
Bütün memleket elek
trikle tenvir edilecek 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Memleketin muhtelif mıntaka!arında 

büyük elektrik santrallan kurulması 
için yapılan tetkikler tamamlanmış, ön 
safta gelen mühim santra!lar, Çatalağ· 
zı, Kütahya, Ege mıntakasında Adala 
ve Adana · Kayseri mıntakası santralla. 
rının planları hazırlanmağa başlamıştır. 
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ındall . .s 
<All'"" Casus ebekesi Yakalandı 
a Reisicumhur Ankarad;- Casusluktan maznun olanlar 

.~. tezahüratla kar .şılandı Maksadı mahsusla milli menfaatlere 
;~.
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'!01110,. - aykırı haber yayanlar, tahrikat yapanlar 
Ulga,.ıa 
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n _.,., Bulgarlar bii.ıb .. .. ııuıı11uı11uıııı11m 

4~ rii .. utun baıka .. 21•· fun arkaıınd . go. 
ı:.....-·AbClfka emeli an gıderek 
......... er takib d • •e Beçen a e erler. 

L •rın Balk 1 "ll"ı Perden . an acia. 
Yenıba•t 

'"lf ol -.. an açıl. 
1 11ırı11. ıır. 
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mahiyeti anlay ~ dilctaiaruun 
ta nın, leçen b ı b ı. Rıunanya
io/r•kları .,ki aabibf • dı . kazandığı 

n Y"1cında Bul •nne ıade etmek 

20 

•laıi.ıe konuı:. ve Ma..., muralı-
·ı!•n telgraflardan':- bay!-Y•cajını 
. denberi Balk grendik. Zııten 
•n de ••aı iti~ .Antantı devletleri
~1~•r taleble · arıle kabul ettilıleri 

1 •ldıkten rı bu •uretle la'-'-
·1 . sonra b ~"'" e-
1 tikçe iıtih • ac,. • Bu!a:ariatan 

f 
1•"J• buluıı ""'~' •ttırarak Y•ni taleb-
"? ınaga c...,•t ed~ k . f •• e mı· 

00 ıl V •rlığı Yarı 
ür,er!JI"' •o Bulgari.tam aaırdan öteye ıe~i-

" . . nın lcııa . T··· 
ınuteaddid "Yaai tarihin· 

il .... f !Vttıd b ..... , V 

d ıı ıı'.ı ih" ·ı ulunduğu • ıayelerin 
e ıtı • batı k ve buııarın bi· 

du ıa ere de 
r • ""il .. Balk Ç.Ptfbiı ma• 

e".letin Yar,ı._,_,; anlı olnııyQ Lir 
~;;;;;~('" ••f • 'l"'JI ka••- ~•"- ". ı. - ~ın &uru il ~a-.. bu ıı-

~· denirine ve M ek bundan aonra 
•cciiJı <derae a edonyaya doiru 

~.-~r•r•keı n • Bulran.ı.., • • b' 
~Yır. ç·· pk':':"' olur mu? e· ıyı .. ır 
•lk un u Bul . ıze a:ore 

anlılar ta fı ırarıaı.,,lll b"tün 
u lıak•- ra ndan k b u 

n. "'• Yalnız 8ul • ul edilen 
'Y•tleri için b" rarların hayati 

V aktile aaıtı. ırTzarureııi, 
ulııarı rı uran· 1 ... 

t::::;;;;-.,,.raı; . •rın tarihin k 1 o..., Proto 
• ç~~ bir krallık le ~ranlıJdarı İçinde 

• ı Bıı!kanların ~~ etınit olnıa!.rı 
1...-'&.ı· lllde lı:endil . tırer lı:ıaımları .. 

0"°1tna İmkan"'"'• larilıi bir hak ~
'"-'laıl . Vermez V b • 
İild.. a 1~!'•1 •ltnek ' • 111111 ve-

ur. Çıınk·- B -..., Çok ·· 
illetlorin b 11 

• alkanlarda mııt-

Reisicumhurun dün akfam hareketleri e•naaında Haydarpaf'Ula 
huau•i ııagonlarının penceresinden halkı ıeliimlarken 

d •P•ınin 1< .. ı Y&fayan 
ar tarihi haki -ı Bıı!ırarlar 

~r .,kidir A arı var ve onlar 
vveı 't·· · lnıan nı .. d ka
•ti urlder, Bu! lau •halesinden 
•el •mniyetleri b:k; nn Y•lnız ha· 

aldığımız resimleri 

• • • 
et 

arını takd · rnından b ih 
'~ 1 P.•rdan ~r •iliği İçindir ki 11 .~-
urk 21Y•de -'- • burun 

un•urile m k• ..... riyeti h l'-

Reisicumhur dün aktam ı danı Korg•neral Ali Fuad Erdem ve diğer 
bazı zevat refakatlerinde oldutu halde Acar 

hareket ettiler motörile F1oryadan gelmlllerdir. Milli $el, 

Pıakl •ı tın b ! a " 1 

b •tın Bulgar· u ıınan b 
•den d" lltana İnt''- U u illi • • •plornıııilt .... İçin 

ıı.~' h'"İYatla 1•§•bbiisleri 
, Ureıj dolay "ive Yiikıek Balk •n 
'-'• •. 111 e Yap an 

t. ':. nuz akıb • · "'''''· 

Milli Şt-f İnörni. dün akşam, refakatle- J vaktin g olmasına rağmen gan dolduran 
rinde Ba-;veltil Refik Saydam ve Hariciye kalabalık bir halk kütlesi tarabndan sa
Vek;.letı unıumi k5tibi Numan Menemen- mimi tl"zahiJrat ve alkıtlarla karşılanmış.tar, 
cioğlu olduğu halde, aaat yirmi iki on beşte, sclimla mukabele etmişler ve kompartı
Riyaseticümhur trenile An.karaya hareket manlarır.a c:irmJı:ılerdir. Tren, halkın fiddetli 
etrni.ş;Jerdir. alkı,Iarı ve ,yata!• cV&rolJ. avazelPri ara-

•&ıını,·· A •tı ıphaın •. f u vru •Çtnde '--
S.at 21,10 da, Bqvekıl. refakatinde Da- 81nda gardan ayrılınıftır. 

de ••ıl. lam . Pa vaziyeti 1 . o..,. 
teı.e b .1 •mile baıka b. • nıiliz za. 

hiliye Vekilı Faik Öztr~ Maliye Vekili .,, .. 
nu 

tet] '. ~·. 8ulgarla ır Çehre ar-
lıuı1.:~~~1 •nk?r edc:'ı, ~:-~~Yati za. 

FuaC: Ağrah, Maaril Vekili Hasan Ali Yü-
eel, Rari.-iye umumi katibi Numan Rıı.t Milli Şef bu ıabah Ankaraya 
\!enemenclollu ve Parti İ:ıtanbul batkanı 
Fikret Sılay bulunduiu halde Parkoteld~n 
aynlmış. İstanbul motörile Haydarpaşaya 
gem-.iş ve Reisicümhura intizar etmiştir. 

"'•k l Y•nı •tnell gilız. Fakat 
lıoı.;~ ••dlar_~, o • .....:;, P•t?ıd~ lı:ota-
d •"lf• . . vaııyeıın b"" •vlet] · ~ cegı tab'"d" "'" d •rıııın B ıı ır M'b •ttiğini b ·ı . ulırariatana • ı ver 
dııın 'onr ı rnıyoruı:. Bul neler vi. .. 
n,.ii a haknı b. l•rlar bun-

'I "'• a '•1rbbiia d ır lalebde b l 
~ . Vl' mu h e erlerae . u un. 

Rei.sicümhurumuz inönü, saat 22 de, 
Orgt>neral Fahreddin Altay, İstanbal Vali
si Lütfi Kırdar, İ!t.anbul kumandanı Kor~ 
rene1"8l İ\ha.k: Awıi, Kolordu Kumandam 
General Salih Omurtak, Akademi kuman-

j b• 'ı/ l İr ~in • •deeri gibi . ~''Y•non, 
nliy• ·de<tk vı..:h<l·v·ıini "·~;~·n. dairni M 1•111\
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0 lor. "'•kette huıU:,:•ne cel-
B•Jnd uı olur. 
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? b•lıf :· k ro!üııü ifa ~d• Y~Plığı :ııı:lı: b~ ~'.· 
ol • bu..;;, ~·· h •rnıyoCeğ" ç gozlı1-

l.ır1~ l>oi" d 11 •l ve 1 •nden bay. , 
. J'• .. r~ 0~ e_'meT., Ce:~lar da buna l\1'ılli piyangonun otomatik kurelerle ılk 
cak ıtl '""Y, 'hılrrıek İcin bilf ~Opraklara keşıdeti yc.rın Fener stadında yapılacaktır. 
faki,J1 a·~:~~ l~V\"e-J k"hir bir ::lletin. her- Keşideye n~ı.aret etmek üzere, Milli piyan-

ibİ f' ....... 1 .... i b ,.,rndıl' · küçük u~a nıalik 1° idare mechsl reisi Nihad Ali Üçüncu 
f G ,; . ıı h•rbi llıilleıı · Ank d ,ı.,. b .. 1 • n &onunda ._ ~'"Jn ara an şehrımız.e ıelmlştir. Otoma tık 

~ ~• -) •rı oib · "Pkı f k · ! ~I,,. s,...,~, 1 B ıı:: l ar•ık sıfır .. eo. ure erın montajı tamamlanm~. ı;on tecru-
uz ~ ı,. . r. u lern ··ı a ıntınc ~! . 
ke.rıh f"' İl ""'ı.;.,i P'Ö•t .syu zaten fİn,ı:f'd ~ erı de dun yapılarak muva!fakiyetle ne· 
. . ııl' ) .. F':ıı.ıt . .., 1 f'rdı. Avıııp•tf I •.en tice ahıırnıştır. 
ıçırt .ı , •I ., •ı-d~,, a, •v1cl'e 

sınİ IJ '1:ij ... c:hıha J!;İrnt1i-i:1t~tla küçiik ~-ev.. .Krıidc-Y':' )oann alqam aat 18.30 da Şe-
f. f Avruna zih • " ~ılrn.,,tfı. Busr" hır bandosu tıırahndan çalınacak lstiklil 

..1 ,.,,...) k•· nıvetin· • un.. .. 
1'dP:. >ib• a Urük P.l,1 

1~ realıteıi kın. rnartını mutcakıb başlanacak, bir saat de-
r.ya ~ f.:. 1 h•11u!i r"'"k gar nıı11etini,, kend' . Vkm edecektir. 

!
ın ııtı ,., '' ve t..;nr· .. ısı 

V )a1t1, nı .. Jc: j .. t1ven d"" uru"ü nı.uha. Arıu •dl"n Hyirciler de. tribunlerde do-
aktlr·~e/ 1'\az. ~fhl•k,,ıru hiz eay-ııver rniUf'tlere ıa,Urılgc.ak olan kordon ucundaki dui;me-

~ 
ı.-.J ,.. oa •n •• . ' ınant.ki LI b 
~j (\•f""'di'"• . -ın••~ı İcin • uu u- ye asarak küreleri ta.tırık edip rakam du-

ya ,, "°tılı: k Dl ıhtjY•lj k d e lf1'11tekte ,urebil!'<ekJerdJr. 
1 ' ft.ln·uyace"' ev ın •eri airn,:w; . 

mr 1'' g-ı"a IÖY'e bu kl iki, uç. ~klz. yiız \.e hın Ura ikramiye N. A.. kOç;; ._,. j k~ıanııın. 12240 numara son rakamlanna gö-

·-•) 14rlıl$ı M1ıife z 1 .. tııa A. rotaayyun etmekte idi. Bu sefer daha başka 
•- u 4 .te] bir lllulo r•Pt.odi1ııı4tiı, 

viaıl oldu 
Ankara. 6 (Hususi) - Cünıhttr Reisimiz 

İ11önü hu~u5f treni1e saat on butukta şeh
riu1i2i tesri( buyurmu,lardır. Milli Şef is
ta~yf'lnU dolduran Ankaranm siyasi meha
fi1inc mcnı;ub ıüzjde blr çok ıevat tarafın
dan Jc:aqılanmıf ve istasyon dışında biriken 
halk tarafından hararetle alloşlanmıştır. 

Mavnalar 
suiistimali 

Sabah gazetelerinden birinde iki günden
beri .?rta'\"lla auibtlmaU. baışhkJı bir yazı 
inti59r e~mektedir. Eskl Deniz.bank zama
nında vukua gelen bir hidise etrafında 
!ktısad Vekaleti müfettitleri tarafından 

taiıkikat yapılnuş:tı. 

Bu saMh kendisi.le eörüşen bir muharri
rirrıiz.e Limanlar Umum Müdürü Raufi Man
yas şunları söylemiştir: 

c- ~tevzuu bahis neşriyat ile Liman i, ... 
letme:-inin hiçbir sureUe alika.sı yoktur. Bu 
mavna işi Denizbank zamanında cereyan 
elmiş erki bir hadisedir. Sırf kendisine me
sele çıkarmak için asılsız neşriyat yapan 
bu gazetede f&}wma izale edilen uydurma 
bir takım beyanat çıkmıştır. 

cSalorıa altnan ıarsonlar meselesinde biz: 
ht:r feyden evvel memleketin nazarı ttiba
r3 aldı&ı iktısad prensiplerini göıönünde 
bulundurarak hareket ettik. Gerek mavna 
ve ger~kse salonda türkçe bilmiyen gar
ı;onlar meseleleri h•kkında tehsım, izafe e
dilen U)•durma beyanat sebebile mezk:Ur 
gazeteyi bu ııMı ~ilddeiumumill~e verece
lim-• 
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Askeri mahkemelerde muhakeme edilecek ve hazar 
vaktinde dahi haklarında en ağır cezalar 

tatbik olunabilecektir 
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Tapulama 
kanunu 

Senedsiz tasarruflar 
kanun dairesinde ta
puya tesçil edilecek 

AnkBra 6 (HUSWii)- Memleketimiz
de aynı hakları bir defaya mahsus ol
mak Uzere daha basit ve meccani bir 
"'1.Jide aıami bir sür'atle tescil ede
bilmek i~in bir formül di.ışiınt.ı.lmüş ve 
Adliye Vekaletince bu maksadla ha
zırlanmıt bulunan tapulama kanunu Lıl 
y;ı..ı hü ~t-.Jmdan Büyük l\lil
lat Meclillruı Uıvdi odilmlftlr. Uyiha 
esularına nazaran seneddı olarak ta
aırru[ edilen ve tapudın ıayri tuar• 
ruf ve5ika ve belgelerile tedavül gör
müş olan gayrimenkuller bulundukları 
mahallerde bu kanun dairesinde ta
puya tesçil olunarak malsahiblerine 
krokili kayıd kağıdları verilecektir. 
Ötedenberi tapu ile veya tapudan ba~
ka tarihlerine göre hukukan muteber 
vakfiye, ilin, hüccet~ ferman ve Wr 
vesikalarla tasarruI olunan gayrimen
kuller dahi diğerleri meyanında b...ı 
kanun tnucibince kaydı tetkik edilerek. 
yeniden malikleri namına kütüklere 
~il edilecektir. Müteveffaya aid gay
rimenkuller, vefat tarihinde mer'i hü
lı. ürnlcre göre varisleri ve onların his
seleri tayin olunarak intikal muame
lesi ve hissedarlardnn birinin talebi 
halinde mevzuu bahis gayrimenkul 
kabil/ takı:ıim iı;e t.akl'lliml yapıl~caktır . 
Hakim müracaat halinde iştirak ha
lindeki mülkiyete vereseyi tE>mı-il ede
cek bir kavytım na,~derf"ktir. 

Türkiye ·Alman· 
ya anlaşması 

Ankara 6 (Hususi) - Tıırltiye • Al -
mımya ticaret anlaşmasının metni Hari
ciye ve İktısad encümenlerine tevdi edıl
miştir. Hariciye encümeni bu gün mua ... 
hedeyi miııakere edecektir. Anlaşmayı 

tatbik için muhtelit bir komisyon teı:ıkil 
olunacaktır. Mütekabil ihracat ar!l.sında 
bir buçuk milyon liralık fark husule gel
diği takdirde alacaklı taraf diğer mcm ... 
lekete ihracatı durdurmak hakkını haiz: 
olacakbr. Anlaşma müddeti bir senEdir. 
Müddet bitmeden nihayet üç ay evvel iki 
taraf yeni esasları haz.ırlamak üzere mü
Z<fkereye geçeceklerdir. 

Eminönü cina
yeti faili tevkif 

edildi 
Evvelki gün Eminönünde kadın yuzun

den bir cinayet işlendiğini, Taşköprülü 
Rençper Kazımın arkadaı,ı Mahmudu bı
çakla yaralayıp öldürdüğünü yazmıştık. 
DUn Sultanahmed üçüncü sulh ceza mah
kemesinde Kiıımın sorgusu yapılmı~, Ka
zım, Mahmudla kavga elliğini, fakat, o
nu yaralam•dığını söylemio:tir. 

Hiltiın Münib, Kiı.ımın tevkifine karar 
vermiştir. 

Morg, maktul hakkındaki raPorunu ver .. 
dili takdirde Kizımın muhakemesin~ bu 
gün methuden ikinci Ağırceza mahkeme· 
sinde' başlanacaktır. 

Paraşütçüleri -
miz Ankaraya 

döndüler 
İzmir 6 (Husus;i) - Burada bulunnn 

Hava kurumunun pilot ve para~ütçü.!ed 
iki tayyare ile dün Ankaraya dönnıüıı;~er· 
dir. Paraı;ıütçiiler sonJ:\11.herda tekrar ge~ 
lıp par,,.uu. allamalar ~apaclldardır. 

Ankara 6 (Hususi) - Askeri ceza kanununun bazı hü • 
kümlerini değittiren ve bu kanuna yeni hükümler ilave eden 
layiha Meclis Adliye encümeninde tetkik edilmektedir. Bu 
layiha Meclisin yarından 
lantısında görütülecektir. 

ıonra yapacağı umuınt heyet top-

Layiha esaslarına göre casusluk cürmünü irtikab etmek 
zannı altında bulunanların muhakemeleri askeri mahkeme

' !erde yapılacak ve hazar vaktinde dahi bu cürmü itleyen. 
ler hakkında en ağır cezalar tatbik edilebilecektir. ölüm 
cezası da bu aradadır. 
Maksadı mahauıla milli 

yanlarla tahrikat yapanlar 
hükümler konmuftur. 

menfaatlere aykırı haberler ya.. 

hakkında da aynı lciyihaya yeni 

Bix ecnebi casus 
şebekesi yakalandı 

• • • 
Ankara 6 (Husuıi) - Ankara Tarih Fakültesinin eski 

hocalarından bir ecnebi arkeolog, bazı arkadatlarile birlik
te, lstanbulda tevkif edilmittir. Bu tebeke efradının casusluk 
ettikleri sabit olmuttur. Yakında muhakemelerine batlana• 
caktır. 

Perşingin teklifi! 
Summer Vels I 
tarafından tas

vib ediyor 
Londra, 6 (A.A.) - .Müsteşar Süınmer 

Vcls, dU.n General Pe11-ing tarafından lrad 
edilen ve İogiltereye Amerika tarafından 
50 destroyer verilmesini. ve daha büyük bir 
yardun yapılmasını isteyen nutuk üzerine 
beyanatta bulunarak Generalin teklifinin iti 
nalı b!r surE.tte tetkike değer olduiunu :söy-
lertı.iştir. 

Almanya yere 
serilinciye ka

dar harbe 
devam! 

Londra 6 (A.A.) - Dün İngilterede Po
lonya ve İngiliz hük:Umetleri arasında İn .. 
t:ilteredeki Polonya kuvvetlerinin teşkilit -
landırılması hususunda bir itilaf imza edil
mi;tir. İtilafı İngiltere namına Çörçil ile 
Halifaks, Polonya namına General Sik:orski 
imza etmişlerdir. 

•Taymis• g11.zetes.i bu itilSfın manasının 
her iki devletin Alm;uıya yere serilinceye 
kadar harbe devam azmini ifade ettiği için 
mühim olduğunu kaydetm~ktedir. 

Rumanyada mukave
met fikri kuvvetleniyor 

Londra. 6 (A.A.) - Bir taraftan Bükreo
te müzakf'rat haıırlıkları devam ederken 
Demirmuha!ıı.lar Ruroanyanın Macar istek
lerine kafi bir mukavemet izhar etmesin
den dolayı hoşnudsuzluğunu izhar etmek
tedir. l\.1aniu cAlmanyantn Balkanlarda harb 
çıkmamasında menfaati az.imdir• diyere:k 
halkı t'l'ukavemete teşvik etmektedir. 

Rumanyada bu sene 
mahsul fenadır 

Lonıira, 6 (A.A.) - Resmi rakamlara na
zar3ll bu sene Rumanyada mahsul fenadır. 
Ha•.tS. vPSika usulünün kabul edilmesi ıh
timali bile vardır. Pek münbit oları Be&a
rabva ile Bukovlnanın elden ~ıkması üze
rin~ ban maddelt>rin ihracının mehsus su ... 
rette eksilmeoi beklenmektedir, 

SON 

HABER 
İngilizler 

Almanya üzerine 
şimdiye kadar 

37000 
bomba atll lar ! 

Londra 6 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre bu aon aylar 
zarfında lngiliz tayyareleri ta
rafından Almanya ve Alman. 
ya tarafından itıral edilen top. 
raklar üzerine 37,000 bomba a• 
tılmıttır. 

Müthis 
llüc:umlar 

Lo.">dra. 6 (A.A.) - Evvelki 'ece R.A.F. 
tayyareleri Ruhr'da ki.in Sterkrade'deki bir 
petrol tasfiyehanesine hücum etmişlerdir . 
Alevler içinde bırakılan bu hedef üzerin
de azim tahribat ve baııaraı ika edilmifl!r. 
Krefeld tayyare meydanı da bomba4ın.T:nı, 

ve bir hangara isabet viki olmuştur. Bü
tün İngiliz tayyareleri salimen dönmiış· 
!erdir. 

Amerika .. Sov • 
yet muahedesi 
Londra 6 (A.A.) - Süınmer Vels pek 

yakında ~erika ile SovyeUer arasında 
bu gün müddeti hitam bulan muahede ye
rine kaim olacak bir anlaımanın itnıa edi· 
1-iini bildirmiştir. 
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Okuyucu diyor k_! 

Halk 
Belediye 

yapacak, 
duracak mı? 

IHl~ll<aye 
( Ruatavell) den 

Bir kaya üzerinde 

Natı a Ve ki ı inin 1r .... ıı·si ... 1t.18·E·n'L·E·n ........ , 1 Den iz ticaretimiz· 
beyan at ve n .. : .. ·:!f.~·::2~ .. ~~i::~:·;i~:~ .. :~~ de kaptansızhk 
tetkl'klerıe ~~k'".~:~~:~ra~be v:di~:-:i:.;;l~rı~:~ tehlı'kesaı 

borsada )'apılrruısına karar verilmiıştir. 

* (.:1\:1 GELDl - İtalyadan piyasamı7..a 
37.000 kilo çivi ıelmJştir. Yakında piyasa-

M h l"f • k l J l b' ya çıkarılacaktır. 
U te 1 ıs e e er e Jr * lllRACAT - Diın otuz bin liralık 

Edirne • İstanbul şosesi 
yapılacaktır 

Bır kaç ıündenberi Ttakyada naha fa
.~l"etinı tetkik etmek üz.ere Trakyanın 
m~hteh.f yerlerinde aeyahat eden .ı. ·alla 
Vekili General Ali Fuad Cebesoy htanbu
Ja dönmüt ve dUn Nafıa müdürlüğiine ~c
lerek muhtelif iş:ler üzerinde alikadarlar
d;ın izahat alrnıttır. 

General Cebesoy bu gün de tehrimizde· 
ki tetltiklert.rıP. d~vam edecek. bu akşam, 
ekspresle Ankaraya gidecektir 

ihracat yapılmıftır. Çekyaya 7450 kilo .ta
tt orkinos balıgı gônderilmiştir. 

* YUGOSLAV HEYETİ -
ticaret he.yeti dün Yugoslavyaya 
lÜI. Heyet azaları di.ın BakırkOy 
rikalarıru &teunitlerdir. 

Yugoslav 
dônnıüt· 

bez fab-

* ALTIN - Fiatlar yeniden yiıkselmif
tir OU.n bir altın 21,SO den muam~le ;:or-

Belediye ve Vilayet 
haberleri 

* E.'\IUZ SERGİLERİ - Belediye şe
hirdeki ahşab en.kaz sergilerinin yerlerini 
tespıt etmiştir. Burada yanımJara karf) 
tedbirler ahnacaktır. 

Deniz Ticareti mekte
bine rağbeti artırmak 

tedbirler alınıyor • • 
ıçın 

Son seneler zarfında artmış olan deniz 
ticaret filomuz i~in birinci ve ikinci kap· 
tan bulunamr1ımoktadır. Mütehusıs kaptan
Jarımııın ekserisi yaışh denizcilerden mü
rekkeb olduğu için bunlardan her yıl bir 
kımnt i tirıhate çekilmekte ve yerlerini 
dolduracak elemanlar yetişmemektedir. Bu 
sene Deniz Ticaret mektebinden 6 kişi me

zun olmuş, bunlardan biri hastalık yüzün
den denizcilikten aynlmış, biri de haricde 
bir vaDfa alarak cilmifti.r. 

Feneı bah!,-edc oturan bi.r okuyucumuı di
yor ki: 

·Bir sencdt1nlıcri her iün polis ve bek
çiyi evimize göndermek suret.ile Beledlye, 
bizi, bu slkıntıh ve buhranlı günlerde evi· 
mizi boycımaAa. sokak kaldırımını yapına~a 
mt'cbur etti B•ı yüzden. hele KıDltoprak 
ve dahı ileri,iııde oturan hılk bir çok fe
dakArlıklar yaptı. Evsahiblerini kaldırım

larını yf!ıptırmaıa, evlerini boyam"a mec
bur etmek için gOs~rilen hu aceleye, bu 
telişa, Lu ı rar..ı öebeb .ne idi? Hiç .şüphe 
yok ki bu güzel sayfiye yerinin dAha f'Ü• 

zelle;mesi, temiz bir hale gelmesi değil 

mi'· 
O halde aoıabilir miyiı ki bekçisile ve 

palisile aylardanberi evimizin kapısını aşııl.
dırarak bizi kaldırımları yapmağa ve e.,Je
rl boynmaga me<"bur eden bu sayın Be!cdi
y~. acaba ııiçin, inşası kendisine aid olmak 
JAzım geierı ve hemen evlerimizin yanıba,ını 
lc-tkil tde-1" yolları yaptırmıyor da hep hal
ka aid nıecburiycllt'r üzerine yükleniyor? 
Eğı?I' hen evimin kaldırımını yapıyorsa!'ll 

ve bu caddenin mevki ve güzelliği için ı_a. 

zım ise, aynı caddenin Belediyeye aid kal
d1rım1nı da Bcılediyenin yaptırması 13.zım 

değil midir? 

Halk<ı aid vazifeleri halka yaptırmak i
çin zabıtai belediye talimatnamesine daya· 
nılıyor. Belediyeye aid vazifeleri Belediye
ye yapbrmak için nereye dayanmalı? 

Yoksa halk yapacak. Belediye duracak 
mı~ 

KUçUk Tatar kôyünün biıicik kahvesin
den genıt deniı ve civar :oahilin gümü.f 
ıcııkli kuruları gurUuüyordu. Yaz gUnUnUn 
aı~ı· ve şıkıc~ havasında mavi renklerin oy• 
nı,u~ı fnrkediliyor ve uzaktaki sıra dağlaı·ın 
yar·Lıaı şekHler bu dekor içinde bazan be
liriyoı·, baıtln kayboluyordu. Kahvenin kısa 
beı.ci4klı, ufak bir adam olan sahibi 1'-Iehnıed, 
cieni:ı:e bakcırak: 

- :Fırtına kopacak, ilerideki &em.inin yel .. 
kenini indiriyorlar! ciedi. 
li~kikaten yelkenler btiyi.ık beyaz ku~lar 

eıbı ta.yıaların kollarından kaçıyor ve a:e· 
nu yan yatarak köpüklü dalgaları yarıyor· 
du. Cabbar: 

- Biı.c doğru geliyor! diye haykırdı. Bu 
bize her zaman t.uı getiren Yunanlırun yel
kt'nlisidir. 

A-Iehmcd de aenıiyi tanı~t.ı. Kahveci ve 
mW;leriler accie ile dar patikadan plaJa in
diler. Gemı bıraz uzakt<1. kıyıya bir türlU 
yakla.famıyoı, old.uj:u yeı·de uup çUuyc.rdu. 
ihtiyar Yunanlı kaptan ve hizmetçkı ince 
ve güzel vUcudlü bir gene küreklere acl
mı~ltıır, fakat gemileı·i.ni $3..lıile yanqurma
A:a muvaiiak olamamıelardı. Tatarlar haJ:e
k.l;te geçtiler ve nihayet uzun ve dentetli 
ugra.şraalaı:dan tonra tuz yüklü yelkenliyi 
kıyıya egtırdiler. 

Yelkenii kumların üstüne yatmıştı. Halatı 
bir kayanın etrafına 1&rdıktan sonra hep 
bırden tuzu tarlmağa koyuldular. Kapta
nın hizmetçisi olan Ali onlara yardım edi
yor ve patronunun bitmek, tükenmek bil
miyen pazarlıklarından i!tifade ederek bu 

Vekil, dün. Trakyadalti tetkikleri hak
kında beyanatta bulunınUf.r tunları söyle
m. tir: 
·- Naha işlerinin u-tkiki için Trakya• 

ci.ı bır tetk.ık Hyithali )ıaptun. Tra.K) a, lru 
Kn• bı.lyuk. ım;ı.r faaliyehne whnP. olmu:i
tur- Yol, il'ikel~. su t,leri büyuk bir hı.ılı 
devam etmektedir. Bunlar ar.uında yol in· 
fBatı bilhua kayda ,ayandır. Trakya yol 
tebekesinın tesviy~ine, bozulmuş ve ~
kimiş yollann tamirine ve mevcud yollar 
aıasında bir ka~ iltisak yolu ile ırtibat 
tesi:..ine bır program dairesinde ba~lAn -
mış,tır. Bu program 1941 yılında ikmal o
lunacaktır. fakat bu ene bir kı."-ml la • 

h•kkuk etlirllecektir. 

Bunu nazarı itibara alan alakadar ma· * CEZALAN'DIRILA.N KAZINOCU • kPmlar bu &ene Or"niz Ticaret mektebine 
LAR - BUyUkdere Ankara bahc:esi, Bo· dalı.- fazı.- t;ılt>hc kAydının teminine çalıt· 

•.. .,. .... ,..,. , .. .,.. .... ,..,.. .... .,., J tarumadiıiı köye bakıyordu. Bu esnada çok 
u buyUk. bir dala:a aemiyi kaldırnu, ve onu 

tazı.çi kaıinOIU, Kalamıft.a Zevk ka.z.inoo!U. 
Salacak kaıinosu, Çubuklu kaı.ino:ı.u. Kı· 
aıklıda Meydan karinoıııu, Yörükali pli
jınn belediye tarifelerine aykırı satı,lar 

yaptığından yıldırım cezuı kesilmj~tir. 

m111ktad1rlar. MilnakalAt Vekôlcti, °"niz: Ti· 
caret mektebının r.eviyesini. :yüksek toth. ıl 
dcreresinr çıkaracak bir k11;nun J.ayihaın ha· 
zırlayarak ?ıoleclise vermiştir. Bu mektcbden 
me:ıun olacak talebelerin istikballeri daha * Bt;LEDIYE ~1UNZAM BÜTÇESİ -
iyi bir !Urette teınin edileceğinden bu sene 

Belediye l\oluhNebe müdürlüjünün yaptığı talihlerin artaeal;ı tahmin edilmektedir. 
tetkikler neticesinde munzam biltçenln 2 

Vekiller bu 
akşam Ankara· 
ya dönüyorlar 
Şehrimizde tetkiklerde bulunan Müna -

kale Vekili Ali Çetinkaya dün a)q.an1 An· 
k11raya hareket etmiştir. Vekil, bir ka~ 
gün sonra tchrimiıe gelip tetkikleri.ne de
vam edecektir. 

·Trakya yol şebekesi, Lı.ınbuila Tr.k· 
yanın tuna!. orta ve cenub mıntakaları a
rasında m kısa istikametlerden irtibat te
aiMni ve Trakyanın muhtelif kısımlarının 
l ekd.iierin• bai;lanmuını temin edecek 
veçhıle Wah edilmektedir. 

.ı,ıanbu1dan Edirncye 'iden asfalt )'ol
dan ba~ka lıtanbuldan l!'itranca Ü4.enne, 
Kırklarelı \'e Edirncy• ik.incı bir ana h<ıll 
uıta edilmrktedır. Ayrıca, inşa edilmekt~ 
olan Halkalı • ÇerkeıkOy yolu da Trak· 
yanın ~ıal ve cenub tul.ini :vollaı·ının or
tasında kalan kôy ve kasabalan Iauuıbula 
ve Trakyanın dif,er mıntakalarına bai;la
yacaktır • .İ:ttanbul - Edirne asfalt yolunun, 
Biiyükkarıştıran mevkii.nden Teltirdn.M:ı is· 
tıka.metine aynlan yol, bir taraftan Kqana. 
a\·rıca da bir iltisak hattile, en kısa isti
k~metten Geliboluya muntehi olmakta .. 
dır Trıkyanın •imal - cenub i.stikamctin
dt-ki (Edime - Havza .. Uzunköprü - Ke
fl.ll - Gelibolu .. Eceibad) yolu inşaatı 

büyük bir faaliyetle devam etmektedir. 
Bu esas yolların iskelelere baA:lant.wnı te
min edecek olan (EreğU - Seğmen), (Şar

köy - Gölcük) ııibi iltisak yollarile .... 
yollar arasındaki müteaddid arı.ant yollar 
.. bekeyi tamamlayacaktır. Trakya halkı
nın yol infaabna göstermekte oldukla.n. •
lika çok büyüktür. Kadın, erkek en zi
yade kendilerinin refahına vı iktısaden 
yükselmelerine amil olacak olan yollar in
p.q.tmda istekle ve ıevincle çalışmaya cet
mrkte-dirler. 

·Tral.,ada ıuyu bolla,tuınak için IU'~
ııyen arqtırmalumı procram dauelınde 
fuliyetl• devam ed.ilmektedır. Edirne ci
varındaki Boısu... - Kôy mıntakRSlnın su 
blihiaulCL:tn kurtulması ıçin, bir sed ınf8-
ıına tqebbü.i e<l~tir. Projeleri ikmal 
edilmiş vtı iıı.ş.şat eksiltmeye çı.karılmıour. 

.Tra~yada. tılarmara sehillerinde, muh
telif yerıerdeki ı~kelelerin tevsi ve ıslahına 
bqlau'T.ıştır. Bu Ukelelerin Trakyanın ik
tUUtdi lıüyatıııa.ı yapacaiJ. tesirleri iıaha 

hacet yoktur. 
•1'rakyctnın in1a~ faaliyeti. bir taraftan iş 

uha,nnı büyültmek ıurelile Trakya balkı
nın kaunc imk'nlarını tezyid etmit oldu
;:u gıbı. bilw•ıla yapacaiı te~irlerle de 
milli Ur.ll&adiyaun inkitafında en mühım 
bir Amil ol.ıc11ıkt..ır Trakya imır faaliyetine 
daha büytik bir hııla devam olunması ve 
ın at pro&:ramlıırının tacil ve tesri edilme
si hususı.ı.ncW )·eni kanırlar ve tedbirler a
hnmı tr Trakyadaki inşaat faaliyetinin ve
rim "\'e intizamından memnuniyetimi de 
biihua kaydederim.• 

Asliye dördüncü 
hakimliği 

ceza 

Adıı,-~ Vek3leti tefrik komısyonu tarafın· 
dan tPmyiz azalıkl.arından blria.ine tayin 
edılt-n i .. ta.ııbn! birinci a~ırceza rnahke:ntsı 
reisı Refığin yerıne İstanhul asliye dOrdün
cti ceıa hlkimi Bürhanın tayin edilmesi ka-
rar astu ılmı,tıt. 

rr.iiyon lirayı bulacağı anlatılmıştır. Para
nın mühim kısmı im'ar işlerine sarfedilr .. 
et•ktir. * YOL İN<;AATI - Belediye 420 bin 
tin.ılık büyük yol inşaatını parça parça i.\a
le edecektir. 

* YE:>İ ITALYAN KONSOLOSU -
Vali Muavini HalUlrla, Hüdai Karat.aban 
dün İtalyan konaolosluğuna fiderek iadei 
ııyarette bulunmuılardır. * HAŞTANF.LERDE - 1939 ..,ne;ınde 
vt1'ıvet dahilindeki 14 hastanede 312 791 
kifi. tf'davi edilmı,tir. Dihpanserlerde te -
dovl gorenler 101.109 kişidir. 

* KARTAL KAYMAKA~U -
kıymakamı M. Öı-trak·ın Bakırköy 
mDkamlığına tayin edildii;i. haber 
mı!'hr. 

Kartal 
kay 
alın • 

* EK~IEK DERDİ - Yetilkoyde 
ıün içinde 16 kifi polise hrıncılardan 

ki yet etmi•tir. 

iki 
fi-

Maarif haberleri 
* ÜNİVERSİTEDE - Tıb Fakültesi, 

F.cn.cı, Ditçi mektebleri ve Kimya En&ti
tü.iü 1<>n aınıflan bu .-ne procramlann 
yüklü olmasından tedrisata mut.ad zaman .. 
dan bir ay evvel baflayacalrlardır. 

* KONSERVATUARDA - Konserva
tuartn Beyoğlundaki merkez binasından 
ban kltab ve notlar ceceleyin çalınmıttır. * MEKTEB SffiALARI - Mekteblerl
mlıdeld eski ınaların değiştirilerek İngi
liz ve Amerikan mekteblerindeki tiplerde 
11talar yaptınlması Maarif V ekiletince 
kararlqtırılmıştır. 

Deniz. ve Liman haberleri 
* İSKENDF.RUNA ŞİLEP SEFERLEllİ

Vatan ve Sümer tileplerinin kira muka -
\'elesi hazırlanmaktadır. Denixyolla.r1 mu
ka\'eleyi Vekilete gönderecektir. * İSTANBUL LİMAN! - Haha içinde 
Prost'un da iştirakile Limanlar Un_ıum 
müdürlüğünde blr toplanb yapılarak ı. -
tanbul limanının ıslah ve i.nkişab için ba
ZJ kararlar ah.nacaktır. * KÖMÜR İŞİ - Limanda mihaniki 
tesisatlı kömür depoları vUcude eetirilm•
aine karar verilmJıtir. 

* İZ~tİR POSTALABI - Önümüzdelti 
poızar a:ününden itibaren İstanbul • İzmir 
at.ırat postasını İzmir vapuru ve arahk 
pa~tasını da Tırhan vapuru yapmaja bat· 
!ayacaktır. 

* RU~tEN ŞİLEP[ - Rumanyaya !t&· 

tılan tiftik ve yapağıları almak üıere Ru
men tavarna vapuru limanımıu ıe!mi5tır 

M'üteferrik haberler 
* BEDEN TERBİYESİ - Beden Terbi

yesi Umum Müdilril Cemil Taner dtin 
bölge merkezinde kurulacolt ••nelik ku-
1ühleri t~i1e me:gul olmuştur. * BEY'İYE PABALARI - 1485 numa· 
rıı.lı kanun muejblnce harb ma1Qlleri1e e
hid yetimlerine bu yU tevzi ed.Hecek oları 
bey'iye paraları dünden itibaren tevzi 
edilmeğe başlarunıştır. 

amanyo u 
--------------·--. E.debl Koman 

TEFRiKA: s 
K.c.RIME 
NADIR 

- Ben de çok samiml o~~~.k -~nı ~ınin \ Hılbuki_ yarulmışım!. B_u ziyaretlerden_ ka
t"diyorum ki. pek yakında ustunuzdekı yu- zancım. bır iki bot vaad vı kuru leHlliden 
kıımü hafillete~iimY• lbaret kaldı. 

Avwta kalktım Tekrar oturtmak için ko- Adımlarım geri ııiderek ağır ağır dcinil-
lumdan çek.ti. Fık.at mukavemet etilin ve yor, mryusiyetimden cöılerim buğulu kôp-
yı;rüdüm. rUye yakla,ıyordum. 

Zülil bu kadar k.Uçülmemeliydi. Hayatı- Koluma blri dokundu. Baş..ımı çevirince, 
nt, btikbeJini mahvettJ.ii •d.ama, yed.ili ek· uzun boylu, beyaz koe;tilmlü, gene ve çok 
nırtin beşabını sormamalıydı!.. yc.:kıeıkh bir adamın ıülerek yüzüme bak-

llerdivenleri ko$itrak çıkarken ııozya~lı- tılını iördüm. 
rmn tutamıyordum. Ak;amın goıeeıerı dol- Bu yiizü ,.e bu gözleri tanıyacaktım. Mu· 
nlu, Ol~ odama eudim; yata&ıma kapan- hayyılemi yokJama_j:a ve.kıt kalmadan o ıki 
<lım ve ıönltimı.in bütün yeısi. bliıün acısı kolumu bırden tuttu: 
\·e bÜtun llyanile alil.adım. a~l3dım_ - Nejad!.. &ru nuıl olur da tanunaz-

- 2 - ıu?. El.ki ukad~fıru .nwl hatırl.ıınusuı? 
0 recanln Nbahı.nd• ('fbınden f.t .. nbulı ~ di.J·e beıız-dJ. 

ızun;tim, "Rıbaının ı;t-k anı bır Lk.ı ahpabı J Bırd"n ell~rint wrıldım: 
\'ardı in bun'~r benı evlJd ııbı ıevcbkle~ - l ınıdım Namık! .. t&JU&.m- Fak•i çelr: 
nrıd•n. belki bir ta\·11yede. yahud dıha ıle• J draıırnifıın. Bu ne flklık:! Su ne 6U.tellılr: 
n hır iyilikta bulwuıbilirlarcll. canım!. 

Kıskançhk yü
zünden çıkan 

cinayet 
E\'\"elkl eün hemşerisi ve rakibi Malım:ı· 

du Oldüren hamal Tafköprülü Kaı.ım, diın 
mefhud~u,ıara bakan Sultanahmed sulh il
çUncU ceza hik.imi.nın önüne çıkarılar~k 

sorJı:;usu yapıldı. Cinayet kıskanchktan dcığ
mu,tur. Kizımın Fatma isminde bir mel
ı-esi vardir Fatma daha evvel Mahmudla 

metres hayau yaş.amış ve ondan bir de ço
cuk yapmıştır. Fatma son zamanlarda Kil· 
zuna ka~mı.ş ve onunla yaşamağa başlam.ış
br. Klwn evvelki &ün Fatrnarun Mahmud

d.an olan çocuğunu memleketine gönder
mek için Tophane iskelesi.ne gitmiş ve Ka
radeniz vapurun. bindirmek istemiştir. Bu
nu haber alan Mahmud da vapura gelmif 
ve: 

- Benim çocujumu bir yere göndere .. 
meuln! demltUr. 

Vapurun ıüverteainde baflayan ağı& kav .. 
gıSI köprünün üstüne kadar sürmüştür. 
Köprünün üstünde kwp.n kavga Yenıişte 
dün haber verdiğimiz ııibi kanlı bir şekil
de bilm1'tlr. Kazım arkadaşının gırUağını 
keıtikten aonra kanlı kamasını bir yere 11t .. 
ını9 vı köprüye doğru kotmut!ur. Memur
lar Kfi~mı köprü üstünde yakalayarak 
meehucbuçlar müddeiumumi1iğine vermiş
ler ve Mohmudun cesedini de Morır:a 1u.1 .. 
dtnnıtlardJJ'. 

Morı ra('Onınu lı~nüz vermemi;tir. Kl
ıım hi.kimin auall"rini luırftlarken: 

- Mahmudu ben vurm;uiım. O ktrıdı 
kendini vurmuftur. diyordu. 

Hlkim bu ıudan müdafaayı dinlemediti 
için kendisini tevkif etti. Morgun raporu 
alınınca mevkuf ağırceza mahkemesine ve· 
rilecektir. 

o• 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün akıam 

;::e<. vakit Emniyet müdürlüğüne ~iderek 

tetkiklerde bulunmuş. Emniyet müdürün
den izahat almıştır. 

l\faarif Vekili Hasan Ali Yücel, Dahili
ye Vekili Faik Öztrak. Nafıa Vekili Ge -
ner.al Ali FuAd Cebesoy ve Maıliye Vekili 
Fuad Ajtrah bu ıkpm An.karaya hareket 
edf'ceklerdir. 

Hava kurumu -
nun varidatını 
artırmak için 

tedbirler 
Şehrimizdeki bütün sigorta firketlm ve 

!.tilll Reasıürans Hava kurumuna aza ya
zılrruılar ve cem'an 2110 lira taahhüd et
miflerdir. 

Hava kurumu, senede 20 liradan faıla 

taahhüdde bulunanları .. ıi aza kaydede
cek, yirmi liradan az ve fazla taahhüd ya· 
panlar için ayrı ayrı rozeiler yaptıracak ve 
tevzi edecektir. 

Senevi 24 bin lira kadar tutan !.tan • 
buldaki azanın yıllık taabhüdleri yeknnu, 
yapılan hesablara göre, üç dört yüz bin 
lıraya çıkarılabilecektir. Bütün kazalaıda 
tube memurları bu ie için faaliyete geç
mhderrHr. Emllk sahihlerinin de yardtm .. 
)arının temini için tedbirler alınacııktır. 

AzA adedini artırmak üzere aeçi1en ga .. 
7"tecill'r, haUbler ve sahne un'atktrlarm .. 
c!an mürekkeb propaganda heyeti yakın
da ,ehrin her tarafında faaliyete geçecek
lerdir. Ayrıca, sinemalarda gösterilmek ü
zere tayyare !ilimleri de sipariş ediln1i.f• 
tir. 

Katil oemici Hü- Bulgarlar ve Balkanlar 
lil [Başmakaleden devam] 

seyinin muhake- ma iti fevkalade bir hal telikki edil-
• mez. Lakin Bu~arlar büsbütün bat-

m &Sin 8 başlandı kd aörütün .arı.aıından ıidıreı. b•tlı:• 
emeller takıh ederlerae seçen aonn 
Bılkan faciaları perdeıi hem yenibat
tan açılmıt olur, ve hem de Bu~•r· 
lar büyük devletlerin nüfu.z ve tazyi
kı altında kalırlar. Kimbilir belki de 
ebediyen yeni bir haliıkİlr Çar çık
maz. Bugiin Bulgar devlet mekaniz
ma.ı başında bulunanların bu hakika
ti berkeıten iyi takdir edeceklerini, 
sekiz ıenedenberi ber türlü mütkül
lere rağmen daima ileri adım atan 
Balkanlılık akide va muhabbetini 
bozmağa l••ehbüı etmek gafletinde 
bulunmıyacaklannı kuvvetle ümid ve 
temenni eyleriz. 

Bir müddet evvel, gemici Hüseyin, bir 
&f.ee fazla aarhot olarak eski nişanlısı &· 
ır.ıtnın Küçükpazardaki evine giderek bı
çakla taarruz. elmit. Esmanın konıtuau 
Mustafa Naı.if çıkıp müdahale edince, Hü
sryin, bıçak.İa onu yaralayıp öldürmüttü. 

' Hü.NyJnin muhakemesine dün ikinci A
ğırceza mahkemesinde başlanmıştır. liiı
oeyin hAdiaeyl olduğu gibi anlatmıt. mah
kemede müdahil .Uatile bulunan maktul 
Muıtafa Naı.lfin kar111 Naciye tee!silriin .. 
dan düıüp bayılmı~tır. Kadıncağız Adliye 
doktoru Enver Karana ıönderilerek rnü
da,~atı yaptırılmıttır. 

Muhakeme, şahid celbi için başka gü
ne bırakılmıştır. 

Muntazam beyaz diflerinl göstererek gü
lüyor; aevinc ve net'ıden yerinde duramı
yordu: 

- Vallahi ben de önce aenl t.aıumadim ... 
Sen de çok de~m1'5in.. Anıa bir tuhaf 
olınufSun. .• Biraz bozulmuş. zayıflamış &i
bisin! •. 

Koluma Jirdi. Kalabalık aroıuıda heın 
ilerileyor, hem .kon~uyorduk: 

- Bu k.ıdar ıcneden ıonra! Ne &üz.el te
ıadül!. ~ordu. BirJbırımiıden il-)'.~ıldıgınuz 
UJni.11 hemen hemen çocuktuk ... Oyle de&ıl 
mı'/ .. 

- Öylı ya! .. 
- Ne yapıyorsun bakalım?. Ne i• tuttun? 
- Uzun hi.k~e!. ~vveli sen anla~'. .. 
- Ben dört senedir Amerikada tahaılde 

ldim._ Mimar yetittim. Çok tükür Mk.iz 
ıyd.u· da memleket.teyım ... 

- İata.nbula mı yerleftin?. 
- Hayır. Ankarayal.. iyi bir mevki ve mü' aahibfyim_. • 
-- Tebrik cderım- Parlak istik~ıın isin 

de muvaffaluyetler dilerim.-
- Te ·klcürler_ E haydi aen anlat baka

lım! .. 
!:iüküt ctligin1i &Oriince dikkatle yüz.Ume 

baktı. GOzlerlmdelu tlernı farket.ını~ olına
lı IU : 

- f.tüt~esıir ıorunlıyorsun? Anl;;ıy.rnı

rru·um Nejad' rl•dı . 

Görlerirrı.in yqırmaşından kork•rak N~ 
'1ınt çevirdim ve uzaklara bakarak: 

N. A.KÜÇÜKA 

- Üzüntülerimin seni de üzmesi.nden 
korkarım, dedim. 

- O da ne demek?- Ben yabancm mı· 
yım?. Nen varsa çekinmeden söyle!_ Bel.ki 
bir teselli veya yardım elimden gelir_ 

- Pelti!. Fakat ayaküstü anlatamam_ Bir 
yerde oturalım. 

Geri dOndük ve bir mahallebiciye girdik. 
f\lasalaı: tcnh<ıl idi. Bir kölitlye otu:.du.k. 

Garib bır ilSabiyet içinde idim. EIJerim 
U iıyor, dudakliılrun titreyor, ba ım yanı
yordu. l'\aınığa bu bahsi açınak, derdlerimi 
ve çou·e5i;Llii&:inl.i anlatmak, bana bir zü.l "ö
rünüyordu. Aramııcla uzun bir ac.ssızlık ol· 
du 

Beni dikkatle ve biraz da hayretle siiıil
yor 1 oüphesiz ba~lamamı bekliyordu. 

Nihayet dayanamadı. Samim! bir endişe 
ıle decti ki: 

- Hak.lkalen seni çok bozulmuş &ördüm 
Nejad!. Bu kadar esmer de&.ildin ... GaUba 
yanm~ın! .. Yüzune yer et.mi, bir derin hti
ıtin \'e keder var ... Hasta mıydın? .. 

Sadece: 
- l-Iayır!. dedim. 
O di!vam etti: 

- Seni çok severdim~ .. Sende bir deha 
voırdı. Kitnbeye bcnz@miyen bir çocuktun ... 
H»yatt.a çok yük~.,k bir mevlu tutacaj:;ın• 
dan @mınr.hm •. Amı bıJ k•dııır meyuı di.ıtt
r~ilni hiı; t•hmı., eh'l"!Pmittlm. , ~oylP bına 
Nejad; ıizııntiJ.n n"'dır? -

Derın bır ıofüe ;eçirdım. Acı lıiı' ıllltım
.., - -:.al!Ivsd 

Nalı bulunduğu kaya Uurine atıruftı. Yu
nanh ileriye atıldı. Felak.et çok büyüktü. 
Kayı~ı bu-az daha uuja çekmek ve yeni• 
den bağiametk lizım eeliyordu. Ali ile 
beraber ıu serpintileri ve kulakları ıağır 
eden gürültu içerisınde uzun zaman ue
raıWar. Nihayet köydeki ıfıkların caıibe
&ine kapılan Ali patronunu kendisini t..Lki
be raz.ı. etti. 

Mehmed onlara kahvesinde kalmalarını 
teklif elmi$ti. Kahvede büyük bir 5essı.zillc 
hüküm sürüyordu. Orası bütün köy roe5e
lelerinln halledildiği bir merkezdi. Mehmed 
yuvarlak ve hilekar bir kafası, bak.ılf;larının 
endişeli alevile du.rmakaızın hareket eder
di. Zaman zaman kahveden çıkar ve bqı
nı evinin düz damına doÇu kaldırarak:: 

- Fatma! diye haykırırdı. 

o ıaman eallara bürünmü, bir kadın ha
fif bir ıolge gibi dışarıya kayardi. Erkek 
karıaile eayel kuru ve hikim bir ıcsle ko
n~ur, önune doldurulacak bof çuvallar fır.
latırd.J. Ali gene kadını bir defa .kahvenin 
önUnde a:Ordü. Sakin bir adamla evin mer
divenlerinden iniyor, açık yeşil renkli bir 
~l onun ince ve yum.Uf8.k vücudünil un
yordu. Bir elinde bo.e bir testi ağır ağır yü
rü)·or, aruından manalı büyük siyah ıöz
le.rinin göründU&ü örtüsünü tutuyordu. Ali· 
ye bakb. Bu bakıtın atqi Alini.ıı kalbine 
saplandı. Ve gene adam. ondaki muhteşem 
mananın hatıruını kalbinin derinliklerinde 
D1Uhafaıa etU. Bir alqamdi, Ali uzun bir 
yürüyüıten sonra kahveye dönüyordu. Bir
denbire karanlıklardan bir aeı lfltU: 

- Ur.aktan mı geliyorsun?. 
Bu aes yukarıdan çatıdan geliyordu. Göz

lerini kaldırdı. Fatma orada hareket.ıı du
ruyordu. Gene adam aarararak: 

- İunlrden, buradan çok uıakl diye ke
keledi. 

- Niçin buraye ••idin? 
- Ben laltlrim. Ne gökte bir yılchıım, 

ne de toprak üzerinde bir batalım var, 
hayatımı kendim kazanıyorum. 

Gene belin elini '"lından çıkardı. Bo
yalı tırnatını kızıl ve etil dudakları üotiıne 
ıötı.irdü; 

- Sual dedi. Benimle konutmaktan 
korlml!ıyor mu.run? llı!ebmed bizi •örw no 
yapar? 

- Ne isterse onul 
- Bizi. ıörürse muhakkak öldürür. 
- Canı nasıl isterse öyle yapsın! 
Etrafta kimle yoktu. Yalnız mavi gök ve 

engin den!~ onların bu tesadüflerinin şahidi 
olınuatu. 

Ufuk henüz kııarmağa başladiğı halde 
güne, ıörünmüyordu. Koyu renkli kayalar 
kararıyor ve onlann dibinde engin deniı; 
uyuyormut gibi utanıp gidiyordu. Tatarlar· 
dan biri olan Nurullah daldan inen Oküz
lerinin arkuından aceleyle yürüyordu. Kö
ye varınce kahveye doiru ileriledi, Meh
medin uyumakta olduiunu tahmin ediyor· 
du. 

- Mehmed! Mehmed! Burayı sel! diye 
haykırdL 

Mehmed yata&ından fırlayarak kapıya 
lndi. Nurullah: 

- Ali nerede? diye sordu. 
Kahveci etrafına bakınarak: 
- AU mi 1 Şuralarda bir yerde olıcak, 

diyı cevab verdi.. 
- Poki Fatma nerede? 
- Uyuyor! 
Nurulloh aeabiyetle: 
- Hayır onlar dalda! dedi. 
Mehmed, a:ö:ılerini uıuıturdu. Evi, damı, 

her yeri, her yeri aradı. Hakikaten Fatma 

""yişl~ yüzüne bakarak: 
- lt~ o ulafaca#ınıa emin olduğun mev-

kie ulafamadığım için ilıülüyorum, dedim. 
-Nasıl?. 

- Çok basiti_ Tahsilimi yarım bıraklun ... 
Hayretten &özleri büyümiiştil. 
- İnanamıyorum._ Mümkün değil, dedi. 
- İnan ve imkln ıör ki, ben bugiin hiç· 

bir baltaya up olmamıe bir adunım! .. 
- Mektebini bitirmedin mi? .• 
- Hayır! .. 
- Niçin? .. 
- Sır .senenıi kaybettim ... Derslerden bir· 

dcnbire aoa:udum ... Sonra, ruhum baı.ı ha
yallere yem oldu. 

- Bir a~a filan mı düştün? .. 
- Kat'lyyenl. .• Edebiyata merak sardım. 
- Fakat hakikaten kendine yaıık etmiş-

sin! .. Çünkü sendeki zeki ve kabiliyet hiç
biriınizde yoktu._ Seni aılı; •ık düşilnilrdünı. 
Gönlümde büyük bir yerin mevcuddu. Ba .. 
u sözlerin \.'e hareketlerin beni hili dü· 
eiındürür ... o yaşta bile mütekamil bir in
san gibi idin!.. 

İçimdeki acıyı terennüm eden bu töz
ler bana earib bir teselli veriyordu. Sanki 
bc!lirsi.ı. bir eJ yaranıJ $at'lyor, ıı;özlerimde
kı ya~lan kuruluyordu. 

hıa.a bir l'ltssizlikten E'lnra dedım ki: 
- Bu rln n.-damet lı;ind~:rirn. P'al.;at rıe· 

>·~ yarır?. Bıh.m kendi Mvumda tdı .. 
Teyzemin nıgıhatlırı bana rnü.euir olmıdı. 
Atiden etraflıca baheden ve btııi yi.U'üdti• 

Çeviren: ÖMER NEJAD 

yoktu. Tehlike ışareti dan1d:ın dama b.~ 
köyün üurınden uçu)'or ve herkesi bit 
raya topluyordu. NuruUnh Ali ile ~~ 
nın kaçt.ıkl1Mını köyhilere anlattı. Tatll ... , 
bai:ırı~m•ila bqladılar. Mebmed ld,. 
yunları boQ:azlad.ıjı bıçağını çıkard.ıiJ tıl' 
onu ııüne9 altında pırıldatlıi:ı ıamanL,... 
tun aıle hamdı. Hep bir ığızd.an MIP" 
de: 

- Bizi talub et! diye hay kırdılar. ' 
En Onde_ ~urullah il_erileyor ve onUJ'l UJ'1' 

kasından ihtiras ve hiddete k.apılrruş 

bir akraba kafilesi geliyordu. Kerv~ -~ 
tikçe acele ediyordu. Zira bu iki ~ 
Suvaka kôyune varmadan ve deni:t ~ 
kaçmadan evvel yakalamak lamndJ. ~ 
denbire en başta gidenlerden biri d _111 
\'e kolunu bir kaya üstüne çevirdi. Ud' 
kırınızı bir başlık hazan gôrünüyor ve 
hal kayboluyordu. Hepsi a}'Ill. fikirle ~ 
sıldılar. E~<:r Aliyi uçurumun ke~ 
çevirmek mümkün oluru onu hiç ti 
c;t;kmeden yakalayacaklardı. Mehrned tıl' 

yük bir he~·ecanl~ kayanın kıvrım~~ -
kıyordu. Bırdenbıre yefil şalın kuçül< .ı' 
parçası, sonra gene adamın ince ve., 
silueö ufukta gOründü. Fatma bir ilk. f' 
fidaru eibi önde yürüyor, Ali onu teki~ 
diyordu. Gene çift endişe içerisinde Ji' 
ruma bakıyor ve aşağıda Suvakanın ~ . ..J/ 
nhtımıru bir i.unid heyecan.ile seyr~ 
lardi. Birdenbire Fabna bir çığlık ko~..; 
Şalı ve örtüsü yere d~tü. Çünkü kocaw" .. 
ve dosUarının k•yalığa doğru tırmao~ 
görmw. tü. Ali doğruldu. Bıçağını çeı::
bekledi. Asil bır ırktan olduğunu CÖ6 .'il 
mağrur yuı.unde korkune bir karar ut' 
nuyordu. Gene kadın onun yanında d İ 
yord~. DU~·Unı.:csl dngların ar~sında_ d;, 
gu koye uçmu,~u. B~ ~s~ada ınce bır fi 
li.n uçuruma dogru ıJl:ıldığı ve Fat.manın ~ 
tıların uı·kek haykırışları ara&ında ~ 
duğu görüldü. Tatarlar hayret içindey "' 
Yüzleri takalli,is etmişti. Hepsi birdeD Ji 
suz bir kın ve nefı·elle Alınin üstün• ,/1 
dılar. ~1.t'lınıedin zalim kollan gene "'
mın vücudünde gezdi. Art.ık namusU ' 
tutmuş, Alinin güzel yüzü ebedi sük~.J 
rahata kavuşmuştu. Uzakta öğle Y~ 
gözleri kama,tıran ıtıklan altında Y ~ 
bnın gemisi bir Yunus balığı ıi,bi ya".':".al 
ılık ve beı·rak dal.plar kıyılara ince, kUi"'" 
köpük dantelleri atıyordu. 
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Sarkıntıhk ed•· 
bir aencin 

• 
muhakemesı 

Sult.ınalımed Sulh 3 cü o= lıAklmi r.I~ 
bu sabAh taruımut bir aile kadınına sÖI 1 
ve .'<adın tarafuıdan yapılan ikazı da 1'_ 
haltareUerle karşılayan Nafıa Vekileti_ ".J 
nik okulu talebesinden lsmail oğlu ~ 
bir ay hapis cezası verdi ve tevkif e~1,1 
diH Heybeliadada Çanıliınanmda geÇ!S"'cıl 
Tecavüze uiı ayan bayan proleşör .... ve 11. 
Uır Nüzhet Şakire mı.alirliie gitınif, ~ 
tor kendi ailes;ni ve misafirini bit 1 
gezintisiıı• çıkarmak !s~miştir. Evveli~ 
kadını ıezdirmiş, tecavüze uğrayan WŞ.. 
la iki arkadaıı ısalıilde bekleyor!arm'.';, ı 
mil bunların yanlarına sokulmut va lP 

ıntflır. 'İ 
- Yolunuza devam ediniZı biz ai.z1n ...,1 

diliniz kadınlardan değiliz! ikazı da '; 
tecavüzünü durdurmaia kafi gelmeıııİf' rl 
sırada sahile yakla.-n profesor, ıenci rl 
zakete davet tılmif, fakat mütecaviz. _bl' / 
fer profesöre de dil uıalmıştır. Hidl'" ti' 
rinde poliıı bulunmadiğı için doktor J 
fon etmiş, polia ak-tam döniifünde ~ 
mütecavizi y&.kalamak istemiştir. Polil ti 
zifes.ini görürken Şamilin arkada.şlatJ: _oi 
murun üstüne yürümü-tler ve ıslıkla ~ 
ret etmek ve arkadqlannı elinden ' 
istemlılerdir. .... , 

Mahkemede Profesör Nüzhet ş....-~ 
şalıid olarak dinlendi. Profesör suç~ 
bir talebe oldu4unu ve kendisine ·~~J 
ı.öyleyerek fllhııruı k;ırfl yapbjjı hııl<'!;.. 
!erden dolayı kendisini affetm.if ve :;I' 
flrinin uj:radığı hakaretten dolayı da 
se hakkında bildiklerini söylemiıttir• -"' 

Hik:im cezayı verirken suçlunun ,,,. 
da nazarı itibara alarak malıkılm.iyewU 
dirnıi~tir. 

Devlet hazinesini 
dolandıranlar 

Sahte bono tanzim ettikleri vı ~ 
hazinesini dolandırd.ık1arı lddiuile ~ 
edilenlerin dosyaları ikinci ağırccıa ~ 
k:eme~iııe verJmi~ t.i. Mevkuflardan ~~ 
Avni, Halid. Halil, Hikmet, Ardaş. JJ~ 
Yervant, Nihad, Havva, Rukiye, M~· 
Hasırın Hüııınü ve Fuad tevkifhaneden ~" 
keme kaleınine getirilerek isticvıb ecii~ 
}erdir. Ya.kında. muhakemelerine bafJY 
ealcbr. 

ğüm yan~ yoldan çevirecek sözier ıı01; 
yen kimse bulunmadi. Her şeyi benJıll ~ 
tilnıe bıraktılar, lıtikbalimin m .. ·~.,( 
kendime yültledller _ Ne yapanaın 1" 
caktım .•. Ve işte yaptım... _J 
Namık hafifçe •üldü. Fakat müll""' 

gOrünüyordu: 

- Kaç senedir ne ile meşgulsün.? 1/ 
so:·du. . . • '4 

- Hiç! Avare _dol.attım durdum ... ~ 
askere aldılar ... iki senedir Tuzlada ı 

- Saı;laıının böyle kısa, kesik buluJS"" 
sına oaşıyordum. Ş~~ anla,ıldı_. ,ti 

- Evet. Ve en buyük derdiml arlı~ 
lemek &ırası ıı;eldi: Ben bir if arayo~ 
Arkadqım, son cümlemi bir bet hııtlP'.J 

tile noktaladı. Sonra arkasına yaslaJsl'· 
bir müddet düşündü. 

. Şifa umar Jibl :Yüzüne bakıyordum· ~ 
!umde zayıf bır um.ıd uyanmış, ölgUD J 
ncviyetim belirsiz bir heyecanla ciirf1":",.1 

Birdenbire doiru1du. Kollarını a' 
dayayarak; 

- Nasıl bir it yapabilirsin? diye '1 
- Ne oiur&a, dedim. Elverir ki çaboi' 

sun! .. 

- Niçin bu derece ıcele ediyonuttf"",..1 
- Teyıemo !ula yük olınak ıtt.<,..,-

rum ... 
- Şımdlye kadar nasıl 

yaıdım etmıyor mu~ .• 
yaşadın?. ı;.ıtı" 

d 
la 
di 
ta 
111 
f 
he 
d 
hğ 

ın 

t~ı 

di 
lık 
fe 
ıu 

k 
ii 
c 

" ı·a 

d 
ki 

" a 
ç 
ih 
v 
b 

a 
çı 

la 
d 
d 

" rı, 

n 
h 
la 
E 

• ii 

d 
b 
d 

n 
ı. .. 
at 
d 
n 
la 

ni 
hı 

a 

• 
c 

k 
h 
hı 
1 
ri 

) 

' 

! 
E 
! 
: 
: 



t 6 Atuıtoı 1940 
---. -------

Her gün bir fıkra 

Ana babayı 
terbiye 

M ekteb çoeukarının b 
imtihanlarındaki u se~e 

du K yet&izkli!<leri dillere ~::~a:~-
• uıur ımde 1 b 'li . • 

ı.., &ınıf geçmek! o a ı ~dı? On-
diplom en, ellerıne birer 

• alıp h 
tan meneden M •~ata atılmak • 
Maarifi müd f aarıften batka ? .. 
F •kat, umu.:i •,::ı~.e~ b~n d~ğilim. 
herkeıe hot , .... ayulu bılen Maarif 
den eıma~ .. or!"'mek kabilkan ne-
1 ,. u.ıerıne ııçr tına 
ıga, yUmUfaklığ . . a yı uyıal-
mağa ı ih ~· . ıtı oluruna bağla. 

ere etmııtır' Ha . 'd 
t~ın .. ki Y•Iİftiril İ . nrı ı. are is
d ı edilmi 1 me erı kendıne !ev-
i ki ' o anlar her ırüçl"" ·· k I 1 • Yenwinler ve ~gu o ay. 
fere kotıunlar? A muvaffakıyetten za. 
•ur, büyük b' ı. ncak, ortada bir ku
k•ktır. Bu ır uıu~ ~lduğu da muhak 
ii gibi Ma~~~ur kı.mın? iddia <dildi
cukların nahmı, yoksa bizzat ço. 

mı, Y ud ana hah 
Veya hepıinin mi? K antn nu, 
ı·aı d uıurun bunlar 

.. ın a paylatılmaıı beU( .. •· 
d:"'· Mümkündür ki MaarJ ?'iiınkün
kıtabın ve muallimin hat •~leuıinin, 
"eya bu niıpette olıun a hJJ•eleri fu 
ana babalarının mub. da Çoeuklarla 
çok veya az ' ıte, ıokağa daha 
ihtiıaı sahibi ~Yrılaın. Bütün bunlar 

lb erınce tetkik d'lın 
ve • ette tetkik . • ı elidit 
burada ••dece bc_dilrn.~ktedir. Ben 
bahsedeceğim 1 ır mutahedemden 
tuın bir kaç ~i.indı~anbu_ld., bulundu. 
çık olan bazı içk T nberı receleyin a
lara gittim M"b 

1

1
1
• ~· dans)i g•zino

diyebilirim • k' uba agaya düıınekıizin 
d 1 unların ın.. .1 en ço&-u on iki • . . uıterı erin .. 
ve erkek çocuklar~ırmı Yatla~ında kız 
rı, ıakız çİğn ı_r. Bob atıl kılıkla
tıufmaları ve e::,~ arı;Iarı, liübali ko
baılamaz rakı an çalmağa baılar 
ları &Örülecek meydanına koıuıma
E~raflannda İç~t . ~1.'lacak ıeylerdi. 
lori.iti.ilüy . ıçı •Yor, açık saçık 
· · or • cenuyetin 
&ı, lıatti verrned'"' h meıağ verdi
malar Yapıl ırı er türlü ıllkalaı-
d ıyor ve b fil 

• hayat bu 1 d u. ga yavrular 
lı " ;,ı. nar an ıba '-'· . uy..,.Ieri sadakati , re-.... cesıne 
dı. e taklıd ediyorlar-

1' •hm in eder • · • 
~·•ktebler açıldı'ınıa~:"" ki tatil bitip 
"'.da, danıingler~eırun _çocuklar plij
&aıre ve 1 • d ' ıınemalarda ve 

aıre e 1 • dik 
•tlerj derh ı eçır !eri tatlı ıa· 
diyetini takın unutacak ve talebe cid
tıecekler ••l arakk derıhanelerine dö-
lak ' ~ •taca la diploınala 

1 
r, •ınıf ıreçip par· 

r a acaklardır?. 
• Ço~.~ terbiyesi 1 • • 

nın buyijk b' a eluınum terbıye-
ır faslıd B 

nına «ana bab ": u faılın ya• 
ayn.ı büyüklük:Yl. ~erbı!•• faslının da 
•enıı gİdin'ıı bahe ıliveaıne kani değil-

k'- • ıetf"' cu uırınızı h •gım Yerlerde ço-
ayranlıkla temaıa ediniz. - Nasuhi BAYDAR 

YAMA~ 
Blii INGILIZ 

TAVYARECiSI 

e 

lngiltere 
müstall•em 
11;,. •aledi,. 

1 n g i 1 i z tayyareleri 
düsmaria kendi ara
zisinde ~ittikçe daha 
müessir darbeler in
dirmeğe hazırlanıyor 

Lond<a 5 (A.A.) - Şimal orduları ka· 
ra.rgi.lu neıdindeki Röyter'in muhabiri şun
ları yaımaktadır~ 

•Büyük Britanya bir mevkü n1üatahk.em 
olmakla beraber, yalnıı bir müdafaa ha
reketi için de-ğil, bir taarruz: hareketi için 
de ınüLeyakkız bulunmaktadır. Ordu .... 
donanma •undan emin bulunmaktadırlar 
ki, Hitler tereddüd etmekte devıun ede
cek olursa, belki d~ mahvolacakur. Eğer is
ü18yı onümüzdeki bahara bırakacak olur
sa, projt~ı.ıru tatbika imkln bulamaması 
muhtemeldir. İngiliz bombardıman tayya
relerl, düşmana kendi arazisi üzerinde git
tikte lıı:uvv~tli darbeler indirmej:e hazır• 
Jaumakt.aıdır. Gittikçe uzamakta olan ge
celer, d\i4man toprakları üzerine timdikin
den daha vbi vı: daha tUmullü akınların 
yapılmasını musaid kılacakllr. Insiliz hava 
kuvvetlerinin ,.imdiye kadar yapmış ol
dukları bombardımanlar, dütmanın hava 
müdafaa tertibatının clağılmas1na ıtebebiyet 
vermittir. Bu kuvvetler, Ruhr &ibi mühim 
mıntakalarda tekbilf ettirllnÜf bulunmak
ta IJL Maamafih Alınanyanın pek çok mal· 
zemesi vardır. Bilhassa projektör adedi çok 
fazladır ve bunlar iki grup haline getiril
IUİ-flir. Evvelce hiç gece hücumlan yapmı
yan Alnıan avcıları timdi de az gece UÇ'Uf

ları yapmaktadır. Karada gece ışık söndür
me neticesi elde edilen karanlık mükem• 
meldir. Sabit ıtıklar kartondan yapılıruf 
labrikahu: üıerlne konulmaktadır. Harbin 
bidayetindenberi çalışmakta olan mürette
bat yava, yavaş; yenilerile tebdil edilmek
te ve eskileri de yenilere talim ıöstermek
tedır. 

Yeni dütürülen Alman 
tayyareleri 

Londra, 5 (A.A.) - Hava Nezareti bildi· 
riyor; Bu aabah cenubu fAl'kt mıntaka.sın
cla uç diifman avcuıı dütiir!ilmüttür. l!ir 
tayyaremiz kayıbdır. 

••• 
Londra, 5 (A.A.) - Hava Nezareti btlh

barat serviainin bültenine nazaran dokuz 
SpiWreı avcı tayyaresi bu ubah üç Me .. 
tenmitch 100 diıtürmiiftür. Bunlardan ıki· 
si Franaanın Manch tahlllerinde keti! ya
parken ctteyan eden hava muharebesinde, 
diğeri de hemen aynı zamanda İn&iliz .... 
hillerl civonncla dÜfÜrÜlıniiftür. 

İtalyanlar «10 İngiliz 
tayyaresi düşürdük!» 

diyorlar 
İtalyada bır n""ıa~ 5 (A.A.) - İtaly•n 

umumi J<kf81'&ilunın 57 numaralı tebli&i: 

ı 
Şımali Afrikada hücum ve avcı tayyareı.e· 
rinden mUrek.keb bir filomla Biniazi hu
dudunda hareket halinde bulunan Libyalı 
kıt'alaruımıı taırruu te,ebbW. eden kuv· 

Ce~ev re z ( 
l or A.A.) - D. N. B. bildiri • 

Vlc~y'den b 1 . 
\al ::1 G ı dlrtldiğine ., 

. enerrııt N gore, Fas umumt 
ıra lln1.. p oguef ve F 
.._~ " 8riıteki . raruı~ hükU~ 
~'ôt'l, bu · lal!ıluyettar 
rafıl"dan •: 1Bı:ı ;veki1 n1uavini '!1~r•ahhal " 

u editrn· ~'\:a ta· 
~t '" nu le :n:!ır ış Vl' uzun .. dd m\J. ~t 
!11 Ul•lll>l ll ll l ll ııuıırı 
: "•111111ı11u11111 

i H A R 1 C J K"ü1111 ıı 11 1111ıu11 11111111 '4 
! · HABı:.F•LER Ç 0 K i 
Tuıı11 11 ı 1111u 11111111111ın ı ııııuıuı İ 

"•1111111111111., = * ı .. ''·'U;\u_\ roı 0,.. 11 '"•.11 1 ıı111ıuı11ii 1 . .,y<\~' 
.t·.Ja - l.ondra, 5 (A .A.ı _ Ka ll'F'REZF:-

rııdt•ı P'>lônya mi.ılrezeleı·l nadada ye. 
rnek~cdi. . Bu müfrezelere ~~kkül et· 
~~lor ıyıh rnulıac;~ı er alınma.ktadını:ri~daki 
l\lftl.el ır · Bır '-

. , r>r gonülli.ı > azalmaktadır "!" f ~0~ 
ıı: ~ ı.n . · .ı.t u re 
ıe. dir ,ı.a.ı.n t er ı olmcl iden Kanadaya geıO:= 

~r* . 111 J:H:JT Mİ.11.\FAA ÜSLEaıı··. 
~ 'IYOR- V "' Muu m d &fıngton S (A.A.) - Ruzv•lt 
.._..,,ıu t ~raf;ıa W<lcrıle harb imalitı tezg.th~ 
tı c ' ' etmt'k üzere cuma ıün .. H d 

aırlc. ı.an 1'.rtrtkct ı::dettkliı-. u y ~ ... 

ı ~A sory "" nm llYAFF.T - ~-r ·A.) - Run1 "-'V ya, 
f'Hotı h -" anyilnın Bulı;::arı <.t1n lf'fıri 
~ • ur1n3 buluıunakt.a l 
l'•~•lçılı.rinden Cad~re ttor:~n:~:ll?lyı 
tt10: ~;:r~'H.r.I ZiyaNf•tte Bulur B14vek~ı: 
~ arıc Y• azı.rı Popcf d h 

nınt t ·ı r.. a azli' 

vetli bir dUfDl&Il fılo j!;u ıle tıddetli bir mu· 
harebe.ve &irıfnliştir. Tayyarecıler.uniıin 
ton derecede tiddetle &irlttikleri bu mu ... 
barebe e>IWilllcla diifııwun yedisi Gloater 
ve Uçü Blenheım olmak üzere on tayyare
ai diifüıülın~tür. Bundan bqka dütmaıun 
on kadar nakliye otomobiline mermiler lıa· 
bet ebnit ve bu arabalarda yangınlar çık
mıştır. Diğer bir İngiliz avcı tayyaresi Mar· 
sa-Matrah civaruu müeWr surette bomba
layan boınbardıman tayyarelerimiz tarafın· 
dan dütürülmüıtür. Bütün tayyarelerimiz 
üalerine dönmütlerdir. Şark.1 Afrikada düt
man kuvvetlerinin yukarı Sudanda ltlin 
Rudoll ıölunWı ııalıilindt Naınaraput'a 
yaptıkları biı· taarruz halkın yardımile ıe
ri pU.kürtülmU,ı.ur. Hava filolanmızdan 
biri Berbora liınanını bombardıman etmlf 
ve bir ".ı:miye tam ilabet vaki olmuştur. 
Düşmanın Mauauah üıerlne yaptığı bir 
hava akına neticesinde liman ehemmiyetsiz 
hasara uğramlftır. Bu akın neticesinde diht 
kişi ölmüf ve c.ın biri askert olmak üzere 
otuz kişi kadar yaralanmıştır. Düşmanın 

iki tayyareıd muhakkak: 1Urette, biri de 
a/ıltbi ihtimal dütürülm~tür. Kasaba'da 
hava deli bataryaları tarafından bir düş
man ta}·yarcsi dii.şürülmüıttür . 

Alman kumandanlığı
nın tebliği: İngiltere 

üzerinde k~if uçuşları 
Berlin 5 (A.A.) - Alman ba,kuman -

danLtı tebliği. 
4 ağustosta hava kuvvetleri İngilt.e.rede 

\'• İsko6-ada. aynı zamanda İngiliz ve İs
koçya sahilleri açıklannda keşif uçuşl~ 
Y•Pmı,lardır. 

Bu harekit e:ı:nasınd.a Pembrokeo'nun 
yüz kilomf'tre cl'nubu ga.rbisinde St. Jorj 
kanRlı methalinde bir tilep ballrılmııtır . 
4 ·~ •ıtuıtns «•ceai muhaA:be tayyareleri ... 
nılz Shermeu deniz inıpat teıglh1arına, 
North·Killingholm civarındaki petrol de
polarına, tayyare deh batarya mevzileri
n~. Ph.11ımeııthaven tlıyyare defi mevzileri· 
nıt hücµm etmitlerclir. 
ü Gece " İnailiz tayyaresi garbi Almanya 

zerinde uçmutlar ve bombalar atmıtlar
:ır Evlerin maruz kaldıtı cüz't huard:tu 
"•ı~ Croken civarında bir çütlik yanmıf 
• hır ah•U ölm t " J uı ur. 

aponlar Fransız Hindiçi· 
N niaine göz diktiler 
•vyo~k 5 <A ıetesini Ş .A.) - Nevyork Times ~· 

ya Fr n anshay muhabirine cOre, Japon• 
a .... ,;

1 
ankaııl1 Hlııdiçlıtlsinin fiilt kontrolunu 

"""~ YU rı l.ıııt I . hl ç· · k 1'\flmen e de etmıt ve cenu· 
ini J 1 tı L ?of h bi l"TT,e,.ta bulunmuttur. 

11 • 1' 11,A, • ediy.,r: 
•1~11.~n,·ırıın Rannfd .. kJ 'Vrınıııtt.rdHı 

ırt? 1 t• rl--l•rrifll 1-:'1hırviutu Vfl mı al'•4°fa Cin 
~rdıı~u Yunn•n hududunda cörUldüiü tak

lrde li!ndl~nt yollle kıtaat naklini de la• 
le-dıkl•ri bildirilmektedir.• 

HAKiKAT 

Meşhur Fransız muharriri Andre Mau ... J yetçl ve sportif karakterin mümeyyiz bir 
rois. Umumi Harbde Frama cephesinde vasfıdır. 
h•rbeden bir İnııiliz rniralayile yaptığı ko- Dünyanın dört köteaine claAılan boz.an 
nuşmalan naklederken İngilizlerin harbi elmas arayan, baz.an kaplan avlayan ve 
hcrşeyden evvel bir spor gibi yapbkları· :zaman uman bir nevi Tarzan'ı andıran 
nl hikiye eder. Tabiatin en korku.ne un- İnlillzin yukarıya koydulumuı. resmi o
ruru olan denizi yenmek için yaptığı a- nwı ölümle ıözaöıe olduiu uman bile Ta"' 
sırlık mücadeledir ki İngiJizde ölümü so- hatını asla feda ebnedillıtl ıöaterir. Bu 
ğukkıınlılıkla karfılamak insiyakıru kuv- relim Afrlkada İtalyan ukerler!nln bet 
veüendirmiıtir. Bütün şahsi teşebbüs ve on adım kartuında duran ve tepeden tır
hareketlerdeki muvaffakiyetl İngilizin fer- naja en modem ıilihlarla mücehhez bu· 
diyetçi kurulufunun falklyetinden ileri lunan ilci İngillzln ölümU kartılarken Al
gelir. Günden güne artan tayyare bakimi· rika ha4erelerinden y\izlerini korume.k için 
yeilerl ve tayyare slllhını kullanmadaki çehrelerini naaıl beyaz örtülerle kapadık· 
fevkalade meharetleri de gene bu ferdi- tarını göstermektedir. 

Singapurdaki 
lngiliz donan
ması Akdenize 

geliyor 
Kopenhııı, 5 (A.A.) - Taı ajamı bildi· 

rlyor: Politlken gazetesinin bildirdiğine gö
re, Singapurda bulunan İngiliz donanın.ısı 
Akdenlze glbnektedir. Donanma şimdiden 
Hınd Okyanurunun garb kısmında bulun· 
maktadır. Rotasını Kınldenlze tutturmu,
tur. Donanmanın arkaaından silih ve teç
hizatla y\iklü büyük bir ticaret gemileri 
filotilla.!l ve bir de tayyare gemisi filotil
lası gelmektedir. 

Amerika 2 mil -
yon askeri silah 
altına çaiırıyor 

V qinglon 5 (A.A.) - Ayan Mecliai ordu 
encümeni 3 reye kartı 12 reyle iki milyon 
ukerin ailAh altına davetine dair olan ka
nun projeıainl Mvketrneli karar altına al
mıftır. Harbiye Nezareti llÖzcüaÜ bu pro· 
jentn birinci .ene urlında tahminen 21 ve 
30 Yat aruındakl 1,5 milyon kltlnln tali· 
mini ist!hdal ettiilnl beyan etmiştir. 

Hindiıtanda bir tren 
kazaaında 17 kişi öldü 

Kalküta, 5 (A.A.) - Kalküta - Daccar 
posta k•lar4 Kalkütaya 79 mil mesafede 
yoldan çıkınıflır. 17 klfl ölmilt, 4-0 kişi ya
ralanmıotır. Kaııı, bır auikasda atfedilınek· 
tedir. Hattın bir rayının vidasının çık.arıl
dıiı tespit edılıniftir. 

Şimali Atlaata tayyare 
aeferleri 

Londro, 5 (A.A.) - ·Britlah Oversas Air· 
wayli• korporasyonu.na meNub Clare de· 
niz. tayyaresi Şimal Atlasını geçerek dün 
Tereneuve'deld Botwood'a muvasalat et
miştir. Bu UÇUf ceçen yazki tecrübe ser• 
viııinin devamı olarak yapılan ilk kısa uçuş
tur. Tayyare, ?<ıiontreal ve Ncvyork"a doğ
ru uçu,una devam etmektedir. 

e Almanya ve açlar 
Eğer bu ıündan ifittiklerlmiz tüyleri • 

nıiı.ı ı.irpertiyorsa yarın muhakkak ıelaket 
haberleri duymaktan fenalapcağlL ru~a
yetler doi:ru ise A vruparun büyük bir 
kıamı bu gün yarın açlıktan kıvranacak
tır. F ranaa timdid•n inlemeye ba4lamı.ş -
tır. Belçika, Holanda, Norveç ve hele Po
lonya... Bu zavallı memlekette Wnlerce 
kiti kıtlıktan ölmektodir bile. Almanyada 
ise - bir İngiliz nazırının ifadesine göre ... 
ıelaletten deliren, çıldıran eksik değildir. 

Bundan ıonra Almanyanın hJç bir mem· 
leketi istill Iel&keilerile tehdid etmesi ka
bil olmıyacaktir, ÇUnkü aynı feliketlerin 
dönüp dolaşıp Almanyayı da tchdid ettiii 
sabit oldu. 

Haııi adamın biri düş.manını tehdid için: 
- Şimdi kulağından tutunca 1Cni ,u 

daiın etrafında sürüklerim ... 
Demiş de öteki tu cevabı vermit: 
- Sen de benimle beraber sürükLendik

ten aonra bir kulajımdan tuttuğun fazla 
demektir. e Görmemek yektir 

Adıınada jki çocu· 
gun göuuz doğduğu-~ 
nu işittiniz mi? Ben -
bunu gazetelerimiz - r. . • 
den birinde okudwn j · 
'\e hayret ettim. Ay- fı 
l'l anadan ve ayrı ba- ..,.,..· ,,...~ , 
hadan doğan bu ço • 
cukların açık gözlü - l<b~A 
lüiüne hayret ettim. 
Çünkü böyle bir de -
virde göıstlz doğmak 
blr mazhariyettir. Hele kulahı:ı doğarak 
in:ıan kısmının birbirine yaptığı fenalık -
lan görmemek ve duymenuıılc. deha büyük 
bir mazhariyet olıcıktı. Ha1l•imlı tu arı 
tl•n.ilen çamuru.!\ dört bır k0f8alne baıkıp 
da· 

- Görmemek yektlr ıOrUp divane ol • 
aıa~ ıo1li A 

Diye hayıf!1J1Jnıyoruı? 

Sovyet - Ameri
kan ticaret an
laşması bitmek 

üzeredir 
Vaıington, 5 (A.A.) - Harbiye Neıa· 

reli Müsteflll Vela, yarın mUddeli biten 
Sovyetlerle mevcud ticari anlafD'WUll yeri
ne Yakında bir yeni.sinin akdedilmesinin 
muhtemel bulunduğunu beyan etııüttir. 
Vela, Sovyeilerle cari olan ve Sovyetlerin 
Amerikadan senev[ 4S milyon dolar mua· 
dili mal almasını derpi.t eden anlafmarun 
temdid edilece&inl iffa etmemi,ılr. Vela, 
Vqingtonda aynı zamanda Moakovacla im
za edildilll bildlrile<ek olan anlatmayı bek
lemek lAıwn olduiunu illve elmlftir . 

Moskova, 5 (A.A.) - Bugün öirenildi· 
ğine nazaran Sovyetlerle Amerika araaında
ki ticart anlaşmanın tecdidi için yapılan 
müzakereler hemen hemen bitmek üure
dir. 

Japonlardan biri 
tahliye edildi 

Londra 5 (A.A.) - Cuma günü tevkil 

edilen Japon it adamlarından Satory Ma

sihara bu aktam tahliye edilmiştir. 

*U 

Tokyo, 5 (A.A) - c.Asahi• gazct.,.si Ja

pony a hükUmetirıin İnailtereyc pek ş.ıd
detli bir protesto notası tevdi ederek tev
kl{ edilen Japonların derhal tahliyesini is• 
teyeceilnl, aka! takdirde Japonyanın pek 
ciddi tedbirler alacağını bildireceğini yaz· 

maktadır. 

Avam kamarasında bir sual 

Londra 5 (A.A.) - Avam kamarasında
ki yarınki içtimada Japonyada tevkif edi· 
len İngiliz tebaı.sı hekkında blr sual so
rulı.cağı ve hükUrnetin de buna cevab ve
re('Cji umumiyetle beklenmektedir. 

e Kabahat kımde? 
Kabahat samur kiltk 

i<':İ"';=iil+I~ olsa kimse Wıtüne al-
mamuş. Bu ne doğru 

P,ı;~J<::: sOzdürl Şu canım İs· 
tanbulu çirkinle,tiren 
nedir? Kimdir~ }lan· 

;::!~~ gi unsurlardır? Bunu 
;;;;;;;;;;;;;;;ı lıir tayin etsek. asıl 

ortaya çıkaracs&ız. 

kabahatliyi bulsak bel 
iti çaresini de çabuk 

Şimdi de kolteei va plyıızcılar yakala
nıyor. Kabahat onlarda. O genif caddele• 
rin, bulvarların ınanza.ra&UU bozan, $ehri 
berbad eden onlardır. Bunların büyük bir 

kabahatleri daha var: Halkın lılılıatinl il· 
sad ediyorlar; çllnl<ü boıuk mal satıyor· 
tar. 

İki iddia da doiru. Biricik abidemizi ih
tiva eden meydana naz.ır üç beş dük.kAnın 
ikisi, üçU ciğerci ve piyezcıdır ve bunlar 
hakikaten bayat yemek tatarlar. Ama o 
meydandan bunları kaldırmakla ı, bit -
mediği fibl halkın ııhhatl de korunmUf 
oimaı. 

e MUhlet yarıl!. 
Almanlaı ın lngil tereye asker çıkarması 

alu ha(t3danberi yapılamadı. Bunun i7ın 

1 

İngilizleı·: 

.Almanlar bize ümidimizden ff.Z}a müh
, le;. verdilcr!• 

Diyorlar. Harbi ilan eden İngiliz Batv•
kili Almanlara üç aene mUhlet verdi ve 
!ngilizler: 

- İşte ıize üç sene mühlet ... Bu üç sene 
içi:ıde istediğ:inid yapın; dilediğiniz mem
leketi i4gal edin ve ze.ferler kaunın. Üç 
'l:f'ne •onunda biz bir zafer luıı.anacıju, 
10n :r.afer ... 

Pemi~l~rdi. Bu Oç sene mithlete karşı 
Almanların altı haftısı a7.dır bile. Bu gl· 
diele Alıhantarın lncilW•rden aldık.lan 
nıühleü beklemeleri de mümkündür. -B. S. 

Bugünkü-
GAZETELERE GORE 

---Vaziyet 
TAN 

Uzak Şarkta Japon davaaı 
Sadri Lrtcm bu mak.a1tt;inde, e:at·bda 

mi.ıhiro bir mücadele devam ederken, şark
ta da aynı mahiyette olmak üzere, dina
mik: emperyalizmle ıtatik emperyııliımin 
milcadelt halinde bulunduğunu ı1ö,y~emek
ıe , Uzak Şarkta Japonyanın yirmınci asu· 
bidayetinde Rw.yayı mağlüb ettik.ten son
ra hik.im kudret olduiunu, Umumi h.ırb
de bütUn f8rk pazarları ticaretinin haki
miyetim eline aldığını, Umumi Harb bit· 
tik.ten bir müddet aonra Japcnyanın Çm 
topraklarında mucsdeleye bqladı&ıru, Çi
nin Avrupa devletlanle . Amerika tarafın
dan yardım ıördü&ünil ve Avrupa men .. 
faaUerini müda1aa ettiiiru, Avrupa dev
leUerirun Çine yaptıit yardımın 10n harb 
boflayınc:aya kadar devam ettiğiıu fakat 
bundan sonra yardımın aıfıra indiğini, iş· 
te bu ıırada if batına ıelen Prens Kono· 
y~'un Japonyanın kimseyle u)'Utltl& siya· 
ıeti tak.lb etınlyeceliJ>I .Oyledlğinl, bu za • 
mandan itibaren de Uzak Şarkta Japon· 
ya ile Çinin kartı karfıya kaldıklarını be· 
yan etmektedir. Muhanir, bundan sonra 
fU neticeye varmaktadır: 

•Bu hal tarzı hakikatte bütün beyazların 
Uzak Şarktan sürülmesinin bir mukad • 
demeaidir. Bu mukaddeme Amerikayı ve 
Avrupayı cidden diifündürecek bir badi· 
sedir.• 

CUMHURiYET 

Şimdi ne olacak? 
Nadir Nadi, harbin bqlawıırun hemen 

aeneaı olduiu halde, bu bir aene z.arfın

cla bir çok defalor herkesin sordu&u •fim
di ne olacak?• ıuallnin bili iekrarlandı
ğını söylemekte, bir çok kimselerin. Al -
manyanın kaVI zafere ulafınası !çın, in • 
ailtereye bir taarruz yapması, bu taarruz 
bu sonbahara kadar yapılmazsa Almanya 
ve Avrupanın açlık tehlike:slne maruz bu
lunduğu kanaatinde olduiunu belirtmek· 
tedir. Muharrir, mihver devleUerin.i.n bu 
rünkü iktıaadl vaziyet ve hakild niyetle
rini kat'iyetle bilmedikçe bu mütalealara 
iftirak edilemiyece&ini, maanıafih, sulh 
ihtimallerinden bahsedenlere de raslandı
ğını ıöyledikten 10nra makalesini fOy)e 
bitirmektedir: 

·Günün muammuı kıırfısıncla zihinler· 
de akı. bulan bq\ıca fikirler bunlardır. 
Fa.kat luıkikati öğrenebilmemiz, her za ... 
man oldutu fllbi, gene yalnız hid!seleri 
dikkatle tak.lb etmemlıe bajlı kalıyor.• 

VAKiT 

Avrupada azlıklar ve çocuklar 
davası ahali ve arazi mübade-

leıile harbaiz halledilebilir 
Asını Ua bu bqlıkla yudığı makalede 

Tran.silvanya meselesinden uzun w.adıya 
bahMtmekte, bu münasebetle, Rumanya
run plebisit veya ahali mübadeleai teklif· 
!erini müta.lea ettikten JiOnra aha.ll mü • 
badelesi teklllinl makul bulmamakta, a
hali meselelinin makul mikyuta arazi me
Mleslle birl-.tirilerelı: ballinl teklif ettik· 
ten sonra da demektedir ki: 

.... Ejer ahali mübadelesile beraber bu 
ahalinin yaşamak için araziye muhtac ol· 
duğu ela kabul ediline bu prensipe makul 
bir tatbik ,.kll bulunmUf, bütün Avru
rarun sulhu için ebedi bir tehlike ,.k • 
linde devam edip aldecek olan umumi 15· 

lıra b kaynıjı da kölı:ünden lrurtulmu' o· 
lur.• 

YENi SABAH 

Akdenizde 
Hu.eyin Cahid Yalçın bu makalesine 

bu günkü harbin en mühim hedeflerinden 
biri de Akdeniz olduiunu .Oylayerek baş· 
lnmakta, İtalyanın ancak kuvvet lioi:lye -

sinde matlubu veçhile Akdeniz blkimiye
tini ele geçirebilecc&:ini söyledikten sonra, 
İtalyanın Akdenizdeki aainl töyle tasvir 
etmektedir: 

·Akdenizde öyle bir İtalyan donanması 
&örüyoruz ki saklanacak duman aramak.
tan batka bir fey yapamıyor. Nerede İn
ailiz donanmuına r•sgelmek talihsizliğine 
uğrua orada bir ıemisi batıyor ve diğer
leri de bütün :süraUerile kaçmağa mah -
kf.&ın bulunuyor.• 

Muharrir, makaleaini fU ıualle bitir • 
mektedir: 

·İtalyanın hiç bir -hak· ııaiıibi olmadığı 
bütün dünya naıarında olduliu gibi kendi 
nazarında ela Nbit olmuı bulunmak lcab 
eder. Şu halde harbe devam ebnesi ken
di bakımından tamamen '!'antıksıı değil 
midir? .• 

iKDAM 

Fransa, hezimetin mes'ullerini 
ara yor 

Abidin Daver, Fransanın ifga1 altında 
olmayan yerlerinde ve İaviçrede çıkan 
fransızca gazetelere at.fen Fransu: harb 
mes'ulleri aleyhinde takibat ·yapılması için 
Petaln kabinesinin kabul ettiği divanı ili 
teşkili hakkındaki kanundan bahsetmek· 
te, divanı tliyc sevkedilecekler arasında 
Daladier, General Gamelln, Reynaud, 
Blum, Mandel. Pierre Cot ile Guy la 
Chambre'in isimlerinin Nyıld.Jğını söyle -
mekte ve: 

cFransanın, harici manzarasının şevket 
ve uameUne rağmen; içini kurt yemiş 

kof bir ağac olduğu, hrtınaya göğüs gere
meyip yıluldıiı anlqı\ıyor. • demektedir. 

T ASVIRIEFKAR 

Küçük devletlerin büyük 
dertleri 

Ebüniya ı.adc Velid, Fransan1n çok kısa 
bir zamanda mağlUb olmasile bUyült dev· 
let ve milletlerin bilı f&fkınh&a uğradık· 
JarınJ, bir çok hesabların altüat olduğunu, 
bunun küçi.ık: milletler üzerindeki tesiri
nin nekadar büyük olacaj;ını tebarüz et • 
tinnekte, Yunan Batvekili Metaksas'ın iki 
gün evvel lrad ettiii nutuk ve bu nutukta 
söylediif. ·Yunanistan, Avrupanın temel ... 
lerini gnan bu müth.1' hArbde bi~araf 
kalmııs:tır ve bitaraf k11lacaktır.• cümle~i 
üterinde durarak •Silrprlı harbi• ç1ktı -
tındanberi bitarıJ kahp kalmamanın mü· 
nıka1J9bın muclb nelik bir me3ele oldu
&unu söylemekt.edır. Muharrir, yazuuu tu 
cümleyle bitirmektedir: 

Politika - Askerlik '. 

Hesab zaferden 
sonra görülecektir 

' 

H enüz ıulh olmadan, Franıada 
harbin mes'ullerini aramağft bat• 
lamıılardır. Daha 1914 harbinin 

mea'ulleri iizerinde münakatalar yapı• 
lırken, dünkii harbin meı'ullerini böy 
le birdenbire tayin ediverip mahke• 
meye ıevketmek yıldırım harbine uğ• 
ramıJ bir memleket için bir yıldırım 
kararıdır, ve Vichy hükumetinin Al· 
man tabiyesinden öğrendiii ancak bu 
olmU§tur- Söylendiğine göre, bu ifte 
en büyük meı'uliyet Daladier'de ırö· 
rülmektedir. Bu buıuıta Daladier ile 
beraber biitün kabine azaaı, ayni za• 
manda General Gamlin divanı i}iye 
ıevkedileceklerdir. Daha ıimdiden 
edü nazırlardan Mandel tevkif olun
muıtur. Vichy hükiimetinin F ranaayı 
!erkeden her Franaız vatandaıının ma• 
lına ve emlakine vaz'ıyed edileceğini 
ilan etmesine bakılıraa, Daladier ile 
beraber cmeı'ub telakki edilen bir 
çok kimselerin Franaadan uzaklattık• 
lannı anlayabiliriz. 

cMeı'uliyeb öyle bir kelimedir ki, 
onu kolayca bir kaç kitinin iizerine 
yüklemek kabil değildir. Fakat me .. 
uliyeti tayin eden bir tek taraf olur
ıa, o zaman meı'ul tutulanlar, tarih· 
ten baıka aığınacaklan bir melce bu• 
lamazlar. Yoksa Reynaud kabineıi 
zamanında Baıvekil muavinliii yapan, 
ve Verdun kahramanı diye o mevkie 
ıretirilen Mare,.J Petain'den de, niçin 
Sedan'daki gedik biiyüdiiğü 11rada, nİ• 
çin Paris düımeden miitareke yap• 
madığı ıorulabilir? Gamlin'den ıonra 
Franaız orduları Baıkumandanlığına 
getirilen Weygand'a da, harbin sevk 
ve idaresi hakkında ve bilhasıa Ma• 
gİnot'nun arkadan fethedilmesine da• 
ir ıualler tevcih edilebilir. Nihayet 
bunlar yapılmaaa bile harbin meı'uli• 
yeti kadar bir de ıulhun mes'uliyeti 
olduğu hatırlatılabilir. Fakat Vicby 
hükiimetinin bu rün tamamile Alman 
nüfuzu altında bulunduğu elle tutulur, 
ııözle görülür bir hakikattir. Meı'uli· 
yeti tayin eden Vichy hükiimeti de
ğil, belki Almanlardır. Bir zamanlar 
bazı hükumet dairelerini itıınl alhn• 
da bulunan Veraailleı'a bile naklet• 
tirmek için Hitler' e ricada bulunan, 
fakat istediğini kabul ettiremiyen İh• 
tiyar Petain'in, Alrnanlann teıirleri 
altında, mes'ulleri birer İp.retle tayin 
ettiğine şüphe yoktur. Filhakika ıim· 
di Daladier'nin, eski anayasaya mu• 
ııayir bir ıurette parlamentonun reyi· 
ne müracaat etmeden harb ilin etti• 
ği ıöylenmektedir. Bundan ıonra 
Daladier bir çok defalar parlamen• 
tonun huzuruna çıkmııtır; harb bir 
hezimet hali almadığı anlarda parli• 
mento niçin derhal müdİllıale etme
miıtir? Niçin bu mea'uliyet bahisleri 
ıimdi mütareke olduktan ve Fransa 
hükiımeti Büyük lbtililin dünyaya 
ömek olarak kurduğu eaaılan bizzat 
kendi elile yıkıp, otoriter Faıist reji
mini kabul ettikten ıonra ortaya ahi· 
ınııhr 7 Unutmamak lizımdır ki, parl• 
manter rejimlerde ıulh yapmak da, 
harb yapmak gibi parlunentonun mii• 
aaadeoile olur. Mareflll Petain oulh 
kararını Almanlara bildirirken parla• 
mentonun müsaadeıini almıı mıdır? 

Fakat bütün bunlar, bizim ıı;ibi re
len havadisler iizerine rünü rününe 
yazı yazan muharrirlerin, iizerlerinde 
ıırarla duracakları, derin derin tetkik 
edecekleri mevzular değildir. Tarih, 
bu meı'uliyet babıini elbette ki biz· 
den çok dİllıa iyi bir ıekilde, vesika• 
larile, yazacaktır. 

Şimdi bununla a18kadar deiilmit 
gibi ırörülen baıka bir hadiseden hah· 
ıedelim; Vichy bi.ikiımeti Franaanın 
dııında, İngilizlerle beraber harbe de· 
vam kararım veren General De Gau• 
lle'ü idama mabkUm etmit ve m:,;Ja• 
nnın, efyalannın müsaderesine karar 
vermittir. 

Halbuki General De Gaulle, ıon 
zamanlarda Reynaud kabinesine, a· 
ıağı yukan Harbiye Nazın vazife ve 
ıalahiyetile girmiı bir adamdır ve De 
Gaulle tank muharebeleri üzerinde 
yaptıiı etüdlerle ve n"lrettiği kitah· 
la töhret bulmuıtur. Weygand tank• 
)an süvariye benzetip de eben süvari 
harbini iyi bilirim, onun için tank da 
süvari ribidirt. diyerek 1940 ta da 
1914 • 1918 taktiğini kuJlanmak İı• 
tediri zaman, tank kuvvetlerini arttır• 
mak için yırtınan, ve nihayet teılim 
olan Fransa kartııında vaziyetin 'Va
hametini hazmedemeyip mücadele 
için lnıriltereye geçen adamdır. 

Şimdi Vichy hükumeti kendisini 
idama mabkiim ederken, chi.ir ve 
müstakil Franaa zihniyetini» de ida
ma mahkiım etmiı ve bu suretle bir 
defa daha Almanlara hof görünmek 
iıtemit demektir. Eğe~ harbin sonun• 
da lnıriJtere ralib ııelir, Franaa iıgal· 
den kurtulur d• tekrar hürriyetine ka· 
vuıuraa, De Gaulle, meıhur Arc de 
Triomphe'un önünde vatana ihanet 
cikmile kurıuna mı dizilecektir? 

lnıriltere ııalib ırelmezse, Fransa bu 
,ünkü rejimile ve bu ıı:ünkü mütareke 
tartlarile, mes'ud ve hür Fransayı, ve 
büyük bir imparatorluğu devam etti• 
receğine mi kanidir? 

Hakikat ıudur ki De Gaulle hak
kındaki karan, Vichy hükumeti deiil, 
Almanlar vermiılerdir. Çünkü müta• 
reke maddeleri arasında hiçbir Fran• 
sızın Almanya aleyhinde çalıımıya• 
cağına dair bir kayıd vardır. Petain 
hükiımeti, hu mütarekenin bozulma• 
maıı İçin, De Gaulle'ü feda etmeğİ 
muvafık ııörmü,tür. Fakat I.ondrada• 
ki miicahidin söylediği ııibi hesab, a• 
ferden ıonra rörülecektir. 

Mümtaz Faik FENiK 
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Kadıköy Halkevinin mükatath yüzme müsabakası 
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Müsabakaya bütün şampiyonlarımız girecek 

Soldan .. (a: 

1.-Arkadaş .. Kimyada tecrübe ça.Tlağl. 

2.-Kalem münakaşası. 
3.-Asmaktan emri ha.zır • Çok eski bir 

saz - İsimlerden sıfat yapmak için 
kulJanılan edat. 

,f,_. Garib • Derece. 
5.- İstihkak - Kıfın yağar. 
6.-Klor sodyom - Eski saray ve konak

larda kadınlara aid kı!un. 
7.- Almaktan emir - Lezzet - Uzaklık 

ifade eder. 
8.-Koyuluk. 
9.- Çevik - Himaye eden. 
1.:'ukandan a,ağıya: 
1.-Bir erkek ismi - Büyücek bir nevi 

kayık. 

2.-Kolaylık. 

3.-Sicimin kalını - Zevk - Bir nota. 
4.- Sol el ve ayağile iş gören - Tak-

maktan emri hazır. 

5.- İplik - Futbolde bir hattaki üç o
yuncu. 

6~ Kanad - Bordağın küçi,iiü. 
7.- Fi7ik.te bir kanunun ismi .. Hara ... 

retli - Uz.aklık ifade eder. 
8.- Alıp satmak. 
9.- lı-iukavele • Geçmiş zaman. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
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40 
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> !JJOO > 3000.- • -
> 500 > = 3000.-

, 
250 3000.-

, 
> > -
> 100 > 4000.-

, 
-

Ge~en aeneki yüzme müaablıkalarından bir ,..anzara 
ATSTITKT•IÇTEITIEJ 

2 HIEISIAIP •ILIEIŞ 1940 Küçük 
75 > 50 > = 3750.-

, 
210 

, 
Kadıkriy Halkevinin yuzme ~runu teş- 1 

vik maksadile tertib etti~i ınükfilotlı yüz
me müsabakası Onümüzdek.i cumartesi gü
nu Oğleden sonra Modada yapılıa.caktır. Bü
tün yüzme pmpiyonlarımızın L,tirak ede
«'ii bu müsabakArun ehemmiyetile müle
nasib bir güzellikte olacağı ümid edilmek
tPdir. YUzücüler Moda deniz hamamından 
yan~ başlayacaklar ve Belvü istikametin
de bir mahalde tespit edilecek famandırayı 
dönerek ıene deai.z hamamına avdet ede
ceklerdır. Kazananlara cazib hediyeler ay
rılmıştır. Diğer Halk.evlerinin de bu yolda 
tqebbüslerde bulunmalarını, neslimiz için 
çok lüzumlu bir spor olan yüzmenin in.
kifafı namına temenni ederiz. 
F enerbahçenin tenezzühü 

J 
Bu &ene futbol ve atletiıın f8.Dlpıyonluk'" 

3 AIKI• LIAIFl•IMll 
4 Rl•IHIAIKIAIRIEIT 
5 •lı.;IAIMI• TIEILla 
6 HIAISIIILIAITl•IN 
7 AIKl•IŞIEINla LIA 
8 RIAIYl•IRIEISI l iM 
9 AJLIAlYI• Ti l IRJE, 

( __ R_A_D_V_o_) 
Bu günkü program 

Cari Hesablar > 25 > - 5250.-

K°'ideler: 1 ,ubat, 1 mayİa, 

İKRAMİYE PLANI 1 ağustos, 1 ikincite.,-in tarih· 
!erinde yapılır. 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Reımi Daire ve Müesseselerin Nazarı Dikkatine 

Kok satışı icra Vekllleri Heyeti kararile Eti Banka verilmiş olduğu~ 
resmi daire ve müesseseler ko klhtiyaclarmı doğrudan doğruya Eti Ban ,ı 

maktu !lat üzerinden ve münakasasız temin edebUirler. Binaenaleyh, deııo6 
alacakları kokları nakli için varsa kendi vasıtalarını kullanarak, yoksa 11~ 
hususunda müteahhld bularak lhtıyaclarını halka ald taleb tehacümü ~ 
olmadan ve biran evvel temin etmeleri IA.zımdır. (60''. 

larıru alnuı olan Fenerbahçeliler yıl
dönümlerini ecnebi takım getirmemek 
y'iuünden kuUayamamışJardır. Bu bayra
mı ya.pamıyan Ferı.erWer ayın 17 nci cu
marteşi ,unü ôj:leden 10nra batlarnak ve 
gl!"ceyarwnda.n sonra bitmek üzere bir va
pur aeıintiai terüb eınu.lerdlr. Feherlile
rın bu tenenühünün muvafiald.Y*t ve ej
leııceli olması için fimdiden tertibat alın
malttadır. 

Gene geçen aeneki yüzme müsabakalarından ..• 

12,30 Program, 12,35 Müzik: (Pl.) 12.50 
AjaN haberleri, 13,05 l\lüzik (Pi.) 13,20-
14 Müzik (Pl.) 

Atletizm: 
Şampiyonada uçuncü 

kategori dereceleri 
Dünkü nüshamuda İstanbul atletizm fam

piyonuınm birincı kategori müsabakala
rından bahsetmiş ve Fenerbahçeııin tekrar 
,.mpiyon olduğunu bilclirlrken günün de
recelerini de dercetmiştik. Türk aUetlzmi.
nin terakki ve inkişafında en mühim rolü 
oynayacak daha ufak kategorilerdeki at
letlerdir. Nitekim bUilinkU yüksek dcr<ce
leri alan birinci ııuuf atletlerimız de iki 
IC!le evveline kadar uçüncü kategoride ya
r1~makta idi.ier. lstanbul atletizm oampiyo'" 
naaında üçüncü ve dördüncü k.ategonler 
~piyonluğunu büyük farklarla alan De
"" lliesi talebesi bilhassa nazarı dikkati 
ce!betmiştir. Bu muvaffak.iyette spor öğret
menleri üsteğmen Tevfiğin büyük rolı.i var
dır. Kendi!ini ve gene denizcilerimizı teb
rık ederiz. Üçüncü kategori dereceleri oun
laıdır: 

Ko,ular: 
200 METRE MASİALJ. Vakit; 30 saniye. 

1 inci Ender, 2 nci Agop, 3 uncü Marinakis. 
il o ~IETBE IANİALI: vakit 17 .4 

ı lnd Marinakls, 2 ne! Şeref, 3 üncü Ender. 
100 METRE DtZ: Vakit: !1.2 

Birinci Turan, ikinci Kamırar... üçüncü 
Fikret. Kategorinin yeni Türkiye rekorudur. 

400 ~IETRE DÜZ: Vakit: 57 
Birinci Şinasi, ikinci Hüseyin. üçüncü 

Yaşar. 
108 METRE DÜZ: Vakit: 2,12.9 
Birinci Habib, ikinci HüseyinJ üçüncü 

Şevki. 
200 METRE DÜZ: Vakit: 24.5 
Birinci Şerif. ikinci Turan, üçüncü Hilınl. 
4X100 BAYRAK. 
Birinci Deniz lilesi. ikinci Kuleli lisesi. 
ATMALAR: 
GÜLLE ATMA: Mesafe 13.11 
Birinci Karamalengo, ikinci Seyfi, üçün-

cü i.mail. 
DİSK ATMA: Mesafe 36.77 
Bırinci Mehml!!d., ikinci Sarkis. 
ATLA~IALAR: 

YÜKSEK ATLA."\IA: İrtifa 1,66. 

Sağlığın kıymetini takdir eden ba
yanlara idet zamanlarında seve, 
aeve kullanacatı mikrobsuz, ufak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince 
elbiseler altında bile belli olmaz. 

FEMIL ve BACI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 

Birinci Necib, ikinci Ragıb, üçüncü Cemil. 

SIRIKLA ATLA~tA: İrtifa 3,03 

Birinci Fikret, ikinci Münir, üçüncü İhsan 
ı;zus ATLAMA: Meoafo 6,17 

Birinci Ya,.r. ikinci Şefik. üçüncü v.,.... 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz.. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve iıkmnsına m~ni olur. Yağlı 
ve yağsıı olan tüp ve vazo.lan 

vardır. 

18 Program. 18,05 Müzik: Caz müziği 

(Pl.) 18,30 Çocuk saati. 19 l\lüzik: Çocuk
lar için 19,15 Müzik: Fas'1 heyeti. 19.45 
Ajans haberleri. 20 Müzik: Çiftçinin s~ati 
20,15 Konutma: (Çiftçinin saati) 20,30 
1\1\islk: nkara ra~·oau küme 11es ve aıt~ 
heyet!. dare eden: Mes'ud Cemil. 21,15 
S.rbe•I saal 21,30 Kon"'ma: (Radyo ga
zetesi) 21,4.5 Müzik: Radyo salon orkes
trası. 22,30 Ajans haberler4 Borsa. 22,45 
Müzik: Radyo aalon orkestrası. 23 Müzik: 
Cazband (Pi.) 23,25 • 23,30 Yannki proa
ram ve kapan.1'. 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
Halide P~kin beraber 

6 ağustos saU ıünü akşamı 
BAKIRKÖY cMİLTİYADİ> Bahçesinde 

cHABIBE TEYZE• 
Vodvil 3 perde 

ABONE ŞARTLARI"'\ 
Türk:ile için: 

Bir aylık 90 kuruş 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 
SeneUk 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kun1' 
Bir senelik 1600 ,. 

fm:uyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum nqriyatı idare eden Yaz.ı 
İtleri Müdürü : 

Ce'tlal Hakkı SELEK 

Milli Piyango 
idaresinden: 

1 - 7 aylık 

önümüzdeki Çarşamba günü 
Ağustos 1940 piyangosu 

saat 
18 de Kadıköy Fenerbahçe sta4ın

da otomatik kürelerle çekilecektir· 
Bütün İstanbul halkı bu merasi-

davetlidir. 
çekilişe aid 

maddesinde 
bin liralık 
küre birden 
40 

planın 

olan 
onuncu 

40 adecl 
de altı 

FOSFARSOL F O S F A R S O L, Kanın en bayaU kıslDl olan kırmızı yuvarlacıklan ıazeliyerek çojl'altı.r. Tatb tstab temin eder. 
Vilcude devamlı ıı:enclik. dinclik verir. Sinirleri canlanduarak asabi bubranlan uykusuzluku ı;deriı Muannid lnkı
bazlarda. barı.ak tembelliğinde, Tifo, Grip. Zatürrieye, Sıtma nekabatlerinde. Bel ıı;e"'ekliiti ve ademi iktidarda ve 
kilo almakta '8Yanl hayret faldeler temin eder. 

JEA.CK LUNDOl'c 

Mütercimi: N. AYKUT 

,l/lacera Romanı 
TEFRiKA: s 

Sandal karaya yana,,ıınca delikanlı derhal 1 beklediğini bilmiyordu. ~mer. süz:eli kwo 
atladı ve sandalı kuma çekti. m6tanet ve az.imle dolu aozlen deıikanhnın 

Sahilde kimsecikler yoktu. Emniyet ve <likkatinden kaçmadı. Acaba bu 8Uzel kızı 
itim.adla Ueriledi. Yabancı bir sahile çıkan da.ha önce başka bir yerde mi ııOrmüştü? 
bir seyyah yolunu sormilk için ne yapar? Kız ona hiç de bir yabancıya bakar gibi 
Tobü birklnl arar. O da etrafta birisini bakmıyordu. Hiıyattaki tecrübelen ona 
arıyordu! gOstermişti ki biribirini hiç tanımıyan kinı-
Biraı e!lenmek ve vakit geçirmek için s~!er böyle bakışm.azlar. 

ı-.hile çıkmıştı. Halbuki tesadüf kaf11SUUl Esmer güıell kız iki elile delikanlıyı ken
umduğundan da fazlasını çıkanyordu. De- eline doğru çekti; ve. yalvaran bir sesle ku
ınlnki tı.yazlı kadın. bir ıihirbaz kutuaun- lağma fısıldadı: 
dıtn fırlıtmıt gibi, an.sızın çahlıklırın ara- - Çabuk' peşimden gel! 
smda.n aıçradJ ve i.ltl elile delikanitrun Jto. Delikanlı bir an mukavemet etmek iste· 
lı.1na YllP\Ştı. Bu. çok gene ve endamı fev- di Fakat acayib gene kız de<liğini mutla
kal.ide mtitenaaib bir kızdı. KolU."l.U da o ka yaptırmsı:ğa azmetmiş görünüyordu. Bü-
kndar ııkıyordu ki.- tün kuvvetile delikanlıyı 61.İrükledi. 

Delikanlı &erbest kalan el)Ie tapk8$1lll çı- Yakındaki balta görmemiş ormana kendi 
kardı ve bu acayib güzel kızın kıııı11!ında arzusile mi gidiyordu? Yoksa bu ateşli 
eğildi. gt!nc kızın zorile mi? Bunu tahlile kudreti 

Gene adam kendisinı bir çok sürprizlerin ycktu. 

F O. S F A R S O L'ün: Dif(eı bütün kuvvet ,urublanndan ilstiinlül!il DEV AMLJ BİR SURETTE KAN, KUVVET, 
İŞTIBA TEMİN ETMESİ ve Uk kullananlarda bile tesirini derhal ııösıermesldlt .• 

Gene ku: timdi onun elinden 
Başını delikanlıya çevirerek: 

- Ben ne yaparsam een de onu yap! 
Diye bagırdı. 
Deıık;.nlı ""'1ece itaat ediyordu. Gene ku 

eğildiği zaman o da arkasu:ıdan ~ğı.J.iyor, 
rel\):>eri k~unca o da beraber koşuyordu. 
Bıraz şonra, gene kız answn durdu ve de
likanlıyı da zınk diye durdurdu. "leıe o
tuı du, delikanlıya yanında yer gosterdi. 
Elini kalbinin üstüne koymuştu; derin derin 
gu~İJs geçirdi. 

- Allaha çok şükür! dedi Oh! Merye
min lütfuna hamdolsun!.. 
Aynı hareketi delikanlının yapması ar

zusunu izhar edince beriki, ıüleıok, elini 
kalbinin üstüne koydu ve gene kıa taklid 
etti. Fakat ne Allahın ne de Meryem.in a
dııu ağzına almadı. 
Delikanlının güldti.rücü vaz.iyetiıu s:oren 

gene kız: 
- Siz hlç ciddiyet nedir bilmez cnısiniz? 

dedi. 
Bunun üzerıne }"rancis Mora:an ciddl ve 

vakur bir tavır takındı: 
- Auz Bayan_, 
Dıye baııladc 
Fakat gene kız an.swn onun sözünti kes

nı!lti. Delikanlının hayret ve tatkınlıgı git
üll.çe artıyordu. Gene kız yere eğilmif ve 
uzaklan dinlemei,e başlamıttı. Dar orman 
yolunda. kendilermdcn bir kaç metre ötede 
bir a,yak ııesi duydu. Delıkanlıya ifaıetl• 

Sıhhat VeklUetlnin resmJ müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

SU6masım ihtar etti. Sonra, bir yay gibı hr
layarak, daracık yolun ilerisine atıldı. 
Delikanlı olup bitene kulak kabartıyor· 

du Gene kız bazı adamlara bıpanyolca bir 
teYler eoruyor, onlar da alçak perdeden 
Ulkat ısrarla cevab veriyorlardı. 

Sonra, bu adcımlar ormanı takib ederek 
sahile doiru ilerilediler. 

Gene kız; derhal delikanlının yanına dön
dü, lokal bu .. ıer elini tutmadı. Biraz da
ha yürüdüler. 

Gene kız durunca delikanlı, sanki oyun 
oynayorlannıo &ihi, ona aokuldu ve elini o
muzuna dokundurarak: 

- Elim üstünde! 
Dedi. 
Gene kızın koyu gözleri görülmemiş bir 

öfkenin kıvılcım!arile doluydu. 
Delıkan!mın sert ve kaa bıyıklarını gös

tererek: 
- Budala! diye haykırdı. Koca sersemi. 

Sanki böyle bıyık bırakmakla kendini ta
nının.az hale mi &oktum aaruyorıun? Hah, 
hahl. Ş8'"yım aklına ıı.rıı .. 
Delikanlınm hayretten •Pı açık kalnu4-

ti: 
- Fakat aziz bayan.~ 

Diye itiraz etm•k ıs!Aıdi. 
Likin cevab, bu harikulide ıeoc kızın 

butün hareketleri cibi, hlç beklenmedik aa
rib bir cevab oldu. Gene kız bir lwada 
rovelverinin namlwıu.nu delikanlının göbe
~e da.Yamlflı-

Francis Morgan tekrar söze baş!amak is
tedi: 
~ Sayın bayan!H · 
Fakat gene kız karşwndakinin .söz söy

lemesine imk8n bırakmıyordu. 
- Bu kadar konuşma yeter! dedi. Hemen 

çekin arabayı ve gemiye aUadı,g:ınız &ibi 
yallah! .• 

Gene kız; bu sözleri söylerken boğazında 
bir luçkırı.k düiümleniyordu. Deıikanlı bu
nun farkına vardı. E:mıer &üzeli e,Alayan 
biı· sesle devam etti: 

- Evet, gidin! Sizi gözünl. görmesini Gi
düı, gidin! Ve ebediyen! .. 
Delikanlı ce\'ab vermek için a&zını aça

M oldu; fak.at, bir kelime bile tKıyleye

medi. Zira, rovelverin namlusu gıtLikçe gö
beğine &Omülüyordu. 

Gene kız de•amla: 
- Eger bir daha buralara ayak basarsan, 

Allah Lillah hakkı için bu •ilahla canıma 
kıyarım! .• 

Dedi. 
Delikanlı bu vaziyet karşısında oaşkın 

,aşkın mırıldandı: 
- Pekiili canımı Senin dediğin olsun! 

Gideriz buradan vesselim! .. 
Bu &Ozleri söyleyerek ıeıniye do.;ru ile· 

riledi. Gülümsemek isteyor; fakat oynadı
iı bu anlqılmaz ve tuhaf rolden ötiırü iz
zeb nefsinin kırıldığını da gizleyemiyordu. 
Başını çevirip arka,>a b~knla&ı da erkek
li&• yakıftıramadıiı ıçın meçhul sene kı-

µn peşi lll'a gelip -gelmediğini w;- bi~ 
yordu. Nihayet sandala yaklaşti. Tatlı ·~ 
meltem hurma dallarını sallayor; derıl 
ayna gibi sathı altın pullarla titreyordı>,.. 

Birdenbire pek yakında bir hıçkmk dw 
du ve verdiği ilk karara rağmen başını çl' 
virmek mecburiyetinde kaldı. . ff 

Garib şey! Gene kız peşi Ml'a geJnıişU 
hıçkıra hıçkıra ağlayordu. 

Delikanlı bir sıçrayışta kızın yanı.nll .o: 
kuldu. Elini merhamet ve şefakarle onıtJıı:ı 
na koydu. Esmer güı.eli bu teması ~d ; 
etmez irkildij ve, titreyerek, sıcak göıY"11 
ları arasında delikanlıya sitemli bir na~ 
bakti. 

Franci.s bütün bu hallere bir mana "~ 
mıyordu. Omuzlarını silkti. Ve tekJ:at ":!; 
dala dönmek istedi. Fakat gene kiz bu ıf 
fer gene önüne dikildi ve onu bıraknısl' 
temedi: 

- Hiç olmaz.sa .•. 
Diye kekeledi. ; 
Sonra, hıçkırıklarını zapta çalışarak. i1İ 

ve etti: ti 
- Ebediyen biribirimizden ayrılmadaıı 

ce beni öpebilirsin!... ~ , 
Ve kollarını açarak delikanlının söı:1~ 

atıldı. Sag elinde tuttuğu rovelver hll'°'' 
kalmıştı. _ i)I 
Delik~lının tereddi.ıdü bir sanıy_e 1' ~; 

burmedı. Gene kızın ateş gibı yanan ulld8 

!acile ağzının kilidlendiğini duydu. 
(Arluw vııd 
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