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l t"İtni., 26 ağuıtoa tarihin 
d '1\ eylUI nihayetine kadar 

Ittinin J:.~a.":' eden ııü.,Jeri Türk mil
Orduı.ıı Uyiik 2afer ırünleridir. Türk 

• nın d" ·~.Çetin b' 0 rt yıl devam eden 
Lı.ıtıin k d ıt ınukavemetten ıonra, 
tdip bi u ret Ye kabiliyetini teksif 
"'duı_ r Yıldırım ıür'atile düşman 
lig; rrı~l1ı;n Üzerine atılarak elde et. 
bu Rİirıl • ~~I 2alerlerin tarihleri itte 

l'u,1c" ."· 
bijdig· ~•iletinin tarihi hepimizin 
d ' rıbi b' ı/" F,k ~r çok ~aferlerle dolu • 
b'·'. "•d:t hır çok büyük unıurlan 
t '<ıııı d •. toplayan zaferlere yalnız 
;:-d.iif •:1ı~, her ~.me:.in. t~ri~inde_ az 

lt,~ 1 . nur. Cunku 11tiklal mi.ıca
~ ı.,~ılet, cür'. et ve cesaret, yük. 
d lılıt"l•rrı •t, derın Yatanıeverliğin 
,.

0!udur. il Ye .. müheyyiç levhalarile 
b~!n 2Öıt u .~ucadelede Türk mille· 
'"'•tin •rdıgı Yükıek kudret ve ka· 

1'tiJı.1,,İntn~li.,i baska milletlerin 
lı;j Darı ; Kuç buluruz. 

tİirı .~ 
1 

büyük bir muharebenin 
~,he ' ~~lan altında ezildikten 

' tur!" "d f · k" 1 t • ?tııı b. u. mu e. aa ım an an 
~lıı '-ıt!a ır '."~iletin bu kadar zor ve 
>ı lı>uvaff' ıçınde muharebe ede • 
ı,.~nlıkt a~ ~iması esatiri bir kah· 
\"Clıııda ır, ılikli.1 mücadelesi, her 
t '' n.,il~' .h~r ~emleketin vatanper-
~ bii)"k uıerınde derı te~kil ede-
,1_1"1 rrı~h hadiselerle doludur. Is • 
d'tbİrııi:ı:d arebeıi, Türk milletinin, 

0 •diJclerj • .Propaganda yapınla~ın 
, fıı,._dığı Ribı, asırlardan beri haota 
h'.~ 'rrııa~:i ve ~unun tam ak•İne ohı• 
~·"•tin• • ~ır hayat kudret ve ka· 
"•• e.ı rnolık olduliunu kimıenin 

~!tir, li •rrıiYeceği ıekilde İspat et • f1• l'iirk "~a olanın Türk milleti de· 
1 "itan rrıılletini idare eden Oeman
~•no ~ oldui;u anlaoılmııtır. O 
ı "'•k · dar Türk milletine giydi· 
•u "t•nil lb' • 
1 lıı~l•r •n eoıyal nizam e ıaesı 

) 

! 

~tıa,.ib b '!' hüviyeti ve benliğile mü .. 
.., d,1.,İııdır fey değilmif. İstiklal mü
ı·' lııUl; . •n her milletin varlığına 
ı:•ıııı oı~'~•ti nefsine hürmet etmek 
d Una •i•y Ugu düiillru çıknuftır. 'Eırer 
oı"' Yoraı et •dilmezse mi Jet ne ka· 
d·~Un bi, 

1 
h..,e ne kadar bitkin olursa 1 

u1•ııı..,ı h ~Yat hamlesile kalkarak 

Alman tayyarelerinin bir türlü yarıp geçemedikleri, arasıra bir ikôsini 
düşürdükleri yrre tellerle ba{:lı olan \'C 3000 metre irtifaa kadar 

çıkarıhın İngiliz baraj balonlarmC:an biri ... 

•tiJ.ı·ı 0 Rabilir 1 lıoh • ..,.. • 
).ı·"••tin U<adelesi, imanın ve milli 
L •IJ•u., "' Yüksek bir .,.heseridir. 
~)' , aarn· . 
ı.. •c•nla •mıyetle inandıktan ve 
~~d,, ll\iiık·~l'lldıklan iıi, f11rtlar ne 

J"kk.ık ~l olursa olıun, her halde 
l •tikı- 1 •ltırebilirler ., . "' rn" . 
le,~ '""fııuı Ucadelesile Tanzimatıan • 
~ "t•aı d olduiıJmuz fark garb 
~ 'ıııd ın ,.: nihayet bulmuıtur. Bazı• 
.. ~ ~İııde "•itikleri gibi, Dumlupınar D.. k .. h b l d 
~tır. ç .. rn~~lub olan garb değil un u mu are e er e 

Almanlar dün de 
i n g i 1 i z müdafaa 
barajını yararak 

geçmeye uğraştılar 
ııı~~kı..rı";;.~. Anadoludaki kuvvet 24 tayyare düşürüldü 
ııı 'l b' k ır araya toplayarak onu . 
. ub_, b ır UV\'et hal' t' k ve Londra 28 (A.A.) - Ingıliz hava vo dahili 
~i'ld• ~ e İJrnini., • ınbe ge trmk .•d I • emniyet nezaretleri tebhği : Bugun Oğled~n 
ıo.. Q• k ıca ve aı e erı . 
··lfitlG ~re it1 idare .. nı sonra çok miktarda duv.man byyarelerı 
l'ıilt h 'lrnek e~erek du,ma müdafRa bar&Jtmızı geçmeğe teşebbi.ı.1 et
dtı~' tihni .tam~mıle garblı t~k- mir;lerdir. Az bomba atıJmıştır. Y dlnız Ti
t•tb it', l:.ğ Yetın hır mahsul ve ıfa- me~ halici iızerınde bir şehirde ba7.ı ha
~•t• •i1ı~·ıy•r1 .u!anık hareket edip de '"' ve az zayıat olmuştur. 
'•ııı· • ını b' 

dtirı 1tt •o'< ır an evvel memle- Saat 20 ye kadar gelen raporlRr avcı tay-
~'t'ı 1•ttııı h ıtıan111 olsaydık, bütün yarelenmiz tarafından 24 duşman t.ayyare
~k büyiik ~ret Ve hürmetini celbe-

1 

şınin duşürulduğünu gO~termektedir 
~il ~•1t11 • ~andanlann içimizrlen Tayyarelerimizden 12 si üslerine dönme
lid tı~'tı İ~i ~ka~ olur muydu?. 1,te mifler.;e de pilotlarındAn dordunun hayat
ıı..~•llj t ~ ır ki, Yanm asırdan fazla ta oldu~u i>ılTenilmı•tir. 
~~"tıt otr rn .. 
1>1,~ •lif telif ucadeleden ve aranılan Almanların dünkü hava 
~~ "'"•d Yollanndan sonra fark 
ı~.t"lirrı olunun ortasında ıilô.hla- akınları hakkında 

'h •tm;, ve • . • fik. f ·1~ t~ ~lıtı Yerını yenı rın, ta Si at 
~ :ı:lud k:d"• ~eni 2ih11iyetin fevvaz Londra 28 (AA.) - Roytcr: 

'di &ah .;et~ne bırakarak tarihte· Londra mıntaka~ uzerinde yapılan a-
1 " 11ne intik..,1 evlf"mİştir. 

b 
N A K Ü 1.) kınlar esnasında. üç saat zarfında ıki defa 

!ı.L' • ' Ç K A alarm işareti verHmi~r. Bomb:ıların düş-
qllllı've V k"I" d" me<lnden mülevellid mütcaddid iof,laklaı' e 1 1 un i~itilmi, ve c;ok parlak ziyalar görülmüş -&e tür. Diğer bir Alman tayyare!li bir mik-

fı 1\1\ 1 • d t&r yaneın bomha!n atmıştır. Bunların bir 

... b.~ .• vz.mır -~. n geld"ı çoğu hali ara>iye düeerok :.arar ynpmamış· 
~~ ~,, tır. Sair bombalar bir yangın çıkarmışsa 
~ı. 'Q ~ ekıli Faik Oıtrak dün da sür'atle ônüne geçilmiştir. 
~~~ Isaııd . 1 . ı;ece 1 
-~t ~lztıı_ t' ırma yolıle ımirden ütau- Haber alındığına göre. şima i şarki şehir-
~ lh..S:b~~· Dahiliye Vekili bir hnft:ı l<'!'inden birinde pike uc;-an bir tayyare bir 

- ~ ba ~lda kalarak htirahat edecek yük trenini mitralyöz ateşine tutm~sa da 
l} tı tetkiklerde de bulunacaktır' F:f'tek maddt, ~erek insanca zayiat yoktur. 

lıli~:ı>tıııl~ V . ~ • . Münferid haref'kt eden sair Alman t'lyyare· 
>itı.t btı ~ tkılı düh vapurda kendisini Jerl cenubu tarki mıntak#\lRrı üzerine bo!Tl-

' te;. bı.ı~n gazeteci arkadatım11:a şu be· balar atmı~lardır. Gelen ilk rapor!ara no7a-dli; ~u ~ Uıırnu!tur: ran. ha!Sarat az olduğu gibi insa.Ttr.tı. zayiat 
ttı.11 · fltıı\fl:aha~~mde İzmirl daha iyi gör- azdır. 
"-ıd. thrııı i, kultür<'I ve turi'ttik bakım. Bir cenubu ışarki tıehrl üzerinde yüksek
'hıı~. htıti:rlt!yledi~i. çehre tok milk<'nı- f('n tıc;-makta olan dü~man tayyarrleri t,.ker 
~ıhı)''tte ld' ~yahalım tamamen hu'lu ... t teker görünmW,lerdir. Halk, uzaktan ge-
~ )'ett,dir 

1
• lıtanbul seyahatim de ayni l~n tııfilAk 1'eslerl duymuış ve muhteHf yr.r-

~1.;ı~tlıatıh · b k~de parlak ziyRJarın gökyüzünü nydınlat-
huıd, i u, seyahatten istifade ed('n-k hJ?tnı görrııüşti.ir. 

l h ~rı bazı tetkikler yapacaGına.. Cenubu farkı'nln dı'•er b 
'Ih - ,; ir tehri ilzPr.ne 

~;t ı ı tere ta ar r o. :n;,~:r y:~.~;_dınlatıcı !işekler &blmıŞS.) 
.~. lıazırlanıyor! Ço~ ~ülts.kton uçan dil!or düşman tay-
.,_ ~. tı 2!} ( yare en htidlandA'da bir h" .. . d 
~ l•l•:tı.rı n:-'-.A.) - _K_ anada hiil!i ~lüda· UÇArak etrafınd da' ft' ır u.7enr .. e 

( ~\als c hrin 1 a ıreler çevirmıslerdır 
• ...._ -"t)•n..tta to~ dun matbuata yaptığı ..,.e c varına bombalar düşmü :tür. 

Öı,., c.~h «curnı. domıştir ki: B r d 
"- ~ _lıkı~t hattımız Manşın üzoı.ndcdir. er ın eki alarm İ!!are-
ıı... '"'1ll•do 'Y1

1 u~rarnak paha"na da ol- tinde teknik bozukluk ~~·ı. 0 •n h · · . .. 
~q~itıllıl~etindeyj:.roeyı lngıltereyl' gon· Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. hi!diri}•or· 
~ 'trıdik' fh Alarm işareti sisteminde teknik bir b~-
~ rUıu taltj~ sa asını büyük bir İngi- ;ııkluk.~<'bebile bu_ sa. ba. h saat g a dr<•ru bir 
"~b~~r•<ı11:1nd ed_ ecektir. Kanadn, bu ta- 1 ti 1 .. 

" 1 .. a, tnli.da( .. 
1 

a arm ıtare verı mışbr. Bir kaç d3kika 
1 ~tl'IJ:ıe d . aa gun erinde oldu- sonra da alarm işaretinin bittiği işaı·cti ve-

ÜŞen Vazifeyi yapacaktır.. rilınJşlir. 

Alman 
Macar 

• 

-
İtalyan 
Rumen 

Hariciye Nazırlarinın 
Viyana ·mülakall 

«Mihvercilerin Tuna ve 
Balkan aiyaaeti » 

Salzburg 28 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
İtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, bu

gün öğle üzeri hava yolu ile Romadan 
Sc.lzburga muvasalat etmiştir. 

Kont Ciano saat 14 raddelerinde Führer 
tarafından Obct'salzbcrgdeki evinde kabul 
edilmiştir. İtalya Hariciye Nazırını Salz -
burg tayyare meydanında karşılay~nlar a
rasında ezcümle Almanya Hariciye Nazırı 

Von Ribbentrop ve Berlindeki İtalyan se
firi Dino Alficri bulunmuşlardır. 

İki Hariciye Nazırı merasim kıt'esını tef
tiş etmi!=ler ve derhal otomobille Obersalz
berge gitmlşlerdir.Führer, Kont Ciano şere
fine Bc-rchofta bir öğle riyafctl vcnnişt~. 
Öğleden sonra Alman ve İtalyan Hariciye 

N;.zırlıırı Macari!>tan ve Rumanya Hariciye 
Nazırlarile görüşmelerde bulunmak üz.ere 
'liyanaya hareket etmişlt"rdir. 

Macar Basvekili Müaahid 
Budar<şle 29 (A.A.) - Macar Bsşvekili 

Kont Tt:.leki, Viyana konferansında müşa
hid olarak bulunacaktır. 

«İki devletin şerefi ve mü
tekabil fedakarlığile ... » 

Roma 28 (A.A.) - Stefani: Giomale 
d'İtalia yazıyor: 

.Mihver devletleri Hariciye Nazırlen 1v~a
criristan1a Rumanya müna~ebeti meselesini 
tetkik etmek ve muı=ılihane bir hal sureti 
l-t1lmak üwre Viyanada Macar ve Rumen 
flariciye Nazırlarına mülihi ohr.uşlardır. 

Bu mesele nazik ve karışıktır. c:'ünkil. Av
ntpnnın bu mıntakasında henüz ihblilfı İta!
ya ve AlmRnyanın arzu~u hil5fana tf'vsi et
nıek tcşebbüminde bulunan İn~i1!7lcr ta
rafından mobilize edilmiş şuriş kuvvetJeri 
!t.!'~yi. faaliyet etmektedir. Geçen temmuz 
ayındA Sabburgdn Kont Ciano ile Von Rib
kntrop yC'kdiğ~rine mülAki old•Jklart za· 
nuın mihver dcvlctl~rinin Balkan me~le -
lC?rindE"ki ı:;artlarını tespit etmiş~erdi:". Bu 
l:·abdrı ta7yik yBpı)mıyacakhr. Yalt"-t'l Ali
kRd:ır df"vleUC?r doJrudan doiruvs aralA -
rında müzakerede bulunmağa d:ıvet edilt>
Cf'klerdir 

Ayni uımanöa bu !'luretle doğrud:ı;ı do~
ruya yapılrıcak müzakereler tacil ve Tuna 
Avrupas:ile Balkan Avrupasını düşman ma
r.evrah.rından muhafaza ebnek için neuıret 
te bulunacaklardır. 

Giorn;ıle d'İtalia , Macar heyetinin Tumu
scverir.'de Trans11vanya arazisinin büyük 
bir kısmile bu arazinin müştemilatından sa
yılan bazı mahaUerin indeaini isternişlerdir 
Rumanyn heyeti evveli ahalinin mübadele
s:i tek1ifi1ıde bulunmuı, ve mütenkıhen şerid 
hnlinde bir ara7lnin terkine muva(J1.kat et
miştir. Yalnız Macarlar bunu ld.fi bulma· 
mıtlardır. 

1 1 1 

r u a ı er ı erın anı 
istesini neşre 

1 

ıyoruz 
Milli Şef 
Yalouayı 

şereflendirdi 
Reisicumhur İnönü dün 16,30 

da Yalovayı şereflendirınişler· 
dir. İnönü Yalova iskelesinde 
Başvekil Dr. Refik Saydam, 
Sıhhat Vekili Dr. HulUsi Ala. 
taş ve mahalli erkan tarafın
dan karşılanmı !ardır. Rei•i· 
cumhur Yalova iskelesinden 
otomobille kaplıcalardaki köşk
lerine gitmişlerdir. 

Milli Şef Yalovada birkaç gün 
kalarak istirahat buyuracak. 
!ardır. 

Tevkifanede 

Kumar yüzünden 
feci bir cinayet 

/Va/ iz Gürman, Salih 
Omurtak Orge

neralliğe terfi ettiler 
Ankara 28 (A.A.) - Ordu terfi listesi bu. ] ,... 

glin Reisicumhurun tasctikına iktıran eyle· 
miştir. 

Bu listeye göre orgeneralliğe terfi eden 
korgeneraller şunlardır: 

Korgeneral A. Nafiz Gürman, Korgeneral 
Salih Omurtak. 

TÜMGENERALLİGE TERFİ EDEN 
TUGGENERALLEK 

Tuğgeneral Zekai Okan. 
TUGGENERALLİGE TERFİ 

TUGBAYLAR 
EDEN 

M. Nuri Berköz, Zeki Eritmen. Şahab 
Gürler, M. Kenan Esenkut, H. Fehmi Ata
kan. İ. Hakkı Uluğ, Saffet Pozantı. M Ra· 
slm Topsever, Tahsin Erscrim, M. Sll'rı Sey
rek, M. Celllcddin Yakal, M. Zeki Doğan, 
1<1. Şclik Çakmak, Y. Razi.Biltan, Rıza Ya
vuıalb. 

TUGAMİRALLİGE TERFİ EDEN Dz. 
TUGBAYLAR 

Said Halman. 
BAllEJ\I 4. DERECEYE TERFi EDEN 

Bir katil diğer bir katili M. Müni/~;!~;~1!'::m Gündüç. 

d KL'Rl\IAY ALB.~YLIGA TERFİ EDEN zar oyunun an sonra KURMAY YARBAYLAR! 

b k h li d İ. Hakkı Güvendik (Süleymaniye), Beh-
IÇa a ne getir iği çel Kurbay (Bitlis), Salahaddin Selışık 

(\'od.ine), M. Kazım Erguvaligil (Pi~şuva), 
Orgeneralliğe terfi eden 
SALİH 01\IURTAK 

man_ gal aya aile Vurdu! M Nazmi Oktay (Tarsus), A. Cevle Çulpan M. Seyfeddin Çalpatur (İetanbul), M. Nu-
C!> f \;V..llioJr;'..... .. we ' U. -adin T- (BaiJ ' ), H. Aıınl ~

Dün, Tevküanede kumar yüzünden çı
kan bir kavgada kat.ilden maznun bir m~v
kuf diğer bir katil maznununu taşa sür ... 
tülüp bilenerek bıçak haline getirilmiş bir 
nıangal ayağile dokuz yerinden yaralıya -
rak öldürmüştür. Hldise ~yle olm~tur: 

Katil suçundan mevkuf Ürgüblü Mch -
med oğlu Receble koğuş arkadaşı gcrıe ka
tilden me\'kuf Elazığlı Ali oğlu Şükrü, dün 
öğle yemeğindtı:n sonra koğuıun bir köşe
sine çekilmişler, zar atarak kumar oyna
m2ğa baflamışlardır, Bira:ı sonra araların
da bir ihtilif çıkmış, münakaşaya ba,Ia· 
mışlar ve münakaşa az sonra ağız kavgası
na, daha sonra da boAuşma haline inkılin 
etmiştir. Şükrü, Recebi altına almış, biraz 
hırpalamıf, fakat. Receb bir aralık Şi.ıkrJ
nün elinden kurtulmuş. yatağına koşmuş
tur. Yatağının altında sakladıtı bıçak ha
line getirilmif mangal ayağını eline geçiren 
katil maznunu, ikinci cinayetini de bu -
nunla işlemiş, Şükrünün üzerine çullana· 
rak doku:ı yerinden yaralamış ve öldür -
rnüştür. 

Gürültüye koşan diğer maznunlar ve 
gardiyanlar, Recebi Şükrünün üzerinden 
kaldırdıkları zaman Şükrünün yerde can
sız yattığını görmüşlerdir. 

Hiclisenin tahkikatına Müddeiumuml mu
avinlerinden Cevad el koymuştur. 

Hayfa yeniden bombar
dıman edıldl 

Londra 29 (A.A.) - Dün öğleden soma 
Hayfa yeniden bombardıman edilmiştir. 
Bazı hasarat vuku bulmuş, bir ka; kişi 
yaralanmıtbr· 

Çörçil İngilterenin 1 

hür F r ansı z 1 ara 
yardım edeceğini 

temin ediyor 
Londra 28 (A.A.) - Baıvekil M. Çôrçil 

General de Gaulle'a yazdıjı bir mektubda 
şöyle demektedir: 

Fransız müstemleke arazilerine veri!ecek 
iktısadi yardım hakkında İngiliz hüktlmeti 
adına yapılan muhtelif beyanata tevfikan 
ve Çad araz.isinin müttefikler davasına il· 
tihakı sebebile, İngiliz hükıimeti adına si· 
ze şu cihetleri temin etmek isterim: 

l - İttifakımıza müzaheretleri tartile bü
tün deniz aşırı Fransız araz.isine, ekonomik 
istikrarlarını muhafaza için hür Fransa 
toprağında müstakil ve meşru otorite teşek
kül edinciye kadar iktidarımızda bulunan 
her şeyi yapacağız. 

2 - Zafere götüren yolumuza engel 
olmadıkça halen esir bulunan Fransa ile 
teması bulunmıyan büyük Fransız İmpa
ratorluğu kL!ımlarının ticaretini inkitaf et• 
tirmeğe ve idaresine yardım eylemeğe ha• 
zınz. 

Bu teminat, bütün hür Fran!'lızların şeli 

sıfatile size iltihak eden arazilere gittikçe 
daha ziyade bir kuvvetle f8mildir .Buna 
binaen, bizim kendi harb gayretimizin ih~ 
tiyacları ihtiraz kaydilo, ayni tu•il altın• 

çahoğlu (Tiran), M. Hamdi Turjt'ayt (Er-, göz (İzmid,) Rıza Çal (Eirikap1) 1 A. Şükrü 
zincan), Remzi Ağan (Ayazma), Fazıl Bil- Baysoy (Erzincan). 
ge (Manastır), Cemal Gürsel (Refahiye). [Arkası sahife 3 sütu:n 3 te] 

YUNANİSTANDA 
1939 -1940 
SINIFLARI 
' 

SİLAH AL TINDA! 
Atina 23 (A.A.) - Röyter: t9ô9 • 1940 

sınıflart şimdi silah altında bulunmaktadır. 
Şimalden gelen raporlar da, geçen haHa di
ğer dört sınıfın askere çağırıldığını bildir
rr.ektedir. Ayrıca mallım olduğu üzere, ma· 
karnat tarafından şimal mıntakasında gizli
ce ihtiyat tedbirleri alınmıştır. Maamafih 
İtalyan radyo ve matbuatında müşilht'de e· 
dilen gevşeme üzerine, resmi mehalil de 
daha nikbin bulunmaktadır, 

Bitaraf mü,ahidlerin fikirlerine naza
ran, Almanya, Avnıpanın cenubu tarkisin
di? bir karışıklığın zuhurunu arru etıne -
diği cihetle, teskin edici bir rol oynamak
tadır. Rumen - ~facar müzakerelerinlıı ba,
lamak üzere bulunması, milfahidlerin ka
naatini teyid etmektedir. 

· 7 saat 10 daklkal 
Londra 29 (A.A.) - Düşman tayyareleri

nin Londra mıntakası üzerindeki cevel.inı 
yedi saat on dakika devam etmiştir. 

lsoN HABERi 

Amerika mecburi 
askerliği 

kabul ediyor 
Londra 29 (A.A.) - Birletlk Amerika 

iyan meclisi dünkü içtimaında, 21 ill 31 
y3şındaki bütün Amerikanların nskerlik 
y&pacaklan hükmünü ihtiva eden çok mü
him bir kanun liyihası kabul etmiştir. 

Ayan Meclisinin kabul ettiği 
ikinci bir kanun layihaıına gö
re, hükumet, askeri bir zaruret 
görüldüğü takdirde, endüstri -
yel müesseselerin idaresini de· 
ruhdeye mezun kılınmı,tır. Bu 
layihalar gelecek haftanın ba
şında meb'uaan mecliıinde mii· 
zakere olunacaktır. 
ıs Ukteşrinde 75,000 Amerikalı ıiJBh al· 

tına. alınacaktır. Yeni liyihaya ~öre askere 
çağırılacakların yekılnu ·12 milyona balii 
olmaktadır. 

Amerika 10,000 
tayyare yaptırıyor 
Londra 29 (A.A.) - Vafingtondan bil

diriliyor: 
Reisicumhur Ruzvelt, dünlcO matbuat 

toplantısında beyanatta bc!unarak, Birleşik 
Amerika hüktimetinir:: hail hazırda 10,000 
askeri tayyare imal ettirdiğini ve her ay 
orduya 800 t.e)-y&re teslim olunduğunu bil
dirmiştir. 

Derne limanındaki İtal
yan gemileri bombardı

man edildi 
Kshire 29 (A.A.) - İngiliz hava kuvvet• 

((!ri kumandanlığı tebliğ ediyor: 
İngiliz hava kuvvetleri, Libya çölünde 

• Kcufra• vahalar grupu üzerinde keşif u· 
ı:uşları yapmıılardır. Bu kuvvetler Derne 
limanındaki gemileri muvaffakiyeile bom· 
balamışlardır. Bir takım bombaların ta • 
mamile isabet ebnit olduğu gôrülmüştür. 
Bir geminin başından kıçına kadar yan -
m2.kta olduğu müşahede edilmi~tir. lngiliz 

İn iliz Başvekili Çörçil tayyarl"leri Derne'yi terkettikleri taman 
~ ~ ·· backa bir gemide de yangın C'ıkmıs bulu -

da ~giliz Jmpa~otorlugu mustemle~elerıne nu .. ordu. Bütün tayyarrlE"r;· , Lıan.,. -.f u, .. 
tatbık edeceğimız derecede ekonom1k yar- y • 

1 
d' 

• h .. . )erine avdet etmış er ır. dımda bulunmaga azırız. Boyle bır yar - , 
dımın derhal müessir olabilmesi için halen 
plinlar yapılmaktadır. 

, 
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Piyasayı işgal eden meselelerden biri de, 

mesele arasında tert'ı ve tayı·nıer :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 çuval meselesidir. İhracat mevsimi yaklaş

Maarifin 
1 ~11111111111111111111111ıııııtttıı111111111111111111111111111ımııtıu1111111~ 

I KISA HABERLER I İtalyanlar 0/0 125 
tıgı için çuvala olan ihtiyaç da artnuı.k -
tadır. Fındık, üzüm, hububat, kuş yenli gibi 
ek!'leri ihrac maddelerimiz dış memlekr;:tlere 
çuvalla satıhyor. Ayni t.amanda dahili ihti
yecımız ic:in de pek lüzumlu olan çuval , ti
caret aleminin en lüzumlu bir eşyası haline 
girmiştir. iki tamimi 

Haricden lise bitirme 
imtihanına 

ve iki 
girenler 

sene sınıfta 

kalanlar 
Maarif Vekaleti, haricden lise bitinnc im

tihanlarına ginecırkk-ı· hak.kında, Maarif 
müdürlüklerine şu tam.imi gönderaıiftir: 

1 - Vekilliğin emrile dıŞllrıdan li"e bi
fume ihtimanlarına herhangi bir r ·ede gir
mt'ye başlıyanlardan muvaffak olaınıyarak 
bütünlemeye kalıp ve bütüoleme imtihan
larını ilk defa imtihana girdikleri okuldan 
b.fka bir okulda verenlerin imtihan ma-ı
batalan bütünleme imtihanına ~irdikleri 
okullardan ilk d~fa imtihanlnrın yap1ld1iı 
okula gönderilecektir. 

2-Bu suretle kendisine dil(:er okullard ın 
imtihan mazbataları &öslerilmlş olan okul 
idareıııi imtihana girmiş olan f8hsa aid im
tihan mazbatalannı toplayarak orta r«
retim umum müd.ürliiğüne gôndeıectktir. 

Bu mazbaUılara göre imtihana giren şahı!! 
bitirme imühanını.: kazanmış durumda i5e 
rnazbatalarla birlikte askerliğe aid vesika
larııı. diploma kabı V1C pul paralarının da 
orta öeretim umumu müdürlügüne gönde
rilmesi lizımdır. 

3 - Bu suretle bel~ veren liseler, dışan
dan bf.~ alanlann künyelerini açık adres 
lerile birlikte 1706 sayılı kanunun müıeyyel 
üÇ'iinc:ü maddesi mucibince derhal aOJk~rlik 

tubelerinf' bildittcekler ve asker!ik şubt-si
ne vrrdikleri listenin bir örneğini de orta 
~tim umumu müdürlüğüne gOnde~k 
!erdir. 

4. - Bitirme imtihanlarını k..aunmış olan 
lara vttilmek üzere vekillikı;e tanzim edi
lecek bitınn. bolgesi lmb°hanı ilk yapan o
kula eöndf'rilett'k ve istatistik bakımından 
taıebe o okulda imtihana girmiş ve Uelge 
a!M)f aayılaraktır. 

S - List>den mezun oldukl:ln yıl l<'inde 
olgunluğa &irm.Jyerek .tıonrad.an vekilliğin 
müsaadesile herhangi bir Idedıe dıı:vlet ol
ırunJuk imtihanlarına giren asll talebe de 
ru.arıdan f(elm1$ adedilmi}•erek istaliNtik 11-

mum müdürlüğüne gönderilttelc iıııtatistik 

cetvelJerinde bu imtihanlara talf"obe sı!ati?e 
girdikleri gôsterilecektir.• 

I ki sene ayni sınıfta kalanlar 
Maarif Veldie-ti. üstiı~ iki sene aynı n-

nıfta kalanlar hakkında Maarif müdUrlüğü
ne fU tamimi gönderml,tir: 

• Üstüste iki yıl retml bir okulun aynı 111-

nıbnda baf8n gösteremedikk>rinti.~1 dolayı 
kendilerine birer belge vrrilerek i~ileri 
kf'silen ve ders yılı ııctınunda resmi bir okul
da irr:tihan g~irmek şartile hw:uai okul.kırın 
aynı muflarına kabul edilen talcbf:•lerden 
dttrı yılı !'Onunda maarif müdürlük~ .. riııin 
göste~ği resmt bir okulda geçirdikleri 
imtihıtnda haşan gösterenlerin tasdikname
lerinin, bu talebelerin lmtihnna girdikıcri 
resmi oku11arca mı, aynı sınıfta bir yıl da
~ okumak üzere gerdikleri husu:ii okular
ce mı tentim f'dileceği bazı manri( ve hu
IU~t okul müdürlüklerinden soruımnktadır. 

Yapıhıcak muamele aşağıda gösteı·ilmiş ... 
tir: 

1 - Sözü geçen talebf;lerin 3 üııcü y1l so
nunda resmJ okullarda geçirdiklerı imtihan
ların neticeleri bu okul1arca. ta:ebe1erin 
hem ü.stiliıte Ud yıl aynı ınnıfların~'l kaldık
lan resmi oku11ara. hem de 3 üncü yılı aynı 
sınıflarda geçirmek Ü7.ere girdikl .. ri hususi 
okullara bildirilecelcı bu iş'ar Ü?f'rine lC'8b 
eden tah~il vesikaları, variyet hakkında ay
rıca meşruhat verilmtk ~rlile, hu.ıııu."it okul
larca tan7im edilecektir. 

2 - Ü'~üncü yıl tonunda re-m\t okulda 
imtiha.nA ~reeek talebelerd n resmf dok
tor raporlle sabit olan bir- ha.oırtalıjtı dolayı

aile imtihana gif'emiye~klerin, tmtihanlara 
blt"'Janmadan nihayet bir Jtijn evv~l okul 
idareleri vasıtaaile m~ari( müdürlüklerine 
müracaat etmeleri ,~rtile, imtihnnl~nn f>J•
ıru devmine bırakılmau cai1dir. İmtihan 
talim:ıtn1ıme,;inin hu dersler için bü;:jn}f'
mt- olmadıJı, hakkındaki hilkmü ma.hfuz
dur.• 

İıtinyede bir mahalle 
kavgası 

İstinyede Çayır sokafv.nda oturan Atiye 
ile kom•usu Fatma, çocukları arasında çı
kan kA"l•Y9 İitirak etm~ler, kaı·a:aya iki
sinin taraftarı mahalleliler de k11rıtmı•, ne
ticede. Ane Z..hra ve Behjce adındaki k2-
dınlar muhtelif yerlerinden yaralanmışlar, 
h3oıtaneye kaldırılmışlardır. 

" 
~-
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lktısad 

* İHRACAT - Dün, 
kedilen mallar da dahil 
milyon lira kıymetinde 
rr.ıstır. 

Rumanyaya sev
olmak üzere 1.5 
ihracat yapıl -

* İJITİKAALA MÜCADELE Fiat 
murakabe komisyonu bu gün bir toplantı 
yuparak: odun ve nebati yajlann fiatlarını 
te!-'pit edecektir. * Ç A YIRLK TELLER - Çayıriardairi 
otların balya haline getirilmesi içın lü ... 
zumlu tellerin tevzi edilmesl hakkındaki 
emir hAl;i gelmemiştir. Bu otların bulun -
dukları yerlerde çürii.mesi muhtcn1eldir. * TİCARET VEKİLİ - Deıjirmenderey• 
gilmit olan Ticaret Vekili Naz.mi Topçoilu 
şehrimfze d<Rlmilftür. * TAVŞANCILIK - Tavşancılığın in
ki~afı için yeni tedbirler ahnmaktadr·. Tav
'8.11 tüylerinden memleketimizde iplik ya
pılaca.kur. 

* TlCARET MÜDÜRLÜGÜNDE - Mın
taka Ticaret müdürlüiüniin it aahası ge· 
ni~lediğinden kadrosuna başka müessese -
!erden naklen 16 memur alınacaktır. 

Maarif 

* İLK OKULLARIN BAHÇELERİ 
İlk okullardan bazılarının bahçeleri ge -
nişletilecektir. 

zam istiyorlar 
Harbden evvel sipariş 
edilen nıanifatura eş

bu fiat fazla yasına 

görülüyor 
İtalyanlar, harbden evvel Türkiyeden ~i

pariş edilmit olan manifatura eşyasına yüz
do? yüz yirmi bcf fiat ı.amm.ı kabul edildi~i 
takdirde bu malların gönderilebileceğini 
bildirmişle-rdir. Yalnız bu mallara muka -
bil pamuk verildiği takdirde malların yüz
de 75 fiat zammile gônderilebilece-~i de 
ilQve edilmektedir. İtalyanların bu teklifi 
t~tkik edilmektedir. Harbden evvel yapl -
lan ticaret anlaşma~ından sonra İta1yaın1ar 
bizden ucuz fiaUa mühim miktarda mal al
mı~lardı. Bu sebeble kliring hesablarında 
lehimize olarak 3,5 milyon liralık bir fark 
birikmiş:ti. İtalyanlar bu parayı haien ö
df"memitlerdir. Bundan ba,ka bizim ucuz 
fiatJa gönderdiğimiz mallara mukabil bu 
fahiş; :ıammı taleb etmeleri piyasalarımız.da 
iyi teıir yapmamıştır. 

- -

Şimdiye kadnr bize çuval, Hindli>tandan 
ve Mısırdan ithal edilmekteydi. Normal 
ticaret yollan kapand1ğ1 zaman, memleketi
mizdeki çuval tacirleri, çuval ııtotlarını 

gizliyerek, ihtikar yapmağa teşebbüs et
m!şlerdi. Fakat Tic::tret Vekaleti bu teşeb
bü~ rr.eydan vermedi. Derhal 3018 numa
ralı kanun mucibince, çuval t.aci.rleri 
araıııında birlik vücude getirdi. Bu suretle 
çuval ithalitı Ticaret Vekiletinin kontro
iü altına girdi. Bu günkü kontrol ırartları 
al+.ında çuval ihtikiırı yapılmasına imki.n 
yoktur. Çünkü kimin elinde ne kadar çuval 
olduğu ve kime saltığı, birlik tarafından 

kontrol edilmektedir. 
l!'akat mesele bununla bitmiş "olmuyor. Yu 

karıda yazdığımız gibi, ortada ihtiyacı te
mir. edecek derecede çuval yoktur . 

Ticaret Vekaleti kaç gündenMri çuval 
i'i ile meşgul olmaktadır. Mısırdan 500 ton 
çu\•al ithali temin edilmişti. Bunun ihracına 
Mı!lır hükCımeti mini olmaktaydı. Kahire 
~cfaretimizin teşebbüsleri müspet netice 
\·ermiş olduğundan, piyasanın çuval ihtiyacı 
kı!:men temin edilmiş olacaktır. 

Malımızı kaça satalım? 

* FAKİR TALEBE - Fakir orta okul 
ta.IEbesine yıırdım için yeni bir proje ha
zırlanmaktadır. 

Ticaret llemini meşgul eden meselelerden 
biri de fiat meselesidir. Nebatı yağ {abrika
törleri, bu günkü şerait altında dıtarıdan, 
Hindistan cevizi gelmediğini, ambal6.j fi-

yen I• lı"ralar yarın atlarının yükseldiğini ileri sürerek, yağ fi-
atlarını da artırmak istemişlerdir. Fakat 
bu günkü mevzuata göre, Iiatı arttırmak için 

t d "I k Fiatları Murakabe Komisyonuna müracaat e avu e ÇI ıyor etnıek lizımdır. Nitekim yağ fabrikatör-* ABBASAGA PARKI - Mezarlıkken Jeri de iki hafta evvel böyle bir müraeeatte 

Vilayet ve Belediye 

mükemmel bir park. haline ~tirllen Ab "' bulunmuşlı:lrdır.. Fakat aradan iki 
k 27 l·"d ı ktır Darbhanede yeni baaılan gumuş liralar b;.~~ı..;a par ı ey w e açı aca · halta geçtiiri halde, Fiatları lfurakabe Ko-

.. ·· · · · yırından itibaren tedavüle çıkacaktır. Ye- • * KOPRULERIN ELEKTRUC.LERI - ni Uralarm bir tarafında Milli Şef İnönü - miryonu nebaU yağ fiatlarıru tetkik et -
Gazi ve Galata köprü!Ünün elektriklerinin k meg·e vakit bulamam1Ç.tır. Fabrikalar, nün bir büstü vardır. Şekil itibarile es i .,. 
takviye edilmesi Belediyece kararlaştınl- ihinl komisyon tarafından yeni fiat tespit edi-

Hraların aynidir. Yalnız 1940 tar· · te.şı-
mı~tır. maktadır. linciye kadar, mahmız.ı ziyanla mı satalım? * NAFlA VEKiLi - Ali Fuad Cebesoy diyorlar. Bu gibi şikiyetlere mahal xerme-
dün Viliyett gelerek imar itleri hakkında Zafer bayramı münase- mek için komisyonun daha sür'atle il yap-

Vıli ile gôriişmU.tür. betile ilave seferler ması lb.ımdır. * YOLLAR - Villyet ve Belediye hu- Dünkü ihracat 
dudları dahilindeki aNfaltlann birer kat Zafer bayramı münasebetile Köprü ile 1 ---------

daha katranl~nmasına karar verilmittir. Adalar, Yalova ve Anadolu iskeleleri ara- Dün ve evvelki gün Almanya ve Finlan-* BELEDİYE OTOBÜSLERi - Be!edi- sırıda yann ve cumarte!i günleri paur ta- diyaya. tütün sevkedHmiştir .. Çeko-Slovak
yen.in 28 er kişilik 4 otobüsü Yunanist'ln- rifeıi tatbik edilecektir. Ayrıca iki gece yadan deri, Yugoslavyadan pamuk talebleri 
dan gelecektir. Bu otobiliıler Eyüb • Ke· köprüden saat 24,15 te bütün Adalara hı - artmaktadır. - H. A. 
ıesteciler hattında işliyecektir. rer ilave vapur kaldırılacaktır. ~~~~~~~~·~~~·~~ ............ .. 

_ - - u- • j ıBO~~A 

Dumlupınarda 30 ağustos Zafer 
bayramı programı 

ı _ Merasim Dumlupınarda 30 ağustos ı viliyetler ve parti tetkillb tevsik ve tertih 
giınü saat 11,30 da yapılacaktır. Merasim edecektir. 
amiri Birinci Kolordu Komutanıdır. 1 - Merasime 30 ağtlStoı (Ünü saat 11.30 

2 - O gün merasim başlamazdan evvel da top endahb ile başlanacak, maaile Or
meçhul asker Abidt'1dne Büyük Millet Mll!'C- du, C. a P., İstanbul ve Ankara Yüksek 
li!'i, Başvekilet, Vek.lletler, Ordu ve C. H. okullan adına olmak üzere birer nutuk 
p .. Beden Terbiyesi Genel Direktörlü~ü, söylenecektir. 
Kızılay, Ti.irk Hava Kurumu, Çocuk E - 8 - 30 ağu.stos günü aktam ı radyoda 
sir.ı;teme Kurumu. Ordu Harb Malô.lıeri. p<ı.rlice bir konferaru verileceği gibi gene 
Şehidlikleri İmar Cemiyeti ve .Türk Bacıın o gece Halkevlerinde ve halk odalarında 
Birliği adlarına birer çelenk konacakıır. Halkevi ve odası olmayan yerlerde :parti 
Her makam çelengini kendini temsilen merkezlerinde toplanhlar yapılacaktır. İs
göndereceği bir memuru mahsu11 ile Abideye tikHU Harbinde milletce gösterdiğimiz. kah
koyduracaktır ramanlık ve ledakirhk ve 30 ağustos Baş-

3 - Bağlı listede isimleri ya1.ıh 27 vilA- kumsndanhk meydan muharebe~inin ehem
yetin biri Parti ve Halkevini diğeri umumi miyet ve kıymeti hakkında konuşmalar vo 
mecUslni temsil etmek ü1cre iki,er kiı,ilik konferanslar tertıö edilecektir. 
birer heyet o vil.iyetleri temsilen merasim- 9 - Bu büyük ve milli hidise hakkında 
d~ bulunacAktır. mera~ime matbuatımız 30 ve 31 1A:u.11toı 

Bu heyetler de viliyetlcri adına birer günleri yapacakları kıymetli neşnyatla iş
çeJenk koyacaklardır. Çelenk tedariki zor- tirak etmit olacaklardır. 
tuğunda kalan villyet heyetleri, çam da~ın~ 10 - Halkımızın bu merasime kolay ve 
dAn veya başaktan birer çelenk yapıp üı.e- ucuı: iştiraklerini temin için 30 ağustos gü-
rine ı·ozetlerini bağlayıp koyabilirler. nü Afyon ve İzmirden merasim yeri iltas-

( - ?ı.ferasime iştirak edecek kıt'alar: yonu olan Silk.hı.araya ucuz tarifeli gidif, ve 
A - Askeri kıt'alar (Milli Müdafaa \'e- dönüş trenleri tertib edilecektir. 

kaleli~n tayin edeceği miktarda), 11 - A -Silki~ray ista~onu ile merPtı.im 
· yErl arasındaki münakalit ve meruim ye-B - Afyon, Konya, İzmir izcilerile Istan-

rindeki tertibat ve ha%ırhklar Kolordu Ko
bul \'e Ankara Yük...ek okullarını temsilen 

mutanlığınca tertib edilecektir. B - Gerek 
bir kı!Um talebe (miktarlan Maarif Vekile-

bu münakali.t ve gerek merasim heyeti u-
tince teşpit ve tertib edilecektir.) mumiye.-ıinde Kütahya ve Afyon viliyet!eri 

C - Kütahya ve Afyon villyetltri köy ve Parti teşkilltlan Kolorduya her türlü 
ve ka!a.ba hAlkından, İırtiklAl harbine Jştirak yardım.Jn a.zaml!inl yapacaklardır. 
etmiş mücnhidlerden t~kil edilecek halk 12 _ 30 uncu günü ak.şamı Afyon vilQyeti 
kıt'alnrı (bunları Afyon ve Kütahya ".ili- C. H. P. reisi Ordu ve mera~me iştirak e
vrtleri Parti rei!'l1eri müşterek mesai lle ter- den heyetler ve halk mümessilleri şerefine 
tib ve te"kil edeceklerdir). Afyonda bir yemek ziyafeti verecektir. 

5 - Bu kıt'aların hepsi mera~inı yerinde, 1. Ankara, 2. Sıvas. 3. Erzurum, .f. Diyar
merasim amiri olan Kolordu komutanlığının bakır, 5. Malatya, 6. Hatay, 7. Seyhan, 8. 
emrine l(irecek. Bunların gerek merasim İçel, 9. Kayaeri, 10, Ni~de, 11. Konya, 12 
yerindeki duruşlarını. gerek gcçid yerindeki Antalya. 13. lqparta, 14. Burdur, 15. Denj:ı
tertiblerini komutanlık tanzim edecektir. li, 16. Aydın, 17. izmir, 18. Manisa. 19. Kü-

6 - Ayni günde yerlerine dönecek kadar tahya. 20. E&.kitehir, 21. Balıkesir. 22. Bursa, 
yakın köy ve kaubalardan halkın bu me- 23. BHecik, 24. İstanbul, 25. F.d.irne, 26. Ko
r; ime iştiraklerini, merasime civar olan caell, 27, Afyon. 

~ - - ~ - - ~-

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 

28/8/940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açı!ı4 Kapnnıf 
5,24 

132,20 

Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brük>el 
Atina 

100 İsviçre Fre. 
100 F1orin 

29,605 

Sof ya 
Prag 
Madrid 
Vartova 
Buda peşte 
Biikttş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç Kronu 
100 Ruhla 

0,!1975 
1,6225 

13,00 

26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,005 

ESHAM VE T AHVILAT 

-

İş Bankası nama 
Sıvas - Erzurum 3 

5 

• 6 
Ergani 
Merkez Bankası pefin 
Türk Borcu 1 pefin 

• 2 
3 

8.6 
1994 
19,94 
20,07 
19,45 

102.50 
18.60 
18.55 
18.55 

Borsa harici altın fiatları 

Hamidiye, Reş~diye 
KAiın beşibirlik 

Külçe altın gramı 

Lira Kr. 
21 25 
88 50 

2 44.5 

Maarif Vekili 
tzmire gitti 

Ankara (Husu!!İ) - Kastamonuda tet -
kiklerde bulunan 11.faarif Vekili Ha.can Ali 
Yücel, Ankaraya dönmüş, trenle İzmire ha
rE.:ket etmiştir, Vekil, İzmirde fuarı z:ya -
ret edecek, İz.mirin kültür vaziyeti tlz~rin
de tetkikler de yapacaktır. 

amanyo u 
Sendeler gibi iki adım attı. Dakikalardan
beri donmuş duran kuru dudaklan hafifce 
titriyor; Aıpsan yüzünün ilstUnde, ağzL~ 

dan sol yanağına doğru bir kızıllık, par
mf'klarımın izi uzanıyordu. 
FHnltıdan da yavı çok güç işitilen bir 

seııle: 

- Bunu unutmıyacağım Nejad! dedi. 
Arkasını döndü. İki adım daha atarak 

masaya tutundu. Sonra, fırlar gibi ileri a
tılarak odımdan çıktı ve kapıyı yilz;jme 
çırptı. 

rını boğazın sisli kıyılarına serpiyordu. De
niz, donmuş bir civa sathını andırmakta 
idi. Bu satıhda al.limi sema renkleri ara
sından fıı:ıkıran altın zerreleri pırıldıyordu. 

Hafif bir sabah rü?.giirı, alnımdaki terleri 
~ğuttu. eJimi saçlarım arasından geçir -
dim, başımı sıktım. 
Yavaş. yavaş açılıyordum. Kafamdaki ih

tiliil yatışıyor: ruhum tabii hislerine sahih 
oluyordu Vakit kaybetmenin doğru ol'Tia
dığını dü1ündi.im. Ziilile bir mektub 
yazıp bırakmak, bütün vekayii muhakeme 
edebildiğim kadar inceleyerek göılerl ö
nüne sermek ve haklı kararımdan onu ha
berdar etmek istiyordum. 

t:.debl n.oman 

TEFRiKA : ae 
K~RIME 

NA Dl R 

Si.ıklıt içinde f8klayan bu 5esten bnc;ka j Bütün bu olan feylere inanam.ıyorrlum. 
hiç bir şey duymamıştım .• Gözleriınin önü Bir kihuslu rüya gördüğümü vehmedi -
birdenbire kararmlf, kulaklarım tıktın - yor ve gözlerimi açınca bu meş'uın gece .. 
mı!J. bir dakika kendimden geçmıştim. df'n bol günqli bir sabahı kavu~mayı 
Şuurum avdet ettikçe, odadaki eşya bt-kliyordum. 

)·erlerini alıyor, altüst ol:ın bütün rl<::lmler Bu sarsak düşünceler araSJnda gözlerim 
düzeliyordu. TamamHe hakikate dönünce pencereye gitti. Kaflı tırtlar •larmı,tı. 
Zül~lin, $lözJerinde iki damla yaşla du\•c;.- GOk yüzünde yıldızlar donuklqmıt. ay ba
ra dayanmış oldu4unu gördüm. Rcrıgi ki· tıya inmişti. 
re~ gibi idi. Hiç bir :;ey söylemiyor, göz- Demek ki sabah oluyordu. Baflmı çevir-
ltrini kırpmadan bana bakıyordu . dim. Zül31 ayni vaziyette ve a:~ne kir -

Bu bakış çok uzun aürdil. Aradan !\anki piklerinde titreyen iki katre yaşla bana 
a.!oırlar geçmişti. tıkmakta idi. 

Niçin baiırıp çağırmıyor, bana hüc•ım Birdenbire kendimi ayaklarına almayı 
etmiyor, hakaret dolu sözler söylemi:vnrdn? ve göksüme dolan hıı;kınkları bırakarak 
Neden böyle taş ıibi hareketsiz duruyor- af dilemeği istedim. Fakat yedijim ma
du? _ Acaba bu tokadı hakkettiğini Anla- nevt darbe o kadar büyilktü Jci. ondan af 
mış mı idi?. Beni mazur mu gartiyorduo:ı . dilemek değil kendisini affetmek elim.-
l~ok~ af di lt'memi mi bekliyordu?.. dPn gelmiyecekti. 

M(4kül ve kararsız bir hal içinde idim. Bu sırada bir hareket yaptıjını farkettım. 

Olduğum yerde mıhlanmı, gibi hareketsiz 
ka!mıı,tım. Kafam işlemiyor, hislerim sanki 
benden uzaklaşmışlar, etrafımda rak~di
yor, halime gülüyorlardı. 

Bu ne bi..ıyük bir darbe idi!_ Bütün var
lı~ımı yıkan, beni mahveden bir darbe~ .. 

Bundan sonra Zülille yUz yüze gelmek. 
ayni çab altında yaşamak i rfı kinsızdı. Bu 
meıı:'um a:ece içinde öyle feyler olmuttu ki, 
artık birbirimizi tanımıyorduk; bAmbaşka 
ve çok deiitik sıfatlara bürürunü,1ük, 
Yapılacak tek iş, buradan uzakla~m§k ve 

kendimi bu evde-n, bu imanlar arasından 
.-ıilmektL 

Ne olacaktım?. Nereye gidecektim?. O 
anda hiç bir şey düşünmeğe muktedir de
~ldlm. 

Bir sairfilmenam gibi pencereye yak -
!astım. Anadolu dağlarının üstünde, pembe 
ve mor tüller halinde uunan bulutların 

arlı:asınılu ıiin•f yükaeliyor; lı:ızıl ıfıkla-

Hemen masamın başına oturduın. Bir 
kağıd ve kalem alarak şu satırları yazma
ğa başladım: 

.züıaı: 

Beni hiç bir hayat kasırgası bu derece 
sarsamaz; hlç bir !eli.ket anı benlt~iıni bu 
şiddet ve acılıkla kırbaçlamaıdı. Bt'n 
met'um bir rüya gördüm ve bu rüyada öl
düm .. 

Eviniz yuvamdı. Teyzpm annem; sen 
karde,im ve se\ gilim!J.. Ben, öksüzlüğü -
n1ün bütün acı larını ve elemlerini bu sıcak 
hava içinde unı.ıtmuştum. 

Seni seviyordum.. Bu sevgi, öyle pt>r .. 
vasızca ne,vü nema buluyor, öyle insaf .. 
vas1zca varlığımı istili ediyordu ki; ıı:ık fe
zaıının bat döndürücü boşluğunda, hiç bir 
yere tutunamadan düşüyordum. 

Yük sek tasdıka iktiran edetı 
kararnameyi neşrediyorıı.t 

Ankara (Hususi) - H_a_kim ____ v_e_M_iı-.d-d_e_l_--d-eı-·um-u_m_is_i_Ce_m_aleddin Pekcan, J{~ 
umumiler arasındaki terfi, tayin ve na .. müddeiumumi muavinliğine Ankara·k.iıır' 
killere aid kararname yüksek tasdika ikti- hôkimi Fehmi Tüzman, Konya lcrll ~ t" 
ran etmiştir. Bu kararnameye göre, Adliye ~iğine Konya sulh h8kimi Vecdi OğtTl,:ı· 
başmüfettiş:lerinden Bedri Köker ve Rahmi Inegöl ceıa hakimliğine Hoz.at rnüddel ~· 
Anadol, Bursa hakimi Galib Karayalçın, mumisi Veysi Sezer Van hukuk hildftl~ 
İstanbul ticaret mahkemesi reislerinden ğine Ünye hukuk hakimi Ncca.ti \'•;ki" 
Münir Akyürek ve Faz.ıl YUrükoğlu, İs - Gevaş sul~. hiıkimliğine, Bucak sulh.~. 
tanbul birinci Ağırceza. mahkemesi reisi mi Bahri Oktem, Akşehir sulh tıaki fJt" 
Refik Omay, İzmir Ağırceza mahkemesi ne, Zara müddeiumumisi Cehdi Kırçıl. ı 
rei!tl Süreyya Orhon terfian Temyiz aza - fa. müddeiumumiliğine Edirne rA- 1'·~'\' 
hklarına tayin olunmaktadırlar. Kararna- muavini Hakkı Madakbaş, Diyal'~J' 
menin diğer terfi, tayin ve nakilleri ihtiva müddeh~!"umiliğine Urfa müddei1.ırtı1.lft" 
eden kısmını aynen bildiriyorum: l\ıfahir Ulküsal, Behisni hikimliğine tı--ilı 

90 LİRA i LE TAYİN EDİLESLER tek hakimi Yusuf Ziya Uğurlu, ll•Y'~ı 
istanbul asliye ceza h.ikimliğine İzmir hikimliğine Temyiz rapartörlerind~n U~ 

asliye ceZ&. hakimi Kemaledrlin Aksüt, İ1.- Biselman, Pertek h8kimliğine Mih' dı.rt 
mir hukuk h.ikimHğine terfian Utak hukuk eski hikimi Emin Değirmenci, Jtt·~ 
h8kimi Ali Okay, dördüncü derece Afyon hhkimliA:ine Midyat esk1 hi.kimi ,Abd 
Ağırceıa rei!liğine terfian o yer ağırce- Um Anbarlı. 

za reisi Yahya Sezai Barış, dördüncü de- 40 LİRA İLE TAYİN EDİLE!ıı."Lı:~ 
rece Üsküdar hukuk hikimliğine terfian o Utak hukuk hik.imliğine Gürün b~ 
yer hukuk hftkimi Murad Hulüsi Türkmen, hGk.imi Rıfat Korkut, Konya ıulh b. /)' 
dördüncü derece Üsküdar ceza h8ıkimli~inc liğine Konya müddeiumumi muavlJU Jt' 
terfian o yer ceza h8ıkimi Mehmed Ali Ak- med Efcoğlu, Sarayköy hik.imliğine /.! ~· 
yol, İstanbul asliye hukuk hSkimliğine ra sulh h$kimi Salih Engin, Uşak et.ti ıl 
terfian Konya asliye hukuk h8kimi Sihir kimli~ine Diyarbakır müddeiumunıt 11" ııJ"' 
Erdi), Kı~hir Ağırceıa reisliğine terfian vini Ibrahim Kepekçioğlu, :P..laraş ~ 1r 
Manisa Ağırceza reisi Rasim Uz. Sinob kimliğine Bolvadin ceza hikiml Gali~,.· 
Ağırceı.a reisliğine Eskişehir Ağırcem re- lunay, Nevşehir sulh hikimliğine /. ~ ı:f 
i~i Etem Ertem, dördüncü derei:!e Kocaeli sulh hik.imi Kemal Dirik, Zile huktJci }J' 
hikimliğine terfian o yer hiikimi Nail TÖ· kimliğine Çumra eski müddeiumu~ 

11
' 

re dördüncü derece Edirne hikimliğine mi Altan, Refahliye hikimiğine C~I, 
te;fian o yer hikim.i Rüstem Niyazi Kaya- beyli e!'lki müddeiumusi~i Nedim "i'~ 
tar, İstanbul ticaret mahkemesi reisliğine Safranbulu müddeiumumiliğine oıtuil'ilf' 
İstanbul asliye hukuk hikimi Zeki Ferel, deiumumisi Ziya Yakut, Bodrwn lı fl'". 
İzmir Ağırceza mahkemesi reisliğine Zon- ğine Gürün müddeiumuml muavini ıJ.' 
guldak Ağırceıa mahkemesi reisi Ekmel Onat, Çal ce:.a hikimliğine Nallıh~ ~· 
Kavur. kimi Mes'ud Seyhun, dokuzuncu de ; 

80 LİRA İLE TAYİN EDİLENLER dime sulh hQkimliğine terfian o yet 
İstanbul ticaret mahkemesi. reisliğine hikimi Abdülkadir Topuzlu. ...er: 

İstanbul kadastro hakimi Kemal Boğacı- 35 LİRA İLE TAYİN EDİLENV'jıt 
cıglu, İstanbul Ağırceza reisliğine terfian Ayaş müddeiumumi muavtnliğin8 'f>~ 
İ-stanbul asliye ceza hikimi Bürhaneddin haniye eski müddeiumumt muaviJli ,, 
Öğen, Tokad ceza hik.imliğine Tem.y}z yin Balkancı, Akhlsar hiık.im mua\-il1d ~ 
mahkemesi eski rapartörlerinden Fazıl O- Kırklareli sorgu hikimi Mehmed ~ ~ 
zoral, Zonguldak ceza hikimliğine terfian ğa, Beypazarı müddeiumumi rnua~~ Jı{>~ 
Başmüddeiumumt muavini Liltfi Tan, be- Devrek Müddeiumumi muavini . l,..e tı1İ 
,inci derece Bürhan.iye hakimliğine terfi- Türkmenoğulları, Safranbolu h8kirfl ~ 
an o yer h.ikimi Ragıb Tenlik, Ankara a- vinliğine Gerede sorgu hikimi EtniJ'I ~· 
gırceza mahkemeı.i reisliğine Diyarbakır nay, Karapınar müddeiumumi muaV" tjl 
ceza hikimi Sabri Yoldaf, EIAzığ ce7.a hA- ne Akşehir müddeiumumt muavirıi (;' 
kimliğine terfian İstanbul a.ıııliye ceu hi- Könü, Çemi"igezek sorgu hAJcimliğ'in-e ~ 
kimi Cemil Tüzemen, E.o;kişehir ağırc!za şamba e~ki müddeiumumisi Enver ~,ı 
reisliğine terfian Sinob Ağırceza reisi Ib- Darende hakim muavinliğine Ha551-

1
(1 

rahim Önder, beşinci derece Bur~a huk uk muavini Akil Kop, Hassa hAkim ~ıt ~( 
hakimliğine terfian o yer hukuk h8kimi liğine Darende hikim muavini N~ 
Lôtfi Köker, beşinci derece Karaman müd- yire Atasü, Göynük 10rgu hiki 
deiumumiliğine terfian o yer müddeiumu- NeVfE!hlr sulh hi.kiml Nazım Akyii,Y. 
misi Ali Rız.a Günal, beşinci derece Ko- - ~ 

1 f - - - ------ ·-·-· ' ı ı ı ı •' 
z.a.n ağırceza reis iğine ter ıan o yer a~ır- :ı ıı ııııııı ıııı ıııı ı ıın11 11 11111111111 11 11uı1111111111111 1 111 • 11 

ceza reisi Aıııım Soysal, beş:inci d('rece cu- ;._= M ~ n- n...,. 125\ ~ li5\ dl e J 
rün hBkimliğine terfian o yer hAkimi H uw ~ U U ~ \lliiiii' u u u \Siii" (YI ti' 

Ş b. k ı · : 111''' Jüsi Güngör, beşinci derece e ın ara tıs.ar :111111111111111111111ıım11111111mııımı ı ıımı111111 1 111•••' ./. 

müddeiumumiliğine terfian o yer müddei- Bono, sahteka"rlıaı 
umumlı;i Kadri Kayaalp, Zonguldak ağır- b 
ceza mahkemesi reisliğine Ankara hiikimi 

Rıfat Alabay, İzmir asliye ce>a hiikimliği- davasına bakılJI ne terfian Başmüddeiumumt muavini Ha- U 
lid Evren. 

70 LİRA İT,E TAYİN EDİT,E1''LFR - 1)! 
İstanbul kadastro h3kimliğine Tem - Sahte mübadil bonoları yaparaJc r' ( 

Bank8'ından külliy•ili miktarda P' I 
yiz mahkemesi raportörlerinden HulU- N ha .. 0,ıl ·., 
si Turan, İ~tanbul asliye ce7.a h8.kimli~ine ken i d Ozkoyuncu ve bu işde -1ııJ1' 

dun etmek~n maznun 17 klşiniP ~ 
Kocaeli asliye ceza hBk.imi Celileddin Tok- kf:".melerine ikinci ağır ceza :-nahltt~_..:; 
.soy, Kocaeli asliye ceza hikimliğine Adli- diın devam edilmit, sorguları yaPı1;: f 
ye VekAleU ce:ıa işleri umum müdür baş- maznunlardan bir kısmının sorgo1' 1. 
muavini Seyfeddin Uğur, Denizli hukuk pılmıştJr. Dün S<»""gusu yapılanları ~ 
h5kimliğine Maraş hukuk hikimi Osman bonoları ciro ve temlik edenterd::~. ~ 
Nuri Akpınar, Erzurum hukuk hRkimliği- M'yin Avni, Tahsin Uçar, Abdülksw,ı 
ne Reyhan1ye eski ceza hAklmi Hüsamed- ~eyin Hü~nü, Halil Dikilit.ao, Hi~~ 
din Bengü, Ennenak hukuk h5.kimliğine Alidir. Bunlar, kendilerinin bO iJtl ~ 
YMlova eski Müddeiumumisi İnet Belgin, sahte olduğunu bilmediklerini, haılc~ 
Ödemiş Ağırceıa reisliğine Ödemiş h~ki- no zannederek üç beı kurut nıtılcdtt I 
mi Münif Çağla, Konya asliye hukuk hi- ciro veya ciro muamelesinde tc0~~,,.~)1 kimliğine Bergama hukuk hC.kimi İ!f!T'lail tiklerini ıısöylemişler, suçu Nihad ır 
ErJtilvcn, Bolvadin ceza hikimliğine Tem- cuya atfetmişlerdir. fi 
yiz mahkemesi ~ki raportörü Zühtü U:ı· Maznunlardl'ln g~ne mevkuf ola~· 
m;:ın, Bolu Ağırcet:a re~liğirie T~myiz min tevkifhaneden getirilmedi~ g ( 
mahktme~i raportörü Mustafa Pekiner• Elemin celbi için muhakeme batl" 
Tunceli ce7.B hakimliği.ne Üsküdar müdde- bırakılmıştır. ~ 
iumumisi Nuri Temizer, ikinci sınıf Adli- F otogr af çalan çit" l, 
ye milfettişli~ine terfian üçüncü sınıf Ad- d 
liye müfettifi Şevki Tuna. Behfı.kte Kegorkun dük.kanın ~ Jl 

60 LİRA İLE TAYIN EDiLENLER Hakkı dükkilndan 300 lira kıyın•tı" ''~ 
fotograf makine'ii çRlmış, satarkeJl. ~fil. 

Bilecik hukuk hikimHğine Erzincan es- lanmış, Beyoklu Sulh ceza rııatı1ct~e 
1 ki sulh hii:kimi HR!llan Fehmi Eğmen, Öde- verilmi~lir. Hakkı, yapılan rnoh' ti 

mi~ a.sliye ceza h;ikjmliğine Adliye Vekileti sonunda sucu sabit J(öriildüğüııd~~'"· 
C~7.a ve te\'kif evleri umum müdür muuvi- · h .J:ı -ııP>' yarım gtln apse mahkUm euiu" tı-j 
ni ve birinci şutı. müdürü Muzaller Tunç, Seferog~ lu Nı'koJşl' 
Koran azalığına İnegöl ceza hakimi Tev-
fik Çelikel. Bolu kadastro hRkimliğino To- beraet etti ~ 

1
. 

kad ked1ıstro hQkiml Hüsnü Türel, Anka- Bı:tlıkpazarında yağ ticareti yar"d,I' / 
n• hhklmli«ine Tokad ceza hiıkimi Tahsin o~lu Nikolaki ~f'ker ihtikin ~çtı'1.,o Jf 
İ~tanhul Üsküdar miiddeiumumiliRine İ!- Jiye Seki7in~i cezn mahkemesinde 1 ,tı!j 
tanbııl sulh h~kimliğinden İ1?et Akçal. ~Ürli(Ün \'e 500 lira para cezasına ~it"~ 

50 LİRA İLE TA l'İN EOİLEN"LER edilmi'!ti. Nak.,en bakılan davad•· "'·t~ 
Mudurnu ceı.a hikJmliğine Bayranliç müd lu Nikolakinin beraatine kar•r v-et1 

-- . 
Ku13klarımı sukutumun u~ultulu rüz~ô.rı 

sarmış, gözlerimi tibi olduğum muka.dde -
ıatın krvılcımlı dumanı kaplanuşlı. Hiç 
Lir gayeye, hiç bir emele, hiç bir çareye 
malik olamadan, ayni sür'atle mesafeler a
şıyordum. 

Gözümde hayatın hiç bir zevki yoktu 
Beni yaşatan, yalnız o baı döndürücü hava 
idi. Bu havayı teneffüs ettikçe sarhoş oJu .. 
yor, uyu~uyordum. Bu hava ic;indf"ki ıstırab 
bana zevk veriyor; göz yaşı teselli getiri
yordu. 

Beni ıınlamıyordun .. Çocukluğumuz ge -
çimsizlik içinde geçmişti. Ve büyüdükçe, 
birbirimize kllrJı, bilmem niçin, mü~tehz.i 
birer ÇC'hre Almıştık. Sen beni hiç beğen
miyor, hatalarımı, kusurlarımı yüzüme vu
ruyor; b('nİ kırmnktan, hırpalamaktan zevk 
alıyordun .. Ben ise, gönlümdeki ifrat mec
lGbiyete rağmen, zaman zaman seni ez -
nıt"k için ves.ileler gözlüyordum. 

Daha sonra bu vaziyet büsbütün deği}ti. 
Sf'n Koleje devam ederken ben mcktebimi 
yarım bırakmıştım. Artık senden karıvor 
rıdcta sinsi ve suçlu ta\•ırlarla köşeler~· si~ 
niyordum. 

Sen inanma~n da, tekrar ve tekrar yemin 
rderim ki Zül8.I; sevdan o kadar gözlerimi 
bürümüş; ve beni mecalsız. takatsiz. bırak
mtfh ki, hayatımın idamesi için bom boş 
ve iv.ire yaşamaktan başka çare kalma
d.ıiına iman ederek istikbalimi çiğntm.io -
tim. 

,ı, 
Yalnız ve sadece kendimi diJt]ef11eli-J' 

yordum: Şu ve bu hiç bir meşgale 
gelmiyordu. f 
. Ben ~lduğum y~rde sayarkcrı ~~~ 

hyor, yukseliyordun .. Fakat bu jlt ~ 
mağrur olmakta idin, Kolej saP' / 
beraber, Acizlere yüksekten bakı1l1~ tı' 
ayak üstüne atıp oturmayı, mec:lifle ... 
yükle~den z.iyade konuşmayı öğre~~ 
hallenn, eski terbiye ve idetltf8 ·ti~ 
sıb olan ailemiz içinde hoşa fi~. ~ 
Hele ben, aeni büyüdükçe çoeokl•~,. 
hunu iv&reliğe ve kayıdsızbğa aşıl•~. 'f 
di~eleri fütursuz ka~ılayan ı;ıı'flıt!' 
densiz bir kız bulmakta idim. ~/ 

Fakat zahiri vaziyetin bt'nl. ~· tı'f 
aldatmıyordu. Zül.iil!, Senin içh ıı~· 

bir ruh~ olduğunu da sez.i.Y~~ııf' 
ruh, senı yetiştiren muhitin h~~tı 1§ 
kişaf edemez.dl. Bu a:amsız, ili.il ~'l 

~uz hava içinde, ancak neş'eliı ·ed 
şuh ve pervasız bir insan şahsi> 
debilirdin. 

·ıJ•' 
Aradiin yıllar gt'çti. Sen tahSI iPO" 

askerden döndük. Artık bir eV" J\](~ıı 
arad~ )'Gfay.acaktık. Ben b~ ~·:.~j 
kendime hır saadet hissesı ( ıs';~ 

yl • 
Fakat bu hisse, seninle evlcnt11e ıJtfİ 
dan geçirecek kadar kü..ı.;taha ;' 
mamıştı. (~ 
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Günün yazısı 

Halimizden 
ıvı nıemnunuz 

1, İhver &a 1 J • l 
ikt• lVI • ze e erı ve on arla bir • 
l•k•Iiııı~°;r ve Buiııar matbl!atı mem• 
,.,ltıı ız en 11k sık bahsetmek fır • 
ll'ıİYettarJor ve bu fırsatı, ta!i ehem
h., h e .e ol&a, bütün yakınfarka ~id 

•ngı had' d b' • • R•:ttte .. ıae e, ır zıyarctte, bır 
tiiflııed rnunake~~sında, bir ıiyasi gö
lıtıınd 'L veya bizzat kendi mak .. d· 
ıit,,ı• • uluyorlar. Su neşriy•t bi-

uzakt ' •l•nlar, an ve yakından ali\kası 
ni ••J tn hakkımızda ne dü~ündiikleri 

•ı & tı"' •• 
•kıtı; 111 ıçın dikkate layık ve fakat, 
"'• doI• Yanlı, veya noksan bil!{ilere 
•tıusil nı; ~uayyen bir şrö.tü,ün İspati 
dıiJ i ~ 1 erı sürülen delillere dayan-
] çın de h k'k' • · 'f d • o "'ııııkt a ı ı vazıyetın ı a esı 

llu •n u•aktır. 
kında ~ .. •leler memleketiıniz hak • 
hüyük "ttn~? .. her 't?yİ, politikamızı, 
lrıiinıı L • kuçuk komsıılanm.zla olan 
bı.ı:tt, e f etlerimİ7.İ, bu komtuları -
lerin at •itikleri tasavvurlan mak•le
Qıı L•. tnevıu ittihaz ~d1yor v• yal· 
d.,.ı,~ n~ktada birleşiyorlar: Mihv_. 
n~ erı harbi kı..zanmıs, Avrupa 
~iy• •~ı tesiae baılamı,lardır. Tür-
11..... Unu anlamamış görünüyor. 
''"n? r . 
A.:kaı, harb bitmişoe sulh nerede? 

~'i, kPa, A•va, Afrika tepedon hr· 
~1,0 ad~r ıiliihlıdır. Amrrika silAh
OQi h r. Muhariblerin re<rni tebliiile· 
fiil, L~r ıı:ün derin Lir ıslırah ve bü-

Qlr • t'b 
''<ılık •• "'. 1 ahla olmyonız. Harb yı-
" •• ııkını ekoiksiz ıı:örüvor. Yapıcılık 

.... .. d k 'etti bı ıoz e ,_1mı,br; Avruoayı 

AVRUPADA 
DARB 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Lonclra 28 ( A.A.) 

İngiliz Hava Nezareti tebliği: 
Kent Kontluğu ve Hale; mensabmda mü

dafaamız.ı geçmek için yaptığı iki te~bbüs 
ı.stisna edilirse d\.ifman faaliyeti bugün öğ· 
leden sonra ehemmiyet.siz olmuştur. Her 
iki teşebbüste de avcı tayyarelerimiz düt 
mana hücum ederek filolarını dağıtmıslar
dır. Alınan ilk malılmata nazaran bu mu
harebelerde altı düşman tayyaresi avcı 
tayyarelerimiz tarallndan düşürülmü,tür. 

2' Alman bombardıman tayyaresinden 
miirekkcb bir filo öğleden sonra cenubu 
tarki üzerinde uçarak bir şehir ii7erine 
altı bomba atmıtlar, kahve ve müte~ddid 
lokantalarla muhtelif hususi mesken!eri ve 
düllinlan hasara uğratmıtlardır. Bir ha· 
fi! yaralı vardır. 

Ayni mıntakantn diğer bir şehrinde ve 
diğer mahallerde bombardıman ntiiltim 
ha.sar yapmamt~lır. Üç kadın ağır yaı·a -
lanmıştır. Bir bomba bir }?inaya isabet ~l· 
mistir. Ankaz altında araftırmalar yapıl
maktadır. 

• • Lonclra 28 ( A.A.) 
İngiliz Hava Nezareti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bombardtman 

tayyareleri dün gece Almanya, İtalya ve iş
gal altında bulunan Frıınsada askeri he· 
deflere hücum etmişlerdir. 

Almanyada: Kici ve Wilhelmshaven dok 
ları, Frankfurt civarında Kel!i!terbach elek
trik tesisatı, Anşcsburgda l\iesserschimidt 
fabrikası, Manhcimde petrol ve iaşe depo· 
ları ve muhtelif mahallerde bir çok tay
yare meydanları bombardıman ed'.1 miştit' 

İtalyada: Torinoda Fiat fabrikalarına ve, 
Sestosangi. Givaruıide Marcelli Manljato 
fabrikasına tekrar hücum edilm!ştir. 

İşl[al altındaki Fransa.da: Bordaux civa
rında Girpnde t:.ıııliC"lnde Brı?st c:~vannda 

Davil1ac de ve Cherburgde bulunan petrol 
depoları bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimizden biri üssüne dönm.e
mi:ı:ı;tir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 28 ( A.A.) 

A."r\ıp •ıtan kurmak terane•i ıı:ibi ... 
"'•kto •n;n ~eni b•ıtan nanl kurul • 
~0.Slo 0 duıııınu r!a ~örüyoruz: Ce
~ .... PVakyanın adı bil., ertık anılmı· 
diit. ~ olonyanın ne olduifu mechul
•e~, .,, llnı&nya mutavaahna ralmen 
l0p \' Ulavaatından dolavı narçalanı
•lb~d "h"niıtan devamlı bir tazvik 
~~'tk.\. ulundurulmak i>teniyor. Mü
~ll r.•n&aımın ne halde olduğunu 

~•tı d.rn
1
!hver gazete v~ ajanılann -

liaı,tı~ll •Yoruz. Norvet:, Danimarka, Alman Orduları Başkumandanlığının 
l'ııi~1 8 Ye Belçik.,, A vrupanm ku· tebll~i: - ,, . . •

1 1 h 
l'rt ~l1da h · il . .. • I Fena. a:oruş şeraıtı sebebı e, A rr.an .ava 
'•le.rdır? angı ro erı uzerlerıne a • kuvvetlerinin faaliyeUı dün, müse'lih bir 
Ji,Yttl ' • ... keşif har('ketine inhisar ebnlş ve b:~ k~şif 

~•tı da liarbın kazanılmt$ oldugun· r esnasında Goııport limaru tes.l..;a tı uzerıne 
tibi tut' l A.vrupan,n yeni bir nizama bombl\lar atılm~tır. 
duhnd u ll'laaı zamanının gelmiş bulun 27 28 ağusto~ gecesi, mtihi:-1 muhare~ 
tılt\ v •n da bahıedih~ıncz. Avrupa.. hava grupları. Inı;:;Uterede ve hkoçyada li
t~k he ,diinyanın bu gHne mahsuı manlar ve bahriye tez~hlan t'!s;~tınra ve 
hl· lkıkati h bd' · l' ık 1 tayyare ve eııl9h3 fabrıkalann:ı hucumlo:ır 
--.qlİrl . ar ır; gıı ı ve aç e.. , , __ d 'd 

Lı !tıle h b yapmıştır. Southampton da, Autc"I' ee e, 
li '.'atl:ı kar ar "" .. . . . . Dundccç'de. Leed•'de, Hull'da ve bilhassa 
. 'ıt l' •ııında Turkıyenın s1yaAe· Dcrby'de ve Birminrham tayyare ve motör 

lt)''et l.zıh~ll'. Buna ne çift~ veçhe1i fabrikalarında ve Chatham devlet bahrive 
~it •İ}'~ıı:e •n.~i~r siya,eti d~~ilebi~ir: tezg5.hlarında ger.iş yangınlar, hombardı: 
lıdltdl t,. butun gayıe.t1erını mı11ı man tayyartlerimi-ı tarafından yapılan hu 

ll'li, bitlrı .•ıı:rinde kalkınmaF-a hasret.. cumlann mUe >::~rli ini gö~ıııi~tlr. T~y ... 
•~ '~~ tııılletin pek •~ix bildiği ıulh yattler, İngiliı hınanlanna mn.ynler dok 
tıll., l\u nıuhafkza etmek km"arile ıneA;e drvam etmi~lerdir. 
ah. t'dlnberi 1 ld • "d f G~e İngiliz tavyareleri Almanya araz.isi 
~'~tid· utmu_, o u~u mu a aa ·· · mahsüs netic:e almak5ızın, bomba-

tıııı il' C h • h"k. ti . uzenne 

ı. •itnd.' uın urıv~t u ·ume erı.. Iar atmışlardır. Kicl'de bir k.'l<; ikanıetgih 
fl bey •Ye ~•dar İmzalamış ol~~k- hasara uğramuştır. Halkın di!dplin 'Zihniyeti 

~· L~tıdn•lnıılel vesikaların hangısın· ,.yeıılnde. yalnız bir kişi hafif sureti• ya· 
~1.11-biı· ~n hatka bir ıfy3sP.tİn izjni ralanmı•tır. 
'il• S·~~ıniı?. 1,ıe Ualkan mi.,.kı, Biri bah_riye topçusu taralından olmak 
filJc,..,~ •~ad Pakh, iıte Ankara itti- üzere üç In~Uz tayyaresi dü~ürülmüştür. 

lia ''1• Bir tayyaremiz: kayıbdır. 
~İtıd th dtvarrı edi 

0 
Türkiye ıu1h Bir denizaltı vemlsi, cem'an ~.roo toni-

• y Y r. ı· h ' d d" ·ı ' b a)ltıını ••ıYor, Biz bu ıulhu kuvvetli ato acının. e uıman gem~ en at~ıt-
lttj \.._ 1~, teca .• bb'" l hr. Bu gemıler, kuvvetle hırnaye e mıt 
t . ue&ltrne v~z ve tece ur eme - bir kafile iı;inde ıeyretmekte id!. 
tt\tıd~n rnernıze borcluyuz ve ha.. Manıın Fransız ~ahili önünde, Alınan 

......._ memnunuz. behtiye topçusu. iki dü~man denizıdtı ge· 

........ .............._ Naıuhi BAY D AR misine ate$ etmiotir. Bu deniıattılo.r mu.lı.-
SA temel olarak tahıib edilmiştir. , , 

BAH GAZETELERi Hind Okyo_nusunda, Almon bahrıye>ı 
\1 A.l(J kuvvetleri, In~iliı Brlfüh Command.r 
~ ıamıc; gembıini b~lınnuşlardır. 

~ISfll MESELESİ VAHİlll 
~.\o,,,, ;:ıı11.111 ~ll GİRİYOR? 
~~tun h~tira!1ııı: ,Başvekili Ha!an Sabti 
t hı.iinak ının ltalya i1e Mısır ar:ı.sın
İ~ll bir a:1ı Vazi~etin birdenbire buh
tı... l'lrıııı .,.'; aya gırdiğini gösterdiğini, 
.... , n1ısır y uı ' , a.t İn o e Suveyş kanalını ka-
t~litıd~ 0~~iz.leri Akdenizden çıkarmak 
"r~ ttzna utunu, fakat, 1.iısıra taarruz 
d· darırı n oradaki İnıüliz ordusuna Mı
~~tr t.r~ardrm etmemt>)erini istediğini, 
'btıi llı1.1ahed n Mı~~rın da lnl(iltere ile yap
lıh.ııle İnt:ili~~~l gore ve ke.ndi vaziyeti iti
\t~ teph e berabl-!r ltalyanlar karşı
' d.il'or k~· alması icab ettiğini söylüyor 
-cnr · . · '-d llhi~ı'Or k' • 

'tı. tte bir. S .. 1 ltalyanın 1\tı~ıra taarruıu 

A.FRİKADA 
DARB 

İngiliz resmi tebliği 
Kahire 28 ( A.A.) 

Akdeniz İngili~ kuvveUeri batkuman -
danlıj:ının tebllği: 

Bu 1abah erken, İşkenderiye ve PorliRld 
Ü7C'rine bir hava hücumu yapılmıttıi.'. lfic; 
bir ha!ar ve hiç bir yaralı ve ölü yoktur. 

Gayri resmi haberlere göre, hücum 70 
dakika sürmü,hir. Hiç bir bomba dü.ş· 
mrmiıtir. Topçu ateşi de işitilmemi~ti:. 

İtalyan resmi tebliği 

1tı ''nlf rn ll\'e)·• bnah meselesi değildir; 
i ... ~~ld· anada bir Akd . h.k. . . 
"'ttlı- •r \re f'fer Al enız a ımıyetı me 
tıi~ "'tf)·e h .. manyanın Fran<raya v~ 
~ tka, Feıucum etmek i~in Nor\'eç, Da
lı ~le\eu, . ~nıenh:, Belçika gibi bitaraf 
>::_~U!i ,;;,,~·tı eıti~i gihi İtalya da ;nı- Jtalyacla bir mahal 28 ( A.A.) 
ltjtt Alc:deni7. ~~- ~u\e. ·~ kanahnı kapa· 
1- 'tunan· · hakımılf'hnı l'line gecinnek 

ta..... "ı.n -'h' h'ta f a.~ ""'.rtu •' 1 1 ra hlr ınf'mlek•-
•11d ı ~~ te,ebbfu.ıine giri!tir;e mür..aılrle 
lıı lıdlltı ~eniıııli'.\l'C'f'ktir ve hu Kt'nisli!H..,, 

t u ''rtıdid ' ' ., ., 
" 'd' en tayın etmek im'-' ~,, ır.. ~n~ız 

aırı. 
\:ftN • MACAR İHTİT.AFI 

!.t. z kıy ANA MAllKEM1'8İ. "DE 
"'~ • eri o. 
\> """lin Ya "7'erte1 Rumanya ile Jl.fa-
d.if>.: d.~ıe~~as~ndakl. ihtil8fın nihayet mih
~ tlrıi, h ~:ınln hakemliği.ne ha.v<1.le edLl
bl~tı 

1
. Ut(un Viyanad~ toplanacak ))an 

"• • laly M ' .. lıtlıttı an, acar ve Rumrn HnriC'iye 
tl'lı.ıı arıı nın hu ihtil;ifın halli ic;-in bir for· 
ti •Vıl°I\ Ya<'akhırını ~öylüyor ve diyC'r ki· 
~il llada iki tarafa teklif ef'lhnt-.. 1 ih

~hih_j ~~k o1an ııırkil. kiiçük bir lıud•ıd 
~\·~, l:: ah,.ı_ı mühPdrleo;i yapm!!ıktır. Ru 
"t hliı.;.._,, hft \.e n .. lk.'fnlar J'('hP lılr h&rb 
~~muf olacaktır .. 

tııl\NsıLvA ... YA Mı:SrLESİ 
thu.,1 TrlJLİKELİ ~!İDİK~ 
~ eı:a~de \' t'lid Trans.il\·anya mese
lı ~l'"-tı'il ~lıırak diyor ki: 
•\ı. \:tU\\·a tn 1 ' " k J • 

Jıa 1llt11' lk · .. l'M' l'M ve mtt7P f're f·il 

ı., ~ti"~ i kttnflp hir ı-rlrn C"ndi~ \.·c-riri 
d t İtin t rah itnen hiz o tRrafl::ırda huaün· 
'" (' lik~ .. .. ' ... ~ llıı.ın 1n h , gormul·onıı. Tran-;ıh·anya 
~k.t İlo;J ~allı ha!iikatt'n ha:rli Kiic:tür 

~t~'•k.ların rafın da fc;;tcdlldcrini yap<ln1a
~ıı.:.~. t~ır.\.'~ k.l\naııt (eürince, me~lf"nİn 

~lı.t. esı caresini bulacakları da 

İt ılyan ordulan umum1 karargi.hının 82 
numaralı tC"bllği. : 

Petrol ihrac merkezi olan Hayfa f'!htl, 
gü~dlız tA)J.'&re filolarımız tarafından 
tiddetle bombardıman edilmi•lir. Şimen
difçr istasyonu ile yeni petrol ta.slly..?han~
ıine isab4!'tlrr vaki olmuştur. Her taıafta 
yangınlar çıkmıttır. Bütün tayyarel~rımiz, 
hareket üslerine dOnmüflerdir. 

Şimali Afrikada dü$man, büyük kuvvet
lerle Deme'ya karşı hücumlarda. bulun -
mu,tur. Odun nakletmekte olan bir kar
ınya isabet vaki olmu~tur. ?-iaamahh ha~ 
ret ehemmiyel!izdir. İki ölü ve 5 yarcalı 
Vardır. 

Şarkt Afrika.da düşman, Harar'a karşı 
akın1Ar yapmıf ve orada yerli a~keri has
taneye isa~t vaki olduğu gibi, DeBSıe'}'a 
karli-ı yapılan 11kında da askert garniz".>nU 
hA...~tanecıine isabetler vaki olmuştur. 

Cem'an 8 ~I ölmüt olup 20 kişi kftdıır 
yaralı varrlır. Dütmanın bir U.yyaresi dü
•iirülmU..tür. 

Masaaouıt.'da bir hapishaneye tanelr?r i
aabet. etmiı ve lıazı cüz'i hasarlar ikaına 
~e~~ıyet vcrmiıtir. Mevkufların ara'!iill'Hla 
9 olu vardır. 

İ:tvirre hududund:tn gelnı.ektt' ohı.n düş
~"'". tayyarrleri, Piemonta ve Bomla,·dta 
U7('rı~d~ akınlar yapmışlardır, 

Dafı bataryalal'ın ve mukabil ta 
h " 1 yyo:ıre 

ucum arının müdAfAB!U sayeııinde bu dü~
man tayyar~leri, Torino eyaleti dahılinde 
kiin Michllis )•akınında küçük çapta blr 
kaç bomba atmakla iktifa etmlılerdir. Nf'· 
ticede bir çiftlikte bir Yan&ın çıkarı!nuıtır. 

llAKJKAT 

o ·rdu terfi listesi Politika - Askerlik 

[Birinci sahifeden devam] 
KURMAY HAVA ALBAJILIGA TERFİ 
EDEN KURlllAY HAVA YARBAYLAR! 
İhsan Esiner (Y. Mahalle). 

1 
İHTİYATTA AI,BAYLIGA TERFİ EDEN 1 Can (Mekke), M, Emin Kutlu (Süleym_ani· 

PiYADE YARBAYLAR! ye), Ahmed Tankaya (Diyarbakır), A Rıza 

Muhiddin Artu (Küçükayasolya), M. Ne· Özalp (Manşstır). A, Yüı~ınü Süer (Van), 
cati Özver (Kızanlık), Ömer L(ltfl Olsan R,ehçet Tlmoçin (Balya), Adil Boı:tunc (E· 
(Girid), M. İhsan Aras (Erzurum), d.rne). 

Japon 
yeni 

siyasetinde 
bir safha 

A Yrupada tahriL harbi devam e• 
dip, lngiliz adalarına kartı bir iatila 
hareketinden çok bahsedilirken, U· 
zak,arkta da Japonya, derlenip to
parlanmı,, kendisini, mihver dev
letlerinin adım1anna uydurmak için 
İcab eden bütün tedbirleri almağa 
batlamı,tır. Japonya, eğer mihverci
lert Avrupaya yeni nizam verir]erse, 
kendi.inin de Asyada yeni nizam ku· 
racağına kanidir. Bu da ancak tola· 
liter bir rejim ü:zerine müesseı kuv .. 
Yelli bir hükumetle kabildir. Çünkü 
bu hükumet, dahili ihtilaflan berta· 
raf ettikten ıonra bütün mesaisini an• 
cak dı, politika üzerine teksif edebi· 
lecektir. Bahuıus ki, ,imdi lnııiltere 
ile Birle,ik Amerika, Uzakfarkta ve 
dominyonlarda mütekabil menfaat 
birliklerini korumak için bir anlat
ma da vapmıılardır. Buna karlı Ja• 
ponva ilk tedbir olarak milli birlijp 
lomin etmeği ve dahildeki partileri 
lô.ivederek tek parti usulüne dönme• 
ji;i tercih etmistir. 

KURMAY YARBAllLIGA TERFİ EDEN 
KURlllA Y BİNBAŞILAR! 

Arif Bilen (Yavedut), Hilmi Belen (Ni-
4'1nı.ıı). Ali Eşref (Üsküd.r), Alaeddin 
Özsan (Bursa), Mithat Akçakoca (İatan
bul). Nedun Erensoy (İstanbul). M. Bohat
Un Yüce (Yanya), Cevdet Swıay (Erzu
rum), M. İhsan Güney (Trabzon). M. Sılkı 
Crtaç (Selanik), M. Sadık Atak (Kırklar· 
•li), M. Şükrü Akıncıağlu (Misis), 

KURlllAY BİNBAŞILIGA TERFİ l:DEN 
KURJ\1AY YÜZBAŞILAR 

Fahameddin Cebecloğlu (İsı.nbul), 

KURMAY HAVA BİNBAŞILIGA TERFİ 
EDEN KURMAY HAVA YÜZBll.ŞtLARI 

Fehmi Tekin (Fatih), Seyfeddin Turagav 
(Edirne), İ. Gavsi Uc;agök (Topkapı). 

ALBAllLIGA TERFİ EDEN l'lllADE 
YARBAYLAR! 

Faik Umurhan (Erzurum), Hakkı Hola
go (G•lata), Ş, Şevki Oğuz (İşkodra), ~f. 
Rüstem Metiner (Edirne), Musa Ulutaş (İs
tonbul), A Vehbi Subqı (Bitlis), İzzeddin 
Kocasinan (A. Karahisar), Ali Rıza Ata.."nan 
(Sıvas). M. Zeki Se7.gin (Süleymaniyc), 
AH Teke (Elnıalı), A. Turhan Taran (Erzin
can). Hümü Algan (Erzurum), A. Necati 
Değirmenei (Kayseri), J..1. Beşir Pakahnlı 
(Kafkasya), A. Turhan Karaca (M3latya), 
M. Refik Başkaner (Van), A. Necati Ak· 
gündüz (Kapıdağı), M. Rilat Aşkın (Erzin
can), Sabri Erkorur (Süleymaniye), Hü
s.1meddın Soylu (Beşiktaş), Ali Rıza Güven 
(Harput). 

TOPÇU ALBAl!Ll(°.A TERFİ EDEN 
TOPÇU YARBAJILAR 

M, Ali Aktan (Üsküp), Nazmi Tolunay 
(Bozcaada). 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN İSTİIIKA."\I 
YARBAYLAR! 

i Halil Akyollu (Malkara). A. Muhtar 
Evsal (Bingazi), 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN TABİB 
YARBAYLAR! 

Kemal Plevnell (İstanbul), A. Hikmet 
Cankat (İ4tanbul), 

ALBAllLIGA TERFİ EDEN ECZACI 
YARBAYLAR! 

Ahmed Nazif Baykurt (Samsun). Ab • 
dullah Dinı;<or (Küçük Mu..tafap"'8), H. 
Fehmi Öul (Nişantafı). M. Nuri Özveren 
(Karabiga), Be"im Ünsal (Girid), Fehmi 
Özakııoy (İ4tanbul), Haşim Erkaphn (Üs· 
küdar), H. Süreyya Ülger (İstanbul), 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN VETERİNER 
YARBAJILARI 

Şeref (Anlalya), A. Hilmi Kadaroğlu 
(Manisa). 

ALBAllLIGA1 TERFİ EDEN LEVAZDI 
l'ARBAYLARJ 

Kimil Bingöl (Bursa), Ferid Ediz (Kırk
jareli). Osman Özkaya (Antalya}, Arif 
Saydam (Zeyrek), Niyazi Gülarınon (İ4-
tanbul), Sabri Batur (Berat), Kimi Yalaz 
<İ•tanbul). Abdülvahid Gürsel (Kırşehir), 
Cevad Berk.im (Fatih), 

ALBAYLIGA TERFİ EDEN HARİTA 
YARBAYLAR! 

Sa!Ah&ddin Düz~ (Ahmediye), M. Ce
mal Akyazıcı (Üsküdar). H. Sırrı Pak 
(Serez). 

ALBAllUGA TERFİ EDE:\' ASKERi 
FABRİKALAR YARBAJILARI 

M. Keremi Demiroğlu (Van), 

DENİZ llARBAYLIG!NDAN ALBAl!LIGA 
TERFİ EDENLER 

Hilmi Üler, Mahmud Gökborıı. Z•ya Ö
iıü~ Sami Gültay, Tahsin Ertan, Mehmed 
Ali Ege, Hüseyin Karagözoğlu, Mehmed A
li Ileier, 

ALBAJILIGA TERFi EDEN MÜHENDİS 
YAJ!BAYLARI 

Ekrem Akbay (İ4tanbul), 

BİRi>;Cİ SINIF ASKERİ HAKblLİGE 
TERFİ EDENLER 

M. Kemal Kalkan (Kalkandelen l, Şakir 
Örs (Antalya), 

Y ARBll. llLIGA TERFİ EOEN 
PİYADE BİNBAŞILARI 

Adf Genc:siler (Lüleburgaz), .f\.I. Şevket 
Okay (Odaba~ı), Hüseyin Tuncer (Erzin
can), Ali Özer (Alqehir), Kimil İnanc 
(Urla), İhsan Erdem (lstanbul), Mu.ı.I• 
Gürer (Konya), A. Yakub Oral (İ:;tanbu1), 
M. Galib Barlas (Os. Pazarı), Celi!eddin 
Oner (D, P"'8), Afi Erkan (K, M, Pa,..), 
M. Sabri Berksun (Sultan&elim), E, Adem 
Oskayman (Maçka), Haşim Arıkoğlu (K, 
M.usta.fapa~), A. Rasim. Tugay (Razlık), 

A, Saim Eryiğit (İstanbul), Şadi Artun (E· 
dırne), İ. HulUsi Özbat (Harput), Hamdi 
Baydu (Fatih), Hakkı Alp (İzınıt), Hay
ıeddin Toprak (Girid), M. Emin A.kın (Bi
lecik), A. Mazhar Orberk (Hersek) !\!. Sıd
dık Özyurd (Van), M. Avni Şenkan (Sı • 
vas), A. Kerim (Aydın), A. Kerim 
flekimclil (Trabzon), Mehmed Erel (Yeni
ce), A. Sedad Seyhun (Seliinik), M. Neuti 
Uğurtan (Kastamonu), Muu Klzım Aral 
(Üsküp), A. Hadi Altan (Süleymaniye), 
Hayrullah Baykara (Kı:z.ıltoprak}, İrfan 
Bağatur (Nasliç), A. Remzi Özcan (Bursa). 
H.yreddin Tınaz (Kadıköy), Mustafa Aa
lenova (Kastamonu), NecaU Alcay (E<lir
ne), M, Ali A.lan (Şam), M, Hidayet Baf
tuğ (Şehremini), Halil Hadi Alay (Edirne), 
Muammer Ertuğ (Y. Pa,..ı, Eyüb Süsey 
(Piuen), Sadık İzgi (Vela), Muhib Canlı· 
naz (Galata), Salahaddin Bumin (Mana'l'tır), 
Abdüliiziz Avınan (Edirne), !. fukkı Er· 
buğ (İ4tanbul), H, İbrahim Günay <lstan· 
bul), Mustafa İlgaz (Ilgaz), H. Çetin Ok· 
tay (Bitlis), Necmeddin Baydar (İstanbul), 
İ. Hakkı Sesgir (Karahisar), A. Rüılii Sel· 
çuk (Üsküdar), Fuad Özdemir (Sulı.nah· 
med). l Ncfet Fıçıcıoğlu (Otakçılar), A, 
Hemdi Aykut (San'a), Fuad Egeli (Selli
uik), Halid Savafer (İstanbul). Abdurrah· 
m&n Karakullukçu (Sıvas), Şefik bner 
(Üaküp), M. Mükerrem Süer (Kayseri). 
M. Celal Öner (İstanbul), 111, Rıfat Tuğcu 
(İstanbul), M, Mümtaz Bozkurd (Lileli), 
H, Şinasi Gökyayla (Edirne), M, lloıhi Bay
kal (Aksaray), Şükrü Altay (V•n), l Ce
naU Akalın (Üsküp), M. Şevki Tüten (Kı· 
zıltoprak), İbrahim Kulan (Ramis), Meh· 
med Kurdcebe (İunit). A. Sür~yya Ateş 
(Fatih), Şereleddin Erojjlu (Sıvu), Abdur
rahman Ece (Sıvaa), Fahreddin Canöztürk 
(İstanbul), H. Fehmi Öeyılmaz (Jl.lanaş1ır), 
Sadreddin Ölmeztürk (Selimiye), Naz.mi 
Kaşka (Akşehir), H, Sabri Yeprem (Fethi· 
ye), Yunus Hazar (Gt>nce), M. Emin Sen
ver (Trabzon), M. Nanın Alpkaya (Sıvas), 

Mazhar Devril (Fatih), Kazım Yarkurd 
(Bağdad), Akil Savcı (Van). M. Sevke! 
Unan (Trabzon), H. Niyaz.i Gülerman (Se
lanik). i. Muzaffer Bizloğlu (Edıme). ;vı, 
raik İlhan (Harput), İbrahim Oktay (Orta· 
köy), Ömer Öncel (Erzurum). Osman Vf'h
bi Akalp (Erzurum), Ömer LO:tfi K&ebay 
(Erzincan), M, Niyazi Tulgar (Kadıköy), 
M, C•laleddin Çetinkaya (İsparı.), !. Saib 
Da~kılıc (İstanbul), M. Fehmi Taycan (İs
tanbul), İlıMn Kurdo~Iu (Amasya), P:,rel 

[~::: :::~:~ ~ ~~:~::::::~· ~:: 1 
o lstanbul eğlenıyor ıneyen İngiliz paraları artJk iıe yaramıya • 

caktır. Bu karardan, paraları ellerinde ol-
Yeşilay üzüm bay- mayan1 uzak yerlerde bulunanlar da ziyan 

ramı yapar, Turing etmişlerdir. Me!!eli bir Türkün 1000 İngiliz 
kulüb Sadibad geceı:;i ! lirası Holandada bir bankanın kasasınrla 
tertibine kalkar, A- kilidli imif. Bu para yanmıı demekUr. Fa-
dada güzellik müsa- kat bu itde asıl yanan Almanya oldu. Mu-
bakasma girifilır ve kabiJini tediye ederek topladığı milyon1ar-
tehir bir Festival ile ca İngiliz lirası yandı ve bu parayı İngi-
kırk gün kırk gece 

1 
lirler kir hesabına kaydettiler. Miktarını 

eğienmeye karar ve- bilmiyoruz. Fakat İngi1terenin bu sıneile 
rirken belki baııları harb masr3flannı bile çıkardığını iddia 
bunları çok görürler. olunmaktadır!. 

Halli Fransanın son • o Lüzumsuz mu? 
felıikelten evvelki halini ve ihtiyar Mare
şalin: 

- Fransızlar sefahate, zevkü salaya d31-
mış111rdı. Onun için bu hale geldiler. 

Üç gün oonra uğur· 
suz: yıldönümünlı id -
rak edeceğimiz bu 
harb patlamadan ev -
vel dünyanın '!n bü
yük korkularından 

TOPÇU YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
TOPÇU BİNBAŞILARI 

A. Yaver Üner (Süleymaniye-), A. Faik 
Poiad (Edirne), M. Nuri Çallı (Sıvas), H. 
Kemal Topçuoğlu (İzmir), Hulki Baykar3 
(Erzurum), Halid Baearan (Ye?lic:evardl, 
Siret Gürkan (Enincan), Enver Blitev (Fa
l:h). E.'l&d Ulusoy (Gümuş.."l'uyu), Kemal O
büs (Girid), Abdülkadir Erean (Beşiktaş), 
O. Sadi Özgtlr (Bakırköy),A. Enver Dramalı 
(Drağman), M. Zeki Kaya (Trablus), H. 
Basri Özdemir (Çatalca), Abdullah Anar 
(Boyobat), H. Nazmi Öztilrk (K•yalar). İl
hami İlter (Hopyar), İ. Hn.kkı Korkut (A
dana), Kemaleddin Tümak (Mano:ıstır), Ce
vad Evrtnkurd (İstanbul), l\1uslafa Naci 
l.Tnay CTı"Bbzon), Adı: Topkaç (Er~iri), 
Mazhar Arılat (Harput), M. Hiltni Sürek 
(Eliizığ), İ, AH Alpar (Sellmiye), Hakkı 
Birmek (Dağıstan), M. Gafur Yeşilyurd 
(Karahiur), Akba, Kural (Kozan), 1.1. İz
Zf't Özgür (Gelibolu), :P..1u~tafa Akqün (Ke:
maliye), Cemal Ö7knn (Erzurum), İ. Hakkı 
Ergin (Erzincan), İlhami Orhun (Erzurum), 
M. Halim Sözeri (İatanbul), Ziya T:ımberk 
(Niğde), Necati Berker (C..ylan) , Abdür
reı.ak Akpolat (Erzurum), Abdülkadir Dep 
kan (Kemaliye), H . Sabri DoAanç3y (Kas
tamonu), Tevhid Gürkan (Erzinc.:ı.n), Raif 
Gürünlü (Elbistan), Refik Top~ever (Er
zurum), H . Remzi Orhon (Ber~ama). Ka
zım Karaöz (Harput), O. Refik Doğar (Se
ıanik), 

SÜVARİ YARBAYLIGA TERFİ EDEN 
SÜV ARI BİNBAŞILAR 

• 
Nuri Çetin Zeyrek, Niyazi Aytu~ 11-ianas

tır, Kimi! Erden (Ko. M. Pa,..). Hiimid 
Yurd (Bağdad). Şere!tddin Tumuçin (Ed
remid), A.lan Şanaı.y ş, (Kafkas), 

SÜVARİ ALBAYLIGA TERFİ EDEN 
SÜVARİ YARBAYLAR 

Abdülhalim Akkılıc (Kemah), 

l'ARBAl!LIGA TERFİ EDEN İSTİHKA.1\1 
BİNBAŞILARI 

Relik Gökkaya (Beyrut), Hayreddin Ak
)'ÜZ (Halep), Feridun Kutluhon (Aksaray), 
Enver Sürekan (Musul), Hilıni Uysal (Nev
rekop), Ömer Tokgöz (Kastamonu), Talit 
Enl(ürülü (Diyarbakır), M. Said YırJıgay 
(Bursa), M. Hilmi Acar (Çorum), A Ferid 
Sungur (Niğde), Sabri Özı.n (Boyabat), 
Ö. Cemil Ak.tat (Erzurum), 

YARBAJILI(;A TERFİ EOEN 
IJElllİRYOLLARI BİNBAŞILARI 

M. R<ınzi Akatilrk (Girid). 

YAllBAllLIGA TERFİ EDES MÜIIEN!>İS 
BİNBAŞILAR 

Bu reformün mııdıivetini anl11mllk 
için Japonvıuıın tebellür eden dahili 
mıııınzar1111 üzerine ufak bir ıö.ı: at• 
~k kabildir. 

Son zamanlara lcadıı.r Japonyanın 
~ivasi h11~ah üzerinde i'<i partinin bü· 
viik te!lirleri olmu,tur. Bu partilerden 
birisi nispeten muhafazakir, diieri 
nispeten liberalr!ir. Fakat bu partiler 
suf dahili t'olitika bakımından ayni· 
mı,lardır. Harici meıelelere ve bil
hassa harb meıtı!lel~rine .ıelince, iki 
parti ftrasındAki fftrkl111r çok &7.almak .. 
ta ve hatta bftvn at1i11mektedir. Fa
kat a•ıl meae!P. bu de;rildir. Asıl me
ı,.Je, .fqponvada bu partilerden ziva
de "!'!kerlf"rin ve h.,.hriye1ilerin po)iti .. 
ka Ü7.t'rind" ovnftdıklııın roldür. Ja
nony111nın bütün :rorluklan, politika· 
l111r1t. bu aıtkPr mÜdl'hRlesinden, daha 
doF.n·~u politikftnın s1keri erkan. a• 
ra~ınna ver bulmasınd"n il~"i velmi4-
tir. Ve hıttta bu vii-,:den militarist ve 
•İviller <liye memleket iki bariz kıs· 
ma ayn]mııhr. 

Japonvada bundan h8"ka «halk 
kütlesi» nPtmile nıftruf bir ıiyaıi ptJrti 
çıkm•~h!'. Fvvf'li tll\mamile "()Syalist 
temaviillii P."Örül~n hu ı:un·ti. J1.oony&
n1n ıivaıi hııııvah üzer;"de hir l'O] oy .. 
n·ın·,,•;.a kalln11m11. fakıtt i,i hecere• 
rnerttif ve çabuk "i11n,.....İstir. Bununla 
berBher. d'• me".,_1,.1,..rde ve harb va• 
ziyetinde bu rtarti ile rtii{er J)artiler 

Cemaleddin Tubmay (İstanbul), ar,."tndrıki renk farkı silinmektedir. 

YARBAllLIGA TERFİ EDEN NAitLİYE F•lrat vo•ivet no olursa olsun, hu 
BİNBAŞJLARJ nartiler, Jstoon hükUmetioi muhtelif 

M. Şükrü Van (Van), Y. Ziya Bapran f1trt1iy~t 1Aheıl1trı,,da cok A1krrn•lard1"; 

(Van). ı hatt,__ b1t'T.1 111hva1rle ,,.Jini kolunu bile 
hP~'"mPk i~te~;~1~iHr. Evvelce B"s
VPkil bulun111n Prenııı Konove. bu dJt.• 
hili müşkü1iıt vü'tünden i~tifa etmi~, 

YARBAYLil'iA TERFİ EDEN 

BİNBAŞILARI 
:rAlliB 

M. Arif Yurcu (İ4tanbul), M. Nureddin ve son zamanlarda kendi.inin otori· 
Xazıcıoğlu (C, M. Paıa), H. İbrahim Göze te•i tanılaca~ bakkıPda muhtelif ,ef· 
(lstanbul), M. Baydur Savcı (lştip). Ahmed !erden vad aldıjh İçi" hüklımeti tek· 
Uraz (Manin), A. Fazıl Ersin (İstanbul), rar ele almı•hr. Şimdi Prens Konove 
M. İhsan Tigin (i.tanbul), A. Ulvi Çelik• ilk it olarok •~hayı partil .. den temiz· 
yol (Ankara), Ali Tunalıoğlu (İstanbul), !emekte ve Japonyada bütün İç ve 
A. Kemal Verdi (İstanbul), M ... \U Bilen dıf politika meı'uliyetini üzerine alan 
lRize), A. Cemil İğci (l\lenemen), H. Me· bir tek parti kurmaktAd1r. Kırk ka· 
deni Ayberk (İstanbul), M. Faık Taşçıoğlu dar Japon huicive m•murunun ve bu 
(G, Anteb), H. Hulki Keymen (Konya), meyanda 6 Lüvük elcinin Tokyoya 
M. Rahmi Yargıcı (İşkodra), Refik Öney (İs ça~nlmaıı da bu i,le alakadar olsa 
tonbul), Kudretulah Kurd (Kırşehir), H. aerektir. Japonyadan senelerce uzak 
Avni BirhekimoA;lu (Kozan), Yusuf Bal- """ 
km (Köprülü), A. Hikmet Boran (GırC"'sun), kalmıf, fakat hericde Japon politi ... 
M. Ni1azi Sayan (i.ı.nbul), Milıntu Akta- kuında büyük rol oynıyon bu &eva· 
Jay (latanbul), S. Nüzhet Dirhıu (Adana), ta memleketin icinde bu]undu.iu za. .. 
O. Zeki.i Tarakçı (Buldan), Sabri şallı ru~etler izah edilecek, ve belki yeni 
(Antal3•a), Süleyman Karçal (Batum), Mus- rejimle tatmin edilemiyenlerin yer • 
ta!a Şahin (Kemah), O. Kamil Galat.alı lerine hükUmetin itimadını kazanmıı, 
(Hopa), Halid Kumral (İstanbul). yeni reıımı daha çok henimıemiJ 

YARBAYLIGA TERFİ F.DEN VETERiNER · kimseler ııönderilecektir. 
BİNBAŞILARI Dahili meaeleler bu ıuretle halle-

dildikten ıonra, Japonya, Tokyo • 
Mehmed Turan (Kavala), C. Nezihi Vaınin B !' R ·· il · litika1t da· 

(Ütküdar), İhsan Geçld.1 (İstanbu!), Sad- . er.ın - om": muıııe ~sı p~ • 

dd , K (Ü k""da ) ı· B .. L. ddiı ıretmde kendı uhde11ne diişen cyo.nı te ın ocaman s u r , . uru<1ne ı • .. .. ... d 
Uluç (İstanbul), Memduh Özk:un (Koz.an), 1 nızam~ rolunu oynamaga evam e-
K•maleddin Çaftl•ı.n (Aııkpaşal. Rifat decektır. • 
Tümer (Ankara), M. Muaınıner Baykııra Bu, Japonyanın Asyada getlllle • 
(Altunizade), Muhlis Günay (t.ı.nbul), mesi ve Hindiçiniye ve ha~ta F<;le. • 
H. Hayri Kılınoğlu (İstanbul). Cevad Boran ınenk Hindistanına kadar ınmeııdır. 
(İzmir), Rauf Yuca (Üsküdar), N .. if Ök- Mihverciler, Japonyaya bütün bu la• 
tem (İzmir), Arif Türkln (Sofular~, Cevad vizleri gösterirken, Birletik Amerika
~eglil (Ankara~, :P..Iuarn~er Js~ender yı, lngiltere ile beraber, burada Ja " 
(fstanbul), A. Tevfık Erkan (Istanlıu ,l. Ah onlarla metgul etmeği ve Avrupa .. 
Çagatal'.. (Şo_m), S. H•mld Süman (Islan- da, Amerikasız, serbest kalmayı be· 
bul), Zulkefıl Kaan (Erzurum), ıaba katm•• olsalar gerektir. 

l'ARBAYLIGA TERFİ EDEN LEVAZlllf Onun için Japonyanm İç ıiyasetin· 
BİNBAŞILARI deki hu yeni ıafha, Avrupadaki ıiya· 

Sözünü de hatırlıııyanlar vardır be1k.i. 
Fakat biz o fikirde değiliz. İnsanın uyu

mak gibi, eğlenmek de hakkıdır. Bu hak 
onlara verilmemiı olsaydı, bunca eğlence 
yerleri serbest olmazdı. Ancak eğlence 
çalışma saatinin arka,ından gelmek ve bir 
had ile mahdud olmak tartile. 

./ /"' Jiri zehirli gaz idi. 
/s' Zehirli gazın ilç be4 O, Nuri Usman (Konya), Ahmed Bay -

çetidinden her biri kı.:rt (Kemaliye), M. Rlfat Çırpan (Çırpan), 
insanlıMm kibusu olmu,tur. K'-şıtan. gc.>ı: .Hüseyin Pekcan (Bürh•niye), Mustafa Ke
yaşı döktüren, U)'U4turan ve zehirleyip he- tty (Kapıağası), Ahmed Yar::ıt (İstanbul), 
men öldüren çeşidlerine kar,ı tedbirler Y. Ziya Koray (FAtih)_.. Y, Ziya Hayraktar 
düşünüldü. Gaz maskeleri icad edildi ve (Tefenni), M. Süruri Ottn (MiJi!lil, :ır. 
her biri üçer, beşer, onar liraya mal olan ı Hayri Gerçekçi (B. Me;ı;çid), Sami İpçi 
bu maskelerden mHyoniarcasıru halk ve or- (Trabzon), M. İlhami Subiler (F.dirne). 
dular ~atın aldılar. Hıfzı İrtem (Sıvu), Niıameddin Adalan 

sotte de veni bir safhanın ink;.afına 
hizmet edecektir! den&e bata edil • 

Fransızlar amelenin haftada 8 saat fazla 
çalışmasını harbden pek az evvel güç bela 
kabul edebilmişlerdi. Eğlenme saaUerl ça
lışma saatlerini geçiyordu. İ,te fena seme· 
re veren bu taksimdir. Yoksa bütün gün, 
halt! gecenin bir kısmında didinenlerin 
haftada bir, bir buçuk gün zevkli safaya 
dalmalarınn kimin ne demeye hakkı var!. 

o lnglllz lirası 
~~~~~~~-~ 

Almanların harb uzadıkça dünya ile ahş 
veriş hususunda bunalacaklar1na kimsenin 
,üphesi yoktu. Bu tazyik bir taraftan ablu
kadan, bir taraftan da döviz, yahud geçer 
akçe fikdanından ileri gelecekti. Yani ya 
at bulup meydan bulamıyacak, ya meydan 
bulup at bulamıyacaklar, sanılıyordu. Elde 
ettikleri geniş topraklarla ablukayı bir 
hayli geriye ittikleri gibi bu memleketlerde 
bir hayli İngiliz parası da buldular. Avru
panın karalarından tamam.ile denizlt:rine 
çekilen abluka çemberi henüz Almanyayı 
fiddetle tazyik edemiyor .. Henüz birik~iş. 
toplanmıt mal var. Bunların tükcnmesıni 
beklemek lizım. Fakat Almanya elde ettiği 
İngiliz parasUe ut.aklan yakından mal al
maya muvaffak oluyordu. 

lngilizlerin son kararı bu i~k&nı kal -
dırdı. Bir çok memleketlerdeki Ingiliz lira
ları 24 saat içinde, nı.emleketinı.izdekiler de 
ağustosun 24 üncü &ünü akfBmına kadar 
kayıd allına alındı, Bankalara aötürül· 

Halbuki bu bir sene içinde çok tükür, bir 
bu beli eksik olmuştur. Polonya ve Finlan
diye harbinde iki taraf da zehirli gaz kul
landığından hafif bir sesle şikiyet eder gibi 
olmUf!'IB da ya aldandıkları, yahud propa -
ganda yaptıkları anlatılmı,tır. Mayısın ve 
haziranın korkunc harblerinde hlc; bir ta
raf zehirli gazdan tikiyet etmemiıtir. Buna 
nıukabil tayyarelerin yangın çıkaran bom
baları pek makbul~ ve mergubdurl .. İki ta
raf da adeta övünerek yangın boınbalan 
attıklarını ilfln etmektedirler. Yangın bom
balarında esas olan infilak değil, gayet 
yüksek bir derecede hararet ne,ridir ki bu 
atef yüz, yüz elli metre etrafındakileri 
kavurmaktadır ve söndürülmesi hemen he
men imk:i.nsı7.dır. Yangın bombalan mede
niyetin en güzel eserlerini toplamış olan 
şehirlere ve halk arasına atılmaktadır. 

Onun için henüz gaı: maskelerini lüzum
suz diye bir kenara atmak doğru değildir. 
İnsanları kavurl\n, öldürmektım çekınme -
yenlerin belki zehi.rlemdde iktifa edecek
leri, yani mf!"rlıamete ıelectkleri ıün de 
yakındır. - B. S. 

(,Vodina), 

YARDA llLIGA TF:RFİ FDEN HARİTA 
BiNBAŞILARI 

M. Ali Duruk>n (Be4Ikı.ş), 

1'.ARBAllLIGA TERFi F.DEN FEN SAS'll.T 
BİNBAŞILA!<I 

M, Tevfik Aran (Abaray), İbrahim Işık
sal•n (Sultanselim), il!, Şevki Ylllnlan 
(Harpul). 

YARBAYLIGA TERFi EDEN ASKERi 
J ABRlKALl\R BİNBAŞil.Aı:I 

Muhiddin Erkan (Elbi•ı.n), Mwnı.z Gil
ne, (Çenk.ı.n), Kemal Gürüniir (ÇLnar), 
Muhtar Görduysuz (Sıımatya), ?ı1:ünir 
Kurtoğlu (İstanbul);, A. Sund Suzgu (S. 
Ahmed), Bahaddin Ozkan (KırcaaliJ 

bdNcl SINIF ASKERİ RAKİMLİGE 
TERFi EDEN ÜÇÜNCÜ SINIF 

ASKERi HAKİMLER 

memit olur. !\8.nınz. 
J\tiimtaz Faik FENİK 

Arjantinden Paraguaya 
kaçarken yakalanan 

Alman bahriyelileri 
Buenos - Aires 28 (A.A.) - Santafe'de 

u,.era kampı:-ıa konulmuş olan ve ·Graf 
Von Spc>C• zırhlısına mensub bulune.n iki 
Almfln bahriyelisi, Paraı:(UAy'a kaçma~a te
~ebbüs ederlf'rken te\'kif edilmitlerdir. 

vas), Şerif Budak (Avrakhisar), M. İbra
him Ö7tÜre (Bursa), 
İHTİYAT llARBll.YLIGll. TERFİ EDEN 

PİYADE BNBAŞILARI 
lllu.•tafa Yalçın (Ha•köy), A. Va•fi Polad 

(Sıvas), A. Şükrü Mekiş (Sarıgf"7.). 

DENİZ YARB.\YLIGINA TERFİ EDE.'i 
KURMAll BİNBAŞILARI 

K~maleddin Bo1kurd, Süruri AkRlın. 

DENİZ YARBA1:'LJGINA TERFİ EDEN 
GÜVF.RTE BİSBAŞILARI 

RifRt Kutlu, Kemaleddin Enginol, Abdur
rahman Benlioğlu, Salahaddin Burak, i:ı
:;:eddin Dinler, Müfid Tanca, Ken'ln Or, E
tem Çeviker. Seyfeddin Bengi, Halil Aydın-

M. Salahaddin Günaçan (Kumk>1p1), Ha- er Fevzi Güı-el, Salim Durak, Kemaleddin 
S3Il Sıtkı Kalay (Trabzon). İzzet l'acın (Sı· Derkut. 
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ilftnlarıJ 

SPOR~ 
( __ B_U_L_M_A_C_A___,) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

•l 1 1 1 1 1 1 1• 
i•I 11 1 1 l•I 
1 I•. 1 l•I 1 

c-ıstanbul Belediyesi 
Yıllık ilk 
kirası teminatı 

720,00 54,00 Kerestectıerde kMn Merkez Hiıl1 dah111ndek1 aşçı aut<X': 
720,00 54,00 Kerestecilerde kain Merkez Hii.11 dahlllndekl kahve bar•~ 

60,00 4,50 Anadolukavağında iskele karşısında 3 No.lı kahvehane~ 
Yıllık kira muhammenlerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı g•.,, 

menkuller birer sene müddetle kiraya verilmek üzere. ayrı ayrı açık arttır.nı~. 
konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdiırlüğü Kaleminde gor r 
cektır. Ihale 9/ 9 1940 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende yapııac•~~; 
Tallblerln ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale gümi mııayyen sa• .cı 
Daimi Encümende bulunmaları, (17"' 

1 1 

MEVSiM YAKLA81YOR • 

1 I ı•I l•I 
11 l•I 1 1 1 

. 1 l•l l•I 1 1 
1 l•I 1 1 l•l 1 1 
l•j l I 11 l•I 1 

Tahmin 
bedell 

Ilk -
Futbol maçlarının geçen seneki gibi sıcaklara kalma· 
ması için alınacak tedbirleri şimdiden düşünmeliyiz 

•I 1 1 _ I 1 '• 
Soldan sağa : 

1. - En sevdiğiniz ve her gün okudu
ğunuz gazete. 2 - İnce değil, 3. - Bir uz
vumuz - Ekmek - Akmaktan emri h3zır. 

3000,00 

629,62 

920,00 

teminatı 

225,00 

47,23 

69,00 

•"' Karaoğaç Buz Fabrlka.sı için yaptırılacak 250 """" 
kalıbı. v 
Cenaze araba hayvanlarının yıllık ihtiyacı tçln ıııınaC 
10950 kilo arpa. v 
Zeyneb-Kam11 Do~umevlnln yıllık ihtiyacı için aııııac 
sebze. Dört beş gün evvel İatanbul bölge mer- ı Yapılan proğram, teahhursuz ve aksak

keı.inde toplanan kulüb murahhasları, lik sız tatbık edilirse - ki bunun iı;in biraz 
r.ıaçlarının kur'alarıru çektiler ve müsaba- prensiplere kıymet vermek lazımdır - geçe:ı 

kaların 22 eylülde ba$lamaı:ıını kararlaştır- sene olduğu gibi, temmuz sıcağında stad
dılar. Daha aeçenlerde futbol maçlarının tarda kavrulmaz ve futbolcülerin blr buçuk 
çok sıcaklara kaldığı hakkında umumi bir saat ter sızarak gayri tabii maçlar yap
&ıZlanma olduğu halde, bu ba,Iangıcın ey- malarına şahid olmayız. 
lül bidayetinde olmayıp da ayın üçüncü 
ha{ta~ına bırak.ılmas.l muhakkak ki esef e· 
dilecek bir karardır. Bununla beraber ku· 
lüb murahhasları da bu tarihi seçmekte 
maıur görülmelidirler. ' 

Her sporda, bir takımın yahud bir {erdin 
haıırlanabilmesi için her .,eyden evvel han· 
gi &ün müsabaka yapacağını bilmesi li.zım· 
dır. Maç cıkarabilecek bir hale gelmek için 
yapılacak bir hazırlık da muhakkak ki en 
az iki üç hafta isteyen bir iştir. Bu iti.barla 
23 ağustosta toplarup karar veren murah· 
hasların kulübleri, eyliil bidayetinde maç 
yapmak için hazırlanamazlardı. Futbol a· 
janmın kulüb murahha.slarına teklifi ey
)Ct.Jün ilk haftasında müsabakalara başla
mak ve likin ikinci devrede birinci küme 
nin yalnız altı kulüble oynaması şeklinde 
jdi. Bu maksad tabü maçlllrlll bir ı;ın evvel 
bitmesini, binnetice milli küme turnuva
aının bir an evvel başlamasını istihdaf e· 
diyordtL 

Nedense ikinci turun altı kulüb tarafın
dan oynanmasına kulüb murahhaslannın 
blt' kısmı itiraz ettiler ve ikinci devrenin 
lmnafissabık on takım tarabndan oynan
ması kararla,tırıldı. Bundan evvelki bir ya-
21.Dltzda da söylediğimiz gibi birinci kü
mede ön ıa{da çekişen ancak bir kaç ta· 
kımdır. Maamafih olmuf vilk'alar lizerin· 
de münakaşa etmektense bundan sonra 
yapmamız laZJm gelen işler üzerinde dur• 
mak daha muvafık olacaktır. 

Yukarıda anlattığımız aebeblerden do -
layı futbol ma~larının uzayacağı ve en son 
yapılacak heyecanlı müsabakaların gene 
aıcaltlara l<alacağı anla,ılmaktadır. Bu te
ahhurun mümkün oldu&u kadar önüne geç
meie çalıtmalıyız. 

Lik maçtan ve milll kiline turnuvası 

haricinde yapacağımız futbol temaslarının 
fimdiden bir plaruru yapmalı ve zuhurata 
tibi olarak futbol maçı yapıp, resmi oyun
lann geçikmesine scbeb olmaktan kaçın ... 
malıyız. 

Bilhassa temsili ve milli maçların gün
leri, (kalandrlye) 5İ şimdiden teşpit edil
meli ve kısa ıüren müzakere veya muha
bereleri müteakib h<'men resmi maçlar 
yapmaktan tevakki edilmelidir. 

İşin bu tarafları şimdiye kadar ihmal 
edil~tir. Zararın neresinden dönülse kir 
olduğu düşünülerek bu işler, artık, her 
yerde olduğu gibi yani normal bir şekilde 
yapılmalıdır. 

ükimiş bazı kusurlarımızı bırakıp, pren· 
siplerimizi her şeyin fevkinde tutarsak, 
futbol maçlarının sıcaklara kalmaması iç:n 
kısın havaların muhalefet etmemesine du· 
adan başka yapacak bir işimiz kalmaz. 

Füruzan TEKİL 

lstanbul yelken 
tamplyonası 

İstanbul yelken fimpiyonası 30 ağustos 
cuma, 31 ağustos cumartesi ve 1 e)"lfil pa ... 
zar (Ünleri öi'lcden sonra Moda koyunda 
yapılacaktır. 1Hüsabakalann böyle üç ıfuıdc 
ve üç defa yapılma.sına ebeb, teknelerin 
muhtelit rüzgıirlarda alacakları neticelerin 
deii~ik olabilmesi ihtimalidir. 

Şimdiye kadar yapılm.q. olan iki te~l·ik 
miisabakası her iste3·ene açık tutulmuştu. 
Fakat şampiyona müıı;abakalan olan bu ya· 
n')lara yalnız, bt!den terbl3·esi hüviyet 
cüzdanını hamil olanlar iştirak edebile .. 
ceklerdir. 

Yarışı ikmal eden her tekneye bir puvan 
Yerilecektir. Her tekne aynca ceçtlti tekne 
adedi kadar da puvan alacaktır. Üç ~up 
)arıcı: pu,·anlarının mecmuu o teknenin 
klıı.an.dıit sa},)'I gösterir. 

Yarı!!!lar beynelmilel y&nf nizamnamesine 
göre yapılacaktır. 

Yelken rotası geçen senekinin ayni ola
caktır. 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarlna 
karp ıayet Cesirfidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Kü(ükter4be 
sebeb olacatı tehlikelCP roı önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan raydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 ku~uştu~. 
!'i· .,,,, .. .. .. ,4,, ~ .. . '. 

Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Teklrdağının Ertuğrul mahallesinde mukim Halll kızı Şahver Kotoman 

ile ayni adreste mukim Jcocası Seyyid oğlu Mustaıa Kotoman aralarındaki 
boşanma davasında davalı Musta!anın ikametgahının meçhul1yetlne binaen 
ilanen tebUgat !!asına mahkemece karar verllmlş olduğundan muhakemenin 
muallak olduğu 6,91940 günü saat 9 da bizzat veya bir vekll sı!atue Tekirdağ 
Asliye Hukuk mahkemesinde hazır bulunması, aksi takdirde hakkında gıyab 
kararı ittihaz olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilanen tebUğ 
olunur. (7943) 

ZAFER BAYRAMI MÜNASEBETİLE 
30 ağustos cuma ve 31 ağustos cumartesi günleri Adalar - Anadolu • 

Yalova hattında pazar tarl!esl tatbik olunacaktır. 
30 ağu.stos cuma ve 31 ağustos cumartesi günleri Köprüden saat 24.15 te 

tekmil adalara bir vapur kaldırılacaktır. (7929) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Emlak bedelinden 181 lira 77 kuruş borc!u Ont!tyos veresesinin Büyük

adada Nizam mahallesinde Tur yolunda eski Bağ namlle marul mahalde 5 
kapı sayılı bahçel1 ahşab evin müzayedesi on gün müddetle uzatılmıştır. Is
teklllerln 2/9/940 pazartesi günü saat on dörtte Kaza idare Heyetimize müra
caatlerL (7965) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT ................. , ... 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 24 

Delikanlı, derin uykusuna dalmı.ş bir J Franci.&'e uyuyan kaptanla dümenciyi ı;ös· 
halde, ilkin elile bir lkJ hareket yaptı. terdi. 

Bunu sinek veya sivrisinek sanıyordu. Leonsin tekrar ipek ,arpının ucunu sal· 
Nihayet gıcıklama faılala$ınca delikanlının !andırdı. Muzibliği meydana çıktı. Suçlunun 
eli daha büyük bir ,iddetle sineği kovala· kendisi olduj.unu itiraf etti. 
mak istedi ve Henry'nin göğsüne çarptı. Kahvelerini içip meyva ile karınlarını 

Henry göğsüne inen darbenin tesirile sıkıca doyurduktan üç saat sonra, gene 
birden aöılerini açmış, derhal yerinden fır- kız Francis'in nezareti altında dümenin ba
lam.ıştı. Böylece, ister istemez, arkadaşını şına geçmiş ilk gemicilik dersini almağa 
da uyandırmtf oldu. başlamıştı. Anjehk, hafif bir şimal rüzgıi-

Franci.s hayretle: rının önünde, süzülüp gidiyordu. 
•- Bonjur, aziz amcazadem! dedi. Er- Fakat, biraz sonra, tayfalardan birinin 

ken erken bu hiddet ve şiddet ne?. sesi yük~ldi: 
Henry mırıldandı: •- Duman görüyorum! Arkamızda du· 
·- Bonjur! Bonjur! Sevgili dostum 

Hiddet ve fiddet mi?. Sana sormalı. Göğ
süme öyle bir yumruk indirdin ki, cellad 
üstüme çullanıyor ıandım. Bu sabah saat 
onda estlaca~ınu da biliyorsun tabii. .. 

Esnedi, ste.rindi. denize bilklıi sonra da 

man var!.. 
Bir saat geçmeden bu dumanın mahiyeti 

ve nereden geldiği anlaşılmıştı. Dolores 
romorkörü sür'atle yaklqıyordu. O ka -
dar ki, yarım mil mesafeye gelince dürbünle 
küçük güvertesi iyice farked.ilmeğe baş -

Yunanlılar, Balkan oyun
larına hazırlanıyorlar 
Balkan oyunlarına iştirak edecekleri bil· 

dirilmiş olan Yunanlılar eqslı hazırlıklara 
baş1amı~1ardır. Bu haz.trlı.k cüınlesindeo 
cılmak üzere, Balkanların en iyi nıukave
n!etçilerinden olan I\lavraPostolo~ yeni bir 
3000 Yunan rekoru tesis etmiştir. 

l:·unan takımı e)·lülün on beşinde ;>apı· 

lac11.k umumi bir seçmeden sonra belli ola· 
cak ve bir haCta kadar sonra Alman milli 
takımı ile Atinada bir müsabaka .)'npıp 

'Iürkiyeye hareket edecektir. 

Hakemler idman 
yapacak 

Futbol hakemleri, Beyo;lu Halkcvinde 
idman yapmaia ba~layacak.Jardız. 

Hakcmlerimlzin antrenn1anla:rıru orada 
idare etmek, eski ve şampiyon atletlerden 
Ömer Be..-:imden rica edjlmlş, mumaileyh 
bu teklifi kabul ebniştir. 

Her 
kulübleri 

tarafta genelik 
açılıyor 

Ankara 28 (A.A.) - Beden terbiyesi ka
nununa tevfikan teşekkül eden ve etmek 
üzere bulunan genelik kulübleri etrafında 
bugün muhtelif yerlerden aldığımız haber
lere göre, Diyarbakır Vıl8yetinde merkezle 
sekiz kazada ve Hanı nahiye merkezinde 
genelik kulüb ve gruplan teşekkül etmiş 
ve çalışmalara başlamıştır. 

İzmirde de genelik kulübleri teşkilitı lk
mal edilmiş bulunmaktadır. 

Her iki vil5.yctimizde de bu kulüblerin 
açılış törenleri 30 Ağustos ~fer Bayramı 
günü yapılacaktır. 
Kırşehirde de genelik kulüblerinin teşkili 

işi bitirilmek üzeredir. Kırşehir Valisi dün 
Avanosa giderek burada kurulacak olan 
genelik teşkilatı ~ile meşgul olmuştur. 

Bu maksatla Avanos Ha1kevinde yapılan 
bir toplantıda Vali, beden terbiyesi kanu
nunun ve bu kanuna tevfikan kurulmakta 
olan kulüblerin maksad ve gayeıı:ini izah 
eylemi• ve Kızılırmakta susporlarile meş
gul olunması hususunda ali.kadarlara icab 
eden tebligatta bulunmuştur. 

4. - Ay • Etrafı su ile çevrili kara parçası. 
5. - Kavgacı • Hiimız. 6. - Duygu - Mefu
lümaa edatı. 7. - Bağışlamak - Donuk -
Emmekten emri hazır. 8. - İçinden inci 
çıkar. 9 - Bir işten toplanan para. 

Yukarıdan a.şafıya : 

1. - Cömerdlilc. 2. - Güzel. 3. - Beyaz -
Katıksız, halis - Şart edatı. 4. - Vücu~ 
dümüzde deveran eder - Emmek. 5. - Yay
mak • &;ki zamanda hakim. 6. - Kılıf -
Madeni ip. 7. - Lihza - İsyan eden - Bir 
nota. 8. - Bir kadın ismi. 9. - Akademi. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı j HIAIVIAl•IAID]AIK 
2 ı ILl1E •iŞi• AIG!A' 
3 LI l l•IHIAIPl•IUIR 
4 El•1SIAIKIA Tl•IA 
5 •IBIOIR!AIZ A!NI• 
6 Tl•IYJAIVIEIRl•JS 
7 AIKl•IBIEINI• Ç!A 
8 V!EIRl•IT •IFIAIK 
9 AILIEIM!•IM!AIYı 1 
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Bugünkü proğram 
12,30 Program, 12,35 Türk musikisi, 12,50 

Ajans, 13.05 Türk musiki•i, 13,20/ 14,00 Mü· 
zik (Pi.) 

18,00 Proııram, 18.05 Müzik: Konserto (Pi.) 
18.40 Müzik: Radyo caz orkestrası, 19,10 
Müzik: Anadolu ve Zeybek havaları, 19,25 
Türk musikisi, 19,45 Ajans, 20.00 Fasıl he
yeti, 20,30 Konuşma, 20,45 Müzik: Dinleyici 
istekleri, 21,15 Konuşma (Sıhhat saati), 
21,30 Konuşma (Radyo gazetesi), 21.45 Mü· 
zik. 22,30 Ajans, 2~.45 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25 12330 Yarınki rro~ram. 

KAD!KÖY - SPOR KULÜBÜNÜN_ 
DAVETİ 

Kadı.köy spor kulübü başkanlığından: 
119 ·940 tarihine tesadüf eden pazar günü 

saat tam 10 da kulüb binasında fevkalSde 
bir toplantı yapılaca~ından müessis azalar 
la kulübe kayıdlı bulunan azalann teşrjf

lcri rica olunur. 

1235,00 

2182,00 

1715,50 
925,00 

92,62 

163,65 

128,62 
69,37 

Nafıa daimi tamirat ameleslle postabaşıları için y•Pı.ıt" 
lacak 130 takım elbt.se. tel 
Cerrahpaşa ve Haseki hastaneleri için alınacak 40 
oksijen. j1. 

Beyo~lu hastanesi tçlıı alınacak röntgen !llm ve ects ı 
Sıhhat Işlerl Müdürlü~ü için yaptırılacak 7 aded dOµ 
ve 4 aded elbl'° a.skı tertibatı. 

1140,00 85,50 Şehir Tiyatrosu için alınacak kereste ve kontrplak· .ı:ı 
Tahmin bedellerile !Ik teminat miktarları yukarıda ya.ılı isler ayrı _.. 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürtüğil 1'' 
:eminde görülecektir. Ihale 3/9/ 940 sah günü saat 14 te Daimi Encümend• J 
pılacaktır, Tallblerln ilk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına~ 
Ticaret Odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encüın'4ıı bulunmaları. (1 

Keşif 

bedel1 
16222,57 

15133,85 

25203,20 

23616,50 
25129,25 

14157,60 

!Ik 
teminatı 

1216,69 

1135.G4 

1890,24 

1771,24 
1886,69 

1061,8~ 

Şartname 

bedell 
81 

76 

126 

118 
126 

71 

-
"'' Taksimde Mete caddesi lmtldadınca yapıl~~ 

katran kaplama, bordur, duvar vesaire ınş lll;t 
Ramt.s, Topkapı, Gümüşsuyu iltisakı şose5 ıı<· 
yapılacak blokaj kırma t04 şose tesviye v•".'ıııt 
LaJellde Kocaragıb, Ağaçeşmesl ve Şairli· ş 
caddesi kaldırım, bordur, tretuar vesaire ını• 
Acıbadem - Çamlıca yolu şose inşaatı. J~ 
Nlşantaşında Eml~k caddesinde parke kald' 
ve te!errüatı inşaatı. d) 
Kadıköy ve Yeşllköy mıntakasındakl şose1 

iki kat katranlanmam. ~ 

Keşli bedellerile ilk teminat mt,ktarları yukarıda yazılı inşaat işleri ~J 
ayrı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bay~d1;ııı işleri genel, hu.susi ve fenni şartnameleri, proje keşli hülil.saslle buna mut•~ 
diğer evrak hizalarında gösterllen bedeller üzerinden Fen Işlerl Mıidtirlil~ır 
den verllccektlr. ihale 3'9 940 salı günü saat 15 te Daimi Encümende y• rP. 
caktır. Tallblerln ilk teminat makbuz veya mektubları, ihale tarihinden 8 11ıı 
evvel Fen Işlerl Müdürlüğiıne müracaatıe alacakları fenni ehllyet ve 940 yı 1r 
ald Tlcaret Oda.sı vesikaları ve imzalı şartname vesaire ne 2490 numar~,ıı ı" 
nunun tarl!atı çevresinde hazırlayacakları teklif mektublarını ihale gıinU 

75
, 

~ k~dar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. ~ 

Üçüncü Mühendislik Kurslarına İştira1' 
Memurlarına Edecek Fen 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ur'f 

Mühendislik kursları duhul lmtıhanlarında muva!!ak olmuş fen meın ,9 
rından 1333 neş'etlllere (dah1J) kadar olanlar 2 eyl(ll 940 tarihinde başla~,pıı 
olan üçüncü mühendlsllk kursuna kabul edllcceklerlnden alilkalıların 29 uııl' 
perşembe günü saat 17 ye kadar okula müracaatle kaydolunmaları lil;8•ı' 
ilan olunur. ( / 

İdare heyeti seçimini müteakib, buradan 
ayrılan Kırşehir Valisi, teşekkülü tekemmül 
eden Haclbekta• nahiyes.\ kulübilnU açmak 

'": .~:~;::;,~;;u~ı:!~' ı .!~!!~~!-1 ı." .. !?~~~r~.~ r~~"~ ·.~~~11~ 
Bu Akşam 1 Marangoz Karnlk H. K. Yarımtaş H. 78/3 90 oo 40 50 ~:ı' 

Kadıköy Süreyya bahçesinde 2 Pasta tmaıcı.sı Ard04 > B. Yıldız H. 6-8 250 oo 30 oo 30 oo 
Teke Oğ. 

Saçlarından Utan 3 Hırdavatçı Albert Plnhas 
4 Tavukçu Mustaıa 

Vodvil 4 perde 5 Kahveci Cavad 

H. A. Yenlcaml c. 
> 0-'mantye H. 

Attarlye c. 
Subuhyan H. 

39 
12 

14/1 
35 

444 00 
45 00 
87 00 

10958 19 

121 55 
il 25 
19 50 

24 32 
2 25 
3 90 
o 00 

00 oo 
00 00 

3 51 
Heyet her Perşembe akşamı Kadıköy 6 Nord Blrltış Robert Kom-

> 
H.K 1593 73 1593 73 

Süreyya Bahçesindedir. panl L. Ş. 
r•~ 

Yedindeki vesalkle blrllkte tarihi ll!ndan ltib• ı 

t 

İt arıyor 
1923 yılından 1940 yılına kadar 17 sene 

maarUe hizmet etüm. Diplomam olmadığı 
için asil muallim olamıyorum. Yavrulanm 
var. Onlann açlık ve ıstırabına tahammül 
edemiyorum. Çalışmak istiyorum. Her İ(I 

yaparım. O kadar ki: Haydarpap - Pen
dik arası apartıman ve konaklarda kapıcı 
ve bekçilik dahi yapar, çocuk.lan da orta 
tahsillerine kadar okuturum. 

Hakikat gazetesine muracaat 

r ABONE ŞARTLARI\ 
Türkiye için: 

Bir aylı 
Üç aylı~ 
Alb aylıL 
Senelik 

90 1ruru, 
250 
475 
900 

• 
Yabancı memleketler için: 

Alb aylık 
Bir !ienelik 1600 

lmtiyaz aahibı ve başmuharriri: 

Necip Ali KUÇtJKA 
Umum ne.şrıyatı tdare eden Yq 7 · 

İşlen r.1üdür0: 
Ce-nal Hakkı SELEK 

\... Basıldıiı yer: Cumhuriyet l\lathaası 

!adı, Dolores'in küçük güvertesinde bir sürü 
silıihlı adam, adeta üstüste yığılmış gi
biydi. Francis ve Henry, biraz daha dik. 
kat edince, Jefe Politiko ile jandarmaları 
tanımakta güçlük çekmediler. 

İhtiyar Enriko Solano bir an evvel dö· 
vü~mek için sabl.l'1ızlanıyordu. Yanında O· 

ğullarile, geminin kıçında, derhal mevı.i 

aldı. 

Leoıu.ia iki delikanlının, Francis'le Hen~ 
ry'nin arasında duruyordu. Çok heyecanlı 
idi. Bununla beraber, herkes gibi o da, kü
çük romorkörün külüstür manzarasına 
gülmekten kendini alamıyordu. Doloresin 
sancak ciheti hemen deniz seviyesinde idi. 
Romorkör bütün hızile yaklaşıyordu. 

Hararet ve rüzgar her an değişmekteydi. 
Kaptan Trefethen dedi ki: 

.,_ Pek muhterem Misler Francis, bÜ
yük tl'.'cssüf ve tecssürlerle şunu arzetnıcğe 
mecburum ki romorkörün • önünden kaçıp 
kurtulmamıza imkin ve ihtimal luılma ... 
mıştır. Hiç olmazsa rüzgar sabit kalsa neyse. 
Fakat her an değişiyor ve bizi sahile sü
rüyor ... Bu şerait altında torbada keklik 
sq,yılırız ... 

Henry, dürbünle sahili tetkik ettikten 
sonra, manidar bir tarzda Francis'e baktı. 

Bunun üzerine delikanlı: 
- Söyle Allah aşkına! diye bağırdı. Sen 

bir şeyler düşünüyorsun. Gözlerinden belli. 
Söyle, aklına gelen ne ise anlat!! .. 

Henry izah etti: 

7 Pazarcı ardiyesi sahibi > Mahkeme 27 
Osman 

8 Komisyoncu Behçet 

10 gün zarfında Galatadn Hüdavendlglr hanınd:;ı. 
NoJı Kazanc Itlraz Komisyonuna müracaat ed!lJll ~ 

• rl• 
~ 

le 

'İ 
1 

H. A. Hal11 han 30 929 yılı vergisi Devlet Şurasının bozma Jcar• ı! 

üzorlne Itlraz Komisyonunun 28 / 5 '940 günlü ve ıO 
sayılı kararlarlle aynen tasdik edilmiştir. ~ 

933 takvim yılına ald vergilerin ödendiğine ~~ 
olan makbuzların tarihi nandan ltıbaren 15 rJ' 
zarfında 3 No.Jı Kazanc itiraz Komisyonuna ib 
edilmesi. 

9 Komisyoncu Halll K!m11 • Makulyan han 1 

10 Müteahhld Salamon > 
Modyano 

Barnatan han 27 
r.! e 

927 takvim yılına ald de!atır ve vesalkln tt<l ye' J 
zarımda 3 No.h Kazanc Itlrazları Tetkik Koın!S 

11 Kolacı A~oh C"mcızad• H. hl!~ 
nuna ibrazı. 0ı• I~ 

932 yılı vergisi Itıraz Komt.syonunıın 9/4/940 gil ı.ı' • 
ve 604 sayılı kararlar1le 14,74 Uraya tadll ed11Jll1ş ~ı l 
de mezkür karara memurluğunca temylzen ıtır• 

12 Pirine 
Manol 
U!dls 

ve un fahrtkası : 
ve şerik! EmA""" 

Tahnıls S. 
bulunmuştur. 9'! '>ı 

Tarihi Handan itibaren 55 gün zarımda 932·ııı15· 4 • 
deıter ve vesalklertntn 3 No.lı Kazanc Itlraz !(O 

4
, 

yonuna ibrazı. !' ı 

~çı. • 
13 Kahveci Bekir Oğ. Ce!Al 

• 
Lazarl Papaz
ol!l" han blla 

Odendlğl iddia edllen 934 takvim 935 mali yılı 1€ ı' 
gtslne ald makbuzların tarih! ilandan ttlb•reo pJ 
gün zarfında bir numaralı Kazanc Itlraztarı 'l'~t 

1 
Komisyonuna ibrazı. ret~ 

Yenlcamt Mallye Şubesi mükelle!lerlnden yukarıda adı, işi ve ttcaretg!h adresi yazılı şahıslar terki ttc• ı' ~ 
yeni adreslerini blldlrmemlş ve tebcllüğa salilh1yetı1 bir kimse göstermemiş, yapılan araştırmada da bU1u

0
,, ıi 

mamış olduklarından hizalarında gösterilen yazılara afd kazanc ve buhran vergileri ve zamları havı ih})BJ'~~' tıi 
melerln bizzat kendilerine tebUğl mümkün olamamıştır. Keyrtyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerıi' 
tevfikan tebllğ yerine geçmek üzere lliın olunur. <19 ' 

•- Önümüzde, biraz ileride, Kaplan ada- Bu, her halde romorkördekileri çileden 
lan denen iki ada var. Jüşitan boğazının çıkaracak bir şey olmak gerekti, Leonsia, 
tam ağzında bulunanlar iki ada tıpkı bir kap gözlerinde sevine pırıltılarile alkışladı ve 
lan dişine benzer. Kaplan adaları denrrıe· haykırdı; 

sinin sebebi de budur. Bu adalarla sahil •- Kim bilir ne harikulade bir şey. Bu
arasında deniz o kadar sığdır ki, bir ba- nu çehrenizden okuyorum. Bu gizli plSnı 
lıkçı kayığı bile, fayed girintili çıkıntılı bana da söylemez misiniz?. 
kıyıları iyice bilntiyorsa imkiru yok ge- .. 
remez Ben b kı 1 1 i 'b" Henry, sallanan güvertede duşmeden 

b·ı· ' B • d h il , i k d yuruyebılmesı ıçın kolunu gene ızın lıne 
,. . u yı arı avucumun ç gı ı 1 .. .. . . . . k be , 

ı ırım. ogazın a a ersı sc o a ar 
dardır ki geri dönmek bile kabil değildir. d?ladı ve biraz ke~ara çekerek kulağına 

An . lik "b' bl Ik il d k hır şeyler fısıldamaga başladı. Je ıı ı r ye en ora an anca 
pupa yelken g('Çebllir. Şimdilik rüzgı\r Francis bu manzara karşısında fena hal
musaid. Binaenaleyh bir deneme yapabi· de sarsıldı ve renk vermemek için dürbü· 
liriz. Bütün bu söylediklerim plinımın nile romorkördekilcri tetkike koyuldu. Kao 
ancak bir kısmı.... tan Trefelhcn suratını acayib bir tarzd~ 

Kaptan Trefethen, delikanlının sözünü buruşturarak gülümsüyordu. 
keserek: Henry, kaptana dönerek: 

•- İyi ama efendim, dedi, ya rüzgir •- İşte tam Kaplan adalarının karşısına 
dönerse?. Ya sular, vaktile müşahede et- geldik, dedi. Dosdof:ru geçecek tarzda dü
tiğim gibi, boğaza fazla Jiicum ederE;e?. meni idare edin. Bir de bana eski hl\lat· 
Güzelim yelkenli kayalara çarpıp pt'ram larla halat imaline mahsus iplerden bir 

1 ., yığın tedarik edin. Ayrıca bira kasası, boş porça mı o sun ... 
Francis derhal atıldı: petrol tenekesi ve bir çaydanlık isterim .. 

•- Bu takdirde bütün zarar ve ziyan 
bana aidclir, dedi. Başka bir diyeceginiz 
kalmadı ya? .. 

Sonra tekrar Hcnry'ye döndü: 
•- Gelelim sizin planın mabadına, dedi 
Henry gülerek cevab verdi: 
•- Doğrusunu istersen plinımı ifşa et

meğe cesaret edemiyorum. Kim bilir ne 
küfürler yiyeceiiz:? ... 

Kaptan itiraz etmek istedi: 

•- Aman efendim, dedi. Bu yepyeni 
ipler pek ucuz değildir. Rica ederim, beni 
zarara sokmayınız. 

Francis kaptanı yatıştırmak için: 

•- Siz hiç merak etmeyin, dedi, bütün 
bunların parasını alacaksınız. 

•- Ya çaydanlık ne olacak?. Dalı.o. hiç 
kullannıaıruştım. 

e4 
;rttı' ,. 

•- Onun da parasını ödeyect•· . ..·· ı~ 
• iJI' • 

Kaptan Trefcthen derin derin ıÇ bir' ,1 I> 
rek kabul etti. Bu sırada Henr1 rJ. '1 
"lerini kasadan çıkarıyor ve bit•J9 

buz deliğine boşaltıyordu. >~ 

Tayfalar buna dayanamadılar. . ... l!t ı/ 
.ı·· ' ' •- Amon Bayım ! diye Y Jıll' 4 

Mutlaka biraları boşaltmak şart.s8 Q 
ğazımıza boşaltalım!.. .f ~ 

• j>) 
Bunun üzerine bira ,işelerı )tJ 

boğazlarına boşalmağa başladı. lJof lt 
Hcnry'nin yanına sıralanıyordtı· r ' 

Delikanlı, boş.alan şişelerin ; ~::./ ıi,. 
tekrar kapadıktan sonra btıtı 1 tLİ· ~~ti 
kadem aralıkla kalın bir ipe rapte Jo.'" f I 'ı 
metre mesafe ile de ayrıca bağladı·rıcltt' ı,. 
boş konserve kutuları ve küçiık te ,·t P' 

tular rla uave etti Sonra k.a~~ eJci ~ 
ipin bir ucuna gaz tenekesini, ol )',f, 
bof bira ka5asınt bağladı. Bunle.1'1 ,,ır j 

ıı• , 
yan gözle Francis'e bakıyordıJ· tJlf 
•Na~ıl? Beğendin mi?.~ der sı:ibl 
vardı. 

Frsncis: f'. ,1, 
·- Oh! dedi. Beş dakikadanıı<,d' ~ 

mış;tım zaten.. Demek Kaptan , tp . 

M'' -~ arası son derece dar... 1'tl"' 

romorkör bütün bu tertibatı!l ") 

geçip gidebilir. . ... fi 
<IJ"' 


