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Beklrlık Wt'Qlsl kO"*Cai)J haberi. • • 
t:salediye muhaseoe mUdUrlUOUnde 

açılan imtihanı kazanar.lar doOru de4ıı · 
fstanbul Be1ediyes:I Muhaaebe lfUdUrJOiftıse '19'

aMen alı.nacak memurlar için açılan lmtilıaDJalda 
muvaffak ola.olar mnba•be heyeti taııfından teııbtt 
cılunmuştur. 48 talih anıR11tda muvattaır olan 11 ~· 
ainln lııimleri §UDlardu': 8üruri Ôlr.ıe», Nltdaet ~ 
tunç, Sabahaddin Öge, Malımud Sönmes, KUnl;ffl. 
Angm, Mahmud Tok, Raşid ÖZlbıer, Nermin, ~ 
Sena, Nihad öntak, Vasfiye., Bunlar derhal ~ 
olwıacaklardır. 

· &!Jrıun 2G (H"--") ~·-" - -• """"" - .-wye VelıAletinin bekarlık vergisi haJıkın® bir bntın 
dığı haberleri ~ tm pro;ıeaı hmıırlıı
iharettir · Büyiik . e emigtır. J.feııe.le §UD~ 
bu ııekilde bir ~!'!!eclisıııde ewcloo yapılan· . 
tnki malfıınatıan e VekAletlerin bu bWIUf;- ~-
nıın ÜZeriııe llu:ar &Orulmııştu M:ıllye Velı:Ueti bu." ,•' GAZETESi 
eümene vermiştir ı bru:ı Dla!Oroat h~~' ve eıo ~ 

' · ' ldarn yen · 

auNLOK AKŞANJ 
Nuruosm&niye caddesi, 8'1. İstanbul Telefon: .24154 Tel. ~T. tstanbuJ 
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~azarlıkSIZ satış mecburiyeti kaldırılacakç İngiliz Morgentav 
_!azan:N.A.KllçOkıı . b b d . 
~~ . o~un yerin~ !en~ _ ~ir kan.un konacaktı~ . 1;~a%ı;~~n ~:~ı:::digor 

l ngiltereye 
hücum 
edilecek mi? 
Hitler'la etrafında !:1:1~ mun~b.ıerıne karııı iç tıcaref mudurlugu genı kqnun proıesı 3 ay ıçtndeAlman-A ·k · ·ıı 

JlaJ'ak kat bir hitabede buJu. - ~ d t tk "k t · ı ml k .. d. merı a ın gı ere-~ lıugtin}{nAvrupa fa••ası uzerın e e ı a ını ama ama uz ere ır . ...,. · -. ~~-----
ıbıeği ı!:~ w.tbe- Pamrbkııız satı§ kanununun 4:13Sese ymeııattığı emteanın f '"'\yaya ve ışgal ettıgı ye her ay 3,000 kılar arasında 
;::.d~~~· p ş:~ ~~ =:at m~~;~dadola=~ :;~~=~z:m n!

00: Milli Şefimiz. yerlere bı"nden faz~ tayyare verecektir ı"h tı" IAf çık t.ı g"ı 
b.n kon!eran an ananıerı- Ticaret Vekaleti tarafın - burıyetinde olacaktır. R . h y . -o:-- d 

. ııın® Birleşih ' A- dıuı kanunun tadili :ıçiD yelli bir Bu uretle pazarlık bu azami eıslcum ut' dUn e~ ( k v · gt 26 (A.A) _ M -

~:nciye lllWn ~?rdell proje hazırlanmaktadır. satış :iyatından tenziİat yaptı - ,şllköy hava is!asyo- a a 1 n yaptı I ar Jiye ::U.ı c;· Morgen~u yapU:~ temin edilmektedi 
ehenıını.yd/aaadığımız ~lcriıı Bıı projeyr n~ bugün rabilmek ga.ye;ıiyle vukubuJn:c.-ılr nunlıl şereflendırdiler olduğu bir beyanatta, Birleşik 
bı4de di~~ müteııa.~~b fev • mevkii mer'ıy~tte bulunan "Pa- tır. . Milli Şef 1ıımet lnönü dün taarruzlarından Dik Amerika hükfımetinin, lngiıte _ .• • .. v . 
ııa~r ~ bır nutuk zarhkııı>1 satı~ kanunu , tama • Diğer taı·aftan fiyattan göa· Florfo deniz k<;şkünde lııtira· sadl düşma~ için reye, yapmış olduğu muazzam Gorıng, Gobels,ı°"eıt~ 
ııo~a. tem fiııtııkta uç . ıo.sslı men kaldınlaca.1<, yerine yeni teren etiketi~ serbest rekabeti hat etmişler ve öğleden llQllJ'a hayat kıymeti olan siparişlerden maada, ayda üç İngiltereye hücum edı 

1 ı _ Garb as edilm~ktedir . bıı .kanun var.olunacaktır. temin edecektır. ıı."W.t 18.30 da Yegilköy civa·· .. h. bin askerj tayyare mübayaa e- • • l · R • 
!AV?upa nıııs: kiir_r~m~clJ Bu yeni kanunla pazarlık.sız 1ı; ti~t umum . ~ü.~ürl~ğii nmh .b~ gezınti. y~pmıı;Inr- mu ımmabnı mÜm· debllmesi için_~ gel~ ~w _ meınesı, Hımın er', 
ae Anı.erik ekele:ı \t6eruı - eatış mecbunyeti kaldırılacak - bu yenı kanun pro.ıesı uzenn . dü ı İnönu, bu gezınti esı:ıııııın- kün oldnğu kadar huleti yapaeagııu soylemıştir. benqop ve harbın ıd 
ın!lltereJr b~ h=unyetıennın tn· Bu sınetle pazarlıkl.-ı satış deki tetkikatını tamamlamak ü- da Yeşilkoy bava meydanını imha etmek Ve lrt-- Nazır sözlerine şöyle devam • d hi 
Jeti. xr ye teıııE; etm..... yapın:ık imk!lnı t€ınin olunacak- zeredir. Kanun Meclisin bu dev- ı da ziyaret buyurmuşlardır. etmiştir: re sın e az veya 

2 _ ~ ınill tn Banunlıı. bera.be.r her mü • re içtiın:una sevkolıınacaktır. Mil~ ~er b~gün öğleye J.a· ı giltereye yakın ola-: -: - Bu ~aJJmnlar yeni .tnbri- mes'uliyeti olmıyan 
l!ıtısaaı etıermıniı~ . . dar köşkte ıııtirahat ederek rak elde ettiği hava riknl:ırın ınşo.sını ıcal:ıcttırmc w • , • 'lA 
leriııın refah ve hayat Sf'viye- B •• •• k b • h • t hiçbir yere çıkmamı§]nrdı.r. .. 1 • d kil mektedir. İngilizler bu fabrika- gerl~rı ıse ısti aya g 
alıııınas.~rltneıı:i için tedbırl~r I yu ır ızm e T . k. Al us enn en çe . me- tarın iıışas· için lazım gelen mc- rişi ıme si hu su sun d 
8- 1.lüa ür ıya - manya ğe mecburkılınaktır baliği vererekleıinl vadetlikleri t k te dir l 

::::.~~;:!7'. Haliçt y'"z""stu"" duran tarı"hııa ticaret muk veles" ay1;:!:<la25~>h;nS:~ü~ ~!'.~;~a:::~~;::: ıs.~:dro,e2!in;:A)-Rcut 
lfcırıreo 'YeUerj, Almanya ve nnziler ta- Hazıneınız, h:ırbly<' ve blbrıy.-ı ·bildlnyor: 

~~~~~E:: kadirgalarla saltanat kayıklari ~ro~, i!'~aJ.~nd!ı .. :::~~=:~:;~~ :~~;~::=.;r~:: . fil~:!u~eı:~:irig~yo~. 
l'e ~· Her türlü arn.zı zarıt kiye ile Abnanyn arasında 121 ynpmışlardfr nı fabrhik:ılar, Birle!Jik Ameri - Sözüne inanılır lJi.taraf m 
ıa ~dan ıu.a1t olan Aınen Yag- mur ve kar altında çürüyen lıazlrru:ı tarihinde imzn edilmiş İngilia hava kuvvetleri kaya senede oo binden fazla tay- lıalard:ın aldığım haberlere gö 
'..A .......... ~ırleri alınakJa butün tılan prens:ilı,, :ınlaşınasına milB· gece gündüz mühim askeri ve yare imal etmek im:lıiinını vere- Hitler, etrafındakiler arasın 
;.;;;n•UllllıJ emmyetini teının ı·i tarihi kadirgalarla eski saltanat tenlt ve 21 milyonluk bir mü · l ııın'&i hedeflere hücum etmek va eektir. Es:ısen bu rakk:ım B. Ro mevcud ciddi fikir anıaşmaslı 
Jra&.rga.ıi:;" güdüyor. Ee:ı- 1, G badelcye müteallfü kat'! ticaret · zıfcsini dcruıit!ı etmişlerdir. Bu oseveltin 15 mnymta mcmleke ~ ile karşılaşmış buıun,maktaaı 
r1ııin Avru .A.lmanyası ı•t~kle · kavı kla rL ta mir edilerek deniz ve tediye anlaı,'lllaları bugün ha- hLrekat val!:i mikyasta alunlar tin müdafası nalondn vftrmiş ol· Göring, Göbels ve Keitel, 1n 
Cle Oldıığ pa topraklan uı.tur.. Jl riciye Vekfıletinde imza. edilmiş- olup, münferid .·tayyarelerle ic- duğu mesajda zikretnıi~r oldu - reye hiieuın yapılmaması b . 
Jcrkı tdlrm~ bır tok D1İln88ebet· muzesindc teşhir .olunacaktır tir. Anill§mnlar Tilı'kiye nnıru - r:ı edilnliş aeğildJr. ğu ral:nmdll'. · Biııde ısrar etmektedirler.~ 
ka ile m""'~~ıı. :ıse dt: Aıneri- na barlclye katibl umumisi bü- Yapılan bu hava tanrruzln • B. Morgaııt-lu şunfarrilave et- bentrop, Himler ve ba,rbin 1 

llıı.ı ..,,...,._bir çalı§ım; b Tiırkiın dL·nizcıJıs i çok eski- !erle suslu bulunan kadırgalar yük elçi Numan Mencmeııciog" _ nndan makııad düşman için mitJtir; resinde az ve yalıud biç 
"'15<, bir lktıaft.> • u·. baya•' kıymeti bal' ~ olan mü • üfrit etrni """münasebeti tcııi" dır. Bey.md,vt Kanuni devirle- Kasımpaşıı.fla. bir salaşa nakle - !unun ve Almanya namına bü _ "' • - İngilızleriı: çok paraları liyeti olmıyan diğer •. ın 
illan y.'.:',,.~nJpaııın hi : bır za ~· rinde Türkl~ı Akdepizı bir göl dilmi~ti . Bu arada 74 çift ki.ı - yill> elçİ ekııehlns Franz Von P.:ı- himmatını mümkün olduğu ka- var gibi gör\lnüyor, zira bıı i~ler ıse, iSt.iıa hususunda ısrar ey 
demi -.S"'lll esaslara uıtırıa.ı e- halıne ı,.UrnJJ~!er · ve meşhur rekle kullanılan bir de kadirga )l(ID'in imznlarml taşımalrtndır.' dnr imha etmek, ve İngHt.creye muazzam meb:ıliğe ihtiyaç gös • me1';tedirler. Hitler'in son nu 
lre~~ı . tabiı oldu~-ıırıd::m Kl'mnl Rei>ı Atlas Okyanusuna vardı. Bu kadirga kayıkhanede •n~ yakin olarak elde ettiği hava termektedır. Bundan maada ill- kunun tuhaf mahiyeti, beın 
rik ıu hır li<>lt Vesil<>ı·lc Ame bile tnşar:ı.J Krietof Kc•! C1ınbun ziyaret~ilcre gösterilirdi. Bu B b h B 

1 
. il~leriııden çekiJmeğe mecbur kıl giliz makamatı, 1941 ve 1942 hemen muhakkak olara!< b< 

tini~~ nUfuz etıncJ.. mtiy{!(;e: .Aırı<>ıikadan <limen l< eşi! g~mi - mubte'lefil kadlrganın kürek U sa a e ÇI.,. •, n:aktır. Bu hüeİımlarla, Holan- seneleri zarfında ayda3000 ?Y- dan doğmuştur. Hitler daha 
lıaç Bene uetnıek IH.zıın gtlır Bil lermi bile ~mr almı~~ı. tahtaları nazara ve ısıtmaya şi- d d .. da, Belçika, Fransa ve Norveç yare teslim alabilmek için der • yade Amerikal71 alfıkadıır e 
Bındaki. N evveı LAtin Aınenka- Esl<ıden 'sarnyburnıında, şıındi- fadır şek;inde bir hurafe orta- ka an o nen üslerinden kalkarak İngiltere ü- hr.1 icabeden tedhırf(ori de ala - ğe matuf sulh- projesi ili . 
ııuı.nı ..... _ ~ talırikatiyle ııon :oa- gıirorük aınba.larmın bulundu- ya atıldığı için ziyaretçiler ka· • • zerine vası mıkyasta hava bü - cakhrdır. tumunu ileri sürmekle beril 

--tUdkl ne§riyat .dd' ğu yl'rde tanhl ka~'lkların mil- di·rgan· ın kilreklerin·i· pastı. rma talebelerımız Clıillları yapmak ihtimalleri çok -"11C- evvela İngiltereye karşl çokk 
birer de!i:'dir ~.~ - ı ı:ı.mızın m:;oküJ kılınmıştır. ı:-on 

) • "'ite Panaııı k haf azanı ıcin hususi kay1kba - gıbı vont:ı yon~ tüketınışleı - • _,, A k ha fazla tehdidkar bir ........ 
kongres· d <rı aıı " b b t 10 30 d S İngili2 hava kuvvetleri dil§ - • Al ı'd lllz B' ın e CordeI! Hull yı.1 neler vard1 Bu binal:ır yıkıl - di. Eski yerlerinde iyi muhafaza Bu sa a saa · a ır- ffi e ll a • !anmalı. niJetinde bulunuyo 

ırleşik Amer·k - dıktar, ROnrn derıızd?ı k br.kımın . cdilemiyen kadirgala.r yeni ıinl< - kecı garına muvasalat eden kon mana bir dakika rahat verme· -
bu."tün ·- ·.e~ık· a m' aLıç.·ın ct!'b. ı., 11 gal üteak.b mektedir.10mayısla17 b·~iran manya ve ı·t~I- . Aldıgım" haberlere göre, G 

"-il • enı ketl dan yiıkseh J.ıymetı haiz olan !edilen ııhl~larda büsbütün ih- vanı<ıyone e ış 1 m 1 -· f--'" 
çın böyle c""-" bir tedbı erı , _ n-ı ., " kalan tal bel ı · arasında, Alıııanyaya ve Alınan ring .lsti!B. riskinin ~ok "'""' "'"'• r 1 v ' l\ıym<'t1' taslar!;: ~e "ö~k- - rnnl e..lilmi~lerdi. Tavanları çlik '°" eınaua e er mız - ~ 
nıaınıu lek!ıf ....... ,. . ırı u. ın den 12 kişilil< biı' grup ooh..; - tıava kuvvetlerinin faaliyette ı dn<"n bahsinde Göbelsle h nuu.'.Stir A mür;, yağmur ve kar :ıllmdn .,._.u, yaya petrO ta -.,-
da ceryan e<) • • vru,,,., • tı.ıhuh k Wdt"cn ıt.ııcic k<•J[,ylık- l< :ılmışlardı . fnkılabdaıı sonra Mlze gelmış, istasyonda ailele-- bıtlunduğu memleketlere karşı · • • fikir olmuştur. Bunlar, bilah 
lakayıd kalın~h~:~~tt ''.~'klll fo Jıalldım k ,, oıunu buldular kadırgaların muhafazasına e _ ri tar:ıfınılnn . bararetle kar§ı - 4.lG kadar bllyük mikyasta a- Ş Y' ı·ı • Keitel'in fili müzah:ı.rctini 
m""hur A eunu" 1 hıt""ılıl<L h~t>t '""~ı üzerınej J l ~•ır ]tınlar yapılm0 ıstır. ' " an gem eri etınişlerdır. Mub-"k-'' ki·, A tık_, ak' menka bıta. raf' tii,ı aı·- . , Jıcınınıy>et verilmişti. Müııalmle anmış O.n• • , • "" ..,. 
· v aların ieba ınut~~ olan vt :ı-~rrni bir hiıkü- Vekilı Al• Çetinkaya bn dede MeHebleıı tatıl olduğu ıçi.n Hücumlar yalnız kara hedef- , • f . payı Almanyrının haklınlYeli 
ka eflı.6.r:ı rıyıe At11~rı- rnE"tin ı ştıral<ıylc yapılan l<onfe- dönen talebeler Sl""ıka, Alman- lerilc iktifa etmiştir. Zira Al< - te V (1 etti ·· da s"-' ., _uınuınıyes1 knı~ı~Jn _ y;:, digilrlannı görmüş ve bunla- ~~ - . tında tek bir ekonomik d.UU 

w- a...., !'be.rnıniyetın;, k rnıwtı, t~~m bır goruE mut~ baka- rın iyi b 'r şekilde mubafaıo::ı ve ya, Yugo~lavyn, Bulgaristan yo ı man bahriyesine karşı da 66 Washıngton, 26 (A.A.) 
diyor. nytıı>. tı utuu~. ve bütun Amerika hü- tamir edilmelerini al8.kadarlarn lunn takib ederek gelmi§lerdir. :ıkın yapılmıştır. Ha;.ı ı<? na...rı B. Morgent:ıu, İs- haline getirmek hususu~ 

kfı.rıetlcn tekrııil enC'rJilerini A- • son projenin arkasında Go 
(He keptu h s out of waı _ bızi 

ıırlıden maeun bu 
nın müsta Yllrdu) duıL'il· 

cab olınıyaca , L 
8.ti gittik gl HMl:t 

bl·r . Çe Aınerikad:ı umuc:; , J unan h · 
dir So :ılinde yerJe~mı !•fo . 

· ıı hır k:ı , 
Anı6 ... ,_ ' fi<:n('.(jentJen 

- ... a beynelmiJ 
yolların:ıa h . el med~nıyet 
nılııal teşJriJ ::;:ıe .. A~nıpaya 
ketler DIÜ§nJıed ' buyük haı ·e-
K .. "'- .A e edilmektediı . 

UÇ.ın. '&tıpa kökü 
gelen bir ~ hasta ~azıden 
al!.ında mustarib iken Aın u;lecm 
dev adıınlnriyle Yil.Yiiye ,,. enka 
1 l'I!" ge .. 
ecek asırlar medcniyeh- · .. 
lam . LUJln ııng-

temellerını tereddıidsu,. atı. 
Y~r. Dcıı..vkrasi mefhumu en ~ 
rımli eserlf'rini Amerikada ver .. 
meğe başlaclı. Büyüklü, kügllkıtı 
Amerika devletleri kt.ndi arala • 
rında umumıni bir birleııme ya
Parak ııiy:ısi VO iktisadi mmı.
İhtiW!ı mcı;cleleri beynelmilel 

ıncrih: n.ıan rc.•ln.t· ve tenl ısine sar 
fet ıneğe 1'arar \·ermı~lffdi . O sı
rada Corrldl HuU e <'.,v .. t• veren 

emretmek ıruretile cidden büyii1' pany.ıy.ı petrol nakletmekte o- b::lunmaktadır. Nazi prupag. 
bir kadirşinaslık göstemııştır. Afyon 1• nh 1• sarında . lan petrol gemileri ıiamuleleri- dacılan İngilten:ye }.arşı .hü 
Uilyük ve tarihi kadirğalnrın t_ I . · niıı Almanya ve ltalynyn mü - da bulunmak ılı.zumunu oda 
Barb:ırosun türbesi civarında retteıi oldukları g3rüldilğünden d 

Aryı ım başv< kıl ı M .. na Canti1· yapılacak bir deniz müzesinde 

1 
d kaldırmak gayrc'Jerin e, 

le Aınerıka tcs~nüıldiınÜl' art.ık tr~hır edilmesi ve Barbaros ıh- Eskı· hı· r suı· •. St!• ma ·~ ı· n etetınvkı'ş,fti'erdil iklcrini bugün beyan hangi bir anlaşrn:ıya v:n 
b ., · için, tok"ı' stokla-dan çoıı ' ıı "mnv:ıki olıJuğunı \·e Ame- tifali gilnlerinde denize indiril· B Morgentnu bu petrol sevki- L 'u· 

nka11 ımlietleri arasında umu • · !er çıkarma)c mecJ:;uriyetiru 
ı.ıi . t k b' . d d , mesı esası da düşünülınektedıı . t hk • k t b ı· d yatına karşı :ilınan tedbirlerle İ setınektedırler. 

ve mu~ ere ır vıe nn og - Şimdiye .kaıı:u-. kapalı tut~lan a } a )fi a aş an J İngilterenin İspanya tarikile , 
duğunu, (Birimiz hepimiz ve ı.t> adedlerı mübım bır yekuna Almanyaya petrol gitmesine ma ıııc---
hepimiz birimiz için) olduğunu baliğ olan eski kadirga ve sal- ni olaca,;ı hakkındaki haber a- r· v' f,.'. 
söyıemışıı. Bu kere ıop1anan Hn tanat kayıklarının hepsi tamir iddia edilen yolsuzluk arasında T aranto rasın·ıa nı.:hir münasebet oı - ICarel er.il lf. 
vana konferanıımda venldiğim edilecclt ve dünya bahriye mil· "ı"sıninde bir tüccara 60,000 liranın ia :le madığmı ilave etmiştir. 
öğrendiğimiz kararlar o zaman zelerinde eıılerine rastıanmıyan ws1ı .. ı0 t.:ı.1 snıaıuyettar me- "da'la rıı" .Jı"yo 
tesis edilen prensiblerin bir ne- bu pnrçnlar deniz bayraınlann·· edilmesinden de bahsediliyor bafil~riuden öğrenildiğine göre, ,_~ 1 ya ::J u 
ticeııinden lıaşka bir ueY değil- da da yeni gemilerimizle bera- Miıdd~ıumumilik. ve alaklldar daireler, birkaç gündenberi, Nevada ve Ayran isminde iki 
dir. Şu halde eğer Birle§ilı: .Ame- ber merasime iatirak ettirile - Afyon lnhısar İda.resiııde yapıldığı iddia olUP&n eski bir yolsuzlu- petrol gemisi seyrisefere neza • 
l'ilıa, ..>.>."• ~niuo+ö bahmm • k 'k t 'I ..._.... ~""°" ---- eektir. Bu suretle tarihteki ge- ğun talı ı a 1 e meşgul bulunuyorlar. İnhisar idaresmin sabık ret etınel< · üzere B. Rooscvelt 
dan Avrupa harbiae ~ eder mi inşa kuchetimlz de gösteril- bir müdürüne ve idare heyeti ı>.1asına bu iddia dolayıs.ile ve suç- taraf mı.lan tesis edilerek B. "Mor 
ııe diğer bü~ .Amerikan eum • mi@ olacaktır. Büyük kndirga- lu sıfatilc ııualler tevcih edilıniŞtir. İddia edilen yo:':<u-Lluk ara- gentau'un idaresi altına veri -
hııri:retlerinin Birieşik .Amerika· nm üstündeki kıymctii taeların mnda Tarıınto isminde bir tüccara 60 'tJin liranın iade edilmiş ol- len ticaret gemileri ııcyrisefer 
nı:ıı ark takib edoo!ğinl birçokları vaktilc aşırılmış, ması da vardır. Öğrendiğimize göre tahkikat bi;·kaç güne kadar bürosu tara.fınd:ın, . birkaç gün 
Jllnbgl>bk-.e~m.. '-'--b"'-'-, edll"nnl. bi J 

- -- .......,. umıı; hatt ' "~}a ve sedef kakmaları- ikmal ,.....,.. ve suç sa t o ursa alakadarlar mahkemeye veri-. evvel Tekcas cyalcti.ndc Hous -
JJ. A. KOçtlıu. · - • ıstıu da yok edilmişti Jeecklerdir. ton'da durduruJmuşlard.ır. 

· ANKARA, 26 - Tir.ar.•t 
ı.:u Nazmi Topçuoğlu J:; 
saat B .30 da tayyaru ile 
naya hnrelıet cdec~ktir. 

Ticaret Vekili Adıuıa 
kasında mevcun b111unan 
pamukla 'ID n1ınması işiyle 
~ olacaktır . . 

.. 
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HAKiKAT 

... 
utuk 

'11 . 

~--

istanbulu se- Haldeki h3dseyi Muhtekir Kaybolan dört 1l'_0_0N°-N A-KIS-LE~--i ı, 
harbi 

daki t •iliz ve Fransız adalan -
n.a ,.e yahud Grocnland'a Izlan· 
da'ya yapacağı biı- t.ecavüz teh· 
W<e.};i yeni dihıya.mn burnu di -
bine getirecektir. Frıuısaııın Aıı
~ adaları, Florida'nın karşı · 
s . cbk Bahama adaları, c"nubi 
A.nıcrikadaki Fransız Guyan'ı 
b~ ba\;ııııuan Amerikayı tebdid 
edebilecek vaziyete düııcbilirler. 
.i:ste Amerılı bir taşla iki kuş 
nınııak isterken dAha çok ken
disinı d~iı.nmektedir. 

veni er teşek- madrabazlar 
külü faaliyette yaptı 

-~--~·-~- -~~~ 

Fa!:::ıt ne de ohıa bütün bun-
1.:ı.r Biri ·k Amerikada ve diğeı· 
20 Amerika cümhuriJ"!Unde ef-

Unutulmuş Türk ye
meklerinin de ihya· 
sına karar verildi 
Dü.a Tııring klilbde bır top

lmıtı yapıJnuş. klübe bağlı Ja. 
rak kuruiımım düı;ünü.len ''8 -
tanbulu sevenler" te.sel<külünün 
faaliyete geçmesıne kar:ı.r ve
r illll.iş ve bıı teşekkülün progra
mı laa=i:uunıştır. 

.Bu toplanbyı, tanılllllll alim, 
k"nn tnmamile Almanlara kar- mimar, mütcha3sıs, tarihçi ve 
u bir ı·.ıı.ziyette bulımduğumı arkeologhrh lıazı Vekii.letıer 
göstermektedir. Bir İngiliz . ı;a-
zctesinııı. yazdığı g.lıi Ame ·t:a. r ki ı. münevver w• güzide bir 
tehlike büyüdüğü esnada m"'da- '· ' ı k teşkil elmiş, her :haf-
lıalesini. belki de silihla "J· 

1 
ta. ~rın lrir tan.fında büyük 

l<'t~ektir. ve Lırihi bir eser vhya mahallin 

Bu ba!nmita.ı. Alma.ıl&r, ifJOrd ~ezilmesiae. cmı.da, bu ıı:dıada 
H:ı~f.ıks'ın nutkile, Amerikan 'I mütehassıs bir zatın o eser ve
Ha-rıc ye Nazırının nutkunu ay-j yıı m:ı. al hekbn&ı i2alıat ver· 
ni zaıwında nıütalea etmek· me•ine karar verılmıııtir. 
mecb· iyetindedirler. Falfllt bu hk hafta Topknpı sarayının 
na r=;;tnen Alman ı:v,elieleri, zıyarct edib i, ikinci hafta da 
Halıfaks'ın mrtkundan sonra 

Okmcydanına ı;iailerel: gezn -
mesi kararlıı!!bnhmşbr. 

son 6Öziin sililıa aid oldn•mıu 
~ 

yazmaktadırlar. -
tctimada. ihmal yilzilndeıı 

Belediye hl. •..i.seden 
sonra haldeki uta· 
vassıtları kaldırıyor 

Bir kaç gün evvel ktanbul 
meyva ve sebze hfılinde cereyan 
edea h;.di.Eliıı tahkikatmı ya -
pan belediye müfetti~lcri bu hu
sustald nporlannı belediye ri
yasetine \'ermişlerdir. 

Bu raporlara nazaran haldeki 

hadiııe, -bir müddet evvel beledi-

ye tarafından faaliyetlerine ni -

bayet vedlen madrabazlar tara
fından ihdas edilmiştir. Belediye 
müfe .r. ri verdikleri raporda 

madrab..zla.rın ve hildeki diiier 

mutavab<l !arın faaliyetlerine 
nihayet wrilmcsini kat'l bir za

ruret luılixıdc bildirmektedir. 

BeJefüye bugünlerde bu hu -
llOllta ıkat'i ır karar verecek-

tir. Bu karar neticesinde mu -
tav,.;ntjarın tamamiyle hô.Iden 

.ihr.u; cedı!meleri muhtemeldir. 
!Bu şekil fo meyva ve sebze fi • 

esnafla yapılan çncuk d nizde L;:~~a;;;l~ 
11 d 1 b ı d mı~; mahlremeoye vorilmijf Vd muca . e u u n u zevatçı, bakkal 

tec?.iy<> e~\ılmi.ı. 

Bu ... 1. "l "'A-

kal:w.ı: • ir 
yanlışlık lnL~· 

sın 9 .çnnıru h; .• 
zitn hıldiğiml7'.', 
gördilğnmüze, r .. 

-»•••--
Suçların tekerrürü 
halinde müesseseler 

seddoluru:.c :ık 
İstanbul belediyesi iktısad mü 

dürlüğünün uzun tctk!klcrden 
sonra ha.mladlğı yeni tarifelerin 
tatbikine 15 gündenberi qevam 
olunmaktadır. Yeni tarifelerin 
mevk:ü tatbika konulmasından 

sonra belediye devamlı surette 
teftişlerine devam etmektedir. 
Bu teftişler neticesinde elcle 
dilen raporlar belediye riyase -
tine tevdi olunmuşlardır. Rapor
lara nazaran 15 gündenberi A -
dalar ınıntakasında 81 müessese 
teftiş olunmuş ve bunların yir
mi beş tanesi cczalruıdınlmışlar-
dır. • 
Bakırköy mıntakasında 9 mü

essese, Kadıköyünde 12 müe.:ıse
se olmak üzere on iki müessese, 
Sanyerde 9 müessese cezal:ı.ndt
rılınışlardır. 

Belediye bu raporlardan aldı
ğı tecrilbeler neticesinde yapıl:ı
cak teftiş işlerini teksif edecek· 
tir. Muhtekir esnafla gece gün
düz bilafasıl:ı. mücadele edilecek 

-»fıt:--

Çocukları dün bir 
yelkenli bulup limana 

getirdi 

-~- ~· ... Laleli civarında oturan müte
kaid Hasan Baıırinin oğlu Meh
med Necati ile arkada§Jarı Ra- 1 

şid, Necati ve Cc!Allıı evvelki ~·~~~~a 
limonu · kıl-' 

ruŞtnı 11şağt rı.-ı• 

tan manav, zer-o gün kaybolduklarının Haııaa 

Basri tarafından dtin zabıtaya 
bildirildiğini yazını§, bir kayığa. 
binerek açılmaları ve cereyana 
l<apılmaları ihtimalinden bahset 
tik. 

Filhakika, 1 i lle 16 yaş ara
ım:ıda olan bu dört ı;ocuk, ·ev
velki akşam Yenikapıdan bir 

yoktur. Bö.Yfe olduğıma gôtıf 
tecziyeniıa ile bir tancsını> a•ıl 
olması llzımgelirdi . 

Bizce limmıu beş .ıruıtın lft• 

tan tecziye edil.:>eek yerde me-• 
eeıa dört ku~. ua 
çuğa aatanlar 'taltif :ş 

sa beliti daha ... .,yu~:ıı olurl.-
• 

sandala binmişler, açılmışlar, • Ki 
vakit .gecikmiş, done emişler, 

:nıların cereyaıwıa kapılarak 
nyırsızada açık! rına sürüklen 

mişler ve bütün geceyi deniz üıı
tüıtde, kayıkta ge 'rmişlerdir. 

Dün, o civardan geçen bir yel 
kenli, kayığı görmüş, arkasına 
bağlıyarak Iimaııa getirmiştir. 

Çocuklar, mten dilerini a· 

K a&ine f.İJllltl:m. Jmlı 1rıiJı.. 
'Ve, çıq, 'doııııictnııı:ı. , >eR• 

nıbat bugünienle iiSt:D;nb·.ı 
müiı.iın i 
yor. ~ kurue mu. a!t1 u 
buçuk mıu? ... 

Beleciiye L:ırk pııza, 
ra farka · e INdtıyor 
te&bit ediyor. Bu :narları 

h 4 

ıBu ~.Jiılı .Derededir, ve ne ııa- yatlarnun ucuzlıyac:ığı da tah • 

ramakta olan zabıtaya verilmiş, 
dün .akşam cviecine gönderile -
ı'e!ı: ailelerine te !im ilmiııler-dı:jGıere olmağa bqhyaıı leziz ve verilen cezalar süratıa tatbi.lc 

mıuı patlıyacalrtır? ılbnnlar ""'-k ,_m ..... '--'•;n modern mut- .miıı olwım:ıkt:ıdır. l ktır S t k . .. rlir. 

cine çakaıil:ıı- :ı:=yıı · - ~-~#
Yalnız bıı belıiıliY.e fl:va+,.=ıaır. 
ktr kazinol.:ırı, yani meı 

•u< ,, .,....,.~, o ııruıca . uçun e erıuru • -•uı-
veleri itiraz · ıPeı : ne zaman tamnıza geçecıekler fak telrn:&o- '"""m bir •--'- "'!"!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!'!'"'...,!!!!'!!!!" 1 'd ti İ -·...,- _,,,_ ...... ,..... = halinde verilen ceza ar r.ı e en stanbul &Mn 

ve en r;eçeceklenlir?Uwt. h:ı.z.ı J ası. tuı mclı:leri t"nlantısını yolcu •• - d' ileeek ·· ·-•·•·· -~ bile :;ir~ 'elıin- ıık liızımdır ki, Bitlerin · r anm ve unu mu~ ye- ...,. - ır ve muessese muv....._""'. 
1 nıelderin ~ "cin toplantı1:ır loounob Yl\Pılması ve heıı bir - ten sed olunacaktır. Suçun üçiin mel bir rehber 

üke - Biz Uı ii11 J. ... .. ..., 

lımr, diğer aylar 11'!1t'lllU~ 
U;tisna gösteı:iniz; r ı. •i;;;rteff.;"!'IJl.i SÖY·ı-ll•ııııda ''Otdumuzu israf .fi- r·~·'-aBI ,._ '--r]••.._1_, •. .. - .,,,.,.,u _ ..,...,. .......... ~..., "kte yemek yenmeı;i tekıı.rrür cü tekerrüründe müessese ta - L---·Ianacak 

· ııı•·ız. Amcn! n Hariciye iy " iı:, ha.tti bir lwmııw w tır. Üçüncü hafuıla. :1'ıirk ye- etmi.•tfr. ıuamen kapatılacaktır fliüdl" 

•a.:ırı I!Jll, H \ar..ı k.ıuferan. his cdtıoei_U:!,. diye b" ciiml!'ı,•mı•••1111•••••••••mm:ıı:t11ııı::ı=:ımıım~m•••••=•••====aı. 
ıJ teh ikc~·e ışaret etmiş vardır. Dıger taraftan Al a.n - . 

;ı k ler~ g:;re çok cüret
ır te cbttl:;tl~. Çil:Uı:U bu-

1rf bu
0 

sözler yüz- den Ja-
: ~•cn11,.u:ıı~ Alman yanın ve hatta 

· ibi ır.crik0 da hır r-:ık men
U •ıı l>uluruın ttaıvanın A • - ' 
rikıı) ı bir fUtuhatçılıkla jt -

nı etmesi mümkündür. Fakat 

yada Hitler .lıaftada iki gece 
balolara milsa:ıde etmi§4:ir. Bü
tün lıu i.cliselerin bir taarruz 
ihtiın:ıllerile ne dereceye lcı r 
ali.ltai:ı bulunmak lizımdır? 

Fakat Jİngili;<ler imdi Abnaıı. 1 
!ardan daha eVYel • i u
:unızl:ıruu yıı.pmald:adırla.r. M 

. Almn 

• Dün aJıpm Kurııçeşme ön-ı 
!erinde dcmicfi Z<>n~dalı: mo -
törünı'le yugıa ~ı:ıwı, 150 ton 

omur y • Yanguım ııe-

bebi luıklwıda t:dıkilart yapıl -
maktadır. 

JlU .. İ bul ndy ·un ağus-

Jer - tOıillll lli ine kadar faaliyete ge-
v. hikumlarmd& bııl-mıışln irilmeııi için ikat icn e-
ve k yerim lıarab etmiş - dilmektedir. 
leıılJr. 

:açık bulunan r.T.ı 

muamele iıdllıik etır.ey 
Demi§ler. ~ u 

da ötekilor ,gibi ııır 
n, bir .11811elik gi, ır 

.müstahdem ücreti. elcktrık ·
saire .maııra:fı veriynri :11& •it· 
kilerden ayn le 
leriııi istemiye 'h:ı;l'1:ın 

Öyle değil <h• seninm bll.':I: 
yı çalış, bir atı · · 
min ederek :;eıi • ~ 

fine bak; fakat otl'kıl"'t" ~, ... .....,.._, 
larııu temin · gin klil ya.z 

nlar. Bunda ıd.:ı!ı;;1ık y.ık ' ' 

•YOLA ÇiK 

Fa 1 *Jııu b bwıları tahtıiliı ede-

hıgilizler ~di taarruz ede
bileCEk kuvvetleri mahallinde 
imha etmek si,.temiııj tutmuş -
!ardır. Alına.aya belı:li,or. Teh
di4 ederek :bekliyor. Daha De 

zamana kadar bcldiyeııek? 

' k . hiç .bayle olınııılığı.ıu 
ı etmek r· ı u hisset • 

Süıı>.lı.ı!!SiZ cuı..,nkan Hariciye 
BÖ1:leri'ti i okU)"lln bir 

n ak! ilk gelecek olan 
kta, 1:ı~l le1"ye bir yardım 

n ı 1 r. Yılııi merika, hiç 
Ça; & ı:ı a, lıığiltcrecjn \'C Fr:ın-

alllU \ nıeriluın kıtası üzerin· 

"El i'lfMM l'~ JtÔTCJ NGT ,1 

Yani intizar ateşten daha lfid
detlidir, derler. Almanyaya ya
pılan hava hücumlar: intizarın 
ntcıoten, nteııin de intizartl:ı.n 

şiddcUi Qkluj;unu göstermelcte
dir. 

ı k.i topnıkl;ımtı ıııi.ldafaa et -
, ı:ifeı;i:ıi bütün A rikaıı 

1 
_0_a_v_e_t_te_r_: 

~wJetlt;:ı-iJı>e tahmıJ ederek Bü -
rla\'a.ınla ruz -

k . ter gıbı görünmek. 
Fıık t e· s bir noktayı 

nden uz:ık tntmıyal -

ÜÇ.KALB 9 
-8-

ondü: fakat bu ~fer 
:ı.dı. Bır:ız daha yürü-

kız nml:a delikanlı, 

omuzuna. 

Genç kızın koyu göttleri gö 
ilırll?l11~ bir öfkenin kmlcmı 
..nıe d lnyda. 

kanıınm sert ve liJsa b1" 
rıııı ""Ö6ter er ek: 

&.:lala t dıy. ılı&ybdı. 

Se!'llıetw.... aUi bö.,C. 

• 

Çeviren: N. Aykut 
yık lııırnkıwıkla keıııdini tnın • 
mıız ıha.le mi soktun lllLIU)"Or -
sun? Halı, hah! Şaııa aklına 

bwt .. 
:Oelikıınlının hayretten ağzı 

açık .kalııuştı: 

"- Fakat aziz bayan .•• 
DiYe itiraz etmek iııtedi. 

Likiıı cevab, bu harikıdide 

genç i-1Zlll bütün harelı:etll'ri gi· 
bi, hiç 1ıe1ı1e:=edik garib bir 
oevab olıi11: Ceııç kı% bi.r lilw.· 
Wi nıvelveca.in namW-ıpıı de • 
tikınlıpın gö»eğine da,yıııllJitı 

ll'rııDcis M«gaıı tekrar ıı:&zo 

baflınruık mtedi: 

- • Hiç ulnıazsa .... 
Diye kel.."eledi. 

Sonra. luçkı~la.mıı ıra.pta a-

Dclikaulııııu L:ırcdJüLiü bir .sa
ıııye bile sürmedi. Gı:>nr, kızııı a· 
t .~ gibı yanan duuaklarıyle ağ -
zının kilitlendiğini duydu. 

Du yarı \'ah§i acayib kızın 
Cızel başı dcliknıılıwn omuzıuı. 

dıı ıdi. Goı·ııiycrak elindeki rü -
ı'l!bı r.in temaıııru ·ürelı: kemii!i
niıı Wılünıle h!Silcdeı:ı elikaıı.lı 
tut bir .sadı.o;;I.ııkl.a kendindılJl 
geçer ,eibi oülu. Genç .kız gii:. 
yaıılatiy.ls ıslaıımış 'f'ÜZÜDÜ tek-

f 
t'. kaldımıııı ; ıbüyiik bir hara

U!' lıtiraillıı d~ijlamhnın U· 

1Sot1w var) : 

T · rilı Uıkarr'.ird 

tfr. m-= döner; ıGer:Jer.. " 
kere daha ·!<bat ttl. "şm· ooo~,. 
ri, otmnobilı., tn~ hır 

atıp maldiy.atı., em e 
kıırl -;kliytt'l:ı kıı'!:ı.ıin \}71. • L 

a lamış. 

-O zateıı ilk aıedenıy fı 
b değil omiGlr ya·! 

İster misiniz. tuyy:ı.retee• I 
tanklar Avrupıı..da da yol, IJ•)S&,ı 
tren hattı., kamy.on ve aaire na.-o ı 
mıııa bir şe,Y bırttkw;ı.ııııı ve :A.<f• ' 
nıpada eninde, sıomın/J.ı lcııtıra. 
ıubtaı: oO'hıuu ! .. 



HAKİKAT 

Ha iciti-
• • 

caretımız 
---:»ıı•---AFRİKAD A MEKENS Altı ayda lehimiz· 

MUHAREBE Seferberlikte F ACIASI deki fark yirmij altı 
ingiliz tayyareleri-ı askeri adliye Alinanlar Fransız milyon liradır 
nin mühimmat de-

1 Kadroları hak- bahriyelilerini taşı ,,.~'.":,;,.",..C::,k;;;.!~ 
pol~rına muvaffa i, kında kanun yan gemiyi nasıl ~:~l~:r~~:i~:~ ~~11::: Y tfı bombardımanı, 1 ..... h 

1 
batırdılar? ıara göre geçen ay içindi! ~ 

r••lıir~, 25 (A.A ) --· LıgıL.Z --- lira kıymetindeki ihracata mtı· a V,, 1 ası 1 memleketlere yapılan G.800.40;.ı 
f ~J. 1: 'V\'('t~~ri :~uman·,ı·"ıılı<-;... - • l k t· de 
n 11 '"""""i: • "' A:ıkr.r.ı. 2::i (HtüiıısıJ ı ~ A _ Itcute~: kabil, 6.801.405 lira 1yme ın 

- Ar.keri ıuulıakc:ne usul:i ka· LonJ.ıa, 25 tA .. ) . idhalat yap1lmı~tır. Diın lugüiz hava kuvvı:ıll~rı nuıuınwı lıir m:ıd•l ini değı~- . Avıı.m K marasuıda, Bahrı~ı; Böylece 1940 yılının ilk altı 
ı.'Pafuıdan 13ardıa'ıun ~nubu:ı-1 

tiren layih:ı ! oc4s :Milli l.rü· 1 nazınudan'. Frn.mıız . gcmısı a !ık ihracat yekunu 66.61S.S17 
'-. bıı~ıwın lıtly"·: lıiı ınfl?> ~1 .• dafıı. ~nromcııiodeıı çıknuı:- "H-l· 1" • ·~ ııc giliı;§eraıt ~!tın- Ji~aya ve idhaiatı 40.609.574 li-
r •ıt.: ""t'< 

1 
fu.cnnc lllU\'Lffııkı .1 tır. n ~ layılıaya t~rc, ·•fcı;- da 1 lırı!.Jıı,'l l_ kkında.n1alwna- raya varmış bulnuınalı:taıiır. 

\el. lı .,. '.l'ıııı lını(tır. l'iı' l lı<'rliUe ,.c br!ı t lıkesi m' • "" !• olmadıı;ı 60 ulm tur. Bu ilk altı aylık hnrici ticare-
" ~•u u.::ıbctı r kav c:di! i• cud olan alı\cld>, :ıskcıi • U myc nazırı B. Alexandı· cc ti · · lehimizde kaydl'ttiği ' ı • . . k- ınmn 

"'" cv.ı>r •oı-iilı:ı .,,!ur ı:y~ I; droları, bilm: 4ı8ltim1ik \'aı d.ını_lır a: . . fark ise 26.075.243 liraclıı-. lı • •ı .ı~ ıı hı hr !. ı 1 ~- <'tnı's yro._ adli h'•kim1c:ie "B:ı gemi. ınütareke tıeraıUne 1939 yılının haziran ayındaki 
rn < h:ı.J ~ "~~•u~ ,. •r! . _ \'et k ııb3v olnıu,q \'e lıilfiıl l~vfiknn iegal aıtı:llla b .l~ı- dıs ticaretimiz ise 12.862.995 
t •r 

1 •t,•nıinue t:ıy;·d•t>'cr .. , ... ı J.:.-,.1,k et
0 

,i.:i adli ISıl::lm \C yan Fı1u=r:ı ılômnek ı~tıycn lir~lık idlıaliil11 mukabil 7 mil-
rnb.ırdıın'lnc.:!.1rııı lııı?.l;"tı _ 9.,-.,,,p,..dan il.rıı 1 ol·.,-,. l"nın z nlııiyc F.llbitl~ıiylc cf· n 

657
.257 lirahk ihr:ıcatt::.n 

n m · 1 · l · dil ~ yo "•Jı ınrc·t ctrı:lsı :d,1 • .ı •. ;,. c:.ıktır. rııı:iın ı ·kime ta ısıs e en g~- .b t .d. 
' k bil h" ı :ırc ı ı. 
' ·,.en 'yiık bir •lii'.:ıının ~'"!! ~ D •:ıl.zt Jı kkır.d ı ~yr.c;ı !:a· m~ı.lcıı hiri icli. Fransız u • Yine 103!) senesinin ilk altı 1
' · ılP il~ kaıfıl~nııştır. Vuı.u 1 rım:" me n' ':trna ııı- llm;m kfıınc:ti mtiıncssili bu efradın va- aylık devresi .zarfındaki ihrac:ı-1ı .. ı n hava ınıılıar~L.:-~i nc• ıc,'.' ]; Jm•~-:ı •::ktır ta laıı.ııa döuınck niyctlcıindcn tımız 

5
7.199.156 lira ve idhalfı· 8

''.·clo .. dort dlLsmaıı t~yy:ırcsi 1 -r.ıc- lıah~rdar cdilm'~, :;:emidc .tıı.h : tmıız ise GS.30'1.806. lll'!Ya var-
u:ımıL~ "''bir tıınc o ka~·.r l•a Ordu İz.İn kanunun· min 1::00 zahit \'C b:ıhrıyclıyı 1 mı~ ve d ş ticaretimiz böylece 

sara ugııırnı.tır ki. ı ~un~ dö • ~mil •n l.ıan;ılyay:ı lıarcket ~t- ale~·lıtc:ki 10.90:1.350 Jir:ılık bir 
rıem{'d :;ı l.lımin cd, ~bırr. Bum-' da yapılacak deği· ·sı;_ Eu gc~n b' raf m 'Y': fark kaydetmiş bulunuyordu. ~a ' . ~~ıl:ı·ı· • r , " n ' . sikrkler tini Juıvdei.mek iiz e hususı 1 

,. •ıt nıi•' ıı. n·r avcı. ,z , nmc- • tedbirle; .alınmıştı. Gemi Fran • 
r 

1 
t •. • IJ. yar n 1 lcfa Aıı!:.ı .ı x; .i) l'ız hııymğı <:~!mı.iş \'e geminin 

o' 
1 

'" }, . 1 J ffi. •. ~'~ka rapı! - guvı:rtı:si YC kucnrl TI Fnınsız 
<I' •·~·, ı ·ı, . . ı·a .ı c k değU.irli" alr ı:ıyıha ır.ıtıi renkkriyk-boyımınıŞtı. Ge-
l•! 1 ~ lr.ılrnak İcl't :ı.n"- illi Müd fan eııWmen' den re bütün lfımb !arı ytmm:ıkta i-
t ' 1 1 

" pıl1ı1~ı.tıulı•. t geı;ıııiştir. Liiyı di. • iy<' lmdıır ge en rapor-
'1 "'; ı •ı ıııdc bı;il;z ı -1\ ı :;öre, yab:ıntı m ·etl~.re !ara ruız;ırım hleknes bir tut"Pil 

~ , ' 'ı • t lm1ındaıı ~ 'li•l _ t mualli ık İ• iu g"nı:Jeril ve ııv,lorbC>lıı tarafından clurılunıl· 1 
" ' ;.' . csn:ı.;ınua Akıtıt 0 • j <liiı l ecneyP. dar b·.in \erilen nmş ve Groonwidı sanliyle dlin 

n.ı la\ Ylre ınt~..ı :ıı iizcr'in ., sub:ıv ·e eri tme urlnnn 21,qo t'b Jıiç hir ihlara tabi tu-
~- bı Yiı~ h:ı.s:ırat kaydcuılınış: ı dört. sc:ıclik lıin4.'l:'i bi ti t.en tulm:ıl=•n lizerirıc ntcs edil • 
' • 11utUn lay,yarelerimiz . nli • sonra ic:ı.b cdenıc ve kendileri mi>ıtir. z hircn ~·olculara ı·e mü 1 

en aı·dct <:lırııştir. de m ... vnfalmt cm se -d· reHabata, kayıklan tlenize in • Alman botlar·ııa c d• a t:ılıla- <limıck ,.eklerine yi-rTC!jmek i· 
1 lııl k !l roüd ~t de lcı- çin l.JCs d kika rnii ~de 'rıiinıi;ı fay· 1 • . demlerinden tcıızil cd ' ~-c- se de bıı mii et 71 ırnh Mek • . yare erının in- ğı gıbi 1 da lamam ııcs'in ],{'ııdini tanıtır.· 1: 1ıııJ•t • glltareye yaptık'arı c.la•alt wil lir. sunıbki ;:ayrctler' ~J.ıij t ı ı:r..r 
r ' t ---•

11
• pilobot her 1ıd1Uıdc ı•.1 •şine 

Ankaraya tayin edilen 
yeni Macar ateşesi 
Budapeşte, 25 (A.A.) - B. 

Csiky Anlrnrayn :Macar ti~ret 

ateşesi tayin edilmiştir. Yeni ate 
ııc Tür !tiycıle on sene yaı;amı§ 

olduğu gibi, emleketi.n iktı;ndi 
hayııtına ı:ok vakıf bulunmak
tadır. 

Mumailcyhm vazifesi lran ve 
lrak'n da şiımildir. B. Csiky lı'.l 

ctin Ank:ıray:ı ınütcvecclhcn ha,, 
eket etıniı;lir. 

Japony mn . 
umumi siyaseti taarruzlar Merkez Bankası ııeı·aın clmiştir. lfol;nc.;·e bir 

lurpıl i.;abcl etmiş ve ·1 - :i da • Tokyo, 25 (A.A.) - P.euter: 
Umuın müdür 1nua- kika icinde lıalnııştır. Domei Ajansının bildirdiğine ~erlin, 25 (A.A.) - Al 

Ot<ıul:ı b nı.ın 

1 o: n aşl\uınnnd:ınlı•~ı tı>b-
ı:; c~hvor: " 

Alınnn seri hücuruboll t • 
ı 'ınd 1 . an a 
1 . an ngıltercnm ccnuh sa-
l /~e·ı~ nçıkJıııınııa rapılnmı olan 1 

. 
1 c"'n:ısı'\dR, botlarıl"n J,; 1 

l' ı p rtl ". '·. 
1 ° an<i lımanı cenu\ııında 

!.I b n tonluk büyük Lir •. 
tm1>.ır . . . ı man 

g~mısını torpil ile lıatı _ 
ıtıı1tır. j 

Hn''llnın roüsııiıl 0ılY', 
fl"ın Al • maımı:;ı,l 

"' nıan ınulınr, '>c tay 
Y_11:;l~ri lngl!izlcrin tlnn~ den:ı 
zııı.,,.l,j dtniz 1· l ., -\ 
f. 1 nı ın:-ı 'P'e \'nluı~:ı 
• •k~ t s:tlıillt..•rit1c- ,.c lııfrHİr"'e ,·. • 
'~ h('"'VR. ..:> · ~ 

• · nın cenubıı P.:trk· · il 1 ı , .. , f 1 .
4 1 

ısın e 
h • ırı ·~ •r iir.crinc lıücunı-

r \ "1'1IUı;lardır. 1 
1 ~ •ı'Jf•( ...... 1 1 

.;uy <'nıni~ old ;;u ·· _ 
'ıc.., n . n ll 
., 17 bın ten b b" w a r ı1 ~ ·b •. 

'' ı 1.,.A._ tJ ı'ı1n~n b ltc :i "' . • h Jr 
lıy~ ),JI < l İ ... _

1 rılll' • B '"~· · 
"t " 1 

• uııdan ınıı.acla dığcr 
~ r p-~ "i•i o l-.aılar !!iddetli 
~~ ra uı;ratılnıı~tır ı ;, iır ha 
l'r. ''

1
· olarak lcl<ikki erli!el~Hr-

\\'.; bri.Jgc civarınll" , .. 
1 t~ ...., h ,ert 

1 : u.:c fabrikası bonıb•rı.Iıınaıı 
eı •ll!IL< ı·c f b 'I• · 
.ı. " rı mnın ucıış ırıc,--
"-"'lln 1· • t • 
t r· ~ " ·'YYaı·c iı>ılıa ~•liln::ış 

Vİnlig~ j namzedlerİ Engi\nkil Alman tebliği, 1ngil· nazaran, bugünkü kabine içti-
lcrcnin ceııub calıilleı i a~ıkla • ınaıııda dört noktayi ihtiva c-

.tuıkar.ı, 2J (Hıumsi) - 1 ıııda bir Alman SC'ri motorbo • '1en ve milli siyaset csaoma ta-
Tilrkiye C uı iycl hfrı kez tun:ın JS bin tcıııltık büyük bir · alliık eden bir proje h11kkınd1 
B.ıııkası umum miidiir ua- gemiyi torpillediı;ini 1tiraf et • bill<uı·ve noktai nazar tc:ıtisin-
' mli'ıııc 1 la bul ub '. mü- 1 ıuesiyle Alınan )ifüsck kuman • de mutalıakat olmuştur. 
e. · U Nedim ile idare tnt>disi l danlığuıın bu gcmiııin bahnm t· 1 _ Afilli müdafaanın takl'i· 
azasından N ret N l: 1 sı mesuliyclini ikkbul ettiğini öi;- yesi, 
ZC<11ır:cr. Yırrın "lıugi.iıı' Y • ı·eni}·oruz. Bu dört nokta şı.ınlardır: 
pıhcak iılarc m · lOl'lan· ~minin inıtlııd i reti almr 2 _Dış siyasetin )·cııile:itlril· 
, .ı. - ··-·~ m"' dlir ...ı...ıı· .ısııı,... yl!nı ~ alınmaz derhal ,·ak'a m""" ll•'l 

muavini scçilocoktir. .,"itmeleri için 'lııgiliz gemaerine 
---.ıtııc 

Ergani Bakır madeni 
1 anbannda yangın ı 

çıktı 
AnL:a:ra, Z:J (Hıı.sıısil 

E"'•clki ııkç Ergani, 'b. kır· 
madeninde ana ambardan 
~ u11ı;ın çıknuı.;. sut d:!-
\'lllll etmi'Air. nın l>e-
rcste, ok~jcn, benzin ,.e ma
zot d polarına siray~t dme
ıncsi i~iıı azami gayret s.ır· 

fedilmi•, cit·ardaıı ı;etiı lilcn 
it'cıİ)'\' l·n1·\·ctlcri l·angni'ı sa· 
L~l,ın saat i.içl\n<Je St.H' .lli 1 .. ·ıc
ı:c muTitffak olruu,,tur. 

Zarar YC ziyan ıo>kcları 80 
bin lira ka ar l ıhaıiıı cdil

cmr \-crilı:ıL~lil'. 

s.ı; J:ıı'Jıı!. ı,Jau !';imdi~e ka
dnr yüze ~ .. ,J,ın !.im ·l'l in kurta
ı-·ldı!;ıru 8·~·Joo1ckle bahtiyo.nm. 

Gayri muluırib sıfalı bu kadar 
bariz olan bu gemiye karşı ya • 
pılan bu insafı;ızca \'e k_!lsdi hü • 
cumun ne kadar l'raıısız.m lıa
yı.tma mal olduğunu söylemek i
ı;ia daha erkenJir. Bununla beca 
ber ölii ıniktannın ilç yiizi.ı bu
lacaiimdan korkarım. 

Deniz harbini Alınanlaru: hnn 
gi metodlarla yaptıkların \D bu 
ı;on rni!5111ine ltu.rlıan olanların 

ailelerine derin ııempıılilerimi 

izhar etmemi A vaııı. Kanı arası • 
mn arzu ctliiiinden cm'nim. 

---ıuıı---

mesi, 
3 _ Hatb zamanına malısııs 

bir iktısadi sistem ve kendi kcn 
dine yetecek bir şarki Asya ik
tısadi nüfuz dairesi leııisı, 

4 _ Talim ve terbiyenin ye-
' . 
nileRtirilmesı. 

italyan tebliği 
1talyada bir mahal, 25 (A.A.) 

- 1talvan umumi knra!"Jahının 
46 n~aralı tebliği: 

Hava fi10J3rım1z, 'lskenderiye 
deniz \issii ile Hayfa petrol mer
ltc:ini homb:ırılımau ctı:nişlerdir. 
H") fJ,1a clcpo ve tasfiyehaue • 
lcre tam i6abetlcr olmuş ve bura 
larda yaııgm ~ıkmışlır. 

Ill<'kledir. ı ır. •tcat Yarmc,ııth ı·e GI .. ' 0\? . • 
cıv:ııJanndı eh ~ınai rntic~.j ...., ________ _ 

"'1lecl h" 1 • -f . urıım nr yapılnırnt.ır 

1 
1 "' 11'~ nakli\·,. k~rn~ıcı ine \'1!pı~ Hayf ada 100 sivil ya-

Alman üslerine 
yeni hücumlar 

Malla h:n·asında :ıı-cı t:ıyya • 
relerimi~'1 hücumuna maruz i·a 
l:ın ıli'rt r.ıotürlü bir lngifu: 
lı m ııı:ınl mın tayyaresine isa
bet , .. :ü olmuş ve tayyare n'.::ır 

h~~r~tt~ ha~a:ra uğraınıştır. 

"1"' in,, ~ d 1 . l 
ı·e 111 .. ~,nmn a n:!iliz l k 

.,.,. awıl.ııı r1nı:ında rok ra andı, " ngın çı tı ~-lli'i 1 ,,, 
. ~ ı · · . "a rt'bı>lr>ri c e-

1 "'n ~: ·-tır, fi ı mubotcbcJer 
l';ıuı.•· l~ "Ilı İngiliz 18"' . 
(ıı • • . 1 . •• ;n~<n ' · ·1ı:; ıır. 

r,- 1 
- ' TJ"fY1"..:! 0 t.({' İ <l'u· 

" ınan tnv 
Y 

1 
·, ri ~ hc Alma"Yn i1701 ·:-.ı~ 

,.,,,,, r yıı.pmı~lr.ıd:r. l, bar • 

tl" a rlıın ın· tcıwllict ha'l'>l'at 
k· "' .. l . . r ·-. ~ı t':'P!r. cıttr • 11 1 hian,., 

cıı; ; ll ' · ı. ııı ı rcnıuu 10 
hv~~r11• 1 o' ğ <.;n-. ı•tur. BPn
lırıı nıı l'.1 hn,·a ınııl•arclıeleri 
~·.i'1'ı ... ' 1 

.. :ı \·~ c1i'Tılii clt:' ,·erde 
1 'l11ı 11 !'flihı·. •Jr. Altı Alnın~ 
t 1n·orc~i k.1yholnıushır. 

li:alıiıc, 25 (A.A.l - ncutcrl 
lngiliz ı. rıı lebli,;i· 1 
Dün JI >fa iizerine P. ı,m j 

lıaı-n t ~r:ıır, l'd tabrn'r.cn 100! 
l<ntlar s;,.il zrıyialı \1mlır. 

Diln valı.,h erkenden düşman· 
layy;:;rckri IJ ._yf~ya l•ücum 
ctı:r:c le ılir. ı;:rrzolcu 'be Tczliç 
l:~::; l/don!a':' ateş ıılmış..qa da! 
~.a~ ,•~ıı .. lıal.ını ol" 3H,J: ,,ırnrej 
tu:ın <• .. ne S:ctilrr, Ur. A~t.:·ıcc, 
l~ıcfat )"oktlir, 

• Di" ~ph r& iş"ııra. d~er 
bır haber yoktı.u-, 

Londıa, 25 (A.A,.) - H!!Val 
Nezareti tebliğ ı:J.:yctr: 

Yağmıula mütctan· 
bir fırtına ve gayr· il 
.ç.cr iti u«ti~C'sindc hır l l' •• ; 1 

.. n al:' am. bö .. ·h..,tı:;..trnaiı tııy -j 
~-.:rel«imizin lı&ı Lı-i fJill i~J.iıl l 
ctıni;lor. 1 

Bı.1 r-:ıt:·r.ıite t .. brclcn Eındcn, 
l · hın-c:n 'c Ilarrılf•Pg 

dohl&n a w· ' 'en endor 
lJtv'l"Pl'e fal~i ıı' a, B?rkum 
vd TCo<C'! .;,:?f, i r. l Y: G re üsledn~ 
hüoum tltui. tir. "-' yyureleri
miı<iu Jıl'p 1 r.: " en Ü _loriue 

• döttn1ti'}ıccdir~ 

'<imali Afrikada Bordia üze • .,. . 
riari.! JUsma1un, avcı ltı)')~arc -
leı imiz tarafından taciz eclil{'lı 
bh' kml şebbiisü esn~ nlbı ü~ 
iJY3'::resi ddiişnıii.~l ... 

Şarki Afrilrnda Muss:ıt> ii . 
zerine yapılan blr akın t bü-
ı.ii r~asında bir d-sınan y -
yaru;ı düşürülmüştür, 

Tııyyarelerinıiz Sııdan'u:ı Glıl! 
d1!r<:6 ıistasyonundaki d 1 r 
.-e U" l<.>ri bombnrdıın~n ek ... 
!erdir. 
. Bir İtalyan tahtPlh:ıh;ıi 'i •i· 
ne n,·,'iet etmerniŞt"· 

HiKAYE 

FIRTINA 
N~ VJ.kit Marm3ranın bu en g_ü-ı 

zel .:.ıd~ına gcl:rem ruhum bir vıe
d '" nabırun çembcrinıfo sıkılır. iç 
yıl ev ~elk.i 3Cl Lir hatırrının her yaz 
gôzli?'riınde bir canlanışı, ruhumda 
bix lamddaru~t vardır. Ne ~:aki.t ay 

•l\ ga.ı..·wtse, ne V..tk.it yıldıYlar cen
net l.>.1gına do~ru kıvrılnn yolda sar
ıı..,. ı;alnlac ü;tıı.ne dökıilı;e giizle • 
rtınrıe -() te-mmuz ceceainde dök:ülen 
Y3iJ...ı LI1 f"c-aklı.ğı \'ardır. Bılrncr:ı .'?
\"a Vô Nazım da bMim kadt1r ULU.lür .. 

ı~r n1 .. o geceJen r.oııra bunu onlara 

1:..c Si>.rnıadım. 

O """e ~dawıı ç m .ibıe1e<ı1e dolU 
'Yf)'Oıu:lIJ do coıc l.J>.;lll\Jll, çol< yorul -
mu~t,~~i;, ·Ova ve beıı, gonısıı; on be
;; ne! };J."".ullt'U be7az kO~ki.anlu~un 

g('n J tr~çeiil.ndc u:zal::t<ln gelen °~
kıd .tŞT&rla kutlarken Ncı"t4ı.n çok u-
ııl:.n Ji:W.. Biı ona bir kiiçuk çocuk 

ınu.a"'ı ~t yapl!'tZ, o btmu hiç if..lt
mcz. O <gu> ;ylue i.ıyan ctU. Oyım· 
1ar o i.uınd arlmtıdan nyrılrruş, 

çili a~ !atmak isterken citeltii 
bev:ı:'" elb:~~ui yıxttnıiti.. l'uçıık cl
l!r1 .. yfi"?Ünii kar>ayıp n l yı.,.lna da
r- lmlr."lş oyunumuzu borup onun 
ı::val u y;.ı.p:n..""li,;: i(Uı ı;,, rhoa tam-
1,.r;ı l~.il!." yürüye, yU.rüye Ntuanın 
P- .. e.,, Ji[;; sald~nl>Jct cr.rıuınııt>k. 

s '". ,. ulınu5\1ılı:, • 
r: •.an g~çen kiıçiık bir arab:t71 

d , tutı iti.ne n0<ıl dolduğ.ın1utu, 

.ııt::ia i.:.ıi.ı:, arabJyt tek~lcUertnc ka
<f.ll' n15.il çsn} dı:tlları, nıatılar \e kır 
ıt etı.l'"tl~ Slı .. leôığlmi-z-i hU.tun c n
hi.u~il'!." hil"LJ. ı atıı·ial·tm. V klt geç 
ounu;,t.ı. BL: h.'.i.15. ~rkılar, kabkah.ı. -
I 1çı.nJe yacıcı turu yap:n ğa çall .. 

yor lu,, Naznnın bitlerle h~trtf.;ma-
l n e.nW. arttırmlitL \""'"e bu eve 

nü s:utini. biılere unutturmu.tu. 
o,·(all~ k..ıro.nmoıl. o temmıı;; ı:ece· 
t"!, .. ı ın yıldı.ı. yağmuru r.;rlıoJ ç-am
l::sr il!.idı~ ien l:::ıhk~h::l.ınmız -ara -
s ~ "'""tize- ·kutü~ordu. Arab yt 

""°' "1.-ıi:ül: bir çocuktu. O dan c· 
ro~ 1 _n.ri~ t:a;rbolmuıı sa:ıım iled<
ci .;uu o ıh unutmıJitu. Ilır ar:ılıl< 
... ıiJld .• rl ınmiş yolu bırakıp ada
n , :ıç1!::: <ienizt' IJJk.:.ın yuzun.:ieki 
l;J;ıı1 lın4a bir J;::o~<Jta ypp,nıştık. 

Ayııkl:mmrı: çıplakt.ı. IlaCıt dalpl.ı· 

nn W.:.Lt..f;ı bJ. l"latili l:unıda kLl .• ~·P 

yx unlu blt kaya dibinde tvplannuş
t·t::, Gece scssiıd.l, 0\'a bu S"l!tUn 
ıı;illde 'h.ze denizde kaybolLnuş ol.ın I 
l<il bir perinin ltlk!ıY"'in i =1>
tırm-"l ti.nan Rğl.ı~tı. 11 unlz bu 
h ,- eıun SC"lile' üsi içimi~ endı -
m-· 0 kadlr geÇmi:, .. ııra o 
llır 1t. , ir olnnı<l.uk J:i ytıld.ıı 

~i 1~11.. ~ 'l.r:t l>ir adum.10 hiile· 
ı~ "ru b>şlui\mu biç de ,.,ınt· 
m !....&:. 

cnbırL" wtr.mlZa d~en o be
) , . \lı, l ce uzun boylu e· "1 \Jah
ı·.ıy~1,,1· o g~eki h<alini "&.Sl:ı un~~ 

ta "'· E..ı: altı ı.i,.si.ydil: •. o heplmı 'I 
tıpIJm '1 l)ir çiçc_l:: deıneh gd.>il. ıbiru.z 
r>nra .Nlı çıltJl11llıı,tı. D yı ı, N• -
z:ının aıncT;ı, O\·autn b:ı:l>ası, ltt !, 

hep.:;ı Ol'.'ı.tdaydıla.r. Gecil:.mcın.lzc o 
k:itia~ .si•Hrle ııijter, 1Jizl ıbt.. 3 -
Yl;j!J;rmd;n o l::ıd;ır 1..-oı'l:ınClj'l:ırdı ki 
eve ıJ ~ U;ıte u;.r ceza olsun da lılr da
lu a ~lmt'ı -b sıouza gt:l5in • ·e, t:dn. 
u-; gu,1 bizi C\lerinıi.zclen dı~:ırı L1-
t .ık aS:a l:ardr \·emıi lcııll. 

T~ı.ıı. .ki g1.ı.n O\._, Nazan ,.e b 
p~·t:. ~releriınizdcn çaınl3r1 tabasstir
lc .:_ .. --retnıı,:, yuld.<..n ı:eçca. o ince u ... 
zun boylu bo,-az ""clı eski bahri· 
yeli~ e S(•tlSuı;; lıir h1n~Ia. bakm1$hk. 
Uçiuıc-iı ı;u.n arı.nem dzy;mam:Amtş. 

}ı;.~r.~ S.lll\~enFİ:itİ• r..cn de Q•.f.;.ll:iflli 
b.. ,ınuş, ~nnc:;inc yal\'ürn11~ \•e c.nu 
t.u·t.ı.rmı\hın. N.a.aııın ~nncsi OıJlC-

n '"' nca lı.tanbuld::ıyd1. Zavallı 

Kru--ı . ...;.~ l:ilidU OOasuıd.ın ç1l'1tm -
nu.ı: ~ıya, ~Ta pc·nc.c~·e<len IJ:Z
l ~··e :M:rtlı~. Sonra l.H en nede:n 
ı;::3y v:.ın~ıJh.ı. Bızi lö..1ak.ann11s ınıydı 

ae..Oa Yv::sa bize gucenoıtş miydi? 
Ert'>i g'ln uçiimüz ı.liıjılı bolu,.ın

ca !ayıp çekilen u1r sı.ndalın •<· 
\ ' ı sakı.ıodık ve mWiun 1.ir 
ı .. ar1r \•e(ebilınek i~in $3<ıllerce ko~
tu':, son-ra yaôıl1ur b iolRdı !\·e biz bu 
'inci s~~:ın;•~l ::atında J:o"NP r.'l.ar:l 
~ltllitl;. 

o ~ .. i IJ1r lJ.ılıri.Yellyd!, Ov~ıila 

ben ı on inci yıhn1ınn l;utı !!:IŞI 

,:::ünlır\•ı Lılib edem geceye l<Ad r 
Uiz o:ıunld J>t'k t'lc~;:u.1 lm.:ımıo:::tık. 

\'J.nız, l•ir g\lu loiç unutınam 1.ılr aan 
d:ılcı Jl.b~ crıdan b:-.ı.lısctm.Q, o Wl DE' 

Jr .... ı>far .ce.-~ır. ne len r in'!rau bır .o.dam 
o uğuau. .l;1Jrek.l~riu d1lgQ1arda l.u
r~\;\ı~ı ı;csler ~rııııında ı;::e hol: t
ını;ıtı. O, A!::denızin utak bir ı~ irti-
~nmış.. zaınnnınd:ı mesud Wt nd~::n 
nıı;;. ı:'uztl b~r ni~arl.lm v:tnr: ı · •n
n '' p. llJ!m kaybetmiş. l:ırık Uı , 
ı Uılc koylipü b•r~lap litanbula gcJ
nıı:. t~lıhsiye idart"sine r:J.1ni$, ~a -
Jljtn , Cı deniz~ ej er !!lh1 ı: · 
t>Jrduiı.ı. _c:ecelerd:e ~emllcrln ;· ..... -
ı::un;:ı. hh:Uç arltwlasile o ı-o 

o zırHınlar l~üç-uk OlOtörU üzcırincte 

onu ı;vreı1ler, l;::etıdil,.rini zuırr.eU 

yırtan, teht:ı.-:rre boyun <'&:lfircrı bir 
Oenu: il 1 t t.J11~u1de san 111R.rm•,.., Cf 

b.nı..:rc~ hayat 1.:ıırtarını<;, .ço'1: ,.., .. 
ş~lendirnıi<:, yıllar g \.'ttll~ ve D )"i ... 

nı' d.Jlg::.l:ırla Ç"17> "'"HUJ, ric.nj7 o:ldan 
ınlılr..;ırntııl :;jpü:;1 .. r;ııin 4"c-nginı .. ç-
1.ırıu 1 verereı: lilmı.ş, ibtıy:aT" mıs, 

1 1 '11 cok.ı1.nıce ;ırtık aoı jhı. ye,. 
t(.' ılon ııemı , ıM.% onun ı "t. 
mu), d.aıı,.r:e .tup. mrt . oı1d&.n ~ -

a· ... ·~l!'m• ..... ıllll, b; ... ));..ın:arı ... 1ll b 

Omer N«tjad 
tıusil içinde dinledik. Nilıayet va. • ı lcll, başk:ısı olamazdı Ellerim!G cır• 

pı70rdW<..Ye ııiııı tılll l(ndaıtl dl1ıd rını, :ro"1nu satmış çamlar arasın bir çılgın 11\l>i hakıttl'O<d1'1D. • 
dan denize uzanan mor kıı;ranın üs- Pıtıı· da iri bir kütlenin suy.ı al:Ml1 
tüne küçük bir ev yaptımus. oradan x-

. · ğuu işittik. Fakat ne k>d•r ••yaz, loş bir !ener bekçisl gibi denızı ~rdu. Artık kuloçlorın .~,.. bll 
dinler mavi gözlcrile geceyl delip reketıeı:ini .gi>ı:yyorduk, Oydu, F
kara~ bir ~ rırtıruıda bir naydı. t'çümüz de sandAlııı ıwurulll 
fCS aratLillŞ ve ona bwıun i~in Fır· eğ:ifmit bir zafer ifadescyle ıun ,.... 

tına elemişler. • tn'. ,.,.gnn kol..ıç atışına b•k11or " 
Bu isim o kadar hoşun1uz:ı ııımıs- duk. Bu ırıuydu ıoe~hur ı.url.J:rıefc 

tı !ti, birkaç de!a, Fut'la' ~·ırtına!, .bu mu,..W en iyi yiliıen deııizcı, ,oır. 
dıyc bağırmı~. . yo1:, ., ll"'UlıakkJ.1..z fcdalci.rdt, FPkat 

En son geçen yal, bir ı;:c ·e e\ 1.nc l!a agır yJ ıvle f!clinc-tye 1- d:lf 
dönerken denizden bir fery~d !;. 1-' bir bı! u boğı.!l:ıbilfr ·~ ıiı.JYel im~ 
miş, ıru1ar.ı atlayıp, b<>t,'ıılm:ık U- )"C" uır ı;,ı meue l:.aldc Gece~ 
zt"re bulunan genç bir bahkt;ıyı kur ı:.aranlıgı içinde onun .iri nıa.ı ı;uzlerH 
tann•etı. Fır"no acaba ODU adada. 

..., --.""' ni görüyordum, Bu gö2'.lcr,1c voı g'llB1 t3nımıyan var IIUJ'"d~? Koyl.l mavı 
(!Öz'e~ deniz köpüğü nçlar:, ur..m luk, t:ı.:ı:ccüb, hiddet hunhınn hf'JH 
hoyile o haü. gözlerimin önüadedtr. sint.'Ctı birer ifade Yardı ~I:ni "' 1

""" 

Bir s:oı.bah 01.•ayla evinin Uniludc o- d'lla att!, W:r!yor, Oksünzyor ]'J. Son""' 
ıın rastlam!Ş, gün aydın Fui.ın::ı do- ra ..n bir se-slP -~1e1 1 Le ult• 
nıiı;l.lk. O elinde bahçesinde topl~· ı;ib:: 
dığl bir dcmef ghlü bize vcı ıp te - _Demet. :.:?:lınız. blWU. 
iekkü.!' etmişti. Eı..ı reık., r-:u,· c.ı.ıl

lerden kuruttıığum kı\•run!arl en 
ıa;rınetli kitablamnm l"1 le to~-

ıilğim say!ala:rmd 1et' ''e<'li' l 
Fırtına1 Oııu!ıla on bc·itıe.i. :rılı • 

nuzı ta:ı.:ıb ede:ı i:Kedcr. ~nr.:ı a1 :ı-
r,uı hoz.illı'u • Hep o iki c..ıı!uk 
cez:•yı onuı yüzünden bniyo:rduk. f 
Bizi kar.ım:ı dfolnde o bu mıış. :ro·; 
tun ü:tİ:.ne o çıknrl!lli1:1. H. o un 
yuıUnden er.ar i;;ıit ·~ik. Oc ~uz 

de oııa br~t O r ktrıkLk luıtta biri 
b.ıuC Cİl·.YUYV!', ~t 1 (ı_.ıı \- yor, 
yold.ı scı.iınl..rma ı:: W....0"10 etmı -
yor, 011u çok tıc.;.ın, çok sert lı ..ı. -

;rordulc \'e hep Frr'ma, nl o D n ol
sun F1rtlııc:1, diyorduk. 1 

Tem ımı on b0$iydi. O ı: e b • ı 
tun tanıd~ N:ızaııl.,·da P " • 
ınıJtık. Ezyui-.ler oyun ' mtı.zuc 

ynl~ti ilerlet-nl::lerdi. N - ... "'1~ \ıwl 
hen köşklı.'1 denize !-'""n:n 1 t:cc • 
~ hiribirirnio.e clCcl> t.at<r.'" ını"i 

anlo!ıJOfduk. Birden bl<eleye aglı 

•~c:uk: bir ~1 cu::Um"'";;:" tı.' 
Detn.z ep...ııi* roJ.t"i bir ı. cWi ,yıg.ını 
'" ı.d.ugi-le acıtıyord Kt\,.ı;· .ı.k ~ı ... 
g<ıl:ırın Lvyukler önünde b~ , • 
1tşı blr gari!.> olu';U, renklerin s.:.u...ı r - 1 
d:ı ;,:r koyulaşısı vardı. u~ y de 
bir şey ;vylemıygr hep san<i.ıla b~ .·' 
yorduk. Sonra lnlmenı nasıl rlııı:., 
Bitcı::~ kalkWC, kv~tuk, s:ı.nd • .ı1 lh
la.dı.ıı:, k-,treklerl O\ıı aldı, G71.Wl 

h-..ltkıdı.r, d.ı.ımenı t-faz:uu ,~cnr 
tı::erl~i. Haı:d .,-az gccdcri =y 

d. - ~· cuib ,...ıı : 
te bu <le " yola l;.;;pıldll< Kt 
ıun t:ınıları dar b ;;ı ~uı..- ı •O· 
yul ... ,tırııuotı. Eı .ız ron " J;..yuL., 
g, mel!e ~ladık. Pwj 1 ık '" 
acsı:ız uyuy rdu. Gece: n alı:r • r 
nefes altp '"81'tlı. Mo:' by:ın al
tına gclrnışht:. İKt .. etre ~n :de 
E ırtır nın evi g.uıiınyo- .. tliJ.. t,. ade 
1 ,ık \ard;., O;a kj.trck1cri bı"c.ı.~ ... n. 1( 
sandal .. · ,. ŞJt:,~. se-: ir, t ... ·i.J :..ı 

lıep bu E\"'"e, Fı:'fı!la'"nın yaffitz Y !la

rltg1 hJ Z~ıit köşke ~8, k '• L '\ ~ 
h ıınetıe 'k:ırışık bir l a:t._Ji ... -
d:ıt. Belki on gundur F lwA 'sı 
currrı.e.mış 'e ı.>lr~ da or.tı "' 
ı;ibi o!ınu;tuk. Araba r.ıçın ı:,rli • -
n;e.-nlf i! O ber ,:ı!;~ı_n cc !i,.. b • • ı 
latı."1a kadar m ıt~j yürlly S r ya - , 
p:ın. Fırtına., ruı~ .. ı olm .. n t.:. Q '"J -
larb cÜ emi:stL. K0nU lU.ı.) 

Tı.s ,yoktu. ep o oynı k~·ı..ıı,_ 1 ı 
bıınndle l:ıınşalı: b' ecezun ı~ı e 
lı'i b. g0z ıııoi p ıiıya klı ı><n • 
cert'Y<" h~ık.ıyord-.. • nu 1 ';... J\'d ~
,·aş kürtılüyor, cnyerd\l, ıt·~ı..ıcı·ıc ... 
oııır..tılan d~lar sandalı s.ı1 ı \• 
u·;.ıkl.\...,t,.,yı:>rd:J. "lwold<.ı Ü\..:}lJ. r--. 
zan ı~.:ı.\~g:-. ettiler. Kürc:-..ıcri l:ırı;ı: d 
• ~Azan :Jm:ık üttm:~ lulbuW bc:t 
blle ov 'ya ta iW. sencUcr berı bn 
hu -1;,.~ daiınl. oL:-al:: t m tın:\a 

N a::r.an rlne glLCend L. Geçı.p ':>i 1. o

turdu. 1yice açılru,.tık. ·:ı: ıı t 
ı . lıır dcili. o znen mnc.:::mml 
~iye ett.ii;t :!:dfo ıu ~aılı ~cisıcr -ı 
' . irin b:ıhane mr.r. Dönelim e -
d.lk. Eiraz Eoor ... :dorto:ay ~rk.i n -
clın F .-tma'nm ı,,-tltlı kö•klı gör ı -
ınc;;o 'b:ı~nrtı'ı;.' llir&o d:ıh~ 1\erlJ•ı 

b'n!<Ol °' ": 
_ Cıill<'r. Nazan ~di. l;te 11ccen 

~· z .Fmı a·rıın kı:rtardıı:ı ecııc "' ı.-
1 

çt m blsı:n c·· eda b~u-1~ 1 ~u. 
val ... '..ı 1n nasıl old~"'"l l.n:w 1. J!k
c·ı ,CC"<' 1" •, e bura.B-:1 a ıl t. ı. 

ır .... b"rlcn e.;ildik, k\Jt'l~. ,·e u-ı 

1 • b 1ı: ık Hep birden ı:••il "' '1 

~11 Jl ~ d lg ._ıı 1a boğuı:::'Jn ı:cnç ?J 1 ık • 
çı. , 0 rı ,;::vpuı::trengi saçlari.y1e Fır -
tır.ı ı:ddi. Oaun k~~k'.in - rul d 
ece.: 1 crinl n:ısıl duyd'J~· u. so• ra ·r
d ,, r.rorkayayı pl.Aıa _lnıl tir . cW<ı 
ı)ntik.ı\drın na.,il kOflt~unu, 1 J d-e-
rr.-e r.tlaytp .genç b • kur -
1.;.ırih,.,.ını l-ep bt"'tfcn ı;örtr & i ol -
~k. 

Li.;J.e:ı:. bıltT"em no~ıl cııdu. I_'" J.r .. 
ç· nbir k01h1;a.'ta ile 1:u?clf:--ı. :ı. nın 
,-c .O·;;;ı' n bn?l.3 tuı "'f ı~ ı,- ı· 1..ııA 
\-ru 11. ~ı·i o.nt::ır da anJ· ... J ~1 ~ Jl ... 
h~iı' Bl l.ı..ll kuV\ etimle t: ' l :'l

d d tlivc lıa)l<ırnaEa .... ,ı ı; : O.a, 
, ~.:.zan ı; •• yur i..,·nae kJ 'e ü -
.rüllıi v .- 1.sıd.ı, ttı,;u?u d~ ı;:· 1 . ın 
ı:;l>i goilcnmU Fu·tm:ı ı.:n l: ' unc 
çoci. IJ1•-· lJiç bir lurc:.et olm3 -
dı \ ~ e ı!gın st8\t-tle ı~ :rd! .tın· 
d rrd 'e hn U'tnliğa lrr ladu fr -
den ~1 r ıo;ı1;:: yandı, SZ,;ıd.li. lluı.'·:.U...-ı 

lıir J !ll ın n \ıp kapanıd w iıltir 
g:'.:i r, 1 '; ("ı,d.'.J, nllth.:." 1-,:ak. Ftr\:..:.U 
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Yarın : Ankarada yüzme birinciliklerl 

Pazar günü Fener stadında askeri liselerin 
spor şenliği yapılacaktır. Bayramın mu
va/ f akigeti için bütün tedbirler alınmıştır. 

Askeri liselerın Pazar gWıü içın Fahri, yüz ve iki yüz metre l 
Fenerbah~e st&dında bir spor serbest ve sırtüstü için Mahmud 
oenliği yapaca1'larını dünkü 400 ve 1500 metre serbest I~ 
nüshamızda lıabtr vermiştık , İbrahim, lrurbağlamalar i~ Yu 

ıruf ve İsmail bayrak takımlan 
ve bazı mesafelerde ikinci adam 
olarak Fuad, Kemal, Vedad var
dır. 

Bu bayrannn muvaffak olınası =:-:""'.:--==;====::===:;d,=-===-m:ı-.------

1 

HAKİKAT 

BULMACA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 1 
7 1 
8 ı ~ ı 
9 1 1 ... 

Soldan sağ-": 

ı cumhuriyet 
UALJlANJ,ARDA Yı>'Nt SİYA ! YENİ MUAllEDENİN 8EBEB 

ı:>l C hlü:.ixA.o.•J...; l; VE JllETIQELERt 
öıne.r Rı,;a JJu~ • lll, b.J baJJ- Nadir Nadi, bugünkü malmle-

Tan 

lıh la ya...lı;,ı ma.,~ '· , ' hıı;ıııa 1 sinde, dub Ank~ imza edi
a,; .• ıuJ§Ul'. Bı. ı.ı~ı ""unda, len Türk .- Alman ticaret mua • 
ı~a .;ar rıcalıud~n sonra tiumen 1 hedesini mevzu ittihaz etmekte, 
ve Bul.;ur ri .... ıınin Alnıaııyaya bunun, bu iki millet arasındaki 

1 
. 1 

cL :dı ili.<,;, ;ne wuhteıac nctı- ı münasebetleri olduğu gibi, Bal-
cek r üwt nıu~ yapılan tahmin- kan sulhunu da· tarsin edeceği 
lerı nıütalca etmektedir. Alınan· fikrini izhardan sonra "Tuna ı 
yanın bunuııJa Balk:ı.n devlt:t- Karadeııize akbğı mUddctçe Tür 

• 

• 
,.. 

Sıı&lıim luymdinl t;ıl.dll edoll 
&yaıılara :l<kt ıarAanJannda se
ve seve kullanacalı mlllropslll> 
ufa1r, yumu~ak ve \f:thbt (!A b~~
cl maiırem tuvalet baluidlr· 
En ince elbi~eler ol\uıda bil• 1 - Bir maden kiınıilrü nevi. 

2 - Açılr, ve iç açıcı. 

3 - &ba - Azedlcrin çaldığı 

çalgı - Bir sual edatJ. 

lerı ara:ıınua lıarb çıkmamas!nl . kiye ile Almanya birbirlerini ta- b<lli olıJ\lı7• 

bir ve bu devletleıle iktısadi mü - mamlayıcı bir iktisadi sistem i- FEMİL ve BAC';l 
4ı - Jııfe:rutiyct pa;alarından biri 

ve Sultanahmed civµnndo bi.r 

seınt ... , . ı , ' ı 

nasebetlerinin arızaya uğraın:.. · çinde yaşamıya mecbıırdUl' • Her ffZalled<' ~odm ' berber te-
masını nıı isteiliğiııi, yoksa. da- !ar.,. demektedir. rinde ve tuvakt ı=g<ızııl.ınnd• 
ha başka maksa<lları mı oldu- Türkiyenin orta Avrupa ile bulunur. ~ın butiın tert; bat a~ınmış :ve Mahkemefer..de . 

JCra edilen son provada buyük ---==----__,.,...,._ 15 ;:-. Eir. erk~k . lı;nıl - Y~klt bir ne-
j vi. pıde: .• ' . . .. 

· ğunu sormakta, ve buna cevab eski devirdeki ve 1919 dan son- •••mıllİSl!l!Cllllm•• .. " 
v~eııin güçlüğünü tebarüz et- raki ticari ve iktisadi münase - Askerlik 'işleri~ ' muvaffakıyet giıcierilıııiştir. ; E .,. .. · · k' j J 

A~lıeri liselerd€ vazife goren '. ~r,a,r, ~ ... J)pa arını Ça'IJ . ar . 
spor muallımlerınin hepsi Al - d "' • k' k •• · ı •• 'f le - Şı\~•_,.VO; M~iseeri ' mübal~ğa 

, ili! ve gülünç bir ~ekllde tas • 
tirmektedir. betlerine kısaca göz attıktan Fatih Askerlık şubttlnde.: 
; . "~mi bir Balkan bloku,. bafl7 . sonra, bugiin .A.vrupanm içinde ~ :-, <:~en cclb<lo ''"'"' ;;u·tıtı !<•~ 

manyada spor enı.1..ıtuswı,de ye. e '!'-egı sanan urnaz oy u. 
tişmış ve bunlal"a, 5 sene Tiır • Asliye be§inci eeza mahl<e · , anın odasında bir ııee yüksel • 
lııye uz.un atlama ve manıalı ko- mesinde ~lu yerinde mev1>.uı ılı ; 
§il rekorlarını muhafaza etmııı o olarak lılelımed ile Haeıkadın. · ~ Bulduli .• 
lan üsteğmen Tevfik te altı ay Bostan sokağında 4.6 numarada Ne bulınuşlardl bılmiyonım. 
evvel Almanyadan gelerek il · Fatma ve 21 numarada oturan Benim odamı terk ettiler. Biraz 
tibak etmıştir. Malatyah Bedriye bu!UDuyor • 8onra Fatma ile beraber bulduk-

Yiizbaşı Hiisamecldının yetı~- !ardı. Polis senelerdenberi esrar Jarmı karakola götürdüler' Ge -
tmliğı Kuleli, yüzbal}l ' zekinin kaçak~ıbğı yapan bu üç ka- .. ce yarısııldan sonra bizi de ka· 
mey<larıa getirdiı:;-. MıJtepe, ılı>- fadan Fatmanın evinde ya - rakola aldırtıılar. Komiser tıfına 
teğmen Tevfiğın calııjt.ırd:ığı dt- takların arasında tam on üç masanın üstündçki yuvarıahla • 
nl2 !is ı spor ekiblen bugıın ıf- ltilo dokuz yüz gram eİırarla n göster<'relı; 
tihar e<lilecek bırer varlıktıı . birhkte bulıııuş ve mahkemeye _ Bunlar ~? dedi. Ben 

Zevkli ,-e muntazam ge<;e<.eği vermiırt;ir. '. , 
• muhakkak olan askeri liıwler t Dün mahkeınt.>de şahkl!er ru.ıi'. 

ııpor şenlikleri . prcıgramında şu • 1eniyordu. Bunlardan Hüsnü saf 
hareketler vardır : ve samimi m,: Aiiadolu-uŞağı C:. 

Müzikle bedeıı i.aı elı.eUeri; dasiyıe tildilderini anlattı ; 
İnuziklc boks, kafa" ıdı:oanları~ - Ben sa!ı.t beş buçuk raddc
lOXlOO metre bayrılli yarışı , cı- .ı.>nnde rejiden el'imc döndüırı . 
rid ve bomba atm la.ı;ı1 ."savurma Ben suçlu Fatmanın evinde b ı;· 
topu, mamalı kO§u, Slnkla atla- odada oturlll'Um. Kapu çalınını , 
ma, hokey, habeı getiniıe yan- karım kapıyı ,açmış. Bedriye ha
§1, motosiklet, bısıklet ve hen~ rumla yanında bir erkek 
bol müsabaka ve giıfıtenşlen. ile Fatma .b~a misafir gel-
Bunların içinde bir kütle ha- mif)ler. Ben soiyunmuş olduğum 

Jinde mania k ucularının bu • için dışarıya c;ıkmadnn . Gelen • 
lunınası nazarı dıkati celbede - leri karım görmü~. G~e yan ·
cek çok mesud bir hitdıE;e oldu- sına doğru evde bir gürültü kop 
ğu gibi 10X100 metre bayı-ak ya tu. Benim kapım da wruldu. 
nşı da husuıil bır 1ıeye<-~n vere- Müsaade istedim, gittim ve aç-
cek mahiyetted11. tım. !~eriye bir çok polis memlll' 

derhal Cf'Vab verdinı : 
•• •• 1 

- Bunlar ı;avdar ekmeğidir. 
Bizim moxıleket.te tandırda pi • 
şirirler, pek lezwtli olur. Anne
ciğim bunları eliyle yapar, biz · 
de mis gibi kol;flıya, koklıya ye
riz. Annem göndermiş. Elimi 
uzatbm, biriırini alıp yiyecektim. 
Komiser yüzüme ııaırtı : 

- Alay mı ewyorsun Hüs • 
nü... Kaçakçılık yapıyorsunuz 
da işi saflığa VUJ'Uyonıunuz. On
lar çavdar ekmeği değil, esrar, 
dedi Vallahi billfilıl Mldm bey 
ben ömrümde esrar görmedim; 
bilmem. Ben onları hakikaten 

vir eden resim nevi. 
7 - Ayı yuvası • Kapılara lalulır -

llir hece. 
8 - Ot-Omobil, tren, tramvay gibi 

eeyleri durduran vasıb. 
9 - Denizde gece görülen foırlor 11-

tımııiıtı. 
Yukandan aşağıya: 

1 - DükkAnlar. 
2 - Yoğrııur. 

3 - Be-ı.ginlık Uade eder - ııır ra-
knm - 'B ir nf)la , 

t - MAbaduttabiJ. 
5 - 1)\a - icar bedeli. 
1 ';-" . J(e,sjn) ~ yapilan blr ' nevi kalem. 
7 - h_ı§i:r~h ve memounlyetlmlzl 

hklı ikinci kısımda, bu hususta bulundu hcrcilmerçi yenerek sul hiç lllıkerlık :raı:ımamı, 316 c 
· •tül· e tahminler· teıh·s et (dahil} dogum" lu ctıvari s:ınıima ın<" YUJ'U n ı 1 - ha kavu-ası i"ili bütün milletle _,, 

b. · M ~- ~ sub eratın askere ;evkedıJmel< uz<>· 
mektc, bunlardan ırınin a- rin emek sarfetmeğc mecbiır ol- lıeplen ııubeı.n>~ · muracaaUarı i)JI 
caristan, Bulgaristan ve Ru • duldanın, inııaıilığı sefalet uçuru olunur. .., "' • 
manyayı biribiriııe sıkı bağlarla nıundan kurtarıp-yeni bir dünya ===::;;========../.? 
bağlamak, bu suretıe, ıı~m bu nın yeni mzam1arına uıaştırınak . Tiyatro: 
üç memleketin iktısaden azami için iyi niyııtıe .. çahşmak lazun --=----
istifade etmek, hem de Sovyet geldiğini söylemekte ve bu tak· RAŞiD RIZA '.I'ıyatro"' 
nüfuzunun Balkanlara yayılma- dirde: "senelerdenberi sürüp gı·- HALiDE PiŞKiN beralı<!r 

• · lmak ld ğun ö · .~ :;reınmuz cumn gtınü akşDıııl 
sırıa manı o o u u s y- den lı.niodomamazlıklara bır· nı· • . -• ..,....... eiıaıH)I•, Şeriyol Aile bah~eoiııu• 

' Jemelrtcdir. " hayet "it A k. -OiiF!.Y BAll'AM ' • 
· · "Tahminlerin kıymeti,, ""•1. ı- verm., ve. vnıpaya es ı 

,,_, sine nazaraq daha mesud, da- · Vodvıl 3 peıde ../. 
ğını ~ıy;ın üç'iincii kısımda da, h 

'. 

' tr°'adC 'için ' kullanırız .. MAnl • 
Fr'onsı2ca «hayır» . 

8 - Tabiat (Fransızca), ·. 

bütün bunların tahminlerden ~~·rb; i~e~.=ee';~'.,:-0;e~::~ 1 F·.'l .. RTI·N· A 
ibaret olduğunu, hakikate mu- w 

. · tabakat ve isabetlerinin meıı -
kfık bulunduğunu, fakat, davet Tasviri Etkar (&§ tarafı s uıı<.'U sahibetltl 9 - Pnllıo · ve yağmurluk malı:amın

. • da kullanılan bir libas .. sırasına bakilırsa., Alırianyanın . Yalnız gözlerinde blı· gulıl' ifod~ 
ACABA NELER ·•, buldum ve bundan bir ;ıt maııt· Balkanlara bir siyasi istikamet 

.. vermek ı· stedigı"'nı"n go··ruı· du··gun··· ü RAZIRLANIVOR? çikarmağa çalıştım , , . ' · 
Yalla:ı, yava• bo<ını yas1ıg· a bıt$J' b · t·k Ebuzziya, zade Velıu, ouı~a- • , yakln hadiselerin u ıs ı ame- . t Ro b kili . u: ,' 

ti aydınlatacağını ve Balkanla- rıs an ve manya aşve en- - Doktor! dı.ye kq~um. 
rın istikbalinin de tavazzuh ede- nin Salzburg'a d;lvet edilmeleri - l1oktcr cetdı . Fırl=tnın nab~ 

nin meraJQ muçib bir ha) aldığı· )ıaliu. · · •· ; ceğini söylemektedir. Muharrir 
yazısım göyle bitirmektedir: 

"Almanya İngiltcreye karşı 
kat'i taarruza ba.,ıamadan önce 
cenubu şarki Avrupa işlerine 
en büyük ehemmiyeti vermekte 
olduğunu ve bu işleri bir tesvi
ye suretine bağlamak istediğini 
gösteriyor. Bu da, azami dik
katle takibe değer bir meoolc-

nı söyliyerek makalesine başla • - Hayuj çocukloı mı, tehtıkc ~!)< 
makta ve buııun en ziyade Ba· kurlulaealı. ! <kdı. /J 

ınanmMım. Annei11 uçumüztl 
sarabya'nın Sovyet Rusya ta • adelA. yalvararak uı şm ı çıkardı. ~ 
rafından işgıµ ve iııt,iı:dadiyle a· rer ölüm suçlusu gıbi 'ba~larmııZ 
lakadar olmQBIJllll batıra gele- nürnüzde köşkten çıkuk . Akşam ıf 
bileceği, maıµııafib, bu hareke • ğilc a~armı~ bir iıccetlc en 'iyi do~ 
tin Afmanyanın muvafakati larl:ı · Fırtınoın k<işkune- geldik. )l 

YUzUcUler Ank.a aya lan girdiler. Her yeri aramaya 
hareke ettiter başladılar Hiç bir günahım ol

madığı halde ben de korktum . 
Ne aradıJılarmı soruyordu: Kı • 
saca 

çavdar elfmeği sandım. Meğer 

esi-an hamur yapar ve böyle ku" 

rutiı.rak E&tarlarmış. Bu esrarı 'I 
F~tma .h~a k:imiJi getirdi ·Radyo Programı 
m de bılır.iyorum. . _ 

dir.,, 

Veni Sabah 

torlar tok çalıştılar. 'İfo yazık 
hilafına yapılmış olmasının dü- kurtuJoll'ladı. Sabahlara kadar r.rJ 
şünülcmiyeeeğini, fakat, bir ta .· yana inliye, inliye · ağ19dım. r 
raftan da, Almanyanın lngilte- · Erteiıi g'ün beni de, Ovayı ve ıl . 
reye yapmayı tasavvur ettiği :ı.ıhı da adeta zorla vopura bindir.ıi~ 
taarruz arefeşinde Balkmı işle • ler. Blr iki glin "onra da tsta"b~ı>' 

bılttin ev halkı geldiler. Ben '11 
, 

rini kendi arzusıına muvafık şe- adolora bakıyor,, a~lıyol(ltım, z·1'1~ Ankarada cumart(;s;. ve ııa -
zar günleri yapılacalt ylizme ve 
atlama şampiyonasına iljtirak 
etmek üZere lsatnbu.l taı.ımı dün 
ııu ııporlan ajanının riyasetinde 
,Aııkaraya hamet etmiştir. 

rnger şalıidler de dinlendi. "'-•7-.30_Pr_oıır_am_v_e_m_eınl_e_k_et•.-.. ·a1
t SULH OYUNU 

Takımı teşkil eden yüai.ıcüle-
. rin çoğu değerli Şampiyo,n ol • 

duklan cihetle Tii.rJ..i:ye bınncı- · 
!iğini lstanbulım a.zanacağı ii
mid edilmektedır. 

İstanbul tıılnınıncta &tlamalar 

İmtiyaz sahibi ve haşnıuhanirj : 
Neeip Ali KtlÇVKA 

Umum neşnyatı ıdare eden 
Yazı iıı!eri miıdüriı ' 

Cemal Baldo SELEK 
~. Cemal "e Hamd i Gursoylır 

Matbaasında baıılmıttu· . 
-ııı+--

Abona şartlan 
Türkiye lcin : 

Bir aylı1': 

Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

W luruş 

250 " 
475 " 
900 " 

Yatıanu memıeketler ıçın : 

Altı aylık 800 kuruş 
Bir senelıJ, 1600 ,, 

- Şimdi bulunca aıılaraın ! 
J;>iyorladı. O sırada Fatm:ı ha 

:Muhakeme gelmiyen diğer şa
hidlerin !)ağırılınası için talik e
dildi. 

is mail 
Habib Avrupa. edebiyatı ve biz 

"GJ\RPTEN TERCÜMELER,, 
' JBirinci cild Yunan • Latin edebiyatları ve t~esi 

orta. zamanda Avrupa ve Jıriı;tiyanlılı: 

islam medeniyeti ve Türkün rolü 
Avrupa 1Wııe8llll!I edebiyan ve tercümeler. Orta 
ır.ama.n ve 16 meı asırda 'l'iirk edebiyatçılan 

REMZİ 
Sonuncu ve ikinci cild de baııılmaktadır. Kitabevi 

......................... .liii;;::==::.11 
ELi ÇABUK SÜNNETÇi 

KABtNli!: Beyoğlu lngillz s~arethanesi karşısı No, O , .... - ' ' . \ 

, ' . · · · G~ anartnıanı · 
ENJEKS1YON SANTRALI 

EV: Eren'köy. Telefon 52 •. 73 
Ço°cuklarım silıın~t ~ttirmek iııtiyen1eıin kartlannı almalı: U7.ere 

lütfen bw hafta evvel müracantları bilhass:ı. rica olunur. 

Derin bir göğü~ . geçirdim. Acı bir giilümseyi§le yüzüne 
bakaraJı- . 

- İşte o ula§acııgıma anın olduğun mevkie ulaşamadı
ğım için üzülüyorUP'l, dedim. 
-Nasıl ? 

- Çok ba.~it ! •• Tahsılımi yarım bıraktım .. 
Hayretten gozleri büyüınülftü. 
- hıanamıyorum Mümkün değil, dedi. 

ayau. Fransa harbinin ııonundan • kilde müzalt~rcye kalkııımak is- lamı~ adeta t:ıiımmıyacak bir "' 
7.35 J4li2ik: Potpuriler (Pl.) beri Almanyanııı bir sulh taar- temcsinin ve So..yet RUsya ile gelmiştim. Nauın. ve Ova oo şiıblıeıl'. 
::~ ~~~·~:~ek liJtesı. nızu yapmasının beklendiğini Almanyanın Balkan siya.setlerin çok üzühlyorlard•. llepımiz suç!~ 

söyliyerek makalesine baJJhyan de bir aynlık ve gayrılık hasıl duk. Uçümüz de binbiTımize 1< 
8.20/8.30 · MiWk: Neş'ell mUzlk ;/ 
12.SO Program ve memletıet saat Hüseyin Cahid Yalçın, bunun elduğunu hatıra getirmemek. ka yor, bu mesele u~eıııı<kgöruşıniY 

ayarı . hakiki bir sulh teklifinden ziya- bil olınadığı mütalcasını izhar duk. Nihayet yine olmadı . Baboı;. 
12.35 :Mtız.k. de dünya efkanumumiyesiı:ıi ettikten sonra flitler'ln şimdiye bW !loiltıza yerleştırmete · /'~rar •• 
12.50 Ajaruı lı<lberleri. kazanmak ve Alman halkının dl. Fiikat unutmak mümkun mü? ~ 
13.05 :Mü:ı.llı: (Devam) Okuyan: kadar-yaptığı işlerin mantık ve Ne vakit adaya gelsem ruhum ~ 

Aziz ~·· sabır ve tahammülünü takviye. aklı iflas ,ettirdiğini ve ayni za- vicdan azabının çemberinde sıJ<1ıf·' 
13.20/14.00 JılliWk: Katı:Jlk lıa.li.I i~in bir manevra olarak düşü- manda muvaffak olduğunu be • Uç yıl · ewelkl acı bir hatıranın it~ 

müzik (Pi.) ı nüldüğünün tahmin ed}Jdiğini, yarulan sonra makalesini· ııöyle yaz gözlerimde bir canlnnı~ı. ruh""'• 
18.ÖO 1'rograın ve memleket aaat bütün bu tahminlere rağmen bitirmektedir: da bir l<ıınıldanış> va,.dır. N• -ıv.ı<, 

~yarı. .. . . Hitıerln gerçekten bir su!}) ar- · "0 ciheUe, Salzburg'da .bu - ay tam görjinsc, ne vakıt yMı~·, 
18.05 llü-..ik: Cazband '(111.) ZU etm~"' ihtim. aıın· 

1
• ;;.,..1.d· eden' cennet bağma doğru . 'luvnon Y 

18.SO Müzik: Balk havoları. ~ .,.... günlerde vuku bulacak millakat" ;,;· 
!er de bulundugun· 'u, fakat bu ı · • r..r oarboş çamla,.· üstune dokülsc ~ ~ 

18.30 Müzik: Halk haval:m. · !ardan ~ıltlteaıc netayici ·öğren • lerim\lç ,o temmuz ge<~sinde dokııl"' 
lUO Müzik: Radyo •Swing> TriCJ<ıu gün arbk bu türlü nikbinliklcre mek için sabredip .bekleıı:iekfen yaıdar;;; sıcaklığı' v:lrdır. 

(tbrahbn özgür ve Ale3 Böcekleri) imkan kalmadığını söylemekte başlı:a Çare göremiyoruz.,, ömcr Nejad " 
19.15 MiWk: ve demektedir ki: __...,. 
ı9.t5 Memleket s:ıot ayarı •e ajans "HiU lh <·M •+l hakkı _ - Alatur~.a ye alafranga 

baberlerl. er su .. ...... warı n - mllkemmel 
20.00 Mllı.ik. da bir şey soylemelrten korku- YEME'' K' TATLI 
20.30 Konuşma (BlbllyoıırafJ'a) yor ve İngiltereyi ağız kalaba- · ' ' 
20.lro MIWI<: Fosıl heyeti, lığı, tebdid ve blöfle diz çök- 1 

21.15 Konuşma (2ktısad saati.) • Postalar kitabı 
(Rad türmeğe ugraşıyor. Ortadan ya•~-· . ...,,._._e NEDİM 21.30 Konuşma yo gazetesi) -- ~-~..,. 

:.U.45 llilo:ll<: :Radyo salon orkestra. İngiliz mümanaatı kalktıktan Her eve lilzım . oliın 'lııı kltab, 
eı (Vi;Jcloxml Net:lb A,ıon idare • sonra artık hiçbir pervası kal- · bine yakin yemek, tallı, postalar 
ilinde) mıyacağı i~in bütün bu şartlar pişirmesin! . kolay surette tarll 

22.30 Memleket saat a:ı-arı, Ajans şübhesiz çok daha vahim şekil- eder. 
haberleri; Zlnıat, Eslı:ım - TabviMt, Jer altında ilan olunacak ve Flatı: 100, clldllsl 125 kuruf. 
KamblJo- Nukut Borsası (Fiyat.) bütün ı.M~riyet prangaya wru- s a t 1 1 v • r ı : 

22.4Ş llÖ'zlk: Quband (Pl) ~ 
23.25/23.30 YannkJ program ve lacaktı. Fakat zahmet boşa İstanbul İnkıtalı ~bevi 

kapruru:ı. ' gitti . ., 

. ZAY! 
İstanbul belediyesinden ~ 

olduğum 3353 numaralı esnaf . 
. liyet cüzdaıııyle Alemdar malW 
ııubesinden aldığım k~ rull 
sat tezkeremi zayı eyledim. ~eı' 
den alacağımdan eskilerin h ii~ 
mü yoktur. , 
Erenlıöy Kayııj dağı caddesiıl~ 
31 numaralı Sıtkı bey k<>§kiiJI 

arabacı Hasan oğlu 
· Mustafa BiÇer 

- Mektebden ayrıldığım gündenberi üvey kardeşlerjJ!l' 
den başka evlad tanımıyor .. 

- Bu fena! .. Lakin sen teyzene her halde fazla geJı11eı' 

:.....9_, 
K.ERiME · NADİR ~ 

sin.. · _
1
, 

- Beni sever .. Sevgislıu de bundan ziyade suiısümal •• 
meği doğru bulmuyorum.. . 1 

- Canım, böyle düşlinmemelisin .. Sana fa:zlalığını jJll 
eden bir harekette bulundu mu? 

- lnan ve imkan gor ki, ben bugün hi~bır baltaya ııap , 
olmamış bir adamım ? .. 

tese.IJı veriyordu. Sanki belirsiz bir el yaramı sarıyor, gi>Z
lerimdeki yaşları kurutuyordu. 

dum. Şinıdi anlaşıldı ... 
--:- Evet .. ve en büyük derdimi arbk söylemek sırası 

geldi: Ben bir iş an yorum ... 

- aayı:r 1.. • :1 
Bu "Hayır,. dudaklarımdan pek zayıf c;ıktı. GOzlerifll1

1 
Qııiµıdc Zülalin. ciddi hakışlan. vardı .. Hep böyle bo!l ', 
ava.re mi , :;aıııyaı;a;kspı,, dediğini tebar duyar gibi olıl' 

- Mektebi bitiTmedin mı ? Kısa bir sessizlikten sonra dedim ki: 
- Hayır! •. 

., 
• . - Bugün nedamet içiı)deyim. Fakat neye yarar, babam 

- Niçin ? r, 
- Bir senemi kaybettim.. Derslerden birdenbire so-
ğudum .. Sonra, ruhum bazı hayallere yan oldu .• 

- Bir aşka filıi.n mı düştün? .. 
- Katiyen?? ..• Edebiyata merak sardım .. 
- Fakat hakikaten kendine yazık etmişsin! .. Çilnkü 

11C11deki zeka ve kabiliyet biç birimizde yoktu. Seni sık sık 
düşünürdüm. Gönlümde büyük bir yerin mevcuddu. Bazı 
sözlerin ve hareketlerin beni hlilli düşündürür, . O yaşta 
Jıile mi.itek!mil bir insan gibi idin!.. • 

t~imdnki acıvı tM'OOnüm eden bu SÖ21er bana garip bir 

kendi havasında idi .. Te~in naaihatları bana müessir 
olmadı •• Atiden etraflıca bahseden ve beni yürüdüğüın 
yanlış yoldan çevirecek sözler söyliyeb kinıSc bulun • 
madı .. Her ııeyi benim üstüme bırakblar.. lstilıbalimin 
meııuliyetini kendime yüklediler.. Ne yaparsam yapa • 
eaktım .. Ve işte yaptım ... 
Namık hafifçe güldü. Fakat müteessir görünüyordu : 
- Kaç senedir ne ile meşgulsün? diye sordu. 
- BM)!. Avare dolaştım durdum .. Sonra askere aldı • 

Jar .. tlıi ııendir Tuzlada idim .. 
- Saclarının böyle kısa kesik bulmunasına şaşıyor • 

Arkadaşım, son cUmlemi bir baş hareketiyle nokta
ladı. Sonra arkasına yaslanarak bir müddet dUşündü. 

Şifa umar gibi yüzUne bakıyordum. Gönlümde zayıf bir 
ümid uyanmış, ölgün maneviyatım belirsiz bir heyecanla 
dirilmişti. 

Birdenbire doğruldu . Kollarını masaya dayıyarak: 
- Nasıl bir i§ yapabilirsin? diye sordu. 
- Ne olunıa, dedim. Elverir ki çabuk olsun! .. 
- Niçin bu derece acele ediyorsun? 

- Teyzeme fazla yük olmak istemiyorum. 
- Şi;ndiye kadar nasıl yaşadın? .. Baban yardım et -

miyor mu? 

yordum. : ı 
1 

Sönük bir sesle : 
- Fakat bir gün böyle bır hal vaki olabıJır, dcdinı· ~ 

- Kuruntu ediyorsun, dedi. Maamafih üzülme! .. ~. 
tem " ... ., şirketinde 4U'ektördür. Sana münasib bir iŞ '' 
receğini zaıınedc.-im.. ·(I 

YUr~ğimc su serpilmiş gibi ferahladım . Naınığa J!l1 

netle, muhabbetle bakıyQrdum. 
Çekitıgcn bir tavırla; 
- Peki, ne zaman haber alabilirim? diye sordunı. 


