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Almanyadan gelen tale
~~ · Amerikaya gidecek 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 

Konyada feci bir 
cinayet işlendi 

Ankara (Hususi) - Hükllmet na· f1na Almanyada tahsilde bulunan ta
~eden 40 ı geri çağırılmıştır. Bunla· 

.. tahsillerine devam için Amerikaya 
:onderilmelerine karar verilmiştir. Bu 
dencler memleketimize gelir gelmez İDARE YERİ: iSTANBUL T'ORKOCAGI CADDESİ. TELEFON: 24154 

.._:rhal Amerikaya hareket edecekledir. l TELGRAF ADRESİ: cBAKİKAT> İSTANBUL - POSTA KUTUSU: 610 

Konya (Hususi) - Burada feci bir 
cinayet olmuştur. Ahmed Tangu ismin
de bir adam seyyar satıcı "'hmed Toz
cuyu keserle öldürerek cesediı.; bir san
d;k iç~ne yerleştirmiş ve sonr~ 'ıüyük 
hır sogukkanlılıkla sinemada fılm -ey. 
retmiştir. Katil yakalanmıştır. ~ 
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s -
~erde gittikçe tiddetini artıran hava muharebelerinden birini ııösteren temıill bir resim 

1011 ıünre .. ın· Hava hücumlarina 
!~Q.si lngilizlerin cevabı 

Qff;vef fepf Londra 14 (AA) - Londranın Alman j 
• hava kuvvetleri tarafından yapılan bom -

Reisicumhur, Majeste 
Pier'in doğum yddiinü· 

münü tebrik aiti 
il' • taraftan medeniyet ile • bardınuuıına, İngiliz hava kuvvet1eri büyük 

ı ..... ~ınin talibini tayin edecek bir hava taarruzuna geçmekle cevab ver ... 
;;ıııdl'\ tıddetli bava muharebeleri mi•tir . 
'1ı ttk,

11 
•ıe . Berlin etrafında cereyan Filhakika İngiliz tayyareleri dün gece is

ı:.. ~l\ d'•~ıji;er taraftan da herkesin Ul&ya hazırlanmış olan Alman donanması
:·ı~~ ~at' • lb d ek d d nı, üzerinde garhe doğru gönderilen kttaa
V,. ı ı-.u ını ce • ec erece e tın naldlleri ıcra edilen Almanyadald de· 
>''lıı•d Y•tler olmag· a baılamıttır. ttlt\ "' a. mir)'ollarını, deniz jn,aat tezgahlar1:a, 
'tk-~. •t .. topl•nacak beynelmilel }'ransız sah.illerinde CaJais ile Bou1ogne a
~ltı ~ll&efer komiıyonu müna • ra.cındaki top bataryalarını bombardınıan 
,~ ··' eQ, ovy~tlerle Almanlar ara '"' etmi~lerdir. Brüksel civarında bir demir ... 
~~ 'Yrı~'Y•tle takibe değer bir yolu muvaffakiyetle bombardunan edil -
l 'l~l\ltt liı ınevcud bulunduğunu, miştlr. Osnabruck'un büyük emtia i3t1s -
~ 'lik rnevcud ıtatüsü ile öteden· yonuna da hücum edilmiştir. On yangın 
) •ı~;Ye•tdar bulunan Sovyetlerin ye• müşahede olunmuftur .• 
~ ka. I Emmerich, F.uen, Hamm, Schwerte'de 
~ l,l\ııı rıısında likayd ka amı· dahi emtia istasyonları bombardımana tabi 
~ '.tİıtiıı :: bu huıuıta Sovyet hü· tutulm\lfLur. Emden ve Fleninge'de dok -
~~J . l&ttdi•. ~an elçiliğinden maliı • lorda yangın çıkarılrnıttır. 
dı...~•kt':'-' Sovyet resmi ajanaı 
" ı.,._ .. ır. 25 ağuıtoı 1939 a• 
'!it do ,;;;;:; Paktile Avrupa meıele
• t •t •den . 1~• kadar miifterek ba
bj ~tıı '* :• büyük devlet arasında 
ıı.::Ylj tn ır • Avrupa diplomasisi • 
"1',~"lda _"1~1 •den Tuna meaelesi 
ı; ~· ~·• hal ır •~l~~mamazlık ba~la· 
~) 'd"••i de ıunun en büyük aıya· 
tıt h d,İr '•Yılır. Maamafih bu mese• 
>,' ilııı.ı;''.8~1ı bir mütalea dermeyan 
~. "''liıııı •çın bidiıelerin inkiıafına 

tı... •tın tek ' · · ı · · · !)· ~••k li amu etmesıne ıntı-
'ld_'ie, t <ımdır. 
'•b""• llıe~rafıan Almanyanın Fran· 
t,, •ttif ~ud ıtoklann o/.,53 ünü ta• 
v~ıt •ı~ı;. .hal yanın Afrikadaki 
!..~ t b::ı . . erıoın silahtan tecridini . .._.. """"' . '.11-tiı "• b •tınden ısrarla iatedik • 
t~ ı..,ı u talebin Petain hükiı • 
h •. • ,. lndan ia' af d"lm d"· · · d "(, llrıı b . e ı e ıgmı e '-d l\'I _ aberlermden örğeniyo • 
ı ' ~ .. vıi · · ·~ • A.ı.,, rnınm yaklaıbğı tu 11• 

i~ lıılebd:ı;;•nın Famıadan böyle 
d,~b de l> it ulu~maaı pek haklı de· 
ıı. k e.; habertabıi . görülmelidir. Öte
'lı.ı . "ıı _ .. Verılen Avrupa açlığı-
"'. "'Utnk•• l\b ıç ;11 /\l un olan tedbirleri al • 
ı.,~• ıU h "''."'Y.anın huna baıvura. 
~ ut,,,~ ••ızdı. 
lı1ı. ~Oktu ~ ı.rtlarında böyle bir ka
~lb~' llıUt akat mağluh olmuı mil· 
~ld 1k •dilcİ;'-•.k~ hükümlerinin na Hl 
~b·''••iıı; tını ve maddelerin kuru 
d"ı1 lııtuı.i' !'• kadar ıenit tefsirlere 
~t /\ıllı..,.~Rlınu pek iyi bildiğim~ • 
~ıt i''• ka •rın böyle bir talehlerini 
"1., '•ıııa ~11•mamak İcab eder. Yal· 
ııı~ 1 •ı_- ı l'et ~nu İı'af edemez. Çünkü 
L . ttııı • &ın •· "-d il\ •:ı.t ' rnutarekeyi Franıız 
) ' ' "•b ırabına mümı.·· ld • 

btı • "" ilk nib un o ugu 
~t•kı:'"ı halka .•!•t vermek için 
~., ) ' tid•cek ılo.n ebnitti. Eğer 
''ti '"ltrinde ~~~~ıa, Avrupanın di
bıltıc "•tico\er ~orulen ve daha çok 

'le oı..., hvucude ııetirmeıi mu • 
•Yat darlığından müm-

Cebelüttarıklan geçen 
Fransız filosu 

Cenevre 15 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 
Üç kruvazör ve üç torpito muhribinden 
mürekkeb bir Fraru;ız filosu Cebelütt.arık 
boğazından seçerek Dakar istikametinde 
yol almaktadır. Fransız aiyR!'ı:İ mahfillerinin 
jma ettiğine nazaran bu filonun -Fraıuız 
Afrikasına gönderilmesi Fransu: müstem
leke imparatorluğunun bazı kısımlarında 
İngiliz tahrikitıha mini olmak üzere hli· 
kfunet tarafından ittihaz edilen tedbirler 
cümlesindendir. 

kün olduğu kadar Fransayı masun hu· 
lundurmağa çalıımaaı ıayet haklıdır. 

Afrikadaki Franaız askerlerinin si· 
lihtan tecridleri ise, bu mesele kadar 
mühimdir. Eğer Petain bu iki ağır tek
lifı kabul edecek olursa, ııerek ana· 
vatanda ve ıerekae imparatorlukta 
yeni rejimin preıtiji ııfıra inecektir. 
itte hu vaziyetleri ıözönünde tutan 
Petain • Laval hükiımetinin cidden 
çok müıkül anlar ııeçinnekte olduğu
nu tahmin edebiliriz. 

Petain hükiımetinin yanlıt bir hare
keti, Franıu:; İmparatorlujunun ıür • 
atle General de Gaulle tarafına tema• 
yül etme.ini tabiatile intaç edecektir. 

Eski hür ve • bahtiyar Frantııdan, 
harbin •onuna l<adar artık hi• bir ü-"d • y 
mı yoktur. Hürriyetine malik olmı· 
>·~n Fransız vatanperverliğinden hiç 
bır hareket beklenemez. Fakat impa• 
ratorlukta Ya1ıyan Franıızlar gün 
geçtikçe, dünkü mağlUbiyetin' acısı .. 
m derinden derine duyınaktadırlar. 
Artık hu ıztırah içinde bulunan in • 
sanlardan her türlü hareket ümid e
dilebilir. lıte bunun içindir ki, önü • 
müzdeki bafıalar, aıkeri hadiselerle 
olduğu kadar •iyaıi hadiselerle de 
doludur. 

Necip Ali KOÇOKA 

Ankara 14 (A .A . ) - Yu
goslavya Kralı Majeste ikinci 
P ierre'in doj'umu yıldönümü 
münasebetile, Reisicumhur İsmet 
lnönü bir tebrik telgrafı gönder
mit ler ve Kral Naibi Altes Prens 
Paul buna bir tetekkür telgrafile 
mukabelede bulunmuılardır. 

Tass ajansının 
bir tekzibi 

Moskovo 14 (A.A.) - Tass Ajansı bildiri· 
yor: 
Alınan .National Zeitung• gazetesi, ·Bu

na Vestire• gazetesinin bir haberini iktıros 
etmektedir. Bu habere göre, Rumanyanın 
?.'.lo!'lkova elçisi Ga{enko, Viyana hakemliği 
hakkındaki görüşmeler esnasında, Ruman
y& üzerinde bir Sovyet himayesi tesisim is
tihdaf eden bir teklif yapmıf ve bunun üze
rine ViyanAdaki Rumen heyet.inin vaz.iyeti 
tutunamaz bir hal almıştır. 

·Buna Vestire• gazetesinin National 
Zeitung tarafından iktıbas edilen yukarıda
ki haberinin açık surette hakikate muhalif 
ve yalan olduğunu bildirmeğe, Tass AjanEJ 
me)undur. 

Bu gibj fayial arın çıkarılması, herhalde 
Rumanyada bir endişe havası yaratmayı is
tihdaf etmektedir. Bu f(lyialar, son u.man
larda Sovyet ... Rumen hududunda tekerrür 
Pden ve bilindiAi üzere Sovyet hükUmetinin 
protestoda bulunma~ı lcab eyliyen ha.di 
selerdekinin ayni tahrik hedeflerile izah e
dilmelidir, 

Japonya bir 
kurmak 

iklısadi blok 

Tokio 14 (A.A.) - D. N. B.. H'lriciye 
Nazırı Matsuoka, Japon harici ticaret bir
liğinin bir toplantısında, günün iktısadi me
sclelı?ri hakkında bir nutuk söylemiş ve ez
cümle ~unları demi~tir: 
•- Ucuı mallar dökmekle Japony<ının 

dünya piyasasını elde ettiği ı.;;ı.manlar ı-ı:eç -
m~tir. Şimdi Japonya kendine mah'.Sus ol
m11k üzere bir iktıaadi blok teşkil ctmcğe 
çalışmalıdır. İşte bu maksadladır ki, ticaret 
\-'e sanayi naı.ırımı~ Holanda Hindistanında 
bir seyıUıate çıkmıllır.' Uzakşark riimreshıe 
dahil bulunan mrmleketlerin mehfa;tt bir
liği Japonyarun bu zümreden haric bulu
nan memleketlerle ticari münasebetlerde 
bulunmak mecburiyetini unutturmamalı -
dır. Zira Japanyanın Uzakşarkta bulunmı
yan iptidat madd~lere de ihtiyacı vardır. 

İncir ağacından dü'tü 
Salmatomruk Ke~mekaya caddesi 26 sa

~ıda otu ran 12 yaşlarında Murad komşusu 
&mailin hl'lhçesinde incir koparmak üzere 
çıktığı ağacdan dütcrek kolu kırılmış ve 
Cerrahpaf& hutaneoine kaldırılmıtbr. 

Fiah 3 kuruş 

:::A~~a;:A fabrikasında ve tayyare 
~~~~~~ .?.~~~~~i karargahında tetkikler yaptı 

Dtin aktam yenı hır darbeı hükume\ ya-
ptlmıştır. Demir muhaiız kıtaatı teşkilatı, 
bir devlel organiz.asyonu halini almıış olup 
neşredilecek olan bir kararname, devletin 
bünyesinde yarından itibaren Rumanyayı 
.Demir muhafızlar Rwnanyası. haline ge
tirecek tekilde tadilit yapacaktır. Diın ak
şam Başvekil General Antonescu taratın -
dan teşkil edilen yeni kabine tudur: 
Dcmirmuha!ızlar şefi Horia Sima Başve• 

Jcil muavini; General Patroviescu Dahiliye 
Nazırı; Profesör Banaitcscu Milli Terbiye 
Nazırı· Michel Antonescu Adliye Naı.ırı; 
Nivoı:u Münakali.t Nazırı; Sturdza Harici
ye Na:ıırı· Vasinichi Mesai Nazırı; ~Jaras 
Ziraat Na~ıj Dragomi Milli İktısad Nazın: 
Leon Maliye Na21rı. . 

Pek yakında bu mevzu üzerinde bır 
tebliğ neşredilecektir. 

Rumanya mihver siyasetini 
resmen kabul ediyor 

Bükre, 15 (A.A.) - Dün, Kral Mihnil, 
I\.umen devletinin bundan böyle totaliter 
c!evlet olacağ:ını ve harict aiyasetinin mıh
vt>r üzerine istinad eyliyeceğiri.i bıldiren bir 
emirnameyi imzalamıştır. Demirmuhafız 
partisi, devlet içinde tarunmı' yegane p.:ır
tıyi teşkil edecektir. 
Diğer taraftan General Antonescu, geniş 

surette Demirmuhafız lehinde bir mahiyet 
arıedcce~ olan bir yeni hükılmetin kurulu
şunu bildirmiştir. 

Manştaki liman-
lara hücum 

Birçok gemi ve liman· 
lar tahrib edildi 

Londra 15 (A.A.) - Ünited Pres Ajam.ı
na gOre, İnıJUz hava kuvvetleri, Manıtakl 
Fraruıız ve Alman limanlarına karfı çok 
~iddetli bir hücum yapmıtlardır, Havre li
nıanında bir çok Alman mühimmat &em.i
lerinde yangın çıkarılmıştır. Calais'den 
l:Joulogne'ya kadar, bütün Fransız sahilin
de şiddetli yangınlar devam etmektedir. 
Aynı ajansın Vichy'ye gelen itimada de· 

ğer haberlere atfen, bildirdiğine gbre, i~gal 
altındaki Boulogne, Calais, Dünkcrk ve üs
tende limanlarında gayet ehemmiyetli zarar 
lar irns edilmiştir. 

Londraya yapılan 
Alman hava hücumu 

püskürtüldü 
Londra 15 (A.A.) - Dün akpm, karanlık 

başlar başlamaz, Alman tayyareleri Londra 
müdafaa sistemini delmek için iki cnerJik 
teşebbüste bulunmuşlard1r. Büyük mlkt~
da bombardıman ve hücum tayyareleri In
giltere sahilini g;çmeğe muvaffak olmuş ... 
Jar, fakat, harbin başlangıcındanberi en 
şiddetlilerinden biri sayılan bir bava har• 
binden sonra, geri püskürtülmüflerclir. Ge· 
ce, bazı Alınan tayyareleri yeniden Londra 
üzerinde uçmuşlar ve Londra müdafaasının 
şiddetli baraj ateşine marw: kalmışlardır. 

Tahrib edilen Alman tayyarelerinin mik
tarı henüz tespit edilememiştir. 

Amerikanın motör 
• • • 

sıparışı 
Vaşington 15 (A.A.) - Resmen bildirildi

ğine göre, hükômet, Packard Motör Com -
pany'ye 239 milyon dolarlık Rolls·Royoe 
tııyyare motörü ısmarlamıştır. 

Amerika ordusu takviye 
ediliyor 

Va~in~on 15 (A.A.) - İm7.a edilmek ü
zere Ruıvelt'e tevdi edilen aıııkerli~e ı:üd ka
nun projr!'i kongre tarallndan kat'i olarak 
tao::dik edilmiştir. 

İlk kafile olarak 75,000 ki~inin k8.nunu ... 
evvelde sil8h altına çağırılacağı tElhmin e
dilmektedir. K.Rnun projemnde sanayün ~c
ff'.'rber edilme!fi ve ieab ettiği takdird'! fab
rikal::ırA bir b<-cfr\. nrıı1ık'1hilinıie hükO.met 
t~r::ı!ınden va?ıyed edilme.si haklcnda da 
hükümler vardır. 

l( •7'•1orr11.1n11n mso nevrala r i 
Mo!'lkove ı.1 (A.A.) - D.N.B. bildlrivcr: 
}{rao;naia S\•ic5da t'217Ptr .. ;1'\İn n,.o:ırPttiii 

l--ir hAl-rr!" nı:rıaran Uzııkşı:ırk mıntakaı:ın-
d".1 kücük mikyasta manevralar yapılmokta · 

dır. Uı:Pkş<trk kuvvetleri hn~kumandanı 
Gener::ıl Stern bu manevralara nezaret et
nınldrdir. 

·'" . . .• \ ·.'~·,,.•.:. ·" ·1· 
' - •• ; ...... t 

Para,ütçülerimiz bu sabah 
Adanaya gittiler 

Ankara 15 (Hususi) - Türk Hava Ku· 
rumu para,ütçüleri, bu sabah saat yedi bu
çukta tayyarelerile Adanaya hareket et -
nıir.lerdir. Paraşütçüler, Adanadan sonra 
Mersin, İskenderun, Antakya, Gaziar..teb, 
Diyarbakır, Elhığ, Malatya ve Kays~riyi 
de ziyaret ederek atioyıtlar yapacaklardır. 

Refilı Sa~dam sa~ım ıc:in 
IJir IJe~anname imzaladı 

.. Eskişehir 14 (A.A.) - Başvekilimiz bu 1 murların, ö~etmenlerin ve yurdda,lann da 
gun Eskişehire gelmişler, Vili.yeti, Mevki bu ödevi canla başla yapmalan gerekli ol ... 
komutanlığın1, Belediyeyi ve Partiyi ziya- dujlunu hatırlatmak isterim. 
r~t ettikten sonra Şeker fabrikasında tet ... •Sayım gününe kadar hepimize düşen 
ki1:c_lerde bulunmuşlardır. diğer bir ödev de yurddaşlarda tayımın 
Oğleden sonra tayyare karargahında tef- faydalarını ve bu işin ulus menfaati için 

!işlerde bulunan Baıvekilimiı 19,25 le Af· yaptldığını anlatmaktır. 
yon istikametinde seyahatleriııe devam et
mişlerdir. 

• •• Ankara 14 (Hususi) - Başvekil doktor 
Refik Saydam, üçüncü umumi nüfus sa ... 
yımı münasebetile afağıdaki beyannameyi 
imzalamıştır: 

·Bütün subaylara, devlet memurlarına ve 
yurddaı;lara: Önümüzdeki 20 ilkteş.rin pa -
zar günü yurdumuzda üçüncü umumi nüfus 
yyımı yapılacaktır. Sayım, devlet ve ulus 
için en önemli ve faydalı işlerden biridir. 
Sayım günü yurdumuzun içinde ya,ıyan 
in!tanların ekıibiz yazılıp sayılabilmesi için 
hükUmct bütün tedbirleri alınıt buluntnak
tadır. Bu ifin dileğimize uygun olarak ba
şarılmasını her teydcn önce, Vali, kayma
kam v~ nahiye müdürlerinden beklemek
le beraber Üzerlerine sayım memurluğu ö
devini alacak olan bütün subayların, me-

.çok önt?m verilmesi gerekli olan bir 
nokta da tudur: Sayım yurdun her tarafın
da bir günde ba,layıp bir &ünde bitirilecek 
ve her yerde yalnız o gün hazır bulunanJar 
kaydedilecektir, Bu scbeble bir yerin aha
lisinden olup da o gün orada bulunmıyan

lar sayım defterlerine yaz.ılmıyacaklardır. 
cÇocukların en küçüklerinin bile sayım 

defterlerine yazılmaları asla unutulmama• 
lıdır. 

.sayımın hiç bir mükellefiyetle, hatta nü
{us kütüklerile bile allkası yoktur. 

.Gayemiz: ne bir eksik1 ne bir artık, Türk 
ulusunun sayısını ve ne halde olduğunu 
doğru öğrenmektir. 

•Herkesin bu gayeyi gerçekleştinniye ça .. 
lışmasıru dilerim.• 

Baı;.-vekil 
Dr. Relik Saydam 

Ellerinde sterlin olanlardan 
mazeret mektubu isteniyor 
Bu 11atandaşların parala~ 
ffını ödemelı ic:in ~eni IJil! 

foJfmül aranı»o,. 
Geçen ay içinde İngiltere hü.kQmetinin 

bir kararile memleketimizde de h&lk elinde 
bulunan sterlinler Merkez Ban.kasına dev
redilmişti. Fakat o zaman ellerinde sterlin 
bulunanların bu paralan bankaya vermeleri 
itın konulan mühlet az olduğundan bilhas
sa Anadoluda bir çok kimselerin paraları 

ellerinde kalmıştı. Ankaradan son alınan ha 
herlere göre ellerinde sterlin bulunup da 
rnuayyen müddet zarfında Merkez Banka
sına tevdi ederniyenlerden banka birer ma· 

ıeret mektubu istemektedir. Bu mektubda 
elde kalan sterlin miktarile z.aınanında tev• 
di edilememesi sebebleri tasrih edilecektir. 
Vatandaşların zarara uğramam.ası için bu 
mektublar bir tasnife tabi tutulacak ve ma• 
kul görülenlerin haklarını ödemek için bir 
formül araştırılacaktır. Banka muayyen 
ruüddet zarfında tevdi edilen paralan İngi
liz sefarethanesine vermittir. Vatandaşlara 
bu paralara mukabil verilen beyannameler 
yakında o günkü kur üzerinden ödene • 
cektir. 

O ün cezalandırılan esnaf 
Bazı fırınlarda yeniden tartılan 

noksan ekmekler bulundu 
Emniyet albncı f\lbe memurları tarafın

dı:ın şehirde yapılan kontrollar neticesinde 
Belediye talimatnamesine aykırı hareket e· 
den bir çok esnaf cezalandırılmıştır. 

Kadı köyünde: 
Yeldej:irmeninde Nikonun hrınında tar

tıları eksik 70 kilo ekmek musadcre edil
nıiştir. Yeldeğirmeni caddesi 80 numarada 
bOrek ve simid fırıncısı Reccb temWiğc 
dikkat etmediğinden, aynı mahalde 53 nu
nıarada ka5ab Ali Samuray kemık p:ırçala
ı ını tezgah üzerinde biriktirdijlindcn, aynı 
mahalde 47 numarada kasab Ali kab'l k§.1{1.d 
kullandığından, aynı mahalde kasab Fahri 
TUtüncüoğlu etiketsiz manda eti sat•-1ğm ... 
dan, Kadıköy İzzedclin sokak 67 numarada 
fı·ancala hrıncıaı Rifat Kapat tart.ısı noksan 
francala imal etti~nden baklannıi.a ceza 
zabıtlan tan:ıim edllmiıştir. 

Galatada: 
Fındıklıda simide! Kosti temizliğe riayet 

etmediğinden, aynı semtte sütt;ü Vasilin 
dükkılnında kaz.anlar kalaysız olcluğunden, · 
aynı semtte helvacı Hasanın dükkanının 

mutfağında akar su olmadığından, Fındık· 
lıdo kasab İsmail kaba kiğıd kullandığın • 
O.an, Tophanede sıra kasablar 26 numw.rad:ı 
sütçü Kostarun kazanı kalaysız oldukundan. 
Necatibert cadde~i 309 numarada kasab 
Yorgi kaba k8ğıd kullandığından, NecaUbey 
caddesi 151 numarada Hakanın mak:lma 
fabrikasında şehriyeler tavanı olmıyan bir 
catı altında kurutulduğundan, Nccatibey 
~addesi 109 numarada Alinin makarna fab 
rikasında tavan badana!'ız ve örümcekli ol
duğundan, haklannda ceza zabıtları tanzim 
edilmiştir . 

Bundun başka 3 şoför karnesiz çalıştığın
dan, 2 otobüs biletçisi istiab haddinden faz
la yolcu aldığından, 9 şoför sıhhi muayc ... 
nelerini yaptırmadıklarından, 1 toför pli· 

kası mühürlü olmayan otomobil kullandı .. 
i'ından, 1 şoför dur emrini dinlemediğin

den, 1 otobüs biletçisi yolcunun parasını . .. 
lıp biletini vermedi~inden, haklarında ceza 
zabıt1arı kesilmiştir. 

3060 plRka sayılı otobüs bozuk olduğu 
fenni muayene neticesinde anlaşılmakla 
seyrüseferden menedilmiştir. 

17 pejmürde kıyafetli kimsenin markasız: 
olarak köprü üzerinde ve iskelelerde ha .. 
mallık ettikleri görüldüğünden cümlesi 
hakkında kanuni muamele yapılmıştır. 

Az, fak at dolgun 
maaşh memur 
çallştırılacak 

Dahiliye Vekaletinin az fakat dolgun ma
aşlı memurlarla çalışmayı daha veı'imlı bir 
hale koymak eaye:sini istihdaf eden bir ka
nun projesi hazırladıAı haber alınmıştır. 
Bu projeye göre merkez teşkilltında baı.ı 

değişiklikler yapılacakbr. Mahalli idareler 
ve sicil memurin muamelit umum müdür
lüklerinde 20 liralık memuriyetler de dahil 
cJduğu halde küçük memuriyet1er ilga o• 
lunmakta ve bunların yerine 30 liradan a
ş~ğı olmamak üzere tefliklcr ihdas edilmek .. 
lt:dir. 

Dördüncü suba müdür mu· • 
avinine i•len el çektirildi 
Emniyet dördüncü şube müdür muavini 

N3Zlm Çetine görülen lüzum üzerine, Da· 
biliye Vekiletince işlen el çektirilmlılir. 
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Zenci makinist 
ÇEVİREN: ÖMER NEJAD ,,, 

Nakil. vasıtaları 
ve talebe pasoları 

-
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-
İngiltere ile geniş 
mal mübadelesi 

Bu günlerde piyasayı meşgul eden h8.di
aelerden biri de, arpa, Duğday ihracatının· 
menedilmesidir. &asen arpa ve buğday ih
racatı serbest değildi. Bu maddelerin ihracı 
lisansa tlbidi. Fakat son Türkiye - Alman
ya ticaret anlaşması mucibince, Almanya
ya buğday ihrac edileceğine dair kayıd 
vardır. Vikla, Almanya ile böyle bir an -
la~ma yapıldığı halde, her iki taraf ara -
sında mal mübadelesi başlamamı,tır. Baf
ledığı takdirde, buğday ve arpa ihracatına 
da imkin olamıyacağı anlaşıllyor. 

Caksonvil deposunda çalışan zenci ma
kinist Stefens o akşama kadar lokomotif
lerin kömürlü sert dumanlarile boğulan, 
n1akasçıların barına gelmemişti. 

, ,1.c1• 
raktıi:ını hayret ve korkuyla gördil· yıJP 
ba Ste(ens makinenin önünde u~)J(' 
kalmı, mıydı? Ne oluyordu? Fak!lt 
Stefenı arkaya dönüyor ve soruyor: ~ 

f1111uııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uııııımui 

Pasoların bu sene 
mekteb idareleri 

tarafından verilmesi 
kararlastırıldı 

' 
Tren, vapur ve tramvay talebe pa~Jarının 

bu yıl nakil vasıtaları idarelerince değil, 
ıntkteb idareleri tanı!ından verilmesı ta ... 
karıür etmiştir. Devlet Denizyolları, Devlet 
Demiryolları, Şirketi Hayriye ve Trnnıvay 
idareleri yeni yıl pasolannı dünden itibaren 
ba!ltırmağa başl~lardır. Bu pa501ar bu 
ay başında mekteblere gönderilecek ve 
mekteb idarelerinC'e doldurularak 'imzalan
mak üzere nakil vasıtaları idarelerine iade 

lktısad 

* SUSAl\f VE KETEN TOilUl\fU -
Avrupadan gelen talebler üzerine keten 
tohumu ve ıusam fiatları yükselmiştir. Bu 
sebeb1e birlik, bu maddelerin ihracat fiat
\arını yeniden tespit etmiştir. Yeni fiat -
lara göre, su~m fiaUarı 3, keten tohumu 
fiatlan da 2 kuruş artmıştır. * TİCARET \'EKALETİ MÜSTEŞARI
Bir müddettenberi şehrimizde bulunmııkla 
olan Ticaret Vekaleti mü.,.teşarı Halid Naz
mi bu gün Ankaraya dönecektir. 

* İJffiACAT - Dün muhtelif memlckı?t
lere 55 bin liralık ihracat yapılmıştır. F'in
landiya ve İsveçe yaprak tütün, Macariı
tan ve Buhtarhıtana palamut hulasaları, fın
dık, bahk konservesi, tuzlu barsak ve darı 
göndernmiştir. 

* YENİ TİP YAPAGILAR - Yeni tip 
ihracat nümuneleri ha:ıırlanı:Illf ve ıhracat 
mıntakalarına ıönderilmiştir. 10 teşriniev
velden itibaren bu tiplere göre ulıt yapı
lacaktır. 

oiunacaklır. 
Belediye, diı.'(er taraftan. nakil vasıta..ııu o- * KCŞ\L.,1İ İHRACATI - Kufyemi i.h

Jarak yalnız otobüs bulunan semtlerde 0 - racatının arttınlması ve bundan ıonra bu 
turan talebeye otobüsler için tenzı!ith P"so maddenin .sat.ışının da fon hesabına para 
YPrilmesi hususunda tetkikler yapm11ktadır. ayrılmas-ı kararlaştırılmııtır. 

Üniversite talebesine Akay, Şirketi Hay- * PİRİNÇ PİYASASI - Uzun mütldet
riye, tramvay ve trenlerle di~cr nakil va- tenberi durgun olan pirinç piya13sı caolan
ııtalarında temjl5,t yapılmak üıere hüviyet nn~tır. Devlet taahhüdüne girifen tüccarlar 
ıı.11rak•sı şeklinde Jo'alnız bir paso verilmesi piyasadan mal mübayaaaına ba,lamışlardır. 
hususunda Üniı.•er~ite Rcktö.rhilü ?.faad! Fiatlarda hafif bir yükselme vardır. 
\~ekJ.letine müracaatte bulunmuşt•Jr. Yarın, Maarif 
bu 1' görüşülmek üzere ÜniveMitede bir 
toplantı yapılacaktır. 
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* İLK MEKTEB MUALLİMLERi -
&rem kanunundan istifade edemiyen 120 
muallimin maa$larınm birer derece yük -
seltilmesi için Ankaraya gönderilen proje 
~faliyece tetkik olunarak tasdilıc olunnnı~-

ur. 

* ELEME İKMAL İMTİHANLARI -
Orla okul eleme ikmal imtihanları netice
leri talebelere bildirilmiştir. Bazı imtihan 
evrakının yeniden tetkik edilmesi için fl
kiyetler yıpılmış:tır. 

kumaş, 

tıbbi 

İngiltereden 
kimyevi ve 
mevad ve saire 
ithal edeceğiz 

İngiliz ticaret mümessillerile Ankarada 
yapılmakta olan müzakerelerin bu hafta 
iCjinde nihayetleneceği tahmin edilmektedir. 
İngilizler gerek orduları ve gerek halk ih
tiyacları için her türlü ihrac maddelerimize 
t&lib olmuşlardır. İngilizlerin ileri sürdüklr
ri satış ve satın alma şartları Vekalet tara
fından muvafık görülmüştür. İnsilizlerin 
bize verecekleri maddeler meyanında her 
rıP.vi sınai mamuller, elbiselik kuma-:, ma
nifatura etyası, çuval, sıhhi malzeme, kim
yevi maddeler ve tıbbi ecza, demiryolu 
malzemesi mevcuddur. Ticaret Vekllcti 
ınemleketimizin muhtac olduğu maddelerin 
bir lü:ıtesini hazırlayarak İngiliz ticaret mü
messillerine vermiştir. Haber alındığına gö
re İngilizlerle 100 milyon liralık kar~nUkh 
Ucart mübadeleler yapılacaktır. Bu mak
aadla İngiliz Balkan ve Yakınşark ticaret 
birliği memleketimizde geniş blr le~kililt 
vücude getirecek ve bürolar tesis edecek
tir. Karşılıklı nakliyat Akdeniz ve BaM'a 
yolile İngiliz vapur kafileleri tarahndan 
yapılacaktır. 

~ -
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Acaba buğday ve arpa ihracatı neden 
menedildi? 

Alikadarlardan bu mesele hakkınd'l tah
kikat yaptık. Öğrendiklerimiz! aşağı.ya ya

zıyoruz: 

Buğday ve arpa ihrac etmeden evvel, ne 
kadar buğday ve arpa istihsal edildiğini bil
mek lA.zımdı. Halbuki buğday ve arpa re
koltesini kat'i bir surette lC'spit ederı bir 
rakam yoktur. Yalnız müşahedelerinlize gö
re bu senenin bereketli bir mahsul st>nesi 
olduğuna hükmediyoruz. Fakat bu hüküm 
kA!ı değildir. D~rıya buğday 'i&tmak için 
ne kadar buğday elde ettiğimizi bilmek li
zımdır. 

Bunu bilmeden buğday ihracına başlar -
sak, elde ettiğimiz mahsul, bize kifı'lyet ıt
me:ıse, yahut dahildeki buğday, un nehre 
itibarile ekmek fiatlarına te!'lir ederi-8 ne 
yaparız? 

Böyle bir tehlikeye düşmemek için, kat'i 
rekolteyi bilmekten başka çare yoktur. 
Şunu da bilmek liızımdır ki, kat'i rekol

teyi de öğrenmek için zirai istihbarat le' -
kilAtına ihtiyac vardır. Eğer böyle bir te~
klllt olsaydı, şimdiye kadar, ne kadar buğ
day lstihlRk edeceğiz? Ne kadarı artacak 
ve ne kadarını satacağız? Bu hesabı yap -
mak mümkün olabilirdi. Halbuki bu he~bı 
pek güç ve uzun bir :ı.amanda öğreneceğiz 
ve bu zaman zarfında buğday ihracatçıları
nın ell ayağı bağlanacak.. 

lngilizler ne kadar 

incir alacak? 

i.Ttüncü defa olarak bir kadeh viaki da
ha istediği zaman yanında bulunan 4: nu
maralı makasçı Peter onu kolundan tuta
rak: 

- Stefens ,ayed 508 numaralı ekspre.ai; 
Saltt River'e kadar götürmek isteyotsan 
artık içmemen liz.ım, dedi. 

- Peter, sen durduğu yerde çalışan bır 
adam olduğun için bir ekspres nasıl ıdare 
edilir bilmezsin! Ben bu ekspresi değil 
Se.'t River'e, cehennimin ucuna bile götü
rürüm. Fakat ate~çi, Vilyams'ın yanımds 
bulunmasını ve ben lokomotifi idare eder
kt>n arkamda kalmasını istemiyorum, dıye 
zenci makinist cevab verdi. 

- Seni temin ederim. Ateşri Vilyams 
iyi bir adamdır. Hem şimdi sebebsiz yere 
onunla aranızda mesele çıkarmanın 11ra~J 
mı? Bir senedenberi ayni lokomotifte ar
k.ıı.daşlık ediyorsunuz. 

- Sen buna bir sene arkadaşlık diyece
iıne bir sene bedbahtlık demit olsan iyi 
ederdin! Geçenlerde kardeşim öldü. Kimse 
hattA doktorlar bile sebebini bılE-mediler 
ve ben o vakittenberi pamuk tarlalarında 
çalış.an bedbaht rencberlerden dah3 beter 
hasta oldum. Beni zehirleyen illetin ne ol
dcğunu bilmiyorum. Yalnız bildiiiim bir 
şey varsa o da geceleri üzerime bir fenalık 
gt:ldii:idir. Hele elupres Blakvod kÖ'priisUnü 
i:N;erken anlayamadığım bir sarsıntı içinde 
titremeğe ba,lıyorum. 

- Öyleyse ne duruyorsunt kumpanya .. 
nın doktorunu bir görııene! 

- Kumpanyanın doktoru mu? Geçen
lerde beni muayene etti ve: 

•Stefens şöyle yanıma gel, göster ı;u kol
larını bakayım. Maşallah sen boksör Cim'e 
bu kollarla taş tıkartacak.sı.n• dedi. Dok
tor bir adamı iki koldan ibaret sanıyor. 

Zenci makinist kollarına baktı, sonra ka
dehini bir yudumda yuvarladı ve bardan 
çıktı. 

••• 

- Kızgın yağ kokusu duymayor 'O\ 

sen?. 
$1' 

Ekspre!:İn sür'ati çılgınca artıyord'll·utfl 
Rttl!" yüz, yüz on, yüz yirmi kiloıne. d• 
bulmuı, eccenin zifiri karanlığı içinde~ 
zry asma köprüsünden telileler Y~1~ 
gardan adeta bir kuyruklu ytldı~. ~ ):I' 
geçiyordu. Uçuyor gibi idi. Bir. oliltDs1tfl' 
tarına benziyordu. Raylar üzerınde ~· 
125 kilometre ile uçuyorlardı. ıenci. ,p• 
ıü,lin sonuna kadv açtığı lokornotif ,tef 
ğıııdAn kızgın kırmızı, sarı alevlel"ı 
dilimleri, kıvılcımlar fışkırıyordu. ~ 

Ateşçi bir feY söylemeden müterfl
81''' 

orağa kürek kürek kömür atan st~ t ,. 
korkuyla bakıyordu. Birden makiJ11

5 
}lii' 

leşle kızıllaşmış küreği ateşçinin alnıl\tı:ıu:ı' 
tün şiddetile indirdi. Ateşci ocağın ° jJ 
yıkıldı. Stefens artık lokomotife ~ııtll' 
sür'ati verebilirdi. Kazan ve n:ıa ıd' 
patlayacakmış gibi çalışıyorlardı. l~ 
bir )&ğ kokusu etrafa dağılmağa ba~ 
fJ. Ekspres zulmetleri yırtarak uç k~ 
Stefen~ ocağa saatte bir buçuk t?n J b1 
atıyordu. Lokomotif bu kömürlerı ~ ):iJıf 
ejder açlığile yutuyordu. Saatte 1 I'. 
metre yapıyorlardı. Sür'at her daklk' ~ 
lalf'şıyordu. Ek!pres konadlan~~a.krnıf,,r.,ıı 
otuyordu. Trenin içindekiler ol~.rrı ~'9 
içinde titreşiyorlardı. Uçurumun ııze. ,.ti 
köprüyü geçer1Prken lokomotif bir~ 
r&yl&.rdan fırla.dı ve uçurumun der 
rlne yuvıırlanıp sulara saplandı. , 

Bir kaç saat sonra Salt River ~~~ 
ıünden h&ber a\amıyan garlar endişe~' 
de yola yardım treni çıkardılar ve 
lükle e-kcpre!li bulabildiler. 61-'1'10( 

Trrnin içinde bulunanların hepsi ti 
lerdi. İki hafta süren bir tahkikattan 
ra fU neticeye varıldı. . ~ 

.51)8 numaralı Salt River ekspresl ~ 
Makinist Stefens'in ani bir şekilde 
me1=inden ileri gelmiştir.• ../ 
~-~~~~~~----::::.." 

Ahırkapıda kesik bir 
bas bulundu • Dün akşam saat on dokuzda Ahırkapıda 

oynamakta olan sekiz yaşında 1'lu:5avver ve 
10 ya,ında Perihan adında iki çocuk knle 
duvarları arasında bir paket bulnıu;ılar, bu 

* ORTA TEDRİSAT ll(ÜOtlRtl - Bir 
müddettenberi şehrimizde bulunmakta o
lan orta tedri!\at umum mtidilril Hayri tet
kiklerini bitirerek Anka.raya dörunüftür. 

Katil Receb, 19 
seneye mahkum oldu 
Sabıkah hırsız.lardan Receb bir müddet 

evvel Tevkifahnade katilden ll18%1lUn Şük
rüyü mangal bacağından yapılma bir tişle 

dokuz yerinden yaralayarak Oldilrmüş, 
Jkinci ağırceza mahkemesinde lc:alden öl
dürmek suçundan muhakemesine ba,l:ın

mıştı. Recebin muhakemesi dün nelice~en
dirilm.J~, sabıkası da gözönünde tutulnrak 

19 sene 4 ay 20 gün hapse mahkilm edil -
mı,tir. 

İncir, üz.üm piyasası açılmışbr. Vik1a in
cir mahsulümüz geçen seneye nispetle az
dır. Fakat kalite itibarile geçen seneden 
daha iyidir. Bu itibarla kalite tefevvu1.""\1 
yüzünden, rekolte noksanlığını tellii ede -
ceğiz. 

İngiliz ticaret birliği, İzmirden 20 bin 
ton incir alacaktı. Ayni zamanda Anıe -
rikan firm<1lar1 1 bu sene incir almak için 
tetkiklere başlamışlardır. - R. A. 

Saat 21 de Salt River ekspresi, Mavi dai
lu istasyonundan hareket etmek üzerey
di. Birinci mevkide Venezüelladan ıelen 
petrol mühendisi Sam Taylar; albn arayı
cılarının bulundukları mevkide çıkan bir 
cinayet üzerine röportaj yapmağa gelnlit 
olan Morning News muhabiri, bir doktor 
ve iki tane de yaşlı madam ve bir gene 
kız vardı. 

İkincide, Sı1t Vood'da kamp kurma~a 
giden izciler, bir kaç banka m~tahdemi 
ve izinli daktilolar bulunuyordu. Uçünci'~de 
iıe bir vagon içine hayvanlar sibi doldu
rulmu, zenciler vardı. Bu işsiz pamuk tar

~IQ>©R..~ 
l~ERLEıı~ 
D ni zlid e ~ıf 
ÇİÇEK SERGiSİ - Denizli Halk<~ 

cülük komitesi çiçekçilik kolu ı:ır ~ I 
Hr;lkevi salonunda tertib edilen çıçt 'JI,,. 
gisi Vali, Viliyet, Parti ve Beledi>'' il' f 
nının ve kalabalık bir halk kütlesit' 

* HALKEVLERİ BAŞKANLARI - Ve
paketi açınca, içinde ke~ik bir baş olduğunu 

ı kiletin yeni vermiş olduğu bir karara aöre, 
görmüşler, dehşetle titremi,ler. ev erine 1 IS3© ~~ffe\ 1 
Jcz.c;arak h3diseyi ana ve babalarına anlat - Halkevlerl reislerinin bilhu.u Üniversite 
mışlar, derhal polise haber ver~imiştir. yük!tek okullar profesör ve doçentlerinden 
Zabıta tahkikata başlamlf, ba,ın. çok kes- olmaıı tasvib edilmi,tir. 14 eylul 940 ls ları ameleleri timalde bir madende iş rE!kile açılmıştır. 

buımağa gönderiliyorlardı. M aniaad a . .1 
itin bir aletıe gövdeden ayrıld•~ tesptt e- Vilayet ve belediye 
ciilmiş. ancak, cinsiyetini tayin ctnıek müın * İSTANBULUN smııl VAZİYETİ -

Londra 
Nevyork 
Parls 
Milano 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açıl" Kapomf 
5,24 ) 

Zenci makinlııt lokomotifin merdivenine t 'f.1?'.,~ 
fumarurken: BİR KONFERANS - Matliu• g'>:,f 

mudürllıiü ba.şmuşaviri BUrhan Bt~, 
- Suyu doldurdun mu? diye aletÇi Vll- rusada, ·Cihan ıavaşı karşısında "' kün olamamıştır. 132,211 

Nöbetçi müddeiumumisi Sadreddin hAdJ
aenin tahkikatına el koymuş, ıablta ve ad
liye, bu esrarlı hlcliaenin içyüı.iinıi aydın-

Villyet hıfzıssıhha meclisi toplanmıştır. 

Meclis, İstanbulun geçen ıon üt: ayhk sıhhi 
Mehmed Alinin 

mahkumiyeti 
yamsa sordu. mevzulu bir konferans vermiş:tir. 

Vilyams cevab vermedi. Manometr 15 l 
Cenevre 29,6875 

latmak üzere faaliyete g~mi.şter.ilr. vaziycUnin .-yani memnuniyet olduğunu 
tesplt €:tml,Ur. Sari hastahkların \e!!.pi.U •-

Bir otomobil kaza
·sında bir amele öldü 

Dün saat on dörtte Suadiye ile Bostancı 
arıı.sında, Bağdad caddesi üzerinde bir oto
mobil kazası olmuş, bir amele derhal öl
nıüş, diğeri de ağır surette yaralu.nm~tır. 
Hidiae ,öyle olmuştur: 

.. lm1'tır. 
* HASTANELERDE TEDBİRf,ER -

!.tanbul Belediyesi ihUyac hissolunduiu 

takdirde pasü müdafaa teşkilltı adına tah
sis olunmak üzere Cerrahpaşa, Haseki ve 

Zeyneb Kamil hasUınelerine müteaddid ya

taklar ili.ve etrnı.,tir. 

Cumhur\yel matbaaslnda In9'klne komi# - , Anuterdam 

yoncusu Blümeri öldünnelc. kasdile yara- Be~Jin 
tayan Mehmed Ali, ikinci ağır ceıadaki mu- Br~ksel 
hakemes.inden son:ra davacı vekili nvuk~t Atına 
doktor Cavid Alpa hücum ve hakaret etti- ~fya 
ğinden dolayı cürmümeşhud mahk?mcsine ~::rid 
ıevk ve bir ay on gün hapse mahkıJm edil- Varşova 

Budapeıte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

100 İsviçı-o Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 

0,9975 
1,622.5 

13,90 

Amavudluk 90firl Celal CıcQlinln o~lu 
!'.teUhin idar6indeki hu!Nst otomobil Bal
dad c•.ddesinde Suadiye ile Bostancı ara
ıından geı:erken yolda gitmekte olan iki 
vcl ameletine çarpmı~, bunlardan biri der
hal ölmüş. di~eri de tanınmaz bir hale gel
mif ve çok ağır yaralı olarak R'lydarp~ 
?.Jümune hastanesine kaldınlmıştır. Melih 
y11kalanarak tahkikata ba,lanmı,tır. 

* SIGINAKLARDA IŞIK - Umumi aı
ğınakların geceleri gizli ışıklarla itaretlen

mesi için tetlti1der yapılmaktadır. * TE.\IİZLİK AMELESİ - Belediye, 
Abraham Paş:a korusunda temizlik aıtıele
!'line bir kantin tubnağa karar vermiştir. 

Bu maksadla buradaki binalar Belediyece 

tamir edilecektir. 

miştir. 

Mehmed Alinin Blümere karşı ltl"'!dip su
ça gelince, Cumhuriyet Müddeıumumili~ 

~1'ehmed Alinin, Türk ceza kanununun 

44.8 inci maddesine göre cezalandırılmnı11nı 

iıt,miş, davacının avukatı da ayni talebde 
bulunmu,tur. 

Mahkeme, karar vernı.eii başka bh· güne 
bırakmııtır. 

-

İlk ·mekteb kitabları Bu otomobil kazasında ölen amelenin Ali 
Aktüz, yaralanan amelenin de Ferhad oğlu 
İbrahim olduRu anlaşılmıştır. 

* TEMİZLİK A!lfELESİ BUHRANI -
Şehirdeki temizlik ame1esi buhranı art -
maktadır. 1000 küsur kitllik kadroda (00 

;:~:;e~7~ekıedir. sallşa ÇI karıldı 
Adliye sarayı yakında * GÖNÜLLİ HASTABAKl(;ILAR - 1ı•%a:!ı .:-:::il~~ :::1;ı~~~1t\~i:0:~; 

Hastanelerimizde açılacak olan gönüllü has-
•ı nsa edı"lecek tabakıcı ve hemşire kursları için ayrılan teşkili.tında bazı değişiklikler yap.n!.f ve 

bir takım yayın evleri açmıştır. Bu arada, 
, bayanlarımız bu sa.b.h hastanelerde topla- yük'l'f'k tah'l'il .. talebesinin ihtiyacını karşı -

Nafıa Vekiı.leti htanbul Belediycsina ya- nacaklardır. Jamıok üzere Universitede de yeni bir yayın 

~~==d~i~~::~~ngö~~~e~~i: ı':'~:fn-- ----------"""~------·. evi açılacaktır. 
hırumlu tahsisatın ayrılmış bulunduğt{nu, LEYLEİ BERAT İlk okul kitabları bütün yayın evlerinde 
normal zamanlar avdet edince in,aata baş- ve kitabcılarda satışa çıkarılmı~tır. Orta o-
lınacı~ını bildirmiş, tetkik edilmek üz~r• lı e;luı 94.0 salı günü .. ban ayının kul kitabları da ayın yirmisind'n itibaren 
İ\tanbul Belediyesine gönderilen Adliye sa- on satışa an:edilecektir. 

dördüne musadil olduğundan mezkOr salı 
rayı vaziyet plinlannın fennt evrak\" bir- Maarif Vekilliği, yaptığı bir tebliğde, ki
llkte Vekilete iadesini istemiştir. Adliye gün ak~amı (ça11amba gecesi) Leylei Be- tab tedarikinde müşküle uğrıyan herkesin 
sarayının yıkılan hapisnne binası yerinde ı·at olduiu ilin olunur. Vekillik neşriyat müdürlüğüne mütacaat 
Jn.,ısı kat'iyetle takarrür etmiıtir. İstanbul Mülliıtl etmesini bildirmiştir. 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dlnar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,0975 

ESilAM VE TAHVİLAT 
Türk Ticaret Bankas.ı nama l 1.--

• u 

Telgraf gifesi memurları 

artırılıyor 
Büyük pastanenin telgraf giŞ(>lerinde ı;a

hşan memurların azlığı yüzünden telli(t'at 
~ekPCek olanlar ba7an bir uate yakın bir 
müddet giŞf'ler önünde beklemek mecbu
riyetinde kalmaktadırlar. Bu ıseb~blc bazı 

müst:ıcel t<'lgraflar gecikmekte ve halkın 
işi geri kalmaktadır. 

Son günlerde posta müdürlü~üne 
bu hu~ı;ta yapılan ~Jr!l.yetler artmaktadır. 

İdare bu !'>ervislerde çalışan memurlartn a· 
dl.'dini arhrmağa karar vermi,tir. 

Apartıman aranıyor 

1.fac;ka, Nişantaşta dört. bef odalı, kalori
ferli, stcak suyu ve nezareti havi bir apartı
man arıyorum. 44672 ye telefonla müracaat. 

. 

&:O!'teriyordu. lzmirda: ~ 
Stefens sol elile sür'at değiştirme manl- BELEDİYE REİSİNİN ZiYAn:fİ ~ı/, 

vellsını çekti. Lokomotif bir ıarsıldı. Bi- d!iı> ''J tediye reisi doktor Behçet Uz tf' 
rinci mevkideki yolcular yerlerinden oyna- ·aJlf fuar ka:ıinosunda matbuat ve aJ - / 
dılar. Stefens; frenleri tecrübe etti. Sonra şerefine bir ziyafet vermiştir. 
dışarı baktı. Raylar gözlerinin önünde par-
Jayordu. Asabi bir hareketle kum sandıgını ,~ 
açb. Hafif bir kum şeridi rayların• üze- Perakende kahve sataııl' 
rine akmağil başladı. Tekerlekler dönüyor, il 
trt:n kımıldanıyordu. I d "kif8 

- Şayed kızgın yağ kokusu duyman ba- toptancı ar an şı .· 
na söyle, diye zenci makinist ateşçi Vil- Ş hr' . d ak d k h 5$Uf~ , . . e ımız e per en e a ve l'jl 
yams a ihtar etti. . . . ... tüt"Cardan bazıları dün Mıntak9 tcf:J/ 

Çünkü makinlıit kend.ısın?en emın deaıl· müdürlüğüne müracaat ederek J'".1 
di. Bir kaç def~ t~hhkelı . kokuyu d•ıy- !ardan ihtiyaca yetecek dereeed~ ~ 
mı.mıtlı. Bu vazı~eyı ateşc:ıye, bırakmak alamadıklarından tiki yet etmişlerditP. 
feytandan imdad .~~eğe beıwyordu. rüklerde bekleyen kahveler san t~ 
E~~res ~·~l~r uzerınde kayı~~rdı~. ~e~~ ı kadar piyasaya çıkarılmadığındaJ1 ı~.,} 

makınıst sınırlı hareketlerlei gozlerının o- cılaıın ellerindeki stoklar da azalı1,,ıj,1;~ 
nünden mavili kırmızılı işaretlerin. feuer- yüzdl'.'n bir darhk hissedilmeğe l*bt1' 
lerin geçt.itini görüyordu. tır. Gümrüklerdeki 25,000 çuval t9~ 

Üçüncü mevkideki aç zenciler gecenin hafta zarfında birlik tarafından ~ t 
ayazında donmamak için birbirlerine ıo- başlanıldığından bir kaç güne kB~~ 
kulmuşlardı. Salt River madenlerinde bel- saya tekrar bol kahve arzedilrne~e 0J~ 
ki de karınlarını doyurabilecek bir ekmek caktır. Ticaret müdürlüğü per<1keJ1 
paraıııı ka:ı.anabileceklerdi. İki gündenberl toptancıl;tr hakkındaki şikayetlerırı' 
bir ,ey yememiştiler, açlık uykularını ka- etmektedir. ~ 
çırıyordu. Lokomotifin sürükledii:i vagon- , ''dJ lı 
!ar samlıyor, raylardan. çı~an. ııü~ültü ..ı- Orta tedrisat umum rnP 
çinde ikinci mevkideki ızcderın :soyled\iC.• 1 

1, 

ıerı prkılar ititilm;::du. Ankaraya gilll ~· 
" . dı•'"'' 

Zenci makinist arkaya dönerek: 
- Kızgın yağ kokusu duymayor 

sun'! diye sordu. 
At~ci bir baş işaretile hayır demek ls

Bir muddettenberi Istanbul a 1,1ıf,) 11 

t('yen bir hareket yaptı. 

mu - bulunmakta olan orta tedrisat urtıd,#"JI: 
diirü Hayri dün aJqıam An}cara1~ 1"!İ''' 
tür. Orta tedrisat umum .~u.~il~ (..I') 
kaldığı müddet zorlında Us}tUdat l'.:1 

verebilirsin. ve diğer kazalardaki melctebterl tt~I - Bô'tna adam gibi cevab 
Bu baf hareketi ne oluyor! 
Atc~i gene cevab vermedi. Fakat tren 

Blakvod köprüsünü geçer en Vllyam~ zen
ci makinistin buhar regülitörünü ac;1k bı-

)'eni ders yılı ihtiyacları üzerind.~ 1 ~, 
de bulunmuştur. İstanbulda btJ 1-,., ı' 
de bir orta mekteb tesis edilecc)c: ı 
faaliyete geçecektir. / 

-=-
verdi: 

- Anlaşıyoruz! diye mıı·ıldandım. 
Yanıma gelmişti. Mütereddid 

vatdı. 

bir hali - Küçük Hanım kartvizitinizi istiyor; bir sesle: / 
dedi. - Ağabey!. diye haykırdı: 10,ıı .t 

- Samimi misin?. - Vazgeçemez misin'!. dedi. ·Küçük hanım• tabiri garibime git - O anda, beynjme bir varyoı . tı{IT 
-Niçin?. 

Na:ıarlarımız birbirinde dinleniyordu. Zıi- - Ben bugün Çengelköyüne 
fımın uyandıjını hissettim. Bir adım ceri- rrıf!: gitmek istiyordum. Birlikte 

mekle beraber fazlı sual sorma•lım Sa- dını Kendimi tutmağa, itidaliJ11l oı•°'' 
görünlce- dece: zaya çalıştım. O benden dah• / 
aiderdik.. - Büyükdereden, yalıdan aeldiiimi daha atik davranmıştı. le :.f amanyo u - Elbette!.. 

leyerek: Teyzem söze karı~: 
- Affet! .. Bu münasebetsizliğimi de di- - Bugün vakit geç oldu .. Yarın gider-

Edebi Roma.;-] 
TEFRiKA : '!.I 

KERİME 
NA D 1R 

ğerleri gibi affet! .. dedim. siııiz .. 

ı 
Ve cevabını duymtdan, sür'atle odama - Ama, bu havayı bulabilir miyiz anne? 

kııçlım. - Neden bulamıya!'>ınız?. Önümü1. yaz. 
~ • , . • • • • • . • • • • • • Yarın olmazsa başka gün gidersiniz." 

Mektuplar, •Nebahat. iJminde bir k11dınuı Ben kapıya doğru yürüdüm. Bir yan-
Seni korkutmak için!.. \ - Hahnna ne geürebilirsin? .• Tecessüs imza.sını taşıyordu. Zarflardan birinin ar- dan pardesümü giyiniyor, bir yandAn: 

_ Neden icab etti? .. Garib ~ey!!.. mü?. Hırsızlık mı?.. kasında küçük bir adrese rastladım, Bir - İmk5.nsız! diyordum. Bu gün im -
Tereddiidle bir bana, bir etrafına bakı- Zülll sendeledi: semt, bir apartıman ismi ve bir 11anıara... kGr,sız! Beni mazur gör Zülil!.. 

yor; muammayı çözmei;e çalq.ıyordu. - Nejad; hayır, böyle saçma ıöıler is- Bu benim çok işime yarardı! .. Hemen par- HfılA kırgın olduğum zannile mi, yok-
Bu müddet zarfında biraz iradenıe sahih I lemiyorum. Yalnız faŞırdtm.. Hiç böyle desümle şapkamı aldım ve merdivenlere N arzu!'lunu kabul etmeyişime bir ma-

0J,.bi1miştim. Büyük bir kah)<aha kopara- çocukça f&kalar yapacağına ihtimal ver- doğruldum. 1 na atfetmekle mi bilmem; bir hof oldu .. Ka-
rak: medim!.. Alt kat sofada teyzem Erolle mül.":ad~lede pıya dayandı. Arkamdan uzun uzun ve 

_ İntınmıvor mugun'! .. Seni korkutmak Cevab vermeden kapıya do~ru yürüdü- idi Kahvaltı sofrasından kaçmıf olan yara- hatta - yanıldı~mı :zannetmiyorum - rio-
i('in dolaba -saklandığıma inanmıyor mu- i,ümü görünce arkamdan ko,up kolumu maz oğlan ağzını ve ellerini silmek için lu gö7lerle baktı. Ben bahçe kapısından 
run?. dedim. tuttu: sabunlu bir el bezile yanına gelen Uıtiyar çıkıncıya kadar baktı! .. 

- Çocukluğunc!a bile böyle müna!l~beWz - DMılmağa hakkın yok .. Kendi kendine kadını tekmeliyor, itiyor: oradan or:ıya ka-
fHlc:alar yapmazdın!.. Anlayamadım doğru- ahkAm yürütüyoMıun .. Elbette '8kodan baş- çıyordu4 
au' ka gayen olamaz .. Niçin böyle hırçın ve _ Ne oluyor?. diye bağırdım. 

Öfkeye sapmak, vaziyeti koru)·acak en mana!Cöı7 davranıyorsun Nejad?· Çocuk sesimi duyunca durdu. Bu fır -
e~ı,;eritH yoldu. Gözlf'rime yaşl<ır toplanıyor; ZülAH de, ıııattan istifade eden teyzem el çabukluğile 

kendimi de, bütün cihanı, hayatı, hatti. • l•lnl go"rdu··. 
Birden sesi.mi dikleştirdim: ~ 

k N h 1 · • Do- e..,,·ahı da tel'in ediyordum. Zül.fil, alt "kata ı'ndig.imi '"ı--ımı'<, ar -- Pe i! eye i tima verıyor11un.. U.Ulft' T 

~hına saklanmakta, ,akadan bıuıka nr Göz1Primden ruhumu okumuf olacak ki, kam.dan kofmuştu. Telişla: 
gıbi gayem olabilir?.. birdenbire omuzJarıma asıldı ve fısıldadı: - Nereye gidiyorıun Nejad?. diye l'!S-

Dü~tüğüm mütkül mevki, ahliksız bir ar- - İkimiz de öyle kırgınız kf, daha fazla lendi. 
kadP.t ui;:runa ui;radıtım güçlük; şu ı:irkin kırılmağa takatimiz yok.. Birbirimizi anla- - Azacık: dolaşacağun .. İtlerim var; de-
korr•edya, beıti hakikaten hiddete sürükle- malıyız: Nejad!.. dim. 
nıbti. Gözleri hem gülüyor, hem ağlıyordu. - Mühim mi? .. 

Gözlerim dönmüş olarak tekrar ıeslml İçimde tatlı ve sıcak hlıler dolafb.. Bir- - Evet!_ 
)'iıkselttlm: denb!re öfkem, nefretim, kinlerim çözülü- - Yali-

Kapıyı orta yatlı bir hizmetçi kadın aç 
mı,tı. 

- Nebah-:;t Hanım evdeler mi? dedim. 
Beni dikkatle süzdükten sonra: 
- Evell diye mırıldandı. Buyurunuz ... 

Ilaber vereyim,. 
Girdiğim saloq çok şık döşeliydi. Ka "' 

dile koltuklardan birine yaslandım. Du
varlara, mobilyaya, resimlere göz gezdiri
yor; fakat hiç birine dikkat etmiyordum. 

Kulaitm kirişte idi. Bir dakika ıürme
den hiunetçi kadın göründü. Ellerini o
luşturuyordu: 

fiÖylersini:ı, dedim. Omuzlarına ince bir şal al&fS ~· 
Kadın çekildi. Bir çeyrek ıonra tekrar yataktan atladı. Gülüyorj bOıl''°~ 

göründü: örtmek için neş'elenmeğe ça~ı~ ~ 
- Buyurunuz efendim!. Sizi odaı::ında - Siz Ağabey .. Ne tuhaf!. N"1 ~~ 

bekliyor" duitunuzu ınlam)ftım.. Hizn'let~~ d'/ 
Bu davet de garibdi. Kadma: deredeki yalıdan bir bey eel~';cıeıı 
- Rahatsızlar mı? dedim. derhal tanıdım .. Zaten yalıda : 
- Hayır efendim!. Şimdi banyodan erkrk olmadı!lını biliyordurı1·• ıo'f." 

çıktılar" İstirahat ediyorlar.. Kesik kesik gülüyorj yeıı.lfl"' p1 
- ·Küçük HAnım. evde yalnız mıdır? istiyordu: . ı;~l' 
- Annesi ve kııkardeşi var. Ama Ctn - - Otursanıza Ağabeyl. Sttı !~ 

lar bu gün evde değiller .. Yt'nl ızeldi~im mi!itim ki! ~f 
ı~ın başka kimleri olduğunu htlrniyorum NE; kad.ar değişmiş, ne kad~ıl tı' 

_ Ne zııman geldin? nıi~U. GOsterdiği koltuğa Y1 

- Bı.ı sa~h beyefendiciğim!. oturmadım. b~ 
Acemi hizmetçinin arkasından vuru - - Nasıl oldu da adresiJtliıi t.i1" ~ 

düm. Bir koridor A:eçtik. Bir kapının ö- Bizleri çoktandır unutmu,wıı fi r 
nilne geldik. Kadın kanadı iterek geri no oldu bakayım?.. ~e ;ıi·.; 
çf:kildi: Bir an düşünür gibi yaptı .,_.ıP') 

- Buyururı,. Girin!.. dedi. - Alb sene!. Ne kadar b
9
l l'o. 

Girdim. Fakat, k&rlılaştığım manzara nu! Yatlanmış.sınız Ağabe>'!l,·blO :" 
b<>ni afallatıruştı: Etrafımda dönüyor; bir 

1 cıı~I 
Süslü bir yatak odası! .. Karyolada yarı gibi önden, arkadan, yandarıı r)f' 

çıplak bir gene kadın!.. ye!' bana bakıyordu. (ti • 
Bir adım atıp durdum. Bu karşıl3şma - Itidalle hareket etmek doiı,,ts1'· t 

dan. benden ziyade o şaşalamıt görünü - Sesiml yavaş ve sakin harcı)' bril' 
yordu. - Nişanlıınmışsın.. Seni ıe JI 

Hemen ellerile omuzlarını örttü. Dudak- , gt>ldim! dedim. JJf~~f' 
1111 ından fırhyan ·AA!. .. • nidasın<.1an ai;21 Kurnazlıkla ağ'Z.lndan dah• ıı>1' • 
açık, yüzüme baka kaldı. alace.ğımı tahmin ediyor; bOf 1 

Bu çehre bana hiç de yabancı deitlldl. timı kazanınağa çalışıyord~jJ""' 
Şuurumu toplıımaia çalışırken, o boğuk 
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H.A:KIKAT 

Günün yazısı J 
liarb 

AVRUPADA 
BARB 

• 
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Yüksek iklim kürü 
AFRİKAD A{I ... _sA_e_A_H_o_A_z_E_rE._L_E.;.;,R•;..ıl 

BARB VAKiT 

karşısında bir 
tefekkür tarzı 

BARDAi'ıl TAŞIRAN DAMLA lngiliz resmi tebliği 
Londra 14 (A.A.) 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Kahire 14 (A.A.) tu!urada, burada raaladığınız doı • 

<•v~bıııı .~eyfini ıorarken alacağınız 
k.d ı bılıyoraunuz: cŞu zamanda ne •r .. 
ııı. 1Yt olmak kabilse ••• ,. Evet, za• 
en;'n h.aki!'ati hepimizin müşterek 
d, lf•mızdır: Harbi düıünüyor, barb
lııo~ . b_abıediyor ve - denilebilirse -
lrıe h •çıyor, barb yiyoruz. Bunda, ki· 
td lıij~~aızlık veya vehbamlık iıned 
Ço~ ırız ? Kiminin iti daralm1', kimi 
kes lı Ve çocuğımdan aynlmıı ve her• 
~•t' .11 kargatada dünyanm, memle
haı,;:'ın ve kendinin ne bale geleceği 
ta kında bi.diıelerden cevab arama• 
de 0Yulınuıtur. Zaruri, fakat b~yhu· 

Hava ve Anavatan Emniyet Nezare:tleri ... 
nin tebliği: 

Gece zarfındaki bava hücumları bilhassa 
Londra mıntakuile Galles eyaletinin ce -
nubunda bulunan bir tehir üzerinde rekasüf 
elmiş:tir. Londra Uurine yapılan hücumlar 
güneş battıktan aonra başlayarak gccen.;n 
nıühim bir ku.m.ında de\·am etmiştir. 

Yurdumuzu çerçeveliyen uzun aahilleri
miz. denize bakan ha.kim ve muhteşem 
dağ ve tepelerle gölgelenmektedir. Mem -
leketimitln doğu ve babsı, her kö?esi 
bir çok ve dünyanıri sayılı irtifalarına ka
dar yükseklikte dağlarla süslenmiştir. 
Hakikaten memleketimiz k~ muhtelif 
yükseklikte ve güzellikte dağ ve tepe -
Jerle tezyin edilen1 daha güzel bir mem
leket az bulunur. Bu itibarla çok zengin 
ve mütenevvi dağ iklimlerimiz varriır ve 
dağ iku1nınin kuvvetli te!irlerini en iyi 
tanıyan milletlerden biri olduğumuza da 
flİphe yoktur. 

tıhr. Bu ıı:uretle çok faydalı ve tabii bir 
teneffüs jimnastiği yapılnuş olur. Bunun 
neticesi gaz mübadelesi daha canlı olarak 
vuk1ı bulur ve bu sebeble vücudda kar
bon - hidratları dediğimiz unlu ve şekerli 
maddelerin sarfiyatı artar. Buna mukabil 
albüminli maddelerin sarfiyatı azalır. tİl
tra - menekşenin münebbih tesirleril~ ktt
nın küreyvatı artar. İ.ştiha ziyadeleşir" A
dali kudret tezayüd eder. Daha büyük 
yongunluklara kr.qı mukavemet artar. 

Asım Ua, Tuna üzerindeki münakalAhn 
kontrolunu beynelmilel yeni bir nizama 
bağlamak üzere Viyanada toplanacak olan 
eksperler kongresine SovyeUer Birliğinin 

Dün akşamki resmt tebliğ: davet edilmemit olmasından MoUova hü
Dü,manın müdafaa mev:ı.ilerine kB.?'fı kWnetinin müteessir oldutunun ve Berli.n

iz1aç alanları devam etmektedir. Mersa, den bu hususta izahat istediğinin Tass A• 
Matruh Uzerinde hafif havı faaliyetlen ol- jansının bir tebliğindf!n öğrenildiğini söyle .. 
mu,tur. ' yor, Sovyetler Birllğinin bu hususta blr 

10111 geceıı:i hava müdafaa bataryalan ta- nota verdiğinden de bahsettikten nr eli· 
Londra ve banliyösünün müteaddid nok

tolarına bombalar dilfmüş ise de hasarat 
başlıca prk. cenub ve cenubu garbi mahal
lell'rinde olmu,tur. Müteaddid mahalle -
lerde ikametgihlarla ticaret evleri hasara 
uğramıştır. Bazı yangınlar zuhur etmişse de 
ounların önüne geçilmiftir. 

rafından bir düşman tayyaresinin düşürül- yor ki: 
50 8 

düğ\;. teeyyüd etmektedir. Diğer cephelerde 
.Sovyetler Birliji.nin notasına Almanya 

tarahndan verilecek cevabın ne olaağt 
hakkmda timdilik tahminlerde bulunmak 
mevsinıslıdir; ihtimal ki iki memleket ara.
sında bu suretle çıkan Mdise Be.rlinin ı-ös• 
te-ttttğ:I bir uysallık ile kapanacaktır. Fa .. 
lıcat Sovyetler Birliğinin yardımlle Fransayı 
mağ!Ob ettikten 1<>nn Almanyaıun Mos• 
kovaya l<a"ı sırtım çevirir ılbl bir tavı~ 
takınması İnrilterenin mağltlblyetl ha1inde 
ne gibi sürprizler doiunbilecejin.i gösteren 
bir emare oldufu için hid.isenin nıhlard• 
lıusule retirdijl derin tesiri bertaraf etmek 
kolay olmıy•ca.khr .• 

it'ara f8Y8n bir fe'Y yoktur. 

•• 
Fakat uzun yıllar ıarhnda muhtelif se

beblerle ovalara doğru vuku bulan tedrici 
göçler, dağ iklimlerile al&kamızı aıalt -
mıııtır. Yeşil ovaların sük(inet veren te -
sirleri altında ve daha ziyade eski jdare
lerin al8kasızlığile bu müna5ebet zaY'f!a
mı;ıtır. Dağ iklimlerinin güzelliği ve tanık 
tesirleri ihmal edilmiştir. 

Bütün bu te:ı.irlerden, dal: ikliminin e
ntrjik, tonik münebbih olduğu netice!'iini 
çıkarırız. Şu hı:ıılde uzviyetin bir atimula
tion'u arzu edilirse, dağ iklimi ha.Jr'katen 
pek münas.ib olur. 

Kahire 14 ( A.A.) 

Umumi karargah tebliği: 

R•Yret! 
~iiıı.. .. . . . 

ttlı'I ~u az çok huzur ıçmde geçı• 
ct 

1 llltnın çaresi vakıalan baıite İr• 
der Ve büyük davalardan tecrid e· 
k,11•k. k~ndi itlerimiz ve kendi haki
bii;,;runu:ıe iftİgalden başka ne ola· 
ltftı.ı,~u buhran karııaında töyle bir 
diiıı ur tarzı ihtiyar edebiliriz: cBir 
to,~• harbi devam ediyor. Türkiye 
tir, l'llıtıadıkça bu harbe girmiyecek
d,1 •kat, ondan korunmak için mü• ij,,;• Yasıtalanru batta imkanın fev• iar.k çofalmak lüzumuna kani O• 

lıı,, durmaksızın hazırlıkta bu • 
l>ıi,~Yor: Bu hazırlıkta ayn ayn hepi· 
fof ın lııaıemize isabet edecek vazi • 
l~.'iı Ye ,belki · de fedakarlıklar olabi· 
~lilcl·~"? mevzuu hürriyetlerimiz vr 
liftd • •ınız olduğuna göre, biç bir va• 
~'ctkıı, hiç bir fedakarlıktan kaçı. 
~ değiliz. Şimdi ıuhla barb ara • 
Qlt • hir nevi fek devresi geçiriyoruz. 
~ttı'•k. devresi bildiğimiz ıulha niı • 
~bii~~ır çok tahdidleri istilzam etmek 
h~ .. /· Şayet bir takım 11kıntılar 
hu~ 'Yor.ak bunlann menıeini ıul· 
~;,._ "'~.dud olmaımda aramalıyız. 
'•tiı,,·tçı llek ziraatimiz, tacirıek tica· 
ıııu. 'z. .talebe iaek tahsilimiz, me • 
'>ıUt sa1c .ıatikbalimiz bu halden elbette 

~•ı.:;'°"~ olacak, iktiza ederse az ve 
IUkı 1 Y•Yecek ve geçimde bazı güç· 
b, 

1
':• tesadüf edeceğiz. Bunlar hıu· 

Galles eyaletinin cenub k15?Tlında bulunan 
bir f>ehirde, in!iUk ve yangın bombaları ba
zı evler ve 18ir binalarda hasarat yapmı:f
tır. 

İnsanca zayiat hakkında henüz malılm.Rıt 
yoktur. Gece zarfında bir düşman tayyaresi 
bir avcımız tarafından düşiirülmüşt:i.r. 

•• 
Uzun bir tarih devresin?e yüksek dflğ

larımızın karlı :ı.irvelerine yalnız uzak1an 
bclolmıf, ancak pek muhtelif cins orman
larla süslenmi, güz.el yamaçlara oduncu 
ve kömürcülerin tahribkAr elleri uzan -
mı, ve nihayet genif orman denizleri te
peler, yamaçlar çıplak bir hale g'!!ılmişlir 
ve bunun neticesinde ağaclı dağ ve tepe
lerin himaye e.ttikleri ovalarımız, seyJib 
tehlikelerinin tehdidi altına girmiştir. Bu 
sebeble her yıl bir çok vatandaşlarımız ve 
bütün memleket bunun z.ararlarile müte
ellim olmaktadır. 

Yalnız çok ıı:inirli veya çok düşkün o
Jan nöropatlarda, kardiyaklarda, çok za ... 
yıllarda, tüberkülozlarda ve anhzemli -
lerde dağ istasyonları fa.yanı tavsiye ola ... 
maz. Esasen dağ iklimlerinin tcsırleri ir
tifa derecelerine iÖre farklı olduğundan, 
yi.ıksek, orta ve hafif irtifalan ayırmak 
icab eder. 1200 metre ve daha yüksek ik
limler yüksek iklim sayılır. Burada nor ... 
mal bünyfde bulunan herkes1 ve ak ci
ğerden batka a:zalarında tüberküloz bu -
lunanlar istifade ederler. 600 - 1200 nıetre 
irtifa, orta derecede yüksek iklim uyılır. 
Bunların münebbih tesiri daha azdır. Fa
kat bu irtifada tahammülsüzlük ruikosu 
daha azdır. Yalnız daha yüksek bir irtifa 
ic::in bir batlangıç tefkil etmek üzere şa.
yanı tavs.iyedir. Kalb hastalan mezkUr her 
ikl irUfaa tahammül edemezler. Bu irtifa
larda tesis edilecek hususile çocuklar için 
yapılacak prevantoriwnlar çok iyidir. 

Mısırda: İleri harekat pl.inına göre dün 
düşman NomaMlandda boş ve harabe ha
linde bir köy olan Sollumun cenubu garbi
sindekl Sarplığa müsaid harabeleri mın .. 
takası arasında ilerlemiştir. Dü.şmanın ha
rekatı kollanmakta ve vatiyete hAkim olan 
zırhlı otomobillerimiz tarafından taciz: edil ... 
mektedir. 

Londra 14 ( A.A.) 

İngiliz Hava Nezareti. tebliği: 
Gece hücumunda sabahın ilk .saatlerinde 

tayyare · dafi bataryalarımız ikı düşman 
bombardıman tayyaresi dilf;ürmüş!erdir. Bu 
rnrcUe gKe düşürülen düşman tayyareleri 
üçü bulmuştur. 

Ewellı:i teblijde düıürüldüğü bildirilen 
iki Alman tayyaresinden maada bugUn avcı 
tayyarelerimiz altı dUtman tayyaresi daha 
dü,ürmiitlerdir. 

Sair cephelerde i•'ar• değer bir hareket 
yoktur. 

İtalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 14 ( A.A.) 

99 numaralı İtalyan tebliği: 

YENi SABAH 

soi'ıuıc BİR DUŞ 

. Hüseyin Cahid Yalçın, Alman telgraf •• 
JAnsının ve Alman radyoşunun Viyanada 
bir konferans toplanarak Tuna nehrinde 
seyrisefain meıııelem hakkında mevcud bev~ 
nelmilt>l usul ve anlaşmada bazı deiifiklik.
ler yapacağını Hlın etilklerini söylüyor ve 
diyor ki: 

Geceyaruından uat 20,30 a kadar düşü· 
rülen d~man tayyarelerinin adedi on pir
cfir. Avcı tayyarelerimizden dördü kayıb
dır. Pilotlardan biri sağ ve salimdir. •• 

Cumhuriyet devrile beraber gözlerimiz 
yeniden bu güzel dağlara da çevrilmİl, dağ 
iklimlerinin ehemmiyeti her bakımdan 
tetkik mevzuu olmağa başlamıştır. Vikıa 
kaybedilen zaman çok-tur; fakat telafisi 
daıma mümkündür. Bir taraftan orman
larımızın muhafnza~ına azanıt dikkat sar
fedilirken, gencliiin umumi beden ter .. 

300 metreye kadar olan irilialar ise, ar ... 
tık yük!'lek iklim karakterini haiz de~il -
dirler. Bununla beraber tesirleri heın to
nik, hem de teskin edicidir. Bu sebeble 
mezkUr irtifadan herkeı istifade edebilır. 

Şarki Akdeniz.de, harb gemileri refaka ... 
tinde bir vıpur kafilesi evveli hava .kuv
vetlerimiz tarafından ve bilihare bir tor ... 
p\l atan tayyaremlz tarafından bombardı
man edilmi,tir. Orta bilyüklUkto bir vapu ... 
r~ bir torpil isabet etmiı ve fazlaca yana 
yatmıt olan bu vapur, kafilenin diğer ge
mileri tarahnda.n yolda bırakılmıştır. Bili
hare yı:tpılan bir keşif u~uşunda, bu vapur 
görülmemiş;tir. Bu vapurun batımı olması 
pek muhtemeldir. 

.. Sovyt>tler Birllfile Almanya kendileri
nin anl•:fm1tılanndan memnun olmıyan ta • 
rarıarın aralıtnnda emniyetsiılik doğuracak 
surette neşriyat yaptıklarından •iki.yet e• 
derler. Fakat Sovyetler tarafından sui nJ
yet KÖ!tferildifine delıilet edeccık Wç bir 
hareket hasıl olmamışsa da Almanlann bif .. 
has~ Balkanlanı sarkmafa bqladıkU.n 
sonra foklb •tdkleri slyasf hattı hareket 
bir fAkun dedikodulora yol açabllttek bir 
manJ.:ara rii!tennekttn ıeri kalmam.ış:br •• 

Londra 14 ( A.A.) biye•i mesel.,lnde, deniz ve kamp hare-
ketleri yanında dal iklimlerine de ehem

Havı Nezareti tebliii: miyet verilmeğe başlandığını, dağ istas ... 
Dün eec.e kuvvetli bombardıman tayyare tonlarının te~!inl, dağ ııporlarına geniş 

fılol~ınuz limanlarda bulunan diı,man j tınkin~r verilmeğe batlandığını gönnek
ıenulerıni ve Fransız ve Belçika .ah.illerin- le mes udu:z:. 
de doklan bombardıman etmişlerdir. Hakikat.en daj iklimleri, senenin her 

Boulogne, Dünkerk, Oatend ve Anvers'de, mevsiminde ba,ka bir cazibe ile gencUği 
Calai,'de toplu halde bulunan mavnalar celbetmektedir. Yazuı reçine kokuhı serin 
tahrib edilmi, ve doklar tesisatında yangın- ve ıaf havaııı, saj:lam sulanı kış.ın kar ta
lar çıkarılmıştır. bakaları üstünde kızak ve kayak !ıpor ... 

Netice: 600 - 1200 ve daha yilksek irtifa 
iklimlerinde tıbbi kontrolden geçmiş bu -
1unmak ve devamlı yorgun1uk1ardan ıı:a ... 
lonmak prtile yaz ve kış sporlarının bü
tün actuel tekillerinJ tecrübe etmek çok 
faydalı olur, Hem dimağı dinlendirir, hem 
de vücudümtiz.ün almulailon'unu temin r• 
der. 

Gene harb gemileri refakatinde seyreden 
diğer bir kafileye bombardıman tayyarele
r;miz müteaddid hücumlar yapmıt ve bir 
tıcaret vapurile pek muhtemel olarak bir 
harb gemJsine tam isabetler kaydetmiftir. 

Bu barb geniliıl, derhal aleti kesmiştir. 

Kuvvetli hava dafl faaliyetine rağmen, 
t&yyarelerimiz.in hepsi, üslerine dönmüştür, 

iKDAM 

HA VACILIGl!IUZI KUVVE'l'LENDİIUIEK 
içiN 

Abidin Daver, Almanya Ue İngiltere ara
sındaki hava harbinln ald.ıkt teklin hava
cılığın büyük ehemmiyetini meydana koy .. 
duğunu, hava ordusunun deniz ve kara 
ordularına yardımcı bir sınıf olmaktan ;ık· 
tığını ve batlıba.şına bir varlık haHne gel .. 
diğini, milli müdafaasına ehemmiyet ve -
ren, topraklarını ve istiklilini mildalaaya 
azmetmif bulunan her milletin bundan ıı:on .. 
ra hava ordusunu mümkün mertebe kuv
vetlendirmek mecburiyetinde olduğunu 

söylüyor ve diyor ki: 

tı., "lt'rrıeınif olan her memlekete his• Rotterdam civarında .İjsselmondde nehrin-
e rn b kk k k · T' k · b de c!emirli bulunan mavnalar da dün t.ayya-

"'•ırıı k u a a tır '• ıir ıye u relerimiz tarafından bombardıman edilmia· 
•·•• • etlerin bepam· den daha mü • 
"'11:0\.I tır. Zeebrugge'de Mole üzerinde bir petrol 
&e.nı..\''iİyettedir. Avnıpanın cenneti gemi kafilesine aündüz hava hücumu yapıl· 
'otıt n. ıviçre, uzun bir ıeferberli.kten mış, gemilerden biri berhava edi1mift}r. 
-lfıfl1 hu aün yiyecek ekmeğini ve Tayyarelerlmizden ikid kayıbdır. Avt'ı tay
''<l;, Yakacağı kömürünü dütünmek· >•relerimiz bugün ilı:i düoman bombardı
"'ttııİ llarbe gİrmemit olan Balkan man tayyare&! dü'1irmüılerdir. 
b;, -.•kellerinden çoğunda haftada .t. ı- .. 
d, ~ ç ııün et yenilebiliyor. lıpan:va· AlmU remı 

larile genclilin en zevkli beden te:rbiyesini 
temin eder. 

Böyle bir iklimi tıbbi firik bakımınd>n 
inceliyecek olursak, dağ iklimlednin te -
alrlerinln her yerde biribirlerine benze .. 
ruedij:ini görürüz. Çünkü dağ iklimlerin
de müessir olan !aktörler, dağların vaziyet 
ve orman zenginlikleriJe beraber, irtifAa 
ıöre deği~ir. Hakikaten dağ iklimi her 
lf(!yden evvel barometre tazyikının azal -
masile karakterizedir. Barometre tazyi -
kının düşmesi ise havanın gaz1arının yilk

'iİı ' ~ıaırda pahalılık en az yüzde 
~İıı ""'1ııtır. Amerikada bayatm eı· 
~~~eıı hayli mütkül olduğımu ticori 
ı.-ı_,;tiklerden öğreniyoruz. Harlı aa• 
dtıı 1~• Yakın ve uzak memleketler· 
dir, Ş U ıibi miaaller ıetirmek kabil· 

Şerlin 14 ( A.A.) sek mınUıkalara doğru auılması netice -
sidir. Bu ıebeble her irtifada ta.zyik baıka 
başkadır. 

• Uhalde? .. » 

.~ \' a harbe girersek 7» 

'-k 't~rlıo girersek, bu, ancak ve an• 
ı,, İfUrk vatanınm istiklalini müda· 
ı,.,_k~ tahakkuk etmiı hlr zaruret o· 
b,, it · °!ürk vatanmm iatiklili ia, 

il h ıııtündür.» 
~th~efekkür tarzını beiendinizıe, 
~ y a çalıtınız. Beğenmedinizse 
lı.pıı.;,:• keııdinizi bir çok kaygılara 

11 olacağınızı biliniz. 
............... 
1
. Nasuhi B A Y D A R 

~c·r •ı 11
Z hava kuvvetlerinin 

ı.."'•ııyaya reni hücumları 
.. "ılr. 14 

'lı Yap 
1 

(A.A.) - Alman lstllt Oslerine 
~ ltl\ta ~an aon hücumlar hakkında Ingi-
1'lde "' ezareu tı!ıtihba.rat bürosu bülte-

1,; ıı.. ... ~ğıdaki leblii neşredilmişti.'.: 
ilı.dtrı Cr~nwich saatile 22 den az ev

ll.ıııı ... _ıaıata kadar aürmü,tilr. "'u -.. •e'd '4-. Ctsind a rıhtımların bombardımanı 
· • birçok biıyük yangınlar çıkmı•-
0 

""oı."d•'d 
ıı.,. ıu,.,, .. e doklann bombardımanı blr 
'trı..Vıı uj ve 11ralanmıt bir halde bulu-

ll· t •bn~,~a büyük. kalibrede bombalar 
ıı, ~l•k ta . 

Almaıı ordulan ba•kumandanlığuıuı teb
liği: 

Fena hava ter11.itine raimen. hava kuv ... 
vetlerl. dUn gti.ndüz ve aece, İngiltere pa
yitahtına kartı mukabele bilmisil hücum ... 
larına de\'am etmiştir. Bir çok dok tesisa
tına, antrepolara ve fabrika binalarına ba.
betler kaydolunmu,tur. Bir çok yerlerd~ 

yeni yangınlar çıkarılmıştır. 

Hava kuvvetleri, ayrıca, İngilterenin ce· 
nubu f8rkisinde hava meydanlarını, en ... 
düstri te!>bsatını, limanları ve demiryolla ... 
rını mu\'af!akiyetle bombardıman etmi.ştir. 

Düşman, Holandada, Belçikada ve Fran
sada bir kaç küçük uçu, yapm.ı, ve bir 
çok noktalıra, mühim hasarı mucib olma
dan bombalar atınıatır. 

Kesif bulutlar dolayısile, (Ündüz ancak 
bir kaç münferid hava muharebesi olmuş
tur. Avcılarımız ve hava dafi bataryaları -
mu: tarafından aekiz düşman tayyareal dü
,ürülmüştür. İki Alman tayyaresi kayıbdır. 

İngillereye taarruz ne 
zaman başlayacak? 

Bertin 14 (A.A.) - Stefanl ajansından: 
Al~an gazeteleri, İngiliz matbuatile bi

taraf gazetelerden bazılarının İngiltereye 
karşı yapılacak ton taarruz için Führer ta
rafından le5ptt edilmft olan günü görter ... 
mek suretile eski kehanetlere tekrar ba.f ... 
lamı, olduklan.nı yazmaktadırlar. 

Dağ iklimlerinde gündüıleri hararet dü
tük ve hava serindir. Fakat gece ve gün
düz harareti arasında fark da azdır. Çün
kü yüksek dağların havaaı az, molckül!cri 
biribirlnden daha uzak bulunduğundan, 

sıcaklığı temin eden havada hararet im .. 
tisaaı da az olur. Bu sebeble gündüz hava 
serindir. Fakat geceleyin de soğuına dev
resinde az hararet kaybedeceğinden ha -
raret düşmesi de fazla olmaz. 

Barometre farkından başka, yüksek ik
limlerin ikinci karakteri, güneş şuala -
rının bilhassa hararet ve ültra - men~k~e 
tualarının çok zengin olmasıdır. Çünkü bu 
iklimlerde hava azamt kurulukta ve he
men mutlak bir safiyetle bulunduğundan, 
mezkO.r .-ua kısımları alçak iklimlerde ol
duğu gibi, yüksek hava tabakalarında tev
kif edilmeden gelebilirler. Nihayet kı.~ın 
yağmur yerine kar yaı}ar ve toprak kalın 
kar tabakalarile örtülür. Bu kar-manto
ları bütün tozları bertaraf eder. Bütün 
riltubeti izale eder. İnki!llar ve in'ik3sla 
da günetin radiation tiddetli artar. Şu 
hslde kı,ın yüksek Lklimlerin tesixi aza?ni 
kudreti kazanır. 

Böyle muhtelif faktörlerle karakterize 
bulunan yüksek iklimlerin uzviyetimiz ü
ı:erfne tesirine gelince, bu tesir evvell te
neffüs üzerine vuku bulur. Teneffüs şiddet 
peyda eder ve kolaylaşır. Ciğerlerdeki ha
vıa daha kolay ve tam olarak dışarıya a-

Buna mukabil fena bir itiyadla dağlara 
çık.ılınca, daha yüksek tlrve1ere tırman ... 
mak arzusu hatalı bir hareket oldtığu gi ... 
bi dağlık arazide mesafelerin hesab ve 
tahminindeki yanlı,lıklar dolayısile :ııur -
rnenage d«:!receslnde yorgunluklar zararlı 
olabilir. Demek ki, bütün iklimler kür .. 
!erinde olduiu gibi burada da fizik an -
tremanlarının muayyen bir hudud ve 
dozu olmak gerektir. 

Dr. A. Tevfik BERKMAN 

İzmirde bir casus 
rakalandı 

İzmir 14 (A.A.) - Türk tebaasından olup 
Viyanada doilan İlyu oğlu Dolan Tut'.a 
isminde biri~i tehrJmizde casuı1uk yapmak 
•uçile tevkif edilmit ve Ajlrcezada muha
kemesine ba,ıanmı,br. Dava ıiz.U celsede 
cereyan etmektedir. 

Almanlar, Berlinde yapllan 
tahribatı gizlemeğe 

çalışırorlar 
Nevyork 14 (A.A.) - Röyt.r: Şiddetli 

sansüre t.8.bi tutulmakta olan telgraflardan 
bile Berlinin maruz kaldJğı hasarahn dere
cesi anlaşılmaktadır. Londra ahalisi ise, tah
ribat ve müşkülitın fazlalığına ra~en, hiç 
bir vakit ümidsizliğe düşmemektedir. 

San Diago Unlon Cali!ornia ,unlan yaz
maktadır: 

cNaz.i askeri karargahlarından gelen ra
porlar, kısaca yaz.ılan resmt tebliğlerden 
fazla Almanyada hüktim süren korku ve 
endişeyi ifade etmektedir. 

Londra üzerindeki bombardunanların 
Bcrline yapılan İngiliz bombardımanların~ 
bir mukabelebilmisil teşkil ettiğine dair Al
man iddiaları gülüncdür. Bundan daha gü
lüne olan bir feY varsa o da, nazılerin bu 
bombardımanların az veya hiç hasarat 
yapmadıkları hakkındaki iddialarıdır.• 

Şimali Afrikada Bingazl hududunda ke
şif kollarının daha şiddetli faaliyeti kayde ... 
dilmiştir. Şarki Afrikada, Gallabatın *ima
lında Ras-Elsi mıntakasında düşman kamp
larına hücum edilmiş ve bu kamplar bom ... 
bardımana U.bi tutulmuştur. 

98 numaralı tebliğim.izde pek muhtemel 
olarak Sciosciamanna'da düşürülmüt ol -
duju bildirilen bir düşman tayyareşı, ara
zimiz ilurinde yanmıt olarak bulunmuş
tur. Bu tayyarenin bir subay ve lki erden 
mürekkeb mürettebatı esir edilmittir. 

Sonradan yapılan araştırmalar netice:dn .. 
de öğrenildiğine göre 11 eylfilde Kasalayı 
bombardıman ecSen diler iki tayyare daha 
dü.şürülmüt bulunmaktadır. 

Suriyede vaziyet 
Kahire 14 (A.A.) - Röyt.r Ajansına Su

rivenin ~ayanı itimad membalarından gelen 
haberlere nazaran, Suriyedeki Fransızlar 
gittikçe General de Gol'e iltihak etmeje 
meyyal bulunmaktadırlar. Bu m•yil iU 
sebeblere atfedilmektedir: 

1 - İngilizlerin hava hücumlan esnasın
da göstermiş oldukları bUyük kahramsnlık
lar. 

2- Hattı üatilva Afrikasındakl Fransız 
ruüstemlekelerinin General de Gol'e ilti
hak etmeleri. 

Matbuatın sıkı kontrola tabi tutulmasına 
rağmen, Suriyeliler harici haberleri 3lma
~a muvaffak olmaktadırlar. Halkın arasın
da bir çok grup1ar Peten hükO.metine kar
fl nefretlerini alenen izhar etmektedirler. 

Ayni kaynaktan öğrenildiğine göre, as
keri eksperlerden müteşekkil ilk İtalyan 
misyonu, ılvil tayyareci eksperlerlle takviye 
edilmiştir. Bir Alman misyonunun da Suri
veye gideceği zannedilmektedir. 

Suriye halkında, günden güne lta!yanlara 
karşı aleyhtarlık belirmektedir. 

Söylenildiğine nazaran, İtalyanlar, hava 
üslf'rinin derhal teallmint, demlryollannın 
kontrolunu ve Beyrut limanında bulunan 
denizaltı gemilerinin verilmesini tateb et ... 
nıekted.irler. 

Macar işgali tamamlandı 

.un (Ün c•yret ve faaJiyetlerimirJ, feda .. 

kirhklanmı%1 on misli arttıran büyük bir 

hamle yApm.ak mecburiyetindeyiz; bunun 
için de hemen harekete reçmellyiı: •• 

VATAN 

SON EKMEK MESELESİNDEN DERSLER 
Ahmed Emin Yalman urun bir girizgUı 

yaptıktan sonra İstanbulun 10n ekmek buh
ranı mesele.sine temu ediyor ve bu hususta 
şunları ıöyleyor: 

.Ekmek meselesinde hlarıbulda yaratılan 

teliılı hava fena bir imtihandır. Bunun tek

rarlanmasının önUne reçecek m.rette halkı 

tenvir etmek ve pzetelerde sıkı bir it be· 

ı·aberlijl lrunnak bir lhtlyacdır .• 

,. SORUYORUZ? 
Net'eden bir dünya ... ihti.tamdan bir 

llem_. caz ve zovkten kurulan bir 

'lafer abidesi olan 

Fl!ANSIZCA 

BOLİVUT 
OTILİ 

nin bir e,ı daha yaratılabilir mi? 

LALE 
t:fıt • ırıre ~are ruıdlarırun haber verdi
t.,:?ıtlarda rnbalar patladığından sonra 
'b~ Ve Yetil ve kırmızı alevler ~yda 

ı.;""tıında~tnıınlar başlamııtır. 
>,, b,ı •t.,, deın!ryoluna da bombalar 
ı., "'•vı ,"1 •e lnlilaklar vukua gelerek ko-

D. A. Z., hu münaSt"betle yazmı.ş olduğu 
bir makalede kasd( olarak yakın bir t."'lrib 
ıosterilmek lstenildiğini ve bunda.n mak -
sad. bu tırih geçtikten sonra Almanların 
mü~d fırsatı kaçırmıt ve yahut taarruz 
proje!linden vazı;ceçmi• olduklarını ilin et
mtık oldujunu beyan ebnektedir. 

1 

yüzüklerinden, ni!18nlı yüzüklerinden da
ha büyük bir filo teşk.il edecektir. 

Budape,Uı 14 (A.A.) - Viyana hakem 
kararı mucibince Macariıı:tana terkedilen 
TransiJvanya araıisinin Macarlar tarafından 
uker! işgali bu gün bitirilmiştir. 

4 büyUk yıldınn hayat._ çılgın tar
kılann at~ verdiği bu eşSiz harikayı 
g&termekle hakikl bir gurur duyuyor 

DİKKAT: Türkçe Paramunt Jurnal, 
Liı:tfen yerle.rlnlzi evvelden kapatınız. 

Telefon: 43595 

. evler ._ .. d 
l!İl' uaıın e yangınlar çıkmış-

ı,'1 .. Çd•kik 

Bu l<-'-Zl"te, Hitlerin sözlerini hatırlatarak 
nıukabelede bulunmaktadır. llitler, hır tek 
tarih tanımakta olduğunu söylemiştir ki, 
o da inıilterenin lam h«:!l'.İmeti günüdür. b...ıı. "'•Uıa.u: oonra yapılan bir hücumda 

'ıt~·~ buhırı e va yeni ön limatıdR toplu 
<;,,"'· l!u, •n ınavnalara bombalar atıl- f d Yahudı' "> l'ılıtııııın~Y&re saat 21.45 te ön limanın ransa a meselesi 
~lıııı.. bir :yiık bir yangın çıktığını Vichy 14 (A.A.) - D. N. B. bildil'iyor: 
'" '.• l•nı. . at sonra ayni '·anaının H k. Un l e kabul etrn L • t 
...., '°"'""'.-'!ediği bqka bir pilot 'ıa;alın- ü ume evve c e~ ıs eme· 
bı.';~~·~uftür. diji ve Fransadaki yahudilerln vaziyetini 
~~lt'te teıı.pit edecek olan statülerin ne,rl, :ıannc -
bıj tarın Maree havuzuna ve doklarda dHdJğlnden daha çabuk tahakkuk edecek 
~ bın:ı:• ticari dokun üç kenarındaki t1lbi a:örünüyor. HükOmete teklif edilen pro-

"' ~efl,.. ra tam 1aabet1er olmns.tur. b k Dahil' N M.ar t' in ka 
' eı- :. ~~varında büyük infitak~lar vu- je. aa ı ıye azın que n -

<lll,. ... nun projesine müpbih olup pek cezri ted-
•'>i . tte e çıkan yangınlardan biri 4~ bırler derpi• etmektedir. Bu teklif• naz.a

d.iı ~~U:Uzaktan ıörülmüttür. Müşahede- 'TAn yahudiler, aerbeıt mesleklerden, mat· 
~'4 "e ;.n ProjektOrler bombardıman e- buattan, telsiz telıraf, tiyatro ve sair meı-

~ı_t?ttttı ıtral;,o:z. •İeli altına alınmıttır, )eklerden U%8klaştırı1acaklır. 
~rı le'de ~Yni umanda hücuma uğrayan 
"'•"' "'• arnoı ve sarb haVU%ınrında bu- Vichy hükumeti Lyon' a 
•14;1,:,~ı. ti:lar tam isabetlerle tahrih •dil- ta•ınmak nı'yetinde 
~._"'ti. ~ \ruzun muhteli1 kuunlarında Y 

"~l'lıtı ~ laruııı ve garaf yollarına ve li- Ccne\lre 14 (AA.) - D. N. B. bildirıyor: 
c.':<ıtı.ı Ub rnüntehasında demiryolu ilti- "Vichy'den alınan haberlere göre, Fransız 
~~ arına bomb::hır düşmüttür. hukUmeti Lyon tehrine taşınmak niyctin-

l."""'11ıı~d:ın evvel büyük bir tayyare .d.,.edir_·...,.-~------_,,,... __ 
1... ~ htr&t..~eum ettiği Anvers limanına 
~' ~- 11;•t ,..,_ h ler ve fi kJ -~ıı' ... d. ~-uartesi uba ının ilk saat- o·· .~ •r Boulogne'un cer.ubundan 
~l'ı.tırı 1111~1 devam etmit ve para-?ütlere unkerk ın •imaline kadar bütiln sehil bo-
l· do •ı arta tenvir edilen VI! nehlr il- yunca 0 derece kesif bir hal al h- lı:i b" 
~ uu Un r· h'l mışı.u 1 u-

lıtl'- ı. .. _.•n bir çok mavnalara bomba- un aa 1 tutuımuta dOnmü•t"- M -· 'lfl-."U' b.. f U--l. '\n.şın o-
uhr lltar_e tndaki infilaklar, Kent KonUuğu 

sn i erınl s.arsmıthr. ~ .. 
ıı,:·dra 14 (A .. 

tıı~'"> huı- .A.) - Royter: 
'< ı. un &:eee 

~ ~YYarete 1 ve bu sabah erk~n. İn
~ blırdı r ' yeniden Man, limanları
lı.ı. ~b•lark~~n •lmif!erdir. Hücum, dün 

"dar do baıtamı, ve bu aabah ıaat 
varaı •tıniıtir. Bombalar, obüa· 

Bu, harbin bid.yetlndenberl Fr 
l,illnin en •lddetll ve en uzun sü~ı;:ubo::: 
bardımanını tetkil etmı,ur. Dü,rnan kuv
vetli bir hava defi baraj ate,l aççmışsa da 
bunun mahsuı bir tesiri olmamıt ve İngiliz 
bombardıman tııyyarelerl, bombalanru at
matı devam eylemiflir, 

Vikıa, kurt dumanlı 
havadan hoşlarurmı,. 
Fakat lngiltereye gö -
zünü dikenler anlaşı -
lan dumanlı havadan 
hotlanmıyorlar ki, ıh 
mevıim.i basmadan İn
gi1ltlerin hesabını gör
mek kararındadırlar . 

. 

o Moda, moda içindir. 
• 1 Acaba ipek çorabın 

ve aleIUmum kadın ço -
rablarının çürüklüğli 
ve pahalılığı da mı imi 
oldu, nedir? Bu senr 
- hele şehrin kenarla • 
rında ve 5ayfiyelerde . 
çora blı bacak, boya 
sız dudak kadar nadi. 

İngiltere için siı bi 
afettir. Londrada bu • 
lunanlar anlatırlar ki, 
orada bir ay 10nra bafhyacak mevsim için
de sokakta yürüyenlerin bile birbirini gör
memesi mümkündür. Bütün gün en kuvvetli 
18.mbalar yanar, fakat görünmezler. Cad .. 
delerde ıeyrüııeferin inkıtaa uğradığı o!ur. 
Bundan dolayı sl!l«:!ri:n basınası asırl~rdan
berl İn,:tillzlerln hiç istemedikleri bir ,ey
dı. bk defa bu sene sisi iple çekiyorlar ıa~ 
llba ... 

o YUzUkten fllo 
Hava kurumuna teberru edilen n1'"1!l yü

zükleri o kadar çoi:almıt ki, Kurum., bun -
ların hasılatından bir hava filosu teşkilinl 
dii.fünüyorm\l_f. Bu f{izel fikri ilham eden 
nifanlılar, muhakkak filonun pilotlarına: iyi 
nitan almak vuıflarını da ilham edecek -
lerdir. 

Yüzük yalnız nişanlılarda mı bulunur? 
Bu altın yüzükle beraber saadete veya 
hulyasına yeni nall olanlar parmakların -
deki altın halkayı se\'e seve feda ed«:!rlerse o 
halkayı senelerdenberi takanlar 4.taSJnda 
Hava Kurumunu en güzel vesile oiddecek
ler daha çok bulunacaktır. 

Ne kadar insan var k.1, parmağındaki yü
züğün Hava Kurumuna intikalile Uk dehı 
hııyırlı rlr it gördüjilne kanidir. 

görülüyor. -. 
Daha bir kaç lene evvel kadın bacaklnrı 

çorabların içinde, topuklarından ancak 
bir karış üstüne kadar göeterilirken, fımdJ 
tabii rengi diz kapaklarından daha yu ~ 
karıya kadar işUhalı gözlere arzolunmak 
tadır. 

Fakat kadınlar, galiba erkek iftihasının 
gittikçe kapandığının farkında değlUerdJr. 
Çünkü iştlha, ister mideye, ister ı;öze ai.d 
obun, ancak aç olanlara mahsustur. 
Kaldı ki, kadın bacakları en aç olanların 

bile iştihasını kapatacak bir manza.rrı. aldı. 
İncir ağacından hun.iyen mahalle çocukla
rının bacakları gibi, yanık, çürük ve sıyrık 
içinde. 

Bizim bildiğimiz kadınlar, yalnız gü ... 
zelliklerini tef}ıirden hotlanırlar. Göz'.eri 
güı:el olanlar, gözlerini herkese bir pro ... 
jektör gibi diker, elleri güzel ol~ar elle
rini daima etrafa arz için vesileler bulur
lar Kulak.lan güzel olanlar saçlarını ar ... 
kadan tuttururlar ve bunlar güzel delilse, 
bunları mUmktin olduğu kad,ar u göster
mek için her çareye bat vururlar. 

AH! NE KADIN! 
MELVYN DOUGLAS - VffiGINlA BRUCE 

nin fransızca sözlü şahane temsilleri. 
Gülümseyecek ... gülecek ... kahkahalara boğulacaksınız . ., 

Bu sah alr11•• SÜMER ıiaemasmda 

TAKSİM Sineması 
940 • 941 mevsimine girdi. İlk programı teşkil eden 

GARY GRAND - JEAN ARTHUR - S1JPER FİLMİ 

TAYYARE POSTASI 
ÇOK BEGENlLDt. 

Cenubi Amerikada Küban ve Havayan musikisi arasında heyecanla 
ııecen aşk maceraları cok alaka uvandmyor. 

Dünyanın en güzel tangosu 

CESAR ROMERO ve MARJORI VEANER 

tarafından SARAY sinemasında 

MADENLER ŞEYT ARI 
Cazib ve güzel filminde c!.ans edilmektedir. Kahkaha ... heyecan ve 
alkış sahnelerile dolu bir film. !Iiıveten: İzmir Enternasyonal Fuarı 

bütün tafsilatile. Türkçe sözlü. 
Bundan dolayı Hava Kurumu ovWcrln 

Böyle iken, nasıl oluyor da, çirkin veya 
U1mal edilmlt bacaklı kadJnlar çor.ııb giy· 
memeye razı oluyorlar? Bunun ısebebi fU· 
dur. Moda, güzel görünmek için delil Mo· 
da,modalçindir.-B.S. l ........................................................ ı 
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SPOR 
Türkiye atletizm 

birincilikleri güzel oldu 
Yüz metreyi Fikret, dört yüzü 

de Melih kazandilar 
Türkiye atletizm birinciliklerine dün Fe

nerbahçe stadında mümtaz ve kalabalık. bir 
halk kütlesi önünde batlanmııtır. MU..ba· 
boların asıl gayesi bu alqam Belvild• açı
lat>ak olan milli takım kampına girecekll!ri 
tespit etmek olduğundan Türkiye birincili
ğine memlekette mevsim zarfında en iyi de
reecleri yapmıt atletler iştirak ettırilmişti. 
Günün en heyecanlı Yarlfl yüz metre ol
muştur. Baştan sona kadar gayet güzel bir 
ko,u yapan Fikret, her zamankinden daha 
fem bir çıkış yapmış olmuına ra;:mcn, or
talarda çok üstün bir koşu çıkaran, fakat 
sonlarda :zayıflayan Muzafferi, bir göğils 
fark.ile maiJU.b etmittir. Biz bu kosuda ne 
Balkan şampiyonunun, ne de Fikretin aza
mi formlarını bulmadıkları kan!latindeyiz.. 
İış böyle iken dün arkadaşımızın tahmin et
ti~ dereceyi yani 11 saniyeyi yapmış olan 
F Hcreile Muzaffer, kamptan sonra herhalde 
bize bir klas koşusu seyrettireceklerdir. 
Günün en çok heyecanla beklenen yarışı 

4.00 metre idi Balkan tampiyonu Görene 
karşı Melihin koşması bu müsabakayı çok 
caz.ib bir hale koyınu,tu. Hemen söyliyelim 
ki biz Melihi de Göreni de kabiliyetlerinin 
•'l'lğısında bulduk. Melih çok akıllıca ko
farak koşuyu kaz.anmasına rağmen Balkan 
oyunlarında 49 u bulacak bir ümidimizdir. 
Gören ise çok bozuktu. Melihe karşı kulla
nılacak taktilti ihmal etmesi herhalde bu 
bozukluğunun verdiği nefse itimadsız1ıktan 
olsa rerektir. Melih bu senenin en iyi dc
ı·ecesini yaparak yanşı .kazanırken, GOre.n 
de daha iyi bir derece yapabilirdı. Rıza ve 
Faik branşlannda tehlikeli rakib bulamadı
lar. Ancak Faikın da Rızanın da .. ki değil, 
azami formlarııu bulmalarını bekleyoruz. 
Bugün de müsabakalara devam edilecek ve 
200 metre, 400 manialı, 800 metre, 5000 met
re koş.ularile Balkan bayrak yarışı1 üç adım 
atJama, yüksek atlama, disk ve cirid atma 
mi.W:bakaları yapılacaktır. Dün elde edilen 
neticeler tunlardır; 

100 ihetre: Birinci Fikret 11 saniye ikinci 
Muzaffer, üçüncü Sami (Eskişehir) 

400 metre: Birinci Melih 50,7 saniye, ikin· 
cl Gören, üçüncü Osman 

1500 metre: Birinci Rıza 4.10.3 dakika, 
ikinci Adnan, üçüncü Galib (Kocaeli) 

110 manialı: Birinci Faik 15.2 saniye, lldn
cl Süha (İzmir), üçUncU Vasfi 

4Xl00 bayrak: Birincl Deniz Lisesl 45.5 
&aniye, ikinci muhtelit takım, üçüncü Ku ... 
ı.u 

Uzun atlama: Birinci Ömer (Afyon) 6,73, 
ikinci Muzaffer, üçüncü Cemal 

Sırıkla atlama: Birinci Muhiddin, 3,5, 
ikinci \'içaropu1os, üçüncü Şerif 

Gülle atma: Birinci Ate• 13.63, ikinci 
Arat, üçüncü Şerif 

Çekiç atma: Birinci Balcı 35,69, ikinci 
İzzet, üç-üncü Ate,. 

Galataaarayın yüzme ya
rı§lar1nda Mahmud yeni 
bir Türkiye rökoru yaptı 
Galatasaray kulübünün kendi azası ara-

sında tertib ettiği yüzme müsabakalı.rına 
dün Büyük.deredeki Beyaz Park havuzunda 
batlanmı,tır. Bir çok yüzücünün i•tirak et
tiği bu müsabakalarda bir de Türkiye rö
koru kırılması aibi hayırlı bir netice alın
m1'!ır. Müsabakalara bu gün de devam e
dilecektir. 

Büyükler arasındaki 100 metre serMııti 
1,S,1 ile Mahmud, 50 metre sırt üstünU 40,2 
ile Kemal, ortancalar arasındaki 100 metre 
kurbağalamayı l,30,3 ile Samih, ortancalar 
arasındaki 100 metre serbesti 1,15 ile Ziya, 
küçUkler arasındaki 50 metre kurbalaia -
mayı 45,2 ile Faruk, gene küçükler arasın ... 
daki 50 metre sırt üstünü 46,2 ile Oktay, 
büyUkler arasındaki 400 metre serbesti 
6,14,8 ile Vedad, küçükler arasındaki 50 
metre serbesti 37,2 ile Vural, büyüklerın 

100 metre sırt üstü müsabakasını yeni bır 
Türkiye rökoru yaparak l,19ıl ile Mahmud, 
ortancalar aruındaki 100 metre kurbaia .. 
lamnyı 1,42,1 i1e Fikri kaz.anmışlardır 

En iyi Kr.!:ul yüzme müsabakasını Kemal 
kaı.anmı,, Mansur ikinci olmuıtur. 
10X50 bayrak yarı,ına üç takım ı,tirak et
mi,, neticede B. takımı 5,42,2 ile birinci ol .. 
mu~tur. Su topu müsabakasında da mavi 
takım kırmızı takımı yenmiştir. Mavi Ukım: 
Mahmud, Vedad, Nejad, Oğuz, Suad. 

F enerbahçe Buraada 
Bursada bir maç yapmak teklilleri kabul 

edilmiş olan Fenerbahçeliler bu sabah ha
reket etmişlerdir. Bu gün, Bursa. f8?Tlpi .. 
yonu Acar idman Yurdu ile oynıyacaklar 
ve yarın ıehrimiuı dönmüı bulunacaklar
dır. 

ı:::::::::::::~:::~::::§.::::~::::§.::::::::::::t 
12.30 Program ve memleket !laıt ayarı, 

12,35 Müzik~ Yeni f8l"kılar, 12,50 Ajans 
habederi, 13.05 Müzik, 13,25114,30 Müzik, 

18.00 Program ve memleket saat ayarı, 
18,05 Müzik (Pi.), 18,30 Müzik (Pi.), 1~045 
Ptiilzik, 19,30 Müzik, 19,45 Memleket Soı1.at 
ayarı ve Ajans haberleri, 20,00 Müzik, 20,45 
Konuşma, 21,00 Müzik, 21.30 Müzik, '12,30 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri 22,50 
Müzik (Pi.), 23,25/23,30 Yannkl program 
ve kapanış. • 

r ABON_E_S_A_R_T_L_A-RI--.\ 

Türklv• için: •• 
Bir aylık 90 kwııf 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kwııf 
Bir senelik 1600 • 

Imtiyl!I' sahibi n bwnubarrirl: 
Necip Ali KUÇtJKA 

Umum nesrlyatı idare eden Yazı 

itleri Müdüril: 
Cemal Hakkı SELEK 

\ Basıldıiı yer: Cumhuriyet Mat~ 

'\ 
1 c- lstanbul Vakıflar DirektörlUğU ıla.nlar.ı 

Muhammen 
aylığı 

Lira 
30 
25 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. sı Cinsi 
Bahçekapıda. Yeni Postane karşısında Valde hanında 68 Oda 

> > > > > > 21 DükkA.n 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 942 senesi mayıs sonuna kadar. 

Çarııda Çuhacı han üst katında 28 Oda 2 
Müddeti icar: Teslim! tarihinden 941 senesi mayıs sonuna i<adar. 
Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceQlnden isteki!lerln ihale 

gUnü olan 18 eylül 940 çarşamba günü saat 15 e kadar Çemberlltaıta Istan
bul Vakı!lar bıı.şmıidürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (8716) 

• 
H:A:KlK.A:'l 

......... i""a''''Ni''''i""M""i"''""'l 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111uı11111: 

Meşhur İngiliz yıldızı: 
GRACIE FIELDS 

Gracie Fields filmlerinden birinde 

İngilizlerin en meşhur yıldızları Jı.!ü -
zik - Hol Kraliçesi Jikabını taktıkları 
Gracie Ficlds'tir. Bu kadın ne çok gene, 
ne de faz.la güzeldir. Fakat çok sevimli 
ve canlıdır. Şarkı söyler, oynar, hikıiye 
nakleder. Londranın ruhunu tanımayı 
bildiği için belki bu kadar muvaffak ol -
muştur~ Asil olsun, işçi, amele olsun b;itün 
İngilizler bu kadının espri1erine1 fBrkıları
na, sevimli hallerine bayılırlar. Gracie 
Flelds, henüz Fransa mağlUb olmadan e\•
vel harbin başlangıcıns:Ia Parise gitmiş, 
orada temsiller vermiı ve büyük bir !'Ükse 
yapnııştı. O zaman bu seyahate kocası da 
i•tirak ediyordu. 
Kocası Monty Banks isminde ufalc: tefek 

çirkin bir adamdır. St'ssiz filim :z.Sımanında 
He.ılivudun en meşhur komiklerinden biri 
idi. Fakat sözlü filim çıktıktan sonra be
yaz perdeden çekildi. Londraya geldi ,.e 
sahne vi.zılığına başladı ve mühim 1f a
domlan arasına girdi. 

Gracie Fields ve Monty Banb çok m(?s
ud bir çift teşkil etmektedirler. Gracie 
Fi~lds daha ziyade müzik - hollerde çal
makla beraber kocasının idaresinde fi -
limler de çevi.mıittir. Şimdi meşhur san • 
atkar, memleketini tehdid eden bütün 
tehlikelere rağmen vatand~şlatının neş'e

sini artırmak için gene çalı~ta devam 

A•kerlik i~leri 
Beşiktaf Askerlik ııubesinden: 
1 - Şubemizde kayıdlı 336 doilumlu ve bu 

doğumlularla muameleye Ubi eratın son 
yoklaması 25/9/940 çartamba günü. •k -
ş.amına kadar devam edecektir. 

2 - Yoklama günleri haftanın tek günle
rlnde sabah saat 9 dan akşam 17 ye kadar 
devam edecektir. ı 

3 - Yoklamaya gelecek erat ellerinde 
nüfus cüzdanları ile iki aded fotoğraf ve 
mektebe müdav.im oldukl~ına dair mekteb ı 
ve!=:ikalannı getireceklerdir. . 

4 - Yoklamaya vaktinde gelip mu:.yene 
ve tecillerini yaptırmıyanlar, mükellefiyeti 
aııkeriye kanununun 84 üncü maddesi mu
cibince cezalandırılacakları ve hiç bir ma
zeretin kabul olunmıyacağı ve haricde bu
lunanların bulundukle.rı mahallin ya.hancı 
ı;ubeleri vasıta.sile son yoklamalarını be -
hemehal yaptırmaları önemle ilin ,.ıunur. 

*** Fatih Askerlik şubesinden: 
Şubemize mensub islim ve cayriisl8m 

(311 - 335 dahli) doğumlulardan er ola
rak terhis edilM.if ve terhisi müteakib muh
telif san'atlar (tablb, dit tabibi. veteriner, 
eczacı, kimyager1 avukat) gibi mes!ek er
babının (yedek subay olanlar haric) tahsil 
ve meslek diplomalarile birlikte icısa za .. 
manda şubeye müracaatleri ilin olunur. ... 

Yerli Eminönü Askerlik fUbesinden: 
336 doğumlu ve bu doğumlularla mua -

nıcleye tibi eratın son yaklamaları 25/9/ 
940 tarihinde sona ereceğinden şimdiye ka
dar yoklamaya gelmemiş eratın muayene 
günleri olan 17, 19, 21, 23, 26 eyltıl ıün -
]erinde nüfus cüzdan ve okurların okur 
veı:ıikalarile şubeye müracaatleri. Gelmi -
yenler hakkında kaounl takibat yapılacağı 
ilin olunur. ... 

Fetih Askerlik şubesinden: 
336 doğumlularla bunlarla muameleye 

ti.bi talebe ve diğer doğumlu eratın son 
yoklamaları 25 eylUl 940 çar,unba günü 
ak:fBJTlına kadar uzatılmıştır. 
Şubemize mensub talebe ve eratın bu 

güne kadar şubeye müracaatle ton yoklıa -
malarını behemehal yaptırmaları1 aksi lak
dirde haklarında ceza muamelesi tatbik o
lunaca~ı ilin olunur. 

KUçUk bir otomobll 
satın alınacak 

Küçük ve temiz kullanılmlf bir oto
mobil satın alınacaktır .• Tan ıazetesin
de A.J.aedd.in Eskin• adreslne mektub
la müracaat edilmesi 

ediyor. l l••••••••••••••••l I 
ı 

1 

J 
Askeri ihtıyac için 200 ton yemlik kuru ot 17/9,940 günü saat 15 te pa. 

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 9750 liradır. Şartnamesi her gün 
konılsyonda görülebilir. isteklilerin beın gün ve saatte yüzde on beş temi· 
n~tlarile birlikte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(8706) -Askeri !htıyac için 100 ton yemlik ikuru ot 16/9/940 günü saat 15 te pa-
zarlıkla. sa.tın alınacaktır. Muhammen bedeli 6500 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda ııörüleblllr. Isteklllerin belli gün ve saatte yüzde on beş temı
natlarUe btrUkte Fındıklıda komutanlık satınalma koın.i8yonuna gelmeleri. 

(8707) 

Hatay Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Cenub hududunda Ayndilfede c5>, Akçakoyunluda c2>, Karkamışta. 

c3>, Çobanbeyde c2>, Mürşltpınarda c3> ki cem'an c15, aded portatif güınrUI< 
memur evleri inşaatı kapalı zart usul!le ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 cylUI 940 cuma günü saat c!O> da Antaityada Nafıa MU
dürlül!ü odasında müteşekkil Komisyonca yapılacaktır. 

3 - ısteyenler hususi şartname ile proje ve evrakı keş!lyeyl •93> kuruş 
bedel mukabilinde Hatay, Aııteb ve Ur!a Nafıa Müdürlüklerinden satın ala
bilirler. 

4 - Bu işin keşli bedeli cl8637> lira c50> kuruştur. 
5 - Muvakkat teminat c1397> Ura c8h kuruştur. 
6 - Talihlerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı başar

dıklarına dair evrakı müsbltelerlle birlikte VilAyete müracaat ederek alacak
hırı ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları tekllt 
mektublarını ve bununla birlikte teminat mektub veya makbuzlarını ve Ti
caret Odası veslka.sını ihale günü saat 9 a kadar Komisyon Riyasetine mak
buz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. •5237> (81271 

Urfa Gü. MH. TB. Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Muhammen o/o 7,5 !halenin nasıl !halenin 
Cinsi Miktarı tutarı teminatı yapılardı günü saati 

•" 

ı 4 l!yltil t 940 

A2EME. 
ııi.f!s bir_[. 

lJPmen 

Bir Komprime Hayat K~r _ ·";ğıdır. 
f .,el 

En sık14ık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalori, gıda, lezzet ve ne -

bakım1I1dan tatmııı edici mahiyeti ve yüksek evsa!ı haizdir. Mercimek, BezelY., 

Buğday vesait çorbalık komprlmelerlmlzl her yerde bulablllrslnlz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kuruluf tarihi : ı9t1' 

Kilo Lira Lira 
- • Buğday kırma 493500 17274 1296 Kapalı zarfla 30/9/940 

lzmir Turistik yolları mınlaka müdürlüğünden: Pazartesı KENDiN BiRiKTiR 10 

Od "42000 22260 1670 • • 3/10/940 11 -· ' 7/9 '940 tarihinden itibaren 30 gün müddetfe açık eksiltmeye konulan 14: un ' Perşembe 1940 IKRAMIYELE.ıu ~ 
A - Mukavelesi teohedllen Izmlr turistik yolları inşaatından Karııyaka - • N 1 aded 2000 Uralılı: = 2000.- ıır, 

Bornova, İnclraltı, Ilıca ve Alsancak meydanı asfalt kaplaması olup keşi! be- Al Yukarıda yazılı dört yüz doksan üç bin kllo buğday kırma ile yedi yüz ı ş B A K As 1 8 • 1000 • = sooo.-
dell •339897• lira c4> kuruştur. kırk iki bin kilo odunun Ur!ada Gümrük Taburu karargah binasında kapalı • 

8 
• 

500 
• _ sooo.- • 

B- Keşli evrakını görmek isteyenler Turistik yollar mıntaka müdürlü- zarfla hizalarında gösterilen gün Ye saatlerde ihaleler! yapılacaktır. 12 • 250 > - sooo.- • 
itine müracaat edeblllrler. Bl Şartnameleri okumak isteyenler A. fırkasında sözü geçen binada.ki Sa- 1940 Küçük 40 • 100 > - 4000.- • 

c _ Açık eksııtme 7 bl!'incıteırln 940 pazartesi günü saat 11 de Vll1yet tınalma Komisyonunda her gün okuyup görebilirler. 75 > 50 > _ 3750.- : 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. cı Istekl!lcr girmek istedikleri kalemin hizasında gösterilen teminat ak- Cari Hesablar 210 > 25 > - 5250.-

D - Muvakkat teminat miktarı •17646, liradır. çeslnl Urla Gümrük veznesine yatırıp veıne makbuzu veya banka mektublle Ket ideler: 1 tuba!, 1 mayU• il 

E _ Istekliler ek.sııtme tarihin en en az se gun evve m ur Uoe - ,. t agustoı, ı ikincİ!Ofrin ta • ~ d kız .. l oo· .. l"~ mu" •artnamenln dördüncü maddesinde kendilerinden istenilen vesikalarla birlikte ••. KRAMf.YE PLA"' NJ • rib 
hlj t sik 1 ~ b d 1 teklil mektublarını ihale sa~tlnden bir saat evvel Komisyona. vermiş bulu- ,..., 

racaatle bu işi yapablleceğine dair e ye ve ası a "m"a"."a""m""e"c"u"r"!u!r~2a~r~ . .;~~~~!:;,,,,,.,,,. ___ ..,...,.. ___ ..,.. _______ ..,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.~:;,;.~,,.;;;;:;:;:;::::;:::;;::::;;;;;;l;e;ri;n;d;e;y;a~p:ı;l;ır:. :::::::;;:;:;:::::~/' . nacaklardır. (8507) ~ • 

.. ıti<" ~ 

Uç a 
JEACK LONDON 

XII 
Azadlık 

Henry alay e.tti: 
- Yoksa tebdili kıyafet e!nıif bir mil -

yoner misin?. 
Küçük kafile, evvelce esir dü~tükleri Leonsia gülerek sordu: 

yerde durakladılar. Katırlara binmıt .. ol~ - Sayın milyoner! Sermayelerinizi hangi 
Leonsia ile Hcnry ve Francis'in gozlerı bankaya emniyet ettiğinizi sormak küstah· 
bağlı idi ve yanlarında harmanili haydud- lığında bulunabilir miyim? Her halde Che
lar yürüyordu. Yalnız ırgad yaya !di, fakat mical National Banka yabrmışsıruzdır, do
onun da gözleri bir mendille baı;lannu~tı. ğil mi? 
Yarım saat önce buradan geçen kafile ise, Adamcağız bu dilden pek bir .,ey anla--

Miitercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 37 

çiftlik sahibleri. Jefe Poli~ko, Si~yör mamışlı. Fokat kendisile alay edildiğinin 
) Torres ve jandarmalardan ınurekkebdı. p~kil.§ farkında idi. Hiç cevab vermedi. 

\~ Serbest bırakılmadan önce. reisin mü - Rci~ söze ba,lıyarak: 

- Sen ne dersin? dedi. Fidyei necat ve· ! tirham ediyonun. 
remezse bir kôpek gibi gebermeli midir? Mersedes, yüksek sesle, çeki okudu. Kör 

lrgad cevab verd.1: haydudı Francis'e hitab ederek: 

- Bu adam esasen kötü bir adamdır. - Pekili! dedi. Anladım. Be.n daima 
Fakat bu gün kalbim pek yufka. On hın dağlarda ve ormanlarda ömür aürmilf bir 
dolarım olsaydı, fidyei necatı öder, onu yaban adamı değilim. Medeniyet dünya ... 
kurtarırdım. Ona ben de acıyorum. gının ne olduğunu bilirim. Vaktile, Bar -

İhtiyar imanın yüz.ünde aanld bir güne, selon'da ticaretle meşguldüm. Nevyorktaki 
parlamıştı. Ne,•e ile dedi ki: bankaları ve çekte adı geçen Chemical 

- Sf<.n artık tamamile yen' bir insan ol- Banla bilirim. O banka ile bir çok lş,ler 
dun! Tannrun ho!JWla gidecek sözler söy - yaptım. Fidyei necat on bin altın dolar tu .. 

lüyorsun! Aferin aanal 

Francls bu aırada çek defterini çıkarmış 
ve bir sahifeyi doldurmuştu. Henüz mü -
rekkebi kurumıyan ld..ğıdı Menedeı'e uza-
tarak: 

tuyor. Sana tam bir itimadım var, deli, -

kanlı! Sözlerine lnaruyorum. Çünkü daha 
demin hakikati söyliyen sendin. Şu halde 

bu çek de sahte olamaz. Ayrıca çek muhte
viyabna itiraz etm1yeceiine de eminim. 
Düşmanının fidyel necatını ödeyen adam 

- Bu adamın çok alçak olduğunu bildi- y.i iyi kalbli bir adamdır, ya delidir
1 

yahut 
iım halde ben de idam cez.asının affım J.s... do çok zen&in! .. 

saade!!ile, tutsakların gözleri çözüldü. - Buradan itibaren herkes serbesttir. 
Henry, etrafa göz gezdirdikten sonra, gü- İstrdiği yola gidebilir. Büyük idilin emri 

lüınsiyerek: bu. Siz, slnyorlar, 10.tfen katırlardan ının 
- Biz, bu ferahfeza yerleri vakti.le de \"e hayva!ılan bana tesHm edin. Sinyoritaya 

görmüştük galiba! dedi. gelince, katır, kendisine büyük idil tara .. 
Francis ili.ve etti: fından armağan edilmiştir. Sinyorlar yaya 
_ Bak hele! dedi. Petro' kuyuları hlli yüriistin! Büyük idil, bilhassa zengin ain-

yaruyor. yora yayoı yürilmesini tavsiye. ediyor. Ser-
Ve böyle söyliyerek, havayı karartan du- vet bolluğu insanın vücudünü tembel ya

man sütunlarını gösterdi. Sonra da kaçak par, diyorj tembelljk neticesinde vilcud 
ıraada hitab ederek: yağ bağlar ve güıel kadınlar ıı:işmanları 

- Eserini iftiharla temaşa edebilirsin! sevmezler. lrgcida gelince, onun dailarda 
dedi. Senin gibi meteliksiz bir adam. için kalması münasib görülmüştür. Burada ken .. 
bu ne müthiş bir lsrafl Bazı sarh°' petrol di ırkından güzel bir kız bulup evlensin. 
krallarının, bin dolarlık banknottan tu - Cenabı Hak melezleri sevmez. Zeytinyağı 
tuşturarak, pürolarını bunun alevinde yak- ile su, ne kadar kanşsa, mütecanis blr mayi 
bkJanru hikaye ederler. Halbuki sen bir çıkmaz ... 
dakikada bir milyon dolar yaktın! Çalılıkların arasında hafif bir çıtırdı ol-

Kaçak ırgad, mağrur bir eda ile cevabı muı ve haydudların reisi ıusmuttu. Çiftlik 
verdi: sahibi, yamaçta kayan atını güçli.ıkle tut-

- Ben metelikalı bir adam değilim ki.. m•I• çWfarak, aahnede ıöründil. POfi ura 

diğer çiftlik sahibleri de geliyordu. 
Solano'ların kızının önünde hürmetle e

ğilen çiftlik sahibi iki delikanlıyı da dostça 
sclimladıktan sonra; Leonsia'ya aordu: 

•- Muhterem pederiniz nerede?. Ken ... 
disine verilecek pek güzel havadislerim 
va:-. Şirikiden Boku del Toroya kadar çok 
roüsaid rtizglrlar esli. Te:z: gidip ~elen a
damlar da buldum. Eski bir d0tttun1 olan 
Panama Cumhurreisile muhabere temin 
ettim. Netice itibarile her şeyi yoluna koy
duk. Asıl Solano ailesine ve iki Amerikalı 
dostuna aid mesele tamamile halledilmiş
tir. Cezalar kim.ilen affedildi .. 

Çiftlik sahibi, bunları söyleyerek, Henry 
ile Francis önünde hürmetle eğildi. Bu sı
rada, kaçak ırgad, Leon!ia'nm kııtırını si
per alarak kendi.sini saklamağa çalışıyor
du. ÇiftJjk sahibi bunun farkına vardı. 
Gözlerinde bir zafer parıltısı ile, peşisıra 
gelen dostlarına dönerek: 

.. - Nihayet, dt:di, bOrçlarını ödemeden 
kaçan m!-l1un herifi yakaladık. Tutu!'I şu 
mendeburu! Ona öyle bir ders vereyim ki 
bir ay sırtında izi kalsın! .. 

Sözünü bitirir bitirmez katınn arka.sına 
tfoğnı fırladı. lrgad çevik bir hareketle, 
kabnn önüne geçti. Var kuvvetile kaçmağa 
bqiadı. Faka~ çiftlik sahiblerinden biri 
c~rhal ahnı mahmuzlamış! ırgadın üıdüne 
varmıştı. Irgad yere yıkıldı. Bir anda bütün 
çiftlik sahlb1eri adamın başına üşüştüler. 
Ellerini sırtına bağlayıp boynuna bir ip 
ıeçiı diler. 

Francis ile Henry'nin bir aJız:dsJS 1' 
e!UğinJ gören çiftlik sahibi: al, 

- Sayın baylar! dedi. Asıl SolaJ\~ıe ~ 
nazarımda ne kadar muhterem . ı~c e t~I' 
ayni hududsuz hürmeti besledığill' .O ol'( 
olabilirsiniz. Sizi himaye eden bu ',ıııt ı 
nin her arzusu benim için derhal 'le iJflO~ > 
tirilmcsi icab eden bir emir hüJtı11=ıö~ !j, .,.. 
dir. Sizin arzularınızı da her ~ll~ı;.çJPı# ~ 
rine getirmek benim için şerefti! Wtıı ·?'' lıt 
Sizi müdafaa için icabında baY3)il1'e Jı.<> \ 
tehlikeye koymaktan çekinmeyec< ll"o y )1 
nabilirsiniz. Çi!tligim emrinU:e P .,elt ı;t 
E'.akat bu kaçak ırgada gelince ~~ıcli~jıf 
ğışır. O benim malım, beniın J1lllbt.l }tı' ı 
?.Iemleketin kanunları sarahaten h ri' 
bana veriyor. Noktai nazarımı lzB 'il 
bildim ~· bilmem?. 1lftır .f. 

Henry ıle Francis şaşkın ve fl'I dl ~ ~~ 
halde, birbirlerine bakıftılar. J.rl' f~ 
taramadıkları için müteessirdilc:jı; 'J'' 
menıleketin kanunlarını da ~eic:eOJJ 
yorlardı ve bulundukları nıefl'I ~' 
nunlarına itaat edilmesi şartt.ı. cİJı ıst1 

Kaçak ırgad, itiraz makaJ11111 f 
donarak dedi ki: •"'" fi• 
•- Kan döken adil benim tıor\;diı1"' 

(etti. Burada bulunanlar hepsi şa 
Lconsla tasdik etil: , 

•- Eve~ doğru söyleyor •· ııll' ı' 
Çiftlik sahibi gülümsedi ve detill 

veraıısla eiildi: ,,,ı1 
c.ul<ll" 


