
il~ 

$arkikarahisarda dün 
bir zelzele oldu 
Şarkikar h" 

rada bu a ısar 1 {Hususi) _ Bu-

. •• 
Hataydan şehrhimize 
hol meyva geliyor 

Zele hiss:~~ah. orta kuvvette bir zel
dukça endi 

1 mıştı.'.· .. sar~ıntı halkı ol
etıneınişt · şe~e duşurmıişse de devam 

'-h•sar v. a ır. elzcle, şehirde hiç bir 
Pmamıştır. 

GÜNLUK AKSAM GAZETESİ 
Son zamanlarda şehrimize Hatay 

ve diğer meyva mıntakalarından 
mebzul surette meyva gelmeğe baş
lamıştır. Alakadarlar meyva fiatları
nın daha ziyade düşeceğini söyle • 
mektedirler. 
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QoN HABER' 
lttöthlş 

l'~aınlar! 
Alman tayyare 
~ayiatı: 3 9 1 4 
lnguiz tayyare 
layiatı : 1 O O 9 

•• ~dt, 22'"7c ... :-:--~-...:....:......:. 
'i;"' ~b eıh ..A. - Bir yıldanberi devam 
~ '' kaybott·ı.ıaıında Almanların 39H ta}·· 
"'"L ı.,, . l •rı U, '\ l 
t ~ ... ı.ı. lngili spı o un.muştur, Buna 
'

11.u-. ı zayiatı 1009 tayyareden iba-
3Sıı 

tirıd~ rakamına Alın 

PAZARTESİ 2 EYLÜL 1940 Fiab 3 kuruş 

ı Ticaret Vekilinin 
yeni beyanatı 

1 Alman anlaşması me
riye te girdi - Şimal 
memleketlerile ticare
timiz inkişaf e~ecek 

tik ktyt.,llikJ . anların Polonya ••le-
1 ""· •rı 300 tayyare dahil de- • 
llgiliı; t 

ayyarelerinin yeni 
lı: l.oııdt, 2 akınları 
~, Cllıııtrt. <.A.A.) -. Hava Nezueli tebli
)a ~lfllld6tı il gecesi lngi!U hava kuvvetle
~atl hü~anyadakJ askeri hedeflere 
•- t '•riirııekıe . hakkında llfai!ıdaki ma-

ı. ""'lizı h" dır. 
b... ))ıte il\ ueurnunda,, tayYare fabrikalan 
""llıhıı •Ydanıar • 

r - lanııu •·- ı ve elektrik san!rallan 
~ """tr •~. 
~oı. Y Ve •-• 
\': !'l.)'lıdaki ·:nneim tayyare mevdanlan 
'tk, f .nein.iach B . • 

4bıı~ abtikaJ e raunkolılt:?r:.stoff 
lıı .•11 bo .:.ırı, Leverkusen'deki Bayer 
~ı: ho~~nan hedefler ilraı;ı~dadır. 
~ ı: 'lrni,1 nıan tayyareleri Emden'e 
tı,ı,İ4.•ı:uı ,~· ldoklarJa gemi tersaneleri 
h:?t büt" 'er, dok.larla gemi tersa • 
VUnkü uh ~ece bombalarnı,lardır. 

Ucumda düten 
~dt• 2 ,~aYYareler~ 
I.• 'itrı &ör,~.) -, Şimdiye kadar gelen 
~ huı.,.11. h ' un, lngiltere üıerinde vu-

}')ttt ava Çarp 1 
ht 'ti di.it" .. .. ışrna arında 2S Alıuan 
~.: t.yı,.tmurulrnuıtilr. İngilizler 15 tay• l ~Uarı ;:;.:~İm!':.:'.ardan dolcuzu-

ıbyada ki tayyare 
ıneydanları Almanyada • harb sanayii fabrikalarında ve askeri hedefler üzerinde mübim tahribat 

ağır bombardıman tayyarelerinden biri hareketinden biraz evvel... 
yapan İngiliz 

~n bombalandı 
~'ine dta 2 ( A . 
"•l.ı "'•rı.ub .A.) - lngiliz hava kuwet
~<la~~YadaJti bombardıman tayyareleri 
ı,,dir ~"'1tınt rn bir çok ltalyan tayyare 

' UVallakJyeUe bombalal"Q1'-

0 ÖR Ç i L' i N 
BOMBARDIMAN 

TAYYARELERi 
-~~!~E MESAJI 
... rııı,,, .A.) - Baş kil · 
ı_ı _l<lı, fdırnan ta ve Çörçil, lngi-
''q'f ht dererek Al 1Yareleri ,efine hır me
~'!zı dı:?Oere' manya ve İtalvadaki as
"t: ll.atıUou,rı h Yapı1an taarruzlara iştirak 
1 ""otı arb kııb' · 1.ı\~ arırı 8 .. . ıneaı namına tebrik 
~- lllıııt OSlerdiJtleri diıri li 
~~ -ltUıcı ı .. l'rı.ethetm.i tir p n ve ao-
"-~ hucll.rnla ' · "'ti o~SiıJiği Yü ~da, hava tartlannın 
~ lloı "''Yaca·, Z"'.'don hedefler. isabet 
~ 'tine ~ö nıulfl!laUtsile, bomba atma
:,~:. =~ lhinJe~:n ln~~liz layyarecılerile 
.""'lll d.ıtan b' ' nıudafaasız 't"hlrl1?re 
~--i~ tfıY>'at~ci~~: fazla ev tahrib eden 
'l4\ı ı:ı,tini .. mukayese ed«"!n Baş
l.ı h~ lı.kirıııy:::.,1 cuınJe ile bitirmiştir: 
~ı':!tJlls biı: engel' .:Y~va, yava,, ıorla, fa ... 
a~o tlinderı a;n O~ti.~de ir~lmeden, na-

ÇQ ... ma uzereyıı.,. 

tii~e ... cbu~ulKanadaya gö-
• , ır ·1· 

ngı ız geıniıi 
l\ ~d,, 2 <A batu:ıldı 
ı.. "- l<>ou1t 8!'t;) - l?gillereden 'Kanada-
d .... ,1 .. ı o uren bı'" 1 ·u 
~ ıı_ ""t'ide bir .. ngı z gemisi At-s ttrılrnı,tır Alman denizaltısı tarafın
"'tııı,, " Yalnız, · Çocukların hel>'i kurta-
Ş. '· &•minin komiseri boğul· 

"'~•nı takd· 
;'dı; '1 t.Yıkı~: bfr aük!lnet göste,..n ço
' ~ ~l'rind a gi:erken fllJ'kı söyleyor
~d!!ıi.ı. \ı' en çogunun üzerinde pijamn 

tııı,ler· lı:lar bi:rdı., 
ltılrı l' İııgillz llmanına çıkarılarak 4 l •nırıa gönd<"rilmi,lerdit', 

"1an • Sovyet 
{lrıl,,~,,ıası • 

ımza 

edildi ~lin 2 

~"ılu:l<t•t~i~> - D. N. B. bildiriyor: 
~ llllJahed 

9 
da akdt:?dilen dastluk ve 

"ıan huku'ı e.ııe \ayin edil•n ve hu
ı. • l!o < VazJ 

~il "Yeue Yetlerin hallin~ atd Al-
~"1 •d"'lıtır. 0:,:'1•şrnaıı 31 ağusto•ta lm
ıı · ~1' l'lıüıak ne bir hava içinde cere

terler bir ayda bitirilmif-

1 
il İngiltereye 

yapılan 
yeni hava 

hücumu 
emur arın er 11 

Londra 1 (A.A ) - Alınan bombardıman 
tayyareleri dalga halinde dün öğleden son
ra ve gece timali garbi sahil mıntakasına 
hücum etmiı;ı,lerdir. Düşman tayyarelerinin 
faaliy~ti bir kaç saat sürmü,tür. Büyük ha
sar olmuş, müteaddid kimseler yaralanmış, 
bazıları da ölmüştür. 

Teşkilat ka1ııınlarile dereceleri 
yükseltilen, bazı memurların derece 

yiikseliliği te,.fi sayılınıyacak 
Bu mahal birinci defa gündüz bombardı

man edildiğlnde-n ilk: hücum herkesi hay
rete düt1ürmüştür. Gece yükSC'k infilak 
kudretinde bir bomba büyük bir binaya 
düşmüştür. İtfaiyenin seri gayretlerine rağ
men çıkan yangın yayılrnı.ş ve bir müddet 
çok tiddetli olmut"tur. Gene ilk hücum es· 
nasında bir ıığınağa tam isabet vaki olarak 
zayiata sebebiyet vermiştir. 

Daha sonra yt:?ni bir tayyare dalgası ge -
lerek ayni mahalle yüksek infilak kud -
retinde bombalar atmı, ve bir bomba bir 
sanayi müeSSC"Bf'.sine, bir diğeri de petrc.l 
tevı:i merkezine isabet etmiştir. Bir gaz ka
nalizasyonu patlamış ve civarda bulunan -
lar mucize nev'inden kurtulmu,lardır. 
D~man tayyareleri Londra mınt.akasına, 

altı bomba atmıştır. Bu bombalar patlarken 
parlak sarı %iya1Ar çıkarmışlar ve arkala -
rından boğuk lnfilôklar takib etm~tir. •• Londra 1 (A.A.) - Röytcr: Avcı tayyare-

leri refakatinde olarak külliyetli Alman 
bombardıman tayyareleri bu aabab Times 
tıalici üzerinde uçmu,Iardır . 
İngiliz avcı tayyarelerinin hücumuna 

uğrayan dü.şman filosu tayyare dafi batar
yaları.mızın 'iddetli baraj ate~e dağılmış
tır. Bunun1a beraber bir kaç bombardunan 
tayyaresinin barajı aştıkları ve ha'iar ol
C:uğu zannedilmektedir. 

Berline yapılan 
İngiliz 

hava hücumu 

Ankara 2 (Hususi) - Eski barem kanu
nunun mer'iyeti esnasında yapılan teşki
lat k;ı.nunlarile bazı memuriyetlerin dere
ct:?!eri yii.kseltilmiş ve bu kanunun tatbi
katına taaUUk eden 814 numaralı karar
name ile de bu suretle vukua gelen dere
ce yültseltilmelt:?rinin terfi aayılmaması 
kabul olunmuştur. 

Yeni barem kanununun mer'iyete girdiği 
tarihte bu gibi memuriyetlerde bulunan
ların terfi müddetlerinin hesabında ne su
retle muamele yapılacağı Maliye Vekileti 
tarafından, Muhasebat Divanının da mü
taleası alınarak tespit olunmuı ve bu hu
susta bir tamim haı:ırlanmı,tır. Buna göre, 
yeni derece maaşını 3656 &ayılı barem ka
nununun mer'iyete girdiği tarihte alnıaklli 

bulunan memurların, teşkilit kanunhırilı:: 

Rumanyada Viyana 
kararlarına karsı • 

nümayişler 
Londra 2 (A.A.) - Bükreş.ten gelen ha

bt::rlere göre, Rwnanyanın bir çok mıntnka
lnrında, Viyana kararlan aleyhinde protes
to nümayişleri vuku bulmuştur. Bu yüzden 
bilhassa Bükreşle Transilvanyanın merkE"zi 
Ciuj'da ciddi h8.diseler zuhur etmiı:-tir. 

Maniu Cluj'a gitti 
Bükreş 2 (A.A.) - Röyter: RumAnya 

ordu5u, •imali Traıuilvanyadan çek.ilmek-
Bf'rlin l (A.A.) - 31 ağustosu 1 eylUle tt:?dir. Memleketin her tarafında bir endişe 

baA:layan gece, &:eceyarısından dört dakika ve gerginlik havası hüküm sürmektedir. 
sonra Berhnde tekrar verilen alarm işareti Halk kütleleri, ·Viyana ameliyatının. sert
tıdrt hakırk ıeçeye kadar ıurmuş,tür. MU.rı!e- liOini yeni yeni anlamağa başlamıştır. 
rı reket ede d • 
l , n u~man tayyareleıi Ber- Viyana kararına karşı protesto için tc-ıne yaklaşmıtla d 

1 raa a tayyare dafi batar- zahürler organize eclilmcktedir. Macaris-)'a arımız Berlin 
· ı ı \Uerıne bomba atılmasına tan, Almanya ve İtalya elçilikleri bin~ları, ~ıan , 0 

rnu,tur. Yalnız bazı bomOaJar ~- bir hücunıa karşt kuvvetli muhafaza a1tın
ır cıvanna dtJfmüş ve ehemntlyetsıı: lıa.-.a-

ra &ebebıyet veı nıi$Ur dadır. 
İn 'l' 1 · .. Hitler ve Mussoliniye. fidde\li birer 9ro-

gı iZ er Cebeluttarık mü tc•to göndermif olan koylu partisi lideri 
dafaaıını takviye tt'l doktor Maniu, dün, Tran<ilvanyanın mer
Madrid 1 (A.A.) _ Haber le l er.. kezi Cluj'a hareket ebni,tir. Bazı :Om3~ -

re İngilirler Cebelütt.a k a ınd!ğına go- !ere göre M. Maniu, orada mukavemeti or-
rı ın etrauna son · · · b ı k dı model yeni tayyare da!! ~-ta ga~!ıze nıyetinde u unma ta r. 

ua ry3ları koy- u · uı ı · di ki fT'u,Iardır. Bu bataryalı 1 nıvers gaze csı yor : 
r 

8 son :ı.anıanlud:ı "' il ı ki R kifayet etmedikleri tah kk k l .. rans vanyarun parça anmaSJ, es u-
bataryaları ta.kviy Ma~ı- u lma~en hava manya tarihinin defnedildiğini ve ~eci m)}· 

• • ..._.. o ktadır, lelin ruhunun kırılı!ıiını ıöstermektedir, 

l ükseltilmit olan dereceleri kendileri ıçın 
mükteseb hak teşkil edecek ve terfi müd~ 
detlerinin hesabında, teşkili.t kanuularile 
~ereceleri yükseltilmeden önce bulunduk
ları dt:?recelerde geçen müddet 3656 nu -
mRralı kanunun neorindc maaşını a~makta 

bulundukları derecede gcçmif teli~ olu· 
nacaktır. 

Diğer taraftan yeni barem kanununun 
muvakkat 6 ncı maddesinde (bu kanunun 
mer'iyet tarihinde devlet hizmetinde müs
tahdem memurların bilfiil maaşını almak
ta bulundukları derecedeki terfi miıddet
leri 15, 20 sene müddetli olmaksızın eski 
kanunla kabul edilmit terfi müddetlerine 
göre, hesab olunur) denildiğinden bu gibi 
memurhırın terfi milddeUerinln hesabındn 
t::ski barem kanunu hükümleri de nazarı 
itibara alınacaktır. 

~enubi 
Dobrucanm 
işgal tarihi 

Bulgar heyeti eksperi 
Varnaya gidiyor 

Sofya 1 (A.A.) - Stelani: Bulgar mu -
rahhas heyeti reisi Pomenof, Bulgar - Ru
men müzakerelerini intaç etmek üzere bu 
gün Krajova'ya ~idecektir. Sofyanın siyasi 
mahfillerinden öğrenildiğine göre iki taraf 
arasında bir itilafa varılması için halledile
cek bir tek mesele vardır: O da, cenubi 
Dobrucanın Bulgarlar tarafından işgali ta
rihinin tespitinden ibarettir. 

Hazırlıklar tamam 
Solya 1 (A.A.) - D. N. B.: Krajovada 

cereyan eden görüşmeler hakkında Vrtcher 
razete~inin yazdıklarına göre, süı·atli \•e 
müşkülitsız bir teı;ellüm temin ve sükUnet 
ve intizamı n1uhafaza etmek için cenubi 
Dobrucaya girilmek üzere icab eden as -
keri ve idari teknik hazırhklar yapılıruşu:-. 

Bulgar heyetinin başlıca askeri eksncr -
!eri olan General Popofrun kıtaatın gırişine 
aid tedbirleri ittihaz etmek üzere yarın 

Varnaya hareket etmesi muhtemeldir. Bul
garların mümtaz motörlü fırkası şimdiden 

haıırdır. 

Bir müddettenberi ,ehrimizde bulunmnk
to olan Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu dün 
ekı:am Ankaraya dönmüştür. Vekil kendi
E.ile görüten bir muharririmize şu beyanat
ta bulunmu,tur: 

•- İsta.nbulda ithalat ve ihracat birlik
leri işleri timdiye kadar icab ettiği derece
de intizamlı bir faaliyet gösteremrmi~tir. 
ldünhas.ıran birlikler işile meşgul olmak ü
z.ere yeni tayin edilrnif olan birlikler umu
mi katibinin tetkiklerini bitirdikten sonra 
müsmir bir faaliyetin ihtiyac qöstereceği 
tedbirleri alacağımda ıüphe yoktur. 

Dövizle ihracatı"'Dız 
Bu güne kadar görünen ulak teiek aksak

lıkların tekerrür etmemesine çalışmakta 
olduğumuz: gibi, itha1At birliklerinin V82ife 
ve rollerini kolaylaştıracak ,artıaı·ı hazırla .. 
makla beraber tedbirlerlmiıi de o:ı.lacağtz. 
Her gün dt:?ğişen aiyast ve iktısadi ş..ırtlar 
alınan tedbirlerin tatbikatında ya verimi 
azaltmakta ve yahud tatbikı zorlaı,tırmakta
<iır. Bu kadar mütemevvic bir zemin üze
rinde sabit if tartları yaratılamamasının 
başlıca sebebi bu levkali.dellkt..n doğmak
tadll'. 

Klirini: veya takas anlaşmaları ile bağlı 
bulunduğumuz memleketlere bazı kıymetli 
iptidai maddelerimlzi altın muadı!i denile
cek dOvizle ihrac etmekteyiz:. 

Bu ihracattan temin edec.e~miz dö
vizler, ithaHnd.e :ı:orluk çektiğimiz madde.
IC'rjn memlekete getirilmesıni temin etmıe-k 
üu.re kullanılacaktır. Günün 't?ıt'il;ırındll 
fevkali.de tahavvül olmadığı takdlrde bu 
nevi ihracat emtiamızdan oldukça ehemmi
yetli döviz tedarik edeceğimizi ümld etmt:?k
teyim. 
Şimal memleketlerile ticaretimiz 
Şimal memlcketlerile, başta İsveç ve Da

nimarka olmak üzere, Finlandiya ve Nor
vc-çle ticari mübadelemiz.i tevsi etmeğe 

~alışıyoruz. Bu memleketlere ihrac edc.'Ce
ğimiz mallarla oralardan getirecef(imiz: it
hali.t efyasırun nakil iş;leri üz.erinde ehem
miyetle durmaktayız. Bunları hall~tHkten 
sonra i,lerin hayli genifliyeceğini iimid et
mekteyim. 

Basra yolu 
Basra yolunun, bütün ithalit ve ihracat 

ihtiyacımızı IAyıkUe karşılayacağını zan
netmiyorum. Çünkü, gt:?rek demiryoltarı te
bekemizin, gerekse iktısadi bünyemizin, bu 
uzun ve külfetli nakil işine elvermiyeceği 
meydandadır. 

Maatınafih, Bağdad - Basra yolundan mu
nyyt:!n bazı maddelerin ithal ve ihracında 
istifade edeceğimiz muhakkaktır. Biz daha 

Orta A frikadaki 

Fransız kuvvetleri 

Gol' e iltilıcık • 
ettı 

Dün akşam Ankaraya giden 
Ticaret Vekili 

NAZMİ TOPÇOGLU 

ziyade nıerkt:?zi Avrupa yolu ile Akdenizde:ı 
istifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Alman anlaşması 
Almanya ile son anlaşma muvakkaten. 

değil, esaslı olarak meriyete ıtnnişlir. Al• 
manlar bunu muvakkat telikld. edebilirler. 
Almanlar, bize bir nota tevdi ettiler. Bun .. 
da Alman Führerinln tasdiluna arz.edilmek 
iızere Türk - Alman ticaret anlaşmasının 
muameleye konduğu, anlaşmanın meriyet 
mevkiine girmemesi için hiç bir acbcb ol
madığı bildirilmekte idi. 

Bizim Meclis, biliyorsunuz, 7 llğustosta 
bu anlaşmayı tasdik etmişti. Merlyet mevki

ine koyduk. İlk olarak Almanyaya tütün ih
rac edildi. Yalnız bu tütünler, evvelce ıatı .. 
lan mallardır. Almanyaya, yeni •nlatm• 
mucibince satacağımız malların tevzüne he
nüz başlanmadı. Çünkü fiat fu:ennde anlaf
mıt değiliz. Yakında bunun için de miıu• 
kere cereyan edecektir. Tütünün fiatı ev
velce tespit edilmişti.• 
Malların tevziatına gelince, bir kısım mal

lar birliklerce tevzi edilecek, birlikleri ot .. 
mıyan mallar da serbest veya icab ettiği 
gibi satılacaktır. 

Rumenlerle müzakereler 
Rumenlerle müzakere henüz bitm(!mittir 

Yarın (bu gün) tekrar müzakerelera bq· 
lanacaktır .• 

24 Şehirde 

saatiıı zabıta 

vak'aları 
Londra 2 (A.A.) - Orta Alrilaıda bulu

nan hür Fransa kuvvetlerinin hepsinin 
General de Gaulle ile birlettikleri resmen 
bildirilmektedir. 

Gabon arazisi valisi de bütfuı ask~ri ve 
5jvil makamlarile hür Fr~ baYTağı al
tın.!. girm.i.tir. 

70 yaşlarında Mavridi adında bir kadına 
Beyoğlunda İngiliz sarayı önünde 571 nu .. 
maralı vatmanın idaresindeki Mecidiye kö
yü ~ Sirkeci tramvayı çarparak yaralanmıt, 
yarfiİJ kadın Beyoğlu ha~tanesine kaidırıl
ruış, vabnan yakalanmıştır. 

Ruzvelt bu,ün bir 
nutuk söylüyor 

* Melkonun idaresindeki 1960 numaralı 
otomobil Necatibey caddesinde Kavala so· 
kağına saparken 1792 numaralı otomobille 
çarpışmış, her jki otomobil de has'lra uğ
raınıştır. 

* Şoför İbrahim.in idare.sındeki 1531 nu • 
Londra 2 (A.A.) - Nevyorktan bildirili- maralı otomobil bu gece aaat 23,'5 te Xa-

yor: Reisicumhur Ruzvelt bugün Chatta - tatata giderken yerlerin ıslak oln\a~ından 
noogı;,. - Tenneuee'de bir nutuk irad ede- kıı:ak yap~, Mcb'u.san caddesinde 150 nu
cektir. nıarah odun deposunun )>·anha.nesine çar

İspanyada müthiş fırtına P••ak hasara uııratın·~ur. 
Madrid ı (A.A.) - Cordone mmtakasın- * Ortaköyde Vatman sokağında oturan 

da şiddetli bir fırtına olmuştur. Şiddetli hrail, Anadoluhisarında Feyı:ibey köşkü
hağmur ve dolu, kırlarda hasarat yapmış, nün camlarını macunlarken muvuenesini 
Almedin.illa komünündeki evleri hRrab et- kaybederek düşmilf, muht.elif yerlerinden 

· tir H t yek·'-u hır' mı' lyon -e•R... .,,hemmiyetli IUI'ette yaralanmış, hastaneye mış . asara wı r-"' u:ı. ... 

dır. 'kaldırılmıştır. 

iktısad Vekili Eskişehirde tetkik
lerini bitirerek Bursaya gitti 

Eskişehir (Hususi) _ Yurdda bir t:?tk.ik. 
seyahatine çıkmı, olan İktısad Vekili liüsnü 
Çakır burada teker fabrikasını g€ZihİŞ, 
gördü

1

ğü faaliyetten memnuniyet beyan et
mi~tir. Vekil, buradaki tetkiklerini bitir
dikten sonra Bursaya gitmiştir. 

Hüsnü Çakır bu seyahati esnasınd.a bil
hassa hükO.metin uzun müddettenberi üze
rinde ehemmiyeUe mefgul olduiu elektrik· 

leşm«"! planı. etrafında tetkiklerde buluna .. 
caktır. Kütahya mıntakuında kurulacak 
büvük santral i~ile me,gul olacak. 
ga;bi Anadolunun diğer merkezlennde vü· 
cude getirJlecek elektrik santralleri, ma
den vaziyeti ve İktısad Vek.i.letinl alikadar 
t:?den diğeı· işler üzerinde de tetkikler ya
pacttktır. Vt:?kilin garbi Anadoludaki ıe• 
yahati 10 gün ıürecekttr. 
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• ffe\ N A IQ.l ©> I!... ll..D 
HABERLERi EHIR Kırfehirde 

CON STAYNBEK'den 
CiNAVET 

----· ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 
Cim; Pin Kanyon'da çiftlik yapan bir 

Yugolslav muhacirinin kızı olan Je1ka 
ile evleneli bir sene olmuştu. Karısı, daima 

hayretle açık duran gözleri, tatlı dudakları 
ve ince uzun boyu ile Cim'i kendisine 
meftun etmişti. Bu Islav güzelinin o kadar 

ince, o kadar şeffaf bir teni vardı ki ko
cası hayret etmekten kendini alamıyor -
du. Bütün bu güz.ellikler yanında gene 

kadının uysal, tatlı ve her şeye uyan bir 
ablAkı, munJs bir tabiatı vardı. 

Gene kadın başını önüne eğerek; 

ır ..... 1.lsA .... lliiEii(e" .... ·ıı o ü nkü yağın urun 
f111ıtı11u1111111111111111111111111111ı11111111111111111111111ııt1111111111111iİ -------~-....;;;;__,..... ___ _ 

Ba lık ihracatı 
ZİRAAT \"EKİLİ - Ziraat Vekili !lfuh

li..\ Erk.men dün şehrlmi:ıe gelmiflir. Dün 
~ece fereflerine Halk.evinde verilen temsil .. 
de bulunrmıtJardır. 

Ziraat Vekili ~hrimize gelirken Kaman 
nahiye merkezinde köylülerle temasta bu
hınmuf ve bu mıntakarun durumu ve ı.irai 
işleri üzerinde kendilerlle görüşmüştür. 

- Peki öyleyae öteki odanın pencere5J111 

gidiyorum, dedi. 

Bu geceki hali Cim'e garib a:öriin"1ek1; 
beraber karısının tuhaflığına alıştığı iÇ ... 
ehemmiyet vermedi. Şapkuuu batına ~o) 
du, atına atladı. 

trenle yapılacak 
Balıklarımızın bir 
kısmının işlenerek 

ihracı düşünülüyor 

Her sene memlekete milyonlarca Jiralık 
döviz k.uandıran balık ihracatımız.o bu 
M!Jle Akdeniz yollarının kaparuna!'ı yüzün
den azal&cağı söylenmektedir. Ba!ıklanmı-
22 en birinci müşteri olarak İtalya ve Yu
nan.istanın bu sene kara tarikile mubayaatt.a 
bulunaca.klan alakadarlardan öÇenilıniştir* 
Bu sebeble Avrupa hattı demiryo:~ ida
resi memlekctimiıe Frigorifik t€'rtibatı haiz 
vsıonlar gönderecektir. Fakat bu ;ıagonlar
la yapılacak nakliyat ihtiyacı karş.ılayacak 
dereced; değildir. Bu itibarla balıklarımız
dan bir kısmının mPmlcketimizde lşlenerck 
ihracı için leşebbüsler yapılmakta~. Di
ğer taraftan bu aene Tuna yolile ıncrkcz.i 
Avrupa memleketlerile Almanyaya da ih

racat yapılması etrahnda tetkikler yapıl
maktadır. Geçen sene balık ihracatı di~"r 
yıllara nu.a.ran kıyas kabul etmiyece1< de
recede fazla olmu' ve fiatlar da aynı dere

cede yübelt oldutundan me-mlekete '3 n1il
yon liralık bir döviz girrniftir. Bu yıl bu 
miktarın yan yarıya düşeceği zannedil -
mektedir. 

Ayakkabı fiatları 
tetkik edilecek 

,. 
Ayakkabı fiatlan son günlerde yeniden 

ytikselmej,e başlamıştır. Piyasaya yüksek 
fıatla mal ıırzedildlğl halde mamulat goyet 

çürüktür. Bu hususta maldmabna müra
caat edilen Ayakkabıcılar ce"'iyetl rehıi, 
deri lthatitının azalması yfizünden yel'li 

lsühsalit fiatlannm arttırıldığı ve bu se .. 
beble maliyet flatlannın yukıeldiğini ı10yle· 
mi.ştir. Fiat murakabe komlıyonu -ve Bele· 
diye İktuad mudürliiğü ayakkabı fıatla -
nru da yakında tetkike baı,hya~ktıı 

Ucuz 
• 

yenı 

• • 
ıçın ekmek 

bir tecrübe 

Jktısad 

* YAPAGI SATIŞLARI - Rumanyaya 
,yapılan tanhhüdler yerine getirilmiştir. 
\"erli fabrikalarımız mübayaata başıe -
nıışlardır. * 1'EBATI YAGLAR - Nebati yağ h
atlarının tespitine bu gün başlanacaktır. 
)."tğcılar yeni Hatlarda yüzde on zam loıte· 
miı~erdir. l\Iurakabe komisyonu bu teklifi 
tetkjk etmektedir. * AllfERİKAYA İHRACAT - Yuso>
la\YAI Yunanistan ve Türkiye arasında se
fer yapacak olan ilk Ywı<ın vapuru lima
nınııza gelmiştir, Bu vapur İstanbul ve iz
rnirden yükHyeceği malları Amerikaya gö
türecektir. * MİS SABUNLARI - Eskiden E<lir
nPde yapılmakta olan mis ubunlarırun yt:
nid€'n ihyası m.aksaclile bir firket t.etkll e
di!nıiştir. Şlrket, İstanbulda bir fabrikııl te
Vs edecPktir. 

Maarif 

* MUALLİM MUA \'İNİ İllfTİHANI .A· 
Ul - Orta tedrisat müesseselerinde mual
lim muavıni olmak isti.:ren muallim melıc -
'f'. ~- ve lise mezunlarının imtihanlarına bu 
~ı..in Üniversitede başlanacaktır. 

Vilayet ve belediye 

* DAHİUYE VEKİLi - Dahiliye ~ •· 
kili Faik Öztrak dün akşam saat 19 d:ı 
Mudanyaya hareket etmiştir. Vekil, !.1u
danyadan Burı.aya gideceoktir. * MEB'L.SL.AR - ~'Ieb'uslarımız bu 
aüu Silivri halkının dileklerini dinlemek 
üıcre Silivriye gideceklerdir. * TEKAÜD MAAŞLAR! - E00 tekaüd 
kanunile tekaüd maaşı alanlar ara.sı.ııcld 
n1aaşlarına yapılan yüzde yirmi zamdan, 
bundan evvel üç aylık maat tevziatında 
istifade edcmiyen dullar ve yetimler yarın· 
dan itibaren yapılacak tevzialta bu !aı·k.ı 
alacaklardır. * ÜZÜl\I B1\YHAl\D - Yeşilay cemi -
yeti t.1rafından tertib edilen üz:.üm b:ıyra
nu dün Halkalıda yapılmıştır. * PAl\ffK MLBAYAATI - Pomu< 
mahsulümüzün fiabru korumak için Ziraı.! 
vc Sümer Bank yeni mahsulden mı.ibayouıta 
haşlamı.,lardır. Kl.avland için 60, kütlü i~in 
20 - 22 kurut fiat konulmuştur. 

* BELEDİYE STOK YAPACAK - Be
l~diye, halkın muhtac bulundıı"u b~ 
maddelerin fi.at yübelmesine mini olmak 
i~uı ~hirde na.tim bir rol oyıuyacak aıda 
maddeleri ııtokları yapacaktır. * VALİ'\ iN TETKİKLERİ - Vail ve 
&lc>diye reisi L\ı.tfi Kırdar, bir kaç ,ıün

df'r.beri ft'hirde bizzat tefü,ler yapn1ak 
tadır. Bu teftişler neticesinde bir çok es -
nafa ceza keşilmi,tir. 

Buğday fiatlarına köylü lehine y:lpılan Deniz ve Liman 
zamdan aonra ekmek fiat1arının arUı~l ma- . 
Iümdur. Haber aldığımıza göre Ticaret \'e- I * DENİZ TİCAIU,"T MEKTEBi '.""° 0.
klteti ekmek fiatlarının indirilnlesi için ı niz Ticaret mektebı talebel~rınd~n bır ~r~ı> 
yeni bir ekmek cinsi formülü haıırlımak- l ıtaj yapmak üzere mektebm talim ıe.mwle 

d B l -1d b "nk"' 'd d · 1 iki aylık bir deniz aeyahatine çıkmlflardıt. ta ır. u ormu e ugu u Çtşnı t'T\ ana ı 
Staja çıkan talebeler, kaptan ve çarkçılfi.r-

fazla sert ve daha az yumuşak: buı!:d:ıy var
dır. Vekilet bu formülü yakında Belediye 
İktısad müdürlüği.ıne tebliğ edecek V-! yeni 
çeşninin tecrübelerinin yapılmasını istiye
cektir. 

Çifte ile oynarken 

dan mürekkebdir. 

Müte ferrik 

* BİR MESLEKTAŞIN ÖLfuıil -
D<'yli Tel~af gaıcte~inin lıtanbul muhabiri 
'Valston vefat etmiş, cenazesi dün kaldırıl-

1 
mı'):tlr. 

Büyükderede oturan 16 yaşında Kemal 
evlerinin bahçesinde babasının çiftesi!~ oy-1 

K 
.... 

narken bileğirtden yaralanmı.ş, hastaneye 1 omur 
kaldırılnuftır. ve yağ f iatları 

bugün tetkik ediliyor Meb'uslar Karşıyakada 
İzmir meb'w:lan, Benal Ar~an, KG.mil, 

Dursun, Rahmi Göken, Nazmi Ilker, Mch

med Aldemir, Sadeddin Epikmen Kar -
ıı:,-akaya giderek Halkevinde Kartıyakı:ı .. 
lılarla tema!larda bulunmuşlar ve mahalli 
temennileri dinlemişlerdir. 

Meb'uslar, ayni :ıamtıında zafer bav .. 
ramı münasebetile Halke\.'inde yapılan me
rasime de i•tirak eylem.işlerdir. 

lzmirin kurtuluş bayramı 
9 eylUl İzmirin kurtulu" bayramı bu se

ne her zamankindt>n büyük mera!iimle tes
ld edilecektir. Bu husu!'lta zengin bir prog
ram hazırlanmıştır. 

Kayıb bilezik 
Kadıköy Altıyolağzından Süreyya ıine

ması ve İnönü sokağına kadar olan mesafe
de mozaik bir bllerik düşürülmüştür. Bu
hının İnOnü sokak numara 8 de Dayan 

~'tersiye Orasa getircliği 

edilece!i ilin olunur. 

takdirde memnun 

Fiat Murakabe Komisyonu bugün topla
narak kömür ve nebati yağ fiatlarını tetkik 
edecektir. Kömür fiatlarının tetkikine Be
lediye ikusad müdürlüğünün bu )ıususta 
hazırladığı rapor esas olacak. bazı kömür 
tacirlerinin mütalcalarına da müracaat edi
lerek kömüre cinslerine göre fiat tespit edi
lecektir. 

~bıı.ti yağ fabrikatörleri de, iptidai mad
delerin pkhalıla,tığını ileri ıürerek yağ fi
atlarma yüzde on bir zam yapılması tekli
fuıde bulunmuşlar ve komisyon bu hususta 
tf'tkikata b8şlamı,tı, Bu tetklklrr bu5f\in bi.
tirilirse yağ fiatlarının yeniden te!!pit edil
nıesi de muhtemeldir. 

Pabuçlarını bırakıp kaçtı 
Fenerde Mürselpaşa caddesinde 57 nu

ınaralı dükkinı ev haline getirerek oturan 
ibrahim, Şukrü ve Ali evlerinde bu.1unma
dıkları sırada sabıkalılardan Cevdet dilk -
k.lna girmif, bazı eşya çalıp kaçacağı sıra
da İbrahim -relmlt, Cevdet İbrahitn: gönin· 
ce pabuclarını dükkanda bırakarak kaç .. 
mış, fakat, biraz sonra yakalanmış va adli
)eye verilmiştir. 

amanyo u 
-------Edebi Ro man 
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KERiME 
NA Dl R 

~tum, i!)an ettim: .Yaratıldım; emell~ri- j rükledij:inı fU hayat, ~nin varhfından bir 
ıne kavu .. madan ölmeyeceğim. Saadcıi gor- 1erre, namütenahiliğinden bir kırıntı, clzli 
dum; ona varnıadan meıara gicmiyeceğim. hazinelerinden iare olunnıuş bir hituflur. 
Se\·dim; kan ku :ıt1'ak .. önntl~eeeJim. Bana hayah v"ren wru.in!. Yaşa)"ı,ım ~enin 
s~nin hazinelerinde bil' yara), kapatacak iradenden ibaretti!. dedim. 

merhem mi yok?. Bir hasta:yı iyi edecek Tekrar hu:kı rdını: .Fakat fU ı\('İz: val'lığı
fi!a mı )'Ok?. Bir azKJnı uslandırarak ı..uv· ma ihsan ettiğin bir nimet, 1.i(ıma bahc,et· 
vet mi )·ok?. Bf"ni ı'lilah et!. \'ücudUme ~ifa tij::in bir kU\'\'et Yar :Beni bu biçareli("inıle 
\ er .. Yaranıa merhem bul!. dedim) )nr.-tt,ğın zanı:ın eline hir tek kavi çare 

Zülil birdenbire sözümü kesti. B.ıkışla- ve-rmi 'liİn ki, o da (lstenlek) tir. 
rında ~zli alevler yanıyor, sesi titrtycırdu: İ-:;fe 0 hnkklmı, o çaremi lm11anıyonım .. 

- Neden bunlar?. Bu konuşan kimdir' s~nden i-.ti,·orum. !ll:ana yalvarıyorum .. Et 
df'di. rahnteü ı:ıt7ahına golib Rabbtm! .. Senin sa-

- Bir veremli, dedim. Onun notlarından, dık ka\ illerine (Ü\·enerek m("rhamet isti) o
feryadlprından bir parça .. Bir nesir parçası. 1 um. l\lerhamet Yarab!L I\ferhamet et!. 

- Saçma!. A.cab boz.an feyler .. Biraz da- Zülal üzerime atıldı. ?vfecmuayı kaptı. 
ha oku bakalım!.. Yüzü sapsarı, gözleri büyümüş, dişleri kid-

Bir ltaç satır a'8tıdan devam ettim: lcıunişti. 
C- Tobe ettim: .&n .Hiç. litimi idr11l;. - Yezid!~ diye bağırdı. Niçin böyle yazı-

ediyorum .. Aleme varhiunla a:eldim.. SU· lar yazıyorsun?. Okuyanların bir parça hissi 

verdiği zarar 
Şiddetli yağmur Trak
yada biçilen otlara 

büyük zarar verdi 

• • l\lucur 1 (A.A.) '- Bu sabah Kırşelıirden 
ayrılan Ziraat Vekili Muhlis Erk:men ya
nında Valimiz. ve Ziraat müdürü olduğu 

halde buraya gel.mit ve halk ile temasta 
bulunmuştur. Vekil ıerefine Kırtetdr avcı
lar kulübü tarafından Mucur bağlarında bir 
öğle ziyafeti verilmliür. 

Dün aaat 15,30 dan sonra ba,layan yag- V nyed e 
nıurlar buglin hi1a devam etmektedir. 
Trakyadan gelen haberlere gôre, bazı mın
takalarda gayet oiddelli yağmur yağmlf ve 
L•ir çok yerlerde seller husule gelerek tah
ribat ya11mıştır. Bu ya~mur bilhasa çayır

HAVA KURUMUNA YARDIM - Ka-
zamız.ın bütün esnafı 30 atustoı ıününe aid 
kazanclarıru Hava Kurumuna teberru ey
lemiflerdir. 

Lırdaki biçilmi' otlar için gayet ınrarh ol- iz.mirde 
muftur. Otların balya haline konular:ık 
kaldırılması için lhım olan demir tellerin 
J:.ulunamaması yüzünden mahsul esasen u
zun bir müddettenberi çayırlarda bekle -
mekte idi. Son günlerde ali.kadar \ 1ekilet
ier demir tel imali lçin fabrikalara emir 
verdiği halde müstahsile tevzi edi~mesi 
hak.kında hiç bir emir verilmemiştir, Bu 
otları devlet he."™bına taahhüd ede:ı mü!e
ahhidler de gayet müşkül bir vaziyet'! dtış
mü~lcr ve taahhüdlerini yerine getireme
mişlerdir. Bu selx-ble bir çoklarının temınat 
ekçeleri irad kayd~ilmiştir. Demir tellerin 
icil bir surette tevziine emir verilmediği 
tı.kdirde ileride bir ot buhranı başgöstenne
$İ de muhtemeldir, 

Batırılan bir Yunan 
gemisinin macerası 
Kereste ve fındık yük.ile M151ra gldt'r· 

ken 1 ağustos gecesi Akdeniıde İtalyan 
tahtelbahirle-rl taraCında.n torpillenen Yu -
nan bandıralı 1500 tonluk Rula vapurunun 
JT\Ürettebah tehrimlıe gelmif ve Yunar.is
tana gitmişlerdir. 

Batan gem.inin süvarisi 1'fitropulo1 baı
lr.rından g~en h8.diseyi şöyle anlatmıştı.:: 

•- .Ağu!'ttosun birinci gilnü gcce)'ll?Ul 

idi. Kereste, fındık ve tütün yükü ıle 
Giridden Mısıra gidiyorduk. Adanın tiO 
mil cenubunda önümüzde birdenbire 
bir d~niz:aJtı peyda oldu ve biı.i durdur
du. Derhal gemiyi terketmemizi söyle -
diler. İki tahlisiye filikası indirerek gemi
der ayrıldık. İlk işimiz:, bize bu emri ve
ren denizaltıya yaklaşmak oldu. O zamruı 
İtalyan olduklarını anladığımız za~itl~r. 
gemJde kimst"nin kalıp kalmadığını so:.·du
lar. Bizden, bütün mürettebatın geıniyi 
terkett\ll cevabıru al ıt atmaz vapurumuzu 
torplllediler. Hemen, o esnada gôrdti.;i.lmüt: 
iltiıici başka bir İtafyan denizaltısı d.J va· 
purumuzun diğer tarafına g~rek top a
te~lne başladı. Zavallı gemimiz t:ım iki S"Jat 

)&ndıkUın sonra, Akdenl7in d~rinliklcl'in~ 
gömüldü. Bu acıklı manzarayı deni1..allılar 

d..ı tamamen seyreliller ve bizi orada, B1.;n
dalalrınuzla başbaşa bırakarak ecenin ve 
suların karanlığına gömülüp k:.yboldular. 
Biraz sonra büsbütün kararan gecede ikin
ci sandalı ve arkadaflarunızı gôreme.ı: ol -
duk. Günlerce denizlerde bocaladtkUın 
sonra bitab bir halde l\.lısır sahillerine va
rabildik. İskenderiyede öğrendik İci, digPr 
arkadaflarımız: da aalimen Giride iltica e
debilmişlerdi.• 

Mudanya • Bozöyük 
hattı 

MAARİF VEKİLİ - Maarif Vekili Ha
san .Ali Yücel refakatinde Vali Fu!ld Tuk
sal ve maarif erkanı olduğu halde Kızılçul
iudakl kOy enstitüsünü ve eğltmenler kur
fııunu gezmiş ve tetkikatta bulunmuştur. 
Vekil enstitüde sınıfları, atölyeleri, yatak
haneleri ve talebe tarafından yeni inşa e
dılen peviyonları gezmit ve talebe ile gö
rıişmüştür. 

Hasen Ali Yücel dün akşam fuar katlno
ıunda Parti tarafından ocrefine ven.en zi
yafette hazır bulunmuştur. 

FUARDA KALABALIK - lklnei balta
sını t.anuımlamaya yaklapn İzmir enternas
)'onal fuarı di.ın gece en kalabalık zaman
larından birini kaydetmiıtir. Paviyonlar ve 
atraksiyon sahası hıncahınc dolu idi. Hin
cHstandan gelerek İngiliz: imparatorluğu 
pavjyonundaki yerlerine yerleştirilen nadi
de eşya büyük bir alıika ile ıeyredi\mekte
dır. 

BİR CA!'Oi,.-i,.- MUHAKE~rESİ - Ke
mıılpaşa. ka1.asında Nebi mahallesinde otu
run Halil oğlu 73 yaşında Hüseynin yap -
makta olduğu oda kapısını iple bağlamak 
\·e evi ateşe vermek suretile ihtiyarı Oldür· 
mtğe teşebbüsten maznun ve mevkuf Mch
rnes ol11u AH Ünaf hakkındaki davaya teh
rlmiz: Ağırccz.a mahkemesinde başlan -
mıştır. 

Dün maJıkemede Ali Ünal, kendisine fs .. 
nad olunan bu fiilin faili olmadığını, zabı•a
da verdiği ikrarı muhtevi olan ifadeyi ha!;ı 
zade~i Süleymanın telkinile verdiğini, maa· 
mafih evl kımnen yanan Hasanın zararla
rını ödemek için Süleymanın ba,kasından 
borc para almRk suretile kendi!ıine verdiği 
doEru olduğunu söylemiştir. 

Bazı şahidler dinlenilmiş:, dllerl~ı-Uıin 

celb: için muhakeme tehir edilmi,tir. 
BiR TA\·cı - Fuar münasebetile Ha -

ta)dan şehrimize gelen Ömer Alpkulu ı.aat 
-satmak aurtUle dolandıran yyıtr kol
tukçu •111b• k11ı lı Ahmed otlu İbrahlın ın .. -
hutl suçlar kanununa göre hemen rrah .. 
kerr.eye sevkedilrniş ve tevkifine karar ve· 
rilnıiştir. 

Miliista: 
TÜl'ÜN MAHSULÜ - Muhitimizde yen! 

tütün mahsulü diğer aenelerdckine nispe• 
tc.n çok yükıııek randımanlıdır. Bu aebeble 
.. ürraın satış.lardan memnun kalac.akları 
kuvvetle ümid edilmektedir. Zürra, mah.c:u
H.ınü işleme-de çok dikkat ve itina göster
mektedir. Havaların tütün ziraaüne çok mü 
said safhalar arzetınesi de nefasette cınıil ol
ınuş bulunmaktadır. 

Milis kazası tütün rekolteaini bu sene 
hakikate en yakın bir görüşle 1 milyon 200 
bin kilo olarak ta1unin etmek mümkündtlr. 

Edirnede: 

TARİHi MEZAR TAŞLARI - Tarih va 

Diiğün gecesi Jelka'run babası bıra.5ııu 
yudum yudum içerken Cim'in omzuna 
vurmuş, ve: 

- Bana bak delikanlı, sakın abdallık et
me! Jelka lslavdır, Amerikalı kadınlara 

benze~z, •ayed rahat oturmazsa döv onu: 
Ej:er uysal davransa da onu gene döv! Ben 
anasını dAima dövdüğüm için beni çok se
verdi. Babam da öyle; annemi hiQ bir gün 
dDyak!lız: bırakmadı. lslav kadınları ken
dilt>rini dövmeyen kocalardan ho,Janma7.
lar. demişti. 

Cim bu sözlere kartı: 

Tatlı kırmızı bir ışık tepeleri taçlıyordU· 
Cim bir mil kadar ""ttikten sonra nal ,es• 

6• eli 
leri işitti, atını durdurdu ve etrafı dinl~tti.. 
O aralık karanlıklar içinden bir seı 111 

- S.n ın!sln Cim!. 

- Evet, bonsuvar J orj, gene ne var?· 

- Şimdi bixlm çiftliğin el varında. ~;: 
tunda. senin markaru tafıyan ve pişinld e.n' 
ten sonra yarı yarıya yenmiş bir d 
gördüm. Bu taraflarda muhakkak h~ .. 
Jar dolaşıyor, dikkatli olmaru söylernek içjJI 

sana geliyordum. Şimdi işim var. ~ 
müsaade et dönüyorum. 

- Hayır, ben Jelka'yı 
diye cevab vermifti. 

Cim te~kkiir ellikten sonra çiftliJin ~ 
varını &özetlemek için atını çevirdi ..,~ ~ .. 
nala geriye doğru &ürdü. Cim çiftlik bin11

• 

dövmeyecrlfm, sının etrafını çeviren se:din önüne ~clf! 
zaman bir kişneme işitti, Yavaşça atın 

indi. Ahıra gitti. Kibrit alevi ışığında 5'~ 
manlıkta yabancı bir atın bağlı oldı.ııo0 

gördü. Tabancasını eline aldı. Eve d0 V1'1 
yürüdü. Dı, kapıyı anahtarla yavafÇ3" ,ç-· 

- Abdallığın manası yok; arasıra bir kaç 
tE:km"', bir kaç da tokad, anladın ya! diye 
ihtiyar kendL"inl anlamak l!temiyen da .. 
mPdına söylenmit ve birasını içmete de
vam etmt,u. 

Aı zamanda Cim. Jelka'nın haklkaten 
Amerikalı kadınlara benzemediiini hayretle 
gördü. Hiç bir söz: söylemiyor, yalnız !O-

rulan suallere kısa ve uygun cevab!ar 
\'ermf'kle iktifa ediyordu. Sesi adeta titri
yor gibi idi. 

Jelka mükemmel bir ev kadını idi. Fakııt 
her halde iyi bir arkada' değil! O kocası 
gülünce gülüyor1 kocasını müteessir görün

ce kederli gôrünmeğe çalıtıyordu. Zama
nını ev işlerini cörmek ve örgü ile ıeçiri -
yordu. 

tı. İçeriye girdi. Muifak boştu. Se~ 
koridordan &eçti. Yatak odasının )t.3F 

açık duruyordu. Cim jçeriye baktı. AY ıf1Jll' 
"· 'n Kında odanın her yanı parlıyordu. Je~• 

l)icf 
yanınria uuınmlf bir adam vardı. Dilek~ ol' 
bakınca Cim bunun Jelka'nın kuz:eru 

dutunu anladı. Cim'in gözlerinden bir le~ 
damla yaf yuvarlandı. Tabancasının J18ft1 

}.' 
lusunu uyuyan adamın başına çevırdl· ti 
teş etti. Odada bir cehennem havası cf 

Kurşun adamın beynini parçalamıştı. 'V~ 
cndü bir kaç defa olduğu yerde çırı>~~eti 
sonra katıldı, ka1dı. Cim ertesi gün v•Zl\u. 

Zaman zaman Cim ona: köy muhtarile, adliye memuruna ~~l~ 
- Neye konuşmayorıurı, söylemek iste- Geldilıtr, Jelka'yı dinlediler ve ölüyı.l 

diğin bir teY yok mu? diye sorardı. giderlerken, Cim onlara sordu: 

- Evet veya hayır diye gene kadın Ja.. - Ben de sizinle beraber gelecek 11lİ ~ 
saca cevab verirdi. yim?. 

Aradan henüz bir sene geçmeden Cim - Hayır, vaziyeti anladık. Cin•Y"~: 
geceleri eve gelmeml'ğe ve tehirdeki bar- maznuıuunuz. Fakat Amerika kanun\•r uıı 
tarda kelebekler arasında içki ve eğ!ence göre cürmü meşhud vaziyetinden ve butı.,., 
ile vakit geçlnne~e batladı. Barda. karı- tespitinden sonra hakkınızda taki~t ) , 
!'lnın nerede olduğunu ıoranlara, duda .. pılacak. Karınıza karıı merhametli d&" fi 
ğında milstehzi bir tebeuümle ranmanııı rica ederiz, dediler ve er•bl 

- Çiftlikte diye cevab veriyordu. sürüp gittiler. 

Bir cumartesi akışam yemeğinden sonra Cim aiır adımlarla eve döndü. Doı.t>Jı; 
Cim atını eğerledi. Tabanca!ını beline tak- danaları dövmeğe mahsw: kırbacı çılc81 
tı ve Jelka'ya dönerek: eline aldı. Samanlıla doğru yürümeğe :;: 

- Yalnız: kalmak seni korkutmayacak ladı. Samanlığın Ü!tüne dayanmıt fl'lı ~ 
mı? diye sordu. veni çıkarken oraya saklanmıf b1.1lıJ,,. 

Jelka daha kırbaçlan yemeden, ağlaJll • 
- Hayır, diye gene kadın cevab verdi. 6''' 

inlemeğe başlamı,tı. Cim onu saçlar~ • 
Semada ay tam olarak görünmek ilze -

reydi, yıldızlar çayırhklara bir atef ya~
munı halinde dökülüyor gibi idi. Jelka 
mutfa~1n pencereal önün• oturmuf, 13-m-
bayı pencerenin hemen yanı başında duran 
masanın üstüne koymuştu. Bitip tükenll'ek 
bi!meyen örgülerile meşgul görünüyordu. 

- Bu akşam, neye burada otur -
dun? Bazan öyle garlb ~yJer yaparaın k1 
diye Cim .söylendi. 

- Mehtabı iyi görmek için böyle otur· 
dum da! diye gene· kadın cevab verdi. 

- Sen budala ml!lın, Jelka, bu pence
reden hiç mE!htab görünür mü? Haydi ba
kAhm öteki odanın penceresine, hem acele 
et, ay çıkmak üzere. 

yakaladı. Ayaklarının altına aldı ve . 
cudünden kan çıkarıncaya kadar onı.ı. d.:i' 
dü. dövdü. 

Sonra Jelka'yı sırtına aldı, bahçeY• ç: 
kardı. Bir sıranın üstünde yan yana ott.I• 
dular. 

- Ben! bir daha dövecek mislP? · o;ı• 
gene kadın kocasına sordu 

Cim hiç bir .. Y söylemeden ona bJlt1 
yordu. 

Jelka kocasının yanına biraz daha '°ıe1: 
kuldu. Cim nasırlı ellerile onun altıJI ~ 
rı.sı saçlarını okf8dıkça Jelka ona b!J, 
daha sokuluyor ve bir kedi gibi yalıal< 
nıyordu. / 

Avcılar ve atıcılar bayramı 
• 

?\oludanya ile Bursa arasındaki demiryo- ntimari bakımından mevcud büyük Türk f 
tunun Bozöyüke kadar uzatılarak anıı hat- 1 eserlerine mUvazi olarak Edirne c.abrlııbn
ta bağlanması lcararlattırılmıştı. Haber al- larında tarih ve san'at bakımından ç~k. de
ciJi;ımıza ıöre Bursa ile Bozöyük arasındaki ~erli taşlar bulunduğu tahakkuk etmı.ştir, 
arazide haltın geçirileceği sahanın tayin ve Yapılan tetkikat neticesinde tarıhimjzi 
tespiti ameliyesi de ikmal edilmiş ve haur- aydınlatacak ve ayni zamanda milli san'at 
Ianan güzersiih krokisi.le alakadarlar tara- bakımından da çok ince ve. güzel işl~~miş 
fından hazırlanan raPorlar Vekile\o tak- kabir taşları bulunmuştur. Bılha.ssa Yenı~e
dim edilmiştir. Toprak tesviyesine bir aya ri Edirr.t'Sinin alametini gösteren taşların 
kMdar batlanacaktır. eşine hiç bir yerde rasJanamadı~ı ~e ~!.la-

• rın üzerinde tesadüf edilen Yenıçen böluk-
Menemende hır kız ıerlnin aıametıerı <sancakları> •imctiye 1ca-

k k ' a l t dar matbu eserlerde görülınüş olan Yenl-
açırma va çeri alametlerinin yanht olduğunu meyda-

İz:mir (hususi) - Menemen kazısının r.~ çıkardı~ı tahakkuk etmiştir. 
Aliağa nahiyesine bağlı Çitek köyünde HU- Bu tarihi taşlar Edirne müze!ine nakle
.eyin Balan, karısı Mustafa kızı Mery~m dilmio, mütehasıııs Rüstem Duyuran tara
.falan ve kızkardeşi 18 yaşında Elif baj fından ta.c:lar Ü7.erinde yapılan inc€lemeler 
çarda~mda bulundukları bir sırtıda aynı sona ermiş, bunlar mükemmel bir t;1snife ~ 'tt 
kCyden Halil oğlu Scyid GU.ldilr v~ Rıza gınnıştit. - l ' t~ 
oglu Hil>eyin_ Yıldırımla daha iki k!ılnin llfü>eye nakledilemiyecek diAer taşlar da Istanbul Avcılarınm senelik bayramlArını dün Sarayburnunda yaptıi<l9 ~· 
taarruzuna ugramışlardır. i:dırnenin buyuk ve tarıhi kabristanı olan 1 yazmıştık. Bayram mi.ınasebetlle yapılan atışlarda kazananlara kupa, fi~p. 
Miltearrız:lar Elifi zor1a allp luıçırınui'lar- Tetarhaniler kabristanına nakledılerek res- barut, termos gibl avcıların işine yarayacat hediyeler verllmlştlr. yuk&t 

dır. Zabıta kendilerini aramaktadır. •tere edilf'cektir. resJm atışlardan bir safhayı gösterm~ktedir. ,./ 

olduğunu hiç dü,ünmüyor musun?;. Bu 
m~uayı parçalayacağım ve bir daha böy
le yazılar yaıdığını görm.iyeceğim ..• 

Renkli sahifeler, asabi parmakları ara
ıında liıne lime oldu. Onları ezdi, buruş· 
turdu, sonra pencereden denize fırlattı. 
Dudaklarımda genlş bir tebe11Um vardı. 

Hic: hareket etmeden onu seyrediyordum, 
Müstehzi bir tavırla: 
- Bu tarz yazıların neş'eli insanlar si

nirlenirler, dedim. Onlar için yazılmış fan
teziler de bulunur .. Fakat böyleleri de bizinl 
kalemlmizden çıkmaz .. 

Hiç cevab vermed~n pencerenin yanın:ı 
gitti. Pervaza dayanarak karanlık 6eceyi 
seyre daldı. 

Gönlüm, anlaşılmaz: hiı;lerle dolup taşı
)"ordu. Zü!Alin bana karşı aldığı hırçın 
cepheyi, bir zat eseri olarak kabul etmek 
l:ı::teyordum .. Ve muhakkak ki, ~anıJmıyor
dum. 

-13 -
Düğüne ald en silik bir hatıra bile dima

j'ımda ya'8mıyor ... Bir buçuk ay na!'lıl geç
ti? .. l\{c-ra~im nasıl tertib edildi? .. O 'aadet, 
hayır fellket &ünü nasıl cereyan etti? .. 

Bütün bunlar, hasta muhay)·elemde. k~· 
burlu bir rüyanın kınk dökük izlerı gibi 
kaldı .. Bu izler de, o kadar belirsiz. ve 
karanlık ki, hemen hemen hic; sec;ilmi.yor ... 

Zülilin düiünü!I ... 
Ruhumu yokluyorum.. Orada iryanları

mın k.adavraaından batka bir ,ay mevcud 

değil! .. Damarlarımda dolaşan kan bile ba
na pıhtı1anmış, uyuşmuş gibi geliyor ... 

Nasıl tahammül edebiliyorum?.. Nasıl 
sakin ve mütevekkil yapyabiliyorum Ya~ 
rabbi! .. 

-14-
Sonbahar içindeyiz.. Günlerdenberi öyle 

sürekli yağmurlar yağdı ki, gök yüzünün 
bir daha o saf maviliğine kavu,amıyaca~ını 
sandım .. 

Bugün paza; ... Evdeyim ... Güneş, parça 
lanmış bulutlar arasından arada sırada ba
şırıı çıkarıyor, bazan denizin, hazan kartıı 
dağlArın üıerinde sür'atli bir gezinti Yd
pıyor; sonra gene ortalık gölğeleniyor ... 

Zülıil gideli bugün Lam yirmi sekiz gün 
oldu .. Evet, tam yirmi sekiz gün!.. Bı?n bu 
ayrılık gününün acı hikayesini f()ylece hu
ıa"a etmeğe çalışacağım: 

Çok erken bir sabahtı. Uykusuz geçen 
urun gecenin halslı:Jiğile afağl kata inmit
tim, 

Teyzem sabah namazını kılıyordu. Baş

ka kimsenin kalkmam19 olduğunu görünce 
biraz ferahlayarak bir cam açtım ve yanan 
başımı serin rüzgira vererek oturdum. 

Teyzem selim vermi• ve bana dönmUstij· 
- Çok erken kalktın Nejad!. Gece geç 

yatmıştın!. dedi. .. 
- Uykumu aldım teyze!.. Oyle olma~• 

kalkmazdım, dedim. 
Teyzem seccadesini topladı. Çay semave· 

rini ateşledi; sonra aelip karşıma oturd\L 

Ortalık alaca karanlık olduğu için elek
triği söndürmemiştilc. İkimizde de ıak.hın
maz bir htizün ve teessür vardı. 

Bir müddet sessiz durduktan aonra, tey
zern başını sallayarak dedi ki: 

- Bu Ayrılık bana çok acı gelec~k Ne
jad!.. İhtiyar ömrümün turada. kalan bir 
kaç senesini yavruma hısrel olarak geçir
mek istemezdim .. Ne yapalım ki, o böyle 
arzu elti .. Başka adam nu yoktu? ıı. İstanbul 
içinde, gözümün önünde kalması pekild 
mümkündü! .. 

'IE:yzem bu aözlcri büyük bir yeisle söy
lüyordu. Fakat safiyetle konuttuğundan 
emin oldıığum için kendime hiç bir pay 
bicmedim. 
~ Arada sırada gene ıcllr; bizi biliıbiltün 

unutma7., dedim. 
- Evet ama, ben kanaat ıı!debilir miyim 

oğlum? .. Ana kalbinin ne olduğunu bılsenl. 
Zavallı kalbim! .. Bahis mevzuu bile ol

muyordu. Göğsümü derin bir ah ile şişir• 
dikten sonra devam ettim: 

- Ü1.ülme teyze!.. Ankara turactktal .. 
Gurbet bile sayılmaz .. O sık sık gelecektir .. 
Meklublarını da eksik etmez .. Ne yapalım?, 
Kader böyle imişl. Rahat ve meııı'ud olsun 
da! .. Asıl lizım olan bu değil ml? .. 

Teyzem daima batııu sallıyordu. Gözle~ 

rinde ya,lar parladığını görünce ditleriml 
sıktım \'e başımı çevirdim. 

Biras ıonra dı'8rıda patırdılar oldu. Mer 
dtvenleri ayak aeıleri sarnyordu. Çok geç· 

.. !>' 
nıeden kapı açılarak Zülille Nanıık bi' 
arkasından içeri girdiler. 

51
.; 

Artık ortalık tamamen açılml.fll• ~ 
ışıklarının odayı dolduran pernbeU ~
Zülôli biraz: süzgün, Nanu~ı neş'ell 111 

h•Ui gördüm. ~· 
Şakalaşarak çay m..,.sırun ı...uı• 

1er. 

Namık omzumu tutmu, sarsıyor: ~ 
- Şairim, bu aabah galiba erkeD 

dm?, Gözlerin pek mahmur, diyordll· ti 
Göz: yaşı yerine tebessüm saÇ~ 

elim bir işkencedir!.. 
Gülerek: ~.,,. 

- Evet!. Lakin mahmurluk belldeD ~ 
de siz de var, dedim. ~ır 

Zülalle gôz göze geldiler ve öY1: f' 
güldtileı ki, içeri ıiren Esved .k~ aiJ. 
kınlıkla elindeki tepsiyi yere duşi.lt9~ '~ • 

Kahvaltıdan sonra Zülil hazırlanrtl ·J ~ 
odasına çıkmıştı. Namık da otoıtı0bı { 
mağa gitti. r' 

Hepimiz ivire ve şaşkın dolaşıY0 
1 

!I 
nuşmağa bile mecal bulamıyorduk-· dJ"";ti 

Bir aralık sofaya çıbnıf; ırıeritı'ııv 
bahçe kapısı arasında şuursuz ve ıtl IJfll· , 
bir sür'atle gidip gelmeğe ba,ıarrı1f ıf1 b' 

Birden Zül.ilin aesi çınladı. Merd.111 

şından atağıya elilmiş: 
- Nejad!. diye ıeıleniyordu. c,i!ıı'l: 
Trabzana tutunarak başımı ksld1

' 

- Bir tey mi istiyorsun?. dediı"'· , 
CArl<al> ~ 
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HAKiKAT 

yazısı a r Günün 

Afrikadaki Fransız 

AVRUPADA 
DARB5) 

• 
o N M A 

Mani onun 
protestosu 

1 SABAH GAZETELERi 1 
T ASVIRIEFKAR 

l."UNANİSTANIN HALİ NE OLACAK? 

Ebüzziya Zade Velid mihver devletlerinin 
rnüstemlekeleri 

ve harb 
••Geçenlerde, bu sütunda, cFranaa 

Y•Pmak · · hını ıaliyor?» ıualinin ceva • 
t•ıııt ~arken Afrikadaki Frarmz müs
ııı.ı '. elerinin bu harbde oynayabil
Lur e~ı muhtemel role temaı etmi.1 ve 
ten~ Ftansanm manen ve tnadde

&uoa ~lmarnıı ku.vvetleri bulundu -
ce ' u kuvvetlerın de, vakti gelin· 
lebin~uhariblerden biri veya dijieri 
İfar 1 • ~ullanılması kabil olduğuna 
••nı~d ~tmııtik. Hadiseler bu imkanın 
baı.kJ'ndan ~a yakm zamanda ta
Çad Ub •debıleceğini gÖ•lermiftir: 
•ra:ı:i . . ~n~İ·Şari, Kamrun ve Gabon 
A.fru;ıru ıhtıva eden ve Franıız üstüva 
te-ı k••ı adını lafıyan genif bir müs-.. ,. e h" 
ra) d ur Fransızların reisi Gene-
İltib.{ Caulle' e iltihak etmiıtir. Bu 
dıtt .. ı.n manası, izaha lüzum olma
h·-b~ere, lnııiliz - İtalyan Afrika 
- •nd ik iorb. de lıza ederse M111r Sudanma 

lngiliz resmi tebliği 
Londra 1 ( A.A.) 

İngiliz Hava ve Anavatan Emniyet Ne
zaretleri tebliği: 

Dün gece mün!erid veya ktiçük. filolar 
halinde hareket eden dilşman tayyareleri 
hticumlarJnı bilhUA İnıflterenin fimali fCl.l" 
kh-i sanayi mıntakaJarına tevcih etmiş1erdir, 
Şimali garbide bir ,ehre atılan yangın 

bombalarile bir çok yanıınlar çıkmıfA da 
hepsi aöndürülın~tür. Belediyenin damına 
ve sair bazı binalara yüksek kudrette bom
b:ılar diJ.şmüftür. Bazı kimseler ölmüş ve 
ya.ralannuş ol.muma rağr/ı.en hücumun ge· 
n.:şliğine nazaran zayiat azdır. Şimali garbi 
ve fimall tarkidc düşen diğer bombalar da 
yangınlar çıkarmış ve evleri yıkmıştır. Ha
sar nispeten mahdud, zayiat auiır. Londra 
d~Jıil olnıak üzere memleketin başka nokta
larına da hücum edilmlttir. Bazı hasar ve 
zayiat olmuştur. 

AJman son raporlar dün 85 dütman tay
yaresinin dU.ürüldüfilnU ıöttermektedir. 
Bunlardan yetmişi avcı tayyarelerimiz. 15 i 
tayyare d&fl bataryalarımız tarafından dü
şürülmiışlerdir. 

Bu hareklt esnasında 37 tayyaremizi kay .. 
bettik, Pllotl&rdan 25 1 sat ve salimdir. 

.;IS:b fi ...... ......._, = :;---=; ~ _...... --. -=--=----

Greta Garbooun müstakbe·~,. k--.. ": Rumen Çiftçi Partisi 
ocası lideri Viyana mukar-

• 

~· 
t?Af' 1 J;~~< 

rerallnı tanımıyor 
Bükreş ı (A.A.) - M. Maniu, M. HiUer 

ve M. Mu.~soliniye bir telgraf çekerek 
Trı;ıısilvanyayı -P..Iacari5tana veren Viyana 
mukarreratın& Rumen hükOmetinin gOs -
terdiği inkiyada muhalefetini bildirmi~tir. 
M. Maniu mesajında diyor ki: 

1918 de Albajulia'da toplanan tarihi mitli 
meclis tarafından ittihaz edilen Transilv:ın
ya komitesinln eski rei:ı:ıi sıfatile, Transi! -
\<anyalı Macar ekalliyetile beraber Rumen 
ekseriyetini de Mııtcaristana veren mih
verin hakemliğini Rumen milleti namına 
bütün ruhumla protesto ederim. Bu kl'lrar 
milliyet prensiplerine ve en iptidai adalet 
mefhumlarınJ reddetmekte ve daimi müş
külit kaynağı olacak kartılıklıklar yu .. 
vası yarabnaktadır. 

harben olduğu gibi s.iyaseten de yapacak .. 
ları işleri sıraya koydukJanru, Dobruca ve 
TransiJvanya işlerinde de aynı şekilde ha
reket ettlklerini, bütün meselelerin hallinde 
Almanyan.uı hakim olduğunu, Tran&ilvan .. 
ya işinde Almanyarun kendine bazı imü
yo.zlar temin ettlı,,_~ Rumanyaya aid bu 
ış!erin bu suretle hal ve tesviyea.inden sonra 
Yunani.stanın vaziyetinin hatıra geldiiini, 
Yunanı~ta.ndan Bulgarlıltanın Ak.denizdi! bir 
nıahrec, Itnlyanın da Yanyayı istedfAini 
söy iNiikten 6onra cAc<ı ba. mihver devletleri_ 
Rumanya işini istedikleri gibi hallederek 
Balkan devletleri arasındaki anlaşmayı ta• 
mamile lşe yaramaz bir hale getirdikten 
sonra, ~imdi de Yunani~tana karfl bir ha
rekete geçecekler midir?. ıualini soruyor, 
buna müspet cevab vermek lhım. geldiğini,, 
durup dururken c;ıkarılmı, o1an Davud 
Hoca h&diseı'lindcn mütevellid iht.ill.!ın ken
di haline bırakılmuının hayırlı bir alirnet 
olmadığını da ilive ediyor ve diyor ki: 

•Eier bu m~elenin ihda!"ında gır'i btr 
ınaksad olmasaydı, ihliliıf çoktan halledil
mii bulunurdu. Böyle bir ihtimalin varid 
olup olmadığlnı be fll önümiiı.deki haftalal' 
e:ır;na.sında mhur edec:ck hAdhatın ıöste.re .. 
crği kuvvetle tahmin olunabilir .• 

dit, ~n ~·.de muavenet edilebileceği
ıı ... ~ ıltı~akı Franaız Garbi Afrika
ltJc.ib Utuııle Tunuı, Cezayir ve FH 
lıoJy •derse hemen bütün Afrika 
llu ~Y~ kartı ayaklanmıt olaca..'<hr. 
ı;~. lım~I de pek uzak görülemez. 
lo oİ Afrika kıt'a11nın diğer kıt'alar-
1.,0 ~n her türlü münasebetleri lnı:il
b.,. lrafından kesilmiı gibidir. Ha-
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(jlı~~ r , ~· .~/:Ak ıf.JJI '~ 
Greta Garbo hayatında ilk defa bir nişan 1 ha}et birbirimizden ayrılarruyacağımızı 

halkası tatıyor. Evvelce hwıwıt l-.ayatL anladık.• 

Ebel&nsınızdan bu kararın iptalini dile: 
ve bu ricamı bir muhtıra ile teyid edece
ğimi arzeylerim. 

TAN 

1'ransilvanya eyaleti ve Rumen milleti AUJANYA!'\'IN ltUllJANYAYA VERDİGİ 

İngiliz Hava Nezareti tebliği: 
Sahil muhıılaza teşkilatına bağlı tayya

reJer dün akfam Roterdam civarında Laar
dıvlsen petrol depolarına muvaffU:i)'etli 
bir hiıcum yapmışlardır. Evvellsi gece bom 
bardıman tayyarelerimiz Almanyada ve 
Holandada ıeçme asker! hedeflere iıilcum
larına devam etmişlerdir. Bunlar ar'lsında 
Berlinde elektrik tesisatı ve tayyare mo
törü fabrikası ve bir tayyare meydanı, Ko· 
lonya'da Mara:ebust'de petrol depoları, 
Ham, Soıt, Osnabruç ve Mans:ver'de emtia 
f:leme mahalJeri, Emdende gemiler ve 
muhtelif ıınat hedeflerle tayyare meydan
b.rı vardır, 

aşkları. hakkında o kadar ketum olan cila
hh yıldız gene bu sefer ilk defa projele
rinden bahs:etmiye cesaret ediyor. Bu haber 
o kadar taŞırtıc.ı olmuştur ki Holivut sa
kinlerine bir an için Avrupada gcçnıekta 
oJan harb !aciasınt bile unutturmuştur. 
Herkes merak içinde şunu öğrenmek isti
yordu: Greta'nın kimi seçUğinl. .. 

Bengamin Hauser çok sportif bir odam.
dır. İnce uzun vücudii ile rejimlerinin fay
dasını kendisi ispat etmif oluyor. Bugün 
bütün Amerikayı sıhhat ve gilzelJik reçe
teleri dağıtan bir tetekkülün başında bu
lwımaktadır. 

muvafakaümlz olmadan hiç bir zaman bu GARANTiNİN l\.IANASI NEDİR? 
kararı kabul etmiyeceklerdir. 

Rumen propaganda 
organlarının faaliyeti 

M. Zekeriya Sertel, Viyanadft, Rumen -
Macar ihtili.fının halli için verilen karar· 
Jar ara~ında yer alan Almany11nm Ruman .. 
yanın yeni hududlArını garanti etmesi bahsi 
üzerinde durarak diyor ki: 

-.ııtand b' '- . '•ti!' a ır taıum 11yanlar haber 
tın '~or. D~nildiğine göre lıalyanla
fırı., bu Yenı müstemlekesinde bir 
keri •Yaz ve bir kaç alay yerli as
lıoı ;:'.~". ve mühimmatları da pek 
'•ı:aı rıldır, Ablukadan dolayı ih· t,,, . Y•Pamamakta olan Fua lngil
du~'n h~r türlü muavenete hazır ol
rııu nu •Janılardan öğreniyoruz. Bu 
ı.ı.::•net neyi ifade eder? Onu da 
<: .. uıı'n rüç değildir. General de 
~... ~ b? memleketi murakabe•i al
Jit ~~bıldiiji takdirde komıu Ceza
dev ıchy hükiımetine ıadakaıte 
• •ın ed b'J' '? C · · 1 tı " , e J ır mı ezayırın a aca· 
IÖıt•ztyet Tunus üzerinde tesirini 

"'mel.. en na11l hali kalabilir? 

bu ~~'İkılda muharebe olurken bütün 
"'•k 1

"'.'•ileri ııöz önünde bulundur
lıt'•' IUPheıiz, zaruridir. Fakat, bu 

nın · . <!ite tımalmde dıkkate alınacak 
ki 1 r ~aıı hu.uıiyetler daha vardır 
ı·ec,~i•h~re tarafından ihmal edılmi
derı i~tı ve bılakia mevcudiyetlerin· 
i.t,~ 'lam; derecede istifade edilmek 
b•ıl •cegi muhakkaktır: Cezayirclen 
•tııı~Ytraı. Fasa ve Twıusa sirayet 
8- 1

11 ~lan i.ıiklil hareketi gibi. Fran
"-'r.~ halinde ve kuvvetli iken bu 
lı~y eti bazı ıslahatla önlemege ça
A.ı,·~'du, Lakin Fransa timdi Şimali 

·~· ·ı 1 au,,.
1 

1 e ancak bitaraf spanya va-
hıı·'ı• belki temu edebilmekte ve 
h '•r . . . h •ıı . nazarında da kendılerını er 
Y•~'' bir harici tehlikeye kartı koru-

"''Yac k ak oı,,. l • vaziyette bulunm la 

Sahil muhııl&za teıkil&b tayyarelerıle Jş
i:irli,ti yapan donanmaya bağlı tayyareler 
ve Rotkardan'da petrol depoları bombardı
man edilmlflir. Tayy&ralerimlzden ikisi üa
lerine dönmııımişlerdir. 
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İngiliz Hava ve Dahili Emniyet Nezaret
leri tebliği: 

Bu sabah düşmanın mühim bir tayyare 
ku\•veti Kent sahilinden •tarak şlmald~ Ti 
nıes'e doğru teveccüh etmiştir. Tayyare d&fi 
bRtaryalarJ faaliyete geçmltler ve hücum 
eden avc.ı tayyarelerimiz düşmanı dağıt .. 
ruıflardır, Şehirde ve Kent'in fimali ... rki 
m.ınlakasmda muhtelit mahallere bombalar 
atılmıştır. 

Bir tehirde müteaddid ev ve dükUnlar 
Llhrı .. edılmiş. bir çamaşırhane, bir gar ve 
bir d~re kenarında evler hasara u.tra.mış
ur. Zayiat azdır, Şimdiye kadar alınan ra· 
porlara nazaran bu hava muharebelerinde 
avcı tayyar !erim.iz on bir dtifman tayyare .. 
al dilfilrmilflwdi.r. Tayyarelerimhdan birini 
k11ybettik. Öğleden az. sonra ikinci di.ı~man 
tayyare dalgası gelmiı ve Londrı mıntaka
~ırıın cenubu fQrkisine yaklaşmışhr. Hava 
muharebesi olrn\lf-ı düşman püskürtülo;.eden 
evvel bombalar atmıştır. ?ı.fufassal raporlar 
henüz gelmemifilr. 

Alman res i tebliği 
Berlin 1 ( A.A.) 

ti~: •dır. Fransanın bu kudr~tsizli
"hb~ balyanın faydalanmağa le -
lrııp 14 •deceğini ve bir müstem~eke 
)a. ~••torluğu kurarak Akdenizi lıal
~• ıç d . Alınan orduları başkumandanlığı tebllği: 

de ol enızi haline getirmek emelin· Bir <i•nlzaltı lngillz}erin 15 bin tonluk 
bijy"· •n bu devletin istikbal için en Dunvegan Ca.Ue ismindeki gemisini batır
lıı~nu~ tehlike olacağını ıimali Afrika mlltır. Bu muvııffaltiyel sayesinde Alınan 
diıı.'""erleri elbette düıürunekte - deni.uıltı.sı tarafıncl&n üç gün zarfında batı
llıe~ r, lluııün lngiltereye yardım el- rılnn gemilerin h&cıni 100 bin tonu bul
biJiı, ~~•mı kurtarmağa tekabül ede- m~tur. 
dtd' '"!lıırın ıniıall iıe bunların önün· 31 ağwtosu 1 eylO.le baflayan ıece mu-
d ır, lıtih 1 I l h&reba ve avcı tayyarelerimiz ingUı. ada-
ohn a arı &onsuz 0 an arın mı, !arını kartı hücumlarına devam etm~ler

~.ti~· ~ •ayılanlann mı mııvaffaki- dir. Kent, E.ııex konUuk!arınca tayyare 
itli :F a.olaylaıtırmalı? Bir Arab me· r.1eydanlar1, TayıniJ mansabında va Liver
~lıa k 1 aılan, Cezayir erkek, Tu- pool'da liman tesisatı, merkezi lnıilterede 
A.!rik adındır. der. Şimali Fraıuız tayyare mıılzeme fabrikaları bombardıman 
tJi .. •aında da baılamıt görünen odilmiştir. 
tla Ur tranaa hareketi» nin mebdei Çıkan bir çok yanııuılar bu harekatın n< 
l>ıütt:fikd~na bakılırsa lngilteıe ile kadar müessir olduguru, fahld.idirler. 
lı.f,:ı lerı olan hür Fraruızların Bu hareki! esnasında cereyan eden fid-

"'•y d delli hava muharebelerinde 116 düşman 
YtcekJ, ı .. avalarına iltihakta gecikmi- tayyareai dıitürülmi4tür. İngi!tz llmaclatına 

Ji •mı ı .. bmin etmek hata olmaz. mayin dökü.lmeaine devam edilmlftir, 
ltrıj1~'. halde harb sahası Afrikada Dün .. ce Jngiliz tayyareleri Ruhr havu
"'-li•'Yor. Libya, Eritre, ltalyan So- !1 ve Berlin üzerinde uçarak muhtelif ma
btın 11' ~.abeıistan ve yeoni İfgal o1u· hallere bombalar ıtmı~sa da az hasar 
ltıt tıeılız Somalisi yani anavatanla fl.Pmltlardır. Bu mahallenn hiç birinde u
İt•ı" .. •betleri enıı~llerle dolu olan 1 keri hedeflere isabet vaki olmamıtlır. ':'ay
d·· Yan mü.t 1 k 1 . . k yaro dalı bataryalarımız Berline hüoum ·-
•rtt .. em e e erı mı, yo sa d d" ... vv .. -lerinin feh' 1 1 bo c • uç" J ·ı· .. en \1ftna1l ~,,-· ır ç ne m

"•lij I U •Rı ız ve bur Fransız kon- b:ı •imasına mAnl olmuşlardır a· k 
"'- •tınd b 1 Af 'k kt' . " ço 
··q Afr' a ~ unan rı a ı ll"I bombalar çıplak tarlalara dÜŞmüıtür. 
~ ı h ilca harbmde ağır basacaktır? Dün gündüz düşmanın tayyare .,.yiatı 
~. llauıta da zamanın payını vere- 133 tür. Bunlardan 115 11 hava muharebele-
.............. Nasuhi B A Y O A R rlııde, üçü I'""' tayyare dafi bataryalarunu 

- Lırafından, 14 il de yerde imha edilınit _ l!· . . 
ır A .k . 

ınerı an tayyareaı 
l>arçalandı ve bir çok 

11 l'olcular öldüler 
Jıııi·~~rk 1 (A.A.) - Stefanl: İtinde 25 
'lc)n Unan bir Amerikan tayyaresı \ia .. 
''""· ·Baıt· · ·"'il:! lo ımore - Pıttsburg yolu üze-
11l'ltıı144r Vet_tı:ıville'de vere düşerek parça
~~l'i~ · Bırço'. yolcular ve bu arada A-
,,., "'" tn"d h 1 1 . ~ıf ol u a a e s yasetınc şiddetle mu-
b an Ayandan Lundcen ölmüştür. 

0 altık memleketlerinin 
~11"duları Sovyet ihtiyat 
ıt,:_vetlerine iltihak ettiler 
~ 'tıı:::g l (A.A.) - Stefani: ·BerlinR•
..., 11,ıtık • ga..,tesinln Stokholm muhabiri, 
~Ul'ııt ı. ıntınleketi ordularının Sovyet 
-.ı"ın Sa uvvetlcrine iltihak ettiğini ve bun
)•trrı"-ltta1'~t üniformasını taf1yacc..klann1 

..\.?\le :k 
rı anın yeni Posta 

Nazırı "· . !( ~ırıcton ı 
:ı.tlrt F' , •. (A.A.) - Amerikan Poıttd 

~ıı.... aıley ın , .1 ~0 .... ~llıİ\eyhin .ıstı ası ü:r.erine Ruzvelt, 
~th..~ı~ıi v Yerıne eski mtlli demokıat 
''~Ut. eınedarı Frank Valkerıi tayin 

t.rd.ir. Bunlardan bati<& 74 balon da talırlb 
edilmiştir, 

Alınaıı tayyarelerinden 32 si yoklamada 
bulunmamıştır. 

Amerika efkarı umumiyesi, 
Avrupa milletlerine, Alman 
tahakkümü altında kaldıkları 
müddetçe, yiyecek gönderil· 

meıine aleyhtar 
Nevyork 1 (A.A.) - Amerika efkarı u

mumiye enstitüsü tarafından yapılan nıü
racaat ilzerine rey veren bütün milletin 
yüzde 62 ıl bu kıt •çlık olduğu takdırde 
Almanyarun tahakkümü altında bulunan 
mil~etlere Am~rika semilerlle yiyecek &On· 
d~rılmealnin tiddetle aleyhinde rey ver~ 
mt,Jerdir. 

İtalyaya göre lngilterenin 
bahri zayiab 

Roma 1 (A.A.) - St.e-fani ajaru:ından: 
Gaze.teler, lnıUterenln harbin ille 12 

ayı zarfında bir milyon 158, 7S2 ton hac • 
nıinde ticaret geml!Iİ kaybetmlt olduğ 
tebarüz ettirm,kteclirler. unu 

Bu netice, Büyük Brltanyarun resmi teb
ligatından istihrıc edllmit olup hakıkat~n 
kaybolmuf oluı miktarın yüzde albnııuu 
Göllermektedir. 

Nişanlı Bengamin Gayelord Hauser ismi
ni tafımaktadır. Büyük yıldızların vücudle· 
rinin güzelliğini muhafaza etmel~ri için 
perhizleri ile meşgul olan bu adam Holi
vut'ta çok mef}lurdur .. 

Kendisinin gazetelere verdiği mülikat
lardan bazı parçalar: 

Meşhur yıldızlar bu gene adamın teda
visini takib ederek güzelliklerini, sıhhatle
rini koruduklarım iUra! ediyorlar. Bu yıl
dızların arasında onunla ıık sık görillen
ler, arkadaflık edenler de vardır. Mes:elA, 
Alice Faye, bu güıcl, sarıfı.n yıldız sık sık 
gene adamı evine davet eder, onun tavsi
)elerine büyük ehemmiyet verir. 

Bükret 1 (A.A.) - Rumen propaganda 
organları Rumen milletine Viyanada ittihnı. 
edilen kararın anlaşılması zııruretini izah 
etmek ilzere büyük bir faaliyete geçmiş .. 
lerdlr. 
Bükreş radyosu vaziyet hakkında tefsir

lerde bulunurken bir çok devletler ortadan 
kalktığ1 halde Rum.anyanın böyle bir fe
lakete kurban gitmediğini ve bugiın her 
zamandan ziyade Rumen devletinin mev
cudiyetini ve tamamiyetini resmen garanti 
efırıit olan Almanya ve İtalyanın yanında 
l'ıir siyaset takib etmek zarureti haoı;tl ol
duğunu bilhassa tebarüz ettirmektedir. 

·Almanyanın Rumen hududlarını garanti 
etıne~inin iiç S('bebl olabilir: 1 - Sovyet 
Rusyaya Balknn kapılannt kapamak; ! -
Rumen ordusunu terhis ettirerek Almany• 
hesabına lsüh~I sahalarında çalıştırmak; 

3 - Rumanyanın Sovyet Rusyadan yardun 
İ&temesine mBni olmak. 

~iuharrir bunun sebeblerinl böylece say• 
dıktan sonra da şunları söylüyor: 

•Çok zayıf, hastalıklı bir çocuktum. Kim
se iyi olacağımı zannetmiyordu.• 

Cloudette Colbert, her filim çevirişirde 
bir iki kilo zayıfladığı için derhal ona ko .. 
far. Methur Jack Dempsey de bu rejim 
üstadının tavsiyelerini dikkatle tutar. Anita 
Louis:e, Mae West, hatta küçük Sirley ve 
daha bir çoklan Bengı:ımin Hauser'in re
jimlerini takib ederler. 4te Uih! Greta 
Garbo s:enelerdenberi götterdij!ti mütki.ilpe
sendlikten sonra kendisine hayat arkadaşı 
olarak böyle bir kimseyi seçmiş bulunuyor. 

cHer teYi terkederek kendi kendime bak· 
maya bafladım. Bu suretle iyi bir rejimin 
faydalıru öğrenmlt oldum.• 

cGret.a Garbo da benden yiyeceği şeyler 
hakkında malUmat almaya gelmişti. Bu 
esnada yapacağı rejimle allkası olmayan 
çok baıka feylerden de konuştuk. Ve ni-

•••• Birçok yıldızlar lngilterede 
askerliklerini yapıyorlar? 

Cary Grant David Niven 

Holivuddaki İn&iliz artistleri askerliklerini ı Fransızlar vardır ki bunlar da derhal Fran 
yapmak için İngiltereye ko,muflardır. Bu AY• askeri vaıifelcrlni ifaya koşn1utlardJ. 
yüzden bir çok !ilimler yarım kalmış, kon- J.Ieseli bir zamanlar Pariıte senrırist ve 
tratlar bozulmuttur. İngiltereye vazifeleri· !&.cia muharriri olarak tarunmJş olan 
nin baıına gelenler arasında ıu meşhur ak .. Jacques Thery, bok"ör Francis JocQues:1 

törler vardır: John Loder, Caey Grant, gazeteci Gilbert Mandeli, Charles Boyer de 
Oavid Niven daha bir çokları. bunların arasında bulunuyordu. 

John Loder aslen İngilizdir. Fakat uzun 
n.üddettenberl Amerikada yerleımi, bulu
nuyor, Holivudda filimler çeviriyordu, löh
retini orada yıpmıftı. Avrupada harb bat· 
lar batlamız Loı Anaeleı'e konsoloshaneye 
kottu. &kerl kaydını yapbrdı. Bir gün son 
da da İngiltereya hareket etti. Gene adamın 
kantı Micheline Churel istninde ıenc bir 
Fran5ız artiatidir. 

Cary Grant'a gelince, o gönüllü olarak 
at:kere yaıılıruştır. Tanınmamak lçln ismini 
Archlbalt Leech diye k&ydeltirmiftir. David 
Niven harbin patlayışı üzerine Holivudu 
!erkeden ilk İngilizdir. Bu yüzden produc
teur, Samuel Goldwyn gene adamın baş 
rolünü yapmakta oldulu filmi yarım bırak
mayı mecbur olmuştur. Fakat, Hulivud'u 
terkeden yalnız İngilizler mi? Uz.un zaman
danberi Amerik:aya yerletmlt bir çok 

o GUnde 14 saat 
İngiliz Nazırları &ünde on dört sa.at çalı

fıyorlarmış. İyi dinlenen adamın ıyi çatı .. 
tacağına kani olan İngilizler için bu gayret 
fevkalidedir. Onların hafta talili cwnartesi 
öğleden pazartesi öileye kadar sürer. Hele 
geçen harbden aonra bütün dünya piyasa
larını ellerine alarak hemen hemen rnkibsiz 
kalan İngilizler artık !azla çalışmaya hiç 
lüzum görmüyorlardı. Halbuki Almanlar 
sekiz senedir, geceyi gündüze katmışlardı. 

İngilizlerin nefislerine büyük bir itlmad
lan var. Dütmanlarının sulh zamanındaki 
çalışmalarına k&rfı çubuklanru yakıp lw 
kıs: gülüyor ve zevklerine bakıyorlar. Harb 
patlayınca nasıl olsa ellerin!, kollarını sıva
yıp onlara yetişeceklerine emindirler. Bu 
hal, tavtanla kaplumbağanın yarışına ını 
benzer? Fakat Cihan Harbinde öyle ol .. 
mamıştı. O z.aman kırk sene çalı,m1ş olan 
Almanları dört senede geçtiler. Nefse bu 
derece itimadı İngilizlere Adalarının vasıf
lan mı b~diyor ve haklı çıkarıyor. Bu 
yaman Ada, bu sefer de yalnız kar~inek
lerin hücum.ile kenclinl kurtarırsa İngilizler 
bir kere daha haklı çıkacaklardır. 

o Kadın avcısı 
Bizim ıabıta raporlarında bazı isimler 

Şimdi ne tarafta, ne yapıyorlar Al .. 
lah bilir. Franaanın hazin mağlU.biyeU 
füphesiz ki her tarafta teessür uyandırmış· 
tır. Bilhassa bunun te!\lri Holivudda bilytik 
olmuştur. Orada yerleşmlı, yahud gelıp 
gitmiş bir çok Fransız yıldızları vard!r ki 
bunların kederi. arkadaşlarına da ai.rayet 
ehnektedir. Meseli Charles Boyer'nin karısı 
bir Amerikalıdır. Mefhur aktör uzun za -
mandanberi Amerikada yerleşmiş ve HoJi ... 
vudda büyük bir dost halkası edinmi' bulu
nuyordu. AMı bella ise Amerikalı aktör 
Tyron Power He evlenerek Holivudda ya· 
şamaya baflamıştı. Fran5anın mağltlbiy~tl 
üzerine gene kadının kederi büyük ol -
muştur. Kocasım nasıl teskin edeceğini şa· 
fırmıştır. Harbin ulaşmadığı uzak bir kıt'a 
olmasına rağmen zararl11.rından, getirdi~ 
keder ve ilzilntillerden Hollvud da kendi
ni büsbütün kurt.aramamı, oluyor. 

vardır ld, bunların yalnu: tevkif olunduk
larıru işitiriz. Ne vakit. neden tahliye edil

nıişler; yahud ne kadar yatmı,lardır?. On· 
lardan haberimiz olmaz.. Meseli Eyüblü 
Halid, meseli Saim... İkisinin de sabıkası 
belki yüzü geçmiftir ve ikisi de ayni yolun 
yolcusudur: Enayileri ve safdilleri dolan
dırmak. Biri koca arayan ve üç beş kuru

şu olan biçareleri soyar, öteki iş arayan 
bedbahtları, it bulmak vadile çarpar. Ayda 
bir, iki ayda bir, üç bet zavallının parasını 
çarpmak suçile tevkifhaneyi boyladıklarını 

duyduğumuz bu ve bunlar gibi sabıkalıların 
allfık olduklan cürümleri tekrar edebilme .. 
leri, tekrara cesaret etmeleri verilen ceza· 
ların hafifliğine delllet ebnez mi ?Demek 
ki bir iki bin liranın ha tın için üç beş ay 

hapisanede yatmak onlara vız geliyor. İşte 
Eyüblü Halid, gene bir kadının bin lirasını 
çarpmış. Bu bi~ lirayı ondan geri almak 
kabil değildir. Uç ay yerine bet ay yata
cak ve bu müddet zarfında ikinci ikamet
gi.hı olan hapisanede dinlenecek, çıktıktan 
sonra elinde para bulunacak ve yeni bir 

kurban arayacaktır. Kim bilir böyle bir sa
bıkalıya kalbini ve harim.ini açmak zille
tinden kaçındıkları için çarpıldıklarını po
ise haber vermeyenler de ne kadar çoktur. 

B. s. 

.Fakat bu ihtimallerin hangiıti dojru o· 
lursa olliun, bu ıün tahakkuk eden vaı:i)et 
ttıdur: Sovyet Rusyanın Balkan kapılan 
kapanmı.ştır \·e Rumanya, Alman nüfum 
allına ıirmiştir .• 

Ordinca gazetesi, Rwnanya kuvvetli ve 
muntazam bir devlet halinde mevcud ol .. 
duğu müddetçe ortada kaybolmuş hiç bir 
şey olmadığını yazmaktadır. 

YENi SABAH 

Bİ& SENE HARS 

Hüseyin Cahid Yalçın bu günkü maka
le.sine töyle başlıyor: 

İtalyan matbuatına 

göre Rumanya 
,ikayette haksız 

.. Horb birinci seneyf hlfirdl. Daha ne va
kit neticelentteğine dair ortada hiç bir 
eınare yoktur. Almanların ~özlt'rine ;'Ôre 
Fl'8n"8ıun inhH81inden sonra İngiltercnin 
lstilisı geclkmiy~ekti. Jlalbukl Hitlerin 
Royiştağdakl beyanatına bile n(men {Ok 

Roma 1 (A.A.) - .. Popolo dl Roma• ga- gecikU. Almanlann )1ldırımları Manş deni
zetesl, Rumanyanın Viyanadaki hakem ka- z:iııin karş-ı sahiline geçemedi. Bu mü~pet 
rarı )'iiründen uğramıf olduğu arazi zayi- ,.e müldcscb bir vakıidır ki, harb hakkın
atından pek farla tikAyet etmeğe hakkı ol- da düşünen zihinlerin küfesi tarafından 
madığını yazmakta ve bunun iki sebebi t.u- hesaba katılmak Jcab eder. Yıldırım harbf 
lunduiunu illve etmektedir: Evvel& Ru.. l\tanş sulannda boğulunca ilk dıkikadan
mı;.nya, bundan böyle daha derlitoplu, mü- heri İngilterenin tahmin ettiği yıpratma 
tecanis ve mühim miktarda ekalliyet~erin harbi safhasına girmiş bulunu)·or.• 

Muhar . .. •-fkl · h be k ·· ve komfularının her zanı11n münıUtoşa gö- rır, mut.,.. ı erJn ar ta addum e-
iürrnez bir takım hukuk Uerl sürmekte o!- den hazırlık ve ho.rhin sevk ve idaresi ba
duklan arazinin t~hlikeli yükünden kurtul- ı kı~ından çok h~yük ihmıtl ve hatalan ol .. 
muştur. Sanlyen1 bugiln iki mihver devle- dugunu kaydettikten sonra da diyor ki: 
tinin araziye aid ~arantisinden müstefid bu- •En zor ve buhranla safhayı donanmw 
lunmaktadır. Bu iki devlet, Rnmanyayı her ,.e tayyarecH~ri sayesinde atlatmıya mu • 
lilrlü harict tehdide karşı himaye etmekte ".af~ak ol:::ı.n lngiltere, yaklaşan kıı melı· • 
\"t! tamamile amde bir hayat geçirmesini sunınde devam edecek c:iddi hazırlıktarile 
mümkün kılmaktadır. ı;cle~ek baharda harbe çok daha mils:.ııid 

Kont Ciano Romaya 
döndü 

Roma 1 (A.A.) - Ste!ani: Viyanadan Ve
nedife hususi trenle gelmiş olan ve bu sa .. 
bah saat 9 · 50 de Venedikten tayyare ile 
yola çıkan Kont Clano, 1aat 11 de Romada 
Licttur hava meydanına lnmlftir. Kontun 
refakatinde Almanya 1efirile maiyeti bu -
lunmakta idi. Kont Ciano hava meyda
nında fa,ist parti~i sekreteri, Başvekfi!ct, 
Dllhiliye, Hava müstetarlırı, faşist milis er
klnıharbiye •efi, bir çok hilktlmet memur
ları ve Aimany.ııının Roma maslahatgüzarı 
hı.rafından kartılanmıştır. 

( 
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Soldan sal• : 
1 - Sulh ve gaz olmayan ci~lm - Bal 2 -

Gayet kalın bir nevi kumaf ... Edebiyata 
müteaalik. 3 - Nefi edatı - Çadır - l:ferd. 
4 - Çekip çevirmek, S - Zımnen anlat .. 
mak • Olmamış. 6 - Bir isim. 7 - San'at -
Bir deniz vasıtası - Farsca üç. 8 - Öteberi 
kesmek için kullanılır - Çakmakla yakılır. 
9 - Dualardan sonra söylenir - Vilayetin 
en büyük mülkiye &miri. 

şerRıf altında devam edeukür. Bütün ih
timaller artık İngilterenin lehindedir .• 

r·~·i··L·~~·«=·~·L~~··ı 
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İyi bip talebe 
misiniz? 

~iekteblerin açılması yaklaştı. Bu esnada 
hem eğlenmek, hem de eğer talebe isenia 
kendinizin, değilseniz talebe olan ço • 
cuğunuı.un, yahud kardeşinizin Dtr talebe 
için 18.zım olan evsaflara malik olup olma .. 
dığını anlamak istiyorsanız aşağıdaki su -
allere cevab veriniz. yahud talebe olan 
kimseye bu sualleri sorunuz. Suallere ha
yır dediğiniz takdirde .. o., belki dediğinl:r 

takdirde .ı., •evet. dediğiniz takdirde ise 
.2. numara alıyorsunuz. YekOnu toplayJnız. 
Yekfin •8• den aşağı ise çok fena bir tale
besiniz. 8 den on bete kadar iyice, fakat 
gene çalışmanız IAzımdır. 15 ile 20 ar.tısı 
iyi, 20 olduğu takdirde !evkalide bil tale .. 
besiniz. 

SuaJJer: 
1 - Hafızanız kuvvt'tİl midir? 
2 - Arzu ile mi çalışırsınız? 

Yukarıdan a'8i•ya : 3 - Sinirlerjr,ize hakim misiniz? 
1 - Ruht haıtalık• - Bir cerh ileti. 2 _ 4 - Bir fikri takib eder misiniz? 

Mamurluk - Ram. 3 - Hayret Uade eder-1 5 - Meşguliyetiniz size her gün yarım 
Fakat - Rabıt edatı. 4 - Orası - Şö1u·et. . saat olsun çnlışmak için fırsat verir mi?. 
5 - Kşbile .. Sal. 6 - Etrafı s:u ile çevrili 1 G - Bir kitabı gayet ~abuk okumaya ve 
kara parçası. 7 - Şart edatı - Matem - Bi.: rr.ühim yerlerini derhal tespite nıuktedir 
harfin okunufu. 8 - Kabile - Uydurma hi- nıisinlz? 
kiye. 9 - Bir para ölçüsü - Ciru. 7 - Her ay kitab almak için küçük bir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 BTO Z UIKl•IR AIB/ 
2 A MIAIN •IŞIAIKIA 
3 B UIL • B AIHIA R 
4 •iZ l IRIUIH •ILl_l_ 
5 Kl•M A • il INl•ID 
6 E Bl•ISll INIAINI• 
7 N EIS 1 Ll•IS'AIÇ 
8 Al S 1 M •IS 11 V A. 
9 R A K •JN A Rll N 

pera ayırmaya muktedir misiniz? 
8 - Biraz aıkıcı bile olan bir şeyi ôfren

me~ için bir kitabı sıkılmadan okuyabilir 
misiniz?. 

9 - Yaphğınız etüd)e alakadar bir kitab 
okuyorsunuz. Anlayamadığınız bir yerine 
geldiniz. Anlamadığınız pArçayı anl:ımaya 
gayret eder misiniz, yahud o parçayı atla
yıp geçer misiniz?. 

10 - Yaptığınız etüdün hayattaki işlnl7le 
alakası var mıdır?. Bu sual töyle de oJa .. 
bilir: Dersinize hevesle ml yahud ıınıfı geç
mek için mi çalışırsınız?. 

1l - Ders esnasında aldığınız notları da· 
ğıtmıyarak klase eder misini.2?, 

12 - Vesveseli misiniz?. 
, 
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2 Eyliil 1940 Pazartesi 

YELKEN YARIŞLARI DUN NETiCELENDi 
Galatasaraylı Mahmud birinci, Bürhan 

ikinci, F eggaz üçüncü geldiler 

12,30 Program, 12,35 Türk mus!kW, 
1 - Sal, Pınar • Kürdll! H. şarkı : 
(Aşkınla yanan gönlüme), 2 - Rahmi 
Bey . Kilrdııı H. şarkı: (Mahrumu şev
kim), 3 - Rel!k Fersan • Nihavend 
şarkı: (Kız seri geldin Çerkeşten), 4 -
Sal. Pınar . Nihavend şarkı: CHii.ll ya. 
şıyor), 12,50 Ajans haberler! , 13,05 Türk 
muslk!s! devam, 12.20/ 14,00 Müzik: (Ka
rışık programı CPl.l 

18,00 Program, 18,05 Müzik CPI.), 
18,40 Radyo caz orkcstra"1, 19,10 Türk 
musikisi, 19,45 Ajans, 20,00 Fasıl heyeti, 
20,30 Konuşma, 20,45 Dinleyici dilekleri 
21 ıo Saksofon ve akordeon soloları, 
21:30 Radyo gazetesi, 21,45 Radyo salon 
orkestrası, 22,30 Ajans. 22,45 Dans mü· 
ziğl, CPl.l 23.25 123,30 Yarınki program. 

Dün, 

İstanbul_ yelken f8In.piyonası son mü.sa. ·ı yaı, 17 pu~a Fenerbah.çeden Hayri~ 13 
bakalan dti.n öğleden sonra Moda koyunda puanla Demı.rspordan Melih gelmektedir ... 
.bavanın muhalefetine ve yağmura rağmen lt:r. 
yapılmıfhr. Dünkü yarıtlar• oekiz .,ırpi ıı- G l 
hrak etıruıtir. DUn, zaman zaman esen kuv- Beykoz • a ataıaray 
vetli rüzgir, yarış rotasının değiştirilmesine 
sebebiyet verdiği gibi, yarışçıları da değişik 
..,.UU altında bırakarak mü..abaka)~ çok 
çetin bir bale ııokm"'tur. Yarı.ıın bqlama
una 3 dakika kala çok fiddeUi bir .. ğnak 
halinde yağan yağmur tekneleri müşkül 
vaziyette bırakrnıttır. Cumhur Reisimiz 
İsmet İnönünün iki oğlu da dUnkü yarıtlan 
büyük bir alika ile takib etmiılerdlr. 

Dünkü rota icabı tekneler yarıp Moda
dan baş.lamışlar, arkalara giderek oradan 
dereye doğru yol alın1'lar, oradaki f&Jl\an
dırayı döndükten sonra tekrar Moda açı
ğına, oradan da Fenerbahçe istikametinde
ki. .-mandıraya gidip dere ağzına doğru 
akmıfiar ve ıtart yerinde olan muvualat 
hı tlına gelıniflerdir. 
Havanın çok &ert olması yelkencilerin ;,y

n ayrı manevralar yapmalarına se~b ol
muf ve bunlardan hangisinin müessir oldu
ğu ancak yarışın ortalarına doğru anlaşıl
mlfhr. Baş.langıcda hemen bütün yelken
ciler tramolalar yaparak Moda açığındaki 
tamandırayı tutmuflardır. Mahmud bida
yetten itibaren önde gitmeğe baş:lanuş gene 
yelkenciyi bir gün evvel birinci gelm.ı.;ı o
lan Bürhan, onu da ilk günün bi.rıncisi 
Feyyaz takib etmeğe koyulınu11lardır. Fa
kat Mahmud dün rak.iblerine bariz surette 
tefevvuk etmeğe muvaffak olmuştur. Za -
man zaman durup tekrar fiddetlenen hava 
,arpilerin hazan durmasına sebeb oluyor ve 
yelkenciler rüzgar aramağa mecbur kaliyor 
!ardı. Böylece finişe yaklatıhrken bo?p ön
de giden Mahmud rüzgi.r bulmak için geri 
dönmeğe mecbur olmuş, bu esnada Bür
b.an muvasala.ta doğru yol almıştı. Feyyaz 
d:ıha gerilerde bulunuyordu. 

maçı 

Dün, lig maçlanna hazırlık olmak üure 
birinci kiımenln en kuvetll takımlarından 
olan Beykoz.la Galatasaray, Beykoz çayırın
da husw;i bir maç yapmışlardır. Galatasarıfy 
bu oyuna bir kaç oyuncudan mahrum ola
rak çıkmıştı. Çimen sahaya pek alışkın ol
mayan Galatasaraylılar ilk anlarda Bey -
kozun kuvvetli tazyikı kartısında kalmış;
laraa da, defansın iyi oyunu sayesinde gol 
yememişlerdir. 

Devre sonlarına doğru Galatasaray atıl
mağa ve çimen sahaya alışmağa baş:1ı:ımtf 
ve bunun neticesi olarak devrenin bitme
sine pek az kala bir gol atarak, 1 - O galib 
vaziyete geçmiştir. 

İkinci devre takımda ufak bir değişiklik 
yapan Galatasaray, daha rahat ve dahil 
k.:>mbine bir oyun tutturmuf ve iki gol da· 
ha alarak 3 - O gibi açık bir- farkla galib 
vaz.:yette bulunmuştur. Fakat Beykozun 
kendlne his olan enerjik oyunu, maçın 

sonlarında Galata.saray müdafaasını paniğe 
uğratmış: ve idmansızlık yüzünden çok yo
rulmuş bulunan sarı kırmızı defans hatb 
Beykozun arka arkaya üç gol çıkarmasına 
m~ni olamamıştır. 

Oyun da böylece 3 - 3 beraberlikle bit-
m~tir. 

Beykoz: Hayri, Halid, Bahadır. Kadır, 
Kemal, Kinıran, İskender, Şeref, Şehab, 
Gazanfer, Kazım. 

Galatasaray: Osman, Faruk, Salim, Musa, 
Bedil, Barbaros, Cemil (Sa.18.haddin), Sa-
1.ihaddin (Süleyman), Gündüz, Boduri, S ü · 
lend, (Receb). 

Nihayet Mahmud flni"' iki kıymeta .,. Fener • İatanbulıpor maçı 
kibinden hayli evvel geldi ve yarJ..fı bir sa
at, elli yedi sa.niye ile kazandı. İkinciliği 
Btirhan bir saat dört dakika kırk bir sani
Yf' ile alml.f, üçüncü Feyyaz, dördüneü Ne
dim, beşinci Hayri gelmişlerdir. Üç gün 
u.rfında toplanan puanlara göre İs tan bul 
yelken tampiyonluğunu Galatasaraylı Bür
han 29 puanla alıruttJr. Gene Galat.asa.ray
dan Mahmud 28 puanla ikinci. aynı kulüb
den Nedim 23 puanla ü~üncüdürle r-. Bun
lardan sonra 18 puanla Demirsporden Fey-

Dün, Fenerbahçe stadında İstanbulsporla 
Fenerbahçe futbol birincı takımları hususi 
bir maç yapnu,Jardır. Fenerbahçelller bu 
maça Melih ve Esaddan mahrum olarak 
çıkmışlar, buna mukabil İıtanbulsPor ta -
kımı kuvvetli bir tekilde sahada ye r- el .. 
nuştır. Bir halta evvel yaptıktan matta 
pek fazla muvaffak olanuyan ve az bir 
farkla ııaJlb te!en Fenerbahçe d" bicla.
yett~n itibaren güıel bir tempo tutturarak 

hl'J" lki devrede haklın oynamıştır. Y'!!rin 
çimen oıu,u ve yağmurun sahayı kayak bir 
vaziyete şokmaınna mukabil Fenerbahçe
liJer tamamile •ilurlu bir oyun oynıyaıak 
Basri, Yapr - Yaşar ve Büyük Flkxetin 
attıkları dört golle sahadan galib ayrıl -
mışlardır. Fenerbahçelilerin lık maçlarına 
hamlık olmak üzere yaptıkları bu ikinci 
maçbr. Bu maçta san lS.civerdlil~r birlbir
Ierile daha iyi anlaşmışlar ve kolay gol 
po:ıi!'lyonlarına girmişlerdir. İleri hattın:ia 
?.felih de yakında yer alacağına göre Fz
nerbahçe fordaki tekrar eski kuvvetli ~ek
lin; almıt olacaktır. İyi bir şekilde çalı~ 
FenerbahçeWer tam üç hafta sonra oşı:.ğı 
yukarı fomlarını tutacaklar ve Be,ik.ta,ın 

karşwna çok kuvvetli bir şek.ilde çıkacak
lardır. Diğer kulüblere nazaran bu gün 
Fenerbahçeliler en çok antrenman ve maç 
yapmıt bir takımdır. 

T eniı şampİyonaaı 
tehir edildi 

Tenis ve Dağcılık kulübünde ki Challenge 
maçlarına dün de devam edilmekte iken ha
vanın muhalefeti ve yağan yağmurun şid
deti üz.erine oyunlar yapılamamı.t ve tehir 
etmek mttburiyeti hasıl olmtıftur. 

Bu maçlara eylCılün 14 ve 15 inde devam 
edilecek ve Challenge kupası galibleri belli 
olacakt..ı.r. 

R A Ş l D R 1 Z A tiyatr osu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Beşiktaş H3.şlmbey 
A!le Bahçesinde 

AFA CAN 

Vodvil 4 perde 
Heyet her pazartesi akşamı Beşiktaş 

H!şlmbey Aile bahçesindedir. 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye !<in: 

Bir aylık 
Üç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

Yabancı memleketler için: 

90 kunış 

250 • 
475 
900 

• 
• 

Altı aylık 850 kuruş 

Bir senelik 1600 
imtiyaz sahibi ve başmuharriri: 

N ecip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyatı idare eden YazJ 

işleri Müdürll : 
Cemal Hakkı SELEK 

Basıldı ğ'I yer: Cumhuriyet Matbaası .,) 

-------~8~a-~_n~ı~-<b=-~------~ 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesi rlid ir.~ Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
ıebeb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. . · ~ .... , . ... 

! Eyi!\! 1940 

,- Leyli 
Erkek Yeni Kolej Nehari 

Kız 

iLK - ORTA LISt:. 
Taksimde Sıraselvilerde Yeni açıldı. 

Müdürü • Eski Şişli Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet Kıtc• • 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE genlş mlkya.sta ell•~e 

miyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin çalışınanlzil 
ınk!şafı, sıhhat ve ınz!bat!le yakından allkadar olmaktır. Mektebin de 1 
nazır kalöriferıı tenef!tishane ve Jlmna.stıkhanesl vardır. Hergün saa 
(9 ııe 18) ara.sında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundaıt ~ 

Leyli Iıb Talebe Yurdu talebeleri için 1000 takım eİbı.e imaıı ııl taP 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. ıçtl' 

Eksutme 13 :9 ' 940 cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 
mai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen ııat: Beher takım elbisenin !maliyesi 1400 kuruştur. 
Muvakkat teminat: 1050 liradır. ıııır· 
Isteklller şartname ve nümunesinl hergün Leyli Tıb Talebe YurdU 

kezinde göreb1ll rler. ,r', 
I stekll1er 1940 yılı Ticaret Odası vesika.sile 2490 sayılı kanunda ve ~b~ 

namesinde yazılı vesikalarla birlikte bu işe yeter muvakkat teminat ın• ,..ı 
veya banka mektub!le birlikte tekJ!!I havi zarflarını ihale saatinden b~1gSllı 
evvel makbuz mukablll Komisyona vermeleri. 
~~~~~.....:.....~~~~~~~~~---_./ 

r Devlet DenizyQıiarlişletmesi Umum MUdUrlügUnden :J 
2 Eyliilden 9 Eyliile kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalt<ıf 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtı111l~ 
Karadeniz hattına. 

Bartın hattına 

Izmlt hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
I mroz hattına 
Ayvalık hattına. 

Izmir sür'at hattına 

iz mir lll ve poııtası 

paıl' 
Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Egel ve 
16 da (Ankara) Galata rıht,ımından. , 
Salı 18 de (Ana far ta), Curuartesl 18 ~ (t1llt 
Sirkeci rıhtımından. .~ 
( N o T : (Anafartal vapuru Ineboluya ~ 
gidecektir. ı ~ıııı' 
Salı, Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğur) 'l'OP 
rıhtımından . cuıı:' 
Pazartesi 13, Salı 9,50, Çarşamba, Perşembe ve rtıl 
16 da ve Pazar 8,15 te (Marakazı. Ayrıca c ulfl• 
14 te ve Pazar 19 da (Susl Galata rıhtımınd•~sııl' 
Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 8,15 te C'' 
Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de ve 
martesl 20 de (Konya) Tophane rıhtınıınd 311'ıs" 
Balı ve Cuma 19 da (Seyyarı. Tophane rıhtı.mı~ 
Pazar 9 da (Bartın) Tophane rıhtımından. ıift' 
Çorşamba 15 te (Bursa ), Cumartesi 15 te c ıJel 
Sirkeci rıhtımından. ~tırl· 
(NOT: Cumartesi postası Izmlre kadar gldece .ıj.I 
Salı ıı de (Kade~l ve Pazar 11 de nzmlr l, O 
nhtımından. 
Perşembe 13 te (Tırhanl Galata rıhtımındall· 

NOT : Vapur seferleri hakkında her türlü malilmat aşağıda telefol' 
numaraları yazılı acentelerimizden öğren!leblllr._ 

Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube > 
.~-......... ____ _ 

Sirkeci • • 

Müdürlüğü binası altın da . 
Galata rıhtıınL Mıntaka Liman 
J\eisJW. bin l altında. 
S irkeci, Yo cu aalonu. 

Milli Piyangonun Zafer keşidesinin zaferini 

ABLA'nın uğurlu ı\. Liralık en büyük ikramiyeyi NiMET 
elinden aldığı 298454 numaralı bilete 

GİŞESİ 

Pangalb Bayır 
sokak 52 numarada beton demir işçisi Bay Kevorka 
kazandırdı ve paralarını derhal tamamen verdi. 

,.., •. 
Zafer Piyanıosunun 601000 lir g:e· 
kazanan . 6 senelik müıterlsi BaY -p1· 
vork, Nll\fET ABLA'nın elinden 

,.,. ı" rını Alırken 

Zafer koşidesl.nlıı zaferini 
kazanan ufurlu elli 
Nİ!llET A'.BLA 

Birinci 1000 Lira Nimet Ablanın uğurlu elinden almış olduğu 243764 numaralı 
bilete 93 Piyade Alayı Muhabere Takımı namına Muhabere Çavuşu Bay Musa 

T urguta 1000 Lira kazandırdı . 
ikinci 1000 Lira gene NiMET ABLA'nın uğurlu elindeu almış olduğu 256739 numaralı bilete Kırklareli Tırnah caddesi 

1 numarada yemişçi Bay Vakuba 1000 Lira kazandırdı 
Her ay olduğu gibi bu ay da binlerce yurddaşını bir çok ikramiye vererek yüzlerini güldürdü 

10 a ı Sayın müşterilerim ikinci keşidenin devamlı biletleri geldi. lzdihama mahal vermemek için gişem saat 
kadar açıkhr. Yeniden bilet almak isteyenlere ikinci keşideden devamlı bilet veriyorum. 

gece 

Hiç bir yerde •ubesı olmıyan Nimet gl•e,ın ı n adresi. lstanbul Eminönü tramvay caddesi No. 2 9 • 31 TOi: 2 4:082 ll.IMET ı.:. IŞESl sahibi NiMET ABLA 

Uç 
EACK LONDON 

Mütercimi: N. AYKUT 

a 
Macera Romanı 

TEFRiKA: 28 

arkaya bakıyordu. Sahildekiler etyalıırı o
muzlamışlar; ormanın derinliklerine dalıp 
gitmişlerdi. 

Kafile ormanın içinde ağaçsız bir mey
dana varmıştı. Meydanda küme küme 
ırgadlar çahfıyor, daha verimli olan ka
uçuk ağacı dikmek için ormanı açıyorlar
dı. 

Leonsia kafilenin başında yürüyordu. 
Yanında da babası vardı. Kardc,..leri Ri
kardo ile Aleksandro, eşyaları sı rtlaını.y
lardı ve ortada yürüyorlardı. Francia: ile 

•- Canım siz de ama lif anlamaz a • j . •- Müsterih olunuz, kaptan! Parayı ce· Henry'ye gelince onlar da en arkadan ge
damrnıtsını.ı. Böyle b:.ı hal vukuunda pa- bınizde bilin. Mister Francis'in indirde bin liyorlardı. 
ranw tamamen aJ41caJwnız., dedik ya... doların Wı mı olur?. Bu garib kafileyi orta yafta, narin ve 

Francis, gittikçe artan öfkesini (Üç zap- Bütün bu sözlere rağmen kaptnn Trefet- uzun boylu bir adam karşıladı. Alını sıç-
tediyordu. hen h.il& inanmış gOrünmilyordu. F..nriko ratarak üç ağaç gövdesini atladıktan sonra 

Kaptan devam etti: Solano söze ka.n,tı: önlerinde durdu. 
•- Bundan başka bir şey daha &rzetmek •- Mister- Francis l\forgan pek muhte- Leon.sia'yı görünce hemeıt atından iuC'i; 

isterim. Ayrıca masraflarımız da olmuttur. rem bir centilmendir, kaptanım .. Bin pe- şapkasın ı çıkardı; ihtiyar Enriko'yu büyük 
Francia cebinden bir karne ile bir- kur- soluk çekini Sinyor Melhor Gonz•lf"'i ba- ve samimi bir dostlukla seli.miadı. Gözle

,un kalemi çıkardı; bir teyler karaladı ve na derhal verdi. Gördüğün pa.re torbası 

1 

rinde gene kıza karşı büyük bir hürmet 
kaptana uzattı: odur. ve muhabbet okunuyordu. 
·- Bu kiğıdı Boku del Toro'da otu - Bu aırada Leorurla sahildeki eşyalann a· İki gene Morgan daha bu zata takdim 

nn Sinyor Melhor Gonzales'e gölürün. rasında bir Vincester tüfeğine fi.f<k yer- edilmeden önce kendisine yapılan teklifi 
Bin altın dolarlık bir bonodur. Sinyor leftiriyordu. Kaptanın çoktanberi gozun - tereddüdsüz ve büyük bir memnuniyetle 
Gonzalea benim bank.erim ve ayni ı.emanda den kaçmayan para torbası gene kwn a· kabul etmişti. İstenilen atları derhal ve-
acPntemdir. Parayı ılze derhal öd~r yeklannın dibinde duruyordu. recekli. Kendi bindiği atı gene kızın ö -

Kaptan Trefethe.n'in gözleri fincc.n gibi Kaptan Trefethen, düşünceli bir tavırla, nüne getirdi. Özengileri kı!alttı ve Leon-
açılml.flı. Elindeki kiğıdı, ~k de ltimad e- yolcularının uzaklaşmaıma bıııktı. &onra sia'run ata binmesine yardım etti. 
denıiyerek, evirip çeviriyordu. ~ndalı denize ıürerek yelkenliye c1oğru •- Ne yazık ki, diyordu, berbad bir sal-

Henry dedi iti: ilerlemeie bqladı. Ara aıra batını çevirip gın i.rıı oldu ve çiftlikte hayvan bırak • 

madı. Fakat k8.hyanın atı sapsağlam ve 
Sinyor Enriko'nun emirlerine amadedir. 

Enriko çiftlik sahibine teşekkür ettikten 
sonra ormanda ve dağda hanği yollardan 
gidilmesi münasib olduğunu sordu. İki 
do!t konuşmağa başladılar. ÇUtlik !ahibi 
bir aralık petrolden de bahsetti; ve Franci:sı 
serapa kulak kesildi. 

Bir aralık söze karışarak: 

•- Sinyor, dedi, Panama'da petrol bu
lundu öyle ml?. 

Çiftlik sahibi büyük bir ciddiyetle ce
vab verdi: 

•- Evet efendim. Babalarımız ve dede
lerimiz esasen burada petrol bulunduğunu 
biliyorlardı. Fakat Hermosillo kumpan}ac; ı 

gizlice mühendislerini gönderdi ve araziy i 
eline geçirdi. Bunun gayet mühim bir pet
rol madeni olduğu söyleniyor. Benden.iz 
p~trolden pek anlamam. Yalnız Şunu söy
leyebilirim ki bu adamlar, kazılmadık ) er 
bırakmadılar. Bütün memleketi petrole 
&arkettiler. İddia edildiğine göre petroli.in 
tazyikı ve mikf,flrı o kadar çokmu~ ki 
mayii zaptedemjyorlarnuş. Uzım olan bir 
pipe-linedir. Limana kadar uzun bonı dö
şemek icab ediyor. Fakat bu it yapılınca
ya kadar petrol ziyan olup gidiyor. 

Franclıı sordu: 

•- Hiç olmazsa ihtiyat depolar hazır
lanmaml.f mı?. 

Ve bunu ıorarken Tampiko petrollerini 

düşünüyordu. Delikanlı hemen bütün ser
vetini bu petrollere yat.Jrmıf, ve eshan1 -
ların yükselmesine rağmen, Nevyorktan 
çıktı çıkalı bunlardan bahsedlldlllni hiç 
işitmemişti. 

Çiftlik sahibi başını sa lladı : 

•- En mühim mesele nakliye meseleJi. 
Kuyulardan Umana kadar petrolü ta,ımak 
çok güç. Vadilerin ortasında petrol ~ölleri 
teşekkül etti ve siyah altın sarp boiazlar
dan boşuna akıp gidiyor. 

Francis vakti.le Tampiko kuyulannda 
vuku bulan bir yangın felaketini hatJrla
yarak: 

•- Hiç olmazsa bu tabii depoların üs
tü örtülü mü?. diye sordu. 

•- Hayır, Sinyor! 

Francls teessüf ve teessürle başını sal
ladı: 

•- Bu kat'iyen ihmal edilmemeliydi!!.. 
dedi. Sarhoşun biri bir kibrit atar, yahud 
da çiftlikten kaçan her hangi bir ırgad 
intikam sevdasına kapılır ve bir anda her 
şeyi mahvedebilir. ffiç böyle it mi olur?. 

Çiftlik sahibi itiraz etti: 
•- Çok doğru söylüyorsunuz ama, 

muhterem Sinyor, bendeniz HermosiJlo 
kun1panyası değiJim!.. 

Franclıı izah etti: 
•- Bendeniz de zatı ilinize de~l, kum

panyaya hitab ediyorum. Sözlerim tama
mile onlara raci. Ben de biu.at petrol if-

!> 

!erile u~aşıyorum. Bu çeşid k•"'ıot t1, 
yüz binlerce dolara mal olıntJOitıı.f·ô' 
d~ ~u çeşid kazaların nasıl çıl<!Jğl I 
turlu belli olmaz... ter/. 

Petrol kazalarını önlemek için ııt ii , 
pılması icab ettiği hakkında Fı'9.rıc ~ t/ 
bir çok '40yler söyleyecekti. Fal<'t.1,. 

1 ( 

rada, çiffiik kihyas~ elinde .ıu~t»~, J..I> 
sürerek yanlarına gelmişti. Il~ dl!I r' 
tenleri selimlaclı, sonra, biraz otc f 
şan ırgadlara baktı . tJe· ~ 

ÇüUik sahibi büyük bir neıo~• r 
yasına dönerek: ,ı~ 

,_ Sinyor Ramirez, dedi, ıutfe",,t1 
dan iner misiniz?. Dostlarımın bO f 
yacı var. .,ııı 

Ve k8.hya attan iner inmez, h•>"' ,A 
riko Solano'ya takdlm etti tıl' ı>'f. 

·- Aziz dostum, dedi, bu at ,r ot.feıt 
mile size aiddir. Şayed ölilı'SO 1 ı&•~ 
şumları iade buyurursunuz. JC.· ~~ 
zahmet olacaksa buna da lüzU_l'I\ >'°etli f. 
istediğim bir teY varsa o da kı)'~ıdif·· ;I 
luğunuzun ebediyen devam eıı;::t 0110 ' 
nim için bundu büyük şe 0~ 'l 
Çiftlikte misafir kalamayışınıı& ç ıJ• /, 
teessirim. Fakat sanırım buna .ıııı 10-1~ 
Jefe Politiko kana ~~amı~ bıt 

8
pabl ,,,,,ıl 

Hiç şakaya gelmez. Bızım sı-z:e Yd• ~I 
ğimiz bir yardım kahyor. O eJC ~·• 
IU'a gelenlere yanlıf yol ~österrfl 
ruz; kaybettirmek.. ,si 

(Arı.a>' • 

t 

tı 
dı .. .. 


