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• lzmirde bir kadın 
dostunu öldürdü 

İzınir (H · Üsküdarda Selıimidede mahallesin. Hatice adındusus.ı) - Çanakkaleli ile oturan ölü soyuculuğundan sabı-
kendisile be a ~ır kadın bir müddet • kalı Hasan Basri, evvelki gece. Ka. 
Yedikten son;: er Yaşayıp parasını G'i•,..,-Lu• • Ir AII ~AM GAZETESi racaahmed mezarlığında bir mezarı 

Ölülerin altln dişlerini 
söken adam! 

Yi Keıner me k~rrılan arabacı Nuri- -.ı l ... ...._ ...._~ açıp kerpetenle bir ölünün dişlerini 
da herkesin g·-" .. 

11

.':'d~, sokak ortasın- sökerken yakalanmış. cebinde de 18 
, Yerinden Yar~1~':n~~u~e .. b1~r,akl~ dt~rt ( İDARE YERİ: !STANBUL TÜRKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 tane altın diş bulunmuştur. ,, 
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~r muhab~izin telgrafı --

izmir 
Slındlden 

il 1941. 1942 u ar 1 un harblerlne 
hazır 

Berllnde 
tehlike 
isaretl 

verillyor! 
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. erasım e açı ı A:·:~~=~. 
Tıcaret Vekilinin mühim nutku 1 T A L y A N 1 N 

Boalo11g11e • Calaiı 

Ta~mia: ''Geçen 
hafta Almanla,. 
için 111,. hezimet 

HALİFAKSIN 
MÜHİM BEYANATI 
Londra 21 (AA.) - İngiltere Hariciye 

Nazırı Lord Halüaks dün Lordlar Kama .. 
rasıntla harici siyaset hakkında beyanatta 
tulunmuştur, Nazır bazı üslerin Birleşi.Jc 
Amerikaya kiralanması hakkında bu hükU
ruetle İngiltere arasında baolayan müzake· 
ı eterden bahsettikten sonra de~tır ki: ~ 1 ABLUKASINA 

İngiliz Başvekili ÇÖRÇİL 

climlıde en seri değilse bile en emin vasıta .. 
iardır.• söz.terini ilive etm.iotir. 

laaftaaı oldu!,, 
•- Almanyanın sıkıntısının artması ce• 

saret verici bir işarettir. Almanlar, gece 
gündüz. sığınaklarda saklanan İngiliz halkı 
arasında panik husule geldiğini söylüyor .. 
lar. Alman donanmasının, batırdığını iddia 
ettikleri İngiliz gemileri İngilterenin aahib 
bulunduğu miktarı aşmaktadır. 

.... 

«Mili .. 
ı Paramız Av- ' 

tupanın en sa. l 
~ gaın 1 Parası ınerteb . ) 
f eaıne ' 
' çıkacaktır » 

• Ticaret Vckllinı 
n nutkundan • 

•• (( y a.pt..ıı..-. 
-.11111Z t-ı.:ı.o. 

ı tın uh ....,.uaa. 
r u ta·ı , rinı· . cır e. 

ı Yur~ın faaliyetini 
ah kun lllenfaatile l 
C.. en tar kıl k 

Tfcareı v k illa tır» 
e lltnın nutk 

- - Undan ~ . ......,_ - . 
' 

ltnıneıııer 
Cenllhı 

hohrnean 
. ~ .. 

Sılıstire ve Balçık 
~~lrarlara geçiyor 

llıUtlhlıa' 20 (A..J..) - R 
ta.l'ında ~ h~eUen dün ;rn.en ve Bulgar 
ltıtler ıa tfılafrnışlat·dır ;•ıo~a. Kraı sa
tuca ' nn~ld.l • i .: apı lt"ak görü 
Ur ~ın BıtI1arut!n ne Core, cenubt I>ob , .. 
~ •ıı.n,,d, M pa terkile netieelene<ek -

rıtuft~Ye~ dün ~b::';'of.f bulunan Bul : 
ıt__ r. Ilk to 1 raıova'ya v" 

1 ~ evveı .. P anu resmi -· · ı ası ol .. 
bı.lfbr, ' Üt.incisi de öğleci og e tıyafetin .. 

l~ı.ıı en IOnra Y•pıl-
"&L nlllı1en · 
"""ıtta t ın, Tuna .. . 
!itt ~ '•kn eden s· u ~7erıne stratejik hir 
r:,e..,k··<ltinin ıneıar ı l!ıtire mevkii ile Kra-

ıınin te ının bul d 
2tı.tkteQi rkıni ınucib un uğu Balçık 

.\.ha.!' r. . olacağı zannedil-
haı.ı. ld rnubadeleaj 

ın ak· t ve taVi t 
4.::ır Uıırf 1 

eknik tafsilü .. ~~ .. meseleleri 
ŞuJl'celr.ti lllda YapıJacaıc t, onumuzdcki haf-
f} r, celsele:rd,. ·· .. oh - goru -

ruca, nın h 
tedh' l ta liyeıi irin 

ııu,, ır er l " 
dıtiy0,,°' 20 <A.ı..ı _ ~. ~nıyor 

Rurnen rnak · il. Aıansı bil-
l>na lerkediı •rnı.tı rnuhıe 
li için tedb· etek olan Dob melen Bulgııris-

M ırler altnakt d rucanın tahliye-

} 
a ırlar acar ar l' . 

-:- ranailvan-
,tanın üçte 'k• . . · ı ısını 

görünüşü 

l 

Dün İzmir fuarını açarken iktısadi 
hayatımız bakımından mühim bir 

nutuk •öy leyen Ticaret Vekili 
NAZMİ TOPÇOGLU 

. 1 
Fuarın açılma merasim 

Ja1sllltı 
İzmir (Hususi) - Çok muht ~?Cm bir 

manzara an.eden fuar, kapı~ında dalğalanan 
dost devletlerin bayraklarile süs1ü olarak 
açılmak üzeredir. Lozan meydanı sabahtan 
ilıbaren yollara dökülen on binlcree ziya
r~tçi ve davetli ile dolup taşıyor. l 2<> kişilik 
lıir polis kordonu müşkülitla intiz3ru temi
ne çalışıyor. Şehir ve fuar bayr;1.klar~a do
nanınıştır. Şehrin muhtelif yerlerin~ konu
lan hoparlörler ziyaretçileri fuar ~J1asında 
toplanmağa davet ediyor. Saat 12 den iti· 
haren fuar aahasının kapıları kapannuş
tır. Fuarın a~ıldığı bu saatte fuar telgraf 
merkezinde Türk ve ecnebi bir ~k gazete
rHer haber yetiıştirmekle meşgul, !5 otobüs, 
tahsis edildiği fuar hattında durnınrlan ça
htıyor. İçeride jse 125 kişilik tr!notob~ler 
ı;alışıyor. 

Büyük iktısad bayramı merasirnine i~
tiklil martile batlanıyor. Sefirler, ecr.ebl 
devletler konsoloılan, 60 kadıtr meb'us. 
garbi Anadolu valileri, heyetler, kürsüye 
çıkan &lediye Reisi Dr. Behçet tiı:'un nut
kunu dinleyorlar. Belediye Rei."1 fual'ı aç
mak zahmetine katlanan Nazmi Topçoğluna, 
açılmada bulunan ecnebi devletl<'t' mümes
!"illerine, davetlilere teşekkür ettiktt'.'n son
ra onuncu fuarın nasıl müşkül ş.ırtlnr al-
11~.da hazırl:ı.ndığını iz.ah etti. İş~iraK eden 
rr.ues..c;cı:ıelere ttşekkürde bulund•Jktnn s?n
ra ezcümle ıtUnlan söyledi: 

•- Bilhassa hUJusi büyük sanayicilerimi
zin iştiraki bu sene tatminkar Llr mahi
. \·:t~e olmamıştır. Çok ümid ederiz ki bu 
gıbıler önümüzdrk:i senelerde kıymetli var
lıklarını temıil eylesinler. 

Yurdda,Iarım! İzmirin güneşli ve ne!fl;eli 
ı .·maa.ı altında devam eden faaliyı:t. Türk 
Ytırdunun her tarafında aı.im ve imanla ca
li.fan Türk kafa ve kollarının muazza".'n fa
aliyetin" nispetle ancak mütevazi bir man
za:a ifade ~er .• 

ltmir &lcdiye Relı-inden sonra Ticaret 
Veki1i Nazmı Topçojlu kürsüye gelıniş, 
alkı!larla ~-er yer kesilen ve gene a!kış'ar
lı bıtcn muhlm bir nutuk söylemi.ttir. Veki
lJn ~nutk~ndan sonra fuar kapısınrhıki kor· 
dela kt>ıılrniJ. davetliler ve halk, fuar saha
ı:mı doldurmuıtur. 

(Ticnret Vekili Nazmi Topçoğlunun nut
kunu, lacirlerimlzi alikadar edecek m:.hi
Y~t ve ehemmiyette gördüğümüz için üçün
<'U sahifemizde aynen naklediyrru~.j 

Başvekil büyük 
1lçilerimizi kabul etti 
Saluıkar• 21) ~A.A.) - Başvekil Dr. Refik 
b rdam, buyuk elçilerimizden Ankarada 
T u un~n Haydar Aktay, Hamdullah Suphi 
~~~~ver ve Cemal Hüsnü Tarayı kabul et-

DEVAM EDECEGİZ! 
Hava bombardı
manları bir sene 
sonra aklın ala
mıyacağı birşid
dete varacaktır! 

A kdenize ve ltalyaya tev
cih edilen kuvvetler 

artıyor 

Nevyork 20 (A.A.) - Berlinden alınan 
hn.berJere göre, dün akşam Aln1w1 hükU -
met merkezinde tehlike işareti verilmi' l 'e 
bu işaret şimdiye kadar verilmtş olan alarm 
i~aretlerinin en urunu olmuştur. 

Gece ~aat 12,42 de canavar düdükleri hal
ka düşnıan tayyarelerinin yaklR,fJğını ha· 
ber vermiştir. Biraı sonra Seriinin garb 
mahallelerinin hava müdafaa batat'yalan 
gayrununta.ıam fasılalarla ateş etmeğe baş
lrunışlardır. 

Bütün bunlar cesaret verici şeylerdir, Al 
man halkı ergeç hakikati anlayacaktır. 

Hiç kimse, Almanyayı mahvetmek is~ ... 
yor; hiç kimse Almanyayı, Avrupada hak
kı olduğu sahadan mahrum bırakmak is .. 
l~miyor, fakat biz, Almanyayı, serbesı 
devlet sistemimizi yıkmaktan men'e kat'iy• 
yen azmetmif bulunuyoruz. 

Haf tala,. geçtllı • 
çe İngilte,.entn 
lstll4iaı c:olı dalla 
müşlıülleşecelı ! 
Londra 20 (A.lı..) - Başvekil Çörçil bu 

L'kşam Avam Kamarasında mühim bir si
yasi nutuk irad etmiıtir. ÇörçU evve:l.i 1914 
harbile şimdiki muharebe aras.ında bir mu
kayese yapmış ve bu defaki Ingiliz zarar
larının ölü, esir, yaralı \'e kayıb olAı:ak, 

&iviller de dahil oldu"1 halde 92 bin kifi
den ibaret olduğunu va bunlardan büyilk 
bir kısmı esir olduğu için hayatta bu!un
duklarını söyliyerek demiştir ki: 

Bundan sonra Çörçil nutkuna de\'am e
ılerek anavatanın gittikçe müteı.ayid bir ~u
rette temin edilen emniyeti, İngiltercnin 
L.uvvetlerini, daimi surette artan bir ni~pet 
dahilinde Akdeniı:c ve İtalyaya tc~cih et~ 
tiğin.i. ve' (akat Framarun or~adan ~ilini;~ 
şarkta ve ezcümle Somalide lngi.~i.t:. ~~v~,-
rni e!.a.Slı surette rahnedar C)ledığuu Jla~e 
etmiş ve gene şarkta daha tok mühiın as~ 
keri hareketlere pek :)'akında ,,ahid oluna .. 
cağını Hive e)'lemiştir. 

Amerika - İngiltere 
Çörçil bundan son.ra İngilterenin Amerika 

Birleşik Hükılmetlerine hiç bir talebe ma
ruz kalmadan ve kendiliğinden Atlas Okya
c.uswıun ötetarafındaki müstemlekelerde 
bazı Uslcri kiraya vermek teklifinde bulun
duğunu söylemiştir. Çörçil Ingi'.tc•e ile A
merıka Birleşik Devletleri arasında menfa
aUeri ve gayeleri teşrik etmek prensipinin 
daha harbden evvel bile yer tul:nuş oldu
ğunu söyledikten sonra nutkun.ı fU surelte 
devam etmiştir: 

.,_ Kendi memleketi sahillerinin havadan 
ı,:e dt.nizden müdafaası hususunda Biı·leıı;ik 
Amcrlka Devletlerindrde baı.ı endi~eler 
hissedilmekte olduiunu haber •lmıştık. 

Reisicumhur Ruzvelt gcçenlc.l'de Terre 
I·Iews ve Antilles adalarında gösterebilecek 
koıa~,lıkıarı bizimle ve Kanada ile müzakc-•- Biz 1941 ve 1942 seneleri muharebe- .~ k 
ro cıtınekten memnun olacağını aı;ı ça söyJerin~ şimdiden hazırlanmalıyAtzl. Allmanya- lemh.U Şüphe yok ki buralaı·ın hakimiye-

illl Italyanın Fransarun ve ınan arın e- · · . L . 11 
' ' • • • tini Amcrikaya nakil meselesı ba'.ııs mev-line duşmiış saır memleketlerın en sıkı hır h . dir F k t İngiltere 

d ~. y · k zuundan tamamen arıc . a a 
tarzda ablukasına devam e ecegız _ ıyece 1 .. _ . Am 'k ~ sene mtlddetle bazı 

. · hükunıcti erı aya .,., 
maddelerinın bu abluka hattını yarar~k ı~e- nıüdafaa kolaylıkları vermeğe tamaır.ile ta-
ri girmesine muhalefet etmek mecburıyetin-

1 
d Em' . ki bu _. ... eue hareket hem 

deyiz. bizim hem de Kanada ile Terl'e Ne\\·s'in 1 
rn tar ır. ınız .. ..... 

Hitler'in z.aptettiği memleketlerin hemen 1 menf.ıatlerinc de tamamile tevafuk cdecek-
hepsi kendi iaşelerini temin edecek kadar 11 1Jr. . 
zahire stokuna malik idiler. Bu stoidarı Al- Bu suretle hareketin manası . Brıtan.ya 
ır..ın lar zaptettiler, Gene aynı m~m1eketler impt~:ıtorluğile Birleşik Devletlen ~zı ış
mühim miktarda zahire yetiştireb~Hyorlardı. .iere httr iki tarafın nefine olarak muştcr~
Bu z.ahirelerse bugün ellerinde değildir. ken karışmaya sevketmek demek ola~ktı.r. 
Çünkü bunlar Alman miUetine verilen za- Ben şahsan böyle bir vaziyetten istikbal 
J:.ire tayinini biraz arhrabilmek i.;in oralar- ıçin hiç bir korku hissetmiyorum. Zaten .bu 
dan alınarak Almanyaya naklolunmuştur.• teşebbüs ilerlemektedir. Onu istesek bıle, 

Çörçil bundan sonra sözünü İngiltcrcnin 
rtkeri vaziyetine geçirmiş ve demiştir ki: 

İngilterenin askeri vazi
yeti her zamankinden 

daha kuvvetlidir 
c- Bugün yalnız kendimizi kuvvetlı bul-

makla kalmıyoruz. Fakat bu kuvvetimizin 

hiç bir zaman vasıl olmadığunı1. bir dere

cede olduğuna da v.ikıfız. Ask:r olarak 
dörtte üçü muntazam askeri teşekküller 

içinde çalışan iki milyonluk bir ordumuz 

ne biz, ne de başkaları durdurrunı~a.:ak
tır. ?ı.lissisipi nehri gibi cereyanını tak1b et
rrıektedir. Bu cereyan durmadan, dlnlenn1e-
• mukavemetsiz bir şekilde ierlesin ve c.en . be . 
tıizleıi daha iyi günlere isal etsın, nım 

temer.nım budur.• 
Çöı-çil'in bu nutku bütün meb'usJar tara

fınd~·n şiddetli alkışlarla karşılanmıştır. 

İnönü bugün 
istirahat etti 

vardır. Donanmamız harbin ba.j ~angıcına Dün Ankaradaıı şehrin1ize te~ril 
nazaran daha.kuvvetli ir. n ıs ı maynı .._ .J .. d Milm 1 ı •ttı'klcrı· ni ... -azdııTımız Reisicumhur 
mağlüb ettik. Artık böyle bir tehlike ortada inönü Florya deniz köşkünde bir 
mevcud değildir. Vakıi düşmanln C!lindeki nı üddet istirahat buyurcluktan sonl'B 

ak...an1 üzeri otoınobillc şehre gelmiş -
hava kuvvetleri bizimkilere naz.oran adcdce ter, bir ge7.İnti YRJJmışlnr \'e tek rar 
henüz çok faik ise de bugünkü tayyare Fl~ryaya dönmü~lcrdir. l\lilli _şer , bu 
ımaliıtımız Alman imalitının çok fevkinde- gün öile;)'e kadar deniz kOşkünde 
dir. Amerikan istihsa18.tı da bunıı iıave o- istirahat etmi';ller, bir yere çıkrnamış-
!arak henüz elimize geçmeğe ba-;: lamıştır. lardır. 

!Aaamalih bildiğiniz bütün bu h1va ntuha- ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rebelerine rağmen elimizdeki boınb.trdıman 
ve a\•cı kuvvetleri hiçbir vakit v.i'!:ıl olma
dıkları bir derecede kuvvet1idi~·Jcr .• 

Hava muharebelerinde 
düşman daha büyük 
gayretler ıarfede

cektir 
Çörçil bundan sonra sözü hava muhare

belerine nakletmiş ve bu muharei:>clerın ne 

kadaı müddet devam edeceği veıa ati,Yen ne 
mikyasta artacağı hakkında bir mütnlea 
dermeyan etmek için vaktin hcnüı gc·lme

nı i e olduğunu ve fakat düşmanın herhaldt> 
daha büyük gayretler sarfedece2ine inanu
ması icab ettiğini söylemiştir. 

Haftalar geçtikçe İngilte
renin istilası daha ziyade 
müşkül olmaktadır 

Parti Grupu 
burün toplandı 

Anknra 21 (Hususi) - Parti Grupu bu 
gün saat onda topl11nmı~tır. 

l\.feclis, saat on beşte toplnacak, tekaüd 
kanununa eklenecek bir fıkra ile devlet 
baremine ek kanun 18.yihaları, bnzı devlet 
lacaklarının tabı-il sureti, scylUb ve zclze

~eden zarara u~rıyan bedeli nakdi eratı 
hakkındaki 18.yihalar müzakere edilecek 
tir. Askeri ceza kanununun bazı matlJe -
!erinin tadili hakkınd:ıkl lıiyihrnı~ mı.iıa -
kcresinin yapılma~ı da muhtemeldır. 

Merdivenköyü 
cinayeti 

Kastamonuda yakalanarak İstanbula ge
tirildiğini dün yazdığımız :fı..fer:iivenköyü 
cinayeti failleri Şükrü ile yeğe~i Mu~~fa. 
cinevti kendilerinin işlediklennı ıtıraf 

etmişlerdir. Bu gün öğleden l'<l.~ra 

•• Londra 20 (A.A.) - Bu rün çok erken 
Almanya milletlerin sulh ve serbesti için• 

de yaşamak haklarına riayete razı olınaJı .. 
ciır. Fakat Almanların bu ~kild:! hareket 
edeceklerine dair timdiye kadar hiçbir ema .. 
reye tesadüf edilmemiştir. Büyük Britanya 
Almanya idarecileri tarahndan bOyle bir 
anlaşma akdi kabul edUinciye kıİdar harbe 
devam etmek niyet ve azmindedir. YaJnıa 
böyle bir anlaşma Avrupaya sulh bahşede· 
hilir. Kendilerini buna ikna hu~sunda 
muvaflak olacağımızdan ise hiç ,üpbc et .. 
memekteyiz., 

1'Tnn~ den.izinden ıelen kuvvetli infilak: se
leri duyulmuştur. Göl.teri aydınlatan pro
jektörler ve patJıyan obüs sesleri, İngiliz 
ha,·a kuvvetlerinin Fransız sahillerine şid
detli taarruzlarına tekrar başladı~ı znnnını 
veriyordu. Calals ve Boulougne bölgelerini n 
bu bombardımanlara bil.hassa hedef tutu· 
Jan noktalar olduğu anlaşılmaktadır. 

Taymis' in !havacılık 
muharriri d iyor ki: 

Londra 20 (A.A.) - Times gazetesinin 
ha\·acılık muharriri yazcyor: 

Geçen hafta Alman hava kuvvetleri için 
tam bir hezimet olmuştur. Bir hava kuv
veti hiç bir ı.aman bu derece tenkile uğra
mamıştır . 

Muharrir ili.ve ediyor: 
Alman zayiat.ııwı büyük bir yüzd.. ıUs • 

petin1 bombardımanlar!• iki motörlü avcı 
J:ır teşkil ettiğine göre, pilot zayiatı a~la 

800, 900 den, yani &ünde yüzden aşağı de
ğildir. İngiliz pilot ı.ayiatı yekUnu ancak 
G~ dur. 

Muharrir, Alınan imalAtının, temposu ne 
olursa olsun, ıayiatile müvaıi bir şekilde 
gldemiyeceğini bildirmektedir. 

Almanların İngilte -
reye gece hücumları 

Londra 20 (A.A.) - Lef ajan51 bildiriy..:ır: 
Alman tayyareleri dünkü {asıltı.dan sonra 

bu gece muhtelif bölgeler üzerinde faali -
yt:·t1erine tekrar başlamış ve yan"ı:ı ve in
filak bombaları atnu.şlardır . 

İngilterenin doğu - şimali bilhassa hedef 
tutulmuştur. Bir sahil bölgesinde biri ölü 
olmak üzere bir kaç yaralı mevcuddur. Bir 
şehirde bazı evler yıkılmıştır. Baskın gayrı
muntazam fasılalarla dalga halinde yapıl -
mıştır. Doğu - şimal sahilinde diğer bir 
şehrin dafi topları bir bombardıman tay -
yaresini açık1ara defetmio ve t.c:ı-yyarenin 
dört bombası denize düşmüştür, Olen veya 

İngiltere ile 
Rusya 

anlasıyor! 
Lnndra .21 (A.A.) ~ Leııcllar KaJıı.n • 

sınd• DonıinyonJ•r Nazın Lord C•ldecote, 
:U. C'örçil'in harb h:tkkJnda Av•m Kamara
s ında yapm ı, olduğu beyanata mü~bih bir 
nutuk esnasında, İngiliz • Sovyet münase
betlerinden bahsetmiştir. 

Lord Caldecote ~unları söylemiştir: 
.,_ İngiliz - Sovyet münascbatında hu

sule gelen bir İyileşnıe, Kraliyet hükiiıne• 
tinin dikkat naz.arını cel betmiştlr. Sovyet 
Birliği iki kıt'a üzerine uzanmakta ve dün
yanın müteaddid mıntakalan.nda menfaat 
!cahib bulunmaktadır. Gene müteaddid ttok• 
talarda bu menfaatler, İngiliı meniaatlerile 
temasa gelmektedir. ı:n ba5it teyakkuz her 
iki memleket arasında daha iyi müna.se • 
betlerin mevcud bulunma..ııını ıimir bulun
maktadır. Hükümeti Knliye, qir miHetleıi 
idare eden hükümetlerln şekli ile alikadar 
değildir. Ancak pilrW:lü olan meselelerin 
hallilc al8kadar olur. l\lemnuniye:bahş bir 
ticari anlaşma i~in esasların mevcud o1du• 
iunu zannediyoruz. M. Molotorı. yaphit 
ı;otü.şmelerde M. Sta(ford Cripp müşkül 

vazifesini maharet ve muvaffakiyetle ifa 
etmiştir. Büyük Britanyanın scfiı·i mü -
uıkerelerin ticaretimiz için olan ebemıni -
;) etini müdrik bulunmakta ve ııörüş ıueleriıı 
bir itilBna neticeleneceği de ünüd edil .. 

Y•~:ı::::n:t~ı~c•ind• çok yüksekten ·- Sovyetler·. <<Almanlar 
tıJan 3 yangın bor. ıbası ehemmıyetsız ve 
süratle söndürülen yangın1ara sebeb ol -

mektedir. 

:~!:::~: ;~;,~ı;..1n~:1~:d~~·~:r~:; İngiliz mukavemetini 
yalnız h•lif hasaraı kaydcd~miştir.. . kolay kıramıyacak !>> Doğu _ cenub sahUi ~zerinde Uerhyen hır 
çok düşman tayyaresi Ingiliz avcıları tara-
fından sür'atle dağıtılarak açıklara tarde .. d 

1 d!:;;ic~r.taraltan bu g~ce balon baraı!arm- demeğe başla 1 ar 
dan birine çarpan bir Ingiliz tayyercıu I.on~ in 
dra civarında yere düşmüose de pilot sag Moskova 21 (A.A.) - • giltero muha• 
~alim paraşütle inmiştir. Tayyare bir ek - ı ebesi• Sovyet gazetelerinde uzun maka• 
mekçi dükkinının arkaı-ına düşmüş, başla- lelere mevzu teşkil etmektedir. Bütün ga~ 

d .. ··ı ·· ı·· zeteler, 1ng· iliz. hava kuvveUerinin muka· yon yan~ın sür'atle sön uru muş ur. 
:.:;::.:..,;:.;;;;:;;.;.;_;.;., ___________ 1 vemctile donanmanın faiklyetinin Alman • 

Troçkinin kafası 
çekiçle yarıldı 

Doktorlar her an 
ölümünü beklivorlar 

Meksiko 21 (A.A.) - Troçki, dün 
oğleden ısonra uğramış olduğu t~· 
cavilz dolayısıle şimdi haslanede nazık 

bir vaziyette bulunmaktadır. Mumaile}•hin 
kafatası yarılmıştır. Doktorlar, haı:;tarıın an
bean ölmesi muhtemel olduğunu söylem('k· 
tedirler. Troçk:i'ye arkasından ve k11._fa~sı~a 
çekiç indirilmek: suretile taarruz edılmı~tir. 
Omzunda ve bacağında yaralar bulunınası, 
kendisinin yere yuvarlanıp yattığı halde ~a
hi ta~zun devam etmi' olduğunu gos· 

" t Frank 1ohııson a-lermektedir. Mu eamz, 'd' K d' · 
dında bir Fransız yahudisı ır. . en. ı~ 
Troçki tarafından çaya davet edılmışli. 

J h taarruzunu yapbktan sonl'a Troç-o nson, ha 
ki• · muhafızları tarafından yılıncıya 

l&ra ttkarmakta olduğu müşküliltan hah• 
setmektedir . 

•flotte Rouge. gazetesi harbin kat'i safha 
sını yakın görmekte ve tunu ilive etmekte4 

dir: 
Eğer Almanlar İnciltere1l ı..waya karar 

~erdilerse bunu önümiiıdekl •ylar ıarhnda 
)·apmabdırlar. Zira sonbahmn»; fı ~hna &ve 
sisleri hava kuvvetlerinin faaliyetıne mani 
olacaktır. 

.Etoile Roure.. ı•zeCeslnde Zlıuravliov, 
Almanlann l~pl ettikleri memleketlerde IJir 
çok tayya.re meydanlarına sahih. bulunduk
larını işn.rrt etmekle beraber, lngiliz bava 

ı.. uvvetlerinin, müdafaa vasıtaları nın di"er 
unsurlarla çok takviye edilmekte olduğunu 
yazıyor . Meı.kUr gazete, ilk büyHk ~arpıo
malann gö:stemıiş olduklarına naıaran. Al· 
mantarın İngiUı mukavemetini lı.olayhkla 
l .:Lrftmıyacaj'ını i1ıi,·e etmektedi r. 

8 ağuatostanberi 800 Al
man tayyaresi düşürüld.ü 
Londra 21 (A.A.) - 8 ağuatostanberi, in· 

Bundan sonra Çörçil, haftaiar geçtikçe 
ingilterenin istilcisl projesi daha büyük 
müşkülıitla karşılaşmaktadır, demiştir. Al
manyadaki askeri hedeflerin bombardımanı 
meselesinden bah~eden Çörçil bu bombar
llımanın gittikçe kuvvetini artırarıık 1-:-ir se
ne sonra hiç bir hayal kuvvetinın. tu:ı;.avvur 
ıedemiyecejtl derecede şiddetleneceğini !'Öy
l•mif ve bunlar ·Zaferi temin etmek için 

katiller vak'a mahalline götürülecekler, Us
küdar müddeiumumisi ve Emniyet cinayet 
masası başkomiserinin ve memurl'lrırun ~n 
huzurile mahallinde keşif yapılacak, ~at~~
lf'r, çöpçü Mevlüdu nerede ve nasıl oldu
rüp nasıl gömdüklerini anlatacaklardır. 

nm · dl J' k · ]' k dar dövülmüştür. Şım Po ıs t')mıser ı-
Ai:de bulunmaktadır. Zabıta, Troçki'nin 
ikametgahında tahkikata başlamış ve bura
ya girilmesi mencdilmiştlr, 

giltereye vaki hücumlar esna!'lında düşürü
len Alınan tayyarelerinin sayısı 800 e yük• 
selmiştir, İngilizler 149 tyyare kay\>P.tmişler
dir. Bu sayıya Almanya ve İtalyaya .yapı
lan hücumlar esnasında düşürülen Ingiliz 
tayyareleri dahildir. 
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Gırnata hazinesi • IHID~aıye 

E H 1 R Romanya ile ticaretimiz • 
İhracat işlerimiz 

Aleksandr Arnu
dan 

Her akşam, içinde ancak bir kaç demir 
mnsa ve tahta sandalyanın, ortasında. fıc:ki
yeli küçük bir havuzun, kenarında bir sel 
vi ve yerlerde nane \e lalelerin bulunduğu 
dar, ağaçlıklı bahçenin demir parnıuklıklı 
kapısını ağır ağır açar ve içeriye girerdim. 
Sağda, solda masalarda bir kaç kişi içer ve 
sigaralarını tüttürürlerdi. Bu son )(~liş.i=rıde 
bu ('srarlı bnhçede o kadar fazl!l kalmış -
tım ki gecenin beni sardığını, sonra yıldı:ıln
rın birer birer, fıskiyeli küçük havu2a düş.
tlığünü görüyordum. Siyah demir parmak
lıktı kapı beni dünyadan ayırıyordu. Şeh
rin gürülliileri, tarihi Elhamrantn duvarla· 
rı dibine yapılmış olan bu sessiz kazinoı.un 
e!rarı içinde siliniyordu. Ancak u.,akclan, 
zaman zaman hafi! bir uğultu halincl<:? ara
baların geçici, amaların çaldığı kenıanlnrul 
r.esi, çan sadaları ve gramofonlardan çıkaıı 
titrek ahenkler işitilir gibi oluyordu. 

Çeviren : Ömer Nejad I 
ıen~i içinde beyaı kürecikler döne' 

Eminönü ile 
Unkapanı arası 

tanzim ediliyor 

====== 
ır .... i.lsi""lii'IEntEe ........ ,, Od un ve kömür 
f •• "'' ... """"''111111••11111111ıı•nı••ı••ı•1111••ı1•111•••111•1•11•111••11T 
lktı•ad 

* llARİCDEN GEI.ECEK HAY\-AN -
LAK - Memleketimize haricden gelecek 
hayvanların aa.hhl muayenelerinin budud -
l:ıı-da yapılması kararlaştırılmıttır. 

fiatları tespit 
ediliyor 

Ankarada, Rumen ticaret hey~ti ile mU
ıakerelere devam edilmektedir. Bu müza
kerelerin piyasayı alakadar eden kısmı 
,udur: Şimdiye kadar ihracat tar'irl<.>rimiz, 
R1ımanyaya sattıkları malların bf>d~llerini 
olamamışlardı. Esasen ihracat tacir!eriıniı, 
Rumen firmalarının ihrac bedellerini le -

ehhürle göndermesinden şikAyet etmektey
dileı•. Son günlerde Rumen heyeti ile müza
kereler cereyan ederken, ihracat tacirle
rimizin de bu şikiyeti bir bahis mev1uu ol
muş:tur. 

Bunun içindir ki, Ticaret Vekileti bütün 
ticaret müdürlüklerine gönderdiği bir emir· 
de, ihracat tacirlerinin Rumanyadan ne ka: 
dar alacağı olduğunu, şimdiye kadar hangı 
nevi malle.rın Rumanyaya gönderildiğini 
"Wrmaktadır. Dün Rumanya ile iş )'ap3n ih
racat tacirleri sorulan sualler hakkınr!a, 
ticaret müdürlüğüne izahat vermeğe ba~la
mı~lardır. Maama!ih bu mesele hakkında 
izahat vermek için. blr hafta müddet ay
rılmıştır. 

rini axh. Tiyo: ,ti 
- Haydi tereddüd etme, intihab 

gene inühab etmesini bilmedi~ i~ 1 
bô~·le hançerlendi. O çok harisdi· il ,.1. 
darı birden istiyordu. Ilim, iktidar~ 
&üzel k3dınlar ve güzel içkileri ~ 
hepsini istiyordu. Bu gene çok zeld rJ 
zamanda tok da budala idi. Bu gc~., 
yeyim, zavallı bir tipti. Tıpkı si:ıeu'. 
gibi dü~üncnlere benziyordu. G ~ 
güneşte ısınıyor ve geceleri yıldız.W'~ 
rak tahayyülle vakit geçiriyordu. I{ 1~ 
i.ı!itünrie kudretli bir hakimiyet~~ 
Nihayet aı,.k onun bedbahtlığını tl ;dl. 
Fcl.;ket.? dü~en bir adam ölmek ıdf 
Aşık olmalıdır. İşte bu gene aşık 0 t,t: 
yerra dcığlarından şehir, kar ve ıtl .... 
bir adamın kızı olan Lindajarayı __ ae 'tll Bu arada meşhur 

Balıkpazarı da 
yıkılıp tarihe 
karışacak 

* İllRACAT - Dün, Balkan mem!eket
lerine 42 bin liralık ihracat yapılmıştır. 
Rumanyaya zeytin, Macaristan& hurda ba
kır gönderilmiştir. Mıntaka Ticaret Mü

dürlüğünde bir komis
yon dünden itibaren 

* HARicl SERGİ:Ll:R - Sonbaharda a
çılacak Selanik, Belgrad, Viyana sergi!erine 
İnhisarlar idaresinin şimdiden mamulat ve 
btlhassa muhtelif menşeli yaprak tütün nü
muneleri göndereceği haber ahnmı,tır. * KİMYEVİ MADDE BUHRAN! - Pi
pR~da tuz ruhu, z.aç yağı gibi kimyevi 
m;ıddelerin pahalılığından tikByet eclilmek-

tetkiklere başladı 
Eminönü ile Unkapanı arasındaki aaha· 

tun esaslı bir tekilde tanzimi için üç mil
yon lıra aynlmıştır. Bu iş için bir an evvel 
faaliyete ıeçilmed Dahiliye Vekl1eUnce de 
taıvib edilmif, bu sahada i!timliki icab e
den binalar ha.kkında •menafii umumiye 
karan• da alınmıştır. 

tedir. . .... * BİR YUGOSLAV FABRIKATORU -
Bir çok kumaş ve dokuma fabrikalarının 
sahibi olan Kareı Fişer dün İstanbula gel
mi~tir. 

Odun ve kömür fiatlannın sebebsiz ola -
rak yük:ııeltildiği hakkında yapıl~n neş -
riyat üzerine bu mesele ile bi7.zat meşgul 
o1an Vali ve &-lediye reisi Lıltfi K.ırdarın 

emrile dün Jı.1ıntaka Ticaret müdürlü~ünde 
bir komisyon toplanmış ve bu iş ü2erinde 
tetkikata ba,lamışbr. Komisyon, :P,,tıntaka 
Ticaret müdürü, Mıntaka İktısad müdürü, 
Belediye İkbgad müdürü ve müşavirleri ve 
Daimi Encümenden iki azadan miirekkeb
dir. Bu komisyon bir iki gün i~·erisinde o
dun ve kömürün kir nispetlerilP. azamı N· 

tış fiatlarını te.<ıpit edecektir. Bu fiatların 
bilha~!>a şimdiki odun !>atış fiatındın çok 
aş.akı olacağı muhakkak görührektedir. 

Bu günden itibaren istimlik faa!iyetine 
geçilecek, evvel Eminönü cihetinden is -
tımllke baflanacak ve tanzim faaliyetine ge· 
çilecektir. Bu sahada, bir de modem rıh .. 
hm yapılacaktır. 

* BUGDAY MÜVARİDATI - Dün. A
nadoludan Toprak Ofi!;i için 18 ve tücear 
için 9 vagon olmak üzere 21 vagon bul ... 
dayla 6 vagon arpa gelmi"tir. 

Burada istimlak: ifi bittikten sonr::ı. bina
ların yıkılmasına ba~lanacaktır. Bu arada 
mefllur Balıkpazarı da yıkılarak kalkacak 
ve tarihe kaM.fScaktır. 

Maarif Vekili 
Ankaraya gitti 

Bu sene öğleden sonraki 
mütalealar ihtiyari olacak 

* MAZOT GELDİ - Dün, Be,.rabya 
vapurile Rumanyadan limanımıza 250 ton 
nıazot gelmiştir. 

Maari f 

* ELE~IE İ.'ITİHASLARI - Orta okul
lann eleme imtihanlarına eyhl.lün yedisinde, 
lise bitirme imtihanh1.rına da ey~\llün be
firıde başlanacaktır. * ORTA OKULLARDA - Riyaziye, li
san, ve tabilye dersleri ôjretmenli~i için a
ç,1an imtihanlar 2 eylülde: Üniverıitede ya• 
pılacaktır. * İLK OKUL KADROLAR! - Şehrimiz
deki ilk okul öğretmenlerinin ye.ni deıı 
yılı kadroları dünden itibaren haı.ırlan '"' 
nı<ığa baı;Jamıştır. 

Vilayet ve Belediye 

-
«Ulus» un bir tezkeresi 
Ulu!I re[ikimizden aldığımız bir meklub

da, başmuharriri Falih Rıfkı Abyın maka
lelerinin herhangi bir gazete tarafından 
r~ıehaz gösterilmeksizin nakil ve iktıba.5 edi
lemiyeceği ve bn kabil ne,riyata kat'fl 
telif haklarının mahfuz tutulduğu bildlrll
mekte ve bu noktanın tavı:ihl blz.cien is
tenmektedir. 

Yanlışlığa mahal kalmamak üzere key!i
yeti beyan ederiz. 

Bir ınüddettenberi ~hrimizde bulunan 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dön ak- * KESE KAGIDLARI - Yazılı kiğıd 
tamki ekspresle Ankaraya dönmüı1tür. Ve- ların kese kiığıdı olarak kullanılmaması 
kil. burada tetkikleri esnasında Ünive!'?Ute 0&.hiliye Vekiletinden Belediyelere bildiril

1Ikmektebler 30 
eylulde açılıyor 

tı!im taburunun Pendikteld kampını gez- mi~tir. 
nüf, Üniversite Rektörü ve Maa.rif müdü • * PASİF KORtrmlA - Şehrimizde pa- İstanbul ViliyeU ve kazalarındaki bütiin 
rile &örüş.erek bazı izahat almıştır. sif korunma işlerinin tekemmülü için Be- ille mekteblerde talebe kayıd ve kabulüne 

Yeni yılda, tedrisat rejiminde b111zı de- . tediye ve Vilayetçe yeni ve munzam t1>h- de 16 eyhllde başlanacak, 28 eyhlle kadar 
~işiklilder olacağı anlaşılmaktadır. Bu me• ·ı sisat ayrılmış~ır. . . ~ devam edilecektir. 30 eyhil pazartesi günü 
yanda, bir müddcttenberi mecburi kılınan * iSTJMLAK K ANUNU - istimlak ~~- , bu mektebler ders yılı tedrisatJna baılıya .. 
Üni\'ersitede öğleden ıt0nraki mütalealar, nununda bazı müşküllerin kaldırılma!l ıçın caklardır. 
5ena Hkısi gibi serbest ve ihtiyari olacaktır., )'Cniden tadil.it yapılacağı haber a1ırurı.ştı~ -----------------

Dünkü bir sabah ıazetesinde ~azıldığı * RUJISATSIZ GA.RS0?\11 .. AR _ Yenı- :ıı1111ıı111111111111111111ııııı111111111111111111111111111111111111111111ııı11: 

&ibl muhtelit tedrisat usulü kaldıı·'.lmıya -ık&pıda Çakırmkaıinosunda çalıpn 14 gar- ~ IMJ .aı lfiıkeme©Je ~ 
cak, bilik:is. önümüzdeki sen('den ıtı'.>aren, ~ona yol verildıii ve yerine 14. ya,ında ruh- §: § · :ı11111111ıııııııım1111111111111111111111111111111111111111111ıııı11 1 11111111: 

>..nadolunun bir çok yerlerinde ve i~tan- 5atll% garsonlar alındığı Belediyece haber 
bulcb, kız ve erkek muhtelit tedri.sat yapcı.n alınmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 
)"E:ni mektebler açılacaktır. * US TEVZlATl - Şehirde sıkıntJya 

meydan verilmf'm4!k 1';in un fabribtorlen 
Odunla islenen 

' Yeni Vali muavini 
Siird Valiliğine tayin edilen Vali muavini 

HalCık Nihad Pepeyi yarın yeni vazifesine 
baslamak üzere btanbuldan ayrılacaktır. 

Halôk Nihadın yerine Beyoilu Kayma
kamı Ahmed tayin edilmiştir. Yeni Vali mu
avini, askeri staj için vazifesinden ayrılan 
Belediye reis muavini Ri!ata da vekalet. 
\'aliyi temsilen Daimi Encümene de riya
r-t edecektir. 

Denizyolları vapur -
ları yavaş gidecek 
Haydarpafa ... Kadıköy • Köprü arasında 

1'llyen vapurların gayet süratli seyrettik -
leri lçin fazla kömür yakmak mecburi)'f' -
tinde kaldıklarını naun itibara alan Dev• 
Jet DenlıyoUan işletmesi ban ekonomik 
tedbirler almıf ve Kadıköy - Haydarpa,a ~ 
Köprü arasında yeni bir vapur tarifesi ha-
21rlamıştır. Bu tarifeye göre, eskiden 13 da
kik•da katedilen Haydarpaşa - Köpril hattJ 
bundan sonra 17 dakikada yapılacaknt'. Ya
pı.ian he11.blara göre, yeni tekilden n.ühim 
miktarda kömür tasarrufu elde edil~ii 
ın18fl;lmaktadır. 

Belediye kontrolü devam 
ediyor 

Bele.diye kontrölü ,iddetle devam etmek
tedir~ Son yirmi dört saat zarfında durak 
hJU'icinde ve istiab haddinden (azla yol
nı alan ve yolculara bilet kesınlyen dört 
otobüsün toför ve biletçisine, karnesiz 
kamyon kullan11n bir şo!örJe otomobJlin sa
hibine ceza kesilmiştir. 

93 kilo noksan ekmek, 39 ki!o franc:\a 
mn .. udere, aÇ1kta satılan 74 slmtd ve 208 
p:ısta imha edilmiştir. Tramvaydan atlayan 
64 kişiye ceza kesilmiştir. 

Pislikten beş fırına ve caddeyi lşeal eden 
muhtelli esnafa ~za yazılmıfbr. 

yeni 1edbirler almı,ıardır. * YENİ BELEDİYE KARARLARI 
Tarife harici para alan va cemiyete dahil 

bir cinayet 
olmıyan l(ar.ııonlar ı;alıştı.rılmıyacaklardır. Kaciıköyünde Acıbademde Tellil soka~ın-* KAÖID TASARRUFU - Re,.mt ''e da Muradın odun deposunda çalışan Şükrü 
yan resmi devairde normal sarfiyattan yüz- ile aynı depodan devamlı surette odun taşı
d~ kıTk nispetinde kiğıd tasarrufu yapı) ... yan Rumanyalı Ahmed arasında çıkıın kav· 
ma~ı için Dahiliye Vekileti alıi.k:ıdarlara bir ı gada Ahmed Şükrüyü odunla başından 
tamim göndermiştir. • _ alır surette yaralamış, yaralı Şükrü, Nümu-* BOZlrK GIDA l\f ADOEl.ERI - Be ne hastanesinde, aldığı yaranın te~irile öl
lediye Sthhat müdürlüğü son bir aylık tef· müştUr. Ahmed yakalanmış, dün aksam ad
ti1lere dair raporlar üzerinde icab ~den Jiyeyt. verilmı,. tevkif edilerek tevkiOı.aneye 
tetkikleri yaptıktan sonra Sıhhat ve Içti-

d · tir gönderilmiştir. 
mat Muavenet Vekiletine gön ermış · 

Deniz ve Liman Çirkin bir sarkıntılık 
* WtAN İŞLERİ _ ?.türu.ka!At ~leki- Sirkecide İlyanın kahvesinde çaiış:•n Ml-

leti, l.Jman hizmetleri reisi Zeki Sak feh- fon adında bir çocuğa sarkıntılık eden Fa
rimize gelmiştir. Deniz nakliyat reisi Ayet ruk isminde bir gene kahveci İlyanın •iki.
Altuğ da ayba,ında gelecektir. yeti üzerine, yakalanfll1'ı yolda kendisini * ARABA VAP URLAR! - O..nizyo!la- karakola götüren polU. de rütvel tekül 
nnın Basra ve Haleb vapurları tadil edile... ı:=tmif adliyeye verilmif ve asli~ aekiLi.nci 
rek araba vapuru haline konulacaktır ceza mahkemesinde muhakeme:ii yapılmı,. 
Projeleri ha21rlanmaktadır. . hr. Farukun her iki suçu da sabıt olm~, * RUMEN VAPUR SEFERLERi - Bir polise rütvet teklif ettiğinden bir ay, Mi
müddettenberi küçük va eski vaputlarla t,0na sarkıntılıktan da on beş gün hapse ve 
yapılan Köstence - İstanbul ı;e!erleri, bü - 16 Ura para cezasına mahkılm edilnıiştir. 
yük ve yeni vapurlarla yapılmağa b&$lan- Faruk derhal tevkif olunmuştur. 
mışbr. Dün ilk olarak Bearabya vapuru OTOMOBiL ÇARPTI - Dün Haydarpa-
limanımıza gelmiştir. şa gar binası önünde bir otomobil kazası 
Müteferrik olmuştur. Şoför Ahmedin idaresindeki 

2860 numaralı otomobil gar önünden ge-* GÜMRÜKLERDE Karadenizde çerken Raşid adında birisine çarparak altına 
Bnlancık gümrük memurluju lAıtvedilmi'tir almış, başından ve muhtelif yer1Prind~n * İS1'-ti DEGİŞE'S LİMAN - Milas ka- ağır surette yaralamıştır. Yaralı Nümune 
7~-.sına haklı KüUük limanının ismi Güllük. hastanesine kaldınlmış, '°tör Ahmed yaka-
Qlarak deği~lmiştir. lıınn111tır. 

METRESİNİN B URNUNU KESMİŞ -

Meccani talebenin mura- .l(asımpaşııda oturan Sabri Dur ile metresi 
Zehra arasında bir küpe meselesinden kav• 

caat müddeti uzatıldı ı• çıkmış, Sabri Zebranın burnunu ve yü

Orta mekteb ve liselere alınacak meccan1 :t.ünü jiletle kesmiş, yakalanarak adliyeye 
talebe için müracaat müddeti görülen lü- verilmiştir. Sabrinin dün muhakl'mesine 
rum üzerine dün uzatı1mı,tır. Talihler 27 l::aş:lanmı-1, hastanede bulunan Zehrarun 
aiustosa kadar müracaat edecekler, bun - kat'i raporu gelmediği için muhakeme baş
I.,.rın imtihanlarına 2 eylO.lde başhınJtcakbr ka güne bırakılmıştır. 

amanyo u 
ıil elinin hafif bir temasile saçlanmı okşa4 
dı Ya"a' ve meyus bir sesle: 

- Niçin ağlıyorrun Nejad? dedi 
İçimi çekiyor, göğsümü tık.ayan şehikleri 

boğmak için uğraşıyordum. Fakat bütün 
gayretim faydasız kalıyordu. 

Birdenbire başımı tuttu ve kaldırdı Da
ha yakından yüzümü görmek için eğil~rek: 

- Artık yeter! diye fısıldadı. lkni de ü
züyorsun ... Söyle Nejad! .. Nen var? .. 

------·-Edebi Koman 
TEFRiKA : 20 

Ürkek bir telişla: 
- Kim o? - diye seslendi. 
Cevab vermedim. Büsbütün doğrularak 

ve odanın orta yerinde duran diın dik silu
etiıne dikkaUe bakarak korkulu Lir ~le: 

- Nejad! Sen misin?. dedi. Burada ne j-
f,in var? .• 

Dilim tutulmuş &ibi susuyordum. ıc-çmRk 1 
saklanmak imkatısızdı. Fakat onun, üstün
den örtüyü sıyırarak karyoladan inmek ıs
h.dığini görünce, bu hareketine mAnı olmak 
için kottum. Bir anda bilekleri avuçlanmın 
i~ınde kalmıştı. Sesim pürüz.lil ve tutuk çı
kıyordu; 

- Zülal, dedim. Dinle beni ... Ben bir deli· 
yjm- Fakat affel. Mazur gör .. . 

Hayretle gözleri büyüyor, yüzüme korka
rak ürkek bakıyordu. 

- Burada ne arıyorsun Nejad? diye tek
nrlAd 

Kt.RIME 
NADIR 

- Burada ne aradığımı bilmiyorum .. Ken
dıme malik değilim .. Yalnız mahvoldugumun 
ve manen öldüğümün farkındayım ... 

Birbirimi1:in gözlerine yakından vr çekin· 
meden bakıyorduk. Ayın ışıklan, karyola
nın bir kı.smını aydınlatıyor; her ~yi şim
di' d11ha iyi ve daha !let RÇebiliyordum. 
Yaıagın kenarına oturdum. Ba,ım y11nı

yor, gözlerim doluyordu. Di~lerimi aıktJğ1m 
halde kirpiklerimden birdenbire yaşlar bo-
fBJıdı. .. 

Ellerimi yüzüme kapadım ve blr çocuk 
gibi hıçkıra hıçkıra ağlamağa batladım. 

Zül.il hareketsizdi. Ne bir kelime-. ne bir 
hece .. Yalnız göi!Jilniln ışiddetle kalkıp in
diğjnl hı~ediyordum. 

Hıçkırıklarım gittikçe artıyor, gönlümün 
sonıuz acısı, yanaklarımdan sızan katrelerle 
yıkanıyordu. 

Bu hal ne kadar sürdü, bilmiyorum. Zü -

Bu an bir rüya mıydı? .. Zülilin bqna bu 
derece mü,fik bir lisanla hitab etmesine 
ln!kin var mıydı?. 
Artık ne kendime ve ne de şuuruına sa

h;bdim. Her şeyi cereyana bıl'akmı;ıt.un. 
Ellerini tuttum. Perıpn bakışlarımı göz -

lerine çevirdim. FlSlltı ile. 
- Seni o kad11r çok seviyorum ki! dedim. 
Zülil hiç bir hareket yapmadı ve f3fmadı. 

Ayni yavat ve fısıltılı ~~ile: 
- Biliyorum, dedL 
Birdenbire doğrulmuştum. Kul~klarıma 

inanamıyordum. Şaşkın Şaşkın: 
- Biliyor musun? dedim. Senl sevdiğimi 

biliyor musun'!. 

- Evet Nejad!. .• 
- il! f I?? ? ...• 
Halime hıııfıfce güldü; manalı bir jstihza 

ile gö7.lerime bakarak: 
- Bu kadar şaşmamahsın, dedi ve dü

•ünmelisin ki, yer yüşünde sevildiğinı an
lamayan hiç bir kadın yoktur ... 

- Do!nı mu? .. O halde neden böyle 

ihracat tacirlerimizin Rumanyl'dalti ala
caklarını almak hususunda müzakcrelrrin 
cerC"van etmesi, piya~ada büyük bir al& -
kayl~ knrşılanmaktadır. 

Ne kadar mal aattık? 

Ticaret Vekileti taraiından son hazırlanan 
dı::ı ticaret eşya istatistiklerine göre, bu ~ne 
ikıncikinundan haziran nihayetine k:ıdar 
r.s milyon 868 bin liralık ihracat yapılmı, -
tır. Geçen senenin ayni aylarırıdaki ihra· 
cat yekônu 57 milyon 499 bin liradır Ara
daki !ark on milyon liraya yakındır. 

Halbuki geçen sene miktar itibarile daha 
çok mal satmiştık. İstatistiklerde, ikinci ka
nundan hazirana kadar satılan malın ye
kô.nu 542 bin tondur. Bu sene 1se 433 bin 
tondur. Geçen sene miktar itibarile da.ha 
cok mal sattığımız halde, bunun karşılığ1 
~!arak daha az para gelmitti. Bu sene vaz.i
yet tamamile aksidir. Miktar itibarile az 
nıal, fakat daha çok paradır. Bunun da 
yegine sebebi, harb yüzünden ihrac mal
larımızın fiatlarınm yükselmesidir. 

Acaba dışarıdan pahalı mal aldığımız gi
bi. ıene dıf8rtya pahalı mal verrnek sure -
tile, bir tevazün temin edildi mi? 

Geçen ıleneye nispetle fiatlan artan ham 
mııddelerimi1.in başında pamuk l:.ulunmak
tadır Geçen sene 1 milyon ton pamuğu 3 
milyon liraya satmıştık. Bu sene ise 4 mil
)·on 322 bin ton pamuğu 3 milyon liraya 
sottık. Diğer maddelerde de ayni :ıispeUe bir 
tereffü vardır. 

İthalat eş.yasına gelince, buna en c:ınlı 
misal olarak k.adln kumaşlarını gösterebi
liriz. Geçen sene metresi on liraya olan 
bir kumaş bu sene 18 liradır. 

Bu mesele, daha derin bir surette tetkik 
edilirse, dışarıya sattığımız mallat'!:ı, dışa
rıdan aldığımız ma11ar arasında fiat artışı 
ni.spetile büyük bir fark vardır. Muhakk.sk 
olan fudur ki dışarıdan daha pahalı mal alı
yoruz.. 

Dünkü piya•a vaziyet i: 

Bu esrarlı bahçc;le geç vakte kadar uya
nı\ bir halde tatlı rüyaların eıiri olu.:> kalı
yordum. Arzularım büyüktü. Sanki cıhanın 
bana karşı büyük bir borcu varmış :;anıyor 
ve: bu borc üzerine bir zafer, bir saadet, 
bir ser\'et ve bir aşkpoliçesi keşide rdiyor· 
dum. Ebedi Gırnata beldesinin bu sonbaha
rında kendimi onunla beraber ei:>eriileşmi' 
hı!'~ediyor ve hülyalarıma alabildiğine bir 
~enişlik veriyordum. Bu hulyalar sıu~kı bı
rer musiki, birer konserdi. Böyle dalgın dü
şünürken dindar yüz1ü bir adam parmak ... 
hkh kapıyı açıp kazinoya girdi. Müttc:4ileri 
sc18mlayıp bir masaya oturdu ve gazetetjnl 
okumağa başladı. Bir müddet böyle knld1. 
Sonra ellerini. çırptl. Gelen garsona pe1ramnı 
verip çıktı. Başka bir müşteri onu taklid 
etti, sonra diğer müşteriler de aynen tek -
rarladılar. Ben h&.18 bu saatte hücresinin kö 
şesinde pinekleyen bir tariki dünya hare -
ketsizliğile yerimde oturuyor ve lhtiraslıırı· 
mın dalgaları arasında boğulur gibi oluyor
dum. Arzularımın genişliği bana oıları te
min edebilecek olan yaradanın bile cr.sare
tini kırıyordu. Biraz sonra ben de yeriıtnden 
kalktım ve dışarı çıktım. Biraz evvel gördü· 
ğüm adam yanıma geldi ve 

- İsmim (Tiyo); ~ni takib ediniz, dedi. 
Onunla yürümeie başladım. Çiğı.ediğimiz 

çakıl taşlı yol, renksiz yapraklı zeytinllk\e
ı·in arasından kıvnlıyordu. Ağustos böcek
leri alabildiklerine ötüyorlardı. Ay eriyip 
yolumuza damla damla dökülüyordu. 
Yanımda yürüyen 'I"iyo'ya dönerek: 
- Kazinoya para vermeyi unuttum, de

dım. 
- Bu hususla endişelenmeyiniz, ehemmi .. 

yeti yok diye cevab verdi. 
Ve elimden tutarak: 
- Gözünüzü yumunuz ve korknıayınız 

d:ye haykırdı. 
Bir kaç yerden atladığımızın, tepelere br· 

manıp sular geçtiğimizin farkındaydım. 
Gözlerimi açtığım zaman bir kaya önünde 
bulunuyorduk. Tiyo elindeki kömür parça
sile kayanın üzerine bir kapı ve bunun orta
sına da bir kilit resmi yapb ve cebinden 
çıkardığı bir gümüş anahtarı bu kilide 
soktu. Kapı açıldı. Bir yeralb i.kametgiihı· 
na girdik. Bir çok bac;amak. indik. Nihayet 
sütunlu bir salona geldik. Ayaklarımızın aJ .. 

Dün halta başı olduğu~ büyük bir tında \pek bir çayırlık gibi mükemmel, k.1y-
n1etli bir hah vardı ve bu halıdan intip.r 

faaliyet göze çarpmaktaydı. Yugoslavyaya 
eden bir nevi ziya bütün salonu göz ka-

5000 ton mısır ihrac edilmiştir. Bu mı<l Top-
rak Mahsulleri Ofi!!i taralından Yul(•>Slav· ı maştıracak bir şekilde aydınlatıyordu. Tiyo 

k bana, içinde fevkalade güzellikte bir kadın 
yıo.ya satılmıştır. Çeko·SlovakyAya da pe 
aı miktarda, ham kendir, kuzu dedsi ihı·a- U)'Uyan geniş bir yatak gösterdi. ~ksenlik 

ihtiyar bir adam sakalını iri damarlı elleri 
catı olmuştur. aıasına almış yatağın kenarında duruyor "\·e 
Piyasayı en ziyade meşgul eden me- kadına bakarak düşünüyordu. Biraz ötede 

sele, bu seneki mahsul vaziyetidir. Henüz açık bir ka~anın önünde taze kanlar icinde 
rekolte belli de&ildir. Toprak Mıııhsulleri yüzen göğsüne hançer saplı bir gene upuo:un 
Ofisi, yeni mahsule nasıl bir fiat tayin ede· yatıyordu. Kasadan halının fuıtüne elnıRS, 
cektir? Buğday ihracatı olacak mı? B.Jtün altın ·ve inciler dökülüyordu. İmU\. mühür 
bunlar hakında bir şey söylem~k ınüınkün k 1 ve yaz.ile kararmış bir paflmen yarı bü Ü -
değildir. ınüş yerde duruyordu. Solda bir sütiınun 

Piyasada ikinci bir sual daha vardır. Tür- yanında donmuş gibi hareketsiz. duran bir 
kiye - Almanya arasındaki 21 milyon liralık zenci görünüyordu. 
anlaşmadan ba,ka, yeni bir anloşma daha Tiyo bütün bunları bana göstererek: 
yapılacak mı?. - H. A. - İşte dostum, şimdi intibah et! dedi. 

Balkanlar ve Avrupa
ya ihracatta kolayhk 

Avrupaya ve Balkanlara yapılan ihracat 
müşkülitla karşılaşmakta ve bu memlc -
ketlerin demiryollan idareleri nakliye pa
ı·alarının keneli memleketlerinde d"ivizle ö
cie-nmesini i.ortemekte idiler. Hükllmetimiz bu 
nıüşkülih halletmlştir. Yapılan te~bbils.ler 
n~ticesinde nak.Jiye paralarının memleke

timizde ödenmesi temin edilmiştir. Bu su
retle son ıamanlarda trenle yapılan ihra
catta en büyük aksaklık bertaraf edilmit 
bulunmaktadır. 

Selanik sergisine 
gidecek heyetimiz 

Sel.B.nik sergisindeki Türk paviyonunu tan 
zim edecek olan heyetimiz dün A.k$8m Se-
13niğe h~reket etmiştir. Heyet, Sel.ô.nikten 
sonra Beigrad sergisinde de bir 'filrk pavi
l onu kuracaktır. 

gaddar davrandın? .• 
- Ne g.ibi? .• 
Bir anda kendime geldim. Bu suali han

gi hakla ve ne cesaretle sormuştum?_ 
Önüme bakarak: 
- Hiç! dedim. Beni affet Zülll!.. Saçma

lıyorum. Seni anladığından, bildiğinden çok 
d;lha fazla sevdiğim ıçın saçmalıyorum 
Fakat.. Mademki artık itiraf ettim .. Ve beni 
böyle sakin dinliyorsun,_ Bırak da ~öyle

yeyim ... Belki biraz teselli buluı·um .. Belki 
acılarım kısmen diner ... 
Avuçlarımda duran elini yavaı yavaş ok· 

~uyordum. Bu hareketime m5.ni olmuyor, 
yüzi..ime merhametle, şefkatle bakıyordu. 

Zülali hiç bir an bu derece kendime yakın 
görmemi,tim. 

Pürüzlü sesimle devam ettim: 

- Ben seni yıllardanberi, kendimi bildi
ğim tarihdenberi sevıyorum_ Bu ~vginin 

ıstırabına o kadar alışbm ki, çektiklerimi 
hiç bir zaman çok görmedim .. Çünkü bu 
ıstırab benimle beraber dojmuştu, bt"nimle 
beraber ölecekti .. Onun acılarını da sevi
yordum .. Bu acılar o1 madıkça, hayatta ne 
ze\'k bulunabilir diye düşünıirdiım .. Nite
kim, yaşım ilerledikçe, senden ba~•ka her 
şeye karfı 18.kayd kaldım .. Der~lf'rim omuz
larıma tahammülsüz bir yük gibi abanıyor, 
hiç bir meşgale beni tatmin etn1iyordu ... 
Sıkılıyordum ... Sana aid olmayan sözler, 
ıen!liz muhit ruhumu boğuyor, bana işken

ce veriyordu .. Derslerimi, bıraktun .. Senin 

- Neyi, hangisini intihab edeyim, diye 
cevab verdim. 

O beni .sarsarak tekrarladı. 
- İntihab et! İntihab et! diyorum !ana!. 
Ayaklarımın ucuna basarak gene kadının 

yRtmakta olduğu karyolaya doğru ilerledim. 
Uaktan bakılınca bu gene kadın mermer 
veya balmumdan yapı1mış bir neykel gibi 
öurmakla beraber yanına yaklaşhkca ma
deni hüviyetini kay~diyordu. Yanına bira
dım kalmc~ bu vücudün de bütün yaşa -
yanlarda olduğu gibi çürümeAe mahküm 
:zavallı etten yapılmış olduğunu gördüm. 
Boynu kalkıyor, hafif bir nefes dudakları· 
nı kımıldatıyor, adeta şikayet eder gibi bir 
hsanı hafi ile sesleniyordu. O sırada beni 
kolumdan çekmek istiyen Tiyo'yu ittim. 

- Süküt!! Beni onunla yalnız bırak! ctye 
djşlerimin arasındaın mırıldandım! 

- Oh! Çok çabuk gidiyorsun, yarAnmak 
isteyen Sşık rolüne mi başladın? ~vveli 
gönül alıcı &özler, sonra kapris değil mi?. 
İıtte önünüzde bir prenses! 

Prcn_ses bir iç çekişile nefes aldı. ?.fuhak
kak gördüklerim bir hayal değildi. O ara
lık duvara asılmı, garib aletlerden muslki 
!le~leri yükseldi. Yatağın başucundn duran 
ihtiyar gözlerini açtı. Sütuna dayıınmıt 

yaşadığın, gezdiğin yerlerde dola,an bir 
hoi:ylaz olup kaldım .... 

Yeniden hıçkırmağa başlamıştım. Acı bir 
&tef göğ!riimü yakıyor, gözlerimden '1Cak 
yrı~l-:.r dökülüyordu. 

Zülil, dizleri üstüne düşen başımı okşu
yor, saçlarımı kanştırıyor; usul Uiul: 

- Zavallı Nejad!.. Zavallı yavrum! di
yordu. 

Bir aralık sesini yükseltti: 
- Bu derece ıstırab çektiğini bilmiyor • 

dum? .. Hele istikbaline kıyınan hatlıdır 
Nejad~- Biiyle hareket etmeseydin, belki 
ml's'ud olurdun! .. 
Başım ı kaldırdım ve yüzüne baktım. 
Pencerenin tül perdelerinden süıii!en av

ışıkları solgun teni üstünde oynaşıyordu. 
Yt.rgunluktan ve uykUSU2.luktan mahmurla· 
~an gözleri ne tatlı ve ne derindi! .. Gözierimi 
hı.. göı:IP-re vererek inledim: 

- Zülil, beni anlanuyordun ve ııaı.ı da 
anlamıyorsun, 

- Ne yapabilirdim Nejad? .• 

- Bana ümid ve cesaret verirdin .. An-
l~şsaydık ve bana saadet vadet.seydin, biım 
oo,ka yetişirdim. 

- Ben hislerinin bu derece kuvvetli ol
duğundan ve beni ayni kuvvetle dalr.ıa ae· 
vebilecetınden nasıl emin olabilirdim'?_ 
Senin bana karşı olan zaafını seziyordum .. 
Amı:ı. bu zaaf bir kaç zaman ı;onra zail 
olamaz mıydı? .. Sen niçin bana halini etraf
lıca anlatmadın! .. Zannedersem, seni dinJe4 

Gene adam ayni zamanda büyü1c 1 
vet de bulmuştu. Fakat serveti el~ 
için güzel kızı terketmesi l.izımöı . ~ 
tanıyan &temler de onu uzak bir ,;!, 
meclislerine çağırıyorlardı. Gerıc b ~ 
bunlardnn birini intibah etmesi iC9~ 
yordu •. o tereddüd etti ve nihaY~t 4' 
lendi. işte ışimdi göz.leriniı.in önill1 

yor. M' 
Tiyo bunlan anlatırken gene k~ fi 

hinin çarpmakta olduğunu hisıie~tirJ'. ~ 
ıamanda göz1erim altın ve muct ):. 
dolu kasaya !llşti. Şüphesiz ya~~ 
içinde yaşamak llzı.mdı. Yerde ~ 
eden parşmen ki.ğıdı kıvnlıruş ya 
Tiyo !""Ütemadiyen: .;; 

- lntihab et! Derhal birisini iJt 
diye haykırıyordu. 1 , 

Ben mi intihab edecektim? ~~ 
kıyılarında küçük Arabsk mimari ..., 
pılnuş bir sar!ly tanıyordum. Onll t'_ 
lacağJm. Bir lngiliı bankasında ~ 
h<'sabım ve bir kasam olacak. 
mavi renkli bir tahayyül odam. ,,., 
rlme tahsis edilmiş, akaju ağacın°" 
lrımlan ve Çin ipekliler! ile }<ııpb ~ 
bulunan bir kö,em ve nikel kıı.plı 
ri.ıbelere mahsus bir laboratuv".1'~.J: 

Tiyo, yerde cansız yatan gencı I" ; 
haykırİyor: 

- İntibah et! Ben yediyi sayııt"~ 
intihab etmezaen bu aenc aibi olJ. 

Ve sayıyor. 
- Bir, iki, üç! 

11 
Gene kadına doğru ilerledim. oıı ~ 

r.oma almak istedim. O gözlerini açU ı 
eli,,, serveti nasıl olur da bırakabilir tJ 

Birden gözlerimi kasaya çevirelim~ 
serveti nasıl olur da bırakabilir ;,I 
kadını iter gibi kollarımdan bır';I, 
kssaya doğru koştum. Al tın ve tP 1 
leri ceplerime dolduracağım sırada 
rım yerde kıvrılmış duran ve Uzak~ 
ilimler meclisinin davetiyesi ol&J'I IJ 
ili,ti. Eğilip onu alacaktım. O sır• 

- YedH diye haykırdı. (. 
Kaderin darbesile bir anda bet 

kıldı. Kadının vücudü mermerle~ 
bat-ucunda duran ihtiyar kadinı 
garib bir dua mırıldandı ve zenci oıl; 
yerden hrlayıp sırtıma bir harıçe' j 
Gecenin ~yahlığile sarıldım . KaJ'll"':.:; 
du. Tiyo kaqımda gülerek, ~ 
~i tmediğim garib bir ahenkle 
şarkı söylüyordu. ' İ 

Gözlerimi açtığım zaman hilB 'od4 
,arkıyı işitir gibi oluyordum .. ~~I 
nosunda Elhamranın tam bitiş.ıgll'"J 
Sıyah demir parmaklıklı, dar b&h~.1 
vl rüzgRrla kımıldıyor, yürür gibi 
du Fıskiyeden ince güm~ bir 51' 
yordu. Masamın üstünde dur.ıt ılı I': 
soğumuştu. Biraz ötede Tiyo hilidf 
okumakta devam ediyordu. ŞiJ1'1 ,. 
mı.sınıı? Ben niçin hayatta mU''ef:f' I 
dım. Ne güzel bir kadına, . ne,( 
ve ne de bilğiye sahih olabildirl'~ 
hepsini birden istedim. Hiç biri O 

swl diye uğraşmadım da, yaln1' ~ f 
hayatta bir Nevkeves'den başka b1 ~ 
madım. Ah! Şayed Tino banA b":J 
nıühlet verseydi, hayatını parlııt"JI 
Şimdi ya,ayan hayalimdir, ~ 

o Gırnata hazinesinin içinde ttıt tıl'f" 
rilc katledilen gencim.! Ben hsya -
düdlerle kaybettim. işte benitO ,,1, 
hatam! 

İzmit, pazarı 
bir spor günü 
. yaşadı .. 
lzmit 20 (A.A.) - Pazar gün"·/ 

mızda harareili ve canlı bir spat 
rak goçmiştir. ı.ı 

Hafta tatili münasebetile GertC J 
Y .. i!yurd futbolcular!le maç >"'~,\ 
Sapancaya gitmi, ve yaptıklar: ,.,,J 

i~i .~a.ıanmıştır. Deta ~tbol ~.s~ 
gucu ıle maç yapmak ıçin ~·ti 
v~ maçı 3. ·o Düzce gücü kazan1J1'f:J 
rımspor futbol takımı ve temsil r) 
luyı giderek Bolu Belediye sıı:ı 
muvaffakiyetli bir temsil verrı1 
rağbet görmü.,tür. Bolu takı.ııti~e f 
sporun yaptığı futbol maçı de piJ' 
raberlikle neticelenmiştir. 

··~ 
yip anlayacak kadar ciddiyete ırı•~ 
Acı ve boguk bir kahkaha ~"~ 
- Sen mi ciddi idin? .. Beni 01~ 

pan, her hareketime gülen, bef 
eğlenen sen!_ 

- Nejad, yanlış anlamışsın.. _Al. 
- Hayır Züli.1!.. Sana açıla~ 

ı:acın ve ~arakterin bana bU -,; 
remezdi .. iyi dü4ünürsen, barı.il 

sin... il' 
. Zülilin gözleri daldı. Ben onll;ııı~J 
lığlnden yüz bularak başımı JcO Pf') 
mıf ve yilzümü göğsüne meylet ı;ıl './': 
taze, ılık ve sızdırıcı bahar kokll~ 
do:uyor, bayğın bir haz içinde 
G•çiyordum. , ~ 

Hareketimin farkına verdJ "~ 
çekilmek iJıtedi. Fakat onun kl:;;; 
ben baıtımı tam.amile göğsüne 

Ellerile omuzlarınu itiyor: .,1, 
- Kalk! Ne yapıyorsun?. di>'°""1' 
Cevab vermedikimi ve hareke J 

ğumu görtince ses çıkarmadJ. ?' i 
Bu hal epey zaman sünniiştil·~ 

tallı bir uyku h&linde idim. s• ,1-
şukJuk, bu baygınlık hayaurnııı ıd'. 
dar devam etse, gene doyal118 

0; 
ZülAl birden bir hareke t 1sP 

Başımı iten:;k: tJ. 
- Peki, dedi, Bu sözlerin vt. / I 

bu gece lüzumu var mıydı ~ 



• 
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HAKiKAT 3 

Günün yazısı 

Seyahat etmek 
F ran11zlar kendi • . 

• 
lngiliz resmi tebliği 

1 

acır erımız usun 1 
1 1 

Avrupada Ü f u·· n 
HARB 

Ticaret Vekilinin 
~at eden rnillet ı.!,erını en az ıeya
er, Vakıa, bu it~ akla itharn eder
d~da .~rilizler 'Ve~;::, ıebebleri ara· 
kı ;:';1•rnlekecilik •~!ar karıısın· 
d rn l ndan duyd k~e luccarlık ba • 

1 unk uk kanaati " ud " bir neyi rna • 
• •t rn 1 ar ır· 1 il' ı ı enı eket d 1 ' ng ız er mem 
ı.:~~=landa irniıce:~~ır Ye her. yerde 

Londra 20 ( A.A.) 
İngiliz Havı Nezareti tebliği: söylediği 

iz mir 
mühiın 

Fuarında 
nutuk d. r. Çantaaını 1· rahat edıp yer· 

•Yar · e ıne lı . ıeııp ınaJ a nca dıyar 
Yoncuıu İle d"' aatan Alınan komia. 

_Dili\ bombardıman tayyarelerimiz güpe· 
gun.duz Holanda ve Şimal deniı;i üzerjnde 
Kefil UÇUfian yaprnıtiardır. 

••ıUa unyanın b 
.. , ?&n ••YYab .. er taı afında 
o"J:.r•dir. • tüccarın baılıca 

Amaterdam civarında bir tayyare da.fi ba
taryası mevzii v Fl--•-
d 

e -=-ıııgue tayyare mey- Topçoğlu huıün İı.m.it fuarının kü.pd res- sevıyes~ gı ı .• ~ç ticar~tte e ~esın.. g~ - ları . me~cud olan memleketler!e ticari - ı naı.aran yaprnlf olduğumuz ihrac.t fazlası 
İzmir 20 (A.A.) - Ticaret Vekili Nazmi 

1 

. . 'b' . . d . ·nı .. 
1 ntlnde afBiıdaki nutku söylemi~tir: tereceğı ta~:ıdir. Dıt ticare~te. ıth•lat .ve ih- ~dı m~nasebetlt>rimizl yeni vaziyete in- yekOnu 33 milyona varmıştır. Kendi milli 

b' ız, bu ıribi r k 
ır •li.kaınız ol • abat biılerile hiç 

F '.&naızlardan dmaYarak diyebiliriz ki 
rnılletiz. Hudud~ az seyahat eden bi; 
~ıtnız Yolculukla~'nu\ dııına Yapaca
h ~~ "•z reçerek an • ele fu zamftn-
1 ı . z~ruret olrn~d";.ernleket içinde da
"ıtnız hakikat ı ça &eYahat eden. 

rnernleketi 1 en azdır. Halbuk' L'J anıyıp 1 

anı bombardıman edil~'-tir T 1 . . d . . . ....., - ayyatt erı· 
nuz en birı dOnmernlş;tir. ·- Sayın hem,eriJerim, racatı teşkılatlandırarak~ mıll.ı iktısadı me.n~ tibak ettirmek için çalıştık. En yakın ticari bünyemizin ihtiyaclaruu düşünerek baD 

......, •rı halrk onun her I"' l"' . 
ntbilrnek içU:nda doğru filr.ir~ru ,';ii" 
Yıp zevk' · "Yabat lü • rün . ını tatrnanu •urnunu anla-
da ,Abır razeıe ba z !Arttır. Geçen 

• nad ı ırnuharr' • d' o Uyu b'lrn ırı, Yazııın-
d~ordu. Hakikat~ .~diğinden bahıe-
barr~~ınleketinin ~~~r.l•rnek faziletse 
ni ıa ı olıa olaa eak' ı ı razete baımu
rabeı';;:nlara İrıtilr.aı' :;ın~nl~rda.n ye
deıı,, r' Ancak "' d•bılınlf bır ra· 
lnüb. • ıyiz ki d ~u • hernen kay. 
k •ın lnerkez1,~?11'?'0~u '4!bekcrniz 

rllıııPanYatar el' 1d bı~bırine bağlayıp 
O<;erek •n ekı hatlar d 

nizyoU ırerek bunla d eYlete 
k •rında ı · .' • Ye gerek de
k:a. ~•ıland 1~ e~~~latlı tarifeler tathi· 

•çınde ·-• erdenbe · ter akı,. k Yolcu nakJ' rı rnernle-
rakı,,· ~ •Ydetıniıtir Fıyaktı büyijk bjr 

nın , ... '-. . • a at b Yab . ...,, • ını kifi ' ne u te. 
bitir~tlerın ıttabiyef '.ne de Yapılan le· 

ler ~·· Bahsetmek 4;' 1~~~i?kô.r göre
dit careı, tetkik edıgırnız seyahat
-·~ı Yapılanlardı ;• ~•nezzüh rnakaa. 
"'u •rnad' r, Çunk" · keı; k 'Y•n r•niıleı ~ lf hacmini 
*<>rır Ya .ından tanırn ... rnege, nıemle • 
Fua a dınltrırnei;e aııa ve çalııttktan 

rı hu n-,.· rnecburuı 1 . 
ç.,~ 1 " ı aey-L • zrnır 

•a tan Yen• b' ""atlerin İrnk
tlıiin h ı ır "e& ·ı l anını 
ıııuıı~' •.tle lertib .~·~ o rnuttur. Bu 
• ec u lo.rifelerden f 1 •n ucuz 'Ve fÜ· 
•,u ek olanlar bir t ay~~lanrnak iate
'•ı' "u~ahilirler- !atla •kıden de fazla 

"• ilı · 1 adarn • 'opJ racat eylerin. b .' ıater itba-
'••I ""'.'.'• tetkik ray 

1 
•1 ır noktada 

.... :..ıuı:tij liirlü aa1ı.~· • rota çıkmıı 
· lf. ııe--ı. rı •ıneai d hnd · -""" 'Ve d' 1 n e ce-

"ıııra~ı :eler dünyanın : ~~ek niye
tirrni , n ~akin Yerler· . b~el n:ıan • 

4 tern• b" ını ır a 
•rn•d b • ır mınta.ka ran. ıre· 

Kahil ulacaklardır. yı emirlerine 
• · • olaayd d 
'llıınde rn 1 

• &enenin b 
hövJe b' •mleketin d"~ b .,. mev. 

S ırer F u On ucaRınd 
.,,:,_•Yılıaı etın:k t•tih edilebilıeydt 

"' ve re 1 ~••nrnak ... d;r? ne •ırneı. d • OJ'l'en • 
' •nıek değil mi-

::._ Na•uhi BA. YDAR 

1 SABAH 
~ GAZETELERi 1 
~S.VIRIEFKA.R 

ll"fia -. SERGisbı' 
!:büttiya Zad . iN AÇlLMAsı 

Lir - e Velid izm· 
. l\inde •çıl ır fuarının b.l , 

kıyel old "'-- ınasıntn büyUk. b· y.e 

r Ugunu anlatar L .. ır tnuva!fa-
" f'dalı. · •~ töyle d 

bir ar ,., k•»rttli i_ • enıekted.11 ~ 
kat daha b. . ><mırln her 

'61 v,l"t-rtk ı:)·ullert!k, bir kat tlah knt-
luti.&n ıatıdıtı bu a şa-
•ıl nıemtekete c• .. ı b' nıuva.(faklvet 

'-~i H ... , , ır n · 
d e ~) ı.ktır 8 . unıune te,kil 
• ÇtktiiJ · u itibarla hl . 

tttnı tltrnler b t . r farıhler .. 
1 ı •lan, ılmdi u un memleketi dilhu 
•htı ile de ıo~terdiii f . n 

Jtıl • ltne hepim' . eyıııı <'an~ 
rı bir daha t b , ıı.ı tnüftehir eden i 
~ ~ rık ederiz.. " 

ALTINCI 
ti. ~k • . kOLlJN V ı\ZİFELFRi 

.... L..... trıya Se . .. ~ .. ı..ı. rı.1 bu b"'1ıkJa 
•l•n v ' _' hetincl koJı. .. ırazdıiı 
hulurıa: bul tUn vatandaş;la=dele edecek 
d • tıncı k 1 rnürekk~b 
edikten o un Vaı.ifele . 

IOnta n nelerdir-:. 
•\'a~ tunlan .. lt e:ılırıa . . _ YlYor: 
.... •lııı ınuınkiut oldu· 

lol ek ve az k ıu kadar 111 
arı di 1 onu "mak b 

d,kı n 'rtt'nıeıt , • n •ncı rad ... 
"'•ri.Yata k ı' Propapnda ıtıahlyeUn 

lllncu n.th u •kları tıkam ... 
•urnı k taşılanlann ak ve bın-
•ld _' • 11.ı"tnasın , lnllskelerinl \IU-

Utun 1 bılıneJr: \1 u hatır.ıaıı ve Ytrio kulıı .. 
~ lıkarın~ cı 

INGiı.izL 
il,\ tın .E ALMANI. 

_>.ıını..ı ·- VA Di.'Eu.osu ARIN 
ıt:yı. dl -- y., __ 

Yor~ ~ bu 
•A,·n lllableainde 

• 1 Uı;u 
Çok bo 1 miktari . 
tice rllha •tnu.ı ı, lngili-z.lerin daha 

telttin •rınuı \: 
terbiye far 'btıeıetin.ın ~ daha fa,la ne-

Siliıu kıııı.lnıı<to •e l&h,~:""•ti. laliııı ve 
doha muh' nan koıUn h eıebbu'<ierdedir. 

1Rldir ' 'nunl · · • J<•Ynıetirıd · lttııı,.,"" 
1 

Yeti sılahlaın 
en ı;ok en n kıy ti 

Alnıanı - on,.. me insan 
Arın kı.. ltlir 8 hava h . a bir ta · unuo lı;in 

Jıc:n akımJı·etlni kırnı 7••da İnr!Uzlerln 
~ a arı bekleneınez .• 

İNGiı.iz 
/\. SO~tı\Lis· . 

. hldin Dııver . iNiN İşGALİ 
ı .. lyon • ltaıyanJ 
?n.eıJ Otduııınun İn .. arla Almanlıuın 
t ile büyük bi Rlhz somaJisine ıi.r -

t: Çalııt ki r t.ııfer tn dt ı &rıru., b anzaru.ı V't'rnıe-
le\>k 1 tına tııuk b . 

h u ceyıf b· a il lngilizlı?rin 
\lradan . ır kıyrneu 

di ~kıldikJ . . o1ntadığl ıçın 
Yor ki: 'ruu .Oyledikıe 
1
. n IOnra 

• tal)·anı . 
ti a.r. lnıU· 
~ lı:örfeli Ve k ı:ı Sotnaliai etnfında. ı\ 

fetrıı k ı:ııl~ , -
b_b' ,1,re Slhibdirl - ı •hiUerinde mlis-
.,_ utnı, d er ve İ ·ı b n eb, hik' nl" h: Sornan .. ı 
Uıta"ltlı 1

"' deiildir· . 
~ ıaptefrntlerH • onun için 

>aıiyet deiiı111ez.: levkuıc:enı bakım. 

b Gtte Almanya ve düşmanın its:all altında 
~lunan topraklarda 30 tayyare meydr.nına 

hucum edilmiıştir. 

.. Baş;ka tayyarelerimiz de Klel denlz: üssü
~~ ve Hanovre petrol tasfiyehanesiıu born
w.rdıman etmişlerdir. 

Leipzig'in şimalinde Zschornevtz elektrik 
f.ıbrika!llJ, Ruhr'da fimaJi garbt Almanya•nn
d d .. 3 Ufmanın muvasala hatlan üzerindeki 
stratejik bazı noktalar, Bordeaux civarında 
Ambes r>etrol depoları da muvaffakiyeUo 
bombardıman edilmişlerdir. Bu hareket eı
l•asında iki tayyaremiz kaybolmuştur. 

• • Londra 21 ( A.A.) 

Bahtiye Nezareti tebliği: 
Sahil muhafoza fetkilibna mensup Skur 

tipinde tayyareler, Norveçte Hange.sundda 

üyer bin tonluk iki düfman nakliye geınisi 
g.orerek hücum etmişlerdir. Bunlardan bi· 
rıne tepeden inme iki bomba isabet elmif• 

Ur. Skur tipinde bae:ka tayyareler de Han-' 
gesund'un şimalinde petrol depolarına hü
cu':" etzı:ı_işlerdir. Tayyarelerimiz.in hepai 
aalımen wılerine dönmüş;lerdir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 20 ( A.A.) 

Alman orduları bafkumandanlığı tebliği: 
Alman denizaltı kuvvetleri yenl muvaHa

kiyetler elde etmı,lerdir. Bır deruzaltı si
lkhlandırılm1' Ingılız ticaret gem.ıiorinden 
4578 tonluk ·Ampleforth• u batırmı~tır. 
Diğer hır denizaltı da ceman 6680 ton 

h~cmınde muhtelif gemiler batırmıştır. 
Şmıd.iye kadar ceman 32,300 tonluk gemi 

batırmıt olan uçuncu bir denizaltı da batır
dığı gemilerın yekUnunu il bin tona çıka
ran tıcaıet gemıleri imha etmiftir. 

Silihlı iltikşaf ha.rekeileri esnasında ha
va kuvvetleri ezcumle Sufiollı:, NorfoJk ve 
Ox.ford konUuklannda ai.lih fabrikalarını. 
~trol depolarını, demiryolu tesisatını. li
manları. tayyare meydanlarını muvaUald
yetle bombardıman etm.Jflerdir. 

Gece hücumlarımız cenubi İngilteredeki 
tayyare mt:?ydanlarına ve İngilterenlıı cenub, 
cenubu tarkl ııalıillerinde bulunan mühim 
liman tesintlarile mühim petrol depolarına 
~vcih ed.JlmJftir. 

19,'20 ağustos ıeeesl dilfman tayyareleri 
Al.manyanın muhtelif mahallerinde mesk.0.n 
mahalleler ve kırlar üzerine bomba.l.&.r at-

ır.ıflardır. Bazı siviller ölmü.t ve yaralan· 
mıftır. Bir kaç ev yıkılmıştır. Emniyet ve 
imdad ıerviJlerinin enerjik müdaha1eleri ve 

lu,lkın müracaat ettiği himaye vasıtaları aa
Ytsinde müteaddid yerlerde yapılan hasar 
.-ür'atle tamir edilmiştir, 

Avcı tayyarelerimiz ve tayyare dafi ba
taryalanmu bet diifman tayyaresi dU.ür
tnüş;lerdir. Alman tayyarelerinden ikiıi üs
lerine dônmemiflerdlr. 

Afrika da 

Güzel İz.mirin, bu eşi bulunmaz şehrimi- faat bakımın~an s.ıkı ~ır m~akabcy~ tnbı müna.c;ebetlere girişebileceğimiz mt:?mleket- maddelerimizin ihracatını tahdld etmemit 
Un .Onuncu enternasyonal fuarı. nı a - :~tarken .. d~~,ılde~ı ı:nastahsil ~~ muste~- le,:ı~. mevcud ti~aret anlaşmalannuzı yeni c.Jsaydık bu rakamların cfaha ~k büyük 
mak şerefi bana verildiğinden dola ·ı bj~- ık1 spekulatorlerın. ınsafın~ müftekar hır h~umlerle teçhız ederek ve miıddeti bit- olacaklarına füphe yoktu. 
bas5a bahtiyarım. Pek sayın B • \ 'li . halde bırakamıyacagımız aşık~dı: bıra~a - mı.ş anlaşmalar yerine yenilerini ikame e- 1939 sene~iİ eylül ayı bidayetinde klerlnı 
emrile bu asU vazüeyi yaparken a~~eiu :~~ mııızdık ve bırakma~ık .. y~~dlğerJne müte- dere~. bu günkü beynelmilel tıcarelin ar- he!'ablarındaki borcumuz, alacaklarımız 
aneyi kuran ve yılma b' ir d ·ı dyı ıınzır olan bu tedbırlerı eoylece hulasa e- zettlgı müşküller ortasında yurdun dış; tenzil edildikten sonra 33 000 000 liraya ha .. 

z ır 8 e ı -a evam debillriz- tica l 'hf tat · lm x 1 ' ' ' 
ettiren Belediye reisi Dr. &hc;et Uz'a dai- · Dre . ı ıy~cı~ı .. ~ın. e ~h~ ça ı~llk. !iğ olmakta idi. 1940 senesi ağuitoı b~dıkl 
ma tekemmül eden eseri için h . , . h Dıt ticaretimizin yeni istikametlerini ta- lf ticaretimız gıbı ıç tıcaretim.ız rle ıuıa- borcumuz i..e:e alacaklarımız yektlnu tayye 
Zlırunda takdir, tebrik ve t eı;:;;.ı~~ . u~ yin ederken, eldeki cihazları tekemmül et- mınt bulmaktadır. İçinde bulunduğumuz dildikten so~a ancak 1816681000 llrı tut : 
ifade etmek isterim. eşe ur C?rımı Lirmek zarurelile bir taraftan dıt ticareti- ~hv~l ve şerait ve mazinin tecrübelı:-rı bizi nıaktadır. 
İzmir entemaayonal fuar b"'t·· 1 mizi teşkiliı.tlandırmağı, diğer taraltan muh- ıç pıyaSRda fiat teşekkülJerini tanzim vıe Ayni zamanda huaual tak.al hesablarının 

ı u un mem c- ll'lif memleketlerle olan ticart - nhdi vazi- murakabe k 1 Ur b' al · ket ekonomiai inki""''ının hakik• b' b ye sev elm ş · Bunu, ır tar - 1 ağustos tarihli durumunda yalnız Jngil ... 
~ ı ır aro- yetlerimiz:i ba~it ve pratik ~killere icra tan m ·- t hlikln n1 ı · • •· ~etresi olınuıtur. Enternasyonal karakteri di • us e . . ~e aat'"ennJ ... oruır.~..., t~re ve F:ansa ile olan taku mu.ıme.lele • 

Jse her 1ene, emeklerimizin neticesini ti- etmeği hedef bildik. ğer ~raftan ıyı ruyelli tüccarımız1. dogru rınden dogan 2,716,000 liraya ba!\i bır lh .. 

corl münastbetierde bulunduğum d t Dış ticaretimizi birliklere yolu gostererek kötü niyetli olanlarını her· r>cat faılahğı görülmektedir . 
nlemleketlerinkile mukayese etmek ~rsat~~ı tar.al ebnek için yapıyoruz. Buna mukabil Birleşik Amerika devlet-
\'ermektedir. Burada eksikler daha iyi an· bağlamak sistemi Fıat murakabesi lerine bu •iiustoa ayı bapnda 3,458,000 do-
lcitılmakta, ihtiyaclar daha ~ok tebarüz et· lar borcumuz bulunmakta Vl!I enter..,nJabl 
mektedir. Ticaret rabıta.lan genişlemekte Dış ticaretimizin mühim maddelerini, en Viliyetlerde kurduğumuz fiat nturakabe nıemleketlere karşı olan açığımu: da 
ve kuvvetlenmektedir. ziyade ihrac edildikleri mıntakalar merkez komisyonları ve merkezi teşkilitunız bu 1,879,000 liraya baliğ olmaktadır. 
N Ümune f 1 ittihaz olunarak birliklere bağlamak sure- murakabenin uzuvlarını tetkil etmektedir. Ancak bu borclanmıu daha tirndiden ö-
-..o.;;;;.:;;.;;;.:;::...:.:U::a~r:.!:a:!r.!ı:!n!:ı~n!!. tile te4ki18Uandırdık. İhracatı birden ziya- Bir taraftan Vekilet umumi mahiyette ve demek irnkfinlarına malik bulun.makbyız. 
müşterek gayel • de mıntakaya ayrılrru~ olan maddeler için diğer taraltan komisyonlar mahalli mahi- 1940 senesi mahsulünün ihracatına batl•-
.;.;;::--=:.ı-..:;::.:..=.:::...§.::!O!:.!:!.!e:;r~ı~ bu tabii taksime uygun olarak müteaddid yette olmak Üzere muhtelif ticaret şubele- mazdan evvel ihrac edilebilecek 10,000 ton 

Bütün nümune !uarlaruıın müşterek ga- birlikler kurmaktan çekinmedik. ri için muhik olan kir miktarlarını p&mukla bu hesablar tamamen kapana • 
)eleri vardır. Alıcı ve satıcıların asgari Harici mühadelemiı.in ihracat unsurları tespiL etmektedirler. Mümkün olan ah- bileceği gibi, 1940 mahsulünün ihracına 
masraf ve zahmeUe bir araya gelebilnıeleri- bu suretle birlikler vasıta.sile t~kH&tlan - vadle doğrudan doğruya fiat tespitleri de ba'1adıkt.an sonra buğday Uıraclle de tak
ıUn temini ve aht ve satıt cere)anlanrun in- dırılırken, bir çok ithalit maddelerimiz de yapılacakLır. Tes:pit edilen nispetle,·in veya riben 10 milyon 25,000 ton pamukla da 11 
kitafına mü.said bir zemin yaratmak, her iki ayni si!temin çerçevesi içine alınmıtbr. lıatların tecavüz edilip edilmediğini çazııı milyon dolar temin olunabileceii kaviyyen 
noktada da fuarımız muvaffak olmuş bir Bütün bu teşkilitın ruhu, ihracat ve it- ve pazarda fiilen kontrol edecek murakabe nıuhtemeldir. 
:~dir ve gittikçe de tekiınül etmekte· halit tacirlerimizin faaliyet sahal•rını, bu bürolan da fetkll tdllmek üzeredir. 1941 de geniş bir döviz 

taaliyc~ yurdun yüksek menıaaııeril• •- Tüccarı tenvir edecek 
Daimi bir ıekil almakta olan fuar tesi.ab 

belki de yakın bir istikbalde birbirlnt mü· 
tealub muhtelif ihlısu meşhcrlt:rinin de 
kurulması lmkinuu verecek bir {ekil al
nıaktadır. Ticari bir müze, merkezi enfor
masyon bürosu, reımt istihbarat te~kil.itı 
bu güzel müesseseyi tamamlayacak. daimi 
unsurlar olacaktır. 
İzmir enternasyonal fuarı, tehir için bü

yük bir turiat hareketi yaratmaktadu. Ti
cari alikalar haricinde, sadece fuardaki in
ce. bir zevk, devamlı ve anlayışlı bir çalış
manın mahs~lil olan binbir yenihk ve eğ
lenceler için Iunire gelenlerin adedi her se
ne artmaktadır. Hiç tüphesiz, bu hareketin 
kendi kendine meydana çıkaracağı mesele
lt-ri de birer birer halletmek fırsatı, fuarın 
daimi ve muvaffakiyeill entt:?ktarlaı-ma dü
tcn bir vazife olacaktır. 

Bu kesif faaliyet havası içinde huzuru
nuzda, geçen yıl gene bu mevaimde başla
mıı olan büyük dünya hidiselerindenberi, 
memleketimizin yeni ekonomik tartlara uy
mak husu.mnda almıt olduğu karar ve ted
hirlerden kıaaca bahsetmek isterim. 

Ticaret bakımından 

harb yılı 

Sayın Egeliler, 
1939 - 940 yılı, harb dışında kalmış bir 

çok memleketlerde olduğu gibi hiza• de, 
her,eye rığmen, ticaret bakımında.1 harb 
yılı güçlüklerile dolu olarak geçm:ştir. An
cak bu miifkülitı ~iayabilecek teşkillb 
yapmakta ve icab eden tedbirleri almakta 
gecikmedik. 

Tam ihracat mevsimimize tesadüf etmiş 
bulunan harb vaziyetinin doğurmuş olduğu 
müfkül.lıt karşı.ıımda ilk it olarak ve der
hal dıf ticaretimizin yeni tartlara intiba -
kını temlne çalıttık. Dış ticaret içın alman 
her tedbirin, muttanl kaplardaki mayiat 

henktar bir surette inkişaf ettiği müddetçe ihtiyatımız olacaktır 
ve inkişaf ettiği nispette mahfuz bulun • bir kaç nokta 
durmaktadır. 

Dünyanın geçirmt:?kte oldutu bu müşkül 
Zilm:ınlann icablarını ve memleket ekono
n1isinin ihtiyaclarını kartılamak üzere ku
rulmuş olan bu tefkilaL içinde çalışacak ta
cirlerimiz için para kazanmanın yolu, mem
leket zararına rekabet veya umumun za
rarına fırsatçılık yapmak değil, azami em
niyet içinde tabii ve fayda verici bir ;e
kilde çalışmaktır. 

Vücudc getirilmi• veya geUtı\ecek olan 
tüccar birliklerinin bünyesi, yen! devrin 
l·epyeni olan ticaret zihniyetini azami tem -
!'il kabiliyetini haiz tacir1erimıze yardım 
etmek ve böyle olrnıyanlara kapJ.sını kapa
mak için kafi derecede kuvvetlidir. Balı -
l(:ttiğim bu yeni ticaret zihniyetine göre 
tacir, ihracatta olduğu kadar ithalitta da, 
memleketin yü~k menfaatlerinin bekçisi 
olan hük1'.imetin taltib ettiği siyasetin s.ndık 
ve samimi mümessili olmala. bu siyasetin 
s1r;ısında feragat göstermeyi, feda etmeği 
de bilen dür' ""bit tlt.tbibtçıaı olarak ça -
laşmaA;a mecburdur. 

Tacir birliklerinin size tasvir ettiğim rih
nivettelti tacirleri çoğaltacağımdan .eminim. 
~cak her hangi bir mevzuda veya bir -
likte bun11n aksini gördüğüm zaman birlik 
prensipinin hatalı olduğuna değil, orada ve 
yalnız o mevzuda sahanın tamamen olgun 
olmadığına kani olacağız ve o zaman gene 
asni prensiplere uygun olarak daha mü -
esıir ve daha kat'i tedbirler almaktan çe-
kiumiyeceğiz. 

Ticari - ahdi 

münasebetler 
Dahilde· ticaret mekanizmasının bu ıünkü 

irablara uygun bir tekle sokulmasına çalı
şırken. diğer taraftan da mübadele imki.n-

Bu yen1 döviz memdaları normal döviz 
• 1!'ccarımızı tenvir etmiş olmak için şu kaynaklarımızın tamamen haricinJ.e kal "" 

bırçak nokta iizerlnde duracatun: makta ve bu ilk harb yılının memleketimiz 
Jthahit emtiasında, yabancı memleket _ iktı.sadiyatına getirdiği pek mühim bir ka

lerde fiatların artmış olmasını derhal mem- zanç olarak telakki edilebilmektedir. Bu 
Jeketemizdeki fJatlann da artınlnuw i~in 1 sayededir ki, ıene sonlarına doğru ithali ... 
muhik •cbeb olarak kabul edemeyiz. An- tımızın ilitiyac göstereceği dövizlerin aünü. 
cak daha yüksek fiatla filen ithal edilmi' gününe tediye edilebilmesi imk~1ları elde 
oJan mal yeni Liat üzerinden ısatılabilir, it- edilmiş; bulunmaktadır. Yeni döviz mem "" 
halitçtlarırruz bu ciheti iyice bilmelldirler. balarımızın bu .şekilde iflemesi l9U sene• 

Dahili mahsul ve mamullerim.izde de J..e- sinde genit bir döviz ihtiyatının husulı 
ıa., fiaUarın yükseltilmesini ancak nıaiiyet gelmesini temin edebilecek ve bunun neti
ftatırun yükselmeAI meşnı k.Jlabilir. Dikkat cesi o~arak da milli paramız Avrupanın en 
edilmelidir ki, kendi maliyet fiahna baıta !&ğlam bir parası merlebesine çıkacaktır. 
mütevazı bir kir ilive ederek satan her Politikamız: Mahsulü de• 
tacir mutlaka iyi yolda değildir. Nitekim 
l.ıugün, demiri 38 kuruşa alıp 40 kuru~a 
sulan tacirlerin -varA- vaziyeti bö.>ledir . 

Fuarlara hakiki kıymt:?tlerin yaulmadığı 

söylenmektedir. Bunlann meydana c:ık.anu
yacatı zann.olunmamalıdır. İkinci e:I veya 
perakendecinin yükc;ek fiatla satmasını mu
hik g&termek f('ln hakikatten yil.k.,,.ek liat
la satıp da •f8İ"• ftatt.an fatura kc,.Jlnıi,s.e. 
bu faturayı aJmaja rlU göstermiş olan ikin
ci el veya perakendeci düşünmelidir ki, 
k.-ndi satış fiatının muhik olup olnuuhiını 
bu dü~kün bedelli fatura üzerinden he.sah 
edeceğiz. 

Bu münasebetle halktan bekled.iiimiz 
yardıma da işaret etmek isterim. 

Satıcı ile uyuşarak yüksek fiatla mal aı-
11'.'ağı kabul eden vatandatı kendi ru»ı lü
lifma himaye etmek mümkün değildir. Fa
lı.at bu vatandaş, sa.t.Jc.ıyı yüksek fiatın iJa
ınesine teşvik ettiiini \le binaenall'yh diğer 
Jntistehliklet için zararlı bir hareket yaptı
ğını unutmamalıdır. 

ğerine satmak 
Her bir mahsulün pazara dökülmeden ev

vel 18yık olduğu fiatla müstahsilin elinden 
çıkması için icab eden tedbirlerin alınmuı 
iJctuadi siyasetimizin temelidir. 
Zamanın fevkal6deliği, eski aene1erde ol-

dutu gibi ht:!r çıkan mahsulün büyük bir 
kısmının kısa bir zamanda alınıp satılma "" 
sına mlinidir. Mahsullerimizi en iyi ,art -
larla dünya piyasasına arz ve karşılığını 

en muhtac olduğumuz mallardan temin e
debilmek için fırsat ve münasib zaman bek
lemek zarureti hasıl olmaktadır. Müstah· 
sıl, mahsulüoü birden piyasaya attığı t.ak, ... 
dirde hiç bir teşkili.tın bu geniş arzı kar
fılaması mümkün olmadığı gibi müıt.ahsil 
lehine alınan tedbirlerin tam semeresini 
vermemesi de muhakkaktır. 

İhracat bakımından en iyi 

bir coğrafi durumdayız 

HARB [~~~:::~:·0·~:-~-~·-:-::: ~:] 
İngiliz resmıA tebliOi o ı,ıer çoğalınca oo işimize yarar; onları bizt yollayın, MZ de 

Halkınıızdan kendisi için kurulmuş olan 
teşkilitunıza yardmı etmesini bekleriz.. Bu
nun birinci şart.1 1 kötü niyetli Atıcıla.rla 
uyuşmaktan imtina etmek ve bunluın 1a
kalanmasını kolaylaştırmaktır. 

Kulaktan kulağa tikiyetle.r, bolluk içinde 
)&~yan memleketinıiı.de lüzulD!Uı ve bak.
uz bir haleti nıhiye tevlid edebilir. Şikil
yetıeriniU komis;>·onlara bildirinız. Bu su
retle onlar~ tetkik ve takib imkinları \'er
mif ve fiat murakab<!~inde devletin faali
) etine iştirak etmİf olursunuz. 

Gerek iptidai madde, gerek aıda mad ... 
deleri itibarile büyük bir ist.ihlAk ihtiyacı 
arzeden ve nüfusu 200 milyonu geçen bir 
Avrupa kıt'asına en kolay mal ihrac ede
bilecek coğrafi durumdayız.. Bi:ı bam mad
de ve gıda maddeleri lııtihsalimizin büyük 
bir kısmını dahi ihraca tahsil etsek. bize en. 
yakın olan memleketleri bile tamamile tat-
min edemeyiz. Teenni ve besabl11. yapılacak 
hareketler bize genif kazanclar temin •
debilir. İncir, üzüm, fındllt gibi lüks te ... 
liikki olunan mahsullerimiz dahi gıda ma.d
de:eri olmak itibarile sabfllldan. en.m.e e
dLebileeek metalar değildir. 

.,. - artık şu beyanname külfetinden kurtulmuş 
Odun fiaUan daha olursunuz.. 

Kahire 20 ( A.A.) ıimdiden çok yülueldi . 
Çekisi dört lirayı geç- Diye bir teklif serdetmelerini muvafık bu-

İnımz. kuvvetlerinin Somaliyi ı.Jıliye el· 
tnelerı uzerine IngiHz umumi karargahı ta
r~:tndan nqredllm bit tebliğde söyle de
nı mek-tedir: 

d Şap deniz.inin kontrolümüz altında \'e A
~n körfezinin elimizde bulunması küçük 

rbera limanile Somali sahillerindeki di

ier küçült demir aa.halarını d~an için 
tarnam,n k.ıymet.sl.ı. bir hale koymaktadır D . 
~dan başka Eritn'deld hava üsleri, A

den • Soına1i'de ihdas edilebilecek bütün 
~1~ .. Ü 1 B ıı erden daha yakın bulunmaktadır 

una binaen lt.alyanların bu bölgedeki mu~ 

d
vaff.akiyetlerinln ne Aden'de ne de Şap 
enı · d ' trol .:11n e icra etmekte olduğumuz kon -

kir u ıorlaıtırıeıık vaziyete koymadığı lfi· 
bulunmaktadır. 

İtalyin resmi tebliği 
ltalyadan bir mahal 20 ( A.A.) 

İtalyan ordul1r1 bqkumandanlığuun 73 
numaralı tebliği: 

Dütmanın -·"-
1 . . IOn mWU1vemetinJ kıran kuv-

vet erırnız dün Mled · , . li.sinl .....,. en sonra lngıUz Soma-
. . 

1 
n merkezi olan Berberayı saat 19 da 

·~·• etın•·J d' G . ve1i · .. ""er ır. enillerle çekilmeden ev-
lnııilizler .. hrin b'""'" b' "·--tq u,,-...... ır 6allllru a-

ıH&~I vermlt~tr~. Siyahlardan mürekkeb 
d ı ve iyı mucehhu bir bölük kuman-
ıtn~ıtımıza müracaat ederek al.lih1 

leslun. etmiflerdir. arını 

Caleah.fta bir taburumuz d- m .. 
N!:.rr1erinl mağJOb ed k Uf an muf
ve esir İnuf ere cepene-, hayYRnat 
Genıl ~ !ardır, Moıadicco, Neardia ve 

" uzıerme ya ı L-:·iat verdi . pı nn ~va akınl.,n za-

ş. nnemıt ve hau.r yapmamıştır. 
ımaJJ Afrikadı dü De 

nesini bombard ~ nıa hasta -
&ından bir k' ıma~. ed~k hast.alar ara
de iflnin ölmesine ve 22 kitinin 

yaralanrnaaına sebeb 1 . o muştur . 
14illi:7eti meçhul bir deııizalt.ın 

Mıhıllerlne dökül , , 12 ada 
k tn mayın bara1tna çarpa-

: denlz tiıtünde. bir yal tabakuı bırak
•lır. Bu 1tbeblo d -'--' 

nedilmekltdir. •~tının batbiı zan. 

luyorum. 
Uğlnt pzeltlerde oku- 0 Kahveden I 
~~-=~R· elbse 
bebi de nakliye paha
Wıtı oldufu anlaşıl
maktadır. Bu pahalılık 
nereden geliyor? Kı

sa bir tahkik ile ,u neticeye vardık: 
Bir çok hayvınlar son zamanlarda mt:?m

leketin müdafaası Jçin Jşden çeklhnişler, a· 
rahat.ar azalmıştır. Arabalar azalınca kalan 
arabaların lşi çoğalmış ve arabacılar iste
dık.lerini istemeye baolamışlardır. Sebeb bu. 

Halbuki işlerin çoğalması, mevcud araba
ların bof kalmaması araba ücretlerini art
tırmama1ı, bili.kıs indirmelidir. fakat on1a
tılan gıda maddelerine bakmaktan kontrol 
komisyonlarının böyle ,eylere bakmaya 
vakti olmayor . 

o Yazık klğıdlara 
Gazetelerimizi böyle daralmış, küçülmüş 

gönnü:ten midir, nedir, düşman hük-Umet
lerin biriblrine atbklan milyonlarca ki.ğıda 
hız gazeteciler kadar acıyan olmasa gerek
tir, Ne yazık! .. Almanların İngiltereye, İngi
lizlerin Almanyaya attıkları beyannıı.melerin 

kfiğıdlan biı.i kim bilir, kaç hafta, hatta kaç 
ay kiğıd mahrumiyetinden kurtarırdı. 

Hele bu beyannamelerin hiç mi hiç işe 
yaramayışı karş;ısında yerlerde •urunen, 
dağlarda, kırlarda heba olan kiiğıJc,klara 

ne kadar acıyoruz. Düfününüz bir kere: 
Harb befladığı zaman İngiliz tayyareleri

nin Almanya üz.erine attık.lan beyanname
lt'rin hedefi ne idi?. Almanları nazi hü.kU
meti a1eyhine harekete getirmek değil mi? 
Bir .ene geçti ve böxle bir hareketten e5er 
yok. Almanya, İngiltereye sulh teklif etti

ğini İngiliz adalanna attığı beyannamelerle 
halka ilin etmek istedi. Halbuki daha evvel 
İngiliz gazeteleri bu tekHfi aynen neşret -
:mekte mahzur görmemişti. Çünkü bu tek
lifin İngiliz halkı üzerinde hiç bir aslüli
me-H olamazdı; olmanuşıtır da. 

Bu va.tiyet karş'ısında ben bizim gazete
cilerin her tkl tarafa da: 

- Bu kAl}ıdlar sitin lı:ıinize yaramıyor, 
fakat bi;: pzete basıp her ikinizin de teb
liğlerini, haberlerlnl neırediyoruz. Bizim 

Dünyi(ntn kahve de .. 
pcısu Brezilyadır. Her 
sene Avrupaya mil
ycrııarca kilo kahve 
satan B~rilya o ka
dar çok kahve yetie
tirir ki bunların bır 
kısmını - arttığı, elde 
kaldığı. ve yahud 
füıtları muhafaza etmek için- yakar bile. 

Bu sene Brtaı.ilyada kahvenin ne kadar 
Arttığını tahmin edebilirsiniz. Avı-upa nü
fusunun 250 milyonu kahveden mahrumdur. 
Fakat Breı.ilyalılar artık kahveyi dökme
n1ek. için kahveden kumat yapmak çare
sini bulmU-ilar ve ilk kumaf fabrikasını da 
açarak yakılmaya mahkılm kahveleri bu 
fabrika emrine vermişlerdir. Kahveden ku
maş.. Nasreddin Hocanın kardan helvası 
bize bundan daha makul görünmeye baş;-
1adı .. 

o OzUm uunu 
Yeş;itay diye bir ce

miyetimiz var. Sene -
lerdenberi bu cemiyet 
ne i' görmüştür? Kaç 
auw vardır? Kaç ki
•iyi içkiden kurtar -
mışlır? Bilmiyoruz. 
Yalnız bu cemiyetin 
bir doktorun iınunı 
gazetelerde U'Oda bir 

zikrettirmeye hizmet etütinden emini~ 
Yetilay cemiyeti her sene kMdisini eğ .. 

lenceli bir günle hatırlatır. Au.sı çoluğunu, 
çocuğunu, e,ini dostunu toplayarak bir 
gezintiye çıkarlar, Bu sene de üzüm yenıeğe 
gidecekler ve üzüm günü yapacaklarmış. 
Ayyaşlar bu haberden kim bilir nP ka

dar memnun olmuşlardır! .. Yeşilay cemi
)-eÜ mensuplannı, kendi noktai nazarl:ınna 
muhalif gören aktamcılar: 

- Bu sene üzüm yiyorlar. Gelecek l!iene 
suyunu da içerler ve aramızda hiç blr Uıti
ı.at kalmaz. 

Diye ürnide dü,mekte haklan yok mu?. 
8. S, 

• Muhtelif mahsullerimizin 

piyasalarına müdahale 
Dıt ve iç tica.tttimizi.n nizam altuıa alın

dığı bu dôoUın anında harb içinde çalkan· 
makta olan dünya vaziyeti kartl!.ınd 1ı piya
talarımızı sai;lam bir şekilde idame ettire
bilmek için mitil korunma kanunun sa -
lahiyetlerine istinaden muhtelif m1Jıhsulle

rimizin piyualarına. sık. sık ve en naf-iz bir 
tekilde müdahalede bulunduk. Bu müda
hale mubayaalannın mahiyeti yaıılış anla
fl,lmamalıdır. Mübadelı•ye, piyasayı bazı fev 
kalide amfllerin doğurduğu gt\;ici sıkın

tı.lardan ve büyük fiat sarsıntılanndan kur
tarmak için yapılmaktadır. Yoksa mahsu
lü, kalitenin ve arz ve taleb ~rtlarının fev
kinde fiatlara sattırmak ıçın yapılma

maktadır. Bu tarıdnk.i talebleri is'afa mad
deten imkAn olmadığı gibi. böyle bir tc
~bbüs memleket ekonomisi üıt!rlnde yeni 
bir yük ihdasından başka bir netice de 
hasıl edemez. 

Çalışmalarımız müspet 

bir netice vermektedir 
Bütün bu çalı.şmalarımız, dünyanın ateıi' 

içinde bulunduğu bugünün çok gı..yritabii 
ve bi.nbir mUfk,ülle dolu prUannn rağ
nıen, müspet neticelerini vermekte gecik
memiştir. 

939 senesinin ilk altı ayı zarfında hario::i: 
ticaretimiz 10 milyon 900 bin llrank bir açık 
gO&terirken 1940 senesinin ilk altJ ayında 
~6 milyon liralık bir fadahk kaydohuunuş
tur. 

1933 tenberi dıt ticart?timizin memleket
ler arasında tevazününde Jeörülen aksaklık, 
yani git gide tek bir alıcıya bağlanmak tan
C.nı' da lon!mıftır. Geçen ııtnenin ilk alu 
ayında Balkan memleketlerine 2 miıyon li
ralık ihracat yapmışken bu ııene 8 milyon 
ıiralılr: ihraciıt yaptJk. Fransa.ya 2 milyon 
!ken 6 mil.von, İngi.ltereye 2 milyon yerine 
8,5 milyon, İtalyaya 7 m.llyon yen'le 17 mil
yon ve Amerikayı 3 mHyon yerine 9 mil
yon liralık ihracat yapblt. 
Yılnız orta Avrupaya olan ihracabmız 

.. k! haddini bulamamııtır. Fakat biraz on· 
ce aaymıf oldutum memleketlen 1939 a 

Hulasa: 
Sa) ın yurdda Jarım, 
Di.inyanın t:?n kan-ş:ık bir barb yılı i~d• 

Size y~rdumu:r:un iktısadf "°" ticari mann• 
raı;;ını, birka(' çiı~ ile anlatmaia çalıftım. 
tı7.ak, yakın birçok men1leketlerin ancak 
(evkalôde trdhirler alu11k güçlükle in.ti• 
baka c:alı~hklan müoıkül hayat tuilAn 
ka~ısındnyız, mı1Jlar1nı satmak hususunda 
sıkıntı c;ckm<'ycn ve daha evvelld yıllara 
n87aran oldukça farklı bir ihracat fazlası 
temin edt"n bir memleket olduk. Dünyanm 
sulh şartlan i('inde 1erhe5t dövizle mu• ... 
mele yıpan memleketlerle olan miin.a5e
bet1crinıi1.i bugün daha ıeni!f bir ölçüde 
hüyütntiic; hu1unuyoruı-. Bu, bize eski.den 
kalmıı, ıkıntılanmın bile gidennt>k ıcin 
ku\'-vetli bir me-.nt>d olmaktadır. Yakın hir 
istikbalde dö,·i:ı borclannı kapa.mıf ve bu 
nevi müstakil tediyeleri i('in kifi ihtiya -
tını ha1ırlamı, bir memleket h .. !.in~ . gir 
nliş hulunacakıı:. F.ğtr bu mıınzara ıçınde 
hiT çok memleketlerin ihracatına koy • 
duklnrı kayıd1ardan ~ ban ahval neti • 
cesinde nakliye tt"raitinln gösterdiii fev • 
k.llfidcliklerr!c:n dolayı ithalat ihtiyaclarmu-
7.t hazan tanııunilt:? tatmin edememok ,·aı.i• 
)eti olnınmı' ol<iaydı, size karu,ık IJir dünya 
ic;inde en düzgün blr memleketin ta-.viri:nl 
yapmış ola<"ftkhm. Ancak Türk yurdu bu 
mü":okül ;vıllann kendisine zaruri olarak 
blhmil ettiği fedakUWdara WkUııetle .,. 
en (Ü7t1 bir istikbal emniyeti ıti:nde ta • 
hammül etmffini de bildiiinl ditn7aya ım-
termi!l:tir. E~e-r elimiıde olmayan ae.beble.r• 
ı:lt>n dolayı ihtiyaclannıw tatminde hazan 
fedaki.rhk yapmap mec.bur oturak. bu fe .. 
dakarlıklan da Yanın kuvvetlendirınek, her 
milletten fa:ıla hesabı temll. münuebetlerl 
<lüz(ün bir alıcı ,.e sabo olmak için kul • 
ı..,nmayı bildiğimiı.i i'ipata huırıı. 

Bu günün priları içinde memleket ınü• 
dafaasının yalnız sınırlardaki asker ve tab .. 
kimalla deiil. iktısadi kudretle takviye edil· 
miş mümteziç tedbirlerle mümkün oldu • 
tu berkesin malUmudur. Yurd mlidafauı .. 
nın birinci f8tb haline gelmit olan U..-tuadt 
iılerimizi teudülo bu:ıı!wnayız. 
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Beden terbiyesi milli bir da11adır 

Sporcuyu bir ilah haline • 

koymaktan içtinab etmeliyiz! 
Şimdiye kadar gelişi ıüzel. sırf hPves tığı bir seyahatin dönüşünde kafıle ile av- J uğruna en kıymetli şampiyonlukları bile se· 

uikasile yaptığımız spor hareketlerinin det etmeyen bir oyuncunun bilmem rı;!rede verek feda etmesini bilelim. ••• 
ruihveri futboldü. Bütün ı,Ier onun etrafın- bilmem ne kulübünde oynamağı tercih et- Jstanbul kürek fampiyonaaı 
da dôndü; metodik bir çalışmadan uzak olan tiğini duymuştuk. · k k lstanbul üre tampiyonası önümüzdeki 
bu işler yapılırken, tabiatile iyiden fenAyı, ı Bu gene bazılannın anlatt.Jklan gibi T.a- pazar günü Yenikapı ile Samatya arasın-
faydahdan :zararlıyı hazan ayıramadık. İçi- fileden bilerek mi aynlm.ış, kendisine sıkı ı k da yapı aca tır. Şampiyonanın Galatasaray 
m.izde futbolü sırf bir oyun olarak görenler sıkı tembihatta bulunan idarecilerin, kar- ve Güneş ekiplerinin çalışmasile çok heye
c;oktur. Onu bir kumar telakki e<Üp baru.e de{ce nasihat veren arkadaşlarının aözünden canlı geçeceği anla,ılmaktadır. Blrinci te•
tutu.,anlar da var. bir kas<Ü mahsusla mı çıkını,, onu bilmiyo- vik müsabakasını Güneşin. ikincisini de 
Başıbo, bir fek.ilde, herkesin ayn bir tel- ruz. Bilmediğimiz gibi ümid etmek de is- Galata.sarayın kazanmış olduğu okuyucula

den çalmasile yapılan bu sporun muhitin- temiyoruz. Memlekete dönmesi için beş ay rımızın hatırındadır, 
de tabiatile, nahoş ve sporcu haleti ruhiye- uftraşması mı lazımdı; orada oynadığı pro
ıri ile imtiz.ac edemiyecek zihniyetler bulu- fesyonel kulübde para aldı mı almadı mı, 
nacaktı. Nitekim fB)cşakcı tabir edilen sırt bunlan araştırmak vazifesi ile de biz mükel 
ve çene okşayanlar, sporcuyu asil ,.e lef değiliz. 
aade bir çerçeveden dıŞa.rıya çıkc..rtıp, kol- Ancak bu gencin kabahatli olduğu mu ... 
tuklarıru kabartmış, attığı şütJerlc övünen hakkaktır. En koyu kulübcü olan1arır.nz bile 
seığuk bir mahlük haline getirenler eksik hiraz düşünürsek bu hakikati tesJim ederiz. 
olmadığı gibi, varım yoğunu futbol uğrun- Bu kabahati cahilliğine, gencliline bnğış
da feda, futbolcüyü bir milli kahraman ad- lasak bile onu göklere çıkaramaz, beynel
deden hastalar da gitgide çoğaldı. milel muvaffakiyet kazanmıf bir sporcu 

Sporun başıboş olarak yapıldığı zamanlar ~eklinde gösteremeyiz.. Şimdilik bu kusu
da onun bunun tel.ikkLc;i üzerinde durmak, runu anlamasını ve tekerrür etmemesi için 
münakaşa etmek belki faydasız o!urdu. Fa~ tedbir almasını temenni edelim, o kadar. 
kat bugünkü gibi beden terbiyesi ve milli Eskiden olduğu gibi futbol numarahırıntn 
sporu bir dava halinde görünce, bunu be- 1 · . it d k ı k cul k bah t 

esın a ın a a ara. oyun arın ıı a -
nimseyip doğru yolda tuurla yürüme~e baş- Jerini, kusurlarını bi!e sevemeyiz. İdare ve 
layınca, her şeye .. telilkki meselesi• diyip muhakememiz artık, sporun milli bir dava 
geçemez, futbolcünün olduğundan daha 
muazzam bir varlık, bir iJılh ş,ekhnde gös
terilmesini kabul edemeyiz. Eğer sporcula· 
rımız içinde ideal geneler mevcudscı., hatti. 
çoksa bunlann kıymeilerini topa lyi vur -
malannda, takımlarına bir iki gol attırmak 
gibi faydalan dokunmasında değil, onların 
insanlık cevherlerinde aramak lhıındır. 

AlelAde bir sporcunun bir kahram:ın tek
linde gösterilmesi bile mubal8galı iken b
bahatli bir futbolcünün bir hal8.sk5r, bir 
biıyük şahsiyet gibi tanıtılmasına hayret 
ediyoruz. Çünkü sporcu kıymef.Jıi foı-m 
veya teknik yüksekliğinde değil, dürü.:itlük 
ve itaatte aramaktayız. Bir k.ıç ay evvel 
bir futbol takımının memleket dışına yap-

olduğu bugünlerde hislerimizi yola getir -
me~ini bilmelidir. Bu işi bir renk dnvası 

çerçevesine hapsedersek yazık olur Kaldı 
ki o renk onun gibi çok sporcu yetiştir-

rnişti.r. Bunu bizden daha evvel bilen de 
şüphesiz ki bu renklen resmen temsil eden
lerdir. Binaenaleyh tara!tarların da bu ha
reketi bu cepheden muhakeme etme~ri 

l.l?Jmdır. Biz bu işe esef etmeliyiz; çünkü 

o gene muhakkak ki şimdiye kadar esef et
miştir. Bir sporcu kafilesinden ihtiyari veya 
gayri ihtiyari aynlma.k ne ıibi bır cru.yı 

müstelzimdtrj onu ala.kadar kulüb ve resmi 
makamlar dü.şünecektir. Biz davamızı unut
ınayalım ve bu mukaddes genelik davası 

K ürek yarlfları 
Kürek sporunu tqvik etmek maksadile 

Beyoğlu Halk.evinin uzun bir kürek yarıtı 
tertib ettiği haber alınnn~br. Henüz pro\.'l'&m 
ve şartlar tespit edilmemiş olmakla beraber 
bu mU.,abakanın eyh.ilün ille haftasında 
Boğazda yapılacaiJ. söylenmektedir. 

Galata•arayın futbol antrenörü 
Galatatı;aray kulübü yen1 futbol !IEZOnunda 

istifade ebnek üzere yeni bir futbol antre
nörü getirtmek tasavvurundadır. 
Şimdiye kadar gelip giden antrenörlerden 

daha kıymetli bir muallim getirtmek ka
rarında olan sarı kırmızılılar Yugoslavyada 
g:ıyet iyi referanslara malik bir n11trenör 
bulmu,Iardır. Halen muhabere edilmekte 
olduğundan mutabakat hasıl olduğu te.kdir
de Galatasarayın yeni antrenörü ıncmleke
timize gelecektir. 

Lik maçları 
Taksim stadyomunun yıkılması nl:!tice -

sinde İstanbulda futbol maçı yapılacak yal
nız iki stadın kaldığı malUmdur. Bu itibarla 
Fenerbahçe ve Şeref stadyomlarınd:ı ya -
pılmak zarureti olan lik maçlarırun uzama· 
ması için, oyunlara bir eylô.lde başlanacak
tır. Cuma günü bölge merkezinde kulüb 
nıurahhaslarırun i,tiraki ile kur'aiar çeki
iecektir. 
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21 Ağustos 1940 Çarşamba 
18.00 Program, 18.05 Müzik: Caz müziği 

(Pi.), 18.40 .Müzik: A. l - Salahaddin Pınar 
Hüzzam şarkı: (İnleyen udum mu?), 2 -
Sadettin Kaynak - Hüzzam f8rkı: (Bi.r yer 
ki sabah olmıyacaklır), 3 - .... - Hüseyni 
türkü: (Sarı gülüm var benim). 4 - Dede -
Gülizar türkü: (Bi ve(a bir çeşmi bidat). 
5 - Refik Fersan - Gülizar türkü: (Dağlan 
aşamadım), B. 1 - Sadettin Kaynak - Ba
yati şarkı (Bir gündü Leyl8run yüzüne dal
dı Mecnun), 2 - Lemi - Uşak fB.rkı (Siyah 
ebrulerin duruben çatma), 3 - Sadettin Kay 
nak - Buselik şarkı: (Saçlarıma ak düştü), 
4 - Şükrü Şenozan - Buselik şarkı: (Gönül 
harareti eönmez). 19,15 Konuşma (Dış 
politika hidiseleri), 19,30 Türk musi 4 

kisi, 19.45 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri. 20.00 Türk musikisi, 20.15 K.onu7ma 
20,30 Müzik: Şan Resitali, 20.50 l\lüzik: İs
tanbul mesire ve mehtab ilemlerinden ör
nekler. 21,15 Müz.ik: Eski halk ınelorlilerl 
(Pl). 21.30 Konuşma (Radyo gazete-;.i), 21.50 
Müz.ik: Balet müzigi (Pl). 22,30 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri. 22.45 }.ılüzik 
Dans müziği (Pi.) 23,2~:'23,30 Yarınki prog
ı·am ve kapanış. 

NiMET 
GİŞESİ 

30 Aiustos Zafer bayramı geliyor. 

Bayram gönül ~enliği '\'C para iJe olur. 

Bunu da sizlere (60,000) liı-alık büyük 

ikramiye ile diğer ikram.iyeleri kazan
d•racak yalnız N İ M E T A B L A 

dır. Koşunuz, vakit azalıyor. 

A D RES: 
Eminönü tramvay raddesi No. 29-31 
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Saçların yüz güzelliğindeki rolü 

, 
Saçlan.n yuzun güzelliğinde mühim rolô. 

vardır. Fakat yüzünüze giden kuafürü &eç
mek tartile. Mevsim yazdır. Denize giriyor, 
tenis oynuyor, açık havada dolaşıyorsunuz. 
Onun için sade, pratik bir kua!ür irıtihab 
etmeye mecbursunuz. İyi permanant yaptır
dıtınız takdirde saçlarınıza istediğiniz şekli 
kendi elinizle vermek mümkündür. Size 
burada aade, güzel bir iki saç örneği tak
dim ediyoruz: 

1 - Saçlarınızı arkaya doğru iyice !ırça
layacaksınız. Saç-ın büyük kısmını resimde 
de görüldüğü gibi yanlardan alarak kulak-

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

-~ 

• 

larm arkasına doj:ru kıvırınız, diğer saçlar 
ensede küçük büklümler halinde kalacaktır. 

2 - Yanlardan iki demet alarak kulak

ların üzerinde üstüsle ilti bukle yapacak

sınız. Tepede bir büyük bukle vardır. 

3 - Banyodan çıktığınız zaman dağılan 

böyle urnanlar~a yukarıdaki saç şeklinden 
saçlarınızı nasıl toplayacağınızı f8.Şlrırsınız. 

İşte böyle zamanlarda yukandaki saç şek
linden münasibi yoktur. Kulakları açıkta 

bırakarak bütün saçı büyük bir rulo ha
linde ensede toplamak. 

Macera Romanı 
TEFRfKA: 17 

Birinin sırtında bir tek gömlek, öt~kin~e bir J rak zarfın üstüne şöyle bir göz attı. Sonra 
tek pantalon vardı. Kocaman hır gomlek da mektubu Leonsia'ya uz.attı. 
ve kocaman bir panlalon! Bu eski püskü Dilenci çocuklar bah4i' bekleyorlardı. 
k~a pantalonu giyen çocuk pant:..lonun Franci.5 gülümslyerek çocuklara be' on ku
düğmelerini boynundan iliklemjf, beline de ru~ fırlattı. Çocuklar yere saçılan paraları 
k"'mer yerine bir sicim bağlam~tı. Kollan ka~ışarak uzaklaştılar. 
par.talonun yan ceblerinden çıkıyordu Pan- Mektub Henry'den geliyordu. Gene kız 
ta.Tonun uzun paçalan da, boyundAn uzun mektubu büyük bir tehalükle açb.. Merak· 
olduğu için. gelişi güzel kıvrılmıştı. Ark:;ı~ tan çatlayacak gibi ldi. 
daşırun giydiği gömleğe 'gelince, onun da :Pw1ektubun mühtevası hiç de idam edilecek 
kolları biçimsiz bir şekilde kesilmişti. Eteği bir adamın kaleminden çıkmıt bir veda 
de yeri süpürüyordu. mektubuna benzemiyordu. SankJ nıektubu 

Aleluandro, dilenci çocuklarına bağırdı: yazan idam edilmiyecek, ölümle karşı kar~ 
•- Defolun buradan diyorum e:ize'.. şıya gelmiyecekti. Her hanği fevkalade bir 
Fakat çocuklar hiç bnmadılar. Pantalonlu hidi.se olur da böyle bir fel&ket vuku bu· 

çocuk, çıplak kafasının tepesinde taşıdığı !ursa Francis'i unutmamast da mcktubda 
bir tuila parçasını kaldırdı ve altından bir tavsiye ediliyordu. Henry: .. Bu gene akra
mf'ktub çıkardı. Mektubu gizlice böyle ta- bam bana o kadar benzeyor kl. şayed bir 
tunıştı. aksilik olur da kurtulamauam onu unut· 

Aleksandro ilerledi, mektubu eline ala• ma.... diyordu.. 

• 

BANKASI 
1 a ded 2000 liralık 2000.- llr a 

1$ -
3 , ıııoo , - 3000.- , 
6 • 500 , - 3000.- , 

12 • 250 , - 3000.- , 
1940 Küçük 40 , 100 , - 4000~ • 

75 , 50 • - 3750.- , 
Cari Hesablar 210 • 25 , - 5250.- • 

Keıideler: 1 ,ubat, 1 mayiı, . . ,. 
KRAMIYE PLANI 1 ~ğuıtoı, 1 ikinciıe,rin tarib· 

lennde yapılır. 

Leonsia, ilk önce, mekhıbu orada bulu
n:ı.nlara da göstermek arzusuna kapıldı. 
F11-katı Francis'e aid satı.rları dtifi.ınerek bu 

arzusundan vaz geçti. 
Sadece, ıunları söyledi: 

.__ Mektub Henry'den geliyor. J.1:ühim hiç 
biı- feY yok. Ne şek.ilde olursa olsun kurtu. 
lacağına,. bu badireyi atlatacağına kani ... 

Ve mektubu korsasına sıkıştırdı. 
Francis: 
.__ Elbette, elbette.- dedi. Biz de buna 

gayret edeceğiz ya ... 

Delikanlıya minnet ve şükranla gülüm
seyen gene kız, gözlerini Torreıı'e çevire
rek, 1erdu: 

.. - Bir kaçırma plirundan bahsediyor
dunuz, Sinyoı- Torres. Bu husustaki fikirle 
rinizi öA:renmek isterdik. 

Torres cevab verdi: 

- Gayet mükemmel bir vas!tadu-. Anglo
Sak."lonlarm bu gibi işlerde kullandığı bu 
va.sıta gayet basittir. Dolambaçlı yollardan 
gitmeğe lüzum yoktur. Delikanlıyı, doğru
cian doğruya ve cebren, hapisaneden kaçı

racaiız. Bu hareketimize hiç intizar edilme
diiti için düşmanı gafil avlamıt olacağız 
ve yüzda yüz muvaffakiyet bizde kalacak. 
Limanda itsi'Z güçsüz o kadar serseri var ki 
hapisaneyi bir hücumda fethedebiliriz. Yal 
ntz bunların gözünü iyice doyurmalı ve pa
ranın bir kısmını da peşin venneU. O za
man mesele kalmaz. 

Leonsia, başile bu sözleri tasdik etti. İhti~ 
)"ar Enriko'nun gözlerinden kıvılcımlar sa
çılıyor, burun delikleri, sanki barut koku
su almıı gibi, açılıp kapanıyordu. Hazır 
bulunan delikanlılar da heyecan ıçinde ldi

ler. Hepsi de, dövüşerek adam kurtarmak 
için, seve seve canlarını feda edebilecek 

kadar yiğit ve cesur genclcrd.i bunlar. Göz
lerile Francis'i isticvab ettiler. Sen ne der
sin, makamında ona baktılar; ondan bir cc
vab beklediler. 

Franclı, hayır diye menfi bir işaret yap
mış; '3-Şıran gene kız ufak bir hayret nida-
11ru zaptedememişti. 

Francis fikrini şöyle izah etti: 

·- Bence Sinyor Torres'in tekil! ettlj:i 
bu vasıta kat'iyyen muvafık değil. Niçin 
hepimiz birden çılğınca. bir teşebbüs uğ~ 

runda boşu boşuna hayatımın feda edelim. 
Muvaffak olacağımızdan emin bulunsak e
hemmiyeti yok. Fakat, maalesef, böyle bir 
teşebbüs yüzde bef yüz akamete mahkQrn 
ka:ılacaktır. 

Delikanlı bu sözleri söylerken Leonsia'nın 
yanından ayrılmış~ Torres'le ötekiler ara
sında münasib bir vaziyet almı,tı. Gözünün 
uciJe de Enriko ile oğullarına hemen bir 
işaret çakıverdi. 

•- Henry'ye gelince, diye devıım etti, 
kendi hesabıma zavallının hayatından hiç 
Umidim yok ..... 

Torres, birdenbire alevlenerek: 

ZAFER 
30 Ağustostadır 

Milli Piyango da İzn1ir 
çekilmek üzere bir Zafer 

Fuarında 

Piyan· 
etmiştir. Türkiyenin her 

satılığa çıkarılmış olan bu 
f ev kala de piyangoda mevcud · 300,000 

tertib gosu 
tarafında 

63,345 tanesi mutlaka ikra· 
mi.ve kazanacaktır. 

Tam biletler (2) lira va ve yarİl11 
satılmaktadır. biletler ( 1) liraya 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 
alarak istirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Hava Kuvvetle· 

• • 
rımıze 

30 Ağustos 
Zafer bayramına mahsus fevkallde 

İkramiye adedi 
piyangonun pllnı 

İkramiye miktan 
Lira 

İkramiye tutarı 
Lira 

1 
1 
1 
2 

60.00(). 
20.000 
10.000 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

İşletme 
Umum Müdürlüğünderı ~ 

Keşif bedeli cdokuz bln seki• yüz lkl Uro. dokaan kuruştan, ibaret sıJl 
limanında yapılacak rıhtım inşaatı pazarlıkla talibine ihale edilecektır. ~ 

Muvakkat teminat •yedi yUz otuz beş Ura ytrmı iki kuruştur.> ııııı~ 
22/ 8/940 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Galata Rıhtımınd yt' 
Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satınalma Komisyonunda ~ 
pılacaktır. Bu işe a!d şartname ve teferrüatı Fen .Müdürlüğünde her gün ti' 
rüleb1l!r. (1S 

İstanbul Defterdarlığından : 

Beşiktaş Hükiımet tababeti dairesinde mefruşata 
müteall!k on kalem eşya. 

Muhammen 
satış bedeli 

Lira K. 
27 60 

15 oo Emirg3.nda Baltal1manı köprüsünün yanındaki 
karakolhane binası enkazı. 

200 00 

30 00 Boğazlçlnde Arnavudkoyünde polis karakolha
nesl arkasındaki ahşab bina enkazı. 
Burgazadası polis dairesinde mahfuz kereste 15 00 ı 25 
deposu enkazı. 6~ 

Yukarıda yazılı enkaz ve eşya hlzalarındakl muhammen bedeller uzerl~ıt' 
açık arttırma ile satılacaktır. Ihale 29/8/940 perşembe günü saat on d 61~ Mlll! Eml~k Müdürlüğünde müteşekkll Komisyonda ayrı ayrı yapılacaktır . ıf. 

bedeli nakten ve peşlnendlr. Tallblerln muvakkat teminatlarını yatırıp 111~ 
yen gün ve saatte Koml-,yona müracaatlerl. _/ 

R A Ş t D R 1 Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin b eraber 

Bu aksam Usküdar Doğancılar 
AYPARKTA 

Yataklı Vagonlar kontrolöril 
Vodvll S perde 

Türk Hava Kurumu Beyoğlu Kaza Şu

besinden: 
Ebedi Türk istiklilinin en mühim unsur

larından milli havacıhğımızın inkişafı hu
susunda sayın halkımız.ın kurumumuza asli 
aza yazılmak için n1üracaat1erinin hergün 
aı-ttığı.nı şcören idare heyetimiz bu yurdse
ver, ü.cıtün ruhlu zevatın vatan vazifesini 
!ieve seve yapabilmelerini teminen halkımı
zın kıymetli yardımlarını Beyoğlunda İs
tikl81 caddesinde 61 numarada kaza şube
Ji"İnde kabul etmektedir. 

•- YPni benden ,üpheniz mi var? diye 

b(lğırdı. Bana itimad etmiyor musunuz?. 
Francis cevab verdi: 

.__ Yok canım, ne münasebet! 
Sinyor Torres devam etti: 

.__ Siz ki bu memleketin yabancısıstruz, 
siz ki bu topraklara henüz ayak bastınız, 
beni ne sanıyorsunuz?, En eski ve en aziz 
dostlarım olan Solano'ların gizli toplantı· 
larında bulunmaktan beni menedecek ba

ba yiğit henüz doğmamııtır. delikanlı!. 
Leonsia dn, Francis'e karşı gittikçe öfke

leniyordu. Meselenin farkında de,;ıildi. Ba
bası bunu gördü; ve kwna gizlice işaret 
etti. Sonra, kibar bir tavırla, Torres'i s;ü· 
klıta davet ederek, söze başladı: 

.__ Sinyor Torres !dedi. Sizi ailemizin top
lantılarında bulunmaktan meneden yok ki .. 
Rica ederim. asabileşmeyiniz. Siz ailemizin 
en eski dostlarındansıruz, şüphesiz.. Merhum 

pederlni7Jc kardeş gibi sevişirdik. Sizi de 
evladını gibi severim. Fakat, şunu da söy

lememe müsaade buyurunuz ki, Sinyor 
Morgan'm bu meselede yerden göke kadar 

hnkkı var. Teklif ettiğiniz plin, zannıma 
göre, muvaffak.iyetle taclanacak bir plan 

değil, RattA nıuvaffakiyet ihtimali hiç yok 
bile ... Hapisaneyi hücumla zaptetmek deli

lik değil de nedir, 82.lz.iın? Bir dı?fa duvar· 
!arın kalınlığını hesab edin! Haftalarca bir 
tabur askere karşı müdafaa bile edilir1 bun· 

ABONE ŞARTLAJlJ 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kur"' 
Üç aylık 250 • 
Albaylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Alb aylık 850 kl1fllf 
Bir senelik 1600 ~ 

İmtiyaz sahibi ve başmuha.rrifl: 
Necip Ali KUÇUKı\ 

Umum neoriyab idare eden "'/.-ı' 
İşleri Müdürü : 

Ce'Dal Hakkı SELEK 
\.. Basıld•iı yer: Cumhuriyet Mat~ 

-- / 
~a:ın arkasından. Maamafih, fikrin~ ~ 
ı~ın bana da mülayim gelmedi deli.l. v;.1 
!ıkte başımdan böyle bir vak'a ~ -,>' 
Delikanlılar o zaman hep birlik olıPı.ı_fı ~ 
pisaneden adam kaldırmıştık. Hey gidi;,.; 
lcr hey.- Durun çocuklar, s.ırası gC:f1l 
size bu vak'ayı anlatayım.... ~ 

. Torres'in öfkesi biraz yatışmıştı· ~ 
hır çok acele i•leri olduğundan b'~ 
rek daha fazla kalamıyacağı lçiD fr"'J 
diledi ve müsaade istedi. Ayrılırken bli' 
Morgan'a da gülümsiyerek baktı, 6/' 
bır ihtişamla süslenmiş atına aila)'sr~ 
Antonio yolunu tuttu. 
. . .. . . . . . . . ,,,_ 
Sinyor Alvırez Torres, her gün . it'~ 

Wall Street'deki borusile kablogra~l•,ıt'/ 
beı-e ediyordu. San·Antonio'dakı 9a,,....ı 
Radyotelegrafik istasyonile gizlice ~lt "/. 
bete geçtiği için Vera-Gruz istasyofll ~ 
ha bere edebilirdi. Sinyor Torres blJ ~ ~ 
hem Regan'dan para çekiyor, beı1' A 
onsia ve Morgan'lara karşı münaseb'Oi,,. 
de fahsi menfaatlerini gözetiyor, 
gibi dolap çeviriyordu. / 

Sinyor Torres atına atlayıp uıJ1 1C I ( 
sonra, gene kız Francis'e sordu : JJIJ 

..- Sinyor Torres'in plinıru redd , 
damcağızın izzeti nefsile oynaınal' 
neydi, Allah af kına?. 

i
l 
f. 

c 
ı. 

i 
' 
ı· 

"' ıı 
ot 
b 
f· 
ı. 

• 
ı· 

O; 

01 

t 


