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Belediye kontrolü her 
sahada siddetlendi 
Yapılan sık t' f · ı 

muhtelif f 1 e tış er neticesinde 
francala m ırınlardan 225 ekmek, 51 
iınha edil,,:';s~~re'. 298 pis pa.sa bezi 
meye ayk ş · Pıslık ve talımatna
otoınobil ~~ ~areke~teı:ı: 31 esnafa, 2 
dan atlıyan 40 k~t?busçuye, tramvay- ı 

ışıye ceza kesilmiştir. 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
İDARE YERİ : İSTANBUL TÜRKOCAGI CADDESİ. TELEFON : 24154 

TELGRAF ADRESİ: <HAKİKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

lzmirde bir kız ame
liyatla erkek oluyor 

İzmir (Hususi) - Sökede Şöhret 
adında gene bir kıza öbür gün ame
liyat yapılacak ve bu ameliyat neti
cesinde cinsiyetini değiştirerek erkek 
olacaktır. Şöhret, bu halden memnun 
görünmektedir. Ameliyatta !stanbul
dan gelecek bir profesör bulunacak. 
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1 tezahüratla istikbal edildi i ·---~,-- ·ull ;;ıııuııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııı ~ i N G i L T E R E N İ N 
rmrmı'Jıllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı= T A A R R u z A 

-1 GEÇME~! 
1 

Behçet Uz'un 

~ıl 
1 

~::~g~~:!~ gazetemize beyanatı: 
ııtatü vücude getirilmlştir. Bu statü 
metropol muhafaza ordusunu, Britanya 
kuvvetlerinin düşmana hücum için de• 
ru:ıaşın gitmeleri takdirinde Büyük 
Britanyayı müdafaa ile tavzif ebnekte• 
dir. 

Filvaki, Harbiye Nazın Eden'in son 
söylediği nutka nazaran İngilterenin 
taarruza geçmesi beklenmektedir. 

:Muhafaza ordusunun ~hizalı tak
viye edilecektir. İngiliz tebaası olmı
yanların da muhafaza ordusunda istih .. 
dam edilebileceği bildirilmektedir. 

/ngiliz; hava muvallakiyel
lerinin lapanyada ilerin 

teairleri 

lıürı lnönünün '•da &ece .. at 22 de h 
bu aabah iıtaıyonda aldığımız; resimleri ... 

Londra 20 (A.A.) - Bitaraf memba
lardan alınan haberlere göre, İngilizler 
tarafından kazanılan son hava muvaf
fakiyeileri İspanyada derin bir tesir 
bırakmıttır. İspanya halkı İngiliz pi
lotlarının Almanlara faik olduğu kana-ş.1 n ~_'•ket •den Reı.,;""'! \renle Anka-

14rp1"0nu bugün .. at CUnıhwıımuı Mili! 
h"~•"1ya rııuv ... ıaı .?-::_ul lylrım geç• Hay-

. '-'Jnuzu d . ı.ı.n Ş erdir R · · 
ti.f • gar a Ista b · eısıeum ... 
ıı.,"•ki!i, rııeb'u;lar ; lulda bulunan :Maa
tnırıtor Lutıı Kırd~ :~ ve Belediye Reisi 

iyet fnildürü ' qtanbut Komutanı 
ı tna.tbuat rn .. • 

\lmesai.IIeri ve 

İtalyan 
l.lolitlkasııım 

haşhea 
. hedefi: 
1
"9flfz lilo&unu 
Jrı&ı1tdan • .,,,. 

11•zııeıe,.e 
feuı,.111e ... , --- ~. 

:~~at riussolini'nin 
uşmanlarının 
~dedini artbrmak 
ı~tem.ivece'i daha 
zıvad~ muhtem ld" l.oıı~ e. ır 

hıı.tı, ~· 19 (A.A.) -~Yter- '."" 
'""'1 Çe~lanı ltalyan - . lngıliz mat
ilıtııı.lt k, Yahud Bailt ~Alınan nüfa
llıu,..,lve Yaiıud da !talan da daha ı:en 
l -._, .. ini it Yanın Afrıka . 
""veu olay!"flırab'I daki 

'don :.ırıru ikiye böinıok ı ınek ıçın lngi!ız 
lıau, ı..ı:;;;n lllanevr .. uu rYesuu istihdaf 

•'reı •lnı•ktedir uyuk bır dik-
ecraph. · 

ı.,~~1Yan hattı &~ıete.; diyor ki: 
" Ingıı ""'•keı;ıun t,Jerı tere la.rafından bathca hede(i 

ı &•rant.ini Yun · ' •·ıtıek, Yalı n ıııneıt kı anı.starı, ve-

kelil bir halle küUesi k~şlardır. Milli İnönü MasigJi'yi kabul atindedir. İspanyollar, Almanların Lon-
Şef, garda toplanan ve kendilerini alkı,... drayı bombardıman etmelerine muka .. 
!ayarak aamlml tezahüratta bulunan kala- etti bil, İngilitlcrin de Berlini bombardıman 
balığı selimlamışlar ve refakatlerinde Aka· Ankara 19 (Telefonla) _ Reisicumhur edeceklerini zannetmektedirler. 
deınJ Komutanı General Ali Fuad olduğu . İn" .. b .. t 16 da 1 'le ti Al 1 "t " . 
halde, nhtunda bekliyen Acar motOrüne Ismet onu ugun saa .. .. m~~ e e ne man ar parasu çu • 
binerek Florya Deniz köşküne hareket bu· ) dönmekte olan Fransa buyuk elçısı B. Ma- , 

yujuAşlarHdır~IB EDl.LEN ·i;:~;~;~~rın ler hab~kındta ingidı~,e-
~ Türkiye reye ır no a ver ı er 

AL 1 AN y A ! hakkIDda bi~7;ı'!~.~o (A.A.} - D. N. B. ajansı 
Alman paraşütçülerinin ünüormaları lngiliz Havacılık hakkında Hariciye Nezaretinin İngiliz 

.. , ez 8 ret 10 dek 1• tehll~Ierl hükumetine İsviçre hükU:meu ,asıtasil• 
ı-,. l!t vermiş olduğu bir notada şunlar yazıl-

bH rİf 8 tabrib ~d!- Bulgar matbua. m~~~:~ ve paraşütçü ekiplerimiz 
len yerlere dıkı- beynelmilel kaidelere uygun üniforma

lar taşımaktadır. Tayyare mürettebatı len kırmızı bay- tının bazı neı••· ve par,..ütçülerin milli üniformaları, 
raklarla doldu ~:~~r.tayyarecilerinin ünifonnalannın 

Londra 19 (A.A.) - Daily Tele~aph ga
ZE>tesinin havacılık muharriri yazıyor: 

İns;iliz Hava Nezaretinde bütün bir du
\'an kaplıyan küçük kırmızı bayroklarla 
işo:ırE'tlenmit emaye bir harita mevcuddur. 
Bu kırmızı bayraklar lngiliz bombardıman 
tayyarelerinin kuv-:etli bomba attıkları 
)·erleri bir bakıştıı. gOrmeğe imkan ver .. 
mektedir. Her sabah saat 8 de Almanya 
ve Alman işgali altındaki arazi haritasının 
üterine o gece zarfında yapılan baskınları 
göstermek için yeni bayraklar çivilennlek
tedir. Ruhr havzası şimdi bayraklıırla o ka
dar Ortülmüştür ki , yalnız bu sınai 
bölgeye mahsus olmak üzere veni bir ha
rita konulmuşkır. Ruhr havza!'lı uzun za
mand:ı.nberi batlıca taarruzlara hedef teşkil 
etmektedir, Her ay bu havzaya binlerce 
bomba atılmış, fabrıkalardan başka mühim 
demiryollarının iltisak noktalan tshnb e
Wlmi~tir. Meseli ftamm, haziran başınpan
bt:ri 29 büyük baskına uframıı;tır Bır gece 
zarfında 3 veya ' taarruz yapıldığı ,·akidir 
Almanya ve ifgali altındaki at·azide taar
ruza \lğrıyan yerlerin adedi 300 kadardır 
Tayyare fabrıkalarının, hava meydanları
nın, mühimmat fabrıkalarının, petrol tas • 
fiyehanelerının, tank, dok ve dığer h~dcf
lerin tahrıbındcn maada, Almanyada ciddi 
bir l!tıhsal inkıtaı da mevcuddur. İngıliz 
bombardıman tayyareleri dı.işman memle -
ketinde gittikçe daha uzaklara gidiyorlar 
Vt! bana .Oylenditıne gore, bır aydanbrri 
düşman topraklarının bu kı5mı.na 40 bin 
tondan fazla bomba atmışlardır. 

Balkaıdar birle.~meli 

yatta bulunma• Bütün modem devletlerde olduğu gi
bi, tayyare mürettebatile paraşütçü as-d ığı bffdfpfffyor kerler. üniformalarının üstüne hususi 
bir elbise giymektedirler. Bu i.se 1936 
danberi bütün geçid resimlerinde gös
teriln1i~tir. Gene bu elbiseler llJiol kol 
üstünde a.cı.kert rütbelerin bariz bir su
rette görülebilecek işaretlerini taşımak
tadırlar. 

Bulgarlar hangi 
·~ı;v~tl~rı • • ve nıçın 

s i ı a h altına 
da ~ ~ ır ~ r d • k I·~ r ı n ı 

t"~rib edivorlar 
Solya 19 (A.A.} - Bulııar Ajansı bilıliri

J oı: 

Bula:ar radyosu ve Bulgar matbuatının 
Türki,)"edeki Sovyet se(iri Terentiyefin An
kkrada buhınn1aınasına mukabele teşkil 

elıııek üzere l\loskovadakJ Türkiye büyiık 
eh;isinin Ankaraya çağırılacağ"ınn dair hiç 
hir zaman ne"!lrİ)'Btla bulunmadığını bildir
meie mezunuz. 

Bundan başka, ecnebi memleketlerde do
Ja':'an şa)"ialr.rın hilıifına olarak, Buh::aris
tanda ihtiyatların aı,kerlikleri tecil <!dilen 
pek mahdud miktarda bazı efradın bir talim 
devre:,i için siliiıh allana çağı.rıldığını tasrih 
etmeyi arzu etmekte)-iı. 

ltalyan ajanaı da teyid ediyor 

Bunun içindir ki, mezkılr hususi el
bbicler dahi beynelmilel hukuk kaide
lerinin tasrihatına muvafık bu1ur.m:ı.k
tadır. 

Esir edilen Alınan tayyareci veya pa
raşütçüleri, beynelmilel hukukun harb 
esirleri hakkındaki tasrihatına te~kan 
muamele görmedikleri takdirde, Ingiliz 
tayyareleri mürettebatına karşı derhal 
en fiddetli mukabele bllmisil yapılaca
ğını Alınan hükUmeU yeniden işaret 

eder. 

Çinde müthiş 
BiP feliilıet ! 

Binlerce köy yıkıldı, 

yüz binlerce insan aç ! 
lıa,ka va Ud da lngıliz Ymelinj lecriıbe 
tc:ı.a.ıılir 4felere çe" filosunu M.15.ltdan 
dan llaı~"llolıru•nınlrrnoktir. Herhalde bu 
ı-ub\ r~ tılaı-lll diğer Part.Onerlerı taraft'l· 
laYre~riı!'t Ve ibzaı kısıı;ılarında goste
l~lya.ru.rı \' trı.ı..ıtenaıc edilen Y•l.ıı;tırnıa 
lo?de llııhv Unaııı.t.na ~ gorülmektedır 
olıuı ve buer <tevıeu . allı hattı hat"eketi 
· do ı •rırıın '"'L • k nw • unvıı. " etıer, ..... usan •ıtında • 

~'Paka nıea·~:ute~cııu ·~:~l~ır nluın ba- ve uvveth nlmahdır 
lıt te det ennln ldr ki veren •Av-

Sofya 19 (A.A.) - Stefani ajan.. .. ından: 
Yarıresmi Bulgar ajansı Bulgaristanda 

ihtiyatların silah altına çağırı1dığına dair 
ecnebi memleketlerde dolaşan şayiaları 

kat'iyetle tek.zib etmekte, yalnız son mua-

Pekin 20 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil
dirivor: Devamı. yağmurlar yeniden tuğ
yaniar husule getirmiştir. Kaifeng'den ha
ber alınd.ıi{ına göre, Hoangho barajlan bir 
çok yerlerde mukavemet edemiyerek su
ları koyuvermiştir, Binlerce köy mahvol
muştur. Yüz binlerce kişi ölüm tehlike
sine maruz bulunmaktadır. Bunların çoğu 
büyük müşkülilla kaçabilmiştir. Tehlike al 
tında bulunan mıntakalardan mülteci lctit
leleri dalga halinde kaçmaktadır. Tahmin 
edildiJ;ine nazaran ölenlerin adedi pek çok
tur. Suların çoğalmakta devain ederek fe
liketin daha ziyade büyümesinden korkul

ı•l'unes er bir orneğ a • di.ı.sturunun 
l • &atetesi .ı_ 1

dir Londra 19 (AA.) _ İtalyan - Yunan ih-

Bu müessese İzmirin malı olmaktan çoktan 
çıkmış, enternasyonal bir ikbsadi 

kaynaşµıa yeri olmuştur 

İzmir Belediye Reisi BEHÇET UZ 
izm.ir 19 (Telefonla) - En son hazırlıkla- iktısad bayramını tes'ide başlayacağız. Bu 

rını da büyük bir titizlik içinde tamamlayan bereketli aylar içinde hazırlanan Fuar hak .. 
Fuarımız beynelmilel anlamd, büyük bir kında hüküm vermeyi İzmirin sayın ziya• 
eser olarak yarın •bu&ün• kapılarını tören- retçilerine terkediyoruz. Her yerden gele • 
le açacaktır. cek yÜz binlerce ziyaretçiye göstereceği • 
İzmir Fuarı hakkında daha açılmadan ve miz eser, bu hükümle kıymetini bulacaktır. 

tetkik fusatını bulmAdan kat'i bir hüküm Bu müessese, İzmirin malı olmal'tan çok .. 
vermek imkiı.nsızdır. Fakat hanrhkl'lrın tu· tan çıkmıştır. Cumhuriyet hükOmehnin 
tuluşuna ve ihtiyar olunan fedakıir1ık ve müzaharetile, Milli Şefimizin işaret buyur-
ihtimama bakılırsa eser1 verilen ehemmi • duklan manada milli bjr toplantı yeri, en .. 
yctıe mülenasibdir, diyebiliriz. ternasyonal bir iktısadi kaynaşma yeri ol .. 

İzmir Belediye Reisi bana1 Fuarın açıl .. muştur.• 
masından evvel şunları söylemi~tir: Fuar yarın •bugün• saat tam on se • 
·Yarın İımirin değil, Türkiyenin büyük [Arkası ga}ıife 2 sütun 6 da] 

"FilıPetl aPıyOPUZ ! ,, 

urıanı ta "'1= fU t llf 
btek 

5 
ha ka ... 1 latırJarı ya•ıyo . 1 ı hakkında mütalea ytiri.ıten Times ga-

Uı.ercd . ., rnuı.1 b '· r. t · b h • · dıkJarı (" it, JtaJ;yan nı e tler !Crdedil- ze f'Sı U i t1,Jaf1n doğrudan doğruya Jta}-
Iİdtcek ~"-ana bakılırsa b atbuatının kullan.. yen ~plomaı=;ısl tarafından pntaj maks1d
ltıtll'an lir. Belki Da U istekler çok ileri larile ıhdas edildiğıni yazarak şunları il3ve 
•ile olanı arıu ttlii:i a vu~ li0ca m1Psclc1.i ctrnektedır: 

yenede askerlikleri tecil edilen pek mahdud Dün, merhum Fikretin mezarı başında, hrıııra~ı anılırken ... 
miktaı-da bazı efradın bu talim devresine 1 [ YazH:il ikincı sahifemizdedir ] 

maktadır 

Lın rak kuUanııa ~linin devri lçın ve- Yunan hUkOmetınin hattı harek~ti her 
l"n ~e~~cn Y•PıltnB!ca h.r. Böyle bir tale- noktadan durüst ve lmkinlan dahilinde a
liııdenı urnata ıore tl !U ~Uhtemeldlr. Veri- ı.ınıkirane olmuştur. 
l ti) dola>, Ama hldı ltaJ)'a takin111 k•t Yunanlstanın kuvvetsiz ve dostsuz ol .. 
~~Ctktir. ltal)a.nVUdluk ttarnı:na lttın1ntt~ maktan uzak bulunduAu bu zamanda Av -
dırna Udu tnucibinc;'1 . Yu?anistanı. lngiliı ;;ıı>anın .cenubu 1f8rkisınde harbin patl;ı -
loou ııe"kcdccek " blnrılız fil'"Un11 yar- . Jğını lonneğl hiç bir mıhver devletinin 
11 h ha,lıca " e u ıuretıe rrıe-•-. li ı. .. temcdiği muhakkaktır. na i ı.· •Unan li <aur ... T 
liılı tnl\an verecek rnanla.nru kullanrua- ımeı yazısıruıı fU suretle devam etmek-

emt·k olan rn h tedır: 
aıu s niyetinde u •ıamata 5U- B ka 
J'tt.aks olını'nin, duşrn lanolın1tt1 fUpbeUdir h Ual nlılar, aralarındaki ihtilafı kendıleri 
hı •tın iktidarını ~~ n~ •dedini ııtrbr~ d~ etmeli. ~irleşmeli, kuvvetli olm'llı ve 
hı Urı.a Ya)'mak ihf rlyafik denizinin d unyaya aı.ı.mkAr bir sima gMtenneJidir -
d "'"ur korkutma lfa!tJnı tatnıın ünıld~~ ler. Sahte dostlar Balkanlan ayırmak, kor
lh1. tiyade IUUht oyununu 1-tbilc et · ı kutmak ve lsthımar etmek bterken hakiki 

emeldir. me!u dostları onlan müttehid ve kuvvetli gor .... 
mek iltemtktedirler. 

ç~a~ğ~ır~ıl~dı~ğ~ın~ı~ta~s~rih~;cy~l;em~e~kt~e~d~ir~.~~~...'..!.!~"'-'.:=.""-.;.::::::=~~===~-=·~·~-==~:.=:::::_~~~~~~~~.~~~~~~~~~~:.:::.::::.:-~~~-:-::-~~~~-ı~.:.. 

Üçüncü sahifemizdeki İngiliz ve İtalyan resmi tebliğlerinden 
anlaşıldığına göre Afrikadaki İngiliz Somalisi tahliye edilmiştir. 
Bu resim Afrikaya sirayet eden mod,ern harbin orada taarruz silahı 

olan motörizelerle İngilizlerin ayni 
müdafaa silahı olarak kullandıkları 
tıklarım göstermektedir, 

• 
zamanda çöl için en elverişli 
hecinsüvarlann nasıl karşılaş-
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EHIR 
~ Mall=iıll<em<e~e ~ 
~ 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: 

Muhtekir bir manif a
turacı tevkif edildi 

IHID&tAy<e 
Staci Omonye'den 

Dünyada en güzel şey 
Mişı MilÜf&ll çayını küçük yudumlarla iç

tikten sonra kalktı. S.alondtiı çıkacağı es
r.ada hizmetçi kadın elin:le bir ak';am gaze
te~ile Jçeri girdi. 

Çeviren : Ömer Nejad . , 
Bu sözler üzerine !.ora omuz si~ 

Mi!lişan'a müstehziyane iyi bir gece t 
etti. Jıjl" 

Tiftik tevziatı 1 f ""'l('lsi""lli'aERLEn""'"I Merdiven köyü 
cinayeti failleri 
dün getirildi 

Sultanhamamında Sultanhamamı pRzarı 
sahibi Hayim Yerli Mallar pazarında olt ku
ruşa satılan Tobrako denilen cinsten bas
manın melresini 60 kuruşa sattığı için cür
n1ü meşhud yapılarak yakalanmış, ~1Hli 
Korunma kanununun 32 nci maddesi delf..
ictile 59 uncu maddesi hükmüne göre ce
zalandırılmak talebile asliye sekizlnci ceza 
r.ıahkemesine verilmiştir. Hayimin n1uha
kemcsinı:- dün başlanmış, iddiaya ne diyec.?
ği sorulan Hayim şunları söylemiştir: 

Karşı koltukta oturan Lora gazetdye 
kı~a bir göz attıktan .rol'lra: 

l\.fillişan yalnız kalın.:a eğHip bebeJ~hJf 
tı. Yavrı.ı mışılmışıl uylıyordu. ?Jı tı 
MiEişan'ın da bir mes''Jliyeh ve ha.yat:, 
ga)esi vardı. ŞıT<tı içinde en yükse~ ' 
rin kımıldA.ndığını duyuyordu. Anne~k p 
gisi, l\.feğerse bu ne td~Lı bir zevkJ111f pf 
dtişündü ve gözleri ycnı bir teheyyücle çt", 
lo1dı. Çocuk ağlamağa ba}lay:nca o~.tl tiJif 
ı·iyor, beşiğini sallayor, bezlerini de~ş f 
du Ancak geceyarısına doğru soyun~ 
tal.ildi. Fakat mini mini masun1u 5t, 
Ci:mek için uyanık k.ı:dı. O bil)~ j 
~lı'lişan ona konuşm:-yı öğretecektlt ~ 
ırıini yerinde sıçrayacak ve onu aJl~; 
Çil~ıracaktı. ?tiillişan onu iyi bir ÇO~ ,:::_ 

rak yetiştirecekti. Mektebe göııder•P~ 
tıı·cır.ak ona her akş3m sualler SO "tJ 
Nihayet onun bir mcsleg.i olacaKh "'' 
1:.ır gün başka bir kadın, ah! Hayır ?ı ti f 
işte bunu düşünmek istl!miyordu. sor> ,. 
rcufuyor, yeterki iyi ~ir kız seçsin d~~,..,. 
Jeniyordu. Böylelikle Allııhı':l iradcSl tr 
&etirilmit olacaktı. ~lki de MilliŞI~ 
nınlarını görmek için u:r.un seneler ,,: 
ya~ktı. Uygunsuz bir 1,r\irültil oldU· · 
;ıır yarı uyanık bir l-ıalJ!! yata~~~ 
Jcıdı. Sütü uııtmak, kauçuk em.zıgı ~ 
mak lizım geliyordu. Meğerse mi.nl . 
bebeğin büyük bir adam olabiinıesı i~ 
tır ve hayale gelmez ne küçü~ teııP'_ 
vardı Ertesi gün uyandı. Bebeği ko~ 
ge1dirmeğe başladı. Lora'nın ve ~ğ3 ,ıt 
sözıerini dinlemek bil~ istemiyordU· 0 

fııııı1111111111111111111ıı11111111111111111111ııuıııı11111111ıı111111111111111i - Şuna pek memnun oldum. Holleş'in 

hakkında tahkikat lktuad Vlüm cezası geciklirihniyecekmişı, dedi. 
MillifBn: 
- Kimdir, ne oluyo~'! diye sordu. 
- Evli bir adam, aLl!! babası. Ç'oktaJ1beri 

yapılıyor 

* KOYUN GELİŞATI - Orta Anadolu
dan külliyetli miktarda kasablık koyun ge
tirıleccktir. * HUBl"BAT BİRLİGİ - Şimdiye ka
dar zahire komitesi tarafından idare edilen 
zahire işleri yeniden teşkil edilen birliğe 
Lağlanmışt.ır. Birlik reisliğine Toprak Ofisi 
müdürü Nuri Orak tayin edilmiştir. Mustafa ile Şükrü 

tevil 

•- Ben dükkanda yoktum .. Çocuk var
nıış. Bir müşteri gelmiş, altmış knruj lan 
satmış. Benim hiç bir şeyden haberim ,.e 
kabahatim yoktur .• 

kaı1sını terketmiş evli b •r k:ıdınla yaşaınağ:ı 
badamıştı. Bir gün bu 1cadııı•n kocası onlan 
biı· arada basdırmış. Holles de bü)-Gk biı a
nahtarla kocanın kafasına vurup öldürmüş. 
Yarın idam olunacak! 

Ticaret Müsteşarı bu 
hususta tetkikler 
yapmağa başladı 

Rumanyaya yapılan tiftik ve yapağı tev
ziaU işlerinde görülen isabetsizlikler üzeri
ne Vekalet bu hususta tahkikat yapmağa 
karar vermittir. Şehrimize gelen Ticaı·et 
Vekileti. müstetarı Halid Nazmi dün bılın
taka Ticaret müdürlüğüne geJerek tiftik ih
racab. mevzuu etrafında tetkiklere başla
mıttır. Ruınanyaya müşavir sıfati!e giden 
~ tüccarların anlaşma metni hakkında 
buraya maliimat verdiği ve bazılarının 
heyetten çok evvel döndükleri etrafında 
fayialar devam etmektedir. Bu itibarla bun 
dan aonra dış memleketlerle yapılacak ti
caret anlaşmaları müzakerelerinde n1üşavir 
aıfatile mes'ul bir mevkide olmıyan kinuc
ler, birlik mensubları, tacirler bulunmıya
caktır. Bu gibi ahvalde müzakereleri yapa
cak heyet memleketimizden harekf"tinden 
evvel ticaret mensublarile görüşerek fikir
lf"rini alacaklardır. 

. Teri i eden kaptan 
ve makinistler 

Kaptan ve makinistler arasında yapılan 

terfi imtihanına aid evrak Münakali.t Ve
klleti tarafından tetkik edilmiş ve kazanan
ların Wmleri dün şehrimizdeki al.:ik&dar
lara bildirilmiş:tir. Böylelikle birer sını( 
terfi etmiş olan denizcilerin şehadetnameleri 
M.&ntaka Liman reLdiği tarafından kr:ndile
rine verilecektir. Kaz.ananların isimlerini 
yazıyoruz: 

Birinci sınıf başkaptanlıA:a terfi edenler: 
Nezihi Aıda, Zeki Oranos, Seyfi GeV"r, Nu
reddin Yılmaz. 

Birinci sınıf kaptanlığa terfi edenler. Ce
lileddin Tolbaz, Neşet Engin, Zeki İtzer, 

Birinci ~ınıl üçüncü kaptanlığa borfi e
denler: Ahmed Zir. İhsan Tansu, Enver 
Tan•ôr, ikinci sınıf ba,kaptanh~a trrfi e
denler: Süreyya Bek. 

Birinci sınıf makinistliğe terfi edenler 
Nureddin Öget. 

İkinci sınıf makinistli~e terfi edenler! 
Ekrem Söylemez, üçüncü sınıf maklr:btli~ı? 
~rfl edenler: Hakkı Saltan, İhsan 'Toksay, 
Tah!rin Bahadır. 

Rumanyalı garsonların 
vazifelerine nihayet 

verildi 
Yolcu salonu için mütehassıs kaydile Ru

rnanyadan getirilen 6 garsonun vazifelerı ... 
ne n..ihayet verilmiştir. Limanlar umum mü
dürlüğü timdiye kadar çalışan Rumen g'nr
sonlann vazifelerinde gayet ağır hareket 
ederek aervisi geciktirdikleri ve bir çok 
yanlıflıklara yol açtıklarını tespit etmiştir . 
B!zim garsonlarla kıyas ediJmJyecck dere· 
~e acemi oldukları anlaşılan Rumenlerin 
yerine Türk garsonlar alınmı,tır. 
Yalnız hakikaten san'ahnda bir müte ... 

ha"'8ıs olduğu anla$ılan ve sPrvis yapmıya
rak yalnız işlere nezaret eden metrdotel 
yerinde bırakılmı!}tır. 
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* DERİ İHRACATI - Alman)-.yo gön
derilecek derilerden 650 bin lira lığı istan
buldan, 200 bin liralığı İzmirden, 100 bin 
Hralığı Mersinden, 50 bin liralığı da Sam
sundan göndC'rilecektir. 

* ~ll."RAKABF. KO~IİSYOlW - Oto
mobil yedek parçalarının fiat ft>spiti işi 
devam etmektedir. Komisyon bundan sonra 
daha sık toplanacaktır. * İllRACAT - Dün 33 bin liralılc ihra
ca t yapılmışUr. Yunani!;tana 10 bin liralık 
limon, kcpt"k, Almanyaya yün halı, İs
vi~eye fındık içi, tuzlu koyun bars::ığı. 

Çekyaya susam, fındık içi, Rumanyaya tuz
lu uylin gönderilmiflir. 

* ÇGVAL GELDİ - Çanakkalede ka
raya oturtan Yunan vapuru kıırhırılarak 

limanımıza getirilmiştir. Vpurdaki 6500 ton 
çuval ve kanaviçenin boşaltılmasına haf -
!anacaktır. 

* llARİCDES KERESTE TEKLİFİ -
Bir Bulgar firması memleketiMize c:am ke
restesi satmak üzere müracaatte bu!un -
nıuştur. * TİFTİK SATIŞI - Rumenlere satıla
cak ikinci parti malların kontrolleri bit
mi~tir. Scvkiyata başlanacaktır. 

Maarif 

* ÜSİVERSİTEYE ALNACAK DO
ÇENTLER - Üniversitedeki mt.inhal do -
Çt!ntliklere alınacakların imtihanı teşrini

evvelin ilk haftasında yapılacaktır. 

* İIOIALLİ TALEBELER - Liselerdon 
mtzun olacaklardan ikmali bulunanlar 
bölı;?e maçlarına iştirak edemiyeceklerdir. * YALOVADA - Kaza merkezinde bir 
i!k okul açılacaktır. Kaplıcalarda da bir 
ilk okul inşası kararlaştırılmıştır. 

* CSKl"DARDA - Kazaya bağlı Alem· 
dnr köyündeki yatı okulu liğvedilmlş, ta
lebe~i Beykoza bağlı Bozhane köyündeki 
yatı okuluna ilhak edilmiştir. * ÜNİVERSİTEDE DITİHASLAR 
İmtih&nlnr, eylülün son hafta'>ında haş
hyacak, teşrinievvel sonunda bitee~kt;r. Ye
r..i yıl tedrisatına 1 tcşrinisanide başlana -
caktır. * .YARDI~ICI ÖGRE'DIE~'1.FR - K<ı 
san'at enı::tl tülerine alınacak yardımcı ö~ -
retmenlerin İsmetpaşg Kız Enstitüsü öğret
men kısmı mezunlarındı.n olması kararlaş
tınlmııtır. 

Vilayet ve Belediye 

* YESİ SİİRD VALİSİ - Siird Valili· 
ğine ta~dn edilen İstanbul \•ali muavini 
Halük Nihad perşembe günü şehrimizden 
aynlacaklır. * FENERBAHÇE - Belediye, Fener -
bahçede istim\Ak işine geçmiştir. Burası 

iı:;-in hazırlanan imar plinmın tatbikına 

suçlarını 

etmeğe uğraşıyorlar 
Bir müddet evvel Merdivenköyünde Taş

ocakları civarında bir hendekte, hı~larla 
Ortülmüş 00Şs.J.z bir cesed görülmüş, birkaç 
gün sonra da cesedin başı gene ,o civarda 
g<. mülü olarak bulunmuştu. Yapılan tah
kıkatta, cesedin Kadıköy temizlik amele
ıi.ıden l\.tcvlüda aid olduğu anla.!;ılmış. 
ıtevlüdu öldürenlerin de arkadaşh~rında:-ı 
Kastamonulu Şükrü ile yeğeni Mu~!a ol
dukları ve 550 lira parasını almak i~in Ol
dürdükleri te:-pit edilmişti. Şükrü ile lt1us
tafa, dün. Kastamonudan İstanbula getiril
mişler, Emniyet müdürlüğüne tesliın edil
nıişlerdir. htustafa ile Şükrü, vak'a gecesi 
!'..fevlüdla beraber olduklarını, takat. para
sını kendilerinin değil Reşfl.d isminde biri
ı;inin çaldı~ını, MevlUdu kendilerinin öl
dürmediklE'rini, o geceden sonra da blr da
h:ı görmediklerini söylemektedirler. 

l\.tnznunlar bu~Unlcrde adliyeye verilecek 
lC'rdir. 

df'rhal başlanacaktır. * İ\IAR İŞLERİ - Belediye İmar mü
d'Urü bu ak~m Ankaraya giderek Kadıköy 
ve Ü~küdarın imar pli.nlarını götürecektir, 

* E'IİNÖSÜ MEYDANI - Dünden iti
barc·n asfalt1anma işine baş1anmış:tır. Mey· 
d;:ndaki lilmba miktarı da arttırıhnı.ştır. * BELEDİYEDE YESİ TAHSİSAT -
Fen ve Sıhhat İşleri müdürlüğüne Bele
diyece yeni tahsisatlar verilecektir. 

* YENİ MEYDAI'<LAR - C•küdarda 
I!c-kim Alipa.şa çeşmesi 

18k1er bitmiftir. Burada 
lac:akhr. 

Deniz ve Liman 

civarındaki btim
bir meydan açı -

* İ5KF.SDERUS SEFERLF.Rİ 
derun hattına çalışmak için Sadık Zadenin 
Sakarya vapuru kiralanmıştır. * BAKIR GELDİ - lmıire giderken 
kataya oturup kurtarılan Bakır ş;ilepi li
nıanımıza getirilmiştir. Tamir edilmek ü-
7.('re sıra beklemektedir. 

Müteferrik 

*GÜMRÜKLER MÜŞAVİRİ- ı\iü> lef.lr 
Mo.ıhmud Nedim dün İstanbul gürru·üklerın
de tetkiklerde bulunmu1tur. MU,.t~pT', İn
hh:aı: l ı rın likör ve kulu fabrikalarını da 
gezmistir. 

* YENİ BİR MUSİKİ TEŞEKKÜLÜ -
E.o;ki Darülilhan mücssislerinden Abdül -
kadir tarafından .. Türk musikisini sevenler 
kurumu• adlı bir teşekkül vücude getirmek 
için Vil8yete bir müracaat yapılmıştır. 

Fikretin n-ıezarı başında 

Büyük şaifin 25 inci ölüm yılında 
hatırasını anarken ... 

Fikret bu büyük jesti, türlü istib<ltıdlara, 
hotta bütün bir kadro ctvık, mutaba.ı.bıs ve 
cüce arkadaşlarına rağmen yapmışlır, 

Fikreti bugün de arayoruz. 

Mahkeme, bazı cihetlerin mıntaka Tica
ret müdürlüğünden L'!tizahına ve lia}·imin 
tevkifine karar vermiştir. 

Bir kaçakçının 

muhakemesi 
Galatada Mayer han beşinci katta ticaret 

yfl.pan Yorgi Kesercioğlu Almanyanın Kü
vist fabrikaslndan 10 parça pirine, gümüş 
ve altın yaldızlı eşya getirtmiş ve Cumhu
nyet Merkez Bankasına da imzalı bir ta
ahhüdname vermiştir. Yorgi taahhüdünü 
ifa etmediği için kaçakçılık suçile dün a!
live beşinci ceza mahkemesinde muhak .. me 
C'dild.i. Şimdi Almanyada bulunan doktor 
Froym'un karL'tl Madam Helli Ruyf şahid 

olarak dinlenildi. Suçlu: 
•- Ben taahhüdnameyi şimdi vefat eden 

babam T. Keserciyan namına imza ettim. 
Bınaenaleyh suçlu odur. O da ölmüştür.• 
diyordu. 

MAhkcme taahhüdnamenin aslının getir
tilmesine karar verdi. 

KÜÇÜKPAZAR KABADAYISI - Kü
tiıkpazar kabadayısı namile maruf ııuhar
l'em sarhoş olmuş, rezalet çıkarmağa başla
mı~, kendisini sükünete davet eden polis 
'llemuruna da hakaret ettiği için dün adli-

· yeye verilmiştir. Muharrem mahkemede: 
c- Efendim .. şişede durduğu gibi dur

maz bu mubarek. İçtikten sonra kendimi 
kPybetmi~im. Ne yaptığımı bilmiyorum.• 
drmiştir. 

Ma.hkeme1 lfuharremin bir ay hap!tine, 
30 lira para cezası ödemesine ve derhal 
tevkifine karar vermiştir. 

ŞÜPHELİ BİR ÖLÜ>I - Beyoğlundo o
turan Fatma adında bir kadın hastalanmış, 
Beyoğlu Belediye hastanesine kaldn·ılmış, 

orada ölmüştür. Cesedi muayene eden adli
ye doktoru ölüm sC"bebini tayin edemenıiş, 
Morga kaldırılmasına lüzum gösterıniştir. 

c~ır.ed J\'torga kaldırılmıştır. 

BİR SARHOŞ TEVKİF EDİLDİ - Un
kapanında. oturan Nedim sarhoıt olarak ~
kakta bağırıp çağırırken müdahalıa eden 
polise hnkaret ettiği için dün adliyeye ve .. 
rilmiş:, asliye l'lekizinci ceza mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sonunda suçu sahil 
~örülmüş, 26 gün hapse mahküm ve derhal 
tevkif edilmiş:tir. 

Fenerbahçe 
güzelleşiyor 

Belviiniirı yerinde ve 
Floryad(ı iki bii yii.k 

Şelıir oteli yapılacak 

Millisan, Lora'dan daha üzgün! 
- Korkunc bir fCY, di;~ mırı!d3nd\. 
O gazeteleri çok seyrek okuyor ve f.ıne ha 

vadi.slere asli göz atnıayoo:du. Dünyada hay
r:ı.n olunacak o kadar ~ullik!er vardı ki! 

Son seyahatinde Mader adc:larından ge -
tirdiği aydınlık hatıraları )enid"?:ı. yaşar gibi 
oldu. Buna rağmen işittiği dram ruhunu 
taciz ediyordu. Pencer~sınden !iOkağ'\ bak -
hkça orada haykıran gaı!tecil~rin boğuk 

seslerini işidiyordu. 
- Voşhal katili Holles·in ölüm cezası ge

ciktirilmiyecek! 

Yemeğini yedikten sonra bir otobüse bin
di \'e Şarin Kros'da indi. Canlı ve bir ra
ray ihtişamile aydınlatılmış sokakların bo
yunca yürüdü. Ertesi gün infaz edilecek 
elan idam hükmünü henıen herke! unut
nıuş, başka me!'!eleleri konu~uyorlardı. İh· 
Uyarlar, ufak tefek <w1~ıyo;:-:nr. Şurada, blira
da amalar org çalıyor!ar, yahud yorgun bir 
ı;e~le şarkı söylüyorlar, dar sokaklarda 
karanlık gözlü, boyalı kadınlar geziniyor
lardı. Bu kalabalık arası•ula Millişan ken
chsinin bir kaldırım ta:şı gibi i!'imS'.İZ ve meç
hul kaldıj:ını hissetti ·ıe e\ e dönıneğl! karar 
1.·C'rdi. Serhoş bir adam yol boyunca salla
narak yürüyordu. Ve ınülecP.ssıs bir halk 
kütlesi onun tcdbirsi7.liKile eğleniyordu. Bir 
tak!ti geçti ve onu bir k:1ç adım öteya yu
varladı. Serhoş toföre dilini çıkardı. 

Millişan açılıyordu: O bu adamları, onla
rın zaaflarını, ihtiraslan::ı. altlıkları vaziye· 
ti ve kendinden çok ba1ka ola!l varlık 1 aı 1111 
sevmiyordu. Viktorya Şitril i geçti ve solda 
bır sokağa girdi. Ansızın, kucağında küçük 
bir bebek taş:ıyan bir k.nclına çarptı. Mil
li~an kadının savurdu~ adi ve bayağ\ ke
limeleri ömründe işilmemi• olduğu için ko:>r
krcrak kaSjmak islec.li . .t.-.kat kadın birdenbi-
re: 

- Ah! madam, şura-::ıkt::ı muhPkkak ıı:ö -
rüimesi icab eden lir iş var, bir dakika 
çocuğu tutarmısınız? Ben birazdan gehrim. 

hfillişan çocuğu kolların.1 aldı. Ona h&ya
bnda daima iruan'ıetpP-t\leı lık öğretilmifti. 
Ruhu ve kalbi ferağa~ hislerile doluydu. 
Fakat bu hidisede bir ciir'et unsuru vı.rdı 
ki ?.fillisan'ı isyana sevkediyordu .. !Cadın o• 
na ne kanaatini sormuş, ne de kabul veya 
ı·ed için zaman bırakmıştı. Çoc'Jğu kolları ... 
n:ı verip kaçıvermişti. 

Millişan gülünç vaziyeH'lOen ulanarak bir 
an evvel çocuktan kur~ulnıayı temenni e
diyordu. 

Bau defalar küçük \IO~enlerinl be'jlkle 
~llamıştı. Fakat küç:i~c ç:.cuklar.ı nasıl ba
J..ı1acağını pek etraflı !:>ir şekilde bilmiyor
du. Şüphesiz bu bebıex: şımdi ağlamağa, 

l.<tykırmağa başlayacaktı. Belki annesi dö
necektl. Onu beklemf·ktı;!n batıka çare yoklu. 
Böyle saatlerce bekledi. K::ı.dınliı gei ...... e<li
i,ini görünce bulve-rlara doğru yı.irümeğe 

b::,ladı. Gecenin bıl geç saatinde bir takı?n 
uygunsuz adamlar ona dir~.e~ vurdular. Bir 
evden çocuk yaygaraları geliyordu. llebP.k 
kımıldanmağa başladı. Ayaklaı·ıl~ Miltişan·ın 
z:ı.yıf göğsüne vuruyo:>rdu. İşte bu esnada 
tuhaf bir tefkat hi~ :\iillişan' ı sardı. Anne 
muh~kkak bu çocuğu:ıu terketfl\i~li. Zaval
lı küçük yavru! Şa~•ed onu bu sefil muhit
ten çekip çıkarabilseydi -..-e onu temiz, tat:ı, 

samimi ve sade bir inancla aydınlanmış bir 
yu·.,.anın sinesine gOı.iirı•bılseydi. Çocuğu 
ll'uhafaza ederse fena nu olacaktı? Haya
tında bu kadar fevka15.d~ ve şiddetli bir ar
zuya karşı a!ll mücadele ebnemişti. 

Sokağın kenarında bir polis duruyordu. 

Londn 
Nevyork 
Paru 
Milano 
Cenevre 
Aınaterdam 
Berlin 
Brükael 
Abna 
Salya 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

AçW. Kaponlf 
5,24 

Büyük '8ir Tevfik Fikretin ölümünün yir 
mi beşinci yıldönümü münasebelilc dti.n 
bir ihtifal yapıldı. Kadın ve erkek, yüzden 
fazla münevver Fikretin Eyübdcki mezarı 
başında toplandı. Eyüb Halkevi namına mt 

zara· bir çelenk kondu, Halkevinden hir 
gene, kısa bir nutukla meraı:ıiml qçtı ve 
nutkun sonunda, orada hazır buluranları 
bir dakika süküta davet etti. Bir dakikalık 
ıüküttan sonra, Hukuk fakültf'sinden f..Utfi 
Eri-Ki söz aldı ve ·Edib ve insan Fikret• 
mevzuuna. bir hitabe irad ederek bilyfık bir 
ali.kayla dinlenildi. Lôtfi Erişçi dedi ki: 

Ancak Fikretin davası bir mezar başın

dı, uzaklardan gelebilen bir kaç arkadaşla 
h:ıl!edilecek bir dava değildir. Bu, bir mil
letin davasıdır. 

Belediye imar programına göre ilk p!in
da yapıl;ıcak işler arasında Belediyece satın 
flhnan Fenerbahçenin ağacland.ırılması işi 
de vardır. Fenerbahçe ağaclandırılıp gUzcl
le,lirilerek Kadıköy civarının en iyi mesi
ıesi haline getirilecek, sahil boyuna i;;tinad 
duvarları yapılacak, Fenerbahçe pl8Jı mo
dern bir hale gelirilecC"k, bir de güLel ka-
7.İno yapılacaktır. Fenerbahçedeki Bizans 
devrinden kalma hamam da tamir olunarak 
muhafaza edilC'cektir. Bu arada, Knl3mışla 
Fenerbahçe aıasındaki meşhur Belvü oteli 
yıkılarak yerine bütün istirahat esbabını 

ihtiva eden ,:ayet geniş ve modern bir şehir 
oteli yaptırılacaktır. Bu şekilde büyük bir 
otelin de Floryada yapılması takarrür et
miştir. 

Millişan onun yanından gizlenl'rck ge,ti Ni
h:ı.yet yarım saat karanlıklar içinde yürü
dükten sonra evine geleli. 

Lora ocağın önünde sigara içiyordu. Onu 
çocukla görünce alay etti. Ona bu ya~a ka
dar evlenmemiş oldugıırıu, bir bebeğe nasıl 
Mkılacağını bilmediğini b~naenaleyh bebe~i 

pc'Jise teslim etmek ld.zl"n g"!leceğini an
k ttı. MillişAn'ın gözleri aJ~vlendı. Bu 1~k
lili reddettikten sonra k•lktı, kom~uları:'ldan 
bir beşik tedarik etti. B~l>"t~"! bir emzik 
buldu ve be,iği raha~-.;a ken1i yatfk od:'l
sın"o yerleştirdi. Bu ara1!k Lor:ı od.aya gele
rek: 

100 İsviçre Frc. 
100 nortn 
100 Rayişmarlı: 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 

132,20 

29,605 

0.9975 
1,6175 

13,!JO 

•- Fikret gibi rol sahibi büyük bir san'at 
adamını anm:ık İ'iin sadece mezar bnşını ve 
tlümü güni.inü beklemenin başılıba..flOO\ ma
nidar bir hareket olduğu kanaatindeyim. 
Fikrelin tesirler ve ak9-I te9-irler h~inde bJr 
"°"h.11;lyet olarak inkişafı husu!IU bir gra{ik 
çizC"r. 

Temenni ederiz ki, onu anmak i~ln ôlü
ınü, doğumu, her akla gelen fırsatı bilelim 
ve bütün millet eb'adında onu konuşalım.• 

LOtfi Erişçiden sonra Suad Tanter de bir 
hitabe irad elmiş. Meliha Özelkıs ve İrAAn 
Erkılıc Fikretin cMillet Şarkısı• ve ·Mnvi 
Deniz• manzumelerini okumu~lar, ihtifale 
njhayet verilmiştir. 

Gt'ne imnr faaliyeti cümlesinden ol~rak, 
Tepebaşı caddesi genişletilecek, Mri sine
madan itibaren Halk bahçesi ve Şehir ti
yatro.sunun cadde üzerindeki nuıhaddeb 
ç•"ınfJsı kaldırılacak, Pcrapalastan Asri si
n( maya kadar yolun bu ciheti müstakim 
bir hat halinde olacaktır. Asri sinemayla 
Şehir tiyatrosu arasındaki küçük dükkıin
l&r yıktırılacak, Şehir tiyatrosu ve Asri si
nemanın antreleri yola terkedilecektir. 

- Size küçük bir :ıokt::ı işarEt edece~im. 

hizmetçi salona girdi. f 
- Lüt!enj Madmaze1, sizi bir nıad-

mek jstiyor, dedi. ot~ 
Millisan bir kelime söylemedi. ~. 1-

brışına gelmitti. Bir saniye sonra öııtıtl ~ 
kadın duruyordu. Zavallı ihti;>:ır 1P' 
kuy}a baktı. 
Kadın: tiJ 
- Çocuğum için geldim diyerek. 

sizce Millişan'a doğru ilerledi. ~ 
- Çocuğunuz mu? diye Mi1lişan p 

çocuğu vermemek için bir takırn ıe 
düşünmeA:e başladı. #, 

- Size çocuğu bıraktığınu unı.J~ 
runuz? O gece buna mecburdum· ",# 
fecirde kOcamın idam hükmü i~f.ıı.I yf 
cckti. O gece kendimi unutmak ıçıfl ~ 
ic~b ediyordu. Ne de olsa onu.flla ,e -1 

~·· ti.k Hatıralar ne de olsa kolıı.ylı ·~ 
tulmuyor. Kocam ~aat sekizde idatnaJ' 

Bu sözler üzerine ~1illişan ağl:ı1tı •fi 
ia.dı. Bu kadının facialarla dolu vsıı 
kalsın kendi çocuğu olacak bebcğ~~ 
kabo bir kadınla katil bir bab'ld<".'1 ~ 
r,clme!li kendistni eziyordu. Za~a·l·lı ~ 
Acaba bir babaya çekme bu kı~çu~ ı1'I 
daha •imdiden ruhunda yerleşrnıt il, 
?ııtillişan artık büyüit rüyası için J1'1rııt' 
etmiyecekti. Çocuğu anne~inin kotl• ıı): 
raktı. Kadın kucağında çocuğu kararJ f 
daldı. Millişan a~lıyordu. HayıtltO e~ ~ 
şc:yini, anneliği tanımıştı ve bu ı>fl j; 
bir telakki, hayata bir bağlılık te 
yRratmıştı. Fakat şin1di? ü1 

Ak$am yemeğinden sonra k~lk~J. #. 
na çekildi. Soyundu, saçlarını omu~ .• 
r:1ktı. Beyaz gecelii,ini giydi. Ayrı.B~~ 
uzun baktı. Açık if,.deli saf yü:ıÜ t1 tf 
i~irıc batmıt gri gözleri küçülrn~'et1ıı' 
yor ve saçları hafifce kırlaşnnş bır ttıJ 
lıvordu. Hayatta henüz kimse or.t.I f 
tirde görmemişti. Bir kaç damla 'i9.' f
rini tülledi. O, onlan çabukça !'iildt·,.rf 
ellerile acele kır sa.çlarını toplaJ;. ~ f 
!eri şakaklarında yatağın önüne dı~ 
lşle Mis Millisan gününün mane~i ~ 
Allahına böyle verdi. Yanında tJJ.ciZ ,,,,,,,,1 
ayrılacak yer yoktu. __ 

İzmir Fuarıbu~ 
açılıyor 
[ BaştanlfJ 1 ind ..ıJ~ 

kizde Lozan kapısında açılacak. ,·e r.1 
nıarfı dinlenildikten sonra Beledı~t! -.,.,. 
nutuk .söyleyecektir. İzmir Beledi:-'9 ~• 

.~,··~ .. 8 sahifeden ibaret olan açılış ntJ 1'i,lJ". 
cnret Vekili B. Nazmi TopçoğlU , 
adına cevab verecek ve Fuar Jc.ııP ..J 
korde!Ayı kesecektir. . '{f~·. 
Fuarın kapıları, davetlilerin ııfS f 

!'Onra açılacaktır. Halk saat 20 de~· 
debil olarak gezmeye başlayacaktır· ',I 
J0.0000 ziyaretçinin Fuarı ziyarf:t 
i.ırnid ediliyor. il'. 

Fuar her gün sabahlan saat orıd ~ 
)'arısından iki saat sonraya kadar ·~ 
lacakhr. Fuar sahasında bir gürnril~ -; 
polis şcOiği, telgraf ve telefon merltı? 
ciana ştetirilmiştir. 'JI! 
İNGİLİZ MÜSTE)!LEKELER 1'-'jiJ 

İZMİR FUARI MÜNASEJlt:f 
BİR HİTABESİ ~ Prag 

Madrid 
V~va 
Budapefle 
Bükre, 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
:MO!lkova 

100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

26.5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,005 

Onu san'atın hayatına girerken h:ı,ka, 
fakat bilhasa son senelerindeki temp'lsile 
bl'mba~kA buluyoruz. 

Fe.kat itte bu, kendi kendini lnk~r key
flyeü, Fikreti ıahsl kaprislerinden sıyır
mış, millet ve inkılibların mAlı yapmıştır. 

Fikretln ölüm yıldönümü münas'°'betile 
F.minönü Halkevinde de saat 18 de topla
nılarak merasim yapılmış, Siya$8.l Bilgiler 
ckulu muallimlerinden Nureddin Sevim 

Fikretin hayatı ve eserleri hakkında bir 
hltabe ired etmiş, şiirlerinden parçalar o
kumuştur. 

Diğer Halkevlerinde de Fik.retin hatırası 
anılmıştır. 

Asri sinemanın müntehasında köşed~ki 
kahvehane istimliık edilecek, üzerindeki bi
na sütunlar üstüne alınacak ve bu kahve
nin yeri de yola alınacaktır. 

Herkes sizin Mader adaların~3 on ay kaldı· 
t,inizi biliyor. Şimdi vanınızd3 bir bebek 
Ş?ı.irürlerse hakktnızd.;ı. ,.e hakkımızda dedi· 
kodu ederler. Siz bu ~beğ:i sokikta. buldu
ğunuzu iddia edeceksiniz. Fakat buna kiın 
inanır? .. 

- Ne derlerse desinler, diy ~ Millişan cc
vab verdi. 

Londra 19 (A.A.) - Izmir !uat' 
ması münasebetile Müstemlekelef ti 
Lord Lloyd ile Amery 20 ağust<>' <' 
!8,10 da radyoda Türk hükO.metiıl~ 
tertib heyetine hitaben muvatf9 
n1enni5inde bulunacaklardır. 'Jt/ 

Her iki nazır da türkçe konu~~~. 
:P.fevce tulleri 31,32 ve 19.60 metre""" 

amanyo u 
Edebi Roman 

TEFRiKA: 19 

Kt::RIME 
NADIR 

- Zül;ilin bu işde suçu olmadığına dair \ Zülil teliş1anafnk; 
ıizi temin ederim Nejad Bey, dedi. Aramıı.· - Haydi çocuklar. içeri gireliın, diye ilcı·i 
da bulunmadığ!nızın farkına biraz cvv~I atıldı. Kızlann hepsi onu takib etmiı;!erdi. 
, . .,rdık_ Nereye gittiğinizi merak ettık. 1' .. a. Ben geride kalmak istiyordum. Fakat, bu 
Jrat rahatinizi ihlil edeceğimizi tahmin ede- hareketimin manasız telakki edileceğıni dü
aı<·diğimizden dolayı affınızı dileriz- fWlerek isteks\z bir itaatle peşlerindC"n yü· 

ıBir saattir sizi arıyorduk ... Züli.l bahç-eye rüdüm. Salon, pencerelerin açık olmuına 
çıkmış olmanız ihtimalinden bahsetıi .. Tah- rağmen, havasızdı. Kapıya yakın bir yerde 
mini doiru imif! .. • dıyen Didarın yüzüne otan caz kulakları yırtJyor, halk:ı haika 
baktım. yükselen sigara dumanları genzi bkı~·ordu. 

Kabahati yakalanan insanlarm mahçup S;ıate bir göz attım. Yirmi dörde yakındı . 
tavrı ve zoraki kayıdsı7.lığile gözlt>rini bakış· Fakat da\·etliler arasOlda gilmef!:! niyetli 
!arımdan k~çırarak başını çevirdi. bir kişi görünmüyordu. 

Bir çeyrek kadar rıhtım üzerinde d:.ırdu- Sofada ve salonda danseden çiftler Mşımı 
hır. Ge«nin güzelliğinden konut\ıyerlar; döndürdüğü için bir sakin köşe araştırdım. 
yalnız, ayın geç çıkacağına canlan sıkılı - Halhukl ne mümkün!.. Genc:lercle:ı mü -
yordu. rekkeb bir gurup tarafından kordon altına 

Bu bahi! belki daha uzayacaktı. Fakat alınmış gibi idim. Namık yanımda oturu· 
yalının kapısında NRmık a:örün1u. Yanında yor. Züli.l etrahmda dolafıyordu. 
bır kaç kifi daha vardı. Bir aralık teyzezademin çok yakınıma 

11t.:1kulduğunu ve gülümseyen gözlerind:? tatlı 
pırılblar uçarak bir fısılb hallnde: 

- Bu gece niç-in böyle durgunsun Ne -
jsd? .. dediğini far kettim. 

Gözlerimi gözlerine çevirerek: 
- Kalabaltktan ve bilhassa $U darH;doı.n 

nefret ettiiimi bilirsin, dedim. Sıkılıyorum . 
Bunalıyorum .. 

- Benim saadetimi kutlayan bir eğlen
tiden böyle sıkılmak ve bunu hiç çek.innıc
den itiraf etmek bir cür'et dC"ğil rnidir? .. 

- Belki de küstahlık! .. Fakat beni biraz 
anlamalısın ve mazur görmelisin ..... 

Bir an dü,ündü. Sonra gülerek: 
- Haydi SC'ninle bir dans edeli'Tl, deı:h. 
Gö7.lerine sert sert baktım. Gülmesini zap-

ta çalı,arak devam etti. 
- Sen galiba bir ŞE:y de yemedin .. Büfe

de hiç görünmedin... Nejad, vallahi çok 
aaçma Sflpan bir adamsın ... 
Namık Zülilin ~zlerini duymuşıtu. Yüzü-

me dikkatle baktı. Hayreti:: 
- Nejad. sahi bir şey yemedin mi? dedi. 
- Yedim! 

- Galiba doğruyu söylemiyorsun .. 
- Seni temin ıederim ... 
- Fakat bir hoşluğun var ... Hasta mısın 

yoksa?-· 
Biraz! .. 

- Nen var? ... 
- Bilmiyorum ... Sersem gibiyim ... Kala-

balık beni boğuyor ... 
- Fakat bir müddet bahçede dolaıtıiıru 

zannediyorum. Uykun geldi ise, i:itirahal 
etl.. 

- Hayır ... Uykurn gelmedi ... 
- İnkitr ediyorsun Nejad!.. MuhAkltak 

uykun i:eldi ... Biz de artık dağılmalıyıı .. 
Bu sırada karşıdan teyzem Zül5.le işaret 

ederek dışarıya çağırdı. Nam.ık ay~ğ,a kalk· 
mıı:;tı. 

Herkeste bir kımıldama, bir hareket sez
dim. Göğsümün üstünden yavaş yA\'AŞ bir 
aı;ırlığın eksildiğini duyar gibi oluyf')rdum. 
Biz bite kalacağımızı düşündükçe kalbim 
fı•rahlıyordu. 

Bir s..ıat içinde bütün davetliler gilU1er. 
N.ımık da veda edenler arasında ıdi. Yalıda 
yalnı7-, teyzemin çok aziz ahpablarır.d'ln bir 
ikisi kaldı. 

Yatmak için teliş ediyormuşum ~ibi yu
karıya çıktım. Üst kalın sofa.~ kıır:uı 1 ıkh. 
Fakat odama girmek istemiyordvm. l\Ierdi
veu başında durdum ve garib bir karaf!.ıı· 
lık içinde Zülilin yukarı çıkmasını bekle
dim. 
Aşağıdan 5esi geliyordu. l\.iisafir hnnım

larla konuşuyor, annesine sesleniyor, E.~ved 
kal!it ile şakalaştyoröu. • 

Nihavet merdivenin alt başınd::ın .• Allah 
rahrtlık versin!• dediğini ve İngilizce bir 
ş::ırkı mırıldanarak ba!amakları atlarlı~ını 

duydum. 
Beni sofada görünce şüphesiz şaşır3caktı. 

Orada niçin durduğumu, elektriği neden 
l akmadıj:unı soracak ve belki de benimle 

gene biraz etlenecekti. 
Fakat hiç de böyle olmadı. Zül51 karan

lıkta beni görmeden i.>nümden hızla IJP.Çti. ve 
od<1Sına girdi. 
Kapıyı kapamadığı için harekfHını seçe

biliyordum. Henüz yi.ık.'>E!len ay, pencereden 
odanın ortasına kadar gümüş )·aldızlnrını 
serpiyor ve eşyayı loş bir aydınlık içinde 
belirtiyordu. Limb&yı yakmadı Ba,ından 
çıkardığı dalı komidinin üzerine koyd:.ı ve 
pencerenin önüne gitti. 
Farkında olmadan kapısının eşiğine ka

ılrır gelmiştim. H=-lının üzerindeki gün,üş 
daire içinde göla:esi, iri bir leke gibi duru
yrırdu. 

İçimdi! bir zonklama vardı. 
E'lin1de olmadan ikı adım attım. Fak:ıt, 

onun, pencerenin ,ör.ünden ayrıldıtını gö -
riince olduğum yerde kaldım. 

\'ücudümü farketmiyor; yalnizlığın f'Dlni
yet; içinde dalgın ve kayıdsu: bulunuyordu. 

KCıllarını jimna!lltik yapar gibi yukarı 
kaldırdı: sağa !tola hareket ettirdi. Gerin
n1eyi andıran bu hareketten sonra yavaşıça: 

- Yatmalı! dedi. 
Geri dönmek ve gene sessizce dı~rı ı;ık

rnnk için davrandım. Lakin ayaklarım kı
n1ıldamadı. Ne yaptığımı hangi gayeye tabi 
olduğumu bilmeden biraz yana Sjekildim ve 
karanlık bir köşeye büzüldüm. 

Bir şarkı mırıldanarak yavaş yavaş clblıe· 
!'İni çıkarıyordu. 

Kalbimde ıiddetll bir çarpınll ve tatlı bir 

heyecan vardı. Onu hiç bir :zş111ıfl 
'I 

yarı çıplak görmemiı;.tim. ti_ 
Elbisesini bir kanapenin üstüne~ 

karpinlerini ve çoraplarını karyol .(d) 
ucuna lırlattıj geceliğini sırtına l!e~l "' 
Uyuşuk bir haldeydim. Derin b~11 ıl' 

{Rtlı Ürpermelerle içim geçiyor; zu,l~rıJ ~ 
olmanın ne eşsiz bir saadet olac'll1ııl' 
da, her zamankinden daha ziyade 
yordum. / 
K•pıyı kapadı, Böylelikle odad• b 

ınahpu.s kalmıt oldum: .. / 
Yuri.ıdü, karyolasının örtüsünll 

}atağa uz.andı. pıt 

Somyanın bir iki gıcırtısından st' tiJ' 
da derin bir sessizlik hasıl olrrı~:,,. 
ruz, açık pencereden, ağac:larda 0 6' 
kuşlarının feryadları aksediyordtl· ,r,, 

Dizlerimin kesikliği o der~~· ilP 
ki, ayakta sallanıyordum. Göğsi.iJIİ/ 
da ııcak bir feyler akıyor, heye 
tikçe şiddetleniyordu. l• f',,J 
Şuursuz bir iki adım daha attırst~, 

knranlık odanın içinde karyolaı .,,t. ,-:, 
\'C nadıde bir tablo idi. Zül.il be) 'pll_J 
ara~ında, fildişinden yapılmış ~· r 
:~.I güzelliği ve bir peri füsunil• .~ 

Biraz daha ileriledim. UJdı1 'ı' t 
altında bir teY çıhrdamıştı. Gef1~ 
ıiz kaldığım halde, o yastıktan 
du·dı. fiil 

(Atkl" 
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Günün yazısı 

Kış gelmeden ... 
Mihver d l l • k 

ıriltereyj lhv ~I erı ııdan evvel fn. 
hlicu-ı ıu a ıcbar etrnek gayretile • 

~U arını lrn 1 in ·ı· A bl" ... O cak noktalan ~ara.tor uğun • can ala- gı iZ resmı te ıgı 
Yorlar B't uzerınde teksıf~ çalı,ı-
larına ·Y 

1 
•
1
n hafta İçinde İnııiliz ada- Londra 19 ( A.A.) 

1 apı an hava t 1 k 1YYt.renin · ı· k aarruz anna aç Hava Nezareti tebliğı· 
hu hiicuını '' ıra. e~miş oldu~unu ve Sonrodan gelen mahlınat dun akşam İn-
f ar netıcesınde 1 ·ı· ''d ı ~a ~ertiblerine • • ngı ız ~u •· ı ı: ı tere üzerine yapılan hucumların umu 4 

dıbnlf bulund ~e gıbı zararlar ıka e- ıruyetle az hasar ıka ettiklerını teyıd et'"' 
sayılacak ka •ııu?~ doğruya yakın mekU.dlr. Bwıunla beraber, yüksek lnfllik 
la hiikrn d d_a~ bıhyoruz. Ve bunlar- l..a blhyetinde mUteaddıd bombalar ct:nubu 
d&faa İr:d e~ilıyoruz ki, İngiliz: mü • tarkide bir te1ur uı.erıne duşr:rnişler ve ba
hasının .. eıı kınlarnamıf, bilikis zı evlerı hasara uğratmışlardır. Ve baı.ı 
Yiilcı lın .r~aterd.iği fİddet nispetinde klmaelerın yaralanmasına sebeb oımu,lar· 
nın, ~ '•hr. Mıhver devlet adamları·! dır. Yaralılardan bazılan Olmüştür ' 
rrı(:k aklarında, ne niyetler besle- Gece dUfmanın hava faalıyeti buyuıe mık-

k ~e .olduklarını İnrili l .. h . yasta olmamış, fakat Ingıltere ve GRlleı 
ıu ıyı takdir ediy ] z e~ fUP esız, cenubunda muhtelıf mahallere bomhalar 

••layarak d"" or ar. vrupadan atılmışUr Hasar azdır Aı kimse yaralan-
iini bu .. 

1 
unyaya sirayet ettiraece- mı~tır. ' · 

1 •u unda bi k k • ça ••lıilrnız . r aç ere ızaha • • 

Londra 19 ( A.A.) 
!arının uzak ":'~ver hegemonya arzu
ke telikk' "!•kb~le rna•uf bir tehli
delilter hı edılernıyeceğini gösteren 
tarafınd erbııün ve bizzat bu adarnlllr Hava Nezareti tebllil: 
Çen haftan ol hol verilmt>ktedir. Ce- Dün cece bombardıman tayyarelerin-Uz 

a 111 f d B tekrar Mihano ve Torino'da bulunan Jtal-
tarafından V· ın a ay Rudolf Heı ' yan tayyare fabrikalarını bombard1man 
nutuk huni d•Yan~d.a • ıöylenmi~ olan etmişlerdir. 
V•kili lıu n•rtkan dbırıdır. Bav Hitler'in: Ba~ka tayyarelerlıniz de Bardheinfeldon· 
ı ·ı· k u un a b 1 . 1 1 •bul d'l ' «son atış tek - de alomİn)·um fabrikalarına Alınan. • Is· 
·ı • ı rn d"' ' · 1 e ltalyanı e ıgıne KÖı-e, .\.!manya· \İçre hududu civarında \Valdshut kimyevi 
ku\7\retler' ~ ~~Pacaklan tek İf, bütün maddeler fabrikalarına hiıcum etmişlerdir. 
kiliz rrıuk tnı ır araya Retirerek in.. Bu fabrikaların binalarına tam isabetler 
hıtu y k &vernetini Jtırıp İmparator .. k;.ıyde&lmi1 ve yakılmlŞlardır. 
çıkç,. 1 

•• rnaktRn ibaretı oldui?unu ' Freihurc ve l\lulhou!"e civannda 
ıiyaı• '

0
Yle1:"if ve bu sözler ti "h •· ~ı'"im la)·)·are fabrlkalanna mühim 

inr ı rnahfıllerinde A 1 mı v~r ıka cdilmi~tir. 
1 

121
1' .. harbi Yaprnakt manyanın hır Sahil müdafaa teşkilitına mensub tay

un~ugu suretinde tef~: <:~~ u_z:._k bu.. yarelerinılz projektörlerin kesif faaliyetin41 
FıivaJci ih e ılmıştır. \'e tayyare dafı hataryalarının ~iddelli ate-

fıati, k,,;, tn ver devletlerinln men· ~iıJ(" rain1en Bulu~e limanını muvn.fiaki
dir. A.ncaJc n evvel. harbi bitirmekte- Yl'lle bombardıman etmi~lerdir. 
hareket 'k h~r~ın en ehemmiyetli Ta~·,.·arelerimlzin he~i üslerine dönmüş· 
•dalarilern~r ezını leıkil eden İngiliz !erdir. 

cıvarları . • kı 
•y(İJJün Üçün .. b flÇin ' lı·~langıcı, Alman resmıA tebligı'"'• 
di.izle Recera. cu a tasına dogru gün· 
lı 1 ın tesaviıi d u •n rnedd" • ..na .. n a vuku 
latıp Mara, ~ c~ı~r hAdt,elerinin ıık • 
•a küçük e~ızı. kıvılannda bilhaı-

. Rernılerın b 
trıanule ınin. 

1 
al1nmr.-sına ta-

l • 
1 0 ac•k rle • 'd-' enrneııne ve bu • r~c~a~ •• uet-

tınaların da ... ~evaım~ mahsus fır· 
der. Dernek ç~~a rna.,na tekalıul e • 
ınüttefiki İrnk~ •Yor ki A lrnanya ile 
IS eyliılden •nsızlı rnürnkün kılarak 
1ı· k •vve 1 T d ır aç nokı d ~qı ız a ~!arının 
h.tnrnalarını •:ın • 1 bırden iyice tu • 
horeketine lı 1•rnın edecek bir ihrac 
v a, •rnak 

• t11.arruıları veyn adalara ha· 

Berlin 19 ( A.A.) 
Alman ordulan bqkumandanlığı tebliği: 
Alman hava kuvvetleri 18 ağustosta yeni 

bı.iylık muvaffakiyetler elde etmişlerdir. in
gilterenin cenub ve merkezinde mühiın ıs
keri hedeflere muvaffakiyetle hücun\ ede
ı·ek sınai müea...eseleri ve demlryol111.rını ve 
tayyare da!i batarya mevzilerini, I.ondra 
civarında Kent ve Henphire kontlukların· 
cia tayyare meydanlarını bombardıman et• 
mi~lerclir. 

Manş kanalı üzerinde bulunan deniz he
d('Oerioe k8.r1l yapılan hava hücumlarında 
tOOO tonluk bir gemi batırılmış, bir diğeri 
alır hanra uğratılmıştır. 

lıer 1rnParaı0~1 
_t••did •lrnekle bera· 

'•Y•, Malta ıı'lı~~nk Cebelütt•rık, Sü
)-etini tuna • 1ı denizdeki bi.kimi-
1 '· natındahı erını de kıs u unduran yer· delil hava muharebelerinde bombardım.an 
onu aman d; zanıanda ele geçİrttrek ve avcı tayyarelerimiz düşmana ağır zayiat 
"ete reti11n k tYecek rt\ustar bir vazi· verdirmiş1erdir. 

Bir ('ok mahallerde cereyan eden fid-

Mihverin lı e rnecburiyetindedirler. Yarbay Huthun kumandasındaki bom • 
ve t:İva u harekP.tlerin~en Akd • bardıman tayyare fHomuz yalnız bugün 51 
hiidir k~j• laallU.k eden kısım] enı~ 1 düşman tayyaresi dUtWınüttür. 
rrıekt .' talvanın hiıse · • ar, ta ı 19 gecesi muharebe tayyarelerimiz, Lon
Y edır. Ve Kene b sıne ısabet et· ı tlranın tark1ndaki büyük antrepo fabrika
h~n ... Y~nan tera:in!i~~ ~e~ehlP., İtal .. l ıarı. Essex kontluğunda Norwick'de askeri 
edı~elerın Adr"v r·~ını ıntA.c edtn I fnbrik11.ları, Mildfordhaven, Bomemouth ve 

~&dıktan sonra 
1M un bii<ıbütün ka • Wcıymouth liman tesisatlarını ve cenub vi-

•ha eın1n ·u· 1 tllo·a daha vahın ve ta.yetlerinde ve Llverpool civarındaki muh-
tertib ' er l•d• 'k' - • la bo b rdı ı edilrnj ld · rı nıı l\tihd.,.fla t('lif tayyare meydan rıru m a man 
1ıili... f 

0 ttkları ta.hınln edile- ~tmişlerdir. 
Lik' Hodeflerin hep•inde yangınlar çıktığı ve 

k
lehine 

1

:ju~:harn0i1n1ler nb~ derece mihver infiliklar oldulu müşahede edilmi,tlr. Li-
ıı · un "'t" lı rn:ınlarda bir çok gemilere isabet vaki ol

e eıın Yİrrni be ~. u un u hare -

beı hafta ıarfı ~ lfun ve nihayet dört m~~:· 19 gecesi İngiliz tayyareleri cenubi 
tnesi kAbil tnidir".,:, ~hakku4: ettiril. ve garbi Almanya üzerine bombalar atmış
)'a İ)e İtalya ve· t ~ 1'ribler, Alman .. lana da mühim ha.qr verdirememişlerdir. 
kaldı&. "d n~ılterode11 'b ed' d • "' rnu detçe "k' ı aret Dün düşmanın zayiatı 147 tayyar ır. 
enız faali"'etl .1• ·t 

1 taref\n hava v~ Bunlardan 124 ü hava muharebelerinde, 
)" " erı e • d' · •Pını, oldukl •ım 1.fe kadar mütebakisi de yerde veya tayyare dafi ba-
'Uale verilecek11ınna ~" h1tlo.larak .. bu taryalarımu:ın atıe~le dilş;ürülmilflerdlr. 
)'ır!:. dan ibare ceve kat'i bir «Ha .. Tayy::ı.relerimlz.den 36 sı il!lerine dönme· 

t O)Mftk 1i7.ı-. J' mi~. Jerdir. 
• 11 Re ır. 

Moskovada büyük 
hava manevraları 
Moskova 19 (A.A.) - Tas ajansı bildi

riyor: Sovyetler Birliği dün havacılık gü
nünü ttos'ld etmiştir. 

Moskova hava meydanında yapılan bü
yük hava geçidinde Stalin ve silah arka
daşları hazır bulunmuşlardır. 

~ne Sovyet pilotlan bir takım hava ha
reketleri yapmı,, müteakiben a!>keri tayya
relerle pl&nörlerin uçu,ları ve bombardı -
man ve avcı tayyareleri ara .. ında yapılan 
muharebe manevraları seyredilmiştir. 

Geçide dört yüz kadar tayyare i,tirak et
mi,tir. 

Keza bir çok diller tehirlerde de hava 
geçldlerl yapılmııtır. 

Chryıler vefat etti 
Nevyork 19 (A.A.) - Otomobil endüstri· 

sinin maruf simalarından Chrysler vefat 
etmi,tir. 

Hitler umumi karargaha 
gitti 

Bem 19 (A.A.) - Basler Nachrichten ga
zeteıinin Berlindeki muhabiri M. Hitler'in 

garb cephesindeki umumi karargaha git -
mek üzere Berlinden ayrıldığını bildirmek
tedir. 

~~~;::~~~N~•;•:u:hi=B~A~Y~D~A~R ~~~~~~~~~~~~~ 
v SABAH GAZE-.Tt:LERı Harb mıntakasındaki o Siyasi pardon 

~ ki ki" Nasırınıza baaan ve 
H iç VE DIŞ E.'L"IİYETL\ıız· P-OCU arın na 1 bir dakika alı! aanki 
~~ırned Emin ! canevinJıden vuran 

ve dıf ~alman bir Vaıingıon 20 (A.A.) - Bugün Amerika adama kartı hiddeU-
rizıe ı.~rnniyeUnin birtb· · memleketin iç AYhn m-lisl, harb mıntaka.sındaki çocuk- b d 
nu _,naınıayıcı ve .L,_. ıı:-ıne. ballı, bıribi- ..... niz onun ir .par on~u 

Ve rne 1 k Ul..l.Slhın bır kul ld ların Amerikan gemilerine nakline aid ka- ile f8talar, dit1eriniri 
rtl.1.k huau~tirnizin bunları bir k

0
. 1 ui;u- nun proj in1 ittifakla kabul etmiştir. gıcırdatır, fakat ağzı-

k-rdiginı lo 1.. büyük bir uyan1Jd; ~y- G 1 M nızı açamauınıı. Şim-
luç iıH. y uyor. Vatan ve rm· g.,.. enera otors ve di Yunani•lan da o rı1es· }enlerin ask t '-Jlme k.ırıı 
~ııı:. hakkında hazı er mahkemelere Yeril- haldedir. 

ırun da b rla~an Yeni kanun 1-i- F d f I" ' Geçen ıün bir Yunan kruvazfirü Wrpil-
lan.ra, diyor ki:ııu teyıd ettiğini beyandan or aa ıyette • lendi. Bir iki gün evvel de iki Yunan ho.rb 

"llalkıtnı:ı . gemisinin bombalandığı haberi geldi. ••klık da bu me,..ı d . 
hıi IO!.t~rrni'Pll V e e tam hır U)·a· Simla 2() (A.A.) - İki Amerikan tlrlceti Bunları yapan İngiltere mi, İtalya mı?. 
· 

1
' llthı.ıtni r. a~ati tahsil dere 0 lnn Ford ve General Motors kumpanyala- İ11a:iltere o ıularda İngillı harb. ~emisi bu-~rr bir .... ı. Ya!jo&)·ı• Se\·iyeıniz '--lk'ı d cdi~.. r 1 

\ )"""' me t k ~ e ının mühim otomobil karoseri fabrikaları- lunmadığını illn ettiğine töre ltaly~n ta ı
k:1~~ ltlt.'$.toleler~ee ı::il~r:en &eridir. Faka~ nın Hind hükômC'tinin Hind ordusu için a- telbahirlerinin ve tayyarelerinin biı yanlış
ne 1 . an 'lürk \·ata d a ve olımnluk ba- cele sipariş ettllf a:ıtkeri otomobilleri imal lıla aebeb oldukları kanaati kökleşti. Bir 

Çıtı.de en ile • n a~ı, hele bu son e- etm«-k; Ü?<"re husu5l tertibat aldıkları :zanne- yanlıclık!.. Evet ama Yunanistana senelerce tak \"e rı tnernlcketJ · d.lm k ' 
hıi r tıpta ettir k . en utandıtR- ı e iE"dir. telifi.si kabil olmayacak bir z.iyaa sebeb 
ttliğli:i Oı , .. , iç =~:i 'bı~ i~üban ceı;ir- Halihazır Hind kara kuvvetlerinin 20 ili olan bir yanlışlık ... Şimdi bu VAZ.iyette Yu-
)tlintı .~k iyi ka\·ra Jetın hır kül i4:'!kil 

30 bin otomobil satın almağa Uıtiyacı ol- narılılar1n haklı hiddetini düşününti.z. Ancak 
Clrındart 11

1 i&i olan "'rnı.,,I \·e )urdun emni- dutu beyan edilmektedir. İtalya bu yanlıthktan dolayı tarıiye ver-
i t he e~ elerde h .. k · A · i d d Y 1 eketıerde- r•herlitı t"lıni . ll Umtlle merı"ka -Kanada mi$tir. Tarz.iye !'tyas par on ur. aruz, 
L.ulcular koı•Yt1, ""hi .. tır. Başka menl- batan kruvazör, bir nasır değildi. 
daıının ·.,.m•nıı,k.,in,; dr ··~•bilen beşlnd O Banyo bir Uraya 
mu,ıerdir .• 'lıbıt":ouıa bi; ~her TU~k vatan- 1 
VAKiT le oldugunu gor- an asması Fatihde oturan bir 
-- • , dostumuz, en yakın bir 
l'~Stıı;-;;T.\."\tı Novyork 19 (A.A.) _ Amerika ile K•· :r_,c, plijda bir tek banyo-

Aslrrl U V y ApJLl\N" TEHDİDLElt ~a~a ara~ın~a yapdan. müdafaa anlaş;muı ---J· nun kendisine yalnız 
11 . 

1 
• akit. de di • 1

•
1 lunda mulal"a yuriıten Herald Tribune " yol ve deniz parası o-

f1r"..tdı1;c:Ier •unu bize Yor ki: ta1cteıd, mute<"avlz milletler ıarb yarım J. Jarak yetmiş beş ku-
rın· lllusaıd olduğu açıkç, C%ten) or ki kure!'iinc rirecek olurlarsa' Amf"rlkanm ~ ruşa mal olduğunu 
ttı.:· \'unanı tana k.a:un ltal)a.n ıazctele- kf>llarını baj'lıyarak dt.ırmıya~ağmı l\1. Ruz.. -~ söylüyor ve hesabını 

1 
notalara ıuec ~ 1• sordu.klaı:ı sualler "elt'in dunyaya bir defa daha ihtar ettiğini ;. _ -~. ~ göateriyor. Bu hesa -

Vunan11;u. " tır. lazrnaktadır. ~ .=-~ iii::;i!E" bın üçte birind~n faz-
dırd 1 " le•lınıi) t • • d ıııa e lal)anlarla 8 1 e ıosterdiği tak- .. . lası deniz parast ır. 
8 hun oları talehl u rarlardan, ne ole1caiı ~qın~on 20 (A.A) - Am.Prika ve rd· Tramvay para.sı ucuz. değilse de Lilhc~b 
.: llh•hltrı lt)İd er. bunu lakib edect:ktir 1 nada muşterek mudafaasına aid anlatma pahalı da değilclir. Şimendifer ucuzdur da, 

rıların liUlhuıı ıçın • 1nıdi)e kadar Bal~ meb'u~ların ve haricıye komıte.si azalan- vapur ücretlerinde de tenıilit yapılmasına 
de"Jetırrin la ku tnuha(azaya tara{t 1 nın ekserisi tarafından taıvıb edilmek - bn ıırada belki imkan yoktur. Biitün bun-
hududt n lat '"' ta, ar o :uı tedir 

Atına reldikl · ~arelf'r)e \':uru.11 A d ların kömürle, demir malzemesi ile, ınakiııe 
Şu k•d erı &orulet:ektir yan an Vanderberı a.-lıdaki beyanat- ile Binaenaleyh dünyanın bu günkü şaı t-

na.nrn •r \ar ki Akden' d . ta bulunmu;tur; 
" ı durduk 8 ta ız e lngili.ı do- • So larile 11kı allkas:ı var. Arada bir ecnebi 

d.a)anan bu t<'h~ dl nklaraı "e ta))'arel k- nunda ve gayri kabıl lÇÜr.ab ola- ,ırkeUn cebini doldurmak hırsı da olma
kotay defıldi z·' eri" filıyata C ~r~ ra Amerika Birleşik devletleri Kan.adanın .dıjı halde bizim aklımızdan geçen ucıu:luğu 
fılı)ata re-:mr .· '':8 hu )'tıldaki leh'J•;t l:r müdAfaasından mes'ul olacaklardır. Alınan 
'~ Akdeni d c>~ı '\lunan\ tanın B ılk 1 

1 ~rın 1
. tedhirleri tamamıle tasvıb ediyorum• tf'min kabil olamıyor. Fakat deniz suyuna 

z e )11..lnız 1 rın artla M b' ne diyelim?. O neden pahalı? Oda mı Kara-
\ kUr,. 

0 nıadı&ı.nı co:ı.lere· bul e uıllardan Bloom da •Bu tedbir huaul kulak auyu gibi damacanalar içinde ara -
maları için dua ettiA:ımiz neticeleri ıeti- balarla U'ZUO yollardan geçerek getiriliyor?. recektir .• 

Bu yedı yüz bin kifilik tehrin denize 

Köylüyü koruyan 
kararlar 

İstanbul Viliıyeti Ziraat müdürlüğü İl
tanbul ve mülhakatında.ki fakir köylüleri 
fevkalide sevindiren yeni kararlar vermlştir 
Üç senedenberl köylüye 90 bin kilodan faz
la selektörlenmif ve iliclanmıt tohumluk 
sert buğday dağılml'flır. Bakırköye 4 bin, 
Çatalca ve Sillvriye bet bin, Kar~ ve Ya· 
!ovaya 350, Ü&küdar ve Şileye 2500, Bey .. 
koz ve Eyübe 1500, Bcyoğluna da bin kilo 
buğday ve Silivri ile Çatalcaya iki bin be
şer yüz, Çatalcaya da J.500 kilo mısır dağıt
mıftı. Bu cins buid11y ve mı.s.ırlar ısl:ıh is
tasyonlarından ledrtrik e>dilerek tf'vz.l cdll
mi,ti. Bunlar haSJlal zamanında Aynen Ja
Urdad edilecekU. VilAyet Ziraat müdürlü
ğü bu tohumları fakir ve a.1kere giden köy
lüierden geri almamaya karar vermiş, bu 
karar kendilerine tebliğ edilml,tir Ziraat 
müdürlüğünün köylüyü koruyan bu kara· 
rı her tarafta sevine uyandırmıttır. 

Viliyet Ziraat müdürlüğü geçen sene 
köylüye damızhk 1500 kadar Legorn ve 
Rot cinsinden tavuk ve on bin kadar da 

Resmi leblil: 
Garb çölü Porto Capuzzoda fimal m1nta

k3sındaki depoların 17 aA°'Jstosta bombardı
manından 80nra devriyelerimiz bir ka.ç sa
at süren ve 30 metre kadtır yükselen du
man sütunları görmütlerdir. 

Kenya: 18 atusto!>la Hbunanın bir kaç 
mH mesale!'inde 30 yeril haydudluk bir 
grı.ıp, ingilix kilçük bir Kinga Afrıcan Rifles 
zabitlerinin kumandasındaki müfreze ile 
ufak bir musademeden sonra fırar etmiş· 
tir. 

Filistin ve Sudan: İt'are değer bir 
yoktur. 

• 
ltalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 19 ( A.A.) 

Politika - Askerlik 

Somalide harb 

cil'\s yumurta tevzi etmifti. Yumurtalar köy 
lüye meccanen ve meraklı ,ehirlilere de 
beşer kuruta verilmi,u. İyi yeti1mif iri ta
vuklar da onar kuruta aa.tılmıftı. Bu tev
ziattan çok iyi neticeler alınmı,tır. Bu sene 
de tevılata devam edilecektir. 

i •-• d 1 uml L. >L.- 7• Bir yerin müdafaa ve muhafa:ıa• 
~yan or u an um -rarıan.w.lQ • ·ı · k • .,,.. ••k B • 

1 

girenleri her sen~. ~lıyor. Bunu üç be, mis
line çıkarmak, butun halkı bot ve tatil za
manlarında denize ahftırmak kahtı olduğ:u 

1 
gibi en modern tesisatlı bir pliıjda deruı.e 
gjrmeyi adam ba,ına bet kuruta ::ııal etmek 
de kabildir. 

o iki ihtiraı 
Tevfik Fikret için 

ihtilal... Lizım. Meh· 
med Akif için ihtifal.. 
O da lvım. Bu iki •· 
dam birbirlerini sev
mezlerdi. Fakat ikisi 
dt' memleketini sever, 
memleketi için can a· 
tardı. Binaenaleyh biz ikisini de sevmeli, i
kisinin de san'atinl takdir etmeliyiz. 

Akif Fikrete ·Zangoç. demiıti. Fikret 
Akifi molla ve softa olarak tezyife kalktı. 
Bu onların kanaati, belki de birbırJeıini 
yakından tanımamakdan doğan vehimleri 
idi. İkisini de e~erlerile ve husu~iyetledle 
tanıyanlar, Fikretin Zangoç ve Akifin softa 
olroadıitnı söylerler. 

Halbuki Fikreti ~venler Akife, Akifi 
sevenler Fikrete lilnet okumak lı1zım oldu
ğunu sanıyorlar. Onlar için yapılan ihtibıl· 
lerde bu yanht kanaatin düzeldiğini gös -
termek ikisinin de aan'atklr ve vatanperver 
ruhunu tarize ayrıca vesile olacakbr, 

o Nerede, ne zaman? 
Bu iki sual bütün dünyRyı deli ede<:ek:. 

Nerede, ne uman? Henüz galiba kimsenin 
halledemediği bu nıuammayı k&rfımıza çı
karan İnJ!iliz1erdir. 

Daha bir kaç gün evvel Müatemlekıit Na~ 
zırları: 

·Bizim için harb diitmaru taarruz ettlği
mi2 ve onlara kendi topraklarında hücum 
ettiğimiz zaman ba,,Iayacaktır.• demleti. 
Dün de Levazım Naızrı İngiliz orduı1undan 
bahslC'derken onun vakti geldiği zaman u
mumi taarruz vazifesinde kullanılacağını 
söyledi. 

Eğer bu vaidler tekerrür ederse Amerika 
gazeteleri bilmeceler tertib edecekler, doğ· 
ru halleden karilerine yüzer bin lira ınü
kifat vadedeceklerdir. 

Avrupa harbinden Amerika ıazetelerinln 
istifadeli bir kaç miıH olduluna .cJ'.Öre uğ
runa bir kaç ytiz bin Ura vermeleri müba ... 
Iaıab bir lalımin delildir. B. S. 

--•ı tebı•v•. ıı e, O yerm ıymetı ve ouyu rı• uum..-... ıcı. • d .. f .. 
lngili:ı Somalisinde kıt'alanmız dtişmo.nın ı tany~ya temın e eceR'l men 8atle mu: 

mı.idafaa hattını yardıktan ve cFaruk. u tenaııb olarak me,gu] olmak, yanı 
uptedip ıettikten ıonra remilere doğru zaruretleri miktarlarınca takdir et .. 
ricot eden d~maru taklb etmektedir. Bu mek! Mümtaz Faik FENiK 
remiJer aı•cı tayyarelerimJz tarafından mü
temadiyen bombardıman edilmektedir. 

Bir dü,man tayyaresi avcı tayyarelerimiz 
tarafından düşürülmü,tür. 

Düşmanın Kassala üzerine yapbğı bir ha
va akını insanca zayiatı ve hasarı mu.:;:ib 
olmamlflır. 

Addiı-Ababa hava limanına yapılan di
ller bir akın neticesinde iki klıl ölmüş, beş 
kişi yaralanmıttır. İçinde eııki malzeme bu
lunan iki hangara bombalar isabet etmiştir, 
Şimali Afrikada hava kuvvetlerimiz Sidi· 

Barrani hava limanındaki tesisatla Sol
lum'un cenubu f8rki mıntakuında kamp
ları ve motörlü araba.lan müessir surette 
bombardıman etmişlerdir. Bütün tayyare
lerimiz üslerine dönmüşlerdir. 
Düfmanın Miline, Coni ve Torino üzeri

nfl yaptığı hava akınları neticesinde :?.1.iLJi
noya düşen üç bomba sivil bir bin!lya isa
bcıt etmi!I, kırlara da bir kaç bomba düş
mü,tür, Coni ve Torinoda'ki hasarat ehem
miyet.sizdir, İn!l:anca uıyiat yoktur. Mulad 
vsrakalar atılmı,br. 

Almanya ve lngilte
renin tam ablukası 
Londra 20 (A.A.) - Röyter'in diploma

tik muhabirinin bildirdiğine göre ingıite
ttnin tam abluka alt.ında ilin edilmesi için 
Almanya tarafından serdedilen sebebler 
hakkında Londra salihiyettar mahfilleri 
Alman beyannamesinin değerinde ölçü ile 
kartılanması için ticareti bahriye denizci
lerinin Almanların gayrimefru ve sert hare
ketlerini k8fi derecede tanıdıklarına işaret 
etmektedirler. 

Deniz zayiatımıza ta.aUUk eden Alnıan 
iddialarının akla ıığmaı: evsafta olduğu müt 
tefik ticaret gemilerinin serbestçe ıeyrüse
fer etmesile meydandadır, 

İngilterenin her zaman mayin tarlaları -
nın yerlerini bildiği ve ruhsatiye ile seyrü 
sefer Ustemlnin bitaraf gemilerin yolunu 
kolay1attırmakta ve temin etmekte olduiu 
kaydedilmekwdir. 

İngiltere ıularındA seyrüs:efer edecek ge
milere yapılan tehdide gelince Almanyanın 
bu gemilere kartL ötcdenberi her türlü 
gayrimeşru sllihları kullandığı esasen ma
lllmdur. 

Amerika hazırlanıyor 
Vatington 19 (A.A.) - Ayan meclisi ma~ 

Jiye encümeni Atlantik ve Pasifik donan
malarile 1,200,000 ki,ilik bir ordunun tc-ç
hiılne ald talıliat kanwı projesini k•bul 
•lmiftlr, l 

( __ B_U_L_M_A_C_A ___ ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

•ı 1 1 1 1 1 1 I 
l•I 1 1 1 1 1 1 
1 l•I I ' ı·ı 1 
1 1 1 l•i 1 1 
1 1 1 l•ı 1 1 1 
1 ı l•I 1 1 1 1 
1 l•I 1 1 l•I 1 
1 I I 1 I I l•I 

--il 1 1 ı Ui• 
Soldan snia 
1 - İs kam bil de bir kağıd 
2 - İklil. 

nevi. 

ı l 

: 

1 

3 - En eski silah • Ev akaamından • Ra· 
bıt edatı. 

4 - Etraf - Pislik. 
5 - Siyahi - Okuyucu. 
6 - Vücud • Ok. 
7 - Emmekten emri hazır - Kıvam - Ne-

fiy edatı. 

8 - Ehram. 
!J - Şiire müteallik e•~tler. 
Yukarıdan aJaiıl·a: 
1 - Ebedi Şefin bi.ıyijic ta1rruz emrini 

veı diği yer, 
2 - Evlerin dıunına d*r.ir. 
3 - İ5im - Şark vtı.Bvc• ıerimizden biri -

Bir nota. 
4 - Üzen~ - Tüvan. 
~ - Dere~~ - Bir erk~k ismi. 
6 - T)onuk - Kuvvetli. 
7 - Eski bir kavim - Çakınakla berobe.L" 

kullanılır - Bir edat. 
8 - İdare edçn, döndüren. 
9 - Amerikalı, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IAIKIAILl•IFI! IRIA 
DIEIFl•IBIEITIEIR 
AiTi• PIEIRl•IYIA 
M'EITIEILI 1 K18IM 
8INIUIRl8 D EIVI• 
Nl8IRIOISIUIMIAIT 
AILl8IKIAINI• KIU 
MIEIK AINl•IKI 1 iN 
ELFIO RI• ŞJ! 1 FIA 
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H AKiKAT 20 Aiuıtoı 194~ 

SP R 
Bolıs maçları münaselletile mütalealar 

Ecnebi temaslar hakkında izin almak, muayyen 
evsafı haiz olmak gibi şartlar kondu 

Cumartesi ıünü ak'8JT'ı Beyoitlu sinema
la.rından birinde yapılan ajanlığın boks 
müsabakası ıöründüğü mütevazi şekilden 
ve verdiii neticeden daha çok değerli olan 
bir hidise idi . 

Memleketimizde bir zaman1ar yerleşınek, 
kök salmak istidadını göstenniş olan bakı 
birdenbire tönmüş; bu menfi neticede baş 
rolü bazı organizatörler oynamıştır. 

Memleketin bir çok yerlerinde, karakteri 
itibarile erkeii hemen cezbeden bu q:ora 
ıahsi gayreUerle intisab edenler bulunu -
yor, fakat bunların kum torbası Onünde ça
hrmaları veya bir arkadaşla eldiven giyme
leri ringe çıkmak, halk önünde maç 
yapmak için aağlam bir basamak olamı -
yordu. 

Nihayet beden terbiyesi tetkilitının faa
liveti cümlesinden olmak dolayısll"!, cumar
t~si günü bir boks hareketi gördük. Burada 
alel.icele yapılan bu itin kusurlarından u
:zuıt uzadıya bahsetmeden evvel, on çifti 
bir araya getirmek aibi müspet bir f:ıaUyet 
'österenleri takdir etmemiz 16.zlmdır. Bu 
on çift içinde boksun isminden hat-ka bir 
~v bilmiyen bir iki gene olsa dahi. 

Boklu bilmlyen gene öğrenecektir. Bunu 
egs}ı bir kusur olarak eöstereml!yiz. Fakat 
ıenclıği bu uiurlu yolda yürütürken onu 
iraad edecek, otoritesini kullanarak, yani 
~arlarında isabet olduğu kanaatini vere
rek teşvik edecek idareci ve hakemlerin 
lüzum.una işaret etmek istiyoruz. 

Cumartesi akf81?U, sinema salonunun her 
ta.rabnda bir heyecan vardı. Eıı.k:i "·e yeni 
baksörleri her tarafta enerjik haıek.ellerle 
konuşurken görüyorduk. Bu asabiyet ve te
l~ içinde maçlar yapıldı; bazı k.omh'lları 
hemen orada tesadüf edilen eski bak<!mler, 
nca üz.erine idare ettiler. Fakat bir ço~unda 
orta hakem1erinin çok: asabi, kendilerini 
keybedecek kadar heye<:anlı olduklarını 

ıordük. 
Muhakkak ki her fli ehline yaplıracalıı; 

bah maçlarını da tabiatile eski boksörler 
idare edecekler. Fakat her sporda ol~uğu gi
bi boksda da hakem olabilmek için b;\~inin 
y&nında itidal ve soğuk: kanlılık: meziyet· 
lerinin yer alması liwndır. 

Gelecek maçın hakikl bir ring üzerinde 
yapılmasını ve hakemlerimiz.in eski ~ilği
li. fakat oağuk kanlı bokşörlerden ..,çılme
aini dilerken bu yolda ilk ve müspet adımı 
atanları tebrik ederiz. 

Füruzan Tekil 

Çirkef dolu kovayı koca· 
aının batına geçiren kadın 

Nakibüle,raf sokağında 22 numaralı evde 
oturan İmam Talat ile 35 aenelik karısı 
Lebgüzar Sul tanahıned Sulh Ceza hİlkimi
nin önüne çıkarıldılar. İkisi de suçlu, iki
ıi de davacı .. 
Hiklın hüviyetlerini tespit ettikten 10n

ra ilk sözü imama verdi. O davasını töyle 
izah etti: 

- Biz otuz. bet senelik karı kocayız.. Bu 
aabah eve geldim. Lebgüzar mutfağı &ilmiş, 
işim acele idi, ayakkablarımla girdim. Ka
nm bundu müteessir olmuş. Heril sen 
Müslüman değil misin? İmam da olacak
sın, neye eve ayakkabı ile giriyorsun? de
di ve elindeki pis su dolu kovayı baıtıma 
geçirdi. Üstüm, başım sırsıklam oldu, ka
fam parçalanıyordu, aonra da boğmak için 
ı:ırtıağı.ma aarıldı. 
HAkiın Lebgüzarı da dinledikten sonra 

barışma tekli! etti. Lebgüzar: 
- Dünyada barışamam. Biz yinni scne

denberi her gün bununla kavga ederiz. Be
ni boşayıp daha genç kadınlarla yaşamak 
istiyor. Zaten yirmi ııenedir de odalarımız 
ayn.- diyordu. İmam barıtma teklifini mü
tavaatle dinliyordu. Kansının barışmamak· 
taki ısrarı üzerine o da: 

- Ben de barışmam, dedi. Hikirn ikisi
ne de ceza verdi. Kadın 19 lira kırk kurut. 
koca da 29 Ura 10 kuru, para ceıas.ına 

mabküm oldular. 
Mahkemeden çıktıktan aonra imam Talit 

hem yürüyor, hem aöyleniyordu: 
- Sen de, ben de para cezasına çarpıl

dık. Paralan ödeyecek aene benim. Sana 
detiJ, bana oldu. 

Lebgüzar cevab verdi: 

1 
Ancak memleketimizden transit olarak 

geçen ve val.iyetlcri uzun muhabereye mü
Wd olmayan sporcular1a temaı için ayni 

Kıymetli boksörii,,nüz 
Adil Kalkavani 

Ecnebilerle yapılacak 
spor temasları 

Ecnebi temasları bakında beden terbiyesi 
gf"nel direktörlüğünce ahiren bir talimat
name hazırlanmııthr. Bu talimatnamenin 
ba.zı noktalarını okuyucularımıza sunuyo -
ruz. 

Türk zporculannın Türkiye içinde ve dı
tında ecnebi sporcularla yapacakları millt 
ve temsili temaslara1 merkez is-ti'8re heyeti 
nin karan, lüzumu halinde milli ollmpi)1ad 

komitesinin kararı ve Hariciye Vck3.letin:n 
muvalakatile, milli ve lf'm.slli mahiyeti ol
mayan temaslara da resen, genel direk -
törlük müsaade eder. 

Bu hususlar için temasın vukua geleceği 
tarihden en az on gün ev\'el bölgelerin 
doğruca, kulüblerin de bölge kanahle genel 
direktörlüğe müracaatleri icab eder. 

İstanbul ve mülha
kallnda mahsul iyi 
İstanbul ve mülhakatı bu seneki hasılatı

nın geçen senenin çok fevkinde olduğu an
laşılmaktadır. Mahsulün keyfiyet itibarile 
geçen senelerden çok iyi olduğu tespit edil
miştir. Buna sebeb olarak Vi1&yet Ziraat 
müdürlüğünün köylülere dağ1ttığı selektör 
denilen tohum tefrik ve maro kalbur ma
kinelerinin dağıtılmış olmaları gösterilmiş
tir. Filhakika Ziraat müdürlüğü S39 sene
sinde Bakırköy, Çatalca ve Silivriye buhar
la iş1iyen altı selektör tohum tefrik ve te
mizleme makinesi verm.iştir. Bu ınt.kine
!erle iki milyon 146,690 kilo tohumluk te
n1izlenmiştir. Ziraat müdürlüğü bu kaza
lara meccanen 17 maro kalbur makinesi 
vermiştir. Bunlar da geçen .ene 600 bin kilo 
tohumluk tem.izlemişlerdir. 

R A Ş İ D R 1 Z A Tiya trosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Bakırköy 
Miltiyadi Aile bahçesinde 

A F ACA N 
Komedi 4 perde 

Heyet her Salı a~amı Bakırköy 
Miltiyadi Bahçesindedir. 

Türk Hava Kurumu Beyoflu kaza fu
besinden: 

yollardan fakat müddet kaydine tibi olma· 
dem en seri vasıtalarla genel direktörüğe 
müracaat caizdir. 

Ku1üblerin mem·leket dahilinde ecnebi 
5porcular1a yapacakları müsabakalar için, 
misafirlerin memleketimiz.de iaıte ve ibate
lerinin temin edileceği bakında bölgeye bir 
toahhüdname vermeleri lizımdır. 

Ecnebilerle Türkiye dışında yapılııcak te
maslara, Türklüğün terefini koruyacek 
evsafda bulunanlann iştirak ettirilmesine 
azami itina olunacaktır. Müsabık veya ida
reci olmayanların kafileye iltihakı, 2enel di· 
rektörlüğün müsaadesine bağlı tutulmu~tur. 

Kafile reisleri '.'lilsile yolile, genel direk -
törlüğe mufassal rapor verm~ğe mec -
burdurlar. Bu raporda diğer başka nokta
ların yanında bilha5sa sporcuların intizam, 
inı:ıbat, itaat, ciddiyet, nezaket ve muaşe
ret kaidelerine riayet.11 haysiyet ve milli 
vakarı muhafaza bakımından hareket tarz
larına dair mallı.mat verilecektir. 

Türk sporcuları ecnebi memleketlerden 
gec;erken program haricinde bir müsabaka 
teklifi vaki olursa kafile başkanı bulun
duj:u mahaldeki en büyük Türk mümessi .. 
line müracaat ederek müsaade aldılı tak
dirde, bu teklifi kabul edebilir. 

Milli Vakara mugayir harekette bulunan, 
kafilenin muvaffakiyetine mi.ni olan, ka
!iienin inzıbat ve intiı.amını ihlil edenler 
bafkllll tarafından memleketlerine iade o
lunabilirler. 

Kafile başkanı beraberinde giden sporcu
Jarın hepsini beraberinde mem1ckete geti
recektir. Bir ıparcunun her hangi bir ıe
beble kafileden aynlması tcab ettiği tak
dirde gitmeden evvel veya orada.-, müra
caatle genel direktörlüğün muvaiakfti 
alınmak şa.rtbr. 

1$ BANKASI 
1940 Küçük 
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12,30 Program, 12.35 Müzik: Muhtelif far
kılar (Pl.) , 12.50 Ajans haberleri, 13.05 Mü
zik: (Pi.), 13,20 /14.00 Müzik: (Pi.). 

18.00 Program, 18.05 Müzik: caz müziği 
(Pi.), 18.30 Çocuk saati, 19.00 Müzik: Ço
cuklar için, 19.15 Müz.ik: Fasıl heyeti, 19.45 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri. 
20.00 Müzik Çiftçinin saati, 20.15 Konuş
ma (Çiftçinin saati), 20,30 Mü1.ik: Ankara 
radyosu kiline ses ve saz heyeti. 21.15 Ser
best saat. 21.30 Konuşma (Radyo gazetesi). 
21.45 Müzik: Radyo salon orkestrası, 22,30 
Memleket saat ayarı ajans haberleri. 22.45 
Müzik: Radyo salon orkestrası. 23.00 Mü
zil<: Cazband (Pi.), 23.25 / 23.30 Yarınki 
program ve kapanış. 

30 AGUSTOS Z A F E R 
bayramı geliyor. B ayram gönül 
şenliği ve para ile o lu r. Bunu 
da size yalnız N İ 1\1 E T 

A B L A kazandırır. 

r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 

Senelik 

90 kurut 
250 
475 • 
900 

Yabancı memleketler için: 

ı 
3 
6 
ı2 

40 
75 

Allı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KVÇüKA 

Umum neşriyab idare eden Yazı 
1'lerl Müdürü: 

Cemal Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: Cumhuriyet l\tatbaası 

aded 
> 
• • 
> 
> 

•. 
' •, 

~· 
(· 
~-

ı 
·' " :: 

2000 Uralık 
lDOO > 
500 • 
250 • 
100 • 
50 > 

- 2000.- Ura 

- 3000.- > 
- sooo~ > 
- 3000.- > 

- 4000~ > 
- 3750.- > 

ZAFER 

Milli P iyango da lzmir · Fuarında 
çekilmek uzere bir Zafer Piyan • 
gosu 
tarafında 

tertib etmiştir. Türkiyenin her 
satılığa çıkarılmış olan btJ 

fevkalade piyangoda mevcud 300,000 
63,345 tanesi 

miye kazanacaktır. 
Tam biletler (2) 

biletler (1) liraya 
Zafer Piyangosuna 

liraya ve yarıJ11 

satılmaktadır. 

siz de bir bilet 

alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para• 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava J( uvvetle• 

sarfedilP.cektir. 

Zafer-
30 Ağustos 

bayramına mahsus fevkalade 
piyangonun planı 

İkramiye adedi İkramiye miktan ikramiye tutarı 
Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

İstanbuIP. T. T.Müdürlüğünden: 
İdaremizin bir kısım müstahdemin elbise ve kasketleri imalinde kU~ 

mak fizere 700 metre kumaJ alınması açık eiı.olltıneye konulmuştur. ,JJ 

Ekslltme 4/9/940 çarşamba günü saat 15 te B. Postane binası karııP'J 
Valde hanının lklncl katında Idaremlz Umumi Ilepo Muhaslbl!ği odııP' 
toplanacak Müdürlük Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. JJ' 

Beher metresi muhammen bedeli 610 kuruş, hepslnln 4270 Ura, muva 
teminat 320 llra 25 kuruştur. f 

T allblerin olbabdakl şartnamelerin! görmek ve muvakkat tem1natın11, 
tırmak fizere çalışma günlerinde mezkür Müdürlük idari kalem ı.e1 

kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 sene•! için muteber Ticaret ~ 
vesikası ve muvakkat teminat makbuzlle Komisyona müraraatlorl. < 

Devlet İşletme Limanları 
• 

Umum MüdürlüğündeJJ' 
Keşif bedeli <dokuz bin sekiz yüz iki lira doksan kuruştan, ibaret Si 

limanında yapılacak rıhtım lnşaat.ı pazarlıkla talibine !hale edllecekti' jl, 
Muvakkat teminat •Yedi yüz otuz beş lira yirmi !ki kuruştur.> l 6 

22/ 8/ 940 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Galata Rıhtınıın 
Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komtsyonundıt 
pılacaktır. Bu işe ald şartname ve teferrüatı Fen Müdürlüğünde her gün1,ı 
rülebillr. A 

( Istanbul Belediyesi llAnla~ 
Yıldız birine! yatı okulunun yıllık ihtiyacı için lüzumu olan kuru ~ 

kuru kayısı, kavrulmuş iç fındık, kabuklu ceviz, kuru erik ve kuru 
açık eksUtmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedel! 740 lira ve ııJ 
minatı 55 lira 50 kuruştur. .. .. .. .. .. . ı 

Şartname Zabıt ve MuamelM Mudurluğu kaleminde goriılecektır. n 
23 / 8 ' 940 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. TalJblerl 
teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılına ald Ticaret Odası vesıkol,jı' 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. lı 

İSTANBUL 2 nei İCRA 1\tEMURLUGUNDAN : 
3M~5 

0 Bir borcdan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilt' 
aded uzun kolonlu motörlü makkab tezgAhı 23 81940 tarihine rasııya!l c 
günü saat 16 dan 18 e kadar Oalatada Perşembepazarı eski Tay çıkın• 

(/ 

- Elbette a efendi .. Öfkeyle kalkan za
rarla oturur, derler. Ne vardı hemen hü
kUmet kapısına koşacak. Olan olmuş. Di
lini tutup da evinde oturaydın. 

Ebedi Türk istiklilinin en mühim unsur
larından milli havacılığunız.ın inki.şa!ı hu
StlSUllda sayın halkımızın kurumumuza asli 
aza yazılmak için müracaaUcrinin herg\ın 
arttığını gören ldare heyetimiz. bu yurdse
ver, üstün ruhlu zevatın vatan vazifesini 
seve seve yapabilmelerini teminen halkımı
lln kıymetli yardımlarını Beyoı)lunda İs
tild.il caddesinde 61 numarada kaza tube
ıınde kabul etmektedir. 

Cari Hesablar 210 • 25 • - 5250.- • 12 No.lı deponun önünde muhammen kıymetinin % 75 ını bulduğu ta~ tf. 
alıcılarına satılacak aks! halde satış geri bırakılarak 2718 940 tarıtıille f 
lcyan salı günü ayni saatte yapılacak olan ikinci arttırmasında eP ;J 
bedelle alıcılarına satılacağından tallblerln mezkiır gün ve saatte malla 
hazır bulunmaları 11An olunur. 

' Ve,_ Kolkola girip merdivenleri iruneğe 
~!adılar. 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macer-a Romanı 
TEFRiKA: 16 

Enrik:o Solano ve oğulları türlü fürlü \ rel: llı.t!en oturmaSını rica ve istirham etti. 
plinlar tekili ediyorlardı. Francu Mor - Gene kız mahzun gôrünüyordu. Kendi.
gan'a &elince, o, pek dalgın görünüyordu. ainden ümid verici bazı sözler işitmek için 
Söylenen tözleri yarım kulakla dinliyor- sabırsızlandığı, meraklı kalbinin bir kut 
du. Teltkkür deryasına dalmıştı. gibi çırpındığı belli idi. 

Bu sırada bir hizmetçi ku: Leonsia'nın Alvarez Torres, ağır ağır söze başladı: 
kulağına bir teYler fısıldadı. Leonsia he· - Muhakeme bitti, Leonsia! dedi. 
men yerinden fırladı. Himl.etçi kwn peşi- Sanki bir ölüden bahsediyormuş gibi idi. 
ma dı'8n çıktı. Yumuşak ve hatin bir sesle konuşuyordu. 
Eğer Francis, dıf8nda ~reyan eden - Mahkiım oldu. İdam hükmü yarın sa-

aahneyi görmU., olsaydı hem kahkahalarla at onda infaz edilecek! Doğrusu ciddctn 
(tiler, hem de öfkesinden kudururdu. esef edilecek bir hidhıe ... Fakat, ne çare .. 

Dlfllnda Alvarez Torres bekliyordu. Omuz.larını silkerek devam etti:-
Sırlında muhteşem bir kostüm vardı. Ll- - Ne çare ... Hayır, maksadım onun a-
tin Amerikaıında hili tesadüf edilen z.en· leyhinde bulunmak değil. Ona karşı sert 
sin çiftlik Mhiblerinin kıyafeti idi bu: Al- davranmak aklımdan geçmiyor. Namuslu 
tın babası bir hacendado'nun! ve merd bir delikanlıdır, malüm. :fakst 

Torres, ıenc kızı derin bir reveransla barut fıçısı gibidir. Kendisini katle sevke
aelimladı. Şapkası elindeydi. Leonsia'ya den de bu olmlt4turya ... Şayed, akli ba -
aınd bmıfındazı bir buır koltuk aös~ro- tında hareket et&eydi Alfaro'yu öld i.irılr 

. . ,. 
KRAMIYE PLANI 

müydü? .. 
Lconsia, başını sinirli bir hareketle dim 

dik tutarak, itiraz etti: 
- Fakat amcamı öldüren o değil ki ... 
Torres devamla: 
- İşio berbad tarab şu ki hikim olsun, 

ahali olsun bunun aksini dütünüyor. llat
ta reis de onlarla bir fikirde. Herkes ka
tilin Henry olduğuna kani. Neylersin?" 
Lakin, benim ziyaretimin sebebi asıl bu 
değil. Size emirlerinizin azab ı kabul et
mez bir kulu olduğumu bildirmeğe gel
dim, LUt!en söyleyin, emir buyurun! Ha
yatım ve şerefim tamamile siz.indir. Bütün 
namus ve şerefimi ayaklarınızın önüne ıe· 
riyorum. 

Ağzınızdan çıkacak emirler her ne olursa 
olsun, hayatım pahasına onları yerine ge
tireceğime kat'iyyen emin olabilirsiniı, Le
on~ial. .. 

Dü. çökerek gene kızın eJip.i tuttu. BaşJa

dığı nutka hararetle devam edecekti. Fakat 
eözleri kızın parmağındaki nişan yüzlı.~iine 
i:işti. Bunun üzerine, kaşlarını çatlı Yü -
1.ündeki nahoş intıbat gizlemek içu1 lxış ını 
eğdi. Sonra devam etti: 
•- Sizi henüz mini mini bir kızken ta

nıdım, Leonaia! Ve siı.i daima kalbimin bü
tiirı 2.Şkı ve ateşile sevdim. Şimdiye kadar 
sırrımı sakladım; ve bekledim ki siz o nafiz 
gözleriniz.le kalbimin esrarını okuyasınız .. 
Fakat, artık irade ve ihtiyarım elimden &it• 
ti. Daha faıla. oabra bende mecal kalmadı. 

Keıidelerı 1 ,ubat, 1 mayİI, 
1 ağuıtoı, 1 ildncitetrin tarih-
!erinde yapılır, 

- - ıııı' 
Artık susmak benim için kabi1 değil .. Evet, c-ıi meşreb değildi, hayır! Bununla bcr;:ıber! Kulakları acaba kendi.sini aldatrrıt.f °;t. 
iştf" itiraf ediyorum, evet ... Ateşler içinde Leonsia uzun uzun susuyordu. Ve tabia- sın? Hayır, hayır yanılmıyordu. ı , I 
yanilll kalbimin esrarını . .... tile, Torres'in ümidleri on misline çıkmıştı. aynen, ·Bir zamanlar sevmiş oldıı~ı.lıJl 

Gene kız, bu ateşli sözleri yanda bırak- Gene kız idarel maslahat lüzumunu his.. mişti. Evet, aynen! ... 
mak lüzumunu bile hissetmiyordu. Torres'in &ediyordu. Henry'yi kurtarmak ihtirnali Gene kız sükôtu bozdu: ~ 
sevda nutkunu dinlerken, başını önüne E'ğen binde bir de olsa l'Jnu düşündürüyordu. c- Geliniz., dedi. Bof vakit kın·bt ~ 
adamın fena kesilmiş saçlarına bakıyordu. Torres, dizlerinin dibinde, her emrini H<1ya '.un. Bizimkilerin yanına girelim. O~ 
l'orres'in saçları adeta eşek traşı idi. Bunu hazır bir köle olduğunu tekrıırlanuı.mış Ifenry Morgan'ı kurtarmak lçirı b 
hangi berber bu hale sokmuştu. Nevyork mıydı? .. Ve mademki Henry'nin hayatı dü~ünüyorlardı 
berberlerinden biri mi? Yoksa, San-Anto- mevuz mevzu bahsti, bu vaziyetten istifade Yakla.şlıkları .zaman içtima halinde~ 
nio kasabasının acemi bir berberi mi?.. etmek elbette mümkündü. nonlar, Torres'den şüphelenmiq.let 

Sevda nutku durmadan devam ediyordu; Torres heyecandan titreyen bir sesle yal- birdenbire sustular. 
•- Sizi tekrar gördüğüm gündenben be- varmakta berdevamdı: Leonsia sordu: 

nim için nasıl paha biçilmez bir haz.ine ol· •- Yalvarırım, bir kelimecik söyleyiniz! ·' 
duğunuzu büsbütün anladım, Lconsia!. O güze l dudaklarınızdan bir tek keliıne 

- Bakalım siz neye karar 
plan hazırladınız mı?. 

• 'S· 
verdı J'l.I 

Yaşının ilerlemiş olmasına ra~rıtt~ 
ve sevimli bir delikanlıyı andırarı fi 

·rı•· Enriko başını salladı. Bunun üzerı 

h 
I·. 

dı 

ta 

Gene ku: cevab vermedi; ve elini çekmek bekliyorum! Beni intiz.ar ateşi içinde daha 
için hiç bir harekette bulunmadı. Fsasen fazlp bırak.maktan zevk mi alıyor§unuz? . 
bu yavan herifi dinlemiyordu ki ... O kendi Beni bir anda dünyanın en mes'ud ve bah
düşüncelerine dalmıı;tı. tiyar insanı yapacak olan kararınızı bekli~ 

Bu sırada, Francis Morgan ile Sol!lno a- yorum .... 
d, 

rrs, söze başlayarak: bif tp 

•- Müsaade ederseniz, dedi, beP ~ ilesi acaba ne gibi kararlar almı~lardı? Gene kız cevab verdi: 
Hangi pl.inı muvafık bulmuşlar, neler ta- •- Susun, Allah aşkına susun!•! Dir za-
sarlamışlardı? İşte, gene kız hep bu düşün- manlar ıevmiş olduğum adam henüz ha -
ce!erle dolup boşalıyordu. Önünde diz çOk· yatta iken sizden sevda t~raneleri dlnleye
mü' yalvaran sevdalının sözleri kulaklarına bilıı· miyim, hiç? ... 
çarpmıyordu bile ... Francis'in hayali kAlbine Bir zamanlar sevmiş olduğum, ha! Demek, 
hikimdi. Ah!. Nasıl olmuştu da Hcnry"ye artık Henry'yi se\'miyordu. Henry'yi ıevme
ka~ı beslediği sevgiye rağmen bu yabancı yor demekse Torres'in muhabbetine mü'J
onun gönlünde bu derece derin bir iz hıra· pct cevab veriyor demekti! 
kabilmişti? Evet, bu nasıl olmuştu? O ka- Torres'in kalbindeki arzu alevleri büsbü
dar müptezel ve bayağı bir kadın mı idil tün tutuşmuş, ümidi şahlanmıştı. Bu hari
ki, her gördüjj:ü erke~e derhal gönlünü kulilde gene kız, daha ı;imdiden, kendisinin 
kaptır1veriyord11- Hayır, hayır! Hiç de her• 1ayılırdı. Sevincinden ildeta çıldıracaktı . 

)• 
düşünü)'orum.M• • 1t 

SOzün arkasını getiremedi Zira. 1~ 
oğullarından en büyüğü olan ft1e 
gôzile işaret e~ti. P". 

Filhakika, veranda'nın altında. le ,w 
gibi acaib giyinmiş iki dilenci ÇCCV: 
ruyordu. Boylanna bakılırsa, a.ocl ]J 
Y~fında tahmin olunabilirdi. Ha.tblJ 
lerınde okunan tule ve yüzlerioiP dı1 
daha yaşlı olduklarına delalet edi)'?rf~ 
lenci çocukların ıiyinişi cidderı {' 
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