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Kordondaki Atatürk 
kona'' müze oluyor 

At !zınir (Hususi) - İzmir Belediyesi 
h atu;ke hediye ed.;\en ve Atatürkün 
!(eınşıresine intikal etmiş bulunan 
fa~rdondaki Atatürk konağının muha
b' a Ve tarihi chemmiyetile mütenasib 
kır ınüzc haline ifrağ edilmesi için 

_..._onağın istimlakine karar vermi§tir. 
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2000 binaya yeniden 
kıymet takdir edilecek 

Sehirde yapılan istimlakler netice· 
sinde yıktırılan kısımlardan sonra bir 
çok binalar ön plana çıktığından kıy
metleri artmıştır. Vergi tadil komis -
yonu Taksim, Eminönü ve Aksarayda 
bu şekilde ön plana çıkan 2000 binaya 
yeni kıymetler takdir edecektir. 

Fiab 3 kuruş 

lla,.bin ~eni 
Atanzaraaı 
~ ranıız hezimetine kadar, mu· 
lr:=ı harebe, tanklar ve tayyarele
ltıtıı •in bütün faaliyetlerine r•i· 
ı,.,. •ı çok eıki kliıik ıeklini muha
kaid ~~i! ı i, Yani aıkerliğin tabye 
•1.1rı.;~rın1n e-saı prenıipleri, yeni un• 
tıı~ı;. takviye edilerek devam et-

lngj(' 

1 Buğday, arpa, mısır 
ihracı menedildi 
Kararın pl~aaadalıl tesirleri 

Yeni buiday, nmır ve arpa reko!tes.inin 
vaziyeti anlatıhncıya kadar bazı tedbır
ler almayı lüzumlu &ören hüklı.rnetimiz mu 
vak.kat bir uman için buğday, arpa ve 
Mı.sır ihracatını menetmeğe karar vermif ... 
tir. Bu mabadla bu maddeler lisansa tibi 
olmıyan liste meyanına ithal edilmi4tir. 

Borsada bu maddeler üzerine ehemmiyetli 
hiç bir iş yapıln1."mıştır. Ancak fi.atlar müs 
takar bu hale J:c'..iikten sonra piyasada ye
ni işler yapılal:-i!ccektir. Halen buğday 
fiatları, cinslerine göre, 6 - 7,15 para ara
undadır. Arpalar Anadolu teslimi 4 ku
ruş 25 pMadan muamele görmektedir. 

Dünyanın 
gözüBerlln 
veLondraya 
dlkllınlştlr ! 
İngilizlerin hücumları 

Almanları 
sinirlendiriyor 

1 Kılıçlar istasyonunda 
iki tren çarpıştı, 24 

kişi yaralandı 
tında . ıı ordulannı Franıız toprakla-

Fiatlarda husule gelecek düşüklüğün un 
liatlarına da teıir edecf'ği söylenmektedir. 
Bu itibarla ekmek fiatlarırun ucuzlaması 
muhtemeldir. 

Adana (Hususi) - AnkRl'adan buraya 
gelmekte olan Ankara - Adana postası 
Ankara ile Kayseri arasındaki Kılıçlar is
tasyonunda durup Kayseriden gelecek o
lan m&t'f8ndizi beklerken, makasçının bir 
hatası yüzünden martandiz yanlı, yola 
girmiş VE: bütün süralile Ankara - Adana 
trenine bindirmiftir. Mu.sademe fiddetli 

olmuş, biri ağır olmak üzere yolculardan 
24 kişi yaralanmıflır. Trende bulunan An· 
lakya Baytar müdürü Şevket yaralı olma• 

tına rağmen yanında bulunan ahh! mal • 
zeme ile yaralılann imdadına koşmuştur. 

~lahalli Müddcıiumumilik kaza tahkikatı· 

na el ko)·muştur. 

ltaıy lttıha ettikten ıonra Fran11z ve 
dllıı.:: donanmalannm müıterek yar
Olıııtk ıle lnııiltereye derhal hücum 
~ 1•tavvurunda bulunan Alman 
l•tili •Yının plinlan vaktinde alınan 
hn; ~!edbı~le~i .kar111ında ıimdi yep
Iıı41ı, ıekiJ ıçmde tatbika baılan -
~ ,; A!ınanlann lnııiltereye karıı 
~'le ~n ılk ırünlerinde yapacakları 
~'U•r' ~reketlerini, lnıriliz bava kuv· 
loıı,. lııı lamamile mağlüb ettikten 
iıı ik.'0 ?bahar ıislerinin bikim oldu
~•herı'ncıteırine bıraktıklannı ırelen 
l · •rden ... ,_ • 

8 "ttltr' ogrenme11;teyız. u ha ... 
d~tı, ın n~ dereceye kadar doğru ol
lı,tİliı lllaluın değilse de, Almanlann 
~,.,,,ak ~~kavemet ve maneviyetini 
dan ltı" •çın Yirmi ıründenberi bava
~ •t Uteınadiyen lnıP!is topraklan• 
ı. •t ved · 

Karar, piyasalarımızda bu sabah haber 
alınmı, ve ellerinde ihracat için ıtok bu• 
lunan bazı tüccarları telita düşünnii.ştür. 

Son zamanlarda Yunanistan, İtalya ve Al
manyadan yapılan müteaddicl talebler üıe
rine ihracatçılar piyasadan oldukı;a yük-
5ek fiatlarla mal toplıyarak ıtoklar vücu
d~ g'etirmiflerdir. İhracat müsaade!\İ kal -
dırıldıktan ıonra fiatlarda bir düşükltiic 

husule gflmesi mümkün olduğundan bu 
tüccarlırdan bazıları zarara gireceklerdir. 
Ofu, bu maddelerin fiaUarını koru."'llek için 
nıübı.yaatını artıracak ve piyasayı ayni 
Kviyede tutmaia çalıpcaktır. Diğer ta -
ıaltan Türk - Alman ticaret ınlaşmaSJ 
mer'iyete lirdilcten aonra bu memlekete 
anlqma hükümlerine göre ihracata mü -
!aade edilecektir. Bu gün öğleye kadar 

Ticaret VekAletinin tebliği 
Ankara 12 (A.A.)- Ticaret VekAletinden 

tebliğ edilmiıtir: 
2/13477 sayılı kararnamenin ııureti Jat

bikına mütedair talimatnamenin . ihraç -
!arına lisana verilen• ikinci ve üç4ncü 
liqtelerinde bulunan 151 tarife po:ı.isyo · -
nunda buğday, 152 tarile pozisyonunda 
muır ve 153 tarife pozisyonundaki arpa
nın ·ihra~larına liı;.ans vcrilmiyen• mad
dl!leri h11.vi bir numaralı listeye ithal edil
ôiji bildiriHr. 

Kanadada kudretli bir 
vasita t e k a m ü 1 
etmektedir, Alman -
yaya nihai darbeyi 

o indirecektir ! 
~ei~icu.m.hur 1 SON HABER 1 
ızmıre gıdıyor 

..,,.,_ h emil' yağdırmallta olduk-
ltrd,n •kılına, Amerikan kaynak • 
~İt hlkf~kan bu havadislerde az çok 
tlıııu k hat ıemeıi mevcud bulundu· Ha11a müdafaamızı düşünelim 

Londra 12 (A.A.) - İngiliz m•lb;ıatıııın 
dikkat nı.zarlan, İngi1iılerin Bertin ve Al
manların da Londra üzerinde yapbk.lan 
aJnnlar etrafında toplanmaktadır. 

Ankara (Hususi) - Reisi • 
cumhur İsmet lnönünün bu -
günlerde İzmire gidecekleri 
haber alınmıştır. l\lilll Şefin 
fuarı ziyaret etmeleri ve Ege 
mıntakasının iktısadi vaziyeti 
üzerinde te tkikler yapmaları 
m uhtemeldir. 

Ş • ul etmek lazımdır. 
" u haıd ~'hde e, bu makıada varmak için, 
llıııdiy Yaıadıi(ımız günler zarhnda 
l•dd•ıı" kadar misli ırörillmiyen bir 
da 10 e hulutlann üıtünde ve altın
d,., n dtrecede anudane devam e
ltıaaı '.?Uharebeler, harbin mekaniz
>&p Uıerinde b.. "k d • · iklikl 

Herkes parmağındaki altın yüzüğü 
Hava Kurumuna vermelidir! 

Nevyorktan gelen malıimata. nazaran, 
Berlinin merkezi mmtakas.ı üzerine be -
defleri tenvir etmek için o \.adar çok 
miktarda para~tlü aydınlatıcı fişekler a
ttlmıtlır ki, aokaklar1 gazete okuyacak de
recede aydınlanm14lır. 
Dıily Telegraph gazetesi, bitaraf gazete 

nıuhabirlerinin Londradak:i hasaratı ne ka 
dar kolaylıkla gidip görebildiklerini \'e 
bunlar hakkında memleketlerine gene sy
ui kolaylıkla haberler verebildiklerini kay
dederek, Berlinde ve bütün Almanyada 
ayni gazetecilerin uj'ramakta oldukları 
nıü~klı11tı tebarüz ettirmekle ve bundan 
bütün dünyanın çıkardığı tabii mananın 

AJmanyetnın gizliyecek bir .,eyi olduğu ve 
İngilterenin hiç gizliyecek bir şeyi olma
dığı merkezinde bulunduğu neticesine var
mt.ktadır. 

Baş11e1ııı 
• 
Izmlre gldecelı 

Ankara 13 (Hu!usi) - Baıvekil Dr. 
Rt•Cik Saydam bu "kşam eksprese bağ .. 
)anacak hu~usi vaıonla İzmire hıu-eket 
edecektir Ba~vekiJ. tetkik seyahatini 
İzmirdtn cenuh ,-ilRyetlerine dofru 
temdid edecektir. 

d hıııt uyu eırıı er 

1 
<>tf'un ır, liarb, artık vaktile Luden
•taı h· laJıayYij( ettiği gibi tamamile 

ltıaııı,,,. ır teki( alarak, dünyanın en 
~ hinı l•hirlerini yakerak, yakatak 
~ llını ~~~e masum kadın ve çocuk 

\tın ° •••k en kanlı vahıi man • 
~ln~~lmata baılamııtır. Bir haf
. ilıd, h· 1 londre ve Berlinde h11llW" 
~''4tı ~.kaç ıa.t uyku uyumak bab
h ~lltıla J:"••ye naaib olmamaktadır. 
;"iıı,, .. traber, lnriliz hava mu -
t' ııı.,,,hın;n . beyanatına . röre, hava 
~""·ltı~~· erı en hid safhaıma henÜI 
l' lli ııı-,. ır. 'Yani bundan daha deh· 
c,'ltıaıııil "-•alan beklemek lizımdır. 
~'l'-,. • /•Pyeni bir teknik İçinde 
I ] ıiıı,;. •n bu hava boğuımuın -
n 1~dıliın1 'Ye kadar ne gibi neticeler 
! ·~hun i . 1•biatile takdir edemeyiz. 
"ltıaıı. 1;: llluntazam ve hakiki ma
~İbi o( •aber bu it lerde ..Jibiyet "•d. "'•k ik . ~ ıtiıı,;. h. lıza eder. Yalnız bizim 
~ tlitıd~ ır fey varaa, Londra ve 
ı,~ dafi t::Pılan hava batajlannın 
ıı. · •ı.ı.,İtı hYare loplannm bu mem-
lnı ola 0ınbardunan edilmesine 
,. llıadıiıdır. 

• "Uııd 
llı'tı., . l •n baıka Al 
t,11 ı • İnk . manlann aded 
~İııe •rı kabil olmıyan faiki -
d, h.'t İiı~~~~? lnıPlizlerin buna 

ır hakik u~Je cevab verdikleri 
" · attır, "•r d "% •hi. 

ı., L''•h•ıe ~ kana.timizce Flandreı 
d .. •u ker ••nde oldugu ıPbi lnıriliz -
~. ı.. • • •la a1·1 

a...1 ''•r h ır ı avlanmamıılar· 
~ı • ••ekete . 'dd to,. ••vaı. aynı ıı et ve deb-
ı . 'h- Veren lnıriJ:. ili t' . d ' ,. -••tın k -m eııun ı 
t~~k ı.,.1, \ le olan badi.elerin, hat-
'-Y 't Ve •n ·~ ~ ~.lacaiını derhal idrak 
h;,,Y"• İiıe . uyuk haıırlık faaliyetini 
ı.,. karı n '',"de lekıif eyliyerek har-
" Uı li etıceain · . 
•ıı .' hde ld .•n ırenc tayyarecı • 
hu ·~ ıl&t, eırn ~ . uırunu bay li zaman 
~iıı· 0•kun •ılı . Bu İtibarla lnırilisler 
~~ .. clab0 !v::~~•tlere karıı kendile • 
ı..;: i l•çtikçe he e~ . baZll'Jamıılardır. 
~. hedef( r ıkı taraf sadece aı-

l ı · ere taa 
....... • 

1fiKÜıeJ b •ruz etmekten ziya
\"ııı lıiı fa · om baları savurarak 
~ •kıed~;•Ya bir kat daha dehşe; 
~, ~k kaidt~r'. bArtık İnsaniyet ve 
v,~ •• İki 1 •rı İr tarofa bırakılmı, 

' 'hak . •raf ın ksad 
'-tı •çin b a ve ırayeye 
h~ k kaid•ıine er va.11tanm meıru ola
.ı. ı.., ~t daha k tevfıkan faaliyetlerine 
~t "tı clir'et uvv~t ver~yorla.r. Şimdi 

"' a:ı:tni ve h'adeııle lnailiz ıe· 
~ l~KİI ' Çarpıımaktadll'. 

el; .. ••ler v k . 
~~ &ı Kİb . a lıle tHitler'in de ıöy
,i~ cı,~ u,; .. llıodern ıili.blan baııınla
liı •ıı. ku17" bir ehliyet ve muvaffa
t~' l•ha k ~nıyorlar. Bütün heybe _ 
b,~ •tıııi k kan büyük İmparatorlu • 
.., •lıltı d &rtı11nda Alman iradeıi 
'"•h ·ı •ha 1 •c,,kı· ne kadar mukavemet n ır? 
d ~ llı"L 
' •ı ""&reb d k 'İtııcı · ltı•ğ0 ın e • olay zaferler el-
4~, 1 Yalçın ~vaffak olan Almanya, 
ııı.ı,~ d• lııal •Yaya çarparak parça
~h·' v, f a~I ınanzaraıın1 röıter • 
h~ı .. 'nin •n ngı l~re ıribi Almanya da 

Ankara 12 (A.A.) - Bir yardım olmak 
üzere e\•lenme yüzüklerini Hava Kurumu

na teberru etmek huswı:unda vatandaşlar 

arasında bafl11.mıt olan hareket gün geç

tikçe in.kip! etmektedir. Bu gün bize ve

rilen malümata aôre, Şarköyde Askerlik 

fubeti rtUl ve efi, Şefik ve eti, Muatafa 
ve ... H U-.yln K Prttttti. 

Borda Cevde& lİlkü. Raılh Şah•b Boya t, 
Ferid Öık!n, 
Esklft'hirdı yüzbıfı Ziya Güncü ve e,i, 

İzmirde Ali Gönülfen, Abbas Suı ve eşi1 
llgında Şükrü Afacan ve efi, Nadir De-

mir ve eşi, Hil5eyin Köken, 
Ay•ncıkta Cemal Bof(iurmaz, kaptan 

Yakub Çelebi, 
Nazillide Ali Çatlar, 
Bur111da Ahmed Bibereken ve eşi, 

• 
ıatıı;; 

lıazırlılıları 

Almanların maksadı 
halk arasında 

panik cıkarmak ! 
Londra 12 (A.A.) - Lef ajansı bildi

riyor: 
Bu sabahki gazeteler, fU iki nokta üıe

r~de durmaktadır: 

l - Chul"Chill'in radyo ile verilmiş olan 
nutkunda bahsettiği ve pek yakın olduğu 
tahmin olunan istili tehlike.U, 
GaıeteJer, Büyük Britanyanın buna karşı 

koymaj:ı hazır bulunduğunu tebarüz t:t
tirmekte ve bunun ilk işaretini de akın
ların tiddetlenmesinde görmektedirler. Bu 
akınlardan mak,adın da mültecileri yol 
lan dOküp munıkalilı güçleştirmek olduğu 
tahmin edilmektedir. Fakat ahali Londra
yı terk etmemiştir. 

Diğer taraftan küçük bir armada filosu 
da Avrupa ulıillerinde toplanmakta bulu
nu:ıor. 

Nihayet Douvres'un dün uzun menzilli 
toplarla yapılan bombardımanı geliyor. Bu 
atf~ten maksad da, İngiliz sahil müdafaa
larını dö\'mek olduju kadar, Fransız sa
hillerinde Calais'den Boulogne'ya doğru 
ıüıülmekte olan bir Alınan &emi kafile
ıınl ıiılemek olmuştur. 

2 - Bazı kimselerin ·demir duvar. ba· 
zılarının da •korkunc bir atet dolusu. is
mini verdikleri Londrıda bu gece icra edi
len müthi, baraj ıteıleri. 

Alman tayyarelerini magtüb ettiği JÖy ... 
lcnilen bu yeni baraj takd~ini bütün gaze
ttle.r alkıtlamıktadır. 

Rayştağın çatısı 
ba,tanba,a delindi 

Stokholm 12 (A.A.) - Röyter: Evvelisi 
ltce Bertin üzerinde yapılan akın esna -
~ında Herm•- G . d ....,, oerıng!haqe ile Pots -
~:p~~7:'da dahi yangınlar çıkmıştır. 

, 1 alın adet ıazete:ıi diin Berlinde:-ı JU 
~ gr çekmı,.ur: 

Balida bat-muallim Hamza Saraçlı, ev

lenme yüzüklerini kuruma terkeylemifle:
dir. 

Diğer taraftan Hava Kurumuna Şarköy
de zabıt kitibi Ahmed bir saat. Ayten Ak

koyunlu blr albn yUıük: ve altın iflemeli 
m~ku ve kalemtraft 

İ-ım.lrde bin Şeker bir- bUe:r:ik, 

Ilgında Emine Af•can bir yil.ı:üJc. Fa tma 
Adil bir bilezik, teberru eyJernitlerdir. 

Para yardımlarına ıelince, Ankara Ra .. 

gıb Sosyal 100, Harbiye talebesi 107, jın· 

darma subay ve erat okulu talebeleri 37, 
Salihlide Halkevi mensublan 89 ve Şar
kOyde muhtelif zevat aralarında topladık
ları 138 lirayı kuruma vermitlerdir. 
llgında kuruma aza yazılanlann sayısı 

4,433 ve Salihlide 2,000 i İJulmuttur. 

Ruz11elt 
df~or lıi: 

müdafaa 
vasıtası h a r b e 
hazır olmakhr>> 

a • 

ıyı 

Amerka Reisicu'tlhtıru 
RUZVELT 

Vaşington 12 (A.A.) - Amerika Reisi 
cun1huru Roo!'levelt dün burada ıöyledigi 
bir nutukta, Birleıik Amerika Devletleri
nin milli müdafaasıru temin için hazırla
nan planın ehemmiyeti üzerinde durmu, 
ve demiştir ki: 

•- Dünyada tahakküm zihniyetinln hü
küm sürdüğü bu anlarda en iyi müdafaa 
vtı~ıtaın harbe haıır olmaktır ... 

Roosevıtlt, gerek kendi!iiının, gerek par
ti'.'Zinin Şikagoda tespit edilen progrn rna A 

dık bulunduklarını ehemmiyetie kal<iel
tikten sonra föyle demiıtır: 

,._ Geçen hafta, memleketlr. fark kıJ

mında millf mUdafaa husuıunda ,..ide edi
len terakkileri müşah.dtt etme~ fırsaUnı 
buldum. Bu terakk:iler bana f' J Un• ati ·.-n·· 
miştir ki, Amerika her tUrlö ih!irNic- ka~ı 
koyacak vadyette oiacak br., 

Daily Mail gazetesl1 ,öyle devam ediyor: 
c:Almanyanın askeri hedef te.frik etmek

si:rin vahşiyane darbeler indirmesi, İna:iliz 
hava kuv\·ct1erinin Almanyanın hayati 
tıoktalarına yaptıkları fiddetli hücumhır -
d,,n AlmAh lı rın gittikçe fazla sinir lendir
mekle olduk l;trını iSpat etmektedir. Ev -
velce tespit edilmiş olan tayyareci antren
man pll'nı mucibince Kanodada kudretli 
bir vasıta tekimül etmekledir. Au vnsıta, 

İngiliz hcıva kuvvetlerinin 'imdiye kadar 
k!ızanmıf oldukları zaferlerden sonra, naıi 
Almanyasına nihai darbeyi vuracak ve 
belki de bu darbeyi onun beklediğinden 
daha ı;ok ~vvel vuracaktır.• 

News Chronlcle gaıetesi, İngiliz !ivıl 
halkının eesaretinden takdirle bahsettik -
ten 10nra fiiyle yaımaktadır: 

İngili:r: milleti, feCA,at ve azmile yalruz 
kendi ,ehrile memleketini değil, Avrupa
nın zulüm içinde yaftyan bütün millet • 
]erini kurtarmaktadır. 

Berlin, Hamburg ve 

Bremende birçok haaa

rat ve telefat olduğunu 

Almanlar itiraf ediyor 
Bertin 12 (A.A.) - D. N. B. bildlı·iyor: 
11112 eyhll gecesi, İngiliz tayyareleri ye

niden fimali Almanya üurincİ.e uçmu_şlnr 
ve bir çok tehirlerin, ezcümle Hamburg 
ve Bremen'in halkla meskUn mahallele -
rine yangın ve lnfilik bombalan 3tm~la:
dır. Bir çok yangın çıknııı;, bir çok ev ha
&&ra uğramıştır. Bir çok yaralı ve Olü 
vardır. Ölü ve yaralıların hakiki mik~an 
henüz tespit edilmemi~tir. 

Berlinde hava dafi bataryalarının şid -
detti ateıi , halkın disipJini ve pasü mü
Cafaanın seri ve enerjlk müd&h;.ılesi n "' 
yesinde, hasaratın daha büyük olınasının 
önüne gcçUmitti:'. 

Z a m a n amansız 
surette Almanyanın 
aleyhine çahşıyor ! 
Londro 1% (A.A.) - Röyter: Timcs ga

zetesi, Alman hava ta.arru:t1arına tabaia et
tiği baımakalede diyor ki: 

Zaman, am•rutz bir surette Almanya a
leyhinde çahtıyor. Me\'ıin-., çok ilerıcmiş 
bulunmaktAdır· YaklataTL sonbahar ve k:ılil 
ôclayısile, vadedilen !atili. için haıırlannu~ 
büyük kuvvetle hüı:.'\Una lt.lkmnİI " e bu 
kuvveti, İngiUz deni; lru\'vetleriıun bek -
lediAi denizl•rder. :nümkl!u olduj:u kn -
dar çabuk ıeçirmelı. , Alman!ar i.;in hayati 
bır ehemn1iyt1 t.! haizdir W: yah ı..ıt, bu prc
j~en ""~~k ve i!lMnian voe ı:~m:.lert 
daÇıtreak Jim.~dır. 

Bir Sovyel gazetesinin 
mühim bir makalesi 

Loııdra ~Z < J..A.) - ilo"y~ ~ Bahrl:ıe~l
nin orıan•- nlar. lCnılbayrak g• utetri d!yor 
lci: 

·~... k çetın dava • . . . 
'"l tad " ıçme ırırmıı ır, 

liecip Ali K O Ç O K A 

C..b!tını ·~·Y bomba bafUın başa deJmit 
olan Ray~iı.i binasındAn bu sabah d 
mania_~ .çı~~ak.ta ?lduju görünmekte i~i . 
Zannedildı~ıne &Ore, bu akın n . li . . . .ger nın 

fım~ıyke kada_r gOrd~iü hücumların en 
tahrı b irı olmuıtur_ lngiliı pilotlarının at
tıkları aydınlatıcı fişeklerle Unterdenlin
den caddesi sfuıdüz gibi aydınJarım,. bu· 
lwıuyordu. 

Reisicumhur bui\inkO p.rt lar• teiınih ,._ 
derek de fWlU ıoylemlotır: 

,._ Bugün zayıf oln1ak taarruzu tahrik 
etmek demektir. Bu 1Öy1t>diğim bir naza
ri:veden ibaret dejil<Ür. Bu, dünyada son 
ayla.r hl diselerinin müteaddid defalar llı• 
pat •ttiii bir hakikattir.• 

.Eğer instlizler h11.va02l.._ ~a:unda A1-
manlarlP kendi aralaı·tnda ~•yı müsavatı 
tetısıncı .ıu...tht. ...._ll' la ritı.1 erbk blilA 
mümkün olamaz. 

Bili k.is, Almanlar b•v• hakimiyetini elde 
ederlerM. l.ltlll icr11. edilecektir.• 

Mecmua yııwnı İngiltere hava kudreti
nin gittikçe artmakla olduiu müphed..Ue 
bilirmılı;tedlr. 

lt(ofik Saydı.m 1 pazar ıece!i fuan 
gezetektir. 

İngiliz donanması 
AKDENIZE 
tamamen hakimdir! 
Son harekat bu 
hakimiyete ,üphe 

bırakmıyor 
Londra 12 (A.A.) - 1-fanchester Guar

dian gaıete~i, ·Akdeniz harekltı • başlıği 
ile denizcilik muharririnin bir makalesini 
ne(lretmekted.ir. 

l\iuharrir, bu makale!:inde diyor ki: 
·Akdeniıde, Amiral Cunningham'ın son 

harekatı hakkındaki haberlerin ehemmiyeti 
barizdir. Bu harb sahasında inisiyativl 3.l 
dığımıza ve ,eraitin lehimizde bulunduğu
r.a dair çok !!larih emareler vardır. 

Evveli, Başvekilin !!!Özlerini kaydetmek 
l.lzımdır. Şarki Akdenizdeki filomuzun kuv
vetinin iki mi~line çıkarılmasına muvaffa
kivet hasıl olmuştur. Şimal denizindeki 
takviye cüıütamlarından bazılarını çeke
bilmek.Jiğimlz., Alman plinlarına dahil de
nizden bir istil1dan hiçbir korkumuz ol
madığı.nı göstermektedir. 
. Saniyen, gene Başvekilin sözlerini tek

rar ederek ıöyleyellm ki Orlaflrka mü
temadi cemi kafileleri göndermekte tered
düd ıtlmedik. Akdenizde normal aeyrise
fainin durması bu seyrisefaini idame
ye muktedir bulunmadığımız hissini 
\'l'rmişti. Bu tamamen yanlıt bir his · 
tir İki veya ilç defa amirall.ık d:ılr~ 
sinin tebliğleri, Cebel;Jttarıktan lskenderl
yeye nıskert genli k3filelerinin hiç bir mli.1-
külita tesadüf etmeden geçebilmiı oldu
ğunu ima etmişti. 

Şurası da kaydolunmahdır ki, Amiral 
Cunningham kumandasındaki esas kuvvet
ler \'e garb havzasında Sir Jameı Somer
ville kumandasındaki muavin fi lo, Ceb~
lüttarıkJa İskenderiye arasındaki iki bin 
mil mesafe üıerinde serbest Jurettı hare
ki.tta bulunmu,iar ve cidd! rilr mukave
mete mıtruz kalmadan ltalyan ıahil üsle
rine kar•t bii' ı.arrnz hıt.r•'e ti ı•armıtlar
dır . 

OUnUn içinden: 

lı inada bindi! 
Antavudur~ bıri. eıeQhıi. camiin a.vlu

.ttındaki a.gaeA bağla.11ıp içeri ginn.i.f. Bak-
11Uf 1.:i in~anı Ön<.İ~, cvnaat arkada, ".;ı.maz 

kdınt?;Or. Çtır1k:orını (ıkann11, ıtı.fcı. Karıı· 

m:§ ve herk~ılc b.rııbrr 111tıp ka!kn•nğa 
baılcımtf . 

Fttkat bir ıecde, iki ıccde, on. •ecdeı bak
mtf ki n.amaıın. ıonu. gelmi11or. .ilfa
ğer, teravih Jcıhrı.ıyorm.Uf! Arnavud btra: 

daha ıabre:tti.ktım S\171.tG, dayapa.mamlf, ıa
f1n tçtnderı fırlamı.J, avluya. çtkmtf ve eıe
ğinh\ kulagına. e(lilcrek: 

- Sen gidip kar111cı. ıöyle, ben geltı· 
miyeceği?n. İma.mla if inada bindi! demi}. 

İngHiıleriB Berlint, Alm.a.nlcınn • Lon. 
drauı bira.hma:ne ııakıp 11ıkmal4rındaki deh

ıet ve: fiddeti gördükçe Anıavudun nıeı

hur hikô.11eıini 1uıtırkı.ma.mak kabU 11ıi? 

iı inada bindi/ 

İngilizler Hamburga 
f a s ı I a s ı z 5 saat 
dalgalar h a 1 i n d e 

hücum ettiler! 
Londra 13 (A.A.) - İngiliz tayyareleri, 

evvelki gece tekrar Berlini ziyaret etnriş 
ve tren istasyonlarına, iaşe depoların.ı1. bom
ba!ar abnı,lardır. Birçok yerlerde tiddetli 
yangınlar görülmüştür. Potsdam ve Anholt 
i."Stsayonlarına muvaffakiyetli isabetler kay
dedilmiştir. 

Evvelki gece Hambur4 üzerine yapılan 
akın 5 uat sürmüştür. Ingiliz tayyareier4 
biribirini takib eden dalgalar halinde hü
cum ederek bir çok yangın bom.baları at
mışlardır. Burada pek genif yangınlar 
l?'Üşahede edilmiştir, Bremen ve Vil -
helmsha!en liman ve liman tesl&atları da 
bombalanmıştır. 

İngilizler b a r a j 
atesini müessir 
• t 

olacak surette 
tadil ettiler 

Londra 13 (A.A.) - Alman tayyareler! 
dün gece Londra üıerinde uçmaia teşeb
büs etmişler, fakat mülhit bir baraj ateşi!e: 
karşılanmışlardır. 

Londra salihlyettar mehafilinde söylen
diğine göre hava defi bataryaları o derece 
mlıkemmel bir surette tadil ve ıslah edil
mişlerdir ki Alman pilotları timdi fevka· 
!ide müesair ve fiddetli bir baraj •l.etın• 
nıaruz bulunmaktadır. 

P e t e n hükumeti 
İtalyanın taleblerini 

reddetti 
Nevybrk 13 (A.A.) - Reuter ajansından: 
İyi bir membadan bildirildiğine göre, 

ita;ya, Peten hükOmeUnden şimalt Alri· 
ka.dakl bütün Fransız kıtaatının terhisini,. 
Almanya da ı,gali altında bulunan Fran
sadaki iaşe mevaddı ıtoklarının yüıde 58 
inin teslimini istemi,lerdir. 

Bu iki talebin reddedilmJt oldufu riV3• 
yet edilmektedir. 
Vaşingtondakl diplomasi mehafillnde tsh

min edild\ğinli göre bu reddin netayici Pe
ten hükOnıetinin ve işgal altında olmıyan 
Fransanın akıbeU ilıerinde tiddetle hisse
dilecektir. 

İtalyanın terhlı. talebi, 200,000 kışid@n 
iberet olan timali Afrikadaki F-ransıı u 
kerlerinin de Gaul'e taraftar olduklarını 

ilin etmeleri korkusu esasına lstinad et
ml!ktedir. Çünkü boyla bir hal vuk.uundR 
Akdeniz mıntakasındak.i İngiliz. kuv\·e1led 
geniı; mikyasta takviye ed.Hı:ılt olr.caktı.r. 

Almanlar İngilterede 
büyük tahribat yaptıkla· 

rını 11öylüyorlar 
Berlin 13 (A.A. ) - D. N. B, Dün Lon• 

dra üzcnnde uçan Alman istikşaf tayya ... 
relcrı, tehrin milteaddid iç ve dı' mahal
ielerinin ınanı.ırııunın tamamen değlımiş 

clduğunu müıahede etmişlerdir. Henüz 
söndüriilmemi.ı olan 33 yangın mU$ahPde 
edilmıştir . Bunlar meyanında takriben .'i()() 

metrelik kutur üzeril'ci.t. yayılan bir yan· 
gıa kaydedilmiştir, 

Nüfuz ve infilik kabiliyetleri tımdiye 
kadar göriılmemi!f bir derecede olo.n bom• 
balar, Victoria limanındı bulunan btnzin. 
depalan, aınat mütsseaeler, ambulaı· ve 
Toymis nehrinin her iki aahilind• toluk 
hava depolarına atılmıştır. 

Taymisin mansabında Silvertown -
Docks tesisatının haritalarda gösterilmlş 
olan yerlerini bulmağa imkin kalmamıt ... 
tır. İngiltereden avdet eden keşif tayya -
re pilotları, yeni hücumların yapılırıakta 
olduğunu beyan etmişlerdir. 

. ~· •'~, . '-~ .. .. :.-... ··. 
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EHİR - Peynir ve yağ fiatlari 
neden pahalılaşıyor? 

Bs Fatin zelzele 
i ç i n ·d i y o r k i : 

Marmara adalarından 
geldiği anlaşılan zelze
le devam etmiyecektir 

Dün sabah saat altıy1 on alh ve yediyi 
elli geçe iki fiddetli zelzele olduğunu dün 
bUdirmif, ancak, gazetemiz çıkıncaya ka
dar Ra~dhanede zelzelenin ıür'at, ,iddet 
ve istikametinin tayiı! edilemediğini. kay
df'tm.iftik. 

Rasadhane müdürü Profesör Fatin, dün
kü zelzele hakkında şunlan söylemi~.tir: 
·- Zelzele hafif olmuş, ilk sarsıntı his-

8e:dildikten 20 saniye sonra en 'iddetll sar
aınbyı yaplll.1', bu, on saniye sürmü,tür. 
Zelzelenin merkez üssünün 75 kilometre 
mesafede olduiuna göre Marmara adala
rından geldiği tahlnin olunabilir. Fakat, 
bu bir tahmindir. Belki küçük bir nokta
da ha.sar da olmuştur. Bu zelzele devam 
etmiyecektir. Kapıdağı ve İzmltten Ana
dolu sahiline daha yakın ol:ln Çanakka1e
ye kadar devam eden büyUk bir çatlak
tan husule rıelıniş olması muhakkaktır.• 

Zelzele muhtelif 
yerlerde hissedildi 

Zile 12 (A.A.) - Dün aaat 16,10 da Zi· 
lede on saniye süren orta 'i.ddetle bir t.el
zele olmuıtur. Ha~arat ve uyiat yoktur. 

R elahiyede • 
Refahiye 12 (A.A.} - Dün RÜndüz saat 

11.55 te burada şiddetli bir hareketiarz ol
mu~tur. Bazı binalarda yeniden çatlaklar 
husule ge\rnl,tir. Halk korkudan sokaklara 
fırlam~tır. 

l zmitte 
İzmit 12 (A.A.l - Bu sabah İmıitt• •id

dıtli bir yer 5.arsıntı!lı olmuııtur. 

Karamürıelde 
Karamürael 12 (A.A.) - Bu sabah 6.15 

te burada on saniye süren orta fiddctt.e bir 
zelıfl'le olmu,tur. Ha~ar yoktur. 

Diplomasız bir 
doktor mahkemede 

• 
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lktısad 
* İHRACAT - Dün 300 bin liralık ih

raC'at yapılmış;tır. Rumanyaya, Almanya ve 
İı1ve.çe 75 bin liralık tütün, fındık, balınu
mu, zei'lin. ve. 58i~e !Mac edilmiştir. * LASTiK IHTIKARI - Piyaaada mev· 
cudu azaimı' olan kamyon ve otomobil li"l
tiği ihtikSn devam ebnekledir. Evvelce fi
alı 145 lira olan bir kamyon listiği 250 
liraya çıkmıştır. * İKİ GÜNLtiK BUÖDAY - Dün pi· 
yasamıza Toprak Mahsulleri. Ofisinden 1050 
ton buğday ıönderilmişlir. !ki günlük ih
tıyacı kartılayacak olan bu buidayların bır 
kı!lml dün satılmı~tır. * ÇİNKO iHTIKARl - Piyasada bazı 
tacirlerin çinko ihtikirı yaptıkları anlaşıl
mlftlr. Eskiden 65 kuruıJa olan hatlar 95 
kunışa kadar çıkarılmıştır. * OTOMOBİL LEVAZIMATI - Piya
aada mevcudu u.alan otomobil ve kamyon 
yedek abam ve levazımı bugünlerde Bas
rl\ya varacak olan vapurlara yüklenm.!e:tir. 
Ford, Şevrole, Doç marka malzeme yedeği 
bulunamamaktadır. 

V ilayet ve belediye 
* GAZİ Bt:LV ARI - Belediye, Gui 

bulvan güzergahına tesadüf eden bin-.la
rın sahihlerini tespit ederek listesini lslim
llk müdürlüıtüne verm.iş;tir. Yakında bu 
binalar istimlak edilecektir. * FIBl1'CILARIN BİR MÜRACAAT! -
Fırıncılardan baztlan Belediyeye müracaat 
ederek saç ve çinko tavalar lçtnde ekmek 
imaline müsaade istemi~lerdir. * HİLELİ SABUNLAR - Belediye Sıh· 
ha•- t~leri müdilrli.iğü son bir ay u.r{n.da 
bulaşık, tuvalet ve toz olmak üzere tahlil 
ettiği sabun nümunelerinden bazılarının 

hileli olduğunu le~it etmiştir. * EMİNÖNÜ MEYDANI - Yen! cami
in arka tarafında yapılmakta olan aıfaJt 
intaat. yarın akşama kadar ikmal edilecek, 
pazar gününden itibaren de muvakıkt abfab 
köprünün kaldınlmasına başlana~ktır. * CERRAIIPAŞA HASTANESi - Cer· 
rahpaşa hastanesinde yapılmakta olan ayak
ta tedavi paviyonunun inşaatı tamamlan
nııı;;tır. Yalanda faaliyete geçecektir. * BELEDİYENİN UN STOKU - Bele· 
diye Karaköy Adil Bey değirmeninin ça
lıfmMı için lüzumlu müsaadeyi vermi,tlr. 
Burada ıünde 400 ton buğday işlenecek ve 
Belediye bu unları ıtok yapacaktır. * UMUMi HALALAR - Şehrin kala· 
bnlık mahallerinde umumt halilar yaptı
rılması için Belediye tetkikler yapmakta
dır. * HAYVAN SERGİLERİ - Bu ıenokl 
h:\yvan sergilerinin yedincisi bu gün ıaat 
ıs te Çatalca kazasına t3bi Karacaköy na
hiyf' merkezinde aç1lacaklır. 

Maarif 

Ellerinde demir 
saç bulunanlar 
Yarından itibaren beş 

birer gün zarfında 

beyanname verecekler 
Fiat Murakabe komisyonu dün toplana

rak iaç buhranı meselesini tetkik etmiştir. 
Plyasada demir saç azalmıt olduğundan 
vapurlar tamir edilmemekte idi . Bu ıebeble 
Mıinakalit Veki.leti bazı te..,bbü•lorde bu· 
lun.muş:tur. Komisyon, dünkü toplantısın
da ellerinde saç bulunanlardan birer be
yanname almağa karar vermiştir. Bu be .. 
yanname yarından itibaren beş gün ur
fJnda Mıntaka Ticaret müdürlüklerine ·ve
rilecektir. Bu müddet zarfında saı; ahm ve 
lolbmı yapanlar için aynca Uç günlük bir 
o.uhlet lt.abul edilnllştir. Beyanname müd· 
detinin hitamından aonra piyasada ınkı 
bir kontrol yapılacak ve beyannamesi ve
rilmlyen mallar bulunduğu takdir<le sa
hibleri milli korunma kanunu hükümleri 
dairesinde tec:ıiye edilecektir. 

. 

Amerikadan Basra 
yolile mal getiriliyor 

Nevyorkla İstanbul arasında ifliyecek 
Yunan vapurlarlle ticari nakliyat meselesi 
heniiz halledilememi.ştir. Amerika 'irk.et
lerinden buradaki acentalanna dün gelen 
telgraflarda Akdeniz yolu ile aevkiyat ya
pılamıyacaiıl bildirilmektedir. Bu itibarla 
memleketimize Amerikadan BaSTa yolllı 
nakliyat yapılacaktır, Temmuzda Nev -
yorktan hareket eden Prusa vapuru ey hll 
nihayetinde Buraya varacaktır. Nevyork
t.An Basraya Bombay tarildle geleı> vapur
lar aktarma yaptığı için sekiz haftada, 
doğru pootalar dört, be~ haftada gelmek -
ted1r. 

Dahiliye teşkilat 
kanunu hazırlandı 

Ankara 12 (Hususi) - Dahlllye Veka· 
leli. merkez ve teşkiJ;ibnda mühim kadro 
değişiklikleri yapan bir teşkilat kanunu 
h11ız.ırlaJ1Ufbr. Buna göre, mahalli idareler
le memurlar, sicil, muamelat umum mil
dürlüklerinde 25 lira da dahil olduğu hal-

Piya"8.da gıda maddeleri üzerinde ihtik!r 
hareketleri artmaktadır. Bilhassa beyaz 
peynir, yağ Hatları yükselmektedir. 

Ufak perakendecilerin iddiasına göre, be
y:;ız peynirlerin artmasındaki yeglne sebeb, 
bir kaç tacirin bir olarak, tröst şek~inde 
bu ticareti idare etmesidir. Bu yüzden, ge· 
çer. sene kilosu 40 kuruşa olan beyaz pey
nir, bu sene 55 • 60 ku~ kadar yük"E!l
mi . Halbuki peynir fiatıarmın bu dere
cede yükselmesine hiç bir sebeb yoktur. 
l\faamafih, toptan peynir tacirleri de, bu 
yOk..eelişin mes'uliyetini Trakya peynir 
mü.stahsillerine atfetmektedirler. •Ne yapa
lım, blı de Trakya peynircilerinden PAha
hya ahyonı:ı::• diyorlar. Anlaşılıyor ki, oı·
tad:ı zincirleme ~klinde girift bir ihHk&t 
hidisesi var. 

Bu me~ele hakkında Ticaret müdürü 
Avni Sekmanın fikrini sorduk. Gıda mad
deleri meselesile Belediye İktısad müdür -
lüğüniln meşgul olduğunu ıöyledi. Bf.le
diye İktıı<ad müdürlüğü de, henüz bu me
seleyi yeni tetkik ettiğine dair bir cevab 
verdi. Bu cevablardan da çıkan manrı.ya 

göre, henüz peynir ihtikirile mücadeleye 
ba~lanmamıı;tır. 

Yağ fıatlarına gelince, toptancılar, kışın 
yağ pahalılaşacak diye, piyasadaki matları 
soğuk ha-...·a depolarına doldurmaktadırlar. 
Gerek yağ tacirlerinde ve gerekse uhire 
tacirlerinde stok yepmak temayülleri art
makUııdır. Şchrln ihtiyacı için, toptan tacir .. 
terin zahire ıtok etmeleri faydalı bir iştir. 
Nitekim günün birinde, bu stok mallar, 
piyasaya çıkacağından ve ticaret &leminde 
stok yapmak me,ru bir hareket oldu[tu 
için, bundan telAş etmeğe bir sebeb yok
tur. :Pakat piyasanın günlük ihtiyacını sar
sacak derecede nispetsiz. bir surette ıtok 
yapmak1 lüzumsuz yere fiatların artm:ı.sına 
se1*biyet verebilir. Bu va:ı::lyet kllflısında, 
Belediye İktı~d müdürlüğüne düşen vazi
fe stokların tabii ve makul hududlannı ta
yi~ etmektir. Fakat Belediye İktısad mü -
dürlüğü teşkilatı, piyasanın en ince hare
ketlerini takibe im.kan bulamadığı için fial 
hareketlerinde nazım bir rol oynıyamıyor. 
Halbuki iktı.sadt hidiselere müdahalenin 
ururi olduğu bir devirde Belediye İktısad 
müdürlüğü de t~ldlitını geni,leterek pi
yasa ile olan rabıtalarını arhrmalıdır. 

28 liraya kehribar ağızlık 

Fintlan Murakabe komisyonuna, lüzum
suz yere ihtik8r vak'aları habf'r verilmek
tedir. Bunlardan biri de, 28 liraya satılan 
kehribar ağızlık meselesidir. Fiatları Mu
rakabe komisyonu, bu hidisede ihtiklr ol
mndığına kanaat getirmiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki, ihUkir hareketlerini 
takib eden memurlar, ana meseleleri bıra
karak kehribar tesbih gibi, halkı hiç de a-
16kadar etmiyen mevzularla uğrqmakta
dır. - il. A. 
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JOZEF PEYRE'den 1 
Çadır etraf1nı kum hücumuna kartı ko

ruyan taş duvarın ortasında bir bayrak gi-

13 Eyliil 1940 ~ 

Sarı rüzgar 
ÇEVİREN: ÖlllER NEJAD -

l"ıbi ""' bulutlar arasına uçuracakmıt 
yordu. 

bi dalgalanıp sarsılmağa başladı. Kumlar d~dil-
bir duman ı;ütunu halinde semaya yi.lksc- Kervan reisi arkaya endişeyle k jc:tJ .. 

,. .... 
lir gibı oldu. Sonra çadırın üstüne dikili Tam bir sı:ıattenberi en önde Aynıie sil"• 
telsiz anteni üzerinde San rüzgarın ilk şi- yularının önünde bulunan kum te~kl" 
kiyetleri işitildi. Karakol komutanı ncfcSf doğru yÜrilyordu. Fakat bir kaç. da ~11 
kwlmı' bir halde çadıra girerek: danbed yan1nda yürüyen iki yerhnln riPI 

- Barometre neyi gösteriyor? diye sordu. dalıtaları arasında bCttıp çıkan h•Y8
Jje 

- Sıfıra indi. Biraz 10nra hiç bir ~y göremez olmuştu. uk .. 
i'itmiyeceğim, diye telsiz. şefi cevab verdi. Anafor halinde ay şeklindeki k~~ ya jJ) .. 

Saat biri yedi geçiyordu. Yedi dakika- lardan e~ip geçen Sarı rüzgar çolun ra: .. 
danberi telsiz tefi suyu tükenmi• kervan- !:Ünde derin yara~r açıyor, develer ,,r .. 

gıirın bunaltıcı ve kuru rayiha.sındBD çol 
dRn b'·r -vab alma•a u"-a,ıyordu. Ker- ıkıl lard•· ..... 5 ~ ııeml~şip olduklan yere y ı)-·or .. _...&rıO 
vanın rti!i her ne pahasına olursa olsun si~i gittikçe kahnlaflyordu. Sarı r~b. .. 
bu akşam Aynıfek kuyularına yeU~ip a- çölden kaldırdığı kumlar ateş tanelerla.irt' 
damlarını ve develerini muhakkak bir ö- . du v linde yU1Jere çarpıyor, yakıyor · ıt)I" 
ljimden kurtarmak istiyordu. sonra kervan reisi yanında bulunan sırıdl 

SAhra teşkilit merkez.ine 300 kilometre daşının Sarı rüıg;lrın alevleri 8 :.• ;j, . .ı .. 
mesafede bir kum tepesinin çukur nokta- kumlar:t cansız yıkıldığını gördü. Y:aJ'fl;,rt 
sına yerleştirilmiş olan çadır, Dakan ilerı ,üne devam etti. Arkadan gelen a 11111 

yardım noktası vazifesini görüyordu. onun ayak izlerini ara~tırıp tnkibe çs O ' 
Rüzgirın yırtıcı ve boj:uk sesi yük.seldi. yorlardı. İ1erlde Aynıfek kuyular'-?1JlbilJ' .. 

Telsiz tefi bulutların vaziyetini anlaması nündeki kum tepesine bir defa erıft #," 
için zenci Hademl ileri sürdü. Çocuk du- ler oradsıki sığınağa girip rüzgarın g(ii.dJl' 
vann arka"ından sahraya baktı. Rüzgirm sini bekleyebilirlerdi: Fakat ~r~ eıerı=" 
ıe!!inl dinledi. Çadırdakiler telsizin batında dahı:alar halinde esıyor ve yürW11 d~ 
sabırıuz.hk içinde bekleşiyorlardı. Nihayet mlni oluyordu. Bu insafsız kurtı . 'DO"' 
Jı:ervan reisinin sesi yıldırımlar ve rilzsı:lr Jçinde batıp çıkıyorlardı. Kervan reiJlnl bl" 
ıslıkları arasında itiUldi. Telsiz "fi yanın- nusile yüzünü örttü. Sarı rüzgar yek tf' 
dakllere: kuvvetle yüzüne çarptı. Ter ve sıcBı ~,.o' 

(esile dudaklarına yapışan yüz atkt51 ~ 
- Kuyulara yaklaşmak için uğraşıyorlar disini bogar gibi oldu. Kervan reisi ~ 'dl 

ve saat tam beşte yeniden telsiz başında kaldırdı. Alıını açtı. Yaşayabilmek iç p.• 
bulunmamın istiyor, dedi. / raı nefes almak latedi. Fllkat bir }cOfl\ 1'1 

Kum tepesi tekrar altlarından homurda- gası bojazına doldu. Ciğerlerini bit ... t4' 
1 

. • • 
nır gibi. aeı vermeğe başladı. Bu korkunc ııcakhğile yaktı. Yıkılmamak çın d.'f~ 
gürültünün l!lrrrını çölün ihtiyar devecileri ve yüzünü örttü. Son bir gayretle ıs ..;ı• 
blll' bilmiyorlardı. Sert kum taneleri çadı· nun portatif cihazını aradı. Bulll-ınad'· ıJfl' 
rm üstüne kurşun gibi yağıyordu. nında yürilyen devesi durdu ve k";~i bit 

- Kervan reisinin fikri bir çılğınlıktan üzerine çöktü. Kervan reisi mih•~ .. ~ 
batka bir ,ey değil! Bir saat donra Sarı hareketle öldürücü gecenin karan 1~ 
rüzglr tam kuyuların üstünde esecek, d.i- delebilmek için atkl51JU yeniden ~ıti' 
ye karakol komutanı !ıÖylendi. Fakat derhal kumların yakıcı t _-

gözlerini kı:ıpadı. Beyaz bornu.suna aefl• . .ıt 
Surlular. Alınlarından damlayan terler, 1 IJÖ.:. nndı ve yere yıkılan devesinin SO _ırı. ,. 

tel.~hin önündeki kiğı.dı ıslatıyordu. d 11eru:_."6' üzerine kapandı. Kumların ve e }'LP- ... 
Telsiz susmu,tu. Haber vermiyordu. caklığı ara~ında başının döndüğUnÜ f ,,. 

Karakol komutanı Jasılmıt dudalclarının diyor ve gözlerini ha) .. ta yavaş yav•~ 
arasından bir ölüm aesile: pıyordu. sln rüzglrın yiyici ve at'fl <Jf 

- Kurtulamıyacaklar, dedi. esicıleri önünde kervan mahvolın~ 'rl 
Hadem onları büyük bir endişe içinde kan ileri ysrdım karakolu bili te IJJ"~ 

dinliyordu. Çadır yeniden san.ılır aibi oldu. şında bekle~iyor ve yavaş yava1 ,.Y ~ 
Sarı rüzg&r çadırın yanlarından giriyor, güne~ çelik anten üzerinde güıniU 
;o;nu:;,_~d~o~ld~u~ru.::;:y~o;~;.,;•;ö;k;ü;p,..:a~te;•;.,;r~e;n;k;li;.,,;lP;;;;;u~l ,;.:;p;•~rı~lt~ıl~a~r~y;a~p~ı~y;or~d~u~.-""""'""'""'"'=~~ 

Belediye dün birçok 
esnafı cezalandırdı 

Cezalandı,.ılanla,.ın sayısı 

otuzdan fazla günde 
~~~~~~~~~~- ~ 

sokak 46 numarada lokantacı fsta,.ır! 
dikH tarlieyl a.smamıt olduğund11P. •" 

Beyollunda ve Sirkecide muayenehanesi 
hu'unan bevliye müteha!Sı!'lt Dr. Horhoru
ni'nin y-anında çalışan Necib adında bir 
ha.stabakıcının h~"laları muayene ettiği ha
ber ahnmHf, Belediye dokt.orluıtu taraf1n
dın yapılan bir cürmü meşhudun zoptile 
Dr. Horhcıruni ve Necib dün Adliyeye ve
rilmişler, a.."liye sekizinci ceza mabkeme')in
de muhakemelerine baş1anmıotır. Mahke
mede, Necib, kendisinin doktorluk yapnıa
dığını, ancak, Horhoruniye ehliyete ihtiyac 
olmıyan bazı işlerde yardım ettiğini söy
lemiftir. Horhoruni de1 ayni bin:ıda üst 
katta muayenehanesi bulunan ve ıakibi 
olan Doktor Sedadın Necibi kendi yanına 
alnıak iltediiini, Necib razı olmayınca bu 
1hbar1 yaptığını, :ı.aten bu doktorla ara!o.
rJnda dava da olduğunu söylemi~tir. Mu
hakeme, ban tahidlerin celbi ve karar ıçin 
başka güne bırakılmıştır. 

* TALEBE KAYID VE KABUl~Ü - Or- de u fak maa,lı memuriyetler ilı:ca Vfll ma
ta mekteblere naklen gelen tal ben1n v• aşları otuzdan başlayan şefilkler lhdas o
Laqka vilayetle.rden gelenlerin kayıd ve lunmaktadır. Küçük i~ler ücretle idara o-

12/9/940 -
Dün Sarıyer ve Büyükderede kontroller 

yapan Emniyet altıncı tube mUdürlillU e
kipleri Belediye zabıtası talimatn~meslııe 
ıyk:ın harekeUerl görülen birçok eanaf 
h~kkında ceza zaptı tutmu,lardır. 

Bundan başka 9 otobüs faili. yol~ fi. 
i:mdan, 9 '°!ör sıhhi muayeneleri )~ 
brmadık.larından, 2 ,oför fenni 111~~ 
si yapılmamı, otobüs kullandılclarııı1 ~ kişi ehliyetsiz • vaförlük ettiğinde~ ~ 
mobil sahibi otomobilini ehliyetsiJ ··ril f 
ye teslim ettiğinden,.8 otomobil şofo~ 
ct!leyin sefer ederken IB.mbaların.J 1 f':,. 
dıklarından, bir otobüs şoförU yold~ 
et üğinden, 2 f<)för karnesi• çaJışukl• ı t ı 
1 f<)för dikiz aynası kullandığınd•~ d,. 
för numaralı kasketini glymedili"~ 
kiti tramvaya atladıklarından ~k ~ 
ceza ubıUan tanzim edilmiştir. J)i.111 _,tJt' 
7 dilenci yakalanmif ve hakların:,; 
yapılmıflır. 

kabul itlerine 20 eylGlden itibaren başl~a- lunacaktır. Londra 
c-ıkhr. .. B' 'k} d"" .. Nevyork * ÜNİVERSİTEDE Ml'.RASIM ~- Uni- ısı etten uştu, Pıril 
verıilenin yeni ders yılına ac;ıh'' munase- kolu kırıldı Milano 
betile tef<rinievvelin üçüncü pertembe &il- Hürriyet Abidesi caddesinde 301 nu .. Cenevre 
nü büyük merasim yapılması kararlaıtı- merada oturan İstemat bi.sikletle caddede Amsterdam 
r•.lmı•tır. k d.. ·· 1 k l kır l ŞI ll Berlin ~ gezer en u,mu,, so o u ı mıtı, ş * KÖY KURSLARI - Köyle_rd~ kadı~- h&~tane~ine kaldırılmıştır. Brüksel 
lor için 60 mıntakada &.eyyar bıçki ve dı- Atina 
kiş kursları açılacaktır. . 

1 

- Sofya * SAN'AT OKUI,LARI - Bu yıl Nı- iN.. ~n iN.. iRi tR. il.. lU Prag 
ş ... ntaşında bir akşam kız san'at .. o~uluT ıle ~ U ~ A l!:::zU \b:V Madrid 
Kütahyada bir kız san'a~ enstlt':"~· .. ı: şak H A B E R L E R 1 Va~va 
ve Halayda birer kız san at enstitüm açı- Budapeşte 

lacaklır. ---------------• J Bükr .. * TMIİR EDİLECEK MEKTEBLER - lzmirde: Belgrad 
Suadiyede 7 nci ilk okulla Fatihle Çar- Yokohama 
tambada 15 inci ilk mektebin esaslı bir te- iNGILİZ BÜl'ÜK ELÇİSİ - Şehrimiz- Stokholm 
kilde tamir olunınalanna dünden itibaren de bulunmakta olan İngilterenin Ankara Moskova 

ı Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 

Açıllf Kap:ınış 
5,24 

132,20 

100 Liret -
100 i..vtçre Frc. 30,30 
100 Florin -
100 Rayişmark -
100 Belga -
100 Drahmi 019975 
100 Leva 1,6225 
100 Çek Kronu -
100 Peçeta 13.90 
100 Zloti -
100 Pengö 26.5325 
100 Ley 0,625 
100 Din3? 3.175 
100 Yen 31,1375 
100 İsveç Kronu 31,005 
100 Ruble -

Büylikde?1'de Nesimenin fırın1;,da 36, Ye
n\mahallede Mehmed Eminin hrınında 54, 
Abbasın fırınında 43 eksik elpnek bulun
nıuo, musadere edilmiştir. 

Börekçi l\.1ehmed Ali hakkında pislikten, 
Muhallebici Şevki hakkında kalaysız ten· 
ecre kullanmaktan, kasab Bayram hakkın
da koyun eti yerine manda eti satmaktan, 
sütçü Şakir hakkında kalaysız ita.un kul· 
!anmaktan, lokantacı Minas hakkında ka
laysız tencerede yemek pişirmekten ceza 
zabıttan tutulmuştur. 

3 otobüs toför ve biletçilli, 22 taksi fQ
fOrü, markasız olarak Köprüde çalışan ıe
kiz hamal da ceı.alendırılmış, tramvaydan 
atlayan otuz kişi yakalanm)$tır. 

- , ,~ 

İ zmir Belediye Rei••~e 
Tasviri Efkar aleyb•" 

Çuval sıkıntısı artıyor 
Bir müddettenberi piyasada Ll,-ıedil

mekte olan çuval darlığı son günlerde art
mı,tır. Transit depolarında bek.liyen ye
ni çuvallar piyasaya çıkarılıncıya kadar 
alınacak t~birleri görüşmek Uzere dün 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünde bir top
lanb yapılmışb.r. 

ba~lanmışttr. büyük elçisi Sir Knatchbull Huge.!!k!n ve -----------------* MAARİFrE SUIHAT İŞLF.Ri - İs· relikalorı, yanlarında diğer <evat bulun • ESHA!ll VE TAHVİLAT 

Bundan ba~ka, ,ehir içer isinde yapılan 
kontrollerde de ·Sirkeci Ebüssuud caddesi 
57 /1 numaralı Kocatepe gazoz imalAthaneri 
imalithane tavanı örümcekli oldu~undan, 
Sirkeci Hüdavendiglr caddesi 62/1 numa• 
ralı berber Yuda tasdikli tarifeyi görün· 
ntiyecek bir yere koyduğu, pudra kutu"u 
içinde kullanılmı, pamuk bu1undurduğu, 
aynı caddtde 64 numaralı berber Agob 
aynı suçtan, aynı ~d(!de 57 numaralı te
kerci icırail imal&thane tavanı tahta \"e 
kırli, el yıkanacak yerin pasta Ye ,eker 
tezgahı yanında bulunduğu, aynı cadde8e 
kahveci Yusuf sıhht muayenesini yaptır
madığından, Alecahamam caddesi 45 nu
marada sütçü Vangel tenceresi kalaysız 
olduğu, aynı caddede 96 1 numaralı bak
kal Salamon camek.3.nı pis ve kaşar pey
nirl~ri nçık bulunduğu, l\'1arpuççu lar cad· 
deai 16 numarada attar İsak yaya bldı
rJm l arı sandıklarile işgal ettiği, Sakaçeş.me 

açtığı dava ~ 

Deği.rmencllerin yamalı ve dikişli çuval 
kullanmaları buğday koruma kanunu hü
kümlerine aykırı olduğundan dünkü top
lanbda bu hususla yeni bir karar ahn -
ması etrafında tetkikler yapılmı.,tır. Çün
kü değinnencilerle fırıncılar ara!'lında el
den ele ıeçen çuvallar yıpr;ıı.nmış ve de
linmiş bir vaziyettf' bulunmakUıdır. 

Şirketi Hayriyenin 
sonbahar tarifesi 

Şirketi Hayriye sonbahar vapur tari!e
ıini haı.ırlamakt.adır. Plij sefer1erinden 
bazıları bir iki gündenberi kaldırllmıthr. 
Sonbahar tarifesi hava1er bozulunca tatbi
ka baılanacak, havalar iyi gittikçe mevcud 

tanbul Maarif sıhhi heyetinin takviye~! hu· du&u halde dün 8,50 de Scydiköy tay
su~unda Sıhhat işleri mülettiş11ti letkıklere yare meydanından tayyare ile Ankaraya 
bstı:lamıştır. hareket etmiştir. 

Müteferrik BİR HEYE.'T ANKAR AYA GİTri - İn-

* İSTANBUL MÜDDEİUMUMİSİ -
~!t>ı.un bulunan İstanbul Müddeiuınumis:i 
H:kmet Onat dün Ankarayı gitmi~tir. 

Bir bekçiye kamyon çarptı 
Şoför Halid Türkcanlının idareuln.J~kj 

3!)26 numaralı kamyon, Bakırköyünde ls
tanbul cadde.sinden geçerken bekçi Nazıma 
\;Drpmı,, altına alarak bir müddet sürük
lemiştir. Muhtelif yerlerinden ehemmiyetli 
surette yaralanan bekçi Na:rım baygın bir 
halde Cerrahpaşa ha"tanesine kaldırılmlf, 

giltereye satılacak üzüm, incir ve palamut 
\'e ı.eytinyaQ: için müzakerelerde bulun ... 
mak üzere şehrimiz ihracatçılar birliği u
mumi kitibi ve Parti başkanı Atıf İnanın 
reisliğinde bir heyet Ankaraya hareket et
miştir. 

Sıvıs - Erzurum 5 
Sıvas .. Erzurum 6 

20,03 
20,03 

Bulgaristandan odun 
alınıyor 

9 

Piyasada Rumeli meşesinin miktan pek 
azdır . Odun tacirleri, odun fiatlarını in -
dinnek için, Bulgaristandan meşe odunu 
satın alacaklardır, Tacirler, bu mesele hak
kında Ticaret müdürlüğüne müracaat et
mişlerdir. Bulgar meşelerini ta7e ve tuzlu 
balıkla mübadele etmek imk8nlan da elde 
edilmiştir. Şimdiye kadar ilk defa olarak, 
yabancı bir memleketten odun i thal etmek 
teşt:bbüsüne girişilm iştir. 

İzmlT (Hususi) - İmıir Belediı" f}'_ 
Dr. Behçet Uz tarafından TaJ•~,,;I, 
guetesl oleyhine açılan hakaret l>'ıJJ 
a!lıliye birinci ceza mahkemesinde , .~ 
mı,tır. Mahkemede gazetenin Y11SS tti""ı/ 
müdürü Cihad Baban ve Beledi>"' JV 
beı avukatı bulunmuştur. cih•duoo!'. 
yapılan neşriyatın hakaret ma.hi>'e 
madığıru söylemi,tir. 

- --- ıı 

Bir çocuğa araba ç•.~ ~ 
Küçükpazarda bekçi l\1ehmed J.ho fi, 

z.ı Sevim, evinin önünde oyıt11rkC,.t1 /._ 
!!asanın idaresindeki 2036 nulflll,. ~".,/ 
arabası çarparak başından yarlaf1l~c:IV"" 
çocuk Şifli Çocuk haatanesin• I<' 
arabacı yakalanmıştır. 

t.Ari!e devam edecektir. 

SEFERİllİSARIN KURTULUŞU - Se· 
{erihisar kat.asının düşmandan kurtuluşu
nun 18 inci yıldönümünü kutl:unak için 
ynpılan tezahüratta İzmir Valisi Fuad 
Tuksal da bulunmuştur. Ayni zamanda 
kaza belediyesi tarafından yetmiş bin lira 
sarfile kasabaya getirilmiş olan içme su· 
yunun da açılma merasimi yapılmı,tır. '°för Halid yakalanmıştır. 

~~~_,,...,...-....................... __,,,,,,,...,,,,,...==,,,.... ....... ,,,,,..."""""' ....... _.. ......... """""'""""""""""'""""""""""'..--........ ~~--....... ,.,......--------. ....... ~--~~~~~-:--~~~~~--~ 
- Elbette mektublar gelecek·· 1.. . 

eöndereceksin .. Bunlardan ban• ıı• 1, ~ 
Yanına olurdum. Yüziine, göıteril' ti':" 

!arına öyle yakından, öyle c.ııd~ıu j'! J 
kl, bir an kirpiklerini indirdi. fıY' !-' amanyo u 

-------Edebi Roman 
TEFRiKA : 42 

KERiME 
NADIR 

Fakat, bu• ada seyahati ve bu fellket, \dıf8rıda geçirdiği gibi, bazı geceler de evi· 
benliğimde Zülilin aşkı kadar yer tuttu. ne gelmediği oluyor .. 
Bilmem niçin çok kuvvetli ve çok içten Bu hareketlerini, Zülil hep makul .se
aanıldım. O karlı günü, o müthiş: yolculuğu bcblcre dayanarak müdafaa ediy'>r. Ve hiç 
ve o karanlık geceyi unutamadım... meyus görünmemeğe çalışıyor. Öyle anla · 

Kalbslz.lere kurban olmuş .MücellA• larla yorum ki, bu suretle gururunu kw-uırdı
dolu olan bu cihandan bütün kalbimle nef- ğından emin!.. Zavallı kadın!.. 
ret ediyorum!.!. Şimdiye kadar karı koca arasında en u-

- 17 - fak bir sızıltı bile duyulmadı. 
Kışın başlıca hadisesi, bu ada 1eyahatin- Bu da belki gene Zülilln idaresiydi. 

den ibaret kaldı. Zülil rahat.!ızlandığı için, Bütün bu şeylere, bu görünür görünmez 
Nlf.mığın bahsettiği çiftlik partlo;ini tehir drclmlara üzülüyorum. Hayatım sade, düm
etmiştik. Havalar da pek berbad &itli&in- dÜ7 geçiyor; fakat ruhumda daimi bir bo-
den, proje !!"Uya düşh.ı, unutuldu_ ra hüküm sürmekle!_ 
Mev~im hakikaten çok yekna!'18k geçmı~-

ti. Zü!iılle aramızda en küçük bir mesele, İ:>ü~ sa.hah ha.va çok güuldi. İlkbaharın 
hatta imalı bir ~z bile vücud bulmadı. bl"rra1c sabahlarından biri.. 

Hemen merdivenleri ikişer üçer atlıya
rak bahçeye indim. 

Hava o kadar saf, rüzgir öyle enfcı kb
kularla dolu idi ki; ciğerlerimi derin ne
feıltrle fİşlrerek temWedim. 

Zülil. nhbma yakın küçük bir febboy 
tarJa,.ının kenarınai çimlerin üzerine otur. 
muştu. 

- Yerler rütubetli değil mi?. Üşürsün, 
dedim. 

- Hayır!. &an de ş,öyle otur .. Ne ıüıel, 
nı:ı bulunmaz bir sabah delil mi? 

Yüz.üne, sanki tabiatin taraveti ln'ikb 
etmişti. Yanakları hafif pembe; dudakları 
k11.ıl, gözleri parlak ve nef'eli ldi. 

Omuzlarına aldığı ince yün ceketin altın
dan vucudü canlı ve sıhhatli görünüyordu 

- Erol uyuyor mu? dedim. 
- Eveti Gf'ce biraz huysuzluk etil. Uy-

kusu kaçb. Sabahleyin daldı. 
Bu ıırada Esved Kalfa, büyük bir tepsi 

içinde çaylarımızı ve kahvaltı.mızı a:etir -
mi~ti. • 

Bir yandan yiyor, bir yandan konuşu .. 
yorduk. Bahsimiz havat idi. Zülil, bazı ar
kada,lannın garib karakterlerini anlatıyor; 
Didarın, kendLıcdni lstiyen bir ec1.acıy1, ,alr 
olmndığı için nasıl sepetlediğini hikiye e
diyordu. 

D<tima samimi; fakat temkinli idik. ı Erkenden penceremi açtım. Zülll hah .. 
Evet ... mev~im böylece geçti. İlkbahara , çede idj, Elini güneşe siper ederek yuka- Birdenbire bahçe kapısının çıngırağı çın-

k.&vuıtuk .. Lakin ben çok mustaribim!.. rıya e,aktı: !adı. 
I!tırAbıma iki imil var: Biri Namı.Çın _ Yeni mi kalktın? dedi. Bahçe o ka- Ben hemen yerimden fırladım. Gelen, ea-

vazıveti: ikincisi Zülile ka"""ı zifımın art- d ·· l kl N · d' naf kıhklı bir çocuktu. Beni &:örünce: &" ar guze e1a .... 
m.ı.11!. - Çayımı içeyim .. Geli)-•orum.. - Burada N~jad Bey var mı? diye sordu. 
Namık; artık kanaat getirdim ki, tam bir - Kahvaltımızı Esved kalfa burayı ıe- - Benim, oilumt Ne istiyoraun? dedim. 

Hlih!. Puu &ünlerini hep 1f bahanesile tirecek. - Size Namık Bey bir mektub ıönder• 

di, buyurun! .. 
Uzattığı zarfı tl"reddüdle aldım ve açtım. 

İçinde tunlar yanlı idi: 
.Kardeşim Nejad! 
Senden çok mühim bir ricam var. Bir ih· 

tiyatsız.lık uğruna bütün ıaadetim mahvo
labilir. Sen beni kurtaracak ve müşkülümü 
haHedccek!lin: Biri~ gardrobda duran gri 
k0&tümümün iç cebinde, tirşe renginde ıkl 
mektub va['. Bunlar ka t'iyyen karımın eli
ne geçmemelidir. Beni anhyacağından e
minim. Dalğınlığım ve unutkanlığım bu 
çirkin itirafa beni mecbur etti. Sen benim 
do~tumsun Nejad!. Onları Zül81c sezdir -
m"den oradan aşır .. Sonra sana izahat ve-
ririm. • Namık 

K&ğ:ıdı, hemen buruşturdum. Vücudümü 
mtithi, bir asabiyet sarmıştı. Namığı o an
da öldürsem, gam yemezdim. 

Kendimi toplamağa vakit kalmadan Zülil 
yanıma geldi: 

- Nedir o? Mektub mu? diye sordu. 
- Evet! dedim. 
Ve gülmeğe çalışarak ilive ettim: 
- Sevıilimden!.. 

Elimi arkama saklıyorj taka yapmak ıa
yesile: 

- Dünyada göstermem!. Sevailimden .. 
Eminol aevgilİmden!. diyordum. 

Sözlerjm onun muzibHk dama.rlannı u 
yandırdı: 

- Okuyacs~un.. Vallahi okuyacağım!. 
diye tutturdu. 

Avucumu sımsıkı kapamış, müdafaa va
ziyeti. almışbm. 

Cenc kızlıiında olduiu gibi yırtıcı bir 

ha1le Ustüme atılıyor, beni didikleyor; avu
cumu açmağa zorlıyarak gözlerime ateşten, 
alt'vden nazarlarla bakıyordu. 

Bir müddet tarhların ve •Sacların etra ... 
fında kovalaştık; sonra çimenlerin üstüne 
diııerek bir müddet orada boğuştuk. Saç· 
larımız dağılmış, üstümüz başımız bo:ı::ul
muştu. 

Nihayet kan ter içinde, adeta nefes nefe
se kaldık. Ben galibdim. 

J.fağlübiyetini daramhkla örtmek isU -
yor: 

- Acı!Unı elbet çıkarırım .. Alacaim ol
sun! diyordu. 

Ben derhal k8ğıdları bir kaç parça ebnif 
ve denize fırlatmıştım. 

Ellerim boş.alın'ca rahat bir nefes aldım 
ve gülmeğe başladım, 

Beni öfkeli naıarlarla süzüyor, ötkesin
den burun kanadları titriyordu. 

Asabi bir hamle ile bir tutam ,ebboy 
yoldu. Sonra onları yüzüme fırlatarak: 

- Çekil karşımdan! Bari gözüm a:ör -
meıin!. diye bağırdı. 

Üstüste kahkahalar koparıyordum. A
sabi ve gayritabii olan bu kahkahalar bü
yük aki~lerle çınlıyordu. • 

Zülil bir aralık hayrete dütl ''• 
- Canım deli mi oldun?. Nı,.aı:ıbu kadar 

gülüyorsun?. dedi. 
- Hayır! Deli olmadım Zülil: 

Durulduğumu görUnce sesini yumu.,. ttı : 
- Demek benden gizli hal .. Amma ma-

zur görmeliyim!.. 
Gözlerine ıarib bir acı çö~ü,tü. Daha 

yavaı devam etti: 

- Hürsün; dedi. Bon haksı~' ıf 
ıaka .. Seni temin ederim ki t"k•::r.•1. 

Yere saçılmış şebboyları toPlıiıfft 'J 
çille bir demet yaptım. Bu mc~~ a>·ır· 
sında sükUt ediyor; dalaın gorilfl I 
O da ..ız; fakat meyustu. tıJ"',/ 

Demeli yakasına iliştirmek !ç~,.ı ;,/ 
ha yanına sokuldum. Güneş e ' 
yor; denizden gelen hafif riitgi~tJ· 1 
dökülmüf bir tutam saçl S81lıY0~1,.ı•~ ı' 

Elim göğsüne değer değme:Z:ıJ'tı'deJ' 
perdi ve geri çekildi. Demet ~ta.il· ~ ~ 
tutarık dağıldı, kucllilına döl<0 ~a;'I 

O zaman yüzüme elinin tersUe 
şamar vurdu: 

- Beceriksiz! dedi. ettf ~ 
Sonra eteğini silkerek ııav• .~ 'l 
- Yere ablmış şeyleri toP1'~ ~·-

hüsünde bulunma!.. on1sr / 
kaybetmi' nesnelerdir.. ·çit' ) 

Ne demek istediğini anla0l31c 
1 

)'-~ 
ne bakbm. , . bıtt 

- En çok sevilen şeyler ıçıt1 
ledir; dedi. ~~ 

- Zülal .. Bahsimiz muarnın• ~J 
- Hayır Nejad!. g;ol~ı" 
- Peki! Alhğln taş nereY" iı'I 
O G--,,ıer • ) muzlarını kaldırdı. o t).11') ' .,ıJ 

çevirerek ıustu. Arlık anl•,,uş ıı,ı' 
(.'il 
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HXKJKA"I" 

SPOR 
tatile 

ba,Iarken . Lonclra 12 ( A.A.) 

Türkiye Atletizm birinciliği l''" k' 
Hava Nezaretinin dün a)Cfamki tebHği: 

biit ur . •Ye Büyük Millet Mecliıi, 
ltı Çenın kabulünden aonra ıeyrek· 
ııı.:,Y~Ütehferrik itlerini de ta
~ll P aı:iran ıonlarına doi
diin Yaz tatili yapmak mutad iken 
bıı1ı~"""' ıreçinnekte olduğu büyüle 
ledb ~ .k•rtısında İcab edebilecek 
••ce \ert derhal almak makıadile 
b•Yet .~r hafta ve ıonra, iki ve nİ· 
.. fer duç haftada bir loplanmıt, bu 
İııtiJı b • 1 aontetrin tarihinde altıncı 
•ine~ devreainin ikinci içtima ıen• 
lttil' Aflanıak Ü:r.ere kat'i ıurette yaı 

Düşmanın Lonclra mıntekası Ü.Zerindeki 
faaliyeti hakkında ılmdi daha mufassal ma
lfunat elde edilmi~tir. Husu.si binalarda çok 
hasarat hwule a:elmiı olmasına rağmen, 
bu tahribat ıeçen gecekilere n~za~an daha 
ehemmiyet.siz bulunmaktadır. ln~ca za
yiat dahi çok az olmuftur. Yangfiı bom
baları müteaddid yan.ıınlar çıkarmıosa da 
bunların yalnız bir tanesi büyük olmut ve 
h~vsi sür'atle önlen.mittir. İtfaiyenin yap ... 
bğı hizmet bir kere daha hor türlü tak
dirin fevkinde olmuştur. İtfaiye ıervisleri 
faıılası.ı: faaliyetlerine devam etıniıoılerdir. 

"'• ırirnıi · M ' ih b dıire) . ft1'. eb'uılar mi a 
kite •rıııe ıriderek mahalli itleri tel· 
lerd~• lllÜntebiblerile temu edecek· 

il', 

kiy~ ı.ıııanda bu tatilin mana11 Tür
d;tiıı.• vaziyetin normal lelik.ki edil. 
ki, b'~ ~.öıternıek itibarile, fiiphe yok 
•.ıu, "Yiik ehemmiyeti haizdir. Ve fil· 
lııaJı1 llleıııleketimizde -bu ırünlere 
bı_, ;:• ~faktefek ve çok tabii 11km· 
bit d'~~c- 'Vaziyet normaldir. Bu hali 
t;,, b·"m,'t Politikamıza ve memleke
,~. "• beraberliğine müllenid 

.\ ille borcluyuL 

~ t;~Pa~a harb baılayalı bir oene
~' ilıç ' Bız bu harbi ne İltedik, ne 
~İıı ı.: •~tik. Bil&kia onu önlemek 
". •\' •lırnizin yettiği her t•Yi yap· 
'~iıı; dUr~da ıulh, cihanda ıulb» pren
"'tıııı•kırna ırözönünde bulundurarak 
d-~•n •tin kallonmaıma devam e
l~; llıua& koııııulanmızla yalnız teda· 
~ •del.er akdederek kendi nun· 
'tt~, b~a b., ıülcün unıuru olmayı 
b;.. ıldik, Fakat, harb kaçmılmaz 
llıt,. 'i"•t olarak tahakkuk ettiği za· 
~ te.: nıalııa bu vazifemizde deva• 
'"' Ilı edeceğini umduğumuz An· 
~ ~ııkaveleıini vicdan huzuru ve 
~•le onı..nhğile imzaladık. Bu mu
"'!1ece1ı1•fıire zerrece lüzum ırölter· 
~Ilı l'·· ~adar sarihti. İtleyebilm01i 
~\iiı Urlu~eye veya müttefiklerine 
..._,, •' ~•lıııeıi, ve fakat müttefik· 
lıt],, 11i!'•.!~cavüıün Türkiye ile Sov
~b\ı, ırlıg, arasında müıell&h bir 
loı • .\nk'•hebiyet vermemesi mqrul· 
~ti,,; "'• mukavelesi tedafüi kıy· 
""'ılı ~· Türkiye iıe yakın ve uzak 
~ • 0 •Uarile ıulb içinde yaf&lllak 
t~ td "Pat etmittir. Emin olmak ik· 
~ hiçi;, ki memleketimizin, tecavüz· 
L ~d._ ır •ıııel beılemedikten baıka, 
i"' ,1 .. dır olurıa olsun böyle emel· 
~ı;,.d:t olrnıyacağı da buırün harb 

dilc -.ın!,~l~nan devletlerce dahi taı· 
~ •titr, 

k Q ••k ~ ilı,,· ıayı bu suretle IOlpİl eder• 
~"' ttınıd edelim ki Millet MecU.i: 
tr ha ~•Yreıi ıönlün illernİyeceğı •• "t• b' • cak •uıı. ır anzaya ucramıya 
·~ ... h hali Y akınıarkın tabii hali 
tolıp tİd •rb nihayetine kadar devam 
>tt haı.~•ktir, Ukin, bizim ~ıani
~ ''iııı dakj bütün iyi niyetlerİrnİ· 

llı tdil •n sulhumuzun ihlaline leteb· 
'"'ııı he •cek olursa Millet Meclisi aza· 
lıııdllıı trıe., 'Vazife batına koıacakla· 

't!iıiq "••ıt tüp be edilebilir 7 

~liu~,:·· ~er ihtimale kartı hazır, 
~Jeti l''.. daııııa müteyakkız ve Türk 

~llııu u~ iıtiklili demek olan Türk 
lıı, ;,. ~U~afaa için en kat'i feda· 

• •aıle mlicebbezdir. 

~ Naıubi BAYDAR 

~"8 \ı AH GAZETELERi 

~ ~v 
~ıı.\y 

,. ~ UN MESELESİNİN EN 
~ "'""1\UL HAL ŞEKLi 
~ ıı., .. 
Sh,~ n, n ekmek buhranından bah-
~ ~•ca~~eke.Un iki yıllık ihtiyAcını 
l;J, ' bir •lltiyette buğday istihsal et· 
llio ~•lrıı,,~~anda böyle bir lfin hahro 
Ctı, .. li•diı . cab etU#inl, bu mesele bu 
l,.~ıı,'••ıı..,0:" olmakla beraber dovletin 
bt:~ )d:ıın Pıyasadan ucuza verdiii 
~· lradaki b ~ ~'~'ler· . ar.ı mutavas$ıtların la-
'>>ıı,. lıaıııı.,;~n. de hatıra geldiğini, Top· 
~ ~ 'lnd, t fııınin piyasada ucuza nla1 
~ ~ Ofia~Y:adan ıiyade mahzur oldu
ı~~ lö'1ııı Uğday. fiatı~ı ~lyHaya uy· 

· &eldiıuu aoylU.yor ve di-
ı..'llfı, 
..... ~' "''"'! k 1i1t, ~lhtı • •tte mahsul b-OlluiıJ delil, 
-.._., ıı.,,,k 1 1 

•ldutu veya piyasada ııat 
"»nı~ n ıun'I hareketler hh;:!'Olun .. 

'-~ lırda • ~ . b~ b 1 pıya~ıda naı.un rolu O) .. 

İnanca zayiat hakkındaki raporlar he
nüz tamamen gelmemit olmakla beraber, 
Londra mıntakasında 18 kitinin öldü~ü ve 
280 kişinin yaralandığı maltlmdur. 

Dün gece hücumlara maruz kalmı• olan 
mevkilere Times nehrinin mansabının ce ... 
nubunda bir tehri de ilive etmek lizım 
gelir. Bu tehirde milteaddid evler tahrib 
edilınlt ve birkaç kifl ölmüttür. Dün ge· 
ceki ins•n zayiatının yekUnu 400 ölü ve 
](00 yaralıya baliğ olmak.tadır. İnsanuı ıa· 
yiatın en büyiik kısmı, halkla dolu bir 
mekteb üzerine bir bomba isabet ederek 
bu mektebin yıkılmasından doğmuştur. 

Londrarun tark münteha!!ında bulunan bu 
mektebe evleri yak.ılmıt olan Londralılar 
mu\·akkaten hkin edilmişlerdi. 

Bu gün takriben 1Sat 13 e kadar düş
manın İngiltere üzerindeki faaliy~U hafif 
olmuştu. Fakat bu esnada bir düşman fi
losu Londraya yaklaşmaj:a başlamıttır. 
Dü,man tardedilmi15e de gelen raporlar
dan anlaflld1ğına göre, Times'in cenub mın ... 
takasında bazı tahribat olmuffur. İnsan-" 
ca uyiata mütedair malUmat benlli alı
namamıştır. 

Bi/ cenub tehrl üzerine de bombıılar 
atılnutbr. Birkaçı ö!U olmak Uıere İnsan· 
ca zayiat olmUŞtur. 

Alman reımi tebliği 
Berlin 13 ( A.A.) 

Alman ordulan başltumandanlı4ının teb
liği: 

lnıiliz tayyareleri, 11/12 oylOI ıecesi, ti· 
mali Almanyada, birçok tehirlerin ezcüm
le Hambura, Bremen ve Berlinin halkla 
me!lkün mahallelerini, bir kere daha, in ... 
filAk ve yangın bombalarile bombardıman 
etmi.ftir. Birçok yangınlar çıkmıt ve ev
lerde ve bahçeli evler mahallelerinde ha
sarlar kaydolunmıqtur. l' ölü ve t1 ya
ralı vardır. İsabeill müdafaa atefi, halkın 
disiplinli hareketi ve kendi kendini muha
faıa bahsindeki makul faaliyeti, Berlinde 
ve cljğer mahallerde daha büyük huarlarm 
önüne geçmltilr. 

Alman muharebe, avcı ve tahrib t.ayya
rele-ri filoları, aündüz vı gece. Londraya 
kartı mukabele bilmisil hücumlarına de· 
vem etmişlerdir. Yanaınlarla aydınlatılmış 
bulunan doklar ve liman tesisabna, gaz ve 
elektrik fabrikalarına, bir esliha fabrlka!l ... 
na ve bir baruthaneye ciddJ isabetler o\ ... 
muştur. 

Gilndüz, Southampton'da bir tayyare ln
ta•t atelyealne de hücumlar yapılmı,tır. 

Burada altı hanJ{ar ve Port-Vict.oria'da pet
rol depolan tahrib edilmiştir. 

Bundan ba,ka, gece, Liverpool'a ve ce ... 
nnbt ve merkezi. İnailtere sahllleri iittrin
deki diier liman tesiaatlarına da hücum:ar 
yıpılmııbr. 

Times munsabında, muharebe tayyareleri 
bİr gemi kafUeğ üıerine hücum ebnl4ler
dir. Diğer iki filepe de bombalar laabet et
mhıUr. 

Londraya yapılan hücumlar esruıısında, 
'1ddeili bava muharebeleri olmut vı bu 
muharebelerde 87 düşman tayyaresi dü
türülmüştür. Gece, diğer altı İngiliz tay
yaretl, Alman arar.isi fuerlnde, hıva defi 
bliltaryalan tarafından düfilrülmüttür. Bah
riye topcuru dıı, Şimal d~nizi sahilleri UTA!! ... 
rinde altı düşman bombardıman tayyaresi 
ve Mant ahili üzerinde bir tayyare dü
tiirmü~tiır. Bu suretle dü.-manın dünkil 
mecmu kaybı 80 tayyareye balil olmuştur. 
Yirıui Aln1an tayyaresi kayıbdır. 

Vaktile 21 bin toniü.to hacminde vapur ... 
lar batırdılt bildirihnif olan bir denizaltı 
gemi.si, yeniden. cem'an 40 bin tonillto 
hacminde dütman tilepleri babrmışhr. 
Diğer bir denizaltı cemisi de yed.J bin 

tonilatoluk bir dii'11l-an fi.lepi batırmı,tır. 

AFRİKA.DA 
DARB 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyaıla biı mahal 12 ( A.A.) 

97 numaralı Jtalyan tcbli#j: 
MJ.Aır uhill üzerinde demirye;lu tesasatı 

... e Sollum ve Siclibarrani'de dütman as -
keri mevzileri, yenide-n gece ve gündüz 
bombardıman edil.miştir, Yangınlar çıka -
ı ılmıf, infi1.lklar neticesinde tahribat ya
pılmıttır. Düşman ıırhlı arabalan iiurlne 
bombslar atılmıı ve mitralyöz. atefi. açıl • 
mı,tır. 

Jf' arın Fenerbahçe 
Stadında başl1J1or 

Türk.iye atletl.ı:m birinciliği yarın Fcner-ı İstanbul takımını temsil edecek boksör -
bahçe ıtadyomunda başhyacaktır. Balkan- Jer bu ayın 21 inCie Süleyman.iye kulübün
lann en büyük spor hBdisesl, on bidnci de yapılacak seçme müsabakalarından son
Balkan oyunları arifesinde, bir prova ma- ra belli olacaktır. 
hiyetinl halz olacak olan bu müsabakada Bundan bir hafta sonra, yani 28 eylUJ 
Türkiye birinciliklerinin, gayet muntazam akşamı İstanbul - Ankara karşılalfması ya ... 
geçmesi için her türlü tertibat alınmıt bu... pı1acakbr. 

lunmaktadır. Bu maçın Maksimde yapılması düşünül-
Türkiye birinciliği, en iyi atletlerimizi bir 

araya toplamak itibarile ve bu organiıas -
yonun yardımJ1e senenin en büyük dahili 
atletizm meeUngf olacaktır. 

Fenerbahçe pistinin yeniden yapılma!ı 
bitmif ve pist, dereceler üzerinde hiç bir 
menfi tesir lcra etmiyıecek kadar aüzel ol
muotur. 

Yarın yeıpılacak müqbakalar, yüz metre, 
dört yüz metre; 110 manialı seçme ve fi
nalleri, 1500 metre finali ve 4X100 bayr•k 
yarıfl koşularından ve &\ille, çekiç, sırıkla 
atlama, uzun atlama müsabakalarından iba ... 
rettir. 

Balkan oyunlarının birinci günü prog ... 
ramı da aynen böyledir. Yüz metrede Fik
retle Muıal!erin, 400 metrede de Balkan 
tampiyonu Görenle Melihin çekilfmeleri, 
senenin en heyecanlı müsabakalın olacak
br. 
Di~er bölgelerden Türkiye birinciliğine 

i>llrak edecek atletler, fOhrimlzo ıı•lmeie 
batlaınıtlardır. 

Marmara kürek . 
§ampıyonaaı 

Pazar günü İ:z:mit körlez.inde yapılacak 
olan Marmara kürek ve yelken pmpiyo
nası için İstanbulu temsil edecek sporcu -
lnrın bir kısmı1 bu &abah İzmite hareket 
etmişlerdir. Geriye kalan kafile de, bu gün 
öğleden sonra kalkan trenle gidecektir. 

MArmara tampiyona~a iştirak etmek 
üzere İstanbuldan yirmi alh aporcu git • 
mektedir. Bunların yirmisi kürekçi, 6 " da 
yellı:encidir. 

Deni~ciler, cumartesi gününü Yarıt sa -
hasını tetkik etmek.le geçirecekler ve pa
zar ıünü yanfacaklardır. 

İstanbul • Ankara 
boks maçı 

İstanbul boksörlerinin Ankara seyahatine 
mukabele olmllk üzere ve evvelce ltarar
laıhnlmıı olduğu gibi Ankara boksörleri 
tehrimize gelecekler ve bu iki ıehir ara
sında bir revanı maçı yapılacaktır. 

mektedir. 
İstanbul bölgesi yeni ve portatif bir ring 

yaptırmakta oldufundan, bu eksitln de ta
mamlanm.asile maçların kuaurıuz olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Tenis maçları 
İstanbul tenisçileri arasında, İzmir seya

hatinden evvel, yapılmaia ba,ıanmış1 fa ... 
kat yağmur yüzünden bitlrllememit olan 
Çalenç kupası maçlarına pazar günü Ta -
rabya korUannda devam edilecek.Ur. 

Tek erkeklerde Jaffe ilı Telyanın maçı ... 
nm çok heyecanlı olacaj:ı söylenmektedir. 

Fenerin Bursa seyahati 
Fenerbahçe kulübü, futbol takımının İz -

mir seyahatine çıkmaması üzerine Bursa
ya gitmek için tefebbüate bulunmuştur. 

Henüz bir cevab almamıt olan Fenerbahçe, 
Bursalılar muvafakat ettiği takdirde yarın 
Buraaya gidecek, paıartesi filnü dönecek
tir. 

Galatasaray yüzme 
birinciliği 

Galatasaray kulübünün kendi azası ara
sında tertib ettiji yüzme tampiyonasına 

yarın Büyükdere, Beyaz Park havuzunda 
başlanacaktır. Müsabakalara pazar günü de 
devam edilecek ve derece alan yüzücülere 
hediyeler verilecektir. 

Fuar yüzme müsabakaları 
İz.mir (Hususi) - Su ıporları ft'dcras ... 

yonunun fuar lçln tertib etmiş oldugu fuar 
yüzme milsabllkalan 14/15 eylt.\l cumartesi 
ve pazar günleri Kartıyaka yüzme havu
zunda yapılacaktır. 

İzmirde Suriyeli 
futbolcular 

İzmir 12 (A.A.) - Suriyenin en kuvvetli 
futbol takımı olan Elnad.ielriyazi'ye mensub 
olan futbolcular, idarecilerile beraber eks
presle tehri.mize gelmitlerdir. 14 ve 15 ey• 
1Ulde iki mÜ.'Ulbaka yapacak olan bu ta -
kımın içinde Ha1ebden 5, Beruttan 2 milU 
oyuncu vardır. Yapılacak mü.5abakalann çok 
heyecanlı ve cazib olacağı muhakkaktır. 

r:: :~~: ~::~: ~=~%~~:::~ ~] 
o Bir lnglllz ve b r Ru • da bir ıek lhuıaı ıoründü: Çocuklara bu 

terbiyeyi bü!Qğdan evvel mi vermek doğ-
man kralı ile iki kadın rudur, sonra mı? Evvel verirseniz, Çocuğu 

vaktinden evvel uy~dırmıt1 sonra verir ... 
ıı:eniz geç kalmış olursunuz.. Rumen Kralı Karo

lün, tahttan uzaklaı -
ması ikinci defa başıne 
geliyor. Fakat bizin 
devrimizde kadın yü ~ 

7ünden t.&ht feda eden 
ilk Kral odur. İldncb:i 
11bık !nglliz Kralı Ed· 
vard, timdiki Dük dö 

Bizce iki mahzur da varid değildir. Si
nemalar, romanlar, hatta sokaklarda seyre ... 
dilen !ilimler çocuklann vaktinden evvel 

L!\_' uvanmasına ıaten ki.fi derecede delllet e
~ J. ~ diyorlar. Bühiğ yaşile tenuül hayatı va 

r~ !aaliyeil yeni başladığı için terbiye husu
l runda geç de kalırunıı detlldir. 

Wind'°r. ",!fi 
Kai-ol de, bir dul sev ~ 

mif, aıtl karıa.ını bı

1 

Amma bir hkra muharrırimiz çocukta 
. tenasül hayatının doğumundan ıonra bat ... 
, lad.Jğıru, me,hur Viyanah FrOyd1e atfen id

;..-.. t dıa ediyor. Fröyd çoculun meme emme -
sinJ bile bir ,ehvet tezahürü addeder. E
ğer bu Okir doğru ise o halde cinst terbi -
yeyi çocuğa dolumundan evve\ vermek 
lazımdır! 

rakmı,, !akıt bu hal Rumanyada dedikodu 
yaptıiı için Karol, istilaya mecbur olmuş, 
sonra gene tahta dönmUıtü. lık gidişi bir 
hı$ dönme!! neücesi olduğu halde, bu ııe
ferki gidişi öyle değildir. Bütün memleket 
onu istemedi. Kanlı nümayişler oldu. Ru ... 
mıuıyanın topraklarından ve nüfusundan 
üçte birini kaybetmeainin günahı adeta 
Krala yükletildi. Halbuki Dük dö Windsor, 
memleketinden milyonlarca kişinin göz 
yaşı arasında ayrtl1n.1'b· Bu gün hilıi mem
leketinde çok sevilen Dük, mühim bir si
)·asi vazife aldı. Memleketine hiı.met edi ... 
yor. 

Zaten birer kadın yüzünden tacla.rını 
kaybeden bu iki Kral arasında fU fark da 
vır: Dük bekardı. Sevdiği kadınl• evlendi. 
Halbuki Kuol evliydi ve Kral olduğu hal· 
de .evdiği kadınla aayrime'1'U bir hayat 
sürüyordu. 

Dük dö Windsor, tacdan ferağat ettik -
ten ve evlendikten sonra, dünyanın en 
mes'ud adamı olduğunu söylemişti. Kral 
Karol iae, timdi bir menkO.bdur. Demek. 
00.l do müstahak. oldukları akıbete ka • 
vuşmu,lardır. 

o çocuklara cinsi ter -
biye vermek zamanı 
~~~~~~~~~~~~ 

Tan gaz.elest ortaya bir anket atb idi: 

o Hava taarruzları hak-

kında mohımce bir fark 

yormuş; İngilterenin mühim sanayi mınta
kelarında ciddi hasarlar yapmı,tar. 

Biz bunları İn~dllılerin verdikleri malO.
mattan alıyoruz ve dehşet duyuyoruz. Fa ... 
kat yl İngiliz. tayyarelerinin Almanyadaki 
tahribatı? Ondan haber yoktur. Yalnız Al
menyaClan gelen haberlere göre, tlmdiye 
kadar hepsi pek chemmiyet!lz geçen, hiç 
biri bedele isabet etmiyen bu taarruzların, 
çoğu d.ağlara1 kırlara, yahut samanlıklara, 
hatta mezarlıklara düşen bu bombaların 
tahribatından bir kaç kelime ile tikiyet e ... 
den Mösyö Hitler oldu. Hili Alman teb .. 
liğleri İngiliz akınlarının t&memi1e bop 
gittiğinden bahsederken Mösyö Hitler bu 
akınlara mukabele edileceğini ve İngilte -
reye milyonlarca ton bomba atılacağını 
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Ayakkabı 

Neden 
Pahalıdır? 

Bundan birkaç gtin evvel, Ticare.t mü
dürlüğüne gelen bir bayan, yeni aldığı is
karpin.in bir hafta içinde yırtıldığmdan 
bahsetmi,u. Bayan, bu iskarpini Beyojtu ... 
nun maruf bir mağazasından 12 liraya al· 
dığını !Öylemif, İhtilclr Komisyonunun bu 
yırtık iskarpin meaelesile alr6kadaı olması ... 
ru latemişU. 

HAibuki Ticaret müdürlüğünde toplanan 
Fiaiları MurakAbe komisyonu, efyanın 
cinsi ve dayanıklı olup olmamasUe ali -
kadar d•ii!dl. 

Komisyonun vazifesi, fiatları murabbe 
etmekti. Fakat çürük bir malı alan bir va
tandatın derdini dinleyecek bir merci de 
lAz:ımdı. Nitekim e~kiden, esnaf tefkilitın
da, çürük ayakkabı yapan bir esnafın pa
bucu dama atılırdı. Pabucu damda görü
len bir esnaf için, bundan daha büyük bir 
hakaret olamazdı. Nihayet bu ayakkabıcı, 
dükk:lnıru kapatmağa ve bu işten çekilme
ğe mecbur kalırdı. Halbuki zamanımızda, 
birkaç günde derlıi yırblan, allı delinen 
kadın Jık.ırpinlerl o kadar çoğaldı ki, da
ma pabuc atmak tiz.un gelse, damlarda yer 
kalmaz. 

iskarpinler neden pahalı? 

Kadın l.okarpinlerl pek modaya tibidir. 
Mevsim mevsim kadın iskarpinlerinin renk
leri ve tekilleri değlşir. Bu yüzden esna
fın ve kundura majazalarınm elinde mo
dası geçmif Jikarpinlerin de utılamamak 
tehlikesi pek çoktur. Bunun için, kadın 
L!karpini Atanlar, dalına farla kir tem.in 
etmeyi düfünürler. Fakat. bu kir ekseri

yetle makul bududlan af8l', lhtiklr derece 
ıine varır. 

Kadın iskarpinleri, fOhrin muhtelif aemt· 
lerine göre faz.la klrla saWır. Bunu en 
ziyade Beyoğlunun maruf mağazaları me
hnretie tatbik ederler. Ötedenberl Beyoğlu 
mağazalarında Avrupa eşyası ıabldıit için. 
halk bu mağazalarda yeril malı oln1adı ... 
tına kanJdir. Ralbukl dıfarıdan etya gel
medJğinl bilen en aklıbaf1.1lda adamlar bile1 

eski bir kanaate saplanarak, Beyoğlu ma
&nzalırında ·Avrupa malıt diye •yerli malı• 
ıldıkları zam.an, .ııldanmadıklarmı kani
dirler. Beyoi;lundaki mağaza tezglhtarları 
da, sattıklAn malın Avrupa malı oldutunu 
if&.de etmekte ihtisas edinmif kimselerdir . 

Alıcı ile sabcı arasında bu kanaat mev
cud olduğu için1 bir kadın iskarpini, 30 .. 
35 liraya kadar satılır. Pahılıhğm lkind 
ıebebi tudur. Bu sebebi de Ayakkabıcılar 
cemiyeti reisi Abdullabın ılı:ından dinle
yelim: 
•- Beyoğlunda kadın iskarpini yüzde 50 

ki.rla satılır; İstanbul tarafında ise. yilzde 
25 ... 30; Kapalıçarııda daha aı.. Halbuki 
Beyoğlu mağaı.alannın vitrinlerinde &örü ... 
lw malların hiçbiri Avrupa malı değildir. 
Hepsini yerli wtalar yapar.• 

- O haldı bu yerli mallan, neden bu 
kadar pahalı satılıyor'! '" 

Berline yapılan 
bombardıman 

Şimdiye kadar Almanlar, İngiliz • 
lerin kuvvei maneviyelerine, ~lliz
ler de, Almanların barb oanayü mer
kezlerine hava bücumlan yapıyorlar
dı. Yani iki taraf da diğerinin en kuv· 
velli yerini hedef ittihaz etmif, zayıf 
taraflannı mühmel bırakmııh. 

Almanlar biliyorlardı ki, lnırilizle
rin Kuvvei maneviyeleri çok sağlam • 
d1'; onu yıkmak iatiyorlardL lnıriliz • 
ler de biliyorlardı ki, Almanların harb 
unayii çok kuvvetlidir; onu kökün • 
den sarsmağa uğraııyorlardı. Alman• 
lann Londra üzerine yaptıklan akın • 
lar ve İngilizlerin Alman aakeri he
deflerine, tayyare fabrikalarına, de
niz tezırablarma yaptıklan hücumlar 
hep bu sebebden ileri ıeliyordu. Fa· 
kat aonradan ilci taraf da, harbin ne• 
liceıini elde etmek için yalnız bu he· 
deflerin kafi ırelmediğini ırördüler. 

Şimdi iki taraf da, her iki ıayeyi, 
birbirile ahenkli olarak ele alrmt bu· 
lunuyor. Kuvvei maneviye hedefile 
aıkeri hedefler biribirlerile izdivac 
ettirilmiftir. Ve lngilizler, ukeri he
defleri, harb sanayi merkezlerini bom• 
bardıman ederlerken, timdi Alman 
balkının kuvvei mtneviyelerini de ih· 
mal etmerniılerdir. Dün yapılan uzun 
Berlin bombardımanı bunun bir mi• 
ıalidir; ve Almanlann Londra)~ yerle 
bir etmek için hazırladıkları plana bir 
nazire, bir cevabdır. 

Berlin, timdiye kadar e§İ ırörülme
miı bir bombardımana ıahne olmuı· 
tur. Telgraflarda bu ıefer her neden• 
oe, resmi Alman ajansı olan D. N. B • 
nin ağzından verilmİf ıeniı tafıili.t 
vardır. Berlin, mübim miktarda za • 
rara uiramlfbr. Bu meyanda Rayı• 
tağa bir bomba isabet etmiıtir. Filba
kika Almanlar, belki Rayıtağın zaten 
nutuk dinlemeğe mabwı bir aalon 
olmaktan b.,ka bir ite yaramadığını 
ıöyliyebilirler. Fakat diğer taraftan, 
mühim ıan'at abideleri, Güzel San'at· 
lar Akademiai, Mühenduler Birliği 

bina11 ve daba bir çok yerler yıkılmıt 
ve harab olmuıtur. 

Hükômet merkezleri ekseriya aı .. 
keri hedef değildirler. Fakat bir bü· 
kiımet merkezi, bir barb idare eden 
beyindir l Harbin cümlei aaabiy01ine 
hakimdir. Harbe bütün dinamizmini 
veren bir merkezdir. Harb mekaniz • 
maıınm santralidir. Bu itibarla, hü • 
kilmet merkezinin askeri hedef olup 
olmadığı her zaman münakap. edi • 
lebilir. Fakat bu da olmaaa, bir hü
kumet merkezinin bombardımanı, bir 

Bwıun cevabını, birkaç kıa:ma aytrdık- harbdeı top kadar, tank kadar, tay • 
tal" ıonra elde etmek kabil olacaktır. yate kadar, netice üzerinde müessir 

Y eclikule labrikaları çok mu 
kazanıyor? 

Ayakk&bıcılar eeınlyeti reisi Abdullah dl· 
yor ki: 

•·- Asıl derdimize temas ettiniz: Mamul 
deri yapan fabrikaların ki.rlanru telkik et ... 
mek lbımdır. Ticaret V•kill NBZml Top· 
çoğlu, biz.i, Ticaret Odasında bir toplan
tıya çağırmıotı. Gittik. Bu meselelere te ... 
mu edildi. Ben bu toplantıda1 Yedikule 
fabrikalarının yüksek karlar temin ettiğin· 
den bahsetmiştim. Bir fabrlkatör1 lmıi 11-
zım değil, bana cevab verememlfti. He-
18h meydanda: Yedlkule febrikalan kilo
su 80 kurup aldıkları itlenmernlt yerli bir 
deriyi, mamul olarak 280 kuruı;a aatıyor

lar. Aradaki fark fabrikasyondan mı llerl 
geliyor? Amele ücreti, imalA.t masrafı mey
odanda... 80 kurut nerede, 280 kurut nere ... 
deL Aradaki bu büyük fark kaldıkça, 
ayakkabı da pahalı olur ... 

olan kuvvei maneviyeye tesir bakı • 
mından tetkik ve mütaleaya mevzu o· 
la bilir. Her ıey bir tarafa bırakılıa 
bile, Berlinin bombardımanı, bütün 
manialara rağmen İngiliz tayyareleri .. 
nin büyük Alman arazisi üzerinde U• 

çup buraya kadar ırelmit olmlllan 
itibRrile dikkate tİıyandır. Tekrar e· 
delim ki, en yakın lngiliz aabillerin • 
den, Berline olan mesafe, 800 kilo
metredir. Sonra Berlinin bütün etrafı 
bava müdafaa tertibatile çepçevre 
kapahlmıflır. Yani Berlinin etrafında 
adeti\ üstüvane 9eklinde bir •lef ba
rajı vardır. itte lngiliz tayyareleri bu 
ateı Üatüvane:~i qmıtlar ve Berlinin 
ti göbeğini bombalanu9lardır. 

fngiliz tayyareleri, di~er taraftan, 
tam mana•ile askeri hedefleri ihmal 
etmit de~ildirler. Kuvvei maneviyeye 

Beyoğlu mağazalarının karları yepıllln hücumlllr, askeri hedeflere 

Kadın iskarpinlerine gelince, yukarıda 
yndığımız gibi, Beyoğlu mağaıalan, bir 
iskarpinden yüzde SO, hatta yilzde 75 .kir 
etmek emelindedir. Vakıi Beyoğ:lunda, ı;ad
de üı.erindelti büyük bir mağaı.anın mruı
rafile Kapalu:aroıda ayakkabı satan bir dük
ktnın masrafı arasında büyük bir fark var ... 
dır. Bu farkı kabul etmemek mümkün de ... 
ğildir. Fakat Beyoğlu mağazası, Avrupa 
mallarının satıldığı bir pat.ar töhretinl mu
hafaza ettiği için1 biraz da bu şöhretten is
tifade etmektedir. İddia edildiiine göre. bu 
kadın iskarpinlerinin maliyeti de üç dört 
liradan fazla dejildir. Bu da, mağaza 11a
hiblerinin, küçük imlöthanelere verdikleri 
siparilflerden anlaşılmaktadır. 

Görülüyor .ki, ortada büyük kin ke.za
n1.n Yedikule fabrikatörlle, marul bir ma ... 
ğaı.a s.ı.hibidir. Aul ayakkabıyı imal eden 
az para almakta, müşteri de çok para ver
mek suretile bu iki iktısadt z.ümrenin ara• 
sında tazyik görmektedir. Acaba böyle mi ... 
dir? Bu mevz.u etrahndaki nef?iyatımın 
devam ettikten 10nra son hükmümüzü ve-

yapılan hücuml•rla kol kola cereyan 
etmektedir. Bu meyanda mübirn bir 
demir .. nayii ve bahriye tezıriblen 
merkezi olan Hamburg bombardıman 
edilrniıtir. Hamburır, Alman demir 
aanayiinin yüzde 16 aını, mühim mik· 
tarda kimya unayİİni ve en büyük 
bahriye lezgihlannı ihtiva eden mü· 
hirn bir merkezdir. Kiel tezıri.Iılan •·e 
terıaneleri, Brem• limanı, Scbleawiı 
Holstein'le beraber, Alman deniz in
taalınm yiizde 13 ünü ellerinde tut • 
maktadır. Bu bakımdan Hamburı'un 
devamlı ve sutemli bir bombardıma
na tabi tutulmaaı, dikkate tayandır. 
Zaten Alman harb .. nayiinin, kim • 
yevi sanayiinin mühim bir kısmı, Al· 
manyanın timalinde ve garbinde top
lanmıtlır. Bundan dolayıd1' ki, Al • 
manlann vaziyeti lngilizlerinkinden 
daba iyi değildir. 

Bu kıaa makalede Alman harh n• 
receğiz. 

Hüaeyin AV N 1 nayiinin dağılmıt olduğu yerleri uzun• lı, ~•tte ~ ~a hlımet edebilir. Yok,.. 
""'~ıı. lhu uıu.ı miktarı iki .. ne hal· 
I'\ ıı. bUıtı Yatına kili olduju bir ,. • 
~tlf'ttıtıt tı i,ta.nbul plya!Ul"ına butday 
C.ı.ı ~~it ,1 ;nu~ vaıilesi detlldir. Harld 
1t- ~dt)'t dett kar,~ında OU!iiin etin .. 
'~lctı.ıİ'\tn •r '.~in mü$terl bulmak biç .. 
'h..ıtt, il.• ltire stokların bn~ulma~n 

D~man, Deme üzerine bir hava hUcu
muna te .. bbUI etmitı fakat hava kuvvet
lt!rimizin ve hava dafl betarya1artm.Jzın 
müdahalesi aayeainde geri püsk:ürtülmilf
tür. Blenhelm tipinde bir dil~an tayya· 
reli düşürülmüttür. Diğer bir tayyar~nin 
de düşmilf olması muhtemeldir. Bir ltal
Y•n tayyare!!, üsaüne dönmemlotir. 

Çocuklara cinst terbiye vermeli mi? Yani 
dünyadan haberi olmıyan çocukların ve 
genelerin göıJerini vaktinden evvel açmak
ta, onları cinsi münasebetler hakkında ay
dınlatmakta faydll var mıdır, yok mudur? 
Bunun lehinde ve aleyhinde olenlar var. 
Bir doktor faydalı buluyor. Zaten Avrupa ... 
da da çocuklara cinsi terbiyeyi faydalı bu· 
lanlar, zararlı bulanlardan çoktur ve bun ... 
dan dolayı cinsi terbiye bazı memleketler
de coğrafya va tarih aibl dersler arasına 
girmiıtir. 

söyledi ve yaptı. Ancak biz bu hAreketin e- ----------------
boylu İzah edecek değili" Zaten bu 
mevzuumuzun da diıındadır. Fakat 
bu iki bombardıman, yani Berlinin 
ve Hamburg'un bombardımanı in • 
giliz bava kuvvetlerinin, Londra bom• 
bardımanla.rına ne kadar ıeri bi.r ce
vab verdik1erini gösterir. İngi1izlerin 
timdiye kadar bu tekilde bombardı • 
mantara teıebbüı etmemelerinin ıe· 
bebi, öyle anlatılıyor ki, bunlan ya· 
pomadıklanndan değil, belki yapmak 
iaıememelerinden doğmuıtur. 

. """" ıa tı, Yaptnak ıaruretl de varld 
11

"' ıelir .• 

Sonradan alınan habf>rlere göre1 bir ve 
iki eylıllde Aden'in bombardımanı esna .. 
sında iki dü..,,an torpito muhribi hobrıl • 
nılflır. Ancak bilde mütalea yürütenler armn ... 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN: 

TAKSIM SIJIEMASI 
Yeni 940 • 941 mevsimine giriyor: İlk program 

GARY GRANT - JEAN ARTHUR - RICHAR BARTELlllES 
'b' il b" .. gı 1 ç uyuk Yıldl! ve sinema kahramanlarının yarattıkları 

serlerini İngilizlerden öğreniyoruz. 
Zaten tayyareler, yaptıkları tahribatı 

kolayca tespit edemezler. Tahribe ulrıyan 
taraf bunu gi:ılerıe mütearrııın iddiası an
cak bir tahmine istinad ettiği için pek kuv
vetli ve mllkni değildir. 

İşte iki taraf arasındaki fark buradadır: 
Biri yediği her darbeyi oldutu gibi ıöy

lüvor. Öteki nerede is:e düşen bombaların 
bi~ yastıktan farksız olduiunu lddla ede .. 
cek!.. 

o Topraklı şeker 

Aıkerlik i,leri 
Fatih Askerlik: tubeıinden: 

Şubemiz vuıtaaile hutabakıcılık ve 
hemşireliğe talih 8'8iıda adları yazılı ba
yanlann 15 eylt.\l 940 günü sabahı kurs 
aörmeğe talih olduklan Gülhane, GUmüf· 
suyu ve Haydarpaşa hastanelerine mü -
racaatle k.ayıdlarını yaptırmaları aan o
lunur. 

Ojeni Markaryan, Zehra Onat. Saliha 
Sıver, Perihan Irzık, Feriha Gündem, NI ... 
met Kayalı, Nedim,. İşse.ven, Malike Alev, 
Muazzez Baykut, Naciye Baktat, Menfa 
Tanmen, Mediha Toker, Meliha Turfan, 
Bedia CRnbala~ Nihal Sevgi, Forlde Ba· 
tar, Nadire Azer, Saime Çevik, Hayriye 
Torhan. 

Hava barblerinin bu ıeldi alıt•• me
deniyetin İılikbali bakımından bütün 
dünyayı endieeye ıevketse yeridir. 
Vaziyetten istidlal edildiğine ıröre, 
harb, timdi günden güne çığınndan 
çıkmaktadır. Beynelmilel barb kaide
lerinin altüıt olması, harbe belki çok 

Apartıman aranıyor kısa bir zamanda daha korkunç bir 
Maçka, Ni~taıta dört, beı odalı, kalori- tekil verecek ve belki de it zehirli ıaz 

ferli, sıcak ıuyu ve nezareti havi bir apartı.. kullanmftia vanncıya kadar ileri a:i
man arıyorum. '4672 ye telefonla müracaal 

1
decektir. 

Mümtaz Faik FENİK 
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13/9/940 
12,30 Program, 12,35 Muhtelif şarkılar, 

12.50 Ajans haberleri, 13,05 Muhte!ü '8r
k.JJar devamı, 13,20 Şarkılı valsler (Pi.). 

18 Program, 18,05 Popüler havalar 
(Pi.), 18,30 Anadolu halk havaları, 18,JO 
Radyo .Sving• triosu, 19,15 Muht•.!li! şar
kılar, 19,45 Ajans haberleri, 20 1\.fuhtelif 
farJolar devamı, 20,,30 Konuşma (Bibliyoğ
rafya), 20.50 Fasıl heyeti, 21.15 Konu!}ma 
(İk:tısad saati), 21.30 Radyo gazetesi, 21.45 
Radyo salon orkestram., 22.30 Ajans haber-. 
]eri. 22,45 Radyo salon orke!:trası devamı, 
23 Dans müziği (Pi.), 23,30 Kapanı~. 

::;;;111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111ıuu11= 

~ IHlaO!k.evneırnli'il~e~ 
i"ı1111111111111111111111111111111111ııuıı1111111111111111111ııııı111111111111~ 

Eminönü Halkevinden: 
ı - Güzel San'atlar fubemWn keman, 

piyano, çello, basso, koro, mandolin, or
kestra cierslerile milli mar,lar ve halk ,ar
.kıları gece derslerine 2 birincıte,rin 910 
çnt1&mba günü saat 16 da ba,tanacaktır. 
D@vam etmek istiyenlerin ikişer fotoğrafla 
Evimizin CaA:aloğlundaki büroaunda ka • 
yıdlarını yaptırmaları ve gününde dersler
de bulunmaları. 

2 - Evimiz orkestrasında çalışmak is -
tiyen müziksever arkadaşların çar,amba 
a;ünleri öğleden sonra orkestra ,eflij,U~ gö
ri.ışmeleri. 

3 - Buna Halkevi temsil tubesl için iki 
bayana lhtiyac vardır. Şeraiti öğrenmek 
btiyenlErin Ev direktörlüğüne müracaat
leri rica olunur. 

(..__ir_u_-·ı;_:ı1M_ .. A_"'c_A __ ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

• 1 1 1 r r• 1 

1• 1 l• I 
1 • I • ; 

1 I• I• 1 

• I 1 1 • I 
• • ., 1 I• 

ı . • • • 
Soldan ufıı: 
1 - Sarkıntılık. 2 - Koyun yavrusu -

Bır emir. 3 - Valide - Bir hayvan • Nefi 
edatı. 4 - Şart edatı - Ordu - Söz. 5 -
Bir kaim ismi. 6 - !lir ıded - Nota - Bir 
uzuv. 7 - Yemek - Nota - Mefulü maa 
edatı. 8 - Bir nota .. Kur'anın cümleleri. 
9 - Himilelik. 

Yukandan a.şaiıya: 
1 - Teneffüs cihazının bir kısmı. 2 -

Karıdeniu: dökülen bir nehir - Fili. 3 -
Cefa - Merd - Bir edat 4 - Bir edat -
Fizikte bir kanun - Libas. S - Bayramdan 
bir gün evvel. 6 - Elektrik ölçü!iil .. Nefi 
edatı - Kırrnw. 7 - Bir rakam - Bir edat -
Fena de~il. 8 - Su - Kalbur. 9 - Sefillik. 

1 2 3 4 5 ô 7 8 9 
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GAYRİMEl'iKUL SATIŞ iLA..~ 
Eyüb icra memurluğundan: 
Birikmit nafaka borcundan dolayı mah

c;uz ve paraya çevrilmesine karar verllen 
tamamı 330 lira kıymetinde E)lübde, Ev
lıcebaba mahallesinin, Saya ocagı sokağın
da eski 30, yeni 32 sayılı bahçeli evin ta~ 
nıamı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
Evsalı: 187 metre murabbaı miktarında 

arsa üzerıne 83,46 metre murabbaının bir 
çau üzerinde ve zemin katta inşa edilmiş 
ayrı ayrı bölmeli kısmen natamam birer 
eda ve sofa ve mutfak ve arahktan ibaret 
Uç kuçük kısım ve geri kalan 103-26 metre 
murabbaı bahçe olup birinci arttırması 
15/10 ·940 tarihine musadif salı günü saat 
14 ten 15 e kadar Eyüb icra dairesinde ya
pılacak ve arttırma muhammen kıymetın 
yüzde yetmiş beşini geçer~e talibi üzerine 
;hale edilecek, yüzde yetmiş beşini bul -
mazsa arttırma on be, gün daha uzatıla -
rak ikinci arttırma 30/101940 çar1f8.mba 
ayni saatte ayni yerde yapılarak talibine 
ihale edilecektir. 
Şartname 25/ 9 '940 ta mahkeme dh-a."\

banesine talik edilmiştir. Satış tapu koydı
na göre yapılacaktır. İpotek sahibi a.!.a -
cakhlarla diğer alikadarlann ve irtifak 
hakkı sahihlerinin \.'e mez.kılr gayriJnen -
kul üz.erinde hak iddia edenlerın 20 gün 
içinde icraya e\Takı mü!fJ)itelerile müra -
caat etmeleri, abi takdirde hakları tapu 
a.icillile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payl~ılmasından haric bırakılacaklardtT. 
Arttırmaya iştirak edeceklerin kıymeti 

muhammenenin yüzde 7,5 nispetinde pey 
akçesile muayyen günde icraya müracaat 
etmeleri ve fazla malUmat için :139 '475 
No. lı icra dosyasını görmeleri ilan olunur. 

K UçUk b i r otom obll 
satın alınacak 

.. 

Küçük ve tem.iz. kullandmt$ bir oto
mobil iahn alınacaktır. ·Tan cazetesin
de Alıieddin Eo;kin. ad.resine mcktub .. 
I• müracaat edilmesi 

ABONE ŞARTLAR! \ 

Polis Mektebinden : 
c 1 n a 1 Miktarı Tahmin flatı Ilk temlnatı 

Lira K. 
322 i50 
365 63 

Eksiltmenin 
gün ve saati Kilo K. S. 

Birinci nevi ekmek 40000 10 75 25 f9, 940 10 
Sadeyağı 3900 125 > 10,30 
Itmlk makarna 2000 29 ) 
Pirine Bursa birinci 4000 33 l 
Kesme feker 2500 40 l 286 88 > 11 
Toz feker 2500 37 ~ 

1 - Mekteblmlzln 940 mail yılı sonuna kadar lhtıy .. cı olan yukarıda clruı 
ve miktarile muhammen flat ve illi: temınatları yazılı yiyecek lbtıyacının 
eksiltmesi 25. 91940 tarihine musadlf çarıamba günü icra ed!lmek üzere 10 
gün temdld edilmiştir. 

2 - Tal!blerln hl! senedi, ticaret vesikaları ve teminat makbUZ!arile Bey
oıtlunda İstanbul Liseler Muhasebeciliği binasındaki Komisyona gelmeleri. 

3 - Bunlara ald fartnamelerl görmek ve öğrenmek isteyenlerin Polis 
Mektebine müracaatlerl ilin olunur. (8608) 

Tramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden : 

İstanbul Elektrik, 
İşletmeleri 

Ehliyetine göre 165 - 190 kuruı gündelikle çalışmak üzere 8 - 10 montör 
müsabaka ile idare hlımetıne alınacaktır. Tal!blerln piyasada çalı~ıp mümarese 
edlnmlf olmaları şarttır. San'at mekteblerl mezunları tercih edilecektir. 

ıstekillerln diplomaları ve lıü.mü hizmet veslka1ar!le birlikte 16 19/940 
tarihinde Zat Işlerı Müdürlüğüne müracaatlerl ilan olunur. (8644) 

-. --- -

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYK UT TEFRiKA : 36 I~ 

Derhal tüfeğin namlusu delikanlıyı j kolunu hafifce kaldırdı. Öyle ki, havada 
t2kibe başlad.L Seri bir hareketle Henry muallak duran çan hemen hemen Jefe Po
çanı öteki eline aldı ve abi istikamete Uer- litiko'nun ba,ına dokunacak gibi oldu. 
ledL Fakat, tüfeğin namlusu hedefıni hiç Jefe Politika, ni,an aımı, v•ıiyette du
'8fmayor; delikanlı ile beraber i.stjkametini vardan otuz. santimetre uzakta duruyor ve 
deliftlriyordu. Bununla beraber, Jefe Poli- bir karar vermek hu~usunda tereddüd gös
tiko, hemen ateş etmiyccek kadar tedbirli teriyordu. Bir an lçi.n, dikkatle kulak verdi. 
ve ihtiyatlı hareket ediyordu. Tesadüfen Sonra bir adım daha attı. Tüfeğin namlusu 
•lef etmeden önce hedeften kat'iyetle e- duvara çarpmı~tı. Derhal soldan geri dön
min olmak ve tek kurıunu boşuna harca- dü ve körlerin yaptığı gibi, ha:ıımını boı 
mamak: gerekti. Jefe Politiko, ağır adım - sahada aradL Eğer delikanlı zikzak yapa
larla, sahneyi baştan başa dolaştı. Henry, rak koşmağa başlamasaydı tülcğin namlu
mutlak bir 1essizlik içinde, yerinden hiç su vücudüne dokunmuş olacaktı. Bu gü
kımıldamıyordu. rültülü hareketten sonra, sahnenin tam or

Jcfe Politiko'nun kulağı, çan sesinin son 
geldiği noktayı gayet iyi te~pit etmiş. ve 
o kadar emin adımlarla yürümüştü ki, göz
lerindeki bağa rağmen, Lam Henry'nin u
tma, çanın bulunduğ ut.arala gelip dikilmiş 
ti. Delilı:an4, bin bir takayyüd ve ihtimamla 

tas1nda, heykel gibi lamıldamadan durdu. 

Jefe Politiko deBkanlının yanıbaşından 
geçmi' ve kartıı duvara kadar ilerlemi ~ t! 
Tüfeğin namlu!!u duvara çarpınca durdu. 
Bunun üzerine duvara sürterek ve tüfc~ni 
havada aalayuak düşmanını aramaja ko-

( 

l l s t anbul 

HAKiKAT 

Belediyesi ilanları ) 
Tahmin 
bedel! 

Ilk 
teminatı 

3654 00 
2100 00 

274 05 Karaa~ac Müessesatı için alınacak 30,000 kilo motorin 
157 50 > > > > 7,000 > motör 

yağı. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı motorin ve motör 
ya~ı satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler 
Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. lhale 24/9/940 salı günü 
saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Tal!blerln ilk teminat makbuz veya 
'mektubları ve 940 yılına ald Ticaret Odası vesikalarlle ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bu!unmaları. (8160) 

Yüksek Deniz Ticareti 
Mektebi Müdürlüğünden : 

C 1 n s 1 

Sade Urfa ya~ı 

Miktarı 

Ço~u Azı 

3000 2000 kilo 

Fi atı 
Kr. 
125 

Ço~u tutarı 
Lira Kr. 
3750 

Muvakkat 
teminatı 

Lira Kr. 
281 25 

1 _ M•kteblmlzln mayıs 941 nihayetine kadar ihtiyacı olan cins ve miktarı 
ve muhammen fiatı yukarıda yazılı sade Urfa yağına 9/9/940 tarihindeki 
eks!ltmede hiç talib zuhur etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesi ahkamına tevfikan eksiltme müddeti on gün uzatılarak 19/ 9/ 940 
perşembe günü saat on dörtte açık usu!le ihalesi icra edilecektir. 

2 _ Eksiltme Yüksek Drniz Ticaret! mektebinde toplanacak Komisyonca ya
pılacaktır. Şartname için Mekteb Muhasebesine müracaat edilmel!~lr ... 

3 _ Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun tklncl ve tiçuncu 
maddelerindeki şartları haiz olmaları ve yukarıda :vazıh muvakkat temi
natlarını Istanbul YükMk Mektebler Muhasebec!l!ğlne yatırdıklarını gös
terir makbuzlarını veya banka mektubla.rını ve Ticaret Odasının 1940 
yılı belgelerini Komisyona göstermeleri lbımdır. (8610) 

(Devlet Demiryoll~ işletmesi Umum MUd~r~U~den:) 
Muhammen bedeli (1596) lira (40) kuruş olan (750) adedden mürekkeb 

cem'an 30 metre mikabı ve 700 desimetre mikabı muhtelif eb'atta çam tahta 
ve kala.s (25/ 9/1940) çarşamba günü saat (10,45) on kırk beşte Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usuuıe satın alı

nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin ( 119 ) Ura C 73 ) kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin etti~! vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko
misyona müracaatlerl llzımdır. 

Bu ~e ald şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılm•ktadır. 
( 8310) -

Doktor ve Eczacı aranıyor 
idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlerine 

ve eczacılara ihtiyaç vardır. Ver!lecek maaf doktorlara 177 lira, eczacılara 100 
liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedell verlllr. .. ı 

serbest bulunmak ve yaşlan 45 ten yukarı olmamak uzere tal!blerln D. 
Demlryolları zat Işlerl Müdürlüğüne müracaatıerl. «5391> (8422) 

Münakalat Vekaletinden : 
1 - Vekllet otomobilleri için 2747 lira 25 kuruş muhammen bedelli 550 teneke 

benzinin 21 eylül 940 cumartesi günü saat 10 da Levazım Mlidürlüğündekl 
Komisyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 206 lira 4 kuruştur. 
3 _ Şartnamesi parasız olarak verilir. Isteklllerln 

gün ve saatte bulunmaları. 
kanuni veslkalarile mezkllr 

«5211> (8064) 

Alım 

13 Eylul 1940 

Poker Traş Bıçakları 
Dünyanın en iyi traı 

bıçaklarıdır. 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu:Jak Dekalo 
İstanbul Tahtakale 

ve 
No. 

şor-
51 

İstanbul Def terdarhğından : u· 
Istanbu1 Cezaevi kapısı yanında gösterilecek mahalle keşif ve krokisi ıı:ı~ 

ciblnce 214 lira 28 kuruş sarf!le yapılacak bakkaliye barakasının inşa mo>• ,!) 
müstecire aid olmak üzere seneliği 40 liradan üç sene müddetle klralanlll 
müzayedeye konu1muştur, \ .. iil' 

!hale 19/9/940 perşembe günü saat 14 te De!terdarlık Mllli Emllk ~ud ili 
lüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Tallblerin 940/3122 numar• e.ıl' 
:ıstanbul Cumhuriyet Müddelumumll!ğlne müracaatıe alacakları ıt!mad f sı 
ka.sı ve Villyet Sıhhat Müdürlü~ünden alacakları sıhhat raporu ve 24 ıır•oııı 
kuruşluk muvakkat teminat makbuzile muayyen gün ve uatte Koml•Y011ı 
müracaatıeri. (8 

İstanbul Üniversitesi 
A. E. P. Komisyonundan: 

Muhammen 
bedel! Teminatı 

3250 

4980,25 

565,80 

3967,50 
992,99 

244 

374 

43 

298 
75 

!hale günü ve sa•0 

28/ 9/ 940 10 cuıııaıW 
> 

, 

> 
> 

10,15 

10,30 

11 
11,15 

• 
• 

• • 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk hakiml!- ı 
ğinden: 

YATILI - YATISIZ KIZ ERKEK 

Jan oğlu Serj Pigof tarafından kanS! 

Beyoğlu Nuri Ziya sokak 34 No. da otu
ran Anna Pegof aleyhine mahkemenin 

S.10/1001 numara!tlle açmış olduğu bo -
şanma davasının yapılan tahk.ikah netice

sinde da\a olunAnın gösterilen adreste bu

lunmadığı tebliğ ilmühaberine verilen 

şerhten anlaşılmış olduğundan UAnen teb

ligat yapılmasına ve esas davaya kııt'll 20 

gün zarfında ccvab vermesine ve tarafla • 
rın 14 /10/ 940 saat 9,30 da mahkemeye da

vet edilmelerine ve istida 1Urelile dfl.ve -
tiyenin mahkeme divanhanesine ttılik ve 

gazetelerle de ilıinat icrasına karar veril
mış olduğundan olbabdaki karar sureti 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ililn 

olunur. 

yuldu. Bir kaç kere bir yandan bir yana 
ilerledi. Gerisin geriye döndü. Fakat çan 
ses vermediği için hasmını bulamadı. 

Bunun üz~rine çok mahirane bir hud'aya 
başvurdu. Ş"pkasını çıkarıp yere koydu. 
Böylece çıkış noktasını te!'lpit etmiş olu
yordu. İlkin '8Pkanın etrafında küçük bir 
daire çizdi. Dola~ıp eski yerine geldikıen 
!onra bu sefer daireyi biraz daha genıt
lctti. Ve böylece, daireyi gittikçe geniolct
mek surctile araştı.rmağa devam etti. 

Henry işin farkına varmıştı. Biraz daha 
bekleyecek olsa yerini belli edecekti. Der
hal, çılgın bir hızla, çan çalarak koşmağa 
başladı. Biraz sonra sahnenin b~ka bir 
yerinde harekelc;.iz bekliyordu. 

Jefe Politiko hiç yılgınlık getirmemişti. 
Tekrar işe başladı. 

Hcnry, soğukkanlılıkla, yerinde duru -
yordu. Bekledi, bekledi; v~ tüfeğin namlusu 
tAm gö~stinün hizasına gelince, birdenbire 
eğilerek: 

- Ateş! diye bağırdı. 

HAYRiYE LiSESi 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 

ANA İLK ORTA LİSE aıt9 
Eski ve yeni talebenin kayıdlan her gün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan ıtıb 
başlanır. son sınıfta fen fUbesl de vardır. T alebe mekte bin hususi otobüs ve otomob!llle evlerine nakled!lif· 

Telefon: 80547 
KIZ ŞiŞLİ TERAKKİ LİSESİ 

ANA - İLK - ORTA - LiSE 
T edr is v e t erbiyesindeki ciddiyet Devlet i mtihanları n eticele rile sabittir. 

1 - Talebe kaydı her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil R ifat Paşa konağında yapılır 
2 - Arzu edenlere mektebin mufassal talimatnam esi posta ile gönderilir. ;1 

Y A T 1 L 1 1
3 - Kayıd için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. GÜNDÜZJ,,V 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde _,/ 
.. ________ Hiç bir yerde şubesi yoktur. ~ 

buldu. Bu tecrübede kurşunla vurulmıyan 
adam, muhakkak suçsuzdur. Şimdi de öte
kinin suçunu anlamak icab ediyor. • 

Jf'fe Politiko, meyus bir tavırla: 
- Benim suçumu mu? dedi. 
Henry alay ediyordu: 

- Sayın Jefe Politiko cenahları! Şimdi 
rollerimiz değişiyor. LO.tfen &ili.hı bendenize 
verir misiniz? 

Jefe Politiko, kudurmuş gibiydi. Ken -
dine sahib olamıyordu. O derecede ki, tü
fe~in içinde bir tek fişek olduğunu unuta
rak, namluyu delikanhnın göğsüne dayadJ 
ve tetiği çekti. Fakat madenl bir sesten baş
ka bir oey lflt!lmedi. 

Reis si!Ahı alarak fişeği sürdü; ve J e(e 
Politiko'ya çıkıştı: 

- Demek senin kötü rnaksadlann var. 
Bunu unutacağız zannetme. Haydi baka -
lım . ıimdi yılan ve ku, oyunu tekrar baş:
lıyorl 

gözleTini bağladı. 
J efe Politika sordu: 
- Ben hazır oluncıya kadar niçin onun 

da yüzünü duvara çevirmediniı? 
Böyle aöylerken, heyecan ve asabiyetten 

oh mütemadiyen Utriyori küçücük gümüş 
ça.n fasılasıı: sallanıyordu. 

Reis cevab verdi: 
- Buna lüzum yok. Zira, Cenabı Hak 

onu himaye ediyor. Deminki denemeden 
sağ ve salim kurtuldu. Demek ki masum
mu,. Eğer sizin de her hangi bir suçunuz 
yoksa, yılan aize hiç bir fenalık yapamaz. 
Mukadderat ne ise o olacaktır . 

Jefe PoliUko yılan rolünti çok daha mü
kemmel oynamıştı. Halbuki kuş rolünü ~k 
beceremiyordu. lienry'nln karşı tarafında 
bir müddet harc.ketsJz bekledi. Fakat tüfe
ğin namlusu kentlisine yaklatınca eU a.11&
biyetle titredi ve çanın sesi işitildi. Namlu 
derhal sesin geldiği yere dönmüştü. 

delikanlıya küfür ebncğe başladı· çı' 
Kör haydudun huzuruna yenidey 

ml.flardı. İhtiyar Ama kat'i ve soıı )1 fi' 
verdi: 0ıll ( 

.. - Bu yaralı adam Panama co~,ıı:; 
linin kanunlarından bahsediyor,~ 

1 
• 

!arak Tierra Caliente'nin adale rJP '/. (c 
ediyordu. Şimdi dağlar ve orD111 uııı" '
nuuunu öğrenecek ve bizim ada.le 0ı!i '-

t< . 
recek' Yılan ve kuş oyunu şun~ tit ~ ~ 
olmıyacak bir tarzda ispat ctmli ı.urı• ( 
ralı adam suçludur. Kellesi~ 1ıt.V' ~ 
için, fidyei necat olarak, on ~.~e ~ti / 
lar vermesi liızım. Aksi takôll .. " ,-l 
ömrünün sonuna kadar, odunc\J ~eti" 
larak çalıfmağa mahkOmdur. Ad9 

11 
ıtı 1 

mil budur. Benim sözüm Tanr.ıP'e stl~ 
ve fidyel necat geciktiği taicdırd . ) -1 
nun cezası idam olacaktır. biif"' 

Kör haydudun sözlerini herke5 bif,
se5S.izlik iı;-inde dinlentişti. Si.İ~~: 1 
ha uZ:Bdı. Nihayet Henry de~ 0~ 

- Idam hükmünü afietserıJZ:ı Jefe Politiko, kaçmağa çal~n bir boğa 
gibi, göılerini yukarıya kaldırdı. Tabii bir 

Bu kuvvetli kumanda ile, Je(e Politika- anfiteatr teşkil eden basamaklarda hay ~ 
nun parmakları gayriihtiyari tetiği çekmiş dudl2nn silBhlan kendisine çevrilmif du
\'c kurfun delikanlının başmı.aş:arak duva- ruyordu. Leonsia ile Francis'in yiizleTinde 
ra saplanmıştı. zafer okunuyor, jandarmalar taşkın f8.Şkın 

J efe Polotiko, beyhude yere, sinirlerine 
hile.im olmağa çalışıyordu. Kendini tutma
ğa tahş:lıkça eli daha faz.la titriyori çan bır 
düziye sallanıyordu. 

Nihayet dayanamadı. Öfke He çanı bir 
tarafa fırlattı; ve yere uzandı. Fakat Henry 
gürültüye kulak verrniştl. Sili.hını yere 
doğru çevirdi Vt' tetiği çekti. 

Kan döken idil: et! ·~ I 
- Hayır! dedi. Kanun affetıt' çJtb 
Tekrar ortalığı sükUL kapladJ.· ,~ 

hiblerinden biri: . tc'' ,4J . 
- Gayet tabii, dedi. FidY~~ ~11fı1 rt''(I 

medilti takdirde idam hükrn\J ~ 11''ı 
cektir. Bu adam kötü:ük etrne 

Yukandan haydudların alk:ı.ş sesleri ge- bakınıyorlardı. Çiftlik aahiblerine gelince, 
liyordu. Jefe Politiko, gözlerindekJ bağı çö- onlar da, boğa dövü,ü seyreden kana susa
zünce, kaı,;ısında alaylı bir gülilşle kendi- mıt seyirciler gibi memnun ve ne,'eli idi-
sine bakan Henry'yi bulmuştu. ı ler. 

Rei!, mübareze sahnesine inerek, d~di ki: Reis, dudaklarında hafif biT gülümseme 
•- Pekili! Cenabı Hakkın iradesi yerini ile, silahı Henry'ye verdi ve deHkan Jı n ı n 

Jete Politiko acı bir feryad kopardı: 
Kurşun omzunu dellp geçmişti. Büyük bir 
zahmetle ayağa kalkabildi. Fakat dizlerinde 
derman kalmamıftı. Tekrar yere yıkıldı ve 

Bir köpek gibi gebermelidir!. çıı Jc: 
Kör h&ydud, bu sefer de )c• 

hitab etti: •-'} 
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