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Çuk~rovada çok zengin 
~hır krom madeni 

dana 10 - Çukurov d 
araştırmalarda Osm . a a yapılan • anıyeni K 

Bu sene nakdi tahsilat 
682,998 lira fazla 

mıntakasında lOOO h kt n araçay 
dahilinde çok zengin~· a~Iık bir arazi 
bulunmuştur. Bu ır ron_ı madeni 
hassıs raporlarile h~a~elne aıd ınüte. GÜNLUK. AKSAM GAZETESI 

. . '.Ankara, 10 - Temmuz gayesi iti
barile bu sene nakdi tahsilat miktan 
tesbit edilmiştir. Maliye Vekaleti, tah
silat miktarını 49 milyon 276,269 lira 
olarak tesbit etmiştir. Geçen sene tah
silat 48.593.271 lira idi. Bu miktar, bu 
senekinden 682.998 lira eksiktir. 
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Tacirlerin iktısadi hayatta bir fonksiyonu olduğuna kani bulun
maktayız. Yalnız zamanın şartları içinde münhasıran şahsi 
ferdi kazanc hırsına dayanan bir ticaret sistemine cevaz veremeyız 
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Afrika da İtalyan akınına karşı koyan İngiliz hecinsüvarları ... 
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[Bugün ACrikadaki mühim askeri harekata sahne olan İngiliz soma!i
sinin ve İtalyanların elinde bulunan arazinin vaziyetini gösterir harita • 
Yazısı üçüncü sahifemizde •Politika • Askerlik, sütunumuzdadır.] 

ithalat - ihracat inhisarı ? 

Afrikada 
• 
Italyan 

taarruzu 

Süveyş kanalı 

zaptedilip İngilizler 

Şap · d e n i z i n d e n 
-

çıkarılmadıkça 

Afrikadaki İtalyan 

muvaffakiyetlerinin 
hiçbir kıymeti yoktur 

Kahire, 9 (A.A.) - Röyter ajansı bildi
riyor: Bir taraftan Somalideki İtalyan ileri 
hareketi tevakkuf ederken diğer taraftan 
da Mısıra karşı olacağı tahmin edilen A.fri
kadaki esas tazyik henüz başlamam1ş bu
lunmaktadır. Mısır hududu yakınında ta
haşşüd etmiş olan düşman fırkalan arasın
da İtalyanın güride alaylarile siyah Jt:Öm
lekliler vardır. İtalyanın taarruz edecefP., 
çünkü bunu yapmağa mecbur olduğu zan
nedilmektedir. Zira, Habcşi:ı;lan ile hayati 
münakale yolu mevıuu bahistir. İtalyanın 
uhil yolu geçidini aded faı:lalıib tazyikile 
rorlny&C'Aiı dü,ünülüynr. Fakat İnl{ili:r; - ?ı.fı 
sır teşrik! mes;\i~l c:nk llerilt"mtştir. Mı~ra 

taarruz edildiP:i takdirde alınacnk mbd::t.
fae tcdbirl~rinin her safhası İn~iliz \•e Mı
~ır ıt:ı;;keri şefleri tArafındAn tespit edilmi";;
tir. Bundan başka İtalyanlar ileri hareket
lerine baı::lar başlamaz yakıcı güneş ve su 
ynk!u~ İn~lizlcre yardım edecektir. Su
ra.~ kaydedilmektedir ki, İtalyanların So
malide elde edebilecekleri her türlü mu
vaffakiyetin Süveyı kanalı 7.a:ptcdilip İnsri
liz filoıı:u Şap denizinden çıkanlmadıkça 
hiçbir kıymf'ti yoktur. Şap deniri halen 
münha!'lıran fnJtiliz d<-niz yoludur. Ve dii$
manın tehdidi ~Hında değildir. Bu denizde 
ı::imdi valnn: üc İtalyan dc-nizaltım kalmıstır. 
Bu böhıedPkl İtalvan deniz kuvvetleri İnJd
liz de'niı. kuvvetlerinden adedce o kadar 
dundur ki ticaret vapurlanni taarruz ce
!'iaretinde dahi bulunamamaktadır. İn~ilte
rfnin Süveyş kanalı ve Şap deniı.i üıerin
ıien düşman iaşesint' kapadıitı kanı İtalya 
1arafındflTI açılamadı~ı müddctce. Habc~i:oı
tandaki fh~lyan orduları tedrict bir tehlike
ye maru7dur. 

A_f rikada büyük bir 
hava harbinin iki 

türlü görünüsü 
Ticaret Vekili ticareti devletleştirmek İtalyanlara göre : ' 

1ıakhında nıülıirn beyanatta l>ulundu 
Ankara 10 (Hususi) - İthalit ve ihra

cat iş1erinin inhisar altına alınması fikri 
üzerinde mütalcaıına müracaat ed~n ga
zetecilere Ticaret Vekili Nazmi Topçoğ!u 
fU beyanatta bulunmu:ııtur: 

•- Vat.andqlann, içinde bulunduğu • 
m~z fevkali.de günlerin ehemmiyetini 
mudrik bulunduklarına kaniim. Ticaret 
Vekaleti bu fevkaladeliğin kendisine yük
lc.?iğ:l tedbirleri almakta ve hidiseleri gü
~~ &ününe takib etmektedir. Tacirlerin ve 
ılhaasa ithalat ve ihracat tacirlerinin 

ıncmleketin yüksek menfaatJerinden mül· 
hem hilklimet tedbirlerine intibak etmeğe 
ç.alıtacaklarından ümidimi kesmi:ıı deği -
lım. 'l'acirlerin cemiyet içinde ve iktL"ladi haf atta bir fonksiyonu olduğuna kani bu -
ur.makt.:ı.vız. Harb sonunun getireceği ik
lısadi tekli vuzuhla görmeğe imk8n ol -
~adı~~r.dan bu zümrenin lüzumsuzluğunu 
y u gundcn kestirmek mümkün dPğildir. 
:ız zamanın 1f8rtları içinde münhasıran 
~ ve ferdi kazanc hırsına du\•anan bir 

caret sistemine cevaz veremeyiz. Tadr 
nıenfaattnt 1 nf on umum me aatin dışında ve 

ın un aleyhinde görmekte devam ederse 
evcud· olur ıyeU ıebcbinl kendisi inkir etmi• 

Devletler arasındaki bu aünkü ticaret 

kik 
b' ~t karımnda onlann da bizim gİ· 
k 1 ,,•Yat ve varlıklannı muhafazaya 
. •t 1!Yen azmettiklerini ümid etmek 
ııterız. Çünkü iıtikli.lin zevkini ve 
?'~"":'!"ı Balkanlılar herkesten daha 
Y• bılır ve takdir ederler. 

N. A. KOÇOKA 

anlaşmalarının bünyesi ihracat va ithalat 
ticaretinin en ehemmiyetlilerinl devlet -
leştirmeğe çok müsaiddir. İyi va•.andaş ve 
voJı.ifesini müdrik tacirin cemiyet menfaa
tine devlet teşkilitı kadar ve hatta ondan 
daha iyi temin edebilecepnden ümidsizli
ğe düşmemek lizımdır ve normal olanı da 
budur. 

Önümüzdeki tecrübe günleri bu ümi -
dimh:l bota çıkardığı takdirde icab eden 
tedbirleri almakta tereddüd etmiyeceği 
mizden emin olunmalıdır.• 

Kereste fiatları meıeleıi 
•- Halen memleket içindeki kereste 

~stihsalStı ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
Istanbulda bulunan Dış Ticaret l"eisine 
kereste Hatlarını tctldk vaı.ifesl de veril
miştir. Yugoslavyadan istediğimiz kadar 
kereste getirmeğe imkin vardır. Bu gün
lerde Rumanyadan gelecek ticaret beye
tile müzakerelerimizi bitirdikten sonra Ru
manyadan da geni:t mikyasta kereste ge
tirilmesi mümkün olup olmadığı araştırı
lacaktır. Piyasa ihtiyacını karşılayacak ka
dar kereste temin ettikten sonra pıya!;Clnın 
kendi kendine nizamını bulacağına şüphe 

yoktur. 
Bunu ifade ederken bu günkü piyasayı 

başıboş; bırakacağımız manasını istihrac 
etmemek liıımdır. Bununla da me,gul 
bulunduğumuzu yukarıda söylemi' bu -
lunmaktayım.• 

Ticaret Vekili bu ıabah geldi 
Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu bu ısa· 

be.hki ekspresle Ankaradan şehrimize gel
miştir. Vekil, latanbulda bir kaç gün kala· 
caktır. 

italyada bir maha~ 9 (A.A.) - İtalyan 
orduları umumi karargahının 61 numaralı 
tebliği: 

Şimali Afrikada Trablus hududunda 16 
avcı tayyaremiz 27 İngiliz tayyaresile müt· 
hiş bir hava muharebesi yapmıştır. Adedce 
az olmalarına rağmen, pilotıarı.mız. beş düş
man tayyaresi düşürmeğe muvaffak olmuş
lardır. Tayyarelerimiz.den iki!'li üslerine 
dönmemiştir. İngiliz Somalisindekl kıl'ala
rımız Hargisa'yı ~gal etmiştir. 

İngilizlere göre : 
Kahire, 9 (A.A.) - İngiliz Hava Ne1.are

ti tebliğ ediyor: Trablus üzerinde en bü
yük hava muharebesi bu gün Sidi Omer"in 
garbında cereyan etmiştir. 15 İtalyan avcı 
tayyaresi düşürülmüştür. Tayyarelerimlz
den ikisi kayıb addedilmektedir. Bu muha
rebede İngiliz tayyarelerinin İtalyan tayya
relerin€! katlı nispeti ikiye karşı bir idi. 

İspanyol - İngiliz 
111iinasebetlerinde 

salah 
Madrid 10 (A.A.) - General Fronko -

nun kaynı olan İspanya Dahiliye Naıın 
Serra Suner, dün gece Madridde İngiliz 
sefiri Sir Samuel Hoare'ın verdiği ziyafet
te hazır bulunmuştur. 

lcpanyol davetlilerden biri İngiliz sefa
retinde verilen bir ı.iyafette ilk defa ola
rak Serra Suner'in hazır bulunmaınnın is
panyol - İngiliz münasebctleriniıı salaha 
doğru gitti~ine bir işaret olduğuna nazarı 
cliJ<kati celbetmiıtır. 

İnönünün seyahati 
Reisicumhur dün vardıkları 

ı 

Yozgadda halkı alakadar eden 
işlerle meşgul oldular 

Yozgad 9 ( A.A.) ~ Reisicumhur ismet lnönü bu gün 
saat 16,30 da Yozgadı tefrif buyurmuflardır. Milli Şef Yer· 
köy ista•yonunda başta Vali olmak üzere askeri ve sivil er
ktin, Belediye ve Parti ba,kanları tarafından karşılanmıştır. 
Şehrin methalinde ve şehrin ana yolları üzerinde toplanmİf 
olan halk kütleleri tarafından coskun tezahüratla ıelamla. 
nan Milli Şef, birbirini takiben Parti, Hükıimet ve Beledi
yeyi ziyaret eylemif ve bu ziyaretleri esnaaında vilayeti ve 
halkımızı alakadar eden umumi i~ler üzerinde tetkiklerde 
bulunmuf ve aliikadarlardan izahat almışlardır. 

ŞON 

HABER 
• Rumenlerle Bulgarlar ı5 ıtaıyan °11c:• 

D b .. • d tayyaPe•I 
o ruca uzerın e ım1ıa edildi 

•8··nlastılar 1 Kahire 9 <A.A.> - ınsnız hav• kuv • 
9 

• vetleri sabah tebliği: 
Avcı tayyareleri arasında Trablusgarb 

Londra1 10 (A.A.) - Bük· üzerinde şimdiye kadar cereyan eden ha· 

re,ten gelen haberlere göre Ru-1 va muh~r.ebelerlnin en. büyüğü dün GI~· 
• ' dıator tipınde bır İngiliz. avcı tayyare fi.-

manya ile Bulgaristan arasında, losile adedce iki misli faik Cr. 32 ve Cr. 

D b h kk d 
L- • 42 tipinde Italyan tayyareleri arasında ol· 

o ruca a ın a, oır prenaıp muştur. 

anlaşması yapılmıttır. Ruman. Gladiator'ler düşmanın üzerine ablınıf· 
lar ve hücuma öyle bir azimle girişmif -

yanın, Dobrucanın büyük bir !erdir ki ıs İtalyan avcı tayyaresi imha 

kısmının Bulgariatana terkedil- edilıniıtir. Tayyarelcrimizdcn ikisi henüz 
üslerine dönmemişlerdir. 

mesine muvafakat ettiği söylen

mektedir. Bulgaristana terkedi. 

lecek vilayetlerde ahali müba· 

delesi yapılacaktıı 
Moskova radyosu, dün akşam, Ste(ani 

ajansından naklen Rumanyanın Bulgaris .. 
tana iki vi!Qyet terkedcccğini bildinniştir. 

Fakat Londrada hlkl.m olan kanaate gö
re, Rumanya bu kadarlık bir fedakarlıkla 
Bulgarlan tatmin edemiyccektir. Bu1gar
lar, haklı olarak, bütün cenubi Dobrucayı 
istemektedirler. 

Budapeşteden öğrenildiğine göre, Ru .. 
manyanın, Transilvanyaya ald Macar ta
lebleri karşısında aldığı vaziyet Macaris
tanda büyük bir memnuniyetsizlik do -
ğurmuştur. 

Macaristana arazi terkini reddeden Ru
menlerin sayısı JÜD geçtikçe artmaktadır. 

Cebeliittarık 

lıer 

karşı 

ihtimale 

lıazır ! 
Londra 10 (A.A.) - Cebelüttarık mus· 

tahkem mevkiinin, şimdi, btitün ihtimal
lere hazır bir halde olduğu bildirilmekte
dir. Defi bataryalarının faaliyeti seyesin
de, İtalyan tayyareleri Cebelüttar1k üze -
rinde şimdiye kadar ancak Uç kero uça• 
bilmişlerdir. Attıkları bombaların yaptı

ğı hasar çok ehemmiyet.siz olmuştur. Aı!. • 
keri hedefler masun kalmıştır. 

Hava kuvvetlerine 18,000 
Avustralyalı tayyareci 

ilhak etti 
Londra 10 (A.A.) - Hava kuvvetlerine 

iltihak eden Avustralyalıların adedi 18,000 i 
bulmuştur. Bu rakam barb ba,langıcındalti 
rakamdan beş misil fazladır. 

Amerikanın lngiltereye silah 

yardım boyuna arttırılıyor 
Londra 10 (A.A.) - Amerlkada yüzler

ce fabrika İngiltere tarahndan verilen si
parişleri yerine getirmek tçln tş:lemekte· 
dir. İngilizlerin sabn alma komisyonunun 
süzcüsü oimdiye kadar yapılan sibarişlerin 
yekllnu 2 milyar 2,500 milyon dolara ba
liğ olmuştur. Bunun yarısı tayyare mu .. 
bayaası içindir. 
Sipariş edilen 11,000 tayyareden Ameri· 

kalılar şimdiye kadar 3,000 ini teslim et· 
mişlerdir. 

Hava muharebesi Sidi Omar'ın az gar• 
bında cereyan etmiştir. 

İngiliz Somalisinde Berbere, dün. düş
manın Cr. 42 tipinde üç ve müteakıben de 
bir bombardıman tayyaresi filosunun hücu
muna uğramıştır. Bombardıman tayyarele• 
rinden birinin tayyare defi bataryaları tara
fından düşürüldüğü haber verUmekted.ir. 
İngilizlerin zayiatı yoktur. 

7 aiu,stosta bombardıman tayyarelerimiz 
Harge ve Nargeisa'yı bombardıman et:mif
lerdir. İçinde kıtaat bulunduğu zannedilen 
kışlalar ve barakalara isabetler kaydedil· 
miştir. Elnak hudud karakolları, cenubt Af
rika hava kuvvetlerine mensub tayyareler 
tarafından bombardıman edilmiştir. 

Zeiladaki İtalyan karargahına 

hücüm! 
i . 

Londra, 10 (A.A.) - İngiliz AmiraUığının 
tebliği: Sabah erkenden, deniz: kuvvetleri 
toyyarelerinden bir War1us tayyaresi, Avus- ' 
tralya kruvazörü Hobort'dan uçarak, Soma• 
tide Zeila'da yani tesU edilmiş olan İtalyan 
karargahı üz.erine pike ile hücumlar yapa
rak hasarat ika etmlştir. Bu tayyare sair 
askeri hedeflere hücum ederek, kamyon ve 
erkBnıharbiye otomobillerini hasara uıirat
mış ve İtalyan askerlerine 'Zayiat verdlr
mi.ştir. Warlus tayyaresi salimen gemisine 
avdet etmiştir. 

Bu 15 sabah 
esserschmidt'e 

hücum edildi 
Londra 10 (A.A.) - Bu sabah bir Al • 

man bombardım11n tayyaresi Fransız sa
hili üzerinde düşürülmüştür. ,. ,.,. 

Londra 10 (A.A.) - 3 Blenhayim tay
yeresi bu sabah Fransız. sahilleri iizerind!!! 
15 Messerchmidt'e hücum etmi,, birlıtlni 
düşürmüştür. Diğer Alman tayyareleri fi
rar etmişlerdir. 

lngiliz imalatıharbiyeıinde 

çalı.an yüzbinlerce teknisyen 
Londra, 10 (A.A.) - Yüzbinlerce İngiliz 

teknisyeni harb malzemesi imal eden fab
rikalarda çalıştınlmai:t~ başlanacaktır. Bu 
fabrikalarda yeniden istihdam edilecek mü
tehaı:::sısların sayısı 300.000 olarak tahmin 
edilmektedir. 
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__.. MANŞ ÜZERİNDE DÜNKÜ 
- BÜrtiK HAVA HAIIBİNİ.111 

TAFSİLATI 3 ÜNCÜ SAHİFE· 
MİZDEDİR. 
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HAKlKAT 

·ı __ A_INl_A_D_©_ll..._lU_ HABERLERi 

Trabzonda: 

l'ESİ FINDIK MAHSULÜ Trab1on, 

10 Ağustos 1940 

HDl!<Aye Basrah 
---· Yazan : ÖMER NEJAD 

" Ben hürriyet 
aışkıyım, aile ba-

ı ~11ı11111ııı1111111111ıı1111111111ııııııııııııııııı1111111111111mııuııııı1111~ ı 

; KISA HABERLER ; Tiftik ihtilafı 
nihayet dün 

halledildi 

9 (A.A.) - Yeni fındık mahsulünün top
lanmasına mıntakamızın her tarafında ba11-
lanmı.7hr. Rekoltenin geçen seneye naza
ran ancak yüzde yirmi nispetinde fazla ol
duğu tahakkuk etmektedir. Bu sene yapı
lrıcak ihracatın nakliy11.t :ıorlukları yüzün
den muvakkat bir zaman için :;ektcy-: u{::
ı-aması ihtimallerini düşünen Ticaret Ve
kileti geçen acne olduğu gibi bu sene ·de 
Kooperatifler Birliği vasıtasile mübayaat 
yaptırarak gayrilftbH Iiat düşüklügünı.in 
önüne geçecektir. Bir kaç gündür şehri

mizdr bulunan Birlik ikinci genel direktö
rü, satıf kooperiltirJerlni ortaklara <.!aha 
faydalı şekilde teşkililtlandı.rmış ve ortak 
olmıyıınların mallarının da mutavı.15ıllıı.rı 
bertaraf etmek suretile münhasıran ken
dilerinden mübayaa etmek için tcab eden 
tedbirleri almı~Lır. Kooperatif tetkilih bu
lunmıyan SürrnC"ne, Of mıntakalarında 
mı..hsulü korumak için mübayaa te,kılltı 
yapılmEokladır. 

Prensesin yah11nda denize sarkan geniv 'sular, bu nemli hurmalıklar, bu ~ 
~rasta oturmuşlardı. Genç kadın ince par- bu hayat te"kli bana ilham veriyorci\1-
maklarile alev renkll !!18.çhırını alnından ar- :ri~til~.r aylaı:a deva~ etti. Yaz bi 
kaya doğru aldıktan sonra anlatmağa haf'" Bır gun kayıgımız nehirden kayar ~ 
ladı: yordu. Hafifçe yelken açmıf nehrin 

v 1 ' gına ge emem.,, 
Meyhanenin camlarım 
kıran 20 sabıkalı gene 
kadın böyle diyor! 

Sultanahmed Üçüncü sulh cez.a hakimi 
?tlünib ıuçlu yerine geçen gene bir . adına; 

- Ooo Hidayet! diyor.. Gene mü,erref 
oluyoruz, gene mi kırdın, ıeçirdin. Hani 
geçen defa bana sôz vermiştin, hır daha 
gelmiyecektin'? 

Geceki bol rakının hümarını yaşayan 
gene kadın cevab veriyor: 

- Bay hikim, bu erkekler insanı çHeden 
~ıkarıyorlar. Ben keyif ehli bir kadınım. Bir 
meyhanede üç, beş kadeh rakı içmt'sine 
bayılırım. Ben bu rakı uğurunda evımı. pi.
lemi, her teYimi feda ettiiim için teselliyi 
rakıda aranm. Ben rakıyı zevk için değil, 
derdlerimi, elemlerimi unutturan bir il.le 
ı:,ibi içerim. Dün a:ece de Sultaruı.hnıedde 
d.ıvacının meyhanesine gittim. Rakı iste
dim. Bana: 

- Biz bdına rakı vermeyiz. dediler. Çi
leden çıktım. Kadın, erkek müqıvalır:.ı bir 
türlü haz.medemiyen meyhaneciye kııdım. 

Bu isyanım arasında camları, çerçeveleri 
kınlmı,. 

- Kaç mahkQmiyıtin var Hidayet'! 

- E .. ıOyle böyle yirmiyi bulur. 
- Evet öyle .. Sen yirmi defa cam, çer-

çeve Jorm1'Sın. Hepsinde de aarho~muşsun. 
Ben ıeçen defa sana artık akıllan deme
mit miydim? 

- Meyhanecller, kadın erkek milsav,.fını 
tanıyıncaya kadar ben kırmakta devam e
d&ceğim. 

- Paralarını kim verecek? 
- Meyhanecilerde para çok. Sudan ka-

zanıyorlar. Ben kırayım, onlar yaptırsı.ı1-
larl 

- Şimdi nerede oturuyorsun Hidayet? 

- Nerede akşamlarsam orada_ Bfon öy-
le ev \'e aile bağlarına tahammül edemem. 
Hürriyet işıkıyım. 

Hidayetin yirmi suçu da kırmakt!lndır. 

Hepsinden de para mahkCımiyetJ almıştır. 

Şimdiye kadar yüz lira para ceza51na mah
kUm olmuş, hiçbirisini ödememiştir. Kanu
na &öre para cezalarını vermiyenler her 
lira için bir atin hapia yatarlar. llikime 
bunu hatırlatarak: • 

- G~enlerde ııeni tevkif ettim, 30 giin 
kadar tevkiflıanede kaldın. Hesabını epeyce 
luı.pattın. Seni gene tevkif ediyorum. 
Şıııhid1eri ~a&ıracağun. Eğer beraet edt-r
aen, yattığın günleri e~ki hesablarına sa .. 
yarız.. borcdan biraz hafiflersin! dedl. 

Hidayet dünyaya metelik vermiyen küs
tah bir eda ile söyleniyordu: 

- Bay hikim. benden alamıyacağınız pa
ra olsun. Tevkifınizden memnunum. Hiç 
olmıı.aa bana bir yatacak yer temin ediyor
sunuz. Ah aktamlan bir fite de rakı 1ı:ön
dertebilsen ... 

Jandarma Hidayetin kolundan çekti ve 
&ötürdü. 

Hikim llAve ediyordu: 

- Bahtiyar da orada... O da gene bir 
meyhanenin camını, çerçevesini indirmif! 
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I ktısad Haberleri * Rt.:)IEN IJEYETİ - Ticari temaslar 
yapmak üure bir Rumen ticaret heyeti sa
lı ıünü tehrimize a:elecektir. Heyet, çar
ıamba günti Ankarada müıakereleroa baş
layacaktır. * YAPA(;JCILAR - Yapa~ı tacirlerin
den baı:ıları tiftik ve yapağı i~!n oyrı bir
lik kurulması etrafında teşcbbilsler yop
ıruşlardır. * İIU<ACA1-' - Dün muhteiif mcmlekrt
lere 50 bin liralık ihracat muame.fe.ii ka:>·
dedilmişti\", * Kl:Rt.:STE İŞİ - Kereste fi.atlarında 
harbden evvelki :ıamRnlara naznran yüzde 
40 f~zlalık olduğu tespit edilmiştir. 

Belediye ve Vilayet 
haberleri 

* KAZİNOLAR - Kadıköyünde İnci k:ı
.:.i.no::.una. müştenlerden {az.la para oldıgı 

için ceza kesilmiştir. * TUllZl,IK iŞLERİ - Ü,küdar ve Ka
dı köyünde temizlik amelesi için modern 
yurdlar tesisine karar verilml,tir. * YAZLIK Sİ~DIALAR - Yazlık si
ncmRl:ttın saat 24 e kadar açık kalmaları
n.:ı müsaade edilmiJLlr. * LOKASTALARDA BARDAKi.AR -
Belediye, lokantalarda su verilen b:ırd.ıık
ların her dc{ru;ında sıcak ıu ile yıkanm:ısına 
karar vermiştir. * TAKSIM - HARBİYE YOLU - Bele
diye, Tak~m - Harbiye yolunun asfaıt in
~"'lsına bu günlerde başlayacaktır. * iS1'İ:\1l.AK İŞLERİ - Belt"diye, istim
lik itleri etrn(ında bir rapor hazırlayarak 
Vekalete a:öndermhıtir. * TRA'1VAY MAI.ZF.>IESİ - Belediye
nin ihtiyacı olan tramvay ve elektrik rnal
:.:emelerinin Almanyadan ithal edilemiyecc
ği anlaşılmıştır. * NÜFCS SAYDll - 20 ilkte,rinde ya
pılacak nüfus Aayımı hazırlıkları d~vam et
ınektedir. Nümerotaj işi bu günlerde bite
cektir. 

Maarif haberleri 
* ÇOCl'K SEŞRİYATI - Maari! Vekô

lf:ti ilkokul talebelerine okuma itiy;:adı ka
uındırn1ak için çocuk neşriyatının takviye 
edilmesine karar vermi,tir. * ÇOCl'K KA'1PLARI - İlkokul ta
lebeleri için ~tıltepe, Kızıltoprak. ErPnkö
>·ünde açılan kamplar ayın 15 indo kapa
nacaktır. * DF.RS KİTABI.ARI - Ders kitabla· 
rının bu yıl vaktinde yetiştirilmesine çalı

tılmakUıdır. İlk ~\arak orta ve ilkokul, bi
Jihare lise ve Unh·er:;ite kitabları hazır

lanacaktır. * KÖY i'o'EsRİYATI - M•ari! V<kaletl 
kOy neşriyatını arttırmağa karar vet'nlİ~tir. 
Eu itle btl" heyet meşgul olacaktrr. * il.KOKl"U,AR - Vll5yetlml7dekl ilk 
okulların sayısı 440 ı bu1acaktır. Bu okul
lardaki ta'ebt- 80 bine yaklaşmaktadır. * NAKLİNİ İSTEYEN MUAI J.Öll.F.R 
Şehrimiz dahilinde nakillerini ar1u eden 
:iOO muallimd('n ancak 25 inin nakillerinin 
yapılabileceği anla ~ılmıştır. 

Deniz ve Liman haberleri * BİR DF.NIZ KAZASI - Haydaıp"" 
ıtçık!arında içinde dört kişi bulunan bir 
sandal df'vri1miş, etrafts.n yetişen motörler 
ka7.a1rdeleri kurtarmışlardır. * BİR MOTÖR KARAYA OTt'RDU -
j,.tnnbu1a sebze getirmekte olan Yıldız mo
tiirü, dün Sn lac11k iskelesi önünde karaya 
oturmuş. kendi vesaitile kurtulmuştur. * \llNTAKA Lb!AN RF.ISI - R•fik 
Ayantur tetklklPrde bulunmak üıere Ban
dırmaya &ilmiştir, 

Müteferrik haberler * Bf"KREŞ SEFİRİ~IİZ - Hamdull•h 
Suphl Tanrıöver şehrimize gf'lmi~tir. 

Dış Ticaret Müdürü 
bugün İthalat birlik
lerini tetkik ediyor 
Rumanyaya yapılacak tiftik satışları et· 

rafında çıknn dedikoduların mahiyetini 
tetkik etrnek üzere telu·irnize geien Dııı 
Ticaret dairesi reisi SC'n·et Berkin, bu h•.ı~ 
sustaki çalıı:malarınt bitirmiş \'e dün ti!~ 
tik ve yapağı tacirlerini toplayarak e!de 
ettiği neticeleri anlatmıştır. 

Servet Berkin, tevziatta mevcud tali • 
matnameye göre hareket edilditlni' söyle
miş, yalnız 86 tonu bulan bir miktarın 
talimatnamede yazılı olmayan bir şckilde 
\·e idare heyeti kararile tevzi olundu~una 
işaret etmiftir. 
Diğer tarartan fiatlan artırmak io:in stok 

yaparak piyasaya mal çıkarmayan tacir· 
lerin bu ha~ketine m.ini olmak için ya
paiı tacirlerinin ellerindeki mall.lrın mik
tarını göateren birer beyannameyi l\1ın • 
taka Ticaret müdürlüğüne \'enn.:ık:ri ka
rarlaştırılmıf olduiunu ilave etnüştir. 

ithalat birlikleri 
Dış Ticaret Umum l\füdürü bu ı;ün de 

ithalılt birliklerinin vaziyetlerini tetkik e
decek ve yarın akşam Ankaraya döne -
cekHr. 

Suadiye kazinosu 
10 gün kapah ! 

Mü1terllerdcn elli kuruş fazla duhuliye 
aldığı. iddiasile Suadiye kaziııosu sahibi 
hakkında Belediyece zabıt tutulduğunu 
dün :yazmıttık. Bu yüzden Defterdarlıkla 
Belediye arasında çıkRn ihtil.if dün \ 7aJi 
LU.t!i Kırdarın riyasetinde, Belediye Reis 
nıuavini, Beledive İktısad müdürü ve 
Defterdarın da işUrakile yapılan bir top
lantıda halledilmiştir. Toplantıda, Deftf'r
dar bu keyliyeU ~taliye kanun'0rına, Be
lediye İktısnd müdürü de Belediye n\ -
zamatına göre izah etmişler, her ikı tara
fın nokt."'li nazarı, kazino sahibinin yolıuı 
h.2.reket ettiği neticesinde birleşmiştir. 

Ka:zinonun evvelce tiç gün kapatılması· 
na karar verilmişti. Dün, bu mtiddrt az 
&örülmüş ve on güne çıkarılmıştır. Kazino 
sahibi d~, haDCi it@, aynca m•h ... 
kemeye verllmiştlr. 

Bir kadın, iki kızile 
bir olup kiracllarını 

- Bilseniz, bir romancı esernıır. yükiek nan aj:zına kadar gelmiştik. Tanı 
muhitlerde mÜ!ttesna bir al8ka gördüğünü gidıyorduk. Süleyman biraı: 11onra ~ 
nasıl, büyük bir zevk ve i~ titreyışile kar- durunca yelkeni toplamıttı. Hunn•ıiio( 
fılar, muhayyeleainin renkler, tablolar, vak- arkasından çöl şarkıları sulara dOk (1 

alada örüp süslediKi, realitelerden alın- du. Gene adam kürekleri bırakrnı1U. ~ 
mış mevzuları okuyucularının gözleri ö- renkli göılerl nemliydi. Tatlı rüyalBr _,., 
nünde bir ıoncanın verdiği zevk ve heye· Jerj arasından kayıyordu. Sahilde ı
canla nasıl takib eder. çift sulara dü~cekmi• &ibi otumıuıfl\1' 

Kay•eride : 
KAl'SERIDE HARMAN MAKİNELERİ
Kayseri, 9 (A.A.) - Buraya &önderJlmif 

olan harman makinelerinin tttrübelerı mü
tehassıs memurlar tarafından di.ın yapıl· 
mı~tır. 

lzmirde : • 

* İZ~IİR t l!ARI İzmir 9 (AA) 
Bu sene İzmir enternasyonal fuarına ilk 
defa olarak iştirak etmekte olan Yua:o11luv
ya hükümeti paviyonun çok z.ena:in bir ,e
kilde tertib edilmesini i5temı, ve bu 
mı:ıksadla gönderdiği heyet tehıimize gel
nıi,tir. Yugoslavya paviyonunda te,hir 
edilecek bütün eşya da gelmit lıulun:ntık
tadır. Heyet me&Ri!ine batlamıştır. * İZ)IİR VALİSİNİN TETKİKi.ERİ -
İzmir 9 (A.A.) - Vali Fuad Toksal dün 
Bornovada tetkiklerde bulunmu' ve bu 
Arada Ziraat mektebini, bağcılık ~laayo -
nunu, hıı.tt"rat mücadele istasyonunu ıez
miştir. Vali akşamür.eri tetkiklerine devam 
etmL4c üzere Ödemlte &itmiştir. 

OKU"YUCU MiKTAR! ARTJl'OR - İz
mir 9 (A.A.) - İzmir Millt kütübhancıinin 
l'On altı nylık okuyucu Nıta.tistiğine Jtöre 
bu müddet zarfJnda kütübhaneye 25.806 o· 
kuyucu kaydedilmiştir. Bunların 8J5 i aer
best meslek erbabı, üçü tüccar, 60 ı subay, 
117 si muallim ve 24.104 ü de talebedir. Eu 
yekün geçen altı ay yekUnundan yüıdı on 
fazladır. 

Lisans verecek 
bürolar bugün 
faaliyete geçti 

İstanbuldakl büroya, MıntakA Ticaret 

i~te sizin alSıkalarınız da bende böyle 
biı' ruh kanadlahdırdı. Romanımın mevı.u
unu Baıra körfez.inin koyu renkli suları 
arasından aldım. Onu uzun bir yolculuğun 
yalnızlığı içinde büyUttüm. Onu bu günkü 
çer~evesi içine yerleo,tirdim. 

Bir romancının iyi bir mevzu bulması, 

ne bir altın arayıcısının karşılaftıı~ı güçlük· 
lerle çarpışmasına, ne de yol!-1nu yıldız.sız 
bir çölde kaybeden avarenin bir vaha nra
mtısına bt-nzer. O, blr bakımdan o kadar 
kolay, diğer bir bakımdan da o kadar &üç
tür. O bf!klenilmiyeni bulmaktır. Bazan 
gOzler güzel bir nuınzaraya dalar, oradaki 
tıbloda hayatının ıon yafanmıf hidiıeleri, 
yahud maziden simalar canlanır, kımıl~a
nır, yürür, konu,ur gibi olurlar. Bazan F::oz
yaıılarfle geçen bir gecenin fecrinde, kalem 
ruhun fırtınasından kopan dalgaların, çır
pınan ve yaratılmak isteyen hi5lerin i!a
deci.!d olur! Son romanım biteli üç sene ol
muftu. Ruhumda bir kuraklık, yaratama
yışı.n verdili bir iç eıinliıı:i, mevıu~uduğun 
tahıı:iyetim üıerinde bırakbğı bedbin ·hhıler 
\'ardı. Bunları duyuyor, biliyor ve yaşa.yor
dum. Biraz da ytıni muhitler, yeni ufuklar 
srayacak, uukların nemli duygularını din
leyeceıktim. Sicilyada portakal çiçeği rayl
halarını ya•lı ı.eytin aiaclarına ya~lanarak 
kokladım. Aradıj:ımı ne portakal kokulu 
akşamlarda, ne de Akdeniz.in mavi gölReh 
anbahlarında bulabildim. Nihayet bir «ün 
Mısırdan Klt1ldenize1 oradan Basraya seç-
tim. 
Ba~rı, nehrin önünde açılan limanın zift 

kokan sığlıkları, ufka dolru kotan hurma
lıkları, Zübeyirdeki harabeleri, Abbas me
deniyetinin bakiyelerile beni sardı. Bir çok 
günler bütün bir tarihi, muhayyelemin sey
yalesinde akar hlııettim. Günlerce Bağdad
dan nehir boyunca inen bin bir Je<:O rü· 
)'alarına kapılır gibi oldum. Güzel ve temiz. 
bi'.· otel bulmuftum. Her gün rıhtıma ka
dar inip bir sandal tutuyor ve hurma yilk
leyen katranla karartılmı, gemilerin göll{e 
leri, Hinde hareket eden tayyarelerin mo
tör gürültüleri ara~ında saatler gcçlriyoı·

dum. Masallarda ı,Utiflmiz lncl yağmurları 
henüz başlamamıştı. Bahar sulara siniyordu, 
Her gün ayni ıeı.inmeti bir ltiyad edin-
mi~tim. 

Sabah otelden çıkınca onu kancası 

rıhtımın yosun tutmu, taşlarına takıJmıf 
buluyordum. Süleyman, dalcah ııçlı, ıiyah 
nemH gözlü, bakır renkli uysal sandRlc·ımın 

yanık bir şarkı söyleyor. Gene adafl1 
altın bilezikleri ve örgülü saçlaril8 

:yordu. Süleymanın &özleri erir sibi 
Derufunda bir melil vardı. -" 

- Süleyman, elbet senin de bir ~ 
olacak! Bana ondan biraz: bahsetııı" 
sin~ dedim. 

O titrer gibi gözlerime, sonra öniifll 
h ve bir şey söylemecli. Ona mil 
gezintilerimizde hemen her defa btl 
sordum. Gözlerinin ıslanır gibi ol:,, 
ve önüne bakmasının ne manala~ ! ._ 
dc-bilecej;ini filphelerime rağmen ıyıcf 
rayamıyordum. 

Şüpheler tahakkuk etmeden ond,. 
ki.ım çıkarmak güçtür ı:ret;il mi?. JI 
Ba~radan mevzu,.uz. ayrılacakt.ınt• 

vatana dönmek ilhamlarımı ruhum~ 
ılı.badelmevtinden beklemek icab ed.ibıJI 
Son gündü. Valizlerimi h~zı~lamı~;. ,tf,, 
riml almıtıtım. Rıhtıma ındım. ::;~! ;ıJ 
Sandalile beni bekleyordu. ls~ 
dlyeye kalkan büyük bir vaP S 
çıkta duruyordu. Sandala bindim-~ 
man valizlere hayretle baktı. K '
geçti. Bir şey söylemiyordu. Onun 
rinde yaşların litretti~ini &örmemek~ 
yordum. Sandal vapurun iskelesine -_At 
tı. Kamarotlar valizleri aldılar. Avrılrtı" 
zereydim. o anda hayatımda hiçbir snfl. 
unutamıyacağım bir Uı.blo yaşadım·.~ 
nıan bir (leyler söylemek isteyor, üını 
t1vırla ellerini bana doA,ru uzatıyord\lo 
daklarından. bir kaç kırılmış kelime~~ 
tüğünü duydum. Birden, titreyen e~ 
nuna ıoktu. Oradan amber kokulu i_ 
inci çıkardı. Yalvııran göz:Jerile bafll 
tı ve bu bir tek iri inciyi bana uzıı: f 
an içimden bu fakir sandalcının bt 
atı.ne servetini, belki de en mükaddd 1 
tırasını teşkil eden inciyi almanı~lı: ıtl 
geçti. Sonra yerden bir çok hisler~ 
altında elimi uı.atum. Bu yanan Jl f 
mı4' elden amber kokulu inciyi ald~ 
az 11onra vapurumuz Umandan uzak 
du. Süleyman ıandalırun içinde ko11~ 
na düşmi.lo, hareket.iz duruyordu. dl' 
rjmi tahlil edemediğim bir hisle on ·..111 

k Sıül•:Ji yıramıyordum. Uzaklaoıyordu . ur?:.: 
nın silueti, harabeler ve 11onra h ti 
lar kıyılarda siliniyordu. Bilmiyoru~ 
bu hitıraları, Süleyman1n bu son #ı 
ifadelerini ruhum nisyana terke~e ~ 
du. Güvertede sulara, ufuklar~'. garıb JI 
lı deniz kuşlarına ıslanmış gozlerle ti_ 
baka bu mevzuu işledim. Romanıma .-'. 
rimle bir çerçeve ördüm ve onun her ;oJ 
her noktaıı:mı bu çerçeve içinde Y ... 

çalıştım. dJ' 
Geonc kadın ıuıunuştu. Dalgalar tt 

kıskınc kollarından kurtulup rıhtırP~ 
siı düşüyor, akp.m bir ttil yumut 
u!ku sarıyordu. 1' / 

Ortalık kararır gibi oldu. Deniıde ~ 
len hafif bir rüzgar masanın üzerind• 
ran romanın ~ahifelerini çevirdi. 

Dış ticaretimizde 1isans işlerinin 11ürıtle isJr.iydi. Hemen bütUn istediiim yerlere yo
yapılması ve mahalli tetkike ihtiyac &ı:ös- rı.ılmadan kürek çekiyor, z.aman, zaman 
teren maddeler üz.erindeki tetkiklerin ça· Şattülarabdan ılrip Korna'dan gelen aular 
buk bitirilmeetnl tamtn için, İstanbul ve üstünden geçtliiml~ vakit, buluruk kayıAı
lzmlr Ticaret müdürlüklerinde hu,ı.ı~t bi- mızı bir motöre bağlayıp Abadan yakınla
rer büro kurulma~nna Ticaret VekAletince rına kadar gitlijimiz oluyordu. 'Bazan Sil· 
karar verilmi,tir. B_u ~ürola.ra, i~rac ~~ - leyman kayılın eski, yamalı yelkenini açar, 
rrınsı vermek sal&hıy.eh verılml~tır. Bu .. ıO:rlerim yelkene takıhnca 0 sefaletinden 
rolar bu sabahtan itibaren faalıyete geç- utt-nmıf gibi Onı.ine bakardı. Ben her ıün 
mişlerdir. ı yeni romanıma bir mevzu arayordum. Bu 

n.üdür muavini.. Necmeddin Mete memur • • fJ=> V .A S} A 
edilmi$tir. • • dövdüler 

Sult•nahmed üçüncü sulh ceza mah • 1 
kemesi dün arabs;ıçı gibi karmak31·ışık bir -----------------' 

Dün 100,000 liralığı 
mütecaviz ihracat gapı/Jı döğüşme dava5ına baktı. Davanın mev-

zuu fU: Fatma Zehra isminde bir kadın, 

Vesile.nin e"·inde kiraçıdır. Çoktanberi ki
ra vermcdigt için, araları açıktır. Dün, 
Vesile, kiracısı Fatma Zehraya gelmiş: 
·- Evden çıkınız .. Yoksa kendiniz: hilir

&iniz! • demiş .• Fatma Zehranın itirazlarını 
dinlemeden saçlarına yapışmıttır. Ve:;ıilc
nin kızları Şükrüyeyle l\1ükaiat da anne· 
!erine yardım etmişler, kadıncağızı tutup 
merdivenlerden aşağıya sürüklemişlerdir. 

Tıb Fakültesi 940 
mezunlarına 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: Tıb Fa -
kültesi 940 mezunlarının askerlik durum
ları 14·8 940 çarşfmba gününe •kadar tes
pit edilmiş olacaktır. 

Sovyet Rusyaya, şark vilayeUerinde; 
biıt baş hayvan ihracı Jçin, SovyetJel'11.J 
anlaşma yapılm.ışbr. Bu satışı, ~ 
Canlı Hayvan llıracatı Birliği temııı 

cektir. ~ 
Diğer taraftan İstanbuldaki Tiftik dıf 

de Rumanyaya 3 milyon liralık dal>' 
satacaktır. Maarif Vekili bu 

sabah geldi 
Maarif Vekili Hasan Au Yilcel, bu ~ün .. 

kil ekıı:pretle Ankaradı:1n tehrimiıe gel -
• mlftir. Vekil, bir kaç gün İstanbulda ka

larak tetkiklerde bulunacaktır. 

Temyiz azahğına 
tayin edilen hakimler 

l\'lahk~me, dün bir dü:rine şnhirJ dinlt-
miştir. Neticede, h.8kim, Vesile ile büyük 
kızı Şükriyeye yirmişer, ~,lükifata d3. ya~ı 

küçük olduğu için 16 lira 60 kuruş para 
cezası verdi. 

?.fahkUmlar merdivenlerden inerlerken: 
- Oh!. Hapııe girmedik ya ... F.ğer e.; -

dE'n çıkmaz.<;an, bu ~efer saçlarını ki)kiin~ 

Beşiktaş askerlik şubesinde teşekkül e
den a::;kerJik mecli!iine hergün ~at 9 dan 
12 ye kadar müracaat etm~lert Hin olu-
nur. 

Tepebatında büyük 
müsamere 

Bu akşam C. H. P. Taksim tube•i tara
fından Tepebafı Belediye bahçesinin ala
turka kı,.mında ;ayet. iengin bir müumere 
tertib edilmiştir. 

Kaç gündenberl .. hrlmlzdelti ithalat mil
e-~eselerinin kapılarında Alman ve Macar 
firmalarına menaub tacirler, biribirltrine 
teNdüf ediyorlar. Macarlar, ziraat makine
leri, elektrik malz.eme~l. makine utmak hu
suıunda tüccara kolaylık gösteriyorlar. Pi .. 
;>asada Macar ve Alman firmalarının tek

Uflerinden başka Finlandiyayı da buraya 
kaydetmek liı.ım ... Finlandiya, harb e!tna
sındaki zararlarını kapatmak için dtf ti
caretine büyi.lk bir ehemmiyet verlyor, son 
zamanlarda Finlandiyıdan, ticaret odaları
na, ticaret müdürlüklerine gelen mektub
larda :ı.iraıt makineleri tavsiye edilmekte
dir. Şimdiye kadAr Finlandiyadan kAl}:ıd, 

sellüloz ithal edilirdi. İlk defa olarak .z.i
raat aletleri teklif edilmektedir. Fakat fi
atl~r pek pahalıdır. Bu şerait altında Fin
landiyadan kiiıddan başka mal ıelmeıine 
imkan yoktur. 

Neler alıyoruz / 
Kahve ve Çay Birliği, Basra körfesl f 

ııtaaile çay ithalini temin etmiştir. s~ 
va~ıtasile getirilecek mallarda nakliye ~J 
beher kiloda be, kuru' bir fark y•P".I 
tır. Bu itibarla Ba.sra ... Bağdad )'ol" 
ylikte hafif, pahada ağır eşya içın, e~ 
said bir transit yolu olarak kabul ede . ıf. den yolacı• ğız. diyorlardı. 

~uhafaza Genel komuta
nının dünkü tetkik ve 

teftişleri 

Adliye VPkAlrti Tefrik komisyonu ta
rQ(ındnn Temyl1 azalıklarına geçilen İs
tanbul birinci Ağırceut reisi Rı'.'Cik, bl -
rinci ticaret reisi Faiz ve ikinci tilarct 
reisi 1\fünirle başmllfettiş Rahnıiye dün 
'VekAlet tarafından Temyize tayin edil -
diklf'ri hakkında t.Pbligat yapılmt'Jtır. İn -
hilal edecek olan birinci ağırce7ı rei liği
ne asliye dördüncü ceza hiklmi Bür'ıa -
neddin, ikinci ticaret reisliği!ıfl de Ka!Jas
tro h8kimi İsmail hakkı tayin edtlecc·k
lerdir. Diğf'r münhft1lere kimle-rin t:ıvin 
edilecekleri henüz kat'iyet kesbctmiş de
ğildir. 

inhisarlar Vekaleti Müate,arı. 

Gümrük Muhafaza teşkil.iıtı Genel Ko~ 
mutanı General İbrahim LOtfi K..l.rapınar 
İstanbula ıeterek Muhafa1a tPtkHAtını 
teftiş etmiftlr. General Karapınar, bu gl:n
lerde, Kars, Trabzon ve Van mıntrıkaları 
te,kilitlannı teftiş etmek üzere Karade 4 

nize hareket edecektir. 

Edebi Roman 
TEFRiKA: e 

nın tetkikleri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti l\ofü,.te

(-arı Mahmud Nedim Gündüvıılp dün Şf"h

rimi7.e gelmiş, bazı tetkiklerde bulunmuş
tur. J\.füsteşar şehrlmi:rd(! bir kaç gün ka
bıcak, Vek~letl alnk:ıdar eden işler ttra
fında malümat alacaktır. 

DiğC'r taraftan bu sabsıh bir gaıelc Güm· 
rük ve İnhlıtarlar Vekilinin şehrimize gel
diğini yazmı,tır. Bu haberin do~ru ol ... 
madığı anlaşılmıştır. 

E 

verdi ve pencerenin yanına tesadUI eden 
bir koltuğa oturdu. Tavırları ıı:erbe.st \'e aa
nıimi idi: 

- Geldiğinizi Nejad haber verdi Beye
fendi, dedi. Odamda idim ..• Hiç duyrnımı-
Jiırn ••• 

Nam1k, yüzünde uçuşan 
men sakin konuşuyordu. 

- Llıtfettiniz efendim ... 
ref bahşediyor ... 

kızıllıklara rağ-

Huzurunuz: fe· ı<.a:.RIME 

NA D 1 R Zülale dônerPk dedim ki: 
\~ - Sann bir müjdem varı .. Yarın • . , , • 

tirketind<- yeni va7.ifeme başlayoruın. Sezi,irni belli ebnedJm. Ve-, evvela onun / - Namık! ... 
bu bahae yaklatmısını bekledim. Bir an düşündü. Yüztime bir tuhaf ba-

Çok ıeçmedi. Arkadatım çekina:en bir kı)·ordu. Bqını 1allayarak: 

tavırla: - Peki, ıeliyorum, dedi. 
- Geçen ııün ıeldiiim uman teyzen- Yav f ri klldl 

d be . k .k L.. 1 dı, d dl B .. a yavq ge çe m. 
en nı ço nazı ~-,ı a e · u~un Garib b' hisl ·ı·· d F k t b 

evde deifl a:alibaT.. .. .. ır e gu uyor um, a a .. u 
gulu, yalnız dudaklarımt geriyor, gönlum
de bjr ıstırab dü4ümleniyordu. On dakika 
ıcnra. salonun kapısında gOrünnıüıti.i, iki
nıh: de ba,lnrımızı ondnn tarafa çevircHk 
ve ayağa kalktık. 

Gülürmemekten kendimi alamadım: 

- Gelditini duymamıştır. dedim. 11-Iü~
ade et de haber vereyim!.. 

Ve cevabını beklemeden d~an çıktım 
Zülil oda!ında idi Kapıs1nı ıı;ık buldu

juro için hemen içert ırfrdjm. Di.iyUk bir 
'öı açmı~ çanuııfırlannı yerleşttriyordu 
Beni ıörünce doiruldu. Biraz ffı~kın: 

- Ne var'? .. diye sordu, 
- Duymaduı mı? .. 
- Neyi? .. 
- Misafir ıelditini!. 
- Kim celdl!. 

Kolej•·ari giyinmişti. Beyaz bir ipek blüz 
ve lılch·erd etek~. Cüzel yüzünü çerçeve
leyen parlak siyah saçları itina ile taı an
m11, yanaklarından ve dudaklarından taze 
bir pembelik uçuyor; çatak endamı, murı
tazam bacaklarının çevik hareketıerile ııç· 

ramayı andıran ahenkli bir yürüyüş hasıl 
ediyordu. 
KarflSında hürmeUe eiiJen Namıla elin\ 

Ayni zamanda, gözlerine i,leyici bir ba-
kıe:Ja baktım. Bu bakıştaki ı.afer Jfığını far· 
ketti; kirpiklerini kırpıJtırdı v~ büyük bir 
ıoi;ukkanlılıkla beni tebrik etti. 
Hotlanmadığım bir sohbet bn~!:.ı..mıştı. 

.. fekteb hayatına aid h8tıralar nak:ediliyor; 
cemiyet hayatında kadınla erkec;:in hukuku 
mevzuu bahsoluyordu. 

Yavaş yavaf kendimden v:: ınuhitimılen 
uzaklnşmağa başlRmıştım. Dalıyord•ım ... Fn
knt gözlerim, Ü1t"rinde bu 53bııh bir baş
ka !ık, fozla bir güzellik tatıyan Ztil.11de idi. 

Evet, yüzündeki manalı çlz ilrr artınııı, 
bakışları at~lenmlş, sesine çok tutlı bir A
henk karış;mı~tı. 

Bir aralık, kollarını koltuğun kenarlarına 
dnyayıp kendisini bil:ıer gibi lı;cri çekti. \~e 
o e.mada bakı,ıarım. aralanan yakasından 
omuz başına kadar kaydı. İpek kum:ı~tan 
elenen aydınlık içinde, &:öl.sünün U.t kısmı 

Bu mü.'l?mereye 20 kişiden mürekkeb saz 
heyetile birlikte Bayıı.n Safiye, tesrrul he
yetile birlikte sanatk.Ar Na,id, !\.!acar kadın 
orkestrası ve cambaz kumpanyasile be-ı a
ber Mi~e İftira kedecek ve ayrıca yenl bü
~ fık v11ryete programı tatbik edilecektir. 

l\llemleketimi:zin SAhnede ve musikide en 
mümtaz elemanlarını bir araya toplayacak 
olan bu müsamerf'nin büti.ln te[errüatı fpv
kalide itina ile tertib edilmiştir. Duhuliye 
ıerbestlir. 

ile omuzu kar kadar beyaz gtırünüyordu. 
Kombinez.onunun pembe kordela askuıı 
da, bu manzaraya rakik, ince bir güzellik 
eklemekte idi. 

O anda içimin yangını o del'ece artmıştı 
ki, bir kor halinie olan batıını ona yak
l'i~tırmak, dudak'urımı o beyaz:lı,ı.~ı ı üstüne 
koymak ve bütü.1 ruhumla öpnıek, kokla
rı.ık isüyordun1. \'e bana öyle l{eliyordu ki, 
o :raman bütün t.Clldrım dineec?k, knlbimı 
kavuran ate, sönecek, gözıerın• etrafımı 
d~ha aydınlık ve daha net seçeb!let'ckl .. 

Bu h5.zlı tahayYiH ıçlnde, başımı oturdu
ium kanapenin arkasını dayamtf, hareket
,,, kalmıştım. 

Birdenbire gürültülü bir kahkaha koptu. 
Namık: 

- Ne derin d,:ı.Jciın Nejad! 
1 
diyordu. Ne-

ler düşünüyor~un? .. 
- Hiç! diye gi.i düm. Yorgur.lukf. 
- Yorgun 1uk rııu? Valhı.h.i ö.n;lrı;iln!. 
Ve, Zülclle dOnPrf'.k ilave etti· 
- Nejad galiba bu dalgınlıj:ı so:ıra<lan 

ılcl< t etmiş ... M~kte.:vle 11<en bôyle olduğu• 
nu hntırlamıyoruın ... 

Zül&l güleTek brnl !'l~izüyordu: 
- Unutmuş olJ~a~ ..... nuz, dedi. Çocuklu .. 

J'urıdP da garib bir hali vardı ... Tn~anr; da-
invt düşünüyor hh..r-l::ıi vedrdı .. . 

- Amma bu şekilde dc~'ildi .. . 

Neler satıyoruz? 
Dün yalnız lıtanbul Jimanından, muhle· 

lif memleketlere yüz bin liradan fazla ih
rncat olmuttur. Satılan malların baftnda 
Rumanyaya gönderilen tiftik ve yapağı ile 
Mncaristana gönderilen deri, susam, tütün 
gibi maddeler bulunmaktadır. Bundan baJ
ka Çeko·Slov11kya, Yunanl!tan ve İtalyııya 
pek az miktarda miltenevvi mallar üzerinde 
aatıflar yapılmıştır. 

dı. Tekrar uykuya dalmak, o rüyayı tekrar 
l"•rıe" istiyordıırı. Bu hal, Namık aidin
Cl'SC! kadar devarrı •'tu. 

/ır:~:ıUaşım, it.miı1 necicP.sini anlllınnk Q
t"-"'!' •rlcsı akşam "''r yerde bulufn1wmız 
için benden söı alm•ı;tı ... _,_ 

Erte~i gün erkenden firkete gideıek NS\• 
nuğın eniştesini gördüm. Nazik bir adamdı; 
beni çok iyi karşıladı ve, kayinbiraderinın 
hr.kkımda gösterdiği hü!lınü teveccülıte>n J>('k 
memnun kaldığını bildirerek derhal va.d
fcme b:-şlayabileceğiml söyledi. 

'I ele fon odası, dört duvardan ihilret kü
çücük bir yerdi. Artık her ıün, sabahtan 
aktama kadar bu dört duvar arasında, fif .. 
ler, numaralar ve kordonlarla mücehhez te
leıfon ahiz.es-inin önünde yapayalnız: otura· 
caktım. 

Bu i şi evveli sıkıcı buldum. Sonra, b<·t 
kaldıkça gazete ve kitab okuyabileceğimı 
dü~ünerek memnun oldum. 

Akşam üzeri Namıkla, karariafbrdığımız 
yerde buluşmuştuk. Yüzümü memnun aö· 
rlince hemen koluma girdi: 

- Nasıl?. dedi. Ho~nud kaldığını zanne· 
dıyorum ... 

- Evet!. Sana minnettarım ... 

- Zamanla artı rO/.,. 

1çtmde, tatlı bir rüyada iken uyandırılan 
bir insanın kırım ve perifall aersemllll var 

- Bu sözlere lilrum yok!. Şimdi bir lo-
kantaya girelim ... Hem aktam. yemeğini yer, 
hem konuturuz ... 

'tereddüd ettim: 

Kalay, kauçuk gibi maddelerin ithali~ 
henüz nakliye ücretleri hesab edileıtl ;/ 
tir, Maamafih bu yolilzcrinden dnhıı~ 
eşya nakletmek imkinlarını aramak ~ 
dır. Her feyden evvel, bunun için dtı ~ 
demiryollarının tarifelerinde tenzilit :..t 
mR51 icab ederdi. Henüz: ten:zillt yapı»°' 
nuştır. Belki ileride yapılacaktır. ,f 
DıfElrıdan satın aldığımız maddele! d ı/ 

aında, Yunanistandan kimyevi rna~ 
bundan başka ?Ylacaristandan. R f 
yadan gelen boya, ilAc ;ibi piyasanın -· 
ihtiyacı olan maddeleri kaydetaıe1' 
z.ım ... - H. A. _.,el 

- t/ 
- Bana müsaade et!. Evde yemele 

!erler... ı/. 

- Canım ıııuradan teleıfon ediver .. · f 
ranlıA"a bile kalacak dejilıı:in... uıuıı 
günleri biraz geç gidersen ne çıkar? ~ 
Dıitıündüğümü ve bir türlil karar 

mediğiml görünce usulca Uive etti: .,; 
- Neja~; seninle bu gün ciddi bir Jlıl 

sele üzerinde görüşmek istiyorum ... 
lak surette görüşmek istiyorum. ~ 

Yalvaran hakı,Iarla yüzüme bakıyotÔ 
Hemen irkildim: ~ 
- Ha! O başka, dedim. Kendi k•;ıı-

lçın kalamam ... Fakat ıenin bir işin \"
1 

yapmakta bir dakika tereddUd etmerfl·" ~ 
Bir lokantaya girdik. Evvell yalı~ı.f 

lt(on ederek yemeğe gelmiyeceğimi bl 
dim. Züli!in ten ıesi: JI 

- Gelmiyeçeksin ha!, Daha ilk ıter 
mi? .. Pekili! .. diyordu. o' 

Bu ses kula.da çınlayarak masal" O" 
turdum. Namık yemeği ısm11rlamıft1· t.J 
!inceye kadar şuradan buradan konttftıi" 

Yemeklerimizi yerken, arkadaşını 
denbire dedi ki: OJt. 

- Nejad!.. Seninle görüşmek iıte [( 
me~ele benim hayatıma taaUUk ecilyor·~ 
~at söze nasıl baş;layacağımı bilrn.i)'O ~ 
OyJe gRrib bir hAleti ruhiye içindeyirrt ,s? 
Çatalını bıraktı. Kollarını kavuştur 

devam etti: " 

(Arlaısı ..,, 
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Günün yazısı 

Vatanda,ın bin 
iki YÜZ lirası 

Memleket hizmetine k . • 
l<en meçhul kalın k . •aelerını açar · ı · a ıateye 1 • nu1 erı de elbett . . n erın gö-
..,ı; daha: Hava 'k ııanıdır. lıte bir mi
lira teberru ede bu~uınuna bin iki yüz 
ın · · b" n ır vatand ını ılhaıaa &izi' •ıınuz iı-
aıker canını . ı tutrnuıtıır. Meçhul 
lı . verırken k" d 

ur bekledi? ırn •n teıelı-

Likin biz Tiirk b 
di veya rnanev· b avacılıiiına, mad
ıa olıun alak ı, .. er ne tekilde olur
rindeki bütün~ l"oıterenleri lıünyele
relc tebrik busu~ıyetlerle ilan ede. 
Bu alaka b;;.k •ita tebcil etmeliyiz 
K ı aten azdır· 1 b • 
. llrunıa yıllık laahh"" .. : atan ulun 
lıra kadar bir .udu yırmi bet bin 
riınizin .. f feYrnıı 1 En büyük t•b-
d nu uıu altı .. b" 
•ıü midir?. YUz ınden fazla 

- Hava Yard .. 
muyuz? Milt . ırn ver1"111 vermiyor 
l.en ödedi .. ı pıyanıoya İ§tirak eder-
ı.·· gunız Parıuı .. 

uauru havacılıiia . .ın yuzde kırk 
F •kat, lıiın . l"•lmıyor mu? 

kelle~; vatan .:.~~~f:lti ki 1 iirk mü
netını eairıemiıtir? ••ından muavc
dırn verriıinin ted" A~caı., bava yar· 
!"•c~uridir, Milli 'Y.eaı her verııi gibi 
ile bırdenbire P•Y•nroya i;tırakte 
Verdiaini aeri :L:',~:" 0 lmak, ve en az 
aaıen biz H "" niyeti vardır. E'. 
dan balı ava Kuruın 
ı.· . . aediyoruı· una yardım-

~. ~.•v~.ı havacııı- t o Ha.v~ Kurumu 
~ulucfur ve b lk&"unızın bırıcik teıek-
oıref a a bu ıan' . ıp onu aırın b atın sırlarını 
ruı ve müdafaa .. u .P•k tesirli taar
ınek V&zıfeaini Ü=~hlJe terna.ıa 1etır .. 

. Havacılıgın bu erı~e almııtır. 
~ •nlatınaga ne :unkü ehemmiyeti

cakl kudretini "-'~cet? Onun f&fı· 
ettı ınd" ....,unolar b"l 
ı. · '• ıneaeJe 1 e takoır 
udretiııi takdirde onun. ehemmiyet ve 

le Yakından ve ç kdegıl, tayyarecitik
olmaktadır 0·1 o Yakından meuul 
, ... · • r unun 1 .. 
. ını: •Talihiıı •YYarecilik be· 

~ile teıvik edecek ~ılı olaun!• sözle· 
r tr~ınız? Halbuki ç .ana laıavvur ~
eyı kullanan da b"rnutecaviz tayya. 
~·1 • ne İalihza ı b ır •nanın oiiiudur 
0 ~ındiir. • • •Yatın tek bair.İl<ali 

akaı, tayyar d .. 
0~~n diliııden .: en urk':"emek için 
iın1 .. de inkar ed larn~k lizım geldi· 
•• 0 aretecek ola~~~.··· o dili biıle
:;ıudur: Akla gelmez 'b·k ~ava KUfll-
atnplar •Çacak ın bır vaaıtasile 

t~rlayıp ınodelcir ~•neleri buralara 
:~ne, planörciilüt·'.*1nden motörcülü 
d ""•• raaıdlığınd unden P•raıütçÜlÜ· 
lı ar her nevi latb~ kap~~lığına ka· 

u kampları rn tı goıterecek ve 
d~ Çoğaltacaı. krnleketin her tarafın· 
~ıp uçuılar hazıolnferanslar lertib e
b er zaman at n: •r•cak, Tiirk için 
"ı. ':"•rnlekeııe 0 ın~ısa tayyareye 

ce tır. D .. ı.. o Vazıfeyi ·· d"" -.......,. n .1 gor ure· 
eıaılı bir pi" ~ ıe olur? Bu · J · an daır · lf erı 
11_1eçbul vatanda •~ın~e Yapmak için 
talı" kaç YÜz bin ı!:"'b~•b! ~aç bin, hal· 

l1' ara e ın ilu .. l" f Ya ıretirilip b" b"" Yuz ıranın 
ıza eder. Heaab ır utçe teıiıi ;ı.. 
hlİ nispetinde ' her Valandaıın kud· 
~ite zaruri kıla:kd;jııu mutlak ıu-

• •recede yüksek· 

N_• Y•palun; lo ı.· 
hkun rayret, to PY• • un barb, top· 
tında Y•tayoru ';{elı.un. feragat aı· 
llıaktan b"tka ;~r •ı:ın liaanını anla-

N•rnız var mıdır? 
'; • ..,. uulıi BAYDAR 

in il' 1 iızer bir A . kan merı· 
vapur\ından poıta 

~!~~.b!larını aldılar 
~«lubır' ~Al.Ak.} - D.N.B. bildiriyor: 
4':0 -... er an gemi , d 
d .....ata torba İn . . ıı.n e bulunan 
an mü,. ıı. Kılız aanaürü tar 

rkiisefer ko~;e edilmiştir, Watinıton •:;: 
t.ırn uuıyonu A • y 

l>anyasına N • merıcan Expartline 
"fer 1 evyorkla Lizbo 
mu Y't8tken Bermuds' n aras1nda 

laad" •lmlttl. e utramlmaıına 

«Action F rançaiae» 
franıada tek parliye 
'c•novr. ı~leyhdar ! 

tor: (A.A.} - D. N. B. blldiri· 
te A<!tlon França\1e 

k Parti kurulm ıazeteat, Fransada bir 
"!•,ktadır. Gazetr ıııbsıu abl~.yhtnde varlyet al· 
·~l erk i ' unyed b. k' eı yet veya birl'k i e ır partinin 

ı parlamento manev ı • smile tanılan es. 
)eceo&i nıu·· •·ı ralanna çok '-- zl ... eaınn1 .. ü ~n • 

Actteyn F yur hnektedir 
. ranç;ı.ise'e . 

~artı, eiki partilerini nazaran böyle hlr 
at bir nıelcel 1 akn ıeyyiatının muvak-

p o ıc tır. 

etenin . b' Fr yenı ır karan: 
anaada aperitif 

Yaaa ~ t 
Cenevre, 10 CA.A) gı • 

Morepl Petaln hUkfın, - .D.N B. bildiri n . 
tı enerjik bir mi.\ adel etı alkolilcJi~·e ky r. 
·· eaçk ~ar-

mıştır, '"lchy'de alınan ~a kararını ver-
l'ran!ladR aperitif, bilhaaaaedbirler Hki>nce 
rnenetmektedir. Şampanya vearıaent ic;-meA;i 
kine memnuiyet konulma ~ab iltihlA-1 . rnıttır 

ngıltere Rumany. 
anın 

altın ıtokunu 
müsadere etti 

Bukreş, 9 (AA } . 
lnııııız hükü t: . - Stc!anı bildirivor: 
bulunan alt me ı Rumanyanın Londrada 

Bu haber s:~~~~~~u musadcre etmittlr. 
ltinıad edilir . en alınmıştır. Sözüne 

mahfıller b 1 ttı rnütale~da b 1 u mese e hakkında 
dilen altın, tah~~:~ktadır: 1'-1ilsadere e
fnetJndedlt B 11 1 200 rnılyar ley kıy
ı .uaınarepe 
ngiltere bankasının h Y ıamandanb,ri 

a.._ • ma z~le · d 
~ edılmckte idi R nn e rnuhıt-
n'lüddet evvel bu~la~~nya hüklimeti bir 

~~ için lıd,lerint i.l!lternt:r~:aı: naklıt.
~uıneU bu talebi n•••• IUb llillz hu-

-• ara almanuttı. 

• 
HAKiKAT 

= _, Mans 

a:ı:~tı,.~e Harb gürültülÔri i~nde çoktandır unuttuğumuz şey: Politika - Askerlik 

Harb Afrika da 

Almanlar dünkü S 
muharebeye iştirak 
ettirdikleri tayyare
lerinin yedide birini 

kavbettiler 
Londra 9 (A.A.) - Hava Nezi'.lretinin 

istihbarat bülteni şunlan yazn1aktad1r: 
Dün cereyan eden h"-va muharebesinde 

)Cdi dü~man tayyaresinin daha düşürül
mü~ olduğu öğrenllmiştir. Bunların beti 
Yünkers 87, biri 1ı.fesserchmldt 110. biri 
de Messerchmidt 109 tipinde tayyareler -
dlr. 

Bunlarla beraber dün düşürül~n tay • .. 
yarelerin miktarı 60 a baliA: olmuştur. 

Tahrib edilen tayyarelerin 24 Ü pike ha
Unde hücumlar yaPfln bombardıman tay
yareleridir. Dün ~lant üzerinde faaliyet
te bulunan düşman tayyarelerinin y('k\ı.n~J 
8lKl olar11k tahmin olunmaktadır. Bu ye -
kUrı hakikatte uçan tayyarelerin bi.r misli 
fazlasını göstt'rmektedir. Fllhakika pilot -
10;rım1z .Manş ürerinde dün 400 kadar düf
man tayyareıdnin uc;tuğunu görmüflerdir. 
Bu hesaba göre, Almanlar kafilelcrımh: 

üzerine taarruza scvkettikleri tayyarelerin 
yedide birini kaybetmişlerdir. 

Hücumların birer saatten fazla {3!;ılalar
la üç defa da yapıldığı gözöntinde tutula
cak olurı;a bir c;ok tayyarelerin Fransa -
daki üslerine dOnerek yeniden benzin ve 
mühimmat aldıktan aonra tekrar hücuma 
geçmJı olmaları muhtemeldir. Binacna • 
leyh taarruza iıürak eden düşman tay
yarelerinin 400 den çok aşa~ı olnlcoo pek 
mümkUndür. Bu da düşürülen tayyare 
nis~tinin daha büyük oldulunu ıösterir. 

Glgurtu 
Diyor iri: 

Ruhten Başvekili bir 
nutkunda Macarlarla 
anlaşabilmenin iki 

yolunu gösterdi 
Bükre, 9 (A.A.} - Bruf~'kil Giııurtu, 

radyoda aöylediği bir nutukta Rumen hü· 
kUmetinin komşularile hakiki dostluk esa
sına müstenid bir anlaşma arzu~unda ol
duğunu söylemiş ve f,imdiki meselelerin 
reıllsi bir tarzda müzakere edilmesi lü
zumunu kaydr~tir. 

a 

o 

Başvekil, Rumanya, Bulgaristan ve ııa
caristanda mevcud muhtelil ekalliyetler 
hakkında rakamlar ı.Jkrettiktcn sonra, 
Rumanya ile ~facaristan arao;ındg bir an
l~maya şu ikl yoldan varılabileceğini söy ... 
lrmiştir~ Ya bu iki memleket derhal bir 
anlaşmaya varmak içln toprak isteklerin
dC'n vazgeçerek birlikte yüri.imcğe mecbur 
old\J,f1Arı hAkikatini teslim etmcliı yahud 
da clevamlı bir sureti teıviyeye varmak 
için nüfus mübadelesi 5uretile Rumenler
le ~facarları ayırmalıdır ki bu da küçük 
toprak ta\·izlerini tazammun eder. 

1 tedil mcnıleketlere t11.tınan leylekler şeh

rimizden geçerek akın akın sıcak m-:mle· 
V\ıkı;i Fransanın ı.arhoşu çoktur. Belki ketlere taşınıyorlar. Acaba onlar mı alda-

prabı kuvvetli olma..,ından, bclld IC<"İye· nıyor ? Fatin Hocanın leyleklerden daha 

Gigurtu töyle devam etmiftir: 
ıinden ve bünyesin- lccrübedide olduğunu zannederiz. 

•- Herhalde l\-1acaristandan islenen fe
dakirlıjın tamamen tarihi mahiyette ol -
mııına mukabil, Rumanya, devamlı ma
hiyeti haiz ve bütün Rumen mi1leli tDra• 
fırıdan kabul edilen bir anlıfl1'1• yapıl -
dığı takdirde küçük olacak olan hakikl 
bir toprak fedaklrlıl1 yapmı' olaı:aktır.• 

Jcn dolayı FranS>z • l f d I 
.<alayı lÜlsülcyince en kalmadı 

Başvekil daha az ehemmiyetli olmakla 
bc.raber aynı vaziyetin Bulgaristanla olan 
ihtilAf hakkında da cari olduğunu bildir
miş ve Rumenlerin çok etki medeniyet 
hatıraılarile bağlı bulunduğu Bulgarlarla 
bir tarzı tesviye)·e varmak ümidinde ol -
duklarını il.ive eylemiştir. 

Rumen ... Sovyet doıtuklanndan bah -
&eden Gigurtu, bundan böyle iki memle
ket münasebetlerinin iyi komı;u:uk ç.ı;or -
tr.Yesi daireıinde in~ıf edeceği ümidini 
izhar eylemiştir. 

Franıanın ankazı üzerin
de kurulan Yükıek Adalet 
J)ivanı meı'ulleri arayor ! 

Clermond - Ferrand, 9 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: Yüksek adalet divanının ilk cel
ıeai İtalyan, Amerikan, İsviçre, Macar, Ru
meon, Yugoslav ve Tilrk gar.etecilerinin hu
zurile dün akdedilmitür. Bu münasebetle 
matbuat bazı devlet adamlarına tercttüb 
eden me•'uliyetler meaeleıtile yeniden met
gul olmaA;a başlamıştır. Maurice Prax, Pe
lit Pariaien ınetesinde tunları yaunak
l>dır. 

•Ancak zavallı memleketimizle ukerlerl

ı:Ozil dünyayı görmez. 
Onu bu huyundan 
vazgeçirmek fena bir 
fikir değil, fakat dünw 
yanın en keşmekeş.li 

devrinde ve Fran-
sanın en fena ıamn

nında it başına gt"Çen Petaln hükümetl alel
acele yapmata mecbur olduAu ilfler ara
sına sarhoşlarla mücadeleyi neden koydu? 

Gazetelerde bu haberi okuyan~arô-:n ço
ğu bizim p:ibi kendi kendilerin"? bu suali 
ıormuşlardır. Tahmin ettigimize gol"! yeis-, 
hele ümidslzllk bu günlerde Fr.:ın~d.ı ayık 
kimse bırakmamıt ve bütUn Frıınu ken· 
dini alkolizme vermi'} olacak ki ihtiyar hü
kômet reisi alkolizmle mücadeicyi hükO
mrtin ilk vaıifelerind~n biri :ıJdeL.,,iştir. 
V o.kıa yeis ve fütur ayynşın ba~lıca maze
retidir. Fakat FrıuLS.."ldnki ayıaşf~rı:ı, bir 
gün Franıa bu felı\ketten kurlu;unca ay· 
ya,Jıktan vazgeçeceklerini ıannetmtyin. 

Ayyaf itleri ff'na gittiği için içt:rj. i~leri 
iyi gidince keyfinden içer. İş:eri nt fena, 
f1C iyl gidince gene içer ve bu sefeı· cansı
kıntısından içtiğini töyler. Bu üç halin dı
ttnda kim!>e olamayacağına göre nyya~ı ıç

kidt"n kurlaracak mantık yoktur. Onu ya 
bağlamalı, yahud içkis.ir. bırakmalı. fçki bu
lamayınca boyalı ispirto içenleri hile gcir· 
riük. Bu vaziyette Maretal Petaın, k<"rkltrıı:, 
&) yatlarla mücadeleyi Altnanlarla rn.ücade
le kadar çetin bulacaktır. 

Zavallı Fransa! 

e Leylekler geçiyor 
Muhterem Rasadhane l\1üdi.ırü Fatin E-

rniı ve bunlara ağlayanlar için merhamet tecrübeleri olan gcmi
duyabiliriz, MUcrimler ıimdiden bilmelidir- ciJer gibi, halk da Fa-
ler ki ne adalet, ne de efklrıumumiye ken- tin Efendinin bütün ~ 
dilerini ı..ffetmei;i dütünemezler.• iı•tidlilierin~ .t~crübe - . . 

Pıı.ul Rıvea"e gOre, Fransa, mücadele eı- etmiş oldugu ıçın, sa ~ 
naıında niçin harbettii;ini ısla bilmemiştir. bahleyin evinden çı- -~.-• 
Riveı tunları il&ve etmektedir: kMn bir it sahibi, Ra· lMııır .MI~~ 

•Na:tarı dikkate alınacak hatalar bazıları sadhune 0 gün hava- l l 
ic;in beceriksiılik, diierleri için azim ve ira- nın iyi olacağını haber vermiş!>e n1uliaka 
d<?den mahrumiyet ve yalancılık, hepsi için (iemsiyeMni alır; 9iddetli yağmur yağftca· 
de medeni cesaret yokaulluğudur. Bu tarz- iını. hlıbcı· vemıişıe beyaz keten elbiselerini 
:a idare edildi.ği ve tarafgirane ihtiraslar- ı;iyerdi. F8 kat o zaman Knndillideki bir tek 

an rnasun kalındııl:ı takdirde yüksek di- rasad merkez.inden Türkiye ha\rasını ta
v~~bldaki bu muhakeme milli barışa hizmet r 11sa:ud ettiği için aldanan üıtad, finıdi bil
e~ lir .• tün Anadnluva ve Trakyaya yayılma, bir 
z-=t Lo:dra, •~ (ı\.A.) - Röyter; Hava Ne- çok merkczl~rin rasİdlarını toplamaktadır 
.. re lebllii: Dün Manı deniıl üzerinde \e bundan dolayı artık sözünü olduğu gi
.. t'reyan, d t e en ha\·a harek.ıi.tuıa aid alınan bi kabul etmek caizdir. Nit kim bü}'ilk 
.~ ':8J10rlar ttm'an IO dütman tayyare- F.r:ıincan ıelzelesinden sonra bu 'Zelzelenin 
)ının ımha ed"ld·~· . da . . 
1 

ı ırıru ve ha bir çnklarının hazan hafif, hazan biraz tiddetli devam. 
ıa!'iara u~ d, , · ıra ı"ını meydana çıkannıtta.r. erlece~ini söylemişti. Dediği çıktı. Bir haf-
rv,·rlce bild" 'ld""· h"I • · ın ıcı \'tÇ ı c ava tayyarele- ta evvel, havalar biraz aarabet göslt-rince 
1 hnlzdrn 18 ını kaybt:ttik. Fakat bu tayv<1· Fatin Efendi, havaların &ene çok ısına -
~·eler mürettebatından ikisi yarah o1~ak caKını söylcnüşti. Halbuki havalar henüz 
üzere tıı pilotun hayatta bWuoduju timdi c~kiJi aibi 111nmam1ştir ve uunmıyacar.ın~ 
lınber verilmektedir. • , leylekler haber veriyorlari yaza doiru. mu .. 

İ.stanbulu Sevenler Cemiyeti eski Türk 
yemeklerinin unutulduğuna kani oldui;tu 

için Türk mulft1ğın1 

ihya etmek çarelerini 

düşünüyor. Yemek me 
raklısı bir dostumuz 

pek mühim addt.tti~i 

bu mifli noksandan 

bahsederken diyordu 

ki: 

- Nerede o eski aş

çılar; nerede o eskı ha

mur işleri?- Oyle un'at erbabı atçılar var· 
dı ki cam kadar ıJeff&flQ.flln, sigara kiı.ğı· 
dından ince hamur açarlardı. Fakat bence 
eksilen atçılar değildir. 

- Nedir? ... diye izah1nı istedik. 
- Ağ;ı.ının tadını bilen kalmadı ki aşçı 

yetiŞ5ln. A~çı da terıi gibidir. Kendi.sinden 
ne L!:tenirıe onu verir. En iyi terı:l mutla
ka mÜ!ıterisinin h.tediğini, tarif ettiğini, 
provadaki işaretlerini yapar. Aşçı da öyle
dir. Bence a~çı de~il, efendi kalmadı. 

e idam yok 
Fr~nsa.~ı~ Petain hükı1meti, Fransay1 bu 

harbe suruklemit ve mrğlübiyetE: sebeb 
c-tmu~ okınları mahke-
meye verdi. Bunun için 
mühim bir mahkeme 
hr>yeti tctckkül elmiş· 
tir. Ancak bu heye: 
her kararı verecek, ya' 
nız jdam kararı vere
miyecektir. Neden? Bu 
tereddüde ıe~b ne? 
J\tademki mahkeme 
Fransanın bilyük feliketine sebeb olanları 
U.hkik edebileceku, bu suretle Fransava 
ihnneL edenler, Va\iın haini olarak gösteril~
bileccktir, neden bunların idamında:ı ç~ki .. 
niliyor? 

Bunun ısebebi l\.tarefRl Petain'in bu mu
hakemeyi krndi reyile değil, başk::ılannın 
ı!lrarile yapmakta olmaıı, mes'ul olarak aös
teriJecek olanların hakikaten mes'ul olduk
larına vicdanen ka11 olamıyacağını timdi
dcn kıbul etmesi midir? Belki ... 

Ye mağ!Ubiyete sebeb olanlar? Yanhş 

kumanda ve yanlıt tabiye müsebbibleri? 
Fransayı hazırlıksız bırakanlar? i\tgginot hat 
tının Şimal denizine kadar temdidine mini 
o!anlar? Biraz daha eskiye gidelim: Frnn
sayı fırka ihtirasları içinde mUU müdafaa 
J....akımından yaya bırakanlar?~ 

Bunların cünahı olup olmadıjı, daha doğ 
rusu hakiki mes'uller Franaanın bu günkü 
vaziyetinde asla ortaya çıkmıyacaktır. He• 
le ba,ka bir Fran!la, Londrada İnJıHtero ile 
yeni bir mukavele imzalar ve henilz har
bin bitmedJjinl, Fransın1n harbden evvel
ki satvetile canlanduılacajını ilin eder· 
kon ... - B. S. 

M A 
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Bugünkü 
GAZETELERE GORE J 

--Vaziyet 
CUMHURiYET 

Yıpratma harbi 
Yunus Nadi, bu günkü n1akalcsinde, 

Büyük Britanya adasına Alman askeri ~e
çirilmek suretile yapılması Mklenilen is
t!l;i tc ·bbüsi.inün bir attfhada değil, İn
giltere)·i Britanya adasında muha!>.l:ra et· 
n1ek suretile tedricen yrıpılacat,ı hakkın

Prıki rivayl't ve kRnaatleri İtalyan nıaL -
tuatında ıon günlrrde yapılrın bau neşri· 
yatın takviye ettiğini söylemekte, bu neş
riynta göre İngiltereye tevcih edi1en yeni 
harbde yıldırım aiiratllo tnhtıkkuk t"det·ck 
hlıdis~ler bpklenmen1t>sl lAzım gt>\dlği mü
taleasını da beyan ettikten 11nnra: 

.. Gfirü~·oruı ki, \'aktile deıuokı-aı.i t:t:p
he"lnin en ku"'·'tli sll;ilılarıııdan biri o
lan llPrRtma harbini şimcli totalit-r C'fP
he benimsem4.'k. l!ıteyor. Fakat, har:c!ı3 a
IAk11lı tl'minde 7orluklar ve tmkiıruııhklar 
~ken meomleketlerin, in~lterffi.Pn evvel 
onun hasın1lartnın m!"ntleketleri ohhtft•l ve 
olRt:Rit ganıhr.• demektedir. 

TASVIRIEFKAR 

Kanunla vicdani telif 

inkişaf ediyor 
1 Bu yazıda geçen isimleri birinci ıa. 
hl/edekl haritamızda bulursanız M. 
duelcrl daha 1y1 takib edebllfrsinlz.] 

İn&"İIİı< adalarına kartı yapılacak la• 
arruzu beklerken, harbin, bet on gün 
evvel, bu sütunlarda tahmin ettiği • 
miz gibi Afrikada inkitaf etmei• 
baıladıiiını görüyoruz. Belki lıu Af• 
rika muharebelerile . beraber, çok 
yakında rene Akdenizde Süveyı ve 
Cebeliıttarık yüzünden vaıi bir ba. 
rekata geçilecektir. Fakat bu giinkü 
halde harbin aıklet merkezi, Afrika• 
dır. Mülhit sıcaklara rağmen harb, 
bilhassa Somali mıntakaaında &"enit
lemiıtir. Şimalde Libya hududun • 
dan da Akdeniz sahillerinden laken• 
deriye istikametinde bir lıalyan ta• 
arruzunun baılamak üzere oldujiwıa 
dair emareler vardır. 

lıalyanlan aıcaldann en bi.d bir · 
devrede bulıınduiu bu mevıimde 
en çorak ve en vahti iklimli mevki
lerde harekete geçmek mecburiye • 
tinde bırakan ıey, ıüpbeıiz, bir t•Y• 
kr yapmaları için Almanların kendi 
iizerlerine yaptığı tazyiktir. Çünkii 
lıalyan donanması Akdenizde tn..;. 
liz hakimiyeti yüzünden itıl bir va&i
yete düımüıtür • . Onun için ltalyan• · 
lar İngilizlerin kıımen zayıf oldulıla• 
rı mıntakalara saldırıp daima oldu• 
ğu gibi, ucuz zafer kazanmak ıevda• 
ilna kapılmıtlar ve yahud kendileri• 
ni buna mecbur görmüılerdir. Bu· 
nun için de en münaaib yor ıijpb .. 
giz İn&"iliz Somaliıidir. Biliyoraıınım 
ki, lngiliz Somaliai, Habeıiatanla. 
Fran&ız Somaliıi ve ltalyan Somaliai 
arasında ııluımıt küçük bir toprak 
parça11dır. En büyük ehemmiyeti. 
Adenin karııaında bulunmaııı, ve 
Babülmendebe hakim bir mevki İf" 
gal etmeıidir. lngiliz Soma1iai aaye- · 
sinde lnııilizler Aden körfuini ta • 
mamile kontrollan altında bulun· 
durmaktadırlar. Fakat bu mıntaka 
iiç taraftan da lıalyan tuyikı altın• 
dadır. 

Fran11z • Alman ve Franııa • ltal• 
yan mütarekesinin akabinde, ltalyan• 
lar, Habeıiıtanın denizde kapıaı o
lan Fransız Somaliıini, ve Cibuti Iİ• 
manını tamamile kontrollan altına 
aldıktan sonra ilk hedef olarak in• 
giliz Somaliıini ele almıılardır. Çün• 
kü ln&"iliz Somaliai diifecek oluna. 
İtalyanlar, İtalyan Somaliainin cenu• 
bunda bulunan Polla adaaından, Af· 
rikanın Aden körfezinde bumu o
lan Guardafui ve oradan bütün Aden 
sahillerini, ta Cibutiye kadar kontrol• 
ları altında bulunduracaklardır. Bu 
hareketin baıka bir ehemmiyeti de 
va.rdır. 

ltalyanlar Somaliyi İfl"al etmek ia
tf;mekle, ıahilden mütemadiyen ye. 
ni kuvvet alabileçek bir cepheden 
kurtulmak, ve bütün kuvvetlerini 
Kenya ve Sudan hududuna tekoa 
edebilmek imkanını bulacaklardır. 
li" suretle ayrıca Kızıldeniz torbaaı• 
nın dibini ba&laınak, Adeni tebdid 
etmek, imkan dihiline rirecektir. 1 • 
talyanların Akdenizde &"iriJebilecek• 
leri bir deniz harbinde Adene ha • 
kim olmanın büyük ehemmiyeti var• 
dır. Çünkü bu ıuretle, lll&"ilizlerin 
Uzak Şark filolarının Aden kôrfe • 
zi V811l&lile Kızıldenize aeçip Sü
veyıten Akdenize çıkmalarına mani 
olunacak ve bu Lıbya sahillerinden 
Mıaıra doğru yapılacak bir hareke
ti daha koıaylaıunnala yarayacak• 
tır. Helki bu hareketle beraber, ay• 
rıca Cebelültank üzerine de bir ıa .. 
yik yapılacaktır. 

Şımdi bılmen ıudur: lıalyanlar, 
İnguiz Somali!i üzerıne üç noktadan 
harekete ııeçmiılerdir. fncüizlerin 
mukavemet ettiklerine dair, bu aa
tırları yaıdığımız aoe kadar yeni bir 
haber almıı degilız. lnıilizlerin , .... 
ziyetlerinin burada naaıl oldııiıınu 
da bilmiyoruz. Yalnız bildii;imiz bir 
~ey var5a, o da lneiliz Sonıaliainin 
çok nankör, çok haıin bir iklime 
malik bulunma11dır. 

İtalyanların eline ııeçen Fran • 
112 ::iomatisiıe aradaki hudud ı887 

Ebüı:ziya 2ııdc Velid, makalesinde, tanı- B 
dı~ı münevver bir htı~\lkçunun, Kendıc;.in~, de çızilmiftir. undan ıonra Gu • 

lırdaıui bumu ltalyanlara ve bii
aCnlel i•ll'rinde hüküın verecek olanlunn 
yalnız mihaniki olarak kanurı. hükümle- yük bir arazi parçaıı da Habeılere 
rini tatbik etınek 1:;uretile dt•ğil, k~nunla terkediuniıtir. lnguizler burada Ha• 
vicdanı telif ederek büküm \·erdıği zaınnn beıi.ıtan hcaretine lazım ıeien liman• 
hüknıün ~diline ol:lcaitJ.nı ısüylc<liğini be- ları ve bir de Aden körtezine hikim 
yaıı etn1ekte, kanunlarda, daha y~pı!ıı-ken olan ılrateji.k mevkileri ellerinde bu· 
ek..,;iklik ve yanlışlık olabileregini tebari..'z lundurmayı kifi görmüılerdir. Çün· 
ettirdikten sınıra oöyle demektedir: kü zaten burada aahil mıntakalarm• 

.. Adalet cihanmıı.a n1ensub planlar ic:in- dan baıka yerlerde hayat aeri yok· 
de, mülkün ("Sli!'iı olan adaletin mahi,elini tur. l:.n büyük limanı olan Berbent.• 
,.e adalet kar~ıMnda k:ınunun tıaıkiki me\'- nın nütuıu J0,000 dir. Bwıden son• 
kilni böyle tnkdlr eden dir•)'ell1 ve vit:-
danh ,·atandn~lar buluıınıa .. ı, bi7dc dcıin ra ikınci tehri Zeilada ancak 7000 
bir teselli ve in~irnh hlsı-1 u~·ıtndınıııı;;fır. kiti vardır. Bütün Soınalinin nüfusu 
Çünkü, bir memleketin en 1ıü)'iik kuv .. 3~0,000 kadardll'. Bunların ek.serili 
,·etini, hakiki me,.nedini topu, tüfei;:i ,.e de sahille.rdedir. Ya balıkçı, ya de. 
tankı deM,il, yalnıı ve ~·alnız adaleti teşkil veci, ya çobandır. Ve iklim dolaya• 
eyler. Bu hakikat h('pimlzdc dini bir aki- 1 sile daima aöçebe haldedirler. 
dı' suretinde nekadar çok }"4.'rle,ir~, nıf'ın· ı Şarki Atrikadaki ltalyan kuvvet• 
leketin istikbaline de ukadur enuuyetle \eri Ue, 30,000 İ beyaz ırktan olmak 
bakabiliriz.• üzere ı 55,000 kiıiye balii olmak• 
iKDAM tadır. lıalyanlar, Habeı harbi -· 

aında buraya ıevkettil<leri milbim 
miktarda motörlü malzemeyi ıeri 
çekmemitlerdir. Fakat Somalide ya. 
pılacak harekat motörlü malzemenin 
kullanılmaaına biç de müııaid değil. 
dır. Filhakika ltalyanlar, Habeıiatan
d,. güzel aafalt yollar yapmıılardır • 
F aket lqiliz Somaliaile, F ranau So
maliai araıındaki dailarda ancak 
develerin l"eçebileceii izler vardır. 
Sonra bu mevsim deiiil ıulan, iıuan
lan bile tebahhur ettiren bir mOY• 

Havacılık Vekaleti lazımdır 
Abidin Daver, bu günkı.i. makalesinde, 

liava Kurumunun g-oııctccileri İn8nü kam
pına da\·eti ve gazetelerin kanıpa aid ola
rak yazdıkJRrl )'8ztlar mUnasebetile h8\'8-
cılığunızdan bah!tetm~kt.e-, havacılığın umu
miyet itibarile ehemmiyetini tebarüz ettir
dikten aonra bir Hava Vek&leti ihdası te· 
ı.ini müdafaa etmekte ve f(iy1e demektedir: 

.. Milli Şef, ha\•acılığın kıymet \'e rhem
ınlyetJnl yıll•re• evvel \'e çok iyl l(Önniiş
tür; demlryollanmız onun atim ve hinıme
tile vücude ,eldiil ısibi, kendi ke.ndine :vu
ter bir Türk havacdıiı da rene onun arlm 
n bimmetlle vücud bulecaktır .• 

simdir. 
Harekatın in~nı beldeyelim. 

Mümtu Faik FENiK 
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YARINKi AT YARISLARI 
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Koşuların zevkli ve heyecanlı 
olacağı ümid edilmektedir 
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At yarıtlarının beşincisi yarın Velıefendi Dört ve daha yukan yaştaki yerli yarım- Birinci at 56, ikinci 54, üçüncü 53, dör-
ıçayırında yapılacaktır. İlk haftadan itiba- kan İngiliz atJarına mahsustur. İştirak c- düncü 52. beşinci 48, altıncı 4.7 kilo ı.Je 
ren her pazar bir az daha heyecanlı ve decekler: Alceylin (F. AUıoğlu), Olga (l\I. koşacaklardır. 

zevkli geçmit olan İstanbul at yarışlarının Çelebi.) Frufru (VagonoC), Mavzika (Na- Çifte bahis üç ve dördüncü yarışlar ü

yarın da merakhları tatmin edeceği fUp- zjf Atabay), Cesur (Talit Atacan), Önkes zerindedir. İkili bahis beşin;i koşuda, üçlü 
hesizdir. (A. ve Fehmi Öz). bahis de Üç dört ve beşinci koşulardadır. 
Yarın Modada yapılacak yelken yarışla-

rından başka cazib hlr spor hareketi bu
lunmadığından Bakırköyüne gelecek me
raklıların adedi her zamankinden daha çok 
olacaktır. Koşular her zamanki gibi saat 
ıs le başlayacaktır. 

Birinci ko,.u: Mesafe 1600 metre, ikrami
ye 255 lira, ailtlet 56 kilodur. 

Üç yaşındaki hali.skan Arab erkek ve dişi 

Kadıköy Halkevinin büyük 
yüzme müsabakası 

1-ylara mahsustur. İştirak edecekler: İsmail 
Hakkı Tekçenin Sava ve Tunası, N. Nazifin 
Işıtı, M. Turgud, Aksebir'in Sevimi. İlk 
üç al 56 kilo ile, dördüncü 54.5 kilo ile 
koşacaklardır. 

Kazananlara madalya ve hediyeler verilecek 

İkinci koşu: (Beykoz koşusu). Mesaiesı: 
2000 metre, ikramiyesi 470 liradır. 

Üç ve daha yukarı yaştaki yerli ha~kan 
İngiliz at ve kısraklarına mahsustur, lşti
rak edecekler; Tomru (Asım Çırpan) Ro
mans (Prens Halim). Yatağan (Kara Os
man) Silkap (Ferruh) Thais (LüUi Kara 
Osman). Bunlar sırasile 62, 6015, 60, 60 ve 
53,5 kilo ile ko.,acaklardır. 

Kadıköy Halk.evinin tertib ettiği büyük 
ve hediyeli yüzme müsabakası bu gün şa .. 
at 15 le ~loda ile Belvü arasında yapıla-
caktır. Şimdiye kadar kaydedilenler ara· 
sında resmi müsabakalarda derece almış 
f8Jllpiyonlar vardır. Maamafih Kadıköy 

Halkevi timdiye kadar kaydolmamış olsa da 
hakem heyetine müsabaka mahallinde mü· 
racaal edecekleri bu yarışa sokacaktır. Bu
nun için de lüzumu kadar başlık yaptırıl-

Üçuncü ko~: Mesafe 1400 metre, ikra- mıştır. 
m.iye 255 lira; üç ve daha yukan yattaki Yüzücüler, evvelce de bildirdiğimiz gibi 
baliakan İngiliz at ve kısraklarına mah· Moda deniz hamamı önünden yarlf& baş· 
au~tur. !ayacaklar ve Belvü kazinosu istikamelin-

İştirak edecekler: Mar 1 (Fıkrct AUı), de ilcrileyerek kazinonun önüne dikilecek 
Si!kap (Ferruh), Tom.ru (Asım Çırpan) bir bayrağı dönerek deniz hamamına avdet 
Parista (Dr. Seferoğlu), Taşpınar (Kemal edeceklerdir. 
Çizer). İlk Üç at 58, dördüncü 54,5, beşinci Yarışı her isleyen, sandal veya diğer va-
50 kilo ile kooacaklardır. •. ı?talarla takib edebilecek, ancak bu işin 

Dordünc:Ü koşu: Mesafe: 2800 metre. Ik· yüzücülere mani olmıyacak bir şekilde ya· 
ramiye 300 Ura. Siklet dört yaş,ındakilerde pılmasına müsaade edilecektir. 
56, bet ve daha yukarı yaştakilerciç: 58 kilo- Hakem heyeti ve gazeteciler için hususi 
dur. bir motör temin edilmiş olduğundan ya-

Bu koşu dört ve daha yukarı ya$taki ha· rışın muntazam geçeceği muhakkaktır. 
lU;kan Arab at ve kısraklarına mahsustur. Yarıttan sonra iştirak ve yardım edenler 
İştiraık edecekler: Yüksel .. (Asım Çırpa.n) ağırlanacaklar ve birinciden onuncuya ka· 
Karakuş (Hasan Mutlu)_. Unlü (A. <;:tel_ı_ş) dar madalya verilecektir. Müsabakayı ilk 
Tomurcuk (P. Cimday) Omek (H. Guçlu). olarak bitiren üç yüzücüye madalyadan 
iık üç at 58, dördüncü 56, beşinci S4,S kilo başka birer mayo hediye edilecektir. 
ile koşacaklardır· ki b k ı ·· 

Be inci koıu: (Handikap koşusu). Mesa· Kadıköy Halkevi haki ir spor u u-
fe· 2600 metre. İkramiye 255 lira. bü l{ibi spor işlerini kısımlara ayırmış ve 

bu itleri fimdiye kadar varlık göstermiş o· 
lan mütehassıs idarecilere tevdi ebni.ştir. 
Kı,ın güzel \'C hediyel1 bir sokak koşusunu 
nıuvaffakiyetle başarmış olan Kadıköy Hal
kevinin denizcilik programında sutopu mü· 
s:tbakaları, yelken ve sandal yarışları gibi 
eğlenceli ve çok faydalı hareketler var
dır. Bunlar da sıra ile başarılacaktır. 

Ankara - lstanbul tenis 
müsabakaları 

Bu gün öğleden sonra Dağcılık kulü· 
bünde .Ankara ve İstanbul tenisçileri 
arasında bir maç yapılacaktır. Bu sene ol
dukça sönük geçen tenis sporunun bu isa
betli hareketle canlanmasını ve eskiden ol
duğu gibi heyecanlı maçlar yapılmasını te
menni ederiz. Tenisin bu seneki durgun
luğuna Amil olan başlıca sebeblerden biri 
de top buhranıdır. 

Pentatlon müsabakası 
Atletizm ajanlığının yazlık faaliyeti 

cümlesinden olan (Atlet Komple) müsaba
kalarının Hki olan Pentatlon bu gün öğle
den sonra Fenerbahçe stadyomunda yapı· 
lacaktır. ~lüsabaka saat 5 te başlayacak ve 
birinci ile üçüncü kategori atletleri iş-tirak 
edecektir. Dünkü sayımızda da bildirdiğimiz 
gibi Melih, Tevfik, Şerü gibi değerli atiet· 
lerin yarı~ması zevkli olacakhr. 
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b 
a çı ar l, masaya . . 

Reka et u t(.tkik etti ve: müessesesinde muayene ettirmış ve esrar 
g :.._a hıte cebinden 2 &:ram esrar çıktı, dedi kullanm&s1nı iptili derecesine eetirdi~i 

V •• •• nden ve beni yakalattı. Ben pehlivan bir adamım. hnkkında ra~r almıştU:. Muhakemesi bı--uz U E,,rarın nP. olduğunu bilmem. Beni muayc- ten suçlu bır sene iki ay hapse ve 220 

Ç • k" b" • d ne ettiriniz, ömrümde esrar değil, $igara lira .ağır :"a~a cc~sına mahkO.m oldu ve 
ır ın ır ıs na bile içmedim. tevkilh edıldi .. Rdeşıd d~ta,dialynıkUrzamanda 

. . Al" kl d kan '··kıran Akıl astanesın e te avı e ece . 
Fılhakika ı yana arın an ~ ürar kaçakçılığı yaptığı için altı ay ~vvel 

ıannaltırıa alınan İş Bankasının K3sunpa~a 
de!irmtninde nakliyat şefliği yapan Ali 
evvelki giın asliye beşinci ceza mahkemesi 
tarafından beraet kararı almıştır. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken 
du ki: 

- Bay hikim. ben Kasunpaşa değiıme
nı.ne gelen buğdayların kilosunu 28 kuru~a 
N1kletm.e)'~ taahhüd etmiştim. Günde 200 
ton bu§d&y naklediyordum. Bir ı;ün değır
m.en r.ıüdürü beni çağırdı. Mehmed Aydın 
isminde biri!inin nakliyatı 24 kuruşa kırdı
i:ın1 .Oyledi. Ben bu fiaUa nakletmenin im

kinsızhğını söyliyerek işimden ayrıldım. 

Del:irmen nakliyatını Mehmed Aydına \•er
di fakat o idare edemedi. Hem kendisini. 
htm henJ, hem de değirmeni zararlandırdı 
ve nihayet ortadan çekildi. Değirmen id'
resi E.1Jd işimi gene bana verdi. Mehmed 
Aydı..,_ bundan muğber olmuıtu. Bana: 

sıhhatli ve gürbüz bir iş adıuruydı. Tıbbı 
Adli müessesesi de kendisinin esrar ve ero· 
in gibi şeyler kullanmadığı hakkında ~por 
vermişti. Kendisi ve avukatı bunun ın'.l
kam maluadilc tertib edildiğini iddfa •di· 

diyor- yorlardı. Şahid olarak dinlenilen Polis Nuri 
de Ali hakkında ihbar yapıldığını söylediği 
halde muhbiri göstermiyordu. Müd:leium.u
mi beraet kararı istedi. Hoikim de istek da
ire:;inde Ali hakkında beraet kararı verdi. 
?vlüdde~umumilik muhbir hakkında tltira 
davnsı tahrik etmeğe karar vermiştir. 

Esrara müptela 
Bir adam 

- Senden intikam alacağım, diyordu ve 
nihayet aldı da .• 

Nuruo~aniye caddesinde 104 nurnnrah 
evde oturan ve Sultanhamamında ııeydan
cıkta Çınkırlı handa 17 numaralı dükk3n· 
d:tı ~dıkçılık yapan Şaban oğlu Reşid Ak
tlıış; esrar kullanm·asını iptila haline getirdi
ği ve ürlünde esrar bulunduğu için tevkif 
edılmi~ ve beşinci asliye ceza mahkemesi-

Amerikanın masraf 
bütçesi: 12 milyar dolar 
Vaşin-1ton 10 (AA.) - Hazine nazın 

Morgenthau, çok artan müdafaa masraf
l'll'ı dolayı5'ile r;imdi Amerikanın önümüz -
deki 30 nisanda biten mali seneyi 1~ mil
yar dolarlık bir masrafla karşılamakta 

olduğunu kongre komitesine bildirmiştir. 
Açı~ın beş: milyar 70 milyon dolar olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Amerikada bu seneki pamuk 
mahsulü: 11 milyon balya 
Nevyork, 10 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 

l\'lahsul hakkında yapılan son tahminlere 
nl\7.ar&n Amerikanın pamuk mahsulünün 
11.043 milyon balya olduğu tahmin edil· 
mcktedir. Geçen ~ene mahsulü 11,092 mil
yon balyaya baliğ olmuştu. Pamuk zer'iya
tı normal umanın yüzde 72 si nispetinde 
tahmin edilmektedir. 

Ben bir gün Kasımpaşa kahvehanesinde 
oturuyordum. İçeriye Nuri imıinde bir ıil•.·il 
P"Jlis memuru girdi. Beni ocağın yanına ça
ğırdı ve ellerimi yukarıya kaldırmamı sOy
ledi. Ben bunu taka sandım. Fakat memur 
eiddl idi: 

Devlet Oenizyolları işletmesi Umum MUdürlUgUnden :) 

Mersin • İskenderun yolu Şilep seferleri 
- İhbar var ellerini yukarı ka !dır, diyor

du. Bo!l. kaldırdım. Nurinin elinde ufak bir 
parça vardı. Evveli parmaklarını ceke· 
timin mendil cebine daldırdı. Parmakları· 
nın ucile mendili çıkardı. 1.ıfasanın üstüne 
koydu. Diğer ceblerimde ne bulursa onları 

CDumlupınarl vapuru 12 ağustos 940 pazartesi günü saat 18 de Sirkeci
den şllep postası olarak Mersin - Iskenderun yoluna klılkacaktır. 

Gemi, gidiş ve dönüşte yükü ola' iskelelere ul!"rayaeaktır. 
Müteakib seferler ayrıca llan olunacaktır. Daha fazla malüınat almak 

için acentalarımıza müracaat olunması. (7127) 

•• 

Uç a =ı 
Macera Romanı ı 

TEFRiKA : 9 ~ 

IJEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

- İyi ya, bu senin gayretıni arttırma· \ Sonra araşlırmalanma ba.şlayacağını. Sa· 
lıydı. Bunu bulan defineyi de bulamaz mı? nırım, senin de eHnde bir ipucu var ... Sen 

- Ne diyorsun, Allah aşkına?. de define pefindo dolaşıyorsun ... 
Franci.s sordu: Franca tasdik etti: 
- Bir defa da Bul adasını denesek. na- - Evet, dedi, füphesiz. Fakat bir şnrt-

sıl olur?· la: Definenin paylaşılması meselesinde {ık-
- Benim de niyetim o. Elimde bazı ip- Timden rücu ediyorum. 

uc!an daha var. Şu eski adamlar da daima Karşısındaki teşci etü: 
tu! ve arz derecelerini olduğu gibi ver· - Nasıl hoıuna giderse ... 
miyorlar ki.. - Pek.ili. o halde mutabıkız ... 

Francis ilive etti: Yekdi~erinin ellerini sıktılar. 
- On derece ıimal, doksan derece şark Francis: 

dediler mi sen on iki derece şirna~ doksan _ Morgan ve J..!organ şirketi! dedi. Ta· 
iki derece ı,ark anla!. Onlar haritadaki mamile mahdud ve iki kişiye münhasır bir 
ya.nlışlan akıldan düzeltiyorlardı. Ansızın firkel.. 
öbür dünyayı boylayınca da sırlarını be- - Aktif: Anili adalan, İspanyol Ame-
raber &ötürmek ldetıeriydi. nkası, hemen bütün orta Amerika, mete-

Henry devam etti: ; lik bile etmez eski püskü esvablarla dolu 
- Bul adasına geçmek ve ~u kaplum· köhne bir sandık ... Pasü: Bir zehirli yı!an 

bala avcılarmı oradan defetmek !sUyorum. ısırıiı, soyulacak Hinclliler, Malarya, sarı 

humma ... 
Francis akrabasının sözünü kesti:~ 

- Ve tanımadıkları delikanlılara dudak
larını veren ve akabinde rovelverlerıni 
karşıJındakinin göbeğine dayayan hariku· 
1.8de güzel gene kızlar ... Müsaade et de sa
na başımdan geçen bu vak'ayı anlatayım. 
Di.ın değil, evvelki gün sahile çıkmıştım, 

Ansızın dünya güzeli diyebileceğim fevka
lüde enfes bir kız üstüme atıldı ve beni 
ormanın içine sürükledi. Acaba beni yiye
cek mi, yoksa maksadı benimle evlenmek 
olmasın diye düşünmeğe vakit kalmadan 
gC'nc kız • bıyığımla alay etmeğe başladı. 

En sonunda da rovelvcrinin tehdidi al
tında, beni gemiye ilticaya mecbur elli. 
Haspanın emri de şuydu: Hemen arabayı 
çekmek ve bir daha zinhar o civarda gö
rünmemek! .. 

- Bu anlattığın vak'anın nerede cere
yan ettiğini söyler mi!tln? 

Henry bu aözleri gayritabii bir sesle söy· 
!emişli; fakat Francis anlattığı hikiyenin 
h8tırasile meşbu bir halde buna dikkat e· 
demedi: 

- Şiriki'nin öte yanında! dedi. Galiba o
raları Solano ailesine aidmiş. Bu ailede akıl 
namına zerre varsa kellemi keserim ... Din
le, fakat .hikıiyem henüz sona ermedi. Es
nıer güzeli gene kız, daha önce de söyledi
ğim gibi, beni balta görmemiş ormanın içi-
ne sürükledi, Sonra, rovelverinin namlusu
nu göğsüme çevirerek beni aemiye kaçırttı. 
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Soldan nia: 

1.-Adalardan biri. 

2.-Sakin. 

• 

3.- Bir nota - Bir isim - Bir nota. 
4.- Alim et - Kıtın yağar. 

S.-Irmağın küçüğü .. Latife. 

Piyan -
etmiştir. Türkiyenin her 

satılığa çıkarılmış olan bu 
fevkalade piyangoda mevcud 300,000 

Milli Piyango 
çekilmek üzere 

tertib gosu 
tarafında 

İzn1ir 
Zafer bir 

6.- Yükselmek .. Meyva satıcısı. 

7.-Yemekten emri hazır .. Olmamış .. 

63,345 tanesi mutlaka 
miye kazanacaktır. 

ikra-

Uzaklık üade eder. 
8.-Cenah. 

9.- Meıhur bir yat. 

Yukarıdan ~iıya: 

(2) Tam biletler 
biletler (1) liraya 

liraya ve yarım 

satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna 
1.-Şehrin ihtiyaclarile meşgul olan mü-

essese. 

2.-İ,çi. 
bir bilet siz de 

3.-Hayret nidası • reyler • Bir harfin 
okunu.şu. 

4.- Meyva ve saireden sıkılarak çıkarılan 
su ... Kumaşın tüyil. 

5.- Rasad için yapılan :yüksek bina • 
Mana. 

alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle

6.-Alelide • Tokat. sarfedilecektir. 
7 .- Bir edat "' V ücudde deveran eder .. 

Bir nota. 

8.- İstidrak edatı. 

0.- Bir nevi yemek kabı. 

• 
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(RADYO 

Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

İkramiye adedi İkramiye miktarı İkramiye tutarı 
Lira Lira 

13,3-0 Program, 13,3S Müzik: (Pi.) 13.00 
Ajans haberleri, 14,05 Müzik: Pliklar, 14,20 
Müzik: (Pi.), 15 • 15,3-0 Müzik: (Pl.) 

1 60.000 60.000 
18.00 Program, 18,05 Müzik: (Pl.) 18,40 

~füzik: Radyo caz orkestrası, 19,15 l\füzik: 
hıııl heyeti, 19,45 Ajans haberleri, 20 'fürk 
musikisi, 20,30 Konuşma: (Günün mesele
leri). 20,50 Türk musikisi, 21,15 Müzik: 

1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

Havaiyen gilar1 21,30 Konu,ma: (Radyo 
anz.etesi) , 21,45 Mü'iik: Radyo salon or-
kestra.sı, 22,30 Ajans haberleri borsa 
22,50 Müz.ik: Radyo salon orkestr~ı, yal: 
ruz uzun dalga ile, 22,50 Konuşma: (Ecnebi 
dil1erde - Yalnız kısa dalga) 23,10 Mütlk: 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

Cazband (Pi.) 23,25 • 23,3-0 Yarınki prog· 
ram ve kapanış. 

R A Ş t D R I Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin berabe r 

300 
3000 

30000 • 

30000 

100 30.000 
10 30.000 

3 90.000 
2 60.000 Bu akşam B üyükdere alle bahçesinde 

Yataklı Vag onlar K o n trolörü 

Vodvll 3 perde 63345 Yekun 360.000 
Heyet her Cumartesi akşamı 
Büyükdere Alle bahçesindedir. 

ZAYİ İLANI 

Beykoroa Kirazlı çiftliği dahllindekl 
taş ocağı içln 22/1/938 senesinde almış 
olduğum 9/36 No.Iı taş ocağı ruhııatna· 
meslnl zayl ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Beykoz Kirazlı ÇlftUğ! sahibi 
HUSEYIN 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 

Senolik 
Yabancı memleketler için: 

90 kunıf 
250 
475 > 
900 • 

Altı aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz .sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali K Ü ÇÜKA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
İşle-rl Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 

'·~~~~~~~~ 
Basıldığı yer: Cumhuriyet I\fatbaası 

• 
1 ~©~~~ 

9 Ağustos t940 

Açılış Kapanış 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Ncvyork 100 Dolar 135.-
Par is 100 Frc. 
Mil.lno 100 Liret 
c,.nevre 100 İsviçre Frc. 29,52 
~rdam 100 Florin 

ı 100 Rayişmark 
Brüksel 100 Belga 
Atina 100 Drahmi 0,9975 
Sof ya 100 Leva 1,6575 
Prag 100 Çek Kronu 
Madrid 100 Peçeta 13.90 
Varşova 100 ZloU 
Budapeşte 100 Pengö 27,4050 
Bükreş 100 Ley 0,625 
Belgrad 100 Dinar 3,2550 
Yokohama 100 Yen 31,8150 
Slokholm 100 İsveç Kronu 31,005 
Mo:ıkova 100 Ruble 

Esham ve Tahvilat 

Dış Ticaret H. S. A T. 

" 
0,74 

136,-

Kendisini niçin öpmediğim! .sorması da ca- Hem beni '8pır şapır Öpüyor, hem de ro
ba. Çıldırmak işten bile değildi. İşin içinden velverini göbeğime dayayordu ... 
çıkabilirsen çık!.. Henry, işlediği suçtan pişman olmuş bir 

Henry gayriihtiyari elini tı:ıbancasma gö· mücrim halile: 

türerek: E - Haklısın kardeşim, dedi. Yerden gö~c 
- Yoksa sen de onu öptün mü?. kadar hakkın var._ Ne desen eyvallah!.. 
Diye sordu. Ve devam etti: 
- Meçhul bir diyara düşmüş zavallı bir - Lakin, ey bedbaht delikanlı, biliyor 

gurbetzede böyle bir teklif karşısında ne musun ki o bahsettiğin gene kız Leonsia
yapabiHr?. Hem de, tekli.fi yapan bahsetti- nın ta kendisidir!. 
ğim harikulide güzel ve gene bir güvercin - Leonsia ise ne olur sanki? .. Leonsia 
olursa... olmamış da 'tYlcrscdes veya Dolores olmuş, 

Francis daha bu sözleri söylerken şimşek bundan bana ne? .. Deınek güzel bir kız bu· 
ıür'atile yerinden sıçramağa mecbur oldu. seJerini ikram ettiği zaman ileride tenha 
Şayed biraz dalgın dursaydı çenesine ine- bir adada rastlayacağımız herifi düşünerek 
cek müthiş bir yumrukla yere devrileceği bunu ~eddedcceğiz, öyle mi?. 
muhakkaktı. 1 ' - Y1ı o bahsettiğin güzel kız, o tenha a· 

Bu iş bir saniyenin onda biri kadar bir dada roıstlayacağın herifin nişanlısı ise? ... 
zamanda olmuştu. Henry

1 
kendine h&kim 0 _ GeınJden her çıkan adamın nişanlısını öp

lamıyarak, yumruğunu sallamıt bulundu. mesine razı olur mu dersin?!.. 
Llkin, derhal pişman oldu. Köhne sandığın Francls vaziyeti derhal anlamıştı: 
üstüne çökerek: - Hay Allah müstahakıru versin! dedi. 

- Beni affet kardeşim! diye mırıldandı. Demek ki kız beni sen zannetti! .. o halde 
Ben budalanın birisiyim, bunu biliyorum. öfkelenmekte haklısın kardeşim. Şunu da 
Fakat ne çare ki iradem ~limdeıl. gitti... itiraf el ki hemen silleye tokata girişmek, 

Francis, karşısındakinin sözünü keserek: 5ilıiha el atmak iyi bir itiyad değil ... Dün 
- Zaten evvelce de demiştim yal.. Bu de kulaklarımı kesmeğe kalkmıştın ya kö!-

netameU memlekette aklı başında adama tehor!.. ' 
rastlamadım kl ... Hep!!i de zır deli!.. Daha - İlle kulaklarımı kes' eli d 
d mi be · ·· fk b" h k . ye ısrar e en 

e n, nı muş: ı ır astaba ıcı gibi sen değ:il miydin? Adam sen de! .. Sanki se-
tedaviyc çalıoan sen değil miydin, be adam? ı nin huyun benimkinden daha mı iyi? 
Şimdi de kafamı kırmağa kalkışıyorsunl... İki delikanlı, içten gelen samimi bk ·İtaıı· 
Tıpkı o be)'IDW m &ibL O da böyleydi: kaha ile ııülüştüler, 

Piyasaya çıkmıştır. 
Her eczanede bulunur. ~ 

Henry dedi ki: 

- İkimiz de ihtiyar korsan Morgan'lJl ~ .. 
biatinc çekmişiz. Anlaşılan o da geç~ 
biri imişL 

- Damad gireceğin Solano ailesi de pe~ 
mülılyim kimseler değil. Gemiye dönece~~ 
sırada hepsi sahile dizildiler ve bana ~ 1 şan aldılar. Senin Leosla da az hırlı de~ 
ha... Babası olacak sakallının bana s.t~ 
e<ieceğini görünce herifin üstüne öyle bit 
atıldı ki. .. 

- Çok doğru!. Sakallı babasıdır. ihtiı"" 
Enriko'nun la kendisi! Ötekiler de kardR'" 
leridir. 

- Böyle kuzu gibi uslu bir aile arasJO~ 
hadise falan çıkmıyacağı için cansıkıntıS1fl 
dan patlayacaksın be yahu!.. 

Francis bunları söylerken birdcnbİ~ 
durdu. Kafasına yeni bir istifham saplcıfl 
mıştı. 

- Azizim, dOO.i, anlayamadığım cihet ~ 
Mademki beni sen zannettiler ne diue 61 

• J ı..ı .. 
dürmeğe kalkıştılar? ~füstakbel karının 1" 

sım akrabasile seni böyle can düşmanı )'~: 
pan gene o menhwı: kavgacı karakterin ° 
sa gerek ... 

Henry, kendi kendisine bir muamma h~~" 
!ediyormuş gibi dalgın, karşısındakinin yiJ
züne baktı, Sonra, cevab verdi: .. 

- O menhus karakterim yüzünden b' 
şıma gelenleri bir anlatayım da bak! .. :e;vetr 
kızın amcasile kavga ettim. Leonsla'nın bl
ba.sllllll eıı &eııç )<ardeşiydi bu.., 
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