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Gazeteler yarın dört 
sahile çıkıyor 

. Ankara 8 (Hususi) _ G 
hilelerinin ac!ıed ve eb'adı h~e sa: 
k~a~ameden sonra yenide d.aki 
lerı!lı çoğaltan gazetelerin n sahıfe. 
hacımde çıkmaları h kk ge!1e eski 

Tren ücretlerinde 
tenzilat ve zamlar 

GAZETESİ 
m " a ınd.ak:i ka er ıyete konmuştur G rar 
rından itibaren 4 ahi!. azeteler, ya. 

GÜNLÜK AKSAM 
) 

Devlet Demiryollan Umum Mü -
dürlüğü yolcu tarifelerinde bütün 
hatlara şamil tadiller yapmış, gidiş 
ve geliş iicretlerini tenzil etmiştir. 
Buna mukabil, halle ticaret biletleri 
fiatlarına iki buçuk liradan on liraya 
kadar zam vapılmı5tır. 5 e çıkacaklardır. İSTANBUL, ANKARA CADDESİ No. 96 - TELEFON - YAZI İŞLERİ: 2US4, 
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Ekmek 
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Balkanlar 
birin el 
planda 

Almanlar Balkanlarda 
sulh istiyor 

Reisicumhurun bugün 
zelzele mıntakasına 

hareketleri muhtemeldir 
Ankara, 8 (Husuıi) - Reiıicumhur Milli Şef lnönünürı 
ıon zelzele mıntalıcuını teftif için bugün bir Şarlı seyahati. 
ne çıkmaları kuvvetle muhtemeldir. 

İpotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacaklar 
15 senede ve % 5 faizle taksitle ödenecekler 

Ankara 8 (Hususi) - Hatay Ziraat Ban- ı !erde yüzde beşten aşaiJ faize tlb! tutu
kasırun tasfiyesinde ipotekli ve müteselal.I lan borcların faizleri bu nispeti muhafua 
kefaletli zirai alacaklarının taks!Uendl - eeecektir. 
rilmesl hakkındaki kanun lAyihası Büyük Suriye evrakı nakdiyesinl ihtiva eden 
Millet Meclisinin 21 ağusW. l!;tim.aında alacaklar bu kanunun neşri tarihindeki 

n\üzakere edilecektir. Layihanın encü -
kur üzerinden tahsil olunacaktır. 

sulhun muhafazasını menlerde aldığı son "'ki• ıöre, banka, •• 
lacaklannm tahsiline 1941 oenesl başında 

Bu muameleler hemevi hare ve resim• 
den muaf tutulacaktır. Müteselsil kefalete 
ter ve borclulardan mevcud olanların Wa• 
sesine düten borc taksitlendirilecek, var .. 
lı.klı olnuyanların borcları terkin oluna • 
caktır. 

istiyorlar 
S.rlin, 7 (A.A.) - D.N.B. ajansı bildiri· 

yor: Frankfurter Zeitung gazetesi, ccenu
bu r,ark!de hudud tashihlerh başlığı altın· 
daki makalesinde ezcümle şunları yaz.mak
tadır: 

batlayacak, borclular borc1arını 15 &enede 
taksiile ödeyeceklerdir. Bu hesablar için 
yüıde be, faiz yürütülecektir. Eski sene· 

Nümune muvafık görüldü 
Bir lıilolulı 

Reisicumhurun dün Ankarada istikballeri esnasında alınmış iki resimleri 
1111111111111111111ııuıı111111ıı111111111111111111111111111111111111111111nı11111111111111111111111m1111111111111111ıı11111111111111ııı1111111111ıuıııtıııımıı 

.Almanya, cenubu tarkide aiyasJ ve ik
tısadt 5ulhWl idame ve takviye~ıle çok ali
kadar bulunmaktadır. Almanya, J.facarls
tan ve Bulgııırle:tan1n hudUd ta.-:hihi bak· 
kntd.oki mütalebab naıarı itibara atınm.ak-
1Jıın bu mabada vt!lll olurumuyacalma ka 
ni bulunmaktadır. Y11nl birinci tJkta mev
ruu bahsolan Tran!i!lvanya. ikincisinde de 
Dobrucadır. Maamafih, hakkaniyetle ha
reket tdıerek, mütalebat ve metru ihtiyac
lar arasında bir tevazün husule geilrmeğe 

elımeğl 
Neni hallı 

aJ1 başından 
Ankara 7 (A..A.) - C. H. Partisi izahat vermek üz.ere kürsüye gt:ldl. 

Meclis Grupu bu gün -7 /81194Q· saat Muhterem Ba~vekilimizin harici hl -
11 de reis vekili Trabzon meb'usu lla- diselere dair toplu ve sarih iZ.Rıhattnı 
san Sakanın reisliğinde toplandı. müteakıb temas ettikleri muhtelü me~ 

Rumamede orta tahsil imtihanları - seleler hakkında söz alan bir çok ha-
nın netayicine dair eV\'elce Bing'l tiblerin beyanatı dinlenildikten ve sor-
meb'usu Feridun Fikri tarafından ve- duklan suallere icab eden cevablar 
rilmit bir takrir mevcuddu. Bu takrire BafVekil tarafından verildikten sonra 
aid Maarif Vekilinin cevabı Wn'enilme-
den . evvel muhterem Batvekil Dr. Re- hüktlmetln izahatı umumi heyetçe it-
fik Saydam oon !çllmadanberi cereyan Ulakla tasvib olunarak saat 13 buçuk-

nıuvaffak olmak 18:ıımdır.• 

Rumenler Macariıtanla müza-
kereyi bile kabul etmek 

istemiyorlar 

itilJaren 
lıuruıa 

İstanlJulda 7 
satılaealıtır 

Tetlıilı edilmek üzere Anha- fılı bulunmuftur. 

eden harici --'hval ve hidisat hakkında ta cel~ye nihayet verildi. 

···t·ıııı·k'~···e·ı··rı·ı·u·ı·n·d·0·····1·····ı;;1i'i.;i;;1;·· .. 

bir yolsuzluk hü::;~arı 

Btikr~ 7 (A.A.) - Röy!er ajansının 
Bük.,..~ muhabiri yozıyor: 1.400.000 kişi rad
desinde bulunan Transilvanyadaki Macar 
ekalliyetl meselesinin müşkülaila hıilledi
!ebileceği zannedilmektedir. Macaristand3· 
lci Rumen ekalliyeU ise S0.000 kadardır. Bü· 
yük bir kwm arazi terkedilmeksizin nüfus 
mübadelesi olamıyacaktir. Fakat 4 milyon 
Transtlvanyalı müttefikan terkin aleyhin
ciedider. Ve umumiyetle Rumanyalılarm 
gittikçe artan müıaheretlnl kazanmakta
dırlar. Eslci milli köylü patt!s! r•W Maniu 

raya gönderilen yeni hallı ti. Bu aybafından itibaren, halk 
pi elımelı nümuneıi Hılzu11hha ekmeğinin imaline bQflanacağı 
müdürlüğünce tetlıi/ı ve tahlil anlaıılmalıtadır. Bir kiloluk ye

edilmİftir. Tetlıilı ve tahliller ni hallı elımeği, lıtanbulda 1 
neticesinJe bu nümune muııa- /ıurufa ıatılacalıtır · 

[Arkası N. A. l<flrn.,. o\ 
lllılfe 2 •titun 1 da] 

Tevziat Vekaletin 
verdiği listeye 

göre vaollmadı 
Tiftik Birliği Reisi 

istifa etti 
Itull\cllıyaya saWacak ikinci parti tiftik 

ve )'ap&ğı tevı.iatındaki isabetsizlikleri yo
luna koymak Uzere Dı.o Ticaret Umum Mü
dürü Servet Berkin, dün şehrimize ge
lerek blı lik idare heyetUe temasa baş
la.mu,tır. Birlik idare heyeti dün yeni
dt-n bir toplantı yapmış ve re.is Alem
dar leYziat işinin tahkikat safhasına inti
kal <tti'ini ııöyleyerek istifa etmiştir. Aza· 
dan bazıları da dedikoduları önlemek için 
blrli.k tdare heyetinin istifa etmesıni ve 
yeni idare heyeti seçilmesini istemişlerdir. 
Şimdiye kadar yapılan tahkikat neticesinde 
tevziaun Vekllet tarafından hazırlanan ta
limata uygun olarak yapılmadığı neticesine 
vap.lmıştı.r. 

İngiliz dün sefiri 

Molotofla görüştü 
Londra, 8 (A.A.) - İngilterenin Moskova 

sefiri Sir Cr\ppe. dün. Sovyetler Birliği 
Hariciye Komiseri Molotof Yoldaş ı..1rafın~ 
d.n lr:.bul edilmittir. Sefir evvelki gün Sov
yetler BirlilJ Dıt Ticaret Komiseri ?-1iko
yan Y'o'dq ile de bir müllkatta bulunmuı
tur. 

Ücretli muallim namzetleri 
maa,la İatihdam edilecekler 
Ankara 8 (Husu:ııl) - Orta tedri~t kad

rDPl~n<:la~ iır!"f'tll muallim naınıedlerinden 
vazilelerınde muvaffak olanlann maat1a 
i>Uhdam!arına karar verilmiştir. 

Afrikada 
Macar!stanla müzakere etmeğe rıza göste· ı• talyan 
recek herhangi bir milli hükfunetin başına 

T d l geçmeği veya o hilldlmete yardım etmcği 
ayyare mey an arı reddetmektedir. Transilvanyamn bir kısmı- taarruzu 

talırib edildi nın terkini istihdaf eden Macarların kan· 

. . ., ·e;;;ıer Bulgar. İngiliz donanmasının 
Baraı ateşıne rag~en larla yalnız ahali tayakku~u Romanın 
Hambur,'da yenıden mübadelesi yapmak b i r t a a r r· u z a 
beş büvük yangın istiyorlar geçmesine mani oldu 

cıkan ldı Bukr•~· 7 (A.A.) - Salôbiyelli kaynak· Le Caire 7 (A.A.) - Reutar: Burada 
"' lardan b&ber ahndıiına ıöre, cenubi Dob- zannedildiğine nazaran, İngiliz donanma-

İn nıca hııkkındakl Bul-r mütalebatı bak... ıının tayakkuzu, Romanın Ha.betistan ve 
Londra 7 (A.A.) - gillz Hava Neıa - •-kında her ne kadar Rumen nıurahhas1an TrablU5garbda derhal m~terek bir taar-

not! tebliği: •· beb l Sofl ada ı:-örü'llllel('r ~aprn1, beler de, he- ruza geçmek ,..ararını \·ermeı;ine se o -
Filistin: Dil~an t.ayyart"leri, altı ağus

tosta sabahlC')'in Hayfa üzerin~ bombalar 
atmışlarsa da hepsi denize ve çöle düşe .. 
rek hlç bir hasar yapmamışlat'dır Şehir 
üzerine hiç bir bomba dü..şmemi;tir. Sivil 
halktan telefat onu bulmamıştır. 

Tayyare defi bataryaları süratle hare .. 
kete geçerek düşman tayyarelerine şid • 
detli atet açmışlardır. 

uii.7. tt~ıni mü1..ak!'re1erln tar-ihl te!'lpit edil- ır.Uflur. 
ınenıiıdir. Zannedildiğine ıOre. Ruuıapya- İtalyanlar, bu mıntakalardRkl ukert te
nın l'egine derpit etmekte olduiu sureti SlDtlarl idame ettirmek için maruz kal
hal, ahali mübadelesine müstenid bulun- clıklan mütkülitı anlamı•lar ve İngiliz ab
ına\ctarlır. Rumenlerin iddialan, Vidin et- lakası doley16ile denizatırt kuvvetleri za ... 
rafında Bu1garist.anın timali prbi k*5in- yıflamadan taa~ geçmek kararını ver
de 120 hin Runıanyahnın bulunmasuhr. mişlerdir. 
Dobruca nıurabbaında bulunan Bulprların Trablusgarbda her nekadar bir mil -
adedi 180 bindir. • yonun dörte biri kadar İtalyan uk<ri 

SON 

HABER. 

• 
ltalyanların 

hedefi Mısırı 
almaktır! 

Londra, 8 (A.A.) - İki İtalyan fırkası 
Libya hududwıdakl Bai!o mevkilnd~ top· 
lanmıştır. Mısın xaptetmek isteyen ltalyan 

k"U\'Vellerlnin, hiç su bulunmıyan milthlt 
bir sıcağın hüküm sürdüğü 700 kilometre• 
lik bir çölü reçmest timn gelecektir. itııt· 
)Unlar bu sahayı geçınck icin yalnu haı b 
malume~i değil. ayni 1..amand• mühim mik .. 
tard~ ıu da taşımak mecburiyetJnde kala
caklardır. Unutmamak laıımdı.r ki. bu ~
kiyat karadan, denizden ~e ha\:aJan müthit 
hücumlara manız bırakılaraktır. ıtalyanlar. 
güz diktikleri zenı:In I\.Jı~tnn hükUmet mf'r• 
kezi Kahire yolu üzerinde İngiliz ordt1s~nu 
bulacaklardır. Bu ordu aded inbarile lta.l· 
yan ordusuna faik olmasa bile, elemanlan .. 
nın cesaret ve ,-übek kabiliyf'tleri sayesin
de dü~manına yolu kapama.,ını bilecektir. Garb çölü: Düşmanın bazı hareketleri 

haber verilmektedir. BWldan başka herşey 
sük(inet içindedir. Sudan ve Kenyada iş
ara değer bir hidise olmamıştır. 

Almanyada: Dwıeldorf civarında Glad 
Backrhhedt tayyare meydanile Krefeld 
tayyare meydanı binplarına bombardıman 
OOilmı"itır. Buralarda hasar ika olunmuş
tw Bir kaç kilometre şimali şarkide yan
gınlar çtkarılmıştır. Burada da. :tlçak bu
lutlar ve sisli hava ilk hedefleri g.örüle
me7 hale aokmuşlaI'S8 da iki tayaremiz 
Hamburg petrol telisatını seçebilmiıtler • 
-t\ı' Kesif bir baraj at~ı ara.sında."I. uça" 
bu tayyareler beş büyük yangın çıkarma
ya muvaffak olmuşlardır. D~ldorf ci -
varında Reisholz'de evvelki hücutJJ.laı·<la 
esasen hasara duçar olmuf bulunan tas -
fıyehanelere yeniden bombalar atılnu'jıfır. 
A!nl hedeflerini bulmaya muv~ffak ola
mıyan tayyueler Essen'de Mors cepane 
fabrikalarına hücum oderek yakmışlardır. 

İngiltereyi istila 

imkansızdır 
Londra 8 (A.A.) - Muhtemel taarruz 

hakkında ise, Amerıkan efkirıun1umiyesi 
iki faraziye ileri sürmektedir: 

varaa da bunun ancak ufak bir kısını 
muharebede kullanılabilir. Bunun da se· 
beb! susuz çöl mıntakalannda Uerlemok 
iı;in lüzumundan çok faz.la adamın nakliye 
ve irlibat yollarını muhaiaıa etmesi li
~chr . 

Alman tayyare 
Bir çok Amerikan mev~anlarıPın tahribi 

ı - Almanların İngiltereye asker çt -
karmalan maddeten lmkinsızd.ır. B<h le 
bir proje); tahakkuk ettirmek iı;in Al • 
man)'anın denlı hakimiyetini eline ceçlr
meııi liıımdır. Halbuki: Almanya bu ha
kimiyete malik delildir. 
ı - Böyle bir te~bbüsün icab ettirece

il insan ve ma1zeme zayiatı o kadar bü
yiilıtür. ki Almanlann bundan vu ıeç • 
fneleri icab etmektedir. 

Nellcesl tüphe!l ol,. bile, Hitler'in İn • 
giJtere31e hücum etmek lstedlii bilinmek .. 
t:dir. 

tayyarecileri lngiliz devam edivor 
hizmetine !İriyor 

Londra. 8 (A.A.) _ Bir çok Amerikan 
tayyarecileri İngiliz hizmetine girmektedir. 
Bu tayyareciler, İngilterenin Am~rikaya 16-

martadığı tayyarelerle doğruca Ingiltereye 
~eçecekletdlr. Bunlardan bir çoğu şimdiden 
biU!"leteo am~dl"' olarak Nevyorkta va Terre
Neuve:'de beklemektedir. 

Loııdra, 8 (A.A.) - Bir İngiliz tayyaresi, 
dün Pari~ civarındaki Bourget tayyare mey
dnnını bombardıman etmiştir. Düşman ı,u 

hücumu hiç beklemiyordu. Salı ~ecesi. İ~
giliı tayyareleri, Hollandada Alman işgali 
Altında bulunan 7 tayyare mey1anını ve 
~arbi A1manyada 2 tayyare mey:ianına hü · 
cum etm~ler. bWlların hepsinde yangLnlar 
çıkarm1'!ardır. 
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Okuyucu diyor ki 

Ş~hir ve gürültü ... 
Kürilcrımiıden 

yazıyor: 

.Ha);ın Uman fllnları 

' 
Bir Güzellik Kraliçe~ 

Çeviren: ÖMER NEJAD 
- Rahib efendi! Sıze seçen sene bler- - Çok geç! diye mll'ıldandı. _ :!';,,,I 

yem bayramında tehrlmizdeki dini kulübi.ın H~r ft'Yi anlamıştım. Aı·tık o ~ -
para 1f'"''l('lsi""lli'&'i:niEi"""'l10dun ve kömüre 

, ... ~ .. ~~~:~;:~::~~·~;::~~;~ ... ~:~ azami satış fiatı 
fahiş faizle 
veren eski bir 

profesör 

·Bir vekitler, sabahları .saHt tekizdcn 
ev\ el estuı.fın sokaklaı·da bağu·arak öteİ.ll'rİ 
satmaları mcnedilnliş, bu yasağa, bir xa
rn.wn riayet ·olunmu.ftu. Kontrol zayıflamış 
olacak ki1 bir çok ııemtlerde, hele şülçU 
ve r.:imitçiler, sabahın altısında, hatta bet 
buçu~unda faaliyete geçip ba.ğırmağa bc.ş
layorlar. Şehir halkı, bunların gürültüslle, 
•k.seriya sabah karanlığında uyanmak 
nıecburiyetinde kalıyor. Bunun önüne "''
çılme l için 1ı1l8ltadarların nazarı dikkalırı..i 

celbetmelisiniı: .• 

altın renkli bayrağını taşıyan gene kııdan temiz ve iyi ruhlu kızı deiildi. !\.iP"' ı 
Lalıeedeceğim. Bu altın iş1emcli b;"ıJhk al- çamura yuvarlanmıştı. 
tında iliıhileşen güzel yüzün hiihrasıru mu- _ Bu hidiseyi nişanlına anlatırııdo 
ha(aza ettiğim için bana hayret etnıeyiniz. stni affeder. o iyilik için yaratıldll 
Ah Mösyö! Bu acıklı hikayenin Parlslilerı ıtncdir dedim. 
blı· ders olması lclıımdır. Bu Parisli mösyö• 

Bqını .. ııadı. O artık qkı tan 
ler viliyet ideUerini ve folklor·u muha- Onun gözünden ti nıhunuıı de · 
laza etmek için köylere gelirler. Orada kü- kadar inen deruni yolda madde, 
çük güzel kızkı.rl o •civarm Krali~esi ilin gcıl(;be çalmıftı. Bana cevab vennedl 
edı:ı-ler. Onlaı·ı kazinolarda, Pariste ecnebi liseden çıkıp gitti. Rahibin bu saıı-1 
payitahtlarından tutunuz da Amerikaya rine heyecanla sordum. 

Dün Tapu idaresinde 
yapılan bir cürmü 
meşhudda, profesörün 
hususi hesabları ele 

geçirildi 
Sabık profeaôrlerden Dr, Kimyager H1ı1-

dl faık fahi, faizle para vennek suçun
dan yakelanmlf. hakkında tahkikata geçıl
mı°"ıır. Hadi Faik, bir muddet evvel labo
rai.uanru kapayarak: re.smt ruhsatla falzcl· 
ilk yapnıağa başlamıştır. Hadi Fa..ijtin. se
nede yüzde 20 - 25 faizle para vertli&i za
bıtay• ihbar edilmiş, kaçakçılık bürosu me
murları kendisini takibe lıqlamıflarılır. Ni
hayet, dün, Hadi Faik, bir haciz fekki işi 
için gitUiii Tapu idaresinde Tevfik adında 
bJrisile hesablaşırken, memurlar muhave

l'<'yi dlnleın4ler, elindeki hesab puslalarıru 
ı<>rmiifler, biraz 10nra, memur olduklarını 
ıOyleyerek bu hesab puslalaruu 1'tem.!4ier
dir. Hadi Faile, deliili cürmiyeyi imha et

mek için elindeki sarı bir k.iğıdı yırlmak 
tstenıiş, memurlar buna meydan vermemif
ler ve ltiğıdı elinden almıı;lardır. Hadi E'a
l!ın kanunen tutmağa mecbur olduğu def
terle bütün işlerini not ettiği bu sarı k.ağ:ıd 

karf1]a.ş:t..ırılınca, kimyagerin, uru.o. zaman
danberi bir çok muamelelerinde, resülmoll 
noksan vermek sureti.le faize zam ettiği ve 
açıktan 10ned harcı parası aldığı görillmüt
tur. Bu vaziyet, Hadi Faiğin kendi elyaz.ı
•ilo aablt olduğundan hakkında tahkikat •
çılmıft.tr. Bugün Adliyeye verilmesi muh· 
t~t'ldir. 

Ankara ·Hukuk 
Fakültesi 4 se
neye çıkarılıyor 
Yeni 
bu 

rejim mektebe 
seneden itibaren 

girecekler hakkında 

tatbik edilecektir 
Ankara Hukuk Fakültesiı,de İstanbul 

Hukuk Fakültesile aynı tetkilit ve aynı 
programları tatbik edebilmek iı;in yeni 
bır ta.ie~ kayıd, kabul ve ımtihan ta
Lmatname:;.i hazırlanmı.şbr. Bu talimat ... 

n•l'1'•t)'e gore, Ankara Hukuk Fakültesi de 
dört t1ent'ye çıkanlacak, fakat. bu yeni 
rejim, mektebt' bu Rnıtden itibaren J(İre· 
eeklf'r hakkında tittbık edilecrkQr. Fa -
kultede elyevm okumakta ol.an t.ı.lcbe, 
S:frıe ıesk.i rejime tibi olac.-klaı-dır-

81.1 mr.Yle ÜZ<"ıinde, bu gün Ankarada 
ftıplanacak olan Ankara Hukuk Fakültesı 

J:'lro:f"!'>ôrler meclisi müzakerelerde bulu
tıacaktır. 

Bir Yunan vapuru 

Çanakkalede 

karaya oturdu 

Suvcyf yolile Hindistandan limanımıza 
mühım miktarda çuval ve kanaviçe getiren 
"Yunan bandıralı 700 tonluk Klıantls vapuru 
ç_·anakka1eoin Selekbumu civarında karaya 
otuımuştur. Bu mıntaka .kayalık oldu~ 
için ı'rminin vaziyeti tehlikeli oldugu sa
nılmaktadır. Bu atin geç vakte kadar v~
puıı.ın vaziyeti ve kaza sebebi hakkındo 

(azla n.al!ımat alınamamı~ur. Gemi kurtar
ma ıd.ıre&inin Alenldar tahlisiyeşi hi.dile 
tn•hıııı llın~ i?nderilmiştir. 

:.'::'ı:~::r~~;r~:~~ :ı:~~::ş~;~m~~: tesp"ıt edı"Jecek 
:~r;:· y=.r:: :aı::ıı:.;:~~~!at eşyaları-
* İNGİLTERE İLE TİCARET - İngil

tere ile deniz yolundan ticaret açılm1ştır. 
Dün İngiltereye mühim miktarda ham 
keten ııönderilmişUr. 

* iıfRACAT - Dün muhtelif memle
ketlere 100 bin ürahk ihracat muamelesi 
kaydedilmifUr. 

* MMİFATURA İŞİ - Fiat Mura -
kahe komis:yonu bu gün toplanarak ma -
nifatura toptancı ve ikl.nci elıcre verilecek 
kAr nispetini Vekiıeltin tensibi üzerine tet
kike devam edecektir. Bu n.ispctlcrin ıon 
~klı bu gün belli olacaktır. 

* ÇUV ı\L - Rumen bandıralı Bu(:(:CJ 
\•e lncfuı adlı İtalyan vapurilo limanımıza 
muhim miktarda çuval eelmektedlr. 

* KETE!>TOHUJIIU - FiaUarı müle -
madi.)·en dii.fmektNir. Dün de piya.sada 
10 para düşüklük kaydedilmiştır. Bu me· 
ta üzeı·.uıe allfYerif durmuştur. 

* BIUJK - T•ze balık ihrac•t piya
sası tekrar canlanınıttır. Yunan balıkçı 
vapurları limarunuıa gelmeğe başlamlflar
dır 

* TÜRK - RUMEN TİCARETİ - Türk
Rumen ticatetinin inkişa.h için yeniden 
müzakereler yapılacaktır. Bu günlerde 
Rumanyadan bir heyetin ııehrimiıe gel • 
mes.i. beklenmektedir, ' 

* ALMAN TÜCCARLARI - Son ou
latmadan sonra memleketimize bazı Al -
man tuccarları gelmeğe başlamıştır. Su 
tüccarlar ihracat ve ithal.itçı tüccarJarı.a 
ayn ayrı temu etmektedirler. 

* SIRLİKLE&DE - İlhalit birlikleri 
umumi katibleri dün Ankaradan dönen 
llatkonlrolor Hakkı Nezıhiniıı nyueti al
bnda bır toplanti yapmışlardır. 

* ALTIN - Altın fiaUarı son ııilnlerde 
yeniden yü.kaelerek oynak bir tek.il al • 
m.4'tır. Dun bir altın 21,50 den muamele 
gormüttur. 

Belediye ve Vilayet 
haberleri 

* E<ıLENCELİK FİATLARI - Belediye 
şehrin muhtelif yerlerinde uWan eıtlen • 
celiklerin fiatı&ruu tespit ebneğe karar 
vennişür. Vaziyeü bir raporla Fiat Mu
rakabe ve Tespit komisyonuna bildire. -
cektir. 

* KAZL'l'OCULAR - Kaıinocuların oı
nıflannı değıştirmek için yaptıklan ıti -
razlnr Belediye İktıaad komisyonunca ka
bul edilmemiı;tır. 

* OTOBÜS KAZ.\LARI - Otob" ko
mi•yonunun aldıt;ı tedblrler uyesi.nde ka • 
u.lar azalmıştır. Kazalar daha ı.iyade Ga
ıata ve Necatibey caddesinde vukua ~-1-
II'•ktedir. 

Şimdiden odunun 
çekisine 400 
istiyorlar. 
375 bile 

kuruş 

Halbuki 
pahalıdır 

Belediye İktısad ?ı.iüdürlüğü, ormanlar
dan kesilen odun ve köylerde yapıhın o
dun F.Omi..u un ün menşcinden tehirdeki ıı:ı
tış depolarına gelinceye kadar olan m.ı;s
ra.fl0ıırı ve depalara maliyetini tetkik. ayrı
ca aa.llt fiatlarını da tespit ebn.i4, muhtelif 
ycrJerden gelen odun ve kömürlerin mali
l·eti hakkında raporlar hazırlamıştır. Bu ra
por1ar bu günlerde kat'i şekillerlnl alaca:~ 
odun ve kömür fiaUarında ihtikir yapılıp 
yapılmc.d.ığı rakamlarla tespit edilecektir. 
Bundan aonra, İktısad Müdürlüğ;il, vazi
yeti Fiat miirakabe komisronunda rakam
lar1a izah edecek, odunla kömüre azami fi
at teııplt edilmesini isteyecektir. Kıtın yak
laştığı ~u günlcrde1 oduncu ve kömürcüler
de ulnk tefek hareketler görü1meğe ba.şla
mı:,tır. Odunun 375 kuruş olan çekisinin 
finıdiden 400 kuruşa çıkarıldığı görülmek· 
tcdir. A1Akadarlar, odunun 375 kuruşa bile 
pahalı olduğunu söylemektedirler. 

Mavna 

ne 

suiistimali 

oldu? zaman 

.Tuviri Efkir• arkadaşımızda .r..ıavna. 
ıuüstunaliı başlıklı bir yazı intişar etmiş, 
Limanlar Umum Müdürü Raufi Manya:; da, 
gazetemize, mevzuu bahis meselenin eski 
Deniz Buık zamanında cereyan etmiş ve 
tahkikat..ının da neticelenmiş olduğuna dair 
beyanat vermişti. Bugünkü Tasviri Efkirda 
okuduğumuza göre eski Deniz Bank Umum 
?ı-Iüdürü Yusuf Ziya Öniş mezkılr gazeteye 
telefonu açarak ounları söylemi~tir: 

•- Size yalnız bir tarih vereceğim ki, 
bu tarih suiistimalle Deniz Bankın bir ala
kası olmadığını ispat etmeğe kifayet ede
cektir. Mevzuu bahis 24 aded motörsüz de
ni.z \'as•hışı (15 şubat 1937 tarih ve 371110 
sayJlı) kararla ve 115 bin liraya müteahhld 
Yakub Yıldırana ihale edilmiştir. Halbuki 
Deniz Bank bu tarihten bir ~ene sonra tc
~ekki.tl ~tmiı;tir. Biı Deniz Bankın l<\ck
kUhınden IODra bu me!ıeleyi Sriı·dUk ve l."\h• 
kik.at aı;tırdık. Suiiati.malln Den.iı. B nkla 
ltiçbır alakası yoktur. Keyiiyebn şu şekilde 
tekzibini rica ederim.• 

Kariimizin bu tikByetini, şehrin ve +e
hirlinin derdini kendine derd eden Vali 
ve Be1ediye Reisımize arz, bu hususta yı::

niden bir emir vermesini rica ediyoruz. 

Mahallelerde gürültü eden 
çocuklar 

Diğer bir kadimiz de mahalle çocukları
nın gürültülerinden tikiyet etmektedir. 
Bilhassa Kadıköy taraflarında uzak seml
lcrden gelen çocuk grupları şu veya bu 
evin kaldırımlan üzerine sıralanarak ma
halleleri saatlerce tahammülfersa bir fa• 
mntaya boğmaktadırlar. Çocukların so -
kaklarda hernevi pisli~i ve gürülltiyü yap
nıaları yalnız bizde gOrülen bir acayibliktir 
ki bunun da bir an evvel önüne geçmek 
iı;ın gerek Belediyenin tedbir alması, gerek 
çocuk sahihlerinin evl8ıdlanna mukeyy~d 

olması herhalde yerinde bir hareket ola -
caktır. 

Taksim gazino
sunda Valinin 
gazetecilere 

geceki ziyafeti 
İstanbul Belediye işleri 
ve şehrin planı hak
kında Vali bir hasbı-

halde bulundu 
İ~ranbul, 7 (A.A.) - Vali ve Be1ed.iye 

Rei<;ımh: Dr. Kırdar, bu akşam matbuat er-
kUnına Taksim Belediye kazi.nosunda blr 
akfalll yemeği vermiştir. Mezkt'lr kaz.lno
nun üst salonundaki İstanbul Belediyesinin 
dört senelik faaliyetini icmal eden grafik
lt:r ve şehrin müstakbel çehresini belirten 
ınaketleı" matbuat erkB.nına iz.ah olunmut
tur. İstanbul Beledıye itleri ve ııehrin planı 
hakkında yurddaşları alika.Jandırmak dü ... 
tüncesile verilen bu alqam yemeğinde te· 
hir işleri ve muhtelif beledi meMılelerc •la• 
ir muharrirlcrle uzun bir hasbıhal yllpan 
Dr Lttfi Kırdar, dört senelik faaliyet ve 
tP.lecek &eneler için programlanmış m~sai
nın umumi hatları hakkında ga~teçileı"i 

kadar gezdirirler. İltifat ve şampanya yağ-
murile fiten bu zavallı bedbaht kızların - O bir daha gelmedi mi? Her tt'1 

mi?. ne olabileceklerini, nasıl bir uçuruma yu-
varlnnacaklannı bir de siz taşavvur ediniz. - Hayır, hııyır bitmedi. O bir jiİl' 
4te bu gene kıtlarımızdan biri de Ul\'allı kOyümüze geldi. Fakat bu defa sal 
KJodin Ramaz'dır. Geçen tene diııif bay- de~il. ölü olarak. Amerika seyahati 
ramda gene kızların önünde güzel K.Jodin, bcdbahUığuu hazırladı. Seyahat zaferli 
altın renkli bayrakla iftiharla yürüyor, &i- lamıştı. O artık meşhur bir yıldız 
yah kadifeler içinde mat ve güneş rengi teni Fakat Şikago'da hasta dilftil. Klodif 
parlayordu. Herkes ona bakıyordu. O etrs.• Mrt ve sağlam, dağ muhitine alışnıd 
fına temiz bir melek h1&.i veriyordu. Bc.yra- bir çocuk, konforla sefahatin yanyıP' 
mımızda şık insanlar kıyafetine girmiş ,ey- lunduğu tehirlerde yapyamazdı. 
tanlar da vardı. Bu mösyöler güzel Klo- ŞE-hrl bütün masrafları üzerine alat~ 
din'in etrafını sardılar. Ona Savua kraliçe- butunu köyümüze yolladı. Klodin cP'""" 
lıV.ini vadettiler ve zavallı gene kızı. kan- tabut içinde hali aynı lilielliğile ~ 
dırrr.ağa çalıştılar. Klodin, ParislHerln ya- du. Şayed Klodin beni dinleyip ~ 
n1ndan ayrılır aynlma:z, doğru bana koştu evlenseydi belki bu saatlerde bir 
ve ellerin1e sarılarak kendisini o şık mös- ~kleyecekti. 
yölerden kurtarmam için yah•ardı. Kloclin, - Ya nişanlısı ne oldu? ·-" 
Trapye isimli gene bir köylü ile nişanlıydı. - Trapye mi? Klodin'in hareketiD~ 
Zavallı kıza ne vakit evleneceğini sordum. ri ortadan kaybolmuştu. Klodin1io 
Bana hasad bitince nişanlı.sının serbest ola- g<lra getirildiği zaman onu görmek içil' 
cağııu aôyledi. Ertesi gün Trapye'yi bul- d.i. Orada onun cam tabutu örten si).11 
dum ve, ona dedim ki: tüyü kaldırdığını ve ölünün yüzüne 

uzun baktığını gördük. Sonra 0 birddl 
_ Trapye! Evlenmek için biraz acele et- terkedip gitti ve bir daha görfuın1edi

meli~inl Güzel kırları muhafaza etmesini 
bilenler ancak onlara sahih olmak hakkım İşte rahib efendi, zavallı Klodin'ill 
kazanırlar. yesi budur. Bu hikayeyi her görd 

GözlerimJ yüzüne doğru kaldırdığım za- anlatınız. Belki böylelikle tehiı·Jerd 
nı.an bu gencin toprak renkli tenini gör- mösyöler temiz kızlarmuzı köyl 

bırakırlar. 
düm ve kendimi o zaman bir bedbahtın ! ;==========:::::::::i:ii önünde sandım. Trapye gözleri yaqlı elle· f 

1 

rımden tuttu. A lNJ iM. 'O'-~ n 
- Klodln hareket elti, dedi. - l!:!I iV ı= 
- Nereye hareket etti?. H A 8 E ft L E R 1 
- Eka:'e ... Ona orada altın bir tac giydi- , 1, _____________ ..,.,, 

receklermiş. 
Gene ağlayordu. Trapye'yi omuzlanndan 

t-uttum. Ona Klodin'in döneceğine dair te
minat verdim ve hemen Klodin'lerin evine 
koıtum. Geldiğlml ilk olarak anneaı gordü. 

- Klodln nerede? diye haykırdım. 
Bana ParlsU mösyölerle beraber Eksle

ben'e gittiğini söylediler. Kızlarını niçin 
tehlikeye attıklarını sordum. 

- Uslu ve dindar olduktan sonra ne çı· 
ks.r? diye rahatsız olmut gibi cevah verdi
ler. 

- O usluluğunu ve dindarlığını düştüğü 
muhit içinde kaybedecek. Şayed fena bir 
vaziyette dönerse bunun mes'ulü ıi.t.siniz? 

diye haykırdım. 
Onlu K.lodin'ln muhakkak eskisi &ibi 

yanlarına döneceklerin! aöylediler. 
Ertesi gün ve daha ertesi günler, g~nr. 

kız eve dönmedi. Nihayet Trapye ile bera
ber ~hre g.itmeğe karar verdim. Ona be
nimle beraber gelip gelmiyeceğini sordum 
Muvafakat etmedi. Bunun üzerine ben; 

lzmi11Je : 

* KÜLTÜRPARKTA TI'l'KlK[Jf 
İzmir 7 (A.A.) - Vali Fuad To~_ı1 
alq.am beraberinde Belediye reisi 1111'. 
Uz olduğu halde Külttirparkı ve fUl1 
hasını a:ezerek tetkiklerde bulunrn'1 

Kültürparkta paratüt kulesinin ati', 
deki büyük c:addeya üç satıhlı merı1'ıt; 
levha rekzcdilmiştir. ~u levha, sahi~ .-İt 
lundukları emlik:ı Iımir hastan~ 
terk ve teberru eden vatandaşlarııı ':.t. 
!erinin yazılmasına ve bu suretle ~~, 
nın anılmaıına tahslıı olunmuştur. ~ · 
da şimdi şu isimler görülmektedir: J 
hem.siz Süleyman, Aydınlı Cemal, ~~ 
?w-!ehmed ve karısı Azize, Rodoslu V 
kızı, Aksekili Sadık. * TE~DIUZ AYINDA GELIDi ~ 
ruRLAR - İzmir 1 (A.A.) - 'l'•~ 
ayı içinde limanımıza iki yüz üı;il 
otuz altısı Yunanlı oln1..ık üzere 34161 
hoıeminde 213 vapur girip çıkmıştır:,..-; 

* AGAC llASTAUKLARI Ağac 
fı.utalıklarile tiddetlı bir mücadele ba• -
lı.mıttıı·. 80 bin ağac ilicJanmıt, haslrı.lık

tan kurtarılmıştır. 

* YENİ U;ŞAAT - Eyüble Rami ara
sındaki yola kaldırım yapılınaa.ı, Fatih 
49 uncu ilk okulun tamiri, merkez hile 
500 ampul alınması Belediye Daimi cnı...-ii
menJ tarafından kabııl edilmiştir. 

Otomobil içinde bir ı l•nvKÖ;lirerde seyyar 

fuhuş cürmü meşhudu san' at kursları 

- Bu yakınlarda biç dal keçisi vurdun 
mu? diye sordum. Bilirsin k1 dağ keçisi 
hiçbir zaman can vermeden avcısının eline 
dütmez. Yaralandığı ıaman avcısını da ar
kası 11ra uçurumlara doğru sürükler. Fa
kat sen daha birinci çarpu,;n1ada mağlüb 

dü"üyorıun. Haydi bakalım kalk! 
Nihayet Eks'e gitmek üzere trene hindik. 

ve şehre geldik. O akşam Eks kazinosund.ı 
Klod!n Kraliçeler kraliçesi Uôn edl\ec.,ku. 
Trapye ile birlikte oraya gittik. Her vili
ycti temııil edenler başlarında kendi lo:ali
çeleri olduğu halde darulan ve ~kılarilo 
Eeçiyorlarclı. Nihayet saluıeye Klodin'i ge.
tirdiler. Arka..sında mavi bir mayo vaı·dı. 

Seyircilere bakıp mes'ud bir tebessümle 
gülüyordu. Ben onda k~üıdeki ditıi 
bayramda tAnıdığım ttUzelligi artık bulamı
yordum. Dans ve tarkıları bitince: onu gör

MA 'ISAIJA lI'llUMJ n!AGAZAJ>"J 
Ankal'a, 8 IHu•usi) - Umum! }il 

tirket! Manisada bir mağa:z:a tes!W.• 
vernıi,, bu i4 için haıırl1klara başlan 

Köyde sanayi 
(Baımakaledeıı dı~ 

* BUZ TEVZİATI - Bele<tiye t<hirde 
buz tevı.iatile, Sütlicedeki fabrikanın aon 
zamanki vaıiyetini yeniden ıözden ie~ır
mege karar vermiflır. * BELEDiYE CEZALAR! - Boğaz -
~inde bir lokanta garsonunun fazia Ucrtt 
aldıjı ıörillmUe. derhal bet lıra yLldıı·ım 
cezası ke~il.miş:ür. * MECBURt SPOR - Eyüb, Adalar. 
Be,iktaş, Beykoz ve Sarıyer knı:a:nnnda 
nıecburi spor yapacak1arın listeleri haı.u·-
1?.nmıştır. 

Maarif habe~leri 
* AIL\l.ED MİTHATIN KİTABLARI -

~ laaı·ıf VekA.leti yapılan tetkiklerden son
ra Ahmed Mithatın k.itablarını satın almak
la bir fııyd• ıörmeıru.tir. * '.\IEKTEBLERDE SPOR - Muril 
ııtüdürlüğü bu aene teşkilatın tertib ettiği 
y\.ı.zme müsabakalarına iftirak: eden mek
tebll yiuücülerin bir listesini Vekilete ıön· 
deı·ect"ktir. * YÜKSEK TİCARET MEKTEBİ -
Maarif Vekaleti. Yükselt İktısad ve Ticaret 
:r.Iektehinin üç sene olan tahsil müddetini 
d(lrt seneye çtkarmai:a karar vermiftir. 

Deniz ve Liman haberleri 
* ISKF:NDF.RUN ŞiLEP SF:FERLrnİ

j kendt"run f(lep seferleri paz;ırtesi 2\1 .. 

Emniyet mUdürlüğü ahlik zabıtası me
murları, evvelki gece, Sakızağa.ct cadde -
sinde bir otomobilin içerisinde bir cürmü 
merhu~ tespit etmişlerdir. 

rı,1emurlar, otomobilin yanına geld.iklt!ri 
Laman. muhabbet tel181Jığile maruf olan 
?.Juz.af!erin, Aluned adında biri<Jine, keo
d•&ine yardımcılık eden Ha.sanla bi..Jikı~ 
l~ y0aşında Ünzile adında bir kızı pe.şke' 
çektiklerini &örmü~Jer, hepsini birlıkte 
yakalamışlardır. Bu kızı, bunlara, Neıakct 
ve Seher adında iki kadının temin ettiğ; 
şn:.C,tılrru,, onlar da yakalanmışlardır. 

~1uayeneye aönderilcn Ünzilede zührevi 
bir hastalık da göıiilmüştür. 

ııi.ınden itibaren bqlayac•ktır. * PUNTOSÇU RUMLAR - Bir müd
dettenberi limanımızda bulunan Puntoıçu 
Rumlar nihayet bir Yunan vapuıile Yu
r:.anistana eitmiflerdir. 

Müteferrik haberler 
* ECNEBİ GARSONLAR - Salor .. a

lınan Rumen garsonlarının mütehassı3 ol
duklarına dair ellerinde bonservisler var
dır. Salonda bir garson kuı·su açılr;.ası 
muhtemeldir. 

* BEDEN TERBİYESİ - Beden T•·r
bıye.si Umum Müdürü bölge merkez nde 
ı;~lışmaktadır. Bnzı kazalardR kuru~cc~l: 
genelik kuhiblerinin projeleri haz.ırian 
mıotır. 

Koy kalkınma plinı mucibince köylerde 
t'eyyar ıan'at kw·sls.n ac;ılacaktır. İlk ola
rak maran~oz ve denıirci kursları tesıs edi
lect'ktir. Bu hususta bir talimatname hazır
lanrru:tu. 20 hafta sürecek kurs müddetin
~. ı· J)'li.ıye muhtac oldui:u demir ve ağac 
malzemeyi kendisinin yepabilmt.'Sİ iı;in hü
zumlu n.aJUn1at verilecektir. 

İki randevu 
kapatıldı 

• 
evı 

Aynalıçeşmede ÇRbkkaş sokağında 35-
37 numaralı Saffeti .apartımanının bir ve 
iki numaralı dairelerinde Anika ve Fan! 
adında iki· kadının randevu kabul ettikleri 
haber alınmış, meşhuden yakalanmışlar, 
bu daireler kapatılmıştır. 

336 doğumlular 
Beıaiktaf Askerlik tubesinden: 
İstanbulda bulunmakta olan 33':1 do -

iumlu ve bu doğumlularla muameleye 
ti.bi liM> ve muadili okullar mezunlf&tile 
yüksek okullara tahsile devam etmiyecck 
olanların Be.!likta.ş Askerlik şubesinde son 
yoklaı:nalarına başlanmıştır. 20 18/940 gü
nüne kadar hergün devam edecek olan 
askerlik meclisine alB.kadarların nüfus 
ci.ıı:dnnlnn ve okumuş oldukh:ırı okulun 
\'l~ikalnrilc vaktinde mürac.-at ('df':-<>k 600 
yl·kl;ımıtlArını yaplırnuıları ilfın ı>lunıır. 

meğe gittim ve gene kııa: 
- Kraliçelik hikayesi bu kadarla kalsın! 

Benimle beraber gel, nişanlın şuracıkta se
ni bekliyor. 

Şaşırmıftı. Başını eğdi ve: 
- Şüphesiz rahib efendi, Yarıil muhak

kak eve döneceğim. 

Onu elinden tuttum ve: 
- Hayır! HayırJ Derhal döneceğiz. dıye 

haykırdım. 

Klodin eşywnı almağa gitti v~ bir daha 
da görünmedi. 

Kar, Savua'yı bembeyaz rüyalara daldır
d!ğı zaman Klodin köyümüze geldi. Bir gün 
hiç unutmam, mihrabın önünde dua edi
yordum. Birden yanımda kürkler içinde 
Klodin'i a:ördüm. Titreyordu. Ellerime NU"ı
larak, Amerikaya hareket edeceğini ve ar
tık Trap)·e ile evlenemiyeceğioi biı:ıat ni
şanlısına bildirmemi benden rica etti. O ki
liseden çıkmak üzereyken koştum. 

- Klodin! dedim. Köyümüzde- kat! Trap
ye He evlen! h:te bir defa arzun yerine gel
di. Savua kralic;e$İ oldun, yeti~ir bu kiıldar. 

Klodin b~na acır gibi baktı. 

Bunun yanında behemehal ~ 
olmak IA.zım gelir. Avrupa san'1"..i, 
tikten sonradır ki refaha ka~. 
tur. Bugün üstüne muhteris gö',J 
dikildiği lngiliz servet ve saad• .. 
nun zengin müst~mlekelerinden ~ 
ve!, lnııiliz IBnayünin inki.-fıll'".ıl 
doimut olduiu malumdur. Mulı 
a11rlarda Anadoluda seyahat 
ıeyyahlann notlarına ıöre yurd-.. 
zun refahı geçen a11rlarda daha tp, 

sek bir derecede idi. Çünkü lı~ 
mahsulünü kaldırdıktan ıonra ~ 
san'atlarile metırul olurdu. Bu~ii!°...; 
nadoluda demirci, kömürcü, ~" 
halıcı eibi 1Bn

1at adını tafıyan y~ 
ce köyler vardır. Bu köylerin , j,I 
rına ilem olan ıan ·atların tirnd• _,J/ 

biri artık yok denilecek kadar .,. 
Eğer köylerde, hükiimet gibi bir _}I 

berin deliletile bu san'at!Ar uy~ 
nlacak olursa köy kalkınmasın• d_j 
ru kuvvetli bir adım atm15 ve f'/111'1 
neleıtirmek istedilfimiz ziraatİll1i:ıe 11 
oldukça büyük bir hirmet etmİf ~ 
ruz. Köy enstitülerini kunnak ıurf'I 
köy kalkınma i•lerini esasından ~ 
rayan Maarif Vekilimizin köy! J 
demircilik ıan,atinin uyanmaıı jçİı'1,ıı 
dığı tedbirleri İste bu bakıml•f" ~ 
ileri ve çok esaslı bir adım telakki ,.. 
yoruz. 

N. A. K0ç01'> 

amanyo u 
ölüyor, her fani gibi diinyadan elinı ç~ki- k.aldın1, bilmiyorum. Arkamda haf.it bir ka
yordu. Gönlüm acı ile doluydu. Likin biltün pı rıcırtw duyarak başımı çevirdim. İr,e.riye 
duygularımın ilitünde bir hınc vardı ki. ıessiz ve korkak adımlarla NebaM.t girmit
bana o anda, bu felakete omuz silktirecck ti. Ayni tavırla yanıma sokuldu. Gözlerinde 
kuvvette bulunuyordu. endi , L'ltıı-ab ve korku vardL 

Üvey anneme yaklaştım. Fısıltı ile: Yavaşça kolumu tutarak: 
- Ben aruk gideyim! dedi:n. - AğaLey .. Babam öli.ıyor mu'>. diye sor-
Büyük bir hayrete düşmü~tü: du. 

halırhyorum. Sabaha kadar, isli bir litmba yuldu. Vercügim cevabın yalan .oldıJil.1 ,/ 
il• aydınlanan odada, kirpiklerimi kırpnıa- k.iı dı. • ,,, 
dan ölüyü bekledim. Ve gündüz, baoarr.a Yanından aynlmadun. Ellerinin hareV 
aid son vazifelerimi tamamladım. !erine bakıyordum. t" 

Üvey ıınnem gözyaşları arasında dua e- Bu hal, aramızdaki gamlı havayı d~ 
d.Jyor: mak için muhtac olduğumuz zaman dcıl' 

- Nejad! Burada bıılunmasaydın, ~~ırıp caya kadar ıı.irdü. .~ 
kalacaktım. Allah ~nden ra:zı olsun! di- Uzak1ardaki güllere uzanmak i~iıı z&h:P' 

,_ ____________ ..., 
Edebi Roman 
TEFRİKA: 7 

Kt:.RIME 
NA DIR 

- Gidecek mi. in? Şimdi mi':".. J\:Iihaniki bir hareketle elimi kardl. .. imin 
- Evet!_ saçLırında gezdirelim. 
- Babanı bu halde mi bırakttcakı;ın?... ...... Hayır yın•rum, dedim. 

Ölüyor... - Annem niçin ağlayor? .. Sen niı;in bu-
- Kalırsam ya.,.yacak mı"!,. rada.sın? .. 

yordu. çekiyor ve yorgun bir halle UtizleniYl'ıdf' 
Bubamı topı-ağa verdikten sonra, henıen - Sana yardun edeyim mi?- dediıJ). 

kendimi vapura abnı.f ve yalıya dönmüş- Baıını soılladı: 
tüm. Vakit ikindiden sonra idi. Güneş, Uir - Hayır!.. Ben eğleniyorum_ 

Babam hakikalen ümidsız bir halde idi ı _ Maış.ım. kardeşlerinle annene kala- - Kalbslz ve hiyanetsin ~eia1d'.. - Baban hasta olduğu için .. 
Yttzuni.ı. hümmanın siyahlıj:ı kaplamıı, çu- c.rık! .. s~ıı• hiçbır. feY, 1)1r küçük ir.ad bıle , - Bu vaeıOar .bab~ın mı~·as.andır On- - Sen de ağlamı~ıı1 ... l\ ·,tıyorsıın ağa-

bulut kümesinin arkasından hazan görü- - Fakat dikenler ellerini yırtıyor ... 
nüp bazan kayboluyor, oldukça sert bir -:-- Zararlı şekilde değill.. P"• 
ri.i1pr esiyordu. Iüraıını dinlemedim; zorla maka!l ~ 

kura kaçmıı feı-ıiz gözlerinde hayatın son bırakııımı;.·acağın. ıçin çok mi.ıtec&Slrım. 1 na bıraktığı yeg~ne ~ruraslar ... d' F k bt'y ... Beni aldatıyorsun. 
titr•yi. ;eri kalmıştı. ı _ ı ı ? 1 . , - Baban senı daın1a ı-evcr ı... a at - Hayır! .. Hayır! .. 

. . . ·sen onu hiç sevmedin!.. Bu Bırada içeriye üvey annemle Nükhet 
Uzun eiiren bir dalgınlıktan ıonra tek- - Bır ı, edinırıın ... Gene tey.ıen1e Ya.tar· Birdenbire bütün kiılnım ba;uma cıktı. Ba- girdiler. Küçük kardeşim annesini!"l et~~r.e 

rar gozltlıni yüzUıne dikti. Sık nefcslcr~e ıın!.. hamla aramızda kapanmaz uçuruınlai· açan. aarıl~lı- Felaketine ablaaından evvel inan-
k kıp ınen .cölsü garib bir hırıltı çıkarı- - ! .: ~ '? • ~. bu kadının vü.cudü değil miydi?_ nn• olacak ki, ağlayordu. 
)"'>rdu. Daha yavaş ve daha bitkin bir ses- - Yuzurr:e böyl• llCI acı bakma!_ Istıra- _ Kader insafsız davranmasa("dı. bir- Bu satırlan yazarken, 

0 
anın -.~ılı:.rı ye-

le· bınl pek!la ~nlayorum- Ben suçluyum. hirimizi c:ok daha fazla ı;evebilırdık de- niden gönli.ime doluyor ... Her şeye rağmen. 
- Nejpd~ de-di. Fakat artık elımden ne gelir?.. / dim. Olen babamdı. Bi.ıtün metaneUm te!lirsiz ka .. 
Elimi hlJ8 ateşli parma.klarile sıkıyor. - Hakl11tnız!.. Sözlerimin manasıl\,l anlanumış goründi.J. hyor ve gözlerimden yaşların sızmasına 

ıozlerlm~ yalvaran zavallı bakışlar~a b.ıkı- 1 - Gönlün kırık kalmıyacak deC:il mi? •Kapıya doğru yi.ırüyerek: mini olamıyordum. 
)·ordu. - Hayır!.. j - Kal! Gitme! dedi. Biri yalnız bırak- Dôrd.iimlu de yataj:ın başına topiandık 

l zerin,. c-.tfldım. Boj:azıma Ukanan bir Doğnıldum. Gö7.1erlmi perdeleyP.n yatlar ma!.. 1 Nrhahııı.t bana, Ntikhet annc~ıne sokulmuş 
hıçkır~ı fiıç ttJtarak: etrafımı bulanık ı:österiyordu. O çıkınril t•krar hastanın yilnıf\a don- nldııt:u tuılrle a~latarak dakikaları qydık. 

- Baba'. 8abacıA:ım!. diye mırıldandım İ ı::!ıııhamı hl~" am• hiç afft'tmiyeC'Pkli.,ı!. mu,tüm. Gt'ce tanuımile ı;ok~uş. g.kakla~·ı~ı . Babam bi_~ da_h~ konutmadı:. ~alrıız so~ 
- S<ı.na bir ıkı ~V &Ö.)·lcmf'k ialt'!yorıı1T1. U\•f'y annf'm 111rkas1nı donmfiı a~lıyflr, u.- ft"nerlari yınmııtı. Babam muternadıyen ın 4 bır defa ıoılerıru araladı~ yuı.üme sabıt 

Artık buı,rtırhuı rıclik11nlı olJun ... Yır'Tli yıf f\rn11ılıır1 deri11 '"hiklerle Mr"'ılı_yordıı. leyor, ayıklıyordu. naıarlarla bakb ... Ve ebedı uykusuna ial-
uc .}'1,t 1daıın. değil mi?.. ı H;-ı'Jt~ gOzl.,dni kaJ'.ladı; tnleyordu. Ava- Od:ırnn ölüm si.ıkU.tu içinde, kollarıJn ~ci~· j dl... . , . H • 

- t'v .. rı iıa kalktım. Istc. bana hayatı veren adaın &umde kavu~muş olarak ne kadar &)"akta . Bundan gerWnl hır sıkıntılı ruya gıbi 

Bahçeyi meyu.. bir halde, ağır adımlar- ~~n aldım. O. dağınık_ demeti dil.Leli f 
la geçiyordum ki, arkamdan ZUJaJin St.S"" lÇIO Uğraşırken ytizüni.ı. buru,turuyo:'• , 
le11di~ini duydum. zi1miş, yırulmış parmaklarından sı.ıao kfP 
Omuzlarına ince bir ceket almış, elinde- !arı uğu,tunıyord1.1. f". 

kı iri bahçe makas.ile gül kesiyordu. Gönlümdeki bütün hüznü dağıtıvere_:rı tJ 
- Gel bakalım, dedi. Ne haber vur~ rib bir heyecan geçiriyordum. Ztilil ıle 

1 
Yanına sokuldum. Dalgın bir hüzün1e yü- anda biribirimizı.= o kadar sokulmuş "'o, 

züne bakıyor ve susuyordum. kadar yakındık ki, etrafımızı çeviren f, ıJ( 
Doğruldu. Makası ve gül demetini tuıan le:rden ziyade onun havasına bürUnJll 

ellerini yanına salıvererek dikkatle beni tüm. 

!:ii..ı2dü: Hiç koku sürünmezdi. Fakat dP.!Jn9 :, 
- Ne oldu? .. Niçin bir hoşsun?. ninden elhı<>elrrine ve elbiselerinden 1 , 
Sakin bir sesle ona her teyi anlafhın. zime ııı.an bir bahar kokusu taJırdı. ~ 
Beni mi.ıtee!&ir bir hal içinde dinledık.. 1an bellı ebneden yüzümü ona yakl-!/ 

ten ~~.a: .. 1 v~ bu baharı ruhuma sindirmeğe 9111 l:' 
- Üzulme! dt"dJ. Ne yapalım? Omrü bu dım. Gene öyle yapıyor; eğilip do~uld~ jf 

kadarmış! ''"'· r. ımı omuı:una, gö~süne meylettıf 
- Hayır, üzülmüyorum!.. ' .:n nt'fesler alıyordum. 
Hafifçe ııülümSJl'dl v,. telc"a'" isin. t,.,... ı ..... -
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1 Atuatoa 1940 

Günün yazısı 

Terbiye meselesine 
dair 

H er tarafta terbiye .. 
\erinin ve h, . • mue11eıe-

Afrika da 
İtalyan 
1 1aarrozu 

HAKiKAT 

W-- led> lblJ N il< lblJ 
),~ -

11 

Piyango, sizin için talih kuşu, 
~ vatan için tayyaredir 

3 
-------- ~- - -

Bugünkü rPolitika -
GAZETELERE GORE ~ A~kerlik 1 

taarruz hazırlanırken 
CUMHURiYET • 

d • Poının b d 
evletın vazife • le •tın a 

liiini münhaııran leend~ e~di ııenc· 
>1nı_n -ye kendi ideol ... ' • nu~I dava. 
Y•t•ıhrmelc ve obııoının hıznıetine 
türlü zayıflat onu e:vnelmilel hor 
Yanlarının t.'~ı. vde •Ynıcı fikir cere
hr ..• Son b h•ırın en masun tutmak. 

lngilizler motörize 
kuvvetler ve hecin 
süvar kıt'alarla 

~ 1111ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111ıııı1111111111111111111111111111r11111111111111ıırııııımııtııuı 

· Eski keşidelerde yalnız heyecan vardı, , Atatürk geneliğinin kudreti 
Gencllğin aıhhat olduıtunu, her medt ... 

niyetin sembolünü genclikte aradığını ve 
bulduğunu söyleyerek makalesine ba~Ja ... 
yan Nadir Nadi, ealtanat zamanında, in "' 
hitat devrinden başlny<ılök 1919 aene:iine 
kadar devam edip nıütemadlyen artan iç· 
timai bozukluğun YavuzLır ve Kanuniler 
devrinde harikalar yaratmış olan Türk 
gencliğini de he:r balomdan .r:ayıf düşür ... 
düjiinü beyan etmekte ve yazaıru töyle 
bHirmektedir: 

1 
nıiltereye yapılacağı ıöylenen ta• 
arnıaun ya.klaıtığına dair gden ha• 
berler, tekrar tazelenrnete batla• 

ınııtır. Herhalde d~!J\lnluk devreıının •iındikiler 
dünkü 

eğlenceli de olduğu için 
keşide pek güzel oldu 

111111111111111111111111nıııı11111111111ıııııtıııı1111111111111111111111111111111ıı 111 ııııııııııuıııııııııııııııııııuııııuıııııı l 
h 1 u •anın muhı rr 

a arı araoında dikk -~ ! ıaf • 
!erden b" · at etlıııuniz mukavemet ediyorlar Millt piyanıo idaresinın üçüncü tertib 1 

plinının birinci keşid~si dün Fenerbahçe 
stadında yapıldı. Stadı, binlerce ki'1 dol
durmuştu. Saat on Kkizde, Şehir bandosu 
İstiklı\I marııru çaldı. Marş ayakta dinlenil· 
di. Bundan sonra, Mi!li piyango idare he
yeti reisi Nihad Ali Üçüncü söz aldı, gü
zel bir nutuk söyledi. Dedi ld: 

daha çok uzun ııUmiyeceğini timdi· 
den kestirebiliriz. HiUcr' in Rayttag• 
daki sulh taarruzu muvaffak olama• 
yınca, baıka bir §eyler yap~11 kal• 
kacağı muhakkaktır. Almanya içın 
diıftiıgü badireden bir an evvel kur· 
tulmak çarelerini arayacaktır. Çünkü 
harb ne kadu- uzun aürerse, rejun o 
kadar çabuk eııkiyecek ve yıpranacak· 
Ur. Zaten barb aanayiinden baıka İa· 
tihaal yapmıyan Almanya, timdi İf· 
ı:al alımda bulundurduiu yerlerin a· 
hafuini de beslemek, ıiydinnek mev
kiinde kalmııtır. Filhakika mütareke 
JAltları mucibince, Franaadaki iııral 
ordu.unun maorahnı Franaızlar öde· 
nıeğe mecburdur. Fakat Fransa, han· 
ıri maddenin paruını nuıl verecektir? 
.1:.vveli ortada mal, madde diye bir 
fey var mıdır? Parasını ödemek, bun· 
dan oonra, tili derecede kalır 1 

sa ecneb~r:,::,,:;ırnu,tu~ ki, biz bi~ 
dermek huıusun":•tlerıne talebe rön. 
tÜnmek mecb ~ b~zı tedbirler dü. 
R'•ncleri ü • ~nyetındeyiz. Türk h. nıveroıtele . • 

1 ıznıetlorinin aonun:ı;:ıd "" askerlik 
•ket havaıının • . d ar bu mem. 

Kahlre 7 (A.A.) - tıesm! tebliğ: 
İtalyanlar 5 atwtoıta Aden korlezin· 

de Zellayı ifıal etmlıletdir. Bu ifgalde 
h1ç bir mukavemet rıı:örmemiş1erdir. 

.Atatürk gendJji, kalbinde tutu~n ide
al 1.fıjun hiç bir zaınun ıöndUrmiyPcct"i 
iç.in, ölünceye kıdar lhtlyarlanlayacak ve 
lı.alhden kalbe ıfden hu ı,,ık, Tür.k genr .. 
liğlnln ebedi kuvvetini teıı.11 ede.,.k. ne~ 
) ·ü7 sene geçse de, Atatüt'k ,:encHği, rene 
dlpdJri ve canlı, ayakta durac11ktır .• 

ıçın e kalmalıdırlar •. 

ı Yulcanki •atırla .. 
'<ı Atayın •terb' n, uıtad Falih Rıf. 
b 1 "- ıye ıneoeleıı' d • 

Aynı ıün. tank, top ve mitralyöz ve 
tayyarelerle takviye edilmi• bulunan mü
him İtalyao kuwetlerl Hargelsayı zoptet
mitlerdlr, Diifmanıu Uerlemeaini gecik -
tlnnek "azlfeıılnl alnuf olan ordumuz düş· 
mana cldd! ıa.yiat verdirerek ceri çekil -
ml,Ur. Dilfman üç tank ıayi etrnlıtir . Za· 
Yiatınuz eheınm!yetlizdır. 

•- Unutmayınız ki, bir ııuıt piyango 
bileti alırken sadece sizi daha çok refaha 
götürecek blr servet kazanmak ihtimalini 
düşünmüyorsunuz. Ayru zamanda hava 
kuvvetlerimiz için de mühJm bir yardım
da bulunuyorsunuz. Piyango sizin için ta ... 
llb kuşu, valin için tayyaredir. Eğer sizin 
bir veya iki liranız mukabilin<le servet sa· 
hJbJ olmanız bir ihtimalse, piyango vuı
tasile hava kuvvetlerine yapılan yardım 
bir kat'iyet, bir hakik1ttir. 

at 1•• altınd uı ne aır• 
rettili bir Ya~d uı rueteıinde ne .. 
!ikirleri •Yni ra::ı:ı ıyorıun ve aYni 
~ıtifa~~ ed;t•k mlida:.!'er v~ıileden 
ııu?' ıçın paylattı'!ırnı d ;lııti• oldu. 
edıyof\!rn. Her İı "t a erhal ilave 
"'~telif miie11eıel:r:. )'tL batında 
ihtısaı tahıili _P I ıı tarafuıdan 
rn 1 k ,. ma an •• 

ern e etlere kafi! le ıçın Yabancı 
denlmeıi Cuınİıu .• •file talebe rön. 
rnustur. 8u ivi nv~~tnbtti uıul ot. 
··.?dadır ki röndu·~:un fen•lıfı tura. 
vülc ekıeriver . erı en talebenin bü. 
ik 1 ını ancak r 

"'• etrni, kii~ük ıae tahıilini 
le.•kiJ edivor v le Yattaki rencler · ·ı. e endi! • 
:'t; ~n ~uıllerine do~den Y•lnıı 
t e •n llleniyor H 1 cevab ver. 
•me11üJe en m". "d • bulci bu yaalar 
luı baımuharr·ın~'~' Y•tardır ve u. 
b nrn ded'ı<: ' 
ancı menıleketle ~~' rı"hi, Ya • 

ı'""cler araoında ~ ronderdiiimiz 
~tan, Franoada F •nyada Alman. 
•ilcada A _,_ ranoızJ-.an Am 
da •. rn~nKalılatan •e • e· 
lıir ınunakaıa •ilikleri ar~ların-
lı be:vnelmilel zaman ınsana 

qlundu"-· h" • rencler lcu!Ub •• d 
11 I "u ıaıııni .,. un e 
d~ er "•rdır. Bu ır •r7' rarib nümu. 
,,:~~~lcen bnulla~:~:r, ~enıleketo 
• ' e eıvası ııibi d" YrUpanın 

""<len ıaklarn 1 ııtıağlannda da 
ttrık a 1 " Yeni 
" re.,ı, Yeni d" Ü zaınanlann 
•O•lar y b Uf ncelerin • .. f"k. · a • ncı m 1 ı retırı. 
,' ırloriıniıi b • eın .eketlere kendi 
,., RÖnd •~ınııeınıı olııun • 

" ermernıı ıa d ınsan. 
<>Uraya kad ıırn "· 

~·=~z]~ berabe~:. rn~~~erern arkada· 
lı. ı tıderok ıu d -•t, ben daha 

" daha miltal nu • •likadarların 
. kapiH;ı;,,von eeaın~ •rzediyorum • 

drvoıi olara'- k de.,.ırlerinin tek h• 
hakı. d " alan L . e• 

ın a da bi k Y•.,.,.cı liseler 
h'l•nı relnıiıtir ~ arar vennerniz za .. 
'•dı • ., ne 'd' . unların kurulut k 
h•·· 1 •v•hu '- tna· 
b "" lltih•lolore J ınaasadl.,r buııün 

u cihetleri dü " u ••rnııtır?. yalnız 
•uklanını.,,., •unecek olursak 
hu '- Orta ve 1' ço • 
k' 

1
me,.teblerde va kıse bahsille•İni 

ın ~re nar en .b. 
"'· lh•ruı kal b .1 ne ııı ı ı~ı. 
·~de •üçlük a 1 l!CeMerİni t..h 

onlar., b. çekıneviz. 1 t d"·. • • 
lıun ır Yab•~cı dil .. • 1 e ııırırnıı, 

u ••••Yan d'IJ • o~retebilmekıe •ç•,.,.1, ı •rı tııııli k 
ı ••· "'" mok•ebJ d "' mı •adile 

1Ut"Jft i ' f"I' e de 
i.,,rı, ••n uıJ ırarib Yapanı. 
•. ı •n1an_,,, k"' ı ll\raft A\'J'upa 
••• J' •nı., t 1 ı,.. 

t .. ~1 • '"'" hil~ilc:ler" . ~ e nin ekse .. 
""'",." t' ' ırı., .. hu le '"' " ,. .. nJ .. r oltf z...._ nıe ... 

"Ye tekrar .,...... ~'lt'ud11r, Bu me
• .. f"•~i 

- JIJ 4 <:ı 141 rn. 
RAYl'lA~ 

MATBUAT 41,,..,.,.,. 
ue 

•• , •• 1 
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0•dlanndalı:i · .) - l!iııe,·" 
.fUf' çıkınt.Jat.1 .. ın Balkan hu .. 

k,.mın~rtket ~imdiye X::;.,"ltmek için ııi· 
·llaJını•-· •azıyetı doha ka r Avruııanın bu 

~ Kral 11' - , rııık ve . 
'mln hl ha ıuırol un ...... . . en )'enı 
ı.; r le k • •?lyetın · d 
. ~!eri olan DeoYmu; tur. lilUer''ı aha az 
:ııe li bir be Inlrmuhafız fi.kırın Rumen 
•uph . Yannaın dlerı d h' e ı.ı A'- _ e neşretmiş} . a ı 
"lıo ha """n lehtarı d . erdır ki hiç 
eı,,, k "•latına bi İ ~ğildir ve rnuha ... 

' ledlr B. r ncUız n ::r._ , 
lta"•ıneu ır laraft;ın R aasuıesı ithal 

•. k . •ı ~rken, d' v urnanyanın mu .. 
E' ı · ı d ... b ·· - ıger tarafta. 

'~ie ıı l)ahı - ıı yU.ıııektedir_ B l n Macar 
)1 d h !! ındr. bir R1Jret1 t u .garların is

oı1 f R .J ıh tı-.. b 1 eııvıyeye doğru 
t • ntlJin eJrf n ltll<'anın R 
rıır ~"k " tutulnuı.ııı i ın h" urnanya 
lih J:Pbtohler rnc,_. d ı; ıçbir tanı.ııın 

'"t "rı in, / . cu olrn<\m · 
t'• ıı"h ta trı kazand - . ı ıstır. ln-.. \rey i:>a ıgı ıama 
u •ı ı a-· tı ·tlmı:ılde Rum n do~1-

. -ıncta anya ile L • 
u ı t.e )"apılabilecek h •Om-
«•t'ıyy ıı ";!;'Yi boznı11.k ar er hangi bir 
di derı ıöyJ ''tnal d ;hilinde z~ edeceğinin 
~e t..nnf'di~~l!bllir Balkan : ~dığı firn ... 
zarı &Utanı ıtJtıe 1'ore A l "'rn eketlerin-

arın A ı~ rnan nnktaı 
~·e·~k. petrol \re ... ,..nyır. itin b·ıl..-~- na ... 
rn . ' hladl"!n ı ... "'IL.~ yi-

ı ..azım celeceii rn rnenı.baı te!;kil t 
ne :'!'f>si olarak trkezindedir ~ e ... 
luıd Utnurnı ili l . Bunun 
d 

en YliPılmak icab dYaı kontrol Be 
....- • e er B r· 

...ı-ct>nub memlckeu . · una bi ... ~ 
ı :v , 1 erııun .. --en. 

ti. !e .. erı oln\an1alıdır. Bund mu.tak.it dı4 
bı de\' lct l, rHı kendi arat an başka. bu 

J\ t n11 _ a1·ınc1a 
U. l\-azeneyi ıdııııne etrn 1 . tnuayyen 

· t.ıl.+ r d;:ı,n L: b' , . . e erı L4 
!dır • _ 'uç ırı dığerıne hlı.kim tını.dır, 

. Zıı a lıepsıı1e Al olınarna .. 
" manyitnın hi.ki 
ıı~:~c~~ etme.kı_cdir, Times Yazıatnımb~~

,.~u~u nuın plonırun tamamen fam li
ıc1tc~~u: ZJ.ra butün tensikin alikadar d ol
lltr rın aellmeu için değil Alın tnenı .. 
:iO ıfle olan:ık yapılacağını blldirm anyanın 
. ne evvel Bo. . . ekte ve 

>iııe kod .. &azıçınden Bura ltöıi 
~ ar muflha.ıran Al e
. .. _ hıırnet etmek ;; .. _ b_ma.n menfaaue-
... , •·-- -•• U' de-•-oı 
t ..... ._..vvurunu hatırı •-- .:-''"' u ın· .....,,., •-a1r aoyla demek-
._· Bugünkü harb dolu 
le .•~tuya baih ikt.ıaadl ::e:ub Avn.ı:pquı-

lıı:.-ıtı müncer 1 l Ya&I bir aiJıtern 
"" b· o ına ıdır Bu · ., ıııu.- bir h'k· : llstem ladec:e 
r: ıl, bu L,_, • un mı1leUn refahını 
<! ... j uolgede mevcud bütü de-

ıııt ~ette refahını arttır aln devletler;n 
• m ıdll".• 

6 atuıto. aabahı piyade, topçu ve ı.ırhlı 
otomobillerden milrckkeb d.ii.fınan lr.uv "' 
Vf"tleri Orduveinayı ftgal etmiflerdlr. Kü
O(lk bir motörize Somali hecin ıüvarl müf
rez.eli hiç bir zayiat vermeden düşmanı 
laclz elmiftir. 

Carcar• ve Adwehuı üzerine teveccüh 
eden dijer iki kol hakkında hiç hir tal· 
olldt alınamam!fbr. Bu ıehlrler Berb<ra· 
dan tahminen 90 mll me11ıı.{Medirler. Aynı 
zamanda bu tehirler Berberaya giden ve 
atabların yeglne kullanablloceği boyun 
noktumdan •eçeır lkt yolun baflangıcın
da bulunmaktadırlar. 

İtalyan kuvvetlerine kır't kısmen mo
törfıe, kımıen Somali hec.n15Üvar kıt'aları 
ve bazı Kinıt Afrlcan Rifleı cUrütamları 

ve baıı küc;Uk cüziltamlar bulunmaktadır. 
Berbere Somılinln yeı;Jne kablll istimal 
limanı olmuı dolay11He en mühim aıkeri 
hedeftiz, 

Merkezden ilerleyen 
lt3lyan kolu 

•Bu itibarla, Milli pıyango terkibini iki· 
ye ayırmak I.aumdır. Bir biletin kaz.anma 
ihtimali •piyango. dur. Fakat vatana ya
pılan hizmet •milli• dir. Onun için buna 
·Milli piyango• ismi veri!ıni.ştir. 

·Biletinlze ikramiye çıkmamı, olsa bile 
bundan üzüntü duymayacilsınu. j Çünkü, 
rf'lah ve servet, ılze doğrud&n doğruya 
gcJrnemif olsa bile, bilvasıta gelmiş de ... 
nıektir. Havı kuvvetlerimize il.5.ve edilen 
her yeni kanad bir servet, .her tayyare bir 
~fah ve emniyet vasıtaaıdır. Bu da, bizlın1 
siıin ve hepimizin hayatını ve hU%UI'Wlu 
temin eden bir tlgortadır.• 

Nlhnd Ali tlçUncü, nutkunu iyi ~s te~ 
mennlaile bitirdi. 

Bundan sonra mefhur Said Çelebi, rad· 
yo batında IÖZ aldı. Kartıda duran alb 
maden! küreden numaraların nasıl çeki ... 
leceğinl anlattı. Bu usul hakikaten gayet 
orijinal ve eğlenceli idi. 

Ht!r madeni kürenin önünde duran 
Üçü kız üçü erkek gene, bof kürelere, kü
relerin önünde duran ve üzerinde birer 
rakam olan llstik topları kUrelerin içine 
attılar . Küreler dönüyor, bir kordon, 
kefidede bulunanlar ara"ıJ.nd3 ~olaştırılı ... 
yor, i<1teyenler, bu düğmeye basıyorlar, 

her kiıreden bir top düşüyor. 
Kürelerin önündeki seneler, birler kil· 

reı;:inden başlayark. bu topt.ı gösteriyor· 

Piyangonun keşide edlldiki, her 
birinden ayrı rakamlı bir top 
düşen altı madeni kilreden biri ••. 

Biner lira kazanan numaraların on ık.in· 
cisinde, kordonun ucundaki düğmeye met· 
hur •Cüce• Simon baaıyor ve o sefer 110157 
numara kazanıyor. 

10000 lira kazanan 49931 numarada dili· 
meye İstonbul Defterden Şefik, 40000 !ı
rayı kazanan 102033 numarada da KadJ • 
köy kaymakamı Cenab buıyor. 
Keılde, Said Çelebinin zarif eııprilerlle, 

gayet zevkli '°kilde devam ediyor. 
Şimdi, kazanan numaralan, 'f\lt'ada, ka

ZAndıklan paranın ehemmiyetine göre ve 
tasnif edilmif ıekllde taklb edelim: 

40.000 
Lira kazanan 

102033 

10.000 

T ASVfRIEFKA.R 

Nihayet taarruz baflıyor mu? 
Ebüzziyazade Velid, iıoviçreli bjr askeri 

muharririn yazdığı bir yazlya. atfen taar
ruzun çoktan ba1Iadıaın1, Almanyruıın me· 
todik bir '°kilde ve ~!Sn dahilinde hare· 
kel ettıiJni , bu plln dahilbde Ingiltere· 
nin deniz üssü ve ticaıet merkez! olan li
manlanru tahrib ettiklerini, bunların de· 
ni7 tarikile haricle muvasala.sıru aekteye 
uğrattıktan sonra da asıl yapacakları ha
rekete geçeceklerinJ, fakat, bu taarruzun 
veçhesi hakkında tahmin yapılamayacağını 
SÖ)lemektedir. 

Muhanir, Almanyan·ı:n muhakkak Oir 
taarruz yapması lizım geJdiği, ejcr bu ta
arruz yapılıp da İngıltere de Fra.nı;:a gibı 
amana getirilmezse Almanyanın timdiye 
kadar kazandıfı biltiln muv.tffalciyetJerin 
1erneresiz kalmala mahkOm olduju mil .... 
toleasıru beyan etmekte ve oOyle demek
tedir: 

•Herhalde vaziyetin çok meraklı ve he .. 
yecanı nıucib blr devreıiue rebnı, bu -
lurıuyonız. Bu heyec nh vaziyetin i~, 
daha uıun müddet ıürmai imkin hari -
cinde cörünmektedir .• 

TAN -
ithalat ııe ihracat inhiıar 

O halde Alııwtya herçebadibad 
bir feyler yapma&• mecburdur. Bu 
ıon bir Avlet olacaktır. Fakat ıralih 
çıkarA dahi İf bitmiı deiildir. Çünkü 
yeni taarruzda da bir çok miiıtah•il 
kuvvetler harcanacak, zaferin seni§· 
lemeiile beraber aefalet de mütena• 
ıiben artacaktır. Mailüb olursa o :ııa• 
man cyeni nizam,. m alacajı tekil 
malümdıır. 

Almanyanın bu ıriinlerde bir hare• 
kete geçecejine dair emareleri fÖY• 
le hulasa edebiliriz: 
ı.- İtalyan razetelerindc Alman· 

yanın ıinıdilik taarruıdan vazıreçtiii· 
ne dair buı yazılar intifar etmei• 
baılaınııtır. 

2.- Almanyada bir taraftan taar• 
ruz için tarihler zikredilirken, dijer 
taraftan renİf mikyaıta yapılan tay• 
yare bücuınlannın da bir nevi taarrı.ıa 
olduğu söylenmektedir. 

3 - lnıriltere Emniyet Nezareti, 
altına alınmalıdır lnrilizlerin, taarruzun yapılmıyacaiı• 

M. Zekeriya Sertel, bu ba•lıkl• yazdığı na d~~ yayılan ~ propagan~· 
bu günkU makaleoindo harb batladığın • 1 oına ıtimad etmemelen hakkında hır 
danberi hüktlmetin iki .. ıkle ltha!AI ve t~bliğ neıretmi§tir. 
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İtalyan harek&hna ald a .. ker t mehafilden 
öi;renilen mütemmim mattlmatn göre, Har
geea'ya yUrUmekte t> 1an ita:van mi!'rkez 
krılunun toplar ve hücum erabalarile tak
v!ye edllmif iki müstemlf'ke llvasından 
y•ni altı ile yedi bin kııldeo ibaret ol· 
duğu zannedilmektedir. 

lar Said Çelebi okuyor. j 
Pi.in mucibince, ilk çekil~ek tek ra· I 

kamla nihayetlenen biletler ikişer lire. 

Lira kazanan 
49931 

ihracatı tanzim ve tensik mecburiyetini 4.- Uzak Şarkta Felemenk Hin· 
duyduğunu, bundan dolayı ithalılı ve lh- distanı hakkında Japonların emeller 
racat birlikleri kurdu(ıunu, her memlekeı· beslediğine dair neıredilen havadis
te de, hele harb baıladıklm so~ra, lthaıat Jere rağmen Sumatra'nın tam karfısın• 
ve ihracaun kontrol altına girdiğini, ferd· d k" s· .. .. d b 1 1nr· 
lerin millet ve devlet hesabına ihtikar yo... • a •. mıapur uuun e u ~nan . I• 
lwıa sapara~ veillca Ucarell yaparak zen.. hz filoıu, I~~-., Kızıldenıze doırıa 
ııln olduğunu, Umumi Harbde bunlardan hareket elmlfltr. İtalyanların 

kaneti: ıssooo 
kişi ••• 

"Belki İtalyanlar şimali 
Afrikada büyük mikyas· 

kazanacak. 
Birinci küreden bir top düşüyor. Said 

Çelebi yilksek sesle ilAn ediyor: Sıfır . 
Sıf1rL1 nihayetlenen biletler i~er li· 

ra kazanıyor. 
Gene bir top! 4. Son rakl'mt dört ole.n 

num11 ralar üçer lira k~zaruyor. 

İki top dü~üyor: 3 ve 1. On ü«;le bi ... 
tenler sekizer Ura kananıyor. 

Üç top daha: Dört, Ud ve 5. 524 le bi ... 
tenler yü1.er lira keıa.nıyorlar. 

Ondan sonra kırk tan• numara daha 
çekiliyor ve biner Ura kazanıyorlar'. , 

Daha sonra çekilen üç numaraya iki,~r 

4 bin lira 
43689 

kazananlar 
3768 

2 bin lira kazananlar 
45055 58910 131443 

Bin lira kuanan numaralar 
3188 5993 19UO 11504 19618 

29241 

39290 
56992 

84049 

34575 
39439 
67150 

86620 

35896 
39981 

69386 
86918 

38818 38079 
42681 52771 

78474 78691 

96865 103536 

110157 12437' 129725 130896 1360U ta bir kıskaç hareke- bin, iki num.raya dörder bin, bir n;ıma-
rava on bin, bir numnraya da 40,000 liralık 138238 144015 151708 152709 159534 

tine karar vermişlerdir,, ["'~~ • '""' ..., -• - -Jo 
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askeri muharrirı diyor ki: ~ ~ U c;;JJ ısa ~ 
ilk bakııt& İngiliz Somalisini lıtili eden 

Italyan kuvvetlerinin stratejik: hır faik.iyeti =ii...,,.,.. .... .,..,._,...~-.--iôil-11111111111 .................. iili.Ji 
oıdutu zannedilir. Fransız bozgunundan e bir memurun ıe,eb - e Satılık l(an 
aonra bu memleket tecrid edilmit ve üç 
laı'l/lan iıalyan topraklarile ihata edılmiş bUSU 

İstanbul Belediye mecmuasında okudum. 
iik seyı-u:;efer memuru, yani fU yrıl " ı;ııla
rında nakil vaaıtalart· 

bir vaziyettedir. DördUncu tarafta ise Aden 
köı-Jexi vardır. Bura.da dıı İtalyanlar an
cak deniz.altıları ve tayyarelerle faaliyet 
E,Österebilirler. Aden'den Berbere.ya Ingiliz 
takv1ye kıtaatı gönderilmesine karar veril· na ve yayalara işaret. 
dlğl takdirde İıalyanların buna m!nl ola· veren memur 1920 &a· 

bilmeleri füphelidır. Şarki Afrikadaki !lal- nesinde Galaıasaray
yan kuvvetleri 30,000 beyaz ırktan olmak da görülmtiş. Fakat ga 
üzert tahminen 155,000 ki.tiye balil olmak- ribi fU ki, yirmi sene 
tadır. Somaliyi iııtili elmeğe batlayan İıal· evvel bu polisin Ga
yan kuvvetleri adedce faiktir. Bu kuvvet- latauray kö.fesinde na 
lerin bir muvaffakiyet isti.hal ettikleri tak- kil vasıtalarına işaret 
dirde birleşecekleri filpheaizdir. İngiliz So- vermeğe beşlam&SJ ne 
malin müdafilerinin dilfma.nın ilerilemeaine Viliyetin, ne Polis Müdürünün, ne o za
rn.lni olmak lçln timdiden üç kol gönder· mnnki Şehremininin bir kararile olmamıştır, 
nıektense hAdiaelerln gldbini görmek için İsminin İsmail Ali olduğu kaydedilen bu 
beklemeleri muhtemeldir. Bu derece va.'ış.i polisc:ik hiç kimseden emir almadan kendi 
ve iuiı: bir memleketin müdafaasında esas, başına bu te,ebbiliıe gir~miştir. Malüm ya, 
harekettir. İlerllemek için İtalyanlar Habe· 0 zaman Galıltasaray karakolu, bt.ı yol ağ
fistandan uzaklattıkça bu hareket İngiliz... zında idi. cAJi Efendi" gôzü önünde bergün 
ltrin lehine olacaktır. Oıta Şark İngiliz gördüğü seyrüsefer intiz.amsızlığına kendi 
kuvvetl~ri umumi karargtJunın işaret etti- başına bit çare aramış ve yolun ortasına çı
tine &öre, belki İtalyanlar timali Afrikada .k.arak nakJiyatı tanzime başlamıştır. 
büyük mikyasta bir kıskaç hareke~ine ka- Ondan aonra ecnebl tehlrlerinde çoktan 
rar vermi~lerdir. Trabluıgarbda bkende- tatbik Pdllen bu usulün oehrimizde de işe 

yaı·ayacağı anla~ılarak şehrin ve memleke
ı·iyPye gid,.n yol boyunca da ağustos ayı 
OOyle bir hareketi kolaylaştırmak için çok tin her tarafında te!'i.sine teşebbüs edilmiş. 
o:ıcak hir "Y o1muına ratJTıen it"lyenların Bu ~n k:üc;i.ik memurdaki teşebbüs fik
hücuma ıeçmeleri beklenmektedir. Mare· rinin hizmetini göıümüzle görüyoruz. Bun
~1 Gratiani'nin ~ka plinlarına tevfikan IH.f'ın c;oğalmastnı istiyorsak cAli Efendi. le
ltalyanlann 'f&rlta doğru ilerilemek mecbu- ri takdit' ve terfih ebnemiz lirundır. Hal· 
riyetinde kalarak daha müsaid hava tera• buk.i o zavallı ·Ali Efendi. hiçbir takdir 
iti beklememeleri imkan dahilindedir. Bu ve teşvik nişanesi Rörmeden gene yqında 
plinların tatbikının, İngiliz fil06unu tama- gırtlak vereminden ölmüş ... 
mile lıgaı aunek makaılile muhtelif mm- • iki idare 
taftalarda tatbik edilocek Alman p!Anlan· 
na tekabül edeceaini tahmin etmek makul 
o4ur, 

Harbin facialarından ... 
Londra 8 (A.A.) - Accra ismindeki 9337 

tonluk Inııillz ıemisi İrlanda sahilleri açı· 
ğlnda arasında bulunduğu kafileye hücum 
~en bir deniıaltuı tarafından batırılmış; .. 
tır. Saa kalanlardan 450 kiflden fazlası bir 
ln:;iz limanına çıkrnıflardJr. 25 kişi ka
~~ın:~· Gemi ta~en yarım &aat içincle 
ler tı.'tı~, Bu muddet zarfında diğer gemi· 
Vuk ~olye isini temin edebllmiflcrdir. 
dalı ul ulan telefat bir motörlü sandalın 
rııut:Uardan devrllmit olmam. yilıünden ol
natar r. Bahriye Nezaretinin bllclirdi~e 

an &en>ide çocuk bulwunamalda idi. 

••• 
Be!faıt 7 (AA · 

ıarbt . .) - Iı·landaru.-ı timall 
la aahılteri civarında Tı>ry adaıı. açık· 
rında cuma aeeeaı torpillenen bir Yu .. 

~an l•tni.ılnden aai: İl:alan 29 lrifi tahıt ... 
~VP. .. ndallarile o.,negal kontlutunda 
•rri.ııarta ı•lmitlerdir. 3:! kitiden mü -

rekkeb olan mürettebatın üçü ölmüştür. 

Elektrik, tramvay ve tünel işleri iki SP.· 

neden fazla zamandır, Türklerin elinde ... 
Vakti iki sene evvel ... 

l~
' , 1!1•1 ki fikiyetleriınlz de· 

t :ilT'-J vam ediyor. Fakat in· 
'il! 11"1, 1 '!"Ilı olmak da füım. 

ili~~ 1 f iki sene evvelki vazi ... 
yetle fimdiki bir mi? 
Her lstediitlnl derhal 
bulabilen ecnebi şirket 
ten ,lklyete yerden gö 
ğe kadar hakkımız var 

dı. Fakat bugünkü idare her ıeyl eskı bul
muş ve hiçbir feY yeniletilemez olmuştur. 
Onun için tramvay arabalan azalıyor; es
kiyor ve onun için izdiham çoğalıyor. Dün, 
Felek Bürhan arkadaşımız bir tram\:ay a
rabası sahanlığında on bef kişirun toplan ... 
dıf::ını yazıyordu. Doğrudur, fak:aL çare? 
Felek bu mü'8-hedesinden tatlı bir hüküm 
de çıkanyor: Tramvay idaresinin milli el
lere geçmesinin bir hizmeti de efradı mil
leti biribirine yaklaftırması olmuf. Eski 
idare zamanındaki izdihamın da aynı oldu
iunu unutmamak l&z.ım. Onların aayesi ise 
efradı rnilleU biribirlne yaklaıtırmak dejil, 
biribirine diifürmekll, değil mi Felek? 

İstanbulda bir Kan Verme Enstitüsü te
essüs etti. Bu enstitünün pyesl kan kay
bPd.en mecruhlara veya hastalara nakledil
nıek üzere başkalarının kanını toplamak, 
daha doğrusu toplamak üzere teşkilat vü ... 
cude getirmektir. Her hastaya veya her mec 
ruha herkesin kanı gelmez. Kanların nevi· 
leri vardır. Evveli kan verebilecek adam

ları tayin ebnek, sonra toplaruan kanların 
nev'ini tayin etmek ve bu kanlan bir müd
det - çünkü kan ancak iki üç ay muhafaza 
olunabiliyor ... saklamak bu enstitünün va· 
ziieleri cümlesindendir. Hele harb zama ... 
runda kan naklinin ne büyÜ.k ehemmiyeti 

olduğunu iz.aha lüzum yoktur. Vakui kan 
kaybedenleri bqkalanrun kanile besleye· 
rek ölümden kurtarmak usulünti bizde de 
tatbik edenler vardı. Fakat bu :.Ş hır tef· 
kilita bağlanmadığı:, kan verenler tayin 0 .. 

lunmadıjı, hele bunlara para vermek kabil 
olmadığı Jçin kan nakli usulü pek mahdud 

kı.lmıştı. Şimdi enstitü kan verecekler için 
ortahalli bir varidat temin ebniştir: 100 
gram kana beş Ura, iki yüz grama on Ura, 
yarım kiloya Yirmi beş: lire verecektir. 
Ayda yanın kilo kan vere('ek bir hayli in
san bulunacağı tahmin edilebilir. Vaktile 
$\i'ük yapı.şhrarak, hacamat ettirerek kan
larını bedava harcamış olanlar kimbilir ne 
dövünürler! .. 

e Taarruz ba,ıamıı 
Evet, meğer İngiltereye meşhur Aıman 

taarruzu ba,lamış da haberimiz :vok. Bunu 
bir gazetenin as -
keri mütehassısı dün 
haber verdi. Haber, a
janslar, telsizler, rad-
yolar vasıtasile İngil... r 1 
-~ """'" ., ' \~: Bilmiyoruz ama bu ( :ıf.1. -
kadar hayati bir mese- ~ ... 
leyi Rôyter memleke- , 
tine yetiştirmeği ihmal -
etnı.iş olamaz. Ç~kü bizim aniadJl(ırnı.a gö· 
re taarruzdan Ingilizlerin de haberi yok· 
tw ki daha dün gelen Londra telgrafları 
Alman hücumunun on, on bq gün sonra 
olacağını bildiriyordu. Askeri mütehassıs 
Alman taarruzunun kimsenin tahmin etme
diği bir tarzda batlamı' olduğunu haber 
vermektedir: İngilterenin gelirleri liman
lardır. Limanlar tıkanırsa İngiltere nefes a .. 
laroaz. Almanya İngiliz donanması karşısın
da büyük bir iş yapamıyacağıru anlayarak 
limanları imha etmek kararını vermiştir ve 
hava filolarile bu limanları sıra ile bomba
lamağa ba,lamııtır. Fakat İngilterenln li· 
nıanların tıkanmaia baflanmasından da ha .. 
beri olmadığına göre meşhur taarruz aep;siz
ce gelip habersizce ıidecek galiba ... 

B. S. 

ders alındıjını oöylemekta ve demekte· 5.- Cebelütıarıktan Hood Amiral 
du ki: zırhlm idaresinde bir filo f&l'U do&ru 

·Biz fimıliden devletin lthalôt ve lhra• yol alınıftır. 
talı inhlsarlqtınnası l.lwn reldiline ka· 6.- A!manlann Franaız aahillerine 
nl bulunuyoruz. Şimdiki birlikler, bu ... uzun menzilli toplar yerleşfudikleri 
hada •Wmıt ilk adımdır.. hıldirilınektedir. 
YENi SABAH 7.- Umumi Harbde Amerikan or• 

Düfmanlık ııe vazife 
Hüseyin Cahid Yalçın, bu günkü yazı

sıııda Almanya aleyhinde yapılan neşri· 
yatı mevzuu bahsederek bu gün harble
rln yalnız muharebe meydanlarında de • 
itli. sulh zamanlarında ltütlolerin ruhunda 
tahribat yapmak üzere manavi sahada da, 
bütün nefir vasıtalarile yapıldığını IÖY -
lemekte ve: 

•Bu günkü propagand• uru il eri la uıl 
harb, bildiğimlz manadaki ııllAhlı harbden 
evvel yapılan bu ho.n.ilıklar, bu manevi 
hücumlar demektir. Sonraki b.J.rb bu sa -
yede kazanılıyor; lillhlı zaferlere çok da
ha evvelinden zemin ve im.kin hazırhını-
yor.• demektedir. 

Muharrir, Alman ırkçılığının bu gün 
kuvveti bir din ve iman, bir Allah halin
de telikki eden düsturu beynelmilel mü· 
nasebetler sahaaına geilrdlğini, kendisini en 
yük.ek kavim addedip diğer bütün kavm
leri hakir gôrdüfünü beyandan ıonre. da 
ş-tınları söylemektedir: 

·Almanyaya dütmanlık yoktur; Alman .. 
yanın teşkil ettiil hakiki tehlikeden kur
tulmak İ(İD lcab eden tt>dJ,irl<"ri almak va· 
1ifeM vardır.• 

iKDAM 

Amerikada mecburi cukerlik 
Abidin Daver, bu günk:U makalesinde 

ha.l'bin bafındanberi mılli kuvvetlerini ar• 
hran Amerikanın iki milyon askerin silah 
altına davetine dair kanun projesini mec
li.w sevketüğinden bahsedeıeoic Aınerika~ 

nın da pek yakında mecburi aske-rlik hiz ... 
mt:tini kabul etmio: oltlcağuu 5Öylemekte· 
dir. Muharrir, Amerikanın bu askeri tcd· 
birleri Avrupa harbine karl(lma.k içjn mi 
aldığını sorduktan sonra da: 

•Avrupa harbin.in Laşlanırctcwd.1 .h:uıa 

l'F!. di)·e omnz silken 4'\1nerikn, ,imdi. bir 
hurb için bütün gayre;tile ha7ırlanmakla ... 
dır. Bu ha7ırlıkların souunt'I~, Amcıikanın 
harbe girip (irmeme!lolı.J. hıi.diJeler ta'.\·in 
edecektir .• demektedir. 

Bin müskülatla 
' 

türkçeden türkçeye 
çevrilen ·mektub ! 

Kaşgarlı Abdürrahim Ahunbııy ile hem
şeri~i Ahmed Han dôvlı kaçakçılığı yap• 
tıklan iddia edilerek gümrükte vazife gö
ren AsUye Beşinci ceza h3.kimliğine veril~ 

miflerdi. l\fahkeme KAşgar türkc;-esile ya
zılan bir mektubu Cumhuriyet Türkiyeri 
diline çevirtrneğe karar vermiş: ve Noter
li~• göndermişti. Noterlik İalanhulda Arab 
harflerHe yazılan bu ti.irkçe mektubu türk· 
çeye çevirecek kim~e bulamadığı l~in nıah
kcme suçlulardan bu dili bilen bir adam 
sormuştu. Cumhuriyet gazeteri' muharTirle· 
rinden Muharrem Feyzi Togay mektubun 
tercümesi için ehli vukuf tayin edilmişti . 
O da muhakemenin geçen celsesinde melc
tubu birdenbire Türkiye: türkçesine çevi
remC'miş, müsaade istemitti. MuhRJTem 
Feyzi Togay dün mahkemeye gidertk hi
kimin nezareti altında bu mektubu türk· 
çt:ye çevirmiştir. 

dulan Baıkumandanlı&uu yapDUf o• 
lan General Pershina: Amerikalıların 
Ingilizlere 50 destroyer eatmaları fik. 
rini ileri siirmüıtiir. Bu fikre Ameri• 
kan Cumhıır Reisi Roosevolt de ta• 
raflar olduğunu bildİmıİftir. 

Bütün bunlar, ortalıkta bir Alınan· 
ltalyan hazırlığının bulunduğunu ııö .. 
termektedir. 

Bu taarruz nuıl yapılacaktır? •• 
İnıriliz İıtibbarat Nuareıinin her• 

halde bunun hakkında etraflı malü· 
mat sahibi olına11 l&zımdır. İnııifuı is
tikıaf tayyarelerinin Almanya üzerin• 
de boı yere dolaımadıklarını söyle
mek için fazla ferasete lüzum yoktıır. 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
Alman benzin depolarına, petrol ta .. 
fiyehanelerine, tayyare hangarlarına 
yaptıklan hücumları, oon zamanlarda 
bunun için artbnnıtlardır. 

Amerikalılar bunun için lnrilizlore 
50 destroyer İatınak arzu.undadır. 
lngiliz donanması bunun için timdilik 
anavalanın yanında ikinci derece.ie 
ehemmiyeti olan Singapur'dan ayni• 
mıt ve Akdenize doğru yol alm.liia 
baılamııtır. 

Bütün bunlara bakılırsa, taarruzun 
çok yakında yapılacağı istidlal oluna• 
bilir. Fakat ıekil hakkında benüz hıç 
bir malumat 11zmamıftır. Likin ha• 
diselerin ridiıinden, bu taarru•un bel· 
ki lngiliz adaianndan daha evvel Ak· 
denizde olacağını tahmin edebiliriz. 
Çünkü bir kaç defa yazdığımız a:ibi, 
Almanlar lnıriliz adalarına taarruz e• 
derken bir kat daha yıpranacak olan 
k"ndi kuvvetleri yanında, ltalyanların 
terütaze kuvvetlerle kalma~ıııa asla 
rıza göıtermiyeceklerdir. Uç bet ııun· 
lük bir muhariblikle koca bir harbın 
şundlki l"libleri arasında yer almak 
L.teyen ltalyanın dıı. ralib ıian edıl· 
meğe bak kazanma11 lazımdır l F ~~t 
bu, bir temennidir. Her tentennının 
doğru ' çıktıgı vaki değildll-. ~u tı:
menninın de dogru çakabilınesı ıçın 
evveliı ltalyan fıloıunun "~ den,ze 
çıkabfunesi icab e~ec~ı..~ •. H~lbı>ki 
bu filo timdi Adrıyatik e ıınmıt va• 
ziyettedir. Fakat her ıeye rıı&men 
evvela Akdenizde bir ıeyler olacağa 
benzemektedir. Bu vaıiyette Akdeniz 
de iik iniaiative'in, ilk hareket~, İn&i· 
hzlerden relmeıi de uzak bir ihtimal 
değildir. İtalyanların, yalnız resmi 
tebliğlerinde batırdıkları lnııiliz ııemi 
!eri ve bu meyanda mesela Hood Ak· 
denize gayesiz açılınamıt olaa rerek· 
tir. 

Mümta:ı Faik FENİK 

Post kavgası 
Şanghliy, 7 (A.A.) - Şanııhaydan ıeleıt 

haberlere göre, Çin Hariciye Nezareti Hin· 
diçinideki Franıız makamlarına tebligatta 
bulunarak Fransız toprağında ıukeri üsler 
tesisi için J aponlara mü'i8ade verildiği tak
dirde Çinin de tedafüi a keri tedblrler ala
cağını bildirmiştir. 
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4 HAKiKAT 

R 
Bursada atletizm ve futbol müsabakaları 
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Yapılan iki maçın birini Ankara takımı kazandı, 
ikincisinde Bursa şampiyonu berabere kaldı 
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Senenin ilk boka müsabakası 
Bir zamanlar ciddi bir alaka gömıekte 

olan boks aporu. bir müddetten beri pek sö· 
nük gitmekte ve bir kaç amatörÜ.'l nP.ti.• 
cesiz delisinden batka ortada boks hare
keti görülmemekte idi. 
İstanbul bölge.si son bir ısene zarfında u .. 

lah edilecek sporlan ayırırken boksun hu 
aksak ha1inl hemen görmüş ve Boks ajan
lıitna eski boksörlerden Enverl getirınifti. 

Bölge binasında açılan bir salonda o ane 
krdar zemin bulamıyan, alBka görmiyen 
boksörler çalı,mağa koyulmuşlardır. 

Biuat ajanın nezaret ettiği idnu;ınlar bir 
kaç kıymetll elemanın yetişmesi gibi hayırlı 
bir netice vennif ve şehrin diğer emUe
rindo çalıpnları da düşünen Bob ajanı 
bir mii>abaka tertib ederek her türlü 
a!Akadan mahrum bulunan bu çocukları 
karJıl•hrmağı dü;ünmü~tür 

Bu itibarla .,enenin ilk bokıı: ma~ı ayın 
on yedisinde Beyoğlu Halk sinema!\ sa.lo
r.ur.da yapılacaktır. 

Maçlar aoat 9 da bqJayacalt ve büyük 
bir ihtimalle çok heyecanlı geçecektir. 

Dr. Peltzer'in ayağı kırıldı 
Halen İsveçte bulunmakta olan Alınanla

rın büyük ve eski ,ampiyonlan 1500 met.re 
k°'ucusu Dr. Peltzer bir kam daha geçir
miştir. 

Geçenlerde bir •imendifer kaz.ası netice
ainde ehemmiyetli su.rette yaralanmış olan 
bu eski tampiyonun bu sefer de bir bisik
ı.t ltazaslle ayağı kırılını.,tJr. 

Bugünlerde çok ..,,..,,, olan Dr. Peltıer 
bir zamanlar IJ>Or aahasında çok talihli rur 
şampiyondu. O kadar ki 1500 m~trede yeni 
bir dünya rekoru yaparak, Nurnıi gibi ha
rikulôde bir k°'ucuyu geçmek ona natib 
olmuştu. 

ltECEB NİŞANLANDI 
Eski 1500 metre rekordmeni ve en iyi 

yarım mukavemet k~culanm.ızdau Receb, 
Bayan Kadriye ile nlşanlaıtılllfbr. 

Gene çifti tebrik ederiz. 

Dünkü sıcakta herkes plajlara koştu 
BURSADA İKİ ~L\Ç YAPAN ASKAJL\. 

NIN MASKESl'OR TAKnn 
Bursa, (Husuat) - Ankaranın Maskespor 

futbol takımı '°hrimize gelmiş ve Acar İd
manyurdu ile Merinos takımlarına karşı ik1 
rnoç yapmıJtır. 

Cumartesi günü ilk oyunlarını l\.ferinos 
ta.kuruna kaqı yapan Ankaralıları':'\ ilk dev
rode gO.terdikleri cansız oyun. Burs:ı takı
mına da sirayet etmiş ve sıcağın da tesirile 
01·un zevksiz geçm.iftir. Bu devre her iki 
tarafın yaptığı birer gol neticesinde bera
bere bitmiştir. İkinci haftaymda Mukeçor
lular daha canlı ve daha tuurlu bir oyun 
oynamışlar üstüste iki gol çıkarmışlardır. 

Buraalılar Ankara talunurun bu laik oyu
nuna kartı koyamaı:nışlar ve maçı 3 - 1 
kaybetmi,lerdir. 

Ankaralılar ikinci oyunlarını pazar ııünü 
Bursa tampiyonu Acar İdmanyurduna kar
fi yapllUflardır. Futbol mevsiminde bulu· 
nulmamasına rağmen atadda büyük bir ka
labalık vardı. Buna takımı harada vaıite
dar olan Ankaragüclü Semih ile Enver! de 
aralarına alarak kuvvetli bir tak:unla sa.
hı.ya ı;ıktı1•r. 

Herkrs, çok kuvvetll bir tekil alını' olan 
A<ıırm galib gelece$inl üınld ediyordu. Fa· 
kat Maskespor tak.ınu bir gün evvelki o· 
yunile kıyas edilmiyecek derecede &Uzel 
bir o~ tutturdu ve frikikten •ttı&ı bir 
col ile devreyi 1 - o galib bitirdi. 

İkinci devre bafladığı vakit Acarhların 
ıüzel oyunu naı:an clikltati celbetti. Maa
mafih Ankara takımı da arasıra yaptığı 
akınlarla çok tehlikeli vaziyetler ihdas edi
yordu. Bir aralık oyun öyle bir sür'at kes
betti ki topu takib etmek güçleşti. Nihayet 
devrenin sonlarına doğru Acar ta.kanının 
bir forvedine üç Ankaralı oyuncunun bir• 
dw yaptığı şarj neticesinde Bursalılar bir 
pE:naltı kazandılar ve maç 1-1 beraberlik
le neticelendi. 

Atletizm müsabakaları 
Pazar gunü futbol maçından evvel 

letizın müubakaları yapılmıt ve fU netice
ler alınmıttır: 

ıoo METRE: Birinci Orhan, ikinci Orhan 
Yalvaç. Vakit: 12 aaniye. 

200 MANİALI: Birinci Ziya, ilrinci Ke· 
mal, üçüncü Şeref. Vakit: 28 saniye. Sıcaktan kurtulmak içiJı denizden çıkmayanlar ... 

Sonbaharı andıran serin havalardan sonra dün bird,enbire yazın 
en sıcak bir gününü yaşadık. Dün hava o kadar sıcaktı ki tatil günü 
olmamasına rağmen plajlar dolu idi. Bu iki resim fotoğrafçımızın dün 
Istanbul plajlarında yaptığı bir dolaşma esnasında alınmıştır. 

400 METRE: Birinci Nihad. ikinci Mll!a, 
üçüncü Mwı:tafa. Vakit:: 57,8 saniye. 

800 l\IETRE: Birinci Hasan, ikinci Hilmi, 
ütüncü Vahid. Vakit: 2.12.5 dakika. 

1500 METRE: Birinci Hasan, ikinci Salim, 
tlçüncü Hilmi. Vakit: 4,46 dakika. 
4XıOO BAYRAK: Birinci Acar takımı, i

kinci Çelihpor. Vakit: 46,5 (Yeni Buna 

rrkonı). 

UZUN ATLA.'IA: Birinci Ziya, ikinci Ke
mal, ı.içüncü Kenan. Mesafe: 6,l!J. 
DİSK AT)IA: Birinci Fuad, ikinci Ke

nan, üçüncü Seyfi. Mesafe: 28,86 metre. 
YL'KSEK ATLAl\fA: Birinci Halid. ikin

ci Adnan. uçüncü Mustafa. İrtifa 1,64 

CİRID AT11A: Birinci Fuad. ikincı S..yfı, 
ücfıncü Orhan. Mesafe: 41,45 metre. 

Futbol maçından evvel bölge memurla• 
rrndan birile iki kulüb idareci!ri arasında 
bir münaka'8 olmuş ve bittabi fena bir te
sir bırakmıttır, Bu gibi hallerin önüne ge
çlinıeıl iı;in lceb aden tedbirlerin alınmasını 
temenni ederiz. 

Uç 
JEACK LONDOllı 
Mütercimi: N. AY KUT 

Meşhud suçlar 
gittikçe azahyor 

Son günlerde İstanbulda meşhud suçlar e
hemmiyetli bir derecede azalmıştır. bki
den methud suçlara bakan mahkemeler gün
df' on beş, yirmi suç tetkik ettikleri halde 
~mdi suçların sayısı günde ild ve üçe in
rr.iştir. Suçlann azalmasında m~hud suç
lar kanununun büyük tesiri olduğu ~hl, 
suç iflemeğe en müsaid insanlAnn tekbüf 
ettikleri Eminonü ve Tahtakale gibi yerler
deki satıcıların mevsim dolayısile bu semt
lerden ayrılmış olmalannın da tesiri bu
lunduğu söylenmektedir. 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 7 

Vakit kaybetmeje gelmezdi. Delikanlı, J ma ağacının a:övdesine olan mesafeyi LFıh· 
hemen küreklere sarıldı; ve dar ıeçldin öte nıJne c;alıtarak: • 
kıyısına ulaştı. Fakat burada & dü,manla - Kafamı kızdırmağa başlıyorsunuz! de· 
karoılanmaaı mukadderdi. Karşwna atiler· di. Burada karşıma kim çıktıysa aklınrian 
yüzlü bir evsahibi yerine ya~acı gene bir zoru var. Size ne yaptım ki ? Ya ben ıize 
izbandud dikiliyordu. ~k arabayı dersem?. Adanın tapusu ıı-ııde 

Bu gene adam. yalın ayaktı. Bir hurma deıu ya_ Gitmesem ııe yapabilirsiniz? Be· 
ağacının arkasından çıkmıştı ve elinde bir ni zorla aüremeısiniz ya_ 
tabanca tutuyordu. Gürledi: Bunları IÖyler söylemez bir Btçrayı;-ta 

- Buradan hemen defolun! Haydi ba- hurma alacının gövdesine gizlendi. O ııııç-
kuhm. yallah! Çek arabayı!.. rarken yabancı da si18ha davranmış ve 

Francis Morgan zoraki bir aırıtma ile: kUllun ağaca saplanıp kalmıştı. 

Dün Sirkecide bir 
fotoğraf hane yandı 
Dün saat on ıJörtte, <;irkecide b;r yangın 

olmuf, bir fotografhane kısmen, bir ot.e
lın de az bir kısmı ya:ıdıkt.aa sonra sön
dürülrnü,tür. Yangın, Sirkecide, Hamiciiye 
caddesinde 53 - 59 numtlralı iki kntlı bi
nanın üst katında Yani Ali"1.idisin Zafer 
fotografhanesinden ttkmıe, yanındaki İı:mir 
ot.f'Hne de sirayet ederek az bir lusmını 
yakmıştır. 

Binanın dörtte bir buçuk his5eı:;inln si
gortalı olduğu anlqılnuş, tahkikata baş
lanmıştır. 

Francis sekizinci ve son ku11ununu har
cadıktan sonra, ka.rtısmdaki yabancuun he
nüz yedi defa ateş ettiğini besabl•dı ve 
üzüldü. Bin ihtimamla, elinde tuttuğu ka!i
ke:tini ağacın gövdesinden ileri uzatır ıibi 
yaptı. Bir sil8h sesi daha. Kasket c!C'lin
miştl. 

Bunun ti.terine yapmacıktan bir neza
ketle aordu: 

- Tabancanızın mark.asmı söylenıek llıt· 
funda bulunur musunuz? 

Cevab fU oldu: 
- Elimdeki bir kolt tabnneaıtıdır. 
Bunun üzerine Francis Morgan kE-n1alj 

cesaretle ağacın arkasından çıktı. 

- Şu halde farjürünüıde kurşun kalma
dı, dedi. Sekiz defa ateş ettiniz. Şimdi gö
rütebiliriı. 

Yabancı ileriled.i. 
Francis Morgan yabancının vücudüne hay 

ret ve takdirle bakıyordu. Sırtındaki pis 
keten panta1ona, pamuk gömlejc ve ba~ına 
geçirdiği kenarları düşük somb;roya raıl
men yabancının göre çarpacak kadar gü
zel ve kuvvetli bir vücudü vardı. 
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Soldan sata: 

1.-- Şarkta bir viliyetimiz ... Rivayet eden 
2.- Kabile • Kaide harici. 
3.-Bir edat - Binanın en üstü ... Nefi 

edatı. 

,.-Elem 
5.-Aydınlık • Tavlada kullanılır. 
G.-Mizah. 
7 .-L&.him - Bir meyva .. Bir nota. 
8~ Habeş kumandanı - Zehir. 
9.- Mezruat - Cild. 

Yukarıdan aşağıya: 

1.-Ehli bir hayvan • Baharlı bir ot. 
2.- Kalın bir nevi kumaş • Talanaktan 

emir. 
3~ Bir nota • Küçücük taş parçaları -

Bir nota. 
4.-Derinliği olan. 
5.-Miktar, derece • Tahmin. 
6.-Kabir. 
7.- Yemek - Yol - Şart edatı. 
8.- Şarkta bir vil.lyetirnlz - Işık. 
9.- Vuzuhlandırmak - Bir erkek imı!. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t 1 Dl ETRTEl•lsWKITil 
2 AILll l•IH •IKJ..\t~il 
3 VIEI• KIOIRl•IRIE 
4 Al•IŞIAIB'AINl•IB 
5 •IKIAIŞI• HIEIRlııi 
6 Kl•lı<I I IRIAITl•IA 
7 EIVl•IKIAITI• AIZ 
SIDIAILl•IH •IAISI f 
g_IJRlllNl• llZIAIM 

u 

BOR~A 1 
7 Ağustos 1940 

Açılıf Kaponı, 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 134.-
Parı. 100 Frc. 
Mil!ııo 100 Liret 
Cenevre 100 İsviçre Frc. 29.52 
Aınsterdam 100 Florin 
Berlin 100 Rayifmark 
Brüksel 100 Belga 
Atina ıoo Drahmi 0.9975 
Sofya 100 Leva ı.675 
Prag 100 Çok Kronu 
Madrld 100 Peçeta 13.90 
Varşova 100 Zloti 
Buda peşte 100 Pengö 27.7675 
Bükte, 100 Ley 0.625 
Bol;rad ıoo Dinar 3.295 
Yokoharna 100 Yen 32.0775 
Stokholm 100 İsveç Kronu 31.005 
Moskova 100 Ruble 

Esham ve Tahvili! 

.Sıvas - Erzurum 2 20.01 
Sıvas - 'Erzurum 3 20.01 

n 

( RADYO) --
Bu günkü program 

ı2,30 Program, 12,35 Türk musikisi, 12.50 
Ajans haberleri, 13,05 Türk musikisi, 13,20-
14 Miizik, (Pi.) 

18,00 Program, 18,05 Müz:ik; (Pi.) ı8.40 
Mtiz.ik: Radyo caz orkestrası, 19,10 Mü
zik: Fasıl heyeti. ı9.45 Ajans haberleri, 20 
Türk musikisi, 20,30 Konuşma, 20,45 Mü-: 
zik: Dinleyici dilekleri, 21,15 Konutma: 
(Sıhhat saati). 21,30 Konufma: (Radyo ga· 
zetesi), 21,45 Müzik: Schubert, 22.30 Ajans 
haberleri, borsa, 22,45 Müzik: Cazband (Pi) 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve kapanı,. 

ABONE ŞARTLARI"'\ 
Tiirkive için: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik: 

Yabancı memlekeUer için: 

90 kurut 
250 • 
475 > 
000 • 

Altı aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
İşleri Müdürü : 

Ce'llal Hakkı SELEK 

&,tldığJ yer: Cumhuriyet Matbaası 

- Pekilô, görüşebiliriz.. 
Dedi 
Bunlan .söylerken elindeki tabancayı ye

re fırlatmLŞ ve bıçağını çekmişti. 
Devamla: 
- Kulaklannızın kesilmesi icab ed~cek ... 

Be.J.kt de kafanızın derisini yüzerim! 
Ofkesi gittikçe artan Francis cevab ver

di: 

- Oh! oh! Pek o kadar acele etme, süt 
kuzusu!.. Yavaş gel!._ 

Böyle söyleyerek o da pırıl pırıl yanon 
yepyeni bıçağını çekti. Ve fU teklifte bu· 
lundu: 

- İstergeniz YtımrukJarımızla dövil,elirn 
ve bıçak düeHosunu bırakalım ... 
Faka~ yabancı hiç istifini bozmuyordu: 
- Bana kulaklarınız lizım!.. 
- Pek eüzel. Yalnız bir tartla Güreşelim 

ve kimın sırtı yere gelirse kulaklarını tak· 
dirn et.sin! .• 

Yabancı, bıçağını kınına sokarak: 
- Teklif ettiğiniz şartı kabul ediyorum. 

dedi. 

- Ama da tuhaf tcY! diye cevab verdi. Francb Morgan da mukabelede gc .ik· 
Franclıı de bıçağını kınına soktu. Müsteh

Bundan başka, yabancıyı başka bir yer- ziyane: 
Buralan ne biçim yerler? Daha ayak bP.s- medi. Atet; ederek: 
madan arabayı çekme emri veriliyor! - Al bakalım, bu da benden! 

YabanC'J devam etti: Dedi. 
- Sizi kim davet etti ki. .. Tam otuz u- Bu sefer de kurşun karşıkı hurma ata· 

niye mühlet veriyorum. Adamda daha faz- cının gövdesine saplanıp kaldı. 
la kalamazsınız. Bir kaç dakika içinde biribiri ardı stra 

Franclıı Morııan gö.rucile, en yakın hur- karfılıklı •lef açtılar. 

de de görmüş gibiydi. Sanki aralarında - Bu sahneyi filme çekmE"k için bir o
giı.li bir aşinalık vardı. Francis Morgan reıatörün bulWlmayışına çok esef ettim, 
hi'# dü~ünmiyordu ki, gözlerin~rı Ö'lÜnde doiırusu!.. dedi. Hazır munnız? Dikkat! 

dduranta bdirel~.~lalı ken~inısln.nd birbbeknı~br.inden Ve sözünil bitrimeden yerinden fırladı. 
a e nuan ııaruye en aş a ır ıey Ani bir h 1 1 h ldırnu F 
d ğ · ıat ı a:m ey e asmına aa ştı. a-

e 1 
· kat, heyhat! Yabancı, hücumu k~tlaya-

Yabancı alay ederek: cakmıf gibi büzüldü. Vücudlerl biribirlne 

Hava hakimiyetine İnönü kampından ç 

.... ' ....... -... -

j~ 
Gazeteciler İnönü kampına giderek Türk geneliğinin orada, üç a'j ~ 

kısa bir zaman zarfında hava hakimiyetinin sırlarile nasıl istinas ettiril.:.f 
)erinin parlak misallerini gördüler. Paraşütçülerimiz ve planörlel'I"' 
le ne kadar iftihar etsek yeridir. 

iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 

dokunur dokunmaz derhal kendini arkaya 
bırakıverdi ve Francis'in kaıTima müthiş 
bir tekme indirdi. Beriki hızını alamamlf 
ve kumlarm üstüne sırtüstü serilip kal
mıştı. 

Bu düşme o kadar şiddetli ve tehl:keli 
oldu ki, delikanlının adeta nefesi keı..ildi. 
Yabancıya gelince. fırsatı kaçırmamış, he· 
men üstüne çullanmıştı. Soluk almak milin
kün değildi. 

Bu vaziyette çok kalmadılar. Yabancı o
nun yüzüne eğilmiş ve büyük bir m<?rak 
ve tecessüsle çehre:jinin hatların& tetkike 
koyulmuştu. 

Biraz sonra da şöyle mınldand1ğ1 duyul
du: 

- Bu bıyıklar olmasa? .• 
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