evkedilecektir. döndü. Riffe'yi kucağında ölü çocukla gö· 

Taleblere gelince Alınanyadan, İsvec:ten, rlince donmuş gibi kaldı. Sonra adeta dü
Yu~o~lı:ııvyadcı.n pamukları.mıza ka~ı istek - ~üyormuf gibi yürüdü ve Rilie'nin y<'nına 
!er d('vam etmektedir. - H. A. geldi. Ağlamıyordu, h~rkırıyordu. Elleri -

Yeni Parti idare 
heyeti reisi 

Yeni Parti idare heyeti reisi iım\r mrb
U!U Reşad Mimaroğlu dün Parti n1eı·kezine 
gelmi,, yeni vazi!e!'ine başlamıştır. 

Üsküdarda bir ev yandı 
Üı;küdarda Yenimahallede Fıstık bayırı 

sokağında madam Firkoya aid 11 numaralı 
ah~b evden yangın çıkmış. ev tamamen 
ynndıktan sonra söndürülmüştür. 

lzmirde kalabalık 
Diin geee şehre g"len trenler Vlı~on sa

hanlıklarına kadar büyük bir kalabalıkla 
dolu olduğu gibi bugün gelen Tırhan va
puru da tamamen dolu bulunuyordu. Bü
tün oteller dolu oldukları gibi, hususi 
pan~iyonlar da dolmnktadır. Fuarın bu sene 
yurd icinden gelen ziyaretçileri her türlü 
tl!ıhminin U!\tündedir. Yalnız pazar günü 
kApnnı' Faatine kadar fuarı gezen ziyaret
çilerin yeklınu 45 bin 604 kişiye baliğ ol· 
muştur. 

-

ni yavaş yavaş uzattı. Olü çocuğu kol!arına 
aldı ve dönüp kenarda duran yatağln üze
rine bıraktı ve kapının önünde biriken ço· 
cuklara: 

- Haydi daHılınız, oğlumu yalnız bıra • 
kınız, Mersel uyuyacak, dedi. 

Çocuklar ağlayarak uzaklaştılar. Riffe 
nasıl af dileyeceğini bilmeden elinde şap
kasını döndürüyor ve kapıdan aynlamı -
yor, söze ne taraftan başlayacağını araş

tırıyor ve ses.5.izce ağlayordu. 
- He-psi bu kadarla kalmıyor madam di

ye mırıldandı. 

- Nasıl, hepsi bu kadar değil mi?, Ço· 
cukum öldükten sonra daha aeride anla -
tılacak ne kalır?. 

Oğlunuzu benim öldürdüğümü söyle· 
mck istiyorum. Onunla oynuyorduk. Mar

biraz korkutayım derken silah ateş sel'i 
aldı. 

KR.dın bu sözleri işitince yavrusunun ü
ı:erine vahşi. bir çığlıkla kapandı. Ölünün 
üzerinden kalktığı znman hili. kapıda ezil· 
mit bir tavırla duran .Riffe'ye döndü, ve: 

Beden mükellef İye ti 
cumaya tatbik ediliyor 

- Burada h31 ne duruyorsunuz?. Anla· 
malısınız ki &ize isteyerek bakmıyorum. 

Beni yavrumla yalnız bırakınız! 

- Kendimi adaletin pençesine teslim 
e:tıneden evvel, yalnızca size şunu ıöy~e
yeyim ki Marsel ıstırabsız, gülerek, oyn'l· 
yarak öldü. Ah! Onun yerinde keşki ben 
olsaydım. 

Bu sözleri söyledikten sonra Riffe kadı
nın yanından lfl.aklaştı. Kaleye varan Rif· 
fe gördüğü çiçekcilerden kucağının ala • 
bildiği kadar gül, ortanca ve karanfil 52· 

tın aldı ve bunları bir çocukla Marsel'in 
evine göndereli. Ve kışlaya geldi. Amirine 
her teYi anlattı. Bir kaç gün sonra hapisa
ııeye girdi. Bir sene sonra çıktı. Yaşanıanın 
artık kendisi için tahammül edilmez bir 
yük olacağını d~ünüyordu. Artık RiUe -
nin hayatında ba9ka bir mana. bir gaye 
başlıyordu. Artık küçük dostu için çalışa
cak, kazandığı paralarla ona çiçekler gcitU
reeekti. Çalıştığı ate!yenin tam karşllf:ın -
dakl dükkinda çalışan gene ve kumral bir 
kız görüyordu. Bir kaç gün zarfında bu kı
zın Belçikalı olduğunu ve aşksız yaşadığını 
oğrencli. Gülüşüyorlardı. Bir cumartesi gü
nü Riffe, ?.-farsel'in mezarına çiçek götür
mel:e hazırlanıyordu. Kız ona bu çiçekleri 
ne yapacağını sordÜ, vaziyeti anlayıncA 
çiçekleri meıarlığa beraber götürmelerini 
t"klü etti. Her hafta bu böylece de\'am 
etti. Güzel Monel zaman geçtikçe dostu
nun hatırasına bu kadar bağlı kalabilen 
Riffe'yi takdir ediyordu. Riffe mezarın ba· 
~ında ağladıkça Monel onun ellerinden tu
tuyor: 

Bu akşa1n saat 
Taksi1ndc 

18 de, 1300 gene 
tô planacaktır 

Bütün memleketteki 54 viliyelte, beden ı mükeleDer toplanacak, merasim yapıla • 
terbiyesi mükellefiyetinin tatbik olunması- e&.k ve yeni genelik kulübleri açılacak.ur. 

nl\ önümUz.deki cuma günü başlanacaktır. Antakyada • 
Bu münasebetle, şehrimizde de belediye hu 
ciudları dahilind~ki 11 kazada 18 ile 21 yat 
arasında bulunan genclerden 5869 vatanda
fln spor mükellefiyeti tespit edilmiştir, h
taııbulda bu yaşlar arasında dah3 binlerce 
ırenc mevcudsa da, bunlar, mektebU ve 
nıemur oldukları için mükellefiyetten mu
aftırlar. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İs· 
tanbul mmtak8.Sl başkanı Feridun Dirim
tekin dün Valiyi ziyaret etmiş, mükellefiye
tin ba,laması münasebetile 30 ağustos cu
mn günü yapılacak merasim ve bu husus
taki hazırlıklar üzerinde görüışımüştür. 
Beyoğlu kazasında bulunan 3300 mükeJ

le! bugün saat on sekizde Taksim ıtadyo
munda toplanacaktır. 

Cuma günü, kulüblerde ve Halkcv1frinde 

GENCLIK KIT'ALARI - Beden terbi-
yesi kanununa göre teşkil edilen genelik 
kıt'aları Antakyada ilk talimlere taıl:ımış· 
lardır. Büyük bir intizam içinde g~en bu 
ilk ta litn, bölge asbaşkanının nezaretinde, 
<..Aretmenlerin kumandasında and içildikten 
sonra batlamıştır. 1 eyliılden itibaren altı 
ayhk bir devre için haftada iki defa ikişer 
saat talim yapacaklardır. 
JIALKEVİ GEZİSİ - Halkcvimiz tara-

fından tertib edilmiş olan köy gezilerinden 
ikinci~! dün Sabuncuköy mıntakasın1a ya
pılmıt ve bu münasebetle tertib edilen kdy 
bayramına 17 köy iştirak etmi,tlr. Bu top
lanb çok faydalı olmuş, hasta köyh.iler 
muayene ve tedavi edilmiş, köy ve ziraat 
hleri üzerinde görüşmeler yapılmı~tır. 

Niçin bu kadar ağlayorsunu:z d~ -
tum, bir gün gelecek hepimiz öleceğiz! Bi-

fe cevab veriyocdu. 
Gene kız ona doğru eğilerek: ~ır 
- Şayed ben ölürsem, bütün bu .. çl~ 

ri mezarıma getirir mic;iniz Mösyo 
diye tece~üsle soruyordu. . ~ 

- Sizde ölecek hal var mı?. Bil' fi" 
kadar sağlamsınız, diye gene adaııl 
veriyordu. jP 

Gene bir cumartesi mezarlığa çiçek. 
riırlerken gene kız Rille'ye bakU ~ 

- Bu demetten bir gül ve bir de il' 
isterim. Onları göğsüme takaca~ pV 

Bu sözlere Rilfe cevab vermedi· ,1 
buna rağmen Monel demetten gül "1 

ba~ı kopardı ve göğsüne taktı. ti 
RHfe mezarlığa girdi. Monel kapıdl~J: 

biyetten düşecekmiş gibi oluyor ve~ L 

rini dağıtmak için tarkı söylilY0 ~ 
sırada mezarlığın kapısında bir gen' 
nel'e bakarak, ~ -

- Madmazcl. burada birisini ıni ~ 
yorsunuz, bir eeye sıkılm1-t görü:Du., ~ 
nu:z da, size yardım edebilir miyi!O·" 
sordu. / 

- 1.tersi, ben dostunun mezarın~ 
Iliffe'yi bekliyorum. Neredeyse Ill 

gelir. . ~ 
- 1.1'.öayö Riffe mi?. Yani şu katil~ 

mi bekliyorsunuz?. Onunla bulund 
itin si:ze acırım doğrusu. 

- Katil mi?. . ı' 
- Evet, kendisini terkedersini% dil" 

dan ııize bah.setmemif olacak. 
Biraz 5onra bu gencin yanına ~ f" 

ması ihtimali bulunan bir kadlfl tıl' 
Gene Monel'e selim verip uzaklaş t 

Nihayet Riffe gene kızın yanJ.ll' . .:J 
Yolda Monel hiç bir şey söylerııiY"ı' 
İçinden bir katilden tesadüfün lütfil:.
tulduğuna tükrediyor ve bir ıarsi 1 
k.endi~ine bu sözleri söyleyen ~e~ 
mın göılerini düşünerek oarkı soY1 .,,. 

Mon('I ile Rille ayrılırlarken, gene "-p1 
- Gelecek cumartesiye değil p:ıJ 

m'lzel Moncl, dedi. 'd' 
- İmkinsız! Ben cumartesi Kale ~ 

mayacaılım. Bir kaç gün için mefl111~ 
me gidiyorum, diye gene kız: ceva~ ,, 
Ayrıldılar. Arbk uzun :ı:arnanıJanbe ..,, 
:zarlığa $?itmek için kimse Riffe'ye at ~ 
lık etmiyor, o hatıralarile başbat' oJil 
Yalnız o şimdi mezarların önünde ·w' 
dP.n bavka kim5cnin ağlamadığını ~ 

AN~OCdl© ll..L) 
HABERLE~ 

lzmirde 
I 

26 AGt!STOS Başkumandan "';,o 
muharebesinin ytldönümü nı~ ~ 
ordu malülleri tarafından Atatüı-~ ... ;ı ıı;. 
onünde bir ihtifal yapılnuftır. Atat"' I 
keli önünde yer alındıktan aonra ııif.;r 
kika devılm .eden bir ihtiram seliıT" 's< 
m1ş, bando istiklal mar~ çalrlt1$1l"' ıı"'. 
müteakıb 26 ağustos harbine bizıat ~ 
etmiışı bir mallı! subay bu gazayı .te, f 
bir nutuk söylemiışı, Atatürk heyke~ 1 
tcaddid çelenkler konularak mera 
hayet verilmittir. 

BELEDiYE REİSİNİN ziY·'~ 
Beled!ye Reisi Dr. Behçet Uz ve ~ 
dlın Inciraltı kazinosunda İn_giliı ,_I' 
birliği Balkanlar ve cenubu şarki .;J!' 
şııbesl reisi Lord Glen Conner -,-e (/ 
şerefine bir ziyafet vermişle~·dir. LP,.d,t' 
Conner ve refikası Ankaraya hıırelı 
mif1erdir. . ~ 

FUARI ZiYARET EDENLER - ',,I 
~esı akşamı, pazar günü ve gecesi ~ 
lzmir enternasyonal fuarının eo )c. -' 

günlerinden olmuştur. Gerek pıv1:[ 
gerek fuarın eğlence yerleri nlah~tıi 1 
kalabalıkla dolu bulunuyordu. ~~c , 
Jet pnviyonlannın celbettiğ:i büytil' P'~ 
dan başka Türkiye Ticaret odalat1 "I 
r.u, VilAyet paviyonları büyük bit 
görmekte- idi. 

Zonguldakta 
- > 
. EBEDİ ŞEF GÜNÜ - Ebedi ş.I .ıi' 

turkun KOmür Havzasına ayak ~ 
günün dokuzuncu yıldönümü milJl ';/ 
Z<•nguldak bu gün battanbaşa sij5le~ 
Saat 11.30 da mülki, askeri erkBllt ~ 
lar, Parti ve Halkevi mensublarlt '/.. 
tetckküJler, müesseseler memublııt'" ;./ 
işçi grupları, köylüler ve binlere• 'JI 
iştirnkile Cumhuriyet meydanında . ~ 
bir toplnntı yapılmıttır. Avukat~~ 
söylediji:i nutukta Atatürkün ha'1'1'" ~~ 
y&k bastıkları günün yüceliğin! ~ ( 
zaya saçtıkları feyizleri tebarüz et tıl 
cnun izinde yürüyen ve havzaY8

1 
)'~ 

liı;;.lerinde ;reni e~düstri kaynakistJ, ıf 
}.1ıllt Şef Ismet lnönüne karşı Z0 #' 
lıların duydukları sonsuz ve sar'Jl ~ · 
n~ ~.e~cüman olmuştur. Zongulda~~ 
gunu ıçten bir alika ile kutlaırılşJ 

lıametiml, şefkatimı suiistimal ettin.. Ve 
kaışındakinin bir başk.lsına aid olduğunu 
unuttun!. 

- ZülA! ...... _ 

- Devam etme!. Sana karlı gösterd!ğlm 
yakınlıktan dolayı şimdJ pişmanı.'ll .. 

nuşuyorsun .. 
- Hayır!. Namık &en1 mes'ud edemi;·e· 

cektir Zülal! .. 
Hayretle yüzüme bakıyordu. Ciddl bir 

sesle: 

meden saadetimizi idrak edelim .. Seni mes- •~elin uğruna fedayl nefsi göte •~ 
ud etmek için bütün var~ığ,mL"l çalı;nca· l'.ız Namıkla anlaştık ve seviştjlc .. iJ' ~ 
Rım... Kaybettiğim her ~yı ka7J\na<'ai1m.. sadece bir akraba çocuğu!'l"UJ1 .. lJ~..diJ"ı 
Söyle Zül81! .. Bana ccvab ver .. Namığı ara- nılınasebel!iz hareketlerini hof t;J I 
mı:zdan çıkıııracağız. deği mi?. bunu da yeg.ine hatam olarak 1'3 

Ma~aya dayanmıştlm. Diş:cıir.ıı ııktılım 
- Sen çıldırmışsın Nej.'.'.d!.. yorum.. 1. 
- Hayır çıldırmadım .. H'l':Q bıı ke~ii- - Hata değil Zülil! .. Sı"fl elirlde~ l' 

- Sebebini izah eder misin?. dedi. 
· - Çünkü ... Evet, çünkü ... 

.------------·-. Edebi Roman 
TEFRiKA: 2& 

KERiME 
NA DIR 

lıaJde yanaklar1mdan yaşlar s.ızıyol'du. 

ı 
-Bf'ni yanlış anlıyorsun, dC'dİ'tl. ileri 

' 

gittiğimi biliyorum.. Fakat madenllti rücu 
ettim; ku~urumu bağışlamalı;,ın! .. 

- Neden çekiniyorsun?. Bır teY mi biH-
yor~un?. 

- Evet! .. 

- Bildiğin nedir? .. 

yeti mavıu bahsetmekte ı,teç bile kaldım.. dan müsamahakıir davran.lın!. 1Jl1 
Ba1ıa inan Zülal!.. Nasıl i;;te:;·se:ı c:iyle ye- saadete götürecek yolu aydınlattl·"' eli 
Uteccğim. Senin arzularıne ve ernirlerine - Pek yanlı~ anlamışsın .. ilk d O~ 
t..~hi olacağım .. Seni tasav .nıruudan ziyade lı.•rini nişan gecesi açmıştın .. J3Cl1 ""-;iV: 

Bırak!. Arhk yeler! Bırak! .. dedi .. 
Bu emir, itaati en fiiç emirlerden bi -

riydL Baıunı aöğsüne soktum ve yaralı ıtbi 
inledim: 

- Zülil!. İmkanı var mı? .• 
Saçlarızr.ın. kulaklarunın fiddeUe çekil· 

diiini, başımın yumruklandıj:ını duyu -
yordum. Sesi çok hakim ve yüksek çıkı
):ordu: 

- Bırak diyorum Nejad!. Sana ıöylü· 
yorum Nejad! .. Duymuyor musun?. Anla"' 
mı;yor musun? .. 

- Hayır!_ 
- Hayır öyle mi? ... Bu kadarı faz.la, hem 

çok fazla! .. 
Bir aapan taşı gibi hızla yerinden fırla

dı. Ben, ummadıiım bu kuvvet karşısın
da bir külçe gibi yığılmı,tım. 
Şimdi o ayakta, ~n yerde birbtrtmi:ze 

korkulu ve filphall nazarla bakıyorduk. 

~~ Artık kendimi tutamıyord•ım. l\Iinderin 
ü~tiine yüzü koyun kapanrlım ve bir çocuk 
gibi hüngür hüngür ağlam.1ğa b<l!Jladım. Saçları dağılmış, yanakları kızannıışı, 

gOzleri parlamıı;tı. Birer yakut kızınıııile 
yanan dudaklarını asabi asabi beyaz dit· 
leri arasında eziyordu. 

Geceliğinin açık göğsünü kapamaA,a ça .. 
lıfarak: 

- Sana itlmad etmekle büyük bir ba
ta ltlemi~im! dedi. 

Biraz kendimi toplamı,tım. Ayaja kalk· 
tıın. Ona doğru .arsak bir iki adım ata -
rak: 

Zü141. dedim Yer }-'Ü:ZÖnde benim ka· 
dar itimada 1.9.yık bir kimse bulunacai,ın ı 
ıannetmlyonım .. Suçumu affet.. 

Ve in511nların bir zaaf anı: tahlmmillünün 
tükendiği, iradesini kaybettiği bir rnuva:ze
nf'~i:z :zamanı bulunabileceğini kabul et!. 

Öfkeden sözler dudak:lanndan lı.ıru~ ıert
liğile fırlıyordu: 

- Bu derece ilerl sitruiyecektinl. Mer-

Jçim katılıyor, yüreğim :ıcntyordu. Zil· 
lali hiç bir zamnn bu geceki kaciar sevdi
jimi hatırlamıyordum. 
Yavaşca yanıma geldiğini ve mindr.rin 

kenarına ot~rdıığunu hissettim Buz keı-il
miş parmaklan, çekingen ~areitetleı;e bn· 
tırnda ge:zlnlyordu: 

- Acınacak halde!'lin Nejad!- Ne kadar 
c:ocuksun! .. Bn vaziyet deği"rnelidir .. Böyle 
manasız.lıklara bir nihayet vemıek lA:zırn:. 
Ba,ımı kaldırdım. Hiç mun11ken1c etme· 

df'n birdenbire: 
- Evet!.. dedim. Bir tek çare var: Benim 

olmalısın!! .. 
- Bu da ne demek?.: 
- Şu demek ki, Namılrla evlenmi~·e -

cek!:in.. İkimizin de :saıı.rleti içüı bu el
zemdir. 

- Tamamlla fUW'SUZ bjr adaın &ibi ko-

- Namık seni mc:1'ud edemiyecektir'. 
- Anladık .. Niçin? .. 

Birden irademe hlilJ.m oldum. Ne yapı
yor, neler söylemek lı:tiynıdu:n?. Hakika
ti Zülile anlatmakla küçüklük etmiş 0Jm1· 

yacak mıydım? .. 

- Şey .. diye kekeledim. Sen onu seve· 
miyecek!Sin de~ .. 
Dudaklarında müstehzi bir bükülüf belir

mişti. Yütüme tecessüs ve merakla bakı

yotdu: • 
- Bunu nereden keşfettin? diye sorJu. 
Bileklerini tuttum. Yash gö:t!erimi göz

lerinP rilıhladım ve inJedinl : 
- Zülal!. Seni bir çılgın gibi seviyoruın. 

Sen de .. e\'et sen de beni seviyorsun .. Dur .. 
SOzümü bitireyim .. l\-1adeınki birbirimiz i
çin yaratılmışız; niçin araya bir yabancı 
sokuyoruz?. İyi düşün!. Sonra pişman ola
cakıı:ın!. Maziye dönmek lnıkaı:ı kalmadıAı 

uman pişman olacaksın!. Çaresizliğe düı· 

nıe~'ud edeceğim .. Görecek!iin.. Nasıl se - dlll" Jıem yoriun, hem de uykusı..ıı . 
vildiğini o zaman daha iyi anlayacaK.tıın'.. bit 

y;ışların ka.rşısında lüzun!'uı: ,P ~ 
Kaşlarının çatıldığını görüyordum. Elele- kapıldım.. Itirafını pek mUna~ebt .u r 

rlni ellerimden çekti. Ağır bir sesle dedi cetflV"" .. 
ki: :zurnanda, böyle mes'ud bir ge~.,.. 

ı.nrnı bile hoş gördüm. s,,nra, .... ~ 
-· Sen iki yW:lU hareket etmekle gözüın· c;ekjn2en halin bana emniyet \.'erii°'I,,~ 

den düttilğür\ün farkında mısın'?.. Çok arrı' 
!'l('Vdiğin bir arkadaşının nişanlısını elinden geceden itibaren sana kar;;ı wu ,JI)~ 
alm.'.'~ğa kalkmak ne dem~i<tir biliyor mu- ğiştirdim.. E,<;kisi gibi zaüm ve I~ 

b nıamağa çalıştım .• Sen bütün bufl ı,. I 
ı.un? .. Hcnı de u işe vasıta olan ~endin!. ktıJ'· 
N..sıl elinle yetiştirdiı<:in bir s1ad~t filizini buldun. Ve utarını istemeğe kal bl'f 
koı;ı:rmağa ve ond;an gıdk:aıınıağa ctir'et - Ya!. dem('k bu büytlk rrıU~::r~ 
edebiliyorsun?.. dece merhametinden ileri geliyor 1"'..I 

- Cür'et edemezdim .. Beni m!:!cbur et- ır.C'k, dudaklarımın haraıctini o ~ iP."'ıl' 
n1,.seydin, hiç bir zaman bu diişkünlüiil kından duymakla, yalnız. şefJcBtif1

1 

'/: 

yapamazdım .. Artık geri dönemem .. Vicdo· diyordun?. Biraz evvel koilarıtıı 1 fl )°!,tf 
nım ve tuurum; şu periş'lnh~ım, fU za • da hare~et!'IİZ ve mukave-metsi~0 ti"' .. 
vaHılığımla battal oldu.. Hi"' bir şey tlü~.{i demek kı gırf bana kar,ı duyd.uğ ı.ifj,ıtl 

' i 'd" H z··ı'I' N' ın " nerriyorum .. Şu anda sadcı:e !-lt.rıa yalvarı- eser 1 ı. ·· ayır u o.. ıç / 
yorum .. Bana acımalısın, beni anlamalısın l kendırmalı7 · t;dif"~ 
Zülil!.. - Sus Nejad!. Senden nefret . _.. ,-

- Sana acıyorum .. O 1rodar .. Yoksa, sa· (AJ'P""" 
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Günün yazısı ,._,,, ............. ..._ __ ..{ 
Fransa ne yapmak 
" İstiyor? 

AVRUPADA 
DARB -----• 

lngiliz resmi tebliği 
Londra 26 ( A.A.) 

' olonyad uüyiiJc an ıonr..._ bu harbin en Hava \•e Dahili Emnlyet Neı.arctlerinin 
ro)i.i ta zararlııı olan Fransanın henüz tel.iliği: 
hlilcfun:t.•r:nlanmış değildir ve ViC'hy Dün ıece, dü.ı;ıman, cenubi ve merkezi 

rKiSSYAKiA'SiRKEN ... l 
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Almanya, 1939 harbinin basla -
masından önce ve ıonra bir çok yer
ler ele geçirdi; bazı yerleri de kon
!tolü altına aldı. Bu yerlerin hemen 
hepsi, tıpkı Almanya gibi, endüstri· 
yel memleketlerdir. 

Bu sebeble, Sovyetler Birliğinin 
mihvercilere ve onların i,gaJ veya 
kontrolü a1tına giren memleketlere 
yapacağı ham madde ve yiyecek ih
racatı .. münakale vasıtaları imkin 
verıe bile- hiç bir zaman tatmin edici 
bir ölçüde olmayecakhr. 

İngilterede 
BOMBARDIMAN

DAN SONRA 
GÖRÜLEN 

Politika - Askerlik 

Romanya - Macaristan 
vaziyeti karışıyor 
Alınanlann Avrupada tesis etmek 

İstedik1eri «Yeni nİ2am• m, daha 1i· 
kırdılan olurken, Balkanlarda ve or• 
ta Avru~ada vaziyetin gittikçe çap• 
ratık bır bale geldiğini. görüyoruz. 
Öy1e anla,ılıyor ki, «yeni nizam~ 
ortalığı düzeltecek ve etrafa bir is
tikrar temin edecek yerde, mihver 

b' ının bir · • d in~terede ıcni!J bir saha üzerinde baıı 
IYetiııi de'"'' • ııya.setı var ır. Ma .. ountakaları bombardıman etmi,tir, intnıte-

ko.ı~,. R•shrmekte olan bu rol ve •· 
'• ... ne Yıkıl .. • renin ceııubu şarki mıntakuı üzerinde ve 

)'1S>rrı&1c • lfa ragmen hır şeyler h.knç1·ada bazı noktalara da bombalar ahl-
l'r. •• 1 llteyen bu siya.et ilkönce ........ ı \re mışlır. 

manzaralar 
••• 

Anadolu Ajansı l(ır.ı IJ\tnf •oru:a Avrupa ve cihan l\Icrkezi inıilterede bir şehirde yangınlar 
Ct:~tü-' •at nu, mazarrat mı getire- çıkını, ve ban endfutri müesseselerinde 
L lııt~al ki F h.-..arlar ,·ukua ı•lıniştir. Diier bir ,ehird• 
"'rıri b. • ransadan arbk her blr tiyatro ve bax.a dükkinlar hasara ui
l'tlc: Orı tr ııyaıi faaliyet beklemiye- ramı~hr. 
luı.. İrt~n batlıca rolünü mukaddera- Londra civannda müteaddid noktalara 
Pihi ıı~rdan ibaret farzedenler hu IK<mbala_r düşmii4tür. Hususi i.kamctıaıı-
1...i~· endtşeleri lüzumsuz savarlar. hırda ku<;uk yanıınlar çıkmış ve bazı hasar 
l.,,P•n, lıu ıneınleket hala büvük bir 'ııkua. ıelmiıür. 

Endüstriyel memleketlerde nülu -
•un yüzde 70 ti geçimini endüstrinin 
faaliyetine bağ1amıthr; ziraatle uğra
tanlar nüfuıün ancak yüzde 30 unu 
!etkil ettiği için, bu llİlıi memleketler, 
endüstrilerinin muhtac olduğu ham 
maddelerin yanında, yiyeceklerinin 
mühim bir kısmını da hariçten teda
rik etmek mecburiyetindedirler. 

Bali.an devletlerine gelince, bu 
devletlerin aervet kaynaklan ile is .. 
tihıal kabiliyetleri, endüstriyel A vru
pa fÖyle dursun, mihvercilerin bile ih
tiyaçlarını kartılayacak mahiyette de
ğildir. Kaldı ki, zirai yılın fena, siyasi 
havanın gergin gitme.si yiizünden, 
Balkan devletlerinin bu yıllık istihsa• 
li normal yıllardaki miktan da bula· 
mamıthr. 

muhabirinin me
rakh röportajı 

devlet1erinin rağ-rnıııa, ıu1an daha 
çok bulandırm•,tır. 

Romanyadan xe!en haberler, biç 
de Balkan meselesinin Öyle zanne
dildiiri kadar kolay, ve bilhassa e
mirle halledilemiyeceğini göıtermek· 
tedir. Politik ve ııeo - politik aebeb
ler. Balkan devletlerinin bünyeleri 
itibarile, yeni nizamın, ancak müte. 
kahil anlatmalar1a, ve hüsnü niyetle 
tesis edilmesini, ve kimseyi sıkmama• 
sını i.mir bulunmaktadır. Büyük 
Harbden sonra galiblerin mağlllbla
ra dikte ettikleri muahede sartlarile, 
sulh zamanında kuvvetlilerin uyıf .. 
lara dikte ettikleri yeni nizam ıart• 
lan arasında, mantık, hiç bir ayrılık 
görmese yeridir. Hatta, bilikis bazı 
taleblere kar,ı koymak imkanlarının 
mevcud bulunmasına rağmen, mu• 
tavaat 1ıöıteribnesinin memleket ~ 
!erin dahili bünyelerini, bir barb mağ
hibiyetinden daha çok sarsacağını 
söylemek muvafık olur. işte Balkan-
1arda ve bilhassa Rumanyada son za• 
n1anlarda vaziyetin bu tekilde bir in· 
kitafına şahid olduğumuz halde, Ru· 
men hükUmeli, sırf bu esası gÖzÖnÜ• 
ne aldığı için timdi ıiyuet rotasını 
birdenbire deiiittirmittir. 

Ilı k"'•torluk rn h f t Dutun mıntakalardan bn ana kadar ah-
e ltdi!-;Ana ~nzaraskı ~uka azale : l ııan raPorlara gôre1 öhi ve yarnhlarw u· 

~rt•darı k va Rn as erı uvvet erı ı:ıumi miktan azdır 
lttıde lııt a]~tnıf hile olsa jdaresini e-1 Şimdi ôğrenildiii~e göre dün İngiltere 
1 - '"•~ta ld - H t 1 '- • trlltde ,. o ugu muı em exe- uıerine }apılan hücumlar esoilSlJ\da 51 
A.frlk.d e hususile barb sahnesi olan dü.t>ınRn tayyaresi düşürülmüş bulunmak.ta
tltrta u ... a manen ve maddeten boz • dır. Bunlardan 48 l •vcı tayyarel.trimiı. 6 
•İtet Krarnanu, ordulan vardır. Ba- t.auesi de hav• dafi bat.aryalanmız tarafın ... 
ltıtrıı trn~etınez mi ki Fransanın, za- dan dü.şürülmü,tür. 
deı, b~~lınce, bu ordulan muharibler- A\·cı ta~·yarelerimizden 13 il kaysbdır. 
hnec ı:_ı Veya diğeri lehinde kuilana· ı:ıunl.ardan Uçünün miuettebatı sat ve u.· 
•~ 'ti "• Fra · • ·ı .,_. lımdfr. ~rı'-niye.a· nsız ıııya.setı ı e eıKan 
ı..d.., d tndeki muhtemel istihale • 
bı~taı• e harbin i.kıheti üzerinde 
t' ır olalı'! k h •'iôı,111 • ı ece areketlerin uzak 

\'ok 'Yeceğj ınütalea edilsin?. 
lııladığıa Fr~nsa, 25 haziran gÜnÜ im
~•lıuı 1 ~utareke ile mağlubiyeti 
dan n.'':;''' ve ııürültülü inhidamın
r_,,ltı Urtarabilmişse onunla yara· 
larak larıp Yeni bir dahili nizam ku
k•ıı...,!el_'.'cek sıdh ııünlerine kadar 
kilı Od aga calı•mak gayesini ta
tü,, F"'•i!ini lıildirmistir. Bu ifadeye 
'•1, ha:~nsa_ muhariblere karşı bita
~'>h d lııtaraftan da fazla olarak 
~ dö,~ltnda ve harbe tesirsiz kalma
?~d alt l•nlerce adeta zımni bir !aAh· 
ıcı· •na al k A d 1 . 1• lfatlı • •nmıs te vrupa ev eh 
'•ı Yay ukı h_adiseler bu devleti ya
ı..tı,,i/~ eskı müttefiki ile münase
~'llefi 1 e:ıecek ve onun muvaffaki· 
iıtd~, nle . ~ed cekmej;e uğra,acak 
"' n•ılız h l'f' h ı· - d' ~•elle b' mu a ı ı a ıne gehr ı. 

•• 
Londra 26 ( A.A.) 

İngiliz_ Hava Nezareti tebliği: 
DUn, lngillz hava kuvvetleri bombardı· 

man tayyareleri dü,manm işıali albnda. 
bulunan Dolanda ve Belçikada mütcaddid 
tayyare meydanlarına hücum etmişlerdir. 
Gece bu hücumlar• şimali Fransadaki tay-
3are meydanlarına kart• da devam edilmiş· 
tir. 

Dün gece Jkırlin civannda yapılan hare
kat ıayrimü.Wd hava şeraiti yüzünden 
~kte~ e uiramıştır. Alman hükıiınet mer
kez.inin civannda bulunan ve seçil~n askeri 
ht"deOt"r. tay)'a.re dafi bataryaları ve pro
jt"ktörler tarafından bombardıman edil.miş
tir. 

Ba , ka tayyarelerimiz tarafından Coloıne, 
llamm ve Sthwerte ia,e dePolarile Bremen 
dok1arı bomhardınıan ecUlmlştir. 

Sahil muhafaza teşkilitı tayyareleri 
<.:herburı petrol depolanna, Boulogne Ji .. 
nıanında bulunan deniz tayyarelerile tor
pi ile mücehhez motOrbotJara ve Felesiugue 
tloklarına hücum et.mitlerdir. 

"' Pr,.n. e ır vak' asından beri İngiliz 
b!'lı "• s~• ıiyasileri harbe devam et· 
,, nutuk lrneınek hususunda devamlı 

~ıl'l.rak ~Üne.kaşası yapmakla ka1- Bu harehilta i'tirak eden tayyarelerimiz· 
~'tı İttbt hırı birini ittifak muahedesi- ~en be. i üslerine dönmemişlerdir. 
"tt "tını • • • Diio ıece Frons mıntakuında devriye "' Qd- k YerJne getırm~mıs ve 

• ......_-., 0 1 .1 ı;ezen ~ahil muhafaza tel'kilitına mensub _ çınmıt olmakla, "il' tere S d la 
\ "' A.1 un er nd tipinde bir deniz: tayyare!ı-i, •r, ~. rnanvaya ıekiz yW: tay ... •- ""I b ı 
tt .-errn \..) uaıı ı u uııan d~man deniz tayyare1cıine 
'ttku) ' e (General de GauUe'ün hiicum edrrek ikhıini ba~, l.ıir ücün

.,.':ltr ht Fransa ise lnşriltereyi de- cüsiinıi yaknıu ,.e d.iierini d ... h"sara · ui
"-!"ttk • lli(aıına kendisini de ithal ratmı~tır. 
"'•k İat ııınvonl~rca insanı aç bırak • 
~•Uitı•· •nıekle (Hariciye Nazırı Beau
ı.,_ ırı nutku) ithama kadar vardı-

l'ı,h 
do- •anın T 1. b. .. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 26( A.A.) 

J ~l'u R't . ota ıter ır re.ııme 
'lltıi b ~~" ınağliıbiyetinin sebeb- Alınan orduları Başkumandanlığının teb-
~•0ıı,k • kı eski rejimine atfederek l!j!i 
~tlirö, tte Yeni bir ruh getirmf'k is- Bir denizaltı gemisi, ceman 46,170 tonili
. •kı .. OY~hud ralib1er rejimine intİ· to hacminde düşman ticaret gemisi batır• 
~ \>ey n, ~ra Yaranmak yo1unu tuttu• mıttJr. Heyeti umumJyesi itibarile bu de
lltifakı l ...atin hem,ire1er arasında bir r.iz:al~ gemisi~ iki çıkış esnasında. 83,856 
t'tt11k•-" •ıaiıa.1 dt"· •• k tonılato hacmınde vapur batırmışi:ır. 

"' İat'k , na namze ıe;ını oy- D'" b' d ni 1 . . ku li b' 
~'li d ı bal • . f d .. d"- .. ıger ır c za tı geml51, vvet ır 
~\A rı .. e tefsir cİ~tın • ~Y 8 g~r Ul?U s~- kafileden ceman otuz bin kadar tonilito 
•i;hı.t\in. b e 1 e~ılır, hatta ve batta, hacminde dôrt ticaret gemisi batırmıştır. 
tıt •ltrek h aıka hır noktadan hareket Alınan muharebe tayyareleri, . dün, Port
~:Ybi.ıe d~lı ta~'.i ~ihver devletle~i land'ın ıima~ R11rbisinde Warwell tanare 
ttı ~•k neceıu gune kadar vakit me)danına hır hücum yapnuşlardn·. Alman 

'allrı k J "e anavatanın i,galden 

1

1.ava kuv,·etleri lehine neticelenen iki şid
tı.a,ij, a ,mı, Yer]erinde tutunmAk ar· dctli muharebe olmu~ttır. 
"'~."•l.ı. Çetın ve tehlikeli bir idarei , Land,.'ın 360 kilometre garbmda harekit· 
"~I·ı.~1 _Politikası yaptığı bile dü,ü- la bulunan bir Alman tayyaresi, dört bin 
d'İtı~" dı; ••Yet .dd' d ğ u ise-- tonilato hacminde bir ticaret •emisini ba-
tiı,• u ••kilıl · ·• ıa 0 r lırm.,tır. 
&\ 

1 
bir h erıne tay~are vermek İngiliz liman1an açıklarına yeniden ma-

~dı .. , B arhkette bulunmamıt ol- yinler vazedilmiştir. 
'-t?. ırı~ •reketi hangileri takib 26 a(u5fO!i ıetc!'l"i, bir çok tayyareler, Bir-
lı·ı· ı •neıne •. 

ı.• ı ı.. min•ham'ı ve Kin-to\\-n ve Coven-..ıde 
'>' ·••ıı ıud.. ı,· F • • • . , " ·- .. , r ·•)'rıa .. r 1 ransada ıçın 1çın tayyare fabrikalarile diier askeri fabrika· 

~~d.., ,_ fıtıa oluyor. Petain hükume- lan bumhardıman etmiştir. Şlddolll lnlitılk
& tr t?-ıilli hrtuıuniyetıizlik umumidir. lar \•e büyük yanıınlar mü.,ahede olun
... ~uıı h-lrel.et beklenebilir mi?. •~u•lur. 
·•ıl.._ -"anı ı · ld • -- 'd Ayni ı«•. bir ~ok düşman tayyareleri, • 1 ''"e• F ııe ın,. o uııu umı . •• dk . ak h1:1rhın hidayetinden beri ilk defa olarak ,.._ ı ç,, F at, hayat tartlan dı1 • 
··'1!1)~ .. ranıız1ann ne aibi ak!ül&- Bf-Tlin Ü7l'rinde U(mu~lar ve ,ehrirı th·an
tıı Roıt ~ na hir çok ~·ancın bombalan ntnnı-lardı.r. 
~:t, P\1i] erecek1eri de tayin edile· ı\1man~·anın geri kalan kı!!imında mütead
.~l'-ke~~nlarca rnünevveri olan bu did noktalara ıeH,l~ih:el atılan hombalar, 
k~ \>'?! •<;l ... ade~e boyun ejlip i,sizli- hı·p ıayrin~keri hedefJrri l.stihdaf e~·Iemiş· 
~l l\'\Q •• ~ka ragmen derin bir tevek- fir. Ne ]l(orJinde, nr diier yerlerde hiçbir 
ı.ı,t•k tat?.at~r~ek, yoksa ıilkinip kal- hrsRr olmamı,tır, Berlin ilzE"ı inde uçan 
ı hq, Hru hızı:at yeratmağa mı te· fayynrrlerden bir tanesi de, dönü'jih~. lıava 
•••" edec kt' ? B d ~ h • ı t ••\lı h' e ır • u busu~ta da '"' a,ar~·a arı tarafından dü.,ürülmü~tür. 

dr-t&aarı,: ·~~ .•öylenemez. Ya1nız, Dün dü'.'lmanın "kAyhı 12 tayyareye baliğ 

Bugün gerek mihverci devletler, 
gerek isgal ve kontrolleri altında bu
lundurdukları memleketler, lngiliz 
abluka1t yüzünden, böyle bir imkan
dan mahrum bulunmaktadırlar. 

Almanya, üzerinde 100 milyon • 
dan fazla İnu.nın yatadığı bu endüs .. 
triyel memleketlere ayağını basmak 
veya nüfuzunu aokmakla, kendisine, 
inkan kabil olmayan bir çok strate· 
jil< menfaatler temin etmiı, fakat, e· 
konomik bakımdan, vaziyetini çok 
güçlettirmistir. Filhakika, Almanya, 
bu memleketlerde feci kıtbklar, yer 
yer Uyanlar çıkmasını istemiyorsa, 
yalnız kendiıi İçin değil, bu yerler İçin 
de ham madde ve yiyecek tedarik et
mek mecburiyetindedir.. Fakat nt: -
reden ve nastl?. lngiliz ablukası de· 
vam ettiği müddetçe, yegine iki 
memba Sovyetler Birliği ile Balkan 
devletleridir. 

Sovyetler Birliği dünya toprakla • 
nnın altıda birine sahib büyük bir 
devlettir. Toprak alh ve toprak üstü 
ıervetleri tükenmiyecek derecede 
zengin, hiç ekıiği olmayacak kadar 
çe,idlidir. Fakat Sovyetler Birliğinin, 
Almanya Ekonomi Nazın Funk'un 
arzusu hilafına olarak, tuttuğu yol, 
batka memleketlerin endüıtrilerine 
ham madde satarak onlardan mamul 
-.ya almak deiiil, bet senelik plan
larla kurduğu gene endüstrisini da • 
ha fazla inkitaf ettirerek, toprak 
altı ve toprak üstü servetlerini, ham 
madde kaynaklarını bu endüstri sa • 
yeıinde ifletmek ve kıymetlendirm•k
tir. 

O Ayni kafa 
Doğru mu, değil mi?. 

Ne Sovyetler Birliği, ne Balkan 
devletleri, ne de bunların ikiai bir -
den endüstriyel Avrupaya en.ıh bir 
yardımda bulunamıyacaklanna R'Öre, 
Alman itgal ve kontrolü a]tma giren 
m~mleke:tlerde, hatti bizzat mihve'rci 
devletlerde, gene ihtiyar, kadın, er • 
kek milyon1arca İnsan, emperyaliz • 
min bu bahtsız kurbanlan, yıkılm•• 
veya ham maddesizlik yüzünden ka
panmıs fabrikalar kart11ında, bu kıs, 
iniltileri şimdiden gelmeğe başlayan 
korkunc bir açlık ve sefaletle did;, • 
meğe mahkum kalacaklardır. Mil • 
yonlarca insanın ortadan yok olması 
pahasına tarihin en büvük trajedile-
rinden biri daha yarahlmıt olacak • 
tır. 

Cemal Hakkı SELEK 

Yugoslavyanın mihver 
devletıerlle mUnase
betıerl hakkında 

resmi tebliğ 
Zağreb 27 (A.A.) r- D. N. B. bildiriyor: 
Yu!(oalav Nazırlar h~yetinia. :l.:ığrebde 

yaptıkları içtima münasebetile neş>:"edilen 

resmt tebliğde ezcümle d~nilmi,Hr ki: 
f\.lilli hükô.met dikkat nazarlarını haricl 

siyaset meselelerine tevcih e-:lerr'k milleti
miz için sulhun \e bilhasaı biıyük kom
şularımız Almanya ve İtaiva ile siyasi ve 
iktı~adi, samimi ve dostane işbirli)'.':inin ide· 
mesi siyasetine devam etrıı.ektedir. HükO
met bu müna.~ebetle Alınan ve jıaı·ıan 
dostluğunun Yugofllavyant"t hayati menfcı
atlerine tekabül ettiğini bildirmek arzu 
&undadır. -

o Ada krallçesı 
Krallarla beraber Kraliçelerin de sayısı 

gittikçe azalırken ıüzellik Kraliçelerinden 
de eser kalmamaya batladı. Hani, her sene 
her memleketin &<'.!· 

çip baş:ına geçirdiji, 
ba' tacı ettiği güzelier 
ne oldu?. 

O ad pek belli olmadı: 
fakat bir habere şı:örı· 
Kndıköy vapurları kö
nıürden tasarruf Jçin 
ağır yürüyecekler, Hay 
darpap ile Köprü a ... 
rrıSJndaki mesafeyi on 
üç dakikada aşacak 

yerde on yedi daki-
kadar açacaklarmış ! 
Vakit nak.iddir, fikrin
de olanlar kömürden üç bet kuruş tasarruf 
iı;in halkın dörder dakikasını israf etmeyi 
hesabsız buldular. Fakat ömrü laklak:yat 
ile geçenlerden biri: 

1 

Şimdi Avrupa, hat
ta Amerika Kralıçe 

düşünecek halde mi?. 
diyeceksiniz. Eve~ 
halli geçen seneıer 

bile büyük buhı·anın 
hazırlıkları belki gü
zel tacidarlora karşı 

- Dört dakikanın ne ehemmiyeti var?. 
Köprüye veya Haydarpaşa.ya çıkacak 01an
lar dört dakika geç çıksınlar .. Bu dört da
kilr..alarla tayyarelerimiz yü:z kilometre da
ha faıla sür'atli gidecek. 

Diyor. Vapurun ağır gitmesi ve bu yüz
den yapılacak tasarruf tayyarelerimizn 
hızına nasıl tesir edecek?. Bunu anlaya ... 
m.:ıdık; yalnız dört dok.ikaya hiç ehemmi
yet vermeyen arkada~la Çinlinin de farkı 
olmadığına eminiz. Mali.im ya, bir Avrupalı 
bir Çinliye aralarında günlerce mesafe bu
lunan iki Çin şehrini 'imendiferle bal
lamak teklliinde bulunmuş. Çinli: 

- Bu ,imendiferlerin fayduı nedir? .. 

Diye sormuf. 

- Yayan olarak on bet günde gittiğin 
yere bir ıünde gideceksin. 

İzahını alınca bütün ömrü afyonla çay a
ruında geçen Çinli omzunu silkmiş, mem
nuniyetsizlikle dudaklarını bükmüş. 

- Geriye kalan on dört gün ne yapa -
C<:tğım!.. 

Cevabını vermi,. Binlerce İstanbullunun 
günde gidip gelme sekiz dakika kaybını 
hiçe sayan zihniyetle bu Çinlinin zihniyeti 
aynidir. 

o Temlzllk ve sabun 

halkın lizım gelen tazimi göstermesine 
mAnl oldu. Yalnız dünyanın bir köşesi, 

bütün musibetlerden, felaketlerden uzak bir 
köşesi var ki nihayet en güzelini de seçerek 
b.ış tacı ediyor; Büyükada. 

Evvelki pazar günü Büyükadaya giden 
binlerce halk, yarım asırlık Felemenk Kra-
11çesinin tacındnn, tahtından uı:aklaışmaya 

mecbur olduğu bir zamanda adanın kendi· 
sine bir güzellik Kraliçe~i seçmekle meşgul 
olduğunu hayretle görmüotür. Zaten bütün 
hali, neş'e~i ve sükünu ile Büyükada sa ... 
nırız ki kulaklarımıza kadar gelir olan tay· 
yare ve bomba sel'leri içinde Avrupanın tek 
huror ve in•irıı.h beldesidir. 

(,,____B_U_L_M _A C_A_) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 • 1 1 
l•I 1 1 • •I l_ı 

1 1 l•I 
•I 1 1 •I 1 • l•I 1 1 

•I ell ten Rıdıeıne bakıhrsa kendisin.. ohnu .. tur. Bunlardan 51 1 hava ruuharebe
i't~ tı .... ~ ıık ıık bahsedilecek zaman h•ri esnasında dütürülmüş, 21 i hava d~fı 

......,. o'-a k k · hataryaları tarnlından ,..e :vahud y~rıte 1ab· Fransanın Marecal Petain'i temizlik id-un ına gere hr. - ' 
Nasuhi B Ay DAR rib edilmi,tir. 1' Alınan tayyaresl ka),bdır. cliuile ortaya aWdı. Harbe oebeb olaıılan, 
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1' AH GAZETt:.LERI 
~l)l;ı;-,,;:;-;: 
<\.'ıt;~R 

• tı,lltı;y~~N YARDDII MESELESİ 
t~)'tııitıi de Velid, Amerika efkarı u-
8\i lcrıı, bin. Ruı.ve~t'in teş\•iklerı ve nu
~ llltrdt /\. fa'l. endi,cye düştüı"tünü, ac:.n 
g 'llıtı baş~eıikanın İngillereye fi!i yar
~ .A.nı.,r·:ruı, e.ibi. olduğunu, ınaamafih, 
,-·U\ıdan ~ a efkarı wnumiyesinin henüz 
~da kart 0iruya harbe karışmak husu
!'d.iaı . dt?recedc olgunluk devresine 
~ Ftıı.rıa. nı, fakat, Amerikttnın, İngiltere 

t tdiltn·Ya kredi açılmaması hakk1n<la 18-

~~ i~ ~ulunan Conson kanununu ilga 
lı.~~ih., &ilte~eye yardım edemirecef.ini, 
~ttı b $\1 önümüzdeki günl~r içinde 
)' ~ fQ ir yıldırım taarruzile Ingi~tcreyi 
~dutıı:.tne~ İngilterenin Arr.enkanın 
~~le 0 kad1r da ihhyacı olmıyacağını 

•O . 1\ lonra diyor ki: 
~L tıiıtt( 
t 'ttt-n . e, l\mt>rikalılar İnl{iltcre~e ha
'tı . laıdı 'İ1.e . m ederek lıarLin mul.adde .. 

..,,.,. rınde _.. , ... 1 bo _ lıt i . .._.UC!.\ır olmak şer~ttnt ta-
l l6ı: ~h)"orlarsa on aydır devam td('n 

~ IO)ltm.ck "d • • 1 · tı '""el . a eltnı bırakmalı \ıe nr 
tı ııt.di>'en .'~ ll'İtişmeliılirler, Çünkü müte-
1,lt lötıer; rarlıuup da bir netice ,·ermi~ en 

111'\I l'n \le b 1 'k • lı\U -rd• hi,J • o . mı ,.·asta vaullerden 
ltı.bt blt~t i er. ~ıle hır hayli us.andık, kjm 
~ nıtıhıler de için için nekadar 

ıp durmaktadular .• 

• suiisümall görülenleri temizleyecek, büyük 

ı AFRIK AlDA bir mahkemede sıygaya çekecek. 
/1 Fakat bir Fransız kadını kendisine mek-

D Al R B tub yazarak demiş ki: 
f"1 .sız memlekette temizlik yapmak iste

- d.iğiniıl iddia ediyorsunuz. Halbuki geçen 
O A 

ltalyan resmı tebliği 
ltalyada bir mahal 26 ( A.A.) 

İ!.aJyan orduları umumi karar~ihının 
80 numaralı tebliği: 

İskenderiye deniz üssü, müteakib dalga
lar halinde uçan hava filolarımız tarafın
dn'l. bo:mbardıman edilmiftir. 

. Bır lngiliz bombardıman tayyaresi, de· 
nu:e inmek mecburiyetinde kalarak bat • 
~ıştu: Mürettebatını teıkil eden bir za -
bd~~Je ı~i küçük zabit kurtanlarak esir e-
.ı...miftır. 

ı.r:tlanti~ denizinde faaliyette bulunan 
. telbahırlerlm~ı:~en biri düimanın büyük 

bır petrol ıentla:inı torpilliyerek hasara ui
ratmıştır, 

~rki Afrikada Mogadis ve Cio Consa ü
urıne yapıltln akınlar neticesinde 4 ki!;1 
yaralanmı,tır. 

Gallobat'ta müstemleke efradından 8 ölü 
40 kadar da yarah vardır. • 

Combolicia'da bir çocuk ölmü.t, 15 kadar 
afker· yaralanmı,tır. rı1addi hasar ehem .. 
miyetsizdir. 

gün bir bakkala gittim. Sabun isteilim. 
&na ayda adam batına ancak 125 gram 
sabun verilebileceğini aöyledi. Böyle te
mizlik olur mu?• 
VakıA Mareşal Petain'in ilin ettiği te -

mlz1iğin zahirde sabunla al&kası yoktur, 
ama Fransız kadını ıabunu olmayan m~nı· 
lckttle hiç bir çeşid temizlik yapılanuya
cağını haber vermek için güzel bir vesile 
bulmuştur. 

o Neresi acaba ? 
Gazetelerimizden birisi, ismini tasrilı et· 

meksizin bir Avrupa memleketindeki kıt· 

lıktan bahsediyor ve oradaki sefırlerimizin, 
siyasi memurlarımızın buradan öteberi, 

halli şeker ve sabun istediklerini haber 
veriyor. Burası neresidir acaba?. İngilte
re mi den;iniı.?. 

Bir ay evvel Almanyadaki talebemizin 
her birine, ayda ikişer, üçer kilo sabun 
a:önderilmesi kararlaşmı,tı. Eğer talebe ve
ljsi meyanında bunu üç kilodan fazla gön
derenler olduysa Almanyada sabun kıt!ığı 
kalmamıştır ve memleketten sabun isteyen 

1 memurlarımız Almanyadaki memurlar ol· 
nıaıyacaktır. - B. S. 

' 1 1 

Soldan sağa: 
ı - Meıruat - Ev ~asından. 2 - Ma

deni ip - Nehirde kuUanılan bir nakil vası
tası. 3 - !.Ahim - Dem - Su. 4 - Bir nevi 
kanape. 5 - Ekme:k - Malik olunan şey. 
6 - Bir sebze. 7 - Musikide silki.it i§are· 
ti ... Şark viliyetlerimizden biri - Bir nota. 
8 - Bir yemiş - Salmaktan emrihaı.ır. 9 -
Lokmanruhu - Baharlı bir ot 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Dimen - Gündüzün aksi. 2 - Elyafın 
dan kumat yapılan bir nebat - Tilmsck. 
3 - VilAyet - Rabıtai haliye edatı - Allf 
edatı. 4 - Bir nebat. 5 - Çakmakla bera
ber kullanılır - SU'. 6 - İzmir kaz.aların
dan biri. 7 - Almaktan emrihazır - Kı -
vam - Sarl edatı. 8 - Zehir - Dil. 9 
İrad ... Bir kaza. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IMlllNIEl•IFIA Nil 
AILIAl•ITI• B AIL 
RIEI• Sil IMl•ILIA 
T •iN AICIAIK •iN 
•IMIA H AIR E Ti• 
Ml•I Sil IRIU Sl•ID 
EIK •iL EIF •DIA 
ZIA N • T •ID AIMı 

.EJL E M •IKIO LIA' 

« Yerde yatan Alman 
tayyareleri mitralyöz 

kurtunile öyle delik de
şik olmuşlardı ki adeta 
çizilmiş gibi idiler ... » 

Londra 26 (A.A.) - Anadolu Aıansı hu
su~i ır.uha biri bildiriyor: 

Ingilterede Alman ta)·yarelerinin lıoın
bardımaruna maruz kalan mıntakalard:ı 
yaptığım seyahat inllbalarımın m:.badidir: 

Ahalinin en büyük gururu düşüı ülen Al
man ta.9yarelerinin cnkazıru göstermekti r. 
Bıze gösterilen bunlardan bir çoğunu tetkik 
ettikten sonra hep aynı manzar...ıyı gör
nıekten usanc geldi. Kullanılır halde bulu
nan Alman tayyareleri de gördük. Bunlaıın 
yalnız pervaneleri kırılmış ve tckf:rleklcri 
kopmuştu. Petrol depolarının tutuı;mru;ı 
yüzünden tamamlle harab olmuş tayyareler 
de gördük. Bunlardan bazılarının mürette
batı tayyare içinde yanaklarının izlerini 
~ş1yordu. Bu müşahedelerden Çlkan nt:tice 
lngiliz hnva kuvvetleri tayyarelerinin fev
kalide bir sıhhatle yaptıkları eııdahttır. 
Yerde y~t.an Alman tayyareleri mitralyöz 
kurtunlarile o şekilde delik deşik edi1miş
lerdir ki adeta çizilmi, gibi düzgündürler. 
Aynı mahdud hasar vasıflarını bu!du

ğumuz Chichesler mınlaka~ını da gezdik. 
Almanlar tarafından tiddetle bonıba.rdunan 
edilmiş olan bir tayyare meydanında Yalnız 
bir hanRara i~bel olmasından Alman bom
bardıman tayyarelerinin cndalıt sıhhatinin 
bozuk olduğunu anladık. 

Wortling, Brighton'dan Douwre.se kad~r 
hemen hemen bütün sahil şehirlerindc-n ge
çerek tetkik seyahatimize dE"vanı ettik. 

Bu şehirlerin bazılarında yalnız miikem
mel bir surette setredilmiş müdafaa terti
batı ve fazla asker ve tayyareci bulunma
sı harbi hatırlanıyordu. Çünk•i mağazalar 
eamekinlarındaki fide ve çiçeklerle mutad 
manzara.~ını arzediyordu. Meşhur Brigh!on 
piyasası. boyunca bir çok kimseler, çiçekler 
ve ihtlm~mla dü7.eltilmiş çimler arasında 
kanepelerde oturuyorlardı. Şayed bu m<ın
zaranın arkasında muaz.z.Am beton blokla
unı ve karışık bir sisteme tabi tutularak 
konulmuş telörgülerinl görüp ilk halt.'\ ol
d~Jtumuzu hatırlamnsaydık İnRiltere üze
rine hücumun henüz başlamadığını zannc
del'eklik. 

Nihayet bizim bile mü~külita maruz kal
dığımız Folkcstov ve Douwrese vardık. 

Folkestore'de bir çok kibar mağazaların 
mühim elbise, şapka ve kundura stoklarına 
teklif ettikleri tenzilitları, fiatlan, bu şehir 
sakinlerinin aÜldığına isaret etmekte idi. 
Hasmın tam kal'fısında bulunan İn~ilte

rcnin önbekçisi olan Douwres llm:Jnını zi
yaret ederken hayretimiz daha fazlaJa.c;lı . 
Orada da bir c:ok uğradığı hücumhıra r;ğ
men liman Douwrese yapılan büyük bir 
hücum emasında granit dalgakırana isabet 
eden rahne müstema hiç ha.sar göımemiş
tl. Bomba ayni zamanda gemiye de İ!'a.bet 
etmit ve onu da yalnız hasara 11Vratmış1 
fakat batıramamışlı. 

Sunu tlive edeyim ki, Douwres nlevcud 
sı~ınaklnrın en mükf'mmE'line m111ik ol
makla iftihar etmektedir. Bu sı~ınaklar te
be..<>ir kayalarınn oyulmuş j!'.cnlş gelerilC"rdir. 
Müstacel vek'alıırda cerrahi müdahale ya· 
pılabilmcsi için bir ameliyat salonu vardır. 
Douwre~ de diller Mhil ,ehirleri ~hi Al

manların en F!eniş fruı.li et ı;:österdikieri ma
haller olmaS1n11 rağmen 5ivillerdP ve as
kerlerde Rörülen itimad ve mutlnk ~;lkU
net inAAnı miltrhassi!ı edec<'k h!lldedir . 

Londra halkının 

gösterdiği cesaret 
ve soğukkanlılık 

Londra 26 (A.A.) - Röyter: Londr:lnın 
merkezinde, dün gece hava bombardımanı
na maruz kalmış olan bazı mahalleleri bir 
~ok halk gidip seyretmiştir, Daha tnfsil!jtlı 
olarak gelen malô.mala nazaran, milli mü
dnlaayı alakadar edecek hiç bir bin::ının 

hasara uğramamış olduğu tecyyüd elmiş.tir . 
O geceki h5disclerin bırakmıt olduktan in· 
tıb&lar şunlardır: 

1 - Pasif korunma teşkili.tının çok mü
essir olmnsı, bir çok otomobilli tulumhaltır· 
la sür'Htle harekete ~eçerek yangın!ann ö
nünü alan iUaiye teı:;kiliitının (aali~·cti bil
ha$8. ~yanı kayıd bulunmaktadır. 

2 - Büyük bir kısmı saatlerce sığın::ı.k

larda kalarak uğultu1u bomh:ı.111.rın SC!s1erile 
infi18kların tarrakalarını az çok yakın me .. 
S<_,(elerden işiten Londra ahalisinin cesaret 
\'P metaneti. 

Pasif korunma teşkll8tı şefleri sivi! halkın 
tarzı hareketlerini methctmektedirler. Mü
tendclid ihtarlara ra~m<'n ı::;ivil halkttln so
kaklarda kalarak büvük itfrıiyc ekiplerinin 
tutuş.an evlere sıkmakta oldukları 11u fı~J<i
yelerinl seyredenler dahi metanetlerini mu
h:ıfA7.a etmişlerdir. Bir taralt::ın d~ tahli!liyC' 
ekipleri- enkaz altında insan kalıp kalmadı
ğını aramakta idi. 

Romanya, iki gün evvel, bu sÜtun• 
Jarda yaptığımız tahmin gibi, birden• 
bire, Macar1ara kartı dinek çevirmiş:, 
ve Macar .. Rumen müzakereleri &• 

kamete uğranu,tır. Bu vaziyette it
lerin çok çetrefil bir bal aldığını ve 
daha da alacağını söylemek fazla ke
hanet .sayılmaz. Rumenlerin, Macar 
tal~blerini reddetmeleri Macarista • 
na karıı değil, doi[rudan dogruya 
mihver devletlerine kar,ı yapılan bir 
hareketin başlangıcı sayılabilir mi? 
Çünkü malüm olduğu üzere Balkan• 
larda cyeni nizam» m teessüs etme-
sini, ve .süklınetin Macar istekleri 
dahilindP iadesini, bizzat Hitler, Salz• 
burg' da Rumen devlet adamlanna 
tav.siye etmit. hatti kendilerine mil· 
liyet esaıına dayanan bir de Roman• 
ya haritası gÖstenni,ti. Rumenler an• 
cak bundan sonradır ki, Trianon mu• 
ahedeainin imza tarihi olan 4 haziran 
1920 d~nberi Macarlarla aralannda 
ihtilaflı bulunan Tran•ilvanya mese• 
lesinin halline yanaşmışlardı! 

Son aldığımız haberlere göre, Ma· 
carlllr, bili. kaydütart, bütün Tran
!ilvanya'nın, yani Karpat dağlarile 
Transilvanya dağları arasında bulu
nan 57,800 kilometre mW-abbalık sa• 
hanın kendilerine teslimini İstemi, • 
!erdir. Bu sahada bir üniversite tehri 
olan Kluj başta olmak üzere Arad, 
Tamtıvar, Sibiu, Bratov da vardır. 

Halbuki Rumenler, Macarlara fÖY· 
le bir kambinezon teklif etmislerdir: 
Trianon muahedesinden ıonra Ro
manyaya ilhak edilen arazide bulu
nan Macar lan (Rumen olmasına gö
re 1 milyon 200 bin, Macar olması• 
na göre 2 milyon 700 bin Macar) t.
kan edebilecek bir hudud tashihi 
yapmak, yani Tiua nehrine müvazi 
bulunan hudud boyunca, bazt hudud 
girinti ve çıkıntılarmı düzeltmC"'k ! 

Rumenlere göre, mademki Macar
lar 1 ekalliyet meselesini ileri sürüyor• 
lar, ekalliyet meselesini ancak bu fe• 
kilde halletmek kabildir. Bu suretle 
Romanyada bulunan Macarlar, Ma
caristan& gitmiyecek, belki Rumen• 
ler taralmdan terkedilen arazide yer• 
le~tirilecektir. Bu kadar ahali İçin de 
bir çok tehirlerin terki Jazun değildir! 

İşte, Macarlar buna nza gösterme
mişler, ve ahali ile beraber, Umumi 
Harbden sonra kendilerinden alınan 
toprak1ann iadesini de istemit1erdir .. 
Çünkü Macarların iddia.sına göre, 
Macar ekalJiyeti yalnız hudud mınla• 
kaıında değildir. Transilvanyanın 
göbeğinde Sibiu'da da, Bra,ov'da da 
Macarlar vardır; ve asıl Macarlann 
mütekasif olduiiu yerler buralandtr. 

Simdi ne olacak? 
Rumenlerle Macarlar arasındaki 

nıüzakerelerin inkıtaa uiramaaı, tÜP· 
heıiz Almanyanın Romanya üzerinde 
timdiye kadar tesis etmek istediği nü• 
fuzün ... zayıf da o1sa ... azalma111 de
mektir. Halbuki Almanya ve lıalya 
harbin Romanyada inkitaf etmesin~ 
mua.rızdırlar. Vakıa ,imdi Rom:ınya 
ve Macariatanın mihver devletlerinin 
hakem1iğine müracaat eJeceklerin ... 
den bahsediliyor. Fekat bu hakemlik 
Romanyayı, politik vaziyetini tanin 
ettikten ıorıra, kararmdan döndüre
cek midiı·? itte meselenin düğüm 
noktası buradadır. Romanyanın Ma
r.aristana kar•ı a1dığı vaziyet, mihvere 
kartı takındığı vaziyete müva.zi olA .. 
rak mütalea edilirse:, mese1enin inki· 
.,.fında cok ciddi hadi,.lere şahid o
ll'-caitmız kendiliğinden meydana 
çıkar .. 

1\1 ümtaz Faiz F EN 1 K 
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İçten kaynayan bir kuvvet •• 
Yorulmak bllmlyen 

bir varlıktır. 

29 Ağustos 
Per,embe açılıyor. 

Bugünkü program 
12.30 Program - 12,35 Müzik (Pi.) - 12,50 

Haberler - 13.05 • 14 Müıik (Pi.) • 18 Prog 
ram - 18.05 Cazband - 18,30 Konuşma -
J{ı Müzik - 19.15 Şarkılar - 19.45 Haberler• 
20 Müzik - 20,15 Konuşma - 20,30 Şarkı .. 
lar - 21,30 Radyo ga1ı? tesi - 21,45 Orkestra-
22,30 Haberler - 22,4.5 Orkestra .. 23 Caz .. , 
band. 
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MECBURi BİR CEVAB 
Alınanlar yazımızı bir daha okuyup anlamağa 
çalışırlarsa ukalalığın kimde olduğunu anlarlar 

Geçenlerde .Hakikat. de vaktile yapılan 
bit seyahat esnasında kafileden iz.insiz ay
rılarak Yunanistanda kalmış bir futbolcü
den bahseden bir yazı çıktı. 

Hik8ye malômdur; adamın biri yağmur 
yağıyor, demiş; öteki yağmurla göl ola
bileceğini düşünerek bana kaz dedin diye 
hiddet etmiş. 

Bizim gazetede de değil bir kabahatli 
futbolcünün. her han~i bir sporcunun bile 
ilih teklinde eösterilmemesini tebarüz et
tiren bu yazıdan, o futbolcü ile alelBcclc 
röportaj yapmış bir gazetenin röportajı y~p
m0cyan bir muharriri alınmış ve koll:ırını 
s.ıvc;.yarak, her halde alınmamış olan ar
kadaşına .nur ben onların hakkından ge
lirim• diyerek bize çatmış. 

Sacid Tuğrul Öget gene bir muharr.i:-· 
dir. Genelikle her türlü tedbirsizlik o
lur. Sacid de yazıyı ya iyi okumamış, ya
hud da anlayamamıt olacak ki, söyleme
diğimiz sözleri bize gazetesinde söyletiyor 
ve daha doğrusu kendi tefsirini biz.im söz.· 
lerimiz gibi gösteriyor. Nihayette de kendi 
haklarında methü senada bulunduktan 
sonra biz:e ukali sıfatını yapıştırıyor. 

Gene arkadaşım Sacide, evvela okudu -
ğunu anlama~a çalışmasını, anlayamıyona, 
e~ine dostuna müracaat ederek yardım iste 
mesini tavsiye ederim. O vakit ukali~ığın 
hanği tarafta olduğunu daha iyi anlaya -
caktır. 

Frenklerin bir darbı meseli vardır: ·Du
rup dururken kendini mazur göstermek 
isteyen, kendini itham eder• derler. 

Sacid de, bizim, sporcuyu ilah teklinde 
göstermemeliyiz diyen yazımızı kendi ga
~etesindeki röportaja dair zannederek böyle 
bir gaflete düşmüş ki durup dururken. biz 
Boduri'yi göklere çıkarmadık. onun ver
diği cevablar bu ~kildedir, diye kendile 
rini muıur göstermek, kim~enin kirletmc
diğil arkadatını •temize çıkarmak•, bize de 
çatmak istiyor. 

Hakikat'deki yazının sahibile •spor mu-

KENDiN 

T. İŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 
lKRAMİYE PLANI 

- - ......._;ı;;:. Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AY KUT 

harriri!• diye alay eden bu ıenc ile bu 
nıevzu üzerinde münakaşa edecek değilim. 
Bu nihayet kabahatli bir futbolcüye rek!Am 
olurdu. 

Ona ilk ve son cevabım olan ve daha ağır 
yazmak imk3nı olduğu halde yazmadığım 
bu yazıyı bitirirken, bu gene spor yaZJcı· 
sına istihfaf ettiği spor muharririnin, on
cian d.:ha çok spor yaptığını, spor muhitine 
en az onun kadar yakın bulunduğun·1 ve 
gene en az: onun kadar yazı yaz.dığınt ha
tırlabnak isterim. Sacid de onun gibi biraz: 
olsun kulüb maçları haricinde. daha mü
him temaslar yapmış, bir kere de bu teması 
yapan takımın başında bulunmuş olsaydı, 

metinleri tahrif etmiyerek daha az rcnkci 
olur ve spor idealini iki renk önünde te· 
vakku! edecek kadar zayıf sanmazdı . 

Füruz.an TEKİL 

İzmir fuarında tenis 
maçları 

Pazar günü Moda kortlarında yapılan 

Tenis ve Dağcılık kulübü - Moda deniz 
kulübü tenis maçlarında, İzmir fuarına İs
tunbuldan iştirak edecek takım seçilmış

tir. 

İzmir fuarında Ankara, İstanbul ve İz.mir 
takımları arasında bir tenis maçı yapıla- ı 
c:aktır. 

İstanbul tenisçileri bir eylU.lde şehrimiz
den hareket edeceklerdir. Her şehir nltı 
E'rkek ve iki kadın tenisçi ile temsil edi
lecektir. 

lstanbul basketbol takı
mı Ankaraya gidiyor 

Zafer bayramında Ankara ekipi ile •maç 
yapmak üzere 29 ağustosta şehrimizden ha
reket edecek olan İstanbul boks takımı ile 
birlikte, İ.stanbul baskctbolcüleri de An -
k::ıraya gideceklerdir. İstanbul basketbol 
takımı temsiH olarak Ankara basketbol ta· 
kımı ile karşılaşacaktır. 

HiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi: 

1 aded 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 • ıpoo • - 3000.- • 
6 • 500 • - 3000~ • 

12 • 250 • - 3000~ • 
40 • 100 • - 4000.- • 
75 • 50 • - 3750.- • 

210 • 25 • - 5250.- • 
Kq ideler : 1 eubat, 1 mayiı, 

1 ağustos, 1 ikincitetrin tarih-
(erinde yapılır. 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 22 

• 

Bütün arkadaşlar, yiğit Pedro. yiğit İgna· 1 yüklüğü? .. 
sio, yiğit Ogüst'en, hepsi hareketsiz uza - Rafael cevab verdi: 
ruyorlardı.. İhtimal henüz hayatta idiler. •- Onu hiç 1armayın Sinyor, çok müt -
&ygınhk geçiriyorJardı. Sürüne sürüne hiş ... 
Morgan'ın hücresine sokuldum. Hücre bom •- Eyvah!. Demek o güzelim hapisane 
boştu. Sokak duvarında koskocaman bir gc· berhava edildi, öyle mi?. 
dik açılmıştı. Oradan sokağa atladım. Bütün Mariano Verkara böyle söylüyerek, bir 
halk oraya yığılmıştı. hnnçcr çıkardı. Hançerin snpı haç biçimin-

.:.··aKat tlenry Morgan'm yerinde yellet deydi ve bu haça gayet aan'atkirane h,.!er 
esiyordu. Firara phid olan b:r çocukla miş gümüşten mini mini bir İsa rap~dil· 
konuştum. Bana anlatt.Jğına göre tokak nıiı;tL 
içinde bekleyen atlara atlayıp sahili tut - Rt"is devamla: 
nıuşlar. Orada hazır bekleyen bir yelken- •-Yemin ederim ki bunun intikamını ala
Hyc binmlşler. Francis ~forgan e~erinde cağım! HE.pisanenin intikamı alınacak! A
f'ıir torba altın da kaçırmış. KO<'aman bir dalet ve kanun intikam diye haykırıyor .. 
altın torbası. Bana anlatan çocuk bu tor- Hemen atlar hazırlansın! Atları hazırla .. 
bayı kendi &ôz.lerile gördüğünü yeminle yın. diyorum size! Jandarmalar, ne duru-
ı;öylüyQr · y~rsunuz. atları getirin!.. Çabuk olun! .. 

Reis sordu: (Torres'e dOnerek) Sinyor Regan cehenne-
•- Ya gedik? Duvardaki ıedii!in bil- mın dibine j!etsin! O llilzelim baı:ıisane bir 

R 
"Halıilıat" 

11e spor 
.Hakikat• çıktı,ğı gündenberi sporcu 

gencliğin faaliyetlerine büyük bir 
yer ayırmış ve onun derdleri ve di
lek!erile meşgul olmağı kendisine baş
lıca proJ(l'am maddesi yapmıştır. Yal
nız İstanbul &porcularının değil, bü
tün memleket sporculuğunun ha.reket 
&Y1lası olmağa çalış.an ·Hakikat• ıpor 
neşriyatını memleket sporuna hiz
metlerile tanınmış en lB.yık ellere bı
rakmış ve spor mevsiminin hararetli 
günlerine yaklaştığımız şu sırada is
tihbarat servisini kuvvetli bir foto~

raf servisile de takviye etmek için 
tedbirler almıştır. 

Memleketin her tarafında yer yer 
gözüken beden terbiyesi hareketleri 
gencliğimizin en canlı tezahürü ha
line geldiği için •Hakikat• de spor iş
lerine hacmimize nazaran büyükçe 
sayılabilecek bir yer ayırmakla hem 
okuyucularımızın arzusunu yerine ge
tirmiş olduğumuz. 'lyni zama'lda spor
cu genetiğe en iyi hizmet ettiğimiz ka
naatini taşıyoruz. 

Spor mevsimile beraber .Hakik::ıt~ i 
haftanın muayyen günlerinde bu ha
h.iste bir spor mecmuası kadar zen· 
gin ve mütenevvi bulacaksınız. 

R A Ş l D R 1 Z A tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Bakırköy 
Miltiyadi Aile bahçesinde 
KENDİNiN GÖLGESi 

Vodvil 3 perde 

Kasa alınacak 
Küçük veya orta boyda bir para 

kasası alınacaklır. Satmak isteycnler;n 
Ankara caddesinde Üniversite Kitab
evine mürac"at etmesi. Telefon:2l768 

r ABONE ŞARTLARI'"\ 
Türkiye için: 

1-GENCLİK 
2-GÜZELLİK 

3-SIHHAT 
Işte yüksek kremde aranan bu 

meziyetlerin h epslnl size 

KREM PERTEV 
• 

temın edebilir. 
1 - KREM PERTEV. Bir tuvalet 

müstahzarıdır. Ince bir itina 
ve yapılışındaki hususlyeU 
itibarile yüzdeki çizgi ve bu
rwıuklukların teşekkülüne 
mAnl olur. Deriyi gene ve 
gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV. Bir güze!Uk 
vasıtasıdır. Genişlemiş mesa
matı kıstırarak cllddekl pür
tük ve kabarcıkları giderir. 
Çil ve lekeleri izale eder . Te
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 
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~ ............................. ..... 
Yavrunuz, Saadetinizdir ..• 

Onun g ürbi\z v e sıhhatli yeti şimi; tabiatin tıpkı bir y avru gibi sin~· 
sinde yeti ştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her ann e tabı; 
atin insanla ra bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi gerı 
bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstabzaratında bu hassa 

Beşiktaş : ÇAP Al\1ARKA 
tamamen mevcuddur. 

Tarihi tesisi : 

Bir aylık 90 kuruf 
Üç aylık 250 • 
Alb aylık 475 

3 - KREM PERTEV. Bir clld de
VMıdır. Deri guddelerinin ır
razatını düzeltir, Sivilce ve 
siyah noktaların tezah ürüne 
mAnl olur. Clld adalesini bes
llyerek kuvvetlendirir. Kuru 
clldler için yağlı, ve ya~lı 

clldler için yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. Deniz -·-------· · Gedikli Erbas Orta • 

Senelik 900 • 
Yabancı memleketJer tı:in: 

Altı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 

İmtiyaz. sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali . KUÇtJKA 

U mum netrlyab \dare ede n Yaz:ı 

1,Jeri MildilrQ : 
Ce'llal Hakkı SELEK 

\..Basıldık! yer: Cumhuriyet Matbaası ) 

İt arıyor 
1923 yılından 1940 yılına kadar 17 sene 

maarife hizmet ettim. Diplomam olmadığı 
için asil muallim olamıyorum. Yavrularım 
var. Onlartn açlık ve ıstırabına tahammül 
edemiyorum. Çalı.tmak istiyorum. Her '' 
yaparım. O kadar ki: Haydarpaşa • P en
dik arası apartıman ve konaklardı .. kapıcı 
ve bekçilik dahi yapar, çocukları da orla 
tahsillerine kadar okuturum. 

Üçüncü Mühendislik 
Edecek Fen 

Kurslarına 

Memurlarına 

İstir ak 
' 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
MühendiSllk kursları duhul lmtlhanlannda muvaffak olmuş fen memurla

rından 1333 neş'etıııere (dahil) kadar olanlar 2 eyliil 940 tarihinde başlayacak 
olan üçüncü mühendislik kursuna kabul edlleceklerlnden alakalıların 29/8/940 
perşembe günü saat 17 ye kadar okula müracaatle kaydolunmaları lüzumu 
lliln olunur. (7871 ı 

İstanbul Ziraat 

Satınalma 

Mektebi 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 2100 llra olan 21 klşll1k bir a<led otobüs karoserısı yap

tırılması açık eksııtmeye konulmuştur. Eksiltme 6/9 '940 cuma günü saat 10 da 
ıstanbulda Beyoğlu Istıklill caddesi 349 numarada Liseler Muhasebecııtğlnde 
toplanan Komisyonda yapılacaktır. Isteklllerln yen! yıl Ticaret Odası vesikası, 
eksiltmeden evvel yatıracakları 157.5 Ura ilk teminat makbuzUe belll saatte 
Komisyona müracaatlerı Şartname ve evsafnameyi her gün Liseler Muhase
beclllğlnde görüp ö~renmelerl. (7676) 

P. T. T. Umum Miidiirliiğünden : 
1 - Idare lhtıyacı için 500,000 metre çift nakllll !Astlkll bronz t el kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel •90,000>. muvakkat teminat •6,750> lira olup ek

sııtmesl 2019 940 cuma günü saat 16 da Ankarada P . T. T. Umum Müdürlük 
binasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - i stekliler muvakakt teminat makbuz veya banka teminat mektublle 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar mez
kfır Komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada Evkaf Apt. P . T. T. Levazım, Istanbulda Valde 
hanında P. T. T Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden 450 kuruş mu
kablllnde verilecektir. • 4368> (7026) 

y1ğın taş, toprak haline geldikten sonra 
ötesini ney leyim? .. Kanun ayaklar a!tına 
alındı. Dostlarıma hakaret edildi.. Atları 
getirin diyorum size, çabuk olun, haydi:. 

Anjelik yelkenlisinin sahibi kaptan Tre
felh~n gözlerini San-Antonio sahiline cL.k
miŞ'ti. Sandalın ıehşine dikkat ediyordu. 
Kaptanın babası Jamanik zencilerinden· 

di. Anası da bir Hindli Damarlarında do
lıısan bu iki çeşid kan onun karakterine ve 
düşüncelerine de tesir ediyordu. 

Zenci kanı ihtiyatlı ve tedbirli davr1n~ 
nıasmı tavsiye ediyor, Panama kanunlarınn 
itaat etmesi için, deruni bir tazyikle onu 
sıkıftırıyordu. Anasından tevarüs etliği 
kan ise onu isyankar ve şedid hareketlere 
sürükleyor, hiç bir kanun tanımamasını em 
rediyordu. 

Kaptan tereddüd içindeydi. G~miy! kira
layan Amerikalıyı orada bırakıvermek da
ima mümkündü. Fakat taahhüdüne sadık 
k.almak ve fazla para koparmak ihtimali 
de vardı. 

Böylece iki arada bir derede kalan kap· 
t.:ın nihayet karannı verdi. İrsiyetinin ana 
tarafı plebe çalmıştı. Geimnin bumunu 
sahile doğru ~evirdi ve gelen sandalı kar 
şılamak üzere ilerlemeğe başladı. 

Bir müddet sonra elinde si1.ihlarile Sola· 
nolar ve Morıanlar sandalda iyice seçi • 
liyordu. Kaptan ail8hlan gorur ~örmez: 

soldan ;:eri etmem bir defa daha dÜ$Ünme· 

di değil. Fakat sandalın kıçında bir ka 
dın görür görmez kazanc damarı tekrar 
kabıµ-dı. Uzun tecrübeleri kendi"ine , unu 
i..ığretmişti ki, bir maceraya kadın karı • 
~ınca o iş:in ucunda epey para da vardı . 

Gene kız. tehlike ve servet -yanı Leon .. 
sia, sil.ihler ve altın torbası- gen\İye bera· 
ber girmişti. Rüz:gir hafi f estiği için bil · 
tün yelkenler fora edildi. 

Kaptan Trefethen, gülümseyen dudak -
ları arasında bir dizi inciyi andı ran beyaz 
dişlerini göstererek: 

•- Sizi tekrar sağ salim gemide gör • 
diığüm için ne kadar bahtiyar olduğumu 
tasavvur edemezsiniz. Bay Mor~anl dedi. 
Ve başile Henry'yi işaret ederek sordu: 

•- Bu z:at da kim?. 
Francis cevab verdi: 
•- Dostlarımdan biri, bir misafir, da· 

ha doğrusu akraba ... 

•- Ya kumsaldaki süvariler ?. 
Henry, kaptanın gösterdiği tatafa doğru 

baktı. Teklif tekellüfe lüzum görmeden 
kaptanın elindeki d~bilnü kavradı ; sahile 
bakarak, Leonsia'ya ve diğerlerine hitaben: 
•- Bizzat Jefe Politiko He jandarmaları! 

dedi. Vay canına! Dostumuz Torrcs de o
rada!.. 

Leonsia hayretler içindeydi: 
•- Düşmanlarımızla öyle mj.?. 
Demek kendi~ine nanı aşk eden, izdivaç 

tek1if eden Sinyor Alvarez Torrcs düş

manlarile elele çalışıyordu. İnanılır teY de-

' 
Okul Müdürlüğünden: 

1 
Okulumuzda ileretıe 2 türkçe, 1 lnglllzce, 1 flzlk -' kimya - tabii ıııınıer -

tar!h - coğrafya - yurd bilgisi öğretmenine lüzum vardır. 

Şartlar : 
ı - Unlveuıte mezunu olmak veya Un!verslteden öğretmenlik vesıtY 

almış bulunmak. 
2 - Askerllkle IUşııı bulunmamak. . .ı t' 
3 - ücret miktarı barem kanununa göre M. M. Veklletlnce tayın ew !$ 

cektır. Hemen derslere başlanılacağından tallbler!n acele Kasımpaşada pe~- ı 
Gedikli okuluna müracaatlerl. (76 ' 

Sümer Bank Bursa MERİNOS 
Fabrikasının Düz İpekli Çalaplı 

Kroşe Yünleri 
Perakende olarak çllesı 55 kuruşa 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Şubelerinde satılmaktadır. 

Kroşe ve Trikotaj yünlerini satan tüccar ve esnafın tespit oJurıaP 
t o tan fiatları öğrenmek üzere müessesenin İstanbul ubesin• 

müracaatleri. 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : ıı 
Kurtuluş Hacıahmed mahallesi Tatavla sokak 2, 4, 6 eski ve 56, 61, 53, 

sayıyı taşıyan evde iken halen lkametg~hı meçhul Dlmltrı kızı DomlnaY" : rJ' 
Hurlyeye olan borcunuzdan dolayı 39'5264 sayılı dosya iıı.erlnde yapıları ıc ,ı 

takib sonunda haczedilen ayn! mahalledeki evinize 15/7/940 da vaz•ıye~ 
takdir! kıymet edlldlğlnden buna dair olan raporu tetkik etmek ve bir dlY J111' 
ğlnlz varsa blldırmek üzere on gün müddetle llanen tebUğlne karar ver!l11 ııı 
ol duğundan ıı~nından itibaren on ıı un içinde müracaat edilmesi lüzumu 
olunur. 

Devlet İsletme 
' 

Limanları 

Umum Müdürlüğündeıı: 
brıı 

Camlaltı mevkllnde yen! atelye ihtiyacı için 8- 10 beygirlik elektro m01 ıı' 
tah rik edlllr bir aded Manevra ırgadı satın alınacaktır. El!erinde bu .,-s•6 ı· 
malı olanların tekll!lerlnl nihayet 219 '940 tarihine kadar Idare Levazım...:~'' 
besine blldlrmelerı. 7 

hı ~~ ~ 
ği1di doğrusu... a azaya çalışıyor ve gemicilerle 

İhtiyar Enriko Solano'ya gelince, elinde sörünüyordu. 
sil8h, sabırsızlıkla titriyor, göılerile sahil- Vll 
den açılan ateşi taklb ediyordu. Hcnry'ye 
yaklaşarak, elini uzattı: Yelkenlinin peşinde,..., 
•-Affınızı rica ederi~ ... Sin~or Morga~! Anjelik, tatlı bir rüzgı1rla yelke"'",,ı: 

dedi. Siz:e k~.rş;ı pek buyük ~ır hata ırtı- şişirerek, kurşun atunı mesafeyi ~ 
kib ettim. Olüm acısı .. benı ~ş.ırtmış~ı. geçmış, iyiden iyiye açılmağa başl .-0,0fl# 
Sizi haksız olarak, sevgıli kardeşımın katılı 1 Sinyor Alvarez Torres, sahilde d0 ' 

zannettim. Gece karanlığında bıçakla arka- duruyordu : efı~ 
dan adam vuran alçakla sizi karıştırınak •- Ah! diyordu. Bu iki mel'uP li ft', 
gafletinde bulundum .. Daha ihtiyatlı dav· ka h domuzu gene kaçırdık!.. , .,,-( 

1 h '.k " verırken ac 1 t ·· ıcrıl) ranma ı , u um . . e e ememe· Mariano Verkara da şöyle ıı;oY 
liydim. Fakat, aksıhk bakın ki, bütün de- du: ti 
Uller sizin aleyhiniz:deydi. Hiç dü-şünme - •- Kiliseye üç çan adak veri rdi~ j ' 
dim ki, biricik ıevgili kızımın ni~nlısı- rJı ·...,. 

herifler yüz metre yakında olsala_ ,ı ı "'·. 
sı:nz·, ve sizin a:ibi mazisi 1ekesız,' ınerd bir _ ... . hmde olsa, yok mu ya, fU Amer1"' f) ' 
deJkanlı karanlık ta arkadan adam V\lrmaz. ·ti muzların hepsini kıtır kıtır ke-;er11 

Bugün bütün bu hidiseye esef ediyorum; 
ve sizi sevgili kızım Leonsia'nın müstak- mallah!.. _ c9"': 
bel koeası sılatile bağrıma basmakla iftihar Alvarcz. Torres aczinden ve ofk. ·' 

ç ı ld ırmak derecelerine geliyordu: J1.J 
duyuyorum.. •- Eyvah, eyvahl diye inliyordı.t~~ ', 

İhtiyar bu sözlerle Henry'nin · gönlünü yalimdcn bir an ayrılmayan se ... 1ıt' 
almağa çalışırken Leonsia adeta sinlrleni- , ı k h · ~ıı. :J"' ~ .. .•1organ ar açırsın a!!.. Gönıürn1 ! '·:tf'tlt_' 
yordu. Oyle ya, bu konferansa ne lüzum b ·· J cc ı k ıa~• • nını u zuppe ere uuy e o J · 1~ vardı. Bir tek kelime, bir el sıknıa ban$· nıalı mıydın? . Gemiye nazlı nazlı ~~ 
mak için kafi değil mi idi?. Baba:::ının ye- böyle uzaktan mı scyretmeliydin1· ,,,.,., 
rinde Henry veya Francis olsaydı böyle g«>len bu felaket nedir?. Şirikh-'1 1'" "., 
yaparlardı . ı;ec;mez gemi derhal c.lümeni Nev:Y0~cı'l1~: 

Allah hemşerilerine öyle bir çene ver - virecek, Sinyor Rcgan bu hale ne ,~ . 
rr.işü ki onların yanında J amani.k zenci- 1',rancis alçağınt bir ay bile alıko)"111eıı"' ~ 
leri halletsin!.. Artık bu işlerden F lik beJc!c111~J 

Francis bu sırada soluk kanlılıjını mu- Yandık kara kara... (Arı.o>' 

' '->;ı 
~. 


