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Mısır lirası kaçıran 
dört beş hacı yakalandı 

Emniyet Müdürlüğü -
Almanya İzmir Fuarına 

iştirak ·ediyor 
hacca giden bazı kims • g_eçen sene 
tedarik ettikleri Mısır ~leln burada 
olarak memleket h .. ra arını gizli 
r arıcıne ka d ki ını .ve bu paralarla ha çır ı a. 
tesı>ıt etrnişlir. Bunlard c Yaptıklarını 
nesı vakalanmıs 

5 1
an dort beş ta-

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
İzmir 8 (A.A.) - Alman bükü· 

metinin sanayi propagandası ma
hiyetinde olarak enternasyonal İz· 
nıir Fuanna iştirake karar ver• 
diği haber alınmıştır . .' orııu arı yapılmıştır. İDARE YERİ: İSTANBUL, ANKARA CADDESİ No. 96 - TELEFON • YAZI İŞLERİ: 24154, İDARE: 21768 
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Uzakşarktaki 
Hareketler 
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aponya.nın 1111111111111111111 

lerini %a t' A•ycı hazine. 
P etmesi ç· 

Ve Pa.ilik • '. ınde 
merikcz ·ı denızınde A. 

ı e meni l 
d eıczd üm ett • .. d cıcıt eri 
ı. l ıgın en ı. 
1<0 cıy ol pe,. 

U
•ıı1111111111ııııı1111111~~Yacaktır. 
zak Şarkta ;11~~~·~~111~ı111uıııııı11111u111 
'l_a bir Ya..;,.d a_ uuııag~ miihey. 
•ıne gelen .. ~ d~rınden de

~•rde daha ıık ııurültulennj ıu gün. 
ge bati dık ' ve daha vazıh . . 
. a • Japonlar .. 1 d lf•lıne· 
İdea) belinde tahakkuk o e enberi bir 
•ılıkları, Aıya A _,_, __ •ltirıneğe ça. 
Pıne daha büyük b~'"""'""dır Prensi. 
tılarak zanıanın v ır ~eınıniyeUe ..,. 
tnı İatifadeye° erdıgı fıraattan aza. 
llitler'in A ıayret etmekted" l 
raJtığı bu ~:r~ ~tbik.etıneğ: :i: 
Y•da da b" . ııaternı acaba A .. 
mi? ır ıdeal la 

Arnerıkalı M 0 ,rak doğabilir 
aı UlUn yıllar ya.:~ro~ nu? nazariye• 
da sığınacak b. Şıınalı Amerika. 
Aırıerıkay ır Yer bulabildi B""r· 
aı:ca1.; a famiJ Pın ik ~ un 
'"-es ıu •on yıllarda b:ı,_muke~ ~nızın, 

e nalına gelm • ı bır mii· 
Lu.,Ya ıl;."ıadi _ege çalıtrnaktadır. 
~•cıa~ birıbirine :~'j;aebellerinin bu 
'' bır oırada bun g ndıgı ve yaklaı· 

~.,elı.e ne d un ••kı ıekıl ve h"" 
b . erecev Ld U• 
"•Yetı o.cı 'e "" ar tatbik ka 

ıuu • ugu da bakkile ·· • 
, . <..ur .. Avrupad . ıupbe mev· 
":""' •ç•nd a bıle, bu iıin '-·--' 
tuııd e rneydana - .... 
kı ır~ keıtirrnek kabil geie_c_•iinı bu 

ve dınler ..ı· deıılken ••· 
Aı1acıe b"" , • "'Y•n olan ihti 
Li.ı ... ıı..ı, : 1

•• 11Ya.i "• ;~•'--' yb~ , ııraırnak hak. ..,,_ ... , ır 

ı.ıık bir hayal ol . ıkaten çok u
J\ vrupa birli . . ıır: Bır Ameril-- b" 
•urı rını rnufnk·· '- ....., ır 
al ar nıcvcud bulu un •ılacak un. 

arda böyle birlik) n~uau ıçin bu kıt. 
nı e ... ı. erın doğına.ına • 
ku1r .. . teyler Yokı ma 
1 uru ıçınde b ur. Creko·Litin 
•kette ay ulunan her ilci 
•il nı <amanda ik mem. 
leb~' de anahatlar .. .. tıaadj menfa· 

""· ı ••· b'· .. uatunde tekıif ed" Ya . . - Ulun b I• b. •çın Y&rid d .. . u htaablar A .. 
ıı •lem d -· •rıldır. Çiirık·· A 

ile ç· •gıl, alernlerd· Ju ıya 
.. ın, ve H" d" . ır. aponya 

~~ltrnlekeleriın ıkçıni İle Felemenk 
lltıle bir k • Pe ıenif hail · · 

orta A ıt a aayılaa bil . ~ ılı· 
•Ya Ye nih e Hındıatan 

oe baıka b k •Yet tiınali • . ' 81 ad"" ... ya ge-
Y•ların ar·•-- unyalardır. Bu d · • 
hulunrn d -:-mda hiçbir .. un 
ııedi a ıgı gibi Yakın b. nıunaaebet 
etrn ke kültürel b. ır atide iktı. 
ııenJ~;;.._deb kabil deg~rild~ünMaaebet teaia 

0~• ~.·.... ır. aal-ı · 
ıınıflar ... •.ınde itte h"" ı •-- ut· . V&rdır oy e ""VVelli :i" rnuhıcirıe; Avrupa Ye Amerika 

1 aba l•llİf b. rneınleketi olduğu · . 
•n bu ina ır ufuk İçinde d ·· - ıç~ 
Iİia •bnitt~lar ••asında bir birfü."':•bı. 
diatan..ı . •Y•da Ye hatta _, ___ e~-
. • aa bile b"" 1 Y~ Hm 
•uıne biiı.. oy e bir Yahd tin" 
Ja un tartlar - · . e le· 
Ponyanın ç· inanıdır. O halde 

tundan ın ve F •anaanın auk 
0 .. IOnra Hind· • • U• 
"•uıteınlekelerj .. ı~ını ve F elernenk 
e beyhude mi:;•ındeki davaoı boı 

Biit'" 
ta ib un büyük m'"ı 
le~ le ve ıerek ,u::;.v~Uiler' ıerek 
rn '"•nda lıendj 1 amme vicdanı 
. eıru ve haklı .• hattı hıırekellcrmi 

bı, Yol goıterınek için b"" 1 
Y k a leveaıül 1 • oy e 

o k.i bu hakik .• rnıılerdir. Şüphe 
ler de k atı Japonyada bil 

P• çokı J •n· 
ladı biç olına ur. •ponyanın --•-
ı· ZRA .. ..,... 
a etrnekr •Yanın Yarıaını . ti" 

,. d'· ır. "fıpk, k" ... 
un •ğii ıribi. s . ea 1 fatihlerin dü. 
~Padaki karı •kız on senedir A 
tıfade eden ııklıktan zerre ' "'!" 
tirndiye kad Japonya Plinınuı"erre ... 

• ar rnuvaff~. Yanıını 
•lrnıı bulunmak 1Y•lle tatbik 
Japonya her ·· tadır. Fakat · d" 

1 ıun b tırn ı 
•or u~larla karıı1aı..:S, adımda eıaah 
•cnebı propagandaı tadır. Biraz da 
tuu~unu idrak eden~ lahrikile ınilli 
berı lıtiklal rnuhareb~:i:;- &enelerden
Yetle yaptığı "b. J 1 nıuvaffaki. 
rek r h ıı 1 aponyıının b 
b · e 1 er feyden evvel u ha. 
ıı anlaıma mevcud bul..;,.,. atalarında 

i
m.,,, Sovvetle li. . . a.ına raj. 
eme , rce aa ıyı leli.kJu . 

ki ib•: _Sovyellerle Japonlar edı. 
d tılıfın derini··· Alın ara.ında. 

•n daha z ıııı anlarla olan. 
deriz. ç· dıyııde olduğunu tahmin 

ın e ve p "fik e-
A.ıneri.ka ·ı aaı denizlerinde 
•iliğinde 1 

•J de menfaatleri teaadiıın 
lor· • n, aponyanın A 

ını zaptetrn · ıya hazine. 
tak'-- B eaı Pek kola~ lmı 

'"· ununla b b ' 0 Y•· 
~~vaf;akiyetleri ha her ~aponyanın 

8U bir keyfiyettir~ arbın &onuna 

N. A. KOÇUK.\ 

Her gün bir çoğu yakılıp yıkılan 
petrol tasfiyehanelerinden 

Alman endüstri merkezlerinden ve ~ 
biri korkunc alevler içinde 

Mans 
• 

denizinde 
muharebe 

53 Alman tayyaresi 
dü,ürüldü, 16 İngiliz 
tayyaresi kayboldu 

Londra, 8 (A.A.) - Bu gün !ilanı üze
rinde hava he.rblerinin en büyüklerinden 
biri vuku bulmut ve neticede 53 Alman 
tayyareai düşürülmfıştür. Buna mukabil 16 
İngiliz avcı tayyaresi kayıbdır. Bunlard.an 
bir kısmının donanma tarafınd.an kurtarıl
lnlf olmaaı muhtemeldir. Hücumu yapan 
Alnuın tayyarelerinin büyük bir kısmı, tek 
veya iki motörlü avcı tayyarelerinin refa"' 
katinde hareket eden bombardıman tay
yareleri !dl. Bu günkü zayiat ile İngilt"'e 
sahilleri üzerinde ve civarında kaybedilen 
Alman tayyarelerinin sayısı 349 u bulmuş· 
tur. Almanların bugünkü hedefi gemi ka
filelerini batırmaktı. Bunlar yalnız kısmen 
hasara uğramışlardır. 

Afrika da 
harb 

İtalyanlar İngiliz 
Somalisindeki harekatı 

durdurdular mı ? 
Kahire 8 (A.A.) - Resmi tebli~e nazaran 

İtalyan!aı İngiliz Somalislndeki ileri hare· 
ketierini durdurmu$lardır. 
Tebli~de töyle denilmektedir: 
B:ıtı çölünde 7 ağustosta hududda Ym bir 

&Ükiınet hüküm ıürmilştür. 
Sudanda: Atbara üı:@rine muvnf{akiyet

aiz bir hava baskını kaydedilmiştir. 
Soır.nlide, derpiı, edildiği veçhile, düşman 

kuvvetleri Hargeisa Adbeina'yı zapttan sen 
ra durmu~lardır. Y•lnız hava istiqaflan ve 
bu movkller etrafında küçük bir faaliyet 
kayderlilmittir. 

Burao böhcesinde ve doi:uya doğru vazi· 
yet normaldir. 

Kenyn ve FiliJtinde kayda değer bir hl
dise olmamışb.r. 

İngilizler İtalyan 
üslerine hücum ettiler 

Kahi..., 8 (A.A.) - İngiliz have ltuw<.tle
ri t<bliAI: 

Müteaddld ketif uçutlan yapılarak kıy· 
metli malCtmat elde edilmiştir. Trablus
garb hududunda Bardia limanında vapur
l~ra hücum edilmif ve büyük bir bina Uh
rıb edJlmiştir. Trablusgarb sahillerinde 
Tobruk mıntaka.aında yapılan bir keşıf u· 
ç~ esnuında deniz: tayyarelerimiz:den bi
rı dü"'1an taraiınd.an düşürülmüştür. Bu 
~YYarenin mürettebatından biri ölmüş. 
diler üçü yaralı olarak esir edilmiştir 6-1 
alustos &ecesi İngiliz bombardıman tay -
~&releri "'1'lcl Afrikada Eritre ve Ma ... wa· 

ki lıatyan denlzalb ·· " b.. imi lerdir ussune ucum e ş-

bir d · ~lınan TRpora nazaran bir gemi ile 
Ya Jentıaltıaına tam isabet vaki olmu~tur. 

pı atı dii,er bir hücumda Üç gemi hasara 
uiratılrnı~tır. Tayyarelerimizin hepsi sali
men !ialerine dönm .. 1 d' D" Uf er ır. 
ta u,~ muharebe tayyareleri dün Iı.lal
ı.i:•hga •srnı,laraa da avcı tayyarelerimi-

cumuna me"dan d . 
J:Uütleıdir. " verme en gerı dön-

1 

• 

1 

Manş denizinde bir İngiliz gemisi, hücum eden Alman tayyarelerine 
kar§ı defi toplarla mukabele ederken 

KaysePililePin bf P muoaffalılyetl 

3950 rakımll Erciyes zirvesine 
çıkmağa muvaffak oldular 

Koyseri 8 (A.A.) - Kayseri ııenclerinden 
kadın, erkek 40 kitillk bir grup geçen pazar 
günü orta Anadolunun en yüksek zirvesi 
olan 39:.0 rikımlı Erciyes zirvesine çıkma· 
ğa muvaffak olmutlar ve buradakı defteri 
imz:alamışJardır. 

Gencltrimlı.ln bu tefebbfuılerine, Erciye
sin 250"1 rakımındaki istasyona kadar, ara
larında Vali Şefik Soyerln de bulunduğu 
bir çok Kayaerliler de iştirak eylemişlerdir. 

bta. .. yona kadar kafileler otomobillerle 

Berbera limanına 
doğru ilerlemek 

kolay olmıyacaktır 
Londr• 8 (AA.) - •Reuler. İnıı\liz So· 

malisinin latlllsını münakaşa eden Reııterin 
askeri muharriri diyor ki: 

Somnlinin müdafaasını temin eden kuv
vetlere kumanda eden liva Generali Cha
ter'in ,.azi!esi düşmanın adedce faikiyeti 
göı:önüne getirilince kolay olmadığı anla
fllır. Diğer orta tark mmtakalannda vaz.i
ye kıt'alarına intizar edemez. Afrikada yap
ye kıt'nlanna intizar eedmez. Afrikada yap 
tığı tecrübelere, kumandası altına konulan 
kıtaahn yüksek evsafına ve Somali toprak
lan ikliminin müstevlilere karşı koyduğu 

müşküJ8t2 &iivenmek mecburiyetindedir. 
İt.a1yanlar 1 misafirperver olmtyan ve ku

rak bu memlekette ilerledikçe iaşe üsle··in
dtn waklaşmaktadırlar. Halbuki mutlak 
surette bu kıtaata yiyecek maddeleri, ben
zi:l ve cepane tahsls ve sevketmek mecbu
riyetindedirler. Binaenaleyh dağlar ara -
sından Berbera limanına dolru daha ileri
ye ıitmoleri kolay olmıyacaktır • 

gitmişler ve genclerimiz bu noktada kafi
l'!den ayrılarak zirveye kadar alb saat sü
ren çetin bir çıkışa baışlamışlardır. Kafileye 
~tirak etmiş olan genclerimizden hiı; biri 
yolda kalmamıt ve hepsi zirveyu varınağa 
nıuvaHak olmuşlar ve aynı sureHe istas
yona dönmüşlerdir. Geneler istasyonda keh 
dilerini beklemekte olan Kayserliler ve 
Vnhnıiz tarafından bu muvaffakiyet
lerinden dolayı tebrik ve takdir edilmiş

lerdir. 

Rumen - Bulgar 
müzakereleri 

Bükret 8 (AA.) - Önümüulekı ilti gUtı 
zarfında Kraivova'da BulgarlarL.1 Rumc.n
yadan al'azl iıtediklerine dair müzakercle
ı·in başltımasına intizar olunmakt.ıdıt'. 

Hariclyf' Naz.ırı PoPofun reisUği altında 
bulunan Bulgar murahhasları sabahleyin 
Bükreşe gelmiş ve öğle yemeğini Ruınaı:ya 
Raı,vekdi Gigurtu ile beraber yenıişlerdir. 

Rumanya namına müzakerelere iştirak 

eden murahhaslar Rumanya Hariciye Na
zırı Manollescu ile Rumanyanın Sofya ve 
Belgrad elçileridir. 

Rumen • Macar vaziyeti 
gargin 

Londra 9 (A.A.) - Öğrenildıjjine ~öre 
Rumen .. Macar ihtil.ifuu halle matuf mü
zakerelerin esas tartları üzerinde mutaba
kat elde edilememiştir. Rumen halkı Tran
silvanyadan herhangi bir parçanın Macar
lara bırakılmasına kat'iyyen itiroz: etmekte 
ve bu hal Almanya matbuatında Runıenler 
aleyh.ine ıı;iddetli hücumlara &ebebiyet ver
mektedir. 

gidiyorlar 
Reisicumhurun bugün 
Y ozgada hareketleri 

mukarrerdir 
• • • Ankara, 9 (Huıuıi) - Cümhur Reiıi lımet İn· 

önünün bu gün otomobille Y ozgada hareketleri 
mukarrerdir. Milli Şef ıon zelzelede harab olan 
yerleri gezerek tetkiklerde bulunacaklardır. 

Milli Şefin Y ozgaddan sonra seyahatlerini Ço
ruma kadar temdid etmeleri ve Merzifonu da ıe· 
reflendirmeleri muhtemeldir. .. .... 

Ankara 8 (AA.) - Reisicumhur İnönü bugün Öğleden evvel Büyük !\!illet 
Mecllaindeki dairesinde bir müddet meşgul olmuflardır. 

Son zelzelede harab olan vatan köşelerinden ••• 

Tayyare 
MeydanlaPına 

hüeuın!· 

Yeniden bir çok 
petrol depoları 

tahrib edildi 
Londra 8 (AA.) - cReuter. Bahriye Ne

zaretinin öğleden sonra neşredilen tebliği: 
Donanmaya mensub hava kuvveUerinden 

Skua bpinde tayyareler Be.rgen'in tahminen 
8 kilometre cenubunda Dolvik'te petrol de
polarıill' karfl muvaffakiyetli bir hücum 
yapmışlardır. Bu mahalde ceman 7200 ton 
istiab kabiliyetinde 3 petrol deposu bulun· 
makta idı. Depolardan büyüğünün infiWc 
ettiği görülmüştür. İkincİ5İ yakılarak ciddi 
hasara uğratılmıştır. En küçükten bulunan 
üçüncü depo ile depoların tulumba tesisah 
ve rıhtıma da büyük zararlar verdirilmiş
tir. Çıkan büyük yangınların yayıldığı ve 
depo!arın tamamen mahvoldukları z:anne
diJmektedir. Tayyarelerimııin hepsi snli • 
men üslerine dönmüşlerdir. 

••• 
Londra 8 (AA.) - İngiliz Hava Nez.ıreti 

bildiriyor: 
Dün İngiliz: bombardıman tayyareleri 

düşman tarafından işgal edilmekte ol~n 
Cherburg ve Hamstede tayyare meydanla· 
nna gündüz hücumları yapmışlardır. 

Geceleyin de fena hava şartlarile karçı
laşmalarına rağmen bombardıman tayyare
lerimiz Hamburg petrol tasflyehanelerini, 
Y..iel deniz inşaat teza:ahlannı, ham lev<ııım 
depolarını ve A1manyanın doiu şimaHnde 
bazı tayyare meydanlarını bombard.ım:ın 

ctmi~lerdir. 

Amerikada senede 
18000 tayyare 
imaline ~irişti 

Londra, 9 (A.A.) - Vqingt<>ndan bildi· 
rildiğine göre A.menka hükUmeti yeni ima-
1.itı harbiye fabrikaları ve bu meyanda 
yeniden altı tayyare fabrikası yapılmak 
üzere 200 milyon d"lar tahsis etmi~tır. A
merikada tayyare imali.tı senede 10.800 mlk .. 
tarını hulacak derece arttırılmıştır. Bu 
miktarın alınan tedbirlerle gelecek sene 
k~nunusani ayına kadar senede 18,000 nis
pebne çıkacağı bildirilmektedir. 

SON 

HABER. 

Berber anın 
müdafaası 

Londra. 9 (AA.) - Londranın iyi haber 
alan mehafilinden öğrenildiğine göre, İnil .. 
Jiz: kuvvetlerinin İngiliz Somallsinin mer .. 
kezi olan ve en mühim limanı bulunan 
Berberanın müdafaası için, Berberanın ce• 
nubunda bulunan 2000 metre irtilaındaki 
dağ silsileleri boyunca mukavemet göster• 
meleri muhtemel bulunmaktadır. 

Berbera hakiki manasile modem bir li· 
man sayılamaz:. Filhakika gemiler liman• 
dan 400 metre mesafede demirleyerek mav .. 
nal&rla 00..ltılmakta oldukları gibi, yolcu• 
!ar da sandallarla çıkarılmaktadır. Bundan 
maada çöl rü.zgirı senenin üç ayı büyük 
bir şiddetle esmektedir. a rüıgD.r tam 1~ 
haziranda esmeğe baflayıp, biWasıla 15 
eylUle kadar esmei:e devam ediyor:. Sür'ati 
baun saatte 190 kilometreye varan bu ya
kıcı rüzgar, bütün sahil boyunca büyük 
faaliyetleri imkinMz bırakmaktadır. Berbe
ra limanındaki itler de bu rüzgB.rla cldd! 
bir surette müteessir olmaktadır. 

240 kilometre uzunluğunda olan ve vcsa• 
iti nakliyenin geçmesi için pek büyük müş• 
kül.it arzeden sahil boyunca giden yo!.da.-ı. 
me7kUr İtalyan kuvvetinin geçmeğe teşeb• 
büs etmesi tilpheli görünmektedir. Bu yol 
gayet dar ve donanma ve kara k-..ıvvetleri
nin topçu ateşlerine maruz bulunmaktadır. 

Amerikada 400 bin 
kisi silah altına 

' 
çağırıldı 

Londra. 9 (A.A.) - Va,ingtondan bildi· 
rildigine eöre Ruzvelt, mill1 1nuhafıı.larla 
ordu ihtiyathırını bir sene iı;in silah altına 
çağırmı11tır. Bu kanun 400,000 kişiye tamil 
buJwunaktad.ır. Kanun mer'iyete girer gir· 
mez milli muhafızlar beşinci kolonla mil• 
cadt"le ile tavzif edilecekler ve Amerika nı• 
sıt küresinin herhangi bir noktasına viki 
olabilecek istila hareketlerine katll ko• 
yacak.lardır. 

Amerika farikalarında 
çalısmak mecburiyeti 

24 saate çıkarıldı 
Londra, 9 (A.A.) - Amerika lwb imala

tını sür'atlendirmek için fabrikalarda 24 
aaat çaıı.mak. mecburiyetini koymu~tur. 
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~INl~D©ll..U 1 
HABERLERi .____ __ 

Kütahyada: 

Hn~a'1'e 
(Jozef Rllno) dan 

Bir gece düellosll 
Çeviren: Ömer Nf:JAP 

" Bir akşamdı. Barın kapısından iı;erı. ·~lin- rın geceyarısı sigara ışığında ta~ I 

Dün akşam 
bir otomobil 
kazazı oldu 

Bir çocuk, otomobil 
altında ezilerek feci 

bir şekilde öldü 
'Dün akşam, Tophanede, bir çocuğun ö

lüm.ile neticelenen bir otomobil kazası ol .. 
mue:tur. Şoför Mahmudun idaresindeki 2477 
numaralı taksi otomobili Karaköyden Bfo
~ giderken, Dikimhane önüne geldiği 
uman karf1Sına bir ekmek kamyonu cık
mış:, toför kamyona yol vermek için oto
mobili kenara almış, bu sırada otomobllin 
önüne bir çocuk çıknnftır. Şoför bu sefer 
de direksiyonu !IOI tarafa kırmışsa da kaza
ıun önüne geçememiş, çocuia çarpmıştır. 
Çocuk. bu çarpma neticesinde aldıjı ağır 

yaraların tet:irile biraz sonra ölmüştür. Şo
för yakalanarak tahkikata ba$1<"nmııtır. 

İlk ve orta 
kadroları tedrisat 

İlk tedrisat umum müdürlüğü kadroları 
hazırja.nmağa ba.şlamıJtır. Verilen emre 
göre, eyhllün ilk haftasında viliyctin ilk
mekteb muallim kadrosu te!'})it edilerek 
Vekalete gönderilmiş olacaktır. Kadrolarda. 
tuııkledUtn ve yeniden viliyet eınrine ve
rilmek istenen muallimlerin aayılarile 1(1-

lan mt-kteb ve talebe miktarları da bildi
rilecektir, 

lstanbul Viliyeti kadroları ha1ırlamaia 
bu ayın yirmisinde başlayacaktır. 

İ!tanbulda, ialevi sebeblerlt ve mektebin 
u,akJııı dolayu.ile nakıUerini i tiyen 300 
df'n faz.la muallim vardır. Kadrolnr yapı
lırken bu mı.ıallim.lerin arzuların1n imltin 
nıspetinde yerine ıetirilmesine de çalıtıla .. 
~ktır. 

Orta tMr-isat umum müdürlüğü de kad
foların erken hazırlanması için faaliyete 
eçmıftir, İstanbul orta tedrisat kadrosu-

' nun ta5laiını l\faarif müdürlüıtü hazır!a
ya.;ek, Vekilete gönderecek, Vok8let lcab 
tde;-ı tadHib yaptıktan aonrı kadroyu ttb
lii: ıdec"ktir. Mıarif müdürlütü. kadro tas 
latını h.czırlamıl• baş1amıtur. 
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1 KISA HABERLER 
Tİtıııııııııııuıııı111111111111111ıııı111111ııııuııı1111111111111111111111111 

lktısad Haberleri 
* AL~f.\S Al'lı'LAŞ\fASI - Alman an

la; ma.sunn 1\-lecliste tasdikı piyasada tesiri
ni gOstcrmiştir. Almanyadan bu günlerde 
elektrik \-'e inşaiye malzemesi, hbbf ec
za gelmesi beklenmektedir. 

* BiRLiK U~IU~Iİ KATİBLil;i - İh
racat ve ithalat birlikled umumi katiblı

ğine tayin edilen Salih, dün yeni vazifesi· 
ne başlamıştır. * LASTİK UITIKARI - Fial mürakabe 
komisyonu dün ak:ıam toplanmış, otomobil 
ıa1.tiği fiatları üzerinde tetkikler yapmıştır. 
Bu madde üzerinde hakikaten ihtikar ol· 
duğu tespit olunmu1tur. 

* MACARİSTASLA TİCARl:r - Bu 
he.ita sonunda Macarbtandan bir ticaret he
yeti g~lecektir. Macarlar pamuk, yün, gı
da maddeleri istemektedirler. Bize mamQl 
sanayi maddeleri satacaklardır. 

* İHRACAT - Dün muhtelif memleket
lere 75 bin liralık ihracat yapılmıftır. Ru· 
manyaya zeytin, Alınanyaya mazı, İtalyaya 
2500 kilo afyon, İsviçreye sığalayağı ıön
derilmbtir. 

Tiftik ihracatı 

işindeki ihtilaf 
hallediliyor 

Uşak 8 (A.A.) - Birkaç gündenheri Kü
tahya vilayeti kazalarında tetkikl cı·dc bu
lunmakta olan Ziraat Vekili Muhlis l.~rkmen 
dUn d~ Gediz ve Simav kazalarında çütti
lerle temasta bulunmuş ve mahsul vaziyeti
ni i;Ö:>:den geçirdikten sonra akşam Uşaka 
'cln111tir 

Zıraat Vekili bugun OJ?:lcden evvel kay· 
nıakamlı~ı . komutanlı~ı. belediyeyi. p::trti
yi ziyurtt etmiş ve teker !abrikasını geı.

nıiştil'. 

de es.ki bir valiz tutan kovboy kıyafetli bir diıello yapmaları kararlaştırıldı. Iki!J.~t
adam girmişti. Onun .:\leksika hududuna ya biı-er tabanca verildi. Hep birden dışarı fj""'" 

kın olan bu hükümete Amerikanın batı ta· tı!ar J' 
rafından geldiği her halinden belli oluyor- Darın sahibi haken1lik yapacaktı. 

du. Barı dolduran gUrültücü adamlardan 1.iulinye'nin yanına &eldi. ' 
biri onu arkadaşlarına göstererek: - Beni dinleyiniz. Siz birıbiriniıcleO ..

- Şu maymuna bakınız. kendimi nere- hl'~ adım aralıkla vaziyet a1acaksınıı. 1' 
d~vse ı;irktc ı.annedeccğim! biriniz ellerinizde yanan bir 6igara hl ıt1_ 

Içeriyl' ı:ircn kendisine hakaret l'den a- ve tece zifiri kuranhk oldugu içm b1.1;; 
ciaına ve gülüşen arkadqlarına at;ır asır J.1r sayesinde biribiriniz.in vatiye~ . r 
baktıktan sonra vahı.ini masanın üzerıne edip ben emir verince evvela hangı_ni' ,l( 
koydu ve garsona sodalı bir viski ısmarladı. terse ateş edecek! Fakat size şunu aa_~ 
Barın havasında bir kösele, ter, Rom , .. e lemeliyim ki siz bu işten sağ çık~ 
ahır kokusu vardı. Tavandaki asetilen lirn- sınız. Bu Alman mükemmel bir niP 

Tiftik 
balarının gölgesinde sigara dumanlar1 do- dedı. , 

I•hracatçılarl !aşıyor ve dışarıda rüzgarın boğuk sesi ge- Bar sahibi Fransızın yanından ayrıldı-~ 
ruf ve bo:ı çayırlıklar üstüne yayılıyordu. muhasım 1tar,1lıklı vaziyet aldılar ve .A 
Giren adama ilk de!a hakaret eden sar~ın. aigara yakblar. Bar sahibi tekrar FraJlP"" 

Gerek Ticaret ve Ziraat odalarını ziy•
retlerı ve gerek kasabamızda ve civar köy .. 
IE'rde halk ile temasları esnasında kaza ... 
mızın zirai vaziyeti etrafındaki dilekler ile 
yakından ali.kadar olan Muhlis Erkmen ak

Birliğinin bugünkü ona bakarak tekrar aöylenmcğe başladı: yanına geldi ve aöylemeae ba<ladı: r 
- Oh! Şampanıe bir insan gibi viski içi- - Şayed bu mücadeleden uğ çık~~.J 

toplanİISl mÜna- yor Bu hayvanlara bunu öğretebilmek doğ- !Pyorsan 68na bir usul öğret.eyim. S•P( 
rı1'u hayrete değer bir ıeyl ağzında tutma! Sol elinin parmaklal' ,ı; 

kaşalı olacak mir, 8 (A.A.) - Gazeteler, turistik yollar Bu sözlere bardakilerin hemen hepsı gül- cunda tut! Seni vurmak için slgaraYo fi 
inşasını deruhde eden Reji Generetl şirke- dü. Fakat o başı ellerinin arasında masa"' eden muhasımın böylelikle kurşununu 

Rumanyaya satılacak ikinci pnrti tiftik tinin Vil8yetin inşaata derhal başlamuı ya dayanmış düşünüyor gibiydi. den bir metre öteye yollamış olur.. ~ 
ve yapağı tevz.iatındakl isabetsizlik sebebile hakkındaki tebliğine cevaben alacağı olan Jan Mulinye bu nasihati düşünceli ( 
vukua gf'len ihtilih halletmek için ,ehrimize Ayni ses yeniden hakarete başladı: ta 1 dinl di T b kabza,sıııl 

280 bin liranın derhal verilmesini istedi- _ GörüyorsunU% ya! İnsan dilinden an- vır 8 e · a ancasının fi 
gelen Dı, Ticaret umum müdürü Servet linl veyahud harb hali dolayısile muka- vuclarının içinde sıkarak ~kkiir ettLı; 
Berkın faaliyetine devam etmektedir.Bugün velenin feshi zaruri olacağı noktasında ıs- lamıyor. sahibi çekildi. Hazır bulunanlar çayıı: ; 
Ticaret odasında yapı1 -cak toplantıya c.oh- Yeniden herkes gülmeğe ve hep birden: üzerine yattılar. Zifir! karanlık gCceııil'...ı 

~ -r- rar ettiğini yazıyorlar. Şirket bu paranın "'"'· ha k kak eli akl 'il' 
rimizdeki bütün tiftik ve yap11 ~l tüccarları 4'~'\ymun, yvan, or ! 'ye parm a- çinde on beş adım aralıkla ı'ki küç~ ... ._ te.&viyesi takdirinde infaata ~lamağa ha- ti ed k ı · · r 
davet olunmuştur. Servet Berkinin riyao;eti zır oldufunu bildirmiştir. r ·e işaret ere yeni a:e enı göatermegc görülüyordu.. Bar sahibi hakem sıfaüJI 
altında cereyan edecek toplantıda teni.at baıılad.ılar. ğırdı: 

-ıam üzeri buradan ayrılmıı;lır. 

lzmirie : 
TURİSTİK YOLLAR MESELESİ iz-

li~tesine itiraz eden tüccarlar fik.irl!!rini .... KADİFEKALE YOLU VE KAZİNOSU - Amerikanın bu kıı:ımtnda halk kavgacıdır. - Centilmenler, hazır mısınız? 
Belediye ve Vilayet ~ıkça ıoyliyec:.kler, birlik idare heyeti de İzmir, 8 (A.A.) - Belediyenin Kadifekale- Batı adamlarına benzemezler, dokunduru- İki mubasını birden: 

bu itirazlara cevab verecektir. İslanhul ye kadı1r yaptırmakta olduğu ufalt yol ile eu hafif bir ıöz derhal tabancaların çekil- - Hazırız! diye cevab verdiler. 
haberleri matbuat mümeuillerinin de davetli bulun- Kadifekale kazinosunun in'8ah çok ileri- mesi için bir vesile olur. İçWye giren ve Bunun üzerine bar aahibi: 

duğu bu toplantının güriiltillü VI! mün11ka• !emiştir. Yakında açılma törenleri yapıla'" ıcbebsiz hakarete . uğrayan adam cebındl'.!n - A'lef! diye haykırdı. &J * KUMANYALI GARSONLAR - Şeh- f'llı geçeceAI tahmin edilmektedir. caktır. bir mektub çıkardı. Ve: B" ük(ıt ld Alın . ınJll ,.. 
rimize Rumanyab gar••nlar akın etti:ıo: hak- ır 1 0 u. anın sıaaras ". ~ 

- "' - Centilmenler, ismim: Jan Muliniye.. :ıı. la -"---klar tı fi":. kındaki haberleri Belediye tek:ıib etmekte.. mw ucu sa5a, so aA.U1. yap • ··A 
cfü. s d k d k dir. Fransızım, Alınanya ile Fransa arasın- yukarı inip çıkb. Muhakkak Bühlet 1.j 

• • • da harbin ilin edllmesinden blr kaç ay son.. Fr belli tm k · t · d JJf.111"'",, 
* KÖ~lÜR DEPOLARI - Şehre kömür ua ıye azın osun a 1 ra konsoloshaneden bu mektubu aldım. M~":·nın sı:ara:ın.: ea':~orol~uğu ~ 

tevzii için açılan 15 depo ihtiyaca kili gel- Vatanımın müdafaast için çağırılıyorum. do duruyordu. Arka arkaya iki silfilı 
n1emiştir. Belediye yeni depolar açacaktır. • k• h de Gôrüyorsunuz ya, benim vaziyetimde bu- .işitildi. İlk ateşi Alınan, ikinci ateşi * ÜSKÜDAR TRAMVAYLARI - Umu.. çır ın aA ıse 1unan bir kimse, sizin manasız ve basit sız yapmıştı. Sonra bir vücudün kurd ....t 
mt hisaedarlar heyeU dün toplarunı,tır. Ek- hakaretlerinize mukabele etmek için mü- yırlar mtüne düştüğü ve acı acı hay~ 
ecrlyet temin edllememiflir. Toplantı 9 ey- cadele edecek zamana malik değildir. Çün- ğa bafladığı işitildi. Vurulan kimdı? f.. 
10.Je tehir edilmiştir. .. kU benim kanımı akıtacağım yer bw~ buJunan1ar, koştular, ceb elektrikleri f 

* ODUN KÖMÜR - i.tanbul odun ve Munir Mureddinin okuduğu akşam halktan değildir. kıldı, ve Hamburglunun yerde 1nıed.'.'1 'f 
kömür stoklan Belediye tarafından tetkik Biraz evvel töylenen lrl yarı sanfın a- rüldü. Mulinye'nin lturJunu Bühler iJI .A' 
edilmektedir. FiaUarın yükselmesine mey· fazla para alındığı SUÇİfe kazİft0 ÜÇ dam yerinden kalkb. ArkadJlilarına döne- sığııu parçalanu>tı. Yarabyı da bara~'/ 
dan verilmiyecektir. •• rek: diler. l\.lulinye bar sahibine dönerek d j * EKSİLTifEYE KONAN YOLLAR - CUD tatil cezasına Uğratıldı - Bunun ne olduğu zaten malllmdu. Ba- - Nasihatinizi tutmadım. Fakat ne ~ 
Rami - Topk•pı - Gümü'5Uyu yolu 15133 ---------- na gelince ben Hamburgda doğdum. İmlim sa bunun bana faydası dokundu. Ç ~ 
liraya, Acıbadem - Çamlıca yolu 23000, Tak Suadiye kaz.inosunda bundan bir kaç ge- Hitdise bu kadarla kalınamr,, Belediye Dühler'dir. Şayed deniz yollan kapalı ol- sjzin bildiğiniz bu usulü şüphesiz iyi ~; 
5im .. Meteyolu imtidad yolu 16222 liraya ce evvel çirkin bir hidise olmuJ, ltazino sa- müfettişınden sonra aahneye ka:.cinonun rn11saydı gideceğim yer mah1mdu. şancı olan ve bu muhitte yaşayan S~ 
eksiltmeye konulmu~tur. hibJerUe Belediye müfetilfleri ve kayma- stıhibi çıkarak •muhterem müfterilerim• Faz1a ıöyleyemedi. O anda Jan Muliniye de biliyordu. Şayed sizin söylediğiniz: tJ. * BELEDİYE DOKTORLARI _ Bazı kam araıunda bir hayli garib sahneler cere- diye söze başlamış ve Münir Nureddini masanın üzerinden kaptılı. bir 'işeyi Al- kullanmıf olsaydım. Mahvolmuştunı- fi.. 
Belediye doktorlarının çağırılan hastalara y.in etmiştir. söyletmek için 250 lira Cedakarhk yaptığını morun kafasına yerle~Urmiş, yüzünil kan bukl ben sip:arayı dudaklarımın arasın• 'r/ 
gitmedJklerj anlaşılmı,tır. Fatih doktoru Vak'a şudur: Kazino sahiblera oldukça Heri tıürerek zarar etmemek için duhuliye içinde bırakmı, ve biribirlerine girmiı,;ler- le}tirdim. Alınan. ise sigarayı sol ellinde ti 
Selmi hakkındı takibata ıeçilm.i.ttir. yüksek bir ücretle l\.lünir Nureddinl anga- tutbik etmek mecburiyetinde olduğunda dl. Onları ayırdılar. Jan l\.1ubnye etrafın- tuğumu tahmin ederek bir metre 6'~ * KAPATILACAK KAZİNOLAR _Be.. je ettikleri bir aktam. Belediye ve kar.na- ısrar etmiştir. c:Lı.kilere dönerek: fan almış ve öy1c ateş etmişti. Ku 
bek bahçW ve Suıdiye kızi.nosunun mev· kıml..ığa maltimat vermeden elli kuruşluk Kaz:ino tahibi sahneden çekilince bu iC- - Bu Hamburglunun hakkından gelmek bır metre sağımdan geçtiğini lıissettirO-
cud tarlll!den fazla ücret aldıkları te!!pit duhuliye ücreti almak üzere kapıda bir fer sahnede diğer iki phıs peyd.ıı olmuş, lıizım! Burada veya hududda dü~motnın vü- Bar sahibi hayretle sordu: J 
edilmt,tir. Bu k.ızinolar üçer .,;,.,. kıpa· gi~e açnutlardır. Bu yetmiyormu, gibi, o bunlaı da maliye memuru olduklarını ıöy- cudüne bir kurtun yerleftirmek benim için - Fakat bu karanlık içinde siz onu 

•-· · ..,_ ·ı ı l ı h kk d ki hj:- vazifedir. Yalnız "'-U var ki, tren bu gc. vurabildinlz' ~ blıcaktır. a:t~ce mu,...ı;rı ere, ça gı ı yer er a ın a li}·erek hazineyi z.arara soktuğu iddiasile 'I" • • • 

·k k •-~• · d •-tb'k b ı ı ce hareket ediyor. Gitmem liı.z.ım!. - İyice emin olabilmek için. ben · " * BELEDİYE. ·iN 940 TAHSiSATI _ en yu ff! l.&lu.eyı e .... ı a ·~ emJŞ ar- Belediyf' müfettişini tikıiyet edecekleıi11i iti• 

K 
•• •• k b" Bel d. 940 ı· · d ·~-- dl · dır. temin etmitlerdir. Barda iki J{rUP teı;ekkül etmişti. Bir kıs- olarak onun tabancasından çıkan pıJ'1di 1 

Uçu lr tlg"' yarası e ıye ~· ~ ıene~n e 
1~~· mu· Bu vaziyetten bilahare haberdar olan mı Alınanı, bir kısmı Fransızı tutuyorlar· zerine ateş ettim. Anladınız yat Şirıt °"'' 

cadeleye 200 bın lira tahaı.s etmiftir. Bel~ye müfettişlerinden biri kazınoya Bu tıı.d'-IZ hA.diseler günün yorgunlukla .. dı. Bir kaç dakikalık bir münakaııı:adan benim hesabımı görün de, acele tren 
M · ı Jı b l • gelerek kı.sa bir tetkik yapmış gerek yük- rın~an sonra rahat bir nefes almak için sonra mahalli: Adet mucibince muhamn1a- madan gara ineyim. 

b. . ·· ıd.. d .. aarı a er erı H'k tarife ücretinin, gerekae. duhuliyenin kazinoya gelen m~ş:teril.eri. bizar etmit. bir 1 ;::::::::::::;::;;;;:;;;:;::;;:;;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;~ 
ır gencı o ur u * KAJ\IP TALEBELERİ - tinıverslte 1 urullüz ve nizama aykın olarak halktan kı.mı kalkıp evlerıne ııtmiş, konser de bu 1 • • la'I D - iN. tE! iM • • 

kamplarına devam eden talebelerin uçları tahsil edildJfi neUcesine varmıştır. .,.. sur•ıle yanm kahnı,.tır. W- Yf ~ C2J ~ 
Evübde İalimbey mahalleıılnde Gümüt· N · B ı eli tr ka kesilecektir. Bunun üzerine vak'adan Kadıköy kay- ·euc°' e e 'ye riya•eti b ç gUndiir 

suyu caddesinde 22 numaralı evde oturan 1 - hk'ka "I' •• Jı A J...ı.. 
Receb otlu 32 yuında HW'fİıl, dün, üç bu- *ORTA TEDRiSAT öGRETMENLERİ- makamı haberdar edilmi' ve hadisenin asıl y~ptıgı ta ı itan eonra kazino Mhibleri- .& U.. • ••• an 

Orta tedr~at öiretmenlerinden bazıları bu garib tarafı da bundan sonra ba•lamı•tır. nın hak9"ız hareketlerini tespit etınfş, kaz.i-
çuk ay evvel bir kwn .. k. niyetine uylu· y y .. " ka ı·caret anlaşma•• 
g"na batırdıiı tığın yarasından ölmÜ•lür. • /1 yıl uım görmeg·e hak kaza. nmıştır. Bun1a· ı O saate kadar. tam 450 bilet kesllmi• ol- noyu uc f(Un patmağa karflr vermi~tir. 1 ,. 
.H.~clise şoyle olmuttur: rın um listeleri hazırlanmııtır. duğundan bu paraların tekrar müfterilere t o b U U Z U O Ttlrkiye _ Almanya ticaret anl.a.şn1as1n.. det,rimiıi dcser fiıilarına aat&ca&ırrıııJ 

Hurfid. p en mıyuıın birinci günü kah- * l\IESKEN BEDELLERi - İlk okul <>1- iJde edilmesi ıçin bir çare aranrnuğa ba~· 1 rao 11'51s 1 dan ıonra, ~hrimize gelen Almun tacirle· h3 çok emın olııbiliriz. 
\·enin önünde otururken, oradan aeçen ta.. I'f'tmenlerinin mes.ken ~dellerinin ay ıo- lamıetır. Kaymakam. Belediye müfettiş.i ve ~ ~ A riııin miktarı artmaktadır. Bunlann arasın .. 
nıdığı bir kızın elindeki çiçekleri almak nunda ve-rilmeal muhtemeldir. mahalli zabıta tetkiUıtl mensubları kafa da maruf ıanayi firnıalarını temsil edenl~r Neler satıyoruz? 
iııemi" bu sırada, kız. elindeğl bğı Hurıi- b kafaya vererek bir müddet düşündükten • 8 Ağustos 1940 de vardır. Alman firmalarına mensub ta- ~ Deniz ve Liman ha erleri sonra nihayet ,u hal çaresini bulmuşlardı.·: ı Bu günlerde Rumanyaya liflik vo rJJ 
din uyluğuna batırmıştır. Hurtid önce bu- Ko lı ı..• ~ B 1 dı Açı 1f Ka~ cirler makine, yedek ilet, ve her türlü ğı, zeytin. zeytinyağı satışları. artro&~ 
na ehemmiyet vermemi~. fakat, gün g~- * rtfİ}NAKALAT VEKİLİ - Ali Çetin- nserln en tat "+'r zamanın e e .. .Londra 1 Sterlin 524ı sınai maddeleri ıatmak arzusundadırlar. · l llP'"o .. f tt' · sahn ık , halka hitaben Evvelki gtln,. ve düo, yalnız Istanbu ;I 
tikçe yarı umuı:, ıı.radan 20 gün :;:eçip ya- kııyanın pazartesi günü şehrimize gelmesi ye mu e 1

•
1 eye ç mı • Nevyork 100 Dolar 132.- Almanlardan başka, Macar firmaları da nından ihrac edilen maddelerin )ti) 

r;;ı epey ıenişledikten sonra ~tediye he· beklenmektedir. kısa btr hitabede bulunduktan sonra ah- Paris 100 Frc. s1T1at maddelt'r teklif etmektedır. Zıraat 5.-
H k . nan duhulı'ye paruının fazla oldu"unu söy- 100 bin lirayı tecavüz etmektedir. ..A 

kimine müı·acaat etmiştir. e un yatma· * OTURA.~ VAPUR - Çanakkalede · • ıfilino 100 Liret letleri, telsiz., telefon, elektrik malzemesi R il'. 
le:miş ve heısab görülürken garsonlara 50 umanyadan başka, Macaristana. ,'. 611\a lü~m ıOsterm.iş, Hurşid, Beyoğ- karav, a oturan Yunan vapurunun kurtarıl- Cenevre 100 İsviçre Frc. 29.52 gibi... ı k 

ku ban ·ı esi azım geldiği tı ti ' tütijn, afyo.n. kitre gibi mallar .,... ~ lu hutane:line yatmıştır. Bir müddet ma.Jına çalışılmalttadır. teı ruf no verı m - Amsterdam 100 Florin Bu vaziyet kartısında, ham maddeleri- t R bl'" .. 
Yııttıktan ıonra, tedavisi tamamlanma- RI D ' l1 ne işaret etmiştir. Belediye mü!ettişinin bu Bertin 100 R ı k mw' • satarken, ka,.,,ımızda biri Almanya. di- mıt ır. umanya ve Macaristandan ·,,1 * ARABA VAPURLA - enızyo ... h k li .. te ilerde bazılarının ho,una ay tmar "'Y pek az miktarda Çeko-Slovakyaya, '/Ur' 
darı ve doktorların tavşiyesi hilifı- n yandan çarklı ild gemlsinf ara~ vapuru are e muş r n Brüksel 100 Belga ğeri de Macaristan gibi iki sanayi mcm.. - .. JI 
nca, ıened \l'ererek: hastaneden c;ıkmıtur. tckline sokmağa karar vermi!';'tir. &itmif ve allcışlanmıf, halkın bir kısmı da Atina 100 Drahmi 0.9975 lek<'ti bulunmaktadır. Burada hat.ıra şu dti- l~vyaya, İsv!çreye ~hracat yapılın•~ 
Fı.k:at, çok geçmeden ıene yara fenalq- konser dinlemeğe geldikleri kazinoda mü· Sofya 100 Le\-.. 1.6575 ~ünce gelmektedir: Acaba ham maddeleri- '\! ugoslavya ıle yaptıgımız yenl ticııret ~ 
mıf, bu ıe!er de Gureba hastanesine yat· Müteferrik haberler daha.leye sinirlenmişlerdir. Prag 100 Çek Kronu mizi, sanayi maddelerile mübadr.le eder- laşması da tatbik edildiği ıaman. ~ 
nııttır . Oradan da ayni tekilde ıened ve· * NAKİD iŞLERİ ~IÜDÜRÜ - Maliye 1'1adrid 100 Peçeta 13.90 kcn, sınai memleketlerin iktısad~n nüruzu tunız daha ziyade artacaktır. YugObla 
rerek çıkan Hurf!d, yaraya evinde iyi ba- Bo""yle •aka olurmu?. vlll'\'Ova 100 Zloti altına mı gireceğiz? 3 milyon liralık pamuk sat.ocağız. \.-.-k....:~ti Nakid i,leri Umum l\füdurü Ce- "( 
kıJamadı&ı için dun ölmuştur ıaı Said vhrimize (clmi,tır . Betıikı., Limited Şirketi deposu iı;.çilerin- Budapcştc 100 Pengö 27 Mı~.o Bizce. bugunkü ekonomik tartlar, biihas- Neler alıyoruz? 

Cet-edi muayene eden Adliye doktoru Sa- den Yusuf ktzı 27 yqında Hediye, dUn Bükrcş 100 Ley O.fi2S 1.a harbin vücude getirdigi t<1havvüller ü- ~ 
lih Hişim, Morga kaldınlmasına lüzum a:oa.. ıaat on üçte deponun önündekl lı:;kele üs- Belgrad 100 Dinar 3.2.)50 zel'ine, böyle bir nüfuza imkiiır. yoktur. Bu günlerde yalıuz Rumanya

1 
ve ';,t! 

term.iştir. Otomobil kazaıı daha tunde öğle yemeği yerken arkadaşlarından Yokohama 100 Yen 31.6825 Çünkü ham madde satan memlcketlel'in, ı-ü-ıtnndan lthal8t eşyası gelmektedir. ll /. 
Ana oğul, ihtiyarı İhsan yanına gelmiş, takalaşmak üzere He .. Stokholm 100 İsveç Kronu 31.005 MıJınayi memleketlerine tabi olması keyfiye- nn ar8;5ında petrol ve benzin başt.P /. 

1 Dün, Beyoglunda PerapaW ote!.ı. arkasın- dıyeyi ltmj,, kadıncağız denize dü~müş:tür. Moskova 100 Ruble ti normal zamanların icab ettirdı~ı mtina- rr.cktcdır. Bundan başka MacaristandaP_:I 
IOymU§ ar da, Tozkoparanda bir otomobil kazası ol.. Etraftan yetişenler Hediye)o·i boğulmak ü.. Esham \-'e Tahvilit seJx.tlerin tesirinden doğma bit neticedir. l~n b~nyo takımları, elektrik mal~ 

Küçükliıngada oihturan bir gdödzU kôr Şuı·~- mu4tur.I Arhşa.k ;•vcanınb'lida~e:deki 9~ zereyken kurtarmışlar, İhsan yakalanarak Ergnnl 19.38 Bugünkü şartlara göre, pamuk, buğ~ahay gibi Xub~~n~sta~dan da kimyevi maddele~ ti 
rii 11dında bir · tiyar mu eıumumı ıae numara ı ususı otomo ı o oparan hakkında tahkikata başlanmıştır. maddeler de, demir ve bakırdan oa az. ya ırız: ".laama!ih bütün bu ithal~• _.I 
muracaatle Aliye ve Şevket lam.inde bir ana ıi.ır'atle ciderken önüne bir çocuk çıkmıf, kıymetli değildir. Ticaret yollarının kapan- reketlerı pıyaıayı tatmin edecek nukt"'-
nğul hokkında tahkikat yapılınıuını istemi,- Artak. çocuğa çarpmamak için direksiyo- Nı'ka-h to'"reni Satılık un fabrikası dığı ve muhtelif ablukaların dev•m •tfiıii değildir. - lf. A. j 
tı'" nu çevirmiş, otomobil, Bedreddin yokuşun- k J bir dcvirde.ı sınai bir maddeyle, p.3muk a-
Şukrlinün iddiasın• göre, Şevk<!. kendisi- dan .,.,ıy• doğru kaymaija ba,lamış. 50 İktısad Vekili Bay Hüsnü Çakmn kızı ma ine eri ra .. nda bir fark yoktur. Hatta pamuk bir 1 H A L K Ev LE R 1 

nı annesı Alive ile e\-'lendirmei;e ıkna elmı$ metre kadar kaymış, Alibaba aoka~ında Ki- Bayan Kimıranla tanmmıı; tüccardan Ham- Anadoluda son sistem makinelerle c;ok gın·ai maddelere bile tercıh editen kıy- .. ___ ~ 
"'" ilk zifaf - gecesinin aabahı, ana oiul, ninin 13 numaralı evine çarparak durmu,- dl Kefelinin oğJu yüksek mühendis Yah- mücehhez: un fabrikası acele satılık- meUi bir maldır. Bu itibarla elimizde çok Yarın ak .. aınki balo- Bcşikla.t HalJce~ 
2M lira paruile evindeki kabili nakli et"' tur. Evin bodrum duvarı ve ot..ınıobil ha- ya Ke!elin.in nikihları dünkü perşembe tır. TafsilS.t almak isteyenlerin, Yeni kıymetli ınaddeler olduiu için, büyük :Mıha- senelik sosyal. yardım balosu 10 ~ yayı kRldırarak götürmüşlerdir. Zabıta bu Ara uğramışur. Arşak, otomobil kayarken günü Bay Hüsnü Çakırın Bostancıdaki e- Postane caddesinde Halk Bankası ya.- yl memleketlerinin .bize nü!uz ederek fıat 1940 cumartesı günü a~mı saat 21 ti 
:ııuıı oğul hakkında tahkiltata be..~lamış .. kendini kurtarmak için ailamıı, başından vinde nmimi bir aile muhiti içinde akde- nında Mısırhoğlu hanı No. 2 de Bay dikte etmesine pek de imkin yoktur sabtıha kadar devam etmek üzerll Si 
tJr. yaralanmıştır. dilmiştir. Her iki tarafa saadetler dileriz. Zühtüye mtlracaatlerL ' Bu mütaleadan sonra, bu sene hrun mad- bahçesinde verilecektir. ~ 
.;.,,...-='""~~......,,..-----.,..--~ ........... =-"".,...,,,,."""""'!!!!!!!!!!!""""""!!!!!!!!!!!"""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......,.......,.,....... _____ ....,,,.,,"""'""""""""'!!!!!!!!!!!=""'!!!!!!!!!!!"""""'!!!!!!!!!!!~-----.,.....,.. .................. ,,__.._..._,_~.~~ 

larak; ...:... Çok sevişir ve anlaşırdık... Salona girdiğim :ıaman, Namığı bir kol- miyorum, dedim. Bu iyiliğini hiç, aJl1' 

r amanyo u 
~------------.... 

Edebi Roman 
TEFRiKA: a 

Kt:.RIME 
NA D 1 R 

Bu ak.şam yilzti durıundu. Neş'e kayna- J ataka ~ni çok mütehassis etmişti. Vidini 
iı olan güzel eöUerinde belirsi.ıc bır ueıal bir a:ün bile ihmal etmeden yerine getir
doJapyordu.. mesi, unutulmaz bir iyilikti. Züli.1.? bu hu

Bu hali ona, benim kara haberim mi ver"' ıu.s1a bir şey çıtlatıp çıtlatmadığını merak 
ınişti acaba? ediyordum. Onu biraz kurcalamak için: 

Bu düşüncemi uzatmağa meydan kalma.. - Bahçede yalnız mı oturdu? diye sor .. 
dı . Birdenbire d~di ki: dum. 

- Nejad:_ Sana &öylemeyi unuttum ... Bu 
ıün bir arkadafın a:eldi .... 

Hemen clikkat kesilmiştim : 
- Kim' . diye sordum. 
- Kendisini .mimar Namık. dıye tal:. 

dun etti! .. 
- Ne söyledı" . 
- ~ni muhakkak görmefil lizıın .;celdi .. 

j•ru.. Evde bulaına)ınca canı ııkıldı. )"a~ 
rım sa11t kadın· bahçede oturup brkirdl. 
5onn b eh bir ılın tekrar g~ltK:t"ğini s.oy
leyerıPk çıkıp sitti .• 
NamıİlD, hakkımda ıoaterdıii bu yakın 

- Hayırl ... Ben beraberdim ... 
- Ziyaretinin J>ebebtnden bir nebz~ ol-

sun bahsetmedi mi? .. 
- Etmedi ... Tabii ben de bir ~y aorma· 

dım ... 
Biraz !erhlılamıştım. 
Bir müddet sustuk. Sonra o. önune b.lka

riılk devam etti: 
- Çok naLik biı· gene!.. Doifusu urun 

OOyle arkada.şiarın olmasına "ttyoru"TI ... 
YUriıne acı bir bakıı fırlattım. 
Omuzlarını kaldırarak ısabl bir halle gü_J .. 

dü. ~dü. Sonra biraz dab. yanıma oku-

- Darılma. dedi. Ne bileyim? .. Ben ıt:ni Zülfil biraz manalı gülümsedi. Dudakln- J.ığa gömülmüş buldum. unutmıyacağım Namık! .. 
daima böyJe basit ve haylaz göri.ıriınt ... Ar- tında bir kelime kıpırdıyor, fakat söyleye- Beni görünce gülerek ayağa kalktı. Elimi - Bir şey değil Nejad! .. Daha iyi bil 
kadaşlırıru daı böyle düşünürüm. miyordu. kuvvetle sıkarak: oJnıasını arıu ederdim ... 

- Hakkımda zalim olan yalnız sen değıl- Tam bu sırada, teyzemin emektar aşçışı - Ne ise seni bu sefer ele geçirebildim! 
- Daha ne olsun?. ıin1 djyc mırıldandım. E~üd kalfanın sesi duyuldu. Pcnccred~n u- dedi. ~ 

- Hatalı telcikkilerin pek boldur Neji:lci' Ziınmış: avazı çıktığı kıı.dar : Ayni samimiyetle nıukahele ettin\: - Hayır, hi:lyır!.. Maam•fih ilcr~ 
- Telbkkilerimde asla yanılmam ZiılRI' - Kuçuk Hanum~ .. Telefonu ç4 lıyo~ .. di· _ İyilıgjnc ve alcikana çok te:;:-ckkür ede· i:ınid var. İklidarını takdir edeceklf'f bJ' 
Gönlüıne dolan büyük öfkede, b('lki hiraı. ye h::ı.gırıycırdu. rlm dostum!.. Beni adeta mahcub eltin!.. f'minim. Enıştemc senden uzun uzun 

da kıskanchk karışıktı. Namık la onu. kar,ı Zulci.l t~18şlı bir hareket yaptı. Elindeki - Ne demek? .. Sen benim kard~ı;.imsııt!. scttim... ' 
h•-t d K eli .. •iJ!I kar,ıya oturmuş, tatlı bir so uÇ e a.lmı~ İ:.l~keti evvel& benim elime tutuşturmak is- Sıkıntılı bir gününde sana iyilik edemez.. - en sını ne zaman görebilcceı; 

olarak gözümün önüne getiriyordum. tcdi; sonra vazgeçti. Dikenlere eteklerini sem, ne zaman ederim?... - Ne zaman istersen! .. rı.·tescli yır" 
Arkadafımın güzel ve sevimli hali her- takmamak için toplayarak~ Karşılıklı oturduk. - Şirkette mi? .. 

halde Zülilde iyi bir tesir bırakrnı~tı. Gön· - Artık yetişir Nejad! .• Sen de içeri gel!. Vakit sabahtı. Güne, denizin sathındaki .~ Evet!.. Ben onunla her llC'Yi ~ 
!Umde diiğün1lenen füphenin çözülmesi ı~in dedi ve sür'atle yalıya doğru koi'mağa baş- mevceleri ya1dızlayor; bahçede, ağacların tum... Bir senin muvafakatin kaldı! .. ~ 
onun biraz daha konuşmasını, ve.ir:imi fe- lndt. Bir tarafım yatalı gibi habi: ve me- )'aprakları arasında kuşlar cıvıldatıyordu. Namık, bundan sonra bahsı deği;tit°" 
rahlatacak bir kaç söz söylerne ini bekle- cotlsiz orada kalmıştım. Dizlerime bir ki!"' Namık yüzüme memnun bir gülümseyiş- makscıdile dedi ki: ı 
dim. Konuşmakta gecikmedi. Lakin her ke- siklik yayılıyor, nefeslmı daraltan büyük le bakarak: .: --l!V". 

.- Ben bir ay kadar lz.inHyim .... W"' J 
lime.si sivri bir diken gibi kalbime batan hır ateş, ezgin bir tstırabla göğsümü y.1kı- - Sana iyi bir haber getirdim. dedi. ı. k .. ..,,,rr'((, 

b h ı uır aç gunü gitti... Ankar:ıya dôrı"-
bu sözler, şüphemin ağır bir ıstıra a in- yordu. Ukin bunu bir müjde de saymak h;temi- · k 
d ba k b · senı.. s .. ı .. sık göreceğim. i uınuyorunı· · Ati 

e gönhıme yerleşmesinden t a ır fe- Ben muhakkak ki sadece bahıtsu deiiilim. yorum. ÇünkU küçük bir ~; sana liyık ol- d fü k d ın';l_I'". 
d o sa u muz ne a ar ıyi oldu değil 

ye yarama 1
• Ayni zamanda bir budala, bir divaneyim!.. mıyan; yahud iktidarın kartısında oyun- Jad? .. Bir candan arkada;a çok muhil 

Beni bir çocuk, bir çocuktan •da kü~Uk, - 3 - cak mahiyetinde kalacak bir vazife!.. Bu sözlere verecek cevab araştırıj'o~· 
ehemmiyet.siz bir varlık görerek, her ~- Aradan iki gün geçti. Dün odamda ki- - Nedir ? diye sordum. kin bulam:Jdan, sadece gö

7
lerine ı;ot' .. 1 

rr..anki fütursuz halile soruyordu. tab okuyordum. Esud Kalfa kapıdan boı;ını - Telefon memurluğu!.. Maaf kırk lı- mi.in olanca sevgisi ve samimiyetile b' 
- Fransız mektebinde ayni sınıfta ~ı o- UZ<Atarak: ra.'. Eni~m söz verdi. Bir kere firkete rak başımı s.allayordum. '11"!., 

kudunuz? .. - Kuçuk Bey ... Bir erkek misafiri geldi t(inin ... Uerisi kolay .. , Daima santralda ka.. Blra1 fUradan buradan konuştuk· ~ ..i 
Bu ıuale, yüzüm hiç gülmeden \'e onun Aş."ıki salonda!.. dtdi ve çekildi. Jacak degı"'l, dedı'. ı •· d ıır 

mt-<:: e5ın en ve yeni arkada~larında:rı 
~ Uı.üne hakmadAn ce\·ab verdiın, Kitabı bir tarafa atarak hemen koştum. Sevincden bütün vücudüm sarsıldı. Kcn- setti. 'ti 

- Bir l'Pne kadar- Sonra o mh ebktebd1~.n GelC"nin kim olduğunu tahmin ettiğim için dimi tutmasam boynuna atılıp yanakları• Fakat sık sık kapıya bakıyordu. S\J ~ 
çıktı ve bir daha kendisinden a er a1-- heyecan içinde: ru ör.acektim. Go"zlerınu' ·n bu"..:;_ mı'nneti k b .tofl" 

e-- ~ı.uı re et ütün dikkatimi iade etti. J." 

madım_ - Yarabbi! İnşallah hayırlı bir haber ıe· ve ıevgisiJe ona bakaı:ak: ıüphesiz Zül.ili bekleyordu. ...1) 
- Arkadaflıiınız ne nisbette idi'?.. tirmi~tir; diyordum. - Sana nasıl teşekkür edeceğimi bUe• (Arkall P' 
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HAKİKAT 

Günün yazısı Alman ve lngiliz 
hava hücumlarının 
neticeleri üzerinde 

Maıll"\ı B<emeDeırcııe 

İngiliz adalarının 
istilası ba,Iadı mı? 

Avrupadan verilen b b 
nılıraa Alman ord da erlere ina-
l U•un a b'r · · 
er ıeri •lınmıt ve Yon ~ un IZln· 

bir mukayese 

Esrar çekenler - Rekibet yüzünden 
iftira edenler- Hakime masal okuyanlar -

Özrü kabahatinden büyük olanlar 
da ecnebi ıazetecilerin b ~ıbbenlrop 
aında ıulh tarlların ır loplantı
•ene zarfında k b 1 ın ~~gıllereye bu 
l<mİf oldugund:n u ~tt.ı~ilecegini aöy
•ıaaline ÖnİimÜzdeki gıliz .a~alannuı 
laııacağını tah . hafta ıçmde bat
ııe bu nevi 1ı':::1 etmek lizımdır. Ge
a~tmdaki Franıız =~e ~akılıraa İfıal 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz hava kuvvet· 
lerı~in dü-,man arazisi üzerinde yaplı~ı hü
CUtt'hll lı. lngillere üzerine yapılan Alınan 
hav~ taarruzları hakkında verilen günlük 
nıalwnat, efkinwnwniyeyi işgal etmekte 
devam etmekle beraber bu haberlerin sür
atle biribirin.i takib etmesi havalarda t"e

re!an eden harb faaliyetinin heyeti wnu· 
nuyesi hakkında bir fikir edinmeğe müsald 
bulwımuyordu. Her iki tarafın faıiliyetlne 
dair bu gün verilen rakamlar bu hususta 
sarih bir fikir venneğe müsaid bulunmak .. 
tadır. 18 haziranda baflayan bir aylık blr 
devrede Almanlar İngiltere arazisi üzerfn .. 
deki harek&t esnasında 307 tayyare kay
betmi,lerdir. Bu ağır zayiata rağmen ablan 
bt>mbalv ancak 6.9'f7 d.ir. Aynı müddet 
zarfında İngiliz hava kuvvetlerinin Alman
ya üzerine ve Almanların ~gali altında bu
lunan yerlere atbklan bombalar 33 bin 431e 
yani lıeo misline baliğ olınuftur. İngiliz ha· 
va kuvvrilerl bu hücumlar esnasında yal
nız 172 tayyare kaybetmişlerdir. 

( İst~nbul 'lllahk~melerinde son iki günlük dikkate değer muha
kemelerın şayanı dıkkat gördüğümüz safhalarını bu sütunda top
luyoruz. Okuyucularımız her biri ayrı ayrı yaşanmış olan bu mace· 
ralan merakla okuyacaklardır. Filvaki bazıları herhangi bir zabıta 
romanından daha az alaka uyanduıcı değildir.) 

zılli toplar 
1 

llerme uzun men-
L Yer eıtirilm · 

uvar nehri b lf, Norveçıen 
lerdeki manaa ına uzanan •. Lil 

nıeydıınlard ..., • 
xırlanınıt b • tayyareler ba-

, , sevy·a·r················································6·n·u·0·rc·ı·n·ı·0·r·ı········ 

PlUörl.; b ". ~arelerin Peılerine 
kıYılarına ::ı,,g f, lnailiz adalan 
Fr..,.. ıu!..,j Hollanda, Belçika ve 
tıizlenm;, arına altı düz ııenıiler 
den küçÜı. aaatıe .so • 90 mil hızla ıi
•eai donatıın!:'rpı~o~otlardan yüzler
'. bu aibı' t o llgllndan bütün bu 

Günahkarım! ,, seyrederken 

· va11ta1arı h lllıden ve laiıil a avadan, de-
ınaa karadan b ~~ak ba11Iır baııl-
1.aç tarafına 'b. IİIİz adalarının bir 
büyijJ, kuvveU.:~":'.-~!' ıece içinde 
bu lıareketi bu h ~caktır. Likin 
~ Iİİı>e kadar ~.ıçmde değil, on 
111 • Fakat dii -..ıemek makul o
tuı.- iatiİa ı.~ı-~ rivayetlere ba· 
Rayhin Geıı --tır bile. Çünkii 
oııiarııı karar elluırnu;y ıubaylannda 
edeııierden 

1 
v~ hareketlerini tenkid 

~ Holandenı, nıulıayyele vardır. 
~ik •ltilileri lllU~I v~ya Belçikada tat-

lı~ edecek).,· ~ lıııilterede de 
ır ıaflete d.. ~ llllıanlar bii iik 

r~daki müca:!ım":f olıır~; zira ~ ... 
tıaı ba·'- d enaı maluyeti b'' b'' h ,..a ır. Alnıaıı ua u-
.er ııevi •tya ta ya, lııgiltereye 

''"" ve bu . t•raıı ıemi kafilele
linıanı..r le~eraı &irdilr,leri L ~"
ti . ına nıııtemad; ..,..... 
d ce111ıde adalan müb. lııarııızlar ne-
&aıa bırakaraı. ~llız ve ııı· 
~~ktir. Bıı h::" dilemeğe icbar 
i::""lf oldıığund ete çoktan bat-
~~! ~ddedil-:i,ü;!~ann iatila.ı da 
• 'fle, llliJ& b;L, • • 

lir ~'-t' · ._y~•·~•- :ı.· t" l'' f 
ıf" ı ftmdilik b;:- ~· ıır u le • 

ı ~ İnııilteren· dan ıbarettir. 
,:<ei~e ~&İma ;,.':,.~~ ~rayabi-
h. Q bır Ut"' -.L. Lakin taamı• 
•<b' ... ........ ti' 
' •.• zaman · Ye alabileceğine 

~•iıbımınataız v~ılc. lııııiltereyi 
•Yetine ıelince. ~da.az bırakmak ri• 

}ıpr•tına barb· ~ u, ıııun Iİİrecek bir 
1tab ının tatb"--
1 •den mal••- "" beklenmek 
••t b' - .. ıııull · 
let1' • ır Y•Pratına b b' erindendir• Fa• 

•rmin · ar uıe ınih d llıiilü nıı, lnıiltere . .ver ev· 
tili, fazladır? B nın mı tahaın-
c ı. .1Cf•bbüaii 11.ımb. 11 da, efaanevi İl· 
e hr ı illa--- · · · ' -·- ıoıtere-

B' 12 Iİrııdifik Alıı:ıınyan .. ıunıı kayd d tim ,_, 
"m h ın bııtün ~-- e e .., 
ve &rbiııe ıilre ...._lıklan yıldı· 
Al ıefaleı Yiilıile •Yarlanınıtm. Açhk 

k t!""nYayı A-. l•lınelcte olan k11, 
ı a ·1 ••upaya h 

<ak mı >'Onlarca . apaedene bu 
. . ve bir lıvi ~...,. zindan ola· 

ı:ı ıııbi de ı Çrelı mııbar · · ded" uin v er dö... .. nrm l• 

b ununu d ııar dlllfurken ekmekleri· 
ıır k·· . ı an . 

ko N uçülc İıviçre Jelinneie mec· 
d."Jı 0 rveç, hatt•' İ olanda, Belçi-

a han..:ı " ıv- k" bilir' takla - .... eri llhrab .-~ ve un 
rdır. IÇincfe kabrola· 

Bımlıırd 
Şiiph an meı' ul kim? 

lorefc e Yok ki biz d •.. 
lıtal mukavemet· . . eailiz. Bımu bi· 

ıııı 1 1DUzi &rtlırmağa ça• 

., 
Naaubi BAYDAR 

l:.CNE I 
L B MATBUAT 

:•naoda 
ea 'uııe,.in 

AluhaJıe • 
4ıı.ı, •. 1 ıne.sı 

llaJodier (A.A.) - Vich .. 
ha; · Reynaud Y hükumetinin 

• - Y•ller al . ve Mandel ·b· L--· 
""'• ik,, eylıiııe Dl . gı ı ~ 
•? · nıe •ime . uhte!ıf ithamlarla 

ııneıa eı:aıeteıı. ıı IK'heblerini tahlil eden 
•8u . diyor ki: 

~·ril!ın gıbj lakibata 
\' Uf lur? .... acaba neden ı- ' 
~>'1and ' ı <U'J.areşat l>e , uzum 

YaPı'rut n. ne de lsa taın ve General 
~iı.;ı oldukları kio mesaı arkad&f!ığı 

e lr!eşbu 1 l'tlaelere kar,ı . tika 
'htrıla ~ o dukları d" .. .. ın m 
ketler· raber böyle b" uşunulemez, Bu-

l •ld ~ ır zihni 
t>tli!den· h 8""'1lf olan aı· • . Yet, bu u-

attı L. Yası ncaUn · tıh hfıY&bilir •W1rekette bü .. . ıt az 
~. ine 

1
· Bu tnuh .. ı.. yuk hır rol oy· 

ge diğ · <U\etnenı 
'4ial edil . ' ıışikllr olduğu n. Almanl•nn 
ııcun n la rnlf ve ed.ilm~ llht Fransanın 
rn ıhdı; rın hiktm oldu;u kı!lmlannda bu 

il 
da unutulma-

11 tk.' . 
ru1 nlçi; ııah ff!kU m, 
c;;ı.1 Ue , .:'iıldıgını ve n v:ıuu bahis davala-
Fık.a t A! ar:'tiandıtıhı :n~: bu ~ kadar isli
ı::and tn , Fr '4ll Pet:ı.in ile tmaga kifidir. 
P"1lıktan &.naada •Urtnekı General Vey-

ıarfınnıa e ol 
te \c• atı il ruhi r, bUyük b.an acı kar
h8!11 tas; . a:a Y•t'l.frru ır memlcke
l,;i~enaı:ı.~ ~ttikltriı:ıi ,;:n böyle bir hı.i 
küç·· •- l unda b"lt.:. etmemektedir 

U~nesınden d .. lte~ble be . · 

Tahrib edilen Şimali 
Fransada görülen 

manzaralar 
Llzbon 8 (A.A.)- Alınanlar tarafından i,. 

gal odilen ,unall Fraruada tahrib edi~ 
m.ınt.akalan ziyaret eden Portekiz gazetele· 
rhıden Primeiro de Janeiro'nun husus\ mu
habirinin bildirdiğine nazaran İngilizlerin 
Havre'daki eski iaşe • deposu adeta işgale 
ulraDllf gibidir. İngiliz zobitlerinin top .. 
lanu salonunda dolablar bala sigara ve 
vilkl ile doludur. 

HUSU1t muhabirin dediline rr.öre hayret 
edilecek ~Y hemen bütün geohirlerde !&ğ
Jam. kalan yegine bina knl~Ierile kilise -
!erdir. Alman zabitleri Airnan pilotlarının 
hedefinin kiliselerden maada herşeyin 

b<ımbardıman edilmesi oldıJğunu söyleye
rek bu hldiseyl izah otm~lerdir. 

Gazetecilere Havre'dan başka Manş sa
hllinde bulunan limanbr gezdiri~tir. 
Alınanlar harb dolayısile bu limanları 
gezmenin yuak olduğunu söylemişlerdir. 

Bir İngiliz kızı 
bir Alman pilotunu 

:tevkif etti 
Londr> Ş (A.A.\ - Dokuz gün evvel İn· 

ıilterr. üz.erinde dütürülen ve urun :zamnn
danberi pcUı ve ısk~ri makamat tarafın
dan aranmakta olan bir Alınan tayyaresi
nin pilotu BristoJ civarında, bir çok pre
t~ler sehlbt Lord Camrose'ln baldı.tl Ley· 
di Buckland tarafından tevkif odllmlştir. 
Tahminen 27 ya$1annda olan Almanm tay• 
yaresine vlkl olan laabetl müteakıb para· 
t ütle indiği zannedilmektedir. 

İngijtere Kralı taJ11 İsa· 
betli bir endahat yaptı 

Londra, 9 (A.A.\ - Krıl ve Krallce dün 
Coventry'yi ziyaret etmi~lerd.ir. Kral ve 
Kraliçe burada işçiler tarafından hararetle 
alkıtlanmışt.ıt. Kral fabrikaların birinde bir 
tüleii Wcrübe ederek tam laabeUJ bir en· 
dahi yapmıtlır. 

Amerika · Sovyet 
münasebetleri ıalah 

ediliyor 
Vaşington . 9 (A.A.) - Summer Welles 

yaptıi:ı beyanatta Amerika ile Sovyetler 
Birliğinin ınünasebetıerini ıslaha çalqtıkla
nnı ihsu etmiştir. Welles, dün Sovyetler 
Birliği büyükelçisl Umanski ile yapbjlı u
zun görü,meden bahsederek iki memleket 
münasebetlerine taallUk: eden bir çok mc
ıselelerin do~tanc vı müspet bir :ı.ihniyct 
d•irc!ıindc müzakere edildiSini bildirmiştır . 

Mısırda oturan 
yabancılara hüviyet 
kartları veriliyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Dün netredilen bir 
kararname mucibince bundan böyle, kor· 
diplomatik müstesna olmak üzere, Mısırda 
ikamet eden bütün yabancılar hüviyet kar· 
t.ı almak i.iıere poli:te müracaat ve kayde
dıleceklerdir. 

Amerikada fabrikalar 
üç ekiple çalı~cak 
Vaşington, 9 (A.A .. )- D. N. B. bildiriyor: 

Harbiye Nazın Stim~n. Federal ordu için 
çalı'°" mühimmat fabrikalanrun bundan 
böyle üç ekiple çıhtrna11nı emretmiştir. 
Bu yeni usul çalışma. fabrikalara 24 bin 
i~inin iliveaini istilzam etmektedir. 

kadın 

hüviyetini böyle 
tarif etti 

Bir hakime 

Polis, Sultana!uned Sulh Birinci """' !ıa
~minin önüne iyi giyinmiş 3S yaşlarmda 
bır. kadın çıkardı. Hakim hüviyetini tespit 
ettikten sonra: 

- Bahtiyar, dedi. Ne itle me,guJ.ün? 
- Seyyar günahkhım efendim! 
- ~yyar günahkir ne demek? 
- işte günahkirım efendim. 
- Oturduğun yer yok mu? • 
- Bay bakim, bütün suaUerinlzin ce· 

vıbıru ilk cevabımla verdim: Seyyar gü
nahkarım. Yani .... 

- Yani şununla bununla geriyorsun öy
le mi? 

- Evet. 
- Sabıkan var mı? 
- Eve~ Sarh()fluktan ve erkek döv • 

mekten on kadar mahkfuniyetim var. 
- Demek sen rakı içer ve erkeklere da

yak atarsın öyle mi? 

- Bak dün ıece de Beyazıdda bir mey
hanede içmlf,Sin. meyhane sahibini de a
damakıUı dövmüşsün, öyle iddia olunuyor? 

- Evet o meyhaneye gittim. Şarab iç· 
tim. Sonra rakı istedim. Meyhaneci ver
mek istemedi. Ben de kendisine bir tokat 
vurdum. Bm kadınım, içki kullanırım. Fa
kat itidalimi de muha1aza ederim. Dük.kin 
sahibinin erkeklere istedikleri kadar içki 
verip de benim isteğimi reddebnesi kadın
lık izzeti nefsimi rencide etU. Herkesin 
kalbinde aslan yatar. Kadınla erkek mü
savi haklara sahih deiil ml? Davacı beni 
tahrik etti. 

Hakim bundan sonra ıabıt varakasını o· 
kudu. On sabıkası bulunan .Bahtiyarın cia
vacıya yalnız bir tokat vurmadığ-ı, onun 
ı;uralını yumrukladığı anlaşılıyordu. Bun
dan sonra hBkim, fU kararı tefhim etli: 

- Bahtiyar, sen şabıkalwn, ikametgahın 
da yok. Seni tevkif ediyorum. Şahldleri ça
ğıracağun. 

Jandarma Bahtiyarı Tevkifitaneye gö-
türdü. 

Bay Hakim ! Vallahi 
ağır ceza verdiniz ! 
Be~ ikta şın Dikilitn, mll.hatlesinin Muka· 

18.a c ı soka~1nda 128 numaralı evde oturan 
kahveci Halil oğlu İbrahim Akbıyık eroin 
satarken ve içerken yakalandığı için tevkif 
edllınişti. Gümrükte vazife gören Aolıye 
Be~inci ceuı mahkem4Hli dün İbrahim Ak
bıyığın duruşmasını bitirdi. Müddeiumumi 
Mithat suçluya ceza verilmesini ve yakala ... 
nıan eroinlerin de müsadere edilmesini is· 
liyordu. Hlkim suçluya bir sene, altı ay 
ve yirmi iki (Ün hapis, 293 lira 30 kuru• 
para ceza~fl verd.J. Suçlu İ"ltanhul hapisha• 
nesinde mahklımiyetinl bitirdikten sonra 
da mahkümiyet müddeti kldar Aydın vi
liyetinin Çine kaı:asma aürgün edilecektir. 
İbrahim Akbıyık karan dinledikten aonra: 

- Bay hlkim, vallahi pek ağır ceza v~r
diniz. Mahvoldum. Hapse aklım eriyor am· 
mn sürgün ne olacak'! dedi. 

Jandarma mahkU.mu dıısarıyı\ çıkardı. 

Bir İstanbulu Sevenler Cemiyeti daha te ... 
şckkül etti. İlk içtimaında alaturka yem<k· 
lerin ıslahını ıörü.ftü. 
Demek Cemiyetin İs
tanbu1dan kaseli Bo
ğazlar imiş ki ilk iş o· 
t1rak boğazlar mesele· 
sini ele aldı ve eski a-
1.nturka yemeklerin u
nutulmaya başladığına, 
bunlan ihya ebnek !&· 
um olduğuna karar 
verdi. Halbuki İstanbul henüz yenıeğini de
ğil. ekmeğini bile ıslah edememiştir. Yeşil

köyde, Ualtüdarda, hatta '°hrin her tara· 
fında öyle ekmekler çıkıyor ki bunlar mi

deleri bozuyor. Gazeteler bu fırınların araş· İngilizler Rumen 
tilepini bıraktılar tırıldığını haber veriyorlar. Fakat henüz hiç 

Bükref, 9 (A.A.) - Röyter: İngiltere hü· bir feY değişmemiştir. lalahı istenen ala
klımeti, Rumanyanın 4.501 tonluk Buceıf. turka yemek bol yağlı, tuz1Uı etli. baharlı 
t!lepini serbest bırakmıştır, Bu şilep geçen yemek olduiu gibi bozuk ekmekten, kasde
ay nihayetinde Portsaidde tevkif edilen üç dUen de esmer undan yapılan ekmektir. 
vapurdan biridir. Bozukluğu bundan ibaret.- Eski mısır ek ... 

meği devrini hatırlatan bir Cihan Harbi ya
şarken Allah biı;e bu günleri de aratmasın. nıeı.rcud ld ogan bir r, nlığin 

BıınA n r°. uğunu düşünrne~Vi faı}kınlık 
ll'l ::k · 1,~ aın~ iskence ederek k doAru olur. 
hislerdir se~es~ de diyebiliriz. ~rtulu'8 er
ktrrımel aıan beşer zekası 1.lnlar «ly1e 
den1ıır ıurctı. işlediği za nın en mil-

e ortaya k rnan hila bi 

İngiliz aıkerlerinin 
paraıı arttırılıyor 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz bahriyelile· 
e KUçUk bir hesab 

rlle asker ve tayyarecUerine bira, tütün ve Bu harbin muharebe edenlere bça mal 
aıre hakkındaki yeni vergiyi tellfi için olduğunu &rada bir sonsuz sıfırlı rakam
ıünde altı pens fazla verileceği Avam Ka· 
maraunda bildirilmiştir. Bu suretle beher ~arla itiliyoruz. İngiltere günde 10 milyon 

Cenera.1 V ~ı ar. Mareşal p . r
ki d·ı..- eygand'ın oörii .. J . . ttairı ile 

na az ta 111 
_. erırun Vi h 

•lfından . nınmı, l>Olitika c y'de-
lıik\. luvıb edi!mediğ· •damlan ta· 
•ız ~b~lunabilir, Fakat h~ ~ tn~akhk te ... 
ttı .. .k, ~· takdir ettiğimiz v: = bir Fran
dokı .,!lğimiz •damların hiirnwıt et
"'1 .. Pebi adeta lhtirul bu hareketlerln
•la.r "~ZiYeU onların husu; ~rayaıı blzler, 
ıı.ı..:. hbul eder ve bö ~ .' tellkklleri 
•lıı •a e1ıı>a1anru da ıaruJ;. e bır dlloflncoye 
_'.'•duı birt uyarız.. en bllyUlt fad • 

milYon asker için bir se!lede fazla olarak l lngillz lirası harcayor, diyorlar. Yani dört 
takriben dokuz milyon lngiliz lirası sar· gi..inde bizim bütçemiz kadar para lcu.tlun•, 
fedilRmif olacaktır. 1 bombaya ve tayyareye harcanıyor. Dün ga-

uınanyada hububat zetelerde bir istatistik çıktı: Al.manya b;r 

fiatlan teıbİt ediliyor ayda tiç yü• tayyare kaybetmiş. Yani gün-
B-k 

9 
de en aşağı on tayyare. Bir tayy.are 100 bin 

u ret. (A.A.) - DN.B. bildiriyor: d 
Hük1lmet flatı geçen .seneye nazaran yü.z- lira an aşağı mal olmadığına göre, - hele 
de 30 111 35 11rtın1f olen hububat ftaUarını bombardıman tayyareleri iki mu.li daha pa· 
tespit ebnekteclir. M.ıtbuot, bu tedbirin balıdır • Almanyanın günde bır .ni!yon li· 
yalnız ftatlann yllkaeltilmesine mlnt ola• :rnsını yalnız tayyareleri berhava etmekte· 
rık kalmıyacatı. ayn! zamanda köylünün 

1

dir. Ayda otuz milyon._ Dile kolay. ::-Ul6nUn UYCUft flatla •tılma""' da te- Fakat Allah kolaylık mı versin, diyelim, 
odocotl kanaatindedir, yokaa akıllar mı venin diyelim .• 

Demek herkes güyer
cinlere mıaır yerine 

banknot saçıyor ! 
Yugoslavyadan İstanbula yeni gelen Yu· 

goslav tebaasından 19 yqlarında Salim .is
minde bir gene dün Sultanahmed Sulh Bi· 
rinci coza h!ldml tarafından tevkif edildi. 
Suçlu anlatıyordu: 

- Bay hikim, ben bir gün tapu daire· 
sinin önünde durdum, güvercinleri seyre· 
diyordum. Yerde bir ldğıd pora ıördüm. 
Kim>enin nazan dikkatin! celbebneın•k 1· 
çin hemen ayağımla üstüne but.un. Biraz 
sonra yavaşça aldım ve cebime koydum. 
Bu üstünde yüz rakamı bulunan bir kiğıd 
para idi. Şimdiye kadar hiç görmemiştim. 
Sultanahmedde Ahmedln kahvehanesine 
gittim. Bu paranın geçip ııeçmedlğini sor· 
dum. 100 lira olduiunu söylodller. !len de 
Eminönüne indim. 4 Bankuına bozdur· 
dum. Harcad1m. 
Haklın aordu: 
- Demek herkeı rüvercinlere mısır ye

rine banknot uçıyorlar, ayle mi? Tapu da· 
iresinin eşiğinde yüz liralı.k kiğıd para ..• 
Bu ne bolluk- 4 aenin aöylodiğln gibi de
ğil. Sen otomobilde uyuyan toför Salimin 
ceketini çalmı'5ln. Cebinde 150 lira var· 
mış. Ceketi de burada bulunan arkadaşın 
boyacı Nur]ye verınifsin. Polisteki gibi doğ· 
ru söyle!. 

Salim bu sualleri kal'fllamadan evvel ço
rabım çıkararak sal aya~ıru muanın üs
tüne koydu ve •öyle dedJ: 

- Bay hikim dodl. Ayağıma bak ... Ku· 
tük gibi ~iş. Beni ikinci tubede dövdüler. 
Ben de çaldım ve ceketi de Nuriye ver
dim, dedim. 

Nuri herşeyl inkBr ediyordu. H6kim Sa· 
limi tevkif etti. Nuriyi kefaletle serbest 
bırakt.ı. Şahidlerln ~aiınlması için muha· 
keme ayın on dördüne talik edildi. 

Uyuşturucu madde 
kullananlar artıyor 
Son zamanlarda uyll1luruou madde kul· 

lan anların ve bu kullanmayı iptili haline 
getirenlerin aayıları artmıfbr. lleflncl Ao
Uye ceza mahkeıiıesl müddeiumunılllJI. son. 
birkaç gün içinde 20 kadar esrar ve eroin 
müptelisını serbest bırakmıştır. Bunlar 
muhtelif zamanlarda mahkeme tarafuıdan 
Bakırköy Akıl hastanesinde altıtar ay te
daviye mahkiim edilmişlerdi. Hastane bun
ların tedavilerini ikmal ettiği için ıerbest 
bırakılmak üzere Müddeiumumiliğe gön· 
derıni,tı. Müddeiumumi Mifüat aerbest bı· 
rakırken bunlara ayn ayn nulhat etmit 
ve yalnız aabaiyeUerinl delil. nnillorlnl de 
zehirleyecek olan eroin ve esran bir daha 
kullanmamalanru IÖylemlştlr. Hepsi de 
tövbek.l.r olduklannı ve bir daha müddei· 
umumiliğe gelrniyecelderi hakkında müd· 
deiumurnlye llÖı. vermişlerdir. 

Hurufat hırsızı 
Ankara caddesinde Salih matbaaınndan 

27 kilo hurufat çalan Parket ismlnde bir 
gene, dün Sultanahmed Sulh Birinci Ceza 
mr.hkrmcıı;i tarafından tevkif edllmltUr. 

e Lokantalar hakkında 
Maliim yo, içkili lokantalar sını!ıara ay· 

nldı; fıatlar bu lllllflara göre tesplt edıli· 
yor. Ancak bazı lokantalar, bu tespit mu
amelesinden aonra müracaat ederek: bit' sı
nıf yukarıya geçmek lsteyorlar; fekat ya
pılan imtihan sonunda sınıf geçenıi.yecck
lerl. anlaıtıhnca eski ıınıflarında kaııyorlar
mı,. Yani dönüyorlar. Buna. •Sınıftan 
dönme• denir. 

O halde oınıf geçenlere de orta, AIJ., 
enBJJ. derecelerini vermek, nihayf.ıt erbab 
lokantacılan diploma ııahibi ebnek, fakat 
tembelleri de muvakkat tarddan mü,.bbed 
tarda kadar derece derece cezalara çarp· 
mak gerektir. 

e Kira suçluları 
Yeni bir kanun ile kiralar geçt:n seneki 

hadlerinden yüksek olnuyacaktır. ı:.u se
ne yeni veya eski ki
racılarından geçen se
nekinden fazla kira i, 
teyenler ceıa görecek. 
ler; konturatlşr tashih 
olwıacaktJr. Bu kanu
na i.stinad ederek mah 
k€'meye verilen evsa-
1-Jblerini gazetelerde 
tek tük göriiyoruz. Ka 

nun çıktığmdanberi r.; 

bef on malsahibi ce-
za gördiı. ~ 

Fııkat acaba koca İstanbulda kanu· 
na muhalif hareket eden evsahibi bundan 
mı ibaret? Hayır ... Yalnız bizim işittiğimiz 
beş on malsihibi var ki geçen seneki kira
lıiırdan çok yüksek kira istemekte ve bu 
yolda mukaveleler imzalamakta tereddüd 
etmemiş.terdir ve bunlar mahkemeye ve
rilmemişlerdir. Bildiğimiz bu evuhıbierinin 
nıahkemeye verilrnemelerinde meır:'ul olan 
kiracılardır. Hakkını aramıyan, konunun 
kendilerine verditi teminattan istifade et
miyen kiracılar ... Çok defa muhtekı...--e ~
aaret veren de biz müeterller deAtl ~iyir;? 
llakkını aramamak haksızlıtJ, hak e-hnektir. 

B.S. 

Bugünkü 
GAZETELERE GORE 

Vaziyet -
CUMHURiYET 

Kartılıklı abloka 
Yunua Nadi, bugünkü makalesinde İngi· 

lizlerin Almanya ve Alınan 1'gali albndalti 
Fransız topraklarına yaptıkları s~temcltik 
tayyare hücumlarına mukabil Almanların 
da lngiltereye müteveccih hava ve deniz
alb akınlarını arbrdıklarını, bu İııgıltercye 
karşı hücum aayılabilirse, mahiyeti. bak.kın
da bir fikir edinmek de mümkün olur gibi 
gôründüğünü söylemekte, İngilterenin Nor
~·eçe beuzemiyecelini de beyandan sow-a. 
J:nıiltereye yapılacak Alınan taarnızw1wı 
mu...U.klyetsizljiinin büyük bir hezimet 
maruısına da gelebileceği.ne göre Almarya· 
nm bu taarruzu başka şekillerde yapc.ıajı 
tercih edeceğine daha ziyade ihilmal verile
bil<cep miltaleıuımı aerdebnektadır. 

Muharrir ıöyle demektedir: 
·Fllhaldlıa Almanya, Büyük Brltanya 

adamım obluka yolu üzerindedir ve ııa:r· 
retl~ini bergün. daha ziyade bu yol üze-
rinde teksU etmeie gicllyor cibi görünüyor. 
Alman büyük taarnuuııun takib edeceil 
usul bu iae, mücadeleııla fQk çetin ve mu• 
uzam olacak olmasına rağmen, baıb itıba· 
rile bundan kat'! bir neti ... beklenemiye• 
celine '1mdlden btilrilmde lereddüd olun· 
ııuımak yerinde olur~ 
YENi SABAH 

Yeni Balkan düzeni 
HU.Oyin Cahid, bu makalesinde ort.da 

dolqan yeni Balkan diluni acizunün ne 
mana ifade ettiğini urlh auretta aıılaınak 
mümkün olmadıiinı, Balkanlarda bir Bal· 
kan misakı bulundu&unUı fakat, aon gün!e
rlni ya~amakta olduğunu iddia ~enlerin de 
pek boksa addedilemiyeceğini ,c;yllyerek: 

<Kendi budadlan mevzuu lıalısoldu(u 
..,man udaf1118YJ ve anzl kaybetmeyi te.r· 
cih •tmlt olan Rwuauyo, bwıwı a1ul bir 
batb hareketi taldb eden Yuııaııiatan ui· 
nuıda Bulgariatanla blıı lıarjbe ıırer mi? 
Demek oluyor ki Bal1ıan lttilakı tabü öm· 
riinü i1aııal •tınİf ve buıünden tarihe inıi· 
ka.1 t:tmi, sayılabilir .• demektedir. 

işi •çıkça ifade etmek lbmı gelirae Bal
kanlards yeni bir düzen olmadığın~ tok 
şiddetli bir manevra ve entrika olduğunu 
söyllyen muharrir Berlinle Romamın Bal
kanları hldisesiz, kabil oldulu k.ıdar Mih 
için siyasi telkin ve teşebbüslerde bulun
dukl<tnnı, fakat, bunu, Sovyetler Birliği
nin protestosunu davet etmeden yapmt.k, 
~iğer taraftan Yunanistan ve Türkiyeyi ayıu 
keı·vana katmak lüzumunun de olduğunu 
ilAve ebnckte, bir Alman ;1azetesinin, Tür• 
kiye yeni düZene uymıyacak olursa Avru-
payı terkedlp müebbeden Aayaya çekilmesi 
lazım geleceii yolundaki tehdidinden bı.b· 
sıle makaleaini şöyle bitirmektedir. 

·Bu lıobda 1ıbı bir '°" ııöy!eıneie baC9t 
gürmüyonıs. Çllnldl vatan huıhıcllanaı mii· 
u ... irsi bir blınımanlıtm pnır " .,... 
metlle beldlyen Türk ulanlarmııı ııllnı:lll•· 

r1 ba tehdldlerbı cevabını vermeie her an 
bnıudır •• 

TAN -
Harbin aon aafbaaı ba9lamak 

üzeredir 
M. Zekeriy• Sertel, bugünkü makalesin• 

de, harici kaynaklardan gelen haberlere 
göre harbin aon aaflıuırun batlamak üzere 
olduğunu, Almanların, Norveç işgali arife
sinde olduğu gibi, Baltık ııahillerinde va
purlar, eevlr.e hazır kıt'alar bulundurduk
larını. hulba, hücum botlarile, tayyare ve 
pllnörlerlle, Alınanların tam hazırlık ha
linde olduklannı söylemekte; İngiliz rem>! 
mahfillerinin kanaatine göre Alman taar· 
ruıunun ergoç bq!ayacaiını da lliive et· 
mektedir. 

İngiliz kaynaklarına atfen İrıgilterenin 
her türlü taarruz ihtimallerini ıözönünde 
tutarak hazırlandığını aöylayen muharrir, 
Alınanların İngiltereye taarruzllo beraber 
!talyanlann Mısırdan Bingulye, Habeşis
tandan İnaillz Somaliaine ve Kenyaya hü
cum edeceklerini, Alman ve İtalyan hava 
kuvvetlerinin Cebelüttank ve Akdenizde 
de faaliyete ıeçeceklerlnl de i!J.ve ebnekte 
hatta İngiltereyi ,.tırtmak için Japonyıııın: 
da mihver devletlerile birlikta Uzak Şarkta 
harekete geçmeai ihtimalinin pelt çok ol
duğunu söyledikten sonra: 

·Onun için, bu deta baflayacak taarruz, 
harbin IOD Ye kaft pfhıpnı tetkil edecek 
ve belki de harbin netlcealııl tayin ede<ek 
derecede mühim olacaldu .• demektedir. 
VAKiT 

Türk· Alman anlqmaıının 
taıdikından ıonra 

Asım Uo, Almanya ile akdettiğimiz 21 
milyon liralılt llrtıaadl anla,madan bahset· 
mekta, Mecliain taadllundan aonra artık iki 
memleket aruında filen ticari münuebeUe
rin baırıamaaırun gün meselesi olduiunu 
söylemektedir. Müharrir, bu anlaşmanır> 21 
milyon lira ile tahdid edilmesi.n.i, harb l.ıaş· 
laciıktan sonra birdenbire keailen Tür!c -
Alman ticaretinin hesa.blarırun ta.sfiy.esile 
izah ctruekte, bu 21 milyonluk anıa.manın 
bir aene zarfında tatblkından elde edilecek 
tıeticeler müsald görülürse bu ild meınleket 
oıuındalti llrtıaadl münuabetlerin yenı bir 
ıınlqma ile tanzim olunabileceğini beyan 
etmekta ve ıöylo demektedir: 

.Bununla beraber, eimAlffn fil ciheti 
Türk etkin amwnlyesine .., Türk mii:;
tabsill.rine - edelılllrlır ld Türkiy<.nin 
lıtlbsal ettiii maddeleri Avrupa baı:binw 
devaın ettiii bu senelerde bile harice Sl't· 

, makta zorluk yoktur; bu vaziyet Avnıpa 
1 harbi ne gibi prtlar dalreainde bitene bit· 
sin Türk milli ikUAdlyatuım be)nebnilel 
'insanlık camiul içinde kendine ınabous 
oıan L.U\"Tetli mevkllnl muhafua ıedf'Ce"' 
ğlne en kuvvetH bir delildir .• 

iKDAM 

Şarki Afrikada harb vaziyeti 
Abidin Daver, bu baflıkla yazdıgı maka· 

lede ltaıyanlann Afrikada İngiliz Somalisl· 
ne karşı taarruza. geçtiklerini aöyliye .. ek 
bu münaııebeUe Somali hakkında coğrafi 
ve içtimai maldmat vermekte, Afrikndaki 
İngiliz ve İtalyan kuvvetlerlnl "t'luknyese 
ettikten oonra "' hükmü vermektedir: 

.s.maUde. italyanlamı uylf İnıitt. kuv
vetl11rine kal'f1 başladıklan taarruz o mii~
tem1ek..-ln tqallle neticelense dahi bu~· 
dan aevkillcen ltllııuile müblm bir netice 
çıkmaz.• 
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Politika - Askerlik 

Dobruca üzerinde 
konuşmalar 

' S ~~ıb~ı'da H~tler'in tanzim etti• 
gı plina tevfikan, Dobruca için 
Rumenlerle Bıılıarlar ara11nda 

müzakereler batlıunıt buluıunaktadır. 
Bu müzakerelere dair gelen ilk haber• 
le_rden elde edilen intıba, vaziyetin 
hıç de Rumenlere müaaid tekilde in· 
klfll~ etmediğini ıöıtermektedir. Fil• 
hakika Rumenler, Romaııyaya aid bir 
par~a olduğunu İlpat için senelerden• 
bert propaaandasını yaptıkları bir top• 
rak parçaaıru terkedip etmemek bu
ıuaunda, müzakere 111a11111 b&flDB .,. 
turmakla, zaten fiili bir vaziyeti kabul 
elmİf olduklarını ıöstermi§lerdir. Fa• 
kat bir kaç aiin evvelki bir yazımızda 
da iıaret ettiğimiz veçbile, Rumenler 
daha ziyade bir ahali mübadeleıile 
iıi halledebileceklerini umarak, me ... 
leyiidare edeceklerini ummuılardır. 

Şimdi Bıılııarlann hududun taahilıi 
yolunda urar ettikleri ve ahali nıüba
deleaini ikinci bir iı tel&kki ettikleri 
anlaıılınaktadu. 

Rumenler, ahali mübadeleai m
leaini ileri aiirerken ıayet kurnazca 
bir İf yapabileceklerini ve bu ıuretle 
vaziyetin içinden 11ynlabileceklerini • 
zaruıetınİflerdir. Çünkü daha çok ev• 
velden Bulgariatan, Romanya budu· 
dunda bıılwıaıı Bıılgarlardan mühim 
bir kıaınınm Romanya dahiline nak· 
!edildiğine ve dajııldığıııa dair haber• 

ler intıpr etınİftir. Bu ıuretle Rumen• 
ler ıistemli bir tekilde Bıılıar hududu 
mıntakuına Rumenleri yerleıtirmitler 
ve burada ıun'i bir Romanya parçaaı 
yarabnak istenıİflerdir. Halbuki Dob
rucada 300,000 Bulgar bulunduğu ;.. 
tatiıtiklerden ıilinmemiıtir. 

Biliyonunuz ki Dobruca Bıılgaria
tanmı timalidir. Ve Bulgar hududu· 
nun öteıinden timale doğru kıvnlan. 
sonra Kalaa'tan prka dönüp Kara• 
d~ize akan Tuna nehrile, Karadeniz 
aalı.illeri arasında mahıur bul
ınıntakadır. Fakat Buıarlarm İltediği 
bütiin Dobruca degil, cenubi Dobru
çadu. Yani 1913 hududlarıdır; ve a• 
il'Iİ'I yııkan müstalıle yakın, dört kö· 
ıe bir toprak parçaaıdır. Bu dört kö
ıe parçanın içinde Balcık, Puarcık, 
Silislre &ibi miilıim merkezler vardu. 
Filbakika burada Bulgar ekalliyeti 
fazladır. Fakat aynca daha bir çok 
ınilletler de göze çarpmal.-tadır. Bun· 
lann arumda. Türkler, Tatarlar, Çer• 
kesler ve hatti bir miktar da Rua var• 
dır. Buralarda dolaf&Dlann minarele
rin yanında ortodoka 11UUUUtırlan, vo 
Latin kiliaelerini bir arada görmeleri 
kabildir. Her dil Dobrucada ıeçer, 
çünkü her dili kon111an vardır. Y alnı. 
fraıuızca bilenler biiyiik tehirlerde 
pek aüzel menmlanm ifade ederler. 

Arazi ıayet mümbittir. Billıaaaa 
Balcık mmtakaaı bağlarilo mqhurdur. 
Toprağın yüzde kırkı ekilir. Dobruı:a 
bilbaıaa buğday yetİJtiren bir memle· 
kettir. Arazinin diğer kuını apit yu• 
kan omıanlıktır. Bıılıariotanla Ro
manya aruıııda uzanan Deliorman bu· 
rada bir hudud çizer. itte Romanya. 
Bıılgarİltanın bu parçamı, 1ade zira• 
ati ve omıanlan için deı;ı, belki ıl· 
ratejik bakımdan da elinde bıılundur• 
mak arzusundadır. Çünkü bududdaki 
Deliorman bir Bulgar taarruzu ihti· 
maline kartı tabü bir maniadır. Bul• 
ıar • Rumen hududu ne kadar apİJ• 
da oluna, Köıtence • Biikret denıir
yolu ve Tuna ile Bocta bataklıklan 
iizerinde bıılunan Çenuıvada köprüsü 
o derece emniyet altında bulunacak· 
bı. [ier cenubi Dobruca Bulgarlara 
terkedilecek oluna, o zaman Delior· 
man Bulıarlara geçecek ve RldDen • 

Bulgar hududu düz bir ova üzerinde 
dikilen tatlarla çizilecektir. lşıe Ru· 
menler bunu önlemek için ellerinden 
ıeleni yapmaktadırlar. Fakat umumi 
vuiyete bakılacak oluraa, Rumenle
rin nihayet hudud tulıihine mecbur 
olacakları anlatılmaktadır. Bu vaziyet 
mütemadiyen rüzgirm eatiği tarafa 
dönen, hanai tarafta kuvvet ve kud· 
ret ıörüne o tarafa kayan Rıunen ıi• 
yaaetinin tabii bir neticeaidir. Hitler 
Salaburıı' da Rumen nazırlannın önü· 
ne milliyet eauma dayanan baritayı 

•erdiği zaman, 1ade Bulgarları ve Ma• 
carlan memnun etmek için değil, fa• 
kat ayni zamanda, iatikbaldeki Ro
manya ıiyasetini kendi lehine garanti 

etmek için hareket etmiıtir. Çünkii 
Almanya, arada ııırada kendi.ine ka• 
fa tutan değil, daima inkiyad eden bir 
Romanyamn ekonomisine nıuhtac• 
dır. 

Romanya ile Bulgariatan arasında 
toprak meaeleaine dair müzakereler 
cereyan ederken, evvelce Romanya 
ile petrol va hububat üzerine bir tİ• 
caret anlaflDUI yapan Dr. Clodin>'un 
Bükreıe tekrar ııeliti fil yanı dikkattir. 
Çünkü Dr. Clodiuı, hayat ıahuı fik. 
rini Hitler'den evvel ilk defa olarak 
ortaya atan ve gene ilk defa olarak 
Balkanlan bu hayat laiıaaırun içinde 
telikki eden ilk Almandır. 

Mümtaz Faik FENiK 

Bir muhasebeci 
arayor: 

Akşamları saat 17 den yirmi bire 
kadar her hangi bir müessese veya ti• 
carethanede çalışmak üzere usulü mu
hasebe ve muhabereye hakklle vakıf 

ve iyi fransızca bilen bir gene l.ş an· 
yor. Arzu edenlerin gazetemiz ıaare 

Müdürlüğüne müracaatlerl. 
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HAKiKAT 

-
Kadıköy Halkevinin yüzme yarışı yarın 

ıınnnııııııunıııuıuuııııııııııuıuıııııııımu111111111111111111111uıu111111111111111111111111111111111111ıı 11111111111111111111111111111111111111111tııu111111ıtııı111111111111111111ı11111111111mı11111111111111ı11111111111111 

Yarışa Moda deniz hamamından başlanacak 
ve Belvü önüne dikilecek bir bayrak dönül· 
mek suretile Modaya avdet olunacaktır 
u11111111 , 1111111111111111111111111111111111111111 , 11111 1111ııııııımıı1111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111ıııı11111111111111111111ıııııııı11111111111111111111111ııuıııııım•ı1111111111111111111111111111111111111111111 

Kadıköy Halkevinin tertib ettiği büyük Bu aUetin bu seneki ferdl müsabakalarda pi)·onumuz: 1500 metre ile ciridde belki hır 
yUzme yarlfl yarın öğled~ sonra Moda y.aptıtı dereceler çok daha iyidir. Bu iti- az sıkıntı çekecektir. 
ile Kalamı.t arasında yapılacaktır. Evvelce barla Melihi geçmek için 4000 puvanı top- Diğerlerinjn birincilikten ziyade üçüncü· 
de bil~ olduğumuz gibi Moda deniz ha lamak icab edecektir. lük için yarı'3caklan daha ziyade hatıra 
mamı önünden Y•flf& ba,Janacak ve .Belvü Deniz Lisesi spor öğretmeni Tevfik tam gelmektedir. 
kazinosu önüne dikilecek bir bayrak dô- bir atlet komple tipine maliktir. Sür'ati iyi, PentaUon f8mpiyonuna geçen sene oldu
nri.ierek Modaya avdet edilecektir. uzun atlaması diğerlerinden yüksek. di!ık ğu gibi bu sene de Ajanlık tarafından bir 

Ytizme ajanlığının programına göre ya- derecesi hiç de fena olmıyan bu eski pm- kupa verilecektir. 
rm Büyükderede 'yapılacak olan müsaba
kalar bazı sebeblerle tehir edilmiştir. 

Bu itibarla bölgenin teknık adamları da 
bu büyük müsabakada hazır bulunacak
lardır. 

Memleketlmlzde her ııene yapılan Boğan 
ıeçme müsabakasından başka büyük bir 
yüzme :YUlfl senelerdenberi görmediiimiz 
bir itti. 

I>erı!zcilik faaliyetini yalnız Ajanlığın ter
tib ettiği bir kaç müsabaka çerçevesine 
Jı.psetmeyl k!fi bulmamak ve lrulüblerin 
bu ioe bigane kalmamamu temin etmek li
zımdır. 

Her türlü lmkln 'Ve konfora malik olan 
kulüblerimizden evvel bir Halkevinin bu 
i~ önayak olması da çok sevindirici bir 
bidisedir. 

Yannki büyük müsabakaya '"1ırimizin en 
iyi yüzücülerinin iftira ki temin edilmiştir. 
Dııha doiru>u bu ııampiyonlar kendilikle
rinden ve büyük bir iştiyakla kaydolun
nıu~lardır. 

Beynelmilel bir rekor sahibi 1.lahmud ve 
aon ıamanlarda çok güzel ~lar kazanan 
İbrahim gibi kıymetli ııampiyonların da iş
tit"ak edeceği bu müsabaka muhakkak ki 
heyecanlı ve o nispette zevkli olacakt.ır. 
Kazananlara evvelce de bildirdiğimiz gibi 
güzel hediyeler verilecektir. Bunların bir 
yüzücünün işine yarayacak şeyler olması 
K."ldıkôy Halk.evinin yüzme -sporunu yalnız 
bir cihetten teşvik etmediğini ve ekserisi 
tafebe olan f8.nlpiyonlanmıza Mayo ve saire 
gibi hediyeleri bu fırsaila vererek yarılım 
etrnek istediği kolayca anlaşılır. 

Atletizm: Pentatlon 
yarın yapıhyor 

Yarın ögleden &0nra Fenerbahçe atadın· 
da, Atletizm Ajanlığının programına dahil 
bulunan Pentatlon müsabakası yapılacak
tJJ\ Bu müsabakaya üçüncü ve birinci ka
t.tgorl ıtlelleri kondl aınıflarında ittink o
dtteklerdll'. Milli atletizm talariuınızda kıy
ımı!! mpu-oalar buluıuııasıııı rapıu ba• 
zı spesialltelerde k görecek değerde adam 
bulaına)'lfımız, flmdlye kadar puvan he
aablarında bize çok şey kaybettirmiıtir. 
Bunu gözönünde tut11n Atletizm Federasyo
nu geçen senedenberi programına koyduğu 
Pentatlon ve Dekatlon mUşabakalarına bu 
ıene bir de Triailon Uive etrniftir. 

4te yarın bunlardan birincisi yapılacak
tu ki fU bq müaabakadan ibarettir: 100 ve 
1~ metre düz kotular, uzun atlama, cirid 
a tıpa, disk atına. 

Bu müaabakanın geçen seneki oampiyo· 
nu Fenerbahçeli Melihtir. Geçen sene 3000 
puvanı geçmif olan bu kuvvetli atletin bu 
a•ne daha çok sayı toplayacağı ümid edil
m•ktedir. Deniz subayı Tevfilc, Beşiktaşlı 
Şerif, Fenerbahçell Sudi ve Şevket de bi
ıinci kategori Pentatlon'unda kendilerinden 
;it.y!4le bahsettirecek sporculardır. Melih 
geıen sene ciridi 47 metreye atmıf, diskte 
an~k 2S metreyi geçebi~ 200 metreyi 
23,3 te kotmllf, 1500 il de 4,SO de alrnışb. 

(RADYO) 
Bu günkü program 

12.30 program - 12,35 Türk musikisi -
12.D'l ajans haberleri - 13.05 Türk musiklsi-
13,20 - 14 müzik: (PL) - 18 program - Ul.05 
nıüzik: Streyt caz (Pi.) - 18.30 müzik: Halk 
havalan - 18.50 müzik: Radyo •Swing. tri
osu - 19.1~ Türk musikisi - 19,45 ajaru ha
brrlcri • 20 Türk musikisi - 20,30 konutm•-
20.SO müzik: Fasıl heyeti - 21,15 konutıma 
(İktlsad aaati) - 21,30 konuıma (födyo ga
zetesi) - 21,45 müzik: Radyo salon orkıı!s• 
traSl - 2"l,30 ajans haberleri, borsa • 22,45 
mtizik: Cazband (Pi.) - 23,25 - 23,30 yarın
ki program ve kapanış. 

Uç 
IJEACK LONDON 

Mütercimi: N. AYKUT 

İŞ BANKASI 
1940 Küçük 

1940 tKP.AMlYELERl ı 
ı aded 2000 Uralık _ 2000.- lira 
s • woo • - 3000.- • 
6 • 500 > - sooo.- > 

12 > 250 > - 3000.- > 
40 > 100 • - 4000.- > 
75 > 50 • - 3750.- • 

210 > 25 > = 5250.- > 

Kctideler: 1 tubat, 1 mayİa, 

RAMİYE PLANJ 1 ~iuıtoı, 1 ikincitefrin tarih-
lermde yapdır. 

Cari Hesablar 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için HELIUOBLö kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 
eder. İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı temizleyerek mavileştirir. Sıhhat 
Vekiıletinin ruhsatını haizdir. Her Eczanede bulunur. 

Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlUğUnden: 
Muhammen bedeli 18000 Con sekiz bin) llra olan Sterilizasyon cihazları 

ve te!errüatı 24 Eylül 1940 Salı günü saat 15 te kapalı zart usullle Ankarada 
Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu !~e girmek J.!teyenlerln 1350,- Cbln üç yüz elli) Jlralık muvakkat 
teminatla kanunun tayln ettlitl vesikaları ve tekllfierlnl aynı gün saat 14 e 
kadar Komisyon Relsl!~Jne vermeler! lbtmdır. 

Şartnameler pare.sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefllğlnden dajtıtılacaktır. (7042J 

Macera Romanı 
TEFRiKA: a 

"°"""ğa batlodı. Cottukça coştu. Nihayet 
tellere o kadar tiddetle vurdu ki telin biri 
koı.ıtu. 

Delikanlı ancak bu su.retle kendine gele
bilmiı. daldığı muhayyel dünyadan aynl
mışb. 

Bir hissi kablelvukula aahile doğru ileri
ledi. Birden ne görsün: Deminki hasmı, Bul 
adasının kıywnda bir mercan kayalığına 
ı-ırtını vermif, eline geçirdiği bir sopayla 
eli bıçaklı Hindlilere karfl kendini müda
faaya çal1'ıyorf .. 

- Morgan ailesinden birinin kalbine Al- 1 dar kahramanlık da gösterebilirim ... 
lah korkusu ilham eden ben değiJ miyim?!. Uhzada. aand.Jktan çıkardığı guve ye-

Bunlar daha önce bahsi geçen kaplum .. 
lxığa avcıları idi ve Francis Morgan'ı ora
cıkıa kıstırmıılardı. 

Dellkanlırun korkudan caru ağzına geldi!.. nlti .. ki elbiseleri glyiİıdi: 

dıvordu. . - İ-tte -timdi bpabp sana benzedim, dedi. 
Sir Henry Morıan'ın portresinden tek!!lr Isteraen çerçevenden çık da yanyana du

edilmlt bir fotoııralırun karşıaına ıeçerek ia- ralım. Bakalım bizi ayırd edebilecekler mi? 
t!hzasına devam etti: Gerçekten büyiik dedeyle delikanlıyı a-

- Hey gidi ihtiyar korsan!. dedi. Az kol- yırd etmek kolay değildi. Delikanlı, Sir 
ıın son torunJarından ikisi otomlltik taban• Henry Morgan'ın esvabı içinde tanmmıya· 
oaları. biribirlerinl delik ~lk edecekler- cak hale gelmifti. Belinde koakoca bir ya· 
eli. Hem de oimdiki otomatik tabancalar talan ve iki ağır çakmak tabancası vardı. 
Nuh veli zamanından kalmıt kubu!'luğa ko- Eline git.arayı aldı. Eski konanların tür
rıan eski tabancalara benzemez ha!.. killerin! çatırmaja başladı. Gözlerinin ö· 

Bunlan söyleyerek eski bir sandıtın üa- nünde atalarının hayali canlanıyor, mavi 
tiJne eJjldi. Üstünde M harfini tatıyan ka- denizleri kana boyayan cenklere hnyalen o 
patı kaldırdı. Tekrar portreye dönerek: da karışıyordu.. Yatağanlar parlıyor, kelle• 

- Evet. ihtiyar ata! dedi. İşte lJana topu ler uçuyor; iniltiler, feryadlar, haykırışla.r 
topu bıraktıl:m mira!I bu ... Bir yığın pılı pır• duyuluyordu. 
tı. bir de senin çehrene benzeyen bir çeh- Gitaranın tannan göğstinden atalardan 
re!. Bununla beraber icabında senin ka- kalına eski napeler yükseldikçe delikanlı 

Gafil avlanan Francls, bu sırada, kalasına 
bir taş yedi ve sersemledi. Acaba gözleri
ne inansın mı? İJte,, ansızın Sir Henry 
Morgan, elinde yalağanile imdadına geli
yor! ... Bu bir hay11let olmasın?_ 

O, bunları düşünürkt?n Sir I:lenry Mor
gan'ın hayaleti sağa aola pala sallayor, 
Hindlileri olgun bqak gibi biçiyerdu. 

Francis'ın dizlerinde takat kalmamıştı. 
Ayakt. daha fazla duramadı. Olduğu yere 
çöktü. Çevresindekı kaplumbağa avcıları
nın çil yavrusu gibi dağıldığını hayal me
yol forkedebilmişti. 

Gözlerini açbğı zaman, kendisini adanın 
ortasındaki aaman damlı kulübede buldu. 
Ba,ını kaldınp kar,ısındaki du\.ara bak· 

tı: Sir Henry Morgan'ın portresi!. 
Yanında duran delikanlının yüzüne bak· 

( BULMACA ) 1111-
.._ ______ .J Zafer 30 Ağustostadır. Milli Piyango 
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da İzmir Fuarında çekilmek üzere bir 
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Soldan sağa: 

1. - Nakid - Kemirici hayvanlardan biri. 

2. - Akdeniz mıntakası - Bir rakam. 

3. - Bir hece - Emmek - Bir edat. 
4. - Günün bir vakti. 

5 - Pul - Bir müphem sıfat. 
6. - Ust.. 

7. - Bir rakam - Bir renk .. Ayak (fars-

ça). 
8. - Çeki,tirmek - Elbisede bulunur. 

9. - İş - Siyah. 
ı·ukarıdan aşaiıya: 

1. - Hayhay - İpekböceği yapar. 

2 - Eskiden köy efendisi - Rutubet. 

3 - Bir not. - Zehir - Nefiy edatı. 
(. - Mevki. 

5. - Sahih - Toprak. 
6. - Deniz kenarı. 

7. - Su - Bir müphem SJ.fat - Bir edat. 
8. Kabul etmemek - Kanad. 
9. - Merkeb - İşlek olmıyan. 
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EIKlllNI• DIElRll 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

9 ağustos cuma günü akşamı 
Suadiyede, Şenyol Aile Bahçesinde 

•Yataklı vagonlar kontrolörü• 
Vodvil 3 perde 

Heyet her cuma akşamı Suadiyede 
Şenyol Aile bahçesindeir. 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kuruş 
Üç aylık 250 • 
Alti aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kuruı 
Bir ı;onelik 1600 , 

İmtiyaz sahibi ve ba~muharriri: 
Necip Ali KÜÇÜKA 

Umum neşriyatı idare eden Yazı 
İşleri Müdürü : 

Ce.-ııal Hakkı SELEK 

Zafer Piyangosu tertib etmiştir. Türki· 
yenin her tarafında satılığa çıkanlmı• 
olan bu fevkalade piyangoda mevcud 
300,000 biletten 63,345 tanesi mutlaka 
ikramiye kazanacaktır. 

Tam bilet (2) liraya ve yarını 

biletler (1) liraya satılmaktadır. 

Zafer Piyangosuna siz de bir bilet 
alarak iştirak ediniz. Vereceğiniz para· 
lar ebedi Türk zaferini temin edecek 
vasıtalardan biri olan Ha va Kuvvetle· 
rimize sarfedilecektir. 

• 

39 Ağustos Zafer Bayramına Mahsus 
Fevkalade Piyangonun Planı 

ikramiye adedi İkramiye miktarı İkramiye tutan 
Lira Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 55.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

1~0000 3 90.000 
~0000 2 60.000 
63345 Yek A 

360:..., un 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 1 

218/940 tarihine kadar kapalı mektubla fiat verllmesl Uln ed!len ınu~· 
teıır eb'adlı 99 kalem demir ve ağac vidalarlle mekanik cıvata ve rondelalar' 
tallb zuhur etmemiştir. Isteklller!n Levazım Müdürlüğünden parasız tedarıJ 
edecekleri şartnameye göre tekli!lerlnl 20/81940 salı günü saat 17 ye kad-' 
vermeler!. (698'1 

Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden 1 

Itletme ihtiyacı için satın alınacak muhtelit tipte c1aooo. aded köıııill 
çevalyes! kapalt zarf usuıııe eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli c6275• lira ve muv.,kkat teminatı <470> lira <63> ]<11' 
ruştur. ihalesi 26/8/940 tarihine ra•lıyan pazartesi günü saat on beşte aaıa' 
ta Rıhtımındaki Umum Müdür!Uk binasında toplanacak olan Satınalma ıtır 
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif mektublarını blldlr!len vakitti• 
en geç bir saat evveline kadar Komisyon Relsllğlne tevdi etmeleri llzıındıt• 
Şartnamesi her gün sözü geçen Komisyonda görfileblllr. (71,,ı 

GAZOZCULARA 
VE 

AÇIK BİRA 
SATANLARA 

ıenıraıldlaıırıı nstnırıısaıo ecınoeırıı 

iNHiSAR 

Asid Karboniği 
10 Kiloluk tU~lerde 250 kuruşa satılır 

Kabata,ta inhisarlar aa,mUdUrlUğUne müracaat edllmesı. 

tı : İhtiyar korsanın daha gene bir nümu· 
ntsil 

Bu delikanlı kendisine bir maşraba içki 
u.ıabyor: 

- Haydi bakalım, yuvarlo şunu! diyordu. 
Fakat aletin mayii dudaklarına götürme

de~ önce Francis ayağa kalktı. 
iki delikanlı, tabH bir sevkle biribirine 

bakı,tılar. Sonra duvardaki portreye baş
larını_. çevirdiler ve kadeh tokuşturdular. 

Kulübenin sahibi: : 
- Sen bana Morgan soyundan olduğunu 

söylemiflin, dedi. Ben de Morganlaı-darum. 
Duvardaki ihtiyar korsan benim büyük de
demdir. 
Franciı cevab verdi: 
- Benim de büyük dedem oluyor. Be

nim vaftiz adJm Francia. Ya seninki? 
- Henry. Demek ki biz kardeş torun

larıyız •. Ben büyük dedemin definesini a
ramağa geldim. 

Francis elini kartıruıdaki delikanlıya u
zatarak: 

- Ben de ayni defınenln peşindeyim. 
Fıakat pay işine yanaşmam. dedi. 

Henry gülümseyerek cevab verdi: 
- Senin de damarlarında Morganın kanı 

dolafıyor. Bakalım defineyi hangimiz bu
lacı:k? Demek kim bulursa ser\'et onun ... 
Alb aydanberi adenın altını üstüne getir
dim. Buld~ğum da nedir biliyor musun? 
İşte ,u köhne gandıkl 

'!/ e ikisi birden &itarada eaki bir korsan 

türküsünü söylemeğe ba§ladılar. 
-IU-

GüzeJ kızın esrarı 
Francis Morgan türküsünü bitiremedi. 

lwtüthiş bir başağrısı tutmu~tu. Bir hama
ka uzanmağa mecbur oldu. 

Henry'ye gelince, o da snndala atJ3yıp 
gemiye gitmiş ve Francis'in bazı emirleri
ni kaptana bildirmişti. Deli.kanlının verdi
ği emirlere göre gemi demir üzerinde ka
lacak, fakat tayfalardan hiçbiri Calfa çık
mıyacaktı. 

Ertesi gün, ağır bir uykudan uyanan 
Francia ayağa kalktı. Başındaki ağrıdan 
eer kalmamıştı. Bunu Henry'ye söyleyin
ce, beriki: 

- Bunun ne olduğunu ben de bilirim, 
dedi. Bir defa ben de attan d~müş ve 
fena halde sersemlcmıştim. 

Garib akrabasının sempati ile söylediği 
bu sözleri dinleyen Francis kocaman bir 
kahve fincanını dolduran nefis kokulu 
kahveye zevkle be.kıyordu. 

Gene akrabası: 

- İç, ifiyet olsun! dedi. Bunu yuvar
Jamın hiçbir şeyin kalmaz .• Moalesel sa
na, yiyecek olarak, içyığı ve peksimet ile 
bırkaç kaplumbağa yumurtasından başka 
bir feY takdim edemiyeceğ:im... Emin ol 
ki. yumurtalar tazedir. Sabahleyin sen u· 
yurken bulup getirdim. 

Gene akrabasını tetkik ederken ara ısı-

Telefon: 43799 

ra da duvardaki portreye gözü ko.f" 
Francis: 

- Yalnız bu kahve bile kafi_ dedi. 
Evsahibi, Francis'in duvardaki portrd' 

le fazia a!Akadar olduiunu görünce: 

- Hayret edilecek derecede resme bel': 
ziyorsunl dedi. Fakat yalnız yüzün ıx;-:,. 
nuyor. Huyun, abli.kın da ayni. Sanki 

11
, 

demiş burnundan dÜf?DÜtsünl Dün, dev 
neyi pay edemem diyordun. Mübarek ~ 
tiyar da tıpkı senin gibiydi. Hatti kel' 
tayfaslle bile bölüşmeğe razı olmazdı. ~ 
yüzden başına bir çok itler çıktı ya, nd 
se ... Muhakkak olan cihet ,u ki, mirB~ 
ıa:ına o meşhur defineden mangır . \Jt1JP 
du.5medi... Bana gelince, huyum büsbÜ 
~şkaclır. Seninle bu adayı paylaşabil~ 
gım gibi1 oturduğwn kulübenin de y~

nt, bütün bu güzel eşyayı, ve kapl~~ 
~il yumurtalarını büyük bir rnemnunı~, 
le takdim edebilirim. Ne zanıan arzu 
yurursan bunların kaffesi 5enindir! .. 

Franci.s anlayamadı: 

- Ne demek istiyorsun? l\füphen.ı ~o' 
nuşma! dedi, 

- Müphem falan değil. Sadece ~ 
dP.mek istiyorum ki burada yapılaca.k ·tf!r 
bir ,ey yok. Adanın altını iıstüne getiJ'di ,,ı 
Kazmadıiım yer kalmadı. Ki»e bucak~ 
varsa hepsinı kurcaladım. Bula bul~ ,;..,. 
püskü ile dolu bir sandık çıkarabılW"" 

(Arkası var> 
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