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30 Attut lltJ gü as ... Unutmayın ki bu tarihe 
H n kaldı. Hll~ biletinizi almadınız mı? 

nınd:rbb meydanında kılıç, talih mcyda
llet lazım 

30At t . 
rında çe~ı os Zafer Piyangosu Izmlr Fua.
rebesının !yor, bu taUh meydan muha
cattır galibi C60,000J Ura kazana-

lktncı 
Ub cıo 000~allb c20 oooı Ura., üçüncü ga-

Fak~t b Ura alacaktır. 

• 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Cumhuriyet neslinin 

fikir ve san'at organı 

YENİ YOL 
ha nıce u meydan muharebesinin da-
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30 Ağustosta çıkıyor. 

Münakalat Veki li 
Ali Cetinkaya ile 

mühim bir mülakat 

• lnönü ile Macar DÜN 1 İTALYAN SANAYİ '
1 

G E C E E N MÜESSEŞELERİNE ln~!!ı 
LONDRA 

Naibi arasında 
tebrilı telgrafı 

Ankara 27 CA.A.) - ?.I;1caric;tanın 

Sainte - Etienne milli bayramı münase
betile, Reisicumhur İsrn~t İnönti ile 
Macaristan Kraliyet Naibi arasında a· 
ş,ağıdaki telgrnflar teati cdilrni~ti: 

U Z U N S Ü R E N İNGILİZLER DON !!ııA ı!ı~!m 
HAVA HÜCUMUNA 6 TON BOMBA Yugoslavya mihver 

devletlerile dostlu -
ğunu teyid ediyor 

''fht. 
Altes Serenisim Amir.:ı1 Horty 

de Naı;:ybanya 
1\-lacaristan Kraliyet Naibi 

BUDAl'E$TF. 

UGRADI ATTILAR! 
'Yacımız olan vapurlarımızı 

a,.tık memlekette yapmağa 
alışmak ve çalışmak 

m b · t• d · ıııı1111 11111 ec urıye ın eyız.,, 
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te"ern ederım ki mUnakatAt vasıtalarımız daha 
bUyu~Ut edecek ve memleketin hayatında 

bı 
1 

bir Amil olmıya doğru yUrUyerek 
llıııııııııııı1111111111:ı: m de bahtıyarlığımız artacaktır. ,, 
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Sainte-Etienne bayramı!'lın yıldönü· 
mü münasebetile, Altes Serenisimle
rine çok samimi tebriklerimi ve şahsi 
saadetlerile Macar milletinin refahı 
hakkındaki hararetli l2mennilerimi 
bildirmekle bahtiyarım. 

İ-;nıPt İnönü 

Ekstl.ıin!ll İsmet Lıünü 
Relslc.umhur 

A:O.'KARA 

Milli bayram münasebetile gi.>nder
mek lütfunda bulunduklar iyi temen
nileri hakkında en hararetli tcşek -
kürlerim! ekscl.ınslarına bildirmeğe 
müsaraat eylerim. 

Nicolas d11 Horty 
~facari~ran Nail'>i 

İnönü Marmarada bir 
tenezzühte bulundular 

Floryadaki deniz k~künde i~tirahat 
buyurmakta olan Reisıcumhurumuı 

11.Iilli Şef İnönü dün Savnrona yatile 
Mannarada bir tenezriiha çıkmışlardır 

Baş11elıll 

Yalova-ya gitti 

Londra saatlerce 
projektör ziyalarının 
teşkil ettiği bir daire 

içinde kaldı 

Londra 27 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 
Almanlar, dün güneşin batmasından bu 

şabah tafağa kadar, İngiltere üzerine en 
büyük hava hücumlaruu yapmqlardır 

Bu gece hücumları esnasında, Alman tay
yareleri, sekiz yüz kilometreden uzun bir 
sahada sahile taarruz ~tmişlerdir. İngilte· 
~etıin şimali prkisinden itibaren merkezi 
lnglltereden ve Londra mıntakasından ge
çerek cenubu garbiye kadar bütün mınta"" 
katar üı.erinde Alman tayyarelerinin mev
cudiyeti haber verilmiştir. 

}tluhlelif noktalara uğultulu bombalarla 
yangın bombaları düşmüştür. Merkeı.i İn
gilterede bir fabrikada hasar olmuştur. Bir 
çok nuntakalarda verilen alarm, harbin bi
dayetindenberi en uı:un süren alarmı teş .. 
kil eylcmiıtir. Maamafih, alarmın uzunlu
ğuna nispetle ablan bombaların adedi az 
olmuştur. Bu bombaların bir kaçı Londra 
cıvanna düşmüştür. Londra mıntakası ü-

Evvelki gece Ankaradan İstanbula gelen zerinde az miktarda Alman tayyaresi sık 
BatyekH Doktor Refik Saydam evvelki ge- sık gözükmüş ve Londra mıntakasında a
ceyi Parkotelde geçirmiş, dün sabah Dol- larm altı saatten fazla sürmüştür. Hücum
mabahçe sarayına inerek Acar motörüne lat, İngilterenin diğer mıntakaları ü:r.erin
binmiş, Yalovaya gitmiştir. Başvekil bir de de hemen hemen ayni derece uzun sür
müddet Yalovada istirahat edecek, tekrar müştür. 

S 
İ,tanbula dönecektir. l\• Hava kuvvetlerinin fevkalide fazla mik-

"- ' 1n Ali . "Ukiııtıe t hÇetınkaya, M emlekete kazandırdığı Elektrik Şirketini Dahı·ıı·ye Vekı•ıı· tarda zayiat vermeden kütle halinde hü-
A. esab t I dık cumlarda bulunacak kabiliyette olmadığını 

,, n•- ına sa ın a tan sonra, kapısından •ıkarken 11::dirı~ı 25 1. l: ••• müşahede eden Almanlar, aanıldığına göre. 

~~or, _ ~toı (Husı.ts.f Muhablrbniı l.'1rmal.c doğru tqıebbüs atmış bulunuyo· ı• b 1 ı• şimdi hava kuvvetlerinden, alarm sonu 
.A.rıkır >'llırıırı Yit u~a~~1i~ Vekili Bay Ali ruz. Bu CE'1&reU bl7e vrren memlek!!tin her stan U a ge ıyor ışaretinin verilmesine mAni olarak halkı 
\ı'~k.iLlt~, 1!1.yrıı~C gun]~~- bir m. üddl!t için tarafında hemen yekdiğcrine benzeyen ik- iz'aç eylemek ve istihsal faaliyetini yavaş: -
"'"' " • , d ~ a~ını d · d b j Vekllı· landtrmak irin azami lıitifadeye tcıcbbüs -~ı ı o'- IS ogren ığim en u tı~tıdi ·ve ticari faaliyetin artmış olmasıdır. zmir 28 (Hususi) - Dahiliye ,.... it 1trirı '411'ak zihni . . eylem.işlerdir. 
ftdiın Cevabı mı ışgal eden ban Tarifelerde husule g,.l~n değişiklik, ten- Faik Öztrak dün ~hrin muhtelif yerlerini, 

ın., . ve •- •krını kendilerın· den olmak 1 di ı · · fu · Cenubu garbi mıntakasında bir şehir, '"t'•ırı.1 L •ıare eti . zilit nispetleri ve miktarı gazetelerle be e ·ye müessese erını ve an gez.mış, 
"'· u;:ı.. erınden ev' ı b r a · af d [' f harbin bidayetindenberi en büyük hava 
·-n1 r' ••a ta.hats ·e 1 5 • ilin edilmiştir. Bu tarifelere aid haremler akşam üz.eri Parti tar ın an şere ıne uar 

.ıhte tca 'ttirrı. H. l~Uunda bulunmala- ista!öyonlarda satılmakta ve yeni yolcu reh- kaıinosunda verilen ziyafette bulunrnuşiur. hÜ('umunu görmüştür. Bombardıman tay-
'• L. rerrı v k uıııusı Kalem mu"du'ru" J'I ıs' ta b la yareleri, bu-·tün gece şehnn' üzerın· de uç -

ut e u· • bE-rleri de tabolunmaktadır. 1 \fC'kil, bugün, Bandırma yo ı e n u 
'"illi la.at 16 .:ıoın ricamı is'af edeceklerini bil ] ~E.Jmek üzere İzmirden ayrılmıştır. muşlar ve şehrin her tarahna ve civarına 
"<ı;,d~deki d . da Devlet Demiryolları [Arkası sa c 2 sühın 5 te ~ büyük kudrette infilik ve yangın bom • 
~ı ı lı. aıreıe · d -- --
.. ~ ,~ $ağıda k rın e bekleyrceklerini v k ı b ı e baları atmışlardır. Hasarın vüs'ati henüz 
~ ö tc>s CUrn o uyacağınız beyanatı diin A t azı noter erı mallım değildir. ~I ~nd,kJ g::~•rl), bahsettiğim daire- e a e Cenubu 'l"rkide, hava dafi bataryalan, 

, lztı: e 1 taraçada verdiler. Londradan dönmekte olan bir 17 Do mi er 
....,li.t 'kiieue . . tayyaresine üç tam isabet kaydetmişlerdir. "L \'tni V hk d. ~dır-, .\tekaıeu rımııden biri olan Mü- ma emeye ver 1 Bu tayyarenin bet kişilik mürettebatı. pa-
tlq ' idi. te,kil&tını tamamlamış raşütle atlamıf ve tayyare iki ev üzerine 

t~U;ıı ~tinka . düşm~tür. Evler harab olmuştur. Fakat 

' ı.ı durarak Ya, kelımeler üzerinde M" dd . A ı'hmallerı' sabı't olmadıgw ı sığınaklarda bulunduklan için evlerde o-
:.4-ıı h'1ııoit!ı ' Yavaı yavaf, izah ettilrr: U eıumumı, turanlara bir şey olmam!ftlr. Anavatan mu-
~ '1\tl at V<?ktil · l ı'stedı• hafızları ve polisler, biri yaralı olan bu Al-
'· t, h_ et Derrı· etı, bünyesini teşkil • • t 1 . b et erın' ı' •• ,""'ı.ı ıryollar o I ıçın no er erın era man tayyarecUerinl tevkif etmişlerdir. 
>.r: 4'", 'l' limanı 1

• ev et Denizyol- • • ,~~· l'. idar th~ Devlet fJavayoHarı 
h İ:tı t Vekilet~ ~rınden mürekkebdir. 
"t>tJ t\ı:irrıu ının teşekk"l .. ·ı . 
tq. et li 9 olan D u u ı e yenı-
"'J.. \''1ıııı~rıla.r1 te k.~:-'let Denizyolları ve 
t t! \rt! uu iki id' 1 ~tı. da tamamlanmış
t~\l li.~tl.tiJn ed~~enın ~ü~yelerinin tak
' 'tine t buy mek thtiyacında oldu· 
)~~~ 1\altj~e gün;:rsu_~uz. Sahill<?rimizin 
t'lf °'ll' tı Yatına kafi ~une artmakta olan 
lı.ı ı.ı 4ıbij de. ?nevcud erecede vapurumuz 

~'"'""·'- bft\ürl , . vapurlarımızın da 
•.ı.>q, erını bir k t. ... ~•ı f l'aı:ıt ırme Uzeredir. 

~~iı ;'"'4tad,;;~ığımız üç vapur da u
" ''--ı gı dola ·ı 1 

Adliye Vekaleti, İstanbuldaki noterlerin 
hepsini ihmal suçundan adliyeye vermiş, 
noterlerin muhakemelerine dün asliye se
k•ıinci ceza mahkemesinde ba!i!anmıljtır. 
İd<liaya göre, bütün noterlerin 1932 yılın
danberi bütün vekiletnamelere hukuk iane 
pulları yapıştırmaları ıaz.ım geiınek~dir. 
Halbuki. noterlt'rin bir çok vek8Jetnamelcre 
bu pullördan yapıştınııadıkları tcfh~ler ne
ticesinde raporlarla tespit edilmiştir. 
Dün mahkemede i .. tanbul ve Beyoğlu no
te1·ierinden Eşref Akman, l\fithat CPmal 
Kutay, Galib Bingöl, İsmRH, Sabri, Şükrü, 
SalAhaddin ve iki avukatlan haDr bulun -

menın evveli ihtiyari olduğunu, bunun 
mecburjyeti hakkında bir kanun ve tamim 
olmadığını, bilahare bu mecburiyeti va
zeden bir tamim ve tebliğ yapıldığını, bun .. 
dan sonra da, iş sahibi istesin veya isteme
Fin, her vekıiletnameye pul yapıo;tırmağ,a 
bnşladıklarını, binaenaleyh, kendilerinin ne 
kanuna muhalif hareket ettiklerini. ne de 
bu işte ihmalleri olduğunu söy!emi~tir 

Diğer noterler de bu müdafaaya iştirak 
etmişler, müddeiumumi de, iddianamede 
7_ıkredilen ihmal suçunun mevcud olmı\dı
j;ını söyliyerek noterlerin beraetlerlni is· 
temiştir. "'ot\ ı; ...... ar1na ıi ~ısı e ge ememiştir. 

o,.' 'ib .ll' "•ı:ıu Parış etmek istediği-'"! --ıtt ıı· run pa 1 ğı . muştur. A!uhakeme, dosyanın tetkiki ve 
· L tt.ı. · ına ıar 1 da netı~lc-~ ~ be enaleyh 

1 
Noter Eşref Akman bu pulları yapıştır- icin başka bir güne bırakılmışhr. 

karar 

·~ ~t! h l'an etu~· . e~v~ ve ahar $ta· 
' t!•~"ı.tılarırnıı:~~z gıbı mevcud fab-

>1ına k, diier ta ır taraftan tamir ve 
ı.(. tttık talı;: ihu raftan da yeni bir ter-

,"H!q\: lfıtnılek Yaeımı:r. olan vapur.iarı
h..ı,.~tıı ... tl-ıeebur· ett~ Yapmağa alı,mak ve 
-'4ll,.4 ~ıui'!. 1Yetındeyiz. 
~ \' •Un ih' 
~ 1 ... tuı.a:k~lı:: ~ t~yacı olan fen adamla-
vı... iif: nız Tic U 

kıt "Q ~ l'etişUr are mektebini 
l'i] ı.ı..,1(.,, haltrl d"'.ek lazım gelm•ktedir. 
!ııı~'d....-::" laJt~;- 1 ıg~m12 kanun liyihası-

ı., ....,.~ """ •ttik o·· ı \ot! :•tıı da · ıger gemi sana-
lı •lııılrtı l!ftidad memlekette )'etiitirmek 
.... itı ?i ~İ5rüı tna rnalik bulunuyo!"Uz. 
-.;ı\ılt <ıfıa en Yerle d ı· 
ı,. 1 _ laıi Vekaıeu r e ımanların inııa-
~j' Oldı.ıf.oı~tın ne aiddir. Bu hususta 
C!~. toı~~nu bili bu Vekil.ete temin edil
~:~ frıır \re Yoruz. Bız yalnız iske
ı~ll'ıhı l' lirrıanı~htirni ile uğraşmaktayız.. 

lt~l!:ll\t!fıi Ve ın tahmil ve tahliye ı,
~ ~e_&ini ilkmodern vasıtalarla d~ha 
~ ft! le ırl'oll fırsatta temin edcccği:r.. 

1,ı?, ııtıı \> arırnıı nasıl iıliyı:>r?. Yeni 
,.. , h "Y• tez.yidleri düşünülüyor .. ....,,. 

ltt...._-1_l"yotıarı 
t

1 
ıtı~l\bı. haaıttnıı çok: iyi işlemektedir. 
ı~~ da~ Ve ~tı~ın da geçen seneye 
~iı e~i ayı rırnh olduğunu görüyoru:r., 
~'tı ~ f.oı.kditd" arda _da bir fevkalıidclik ol
~ ı:.. \r tf-e~irıe ~a nıs~tt~ iyi olarak de -
t ' lrıt~tı olara~aatımız vardır. Vari -
i~ )'i;_ ~ lt·n~i . geçen seneye ni!ipet!e 

·'""<le nın bi · ı 'l' n.11 10 n· rınc ayından itiba-
~~.Ue ~illl ola

1

;:tin~.e bir tezayüd ol
\..:'lbt, b·I.rlrıde b aoylcyebiliriı. 
~ ""l.ltr" ır •d·- u &ene daha bü .. ük ve 

•trı· .. ,, atın " 
~- ıı..u" 1 •çılan ve ~' oluyoruz. Şimdiye 
ırı...:.'"ı"x .. tırı birb· . •ırketlerden sattn alı-

'\IQ -"ıl ,_ ırıne L-' ltıl 141tr\azn l)t"nzemiyen farkh 
)lJ..~et.relik ~"ı;' bütün .memlekette 

""1lfbtın.aa kede yenıden birbi -
1. Ve bir ıeyakta tarife 

Uç ayhkların 
tediyesi 3 eylülde 
Üç aylık dul, yetim ve mütekald maaş

!armın tediyesine 3 eylül salı günü ba.şlana
C3.ktır. Tediye. pazardan başka hers;ün ol
mak üzere 9 eylO.l pazartesi günü akşamına 
kı.dar devaM edecektir. Tediyat, cüzdan 
numaraları sırasile yapılacaktır. 
Maaşl&rını Eml&k Bankasına kırdıranlara 

da eyllı1ün birinden itibaren tediyata b1'ş
lan11cakhr. Bunların cüzdanlarını m3Jmü -
dürlüklerinden vize ettirmelerıne li.izum 
yoktur. 

Ankarada bir 
konferans toplanacak 
tı:n~ra CHusııst) - Akdenizd~ nakliya
. . gu~IE.şmest üzerine Irak yolile ihracat 
ıçın muşterek bi ·ı Devi . r tarı e ha:r.ırlanmak üzere 
hatlıetd~~~ır~olları. idaresi. Irak ve ccnub 

. b YO lan ıdarelerıle temasa geç-
mış, u idareler murahhaslarını 15 ağ -
tosta Ankarada bir konferansa da us 

• ti' H 'ki vet et-?T.ış · er ı · idare de t kı·ı· . . . · k e ı ı en~ ttıbarıle 
ıyi Brfılamı,tar, yalnız, Irak D . 1 
1 'd . emıryo -
arı ı are~, murahhaslarını 15 , a.-;w.tosta 
~nk&rada b~lun~uramıyacağını bildirm~
tir. Bunun u;rerıne, bu idarelere bir r 
. d '] . . f p OJC 

gon en rr.ıştir. rak Demiryollan projeyi 
tetkikten sonra cevabını bildirecek. bundan 
sonra da Ankarada toplanacak konferarunn 
tarihi tespit edilecektir. 

-

İzmirde iki 
lokomotif çarpıştı 

İzmir (Hususi) - Basmahane önünde, 
garda manevra yapan iki lokomotif maki
nistlerin dikkatsizliği yüzünden çarrn~nuş
t;r. Lokotomillerden biri yoldan çıkmış, di
ğeri de hasara uğramıştır. Nüfusı;a zayiat 
yoktur. 

Yalova yolunda bir 
otomobil kazası 

Başvekil Refik Saydamı Yalovnya götü
ren Başvekilet otomobili bu sabah döner 
ken. yolda, Değirmen mevkiinde 9-0för 
KPdrinin idaresindeki otomobili~ karşılaş
mış, yağmurdan arabalar patinai yaptığı 

için her iki şoförün gayretine rağmen oto
mobilleri durdurmak mümkün olamamış 
ve çarpı~mışlardır. Başvekalet otomobili ha
snra u!V'amış. diğer otomobil parçalanmış, 
ı;;o{ör Kadri de ağır surette yarnlanmıştır . 

Yaralı şoför bu sabah İstanbula ~etirilmiş. 
Cerrahpaşa hastanesine yatınlmıştır 

Askeri ceza kanunu· 
na ıı bazı maddeleri 

Ankara 27 (Hususi) - Askeri ceza ka
nununun ban maddelerini değiştiren ka
nun buJ?Un (dün) neıredilmit ve meriyete 
girnıittir 

A!!kertik ve yedek subay kanunlarında 
yapılacak taditata dair lSyihalar Miili Mü
d'lfaa encümeninden geçerek Meclis mü
zakerat rumamesine alınınıftır; 

Londra 27 (A.A.) Röyter: Londra 
mıntakasında bu gece verilen alarma Green
wich .saatile 2,42 de nihayet verilmi~. 

Yani alarm altı saat sürmüştür. 

Londra halkı 
istifini bozmuyor ! 

Lond ra 27 (A.A.) - Röyter: Dün gece 
ala rm İ!5areti, binlerce Londralı tehrin mer• 
kezinde sinemalarda, tiyatrolarda ve lo
kantalarda iken verilmiştir. Halkın büyiık 
bir ekseriyeti, temsillerin sonuna kadnr 
batm ış ve bir çok ti) atroda, temsili müte· 
akib, Sl\hnede halk için dansing tesis edil
ıniş ve konserler orıanize edilmiştir. Ba;cı 
lok1tnlaların sığı naklannda muhteli( o~"u.n• 
lar ve pingponr partileri tertib olunmuş .. 
tur. Her yerde halk, tam bir sükUn mu· 
haraza ehnitıtir. Bir çok Londrah, alarm i
şareti ne son verilmeden evvel, yüriiyt'rek 
evlerine dönmeğe karar vermişlerdir. Lon· 
dra civarında oturanlar için, bu bir çok 
ki lometre unınluğunda bir yol demrk o· 
luyord u. Bunlar, ını plar halinde hareket 
etmişler ve ekseriyetle hava da6 projek 
törleri tarafından aydınlatılan yollar bo • 
l unca şarkılar söyliyerek evlerine dön 
mUşlerdir. 

Tehlikenin niha)·et bulduğu bildirildiği 
:ıaman, umumi nakliye servisleri, şehirde 
kalmış olanları evlerine götürmek Hıere 
de rhal fuliyete geçmiştir. 

Mısırhlar İngiltere 
tarafını tutuyorlar 
Kahlre 28 (A.A.) - İngiliz - MlSlr mua

hedesinin yıldönümü münasebetile dün 
radyoda söylenen nutuklar hakkında müta
lea yürüten Elahl'am gazetesi diyor ki: 

.Söylenen nutuklar İn1:iliz - Mısır mua
hedesinin her iki taraf harb ve sulh zama
nındaki menfaatlerini tayin ebnekte(Hr. 
Hıidiseler, hürriyet, demokrasi ve küçük 
devletlerin davasını müdafa.a için büyük 
membalara maille olan büyük bir devletin 
ittifakının faydalı olduğunu Mısıra eöster

mlfUr.> 

15 gün içinde beşinci 
defa olarak İngiliz 

hava kuvvetleri 
Alpları aştılar 

Londra 27 (A.A.) - İngiliz Hava Neza
reti istihbarat bürosu, şimali İp.lyada sa
nayi müesseselerine karşı İngiliz bombardı
man tayyarelerinin dün gece yaptıkları hü
cumlar hakkında aşağıdaki tafsilatı ver -
mektcdir: 

15 gün içinde beşinci defa olarak İngiliz 
hava kuvvetleri Fransa ve Alplar üzerin
den dönüt: seyahatlerini yapmışlardır. 

Hedefler, Torino"da Societa Aersnatica 
İtalia ve J.fina ci\•arında Marelli ve Set.o 
Sa_n Gionaml manyatu fabrikalan idi. 

IngiJh: tayyareleri bu fabrikalar üzerine 
geceyarışından sonra saat yarımdan az ~v
vel gemişler ve 40 dakika içinde altı ton 
bomba atnuşlardır. 

Marelli fabrikasına karşı üç hücum ya
pan bir pilot attığı iki bomba grupu neti
cesinde üç infilik olduğunu ve 18 yangın 
çıktığını tespit etmiştir. Sesto Sangiovanni 
fabrikasından 200 metreye kadar yükselen 
beyaz bir duman başka bir pilota hedf'fın 
istikametini tayin ettirerek tekrar honıba
ların atılmasını kolaylaştırmıştır ve burada 

yeni )'angınlar çıkmıştır. Torino'da Fiat 
fabrikaları üzerine gelen ilk Lıyyareler 

y&ngınlar çıkararak diğer pilotların rüyet 
k:.-biliy< tini kolaylaştırmış ve 10 dakikn 
siıren hücum esnasında infiliklar vuku bul
duğunun tespit edilmesine yardım etmiş

tlr. 
Bu harek&t esnasında iki İtalyan avcı tay 

ye.mi görülmü~l"rse de İnıriliz tayyareleri
nin hiicumuna mAni olacak blr harekette 
bulunmEımıılardır. .. 

Londra 27 (A.A.) -'Hava Nezaretinin teb 
ligi: 

Dün gece1 İngiliz hava kuV\·ctlerine men· 
sub bombardıman tayyareleri, Alman3·ada 
ve İtalyada bir çok mühim askeri hedeflere 

mu\'allakil·etli hücumlar yapmı~lardır. 

Dessie üssü de tahrib 
edildi 

Aden 27 (A.A.) - Dessle İtalyan hava 
üssü yeniden bombardıman edi1mi, ve mey
danın binalarile nakliye vasıtaları ha.sara 
uğratılmıştır. İki yangın çıkmıştır. Bir tay• 
yare grupu tarafından büyük bir keşif u
çuşu yapılmıştır. Bütün tayyareler salimen 
avdet ebnişlerdir. 

Berline hücumlar 
Berlin 27 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Bu gece, Bertin ve Berlin civar1nda ye

niden alarm işareti verilmiştir. Müteaddid 
düşman tayyaresiı Berline hücuma te.şcbbüs 
etmiş. fakat, hava dafi bataryalarının ve 
projektörlerin faaliyeti sayesinde Brande
burg şehri civarına varır varmaz geri dön
meğe mecbur edilmiştir. Bir tayy~re, hü
kUrnet merkezi üzerinde çok yükst'ktt'n uç
muştur. Hiçbir bomba aWmamıştır. 

Belgrad 27 (A.A.) - Avala Aiaruı bUc!i
rıyor: 

Alrnanyada bulunmakta olan Beden ter .. 
biyesi Nazırından maada bütün hükWnet 
erkanının iştiraklle, Zagrebde, Ba,vekil 
Tsvetkovitch'in riyaseti altında bir nazırlnr 
meclisi toplanmıştır, 

Celse nihayetinde Yugoslavyanm haricl 
politikası hakkında aşağıdaki be.)"anat net .. 
r"dilmiştir: 

MiUI birlik hükümeU bugünkü toplantı
sında, haric meselelere büyük bir ehemmi ... 
yet atfetmiştir. Avrupada cereyan etmekte 
olan büyük hidiseler karşısında, bitlm a] .. 

dığımız vaziyet herkesce malOmdı.ır. 

Takib ettiğimiz politika, milletimizin ko
runması ve başta büyük komşularımız Al .. 
r:ı&nya ve İtalya olmak üzere bütün komşu .. 
]arımızla siyasi ve lktısadi bir işbirli~ temin 
edecek s.ı:ımimi ve dostane bir politikaya a .. 
tinad etmektedir. 

Kraliyet hük:ü.meti b utarzı hareketle şim· 
diye kadar elde edilmiı olan iyi neticeleri 
memnuniyetle kaydebnektedir. Bu vesile ile 
hükUmet, Almanya ve İtalya ile olan dostlu 
'unun icabı hale uygun bir keyfiyet olma
yıp esas menfaatlerine müstenid bulundu• 
ğunu bilhassa kaydetmek ister. 

Gündtn güne daha samimileşen bu teş• 
riki mesainin müessiriyeti, son seneler zar• 
Unda gittikçe kendini göstermiştir. Bugün. 
butün dünyanın bir dönüm noktasında bu• 
lunduğu ve Avrupa işlerinin yeniden teı .. 
kılitlanması noktaıı;ından yeni yeni yolla
rın tebellür ettiği bir zamanda, Yugoslav• 
ya bu yeni hidiselere iştirak etmek ıaru• 
ı·etinde olduğunu müdrik bulunmaktadır. 
Bu scbcble, dostane ballarla merbut oldu· 
ğunu müdrik bulunmaktadır. Bu sebeble, 
dostane bağlarla merbut bulunduğumuz bil 
yük dostllırımınn, dost memleketin gayret• 
lerini takdir edeceklerini ümid ederi:r. . 

Fransızlar uçurumun 
yamacını çıkmağa 

başladılar 
Londra 28 (A.A.) - Bütün hür Fransızla

rın tefi General de Gaulle dün akfllln rad• 
yoda söylediği bir nutukta demiştir ki: 

•- Tchad'daki mak:amlann teslimiyet ka
rarına iştirak etmemeleri bütün Fransız .. 
l!rın kalbini gurur ve sevincle doldurmuş• 
tur. 

~lütareke ile Fransayı ortadan kaldırdığıt .. 
nı sanan dü~man bunda aldanmıştır. E"11en. 
teslim edilen Fransa uçurumun yamacını 

çıkma~a başlamıştır. Tchad Fransızlan bu• 
nu i.<:;pat ebnişlerdir. Bu masilin taldb edi
leceğine eminim. 

Londra bu gece yeniden 
iki hücuma uğradı 

Londra 28 (AA.) - Lonıln, bu gece 
iki hücuma maruz kalmıftır. Projektörler 
ve tayyare dafi toplan (aaliyete geçmiştir. 
}laik sükfınetini muhafaza etmiştir. Tiyatro 
ve sinemalarda temsillere devam olun • 
mu~tur. 

Sabık Fransız Hava Fransanın Çat 
N a z ı r ı C o t t' u n müstemlekesi Petene 

mühim ifşaatı isyan etti 
«General Weygand'ın 
emirleri neşredildiği 

zaman dünya hayretler 
icinde kalacaktır! » 

Nevyork 27 (A.A.) - Röyter: Sabık 
Fransız HavR NaNz.ırı hi. Cott, Amerikalı 
muharrir ı.1. Steele bir mülikat vererek 
ş.unları söylemiştir: 

•- Büyük Britanyanın mukavemeti hay
ranlığı mucib bir şeydir. Halkın kuvvei 
rr.aneviyeslnin yiıksekliği de Fran,anuıki 

ile kebili kıyas değildir. ingillereye yardım 
etmellyiz. İngiltere mağlüb olacak olur~ , 
hlirriyet dünyadan kalkar.• 

Bil.8.hare sabık naur, tank ve tayyarele· 
rin kıymetini takdir edemediği için Fransız 
erk&nı harbiyesini tenkid ederek, sözleri
ne şöyle devam etmiştir: 

•- General Weygand tarafından vel'ıl
miş oJan emirler, neşredilip de tetkik olun
duğu zaman dünya hayretler içinde kala
caktır. Fransanm kifi miktarda tayyare~i 
vardı. Fakat Amerikalıların bilemedikleri 
şey varsa, mevcudün ancak yarısının harb 
sahnesine gönderilmiş olmasıdır. İlk hatta 
gidebilecek 3 bin tayyareden ancak l,300 Ü 

lı:timal edilmiştir. 

Fransızlarda kımıldama 
alametleri başladı 

Londra 28 (A.A.) - Yakınşark Fransız 
oıdusu Genelkurmay Başkanı iken son 
günlerde İngiltereye giden albay Delarinat. 
hür Fransız kuvvetleri kumandanı General 
de Gaulle'den talinıat aldıktan sonra huRusi 
bir vazife ile Londrayı terketmlttir. 

Müstemleke halkı bir 
beyanname ne,rederek 

General Gaulle' e iltihak 
ettiklerini bildirdHer 

Londra 27 (A.A.) - Tchad .ç.ı. val!'i 
M. Eboue ve Çat kumandanı albay 1'Iar -
chand Totlanny de 26 ağustosta bütün 
halk ve müstemleke kıtaatı namına bi.:: be· 
yanname netrederek metnini derhdl Gene
ral de Gaulle tclgraflamışlarCl:r. 

Alman hüktlmetinin aşikir tazyiki al -
tında Franı;;ız hükOJ'?",etinin ittihaz etmeye 
mf'<'bur kaldığı tedbirleri izah ettikten son .. 
ra beyıınnamede deniliyor ki: 

Çat valisı ve askeri kumandanı olan biz
ler, e!'tı.anet edilen her türlü menafiin bu 

h<ıvallnin ihliyaclarını takdir etmiyen si
yaset tarafından tehlikeye konulduğunu 
müş;ıhcde ederek, Fransanın büyüklük ve 

istiklAlinin deni:r. aşırı Fransanın İn~ltere
nin yanıbaşında harb etmesini icab ettir"' 

mekle olduğuna kani olarak Çat araz.i!-ini 

ve onu muhafaza eden kuvvetleri Genrral 

De Gaulle'ün kumandası· altında bulunan 

hür Fransıı kuvvetlerine iltihak etmeyi ve 

komşu İngili:r. müstemlekelerile sıkı bir ik

ttsadi iş birliğini derhal kurmak ve ayni 

suretle tehdid altında bulunan F'l'ansıı Af .. 
rikasın1n diğer kısmında bulunanlan 

• Çat• ın hareketine uymalan için davet 

etmek kararını verdik. ----~~~~.,.-., 

, 
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EHIR RUDYARD KİPLİNGden 

VENÜS 
----- ÇEVİREN: Ö!l!ER NEJAD 

Basra - Bağdad yolu 
hakkında düşünceler 

Hemen her muhitte tanınmış Vcnüs'ler ı Kırk beşı yaşlannda henüz gene bir ad~ 
Akdeniz yolu kapalı oldulu için, bütün \·ardır. Bu bahsedeceğim Ventis, Hindde olan Gayerson'un babası yerlileri sevınt 

Ümldler Basra - Ba~dad yoluna çevril - bulunan ve hcili ebedi genelik ve güzellF•ini ltlne rağmen kolera ve dizanteriden k~ 

Teslim edilen 1r ...... ııs·ı .. ·11·ı·ı·E·11·i·E'ii'"""l 1 Çarşıkapıda dün 
111111111111111111ııııııuı11111111111111ııtı111111111111111111111ııtıını1111111: 

• ·u· mi~tir. Acaba Ba!i!ra - Bağdad yolu dış ti- muhafaza eden bir kadındır. Himalavaların kuyor ve fırsat buldukça havasının iY1 

c.rretimiz için faydalı bir yol olabilir mi?. üstünde bulunan Simlaya kadar . tekı-ar ğjjc meşhur olan Darjiling'a gidiyordll· :8:1 
Bu mesele hakkında bir ihracat tacirimizin ~ıkıp orada vaz.ife gören, şöhret alan ve rııevsim ise Simla'ya kadar çıkmak ve or11# 
anlattıklarını aşağ:1ya yazıyoruz: çalışanlar Venüs'ü senelerce evvel nasıl d3 oğlunu görmek istedi. Gene Gitye~ 

1ngi1 iz 1iras1 
1

v?:;;~!~.y~~:;:ks~tılac!~~:y:~ gece Üç kişi 
- Ba~ra - Bağdad yolu, ihracatç-ılıın tat- hıraktJlarsa gene öyle gene, öyle güzel bu- bundan hiç de memnun kalmadı. Ba~s:ıııı: 

mın eden bir yol değildir. Her ;;eyden ev- luyorlardı. Onun dağlar gibi Ş('kll ve man- ı:elmekte olduğunu Venüs'e söyledı. 9
1 

vcl, gerek bizde, ve gerek Irak demiryol- zara değiştirmeyen bir hali vardı. sOzler üı.erine Venüs kızardı ve ba~ 
lannda ihracatı idare edecek derecede va- \"cnüs, on sekiz yaşında bir gene kız tanımaktan çok memnun kalacağını 'e 

Yarim ml·ıyon ~~~.m~ş~;~:~::.k~:u;.m~~ı::ı~:ğ~ agv ır yaralandı 
62, Adana klevland mallan 60 - 66 kuruş a-
ralarındadır. 

gon yoktur. Çünkü bir vagon Haydarpa- nasıl yorulmadan yüzer, danseder ve yü- adama söyledi. , 
şadan Bağdada kRdar 15 günde gidebilir. rürse tıpkı öyle dansediyor, yüzüyor ve - Kızım on beı; gün içinde burada ola 
Bağdadla Basra arasındaki hat, d'lr hattır, yürüyordu. Onda yorgunluktan eser bul- cak, diye ilive etti. 

1
, 

Mal Bağdaddan Bas.raya kadar dar hattan mak mümkün değildi. Ondaki ebedi gene- - Kızınız mı?. diye gene adam hayret 
nPkledilecek yahud şatlardan İ<;tifade liğin sırrı bütün Hind'e yayılıyor, herkes sordu. ~ 
edilecektir. Bu suretle bir malın BasrayR' tarafından bilinmek isteniliyordu. Bir çok - Evet, kızım, bir sene evvel İngiltert~ .ı 
kadar gidebilmesi için yirmi gün J3z.ımdır. nıukallidi bulunmasına rağmen bu boya- gitmişti. Hind'i biraz daha fazla tanıfll•
Ba~radan da bu g.ı.alln .Asya memleket - nın ve kilolarca kremin esirleri ona ben- için onu tekrar çağırttım. O ş,imdi tsJ11 ofJ 
le-rine, Amerikaya nakli de uzun bir rnese- ziyemiyorlardı. Venüs herkese karşı daima dokuz; ya,ında bir kızı olduğunu işi~ 
Jcdir. Şayed B;ı~a yol•Jndan İnqi.ltereye nezik, daima mültefitti. Genelik onda a- çok sevimli bulurum, siz belki bun• 
mal ihrac etmek haura gelirse, bu daha deta bir itiyad şeklinde yerleşmiş bu ka- anne şefkati diycceksinz. Tabiidir ki of"J 
uzun bir mesele haline girer. dından ayrılamıyordu. Venüs'ün arkadaş- tanıyınca hüküm sizindir. dı 

* ~JISIRDAKİ MALLARL\llZ - İngil-3 ten: hükO.meU Port.saiddeki mallarımızın 
Türkiyeye ithaline müsaade etmiftir. Mal· 
ları getirmek üzere vapur teminine çahşıl

Merkez Bankasına 
bin kişinin para teslim 

ettiği anlaşıldı 

Hadisenin sebebi üç 
gene arasındaki kadın 

rekabetidir 
İngiltere hükfimetinin tebliği üzerine eı ... 

terindeki İngiliz banknoUarını lı-lerkez 
Bankasına yatıranların 3000 e yakın olduğu 
anlaşı.lırufbr. ?.femlekelimizde tesılın edilen 
m.Hrtarın yarım milyon Türk lirası kıyme
tinde olduju söylenmektedir. İngili.ı: bank
notları için en genif mühlet Türkiyeye vc
rilmifür. Bu müddet Bulgaristan, Yunst.nis
tan için 12 aaat, Rumanya için de 10 saat
ten ibaretti. 

;Ticaret Vekili Gölcüğe 
gitti 

Şehrimizde bulunmakta olan Ticaret Ve
kili Nazmi Topçoğlu dün akşam Gölcüğe 
&ittn4tir. Vekil Gölcükte kısa bl.r müddet 
kalarak tetkiklerde bulunacak '\"e İzmile 
ulradıktan sonra şehrim17.e dönecc-ktlr. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin tetkikleri 

Gümriık ve İnhi!arlar Vekil! Raif Kara
deniz tehrimlzdeki tetkiklerine dev&m et
mektedir. Vekil bu sabah İstanbul Güm ... 
rükler başmüdürlüğünde mesgul olmuş ve 
Ba4müdür Meth!den İııtanbul gümrükleri 
faaliyeti etrafında izahat almıştır. 

Yeni Beyoi{lu Kaymakamı 
Vali muavinliğine tayin edilen Ahmedin 

yerine Beyotlu Kaymakamlıtına nak1o -
lunan Bakırköy Kaymakaı Gafur Soylu 
dün yeni vazifesine ba~l:ımıştır. 

Hava Kurumuna teberrü 
edilen nişan yüzükleri 

Ankara 27 (A.A.) - Bize verilen ma"lO.
mata ıöre, ~on günlerde bir takurı vat:ın· 
da,ıar bir yardım olma.k üzere evlenme 
yüzüklerini Hava Kurumuna teberrü eylc
ntl:,lerdir. On ikl gün içinde bu suretle 
Ankarada tebcrriide bulunmuJ olan va· 
tandaşlar tunlardır· 

Bay, Bayan~ İbrahim B:ıc:::ıran. 'Ferirl CcJ ... 
gin, Hayri Ş~ner, Hilmi Asla.,, Hasbi Sar· 
tpn, KudduM Sıler, Sa.mi Ta)nınn. Suad 
Bingöl. 

1~•nhuld::ın· Hi!"rvln Bulut 
:1111iiıııı1111111111m11111111111ıım1111111111••iiı111111111111111ın11111t:; 

l.. ... ~.~.~.~.~~.!.~.! .. J 
Kaynana katili dün 
aksam tevkif edildi • Aksarayda Gurebahüseyinağa mahalle ... 

sinde oturan dokumacı Alinin dUn sabah 
kaynanası Asiyeyi bıçakla yaralayarak öl
dürdüğünü, evde misafir bulunan karl.!iıntn 
akrabasından Fahreddin.i de ağır yaraladı
ğım dün yauıu., h.l.dise hakkında ta!siliil 
venniftik. • 

Ali dün akşam Sultanahmed üçüncü ıulh 
cez.a mahkemesine verilmiı;, sorgusu yapıl
dıktan sonra tevkif edilmiilir. A.!iiyenin ce
aedini muayene eden adliye doktoru Enver 
Karan gömülmesine iı.in vermiştir. 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi edilmekte 

olan Fahreddinin yaralan çok ağırdır. 

Bir , ahid tevkif edildi 
Dün asliye birinci ceza mahk:emeE;lnde is

ütıabe suretile dinlenilmekle olan na,ıd a
dında birlslnin yalan tehadette bulunduğu 
anlaşılmış, Sultanahmed ilı;üncü ıru.lh ceza 
mahkemesine verUmlf, eorguru yapıldık

tan eonra tevkif edilmiştir. Raşıd, istinabe 
talimatnamesinin gönderildiği Kırşe-hi.r ed
liyesine teslim edilmek ü:z:ere mevcuden 
Klrtehre yollanacaktır. 

Bir katil mahkum oldu 
Bir hafta kadar evvel KadıkôyU:nde Acı

bademdc bir odun deposunda biı- cinayet 
işlenmiş, arabacı Rumanyalı Ahmed, odun 
depoıunda çalıf3Il Şükrüyü ba~ını odunla 
parçalayarak öldürmüştü. Ahmed.in rr.eşhud 
suçlınn muhakeme u~lü kanununa göre 
yapılan muhakemesi dün ikinc:i a'tu·ceza 
mahkemesinde bitirilrnlf, üç senr dôrt ay 
hapsine, o kadar müddetle de Amme hlz
mP.tlerinden memnuiyetine karar verilmiı
tir. 

malrtadır. * SIG!R DERİLERİ - Harlcden ağır 
ba~ sığır derileri gelmediğinden fiatlai° 20 -
20 kurut birden yükselmittir. Fiallar ha
len 120 - 125 kuruı arasındadır. * İHRACAT - Dün Finlandiya ve AI
marıyaya mühim miktarda yaprak tütün, 
İsviçreye tuzlu koyun banağı, Çekyaya e
rik pestili. kayısı kurusu, pamuklu pa~avra, 
Yugoslavyaya mazı, ve Amerikaya mavi 
h~lı.aş tohumu gönderilmiştir. 

* İIITİKARLA MÜCADELE - Nebati 
yağların fiatlannı tespit edecek konüsyon. 
Zafer bayramı müna5ebetile perşembe gü
nü yapncafı toplantıyı pazartesi gününe te ... 
hir etmiştir. 

* KEÇİ KiLi İIITİKARı - Ke<:l kılı 
Eatışlarındaki ihtik!ır hareketi devam et -
mektedir. Fiatlar 70 kuruşa kadar çıkmış
tır. Hükümetin bazı tedbirler alması bek-
lenmektedir. * SELA..'1İK SERGİSİ - Sellnlk sergl
ıindeki paviyonumuzun hazırlıkları ta ... 
rnamlanmak üzeredir. Sergi komiserliğine 

tayin edilen Nizamedclin Abanoz, Yunaniı
tana gitmiştir. 

Maarif 

* MEKTEBLERDE KAYID VE KA
Bt;L - Mekteblere yeni talebe kayıd ve 
kabulüne başlanmıştır. İki gün zarfında 
bine yakın talebe müracaati vardır. * İK~IAL İ.'1TİllANLARI - Okullarda 
ikmal imtihanlarına dünden iUbaren baş -
lanmıştır, * ORTA TEDRİSAT - Orta tedrisat u
mum müdürü Hayri tetkiklerde bulunmak 
üzere Ankaradan şehrimize gelmlşUr. Hay
ri dün Fatih kazw dahilindeki orta okul
larla Vefa lisesini gezerek alakadarlardan 
i7ahat e1mıştır. 

Diln gece saat 23 buçukta, Çal"fıkapıda 
Şen Bahçe önünde kanlı bir vak'a olmuş, 
üç kişinin yaralanmasile neticelenmiştir. 
H!ıdise "öyle olmuştur: 

Beyazıdda bir lokantada dönerci llü..-nü 
ile Lalelide oturan balıkçı Osman ve kar
de~i ~fehmed arasında )Jir kadın rekabeti 
vardır. Dün gece Şen Bahçede oturup eğ
lenen bu üç kiti kapının önüne çıkbklan 
:zaman kavgaya tutuşmuşlar, Osman bıça
ğuu çekerek Hüsnilyü, Hilinü de 0$maru 
ve kavgaya iştirak eden kardeşi Mehmedl 
ağır sur~tte yaralamıştır. Her üç yaralı 

derhal ınhht imdad otomC'obilile ha-,tane'-e 
kaldırılmış, ı.abıta ve adliyece tahkika.ta 
başlanmıştır. 

Cuma aksamı 
' kandili • 

mırac 
j,tanbul Müftilijinden: 

30 ajustos 940 cuma günü Receb a),nın 
yirmi altısına muc;adH olmakla mrıkür 
cuma •kfanu (cumartesi gecesi) Leylel Mi
rac olduğu ilin olunur. 
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Yakalanan muhabbet 

tellalları ve 
kapatılan evler 

* LEYLİ MECCASi TALEBF~ Lise ve 
orta okullara alınacak 2000 leyli meccani 
ta~e-be i<;in şimdiye kadar 5S8 erkek \'e 272 
kı7 talebe müracaatte bulunmuştur. im -
tihnnlar 2 eylül pa7.artesi gününden itiba
ren yapılacaktır. * İLK MEKTEB ŞEHADETNAMESİ _ l'eylodik!eri kadınları otomobillerde er-
H:lricd('n ilk mekteb f('hadetnamesi almak keklerle buluşturup gizli bazı 'IOkaklarda
istiyenlerin imühanlarına bu gün Cataloğ- ki evlerde birleştiren Dimitri ve Yorgo ile 
htnda birinci ilk okulda başlanmıştır. bunlara yardımchk eden ve avladığı bazı * ALl:".\tDAR KÖŞKÜ _ A\emdalU\da- .tıaldlllerl Meri bımindekl blr kadın\n pan
ki AlPmdar köşkü müzcıler tarabndan ta- . ai~onuna götürerek parala.rını ~ekc-n İb
mir edilecE?ktir. Burası mekteb olarak kul ... rahim zabıta tarafından cürmümeşhud ha-
lanıl~cnkıır. linde yakalanmışlardır. 
Vilayet ve Belediye Bcyoğlunda şahin apartımanında oturan 

Anjelin, Taksimde Valideçeşm~inde Lema-* VALİNİN Tl.lKİKLERİ - Vali, dün nın, Şehremininde Çavuşoğlu aoka~ında 
B;ırbaros türbesi istjmlik ve yıkma itlerini $aye~tenin, Beyoğlunda Kumbaraeı yoku -
mahallinde tetkik etmiştir. Meydanın tan- ~unda Jorj aparhmanında İrini ve Deoıpina
zimine yakında başlanacaktır. nın ev ve partıman daireleri de, randevu-* YOL \"ERGİSİ - Belediyede dün culuk yaptıkları te:ııpit edilerek :zabıtaca 
tah5H ve tahakkuk başmüdürlerinin iştira- mühürlenmiştir. 
kile bir toplentı yapılmıştır. Toplantıda yol 
vergis.inin tah~;ili hakkında baı.ı kararlar 
alırunıfhr. * ÇÖP\h< TARİFİ - Çöpün tari!i me
sele.sini Belediye Hukuk Işleri müdürlüğü 
tetkik etmektedir. Bu hususta baı.ı devlet· 
lerin mevzuatlerı na:z:arı dikkate alınacaktır, * BELEDİYE CEZALAR! - Dün yapı
lan bir tefti' neticesinde Beyoğlunda pi
yıngo bayii Muiz ve Galatada Necatibey 
caddesinde bakkal Aliye yıldırım cezası ke
ıdlmiştlr. * OTOBÜS KO~IİSYONU - Diln top
lanan komisyon ban otobüslerin devri ~a~
kındaki müracaatleri kabul etmlştlr. Isti
mal edilemiyecek esk1 otobti!'llC'rin yerine 
yenilerinin ikamesi kabul olunm~ştur. . * YF.Sİ YOl.LAR - Hürriyeti Ebedı
ye - K&ğıdhnne arasındaki yol 29 bin, Ha
dımköy, Halkalı, Nalbandçeşme iltisak yo.l· 
lan 109 bin, Halkah - ~taltepe yolu 20 bın 
liraya ihale edilmiştir. Inşaata ayın 6 sın
dan itibaren başlanAc~t~r. * SU!.AR iDARESr.iIS JIESABL'lRl
Be!tdiye, Sular idaresi zamanında bazı lü
zumsuz sarfiyatlar yapıldığını söylemekte· 
dir. Dahiliye Vekoileli teftiş heyeU reisi bu 
husust.'l tetkiklerde bulunacaktır. * ECSEBİ GARSO!\LAR - Şehirde 
bir çok müesseselerde ecnebi garsonlar bu
lunduıtu anlaşılm11tır. Bu hususla tetkik
ler yapılmaktadır. 

Deniz ve Liman 

* GDULUIDE PASiF KORUNMA -

Çocuk düsürmek isterken 
Karagümrilkte oturan Fethiye adında bir 

kndın üç aylık çocutunu düşürmek üzere 
birkaç gün evvel ille içmi" blrez sonra 
sancılanmı,, kaldırıldığı Haseki hastanesin
dP de dün aabıı.h ölmüştür. Fethiyenln ce
sedi Morga kaldırılmış, tahkikata baı;lan ... 
n1ııihr. 

Balatta bir kuyuda bir 
kadın cesedi bulundu 

Balatta ME>!=içid sokağında 18 numaralı e
vin bahçesinde bulunan kuyudan fena bi_r 
koku çıktıkı mahalle halkının nazarı dik
katini celbetmiş, itfaiye tarafıııch~n mot;,ir • 
pap1a kuyunun suyu boşaltıldıktan ~onra 

75 yaflarında bir kadına aid bir ccsed bu
lunmuştur. Bu kadının hüviyeti ve kıı -
yuya ne !Uretle düştüğü veya atıldığı tah
kik edilmektedir. 

Gemilerde pasif korunma tecrübeleri ya
pılmakt::1dır. Dün Tırhan vapurunda bir 
tecrübe yapılmıflır. * FlRTINA - Karadenlzdeki fırtıno bu 
gün hafiflemiştir. Küçük deniı merakibi 
Karadeni:z:e açılmışlardır. 

Müteferrik 

* AYASOFYADAKİ MOZAİKLER 
Ayaıııofyadaki Bizans mozaikleri ü:z:erindeki 
çalıtmalar daha bet sene devam edrcektir. 

Çünkü Basradan kalkan bir İngiliz vnpu- ları ek'.<ic>riya gene ve güzel erkeklerden Ga~crson tam y11:':"i •. iki y~~~~:ıYoJ' 
ru, Şap denizi ve Süvey, kanahnı takib mürekkebdi. Bu hayranlar. arasında Ga- KendW kadar ge~c f{onunen ~ Venus. ~·~ 
etmiyecek, Ümid burnunu dola,acaktır. l·cr90n i~mindc yakışıklı hır gene vardı. dckuz yaşında hır kız oldugunu ı.şıti daft 
Bu suretle bir malın Haydarpaşadan kal- G:ıyerson'un hemen her ~an, .~p~ı d~- hayret içinde kal~ Otu~duğu ~dalY;.v. 
karak, Bağdad, sonra Basra, daha sonra da ~er genelerin yaptıkları gıbı Venus ıle hır az kalsın yere duşecekti. On gun ... 
Ümid bumunu dolaşarak İngiltereyl: kadar at gezintisi, bir dans veya haşhaşa konu- Ga)·erson'un babası Simla'ya geleli. aer 
gitmesi, hiç bir ihracat tacirini ceıbedcn fabilmek için günlerce beklediği, hafta- berce Venüs'e bir ziyaret yapblar ..... ne' 
bir mesele olamaz. larca yalvardığı oluyordu. Gene adam Gayerson'un babası Venüs'ü gofll 

bu yüzden adeta hasta düşmüştü. VC'nÜs kendini tutamıyarak: _.'il 
Bizce Basra ... Bağdad yolu ihıaı; yolu J(iı-ı bu ümidsiz Bşığın kendisi için bu derece - Aman Allahım, ne görüyoruını 

olmaktan ziyade yükte hafif, pahada ağır, 
itlıalit mallan için bir ticaret yolu olabi- )'&nma.sına bir bakımdan çok üzül~yordu. senmisin?. diye haykırdı. . ,.. ~, 

Vaktile tıpkı Gayerson'a benzeyen bır gene O sırada gene Gayerson, Venüs ill1 g.t' 
hr. onu sevmiş ve mukabele görmediij,indtn tlle konuşma~a başJamamıf olsaydı. r!' 
Neler alıyoruz? mütees<ıir olarak memleketi terketmiş ve basına söylediği sözlerin ne mana ifade 

Mısır hükGmeti 500 ton çuvalın Türkiy'"'ye 
ilıracını rnenetmişti Bu me~ele hakkında 
Kahire sefaretimlz, çuvalların Türkiyeye 
satılması için teşebbüslere girifl?liştir, Heni.iz 
mü..cpet bir netice alındığına dair alaka
darlara bir ma1ı1mat gelmemiştir. İhrac 
me\•.simi yaklaştığı bir sırada, piyasada çu
\·ala olan ihtiyac da artmaktaydı. Ilu gün
lerde Yunanistandan da motörlerle kimye
vi maddeler, boya gibi eşya ithal edilrmk
tedir. 

Türkiye - Almanya arasındaki ticaret 
anlaşması tatbik edilmediği için, Alman
yadan sadece mal yerine tekili mek•ub
ları gelmektedir. 1.1acaristan ve Rumanya
dan da kumaş ve kimyevi maddeler bek
ıenmektedir. 

Çukulata fabrikalarının 

vaziyeti 

Çukulata fabrikatörleri, İktısad Müdür
lüğüne müracaat ederek, aylardanberi hiç 
bir memleketten kakao çekirdeği, kakao 
yağı alamadıklarından fikiyel etmitlerdir. 

Fabrikatörlerin iddiasına göre, Basra ... 
&ğdad yolundan bu gibi efyayı tedarik 
etmek mümkündür . .Fakat, hükUmet bu 
n1alların ithali için döviz vermenlektedir. 
Çukulatacı1ar diyorlar ki: 

- Memleketimizde on tane çukulata 
fabrikası vardır. Bu müesseselerde 2000 
den faı.la lnaan ÇAiışır-. Bu sanayi himayıt
ltrden mahrum edilirse, on çukuleta !ab
r~kL-sı da kapanmağa mahkılm olur. 

Bundan bir kaç ay evvel, c;uku\at,ac1iar, 
döviz için Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu
na müracaat etmişlerdi. Ticaret Vekili 
•fiTOdi çukulata zamanı değil. diye bir ce ... 
v3b vermişti. - H . A. 

İtalyan • Rumen ticari 
mübadele protokolü 

imzalandı 
Bükreş 27 (A.A.) - Stefanl bildiriyor: 
İtalya ile Rumanya arasındaki ticari mü

badeleye müteallik protokol bu akşam saat 
18 de imza edilmiştir. 
Neşredilen resmt lebliit, İtalyan - Ru

men muhtelit komisyonunun ticari müba
dele mesele9ini halihazır vaziyete göre, tet
kik ettiğini bildirmektedir. Müzakerat her 
iki memleketin ikbsadiyab lçln memnuniyet 
verici neticelere ula::;tıran mütekabil bir 
dostluk ve anlayıf havası içinde cereyan 
etmi"tir. 

Yrnl protokollar liret fiatıru 9.50 ley ola
rak tespit etmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi· 
nın Çukurovadaki 

mubayaatı 
Adana (Hususi) - Toprak lt-"<hsulleri 

Ofi!'U Çukurovad~r: bir ay z.arfınd;ı üç mil
yon kilodan fazla arpa, 6 milyon kilo ka
dar da yulaf mubayaa etmiştir. Bu~day mu 
bayaa~ına da yakında başlanacaktır. 

Adanada otomatik telefon 
Adana (Hususi) - Adana tele!on hj\tla -

rının kurşunlu kabloya ta.hviline b<ışlan -
r.ıış,tır. İsl·eçli bir müteha!=i."iil!'I t.araiındo;n h'l
ı:trlanı:ın otomatik telefon tesi.:;atı prvie~ne 
F:Öre tesisata başlanan otomatik tf'lefu;1~.ır 
bnümü::dtki Cumhuriyet bayramınd:-t i1le
meğcı ~layacaktır. 

Venüs'ü unutabilmek için hiç de sevmediği lifini soracaktı. ~t•· 
bır kızla evlenmiş ve bedbaht olmuştu. Gene kız, uzun boylu, güzel ve çok fl\-.,.. 
Gayer!'Onlun da tıpkı o gene gibi koyu rr.a- Gayerson gene kızı zevkle dinlerken rJ 
,.ı gözleri ve güzel bir ağzı vardı. Veni.is niıs yükaek sesle Gayerson'un bablS' 
onu teselliye çalışıyor, ifrat derecesine va- şöyle söylüyordu. il' 
ran hissiyat tezahürlerini sevmiyor, ölçü- - Oğlunuzun benim en ateşli hayt•fi 
lü ve sakin bir şefkati hl'r 'eye tercih ~- riından olduğunu biliyor musunuz?· "{ir 
diyordu. Gayerı;on, Venüs'ün yaşını hlç du- - Buna hiç de hayret etmiyorum· tôf 
4~nmek istemiyordu. Belki yirmi beş an- tile ben de sizin çiğneyip geçtiğini' eli 
cak vardır, deyip geçiyordu. Simla'da her... rnklan eğilir öperdim. Aradan ,eıı. t? 
kes gene adamı seviyor ve onun .yüz. : ı:eçti. Hiç değişmemişsiniz., ayni ~ ~ı,i 
lerce &şık eskiten bu kadına bir esır gıbı tebessümünüz, ayni yakıcı bakışlar, 
:zincirlenmesi hemen herkesi müteessir e ... gene güzel, gene harikulldesiniı!. 
cUyordu. Fakat ayni zamanda herkes Ve- Ayrılırken Venüs ona: ıc?t' 
nıis'ün bu afk meselelerinde hiç bir ka - - Yarın sabah saat tam altıda sizi be 
behati olmadıiım teslim ediyordu. Çüııkii rim, dedi. ,.t.( 
o hiç bir erkeği başlan çıkaracak hareketler Gayerson'un babası memnunlyatle 
yapmıyor, biliicls daima yalnız kalmak iı- rek: 
temesne rağmen erkekler tıpkı bir ateşin - Muhakkak gelirim, dedi. 
etrafında yanmak için çırpınan pervRneler Gene Gayerson sarsılarak: .~ 
giLi onun yanından ayrılmak istemiyorlar... - Yarın Abah geımeğe gideceiioiS ,sr 
dı Gayerson'un babası Bengal'de mali hır ları getiririm. Merak ebneylniz. d1Y8 

n.iıessesenin başında bulunuyordu. Yerli- lendi. . ~ 
ler kendi~inden memnun değillerdi. Onu Venüs bu koyu mavi gözlü gene~ 0 ,4' 
bir Neron'a, bir SUla'ya veyahud Şaribt'e yarı tfığı. içinde bir daha dikkatlıee oo' 
benzetiyorlardı. retti ve iri yeşil gözleri ya.ola doldu. 

Bengal mıntakasında senenin dokuz a ... elini sıkarken elem dolu bir sesle, 
yıhda kolera ve dizanteri salgını olu)·ordu. - Allaha ısmarladık Gayenon, de~ 

~ 

. Münakalat Vekili Ali Çetinkaya ile mülakş~ 
[ 1 İnci sahifeden maba~ 

Bu arada halk ticaret biletlerinde de u- zamanda bittiği vakit seferlere tekrsı' 
fak biır tadilli yapıldı. Bundaki esRS şi .. lanııcaktır. , fi 
mcndiler tebekemltln 4000 kilometre ol - _ Posta ve telgraf ve hususile tt•e , 
duğu zamanda kabul edilmlfti. Bilahare işlerimizde ne gibi yenilikler dü;ü•~l~ 
7000 kilome_trcye ~aliğ olan şebekede e9ki yor?. Telefon muhabere ücretlerifıiP jıJf 
tarzda tatbıkın hır takım mahzurları ve zili mutasavver midir?. Vekalet jşltf f' 
nispetsizlikleri dai olduğu görüldüğünden 1 heyeti umumiyesi hakkında~alQrılB-t ' 
ona göre buna da ufak bir zam yani şebe- rir misiniz?. 
kPnin yü:z:de yetmiş beş artma.sına mukabil B 1 1 1 l f . 

1 
·ıni' I 

b · b'l tl d ··zd 3 il ı• d - u sene e gra ve le e on ış etJ ,r u nevı ı e er e yu e e ... arasın a di b'l' · ki d kişıf . .; 
bJr zam yapılmıştır. ye ı ı~ım se?e en seneye in ··ıc ,... 

D · D . il d ki. mektedır. Fevkalade ahval dolayt$1 ' ·Jıt - emır ve enızyo arı ara!'iın a na ı- .. h. 1 . ılı"'~ • . mu ım ma zemenın Avrupadan ce .A" 
yat masraflarını asgarı hadde indirmek ha- · d k' ·· kül. d 

1 
b. aJ ,,. 

kımından bir koordinasyon mevcud mu- m~stın ke ı kmt "'. Tat 
1 

° fayısile 
1 

fır ~~ 
d , me çe me eyız. e gra ve te c oıı af' ... 11. 

~,Muhtelif Münakalıit vaıntalannın Ve- rının bazı mühim ıstikametlerde t ~ 'I 
kaletimiz emrinde toplanması dolayı~ile altına alınması zamanla husule gel~,f 

iştir. Halen memleketin bir çok ye!· .J' 
halen deniz ve karada nakliyatı koordine 'f 'JV'. 
edebilmek imkinı olan me!=ielA, İzmir ha- de kira ile oturmakta olan P. T. ~' 
valil'linde kara nakliyatı ile İstanbulla olan kezlcrinin muntazam bir prograrrı b/ 
dC'niz nakliyatı üzerinde bir tecrübeye baş- linde her sene yeniden kurulma..<Ufl

11 ~" 
Jadık. Bugun bu tecrübeye devam ediyo- landı. Telefon hatlarımı:z: da garb V'iıl.Y/. 

rimi:z:den itibaren bir çok yerlerde 1' 1~ ruz. Daha başka semtlerde de ihtiyac gô- makta ve yer yer i•letmeye açııırıe1' ! .. • 
rüldüğünden .oüphesiz tatbik ve tecrübe te P",4 

Suriye ve Mısırla olan .beynelmUe1 - A 
cCeceiiz. İr Jlıl''-' hattı i:ıağlarunıştır. Irak, an vd dlf'"' 

- Dcmiryollarında gar lok<ı.nta ve büfe- doğru olan hatlarımızı da inf8>''-
leri yolcular ve hatt.8 bulundukları tehir - etmekteyiz. oJ 

lrrin halkı için çok faydalı olmuştur. Gar oe v-
otelleri te~is de tasavvur ediliyor mu?. Telefon mükAleme ücretleri Uzerlıl t , 

_ Hat boylarında kabili lskln oteller ve nüz bir teşebbüste bulunmağa vızl>~~ 
yolcuların istirahat ve iaşe~inl temin ede- kan vermemektedir. Telefon i_h~ f 
bill'cek lokantaların bulunma!'i:ı lüzumuna tamamen temin ve tatmin edilebıl 
k:.niiz. Demiryolları idaresi bu hu.;nsta f ... mana muhtacdır. .~ 
cah eden mA'.<iraf ve külfeti üzerine olabil- Hul8sa münakalat işleri memleJce;,~ 
mekte :zorluk çekmiyecektir. Ancak bazı yeni kabul edilmiş ve tatbik.ına bB ~J 
tccrübe!.:>rimi:ze göre gar kaıino ve oteUe- hır mefhumdur. Modern bir deV"!~tp_j 
rin\ h~nü:z: her yerde işletme husu!<unda modern bir idarenin her halde LI ti~ 
muvaffııkiyet gösterecek adamları bulınnk- çok işlemesi ve çok tekemmül e~;'ıJ I 
ta müfkülit çekileceği anlıu;;ılmıştır. 1-lem- liz.ım olan bir zaruret olduğuna k I;' 
lPketin havat ve faAliyetinde inkişaf art- vardır. Zira devlet idaresinin yilk.ıı;e!ç. J\.~ 
tıkça bu ~ibi teşebbüsleri Devlet Demir- olan memleketin iktı.sadi varlığı ve )ıtP"/. 
yollarımızın Ha etmesinin bir zaruret ola- refah ve saadetinin tamamlanma;' t 
cnğını tabii görürüm. . !'iunda en çok al.ikadar olan faabye i. ,il 

- İstar.bul, Anknra, Izınir hava sefer- kRniıma~ı olduğunu görmekteyit· tt' f.ııı 
teri t<'krar ne zaman b:ışlayacak?. l'dcrim ki bu ihtiyaç ve ehemrrıiYe ı:: O', 

- İstanbul, Ankara, İ7:mir hava SPferleri bir an evvel mi.inakalıit vasıtaJarı111 .,ı-?. 
b.'l5lamış olan pistlerin henüz ikmal edll- tekemmül eder ve memleketin h~rı-' f'I 
rr.E-miş olmaı:ıı dolayı~ile muvakkaten t:\til daha büyük bir amil olmağa do..,,,- . 
edilmiş bulunmaktadır. Bu pi~tler yakın rür!'iC bitim de bahtıyarlığımıı 11f 

~...,..,,...,---~~~__,,..,~~~--~.....,,.,~--------=--~~~ ...... ....-·--..-.--~~~~~--___,~-----.,..----~~~~~~~--~ 
sözleri ateş saçıyordu : ,an gece~inden sonra iı değişti .. Bana ö,yle nıek 1ılzımdır ... Yoksa vay halimize!.. dığın hakkı cebren bana ödetrrıelc··ıv fy 

- Yalan!. Yalan söylüyorsun, diye ba- şeyler tattırdın ki, artık eski günlere ayni Küçük Bey!. Okuduğunuz maı:ıallara kan- lık ve yağmacılıktan farklı tutulabt ~.ıl 
ğırdı.. feragat ve mahrumiyetle dönmem imk;',n- dığım için şimdi cidden nedamet duyuyo- Nışanlımı benden koparmak iç~ 0,ıı' 

Kollarımı kavuşturdum. Sak.in olmağa 5ız göründü .. Buna rağmen, gene de ar- rum .. Çok ahmak ve budala imişim .. Şef- ~ürü iftira ettin .. Bu hareket, vıcd1il1,; 
çalışarak: kadafımı kötülemiyecektin1 .. Onunla ara- katimi ve samimiyetimi, a•nhu:z: ıstırablnra gın ta kendisi değil de nedir?. :S· /" 

- Asla! dedim. Vt:' boiuk bir kahkaha mızda ebedi bir filr bulunacaktı .. Sö:z:üme karşı koymak gafletinde bulunmam affo- geçeceğini umdun? .. Ve ne geçtl1· 
~ savurdum. hiyanet ettim .. Çünkü mecbur edildim ... lunmaz bir suçtur .. Zaten bu çirkin h.idi- nazarımda nesin?.. 1.ı 

- Peki bu ne demek? .. Ne halt etmek? .. Çünkü iradeııiz kaldım... E~nin meydana flelmesine bu ıuç ıimil 01- Söyledi~i her cümle beni bir ıcırbB~ 
amanyo u 

-------Edebi Koman 
TEFRiKA: 2 7 

Kt:.RIME 
NA DIR 

- Zü181!. Ben seni çocuk yaşımdanberi Zülıll ayağa kalktı. Yüzü sapsarı olmuş- duğu içindir ki, •imdi böyle büyük bir besile sar~ıyor, benliğimde phrt:_ rıı ;,. ~ 
) d<'.lima artan bir muhabbetle sevdim. Sana tu. Beni hRkir gören bir bakışla süzdük- pi~manlıkla dOvÜnÜ)·orum.. Ne gaflet ya- ) .. .aralar açıyordu. Gerilmiş bır. !;,o r 

·(
1 kıl kadar :r.arar gelmesine hiç bir zaman ten sonra tok bir sesle dedi ki: tabbi! .. Ne gaflet.. idim. c; .. h11 k~lkan. kuduran.~ ... 

il ·· d F k t N k be · ·· I De k k 1 d b rn,ıerlm kısılmıf, yumruklarım sıkılınış-W go:r. yumma ım. a a amı nı oy c - me i Sl'ne erce koynumuz ~ ir zaptediyordum. 

- Nefret edemezsin .. ffiltlcrini tahJJle ça-1 defil!_ Evet, yıllarca ekmeğinizi yedi'T!: 
lış.. Dikkat et!. YanılmR'-· Sayenizde büyüdüm .. Bu §şikAr.. Ukin 

Hırsla geri çeldldi. Bakışlarında müthlf hamiyetiniı:i, ülüvvü cenz.bınıı.ı böyle başı
pn ıltılar vardı. Altınd::ı luudığ:ı büyük ıJ ... ma kakmak o yük.-.ek şanınıza yakışmaz
naddıın ııyrılmak ve aşırı hareketlrrinin bir dı:. 

and• idrak ettit;i apaçık manasını tevil et- Bir saniye sustum. Göisümü derin bi.-
mek maksadile: nı•fesle fişirdim. Fırtınalar kopan ruhu:nıın 

- Sen, dedi; bir cahilsin, bir hiçsin .. Sa- aynası olan gözlerimi ateşli bakış~oınna 
na zerre kadar kıymet vermiıı değilim ... 7.a- dikerek heyecanlı sesımle devam ettim: 
vallılığına karşı duyduğum merhamet, her - ~fadcmki iş bu raddeye ıelmi,lir; ar
hangi acınacak bir mahliılr. için duyula"ak tık susamam .. Sen bir uçurum kenarında 
meı·hametten farksı1d1.. ~nl kovm11.dım. d'Jnıyorsun .. EvlE'nmek Ü7ere hulunduğıın 
Biçarelikten titreyen vücudünü tiksinme- adt-m, sefih ve ('apkının birisidir. Sen onun 
den okf3,dmı. Bu okfftnıtıs sana cesılrt>l bütün fena itiyadların~ gem olacaksın .. Onu 
verdi .. Oynqmağa kalktın!. L"!ah etmeğe, yola getirmeğe çahşaCRks-ın .• 

Son raddeye kadar k~ybettiğim izzeti l\oluvaffak olabilirsen ne mutluf.. Olam:ıdı
ne(ı.;mi kazanmak sırası gclmifti. Bir .-ncla ğıu takdirde, bedbaht bir kadın, ömrüniin 
h.Jı.la doiruldum: sonuna kadar ihmale, ihanete kurban bir 

- Pek ileri gittin! dedı-m. Ben bir <."ahll, bı,are olup kalacakıın .• 
bir hiç olabilirim .. Fakat n•nkör bir köpek Zilli! yerinden fırladı. Dudaklan tltrıyor, 

nıiışkül mevkie düşürdü ve elimd~ olrna- yılan beslemişiz .. Demek ki kendine i~ık tı. Islığı andıran hır fısıltı ile: 
d d Çok ağır bir söyleyişle: d3n öyle maharetle benden söz :ıldı ki, '.<iÜ~Ü vererek velinimetin olan insanların Ea - Devam et!. e im. ; 

kendim bile, bir cinayet kadar korkunc olan adetlerini çalmai;a kalkıyorsun ha? .. De- - SuSArnkmıyım zannediyorsun.,. Cür- - Dikkat et!J.. dedim. ~ t 
mürailikleri kabule raı.ı oldum. J>İ'.<iE>lerinin zerre kadar hükmü ol:naya - etkı1rlığ111 bir küstahiıkU .. Uğrunda tah~l- Bana doğru bir adım attı . .t\bB~~;ı: 

- Beni inandıracağını mı umuyorsun? .. caktır Nejad! .. Ben Namıkla evleneceğiın llni. istikbalini (eda ettifini söyledığin bü· tından fış,kırdığı için, beyaz geee ~-J 
Bi.ıtün bu iftiraları !llırf k~ndi !llaadetln, ar- ve sen baka kalacaksın!.. yiik aşk bir yalandı .. llaylaz ve keyfinde teklcrile çıplak ayaklarını aydıJll• tft''./ 
zu!arının husulü için yapm\dığına yemin Ben de ayağa kalkmış, dim dik karşı- yeti~tin.., Sevda oyunları hoşuna gidiyordu.. ziya, bu hareketile kımıldaınıf v• (?f 
edebilir misin?.. sında durmuştum. Yakında, kolayında bir teyzezade buldun.. kadar yükselmişti. Vücudü, btJ O:~ııJ 

- Evet Zülal! Sana bu sözleri söyletnekle Gözlerini kı<;arak yüzüme tükürür gibi Onu hayaline kahraman ettin .. Ben olrr,a- sanki yukaruı koyu, aşağısı açık tO:i!· 
dliştüğümü biliyorum .. Fakat mazur gör .. devam etti. sam bir başkası bu vazifeyi görecek, şiir... dns alçıdan yapılmıt bir he)·Jc:~ .. fJ ~ 
Kendime malik de~ilim.. Çılgın gibiyim.. - Sizin gibi değersiz adamlar keııdiJ~... !erine ismini verecekti.. Fakat madeınki Loşlukta radyomlu gibi ışıldBY~1tıt 
Onunla bir şeriki cürümdük!.. Ne yaptı- rine acındırmayı -çok iyi bilirler .. Aciz 'e lx>n va~~ım, uzağa gitmeğe hacet kalnıa - gö7 lerini, misline güç rastlanır bit' J\l~ıı· 
ğımı bilnliyordum .. Onu da kurtarmak is- zavallı görünürler.. Aşklarının derin ve n1ı~tı .. Oyle değil mi? .• Yanlış mı anlıyo- membaı halinde derinleştirerek ,o,.#'/. 
tiyordum .. Seni seveceğine ve biltün ha - ebedi olduğunu temin ederler .. Şiir ;ya- nım?.. _ Ben çok dikkatliyim .. Bu j_htJI-;~;; 
valiliklerinden vaı aeçec-eKine inanmıştım. 7.ar, favori bırakırlar .. O kadar hasso.!'itırlcır - !!!..... tac olan sensin!.. Evvela, ncrede

1 
~~~;-

Sonra, senin de onu bej;endiğini anlıyor- ki, karşılarında kimse bir ku3Ur edemez.. - Niçin cevab vermiyorsun? .. Oynadığın iunu ve kim olduğunu biJrıtCfl., y -
dum .• Birbirini:z:e yakışacak, denk ve mcs- Hemen alınırlar, darılırlar .. Yahud hafi! bir komedyadan ba,ka ne idi?. İstakbali- 0 anda nasıl oldu bilmlyort.Jf11' . .,ır 
ud olacaktınız.. O sıralarda kendimi hesaba bir nü\•azişte bulunursanıZt bu uzurı za - nin suçunu zavallı varlığıma yüklemekle, :ııP' 
katmıyordum- Saadet benim için erişilmesi man hayallerinin gıdası olur .. Artık ondan benim yüzümden böyle ziyan olduiunu ile- ~ok ~ri ve sert hareketile al J 
imkinsıı bir diyardı .. Onun daima hasre- hisse çıkarırlar, kendilerine pay biçerler.. r1 sürmekle gUya hak kazanmak istiyor- kat yapıştırdım. C. -"" 
tini çekerek ya.eayacaklun.. Halbuki. ni- G11ıvPt mııtJ11v•kkız ve ihtiyatlı hareket et- dun. Bunu kabul etmiştim .. Fakat kazan- ~ 
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Hücum esnasında,,_ _____ ..... 

h ü c u m d a n Hariciyede teri i, - ve 
.!.Iürriyet terbiyesi 

dikt:r~~~.h ar~sında zuhur etmiş olan 
•aff k~r ül<lerın bu harb içindeki mu-

İngiliz resmi tebliği sonra 
Londra 27 ( A .A.) Londranın tayin ve nakiller 

riter• ·~~tleri bilhaısa Avrupada oto- İngiliz Hava ve dahili emniyet Nezaretle-
Jand reııınler lehinde bir cereyan u- ri tebliği: 
Fraırı •rtnıı,!tır. Hürriyetin beşiği olan, Bugün düşman az faaliyet göstermiştir. 
~ı:!' ile bugün önündeki Örnekleri ~ Manş sahilleri üzerinde müteaddid küçük 

""• 1 En Uı.yyare filoları göriıkmü.şlerse de ya!ruz bir "'-- ça lfıyor. ciddi Fransız 
~"""~'lal d kaç tayyare dahile doğru nüfuz etmiştir. 
dı. t.n arın an birinin son sayısın.. B Iardan üçü avcı tayyarelerimiz ta-
hrJarı ınnııt bir muharririn şu aa • rn.fı:an dilfürülmÜftür. 
trııı ~1 

okuyunuz: «Dünkü Fransa Saat 18 e kadar yalruz Wight adasında 
leflll.lıın.ı la..tlaımaya, umumi kemik • deniz kC"narına bombalar düşmü' ye hiçbir 
ııı.ıı,'~e. maruz bir uzvun kJit.,ik ali- hasar ve zayiat yapmarrw;lardır. HareVt 
'- l'Uıı .. • h k'-·-d al qJ:.ili • &osterıyordu. Yenileşme a ıu.n a ınan mufassal raPorlara nazaran 
lıah Y~lıni kaybeımi, gibi idi. Her bir diğer düıman tayyaresinin daha imha 
••rd •~ı ve nebati hayatta üç devre 1 edıl~iği anlaşılmıştır. Bu suretle dütmanın 
l'eai. ır • Arnudi yükıelen inkişaf dev- ; bugun kaybettiği tayyarelerin adedi 47 yi 
\'ttl~ ~~Vcu~ kuvvetlerin tahrib kuv- bulmuştur. Dün kayboldukları bildirilen 
l"tsi• l'lrıi tavıza uğrattığı kemal dev· dört pilottan bafka iki topçumuz da ölmüş
rtı.J .. •~le .hiç bir tavizin müe~sir of.. tür. 
tiin 

1~ 1~hıtat devresi. Çınar gök yü
Fr.: 0 rtu fırlar, durur ve ölür.» • • Londra 27 ( A.A.) 
dur aa, •ernalara doğru yükselmi,, 
tir. MUfhve ölmüş olan bir memleket- İngiliz Hava Nezareti tebliği: 
te U fttrire sorunuz: cNiçin? .» Si- İngiliz hava kuvvetleri dün dü.şrnan tay-
L Ct\'ab k · H'" • •. yare nıeydanla.rına gündüz hücumu yap-
ıqılJan verece tır: « urrıyetmı mJ.flardır. Dün ıece bu hücumlar büyük 
.... ı/~adığı İçin.» Demek ki ku- bir mikyasla genişletilmiftir. Almanya Ue 
lllıı ~rıyette değil, onu kuUanaına· işgal altında bulunan Holanda, Belçika ve 

l' 
0

• ndadır. Fransa.da 27 tayyare meydanı bombardıman 
let :~~i açınız ve gelip geçen otori .. edilmiştir. Almanyadan dönmekte olan bir 
lo., •ıınıterin neden yıkılmıt olduk- bombardıman tayyaremlz, İngiltereden dö-
l ... tetkik d' . s· . ·ı • llll~k e ınız. ıze o en ıyı erı nE-n bir Alınan tayyaresini düşürmüştür. 
• l(..:nda dahi 'un lan söyleyecektir: İtalyadakl hedefler üzerine yapılan hü._ ::ı~~n fevkinde bir İrade tasav- cumlardan maada bombardıman tayyareJe
•·- •~.'lıyo.rd.u .• Hürriyetler bu İrade rimizdcn mühim bir arup dün gece Lcip-
-"qf)J~• .. ~ ZJgİn garbında Lenna sun'i petrol f1brika-d~ F k ıyı nıyetle ortadan kaldm 1- F ki d 

1 
h .. b-•' at, zamanla, bu iradeyi müda- sırıa ve ran u~t petrol epo arına ucum 

.... , t · ctmiı,tir. Frankfurt tayyare fabrika.;;:ı, Gries
~J.dc. ezvar, menfaatperestlik, dalka• heim civarındaki infil6ık maddeleri fahri
~~· • kayıdsızhk, hodbinlik ve kasını şiddetle bombardıman etmişlerdir. 
'-llrrı ·~ıleri çerçeveledi. Bunlann Hocchet, Co1ogne ve Leip7Jg'de hedeflere 
riııi ~ dıyanamıyanlar hürriyetle- hücum edHmi, ve Hamm ve Schwerte iaşe 
>'t q. ~ almak ve kanunu her irad~ depoları bombardıman edilmiştir. Bütün ""d ı!.,i.in. tutmak İçin birleşip ayak.. g("ce devam eden bu hankita L;;tirak eden 
F~ ; Yalancı mabudlan yıktılar.» tayyarelerimlzin hepsi biri müstesna olmak 

ti)~ Vaki, kudretli zaman1annda hür- üıere dönmü,lerdlr. Gündüz harekatına iş
lı.b • Cebir ve tahakküme karşı bat , tirak eden tayyarelerimlzden birisi de dön-

"'lrrıı k memi~ir. ~ a • tecavüz ve itisafı yok et-
l!iir,. •trnile ayni manaya gebni,ıir. A1,..an resmi tebliği 
ti, 

0
7•t rejimi «Ne yapılırsa yapılsın 1 

!!lııı h~~ o;>lsu?!• rejimi değil, ka~u- Berlin 27 ( A .A .) 
~etletinırruyehni, haklann ve meı u- Alman orduları baı;kumandanlığının teb
"Iİd I tayinini, her nevi tazyik liği: 
'trtıif..,. annın meşru suretle te,ekkül Alman hava filoları, cenubi İngilterede 
ttrtıi otoriteler elinde toplanmasını, Portsmouth askerl limanında liman te
ll~tte '8.hsi ve fer'i k uvvetlerin sisntına, tayyare meydanlarına ve aske
J.f-.; tabiiyetini istiyen rejimdir. ri kamplara mükerrer hücumlarda bulun
'tld Y~tPerver ister ki bir polis mev- muşlardır. Scilly adası üzerinde bir telsiz 
tlaİJI 0 

un, kanunlar hükmünü İcra istasyonu ta.hrib edilmiştir. Fraserburgh'un 
~; l'lı&bkemeler kararlarını ser • •imalinde, bir gemi kafilesi içinde seyreden 
~ : •er~iıı ve parlamento milli ida- üç ticaret vapuruna bombalar isabet etmiş-
1\tı ... • endınde cemetıin. Hürriyet a- tir. Muharebeler esnasında, Alınan tayya-
t "'1 d k H"" · rPCilerl, havada bir çok şayanı kayıd mu-flitıarı, eme deiildir. urrıyel, vaffakiyetler elde etmişlerdir. 
le L_ nun dediği ııibi, ,idde • 
· ..,, ~- 1 b 27 ağustos gecesi, mühim kuvvette muha-1•d'ır 1 

• U<na hassa11nın ga e e • 
• 8 d rebe tayyare filoları, Plymouth askeri lima-

tördiilct azı kimse)erin otorite e ' Cornwall tayyare meydanına. ayni 
Jı.a h.l eri diaiplin, hakiki ıeklile, i,te :U::anda Coventry ve Binninaham'da tay
Oto.;t ebe.~e mündemiçtir. Keyfe ti.bi yare fabriki!ıları Cb:erine, Hull ve Newcastle 
dOh e ~Juninde disiplin sürü ruhunu 1 ıimanlarındaki te:.isata hücumlar yapmışlar 
1-t İ1t tur. Hürriyet disiplinine in"an • dır. Bombardımanlar neticesinde, ezcümle 
İıtel' t'tlc 'Ve İz'anlarının ıevkile isteye Plymouth ve Hull'da bir çok noktada yan
~.r~' "hıiyetlerini muhafaza ederek gınlar ve infiliklar olmuştur. 

p aa.r. Tayyare-ter vasıta!iilc, İngiliz limanları 
t~b~k'!• hi.in.iyet disiplini, hürrivet önüne mayin dökülmesine devam edilıniş· 
lı.yı,~id'llıe vabestedir. Bu terbiye lir

2
·
7 ....,L_ iluh zaman -dikkat ediniz- de- •#UJ!os gecesi, İngiliz tayyoreleıi, Al-

J:' "'l'lıt er inh' .. hr• manyada bir çok noktalara bom.balar at-
ral\aad ızama ugramı' ' mışlardır. Hasar pek azdır. İki sivil ölnıüş, ..._ ,, a olduğu gibi .... 

•ra ld'? ıckiz kişi yaralanmıştır. _ li" 11~ neden bu hale ııe ı .. 
llrrı)'etini kullan.-mS\d1i1 icin. AFKI" KABA. 

.......... Nasuhi BAYDAR 

'I' 
8

ABAH GAZETl:LERI 
~llltı:-~ 
tıı~ 

iZi.AR NE HAi.DE HARBE 
l:!ıüıııYa GİRMİŞLER? . 

DA.KB 
İnpliz resmi tebliği 

Kahire 27 ( A .A.) ~llerı rn Zade Velid Fransada harb mes-
liııı1 ı.ı:elesinin ehemmiyetle taKib edil- İngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 

~Uller· etaı Petcn hükCımetinin bir harb Bombardıman tayyarelerimi~ İtalyan So-
~;-)'ette1 tn~selesini ortaya çıkarmasının malbinde Mogadiscio'da askert hedeflere 
~ t, P'rıns trı.evsırnsız gibi göründüğünü, fa- hücum etmişlerdir. Binalar üzerine tam 
l: ır._ hü~~a~tclerinin neşriyatına ha- ~betler vaki olmuttur. Yangınlar müşa-
1.ı ... t,0 <tin bunda haklı olduğunu, hede edilmiştir. 
~ Cil1tJerı:S~arın 1939 eylUlünün üxünde Habeşi standa Dessie'de hava meydanına 
i.till tazn raber Almanyaya barb Han da bir hücum yapılmış ve hangarlara bom
~bil 7~· Almanların 14000 tayyaresine 1 balar atılmııtır. infiliktan bir bina çbk " 
•roı- \re d· tayYareleri bulunduğunu söy- müf ve bir yangın çıknuftır. Tayyareleri-
.:..~ n, .. :r.0 r ki: mit.in hepsi salimen dönmü.ş1erdir. 
• ''ıttte1'1,e . •er hem. Başvekil, hem de be$ Galabat ve Metcma üzerlenne de hava hü 
~ or~ı l larhiye Nazırı olduğu ciht-tle cumları yapılmış ve buralarda askeri he
"-. ~t\ l U~u~un ne halde buhıntltığunu defler üzerine lam isabetler vaki olınuş
tl. \'1ııdi . Y hı lecek bir tnet;kİde idi. Bu tur. 
~~~ltn~·ttıin mcs'uliyetinl bir kat daha Garb çölünde, Bardia ve Eladem'e hü • 
~ "leht ~ecek seheblerdend.ir. Ondan cum edilmiş ve Ela.dem'de han,;arlara bir 
'lıııı "llqt '?bık Baı,vekil ve arkada.,ları- çok tam isabetler olduğu mÜ!$ahede edil '"" 
......_, ""\tdi~~.•rmek.ıdz.in bir ada let di\·anı- mü;tir. 
1f ~. &l:u.::•ııı olmAlarında tam bir i:oabet 
~t "' n ~eme e11nasında vuku bulacak 
.ı., ltL_tl '.hcede \'erlle,ek hükümh_•r ise 
"~~erını·· -ı 
ı.. 1-~• Iİ)· l7. an5 n.ca idare eden bütün 
"""! t)rl aset adamlarına müessir blr ibret 
~" e<rektir .• 

lıltS·u• '-·E · .., , Ti BUUJNAMIYAN 
~ HATALAR 

"'- u., h'"k• ~1, l'rıırı u um.etin Erzincan ve diğer 
bı- 'ltrin· ~kalarında yapılacak devlet 
.., taı.._. -ın •n•.. . . '--

t - .... ..._ .,.sı ıçın ucş milyon liralık 
,~ tapı t kabul ettiğini, Kızılay ka:!'ala
b· t\ oldu _anan yardım paralannın bundan 
ır Runu · E · l &an.., , :yenı rzıncanın dahıı emin 

• • Kahire 27 ( A .A.) 

İngiliz deniz kuvvetleri resmi tebligı: 
23 ağu.st03u 24 ağustosa bağlıyan gece, 

derili: kuv\'etlerimiz, askeri tahşidat bulu
nan Bardia İtalyan limanına ve gene Libya 
sahilinde Bomba d~niz tayyareleri ÜS!'Üne 
hücum etmişlerdir. Bu iki mahal muvaffa
kiyetle bombardıman edilmiştir. Bardia'da 
kuvvetlerimiz limana girmi!Jler ve hedef
lerine çok yakından atef etmişlerdir. Hatb 
gcmilerimize hiç bir hasar olmamıştır. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada_ bir mahal 27 ( A .A .) ~ttre ~lan e8ki Erı.incan şehrinin 3 ki

~J)ıla,!'ı ~~ali garbisinde kurulmak üzere 
ı ... bilrıllf Urnl.Qk muamelesinin bu günler- talyan orduları umumi karargahının 81 
~11' bit olacağını söyledikten sonr~ bu numaralı tebligi: 
~ "1 htt~l ~oksan veya zorlu,tundan do- ŞimaJi Afrikada tayyarelerimiz, Scefer -
k..~'ttı. " Reciltrruş bile bulunduğunu, bu ıen'de makanlzo kuvvetleri ve Sidi-Barra
)l'd.iy,1 e~a ZOrlufun mahalli idarelerle ni'dekl barakaları bombardıman etmişler
~e-tirı kJ.fi derecede sal.Qhiyeti bu... dir. Harb Memilerlnin refakat etmekte ol-

olduğunu beyan ediyor ,.e diyor d~~u bir diJfQlıuı kafilesi şarkt Akdenizde 
'"' mu1eaddid defalar tayyarelerimi:ı.in hilcu-ft ~\'tt, u m 

•.. lı.ıl"lj, h ınaı noksanı \•e '.\:ahud t:or1uğu una maruı kalmı,tır. 
,.._ trhan · bi · · Şarki Afrikada Asmaraya kal"fı yapılmak 

L. .... •• U rı r makanıa nı3l<-dılehıle- iste-nilen bir kı t bb 
~li L'•I )'et ıetinni)·or·, !llkat t:n tehH- a n e~e üsü müdafaa 'kuv-
"'ı&b ... •rdan d b . vet.lerimitln sert müdahalesi rıetiı.:esinde a-
~ ot.hin • a zararlı netirelt"rc ı;e- kim kalmıtlır. Düfrnan tayyareleri, bom _ 
ı ~dt, Yor; de\·let lf'şkilRtının her taba- bal rını kı 1 tm ı "'"t" eıı b" .. cı r. ara a ış arsa da bir glm;ı ha
bııı.~ hy Uyuk iyi ni~·etlcrc ra:men sara sebebıyet vermemişlerdir. Avcı tay-... ı· roller akam t • • I '-il lQJ tu e e ugrayor E11 bart:ı yare erimiz bir düşman tayyaresi dü~ür-
L ~ tOrd""~~nl Erzincan tehrinin İn!'.1- müştür. 
~ .. ltıtı urumu b ' 
~--·• 1 tbu mut~ u usul noksanını \ 'e:ya Bir kere daha İsvlçreden ;elen düşmen, 
~""llt.. ortadan kaldınnak IU- İtalyanın muhtelif timalt eyaletleri üze

ı rinde bombardımanlar yapmıştır. 

manzaraları 

Nluharebeyi seyreden 
Anadolu aJanııı muha

birinin anlattıkları 

Londra 27 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Cumartesi gecesi, yüksek bir binanın 
taraçasında mükemmel bir tetkik noktası 
temin etmi~tim. Alman tayyarelerinin ;:ısıl 
Londra üzerine yaptıkları ilk ziyarette ilk 
yangını çıkaran bombanın düşmesini bu
radan gördüm. Bu bomba her halde uğul
tulu bir bomba idi. Fakat çıkardığı gürül
tüde haşiyet veren bir mahiyet yoktu. Bom
ba, projektörlerin z.iya hüzmelerinden ge
çerken gözüküyordu. Bu Hk bombanın 
dü,mesini müteakib, hemen derhal, yangın 
alevleri semayı kıpkırmızı yaptı. Ateş, bü
tün 'iddetile yirmi dakika sürdü. Sonra ya
vaf yava, azaldı. Nihayet, bir buçuk saat 
c:onra, şehrin üzerinde parlıyan ışık yalnız 
ay ışığı idi. 

Ertesi gün, Londranın bombardımana 
maruz kalan kumında gezerken, iki esaslı 
cihet müşahede ediliyordu: 
Hasarın mahdud mahiyeti ve itfaiyenin 

aldığı neticelerin mükemmelliği, filhakika 
.şehir itfaiyesi, yangını yalnız dört binaya 
inhisar ettirmiış ve yalnız yangından so -
kakla ayrılmış olan binaları değil, fakat ay
ni bloka aid diğer binaları da afetten masun 
bulundurmuştu. Yangın bombası, bo.ş; yere 
etrafa alevler saçmıştır. Filhakika düştüğü 
yer, balmumundan manken ticareti yapnn 
bir ticarethane idi. Bunun yanında bir çi
çek ve kuştüyü evi ve öbür tarafında & 
bir kadın şapkası fabrikası vardı. Buralarda 
stoklar derhal ateş almıştır. Bu sebebden 
itfaiyenin muvaffakiyeti bilhassa daha bti
yüktür. Ertesi S3bah, bombanın dü~ttiiü 
binanın ancak demir iskeleti ve harici du
varları gözüküyordu. Londrada gotik 
stilde pencerelerin yerleri boş duruyordu. 

Ankara (Hususi) - Hariciye Ve
kaleti merkez ve taşra memutlan a 
rasır.da terfi, tayin ve nakilleri ihtiva 

eden kararname yüksek tasdikten 
çıkmıştır. Bu kararname ile, altıncı 
derece memurlardan Bükret Büyük 
elçiljği müsteşarı Basri Rizan, mer
kezde ba:şkonsolos İsmail Hakkı Ok
day, beşinci dereceye, 

Yedinci derece memurlardan. Ku
düs başkonsolosu Celil Tevfik Kara
sapan, Şam konsolosu Necab A-1ene
mencioğlu, Kös-lence konso!o.ill Fuad 
Aktan ve merkeıde AbduJlab Zeki 
Polar altıncı dereceye, 

Dokuzuncu derece memurlardan 
• Muammer Yücel, Kudüs başkonsoloı
luğunda muavin kon!'t01os HuJUsı Ta
mer, sekizinci dereceye, 

Or.uncu derece memurlardan mer
kezde Refet Altıntaş, Mucib Parer, 
Mahmud Conker, Bükre, Büyük el
çiliği üçüncü kQtibi Mustafa Boravalı, 
Roma Büyük elçiliği üçüncü kitibi 
Sadun Terem, Atina Büyük elçiliği 

ücüncil katibi Necdet Kent. Çin hü
kUmctl nezdinde Türkiye elçiliği ij .. 

çüncü ki.tibi Yümnü Sedes, Tallin el
çiliği üçüncü k8tibi Refad Akdur do .. 
kuzuncu dereceye terfi ettirilmişler
dır. 

Madrid elçiliği başkitiblij;tine Lon ... 
dra Büyük elçiliği başkitibi Orhan 
Tahsin Günden, Berlin Büyük elçili~ 

ğ:i ikinci kitibliğine, Polonya hiıktl
mctl nezdinde Türkiye Büyük elçili ... 
ği ikinci k8übi Samim İzzet YE"mişçi· 
başı, Bern elçiliği üçüncü k&ti'hliğing 

Brüksel etçil.iği üçüncü kAtibi 'l'alit. 
Benler, Budapefte elçiliği ikinr::i lca· 
tibliğine TaJlin elçlliği ikinci kitibi 
Retad Akdur tayin olunmuşlardır. 

P. T. T. idaresinde 
terfi ve nakiller 

Bu suretle bina umumi heyetile bir kilise 
harabesini andınyordu. Ankara (Hususi) - Ankara mer-

kez müdürü Naci Baykal, Bursa mer-
Alrnan hava faaliyetinin büyük kurbanını kez müdürü Yusuf Arfen 90 liraya, 

İngiliz fa.iri Milton teşkil etmiştir. Miltonun 
Konya merkez müdilrü Faııl Barın, 

heykeli, kaide~inden aşağı düşm~i~ti.ir. l\til- Sıvas merkez müdürü Mithat Okan 
ton' Vakur bl'r tavırla, baıı bir kum tor- k 

BO liraya, Tekirdağt mer ez müdürü 
bası üzerinde yerde yatmaktadır. Esasen ha- Sami Sungur, Kütahya merkez mü-
sara uğramamıf olan heykel, kli~enin ya· dürii Himid Tuncer, Erzurum merkez 
nında eski mevkline konacak, fakat !\.lilton müdürü Ahmed Hamdi Erol 70 llra-
kırılan moıaikli camlara acımaktan keneli- ls 

ya, parta merkez müdüril ŞevkJ sini alamıyacaktJ:r. 
Yener 60 lira terfi ettirilmi~lerdir. Londra halkı, şehir üzerine yapılan ilk 

hücumdan sonra sakindir ve hiç de~lşme... P. T. T. umum müdürlü~ü telefon 
miştir. Hcı.Mrın vukua geldiği mahallede işleri reisliği fen müfettişi Hikmet 
oturan meraklılar, bombaların tahril, ettigi Tekebaş levazım müdürlüğüne, lcva-
bir kı:tç evi görmeğe gitmekte, f:ıkat bazı zım müdürü Kenan Onat telefon l.şle· 
polis kordonlarile karşılaş:maktadt""lar. Çiin- ı ri reisliği fen müfettişliğine nalclen 
kü yanan binalann dı, duvarları yıkllmak tayin olunmu$lardır. 
tehlikeııi şı:östermektedir. .. ......................................... . 

o Yeni ısımıer 

Soy adlarımwn öz Türkçe keliınelerrlen 
ıeçilmesi karan, ondan sonra doğan ço
cukların göbek adlarının da Türkç1! kek -
!erden alınması neticesine vardı. Çok iyi. .. 
İsimlerimiıde Arabcanın ve Farsı.:anın işi 
ne? Bir çoğumuz Wn.imizin manasını bile 
bilmeyiz. 

Fakat eskl Wmlerde yalnız yüksek bir 
iddia manası aranırken yeni isiınierin hır 
çoğunda kendini hakir görmenin, lrn.tt.i tah
kir etmenin yer bulmasına bir mana vere
miyoruz. Bir evvelki nesilden olnnların 
hemen hepsi ya ıekidir, ya fatin.di,., ya 
akildir, ya faiktir. Vakıa yeniler tçınde de 
asJanı, kaplanı, erdojanı hadsiz hesabsız 
ama eski isimler araı;ıında meseli bir ebleh, 
bir cahil, bir ahmak yahud bir hasisine 
ıa~tgelememiştik. Fakat yeni işittiğiniz i
ıimler ara!lllda aptal gibi, yapışkan gibi 
nefse hakarette o kadar ileri Ş!idenler 

var ki, biz bunu öteki iddia ve tclahürün 
bit· aksülimeli gibi telikki ediyoruz. Yoktca 
eşki isimlerin iddiası tahakkuk etmemiş ve 
tecrübe ile aksi sabit olmuıtur da halk, 
yeni doiianlar için i.ıtedikleri evsafın aksini 
ifade eden kelimeleri mi tercih ediyor?. 

o Kadın va erkek 
Erkek olan kadınlar çoğalıyor. Bunlardan 

bcızılarının ameliyatını yapan operatOr .PrI. 
Kemal, bu mesele münasebetlle bir arkada· 
şımıza: 

- Bir ameliyatla bir kadını i!rkek, bir 
erkeği kadın yapmak kabil değildir. O za
le~ı erkekti, bir tarafındaki gayritabülik 
yüzünden kadın &anılıyordu. 

Demi,. Operatörün bu tavzihe neden lü
.tum gördüğünü anla.yamadık. Yoksa aklı

na esenler arasında kencfisine baş vurarak: 
- Aman doktorcuğum, ocağına düştüm; 

beni kadın (yahud erkek) yap~ .. 
Diye m\Uallat olanlar mi çoğaldı? .. 
f.ğE'r öyle ise, merak edilecek şey: Acaba 

erkek olmak isteyen kadınlar 1nı, yoksa 
kadınlığı tercih eden erkekler mi daha çok
tur?. 

Bu ciheti erkekler ve kadınlar arasında 
yapılacak bir anketle anlamak kabil de -
gildir. Çünkü iş lflfta ve nazariyede kalclık
ca herkes bir şey söyleyebilir. Fakat cin
oııiyetinden, ancak ameliyata razı olacak ka
dAr müşteki olanların istatistiği bize haki
k6.ti ökretebilir. 

o AQzımızın tadı 
Geçen harbin acılığını bize daima hatır

latan ekmekle ,ekerdir. Samandeın ekme
ğin kileııini yirmi kuruşa bulamaz; şekeri 

hir iki liraya bulduğumuz zaman öpüp 
ba~ımıza koyardık. 

Şimdi çok •ükür, biz harbde değiliz ama 
bütün etrafımız ateş içinde, ithal.it ve ihra
catımız son derece daralmıştır. Öyle iken 
ekmeii geçen seneki fiata, şekeri kiloda 
ancak on kuruş pahalıya yiyoruz. O da 
a1.lığından değil, biraz pancarı korum:ık ve 
daha çok hükU.mete yardım etmek için -
dir. 

Çünkü Türk fabrikaları, bütün ihtiyacı
mızın yüzde doksanını temin edebilmek· 
tedir. Bu ihtiyac senede yüz on bin ton 
olarak tahmin edilir. Geriye kalan on bin 
tonu ıaA:~an soldan da ithal edebiliriz; fa- ı 
kat fahnkalarımızın bıraz ıayretle bunu da 

temin edebilecekleri anlaşılmıştır. 
Ağzımıun tadı bozulmasın. Herkesin 

mennisi bu .. 

o Gece ve gUndUz 

le-

Almanların İngiltereyi istill teşebbüsü 
geciktikçe gecikti. Bir İngiliz: 

•Eğer Almanlar eyliılün 21 inci gününe 
kadar İnl(iltereye çıkmazlarsa ondan sonra 
çıkamazlar. Çünkü gecelerle gündüzlerin 
müsavi olduğu zaman başlar, Manş de .. 
n.izinin büyük fırtınaları ba,lar, İngiltere
nın meşhur sisleri ba!$l&r.•• 

Diyor. Anladık; fakat İngilizler taarruza 
ne zaman başlar?. Bütün dünyanın mera .. 
kı 21 eylUlden sonra bu sual etrahnrla top ... 
!anacağına şüphe yok. O tarihe kadar Al ... 
man taarruzunu ve lstllAsını bekleyecek o
lan dünya, ondan sonra İngiJiz taRrruz ve 
istilB.sını beklcmeğe başlayacak ve asıl o 
zanıan sabırsız.lanacaktır, Çünkü birincinin 
gecikmesi akameti için bir delil ve bir se
heb iken ikincinin gecikmesi muvai{ak ol
ması için en büyük çare addolunuyor. - B S. 

( BULMACA ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1,_,'--+l_,_1 -+"•~l----.;.-..' 1 
2 1 -ı-+:=lr:•::.ı-.;.:1 •~1=!--;-
3 . , ,., 1 
4 ı • ı 1 .,-

5 • I 1 1 1 I • 
6 l• ı 1 1• ' 

7 • I 1 •I 
s • •I 
9 - 1•1 

Soldan saia: 
ı - Teneffüs ettiğimiz .,ey - Nezir. 2 -

Mcfulümaa edatı - F.6ki elkabdan biri. 
3 - Bir edat - ilacın bir nev'i - Vücudde 
olan şişkinlik. 4 - Kusurlu. 5 - Boru. 
6 - Yaver. 7 - Beyaz - Bir phıs zamiri -
Bir edat. 8 - Vermekten emir - Tu:ıak. 
9 - ic:mihas - Cisimlerin muhtelif halle 
dnden biri. 
Yukarıdan aşağıya : 

ı - Desise - Mutlak levazımından biri. 
2 - Bir isim - Saçsız. 3 - Bir edııt - Cins ... 
Bir nota. 4 - Bitkin. 5 - Eşkiyalık. 6 -
Bir nevi kunıaş. 7 - Bir edat - Bir çalgı -
Bir nota. 8 - Zehir - Kaynalllarak içilen 
bic ol 9 - Siyah - İçki dağıtan. 

1 2 3 4 5 6 7 8 g 

1 EIKI ı I N l • ıM AISIA 
2 TIEILl•IKIE LIE K 
3 EITI• KIAINl•IMIA 
4 K EI RIE IVIEITl•IR 
5 • iN A Nl• :M AILI• 
6 Gi•IK E IRIEIV l ~~ 
7 'EfsTii VIAINI• s 1' 
81CIE V 1 Z •ISIA L 
9 El} ER• N AIN E 

İngiliz • Alman 

tayyarele rinin 

Douvres üzerinde 

hava muharebesi 
Bir İsviçreli muhabirin 
gazetesine gönderdiği 

çok meraklı müşahedeleri 

Lor.an 27 (A.A) - Gaıette de Lau~nrıc, 
Douvres mıntakasını dolaşmak müsaadesini 
almıt olan Neue Züricher Zeitung"un Lon
dra muhabiri tarafından bu şehirden ken
d.i~ine gönderilen mektubun aşağıdaki kı
sımlarını neşretmektedir: 

•Bu mıntakanın maruz kaldığı en şiddetli 
nıuharebelerdcn birinde h.J<?:ır bulıındum . 

Douvres limanı, her tarafı tebeşir kadar be
yaz kaya parçalarile muhat oldu[:u halde, 
!ıcak bir yaz güneşinin altında uyukluyor 
gibiydi. Yalnız hücumlara karşı havai lıir 
SE'd vaz.ife:cıinl gören bir çok balonlar ve bir 
çok hava keşif kollan yaptığım bu seya
hntin turizm gezmelerinden hiç birine ben
zemediğini kuvveUi llsanlarile bana tahat
tür ettiriyorlardı. Douvres bütün Avrupa 
kıt'asına karşı İngilterenin en ileri müdafaa 
~phesidir, Önünde uzanan ?ı.fanş kanalı ise 
t.izerinde inAAn yaşamıyan ha.U bir saha 
halini almıştır. Etrafıma. bakıyorum Her 
tarafta muhtelif çapta toplardan ~ka hir 
şey görünmüyor. Bu ıür'ati Olüm vasıtala

rının bir kısmı yüksekten uçan tayyarelere 
karşı çevrilmiş ağır bataryalardır. Bir kısmı 
ise pike yapmnğa tetebbüs edecek stuka
lara ve yahud den.iz.den ilerleyecek bahr: 
vesaite kar,ı ate, açmağa hazır muazzam 
toplardır. Fakat bunların hep..<>İ ustaca. ya
pılmış kamuflajlarla o kadar• iyi nazardan 
saklı:trunıştır ki pek yakınlarına kadar gel
medikçe mevcudiyetlerinden haberdar ol
mak kabil olmamaktadır. 

Çok uuıklarda, mavi denizin tA öte tara
fında Fransa sahili ince bir çizgi gibi naza
ra çarpmaktadırlar. Bu sahil hava uçu ::ile 
bir kaç dakikalık mesafede olduğu halde 
fimdi İngiltereden ne kadar uzaktadır. 

Politika - Askerlik 

Harbin yeni yeni 
safhaları açılıyor 

Harbin yıldönümü ba,lıyor. Bu 
miiddet zarfında bir çok hadiseler 
oldu. Polonya i,gal edildi, Norveç 
İşgal edildi. Arkıt1ından Holanda, 
Belçika iıgal edildi. Nihayet Fran.a 
düştü. Fakat bütün bu vakayie rağ
men bir senelik harb henüz hiç bir 
meseleyi balletmi, değildir. f,galler 
fazlalaştığı miktarda meseleler de 
artmakta, meseleler arthğı miktarda, 
bunların hal imkanlan da zorlatmak· 
tadır. Hadiselerin inkiıaf tanına ha· 
kılırsa, bir sulha yaklaımaktan daha 
çok, harbin içine dalındığı biui ha· 
sıl olmaktadır. Vaziyet, tıpkı nehir 
keharında üstü kuru gibi görülen ba
talclıklar gibidir. Harb yapanlar ara. 
ıında bundan kurtulmak İstiyenler, 
çırpındıkça bu çıkmazlıklar içine da· 
ha fazla gömülmeğe ba,lamıılardır. 

Bu harb, yanlıt hesablar yüzün• 
den çıktı. Almanya, bir Danzig me
selef'inden ve nihayet bir Polonya me
selesinden lngiliz ve Fransanın harb e 
gireceğini ummuyordu. Harb yanlıt 
hesablarla inkişaf etti; çünkü kimae, 
Fransanın, Belçika kadar olsun mu· 
kavemet edemiyeceğini ummamıth 1 
Yanlı, hesablar yüzünden Fransa ile 
mütareke yapıldı; çünkü hem Al
manya, hem Fransa mütareke i1e kar• 
ıı taraftan daha çok fey koparabile• 
ceğini umuyordu. Bir tarafa kuvvetle 
beraber talih hizmet ettL Diğer tara
fı, kuvvetsizlikle beraber talihsizlik 
yıktı ve harb, nihayet ltalya - A lman• 
ya ve lngiltere harbi teklini aldı. Bu, 
harbin yeni bir safhasıdır. Bütün da
vayı bu safhanın inki,af tarzı halle • 
decektir. Fakat bu safhanın d a ufak 
ve tali aafhaları bulunduğu gözönün· 
den uzak tutulmamalıdır. 

Bu tali salhalan ,öyle buliisa ede
biliriz: 

Yanımda bulunan bir lngiliz nefeıi bU"... 1 - Sözle tethi,!.. 
d"nbire arkadatlarına: cJerry nerede ise Filhakika Almanya, İngil.tereye 
timdi gelir. Çünkü burayı ziyaret etmedik- kartı evveli sözle harekete geçti. B ir 
çe öğle yemeği vermiyorlar .• dedi. Hemen takım istili pli.n1annde.n bahsedild i. 
a~rni esn&da da aözleşmişlermiş gibi tehlike İngiliz ahaliıini, Almanyanın yenil
i~aretleri her tarafta çınlamağıı başladı. O mez bir kuvvet olduğuna inandınnak 
v~kit etrafımızda .sakin ve soğukkanlı ko- imk&nlan arandı. Bunu ikinci safha 
nuşan ve takalaşan bütün askerlerin bir- takib etti: 
dcnbire azimklr ve muhib birer ccnn.iver ·ı 

" 2 - Hava hücumlan vaaıtası e kesildiklerini gördük. Hepsinin g::ıyesi hiç 
olmazsa bir Alman tayyaresini aşağı almak- tethi, 1 
ıı. Bu sefer küçük filolarla değil, b ü· 
Şimdi korkunc aeslerile bütün sahil bo- yük mikyaıla tayyare hücumlar ile 

yunca ötmekte olan tehlike düdükleri bir.. tethite devam olundu. Evvela yüz
d~nbire sustular. Henüz bizim görmememi- lerce, sonra binlerce tayyare İngiliz 
ze rağmen bizden daha hassas kulaklara ma adalarına ölüm aaçmağa gittiler. Ni• 
lik olan dinleme makineleri Alman tayya- bayet sıra üçüncü safhaya reldi: 
relerinin İnııtlteroye doğru yaklaşmakta 3 - Küçük filolarla, ve daha faz
olduklannı haber vermişlerdi. Az sunra da la münferid tayyarelerle fehirler üze-
arkadan avcılar tarafından talcib edilmekte rine yangın bombalan atmak, ahali· 
olan 20, 30 Dornier tayyare~ Douvtes'a yi tethiş etmek! 
doitru yaklaftı. Evveli bir top, !lonra mü- Şimdi bu üç k üçük aafbanın ka · 
teaddid bat.ıryalar ,ıddetle pntlamağa bA~- 1 • 

pandıi1:rını görüyoruz. Alman ar yenı ladı. Mavi gök küçük küçük, beyaz h<.-yl\ı "' 
süvarilerle dotmağa başladı. Alman tayya- bir tarza tevessül etmİf]erdir: Ablu
relerini ihata eden müdafaa tayy::ıl'cleri de ka! Fakat kayıdsız ve fartıız abluka ! 
kulakları parçalayacak derecede sert gürül ... Bitaraflarla beraber abluka!.. Bu 
tli1er çıkararak adeta denize yaslannn yal- maksadla, lngilterenin fark aabiUe • 
çın kayaları titretiyor gibi idiler. Toplar rini kapamı,lar, ve garb sahillerine 
patlayor, mitralyözler ateş ediyor ve bü- de İngiliz adasile İrlandanın arasını 
tün sema düşman tayyareleri etrafında in!i- ayıran Sen Jorj ve Şimal kanalına 
ljk eden gülle parçalarile mestur bulunu- mavin dökmütlerdir. 
~ordu. Fakat düşman pek yük.~kten u~tu- Bütün gaye, İngiltereyi amana dü
gu için tayyarelerini dürbünsüz görme>k\e ,ürmektir. Fakat İngiltere, ,imdiye 
çek müşkülit çekiyorduk. Derken bir tay- kadar Almanların yaphğı barekib 
yare göztımilzün önünde düşerek d'!nize 
yuvarlandı. Bunu az sonra bir ikincisi. takib ve kulJandıklan usulleri gözönüne a 
etti. Daha uzak mesafede yuvarlanan üçün- ]arak, ona göre tedbirlerini almtf bu• 
cü bir Uıyyannin Alman mı, İngiltz mi ol- lunuyor. işte Almanların bir yanlıı 
duğunu tefrik edemiyorduk.• hesllbı da budur. 

Şimdi sıra İngiliz avcılarına Spitfires ve Onun için yanlı, hesablar üzerine 
Hurricıınes'lara gelmittir. Birden ııı~hil top- iıtinad eden bir hareket harbind e va
ları sustular. Havada yalnız tayyare ınotör- ziyetin ne 4ekilde inki,af edeceiini 
lerinin sesleri ve mitralyözlerin tok toklan heub f"tmek de kolay değildir. Nite· 
i'itiliyordu . Fakat bültin bunlar çok yük .. kim yıldınm harbi esaalan üzer ine bi
sekte cereyan ettiği için biz seyred€nler na edilmit bir harb usulü, fimdi b ir 
muharebeyi yalnız duyuyor ve ru~sediyor, yıpratma harbi h,.lini almıfhr. Fakat 
ta~at cereyan tarb~nı . tamamile takib ede- bütün bunll\ra bakarak, h1t.rbin kısa 
nuyoruz. Arada ır pıke yaparak cchen - d b" .... • h • t 
nemi bir ıürat1e aşağıya doiru inen ve bir Zllmftn ~ _ıte.ceP'ın~. ta mın e .. 
mütemadiyen alq eden bir kaç tayyarenin ı mek fazla nıkb~nlık degıl~ fazla hed: 
gürültüsü kulakları parçalıyor, geride, tay... binlik olur. Cünkü h11.rb, mademkı 
yaresi ıüpheaiz kazaya uğramıt bir tayya- b1t~ladı, meseleler helledi1m ed en v e 
reci ti yükseklerden paraşütle İngiliz top- dünyaya veni bir nİ7"m, İ~tikrar, hu· 
rağına iniyor. :rur ve sükUn 1telmeden bitmesi bek-

Birdenbire iki Messerschmidt, ti bulut - lent>mez. Relc:lenmesi abes o lur. Ç ün• 
!arın üstünden kayarak balonlardan biri - kü he"-talık bitmeden, ha~ta, hastftne
nin yanına kadar geldiler. Açtıkları şid - den çıkanl• ..... ._z. 
detll ate,, balonu arka.cıından siya1' b>r du- 1\.fiimtaz Faik FENİK 
man tabakası bırakaraK yava, yavaş aşağı 
düşürdü. Şimdi gene bulutlar içinden çıka
rarak Messerschmidllerl takib ede-n .Huıri
cancs'ları iyice görüyoı uz. Bir çok Alman 
tayyareleri de limanın üstüne yaklaşıyor

lar. Alçak uçtuklArı için ağır topçunun şid
detli mukabelesine maruı kalır kalmaz ce
nuba doğru kaçıyorlar. Bu vaziyetleri Lcv
vis toplarına göre çok münasib olduğu için 
derhal ateşe ba,Iıyan İngiliz topçulı:trı bu 
firarilerden birini gözümüz.ün önünde de
nize indiriyor. Havadaki Hurrican~3 layy.:a
relerlnden birisi düşmanın sıkı bir savle .. 
tinden kendisini kurtarıyor. 

Bir ikinci~i de bulutlar arasında gezen 
balonların siyah dumanların. suk~ıt n<Jkta.la 
rını pekil& gö!!-tcrmektedir. Fakat ara!'ı az 
zaman geçer geçmez her düşen balcnun 
yerine bir yenisi beyaz bir fil vakarile ye
niden havalara yükseliyor. 

İlk defa olarak nazarlarımı gökten yere 
doğru Jndirdiği01 vakit her tarafın bir çok 
demir parçalarile mestur olduğuna dikkat 
ettim. Tayyareleri seyrederken o karlar j 
yükseklerden düşen bu demir prı.rçaları 

1 

kimsenin gözöne ilişmemi,ti. Artık mulıa· ı· 
rebe yalnız iki tarafın avcı vot bombardı
man tayyareleri araıundadır. Etrafımı~da 

· 1 b" k <lakıka bulunan Ingiliz topçu 11rı ır aç . . j 
e\•velki cehennemi havayı unutmut gıbı, 
kendi bataryaları ara.c;ında futbol oyna -
makla meşgul idilE"r. Liman aı: a!'8~ı~a .. ~e 

. lh h içinde denıze n0~4·u yeniden bır su avası ..... 
k d B·"yUk rıhtımlar her tur.u 

uzanma ta ır. ~ir tekilde güneş altı:1da 
zarardan masun · 
parlamaktadır. 1 

Fakat birdenbire Alman tayyarelerinln 
geriye doA:ru çark ettikleri ve Dcıpı,:re!i'a 
yeniden yakla,tıkları görüldü. Yanımızda 1 

bulunan bir neferin de yük.Bek selle 11.rka
deşlarına fU hitabede bulunduğu işitildi: 

·İkinci haft.aym bermutad aaat ü~teclir.• 

İsviçreden geçen İngiliz 
tayyarelerini pr otesto 

Be.rne 27 (A.A.) - İsviçre ba,kuman • 
danlıgınıo tebliği: 

isvic;re ~ması, dün g~ce yeniden teca
vüze uğrGmıştır. Hava dafi bataryalanmız, 
bir çok kere harekete geçmiştir. Uçuşların 
istikameti ve tarzı hududlarını bile bi!e ih
lal edildiğine fÜphe bır>kmamaktadır. • •• Bernc 27 (A.A.) - Röyter: l!Wiçre ajıuı-
sına gUre, hi.ıkômet b,içre bitar11flığının 
tayyareler tarafından ihlAlinden mütevellid 
vnziyeti tetkik ederf'k hariciye kı~mı siyasi 
müdürünü İngiliz pilot!.u-ının bitaraf Is -
viçrenin hududlarına riayet edilmesi için 
İnf:iliz hükürneti tıırnfınrlAn ':'erilen emir
leri yerint' ~ctirmclf'ri için Inıriliz elçişi 
nezdind~ ciddi teşebbü111atta bulunmaya 
nıt·nıur etmiştir. 

Dünyanın en büyük film ev
lerinden kudret... 

San'atın en yüksek zevkle
rinden ilham ... 

He ·ecan ve neş'enin hudud
suzluğundan hararet alan 

L A L E sineması 
Yarın matineıerden itibaren 
salonunu veni mevsimin büyük 

sürpri~Jerine a<:ıyor ..... . 
İLK P ROG RAM 
Sinema dünyasının asırlarca 

sclamlıyacağı 
TÜRKÇE 

OTEL EMPERY AL 
İsa Miranda - Ray Milland 



SP 
Beden terbiyesi mükellefiyeti 

Beden terbiyesi mükellefiyetinin 
çok daha şumullü ve büyük bir 

göründüğünden 
manası vardır 

Beden Terbiyesi kanunu icablarından ı yapılacak olan birinci fal'k grupu atle - / bisikletçilerin 29 ·s 1940 tarihine kadar 
olarak muayyen bazı vatandaşlara tahmil tizm bayramına ittirak edecektir. Birinci bölgeye müracaaUeri lüzumu ilin olunur. 
edHen Beden Terbiyesi mükelieliyeti bu şark grupu mü .. bakalarına Erzurum. Trabzonda kürek yarışları 
günlerde tatbika başianacaktır. Bu nazik Trabzon, Sanuun, Sıvas, Kayseri böl~eleri Trabzon 27 (A.A.) _ Kürek yarışlarına 
·ve halli çok müıkül olan işi başarabilmek atletleri ile gene milli takım denilen İ.:;tan- burada pazar günü Bolu, Çoruh, Gireslın, 
için. büyük bir atim ve kudretli bir ener- bul atletleri iştirak edecektir. Bu müsaha- Kastamonu, Rize, Samsun, Zonguldak \'e 
jimin lhım olduğu meydanda olan bir ha- ka 30 ağustosta yapılacaktır. Trabzon bölgelerinin jştirakile batlan -
kikattir. Bu •imdife kadar hayli düşünül- Gene milli takım Sıvasta müs:ıbaknsını mıştır. 
müt olduğundan Jium olduğu kadar azim- bitirir bitirmez doğru lııfalatyay.ı geçecek Müsabakalarda Orgeneral K8.zını Orbay
k.ir ve gayretli davranılarak, bu itin hal - ve orada ikinci fark grupu atletizm bay- la di~er komutanlar ve Valimiz hazır bu-
li cihetine gidilmektedir. ramına iştirak edecektir. Iklncl şark grupu lunmuş]ardır. 

Beden Terbiyesi mükellefiyetinin görün- atletizm bayra~ına Diyarbakır, Elizıg, Ma- Vali Sabri Adal, müsabakalara başlanır-
dtlğünden çok daha •ümullü ve çok daha Jatya, Seyhan. lçel bölgeleri iştirak edecek- ·ken söylediği nutkunda bilhassa Cumhuri
büyük bir manası vardır: Türk gencini, }erdir. Gene milli takım iştirak ettiği mü.sa- yet idaresinin bedı?n terbiyesi ve spora 
bi..ıyük bir kudsiyetle bağlı olduğumuz re- bakalarda puvan toplamıyacak ve sayılar verdiği ehemmiyeU tebarüz ettirmiş: ve 
jimimize göre yetiştirmek, ona, spor sev- prk gruplarını teşkil eden bölgeler ara - bütün sporculara muvaHakiyetler temenni 
gi!ini aş:ılarken bunun eskiden ()ğretildiRi sında taksim edilecekti!'. İkinci ıf8rk gru- etmiştir. 
kadar basit hareketleri ifade etmediğini de pu müsabakası 1 eyl\ılde yapılacaktır. Geçid resmini müteakib ilk defa yapılan 
anlatmak, nihayet Türk gencini fantezist Dünkü kafile ile birlikte Federasyon bin metre dört tek kürekli kiklerin sürat 
bir sporcu olarak değil, tam yetişmiş bir reis vekili Adnan Hün de gitmiştir. Genel müsabakasında birinciliği Bolu, ikinciliği 
vatan müdafii olarak görmek istediğimizi Direktör de bu müsabakalarda hazır bu - Giresun, üçüncülüğü Trabzon kazanmıştır. 
tebarüz ettirmek. lunacakbr. 1 İkinci olarak altı tek kürekli kikler ara-

Yukanda da söylediiimiz gibi, bu işi ba- Dün giden atletler şunlardır: Sür'at ko- sında bin metre sürat yarıtı yapılmış, bi-
tarmak, büyük bir tetkilita bağlıdır. Bu ~uları ic;in Melih , Kamran, Kizım. Ferid, rinciliği Trabzon, ikinciliği Giresun, üçün· 
münasebetle kazalarda teşkil edilen isti- Fikret, Şevket; yarım mukavemet için Rıza cülüğü de Çoruh kazanmışlardır. 
tatt heyetleri faaliyete batlamak üzeredir- Maksud, Hüseyin, Ahmed; mukavemet k 
!er. i,t. biz, bu ilk adımın sağlam atılma- k"'uları için Hüseyin, Osman; atlamalar Ankarada güreş ve bo s 
aını ve yerine basmasını temenni ediyoruz. için Necib, Feridun, Şerü; atmalar kin müsabakaları 

Bu günlük. küme küme mütehassıs ye- Şerif, Kemal~ manialı koşular için Faik. Ankara (Huswi) _ 30 ağustos Zafer ve 

tiştiren spor .en.stitülerine malik değiliz. Balkan oyunları pro- tayyare bayramında, hasılatı Hava kuru -
Bu itibarla elimizdeki mevcudla çallf&cak, t d muna teberru edilmek üzere boks ve gü-
bu •-de vukuf sahibi kimselerden istifade gramına mara on a .. .. dlll reş müsabakaları yapılacaktır. Güreş mu-
edecetfz kJ, meselenin en nazik tarafı da ııave e yor sabakalan, Ankara ve İzmit bölgeleri ele-
buruıdır. On birinci Balkan oyunlarına Yunanis- manları arasında yapılacaktır. İzmit güreı-

Sporda ıimdiye kadar tutmut olduğumuz tanın iştirak edeceğini bildirdiğini yaz - çileri 29 ağustos sabahı Ankaraya gelccek
yolu bıraktık. Yeni bir yolda yürüyoruz. mıştık. Yunan federasyonundan son defa terdir. 
Halbuki çoğumuz eski devirde töhret ka- aJman bir mektubda, bu büyük miisabaka- Boks müsabakalan da İstanbul ve An
unmıf ve çoğu sporu gelişi güzel, sırf bir nın tertibi. için Türk federasyonunun kara bölgeleri boksörleri arasında yapıla
oyun olnın diye yapmt.f şahu.ları. ~por mü- bu nazik günlerde gösterdiği enerjinin tak- caktır. 
tehassıs olarak tanırız. Bu günkü yolumuz- dir edildiği bildirilmekte ve müsabaka 5 vas e Malatvada 
da yürürken eskiden hi• ra•bet •örmemi• 1 Y ı 

s- a • v programında ufak bir değişiklik yapıl - ti ti Ü b k 1 1 
Olen sporları el us" tünde ta•ıyor, onların k d y 11 b a e zm m sa a a ar v ması taleb edilme te ir. unan ı ar, ütün 
değerlerini takdir ederek genclerimizi sür'at koşularının programda bulunduğu Sıvas ve Malatyada müsabaka yapacak-
bunlardan istifadeye teşvik: ediyoruz. halde mukavemet koşularından üçünün ~arını evvelce bildirmiş olduğumuz İstan-

Eski devirlerde yapılan ve nesli ıslah çıkarıldığına işaret t:derek biç oımazsa hnl atletlerinden mürekkeb bir kafile bu 
etmek bakımından hiç bir kıymeti olmayan bir uzun koşunun daha programa naveı;-ini glin hareket edecektir. Evveli Sıvasa gidi
aporlarda töhret sahibi olmuf herkese, rica etmektedirler. Yunan federasyonu bu !erek orada mÜ5abaka yapılacak, bundan 
el uıatmaktan, onlardan yardım beklemek· teklifin kabulü halinde, ollmpiyadlard'l r.onra Malatyaya geçilecektir. l\lalatyada bu 
tf'n tevakki etmeliyi:t. Onlar büyük blr in~An enerjisinin bir sembolü olarak ya - iş için hazırlıklar ikmal edilmiftir. Malat
hlimü niyetle yardımımıza koşarken maa- pılan maraton koşusunu tercih edeceW,ini ya mü!'iabakalarında o havzanın en iyi at-
lesef bizi tatmin edecek bir varlık göste· bildirmektedir. }etlerini görmek kabil olacaktır. 
remiyecekler, bizim yeni yolumuzda yü - Organizasyon komites.l bu teklifi müsaid İstanbul atletlerini f8mpiyon ve monitör 

Fransanın sefil ve 
• 

perışan manzarası 
Berlin 26 (A.A.) - Ta": Alman mat 

buRb Fransız ahalinin müşkül vaziyetin -
den bahsederek tunları yazmaktadır: 

Son kanlı muharebelere !)Bhne olan yer
ler ölmüş gibidir. Memleketin iktısadi va
ziyeti fenalaşmakta berdevamdır. Fransa.
da kimse, Viehy hükOmetinln halkın <;ek -
ml·kte olduğu yok."luzluklara bir çare bula
bileceğini ümid etmiyor. Milli ekonominin 
kalkınması için muazzam meblağlara ihti
ya<; vardır. Fakat Fransa bu gün bu meb· 
18ğlara malik bulunmamaktadır. . 

Evvelemirde mültecilere muazzam bır 
yardım lazımdır. Bunların ia:;elt:ri. büyük 
müşkülıita maruz kalmakla ve Fransada gı
da maddeleri vaziyetinin iyileşmesi de muh
temel bulunmamaktadır. Dcmiryolları he
nüz intizama girememiştir. Mahalli n11kliyat 
felce uılramı' bh• vaziyettedir. l.1ahruk11tın 
yokluğu, mahsulün kaldınlm8Slnda mÜ'j -
kü.iit husule getirmektedir. 

Berliner Boersenzeitung gazetesi şöyle 
yazmaktadır: 

• İşgal altında bulunan mıntakaların ve 
bilhassa Parlsin ahalisi uyuşmu1 gibi bir 
vıtziyette olup hezimeti idrak edememiş ve 
idrak etmek istememiş bir haldedir. Pa· 
rise avdet eden mülteciler, eski zihnıyet -
}erini de beraberlerinde getirmektedirler. 
Fransa henüz yeni vaziyetine intibak et
memiştir. Cumhuriyet de daha ölmemiş -

tir.• 
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Bugünkü proğram 
12,30 Program, 12.35 Türk musikisi, 12,50 

Ajans, 13.05 Türk musikisi, 13,20,. 14.00 Mü· 
zik: Radyo aalon orkestrası. 

18.00 Program, 18.05 Müzik (Pl ı. 18 40 
Fas.ıl heyeti, 19,15 Konuşma (Dı, politika 
hidiseleri), 19,30 Müzik: Türküler, 19,45 
Memleket saat ayarı ve ajans, 20,00 Türk 
musiklııi. 20,15 Kt'nuşma, 20,30 Müzik: Vir
tüozlar (Pl.) 20,50 Müzik: Gcçid ko•1?>cri, 
21.15 l\füzik: Eğlenceli parçalar (Pl.)ı 21.30 
Konuşma (Radyo gaı.etesi). 21.50 Müı.\"k:: 
Modern musiki (İzahlı - Pi.), 22,30 l\lem
leket saat ayarı, ajans, 22,45 Müzik: Danııı 
müziği (P1.), 23.23123.30 Yarınki prop:ram. 
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Eminönü l lalkc\ inden: 

(30 Ağustos Zafer bayramı) ayni gün 
saat (21) de Evimizin Cağaloğlundaki sa
lonunda aşağıdaki program gibi kutla -
nacaktır. 

Bu toplantımıza gelmek arzu edenlerin 
yer darlığı yüzünden hazırlanan. daveti
yelerini Evimiz Bürosundan almaları rica 
olunur. 

Program: 

1 - İstiklil marşı (Evimiz orkestrası ta
rafından). 

- Leyli 
ır Erkek Yeni Kolej 

iLK ORTA LiSt:. 

Nehari 
Kız 

Taksimdır Sıraselv i lerde Veni açıldı. 
l\füdiirii - Eski Şişli Terakki Direktörü: l\f. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DILLER OCRETIMINE geniş mikyasta ehem
miyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin çalışma ve 
inkişafı, sıhhat ve inzibat!le yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize 
nazır kalöriferll teneffüshane ve Jimnastlkhanesı vardır. Hcrgün saat 

ı (9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

Üçüncü Mühendislik 
Edecek Fen 

Kurslarına 

Memurlarına 

İştirak 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Mühendislik kursları duhul imtihanlarında muvaffak olmuş fen memurla' 

rından 1333 neş'etıllere (dahil) kadar olanlar 2 eylfıl 940 tarihinde başlayac•~ 
olan üçüncü mühendlsllk kursuna kabul edileceklerinden alôkalıların 29!8 ·94 
perşembe günü saat 17 ye kadar okula müracaatle kaydolunmaları JüzUJll~ 
ilAn olunur. (7811 

İST İK LAL 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

ı - Ilk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talel>t 
kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eylülün on beşinci gününe kadar gerek mektubla, gerek 
mektebe başvurarak !<aydını yenilemelidir. Eski talebenin eylfılün on 

beşinden sonra yapacakları müracaat kabul edllmlyecektlr. 
3 - Isteyenlere mektebin kayıd şartlarını blldiren tarl!name gönderilir· 

ADRES : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon : 22534 

İstanbulP. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremizin bir kısım müstahdemin elbise ve lta.sketlerl imalinde kullan~· 

mak üzere 700 metre kumaş alınması açık ek.s!ltmeye konulmuştur. df 
Ek.stltme 4/9/940 çarşamba günü saat 15 te B. Postane binası karşısın d• 

Valde hanının ikinci katında Idaremlz Umumi Depo Muhaslbllğl odasın 
toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. • .•• t 

Beher metresi muhammen bedeli 610 kuruş, hepsinin 4270 lira, muva..-
temlnat 320 lira 25 kuruştur. , 

Tallblerln olbabdakl şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatını :ııı 
tırmak üzere çalışma günlerinde mezkür Jl.!'.Üdürlük idari kalem ı,eva ,ıı 
kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi için muteber Ticaret Od'I'' 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle Komisyona müracaatlerl. ~ 

Devlet Demi ryolları işletmesi Umum MlldllrlUğllnden: 
Muhammen bedeli 87500 (seksen yedi bin beş yüz) Ura olan 250 ton sur:: 

yağı 7/10/940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usul!le Ankarada Jd 
binasında sııtın alınacaktır. o· 

Bu lşe girmek isteyenlerin 5625 (beş bin altı yüz yirmi beş) liralık 111 iiP 
vakkat teminatla kanunun tayin etti~ vesikaları ve tekll!lerlnl aynı 1 
saat 14 e kadar Komisyon Relsll~lne vermeleri !Azımdır. 

Şartnameler 435 (dört yüz otuz beşl kuruşa Ankara ve 
nelerinde satılmaktadır. 

1el' 
Haydarpaşa 6ı;01 

(1 
Jiimeği kolay kolay beceremiyeccklı?rdir. karşılayarak tetkik etmeğe başlamıştır F'H.ik Önem götürecektir. Bu büyük ve ga-

Neslin yeu,mesine esas olacak ıporların Maratonun her milletten yalnız bir atletin ye!'ii atletizmi teşvik olan müsabakada bu
eski ve yeni müntesiplerinden yardım iste- iştirak etmesi .,a.rti\e programa tlAve t"di· lunmak üzere, Beden Terbiyesi Genel Di-

2 - Konferans (Güzel San'atler şube- ~ f 
nlizden Kemal Emin Bara tarafından). g uncu işletme ihtiyacı için blr sene zarfında döktürülecek olan ve a]elrl'lrı; 

yelim. Spor m.1ıUWwwwsıaı,ı Wiltzll'l çolahp leceği söy1itiMe'ktedir. rektöru General Cem\l Tanl'r ile· atlet\zrh 
bu büyük ite kifayet edecekleri güne ka- İstanbul yelken federasyon•· reı.. vekili Adnan Hün l.tan-

3 - Şiir · İ"ti.kli.1 pefinde• (Dil ve Ede- redat mlktarlarUc muhammen bedel\ a.~ajtıda. yazılı bulunan ızgara, sabO eJl' 
biyat ıubemizd.en İhaan Hınçer tarafın- makine, vagon parçalanndan ibaret döküm işl 24292,40 Ura muhammen btd 

dan). ve kapalı zarf usullle münakasaya konmuştur. ıııı' dar, bu eiiki ve hakiki sporcular yP.ni da- bul kafitesi ile beraber gideceklerdir. 
vamızda bize çok yardım edebi!irler şampiyonluğu istanbulu ekserisi gene olan atletler 

Füruzan 1.EKİL Su spÔrları ajanlığından: temsil edeceklerdir. Kadro şöyle tespit e-

4 - KonS<?r (Evimiz orkestrası tarafın- Münakasa 9/9 '940 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu Jşle 
da;'.:_ Tem•il (Ateş piye•!) Evimiz Tem!til binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. ıııl 

şark grupu müsabaka- 1 - Bölgemiz yelken fampiyonluk miL<a- dilmiılir: 
bakaları 30 - 31 ağusto! ve 1 eylU.l cuma Sür'at koşuları için: Fikret. Sezai, Cezmi, 

!arına l,tlrak edecek cumartesi ve pazar olmak üzere üç gün Kii.zım, Şevke~ Ferid; yarım mukavemet 
lstanbul atletleri dUn Moda koyunda yapılacaktır. için Ahmed. Eşref, mukavemet için Hü-

ı 
isteklilerin 1821,93 lira muvakkat teminat ve kanuni veslkalarile 1' dıl 

şubesi tarafından. mektublarını ihtiva. edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a ıc:e. 
~~~~~~~~~~ 

2 _ Saat 15 te başlayacak olan mtisaba- sayın, Osman; atmalar için Şerif, Etem, 
hareket ettiler kaların rota<ı yan, günleri bildirilecektir Kemal; atlamalar için Feridun, Şerif. 

R A Ş İ D R 1 Z A tiyat rosu 
H alide Pişkin beraber 

Sıvuta ve Malatyada yapılacağını bil ~ 3 _ Hakemler: Rıza Sueri, Mühenrll! Maamafih vaziyetleri icabı bu atletlerden 
dirmif olduiumuı atletizm müsabakalarına Harun, Naci, Hüsameddin, Behzad Baydar, bazıları seyahate iştirak edemezlerse yerle· 

Bu akşam Üsküdar Bağlarbaşı 
Hale Bahçesinde 

ittirak etmek: üzere İ.stanbulun ~berisi Şeref Birgen. rine başkaları alınacaktır. 
gene atıeıl•rden müteşekkil takımı dün ... YUzme yarı,ı 

Onlar En ni• Muradına 
Vodvil 3 perde 

saat 3.45 te Sıvasa hareket etmi1tir. Takı- Beden Terbiyesi Bisiklet ajanlığından: Uzun bir kürek yarışı tertib ettiğini bil~ 
mı bölge monitörü ve mania ~p;yonu 30 ağu~osta şa.hrimizde diğer bölgelerin dirmit olduğumuz Beyoğlu Halkevi wor 

Heyet her çarşamba akşamı 
Üsküdar Bağlarbaşı Hale bahçesinde 

Faik Önem götürüp getirecektir, de i4tirakile yapılacak 70 kilometrelik komitesi, bir de yüzme yarışı tertib etmiş-' 
Takım evveli Sıvasa gidecek ve ora.da mü~bakalara iştirak arzusunda bulunan tir • İş arıyor 

3 
--------------- Kürekte olduğu gibi, yüzme yarışında da 1923 yılından 1940 yılına kadar 17 sene 

1 O O g e n C d U.. n T a k s ı· m d e beş sene :zarfında en çok birincilik alan maarife hizmet ettiın. Diplomam olmadığı 
I =takım:;..;;;,;.• bir ..;;;.;;..;.;'ild h~ediye =edilec<---ktir. ---. J için asil muallim olamıyorum. Yavrularım 

var. Onların açlık ve ıstırabına tahammül 
Bir Türk gencinin d · ç ı k · r H · 

toplanarak bölüklere ayrıldılar Galatas!!!~~~~~:9i~~t~k iyi de- ~~~~:f~~:ij~E::~~ff::3·~k~::f 
rece mezunu Bay Orhan Bayçu'nun mü -

Belediye hududları dahilindeki mükellef
lerin çalışmaları için teşkil edilen genelik 
kulüblerinin kütad resmi 30 ağustos :zafer 
bayramında yapılacaktır. Şimdiye kadar 
apor kulübü olarak çalı.şan tefekki.ıiler aza
mi 500 mükellefin çalışmuına tahsis ediJe
ceı}indeJıı kazalardaki mükellefler istüade 
etmek üzere bu kulüblere taksim ~dilecek
lerdir. 30 alustosta, Eminönü kazası, Üni
Veraite meydarunda, Kadıköy kazası Fener
bahçe atadyomunda, Eyüb kaz.ası Eyüb or
ta okul bahçesinde, Beyoğlu kazası, Tak· 
tim atadyomu mahallinde, Beşilctat ka -
zası Şeref stadında, diğer kazalar da ta
yin edecekleri yerlerde mükelleflerini top
layacaklardır. 

.Bölgelerde Utipre heyetleri seçilmi, ve 
bir yarbaşkan tayin edilmiştir. Şimdilik İs
tanbul bölg"i mük:ellf'fiyet komisyonu ta-

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

rafından kazalara iki aylık bir çalışma prog 
ramı verilmiştir. Bu program izcilik, jim
nastik ve askeri tatbikattan mürekkebdir 

Mükellefler için bir de yeknesak kıyafet 
tespit edilmiştir. Bu geneler haki ceketı 
golf pantalon giyeceklerdir. Takım ve man
ga baflarının hususi işaretleri olacaktır. 

Dün saat 18 de Beyoğlu alayını teş.kil e
den mükellefler Taksim stadyomwıun vak
tile bulunduğu yerde bir toplanb yapmış
lardır. Kendilerine mükellefiyet kanununun 
gnyeleri hakkında izahat verilmış. y~lara 

i"liinad eden kategoriler tespit edi!miş ve 
mangalarla takımlar ayrılmıştır. 
ŞimdHik mükellefiyete tibi olanlar 18, 19 

ve 20 yaşındi!ki genclerdir. Talebe olanlar, 
mevcudu 500 kişiyi geçen fabrika veya mü
C'~~e~elerde çalu~Anlar kazalardaki faaliyete 
i-:.tirak etmeğe mecbur de~ildirler. 

Macera Romanı 
TEFRiKA : 23 

Jefe Politiko, ıurur ve azametle: /Bit de ı>etleri sıra uzun bir yolculu~a çık
•- Dostum, dedi, hiç merak etme, onlar nıağa mecburuz. İlkin, Las Palmas'a kadar 

Şirild boğazından öteye imkiru yok geçe- sahili takib edeceiiz. Orada Dolore! ro
mezler. Ben l.şlmi bilirim. İntikamırııdan ır:orkörünün u.hibi k._ptan Rosarı> vardır .. 
kurtulamazlar benim ... İşte a:Unoeo ncıcdc;. Torres üıtihfafla reisin sÖzünü kesti: 
ae batacak. Bu gece rüzginn dineceği de •- Adam M-n del dedi. Bırak fU kü-
muhakkak gök yüzünde beliren aliınctleri lüstür ~yj canım. Onun yerinden kımılda· 
gtrmemek için insanın kör olması Jizun. y.t:..cak hali yok .•• 
Şu sıra sıra seyrek bulutlara bcıkın. O!~a Jefe Politiko cevab verdi: 
oisa pek hafif bir rüzglr esebilir ki o da •- Durgun havada (ve ümid ederim )&-

'imal doj'u rüzg.irı olacak. Korrera kaya - rın hava çok durgun olacak), Dolores ko
lıklan arasındaki geçidde rüZ1;ar namır.a !ayca onlara yetişebilir. Hayd.J, ark.adaşlar! 
bir şey bulunamıyacağına göre oradı.;,n ge· Ailarımu:a binelim! Kaptan Rosaro benim 
çemiyecekler bile. Bokas del Toro n~ık- iyi dostumdur. Kendisinden ne istertem 
larından geçecekler, yahud da Kartago bo- h&.tırımı kırmaz. 
j:azından. Zenci kaptan ah.illeri avuc-.ınun 
içi gibi bilir. Fakat ne yap<Ja!ar sor.un.da 
gal<'be bizde kalac81c. Hamdolsun, aklım 
başımda. Ne yaphğunı da pek iyi biJJdm. 
Bana itimad edin ve beni iyi dinleyin: 

Tanyeri ağarırken, atlılar, yorğun argın, 

Las Palmas kasabasına vardılar. Do~ruea 
deuiz kıyısına indiler. Boyaları dökülmüş 
eski bir roaıorkörün bacasından duman tü-

hendislik tahsil etmek tiz.ere Amerikanın tahsillerine kadar okuturum. 

Jowa üniversitesinde ,imdiye kadar hiç bir 
Amerikalının temin edemediği mu\·uUa -
kiyete mazhar olduğ1Jnu betonarme ve su 
kısmının iki sınıf imtihanlarını birincilikle 
vererek doğrudan üçüncü sınıfA kabul e -
dildiğini ve isminin üniversitenııı Honor 
Ustesine geçtiğini büyük bir sevinçle haber 
aldık. 

Üniversite idaresi bu değerli gencimizin 
emsalsiz muvaffakiyetini, kendisine meıııie
ğini al.ikadar eden kıymetli bir kütüphane 
hediye etmek ve aynca tatil <levreıı.inde, 
niuhtelif şehirlerde etüd seyahatleri yapa
bilmesi için kolaylıklar göstermek sureti
Je mükifatlandırmıştır. 
Yüı:ümürii akeden Orhan Bayçıı'yu ha

raretle tebrik eder, muvaffakiyetinin deva· 
mını dileriz. 

tüyordu. Reis.ı bütün yorgunluğuna. rağ
men, büyük bir net'e ve sevine içindeydi: 

•- Bonjur kaptan Rosaro, dedi, ne gü· 
zel tesadüf! Ne bahtiyarlık! .. 

İhtiyar İspanyol kaptan, palamarların ü
zerine oturmuş. kahvesini içiyor, titreyen 
kahve fincanının kenarları dişlerine çar -

pıyordu. 

Kaptan Rosaro, homurdana homurdana, 
ccvab verdi: 

•- Şu mel'un sıtma olmasa belki bahti
yarlık kelimesini ben de ağzıma alabilir
dim. Fakat, heyhat!. .. 

İhtiyar bunları söylerken vücudü öyle 
ani bir titreyişle titredi ki, fincandaki ya
kıcı mayi çenesinden akarak yarı çıplak 

göğsünün beyaz kıllan arasına yayıldı 
Melez hizmetçisi kendini tutamamış. fı· 

kır fıkır gülmeğe başlamıştı. İhtiyar elin· 
deki kahve fincanını kaldırıp• hizmetçinin 
kafasına fırlattı. 

Jefe Politiko dedi ki: 

r ABONE ŞARTLARI \ 
Türkiye lçin: 

Bir aylık 90 kuruş 

Üç aylık 250 • 
Albaylık 475 • 
Senelik 1IOO • 

Yabancı memleketler için: 

Albaylık 850 Irurı,. 
Bir senelik 1600 • 

Imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

Necip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyab idare eden Yan 

İşleri MüdürO : 
Ceı'nal Hakkı SELEK 

\..Bası ldığı yer: Cumhuriyet f\-fatbaa~ı ) 

du: 
Ne vereceksiniz?. 

Reisin ağzı açık kalmıştı: 

•- Ne mi vereceğiz?. dedi. Unutmayı · 
nız ki, sayın dostum, bu iş hükUmete aid 
bir iştir. HükO.mete yardım mukaddes hır 
vazife sAyılır. Esa!';en Bokas del Toro'dan 
geçmekle yolunuzdan bir şey kaybelnıiş 

olmuyornınuz ki ... Bir kürek fazla könıür 
bile yakacak değilsiniz ... 

Kaptan Rosaro, ikinci defa ve ısrarla 

tekrar etti: 
•- Ne vereceksiniz?. 
Jefe Politika, karşısındaki ihtiyar kurdu 

kafe!';e koyamıyacağını anlamıştı: 

•- İşin mühim tarafı bizim buradan bir 
an evvel hareket etmemizdir. Fiatı siz 
söyleyin. Ne istiyorsunuz?. 

•- Elli altın dolar. 

Torres tatlı bir ifadeyle sordu: 
•- Demek gidiyoruz, kaptan?. 
•- Evet! Fakat dediğim gibi. Altın ola-

•- Günef çıktıktan sonra nöbet d~ gc - rak tam elli dolar isterim. 
çer elbette ... Burada mühim bir işiniz yok Jefe Politiko meyus bir tavırla ellerini 
sanırım. Bizimle beraber &kas del Toro'ya havaya kaldırdı; ve bir ilci adım atarPk u
geleceksiniz. Harikulide bir macera bu... zaklaşır gibi yaptı. Bunun üzerine Torres 
Anjelik yelkenlisine mutlaka yetişn1entlz hatırlattı 
ic&.b ediyor. Bir çok kimseleri tevkif ede- •- Hani ebedi bir intikam için and iç-
cefim. Ve bütün Panama, aziz kaptanım, mi•tiniz. 
sizin cesaret ve maharetinizi alkışlayacak; •- İyi ama, elli dolar da veremem doğ
bir kat daha ün alacaksınız... 

1 

rusu. Bunlan söylerken gozunun ucile 
Kaptan Rosaro, bu talafatlı sözlere e - kaptanı işaret ediyor; ve fiatı biraz indi

hemmiyet bile vermiyerek, birdenbire &0r- receğini umuyordu. 

K omisyona vermeleri 18.zımdır. 4sı Şartnameler para.sız olarak Komisyondan verilmektedir. <15)1 

Miktarı kilogram Nev'i Muhammen bede 
Lira 

31935 
103600 

6800 

Makine ve vagon parçaları 
Sabo 

7664,40 
15540,-
1088,-Iskara 

- ~o· 
Muhammen bedeli (5000) lira olan muhtelif cins ve eb'adda 40 kalem aııı r'~ 

vatmanl ı dökme boru, ambuvatmanlı dökme boru için T, dirsek ile bir t' -ol' 
flançh ve bir taralı ambuvatmanh dökme boru ucu, bir taralı flançlı ve u•'' 
taralı kordonlu dökme boru ucu (9;9/1940) pazartesi günü saat (10,30) 0~11~ 
çukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ekS 
usullle satın alınacaktır. 0nııl 

Bu işe girmek isteyenlerin (375) liralık muvakkat teminat ve kail ur' 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona 111 

caatlerl Jiızımdır. dıl'· 
Bu işe aid şartnameler Komisyondan para.sız olarak dağıtılmakta 

- d• 1'1 Muhammen bedeli 0290) lira olan 50 aded beheri 10 metre boyu1' ıe~· 
komotif sürşöför borularını temizlemeye mahsus bezli ve dışı helezoni şJ;ı 
lastik hortum (6!9/9401 cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarı>" aır 
gar binası dahl11ndekl Komisyon tarafından açık eksiltme usulUe satın 
nacaktır. 

9
t 1' 

Bu işe girmek isteyenlerin !S6l lira <75) kuruşluk muvakkat temi~sı# 
kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte ek.slltme günü saatine kadar Kom 

1 
müracaatıeri lAzımdır . (7, 

Bu işe ald şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktad/ 

ı 

Maliye Vekaleti Levazım Müdürlüğünciet; 
Vek~let Mi11i Emlak Müdürlüğü kadrosunda bulunan daimi yüı P 

ücretli ten memurluğu münhaldlr. ~ 
Nafıa Fen mektebinden mezun ve askerll~lni yapmış olmak şartll~ıı'. ~ 

olanların evrakı müsbltelerlle birlikte 31/8'940 tarihine kadar Mili~ (16~ 
Müdürlü~üne müracaatlerl. <4869> ~ 

~~~...,..-~...,,....,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,..,,.,,....-

Fakat, kaptan Nuh deyip Peygamber d~
nıeyen takımdandı. Titrek parmaklarile 
sigarasını sararken: 
•- Elli altın dolar! diye tekrarladı. On 

rara aşağı kurtarmaz.. Makiniste de, beş 
dolar bahşiş, tabii!. . 

Torrcs, reisin kulağına eğilerek: 
·- Kaptanla görülecek hesabı siz bana 

bırakın! diye fı!'iıldadı. Regan'a yüz olarak 
gösteririm. Yarısını kaptana verir, geri kn
lenı da paylaşırız. Ne kaybedeceğiz'!· Bu 
Regan domuzu masraf hususunda bana 
geniş salahiyet verdi_. 
Güneş, pembe ı..şıklarile, ufukta nazlı 

nazlı yükselirken, jandarmalardan biri 
yorgun atlarla kasabaya girmiş ;geri ka 
lanların hepsi d~ romorköre yerleşmi!;ıti. 
İsv~li makinist, makine dairesine dal· 

dı. Kaptan Rosaro'nun sıtması falan kal
ınamışlı. Tayfalardan birine dümene geç· 
nıcsini emretti; ve palamarlar çözüldü. 
................ 
Anjelilc yelkenlisine gelince, 0 da tanye· 

ri ağarırken, hAlQ ayni sahilin açıklarında 
rhzgAr beklemekteydi. Maamafih, ne de 
olsa, t>İma)e doğru biraz ilerlemiş; ve San
Antonio ile &kas del Toro ve Kartago 
boğazları arasındaki mesafenin yarısını 
katetmişti. 

Bu iki boğazı geçtikten sonradır ki, an
cak, açık denize kavuşacaklardı. Boğaz
lara yirmi beş mil daha vardı; ve ~külile 
bakın ki denizin satlu da ayna gibi düm 

... 
düzdü. 1'111 ,1 

Gemidekiler sıcağa dayanaıı13)'t ~ 
k~1maralardan dıfBrt fırlayıp guvert~ fV', 

lış! güzel uzanıverntlşlerdi. Tayfah•~ıd!'J 
cular, karnıa karışık bir halde, h0 'ı 
yıp duruyorlardı. Direğin üsti.ıııde ill'"'ıJ 
bekleyen tayfa ise baştarafta yuı ı>" 
utanmış, çapraz kollarına baştnl d9 :1 
dC'rin bir uykuya dalmıştı. ,t'_ , 

Gemidekilerde!' yalnız Leonsia k~;. fJ. 
sında kalmıştı. llk uyanan da o 0 e~·t f 
maranın açık . kapısından güvert~ı_,.. 
nazar arfetti. iki gene Morgan e~ ı 
yan yana uyuyorlardı. Sanki hinıllY;ıti'1 
istiyorlarmış gibi kollarını birbirle ~ 
muzlarına atmı.şlardı. ' . retcl' ~· 

Gene kız, büttin vücudtinü ut U t*/. 
ruhunu altüst eden Henry'nin ate~) ,,.ıı ~ 
lerini hatırladı . Bir:- an sonra da htştl.1 
Francis'in buselerini yaşadı ve . J' 
raşe geçirdi. ~ 

Bu iki dcHkanlının kendisini ;~, ,l 
detle cezbcdişine hayret ediyor ·ıe t" · 
lo7. gayet iyi biliyordu ki, Hen~~~. tı,A. 
ber dünyanın öbür ucuna gideblli r ,4'.:' 
cis'in peşinden ise gitmlyeceği ye efı<" .Jt 
J:lu müthiş kararsızlığı nasıl ıısh eı11'~ 
Ge~c kız bunu bir türlü iza!,1 eÔJı.I· J/. 

\'~ duşö.nceleri kendi!'>ini ürkütu~·o!Jdrı1 ıt' 
şunmemek daha münasibdi. Nıte ,1'· J' 
rınsia da öyle yaptı. Kolunu uıats.r LJ t ' 
$arrıasının ucile, Francis'in bum:,. ,.;t. 
!adı. (M 

d 
Q 

' t 

• v 
b 
• • 

b 
d 
b• 
b 

•• 


