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Bulgaristanaa ve ltalyada 
mahsul bu sene çok fena 

~NDRA, !8 (A.A.) - Haber alındığına ~ 
Bulganstanda bu seneki buğday mahsulü geçen 
lleye nazaran yiitde kırk ekaiktir. 

GuNLuK ·4 K Ş A M 
ldar" yeri: Nunıosınaıuye cadde. , 8~ ı.ı bul · at• - Teklou: 2415-4. - TcJ HAKll'-AT _ j ;tanbul 

, Diğer ~tan, Nevyork Taymis gııseteııiliıı 
Rokma muhabırme g<ire, bu sene İtalyada da ••W' 
ııc fenadır. 

· Sayı: 10 
Fiyah her yerde 3 kurut 

dau us !icaret Vekilimiz 111.,l... - Alma ıY a ısTtı.A 
vamız 1 k d . ·. lYlllı l TAKDf~INDE 

lngiltere 
taarruzu 

. !•zan, N.A. ~ ••• k.ı s. en eruna gıdıyorl ~ fı" • yeniden Romen petrol 
. Oııhlııde dıkk - .ndana, 27 (Hususi) - Diin buıaya ta. , l .•. . - ":E'e ımız müdf!ııi k 

- ,..::,,:, ""'~. .... ::";;';.:'.' w m, • ....._,, ,_ ctud~~;::,;:.r.,'::•':;;;,' Dün akşam Parko~ uyular nasıl Cen U pta 
~ lıİTJJ'J{·mi nürus ır:e~;::_,;e ler Te tücc:.ı!~~kTop;;~oglu, bugün O() çiftçıler, fabnliatör- telde B:u::uekı"lle be hu"'"' c ' t h .b d·ı k . b ıınyet id . ......r. kil . rar onw;mal:..r yapmış dün gec d v ._., a 1ı • a ~ e 1 ece tı eki iyo~ 
mukaddcratım~esı, m_emlekctin ııeref.me, ,Seyhan parkta bir -·yafot Yerilmiştir. e e, e- raber ye1rlek yediler ------:...=.:...::...::=..::...:.~ Tılrlııye b.ın bir. e ~dıg~ . zanı:ı.n V~kıl, .~~ı_n sah~~ Mersu;ıe nktt edeccktır. lstanL~Zt A.A.,) _ Reı·- LoLJra., 28 tı .A) - İngiliz hgilbkr diyor ki: AJıııaıı 
J>ınan bır m6~~:ııaç ıçınde çır k dÖğrenildi.,ıne gore, Vekil, Hataya da "'u' '·ı~ •- bılb•o~ • - ,. tayyan:c:.ıleri tarnfmdaıı .iı =I ~ ~_.....,.. ııl """ek tt· en erunda tedkik ... ' "" ~ J& skurohur Milli ;;;e11.Smet lno- e~r .,- _"?',...,.. ub tencJcri zarf e 

1
• . Geçen ve temaslarda bulunacaktır. l>(;'ll F'nuı·.:.ı~ gclıMcrindeıı 1ıu buı.'11~ 'Ro ya ne olalı 

Jardan bir lııenıı ında llu ıhtiyaç A k nil, bu ;,l,~aru ü:.cri §ehir da· Şerl>m{;, &-ınt l'la..aı• v Nan- iWfakm taL.ü Mt.icıelerin • 
bitinldı Dalı.ili ınu~affakıyetle n ara da . hılinde otomobille biı· t<':ı.iııti t~a llOPIJlle yar,~lan Ahınlar es- ie.W. Çimini Lurada Lir mll-
m.,.,~ıı eınnıyet \'C de _ yaptıktan ~oma Paılı<•tde na.!o.ınd - •·· 1 1 .... -,v an k . " .... m.m < ''llCı :ırına aı.im ..,ün mlldılfaa İ"İn ı..e--" Jro. 

1 

Dnsenin ·ti gelrn~~.:(. \'C alisatn yeruflıir,i tal nt .. ,_ ')' IJUI Jnıyect{,;; """ 
1 

raz 1;de- B p..,,. 1 'd ~ " "'• '~n edı11'u~tiJ' yalanın tahrilı e"-~ -v. 

mOool."ın· 'e"""de esecumıırlerd~'ı·.· ... uı .. ·... u·· yu·· k r "':"·." ~· ed Ba.~vekil dolıteır T· n J < .. ...,.,, -'"''""" " - n • ' uu m ar ;r bi.ı;y İJh benzin ' ımu bahlı;ıti. 
t 

u ya .eı ... ~ay anıla oo·aw ye- tasfl"ciı 1 cmıı,; etmış Ve hat rı;ı. et ı:~jimi n gı n mi~lenlir. . ., . a.ı.ıc Cl iııc tevt:ıh edH • Fabt Alınaıı Pf pa;:::uı • 
IDuhaceret ışle . 1 ta ıı,kan ve . W mı~ ve bunla:ım ili.enne S t<ın dı.mJr &V)et petrol lruyu. 

:?~~e:::~:~:~h!:~ Dün gece çıkıan inşaatın ahşaplı ~~!:.:~i=.i!m ~~E::,'::" ;~7:E 
taıı· amamış ve bu hı " d b h Ba 1ı ı R mu~ aı-~ H:ı.ınıuıda bjr mar • idi. 

bupl~'ni=b· ır· ~~~riın. aH, ail:biu~k:ı~ gın an sa a a kadar devam ettı• g;:·c ~.ırk:~a:ayl<a::;-;ı!U:. ~di<. l~1.a~yomma taaım e<Ul· Eiiamalcyb Emnen pctrol-ı 
.. u daha sw Ea~\·clı:.:1 ı:.uvıin sabahJe\o•n o- mıştıT. Bvrulıalarla tabnbat ya- ~ &.kfı ı•etrtıUerine aid 

hakikatti lu anlaşılınuı bir Y tcınobjJk Boğazda bir toiııti pılımşi.J,. ltl iıhiııı bir ek:]; t rik iddialar ar.ıMlda hlç Lir mu-

ınilleuen,; yernU:~".':1an az Cılaıt angın, ancak, 2 ev ve 24 du""kk- :yapmı<JaydJr. saT•İl;Jı Ui.CJIJı() tam J~abetJj eD· g apılarua.ı. 
ini 

)'Uzünde .. vandıkf an dah.tl.ar lıaylledHlili""~. Bı·r tclı: Y!""C y ,. 
Ve İradcıı· · musta- t# an SOnra so""ndüru""lebı"ldı" .. _ ~~ -cıJaı.aıı: ıne ııahıb bir millet "'ı;ıliz tayyaıe>:i lll!."Un<' dön • - Lcııdra, 28 IA.A.) - Reııwi 

l11ŞQuştı~.a:::.~bilmeııi aı-tık zor- N:ıkara, 28 (Hususi) - Dünl m<'rkezc eelbEdilerek tahkikata Macar fabrikatörü bu memiştil. liir membadan bilılirildifinc na-

l) 

· ~nyetin •"~h geee Koyunpazarı caddee.inde ba •• h . . Evvelki gün 1ngı1ı~ tayya-Je- :ı:aran lstiliıya uj;, adı;;.,· takdiı·-aı; an ınotôr d . .. .':''"' inde bru ı şlanınış ve kahveci Halil ne- gun şe rımize geldı' Al " de .,. ••-'- d . evn buyuk cu"zu" • ş ıyan büyük yangın bu İrıın- t al M n maııy:ı ib·.enndc "uzle-e Rumanya petrnl Jiuyulannm 
_.,,..,. e di takadak' zare tına alınnıı~tır. "'"'"'""- eml k t' . d b' ~ " . . vn r. Kürük . ı inşaatın tamamen ah- • ~"""'' e Et ımız e konser- ıicuındıı. buluı.ımu•ları1ır. ıstifade edılme.z bır hale "'Ctiril-

Londra, 28 (A.A.) ·
ver gazetesinde Garvln 
culanna, balıhazırdalri satin " 
ziyetJn cenııbda dev:1m ede« 
ümidıne kapılmamalan ta 
ve ıhtaı1ncla buluııw:ılratdır. 
vin şımdıdcn Alman nı 

ve lntalarırun 1talya:ya v 
cldukkrını ııöylemcktedir. 

Zamanının gelmi~ oldu· 
hıi!;mcdildiği vakit hareJıete 
çiril«ek olan diğ<'rleri talo1ı 
deceklerdır. Garvin Mısıra ta 
arruz edileceğim unıı<'·tıııcmcl 
tedir. Daha <;ok 1talyr.n başlu 
mar.aruıJığmm Hortı•m 1ıuııanııu 

taarruz edeceğini söyJcınclıte 
mr. İngiltere ic::.bcden biit . 
müdafaa tedbirlerini alnIL$bJ'. 

rın Yaşıya'ha .... _, . • rnilletıe. •ab 1 kat devam etmektedir. ~ ., cl eınıuyet......._.en yalnız bari • s 0 nıa~ı ve rih.giinn tesirile ve sanayii kurmak için Dortmuııt'<.la biı eıeı.tnk san melen_ için hazırlanmı ·olan plfı-
her . iıılkımınd:ı.n değil ~~b~ha _l<adar de,·am etmiş ve • • temaslar yapacak traliıır bombalar iııall<'t etnıj~- na dair Almruılaruı ne~ettığı 
Jet 

gun gıttilu;e ziyad I • ı aıyenın göstenfüii fedakar" lık D. M'c l tir. beyı12 lntabm Londrada n:ıw;·a. r-----------
VazıfeJeri ı· . . e et;en dev · d " im akşam şehrimizde ikinci u ·;u ;s -1.1.Un t.anınını.- fab1i -mıi•k'·'dUr. ~· tibari. yle de ~ok sayeı;ın e iki ev ve 24 dükkan bir d katöıirrindcn Fern~-d ~.arm~ Thğer taraftım, Deie1uıırol ve kaRalan yapılm:;.ktndır. Bu 

_, "' vurt '"'" • y~ndıktan Mnra söndürülebil • •-·kya_ııgın aba olmuş ve elek- bu '"·"'" ' ~· •• ~ Waalboven tayyare mey"--Jan maksad içın hazırlanan tedbir-~'1 bır hudce ·ı~":' milyondan m .. ıştır. İtfaı'ye yangını o"nJ~mek ..,, şırketi karvısında Birlik . ~ua.u:ı ~on'l("1l.l>Jyondle §E'h- """ • ._ __________ _ 

HERGON BİR FIKRA 

'" ı e d , rtm r lı · yeruden tayyare al<ınJa1 ına ma•, Jerin .• Rumanyn ıle olan ittifalıın 
·~,. devlet .. ~... ı are edilen · a1•a anında oturan İsmail ımıze I;;( nışbr. Kcnd>~i Turki-

1 K nı h ~ ,.._.,. ıçın gendeki binalardan bazıla • ed nı.z lımıkıl.ı.ıııl!tı.. tabn neiicelerinrlcn mndu<l oldu- ÜÇUk b ,. ~. ay_atın kendiııine tellı.in eİ.ti- Halilin dük!-. il.Omdan ~ıınıg:ı U:tt- ~ill~h .~l..,.e~. N>nzi.n_jle ine,)di y e bır hcın~erve eaııayıı kur- gu" Lon-'--rl . r gı vazıfeyi ya " •· , .~ N.;..;,,..~~- .... -- • • " w<ı a teb:ıı.,;:ı. etliı1l • ~_ıd,~uA talite . Paın112. Yalnıı. to- bit oluıırou~tur. te meydan verilmeden yanaın !fUJllan fil·yl<:mıı:ıtır· ;: ıt.:bıi'tın geıw:ı;• trrl<l)ftı~k'n ı:ıımlrtrdn ııiste r matemde değil, demokrat Yaııan dükkanların aalıibleri söndürülmüştür.. _ Tılı aluyc ,10 :Macaı if:tan a- g<iriılnnı'jtfu'. J>in ııu.tabakatıle yaps dıb'l nu-
tıi .:rde dahi devletin vazife. rasındalıi ticari müxıa~ebctler T · h b" d swıunda değil fakat topralıl -

:!:~e:kn_;y:e ~~~~::: Ruslarla Romenler İngilizler ::ı;~:::m:~= -~yy~re. . ar ın e :nıncı;:::t~~:;~n~:;;;s~~ 
ÇOğaltmak imk" 1 d t Uhl no' ta biatile, bizzat Rumen maka . •raınak ve nÜfusumuzı,::a:~ arasında m·u· h·ım Romenlerden tenevvü ve ~oklugu itibariyle or m m ı< matı tarafından temin edilecC'I• 

sal kıymet ve k b·ı· . . memlüefüıizde gcniı,ı bir kon • leri ha1ılıında israr etmekte -
Yilkseltm k a ı ıyetlerını serve ı;;.nııyiinin kunılma'>l çok Londra, 28 (A.A.) - "Ob • 
di'. k e tiJ". Dava zannedil • b"" 1 h\" I,. f d ""· ıı faydalnbı . Her nevi ll<'bze ve et server,. in tayyarecilik kısmı dirler. Y~nız 8!: !ıa:'Dt. deı,'Udir. Eğer ır 1 a mevzuu memnun egı er kOIISEIVE-"inİ imal et.nıe){ üzere muharriri "Hava mubaı·ebele • , öz menfaati için ve mcn.faa-
nız evlcnm ~ ı~karuru ve yal- Türkiye<le koııseıve fabrikası rinde kat'i bir nokta,, başlığile tının böyle olduğu tasavvur edil-

nocE:k ol~ 'l()galtın~ğı düşü- Besnr· hyaya avdet et- Bükreşteki İngiliz me- lruITildk üzere alfıkadarlillla gö. şöyle yazıyor: diği bir deviı·de bi:ı.zat Ruman· 
. ıneııeıeyı hallet • • • b d h fi" k t - . . Bu b. 1 Vukua gelmiş olan dört ha • ya tarafından yapılan bu plan-

mış olmayız. Bunu bir kül' hali • mesı ıca e en mu a na ıne açı ecavuz- rüşecegım. nun JÇ]n ır mç ıa de ele almalı n • l l • t l k" J t gür.e l<adar Anlıaraya gide<e - diııeyi nazarı dil<kate almak • laria, Türkiye ile mutabık Y.a· 
hycrek bir sive uııtünd: iyice iş- Cır ere yapı an ezıye er va 1 O muş Ur zımdır : ' lınarak miıttefikleıin Sovyct ~onra ~me bagladıktan Moskova, 28 (A.A) - Taıı A· Londra, 28 (A.A.) - Reuter ğim . ., 1 - Her ay 3000 tayyare i- t<ıpraklarında bulunan Bakiı 
Çlinku ~lışınaga ~'.lamalıdır. jansı bildiıiyor: lyi bir membadan alınaın ha- Amerikanın mal edilebilmeı:i i~in tedbirler petrol kuyularını tahrib ede<.ek 
hat, ırı::a~s meaelesı ıshiın, sıh- Rumen makamatı, bazı hal • bere nazaran lngiliz hükumeti alm?ığmı bildıren beyanat. Jeri haklundakj yalan ıddialnr 
leleri oldu·• pro~aganda ınese. !erde Basarabyalılan vatanla • Romanya bükiımetinin harekil - dl! ·2 - Kanada tayyare imalil· arasında biçbjr muJ.;,yese ya • 
dava:!anınguııa ~ore tibkı büyük nna iade etmek hususunda teal- tından memnun değildlir. Ve yar ımı tının iki misline ı;ıkaı·ıJmış ol • pılamaz. 
ın•;"'-'-'' b~ gıbı bunu devletin Jül ve bunlara karşı yapılan e • Bükreşe kat'i bir protesto ver • Vo~i;ıgton, 'J.7 '{A .A .) - ması. Rumanya meselesinde, bu -""'u ır mesele 3 - Almatı tayyarecılig!iııin k h kfım t · ıı · r•-ası ı· be sa.yarak uğ- ziyeti teşvik ettiklerinden bari • mek meselesini tetkik etmekte- Reuter: memle et.ın u e i, mı ı ser--..·~ ca tmek'-dir ıığramaktan hali Jıa!madığl bu· nın buyu·ı.ı.. "" . Dava • ciye komiserliği umumi katibi dir. Mili roııılnf::ı.a komi~:youu mıa veti hakkında istedıği gibi ha-ugu ,,__ d ylilı •.ayial. ket k h k ~u·re sek ~"'m.n a bizi te B. Sabolev, 13 temmuıda Ro - Romanya bükfımeti Roman. ıat i.~.le;i tk~peri B. Kn-udsaı, re . etme a kına tamamen v edecek h 4 - Ame,.il<a Harbiye Nazırı 

Y
oktur B . . ıç bir ııey manya sefiri B. Davidesco ile yadaki İngiliz. mennfüni halel - İngiltere ve Ameıika i~in ayda · sahıbdi ve yalnız Rumen hükfı· ıznn lehi Morı;aıın Ta,,,ın lngıliz ser • 

den eli. ınız· de m' .mize şimdi • görüşerek Rumen makamatı ta- dar edecek bazı tedbırler almııı- 3.000 tayyare imali lıaklımcla meti bunun mesuliyetini denıh-ilhl B ı 
1 

Tun .. , ırlayc,,ıc ADıenl.aıla bll'ÇOk iab t •-·' ti 
mevcuddur. Bir kerem""~su:ı:ır rafından Basarabyahlar hak • tır. u meynnc n a uzenn - Lcr<l Eeneı.br~k'un bahsettıli nkafor inş.-ı edile~<'ğini bilüiren e euuı§ • 

dan b.'lııJar. Bu Jmıd~~· 111ııbal 
olaruk bir deni:o ver(;is> tarbm 
Jıalkış;m birim·i cııatles • 
ha\Jrl::ıınamalı? - tcı:ııuısıı~ 
Hampten adında bıri taraf . 
mahkemeye verilmi~. ıızıı• ilat 
Ui!'c sebeb olmuş ve ıısulii 
ncyişinin cezaSILI da . 
kaybetmekle ı;ekmi"!ir. Bi 
ay evvel ü<; saat i~'İndc kaII~ 
yet kesbeden -.e ıırala biit 
tebaasının mahıır, '" uuıın:ı 
koym:ık hakkını vcro ınıışb 
kanuna rağmeıı lngılh:N )la 

ye Nuzııı, ge<;en ı;tııı. a 9'
1 

malı olan an'ancı.leıı y;ne a 
ml\'arak munzam b;ıdc.Yi ~ 

- . tlı 
kam~.rasına talıdım e 
''Harb masrafl:ıı ı ıııı.ftaılıl 

1
. t;ı~Jllı 

yedi milyon sıcr ıne 
tır . ., dedi. Renni pıyaf~ya ~ 
bıınıın ka<; Türk lirası tu 
ğını hesab ulebıJireiıııt. 
müdbjş m..sraf hu~(ını tin le 
de bulunan alt.mlar, ıııcııku 
metler, her tiirlü J;ayııakl:JJ' 
istib€al edile~ck g~lirler ve 

ti çoğal k . . .. w"K ınıll~ kında güsterilcn teallül ve yapı· deki İngiliz nal<liyatinı tabclid planm tatcmDnın mofo. H rar- Alman propagantlaS'nın Sav -1ıılnv'lardmn abiliyeti itibariyle lan eı.iyetleri müsbet delillerle etmi" ve 1n2iliz mühendislerini Pal«rın ir11rli ve tayy:u elerin beyanatı. yet petrol k yuları hakkında çı-an hi - ., ~ ' ;ı Al!fe!'ıfi::ı ıl<' lngııl<'ıenin muş-
Elim.izdh'· ~ ~-ıagı değildir. saymı~!Jr. Romanyadan ihraç ederek İn • montajı ıı,' "'8 yeni falıı'lı;:: te- · kardığı yalanda ise diğer bir 

cK) istatistik! ·' tcıek İJ1<;\Jatll•lfl AlınanyanJDl<İ• 
bu husu""- .. ere göre B. Sabolev, 2.lkredılen eziyet- giltcrenin petrol menafii ne cid - si,ine m "'"' lilf bıılıındui;'lmU memleketin milli serveti bahis · oo.u en um. k ni ı:-im.:ı;.'J<', gci;ti"i ve büyülı g<ifıtere 

3 
~se kabiliyet lerin tekenür etmemesi ve Be· di surette zarar iras etmi~ ve beyr..'l <:tnjşit . • mevzuu idi. 

:ı;ı yeni veı giltrlc ~arı;ıJ:ın3' 
tır. Meı>ela kazan~ crı;ısı 
37,50 den 42,51 ye J<r,ılar 
nlacak, yani 1ıır,ilı= ya 

kaza..'lcının ht>men y:u"l"'
01 

giye ödeyecektir. Bıı. ııay:ı. 
. n milletlerin araaınd b lıl 

1 
' t t h R . k . . :d • , bır Eiıı·atk daha dn artacağı -----0----

musavi ,,_ a sara ya arın norma ı;eraı a Astra omana şır etinın ı arı • ..,,rece sıralan k B ·k~ t beyan edıJmcı.tedir. • ıunmaktayız. İkiııcıs· ·ıma ta bu- tında vatanlarına avdetıerinın ~eseıeıeıine müdabaıe etmiş - eşı e.aş a Al d l t k t ınuzun iklimi . • yurdu - temini için Romaııyamn ıazım tir. Kanadalı tayyareciler manya a pı 
0 1 

• 

mutedıldır. co(ta:;n derec~ gelen tedbirleri almasını ı.srarla 1ngiliz hükfımeti, Romaııya Bir yaralama lngiltereye gelmeğe lığı başladı . 
çük Asya dedi~e . a~lann K_ıı· taleb etmiştir. hükumetinin harekatına .karşı • • • b l d l • Lcndra, 28 (A . .ı\ .) - Şık:.go 
miz giıya d" rı memlek_etı. 15 temmuzda Sovyetler Birli. mukabelcibilmisil olarak alın .• Kanhcah Ah, Rızeh aş a ı ar Taymis gazetesi Almanyada 
buttin ıklıınJeunya t.?~arlagının ği sefiri B. Lavrentiev Romanya ması füzım gelen tedbirler hak- Aliyi eski bir kin yü- Lcnür.ı, 28 (AA-) - lııgil- tecrübeli pilot kıtlıf;<ının başla-
ıbarct olan bi;run hula.~asından harid:ye nazın B. Manoilesco'ya kında bütün serbestisini muha- •• d .. ] d . teı tye gdcn ilk l{ana<.la ~ava dığını ııöyliyerelı dıyor Vi; 
re heı tara{ Yerdır. Şu hale gö ayni mealde beyanatta bulun - faza etmekle beraber şimdilik ZUD en agır yara a l miıfre~eEl Avnıpa üzerinde ya- - Binlene Alman pı!o•ıı ya 
lcr içın Tür~el:ek göcmen- muştur. B. Manilesco, Romanya Akdeniz mıntakasında bulunan Kanıı~:ıcla Körfc:- rnddcrinde pılan harnı.i;ta yalnncJa iştirak olmüşlerdır, ya harb esiri ol -
detle Yaııana~ıle~ uzur ve saa- dan Besarabyaya gitmek arzu • üç Rumen gemisini tcvlıif etmi.:ı- 52 nunıar.:.da oturnn Alı Er - edecektir. m•ışlardır. Bunlarını yerine he-
intibak edebiJeeek • kolaylıkla sunda bulunan Besarabyabla • tir. den, diin alı~aııı saat on sekiz Müfı c:w bütuıı tecbizatı ta - niiz birkaç aydan beri tnlim gö-
Ancak bu yerleri yerl~r ~a~r. nn maruz kaldıkları hallere kar- •• • • buçukta, &·~il:taı;ta, ı;e~m sene roanı tayyıırcJcı·den mlirekkeb - ren ge:ıçler konmıı~lıır. Bu va • 
tehassıslara aıtt\jn ~ı, mu· !il her tj!rlü tedbirlerin alınma - lnkılab muzeSlflıll ka• kendiEini yaıalıyan Rizeli Ali • clir. .. .. . " .. ziyet Alman h:ırb silühın.•n IJIÜ-
luğun Vıyana ö~· . ııarator • sını Romanya hükfımetinin tet- •• •• d k • ik • ye rastJaroı~. aralarında bir mü Biıtıın mah.enıc dogm<.lan do:; cssiriyetini azaltmaktadır. 
lPdığı gıindcnberi ::'de Bende- kik edeceği cevabını vermiştir. P1~1 0 !1un e ı ı naltaŞa bn°laınış, kavgaya inti- roya Kanadaclan gclmelıtedı.r. 
rırlarca muhacir akınıado!uya a- Romanya · Hariciye Nazın dukkan yıktırıldı kal ctmi~, Ali En:n bıçaf:,'1.nı c;e. Bunlar ara,ında müfrezeye bağ-

132,000 gönüllll havcı 
kuvvetlerine girmek 

istiyorlar ıni~. Mılyonlarca . devaın et- Sovyetlerin beyan e~tiği badi • Belediye şımdi lnkılab müze.. iterek Ri..e~i Aliyi muhtelif yer lı kamyonlaı vaıJır. Milfrewıin 
kllatsızlık bHgisizlik ~n. teş.. sclerden ba2ıla.rını teyid cevabı- si ve kütübhnnesi olarak kul· !erinden agır surette yar.:.hya· bıiııında bulunan genç, şimdiye 
mahvolup' gitmişle:unden m 21 temmuzda B.'Liı~entiev'e >anılan eski Beyazıd medrese· rok yere re1mjştir. _ kadar iki ,bin saat uçmaı, gibi 
haceret . • Mu. vermiştir. • llİJIİn önündeki dükkiınları kıs - Etraftan yetişenler ve me - iıir peıformanıı vücude gelir • 

1 

• g~en ımparator • Bildirilen rakamlara ıuızaran men istimlfılı: etmişti. Buıılar • murlar, yaralı Aliyi sıhhi_imdad mi~tir. lng:ıllcreye gelen Ka • :n b~n azın . ve k~r • 1{9974 Basarabyalı :aomanya • dan tam müzenin kapıEIDa rant· otoıııobilile derhal haatalıaneye nada piİoUan yakında diğer 
derw;, ır _salıifesı_nı. teş~ e- dan ayrılarak Besarabya;ya dön Jıyan iki 4ükkiuı yıkılmış ve kaldıffl!ışlar, Ali Eren yal<a • Kanıl.dalı t:ı.yyareciler".ı ~.endi-

. Cıımbunyet tabiatiyle beyle müıılerdir. TahliyeGsvıun etmek · JDÜZO kapım meydana ı;ıkanl. ıanmış ve hakkıntl:ı. tı\hlok::.ta ' lerinl talub e..lceeJ.lerını soylc • 

(Sonu 8 ÜllCÜ U)ladal tedir, , JDlştlr. • Jıa~Jaıımı~tır. roi~]('14lır. 

Londra, '2-7 (A.A.) - Rcuter 
Sydney radyosunun verdiği 

habere göre, 125.000 gônııllü 
Avusturalya bava ~vvetlcdne 
girmek :u·zusunn izhr.r etmiş -
lerdir. 

" ()ıır. 
l<adar pabalılaştırır · 
t;-,Jımin gii~ değildir ,.c bı 
Jıayat pahalılığı ile Y.ııcuı. 
nıuk:ıyeee irtıkf.ın 'ermdıl 
V:.lna muharebe etııu)orıız 
kin iktız.ı ederı;c derhal 

1 

ı;ırctck kadar hazırız 'c il 
eılilemez ki muharebeııin ik 
dl tefirleri iı;indeyız. FaJı~l 
ni vergi zanıl:ınnın yUkuı; 
derct€ye kadar hissettık 
·yült şehirlerde ekınck 11 

on kuruş on par:ıy:ı . . 
mu? Halbuki, bıınun ıkı 
ni ödemek Ş..'lrtile cloyabıl 
kadar ekmek bnJ;,ırıy:ın 
!ar da var. 

Cihanın gc<;iı'Il'ı:kl<' 
buh~anın h••y1'ctli ,;}çille 
d ü:<ünerek zaman zaııınn 
bi mıılıaycsdcr yapmak 
le • tecrübe e<lin'z - fernh 



.· 

• • 

HAKİKAT 

;;;;~a ve askerlik u'-ıii~niz harp -·~ H3ilCiyed8 Yeni Demir şilebi 
. f r ansilv any a işi ve o• ıılunda dün. """'"· '"-· _n"!~ i .~ !,!!, !~~ ~!! ~!~~rıa~~ar~n~a 

tı_a()N() _ __;,;,' a ... K_ISi._E_:a_i -' 
m Ayd:ı 3,000 uçak 

Bir ilı:i aene evm ha iDSaD& 
hayal gıbı gdlrdi. Bir deYlet 1-
ay muntazaman iki iiç btu t:a:v;
yaı:eyi baltİ.a bir ~le<t.tlın Ba• 

tıa alabüis illi? Ba'Mlk\W kelldfr. 
si da '-- eıı. · · -ı..o;. P. mı.hverin petrol yapılanmera ~:ue:ur~:ıc;:p.ıroışt!l<hkil ~~~in=7b~~:ı":Y~: , 

r Millno başkOON..olll3U Fua.ıi, y~rine mcrkezd<'n S m.im,. Tl)k- B'. lt l an limanına mal edecek olursa .. 

1 b .. yük. elçilig· i ikin~ı katıl> _, u a Y · oaıa1. 

1 Okul spor sahasınoa Anvers kotı'3010&U Fı~. ~Iooko-'. yo u \ •. •• ··ı ..a· ıetımı Buııa para ve l:&Jy:JXecı. • h t • ı [ ı ·11·· '- ı ı kt 11·0-ın· e merkezMn c .. vad. Sofya aoturu e ~., yetı'qtı·r·,ıır ?Buna hangı· ~..,.•. 
ı Y a Ç a r h .... vaw büyük eı;ı gı '"' _o .•• n. ~ .:> ., .....--... 

) ya ılan bed~n ar': şulıe!ıi müdurü c.:nı ıı, K,ıbil bu-! elçiliği ikinci k.i.tibt,;;ı'.ı~ m r • gelmesi bekleniyor ııe kadar tamir ateı,_, ne- be 

k alk l d k' · · H ı kı kz· den Osma:ı Atın~ tJUyuk el- dar saha, ne kaıılar bauıin. li.o ---~ FJluWıı.;ı ltaıyıı.alıu:la ~ ke 'eri ço ış an ı yük el<;ilıği b:ış ıtwı :ı' • lığz . .. .. .. k' bliğine m _ Bir müddet evvel Fm~ya , 
1 --~•-'·'-1' -'-l la Lond~ büyük. el(iliiı ru Ubl ı;ı ı uc;uncu • l 1··1'-· ko··mu··r ao··,·u·ren "Denıır,. şıle - zım? .. 

1 
l•r a srıada ... unııı;,.,... ..,.~ ııc Deniz harb .,,.. .. u mezun n - ·~ N d t B e c ·ı ı··ı " • İn -'-·"-
~ " Fehmi, Atin:ı bıiyük elçı!iği 00;,. kezden ec e '- ruxs , ' ., · · Fransrz ordu~unun bo - Fakat bı.ı. iş_ giltere......._ 

ihtil$f yok, belki drıe*Wı nr'ır. ııın donanmaya .iltlhaklan. mü - ·· · .. k3tib gıne m.:r~ezder. pıraız. ve İn""'- ...; 1 ....ıA milyon tııı. 
YAZ.\.'!: 

MÜl\IT Z FAll' f'&'lllK 
Cu d.,..tıui;ua eıı oıiiJülll ııel>eb - ııasctK-tile <iiıı Beybehdek• de - kıi.tibi Tevfik, Berlin bıiyuk el· uçuncu . - .. . .. zulm sıiıd.'n:ı sonra Bu..ele!on il- ,.......,.~ &-

ı..rioJ.en biri. ltal.rad • Ra - niz lıarb okıılonda bir veJi me- çiliğı başkitibı Galib, Brı~n_os !~~~m-:..ke~~ ~~~a~' m<ımna iltica emü~ti. Verilen ~~~ ~~~';:~' :=.ş~~ ;.: 
Almaııya ~imdi, harbden zi -

ıde. ı;1ıllı 1 ~-- .._ 

lnıaM ı:ızım ı:,f'lm mt'Selt*r

mıuıy, u.. 800 biıı toııı ~al- ra3imi yapılmıı;tır. Mer:ı.sımde Aire;; el iliği bn:ik • 1 rt~,ı<i. I ' " . _. b . . Jıiği e emil" üzerine Barselondan ha • 
--•,ro.hr. Malümdar ki, Ualyı..- donanma meruıublan, talebe ve- Brüksel el~ilıgi b: koitı Bıır - ~ Stokholm elı:llıgı 'f;ı.t ıtı • _n r l<.>l eden Demir sileı_:ıi, Sicilya Türk paı:asil 60.000 Q00 milyoa 
nuw. k.. '--neddUl. ıt.ı.drid clctli;ı ""· . erit~ _Nured<_ :ı .. _Rızaif •Y, e -·'··-ı cı·varında llalyıın kontrol lira yalnız harbe sarfıtunuyor. 
nııı ......t...ru yot.toT'"' bınu. ra~- !ileri ve güöle. bir davetli ut- "" --•· f ıra '.\'"' ........, 

ı~--·· ·-~tibi Rıfkı, 'Sofy:ı c"ili~i Oiind konooı ..... uıgu va:zı ' ıo'- gemileri tarafından ~e<'rilınbl \'e" İngiliz keseıliu ağzııu tı ve nt(";~c.~ıl hıshınmali.talhr. Bu 

est>leleri yine llilı..riıı bir t&
ri ile lıiı""-"" ._..bilirİ7.: l:t'ni 

-ıı h.ı.rlJ etmektt'dir. tıllı3k'"3. ie;i hazır bulunmuştur. """ . . • . ' ..,_ '---•en m•ıavın fronilO s ··t·- ··ı "· 
· bando un kitibi Nun, T°":J'' ]lll< ....,ı - ıneı """"' • oiı: ttaly limanın uru - bolduk c:li4lerini göatrı:W. 

1 .. ., ba 'haı:tıde !IU'ff'U~ ::. nıısime deniz h sunln ı;.;.; ;;,.üııcü katibi ~ıı. ( ır.- . t} k-p kJn:;.-,lui!lu7'ü kan<:• .. ~tlir 

'&alD! 
pe'rol Alma~ys ile layss l::ılıul ç:ı!dığı ve tale~ın ~ _ cp r ...,. .... _ . . 1 lı" merk»~ ~n Haldn, ııım. · • . .

1 
• 80,000 abone 

etm~ kaııbr azııhr. r:ıl<~t eöyledtgı t.ıtiklal m - kı:ın.~o\oqlu !l1 maı ' tic. ~ " ıa. - :ı.r ~a · · • lt:ılya.n mernıırlan dün, şı e -
Almanlar, wmıli h.ı.rlıi idıı.rl' 

.ı ::ı-ı..-· i "' ya.lıtıtl tn:.;ilt~rry hir 
•ı,. ..... ,.2 ~ :ı.ıı~ ıa.J·ı hir taraf:ı. iura

ı .... h:ılk, h:ı {.'ı•r1n{"ı~ ıua.rli.:.th )'CDİ. 
hr.M!'lli"ri"ıı etrafında. tl11'sai s:ırfet -

te w imdi daha. Çllk Co -
:an a ı .. ırriyk• ~~ul o:nıalıt.ta
rl:ı.r. J;iliy~ unuz ti. ı:oınaa-
~ 00.,,ehili ile lı:uiciye n:uın, 

m:uı ıJ , !et aılanıurmuı tla -
ti üzerine lzhur~·oı ~itnü:;
\e or-.ıJ:ı yapt:ı..tarı ~<;lar

our\\ l~manııı y • .ı ·ıu tut -
,,ı..nı:r. ı:o1'1ll.ftyatııJl ı:ı su -

tle Tran~ilYaı>~a ve Dolıruca 

ı.-teri etrafuıtla. nıilneriıı 
J urunun ıh mlltalP;ı,.ını almak 
tediklcri ıı.ııi?.->lmaMaılır. Bu 
ıizalıcrcler ne ndi~ı' \l'r<ll? Bu 

;ıtırları :, azJı~~n1ız ;!~a. kiı•lar 
hCNUs4.ı ht"u.İıL 1 .. at ı hır n1'\. -

mıat sahibi bul•ıunmyoruz. Fıı.
t lıiıTh kıri<ı cHeliyatma ba -
rak ba7A tıılıminkr ) a('".ıbi.li -

a: 
ııJiımdur ki son ,.aıWlJlianlıı. 

brıaolar Jtııınen'kri, lta!ysnlar 
Macıı.rbn ıutnıa~ıı. ha·-lılnıı'j

nlır. Hatta 'Ir•whil•'llAY"-'•,. 
..,...rbı.,. iadeııi ,,..........,. ... 

oat (~iauo, llitWr nczdin e to
bbii~lerdfl h11lu:allı11...tur. ( .. 
ı ll;ıl_ı:ınl:ırm Jfaearlıırd.ın et

•-ttr-..... ~~ Jl.ı • ..:""=.::....,,=ot'.., .. r ırın se~ 

lıer lıir lıaldcdir. Bımıfan do-
r ki Mıw'Rrla.r, lıitfiit harlıe 

halde ban ~ 
df krinia m"'11ı..l<et dahi -

'6! sarfım tahıllı! f'tme::(i lıi.le 

ı otmb;lerdir. nu ıarıırıdler-
•ııri•n nıil•tar mihwrin ~da-

1 -oda lrulhııııhnakl.adrr. 

~ böfl._ nıaliıın olduk -
~ sonra. Ruıu.;n dP\ l..t :ı.ılaıu-

• ııııo lma.nyadıı. yaptıkları 

1 naıtlarda.n >11nı r..oma.ya git
lf'ri Jl"k i&lıi ıınla.~llııhilir. llati
J Salzburı;'ıla keu lil.-ri"" da -
arının aul"-)ıldığı, lıunu hir de 

l m da müdafaa ~tmek liizuıı. 
diği ,;Ö)·leaınU.ör. 

Abone Şartları 
kiye imı.: 

Bir aylık -
Oç aylık. 
Aıta ayhk -
Senellk -

90 kurut 
- 250 ,, 
• 475 .. 

900 " 
.ancı mem!ı·htlcr iı;fn '. 
Altı aylık 50 kunış 
Bir senelik - lGIJO 

" 

• . 11rıbl>lle b~lanımş mül2alı.iben mek • solos Ziya~ r'rag koıızı>< ıa~ Jun- H1mburg b~~konsolo"_l'''~ tra-ı;Çl pin bağlı olduğu S sye - Şile-
:oıam Almmtya.77- otan1'ya<'bay Zeki kll!1l. da muavin kon;.;illu.;ı fö•J!i'c!r,\ 1 rlığına merk~en • ecm l~ın, pe g'mmin süvarisinde~-

p!'l:ral ~ih<>tinılen nı:ııi.tı:deri da - , ___ ,_ • Pr:ı" koruıolo~lu" u k '"1<"ıbr ıgı - ' . .. t b. ..~ 
hitalJee hakınaPak talebe- JSkenderiyc ><0~• r ı l!J.11 - ·' n , _. • nin aic1iyelını guH eren ır ·~-

IU• mmı iddidr. B- bir 8('· ~ 1 ~ vermiş ve bu · kon.>oloo S::ıllh~Jdiıı, ~izai . ııı ro.erkc~d~ cemal. "~~13r'°'" sika bulmımadı~ ic,in şimdilik 
~-.iıri1l *!"ii~ ~.:: e -ıı güade hutr bulun nları ; koıı~olo"Tugu · nd.ın ılih,\ lı~yük elc;ılıgı ~onsoloslu:~.~~~- eı konulmasına lüzum görüldü:\ 

M·' l·;mı.ımıMu'. ı'cıbrı,; k.Jııs;:ılo~luJu :un<;.! ... '"l sı kanc;ıhrlıgına mcı~. ';.~n gu-·· bildirilmiştir. Şilepin lıangı 
Afıi! ya h ~ıetmek -*:bmi - ~ ~ . .. . ıA·ın·· n h' Rı.zaiye konsolo::;lu•'1 .... ıı - b 11· d -·d·r 

· Ik ndan _,. mezun talebe Cemal, ~ıo,,koY' bıı:r '< e"' ~ .. u 1• _ ~ [, V limamla oldugu e ı egı. 1 • 

yt>ti .le olmahndtr. l:talya.,...,. okul s""r aahaanda muhtelif\ konsolı:::;lulc Rubesi !nu. lrl l'i.-ı ~ıhırlıgına nıer~emen A;~rlı- r\ Sos)!ete - Şilep, btı malumatı 
' ba-1 :ı. lı1'.'\ka ~a, ~- tos - k solmıluğu kan~ı.:ı ~ına · k ı ez 

:t:ritno'~ stolll.ar beden tmttı...cle<'i yapmışlar ve mil, Hamburg ba konso h;u na oru _, k _ Uzeriuc n!ıi.kadnr ma. am ar ıı -
l..ih;r.o'ıb. 

01
• detle aL"'oianftlışlardır. ,- koıı.solOii Lütfi, V merkezden Ahm 1 ~-•lfl on dinde tc~bbüHlerde bulunmuı;, 

bal udumnk zaraıelindı!!dir "' ~.., mua•lll- si - •- larlı·!\tı:ı nıer - · 
" · ~~un sıılıa'J ır.ımzedlcrinm lro fogru!hı l'<:ançtları Fuad öo o ugu ı=!!ÇI ·"' . luzııfürelen vesil lıırı ,·ennış -

V k<l ·,.i:ı:df' ltaıyımlanıo,... k:ı. .~ nso · 0 , _ _,___ Hilan t İ 1• nderıyc \ ~ -" best 
d.ipk>maları taalikten henüz gel mcrloese n<>kledilmi !e :.Uc. ı ...,......,.. e • '',' _ tir. ~ilepin bugünle,,.c ser 

dar m . lı:frt sartlar içiwle f)u - m ·.::-· ie.in d-pfoma te'tzii ve Mililn b~kıııısoloo ~'.ln:ı başkonsolosluğu k:ı.n<;: .arlıgma bırakılacak memleketimize dö· 
lııııdıılil:ırı ~öz öııüııe alıııııcak o- · •-- d Fu:ıd na· ve taym · 1 , •-d m t kmt m-imleri önümüz Varn kımııolosu Dürrü. \' m..>r_ ""':z en ı -nece~ umu maıt .... ır. 
'"""· hn ..toldamı öyt.. istem- • lmiı ıerdir d»k.i lt&f y& tehir edilmiştir. ıroosolo$ ;ıın:ı. lıokenderiye l:ı:ış.I e.-ı ~ · 
lrn J?'re l.ol:ay<'& ~ye - Jronsoloııu !lf.nlıiddin Er ::ın. ls ----o---- ., ad 8 ya 
~~do> ha kolay mıh olun - İs kifhan •·-nderiye başko - p ·sa hakare n 
bil'r. Bun. mnkabil, Alm1lllya - tanbul tev e- ""' 
aft 'llukil•a pelnl ,.. ....... s!.-..l- • A JMrkezden :rı~uhiddi~. ~nv_;'.:5nl ithami mahküm oldu t. 

ınuıı;; başko=ıloalu,;una ı~r .. ~ -u.; 1 . 

1 sarli h f:nbdv. O, İIP llltul- yapılıyor Firuz Mookova büyult ei ~ı:-ğt • Beşi.ktaı;ta !azla. mık:1'1rda: 6 

' a 

Türk radyosunun abonesi 8G 
bin adedini. gcçnı.iıı. Bunla.na. 
her birinden senede 10 li.ra ah<>
ııe parası alındığına v~ her ıııa· 
kine bir o kadar d v rgi ver
diğine göre radyo iJ::ırc ;iniıı hir 
milyona y:ıkm varidatı var, ~ 
mektir. Bu para en büyük mu· 
siki heyeti elli liraya, nih:ı.yct 
yüz liraya birkaç saat aııgıl.J& 
edilebilir. On. on beş liraya 
konferans<:• buluna.o. bir mem • 
lekette küçiik gôrillnıeıııelidir. 
Fakat küçük görülmesi Li71mge· 
len radyı>nun progtcaını•ltr. 

Be;ı 011 giine kadar t..t,mbul
daki stüdyo da iııliY•'t:rlınıiş, 
H.ıydi hayırlısı •.. Yııln•z bir ta
rafın progranunı zeııgjıılf'illire
ınezken ikisini birden n~>1•I idııı. 
re edee<>ği z ! da bol MD ytnri <ıle ~ kon~oelu.k şub<:si ın.. · , .. ·- • içerek poütlere hakaret cacn ve 

1 ,..,111..ı...m. Takat imDliı - - 1 Wı.Dul ı.pi.ı-eai yıkıldığı. ne merkezden Cavid. Londr bü- • B:ına Bc.:;ikta~ın Alkopuııu u~r F ı _,:: ... ~·_ ... &:~~---ır:i:. .:..! için ınaltlWmlar tevtifhanı>ye ük clciliği başkltiLli:iine nıer- !er. Ben ad:ı.mın kafa tasım su- ı a açı unsurlar bulıınmasına 
_,...._,.,""' ,...,., • ..,,... k..ı.ııniınışlıoı:dt. Mahkiımların i zden- Oı·han K'.ıibil hJyük el- kerim.,, gib saçmalarla bag-ırıp \ ol:ı.caktır, öyle olrı.ıasıru tem~-
Mr '"'im diii;:ıı!ıs Wr J'8ft mJı;. mevkuflula k:a.P'F'amaları iı;in nileı·ı;~ı· iltinei Jcltipliğıne_ merkez- ~a;ır~n İlhami bir ay hap>ıe 1 --<>-• ni ederiz. 

Fakat belki h· nbul cWu iyi 
nıüsaid 

lr~ te niılbetelı ' 1 ,.... binada bazı tadilat yapılnııy:ı. den Hıı.yd:ır. B<>rhft B~;yuk el m- mahkum olmuştur. Küşad resmınde lstan • Kan i ... 
A&na.np.na ayna. 1rıııDıil ,- ·baEı=~ln~ıms::ftı:m-..:~------~~:~::~;;;~~~;;~.~--... --:~:ı-~:~llQ'1 ı.-..yıııAr• ~ e ı lik .....- ~ bulda.n b'rçok davetli: 

len 

-.yü '-aı-m. 4E:!. A LJt A ~ lE'" (}:l D rc:7 raJ ler de hazır bulundu ş-.mdt ,..wy.,t ba .,...,,. -'< ftl 1 ~ f;::4._ 1111 lal ~ 16:. g;;.. ~ 
...,, hifüıdit.ten...,,.,.,. ttaıymııu.ı-m ~ Şile kat?-Oında kurulaJL '(filli 
· - rnsimı dün 1stanbuluan da da. Rtmıenkrin sıkr;ık .-~yeılenıt- 1 venlmesi kara !Jştırı! • 
da•ı · tı"f" ->~r""'' 7'r.t11WYıi - verilm;<_·tı-r. " ''" ' "" t.. vet edilen birçok zevatın teşkil •. • ...,.. ..,. ., a11ştır. cstiyen memurlar 1501 

"'" ·· h ı · '" · ı • M h t lif ·· tl . . ku kab 1 d . . ettiği kalabalık huzurile yapıl-~<> nıun a e yeru uıyın er ya - u e · murac.ı :ır ıızerı- nış mu i in e vılayet idn- muıtır. Şile kaymakamı İhsan 
dir. Cu taı.dinie _ ı.m. pılma.ktadıc. ne toprak mahsulleri ofisi kır- re heyetlerinden bu mazbatala- biıı nutuk söyliyarek, bu elek _ 

• Tramvaıı, Tünal, Elektrik ıııacuara tekrar buSday verro.,.-ı rı alabilecekerdir. trilr santralının 2 _ 3 bin lira 
Tra.ııeih<Mtya ""'1- .. ~ idareleriniıı ihtiy.ııo;ları olan 2 ğe başlamıştır. • Türkiye ile Akdeniz arasın-
ıen. ~de y.-caklıır. m.ıly ıt liralık mairemeoin Al - • Evkaf Umum lfüdili'Ü Fah- da işliyecek Yuııaıı ticaret ge- gibi k-üqük bic ma..rafla ııw1 

" t - •-L-'-•- · b' meydana getirildiğini anla1mtş, .. ap ıg1mız ...,........,nıı ır m·-,,-~-- ~-'-· ,·~;. •~bbüıı- ri Kiper Bursaya gitmiqtir. Bir- mileri seferlerine "•alamı"lar -
-.1--..u ........... ,,_ ...,,.. " """' " şehrin yanıbaşındaki bu e-üzel haliınıclJıı doğru o~ 1 '--· ı .,,.. k ·· k dar d hr. · d p·--'-- lim ı -ere .... ~ anm•..,.r aç gııne a · a şc rmıze ır. h= anımıza gıı.en kazanın elektriksiz kalmasının 

Muharebede ya.ralananlaruı 
kaybettikleri kanı, sağlam bir 

3damın kauile telMi l'!liyortar • 
_., .uQ..I. u ~nasıncıa kan ve .. 

recek adamları hazır bulıındut'o 
mak müoıkülitıudaıı dolayı da
ha evvelden caınl.a.ra alınını~ t&
miz kanlar, yaralılara ~ınnga 

ediliyor. 

Ayni işi bizde de temin etmek 
üzere Şehrimizin muhttılıf yer
lerinde kan istasyonl:u-ı tesis 
edilmektedir. Kan verebilecek 
ola.ıılar buralarda te..bit oluna.-~öst<•reıı emınareler de yok de- • Ruınaııya."" satılall. ikinci gelmesi bekfonınekled.ir. Rulba vanıırn Portsaidde: biıi -=·•· ,_ .....--- caiz olamıyacağını söy!eıniş, bu cak, kanları icab elliği zaınuı .,_.,, rn ,,,,,....ıu lıi, ..._. pıı.rti tiftik ve YR""°"" tevzii • Hasan, ı)ükru ve Niyazi is- ken idhalit eşyalanımzı getire-

......-- hususta geçen hizmet ve yardım alınarak depo edilecek. 
:ıra ~;, lı :r • ıwalollt ~ ~ i<'in hazırlanan liste Vekilet ta- minde üç sabıkalı mezarlıklar- cell1ir. Bıı mallar arasında, 

' Janndan dolayı mahalli beledi- Fazla kanı olanlarcLı.ıı kan al-
.. •• lf:wtta lllİllftll' siJMC*i- rofmJaıı taadilt edilerek •el. - daki demirleri çalarak Unkapa- 8 milyon da çuval bulunmak - ' 

~ " ye azasına tefıekkilr etmiştir. mak, ötedenberi tıbbın kabul et-
ne 1 r f>lımyaa Le ... *tal ınlatir. Yakıııda tüccara t.elıliğ n1\ıda hurdacı ~•refe ve Arab- tadır. - ,_., ....... --.: Bu söalere belediye meclisi tigi bir tedbucuir. Kam olnıı • 
ef.ri ,,,; J.. !!:tri ~u&NI< - - edilecektir. camiinde Remziye sattikların - • Dabilive vu Münakale Ve· k ' namına cevab verildikten son - yanlara da an vennek çoktan 
buri)etini d11ymu,tar. ~ta- • Almaıı""'-- ilırac edilecek dan yakalanınıaJardır. ki.letler.i Haliç idaresinde bu. - edl k • ,_,_ " ra, belediye meclisinde şube a· beri tatbik ime ledır. Fakat 
raftan Romımyada lai)lld rilll malların teV'zi.i. ;..;.,.,. ı ... .n;nı-. • Türk Hava Kurumu memle- günkü vaziyeti ve idare seldi 

...-- -~- - zası olan Fuad Fıı.&lı koı·delii.yı bir gün içinde bir adamıian hem 
~ tını.._.. !'etrol ilıltiyazla- de başlanacaktır. ketimizde fazla mikdarda para- hakkında. bir rapor istemişler • ı ke miş, makine ealııomag·a ve e- kan almak, hem bu eksilen ka-
n ff">h ilmeldedir. AJTIC& Ru- • Moda daais kfühiinün vazi"" şütçü yetiştirmek ınaksadile İs- dir. Hali .. idaresinin de Deniz . ' "- ~ lcktrik ;,tihsaline ba.~lamıştir. . nını iade etmek ... l>;te bu yeol 
men hiikinnf"ti maııletıet dafrifin tinin yeni bedantarbiyesi kaıw- tanbulda bir para.şat kulesi in- yollarına bag-lanacagı· tahıuin . 1 ·· ·· Davetliler ~ile plaj gaziııosun bir inswı ci ~usu ... 
de bulunaıı hütü.n ı.uıuçlr ~-agon 1 nuna uydurulması için dün klüp şa etmiye karar vermiştir. edilmektedir. l da yemek yedikten sonra ufak r....ı.....ı.ı-_._ 
.lara ri koy"""*8r. ~ a.-n • Harb malüllerile şehid ye- • Ş.irlııeti Hayriye Bo.n.• ta- ., • __..--.. - bir ge7inti yapmı~lar ve ıstan -

""' millwre ıliimlii"" hir :ııa -ı !arı •.·ok muJot..ıMdir. timlerine her sene verilmekte °" I rifesiııe bir sefer ilave etmiştir. ""'~ ı da ·· ı 
&• bula dönmfü;lerclir. """' o sun guç o nınsın,. 

~el velee t~iltere'"' Fraa Fakat bu takdirde A'O"llpll. • lan tütün ikramiyesinin tevzii- Bun.dan ııonra her gün saat ===============·! deriz w bu Jiiiı pek beğeniriır; 
.a ioı:İll veriht ı,a ....,._ toaı ruıı yeııidea • 1 

• ·nııleııi. yi- ne önümüzdeki ay içinde baş- 22.20 de lıir vapur Yen.imahalle-r •Harbi müteakib 24.75 lira- Sonra vezinden, kafiyedeıı ııelt 
pekol 11e olaeakttr! IWJoa ile ne hal~. Yine Ha- !anacaktır. Bu seneki ikramiye- den. kalkarak belli. bıı.şlı iskele- ya. ka yük:!clcn altın fiyatla- aıılanuya.nlar bi~: 

lınftlt.va lmnmt lr...ıi anlıı.ml-, cari8t&11 ~ayı, yinll ler geçen yıla nuaran biraz da- !ere uğrayı.p köprüye gelecek - rı düşmektedir. Dün bir altın 
da t11k~ioıini pMı: alil dıerpif edo-1 Bııl!';ıuiıttaıı Dobncayı İ8tffMık- ha fazladır. tir. 2075 kuruşa kadar düı;ınüştilr. 
bifirirr. te de,·a.m edecektir. Fakat~_. • Tlirkiye ile Yugoslavya a- • Florya civarında. bazı barab • Liman t.aı-ifo komisyonu 

&tıuııtya ~ ile llariei- maa ıla İtalya w AJıınıuıya, şioa- rasında yeni bir ticaret anlaş- yerlerin temizlenmesine başlan dün mınlaka liman riyatıetinde 
ye ıuu.ırnıın Romada İWymı tliük riittieo ' n Maculara ve masını müzakere etmek üzere mıştır. Bu suretle qirkiu man- liman nakil vaaıtalıı.rıııın altı 
mlt-t ıutanol:lriyle, Tr.uısitn;n. Ba ~arlan yelli ı.ir nsd'Mt tla- Yugoslavyadan bir ticaret he- zara arzeden kısımlar kaldırıla
.va. ve D<lbntca meseWeriyte be-1 116 wreeeklerdlr. Ve lMı İl! y - yeti şehrimize gelmi~tir. • rak plaj ve civarı tamamen te-
ralH'r lıu bi de konum1L5 olma - kıı.nı. dalacaldR. • Vazifelerinden ayrılan mc- mizlenmi~ olacaktir. 

a:><lik yük Ye yolmı laL'ifeleriııi 

lia:zıclu.mak üzere ilk toplanhııı
nı :ra11mı....tu:. 

Bu genç adaın y lıu ayaktı. 

l~ste 11Uteıı, 

Ta rsff4:n 01>111111~ 1ıô.'"''" da. 

"''"' dulatjtı'! 

ÜÇ KALB 9 
ııaldır.ıcaklnrdı. Bereket versiıı 
kı ~·rancis'in otıımatik taban
cası hepsini olduğu yere mıhla
mağa kifayet etmişti. 
Kaplumbağa avcıları, homur

dana homurdana, uzaklaştılar. 

Tercüman cidden korkak bir he 1 
rifti. 

- "Haydi bakalım, diye em - ' 
retti, sandala atla ve beni o ada
ya götür! 

- "Hayır efendim, affeder • 
sina. Ben kaptan Trefethen'in 
gemisinde tayfayım. önünü ar -
dını düo;ünmeden iş yapamam. 
Kendimi göz göre intihara 
sürükliyemem. Orada sizi an -
cak ölüm karsılıyacak. Sizi ölü
me mi götüreyim? Beni dinler
seniz en akıllı iş bir an evvel bu 
netameli yerden uzakl!lflmak -
tır. Boş yere inad etmeyiniz. Bu 
uğunıuz adadan uzak!aşınız. 

mi~ ve su almıştı. Çüriik, çarık 1 
bir ~eydi. 

Delikanlı kayığın suyunu bo
ııattmak için eğildi; ve birJen
bire farkına vardı ki kaplunıba-

1 

ğa avcıları gizlice kendisini ta
kib ediyorlar. 

Bir hurma a;';acmın arkaamdan 
çıkını .tı. Ve elim:ie bir tabıı.nca I 
tutuyordu. Gürledi: 

- "Buradan hemen defolun! 

Mısralıı.cıwıı nııkınaıııa pek 
bıı.yıhr, ağıziarmdnn uiişüı-mcz.. 
ler. Acel11 işe şeytanın karıııtı

~mt bir hakilaı.t biliriz. E:aibu
ki biitün dünya :u:lııe istiyor. 
Amerikııda. tterullll, otomobillet> 
bolf oturuyormuş; 9itnd.i h rkea 
ta.yyarey& atılım!!. Bu liCbebJen. 
olacak, Adlıye Vııkili mlllıkeme
lerde iıtleriıı çabuk ~ık:ırılması
nı i.sCeıni tir. Bize gel.i rk<m tı."'11-
ni ilo i~leffiAlfii zaruri olan tek 
mo.!ciııe, adliye melcin idir. A
cele bir !mrarla ha&ızl ğıı. se
beb olımıJWuısıı. bu kararı bir 
gün 911nr verip hakkı yerine 
ge!Jrınek gerektir ve bel ki bu 
kanaat, adliyllll.in teı;ıieinde y~ 
leşm~. lı.ilıl lıülrum sürüyor. 
Fakat bir ~ıı sonra verilebile<
cek karar, teenıı.i yüzünden bir 
he.f ya, aya. hata sene e cık.

ıııışt&r. 1ita Adliye V <ikilinin iti
razı. bu biı: giiu.ün. biı· seueye 

-10-
lumbağe. avcılarının ifa • 
ı:c re, Rull veya Boğa :ı

(19- kendilenne a.ıtti. Fakat, 
ya Dana adası için mese 

,. C yordu. 
~-ıa evvelce bıı adalar da on 

liı:ıdeydi. Fakat sonraları 
lıancı irız oimu.3 ve rahat 

:Jl:k~~tı. 

B ııalimaııe hare!.-et ediyor· 
W bötün bu yerliler tirtir 

orlardı. Hülile bu yabancı 
ft dehşet ee<mıştı.. 

;e * MorgMt kamplumba • 

Çeviren: N. Aykut 
ıÇı avcuarındaıı birine bir dolar 
ıaattı v: bu me<;hul adama bir 
h:ıbet· gönderdi. Adaya misafir 
geldigini bildirdi. 
Parayı alan yerli nzaklaşuıca 

diğer kaplumbağa avcdan he
men sandalın. etrafı.na üııüştüler 

1 
ve içlerinden biri, kaııla göıı a· 
re.anıda, delikanlının ağııırwln 

yeni bıraktığı pipoel.mü ortadan 
yok ediverdi. 

Bu hareket delikan.lm.ııı go~·· -
ziiııden ka~nıamıştı. Derhal hır 
ıuıııı kulağ:ına bir yumruk 
ketti. Kaplumbap aftlJısı hl
ı:aklarınt k ldtt'dıtar. Nt.,~fib 

Kaplumbağa avcıları ile o da 
bir k:ı~ adını attı; onlarla bir 
şeyler konuştu. ve dönüşte şu 

haberi getirdi; 
- "Hemen buradan defolup 

;itmemizi i&tiyorlarmış! dedi. 
Delikaıılı cevab verdi; 
- "Onlar götürme7.86 ben yal 

DiZ giderim .. 
Zcnri tercüman: 
- "Tedbirli oWım. efendim, 

dedi. Bu hayvan herifler biziın 

b· ·ıınua bir çorap örebilirl&r. 1 
Francia Morgan ktııa ve sert 

lıiı' ııes le! 

Zencinin bu sözlerini delikan
lı büyük bir istihkarla karşıla-• 
dı. Tabancasını cebine soktu; 
ve knmsalda bir mercan kaya -
sı.na doğru yürüdü. 

Calf kıyısında. ıfar bir gec;i -
din öte tarafında küçük bir 
kıyık duruyorou. thtiınal dcliıl-

Bu vahşi herifler Hinuistıın 

cevizi ağru;larının göv\leleıi ar -
k3sıııa kurnazca gizlenruiıılerdi 

ve delikanlının bütün hare 'etle
rini tarassud ediyorlardı. 

Korkak tayfaya gelince, o çok 
tan sırra kadem. baaınıştı. 

V akıt kaybetm.eğe gelaıezdi. 

Delik.anlı hemen kiireklet-e sa
nldL• ve dar geçidia öte k.ıyısıııa 
uhstı. 

Bura.da da düşmanca icazsı -
laruruıst mukadderdi. Kar. ısııi.a 
güler yüzlJi bir ev· sahibi yerine 

1 yağmacı genç lıtr izbandııt diJd. 
liYerdi. 

H.a)'di bakalmı, :ııaJl~h! Çek ara
ba.yı !. 

Francia 
rıtm.a ile· 

- "Amma c luWıi y ! di~·e 
cevap verdi. BwıaLll'ı ne biı;im 
yeder? Daha ayaık b;ıııpı.adaıı 

ar y.ı c k em.ı;i veı:ili)"<lr! 

l:aOıwıc>ı d vam: etti: 
- "Si.ıi lı;jm dıovet etti ki ... 

'1'am gtıı.z :ıni~ mühlet v8i -
yol'llm. Aa.uıırla- <lııJuı faala :ı. -
lımazsınız. 

Franciıı ~ giiııl twıll ile 
en :ııakın hurma ~;ı.nıını p
dıeai.ae olan. ın.a.Ceyi tahmjne ça 
lışarak~ 

çıkanlm't 

ediyor.~ 

~tSAFA 

. ' 



HAKİKAT 

. 

fAYYARE H'tl . 1 ı u G 

Halkçılık, köycUfilk 

10,000 tayyaremiz yok 
fakat 4_0,000 köyü~ 

müz var! 
HÜCUMLARI 1 er, sveç kra 1 s~ .. LZ,.B R . .,. f .

1 
" .

11 
NULAKA Ti 

ıngı ızler dört va~ı ası e !ngı e- Bulgar nazırları 
~are meydanını ~~~e~~ 1 teklif Hitlerle görüşlük
tahrib ettiler. r-.ır • ~ı ,~~ _ , JLer \en so · ra döndüler 

Koh'"" 27 (A .. ) - lngilit 
Hav.1 ~t..~areti l.:!bl1ği: 

Aın •rtk 111lısaı ed 'il bu· 
h.ı. .• il Ut .... B. Hılleı, Isveç 

l Geee. hücumıı. u·rıyan Trab
usgarb da lJ<"rne Uıyyare ıuey -

d"-'.'ı lizcrind.e yapılan bir iı,tik-
3aı uçu•unda 4 d~ rea· . . . tayya-

ının <"'ddı h&ı;ar-.ı. u.>rad - t 
.. ı _ o ıgı e-

kr:ıh ~~,.,.""' 

yıu ediln1iştır. 

E.enhcim tav..<ırelen •- ~·. 
re -1'1 ""'V)':ı -ı --.. ıc-

ıneydanı ilz rine yeni bir h" - M ' 1 · l 1 

fı ı n 

c_''m :;apın:t:ırdır. DU?man ta -1 8 S U 1 )'8 • • 
!~'~-rı .. uaerıenu bo.nba.l~r ı Me S' U lı yet! 

- u tur. Bu uçuş ıııra.;ınd 1 
alLıan foto·'- n B k I k .,,a ar beş v yıı. altı Ü •• f " tl 
tayyareye tanı isabet olduğwıu 1 y u e a 0 en -
t yıd etmek~dir. Tayyıı.r . [ d 1 

~~in .. he i salim ... n ıt;;1::i~~ sonra Fransa ame 
-~~. 1 1 

ba~lı<iıalor tayyareleri b. - suliyetler aranıyor 
' ıınan tayyareleıiınizi setir 1 ' 1 

ınrursadile uçll\"•"· h" . Clen:ı t - F,.rr tl, 27 (A.
1 ct·· ~r ve wbw _ 

maıı avcı t.aYY . • A. I - Bırı;Glı: gazete. T utale-l • aı-esıne 1·:ı.st _ 
ama'.nıı laı'tlır. 1, alan ı csuliyetlPrııı a.nrnması-

1 Erıtre'dc Assab'G" b 1 . na ha re ~lırler. 
de l a :urıye B Deat ııo arıııa Rahvcita d askct. Ouevre g:ı t.-sı . 
he.leflere hava lı"- ~-ı~. ' 

1 "!tarh partı i il!III i Vt'•'tlıği ve ...:u • ...ı,rı yapıl- " .. 
nııştır. !i!Je\le tayva. 1 . . muhtelif unsurlaruan murekkeb 
Yc.td..:ki b.:)nlba .. -ı .. 

1 
c 111112 oldu·•uuu si)ylt\dıgl teşt~kkülü 1 . . ı uınıaıı layyue .1 

:rıııı bonıbaJanıı.ılarılır Boı;ıı ı tenkil! t'<ierek, bunun Franaıı.yı 
k~:;d~ıı ı.tyyuelerimi~ done-r~ı fclılkel•o ~üıııkleuığiııi ilO.ı-.~ edi· 

uşnıaıı bombardı~ .. ~ tay yor. 
Yare! · -~· · 
ni .eı·ıı~deıı dıınııı.n yiiL>Jd,;;i-1 Il. o .. ~t. aılzleruıe flÖyle de-

.,uı muşıcı·t.lir Dü ·· d" vam c<iiyor: tayyar n . il uç uşman 
tı<;ın t 1 osu Malta lız"rinle '"Harlı arl.ismin., mcsulleri 
naı U9 ardır. Derhal ha•:ala . h:ıtal~nnı odeın lıdirler. Bira
nı 

1 
;~~~.~YY".1"'.'!erımiz C:.:.,ma- d.'.l.m öldüren b· cezasını çek 

bQ . urtmu !erdir. Hicbir 1 melidır. Halbuki hunhr Fran -
ıub 1 atılmamt.iur. · J ba.lltn lı:ıy .. t..ına kıyautlardu-. 
Alınanların 1 'li 1 Eclı.ı ıl• Paıis ::;a~n·~e 
sah ·u • ngı z 1 B. Fcrra.nd Laurent iOYI~ yaz-

ı erıne taarruz maktadır: 
teşebbüsü 1 Mes•1lıyetter müt ddiJJir, 

Londı· ı "7 ( \ fakat bunlaııu en koliılr olanı 
zarctının. ·b- .b.A.) - Havan, tA ve t"'·biyecilere r;ı.cı bu -

B u aa ahki teblig"··ı ·. 
u g lunmakt .. ır. :-la~ırlar, Pı·eielel' 

etrafındaecc .dü~ıııan sahillerimiz maarif müfett· !eri. Jıulıisa ma-
bıraz faalıyet .. 

ınıçtıt· l · go~ter- arifin bütün n.ıeııul şeflen, ita li-
ı., _. . ııgıller~nin cc·nubu ~-r-
""''rıde hır k "' sat ve var.ıyetıere göz yumduk
de bu' b aç mıntaka üz.'rin-' !arı nisb.>lte, menılek<'timizin . n alıır atılmıÇt . . 
Ytkılnıış ve b" u · Bır ev manevi zatuıı.l:Pı clolayı tühmct 
rll - . zı evler de ha a- rl ''b ı kt ·' l R tıgıaını;;tır 1 " altın a •ı unma auır ar. •Jn-
dıı. Bir ki . :.1 ~n~a ZR}iat az !ar mu t lif cl~·~l ı _ (J]mak-

ln ·ıı 1 0 ınu~tur. la b ro.'lo'T. memlek~tin f<>l~k(" • 
de gı erenin cenubu g:u-bisin • 1 • ,,ı ol uklan mulıak -

muııfcrid nokta! .. - ' 
Pav d C ar uzcrinc •·. • 1 ,, c alles· · 
1'imal( k" . e \·e Isko•·yarun 'f .;ık melerin mütar _k,. d~v ş:ır ıaıne bonıbaı 
llt~lır u ar atıl- r- :<i e::ın ısınd icı·a ..Uilmeshıue 
""'k t;ı· d UdUle gPLeı1 hao•r•t "" "ı ere<'e<kd - ~ bir fayda yoktur. Bu ;m(irJ,Jeti 
!lİ hafifQP . ır. Bir tek ki- S<'bebl riıı arann a$ııı& lıası'Ct - ı 

'"·-·- Yıı.ralannıı,tır. 
"""C Yatı .ı mek daha milfö ılac11ktı ·. Bu 

d.. m ... an :17. evvel b · k 
Uııınan boınbaı·d ır j suretle ~ğzı'llızı tirerek, biıyi.: 

cenubu şarJti sıı=an tayyaresi ol•un kü tik oleun, genç olsun 
düşüriilrn(iştür. ı açıklaıında 

1 

ihtiyar olsun , nezaretlerin bek-

)f:~ı;rA \.A ııccc:.ı l~me salonlarınd<1 .ı laıµn ve-
'.rL';if.JlB(:.sı,ERt I yaltud .nine girmh; bulunan av-

Mıııta, 27 larımızın. ağfanm11.1n t1 liklP -
hava kuvveti (.A.A,) - 111giliı rm n ka~m~ların~ mini ol 
blidiriYor: eı 1 kumandan ığı muş h 1 nuyoruz. 

Dün ak•• 1 . .,..nı tayvare tellekk .. l 
erı Malta a-'· . - u . 
• ....,sına '"akla· ga t"'l<!bıı-· , ~ına • 
1 us etmi•lers., d, 
al'ınıtıı er" - "'. - . c, a\'CJ.-

g •. ·t· .,orunce ı•tıkaınet de • 
1 ıteı·ek k · 

ı.. açmı luclır H"b· 
<><ııtıba • IC n· 
le . atılmamış olduğu cihet-

uıyıat olmaınıstır 
İl(l . 

Al.~ı\~· TA\TAnst 1 
ll \ ' D.\. 

· DC~tR(LI>O 
L•,ndra, 27 (.\.A.) _ ,. 

nezareti tebli;; Ha. a 
İngilız avcı'\ 

Fazla mahareti 
LonJra. 27 (A.A.J - Tinıes 

gazel~inin hJ\'acılık muhabiri -
nın bildılinl ğıne na7.aran :,alı ge 
c:eııi ltı'yanhır keıı.li layyaı·ele
rı iiz~r;ne ııt,, ıçnıı$lartlır. 1t:ıl

yan \'e Alman gaz teler,nın yaz
dııT na güre !>U hadise e:-;na.~ında 
bazı sivı! ahali d~ olıu-'ı;t~r. 

:\lczkür muhobu· ı;unlan ıt\ve 1 

eıliyoı : bah iki dili ayYareleri bu sa-
'ilt,aıı ll\'vare · d" l"Londıa.daki ı ·mi maka -ştirmüşlerdir. • • sı u-

M 1 
mattan lı:ıber aldığıma gôre, 

USO ı"nı· Ro o gece Romanın üstüne lıir, bir men lngili7. tavyareııi ııqmanustır. E-

nazırları"le ao··ru·· ştu'· .ı~~e ltıı yıı harbe girdi;;inden 
_ berı hi~ bır lng""ı ta}yııreci P..o-

Roına, 27 (.\.. .) - n. X. B m<ı üzerine gitmenıişt. . Demek 
bılduıyoı·: • · oluyor ki I~ ly.ınlar kenıli tay-

Duçe Rumen nazıı lanru Yareleıi iizerine ateş etı i•ler ve ı._ da- 1 ,,... evveı kcıı·.ıısile bir buçuk _kisini dü ., müşlerdir 
liaatlı:: &ori.İ4(!n Hariciye Nazırı ~ -:1·-- - ---

oR c· h • •erı ıuış ve bu ziyafette P.u -
~ ıa.ııo azı)T bulundu*u 

ı._ti ide ll&at 1 de kabul etmi~ • 1 :en nazırları ve Uum!!tı eefirin-
r R en b:ı a bazı İtalyan ve Rıı • 

D · llllıen deıılet :ıda.mlannın l mcu eı ı. · ı .... 
uc;e ile yaptıkları mülikat ,~. anı .....u.r lııılun'Unlar-

at 19 - •lır. Saat 13 de B ı B c· 
R .{Q t.la bitmiştir Bu akşam gurtu \' Haricı_~;\.,;'..1_.un. ~~ 
unıanya •efll'etinrl~ Kont Ci.a- llılan ı "'k 

pıo §' c . " '" 1cl, t -'~ me bır aksanı ziyafeti miııl~r ı"" 

B ·rc!ıt ·gıden, 27 (A.3.) -
D. N. ~. Ajan.'>I bıldiriyor: 

PJhı'cr"in Bulgar ha..1vekili 
Prf. Viloff ve h:ı.riciye nazırı 

p !h1fr"la yaptığı miilakat saat 
on S>eki211.le bitını;ıtir. lki saat sü
tttı nlül.ikalın, un1wni ha.r~laki 
~it ih nrk1ıi~1~ığ1 ve iki millet 
ar:ı.'IUFl:ı o z:ımanJalx ri hiç bir 
d~ği~iklit!"e uğTamayan ana'ane
vi dostluğun S-Jınimi tezahiira.
tı içinJe vukubulduğu öğrenil -
mi "lil'. hluli.katı miiteakıo Bul
g.ır u~vl~t <.ttl~unları Führer'in 
thvdlbi ol.u1k onunla birlikte 
ç• )' ic:nıişlcrclir. 

Fülıı,•r'iıı k'" 0 ünü. tcrketme-

d~n eV\·el Bı'.lgı<r .~"'o"e~.ili P'.. 1 
Filoff maiyetiıııleJn,erı Fuhrer e 
t ık<linı ctm~tir. nu ruern:,imden 

. ar· ' s.:ıu a E. Hitlcr Bulgar mıs ır· 

lecindeiı ıuii..aade almı,;lır. Bul
gıu- nlll'.ıtiaı-ı Almo.n hariciye na
zuı R. ibbentrop tarafından 

arah l;,1.rına kadu g\>lürülınüş -

leulir. 1 

Bulgar clı>vh>t aJ;ınıl rı saat 
19,!IO da Viy na tarikiyle Bul -
ganstana avJd edeceklerdir. 
l:.Umeıı ~ 7-<'kl<>ruıiu &lz!Juı•g 

mıd.d.kıl tı ha.l.i;uıdd yu.ltl.ları 

Biikreıı, 27 ( .A.J - D. N. 
B. bılı.lırıyor: 

Itunıen matbuatı Rumen dev 
ld adJmlarımn Alnıanyada yap 
makta o!Jukları ziyaretle meş-
gut bulunmaktadır. 

Curenlul diyor ki: 
Alıııanya ve ltalymın hedef

leı·i .... ':"rupanın cenubu &arki.sin 
deki mılletler arasında bir ıı -J 
nıumi ~ulh hali t"".is e. tm~k -ı 
tir. Rumanya bugun Roma -
Bcrlın mihveri siyasetıne ta -
marnile iştirak etmiştir. Bu si
yas»t es:ısen Rumaııyaııın milli' 
\"e iktısadi menafiine uymakla· 
rlır. 

Romania gazetesi ve Rumen 
devlet a<lamlarııun Almanyada 
Almanya ile Ruın .. ny.ı. arasıııda 
hükurn süren do.;tıu;:~ teka -
bül e<l~n büyük bir emniyet ve 
anbyı~ hansı bul.luklanna i
~arcl etmektedir. 

Mussolini 
''hasta de· 
ğilim !,, digor ı 

Roma, 27 (a.a.) 
ajansı bildiriyor: 

- D .• r.B. I 

Kindar bir propagandanın, 1-
talya hü.kiıınet şefinin sıhhati

nin ltarab olmuş bulıınduğuna 

do.ir, zımıan zaman yaydıi\ı ha-1 
berleri Benit.o Mus»0lini tekrar 
tekzib etmi:;tir. , 

Otuz beş ecnebi gazeteci, Du
~enin muludı üzere günlük va
zifesine başlamadan evvel yap
tığ-ı al gez-intiöine ~hit o1müş -
!ardır. 

Saat sekizden bir kaç dakika 
evvel çok ne9'eli olan Duc;e, 
Hanovre şehrinin kendisine he
dıye ctmi5 olduğu ve en se\"gi.li 
atı ulan 'Le Tiene.. ile birlikte 
Manej yerine gelmiştir. )Tw olı 

ni, tırıs ve dört nal ile bir kaç 
hır yaptıktan sonra, bir metro 
elli be~ !;antim irtifaıııda mania
lar at lamı~tır. 

Biliıhara matbuat mümessil -1 
!etine hitaben "Hasta mıyım? 
yorgun muyum•., dıye sormuş· 
tut. EütUn tiazcteci1er, bir ::;esle, 
kanaat getirmiş loir adam ~e$iyle 
"hayır., cevabını Yermişlerdir. 

Du~c, at geziıtisınden sonra 
işe başlamak üzere Yeııedik 

~arayına gitnüı;tir. Saat 14 de 
villıisına avdet ederek, beyne! • 
milel matbuat mümessilleri hu
zurunda lıer güıık!i t0nis parti-

---0-

Biliyor.ı•onu:z, bu h ırlt d'l.lll. 
patlamad.ln evvel iaım ~t: 
Topyekim h:ı.rp ! Yani cemır.t
l~rin birer büt"n halind bcr -
birleriyle ölüm dirim kav ,p.ocıu 
girme3i. Demek ki, bazı cerıuy t
lerin böyle bir ölüm dirim ·av • 
gasına girr.JeI~ri es~n ik?!Llc~

yorJu. Hakhattc bu kıff;ı Ç"H· 

tan ba:;bmış bulunuyor u. B•.ı 

mücadele 191! den de evvel b:ı.r 
lamı~tır. Bugüııkü h rp ısso d 
Berlinin bütün Al"manyaya r.· -
kim olması \'e bütün A\'rupıyı 
hakim olma scvdRsıııa düşmeaiy 
le başlamıştır. Bugünkü h ı-, 

milletlerin harbi o!mal:t..'ln z:y -
de uiğer bü)iıl: ı;çhirlerin elirı

den dünya hakimiyetini zoıh 
alm:ık istiycn bir büyük·§<'hu· 
harbidir. 

Paris'le Franaa dü~tü. Alnıı ı:. 
vahdetini kurıın BerLıı'in nı:ııi'' 
biyeli Almanyaıun mağli.ıbiy~u 
demektir. D"1ıa harb patlanıa -
dan evvel bütün memlekete hl -
kim tek büyük şc.hrin zarar ve 
teltlilcelerini anl:ımış ve ona gö
re tedbider alnıağa başl:ınıış o -
lan İngiltere artık Londr:ı'yı İn
giltere olmaktan ~ıkannış bu -
lunuyor. 

Türkiye İstanbul olmakt:tn 
çıktığı >.aman Türk istiklili k l · 
z:ımlıuış ve İstanbul normal ha
yata kavuşm11-qtur. 

ldare merkezi olan ')<'bir meın 
leket "nüfusunun, servetinin ve 
işinin kaynağını keniline çeken 
ve o.:.aua türeyen tiirlü içtimai 
ve iktısadi hastalıklarla eriten 
bir büyük - şehir haline g~Idiği 
zaman o memleket tarihin kay
dın,-ı göre en ihtişamlı devrine 
ernıiı; ve süratli bir çökıneniıı 

kapısına dayanmıştır. 

Bu cemiyet k:ınumınu ılk mU
şcılıede eden büyük şark ilimı 
İbni Haldun'dur. Geçen llmııml 
harbin sonlarında da Alman la -
rihçu;i Spengler ayni ı;eyi söyle· 
miotir. Tarihe baktığımız za -
nıan bir milletler ve memleket
ler mezarlığı görüyoruz ki, me -
zar taşlarının baı;hkları birer 
büyük - ııehir adı taşır: Ur, Tep, 
Atina. Roma, Kostantiniye, Bağ 
dad Dersaadet . 

Bir Fransız i~timaiyatçısı bü -
tün Fraru;ayı dolaşıp tetkik et
tikten sonra 1931" de "La France 
se regarde., İ•ımli bir kitab neş
retti. Tesbit ettiği vakıalar faz
la ~ehirleşnıenin, köylerini erit
menin Fran..ayı nasıl bir uçuru
nıa götürdüğünü gösteriyordu. 
Kitab, o zaman Fransada heye
can ·uyandırdı, fakat Fransız 

hükumeti e.ı;aslı tedbirler alama
dı. 11efsuh Fraru;ız cumhuriye • 
tinin son mesai nazırı da \.'i
si'den Fransanın fazla san~yile
~ip ziraatini kaybettıği için ına.~ 
li.ıb olduğunu c;i;yledi 1 Bu hıı.kika 
tin yanlış, tahrif edilmiş bir ifa
desidir. Fran•ayt sanayileşme 

değil, sanayileşmenin şekli, yani 
sanayıın şehirlerde, bılhasaa Pa
ri.s etrafında toplanm~sı mag • 
Iüb etnıi~tir. 

ln~iltere 1937 de bir komis-
"' yon' toplıyarak sanayiin şeh_ir-

lerde tekii.ı;üfü meselesini tetkik 
ettir<li. J(onıisyonun vardığı ne
ticeler lngilte~ede sanayiin şe· 
hirleroe \'e tar.•ısen Londrada 
toplaıınıış olm •ıııın çok zarnr
lı ve t,hlikeli olduğunu meyda
na cıkardı. tnı::iltcre. daha hıı.rb 
pa&madan !2· nayiini 1ngiltere
de ve imparatorlukta yayma;;-a 
ba"lamış bulunuyordu. 

Garblıla~ma.sında garbın kör 
bir taklideisi olmıyan, b,liı.kis 
aarbın dünkü Ye bugünkü lıata-
" Jarıııdan ders alarak yarınki 
garb medeniyetini kurmakta bu 
Jıuı:ı.n Tiirkiye sanayiini ~eltir -
lerde toplamıyor, bütün mem
lekete sanayi köyleI'i halinde 
yayıyor. 

Ankara bir büyük eehir ola
rak değil, iqeal bir idare mer
kezi olarak inki~a f ediyor ve o
nun etrafında <1.0 bin köy bü.tün 
içtimai salabeti ile teşkilatlan -
makta bulunuyor. Ankar;ı mıi

ne-\·i bir Yarlığı nlad\ii v.:ırlt~ın· 

, 

HiKAYE 

Eskr.imci ve Talebesi 
llitı} r eskrimci anlatıyordu: ı 
BıınJ.ı.ıı otuz sene evvel Lon

ın;"' ı.11< ilefa olarak geldiğim 
Zdut.JlıllrdJ. Eskrim öğretmek 

iı;Uı ~lı: :ı.z talebe bulabilmiş -
tını B•ınlar da fakir kimlıelerdi. 
Z uuret için,ie calmı~m. Bir 
g:~m ci l:?~te!erıie Mister Ddland 
hm.ınıf~ bır r.ıtın eskrim mııal
lrnı ı .ı.r<.ı·:itğını okudum ve erte
m. fı'm e;rın! ;:-ittim. lki metre 
ı·J>'tlll fa t>~. livan yapılı bir u

<>•lt J:ırııyı aı;tı. Kendimi tanıt
t.ttt . U.~ık!a ~r,.ber urun bir 
k'lrdoı u ge·;tikteıı. sonnı. geniş 1 

ır l!lla!t sJ.lomına g~lıilk. Uşak 1 

çti!tı v~ biraz S<)nr'a yanında I 
!ur - ;"Jlarında iri yan favüri
li 'ne d:ıtnl berabeı· girdi. Bu 
~f ıcn n~· ketle konuşuyordu. 
s.ı.ı J h:.ı· bir "seans,, için bir 
• 1,;t!<" lı?.'1 vereceğini 5'.'ylcJi. 1 ~ ı ·ı.m ı>>yle tasvıb etti d~- .. 

y • ı · ı· .. '~ti. Ertesi ün ders-1 
leı:ı~ ba~lıyac1ğımızı söyliyerek 
k>,ıJco;;inden müsaade aldım. O 

..;<L1·h 1n1 ağır, ağır d~di ki: 1 
- Heaıen Londrnnıu bütün 

eikdın ıuuallimlerini dene<linı. 
F ı ot !ıiçbiıinden memnun k:ıl-
1'1..ı.J.m. 1 

Bu Jderi si>ylttken bir gözü· 
ıı.u ku-,ıyor ve sonra kasıkları
n. tutir <t katıla, katıla gülü -
)Gr.İ•ı. 

- Evet. onları çok denedim. 
F.ık.!lt be-a ekzer ·i-zler e;;na.ı;ın • ı 
ıU ı<:lıcırula kendilerine dokun
&l111 oıılar bu darbelerimi inkar 
edıyuclar ve benden iyi eskrim l 
Y"•' ıl<larına inıwıyorlaı·. Buna 
~u!.ıtıe~ız taha'llmül edilemez. 

Kzndi;ine benden çok mem
nuu kalac:ığıııı söyledim ve mü· 
s;ıad<! alarak yanından ayrıl • 
dun. So:Cağa çıkınca evin penee
re .. ınden solgun yüzlü, yaşlı bir 
ka l:uun bana tuhaf bir dikkatle 
baktığı.nı gördüm. Ertesi gün 
ı>.:111.i~ n yapılı uşak beni silalı 
salouuna aldı. Mister Dcland 
e:;krim elbısesi ve elinde kıhcılc 
bekliyoruu. Beni nezaketle se-
. :::ılaJı. Elbıselerimi d .. ği~tir -

dııu. Kılıçları karııılaı;tırdık. 

Evvela taleb.:>min lıücumlannı 1 
karşılamak ve onun vaziyetleri
ni mfü;alıede etmcğe başladım. 
Talebem uzun boylu olması do
layı&ile hii.kım oyııayordu. Fakat 
i!o>rı doğru atılarak kılıcımla 

göğsüne dokundum. Derhal hü
cuma geçti. Tabiidir ki seri bir 
müJahele ile hücumunu önle 
dim, o derhal haykırdı. 

- Gördünüz mü güzel ma -
kabelemi? 

- Fakat sizin darbeniz bana 
ilışmedi, diye cevab verdim. 

- Sizin darbeniz de bana do
kunmadı ki, diye haykırıp tc • 
pinmeğe başladı. 

Ben yeniden hücum ettim, 
derhal maskesini çıkarıp fırlat· 1 
tı ve haykırdı. 

- Fakat sizin darbeniz bana 
dokunmadı ve benim darbemle 
sarsılan ela siwiniz! Doğruyu 
söyl~yiniz. Siz şayed namuslu 
bir adauısanız doğruyu söyler-
öİniz. 

O zamanlar ben gençtim. İz
zeti nefsimi her şeyin üstünde 
tutuyordum. Derhal eltli\"cnle
rimi ba~hğımı ve kılıcı att 1 m Ye 

bu fevkalade talebemin yanın -
dan söylen•r<'k ayrılıuak iste -
dını. 

Fakat Mister Delant.l'ın ar:.a
sında duran pehlivan yapılı u
sak birt:\kım i.;aretlerle hiddete 
kapılmamanu anlatnıağa cwışı
voı·du. Bu aralık tal~hem yeni
den yanıma geldi ve ekzersi.ı:e 
yeniden başlamamızı rıca etti. 
Hürum ba>;ladı. Bu defa dokun
duııııasa da ben idılialarıııı lrn
bul eder gibi gön.inüyordum. Ek 

dan c:ok daha büylik bir "cm -
boldür. 

Bugün her türlü t~hl!krler 

kar;;ısında kuvvetle dayanabile
ceğimiz. hiçbir şeyin ><arsamı

yacağı en büyük kudretımiz An 
karanın manevi hüviyetinde kal 
bi çaı·pan bu 40.00<l köyümüz-' 
dür. 

ıo bin tayyarenıiz yok; fa 
k1t •·H)(lt1 köyümüz var! 

, .. ,r t KDY~T P.:V 

Ömer Nejad 
ı 

zeraizin aonunda taleöeoa meı:n-ı landı ve ıuı~ .. iiaerime ~ 
nun göründü. Elimi sıkarken etti. İlk darbesini önlediktm 
avucuma bır lngtlcz lıra.;ı.ı sı - sonra füıerine atıldım ve kılıcıı.j 
kışiırdı. mı boğar;ıııa bütiht ~kl P., 
Sokağa çıkar!ı:l?<l ııot~rı y~- laJ.uıı. Bir aa ayakta durııklacl 

IU, ya§lı ka1inın t'"'llcereden ~bi oldu. Sonra boğazında 
bana aktığını v~ t:eeesUtie se- kan boşanarak yüzüstü yere yu• 
lilnıladığıuı g'.>rd•ıw. ikrsler he yaralandı. Deli evvell u.şağm ~ 
men her gün devam etu ve l.IŞ:lk Y\lklamasından istifade ederdi: 
ekr.ersizlenn het»ın·ie hazır bu- onu öldürmüş, sonı!a da obla• 
lundu \'e şübi:ıe:>iz ;,u !ı<rller be· sını bu ölüyle ~raber b&uyo 
ni hayrete dli.lfu"ı:lu. H.meı her daireitine kapamıştı. Mistl'f" De
derste oyunlarımı Mı~V-r De • land bundan 0tt ııcrıe evvel bir 
land'ıa arzuların~ göre ida~ e- kriz netie@ıil{n~ şuurunu kay .. 
diyor ve oyunlarda dJ.iına o ga-1 bederek bit· sıhhat evine k~ııatı1• 
lib g'eliyor ve o bu.,'1a:ı çok 1 nu~. sonra iyi olduğu 1.annedi• 
memmın kalıyoruu. Mııba kkak !erek ııblasının nezaretıne t!'t'" 
ki bend.-n çok i 3şfar.ıy()rou ve kedilmek üı.ere serbest bırakıl
bcn l)ah~n Mister Dehn·l gibi mL•tı. Kadıncağız da ıı.>hlıvıı.a 
bin;ok tal~.n o!~ .;ıru i•«'r- yapılı, kU\·vetli uş:ı.ğın yarıiuni-
dim. le karıl cini idare ediyordu. 

Bir giin ders vennek ı · yi • Lond~ gazetelerinde e!!Si• bir 
ne eve gclnıi.;ıtio.ı. Kıpı açı!< du- di'ello hıid.isesi te~kil eden ba 
ruyordu \'e eı;ikt.! pehlivan. ya- vakıı. üzerinde ~ok yazılar gu
pılı uı;a.k yerme kaı ,unda Mis· rüldü. Halk, benim bir delıyi 
ter Deland"ı ;:ôı,iünı. bile önliyebilecek kudrette bir 

- U'l<'\ğtm kaçtı. Görüyonru- eskrimci olduğuma hılknı~ti W 

nuz ya kendi hiııııelimi kendim bana birka~ ay irinde yüz lca
yapıyornm .. \"e son:-.ı. kası!dan- dar talebe mürııcaat etti. Ek• 
nı tutarak kahkahalarla gülme- zersiz yapmak. icin bu t.lebe
ğe başladı. Salona dozru yürü - let"in eline kılıcı verdiğim za .. 
diik. O arkadan geliy rdu. Bir- man icıraf edeyim ki bir \ırpeı" 
denbire ba~ıuıı çevirdını. Eli~- me ile .ırtımdan soğuk bir ter 
rilc işaretkr ya,:ıa•· .. k bana di- aktığını his&ediyordum. 
!ini çıkarıyordu. Kcı.ktunı. fa- Fakat ne ÇAre, hay t ka~ .. 
kat vaziyeti id re etme)< lilzım- mak için bu mücadele !Bıımdt. 
dı. Silah .w.lonuna gel ik. ::lalo- Ayrı. ayrı her talebem en akli 
nun yanında daıma kapısı açık doktorundan allllmış birer ra • 
duran banyo tlaiı-e.;i bu derıı. I por istiyemeıJinı şüblıesis.. 
kapalıydı. Ekzersiıe ba'!ladık.1-----=====---
Dar~lerindeu biri.si bana do- J\ l H r_ 
kundu. Bunu llilıılsüz olı.luJu. i: l YUTUS 
çin kabul etınedım w kcndısını 

tenkid ettim. Mister !and baş: d 
lığını, eldiven ve kılıcını bir kc- avamız 
nura fırlatarak haykırdı. . 

- Böyle mükemmel bir dar-
1 

(Baı tarafı 1 ine; .. yf•d•I 
benin nıU\·affak olduğunu nasıl I bır h:.ı.tİlya diişınektell çok uzak· 
oluyo~ d~ kabul etn~iy~.rs~ıız?I tır. Miiteha~sıslarrn tctkikatına 
Pekala! üyleyse gorJraunuz ! naz.aran yalnız zir .. at mı-mleke-

Ve bird~abire üzerime a lıluı. tı olarak bu~in kü Türkiye top
Dc.ııden kuvvetli, b"n·.kn boyla rakl;ırı .O milyon kişiyi w : 
bir adam olduğunu ~ize yukarı· yilesnıiş olarak 6-0 nıilyonu göğ
da ı;Oyleınıştım. Ikııi omıızla - ı;ünde beelıyebile<'ek kııdrette
nından yakalauı. &; zımı sık- dir. Devletimizin yapacıı{:'I :il} 
tı ve bu halıle sürüklıyerck sa- menılcketimizin bu kabiliyet·VO 
!onun orta>1111ı.la bulunan sühuıı- kudretinden ınunta?.am bir sıs • 
!ardan birinin yanına gölürdü tem icinde istifade etmektir. Bü
ve beni sıkıca bu siitun.ı bıı~tan tün t~hiııatiyle harek~le ı:~le • 
a.~ağıya bağl4dı. .Ağzıma t.la ses cek olan de.let mekıuıiznt&Sl • 
çıkarmamam için b,ir nıeııJil nın bu işi kolaylıkla b"liBraca • 
sardı. Bütün bunlan htrlıaltle ğından !JÜl'be edileme>'.. Ancak 
daha evvelden düııunmüş olacak diinvanin y;ı;ıadığı ~ ııuhr2111ı 
ki her şey hazırdı. Sonra sağ giinlerde hiikümetimizin bUDU 

kolumu cözdü ve elıme bır kılıç bir devlet me;;elesi olarak ele al
Bıkıştll"d; v_c keneli el'.ne .de• ııcıı J masına tabiativle imk&n yuırtur. 
kanlı ve sıvri hakıkı bır kılıç Öniimü.zdeki nüfus sa:1rıını ınii 
aldı. ııaseb~tiyle başvel<llınıiıin gi'<ı • 

- Şinıdi hakiki müsaraa baş t~rdi·~i hassaııivet ve dikkat lle-
lıyor, haydi bakalım .. dedi. ride Ustünde ~ok duracağ>~= 

Ve üzerime alılan.k kılıcını bir mevzuda bizi .Umdid<'n boY 
aya.gıma, eliınc, koJuına 91ddctle nıütaleıalara sPvketmU..tir. 
<'.arpmağa, bat.ırmağa başladı. N. A. JiilÇtlll. 

Neye uğradığımı bileınıy~ -
c.1~in1. I~enJinıi tek elle ruü<l;.ı.f.ı.a 
tüneğe çalı~ıyorduın. O tekrar 
ıi:.cı ime atıldı. Darb::lennucn 
birisi ayağımı deldi: dı;;eı ı ı.ol 

kolumu yaraladı. Bırtlenbire kaı· 
§"laki kapalı banyo dairesin in 
pt. nceresindeıı o her gün gönlü
güın :,olgun yüzlü kadının ~eh
ıt> ini farketlinı. O aralık deli: 

- Şimdi biraz dinlenelim; 
dedi. 

1 
O anda, gözlerimde memleke-

tim, karını. çocuklarını canlan
dı. Gözlerim p~ardı. Onla•ı bır 
da~, görcmiyecektım. Bir tar;<f 
tan ya\·aş yava;; ayaklan'lll bağ
lı\'an kordonları O)ııstmağa çıı
Jı;·ıyordunı. Birden bunların f'Ü

züH.ir gibi olduğunu anladın: vel 
ku\'\'C!Iİ bir hareketle kendımi 
baglar-ian İnırtardım. Otı ! .\ r
tık serbesttim. Şimdi hayalı .ı 

kazanmak i~in değil. ıı:.ıptımı 
kıııtanna'k irin mücadck c_l.e -
cektim. 

o beni serbest görünce', ôlJn. 
ciyc kadar unutamty'1cağım, 
korkunc \'e tiiyler ürpertici bir 
kdıkaha attı. Sonra be nyo da- t 
ir( ~inin kapı~ını a~tı \'e atadan 
ı;ii:·ükliyerck cansız bir \'Ücud ı 
r;ıl<ardı. Bu cansız \"licurl. pehli
'""-n yapılı uşaklı. Za\•allı"ada -ı 
mın, yüzü, göğsü. kollan kılıçla 
delik deşik edilmi ti. Her tara-
fı knn i~iııdeydi. • 

T)ı"' 1ı. 1<:lnt g-\;riin,.e tekrar r~n 

Havana 
konf eransın1n 

• 
anlaşma metnı 

Havana 27 (A.A.) - Zan• 
ııedih.li;'ne göre, ti.li koıni " 

• tin· tenin hazırlarını.akta olJugıı 
la~ma metni üc kısımdan ıuiltAı
~·~kkilı.lir. 
· ı - Garp nısıf küresi toprak· 
Iannın "1U.1<arlderaUannı ser : 
tı.ı:;tçe \·e bızzat tayin ettııelerı 
'e bir devlet idaresinden &ğc • 
rıne geçmek gibi her türlii. de-

. '· - 1• ~-ı ııı ve v1re ,;arşı ~.ma ı, ~~· 

merkezi Arn;rika devi •tıerın • 
den kendileı ini himaye 3 'tkını 
teyıd eden bir Harnna be'.vaıı • 
ll"n1eşi ne.şri. 

2 - Bu beyannameyi t'lÜ' 
sır kılaea' bir niz~mı tesis« • 
bir itilaf akdi. 

3 - Daimi bir nizamın 
sine inti~aren meydaıın çıkabi 
leeek her tiirlü \'azıyete k 1 

ko\·ınak icin bir l<omit<.>nin 
d~ını jgtihdaf eden karor i 
lıazı. 

Erbaada zelzele 
Erhaa. 2"i ( a.a.) -.Dil ~c-ce on bıt

ı:ukda burıuit. b~ san;7~ en iİd-' 
detli bir .:~lıcle olmu~t·ır. Z1tYiJt )'\.ık 
tur. 'Halk kOTt.ltd. n g~i cfıpndil 
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Bugünkü Atyarışları 

İstanbul at yarışlarının uçcn
cü.~ü bugüfı Veliefend1 HOIJU )'e

rinde yapılacalı.tır. Bugiıııl<u ya
rışlara ilk iki yarıştaltindcn da
ha fazla miktartla atın i.ştırali et 
JllC~i işin heyecan ve zevlımı 

artıracak ve baheı müşterekler
de d,1 ha cazıh bir şelnlde ola -
eaktır. 

Bugüı1kii programı bJJdiriyc
nız: 

J inci k•":U: Uç yaıımda ~whR· 
kan Arap taylarına mah.,u•tur. 
M a.fe 1500 metre. Jü,..ilya Stv
da, Y.'crhan Ye Tuna adlı üç at ı~ 
tirak ede<:ektir. Bo ko~u ı<atı') 
lwşusuılur. 

2 inct kow: Bıı yurı.,,.ı. lıular 

Bugünkü koşuların programını bildiriyon.:~ 
1 

mi'} olan uzun kürek yarı~ı dün I 
saat on yedi buçukta icra t-dil
miştir. / 

Büyllkderedeki Beyazpark ö
nünden evvela iki çifteler hare
ket etmiş ve Galataı.aray baş
tan itibaren önü alarak 42 daki
ka ile yarışı kManmıştır. Bu 
müsabakaya yalmz iki kfüp gir
mi" Ye Beykoz il<inci olmuştur, 
valı.ti 47.30 dakikadır. 

1ki c;iftelerdı:n sekiz dakika 
sollra hareket eden dürt tek ya-

• 
rı~r.ıla da Galatru;.1ray bidayet-
tenlıeri öne geçerek büyük fark 
la birinci olmuştur. Derecesi 
40.30 dakik..Uır. ll<inciliği 45.30 
dalüka ile Beykoz, üçüncülüğü 
de Fcnerbahçe almıştır. 

Galatasaraylılar bu yarışta 
çok güzel bir stıl göstermişler, 

ikındlik ı~ın Beykoz ile Fener· 
b:;Jı(e çok çekişmişlerdir. Fa • 
.Kat Boğaz sulorını daha iyi bilen 
Eeyko;.; kiirekçıleri ikinciliği al
mı~anlır. . h.._,. 

is mail 
Habib Avrupa edebiyatı ve biz 

kazan~lan yekfuıu 4500 liroyı 111-----' "GARPTEN TERCÜMELER,, 
doldurmıyan 3 ve daha yuhı."l 
yaştaki yerli yanır•kan lnrılu 
atlanna mahsus Conl' lıaym \ı('
şu8udur. l!CF.afe l6lıl' ır.dı,., *· 
ramiye 620 lira.. 

İştirak edecek atlar Fc:\a a>. 

llirc&<te, Şehnaz, Meblıl<a, T~• . 
vir, Nirvana, Nivana, Frufru 
Neriman .. 
Şimdiye kadadr İ1>tanbulda bu 

kadar kalabalık bir at lıcşu.,ıın? 
hemrn lıC:Jll{;J'\ te-<a<luf edılmc • 
mı$tir. B:.ı itıb:ırla yan<ııtı ~c.lı . 
heyecanlı olarni) ~rolaşılma~t.1 . 
dır. 

3 iin('ii l-.O!ju: Mffla!e 2000 roct 
re, ikramiye.,., 310 hradıı. Bu ı.o 
§UY:t ı;elineiye kaılar kaı>andarı 
yekunu 2500 lirayı gewuyen uç 
ve d:ıha yuk.uı ya.~kı hal•• • 
kan İlıgiliz atlarına mah~ıı< ren· 
tilmen koşı;~udur. 

JBırınci cild Yıınr.n - Latin edebiyatları ve tercümesi 
' orta zamanda Avrupa ve hriııtiyanlık 

islam medeniyeti ve Türkün rolü 
Avrupa Rc.ııe"811s edebiyatı ve tercümeler. Orta 
- ve 16 ıncı aı<ırda Türlı eık~iyıı.fA,;ılan 

ı-----

' REMZİ 
Sonuncu ve ikinci cild de b;;.ı;oı!m:• ktadır. Kitabevi 

ELİ ÇABUK SÜNNETÇİ 
KABiNE: Beyoğlu İngifü: qefaret1ıaneei karşmı 

Giıneıo apartmanı 

ENJEKSlYON SANTKALI 
EV: Errnlıôy. Telefon 52 .. 73 

No. 47 

Çocuklarım sünnet ettirmek istiyenlerm kartlannı almak uze
re lütfen bir hafta evvel mürncaatları bilhassa rica olunur. 

Jştirn.k eyli)·ttdde•· Şıfkııp. ı••••mmmmımmm•••••••••••-
Paristıı , Mnrtı;, Gür;ıyill• Thıu• 

Mis. Bu altı at içinde en az Jolu fl"~~~ 
ile ko~acak olan Mıs'dır. 

4 üncü k(>':-ıı: Meeııfo 1800 nwt 
re, ıkraıniye 390 lira. Üç ve d; •. 
ha yuk, rı yaşt.aH lı,;li~kan lııl,ı· 
.Jiz aÜarına m~hsrn•tur. lııtiraL 
edeccklt>r: .:Komisarj, Tonırıı , 

içimi gayete leraıtti, 

en 

Gazozlu müshil 

limonatası 

1 Dandi, "\'" atagan, Taşpınar ve 
Abia ruro. Yarışın Tomnı ve 
Yatıı.gan arasında bir celn>;<meye 
eahne ola~"ı sanılmaktadır. 

olan 

PORGOLIN 

l 

1 
l 

5 iod koşu: Mesafe 2200 met
re, ikraıniyf.'8i 300 li.a. Dort ""e 
dah2 ytıl· an ya~faki balıdı~n 

Al'ııb alların~ mahsus olııp .b«• ~ 
ılıka. k"l;ııHudur. ktirak cd< , 
!er; \"ıil<'1P.I. Karalıu~. Vurul , 
Can, üıılü, Yaman. 

lkili balı.is beşinci ya~clir 
Çiftı> bahi.ı; de ikıincü, donlwıcu 
ye lı<'<ıinci ko.şııla.r arrunndadır. 

BUyUkdere - Bebek 
yarışı ... 

Biiyükdeıe ile &bek ara.~ıo
da y:ıpılm::k ÜZ(>re teı11b e(iıl-

'J.. ~ 1 ~ \:-· • • 

1mtiy.ız sat..ibi ve başmuharriri: 

Nedp Ali h. O«;~UKA 

Umtu•l neııriyııtı idare E'den 
Ya.zı işleri mudurU: 

Ct'mal Hakkı ISl':LEK 
A.. Cemal ve Hamdi Cıın>oyl.ır 

P.1att:aa!iında ba!>ılmıfftır ,. 

.~. • j • ,, -·~"· "::'";. .. ~ • -;:ı;; 

Askerlik işleri: 
Fatih Atkerlik ıubeıi Reigliginde": 
l - EmekH le\"112.lın yarb;ıy AJi 

Şildi o&Ju Ahmed Cevriet (323 - 327) 
J)(", 

2 - Hesab mcrnuıu Mc.hroed Kia
r.nıJ o&Ju Mchıtlcd Tevfıkın (2424) 
hemen ıul>E'yc nıura•'a;ıtları ıliın e1u

nur. 
Eminônü Yerli Aı. Şutıeainden: 
316 ilıl 333 dnhil dogumlu henu:ı. 

A~.k<'1lıgini yaprnamış suvrıri sınıJın;ı 

ıHt ıı·;ub erat ·r\I kec:hlercklerJqdC'n 
29/7/1940 gun" saat (9) da ıubedc 
lJuJunma.ları i);".n ~lunur. 

Hastabakıc:ı Hem9ire l<urıl;ırı 

Hakt...~r.d;. : 

Elı ate'.; içinde ıdı. <:'rl:ın lumıleki czgın merhamet gıt
bk .c büyüyor, nedamet, lıınl , ıı;bnar !,'1bi birtakım duy
gulaı:ııı tesirinde bunalıyordum .. 

Balıam ix'nim içın ~ok l<albnz davranıru~tı . Bc.ııi unut
muş, il mal etmi~ti. Kcr,<Jı,.~mclen hı~bir nevaziş ve mu-

Her e< zanede bulunur. 

Urr1<1mi depo6U: 

Can laboratuan 
I § Ba.ıkası al"ka8ınd<J 

No. 5 • lata.ıhul. 

Kadıt..ôy Yerli A~kc:r lik ıubesindrn: 

1 - I~ eylül 1940 \arJhinden iti- ı 
l:.ır~ askeri h•ı"t~Iı~.nc·lcıde açılacak 
gonullu hcnıŞJrt.·ler kuıfu11a S eyJUJ 
940 taı·ıhir.c k~ıd.l' ka) ıti rnuamelesi 1 
yc1pıl.:11::ak t.ı r. ı 

2 - 30 - 40 y.: ... la .11., ındak j okur 

yaz~r bayanJ'*rff<in dhn:.ıcaktır. 

3 - Kuı s ıınıddc·U 2.5 aydır. De
\'.illl r,aJtlC'rı o{lf.<.len .,onra saat 14 
den 17 ye kadardır 5 C) lüle kad.ır 
dır . Jı;;teJ<li b;.ı;)"vnJurın (l:Umartesl 
gunleri h;ır.ç hc·r ı:uı. oı;lt>den sonra 
K•ı<lıkôy yt-rli ;ı•·Ji C!J Hk şube~inde ka
yıcl ınu~n\tlelrı.1. yc.pıhıt••&'ndan 2 
e:.ıderl vetuk•• fotl•ghı!ı ve niıfus cüz.
daı 1,lrıle muı (>(.;)~ u~rı l'Un <.•lunı;r' 

ı • 1 Cumhuriyet 1 tur. Zaten ııJhat zaferi kazan • "h d . 
2 \iti 1 dıktan sonra bütiln bu lhtillüları 1 raç e en • 
! 1111 suın mxy~ ::İKA.TEN :':y~!: halletmek daha ko • kasabalar 
S I Yunus Nadi, Bitlerin nutkuna y- ,, t »ııcı---

İngiltere hariciye nazırı Lord <:> "! 6 1 !fi lstanbulda kimler dılenir' Di-
Halifaks'ın verdiği cevabdan AU1AN İK'DSAD NAZiRi· lenenler Anadoludan mı gelir. '"' 

7 1 !· \ soıııa Alınan matbuatı da dahil NIN BEYANATI Jer? Sultanahmoo birinci «tt# 
8 ~I 1 olmak üzere bütün dünya efkfi· Asım Us, bugünkü makale • mahkemesinde bir dile.rıcililı Mı 
9 ~I 1 1 nnın artık söz sila.Jıın olduğu sinde Alman 11<tısad Nazın Dr. vaSlDJ dinlerken bu sualleJ'IJl d'' 

kanaatine varmış bulunduğunu Funk'un diin gazetelerde !;ıkan vabı ke.rıdiliğinden ortaya çı)1"
0 

söyliyerek başladığı bugünkü beyanatını ele alarak bu ııatm verdi. Suçlu başı yaıımakb, ili • 
makalesini şu neticeye vararak sulhtan sonralti Avrupa iktısa- yah feraceli bir kadındı. 36 -,.. 
bitirmektedir: diyatından bahsetmesinin her ta ııında idi. İsminin Döndü ve Eıı-

Soldan !;ab">a: 
1 - Konya kar.alarından biri. 
2 - Kemlm'iıj buğday sapı. 

3 - Beygir - Bir mübheuı B1 • 

fat - Bir edat. 
4 - Usta • Tanrı. 
5 - Siyahi • Ek. 
6 - lnkiyad eden • Meyva ve

saire sa.tıcım. 
7 - En e61< i ııiliilılardan biri • 

· .V az:ıh "Frıınmzcıı ., • Bir 
nota. 

8 - Tencerenin büyüğü. 
9 - Yersiz yurdsuz takımın

dan olan. 
Yukarıdan aşağıya: 

1 - Vapurda hizmet eden a
dam. 

2 - Baı; taranan alet. 
3 - Af.'Tllakt.an emrihazır • Ol-

" Milletlerin ıstırablanndan rafta hayret uyandınıuş olması kişehirli olduğunu soylerlıell 
ve sefaletle yaka paça uğraşan gerekti-· . söylemekte, Alman- hüim Reşid sordu: ı 
insanların feveranından kork • 1ngm,ı. yanın :rıgJltereyi yok etmeyi bir - Eskişehirin Karatepe kii-
mak Jılınmdır .. İyi sulh yapamı· kaç günlük bir iş saydığı ttjn yünden misin? 
yan Avruı:mnın daima korkunç mi, yoksa, sözünii geçirebildıği Ve cevabını almadan i)i.,o 

bir ılıtilal arefesinde bulunaca- memleketlerle olan iktısadi mü- etti: 
cağı unutulmamalıdır. nasebetlerini bu ihtiyaca uygun - Zaten Anadolunun Karate' 

"Binnefs harb kadar dehşetli !iclillde şimdiden tanzim ettir • pesinden ve Cidedcn lııtanb\1111 
olan bu meseleleri düşünerek mek istemeSinıien mi bu nutkun dilenmek için gelirler. !{asta • 
ve onlan her taratın takdir et- d ~• böyle vaktinden evvel söylenmiş monu an da gelenlerin içinde -
mekte olacağını şüphesiz saya • olduğunu sormakta ve şöyle de- dilenci mi var; Döndli, sen be" 
rak biz başlığımızdaki suale mİİ.8 mektedir: nim önüme kaç defa geldin? 
bet cevab vermekte tereddüd et- "Avrupada Alınan işgali al • _Bay hil.kim, ben E~l<işebit· 
miyoruz.., tına giren memleketler nasıl den daha d.iin geldim. Amb~ 

Yeni Sabah 
gunlaımıamış • Bir rabıt ALMANLAIUN HVSTAKBEJ. 

cebren Alman ordusunun zafe • eşyam vardı. Onu almak .ı;Jll 
rine hizmet eder bir vaziyete ge- Mısırçanıısından gıdıyorduıP
tirilmişlerse işgal haricinde ka- Beni dilenci diye yakaladllııt• 
lan memleketlerden de siyasi Huzurunuza da dört, beş def• 
tazyiklerle ayni maksada iktısa- geldim amma çıık eskiı~en .!. 

edatı. AVR1JPASI 
4 <: Papaz - hun. 
5 - Emreden • İçki ile beraber 

yenen şey. 
6 - Spor müsabakası • lçinde 

yatılan Rey. 
7 - Llilıza. Hakan • Nefi edatı 
8 - İçinde kanımızıu deveran 

ettiği boru. 
8 - Eııkıyalık. 

28/7/1940 l'AZAR r , 
D.lga vzuıuyu: 

1648 m. 182 Kc/o , 120 KW. 
T.A.P. 31.7 m. 1466 Kc/ı. 20 KW, 
T.A.Q. 19.74 m. 15195 Ke/e. 20 KW, 

8.30 Prorr:ın1 ve. memJ('ket sanı 

vy:ırı. 

E. 35 Mu;.ok: Uç Stı-aw;sü.Jn vals-
ı .. r lPl.) 

D.00 Al«n• hnberlCJ' 
9 20/9.30 MUzik: Radyo pla~lan. 
9.30 Muzık : Bando plaklm ı. 
l!!.30 I'rofr:lm ve mcrnleket saa~ 

~3', rı. 

l:! 3G MuZJJ.:. Sa.: cst:r1f·rı . 
12!0 Ajanz habetlt'rj . 
13.iıS Muzık: Ş;ırklliır. 
13 ;',/14.30 111uzik: R;ıd~o :ıalon 

crhest.ra:ı (Vıyolonist N'ı-4-ıb 4'kın 

idaı~Llnd€). 
lf {ıO l'rcı~raın ve mernJc·k(!t ~at 

e:ıyi.lrı. 

18.0~ Pı.luı.ık· ı~n:rol musıki.sın

dm muht•hl p;ırçalar (Pi.) 
J&.45 MlıZJk · Radyo t~·~ Oi kebt.ra

&l (lt-r:.thim ö..-gUr id::ıre~ind(' .) 
19.20 Mlız1k - Okuyan: MlU.aJ'!tı· 

11}., r . ' . 
;9.45 Mt'11 Ji·kf't r.aat ayrııı ve ~ljan•: 

r. •. berlü1. ' -
~C 00 :Mır.dk~ •Halk tin klıl<·r J. 

~0.1 ~. ıt~i~.ı-f!· Fasıl heyeti. 
!.0.45 Konuşıııa. 
:: .Cıo Mu. ı k· 1\.\u:;teı·cıı Vl tA: 1ı: 9~r~ 

-10-

Hilseyin Cahid Yalçın, yuka· 
ndaki "lıa!ılıkla bugün intişar e
den makalesinde Alınanların 
kendilerini şimdiden Avrupaya 
yerleşmiş ve hakim olmuş gibı 
gördüklerini ve ellerıne geçen 
bu nimeti Almanya lehine nwııl 
istismar edeceklerini kararlaş

tırmak isteıUklerini söyliyrek 
başlamakta, Alman lktısad Na-
zırı Dr. Funk'un izahatı üzenn
de bazı mütalealar serdinden 
sonra "Almanya, Avrupayı ken
di malı biliyor ve Avrupaya ken
di tesbit ettiği iktisadi düzeni 
){abu! ettirmeğe hazırlaruyor.,, 

demektedır. 

Tan 
ALMANYA BALKANLARI 
ORGANİZE EDİYOR 

M. Sekeriya Sertel, bugıinkU 
makalesine, günün en mühim si
yasi meııelesinin Hitler ve Rib • 
bentrop ile Balkan devletleri rı-ı 
cali ara.8lllda Salzburg' d.l ya -
pılan müzakereler olduğ•,··ll s(,y 
liyerelı: başlamakta, Almanya -
nm, İngiltereye taarruz edecek, 
se evvela diğer ı,'lille çı.karabıle l 
eek pürüzleri temizlemel< lıi>.u -
mımu hissettiğini eôzlerinc ılave 
etmelıte ve makaleairu ".öyle bi ·: 
tirmektcdir: 

"Faluit Almany:mıi:ı ~ımdılik 
Balkanları iktisadeıı organize 
etmek ve Sovyetlerin evvelce ta 
karrür eden huılııdl:ınn lıarıcine 
çıkmasına mani olmak gibi mah 
dııd bir gaye ile hareket etmek -
tc olması ihtimali çoktur. Çim -
kıi Balkanlardaki hudud ihtiloi . 
!arının ve siyasi meselclcnn ~al
li uzun zannına mütevakkıftır. 
Almanyarun ire bu kadaı uzun 
bir ınüdet bchlcmeye vaH1 yok-

'kı1ar 

21.30 Mu:.:..ık. lzahh bu opt·r.l ... 

Manan. 
22.30 Jvlertıltk<: t;1d l t1)'< 1t ı \'l' .ı;an-:: 

haberleri. 
22.45 AJancı •.vur ::;Cr\tJ~;ı 

23.00 MUZJ". Co.b,Alld (l 'l) 
23.25İ23~30 'Y;ınnki progr~m ve 

kaı:;::.rrış 

den yardım temin olunması, ya- - Döndü bizde senin b~ 
ni asl~eri eahadaki harb hare • evrakın daha vardı. Altı ay • 
ketlerinin siyasi ve iktısadi va • daııberi seni arıyoıdul<. Bula • 
sıtalarla ikmali ~areleri aranı • matlık. Müruru zamana ui;=Jı. 
yor.,, 

ikdam 
TÜRK • ALMAN TİCARi 

ANLAŞllASI 

Yukarıdaki başlıkla yazdığı 

bugiinkü makalooe Abidin Da -
ver, yeni imzalanan Tiirk • Al
man ticari anlaşmasını mevzuu 
bahsederek "bu muvakkat tıca
ret itilafı, siyasi münasebetlerin . 
salfilıına doğru bir adım tel§.kki 
edilebilir mo? dedikten sonra 
şu temenniyi izhar etmektediı-: 

"Tiirkiyenin siyasetinde de -
ğişmiı;ı bır şey yoktur. Mesele, 
Alınanyanm dostluğa yaraşır 

bir siyaset t;al<ib etmesindedir. 
Temenni edelim ki, ticari alış • 
veriş, siyasi ~kşiliği de tatlılaş • 
tırmaya vesilei basene olsun . ., 

Tasviri Etkar 

ortadan kaldırdık. 
- Bay hakim bizit•l köydeJI 

üç tane Döndü var. Aradı!;')l)IJ 
Döndü, ben değilim. Ku2UJJl blY 
kim beni bir glin serlx:>,1: bualJ 
ta, ambardan eşyalarnııı ala • 
yım? 

- Döndü, senin dılendjf,iJll 
sabit oluyor. Seni boğa.21 toklu' 
ğuna 8 gün amme hizmctlcrınde 
çalışmıya mahküm ettim. Al J'°' 
Jis, bunu götür. 

- Aman bay hiıliim, lJaJ)ll 

bir gün müsaade et. 
- ....... . 
Malılıemc salonunda bulunaJI 

dinleyicilerden birisi arkaıl:W' 
na anlatıyordu: 

- Hal<imin kafası sicıl def' 
terine benziyor. Kadının adlıı~ 

ııaııını, sabıkasını bile biliyor· 
lstanbula dilenci ihrac eden k9"' 
sabalan bile bulmu~. Demek 
İstanbuldaki dilen<:iler, lfa~atc-

GENE SULH SÖZLERİ peden, Cidcden ı;elt)orlarııııŞ-
Ebuzziya zade V clid, bugünkü. Bunu da öğrendik. • • 

makalesinde, herkesin, Lord Ha Polis Karatepeli · Donılü)'İİ 
lifaks'm ııutlqµı~an sonra :u:tık Müddeiumumilik ilfımat şuııesi' 
sözün silfıha kaldlğı kanaatine _ıı=e=g=ö=t=ür=d=iı="======:::::O:::. 
vardığı şu sırada yeniden sulh • -
rivayetlerinin ortaya çıktığım 

bu rivayetlerin bilhassa İsviçre
de çıkan Fransızca gazeteler t.-ı
rafından ortaya atıidığını, bu ga 
zetelere gôre Hıtlerin nutkun • 
daki sulh teklifinin miiphem de
ğil, bilakis çok sarih olduğunu 

soyledıkten sonra bu rivayetle -
rm fikır bulanılırmak için bir 
taarruzdan evvel yapılması mu
tad olan oyunlaı·dan olması ih
timalinin de mevcud olduğu fik-

• Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

YEMEK, TATLI 
Paı.talar kitabı 

Yazaıı: Fahriye NEDİM 
Her eve ıazun olan bu lut.b, 

bine yak:in yemek, 1ath1 lJa·;taıar 

pişirmesini kolay surtttç tarif 
eder. 

Fiatı: 100, clldlisi 125 kuruş. 

Satış Yerl ~ 

1struıbul lnkılab l<ltabcvi 

rini ileri sürmekte ve: llııcıEE:ııllmm:ıııııı::ıı:ıımm•ril 
"Yalnız, bu tarzda oyunlar 

fazla devam edemez. Onun için 
şimdi işitmekte olduğumuz sulh 
sözleri de bakikaten esassızsa 

bunun sabaha al<ş,oma ya resmi 
beyanatla ve ya!tud filiyatla tek 
zibiııi beklemek l:izını gelir ... ~ 

Tiyatro: 
RAŞIO RIZA Tiy.ılıt){ıl 

HALiDE PiŞKiN bl·Job(r 
28 Tcrnn1uz paznr ı;lirılJ ... k~.._ın"1 1 

Gcdikpaşa Azak U~ılırı:- ınc!l' 

ONLAR ERMiŞ MURAOINA 
Komedi 3 pc-l de 

- Maa.~ım, kardeşlerinle annene kalacak!, S:ın:ı ııi' 
bir şey, bir kü~ük irad bile bırakamıyacağım için çolı ıııll' 
tcessirim .. 

- ! ! ? ? .... 
- Yüzüme böyle acı acı bakma! .. Iztırabıııı pı.kaliİ 

anlıyorum.: Ben suçluyum .. Fakat artık elimden ne geJJf! 
- Haklısınız!. 
- ' Gönlün kırık kalmıyacak değil mi? .. 

• habbı; gilrıne.-niştim. Çcruı. 'uğuma aıd gunleri hayal me
yal natır'a a,,.-ım, bır bab:ı v~ evl:icl oldllğumuza inana
cr' •• ım gelmiyordu. 

Düşüncelerımi scai d:ığ1ttı. Elimi Jıafii sıluıı l<cn pişrııaıılığnı ıztırabile gc-çıriyon•nı .. Söyle Nc~;.d!. Bira>;· lı:ıkıh;.lrn Ulllıusız bir halde illi. Yılzıinü hıiınmanın siyalı-
dcöi ki· J<enuş ki, dü•üıicelcrini anlı yayım... lığı l<aJ•lamış, çukur:ı ka.<;mış fersiz göılcrinde hayatın 

- Hayır! ... 
Doğruldum. Gözleril'.)'.li perdeliyen yaşlar etrafımı ıııı· 

Sana karşı çok hak•ız davrandığımı bıliyonım Seaimin piırüzlermı bdli ctmemeğe çalı~:.rnl< mırıl- son titreyişleri kalrruştı. lanık gösteriyordu. 1 
_ 

Babamı hiç, amma hiç aftefmiyecektim! .. 
Üvey annem arka,ııını dönmüş ağlıyordu. Zny1f ornııt' 

lan derin şelıiklerle sarsılıyordu. 

lılejad!. Fakat niçin böyle yapt1!;'1m1 ]rendim de a11amadı- dandmı: u~un suren bir dalgınlıktan sonra telırar. gô~lerini 
ğıma inan!. Sen ilk evladımdm.. Bana ilk karımın yadi- - Sizi affetmek haddim olamaz!. Kr.lbimdc bir krr· yüzüme dıkti. Sık nefeslerle kallnp inen gôğsü garib bir 
giu:ı idin .. seni seveıdim ve eeveriıı> de ... Lakin, dünyada gınlık var&\ bile, bu sıze lıar~ı de:';il, b2.htııı:a karşıdır.. hı:ııtı çılı;;rıyordu. Dah:ı yavaş ve daha bitkin bir sesle: 

fJ .ııezilemiycn, mahiyetini, mebd<'i meçhul hakikatler vardır 1 Ben Radecc talihsiz ır insanını... - Nejad'. dedi. 
J<i, in.."811 bunlara ~arcsiz tabi olur •• lyilikle fenalığı ayırd - Ha~lısın oğlıım! .. Annenin ölümü tathnzliğırıın ' Ehıı·ı · hfılil ateşli parmaklanle sılııyor, gö:ılerime 

Hasta gö1Jerini kapaılı; inliyordu. Ayaf,a l<all<uıı'· 
İşte, bana hayatı veren adam ölüyor, her fani pbi diJJ1' 
yadan elini çekiyordu. Gönlıinı au ile doluydu. Lakın bİİ' 
tün duygulanmııı üstünde bir hınç vardl ki, bana o anı19< 
bu felakete omuz silktirccek kuvvette bulunuyoı ıı.ı. 

edcm~.2.. Ben i!>te bu bakıkntlcnn eeiri idim... başlar.gıçı idi Fakat lx ı~ı ihmalim buna ekkıımi::,ıec .ti. yalvaı an z.wallı bakışlarla baloyordu. 
Cevab vermeden, batta ncfc almaktan lorkarak de- - Artık bunlardan bahsetmek faydası::: ıleğil mi?.. Uz rme eğildim. Boğoı.ıma tılrnnan biı hı~l<ırığı gıiç 

.riıı bir sükiıt i.;inde dinliyordum. Gönlümdeki infial o - Şubhe8jz .. fakat ölmcc n affını bekliyım:m.. tutaralı : 
Jıadar büyUktu ki, bu sözler onu n:ı:ı.anmdaki sııcl::ırından - Ölmiyeceksiniz'.. - Baba!. Babacığım!. diye mmldaııdırn. 

ı 'I' kurtaracak yerde, bıisbUtün miiltebim bırakıycrılu. - Çocukça kc?'u " Nejad!.. -,Sana bir il<i şey söylemek istiyorum .. artık büyü-
Yalvaran bir bakışla göilcnrne bakarak devam etti: lınmiz de eu~tuk. ü,ey annem pencere tarafına ge<;- dün .. Delikanlı oldun .. Yirmi Uç yar;mdaoın, de('il mi? .. 
- Beni affetm~i:;ın!. Şu BOD ea:ıtkmni büyük bit miş, derin bir mcyı:sıyct içinde başım sallıyordu. Babam - Evet• .. 

, I 

Üvey anneme yaklaştım. Fımıtı ile: 
- Ben artık gideyim!. dedim. 
Büyiik bir hayrete düşmüştü: 

Sonn var-


