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Telefon idare i memurları alarm iş• ~tinin verilme5 i iiz:crine 

soğukkanlılıkla ugınaklarına &"iriyorlar 

lıaı~yan---ta--ar-ruz~u 
tarşısında 
~ısırın vaziyeti 
l ~ ıaıra taarruz, nihayet Sol· 
~ WIJ lum'un ltalyan askerleri ta· 
ı'.'l>.t • rafından i,galile Libya isti
~ı.,_lllde baılamıt demektir. ltal • 
~' i{ Fransanın ıon günlerinde tan· 
~ "ttı~· h•rbe girerken, eğer Mısır ... 
~~. Uttefikleri bulunan lngilizlerle 
~ b'. harbe girmezlerse kendilerine 

ql •taraf kalacaklanru ilan etmiı· 

"lı~d" f ..._l"ııı' talyan askerleri, M111r top· 
~'1i o<. 8 ayak basmakla verdikleri 
l.'l>ı~ı. •ü tutmamıılardır. Buna kartı 
~~I r M111rdaki harekatı yalnız 
\.-.._~~ tevcih 'ettiklerini ve bütün 
\'.';dı~ 11 da Mısın İngiliz tasallu • 
('.it• . kıu-tarrnak olduğunu iddia et-
1."q~i "•ler de, bu aözlerin hiç bir 
~ , "e ıiyaai kıymeti yoktur; aa· 

d'ıt ~lrnfiribane aöylenmi, söz • 
~ı11~ "'.ettir. 
1 ., t ıotiklalini temin eden 26 a· 
\._"ıi il\ 936 muahedesinin 5 inci ve U:' ' '~deleri mucibince, Mı&ırın 
~ tal)•.tıni korumak üzere, bir in-
~ •~"onunun Mıaırda bulunma11 

1.:ı.ı~, •ktedir. 
~ •l nların, muahedenin bu nok • 
' ı..• alarak Mısırlılar üzerinde •'il. lkııınalan tabiatile pek gü • 

~ ·iı;. 
lt'q~.•n ziyade üstünde durmak 
~~1- •z nokta, taarruz kar,ısında 
~İt. ;:;ı hareketi ne olacağı mese
~ ~ •O Ue~edenin beıinci ~·~d~ • 
1.:, iltjJıl•nıldiği üzere,_ ~h.er ı~ı yük
~ tr aralarındakı ıyı munase ... 
~'\ q, "• ••mimi dostluğu teyid le· 
"' ' ,.,. b d . 1 d" \j'llif • ir ittifak ak etm•t.er ır. 
\._~~l~~a RÖre her iki devletın ha
,, '~ikası a;,,i istikamette yürü
\.. ~'>~ter taraflardan hirinin baıka 
~fil, •tle aralarında ihtilaf çıkarsa 
1. ~ lor bir arada ihtilaf noktasını 
-~· •tı:ı . 
~i~ "<ten ıonra Milletler Cemı • 
lı."""ı hQ' Qllerine tevfikan davayı ıulh 
1i1 ~-•hile çalıtacaklardır. Eğer ih
~"ıı~ ,, • nıüncer oluna, diğer taraf 
('~ı;~•lalarile müttefikine yardım 
~~t~ · 
~ ~;,1•r .~ir ıenedenberi Alman • 
lt'I ~'rh "1uddettenberi de ltalyan • 
~~ . halinde bulunduklan halde 
~':'!"diye kadar muharebeye 
Nlıı~d~ "~ bilhaasa ltalyan harbi 
l~ llıQ lıbıtaraf kalması mevcud it
-111,t( 8 •deıine aykın bir hareket 

C Necip Ali K 0 Ç 0 K A 
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Manş denizindeki 
LiMANLARA 

indirilen darbe -
terden sonra 

ALMANLAR iN 
İSTİLA PL-NI 

GERi 
KALACAKTIR 

İngillzle,. e1111ela 
ALMAN 

tahşldatını 

11uru~o,.ıa,. ! 
Londra 17 (A.A.) - Daily ralegraph ga· 

zete~ havacılık muharriri •unları yu
maktadır: 

İngiliz hava kuvvetlerinin Manş 
denizindeki limanlara indirdiği dar
belerden sonra, Alman istila teşebbü
sü geri kalacaktır. 

Alman istilasının hazırlandığı li
manlara karıı İngiliz hava kuvvetle
rinin müthiı hücumlan, Almanlann 
İngiltereye taarruz planlarını altüst 
etmi~tir. Fakat İngiliz tayyarelerinin 
büyük haoarat yapmıı olmalarına 
rağmen Almanlar gemi ve mavna 
yığınağa devam etmektedirler. A l
manlar, kendilerine has olan bir se· 
bat ve metodla bu hazıı lıkların sebe
biyet verdiği zayiatı nazarı dıkkate 
almamaktadırlar. 

Muhabir, İngiliz kuvvetlerine mensub 
)"Üksek rütbeli bir zabitin ,u sözierini nak
Jediyor: 

. ingiUz ha \.·a kuvvetleri hücuntlarına de
\.·am etmekle iııtlli te~bbfuJtinün daha ti
>·•de tehir C"debil"ttiinl ünıhl etnıckh•dir. 
A1manyadald aııııkert hedeneriu eMmmi,·eti 
gözden kaçınlmarnakla berAhrr, en "ön 
plıinda bulunan ,..e dü,man cü7.Utaml~rını 
~oialtmadan f:\."\.'el vuru lrna,ı l it.ım gelen 
Jıl'd cf kendi-.1nln ı,pu alhnd:ı bulunan P· 

hi llerde toplanmış: Alman nrmudnsıdır. 

Bu hül'umla.r haricinde, münakale yol
Ja.rına yapılan taarruz.tar, dü,mtuun bil) ük 
t•arnn:unun hau:rl.Jklarıru geriletın i..-ti r. 
Birbirini takib eden ağır bomba.rdm,an tay
yareleri tarafından düşmanın dok vr ge
mileri üzerine tonlarca yük!tek lnfil, lı,;h 
bomba ve yiiılercı yaıııuı bombası •blrıuf· 
tır. 

i sti·n af 
mahkemeleri 

açılıyor 
Memleketin muhtelif 
yerlerinde 
nisbetinde 

ihtiyaç 
istinaf 

mahkemeleri açıl
ması hususundaki 
1 a y i h a Meclise 

sevk edildi 
Ankara · (Husu~t) - İstinnf mah

kemeleri ihdası hakkında Adliyo ve ... 
kiletince hanrlanan kanun 18;-ihası 
Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. 
Liyihaya göre, memleketin muhtelif 
yerlerinde merkez ve sa18hiyet daire
leri Adliye Vek&letince tayin Pdilmek 
üzere, ihtiyac nispetinde istinaf mah
kemeleri kurulacaktır. Bu mahkeme
lerin hukuk ve ceza daireleri olacaktır. 

İstinaf mahkemelerinin her dairesi 
bir reis ve iki az.adan müteşekkil ola
cak, daire reislerinden başka ayrıca 

bir de birinci reis bulunacaktır. Bu 
mahkemeler, sulh hikimlerile i1k ''e 
AğırcC"ı.a hi.kim1eri aleyhindeki taz
minat davalarına. bu hikimler ve 
Cumhuriyet Müddeiumumlleri aley
hindeki ceza davalarına birinci dere
cede, ilk mahkemelerin vazifesi rlahi
linde bulunan davalara da ikinci de
recede olarak bakacaktır. 

H(!r istinaf mahkemesi, mıntakası da
hilindeki mahk(!meler arasında vazife 
ihtilftflarını halledecektir. Fiilt ve hu
kuki sebeblerden dolayı bir mahkrme
den diğer mahkemeye de dava nak
ledebilecektir. 

İstinaf birinci reisi, mıntakası dahi· 
linde tefti,, murakabe ve tahkik wla
hlyetlerine de malik bulunacaktır. 

Layihada bir de muvakkat madde 
vardır. Bu maddeye göre istinaf malı
kemeleri hikim ve Müddeiumumi!erin 
mevcuduna ve tahsisatla müsaade!oiine 
göre peyderpey tesis edilecek ve isti
naf mahkemeleri olmıyan yerlerde 
verilen cezai kararlar temyiz kabiliyc· 
tini hair olacaktır. 

Moskova Elçimiz ay 
sonunda vazifesi 
başına gidiyor 

Moskova büyük elçimiz AU Haydar Ak
tay bu ay sonlarında vazifesi başına avdet 
-:decektir. Sovyetlerin Ankara büyük elçi
liğine tayin edi len Nogradov SovyEtlcrin <:n 
gene diplomailarındandır ve hen~ 30 ya
tındadır. 

• 

İnönü ~1Fransız maslahatgüzarı 
b:.ıkk:n~~~;~~~~~ Surı·ye vazı·yetı·nı· tenv·ır ettı· 
rimize dönmüşler ve garda Genel 
Kurmay Başkanı Mare'81 Fef"ı.i Çak-
makla Vekiller, Parti Genel Sekreteri 
ve Parti umumi idare heyeti azaları, 

) meb'u!;lar, Genel Kurmay ve ?ı.1illi 

Müdafaa Vekaleti erkinile Vekalrtler 
müstepr ve müdürü umumileri, Mer
kez komutanı .,e Emniyet müdürü ta- j 
rafından &elimlanmışlardır. Vali ve ·~ 

Belediye reisi Nevzad Tandoğan :~-m ~ 
· Şefi Vil.iyet hududunda karşılarruştır. 1 

- ~~ -- -

Fransız • İtalyan mütarekenamesinin 
Suriyeye aid hiç bir gizli maddesi yoktur 

Ankara 18 (A.A.) - Fraıuız maslahd· 
gijzan de Mogicanlt, Suriye vaziyeti bak· 
kında Ulus gazetesinin bir muharririne şu 
beyanatta bulunmuı,tur: 

2 - Yüksek Fraruız komiserliği, manda 
altında bulunan memleketl~rın dahiU ve 
harici emniyetini tehlikeye koyabilecek ıu• 
rette doğuda askeri mevkilerden birinin 
terkini kat'iyycn tasavvur etmemiştir. 

Basvekil İzmirden 
' 

Nazilliye hareket etti 
İzmir 17 (A.A.) ~ Başvekil Doktor Re· 

fik Saydam bugün öğleye doğru Dt!mir 
konakta istirahat ettikten sonra ö'leyin C. 
11. Partisi tarafından şereflerine Kültür
parkta fuar kazinosunda verilen ziyafette 
hazır bulunmuşlar ve ak.fam üstü İnciraltı
na giderek bir gezinti yap~ışlardır. 
Başvekilimiz, bundan sonra S!lat 1!?.30 da 

Alsancaktan hususi trenle Nazilli istika -
Jretine hareket buyurmuşlar ve istasyon
da Vali Fuad Tub.al ve Komutanlar, Bele
diye rei!'i Dr. Uz. Parti Milletti~! Galib Bah 
tİ)'ar Göker, tehrimiı:deki meb'uslar, Parti 
erkanı ve askeri rical tarafından uğurlan
mışlardır. 
Başvekil, İzmirden ayrılırke, İzrr,ir hal

kının göstermiş olduğu sıcak ve samimi 
teşyi tezahürlerinden çok müteha~c;is ol ... 
duk.Jarının ve teşrkkürlerinin ı::ev~li İz .. 
rnirlilere ib18kını Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uzdan rica etmiştir. 

Ankara 18 (Husu!ti)- BAşvekil Refik Say
dam bir iki güne kadar buray"l gelecektir. 
lfüteakıben bir hafta kadar istirahat et -
rı~ek üzere Hataya gitmesi muhlcTTteldir. 

HARBİN NETİCE -
SİNİ- ARTAN BİR 
EMNiYETLE 
BEKLEYEBİLİRİZ 

•- Suriyedeki vaziyet hakk:ınitı son za
manlarda aslı olmıyan bazı pyialar dolaştı. 
Bu ışayiaların, manda alb.nda bulunan mem 
leketlerde Fraasız bükOmetinln dürüstane 
bir tekilde vazife.sini ila etmek huswıu.r:.daki 
müspet ve kat't niyetinden Türk efkiıı u
mwniyesini ı,üpheye düoürebilme:ai dolayı
sıle çok müteessirim . 

Size bilhassa şu hususları iasrih 
mezunum: 

etmeie 

3 - Harici hiçbir tesir Fransız yüksek 
komiserliğinin Beyrutt&ki siya& faaliyetle• 
rine müdahale ebnemektedir. 

Ve bir Türk gazetecisile konutmaklığım 
hasebile şunu da ili.ve etmeme mtlsaade 
ediniz: 

Kederlerine kar,ı Türk mHletinin 'ös .. 
terdiği sempatiden derin suret~ mütehastls 
c-Jan Fran.'18, Türkiye - Suriye arasında 
mevcud mün.Mebetlerin itimad verici ve 

1 - Yapılan imalar hilifına olarak, Fran- dostane mahiyetlerini muhafaza \'e idame 
sız - İtalyan mütarekenamesi Suriyeye mü- etmeleri hususunda elinden gelen gayre .. 
teallik hiç bir giı:li maddeyi ihtin etme - Ti sarfetmekte hiç bir suretle ku.nır etme .. 
ırektedir. meğe kat'i surette a.unebniştir.a 

Kömür fiatlarından 
herkes şikayetçi! 

Halk kömürün fazlaya satıldığından, eksile 
tartıldığından, depo sahibleri ise nakliye 

ücretinin fazlalığından şikayet ediyorlar 
Odun, madenkömürü, mangal kömürü 

meselesi henüz halledilmemu,tir. Fiatları 
nıurakabe komisyonu odun fiaUarını tespit 
ettiği halde, bazı depo sahihlerinin buna 
riayet ~tmediğinden bahaedi ~mektedir. 

Mangal kömürü son günlerde perakenrle
ciJerde 6 buçuk kuru$&, yedi kunışa kadar 
satılmaktadır. Halbuki Ticaret müdtirlü
j'iündekl komisyon, mRna11l kOmürU fiatla
ı mı te:<;J)it ed~ekti, bunun için de lklcdiye 
İktısad müdürlüğünün rPparu bekleniyor
du. Böyle bir rapor komisyona gelmediği 
için, fiatları murakabe komisyonu tarafın
dan mangal kömürüne bir fiat koymak ka
bil olamamıştır. 

Bank depasundan aldıld~ı kömürleri nak .. 
liye ücretlerinin fazlalığından depalarına 
sevkedemediklerinden fikiyetçidi.rler. De
po sahihlerinin iddialarına aöre, bilhassa 
Ye,ilköy ve Adalar için ton ~lna B"le ... 
diyece konan 180 kurut nakliye ücreti ki!i 
gelmemekte. buralara bir t.onun nakliyesi 
3 lirayı bulmaktadır. Şehir dahili için ko· 
r..en 11& kurut nakliye de kifayet etıne • 
mektedir. 

Bu hususla dün Belediye İktısad müdür
lüğüne bazı Şıikıiyetler yapılm1', Bele .. 
diye tarafından bütün kaymakamlıklara bir. 
tebliğ gönderilmiş ve nakil ücretlerinin teı .. 
pi t edilmeıd bildirilml~Ur. 

Kokkömürü utışlarından h2lk da, de-po 
sahibleri de tiklyet etmektedirler. Halk, 
kömürün narktan fazlaya sab.ldığından ve 
eksik tartıldığından, depo sshlblori de Eti Çörçll düşmanın 

habel'almaması. SON HABER 

Allıkadarlar, nakil ücretierlnln fulalıf, 

yüriinden kokkömürü Hatlarının blraz 
yükseleceği kanaatinde olduklarını söyle • 
rıektedirler. 

için h afi celse Al I 2 O O 
altdini istedi man arın 

İngiliz Başvekili 
ÇÖRÇ iL 

Londra 17 (A.A.) - Bu gün öğleden 
sonra Avam Kamarasında söylediği nutuk
ta, Çörçll demiştir ki: 
·- Umumi harb variyeti hakkında mu

fassal beyanatta bulunmayı lüzumlu addet
miyorum. HBdiselerin hepsi neşredilıniştir, 
denilebilir. 

Trablusgarbda İtalyan ordusunun ileri 
harEketi vardır. Sollumu tubnakta olan 
iki İngiliz müfrezesi çekilmiştir. Dü~man 
hala müdafaa mevzilerimizden bir mik -
tar mesafede bulunmaktadır. 

İngilter€'nin \'C İrlandanın istilôsı mak -
sadile Alman gemi ve mavnalarının yayıl -
ması devam etmektedir. Fırsatın mÜSHid ol
duğuna hükmettiği anda Hitlerin bir te • 
şebbüs yapma.oıını bcklcıneliyiz. Binaena .. 
leyh her türlü Hıtiyati tedbirlerimizi idame 
etmeliyiz. Düşmanın gemi tahşidatınu ve 
başlıca a!"keri hedeflerine her geee yapı -
lan ı;:iddetli bombardımanların düşmana iras 
ettiği hasarları değerinden az tahmin et -
memeliyiz. Düşman gemilerine ve mavna
larına inkar edilmez bir surette ciddi ha -
snrlar verdirilmiştir. Avam Kamaraıını te
mın edebilirim ki, geçen zaman zatfında 
kuv,•etlerimiz denizde, karada ve havada 
kafi olarak inkişaf etmiştir. . 

Pazar günkü harekit, bu güne kadar In
gilız hava kuvvetlerinin yaptıklarının en 
parlağı ve en fazla semere vereni olmuştur, 
Düşmanın aded Iaikiyetinde büyük rah

neler açıldığını tahmin ettirecek bariz se
bebler vardll'. Uzamakta olan bu harbin 
netice~ini mütezayid bir emniyet havası 
içinde bekliyebiliriz. 
Tethişle sakinlerini itaate almak ve kar

gaşalığa sevketmck ümidile ve bu suretle 
bunların hükiımete tesir ederek sulh yap

[Arkıuı ..ıılfe Z ıütun i da] 

tayyare ile dünkü 
hücum püskürtüldü 
Londra 18 (A.A.) - Alman layyarolcri 

dün gece yeniden Londra üzerinde uçmuş
lardır. Bunlar hava dafi toplarının fevka
lide şiddetli ateş.ine maruz kalmışlardır. 

Döıdü dafi top.lar ve biri bir İngiliz avcısı 
tarafından olmak üzere beş bombardıman 
tayyaresi düşürülmüftür. 

Dün öğleden sonra 200 Alman tayyaresi 
Kent sahilini a,mışlarsa da Londraya var
madan evvel mukabil hücumlanmızla da
ğıblmışlardır. Büyük bir muharebe olma -
ını.ş, küçük çarpışmalar cereyan etmiştir. 

5 Alman tayyaresi avcılar ve 2 Alman 
tayyaresi de da.fi topları tarafından düşü
rülmüştür. Bu suretle dün düşürülen Al
man tayyarelerinin sayı!l 12 yi bulmuştur. 

Dünkü baraj ateşi 
şimdiye k a d a r 

görülenlerin e n 
siddetlisi oldu ! 
' Londra 18 (A.A.) - Dün Londrada hava 

r.-.üdafaa barajı büyük hava taarruzları ba{
l:ıdığmdanberi kaydedilen baı·ajların en 
şiddetlisi olmuştur. -Ateş 'al~ saa't sürmüş
tiir. Alman tayyarelerinin lngiliz toplarına 
meydan okuyanları sür'atle ~alga dalga 
geliyor ve bulutlar arasında saklambac oy
nuyorlardı. Bu korkunc bir oyundu. Alm.3.n 
p!'otları tam barajın üstüne cesaretlP. pike 
ediyor, yüksek patlama kaliblyeti olan bü
yiik bombalar atıyorlardı. 

Almanlann isabet ettirmekle ö~ilrıebile
cekleri hedefler arasında bir hastane ile 
Mountstreet'de bir jezvit evt bazı büyük 
mağazalar ve ikametglhların bulunduğu 
uıahalleler varclır. Alman tayyıre:cri ii -
zerlerine demir saçan bir nevı kutunun 
geldiğini görüyor ve her tayyarenin etra -
hnda obüsler düdük çalıyordu. 

Banliyö evlerine yüksek patlamn. kabili
ye>tli bombalar düşmüş, bir kaç kişi ölrnüş
tür. 

Düşman tayyareleri doğu şimalin bazı 
bölgeleri üzerinde de uçmuflardır. Bir golf 
tahasile ikametgi.hlar üzerine on iki bdar 
bomba diifmiiflür. 

INGILIZ DOMINYONLAR 

NAZIRININ BEYANATI 

« İngiliz donanmasi 
Akdenize hakim b> 

«Pek yakında İngilte· 
dôminyonlardan 
halinde müte -

hassıs pilotlar geliyor» 

reye 
kütle 

Londra 18 (A.A.) - Domlnyonlar Nazın 
Lord Kaldekot Lordlar Kamar .. ında İngl• 
liz donanmasının Akdenizdeid harekAhndan 
bahsederek bilhassa şunları söylemiştir: 
•- İngiliz deniz kuvvetleri son altı gün 

zarfında Akdcnizde mühim bit faaliyette 
bulunmuşlar ve düşman tarafından en kü
çillı:: bir lz'aca uğramAmışlardır. Aynı za• 
nıanda şarki Akdenizdeki donanmamız , .. 
l:cmmiyetli bir surette takviye edilmiştir. 
Rodosta, SardU.nyadaki tayyare meydanla .. 
rilc 12 Adadaki üsler ve meydanl:ı'."' muvaf
fakiyetle bombardıman edilmiştir, !nglHz 
donanması düşmanın Libya !l'! olan muva
Qla ve münakale.ini büyük mikya•ta ~ek .. 
teye uğratmıştır .• 

Lord Kaldekot müteakıben domin)'orJann 
itttparatorluk harb gayretine ol:.n yardımla
rından sitayişle bahsetml!! vtı rlemL,-tir ki: 

•- Pek yakında küt:e halinde mütf'ha"ISıl 
r-ilotlar l{elccektir. Bunlar, tayyarecilik 
Mevzuunda muvazeneyi tesis etn1emite var
dım edec~kler ve ı.aff"rin kat'i amilleru;den 
b:ri olan hakimiyeti bize temin edecekler
dir.• 

Lord Kaldekot nutkunu bitirirken Japon .. 
yanın Hindi('ini üzerinde hir tnzyi'<: yapa
cağı ve Hindiçiniyi tecavüz eder"k: orada 
ü~ler tesi~ini istiyeceği hakkındakı pyia
lara dair şunları söylemiı,tir: 

•- HükWneti Kraliye Hindiçinide ıta .. 
tükonun mahfu~ kalma~u lcab ettHH hu!ıu• 
!undaki kararını Japon hüktımctine açık
('O. bildirmiştir.• 

ansta sonbaharın ilk 
fırfı"3SI baıll~dı ! 

Londra 18 (A.A.) - Bugün Pas d> Calais 
boğazında şiddetli bir bora c&mektcdır. Bu 
bora sonbaharın ilk fırtınasıdır. Küçük nak
ltyelerle her türlü ihrac harekı!U bugün 
için imkansız görülmektedir. Fırtına bo .. 
ğazda denizi kabartmakta ve aalıile çok 
büyük dalgalar çarpmakladı~. 

. 
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Çivi buhranı 
İthallt piyasasının muhtac olduğu mad .. 

delerden biri de çividir. Piyasada mevcud 
çivilerin fiatları da artmaktadır. Hc.lbuld 
Flatları l\!urakabe komisyonu her nevi çivi 
fi.atlarını te'J)it etmişti.. Fakat çivi tacirleri, 
komi!)•onun teıırpit etliği fiatlara itiraz et
mektedir. 

Rudyard Kiplinl'den . 
L 

OM İ O 
ÇEVİREN: ÖMER NEJAD -

acıklı bir mektubla btld!rc!L 

Rumen Ticaret 
heyetile temaslar 

l'''''''i('lsll''''lli'aERLER'''''''I 
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Jktısad 

* BASRA YOLU - Irak demiryolları, 
Ba~ra yolunun inkişafı için tarifelerde ten
zilat yapmıflır. 

Müzakereler şehrimiz- * DüNKü iHRACAT - Dün limanı • 

1 
Dh7.dan muhtelif memleketlere 21 bin li

de müsaid bir hava ralık ihracat olmu,tur. Bunlar!n arasında 
t Fınlandiyaya 13 bin kilo deri, I.tviçreye 25 

d bin kilo fındık vardı. 
e V a m * KAHVE İTHA[ATI - Brezilya kah-içerisinde 

etmektedir 
ve firkeli tarafından Amet'ikadan getirilen 
kahveler Lizbonda kalmıştı. 5000 çuv~l olan 
bu kahveler Lizbondan buraya getirilmek
tedır. 

* KAGJDCILAR BİRLİGİ - Ticaret 
Vf"kaleti kiığtd ithalat tacirleri arasında bir 
birlik te1kilinf" karar vermı.ur. 

* İPLİK BUHRANI - Sümer Bankın 
iphk .f\alJarıru artıracağından bahaeclilerek 
tüccar, elindeki ipli)(i saklamaktadır. Sü -
me-rbank İst.anbul tube~i bu haberin doğru 
olmadığını 1ddia etmektedir. 

Vilayet ve belediye 

-
Ayakkabıcılar 

Cemiyeti 
Ayakkabılara da 

«Yerli malı» dam· 
gası vurulmasını 

istiyor 
-o-

u 

Yerli kumaş, yerll derilerin üzerine, 
cTiirk malı• diye işaret konmaktadır. 
Beyoğlunda ban mağazalar yeril a~t&.kk-:-ı
bılarını, Avrupa malı diye rniiŞcteriye sat
maktadırlar. Bu gibi h8dhıcler üzerine, 
Ayakkabıcılar cemiyeti, İktısad müdürlü
ğiine müracaat ederek, yerii ınah dav;:ı~nn 
riayet etmiyen, bu gibi mağazal'lrla müca
dele edilmesini ileri sürmektedir. Ayakka
bıcılar cemiyeti. reisi Abdu!!ah diyor ki: 

Bir taraft:ın itiraz tetkik edilirken, di~er 
taraftan piyasaya, çivi ithali için imkiuılar 
aranrn&ktadır. Çünkü bu lmk.1.nJar aran -
m::ı:ı.c:a, bu gidiıııle bir kilo çivi 120 kuruşa 
kndar yükselecektir. 

Dün, Ticaret müdürlüğü, çivi tecirlcrini 
davet ederek çivi ithali içln teşebbüse gi
rişmelerini tavsiye etmi,tir. Çivi ithaline 
teşebbüs edenlere her nevi kolaylıklar da 
göstf'rileceği vadedilmektedir. 

Çeko-Slovakyadan, MacRrhıta.ndan, İs
veçten çivi almak için tefebbiliılere girı ... 
şilm4Ur. 

l hracat hareketleri 

İngiliz firmaları, pamuk, krom istemek -
tcdirler. Macaristandan da susam, tiltik.1 

tütün ta1eb edilmektedir. 
İlk defa olarak da İaviçrcden pamuk sa

tın alınmıthr. Finlandiyanın da tütün lı.te
mi~lerdir. Fakat Finlandiya firmaları, tü -
tünün sif olarak Fintandiyaya teslimini 
,.rt koymaktadırlar. Bu tekllf kabul edil· 
memi,tir, - H. A. 

Mis Le:ter1 nişanlısı Filgaron'dan Hinde 
hareket eden vapurun güvertesinde ı;öz 
yatları içinde ayrıldı. Ağlamağa hakkı var
dı. Çünkü hayatta yegine sevdiği adam, 
Hinde bu vahşi ormalann, kaplanlar, kob
ra yılanları ve koleranın yanyana bulundu
ğu meml~kete gidiyordu. 

Filgaron, güvertenin beyaz parmaklık -
larına ya~lanmış, gene kıza bakıyor, ken
dini onun kadar bedbaht hi~setmeklc be
raber, ağlamıyordu. O •imdi Hindi.standa 
çay ziı·aatile meşgul bir kumpanyaya me
mur olarak gidiyordu. Çay ekimi ve yetiş
tirilmesi hakkında hiç bir fikri olmama -
SJna rajmen gözlerinin önünde çay fidan
lıklarile dolu vadileri, tepeleri, canlandırı
yor ve kendi~ini bu tepeler arasında at üs
tünde dola;ııır ve her ayın tam birinde kum
panyadan dolgun maaş:ını alırken görüyor
du. Bu işi kendisine temin etrni• olan da
yısına kartı büyük bir minnettarlık hUsl 
duyuyordu. Artık ihmalci ve geVtek tabi· 
atini terketmeğe ve her aene dolgun maa
•tndan tutarının mühim ~ir lwmını birik
tirmeği, 11-z zaman içinde Ingiltereye nİf8n
lısı Mis Leter'le evlenmek için dönmeii 
düşünüyordu. 

Filgaron ,öyle bir cevab yazdı: a .. 
•Seni daima se:veceğim, ebediyete, naJ1l eli 

tenahiye kadar seveceğim. Sana ebediY r 
sadık kalacağım. Jı.ieğerse bütün pd~ 
birlbirlerine benzerler ve çok çabuk UJl"ll .. 
larmıe. Kalbimin. hir bir :ıaman iyi 0~ ,. tınl"" 
yacak yarasını bir hatıra olarak iyi e r,t" 
yeceğim, Jyi etmeğe çalışmıyacail-JTl· \ ı• 

' do. 
ıın kalbim kanasın, yeter ki ıen meı o. );iı 
Seni daima bekliyeceğim, fu kadarını bil ot" 
hazan eski aşka avdet edenler de bUÜl 
muş!• • b'I 

Gene kız, sekiz sahife tutan bu ınektu dJJ' 
aldığı zaman bedbahtlığını daha ~ ,. 
anladı ve renkli zarfı göz yaşlarile JJ1' 
tarak bürosunun içine sakladı. b\J!I 

Filgaron göndermit olduğu nıektıl 
vereceği neticeleri unuttu ve çalı~ 
devam etti. O &t'alık güzel bir Hindli kıJ 
lan Dunmaya'ya tesadüf etti. hı" 

Bu kızın kanında ancak dağlılardı ~ .. 
nabilen bir sıcaklık. gözlerinde bakanl ,tdS
gur:.. edici bir ifade, e!l'arlı bir mana 11 

Bir kellme ile çaplan ve zeki bir kıJdl-ı,ı.ı): 
Filgaron, bu Hind gUzelile çok ç.t JctOlf 

anlaştı. 0 1 esasen Londrada b_ır• ~
olduğu muhiti çoktan unutmutı Jlind ~ 
nı ikinci bir vatan olarak benimsemej:e 
lamıttı. , 9l" 

* BELEDİYE KOOPERATİFİ- Belediye •- İşaretlenme nb:amn~mcı::i mucibince, 

Üç senedenberi Fllgaron, dostlarına yük 
olarak boş bir hayat geçirmifti. Tabii ya
pacak başka bir işi olmadığı için Mis Le .. 
ter'e işık olmuştu. Çok kibar bir gene 
olmasına rağmen görütlerinde, fikirlerin
de, ve prensiplerinde sağlam bir esas yok
tu. Dostları her ne kadar can 11kmağa ba,
ladığını kendisine hissettirmedilerse de Fil
garon, Hinde hareket elmek üzere ken -
dllerine vedaa geldiği zaman rahat birer 
nefes aldılar. 

Dolgun olan maaşı hayli yükgelmıttl~ -
naenaleyh gene adam memleketine d:,ı, 
meği düşunmektt'n ziyade Hindli bit atıf'. 
evlenmek ve Hinde yerleşmek kal' ııll
verdi. O zaman tam yirmi yedi yaşında ,td
Nihayet bir gün bu kararını tatb~ bili"' 
Çok faziletkir ve kendisine derin bit ,,ı 0-
met ve sevgi gösteren Dunmaya Ue e ~ıJI 
dl. Bir sene zarfında vahşi Hind daAJJlfl r 
bu çapkın kızı bir Avrupalı gibl ı!Ytnı"' d' 
ve garb kadınlarının itiyadlarını ed.inıll 

kooperatifi umum! heyeti dün toplanmtfllr yalnız dC"rilerin ü1.erine ·Türlt malı• lfareti 
Toplantıda Ticaret Veklieü namına Hay - konulmaktadır. Halbuki hu nizamnameyi 
reddin Şükrü bulunmu,tur . ..Dünkü görüf- yı·.pmaklan maksad, halkın sahn aldığı 
mf'lerde, eski idare heyetinin hesabh•rını malların yerli. olup olmadığını Anlamasıdır. 
tetkik için yenl idare heyetine aalilıiyet Halbuki halk, deri değil eyAkkabı ahr. 
vuilmiftir. .Türk malı• h.aretinin ayakkilbılanı.1 d.3 * KÖ)1ÜR DEPOLARI AZDIR - Be- üz.erine konulması llzım.-• 
lediye, Adalar ve Yetilköyde kömür dePo- İktıı::ad Mıntaka müdürlüğil bu meseleyi 
ları açmadığL için bu semtlerden fikiyet - ıetkik etmektedir, 

17 eyliil 940 
Açın. Kapanlf 

Londra 1 Sterlin 5 24 
Novyork 100 Dolar 132,2(1 
Paris 100 Frc. _ 
Milano 100 Liret _ 
Cenevre 100 İsviçre Frc. 29,605 
Amsterdam 100 Florin _ bqladı. ,j. 

IE"r ba,lamıştır. Belediye bu ıikiyetleri tet- ----------------
Berlin 100 Raylımarlı: _ 
Brüksel 100 Belga _ 

Filgaron, seyahat müddetince müstakbel 
mesai tarzı hakkında ıeniş plinlar çizdi. 
Hindde bu yenl işinde at gibi durmadan 
çalışacak ve İngiltereye muı.afierane avde
tinde güzel nifanhsile evlenecekti. 

Halbuki bu malarda Filgaron'un ~11 r' 
mektubu ~1is Leter'in hemen hiç bit dl' 
elinden düşmez. olmuŞ"tu ve zavallı kllıc;olt". 
ima Filgaron.un Darjiling havalisinde, uı'li 
ra yılan!arı ve kaplanlar arasında t.eh .,t 
Vıi! bedbaht bir hayat geçirdiğini sanıY~ 
i!zülüyordu. Evlenmelerinden üç sene ~ 
gene kocası bir kalb romatizmasındsD tıi' 
!ünce, Mi8 Leler bu hôdiseyi AllahJl1 ~ 
müdahalesi saydı ve e~k.i nişanlısı.nl11 fi 
aşk mektubunu yeni bir üm.idle ok\J.Ô: 
defalarca öptil. Aradan seneler geçn;ıi~ ,ıt"" 

Türk heyeti reisi Se"et Berkin ve Rumen 
he~·etl rrloııl Yordan mü1.akere esnasında 

Bir iki haltadanberl Ankorado bulunan 
Rumen heyeil, dünden ilibar~n şehrimizde 
müzakerelerine devam etmektedir. }.1Ü7a

kere1erde, Türkiye namına muralıh:ı.~ ola
rak Dıt Ticaret Umum müdürü Servet Ber
kin. muavini Talha bulunmaktadır. Heyet 
t:::u sabah ela, takns limited firkctin.-le ken
dilerine ayrılan bir salonda müzUcerelcrl
ne devam etmiştir. 

Dün bir akşam ıazetesi, heyetin müz.a
kereleri tatil ederek, direktif a1n\llk için 
Rumanyaya gideceklerini yazmı~t.ır. SeNet 
Btrltln bu haberin yanlış o1dujun1.l, müıa
kerelerin müWd bir safhıtda cereyan et
bA:inl bir muha.rririmize söylemiftir. 

Bir polis tevkif edildi 
Altıncı Daire önünden geçen bir arabacı .. 

yı arabuına fazla karpuz ylikledigi için çe
viren ve zabıt tutmamak için 3 lira rf4vct 
istediği iddia olunan Talit Bakmana adın
da bir polliı memuru dün adliyeye Vt>ril
miş. dördüncü sorgu hiltimli~ınde 10rgusu 
yapıldıktan sonra tevkif edilmiştir. 

İtalyan taarruzu 
karşısında 

Mısırın vaziyeti 
[Başmakaleden devam] 

Fakat bu gün ltalyanlann Sollum'u 
ifııal elmelerile M111nn hakimiyet hak
kına fiilen tecavüz edibnif olmakta • 
dır. Bu vaziyete göre, Mııır, ltalyaya 
kartı harbe girecek midir? Bizim ka
naatimize göre, bu gün tahakkuk eden 
prtlar içinde Mısırlılann İngilizlerle 
mukadderatlannı tefrik etmeleri ve 
harbe ııirmeleri lazımdır. Aksi halde 
ittifak esaılanna riayet elmemİf ola· 
caklardır. 

kik etmektedir. 

* ŞOFÖRLERİN KIYAFETİ - Şoför -
Ierin koyu kurşuni renk bir ceket ve ay
ni renkte kasket giymelerine, Belediye En
cümeni tarafından karar verilmiftir. 

* YEŞİi.KÖY NAHİYE MÜD[RÜ -
i"e•ilköy nahiye müdürü Muhliı Turawy 
Kumkapı nahiye müdürlüğüne tayin edil
mlıtir. * KAPALIÇAR 1 - Belediye, Kapalı· 
~arşının tamiri için 50 bin lira sar(edecek
tir. Çarşıda havayı değiştirmek maksadile 
menfezler yapılacaktır. 

* ASFALT YOLLAR - Kapalıçarşının 
ana yolu, Mahmudpatada Kuyumcular 
caddesi asfalt olacaktır. 

Maarif 

*İLK OKULLARDA İlk okullarda 
tal•be kaydına baılanmııbr. İlk tedrisat 
mHietti,leri, kendi bölgelerinde kayıd va
ziyetini tetkik etmektedirler. 

* MAARİF MÜDÜRI,ÜGÜ TF.ŞKİLA • 
Ti - Maarif müdürlüğü teşkilib, görü
len ihtiyac üzerine daha ziyade genişletile
cektir. 

* YABANCI OKULLAR - Yabancı o· 
kul!ar bu Rneki kadrolarını yaparak Maa
rü müdürlüiüne vermielerdir. 

* HAVACIUK DF..RSLERİ - Bu sene 
m~kteblerde havacılık dersine ehemmiyet 
vtrilecektir. Bu arada el işleri derslerinde 
tayyare mode11eri yapılacaktır. İyi model 
yapanlara mükA!at verilf'cektir. 

* KAYSERİ MAARİF MÜDÜRÜ -
İs~nbul Maarif müdür muavinletinden 
Muvaffak Kayseri Maarif müdürlüğüne ta• 
yin edil mi, tir. 

Müteferrik 
* ŞFJIBi~IİZDEKİ NGİLİZLER İs-

tanbu1daki İn~liz. kolonisi, İngiliz hava 
kuvvetlerine yardım için, kendi aralarında 
iane tophyerak Uti tayyare almağa karar 
vermişlerdir. 

*HATAY VALİSİ- Hatay Valisi Şükrü 
Sökmen"üer şehrimize gelmiş, Vali ve Be
lerliye ttili LUtfı Kırdarı ziyaret etmit11r. 

Bir gecede iki 
hırsız soyan 

eY 
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Adliye işlerinde 
sür'at temin ediliyor 

Mün(erid hi.kimlik usulü kabul ve yeni 
oıahkemeler ihdas edildikten &0nra eskiden 
mevcud asliye ceza ve ticaret mahkemeleri 
ellerindeki davaların mühim bir kısmını in
tac etmlş:lerdir. Şimdiye kad,U' yenı dava
lan aJmıyan ve ellerindeki dosyalar üzerin
de çalışan bu mahkemelere bu ay başından 
itibaren yeni ihdas edilen m.:ıhtc.en1e!f~rle 
b!rlikte ve onlarla müsavi surette dava 
scvkedilmeğe başlanacaktır. Bıı suretle1 

adliyede mat1ub sür'at hasıl olmuş buluna• 
cak, davaların kısa ı.amanda ve mümkün 
n~ertebe taliksu: olarak intar.ına çalışılacak; .. 
tır. 

Atina 100 Drahmi 0,9975 
Sofya 100 Leva 1,6225 
Prııg 100 Çek Kronu -
Madrld 100 Peçeta 13,90 
V arşova 100 Zloti _ 
Budapeşta 100 Pengö 26,5325 
Bükre, 100 Ley 0,625 
Belgrad 100 Dinar 3,175 
Yokohama 100 Yen 31.1375 
Stokholm 100 İsveç Kronu 31,00S 
Moskova 100 Ruble -

ESHAM ''E TAHVİLAT 
MC'rkez. BankR~ı peşin 102.50 

ANA[Q)O iL. U 
HABERLERi 

Filgaron, hayallcrile başbafB Hindistan 
limanlarından biri olan Darjiling'e doğru 
yaklaş:ırken Mis Leter evinde annesinin ve 
b~ba~ının nasihatlerine rağmen mütema -
diyen ağlıyor ve vazifelerini ihmal edi ... 
yordu. 

Filgaron vapunın uğramıt olduğu her 
iskeleden nitanhsına uzun a,k mektubları 
gönderiyordu. Uzun bir yolculuktan sonra 
nihayet Darjiling'e geldi ve bir kaç gün 
içirıde çay fidanhklannda çalışmaya baş
ladı. Böylece aylar geçti. İklime ve kum -
panyanın görenek şeklini alan mesai tar
zın.- ahtt.ıktan eonra nifanh~ını ancak pek 

1 

ender olan istirahat saatlerinde hatırlam:ı .. 
ğa başladı ·ve zaman geçtikçe bu tarışın ha
yal yavaş yavaş silindi, kayboldu. Fakat 
Mis Leler, gene adamı bir türlü unuUtmı -
yordu. O, hayatında sevgiyi yalnız bir er-.. ________________ keğe inhiMr ettirmekten mistik bir zevk 

Hava Kurumuna yardımlar - Hava Ku .. 
rumuna yapılan yardımlar hakkında Kon
yada bir hafta içinde yapılan tebarrüat 
miktarı 3,500 Jirayı bulmuş:tur. Bu arada 
Konyanın Yarma iıahiyeı.ine bağlı Yarma 

S f f A k 
köy halkı 192, Ova Kavağı köyü 130, Şatır 

a et rl aRIR köyü 82, Sakyalan köyü 154, i<Jmail köyü 

1

123, Bakırlolu ltöyü 113, Divanlar kö,yü 147. 
Gene koyü 84, Tatlıkuyu köyü 37, Hay • 

duyan k1zlardandı. O sıralarda hakikaten 
evlenilebilecek bir gene; güzel Mis Leter'e 
t3lib oldu. Aile~inin ı!l'arlan ve Filgaron'un 
hiç bir şey vadetmiyen muammalı mektub
ları karşısında jtenc kız ,bu yeni talihle ev
lendi ve Filgaron'a her şeye rağmen ken
di.sini unutmıyacağını ve zoruna yaptığı bu 
evlenmeden dolayı ömrünün sonuna kadar 
saadelten uzak kalmağa mahkOm olduğunu 

imzasını taklid eden ~!1~e1!iş~rakaya lSO, Küçük koy lOO 

bir gene tevkif edildi 
Muhtelif zamanlarda subay ~lbisesi ı:iye

l"C'k evlenmek vadile bazı gene kJzlan do
landırmak: ve sahte evrak tan2in1 etmE:k: 
~uçlarile adliyeye verilen ve ınn mahkO.
mlyetini on gün evvel bitirerek tahliye edi
len Ahmed adında bir gene dün c!e Gümiiş
suyu civarında şüphe üzerine çevrilmiş, li
r.eri aranınca yeni bir aahtek3r1ık işi üze
rinde olduğu anlaşılmıştır. Ahmedin üze -
rinde, sabundan yapt.ıiı taklid miıhi.it'lerle 

tT.ühürlenmiş sahte bir subay hüvi~·et cüz
danı, bir nüfU! ldğıdı ve ltfillt Müdafaa 
Vekili Saffet Arıkanın !ıl.ıat'if Vek1lliği 

zamanına aid üç tane kartı b11lunmu~tur. 
Eu kartlardan birinde İstanbul Vali$1ne, 
birinde de Maarif müdürüne, Ahmede mü
nasib bir iş verilmesi tavsiye edilmektedir. 

Ahmed dün adliyeye te,lim edilmi~, Su] .. 
lınahmed ikinci sulh ceza mahkeme!inde 
.orgusu yapılmıştır. 

Giresunda - Giresunda Boncuk orman 
şirketi 200 lira vermiştir. Kuruma aza ya
zılan vatanda,lann sayısı Bismil'de 1,700 ü 
ve İzmirde altı bini bulmuştur. 

Pülümütde 133 liralık teberru kaydolun
muştur. 

t,kendenında - 1skenderunda Hava ku
ntmu menfaatine verilen baloda hın küsur 
liralık hasılat elde edilmiş:Ur. 

Diğer taraftan İzmirde Kadriye Gönül • 
şen, Bursada telgraf memuru Celil Baykar 
ve eşi evlenme yüzüklerini kuruma ter -
keylemişlerdir. 

Karaburunun kurtulufU - Karaburunlu
lar bu gün içten tezahüratla kurtuluşları .. 
nın 18 inci yıldönümlerini kutlamışlardır. 

Mersinde 

-

-cBu kadar kıaa mesafe için 
nöbet kaybedemem!» 

İsim ve adresi bizde mahfuz bir okuyu
cumuz.dan aldığımız mektubda deniliyor ki: 

Mis Le ter, kocasından tevarüs ettii1 t -
vetle eski nlıııanlısını, bulunduğu vaıif.ro
len kurtarabileceğini ve bpkı rom&" fı' 
olduğu ,gibi ilk s~vgilisine ,qk ~e. aııı;:.jııl 
türeceiını ve mutebakl gunlerını rı ı -ti 
edici ıöz1er ve dillerden uzak.ta saad~ 
ıüktln içinde aevgilisile başbap a:eÇ 
ğini düşünüyordu. • bı.tl~ 

Bu ümidle Hinde geldi. Fllgaron ~, )<iti" 
Karısı, güzel Dunmaya, Mil Leter ı 
bir (IOkilde kabul etti. , f<' 

Mis Leler, hayatını boı bir iirnldiD .,<" 
rattığı bedbahtlık içinde geçirme,nln e'J'I!' 
diği sukutu hayalle lnıı;iltereye d~.n~ ~
başka çare göremedi. Bu aşkta but~ -
nah ve ayıblann ağırlığı hiç de 16Y p.r!' 
matlığı halde iki gene ve güzel kadın ~' 
fmdan sevilen Filjaron'un omuzlarına 
lenJyordu. 

harb Çörçil dün 
vaziyetini anlat~!..ı,ı 

[Bat tarah 1 inci aob"~ 
maısı vahimesile Alman hücumları ~ıoJtw· 
Londra sivil halkına tevcih edı 1 i"' 

Buckingham sarayına ve sevgili J(.tf tı(i' 
Kraliçemizin talnslarına tekrar edi]ell ,ı ' 
cumlar, barbar evsa!larından mas.dB-d lf' 
kirı umumiyeyi te~viı gibi bir ı:naks'l ~, 
lihdaf etmektedir. Tabii bu hücurnia' ull ' 
dnf ettikleri gayelerin aksine bir akS iJf ' 
mel doğurmuşlar, Kral ve Kraliçeyi rtlıJ ı-f 
tereken maruz kalınan tehlike gibi ye ~· 
mukaddes bağlarla mlllete bağlııınıtl'~ 
Ağustos sonuna kadar zayiat rak&JJl 

vermiştim. ıc•&ı" 

Bu meıelenin hukukan batka ıu· 
retle tehirine imki.n yoktur. Şu daki
kada Mısır milleti bir imıilıan karıı· 
ımdadır. Eter Mısır her hangi bir ça
reye batvurarak lıalya ile harbi ter· 
cih etmeue memleketin faıiıt emper· 
yalizmi tarafından itıa1ine zımnen 
muvafakat etmit olacakbr. Bu hareket 
Mısırın bayati menfaatlerine ne dere
ceye kadar uygundur? Bu, kendileri· 
nin takdir edecekleri bir feydir. Bi
zim gördüğümüz hakikat, gene, muh
teris ve fakir emperyaliı:min zengin 
Mııın emecefi, bitireceiidir. Bu aün· 
kü Muırın ıervet ve refahı ileride la
ba11ür ve hıçkınklarla yadedilecektir. 

Evvelki gece Caddebot>tantnda Rı!atin 60 M.amun Ahmed sorgusu sırasında şunları 
numaralı evinden iki çift.etüfeğl, bJr secca- .Oylemiştir: 

Mersinde llaıacılık tczahürab - Hav• 
Kurumuna mensub tayyarelerimiz dün bu
raya gclmif, Vali, komutan, Belediye ve 
Parti reislE"ri, Hava Kurumu azaları, ve 
milli teşekküller mensublarile on bınlerce 
halk t.Rra!ından hararetle karşılanmı.ştır . 
Para~ütçülerimiz. atlama g&terllcrinden ön
Cf" Emin Ali Yaşın tarafınd::ın havacıh~a aid 
bir söylev verilerek dünya h8dlııeleri önün
de Türk milletinin havacılığa verdiği önem 
ve bütün memleketin aarsılmilz bir kütle 
halinde ?o.filli Şefin etrafında teş:kil eyle -
mekte oldub,'U _birliğe işat"et edilmiş, kurum 
genclerinin yapmakta olduğu bu seyahat
lerin gayeleri anlatılmıştır. Bundan sonra 
tayyareler uçuşlara başlamış, pat'aşütçtiler 
hr.lkın coşkun tezahüratı arasında mu -
va!f~kiyetli atlayışlar yapmışlardır. Atla -
yıcı Bayan ?wfuzafferle Edibeye karşı gös
terilen takdir hıslerı çok ıçten olmuştur. 

cŞehirdeki nakil vasıtaları hergün {ika
yet mevzuu olmak.tadır. Belediyenin bu hu
tusta gOsteı·diği sıkı takyidı-ıta rağmen •i
kilyeilerin Onti.ne geçilemedi~ı bugün bir 
hakikattir. Bilhassa taksilerden, şehir halkı .. 
n.n derdi pek büyüktür. Size bildlıeceğim 
Pir vikıa bunun bir delilidir, 15 ağustos 

pıuar günü, evimde birdenbire hastalanan 
hirisini derhal hastaneye kaldırmak icab 
etti. Hastalık, kuvvetli bir ):iancıdan ileri 
geliyor ve hastayı mutlaka otomçbiJle nak
letmek icab ediyordu. Ayas:paşada bulabil
diğim bir otomobil ifOförü, oturduğum evle 
lı<istane arasındaki mesafenin kısa olduğu
nu nazarı dikkate alarak, sancılırr içinde 
kıvranmakta olan hastayı götürmek isteme
di ve: ·Pazar günü bu kadar kısa meAA!e 
lı;in nöbet kaybedemem.• B11 otomobilin 
numarası 1940 tır. Bütün rical:ıruna omuz 
!dikelerek rcd cevabı verdi. O gün, başka 
bir otomobil bulabilmek için dakik:ı•arca 
ô.olaştım. Feci ağrılar içinde inleyen bir 
lııstaya şlfa verebiJecek bir y::ırdımda bu .. 
lunmak gibi insanı bir vaufeyt ihmal eden 
hu taksi toförü manen olduğu kadar mad
deten de mes'ul olmak icab etmez mi? DeJe
dıyenin bu hususta nazarı dikkatini ctlbet-

EylQlün birinci yarısında erke.le, ~~ 
\"e çocuk olarak tahminen 2000 !<iti r#pl• 
ve gene tahminen 8000 kiti yaralsJ1 ~ 
Hava bombardımanlarının sebeb oidU~ıf 
zayiatın beşte dördü Londrada veril 1"' ' 
Bir çok hastaneler, kiliseler, abideler~ 
sara uğramıştır, Fakat harb kabillYd,ert ' 
iras edilen zararlar hayret verecek 
cede az olmuştur.• .. .. ~ 

Harbin bidayetinde başlanan buYiil< ;.ıl 
gramlara göre, imalti.tın muntazaıı11" ~ 
masmı ancak ifİmdi idrak etmekteyll- ri)O~ 
manın gayretlerine rağmen bu t.eıfl) ~,. 
devam ettiğini görmek mernnuniıe~ 

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

de, fiş:ek kütüklerile bir mıktat' fişek, bir c- Bu kartları bana Bursada Se}·fi adın
\'aZO ve bir biblo; Topkapı dış.aruında Aile da biri verdi. Arkasına bu tavsiyeleri yaz
bEıhçesl yanında oturan kari.nosu Artinln dun. Yazdıktan sonra, bunun fena blr hare
evinden de 101 lira para He bir altın saat ket olduğunu anladım ve k..ıllanm:ıdım. 
cahnmıştır. Tahkikat netieer.ind~ bu hırıııız- Ben Harbiye mektebinden sakat olarak 1h
lıklan sabıkalı Niyaz.inin yaptığı netice-\İrıe rkc edildim. Subay hüviyet varakasını da, 
vr.rılml!J. Niyazi yakalanmı'- '°ıçunu itiraf l·tvesimi almak üzere tanı.im ettim. Nüfus 
etmiş, tüfeklerle dlğer eşy:ıvı Merdiv('nkö- ki.ğıdındakl ve hüviyet cüzdanındaki mü
}'iınde bir arsaya gOmdüğünil ,;;ylemiştir. bürler tamamen sahtedir.• 
~ya bulunarak sahihlerin'! tade edilmiş, 
Nıyazi adliyeye verilmitilr. 

Mahkeme, sorgudan sonra, Ahmedin tcv
kıfinc karar vermıiftir. 

o kadar güzel kH .. 
- Sahi:. Göl"eni gördüm.. ~'Iuhakkak 

şairim ilham topluyordur; diye düşündüm .. 
Seni rahatsız ettim değil mi? .. 

verecek değildim .. Çünkü .. 
Birden sustu. Asabi bir gülüşle kımıl 

dandı: 

- Ne çocukça konuşuyorum de~il mi? 

Edebi Roman 
• 

TEFRiKA: 47 

KERiME 
NADIR 

Başımı e~dim. Pürüzlü bir tesle: •.••••••.•.•••• 
- O artık kardeşim delil; müsterih ol; Gözlerimde hlç ·uyku yoktu. Bir miiddet 

dedim. odamda aez.lndtlrten sonra dışan çıktım, 
- Demek dar(ln kaJmayac.ıtız?. An • Sofanın nihayetindeki denize na:ıır küçük 

!attık!.. terasın kapısı açıktı. Hemen kendimi oraya 
- Onu derhal terkedecek mWn?. attım. 
- Benden söz lsteme!.1. Hafif bir rüzgir esiyor; denizden ser-inlik 
- Tutamıyacatından mı korkuyorsun?.. ve yosun kokusu ıetirlyordu. 
- &Jki!.. Karşı sahilde yanıtın tek tUk ırıklar birer 
- Elini vicdanına koyaraan, her fCY yo- tirer "önmüş1er; kıyılar ıükQ.n içinde uy· 

hına girer.. k.uya hazırlanmış gibi idi. 
- Bir gün eliml vicdanımdan &YJrmak Parmaklıia dayandım ve uzaklara dal-

lı;temedim Nejad!.. dım. 

Cevab vermedim. Cebimden mektublan Hayatımın bütün •cılığ'ı, bütün bıçareH-
çıkararak uzattım. Bir teY söylemeden on- ti bu gece öyle canlı olarak içimde ya,ıw 
lan aldı ve buruşturarak kendi cebine yordu ki; gözlerim ağlamak ihliyacile ya· 
ac.ktu. nı}'ordu. 

Aramızda esen hava, bahsin burada ka- Başımı avuçlerunın arasına aldım ve çok 
Plrıdıjını hissettiriyordu. Nitekim, onun derin, ti yürekten bir ·ah! .. çektim. 
kapıyı doiru yürüdüjü gördüm. Çtkm!\- Bir ses: 
ciar. blr an durdu; hafif bir istihza ile: - Nejadll. dedi. 

- Çok iyi kalb1Loıin Nejad; ded.i. Ve baş- Başımı hızla çevirince, Zülllin arkamda 
ki bir feY il.ive etmeden kapıyl çekti, ı durduğunu gördüm. Yavaşça: 
&:itti. - Sen daha yatmadın mı? dedi. 

• , , , , , , , • , ~ •• 1 • - Hayır!!! Ay olmamaaına ratmen gece 

İçimc!en büyük bir nefes boşaltır gibi: 
- Hayır!. dedim. 
Kollarını parmaklı~a dayadı ve uzak1:ırı 

.ı>eyretmeğe başladı. 

Kayıdsız ıörünüyordu. Fakat, VA7.i}·ctten 
bir şeyler sezdiği muhakknktı. Uzun bir 
ses~iz!ikten sonra usulca dedi ki: 

- Çok yorgun gibisin Nejad!.. Büyük 
işl,..r gOnnüş:, fakat muvaffakiyet.siıllğe \lğ
lıemış kimsel~rin bezgin ve bedoin halini 
taşıyorsun!.! Neye fütur ediyorsun'?. Bu 
dti.nya; esef etmeğe, üzülmeğe değer mi?. 
Düşünmel Keyfine bak!.!. 

Birdenbire doğruldum: 
- Neler söylüyorsun?, dedim. 
- Övle şeyler ki, bunlan, hay:ıbmdak:i 

inki~ara beni katlandıran tevekkül ıarft:t
tiriyor .. 

Yüzüne buzlu cam.dan i~rinln a.vdınlığı 
ak!".!ediyordu. Gözlerinde yaşlar fat'kcttirn. 
Dirseklerimi parmakhA;a dayayarak ve ba
şımı ona yakla,tırırak sönük bır sesle: 

- Mes'ud değil mi..sln Zül.i.l?. diye *Jr
dum. 

Ürperir gibi oldu. Yanaklarından aüzülen 
katrelerl parmaklarile ıllerek: 

- Bu sualJ *Jrmakta neden bu kadar 
geç kaldın?, dedi. 

- Çünkü müspet cevab alacağımdan e"' 
mindim .. 

- Zavallı Nejadım .. Ne kadar yanlış 

dü~ünmüşgün!.. 
- Ne diyorsun Zülil?. 
- Altı yıl evvel de sana mfuıpet cevab 

H:ılbuki ... 
Biraz durdu. Sonra, cebrünefs olduğu -

nu sezdiğim kayıdsız ve sakin bit' halle 
de\·am etti: 

- Ben, idealim olan her ışcye kavuştum
Kfıcam1n mevkii, servell, genetiği, j(iizel
liği.. Hl'r şeyi mükemmel!. Daha ne istiye
bilirim?. 

Gözlerini gözlerimden kaçırıyor; dudak
larını dişlC'ri arasında eziyordu. 

Ruhumdaki eza her an biraz daha geniş
lemekte; ağlamak ihtiyacı hanweremi yak
makta ldi. 

Nihayet dayanamadım. Yüzümü ellerimle 
ör!erek göz yaşlarıma yol verdim, 

içimde bir valkon kuduruyor; bütün da
nıarlarıma ıztırab lavları akıyordu. Bu yaş
la1'a ne büyük ihtiyacım olduğunu ve an
cak bunların içimdeki zehri yıkamağa. muk
tedir bulunduğunu teslim ediyordum. 

Zül81 bir müddet harekel,.iz durdu. Son
ra elinin saçlarıma uı.andığıru hissettim. 
Sesi ~~la~mın ti dibinde fısıldıyordu: 

...:.. Uzüldüiün" bütün fe:ylcri biliyorum 
Fakat neye yarar?. Ne sen ve ne de ben 
mukadderatı bozamayız. Her şeyi kendi 
haline bırakmak dahn doğru olacuktır. 
Yalnız ... 
Kısa bir tereddüdden ıonra daha yavaş 

dc\·am etti: 
- Bütün teminatına rağmen, senin gene 

e&ki Nejad olduğunu görüyorum. De~isrniş 
olduğunu vehmetmlşsiniz.. Benim ha -
yatımla ve saadetimle yalnız: benim Ne ... 

menız.ı nca ederım.• 

jadım bu derece yakından me~gul olabi .. 
lirdi. Benim için yalnız o, bu kadar üıü 
lür, acı çekerdi. .. 
Başını koluma dayadı. Sönük bir lısılb 

ile: 
- Beni h3li seviyorsun Nejad! dedi. 
Birdc-nbire ellerimi yüzümden çektim. 

Göz göze geldik, Donuk aydınlıkla, h.ili 
yanaklırından yaşlar süzülmekte olduğunu 
gördüm. 

- Zül.il! Bu bahis taz.elenmemelidir. 
Dudaklarında soluk bir gülümseyiş ~ardı: 
- Peki Nejad!. Niçin aAlıyonun?. 
- Bana hiç bir şey sorma!. 
- Zavallı yavrum!.. 
İkimiz de sustuk ve derin ıükı.it içinde. 

geceyi seyre daldık. 
Ne kadar zaman geçti, bilmiyorum. Bir 

aralık, hafif bir e~inti, ondan bir tutam ba
har kokusu getirdi, gönlüme serpti. 

O zaman, içten gelen ani bir ihtiyacla u
zandım ve parmaklarımla yanaklarını sil
dim. 

Elini dudaklanına götürdüğilnü görünce 
bileğimi tuttu: 

- Sevilmediğimden emin olsaydım, daha 
rahat yaşardım, dedi. 
Bah~i kapatmak için; 
- Züliil; dedim. Eminol ki asıl sen bazı 

vehimlere kapılıyorsun. Ben' sadece, sevw 
dıi;im bir yuvanın ahengini bütün görmek 
gayesile yorulmaktayım .. Muvaffak olayım 
veva o1mıyayım .. Bu ayrı i,!. Fakat inan ki, 
arkada~ın karısına yalnız kardetlık ve 
dostluk hislerile bağlıyım.. 

Geri çekilerek parmaklığa tutundu. Göz
lerime büyük bir dikkatle bakarak: 

- Doiru mu? dedi. c Arkall varı 

• 

bir hfüfuedir. 0 Li/ 
- Jdlill• .ı> 

Ordu tetkilitında ancak 250 . ufl1~' 
zayiat olmasına mukabil hava buC 0~.....
sivil ahali arasında 10,000 ki.şJ.nin ~ 
veya yaralanmış olması bunların neıclı~, 
ce kascU ve hedef scçme~izin ya~~tl 
rını ıspat eder. Hava mudafaa te~ ~ 
mız da tesirini ispat etmiştir. F.ı 

Tamise vadislnde sekiz milyorıtJ f -ıt '~ 
n1uaz1am nüfusun sıhhatini nıuh8 ~ rt'W 
istirahatini temin, bunlara bütün lh1~;. ıt: ımı tedarik, evleri yıkılan veya ta.h i. Jıa, 
tirilenlerin ihtiyaclarıru temin v:-ı~lf~t ~ 
kt1met mekanizmasını, bütün alik8d tif""' 
k::ımlan durmadan bir gayret ıı:arfet 
kıodar gelmiştir. , ı.J•rl' 

Umumiyet itibarile canavar diidıl ,1~ 
nl tehlike i...-eu olarak kullanınal\ y. 
olarak kullanmamalı ve berhan~iv .~ 'ıı~ 
tada tehllke muhakkak gozüklU~u bit tfl~ 
~lArm vermeğe idmanlı rıuııdlardan urı'~ 
kilBta malik olmalıdır. Bu esa~ 1:r11,Jı , 
~erkesi işine devam etmek sureule tf1,, 
Vf' umumt hiz.met1~rin inkıta3 ıığrıı· ~ 
s.•na veya az bir müddet tçln tnktı-' , 
masına gayret etmelidir. ,.b'Jf 
İstikbalde daha ke<if hava mulıııt 

rıne intizar etmeliyiz. rti~ı:t' 
Hava hücumu halinde müdafa.J ::,,ıor.ıl 

rnıza aid bazı mevzular vardır ki b rit1'- ,5' 
hafi olarak bah .. tmeyi torcih ..ı;,, , . 

Alenl bir celsede söylenecek ;abl~ 
diinyıının her blr tarahna telgraf'>" ""I 

Tedbirlerimize aid teferruottaıı :~ r' 
hllıberdar ve bize imkan dahiliıı~e d• 1 

büyük darbeleri indirmesine roıışllll 
mekliğim için hiç blr sebeb yo~ıut·., Jıll' 

Bu nevi i•tihbara~ genelkurınaYıı;:'iı" ~ 
yiik hizmetler temin edebilir!Oe de. r;er 
manın ya~aYlfl hakkında bu~ 1JeP , 
ıralılınat gelmemektedir. ,rfl r' 

Meclise blr çok .-yler söyhı11e~d<ııt" 
ı-nndayım. Bunun için hafi celse ak .J 
liğimizi teklif ediyorum. tıe~li',.. 

Avam Kamarası Başvekilin btl 
k•bul •lmİftlr, 

~ 
'• 
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Günün yazısı 

liava harblerinde 
insanın kıymeti 

~ lttndinizi hiç havalarda ınuharebc eden
~'1 >'trine ko,lnrak onların dii~ünctlrrile 

•kk" 1 .., _ure ve duy(lılarile tahas'\ı.i.. .. e a ı~hr-
-~k 1~tediniz mi? İmdi, ıüpegündiiı. hR\!l 
•ı ~a.taa batar)·alarile a\·ctların Oldiiı ücü 
tı e,ı ,., IPcele)·in bunlara katılan 1. ıldakl"
~ k.hredicl t•ıit altında bu harbin en bü-
11 ı,ıerini ıormekte olan!ar on11'rdır. 
~denon: • İlk f'Y harbde •.aytd!ln, ~ilah
"'- hı.anevradan 7İyade ino;anın t:ıb'ını he
lq katnır.k olduğunu anlatnıallır. derken. 
it tıedılir ki. havalarda muharebeler \•rreıı 
.:)•recideu bah!>etmek isteıni1tir Bn .,.ı_n 
ıe4!0tdUncü ılıniı lnıillere Uttdnde 3 uz 
~lef ~ bet Alman tayyaresi di.ı4'lirüldufru 
~tddi. Bu ta)3arelel'in pilolları, •:~sıd
dlllt bombacıları harbederh.cn n~ du$un
'-ıd r, lı.anadları kırılıp motoclcrl durarak, 
(-~'hi1., ho luklara ;yuvarlanırkı:n ne du) -
'~ Kırun ınuharebeiindcu t.onra arl..a
'-i, ~l'lıMnda .muharibin nıh lıali. ne 
~1 ltnıt bir anket yapını, olan albay 
lfı ıa..n~ du Piqc'den kalan nollar, hu huıı.u.s
..... btıaı en klJnıelli \-e.!iJkalar ıt.ü.)ılarak o
llıt~k;ladır. jıaı~-ada, Arrikatla bir çok 
~\ l'tik-~e iştirak eltiklt:ıı sonra 18~0 
~ .. l'ran.!>12 _harbinde Ulınii..f 9lan albay 
~ tdc ve ınulalealarını şo)İe telhis e-

, •Beraberce yaşamak ve <ılynı inıirJcre 
'-lı..._'lınek, )·orıunluklan ,.e i,ti.rah.dleri 
~~htak, a<11keri hareketler cvıa·; ındR bi
' "1 tabucak anla)·an ~nu1.'la0rl~ i~LirHği 'k, ltırkada_şhğ-t, me!ilt>gl, hılııyı \'C ht>p
ı..ı· fevkinde insicamı tevlitl t'der. Bunun 
"lltticeleri İ.ı,,e itanti vaı:ire hilm.~k, intı
~ ~rlan.1a&ı hak tanımak \'O .ondıtn ka
lıt. tnıkan~ızlıi'ını kabul ctmış olmak
' ~.let itte o :uınan te?.ahiir eder. Bu 
,-~ mutlak ve tuurlu emniyeUir ki 
' il en hararetli ~manları~da ~· devam 
9' tı Yalnız o hftkıkf muhanblerı meyda-

1"liti.r .• Şiıphe edilfmez ki ukedn ba'
~ htı..\alan maneviyat ui,lam1tiı, ~,,ıc_. 
t\. P!t, lhticadele Wıni)eti ıibi ~;-Jer;e de 
~J-: du Piqc :r..amanından ne kııdıtr ~zak.
~ o1' 'tayyarecinin k.ı)·melini hangi mlhek
'i tl\\eH? Uer muhareb"d.~ ha)'at t~hl~
~ ~e\-rud oldu(unu dıt~üne~k ıddıa 
~llt. nıiyiz ki tayyarec:inin kıyn.!e~ l~a
' bııe bilt> his-e ~a)·ınak ve tabıatın ılk 
~r.,_ tıı.ınu 1 \.'arh~ıru koruma kanununu İıı.· 
~ ttnıek c:e<ı;aretile mütcna"iUdir? 

~1t thden ~onra hava muharebelerine kaç 
1~1 •teıJin iştirak etmiş, kAç1111n dfi§mütı, 
tı htııtl kalmış olduğuna dair h,tali.ıııtikler 
t11:4iı'"• nıuharihlcrine aid menkıhrlcr ne,
~li ltttlıı.tir. O um11ın tayyarec:ilerin 1111 ıl 
"4ıttı~lere atıl.mı' ve hanıilerınden kur,1.1, •lduklannı da, bu müthi, nıücade
~: ln,•nc:a ve mabemecl!I kaı(a mal nl
'1. lllllnduklannı da Otrenerek hem dts
,~ 0kunıu~, hem maddi heuhJar yaınnı' 

l tı:r. takat, buıün, onlara dair bildij,i
~,.. ~dir? TaJ-yart>lerine bindikleri. bav•: 
'~ d~&ık~ldiklt"ri, d()vü~tiikltrl, dii1tt.iklerı 
l. bı Urdukleri df'ğ-il mi? Ll\l..in, uruhr 
\'"tr~•retilijin bütün hakikati de bund<tn 
'"~ lıt: 8inltrce ve binl.-rM'I in-"11• ....., 
b~lı \re bir meınlt"ketin i~likhaliui ı.oru
''ıı. - hı.iikt'lle( oldujunu hilert1'. ilk lıdımı 
'it. \fıy)•l"'tı1ine hinmek, ha\·alar• yüko;el· 
l', dı,,.ü,ın<'k. dii,n1tk ve düo;ür111ek! ... 

ı.t~j~l'•l"tciliiln ilk ıünlerindenheri rös· 
1 '1ıltt"\ı. eh\'tf .. iı kahr,.manlıklan dııo;it • 
'"tlı., )·a7ılmı, olan bu satırları Türk ha-

lıal ilhar •diyonım. 
'-......_ Nasuhi BAYDAR 

~ lS"BAH GAZEJi;LERI 

~R 
~~.ltyETE UM1.~ıl BİR BAKIŞ 

l: tı· f: 
1 

E.fk.Br imıah makalede bir ha(-
ilt: r~ llmumi \'aziyette büyük hır de~ 

._·. r,.,,i01 ~a?ıı{ı söyleniyor ve denlyor ki: 
~ 'fıtı, "•1:ı.}·eıe ge!lnce, onun hnhl.ında 
' ı. h' llt:rtk fa1:la bir oey )"Oktur. Geçen 
l'lh"-tt;.l'•ı nıi.iph<"ın ,·an.}ette bıraktıt-ınuı 
~ .. , •~a, dahili hıldi1at süklınet kes -
'ı. '1.i h .. 1 •"'laın1'1 , .e General Anfoneıı.co 

~!" b hkrarı teınin edecek gibi ıi.iriin
~ -rı..k, 1:lunınu~tur. Rumanyanın dahili ,,ti ~ ftden kurtulması, kendi,.inin M'

~ lijhtti~ılt.te.,a ı oldu~u ~hi, Balkan su1· 
' llltı"t.t ~ de ehemıni.}·eti hai7dir. Gtneral ,!, hlı 0 nun te~iı, l"'tti(i idare ,ekli ne Ct'
~ )·Ql.._ntın Ruman)·a i~in ileride hasırlı 
Ilı "r'biJ 'lt\rarh nu olacajını ancııık ,-ukuat 
~~it• "~l'~i ciht-tle, o hu.,uıı;ta lıİnıdiden 
{ fa)d;~rtıtmi~-c knlkı~makta kariler içiu 
.\~ uhnu)'oruz .• 

ft(li: .. 
l.J N GOZl,F.R İNGİT.TEREYE 

lı · Zok . ÇEVRİ!.MIŞTİR 
tı. ~ "~ ~tıya Sertel, Londra i.izPrine ya
~ fl hatlf a,\anRn büyük hava taarruıu ... 
~ ~ tııırı Tilı.ıkadd('ratını tayin edecek o
t.. ıtJ.ı..._u~arebenin başlanf(tcı gibi görün-
mı-r - ''l.rtle b ı·· -- · )'t 'l?ıi' b u un gozlel"in Ingiltereye 

iti: Ulunduğunu sOyli..ı.yor ve di -
.·ı,,~ı· 
"'' 

11
1er · '1· "''ıık· • , llllfliye l.adar, inltih~nd~n 

ı~ 1ltt1e k . . 't '°"I ~ 1 n1ı~lnrdır. Ct'.\aretltnnı. 
• "'·~ .. 'dl . ~ "İl\lrıeri uını erınl kaybctmemi";ler-

1\ ~ •t.ır .. ,,_ . hn1t1lmam1<ı.lır. I.ondranın on 
'-~ti" h 1 •

1ddet1j bombardımanından son· L."- a kın · _ '- tı 01 n1nne\-·1:ratındı. en kü<"Uk bir 
'h. . .\ınıo.:'tnııştı~. ' 'e i~~:liı milletinin 
: .... ~-~·ı:r: &a\ lttinf' \·erdı~ı ce\.·ab oudur: 

· burada kalacaCı7 .• 

H);KfKAT 
~_,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--""""""""""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ................................... _... ____ __,......,~3 ....... _, 

AVRUPADA 
HARB SPOR 

İngiliz resmi tebliği 
Londra 11 ( A.A.) 

Hava Neuretinln tebliği: 
DUn gece başjayan hücumlar bu sabah 

crkt"n nihayet bı.ı.lmuş;, fakut daha sonra 
ci<Lha küçük mikyaşta olarak t!krar b~a
ır.ı,ur. Londranın bazı kwnüarına ve civa
ıına bombalar aulmış, bir kaç yangın çık
mlf ise de aür'lltie sondi..ı.rülmU.ttür. Ev1E.rde 
ve bazı ticart-thanelerde hasarlar vardır. 

Beden terbiyesi ve spor 
ceza talimatnamesi 

Bir hHtaneye de isabet vaki oimu ... da çok 1 
(( Kulüblerde içki ve beden terbiyesini 

~ ukür Olen veya yaralanan yoktur, 1 

l&r atılmıo, bunlann ekSt"rı.<ı:ı kırlara oıı~- . -
Londra etrafındaki kontlukhra bo'."ba-, alakalandırmıyan her türlü oyunlar yasaktır» 

rek hiçbir hasar yapmamıştır. G~e~l_t>.:de Bedt"n Terbi~t"!ii Genel. di - I - __ Kulüb idare heyP t.inin değiştirilmesi : 
Orta lngiltere ile baU-,Jimal.Je bazı ı;e- rcktorlugu tarafından tanzım ve tamım ~- Bu muddet nlzamnamenın 69 uncu mad -

iıırler de t.ıarruza u~ramış!.ır. Bir mıktar dilmiş olan ecnebi tema,Jar talimatnamesı- desine göre tatbik edilir. 
hasar ve inAanca uyiat vardır ııin ana hatları hı:.kkında okuyucularımıza J - Beden terbiyeı:;i teşkil ;'.i hndan ihrac: 

Ge.lles'in ~nub kısmında ,ehirler dışında mallımat vermiotik. Bu gün ayni makam B•J ceza, kanuna intibaketmeii taahhi.;.d et
küçük bir mıntaka ile bir şehre bombalara- tarafından haz.ırlanmıf olan ce?.a talimat- tiğ:i halde, ef'allle- bunun hll§fına hareket 

namt!iıinin şayıııni dikkat taraflarını kari- edE>n kulübler hakkında verilir. Bu ccz:t, lıımıpa da ha~ar hafiflir. 
Dolu-•imalde karanlık ba~madan biraz lerimi:re sunuyoruz: kanuni faaliyetlerden istifadeleri hı.>r türlü 

Once bir .kac: böl~eye bombalar 'llılnnş , 12 • Umumi hükiımfer bed~n terbiye!'iİ ve '.'lpor müsabakalarına iş-
kıııt ha,.ar hafif olmuştur. H~yeti umumiyesi 1 - Beden terbiyesinde ve sporda di!ıip- tiraki, beden terbiye~i teşkilatına dahil ku-
itibarile insanca zayiat yük...,ek: degildir. lin birinci dt>recede aranılacak hususlar - lüblerin bu kulüblerle her hırlü temasta 

bulunmasını meneder. 
Gtteyarı.sından biraz evvvl bir dii~man dandır. K - Kulübün feshi: Beden 

Uııyyareı-i bir baraj balonunun hal.ıhua çar- 2 - Kulüblerde içki, ve ~den terbiye ... 
terbi:ve ... i 

kanununun 13 üncü maddesine gı.:) re , 
bölge baıkanhğı.nın yaı.ıu Uz.erine ve 
genel direktörlüj:ün mucib se~b -
ler teklifile, İcra VekJlleri Heyetince ka -
rarlaşlırılır. 

parak düomilfhir. sini aJ.ikalandırmıyan her türlü oyunlar 
Pa1.An paı.artt-siye bağlayan Ct"Ce z~rfın- ya~ktır. 

da defi toplan dört düfman tayya:-l"si dü· Ü~üncü ve dördüncü maddelerde, bu ta
,urmüolerdir. Meıkür gece dt.i.Jen dt.işman limatnamenin, genelik kulübleri ve beden 
tayyarelerinin adedi bu aureUe altıya balij lerbivesi nizamnamesine intibak etmiş f'por 

"')maktadır. •• Londra 11 ( A.A.) 

kıılühleri meruıublarına teşmil edildiği ve 
aksine hart>ket edenlerin, mevcud kanun ve 
nir.amname hükümlerine göre, cezalandı -
rılacaKı veya hak.Jarında takibat yapılacağı, 
be,inci maddede de, bu talimatname hü ... 

İngiliz Hava Nezaretinin bu sabahki leh- kümlerine göre disiplin cezalarına karoı 
ligi~ yapılan müracaaUeri ve şlklyetleri bu ta-

Dü,man hücumları, dün akşam, güneşin limatnamede ullhiyeti dercedilmiyen ma
DHlmasile yt'niden ba•lamıotır. Dü~man ht.i- kamların kabul edemiyecekleri tebarüı ct
cumları, memleketin mü.teaddid lcııumları tirilmektedir. 
Uzerine yayılmı,, fakat bilha~sa I.ı0nd1·a Ü - Cezaların nev'i ve tarifi 
ıerinde tekGrut etmiştir. Fvv~lki gfi-eler A _ İhtar: Suçluya, yaptığı hart:ketin 
gibi Londraya birbirini takib eden aı. mık- ı ınuahazeye 18.yık olduğunun yazı i!e bil -
wda tayyarelerden mürekk•b gruplar la- dirilıne~dir. 
r01ofından hücµmlar yapılnuttır. B _ Takbih: Suçluya yaptığı hareketin 

"•-aa .. t •n~ bir kabahat olduRunun yazı ile bildirilme-,.... re1111 e p sidır ve bu ceza iı:ıtenirse matbuatla veya 
1 yazı ile tamim edilebilir. 

Berlin 11 ( A.A.) C - Resmi müoabakAl•rdan men: Suç

Teblii: 
Sahil bataryalarımu dün yeniden Do_uvres 

limanını bombardıman etmiflerdi:-. lsabet 
vaki olan müteadclid düşman tüccar gemı
leri müşahede ,dilebilmiotir. 

16 eyh'.H öğleden evvel havanın muhale· 
feti dolayllile hav• kuvvetlerinin faaliyeti 
&ilihlı t•tiktaf hareketlerindıen ibaret kal
mı,tır. Bu uçu,ıar esnasında, İngilterenin 
cenub ve merketinde bulunan mt.itcaddid 
tayyare meydanları, ıın•İ tesi~t ve Whıtby 
limanı teıüaatı muva.ffakiytUe bombardıman 
eCilmiştir. 

Öğlt>ye dojru Londraya karşı mukabele 
bılmisil taarruzları yeniden baş:lamış ve ytk 
dij:erinl fasılasız. t.akib eden dalg21lar halin
de ve ıittikçe ,iddcUent"rek bu sabaha ka-
ct.-r dev•m etmithr, 

Lim11tn ve dok teıisatile harbin sevk ve 
idaresi için mühim olan diğer hederltre hPr 
... apta bombalar isabet etmiştir, Bir çok yer
lt"rde yangınlar çıkarılmıştır. Bir hava ÇAT• 

pıı~maıu '"nasında üç düşman tayyare~ dü
,ürülmü,tür. Bir diğeri yerde imha edilmiş;
tir, İki Alman t.ayyare~i kayıbdır. 

Diln Jtindüı ve gece dü~man Alman top
raklarına kaqı hiç bir laarru;: teşebbüsü 

)';.pmamıştır. 

lunun müddetle mukayyed olmak şartile 
yalnız resmi müsabakaJıııra lotirakten me
ntdilmesidir. Bu cnanın huııusi müsaba -
knlara veya diğer spor brantlarına oürnulü 
yoktur ve azami müddeti üç senedir. 

D - Müsabaka boykotu: Suçlunun her 
türlü resmt ve hususi (kendi sporuna aid) 
müsabakalara ittirakten menedilmesidir. 

F. - Hak mahrumiyeti: Alikadarın, ku
lüblerde, heyetlerde \'e beden terbiyesi teş
k!IQ.tında idarl bir vazHe deruhde ve her 
türlü müsabaka haktmliği Ha, veya uhde
~ndeki vaı.ift>yi ifaya devam edememesidir. 
Bu ceza ayni umanda kongrelere iştirak, 
intihab. istifa hakkını da nezeder. Bu ce
zanın da azami müddeti üç tenedir. 

F - Umum! boykot: Müsabakadan men 
ve bak mahrumiytti cazalarının birlikte o
luşudur. Bu ceza alikadarları, spora müte
alhk her türlü resmi ve husust m\i$abaka
lara iştirakten ve bt"dl"n terbiyesi teşkilatı 
veya buna mt"nsub kulübler dahilinde spo
ra müteallik her türlü idari, teknik vazife 
almaktan ve resmi müsabakalarda hakPm
lik yapmaktan meneder. Bu ceza müd • 
detli olduğu gibi müddetsiz de olabilir. 

C - Kayıd silmPk: Bir azanın kulüble a
l3ka~ının kesilmesidir. Bu ceza mükellef 
azaya verilemez. 

H - Amatörlükten ihrac: Bir amatörün, 
amatörlük haklarının uzl"rinden alınma .. 
!tdır. Böyle bir ~porcu ile hiç bir amatör 
· rporcu rtami ve buıusi müsabaka teması 

Fe.,hedilen kulübün mükellef azası, di
~er bir kulübe kaydeltirilir. İhtiyari a?a -
!ar da isledikleri diğer bir kulübe dahil o
labilirler. Bu suretle feshedilen kuhiblerin, 
bütün malları Beden Terbiyesi Genel di .. 
rektörlüğüne intikal eder. 

Asbaşkan Çatalcada 
Yeni teşekkül eden genelik kulübleıJ ve 

mükellefiyet ioleri hakkında tetkikat ve 
lefti~lerde bulunmak üzere, beden terbiye• 
si İstanbul bölgesi asbaşkanı Feridun Di
rimtekin, dün Çatalcaya hareket etmiştir. 

Atletlerin idmanı 
Kampa girmiş olan milli takım atletleri 

dün Fenerbahçe stadında, son haDrlık dev
resinin ilk: idmanını yapmışlardır. Atlet -
!erimizin idmanları civar halk tarafından 
alı\ka ile t.akib edilmektedir. 

Türkiye birinciliği ve lik 
maçları 

Milli küme oampiyonu Fenerbahçe ta -
k.ımile grup birinci!'i Eskişehir Dt:!mirspo .. 
run Türkiye birinciHği maçı için önümüz· 
deki pazar günü Ankarada karşıla~maları 
futbol federasyonu tarafından lüzumlu gö
rülmilş ve Fenerbahçe takımının yol pa • 
rası gönderildiği halde kulübe henüı te_b
ligat yapılmamıttır. Ancak 22 eylülde Is
tanbulda lik maçlannın başlıyacağını ve 
Fencrbahçenin de Beşiklaşla mühim maçı 
olduğunu naıarı itibara alan İstanbul böl -
gesi fAmpiyonluk mac:ıntn ~ hafta olan 6 
tt-şrinievvel tarihine tehir edilmesinin da
ha muvafık olacAğını alakadar fedrrasyo
nun İstanbulda bulunan başkanına bildir
miştir. Bu busu'11l ~enüz bir katA.r veril
memif olmakla beraber her iki kulüb de 
Kabu! ettiklt>rl takctirde maı;ın, 8 tetrini -
''°''elde Ankarada oynanması ihtimali kuv
vetlidir. 

Suriyeli futbolcular 
Dün, İzrnirden ıtehrimize gelen Suriyeli 

futbolcuların şehrimizde henüz maç yaplp 
yapmlyac&kları malO.m delildir. Pazar gü
nü her takımın lik maçı olduiundan ve Su
riyeli sporcular da paı.art.esi gününe ka -
dllt' memleketimizden ayrılmı, olacakların
d&n macın ancak cumartesi ıünü Fener -
bfl..hçen_u; çıkaracağı ikinci bir takımla oyAFRİKADA 

HARB 
inıiliz resmi tebliği 

Kahire 11 ( A .A.) 

nanaca~ muhtt>meldir. 

[~;: :~~~ ~-~:s::~=~ ~-: ::J 
0 Memur maa,ıarı \ o tlim ve harb hakkında 

İngiliz. Hava ku\'vetlerinin teblıği: 
Düfmanın Malta Ü:r:t>rine yaptıi;ı iki hava 

hücumu, hiç. bir maddi haiar.ı ~ebebiyet 
vermemiştir. Düı;;manın bir pikf! tayyaresi, 
ı:vcıhırımız tarafından hasara u~ratılmıştır. 

Eritrtde, büyük bombardımRn filoları, 
Auab'da bahriye kıtlalarınoi hücum elmif 
ve bir yangın çıkarılmlfhr. Goratla han -
,.,:Arlara ve binalara tam isabetler vaki ol
ınuttur. Adi, Ugi ve Guıa hava meydan
liırına .,.apılan yeni bir hücumda, hangar
lar ve -binal11r yakılmıştır. Y;ıınıı:,ınların a
leYlt"ri, 80 kilometreden görülmü,tür . 

F#na hAva ter;ııitine raimen. A.;:maray& 
Jıücum edilmİitir. Hava mey1.ını binala
ı .nda ve drpohıırda iki büyük yan~ın çıka
rılmıştır. Adene hücuma teşebbüs etmiş o
lkn A-79 tipinde bir tayyar.!, avcılarımız 
l:ır;ıfından karşılanmıt ve haı.,,ra uğrahl -

• ·ır. 

İtalyan 
A 

resmı tebliği 
ita/yada bir mahal 11 ( A .A.) 

Resmi teblit: 
Dün gündüı Sidi-El-Barranic:f~ kıt'aları

nızıa İngiliz :nrhh müfrezeleri ~ra.., • nda ee
ıin muharebeler Cf'reyan etnı• o; tir . Muhare
be çölün fiddetJi rü7.&İıırından te\'!!lh.ıJ eden 
kum bulutları arasında devan1 elmekttdir 
Düşman aaf111rı arasında buhran alılmetleri 
~ôrülmekttıdir. 

- bır ıdaıa 
Dahiliye Vekiletinln bir kararını öğren

dık. Az, fakat dolrıun ntaa$lı memur .kul-
1.-nılRcakmış. Biz bun:ı ıw 
Lcnv-r kararları çoı "==;::,;:;~,..! 
ııitiriz. Sonu it>lmez ve İl fi 
hali bir hademe maa· ~ 
~i'e çalışan memurlaı it 
binlerc~ir. Baremiı ı 

tn küçük derecesin 
t•şkil edıı:ın memu -
run eline ayda 42 lir ~ 
geçer. Bu maaşla beka 

o Yeni ilin tarzı: 

ve teşekkür 

Ölüm 

Proreıör Salih Murad, baıı iddialara 
karşı ilmi müdafaa ediyor. Bu müdafaaları 
şöyle hulasa edebiliri7.: 4İlim fenalığa a~<?t 
olmaı. İlim olmasaydı harb gene n:evcud 
olacaktı. Na~ııl ki, ilk harbi yapan ve kar
de~inin başına odunla vuran Hibil'Ic Kabil 
ıamanında Hm yoktu .•. • 

IJim olmasaydı h.arb gene olacaktı ama. 
insanlar bu kadar çok ve sık biribirini yi
yecekler miydi? vakıa profesör buna da 
şu cevabı v"rebilir: İllm hem zthri verıyor, 
lıerr:. panzehri. Hem çok adam yaralıyor, 

hem bunları ölümden kurtanyor. Hem tay
yarE'yi icad ediyor, bir bomba ile yilzlerce 
kifinin ölümünü hazırlıyor, hem de bun -
lara karşı müd11(aa sil;'.ihlarını. 

Fııkat bu müdafaanın da ilmi kurlara ... 
cğını zannelmeyiı. Bu harbin kanlı bi -
18-ntosunu ancak bittikten sonra öğrenece
ğiz. Yalnız geçen harbde ölenlerin on mil
yonu geçliğini hatırlıyoruı. 
Değerli profesör, iime güvenmeden Hi

bilin tek9mül edecek silithlarile in!<i:nnların 

bu kadar ı.ayiata maruz kalabileceklerine 
ihtimal verir mi acaba? 
o Bir gencin Aşıkla~ 

rasındakl kavga 

Kı•a röportajlar: 

Kiiçiik dokuma 
esnafı neden 

iplik bulamıyor 

Politika - Askerlik 

Mısıra İtalyanlar nasıl 
taarruz edebilirler? 

Birkaç gündenberi Ti•rıet Mı.,.taka ınü- Lib;ra - l\.1ı"iır hududunda ve Akdeniı 
dürlütü, İktuad müdürlüiti, Sanayi Birliği sa.hi1indeki Sollum'un İtalyanlar tarafından 
koridorlarında dokuma eşnah bir grup i~ral edHmesi, 0.l-·le eörülÜl·or ki. Mıqrhlar 
halinde dola,ıyorlar. Bunların ek<:<.:risi, Ak- tarafından kendi toprakla.nna bir tecavüz 
sarayda Ahmetliye semtindeki küçük el -.eklindf' tetolkki ed11memiştir. l\.lı!nrhbr 
dokumıtcılardır. İçlerinde bir paket ipli&i Sollum·un ço~ ehcmmi)-etsiz bir yer oldu .. 
bile peşin para ile alamıyacak d,.rece-de Ia- irunu . i!eri sU_rerek, hunun i('in lU-lyaya 
kir olanlar da. vard B d k 1 harb ılanını ıoze almAmışlardır. Fakat Sol• 

ır. u, o umacı arın , . . . . • 
b;•Je erek Ticaret .. d .. 1.. .. d , lum, ı~tcr ehl'mını)etlı olsun, ıst"r ehem-

... t mu ur ugune, ora an 1 . t . 1 · t k" · k · 
iktıMd müdürlüğüne kadar &itnıe!erindeki ~ıı~ e "-ı_z o ıı;ı~n, I" er u(u hır kOy vel·• 
• beh b' z UZltndur B . . d 1. ıster hır ~hır ol!'un, l\1ı!'itt hududu teca • .. e _ ıra . unu ı:r:an c e ım: . _ . 

l ~7e u::ramışhr. ]Jalbukı l\.1ısır Baş'\·ekili 
Dokumacılar kooperatifinin Hasan Sahri Pa~•. bundan bir müddet ev-

• l • \-el, )aptıjı beyanatta t>Cer Mısır topntJc. .. 
naz;arıye erı Jarı bir tecavü1.e maruz kalacak olun.a, I\lı-

ŞE"hrimizdeki küçük, fakir dok~ırnacılatın sırın harb ifan etmt'kte hir an tereddüdde 
iplik ihtiyacını temin ctmt"ic ıçın bir koo- ı IJulunını~acağını bildlrmi~ti. i1te teca\.'Lz 
JJ('ratif kurulmuştu. Kooperatifııı v11:r:ife'ii, olmu•tur. l\Jısır niçin duruyor? Bu sual, 
inlik: ynpan fabrikAlardan iplik alarak do- e,·,,eJB mantıki ıibi rörünür~c deı, l\tı.,ır 
kumacılara tevzi etmekten ıbı:ı.rıl!tti, çünkü hükllmetinjn, Ya7.İyeti t-nine boyuna tart • 
oyle fakir dokumRcılAr vardır ki , bir paket tıktan !'i:Onra Sollum )Ü7Ündt-n bütun mem
iplik almak iı;in, Yedikuledeki iplık fahri- ll"keti harhe slldikliyecek bir karar alma • 
kasına J?itmeıce vakit bulamaı.ıar, git~ler d1-::-ını kabul etm('k mi.imkündür. 
bile, koskoca bir fabrika, bir i>ıılkel ip:ik l akat 1\.lı~ur hükltmetinin politik scbeb .. 
!'atmak gibi küçük bir işle meş~Jl olamaz. ferden daha çok, strRtejik vaı.i3·eti rözi.ınune 
H;ılbuki kooperatif toptan bir rurctte fab- aldıtı dıi,üni..ilecek oluna, o ıaman hi • 
rikayla temas e-der. kendi az.asının ihliyac- disenin_ nıahb·l'tini daha iyi kavra) abiliriı.. 
i11rını tatmin edebilir, bu surelte k ;içük do- O da. ltal~·anların saftrayı kolaylıkla ,eçe• 
kum~cılar da piyasadan pahalı iplik almak- re!<. Jskendt>ri;re '\·e Kahire)·e vi~ll olamı
tan kurtulurlar. Koopt"ratif saye:"'ınde fab- )Bcaklan kcyfi~rtidir. Bu takdirde Hao;a11 
rika fiatına ham madde temin etıni' olur- Sahri Paq düoıünmü,.tür kJ, madt"m Jd i
;ar. tal.\·anlar. tahilde kolaylıkla llerliyetaiye .. 

Buraya k:ıd11r anlattıklarımız, hu kurulu
şun na7.::ıri kı,.ımdır, at"aba pratikte bu rü· 
Zfl1 fikirler ne dereceye kadar tatbik ed~Ji
yor? Bunun h11kkında bir fikir edinınek 
ic;in hiç bir mütalea dermf'van f'tmc-den, 
Ticaret müdürlüğü, Sanayi Şirlij.!i koridor
larınd;ı dolaoıı:an küçük f~bri\catörlf'rle .-r;
rli~mek kBfidir, içlerinden Ali t.,...,.,,ind~ kü
cük bir dokumacı 'u sözleri söylüyor: 

«Bir paket iplik bulamıyorum» 

cfkler, nis-in, l\.lı.sırt fiiU bir ha.rb içine sok
m~h? 

1\lı ır, zaten prib bir \.'R7Jyetfedir: Top • 
rnğı harb halindedir. :t•akat kendisi detil • 
di.r. TopraSında başkalan harb ediyor ve 
kendi a"ktrleri bunu Hyredi)·or. O halde 
nİ~'İn tf"hJike bÜJUmt-dcn tam barb halini 
ilıtn eUiin? Mısınn toprak bütünluJünücı 
ıınulıafazasını İnailiılere bırakmak ve on
lara harh eHirınt-k daha akıl k8n dekiJ 
ıuidir? Çünkü timdiki halde tehdid altında 
hulu nan ) rr, ni.ifuwnun tcküüf ettiji Nil 
sahilleri dejil, sahradır. 

•-Kooperatif, Yedikule iplik: bıbri.ka!'l'n
dan günde 160 paket iplik alar•k b:1e tevzi 
Ptml"kte idi. Son zıııman!Jtırda e~n"'f, iplik~i:r:. 1-l:ldi"f'YI tahlile S'lllışalıın: İtalya. I\Iısını 
kaldı, bunun ~ebcbini kooperatifi idare e- iki yrrden tecavüı: edebilir: Evveli yuka ... 
ciE"nlerden birinf' sorduk. 4 Fabrikn bu ka- ndan, bu ıiin yaphft yerden yani Lib)-a• 
dar veriyor• diye cevab aldık .. Fahrik•va l'ofısır hududundan \•e Akdeniz sahillerin .. 
g'ttik, fabrikadan d11. lamamile b11.,lt~ hir den şarka, i,ktndcriye i!§ti.kametinde ve nı .. 
C'evab aldık. Aldığımız ct>vab ~uydu: cBİ7. ha~·ct ~cnubda t:ritr~ ,.~ Haht~stan. hu .. 
k lif h .. !'" . 1 . dudundan Sudan yolile. ltalyanların hın kf .. 
oo~ra e f'r~n ""' paı<e verıyoru:r., I 

d · ı·k 1 T kr L t'' 1 oın('tre tut11n 1\lı~ır .. Libya hududunun o-A an ıp ı a ın.• e ;ır .11;ooper11. ı '.9 Jte - \ b f" • • h' 
~ ·k i l'k k d dil A 1 dk . u un ımtıdadtnca Mı!iiıra ır taarn.ız ,-ap
~1 • 

4 P ı yo • e er, n ;ııyama 1 gıt- -ınnhtrma imkıin yoktur. Çünkü burası bat• 
J... tan aşağı ç-oldiir. ]ır.le yol ne ıu, ve hatta 
nokumRcı Ali bu ıözll"ri anlRt 1rkron, YA- ne de vıiha vardır. 

nıh~..:ındaki arkada,larından b\ri de söze SolJum tarikile 3-'apılacak hücum nnca.k 
karıştı: 

- Anlamıyacak ne \l&r, Yedik111etit'n a!ı
nan inlikler piya~aya sablıyor. Mesele bun
dan ibaret.. 

Dokumacıl11rın şikAyetlerine bakılırsa, 
kooperatif nRmına alın11n lp~iklc-r piyasada 
bc..tka ellere aatılıyormuş. 

iplik tevzii nasıl olacak? 

Nhil bo)·unca )·apılabilir. Sahilden biraı 

içeri ıirdiniz mi, çöl ba'flamaktadır. Bura· 
da zıııten u.hil boyunca bir &ıra d•ilar var
dır. Bu dakJarın iç kı!liml cehennemdir. Sa• 
hilden yapılacak bir ilerltme he, en tehli· 
keli bir ~Y olur. Çünkü inıiliı filosu is
kenderi~·edcdir. Bütün llıstr sahili bu fi
lonun &ıkı kontroh.i altındadır. 

Eğer İtalyanlar, hu taarruzu ıöze 3.lac:ak 
Ticaret müdürlü~, küo;ük do~umacılıtnn oJurlar;;a, muhakkak bir deniz harbini La

bu oi.k.iyetl('rini dinlt"miştir. Netice-ıiP. doku- bul etmeleri 13nmdır. Halbuki İial)·an fi .. 
m~cıl•rın drrdine •u •url!"tle çar• buluna- lo~unun her nedense, bu sibl kanlı {'•rpı, ... 
caktır. nıalardan İçli1111tb elnıt>k c:ihetlne rtttiği 1,,u 

BundAn ronra, İ'itanbul Ho:t:k B~nk1t,1 gün artık mailim bir hakikattir. Cenubda11 
Yedikule iplik fabrik1t~ından ıpl ik alacak, ~·ani Eritre ve Ilabe~istandan Sudan tari .. 
dokumacı esnafına tevzi edecektJr. kile yapılac:ak bir hücuma ıtlince, hu ta. 

Koridorda bekleyen, dokumacı'ı.sr bu ha- arruılara bir defa l\1ı~ır tam manasHe ilk 
Leri aldıkları zaman çok nıt>mııun olmuş- hedef değildir; arada Sudan vardır. Bur:.ı§t 
l:c\rdır. Sevinenler araııında bir dokumacı daha feci bir )'erdir. Bu taarruzun Üç he
dört gündt-nberi teıgihının çahşmadıj;ın- defi olur: Ku:ıl dl'nizde Port - Sudan, ?itil 
dRn, ıııç kaldığından bah~cdh•ordu. Ab.vs- sahilinde Berber, daha apfıda Hartunı.. 
yın Ahmtdiye Sf'mtindekl bu küçiik doku- Bu üç hedefe varabilmek için balta ginne• 

m.i~ b\1) ük Tropili.al ormanları l'eç-mek li· 
macılar ekseriyetle evlerinde, grimme teı-

:rımdır ,.e ınesareler Z.50, 350, 500 kilomet
ı::ihlarda ('ııı.lı~rak, havlu, ynl11.k car,tafı ya- redir. 

':'n kimselerdir. Bu gOmme teıgdhlarda en Bütün bu mül&haulardan s-ıkaracalıınız 
rıyade kadınlar ve çocuklar ı;allflr, erkekler tıE'tİ d , l\t h .. k.. ti İtal. nlutn 
d b t.. ta 1 b. ce fU ur. ısır u umt- , la 

" ~u eşy~~ı. uccar~ aa r ar, ır S:ömme gerek timalde Lihya hudud unda ve rerek 
t~z~ah sahıb~n1n evı?e, ancak ayda 25-30 . ct'nubda Sudan hududunda hilva,.ıta yapa
lıra kadar hır para gırmeltt@dir, Bııı küt;:ük l cakları t.aarnl'ıun muvaffak olacağından e ... 
dokumacılara daha ucuz iplik v~rmek, ara- nıin dejiJdir. \"e nihavet bir mtistemleke 
IPrında bir tikayete eebebiyet vermiyecek haı·binde a~ker mlktarı~dan daha çok ml"n• 
derecede yf'ni bir teflcilit yapmııık l;i.ıımdır. zil teıı;kilih ,-e nakliye itleri kat'i roİıi ov
Çünkü bu küçük dokumacıiar dokuduklRn nar. İtalya, inı:tli7 t•rin Akdeniz hi.klmi) ;ti 
malları da yok pahasına tüccara satnınkta .. dolayısi1c Libya'da \ 't Hıtbeşistanda tec .. 
Cırlar. Ek!ieri!4i de tüccara borcludur. Teı- Jid edi\ıniş vaıiyettedir. Jçeridtkl iı;eride, 
gih sahibi borcunu ödemek için tüccar he- dışarıdaki dışarıda kalmıştır. \"e nihayet 
!~hına çalıomaktadır. Aralanndt1 derdleş· iııı.l)·anlar 1\1tsıra bütiin ku\.·vetlerile 3 llk • 
mt>k, \'e müşltrek çareler aram.tk için, Ak- Jenmi' olsalar dahi, harbin netice,.ini, İn -
aari\yda bir kahvPde toplanmaktadırl:ır . Bu eilierc ile Almanya ara!<ıındaki çarpı,malır 
kahvedeki blitün görü~melerden ;ıhn~n np- ta~in edefektir. Alınan)a, ital)·adan daha 
t;ce şudur: Dokumacıl11r, kurdu\thıırı kt:o- acele ebl\ek zarurt:ti kar~ıo;mdadtr. Bt>yle 
peralire sahih değildirler. Kendilerini, do- bir , ·azi)·ette r\fı,.ır için harb ilian etmekle 
kum•cı olmıyan kim~eltır id=-re t-tmf"lctf"dir. etmem~k ara. ında ne (ibi bir fark buluna
Halbukl bu hadi~e. lcoo~"ratif natctriyt-ltri- hilir? i~te 1t1Jıı;ır devlet adamlannın ri• 
r;c pek aykırı bir harektıt... hinlerine hil..im olan nokta hu oha ı-e. .. 

Hü .. vin AV N t ıcktir. Mümta. Faile F EN 1 K 

İstanbul Vilayetinden : 
1 - Vilayetimizde parasız yatılı llk okul yoktur. Ancak çocuklarının ilk tah

slllerlnl az ücretle yatılı olarak yaptutmak i.steyenlcr için açılm14 ilk okul 
pansiyonları vardır. 

Bu panslyoıılar da : 
Yıldız Blrlncl yatı okulu 
Çocukları Kurtarma Yurdu 
Kiığıdhane 2 ne! yatı okulu 
Küçükyalı 3 üncü yatı okulu 
Köylü çocukları için de · 
Çatalca Büy\lkçekmece köy yatı okulu 
Beykoz - Bozhane köy yatı okulu 
Şile - Teke köy yatı okulu 
Ucret alınmaktadır. 

) 

) 

) 

Ayda 
> 
> 

• 

13 
12.5 
7,5 

10 

Lira 
> 
> 
> 

> s > 
(Veya mukablll çiğ erzak\ 

~ ~ R İ ~ KAR J. OF F (Frankenstein) 
~ s bl l•ivcA1 sM koAu. yac•A ,.N rhA fi!D i oi 

Dünyanın hiç bir yerinde bizdeki .;.ek -
Jinde vefat ilinı çıkmaz. B:ızan bu i!.inla
rın içinde o kadar çok isim ve adrea biribi
rine karıoıyor ki, kimin öldüj:ünü tayin et
mek güçleoiyor. Rahmetlinin dayısı, halası, 
amca~ı, amca zade~i !'i:ıralanırken hemen he
men merhumun iımi kaynayıp &idecek. 

Üç gene kız, bir gence i~ık imişler. Yal
nız içlerinden biri gencin iltifatına nail o- 2 
labildiği için talihsizler onu geçenlerde 1 
Zincirlıkuyuda çcvi_ri~ dövmü.şle; ve mah-1 
kemeye düşen bu ıkı kız mahkum olmuı- 3 
lar. 1 

Bu vak'ada iki garabet var: Kııların 
cür'etk.irlığı \'e ~evilmiyenlerin sevmesi. 

Bu yatı okullarına her yıl pansiyon ücretlerl Vilayet tarafın,ian verilmek 
üzere alınmakta olan çocuklar tamamlle kayıd ve kabul edlldiğl lçin ye· 
nidcn Vi13.yct hes'!l.bına talebe kayıd ve kabul ohınmamRktadır. 
çocuklarını paralı yatılı okutmak isteyenlerin bu okul Başoilretm•ntik
lerlne müracaatlcrl lazımdır. (8839l ----------

Hatav Naha 
M 

\rl\ · ı\ Filnıinrlr tekrar şehrimize gelivor. a- c l'ı\N CES~D, FENALI!<.ŞEYTANI. OL~IEYEN CANAVAR 

"'rın uına malınelerden ıtıbaran TAKSIM sinemasında 
son olarak: TAYYARE POSTAST vr hüvük bir sür riz. 

M E L E K BU AKŞAM 
Ytni sinema mevsimine 

l\ADINI.4AR OlıTELi 
l\ı.ııı; . Baş rollerde · 
.\y.1c ~OTHERN - LINDA DARELI. - JOYCE CO'.\IPTON 
.......... 

8
.·_;1 - TAYYARE ile grtirdiğim•>. en son FOKS JURNAL 

2 - RENKLI MODA GAZETESI 

Bu nevi iliı.nların bir takım adam1ara 
1 isiın1erini gaıt-tclerde zikrt>ltirmek fırsa-
• tını verdiği için c;:irkin göründüğünü bazı 
arkada~lar bir kaç kere yazdılar da. 
Fak11.t kim dinler~. 

Evvtlki ıün bir de ttşekkür mrktubu o
kuduk: Dayısının vefatından dolayı bir ı.at 
kederlerine iştirak eden eşine, dostuna, 
me!lektatlarına, talebesine teoekkür edi -

l
yor!_ 

Anlaşılan bazı kimsler bu il.inlan, bir 
nır~lek Uinı addedip para harcamaktan da 
çekinmiyorlar ve anlaşılan sıra te,t>kkür 
mplctublarına ıelmittir. H@m de bir dayının 
ölümü bile iJlna veıile olabiliyor. O halde 

Yillkında eş, dost, meslektao ve talebe ölüm
lerinin de yt>ni tarz il;inJarda yer tutaca• 
juıı bekleıneliyiz. 

Öyle ya, bizim bildiğimiz kalb kalbe kar
şıdır. V.:i.kıa sevilmeksizin sevenler dt? az 

değildir ama, bunu biz artık antikala~mış t - Viliyetimiı hududuna Mür.selek, Harabe kll'se, Düsturiye, Kızügedik, 
sanırız. Hiç bir mukabele beklemE'ksizin Ordukapı, 419 numaralı Bedtrhun, ~akhore, Dutrürahb:ln. Hamamkapı, 
sevmek feragati eski zamanlara aiddi. Kal- Yenlköy yol<;atı, Telköprü, Karababa mevkilf'rlndr.. 13 aded portatif 
dı ki, o feragati gösterenler sevdiklerinın Gümrük memur karakolu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-
başkasına iltHatına tokat ve tekme ile de-
ğil, ancak iÖZ ya.';'ile nlukabele ederlerdi: muştur. 
Tokat ve l•km• ile mukabele tarzındaki 2 - Ekslltme 11110 940 cuma giinü saat il de Antakyada Nafıa M\ld\lrl\l~Ü 
a';'ka, gönülden başka bir isim bulmak li- odasında müte.ş~kkil Kom!~yonca yapılacaktır. .. 
zım. 3 - Isteyenler hıı•usi şartname ile proje ve evrakt keş!lyeyl c97• kuruş bedel 

Hele rakibini pataklıyanların iki 1 mukablUnde satın alabilirler. 
kız oluşu daha a:aribdir. Biı.lm bildiği - 4 _ Bu işin ktşif bedeli •19481> lira ._67> kuruştur. 
nüz t>rkekler değil, kadınlar payla~ılı:tmaz. 

1

5 _ Muvakkat teminat •1461> lira «13> kuruştur. 
vakıa büyük buhran zamanlarında ıerkek- 8 _ Taliblerln thaleden en aı sekiz gün evvel bu işe be~zer inşaatı başar-
lerin kıthğı belki böy.le çılgınlıklara sebeb 

1 

dıklarına dair evrakı müsbıtelerile birlikte VilAyete muracaat Pderek ala-
olur. Fnkat biz henüz çok şükür, böyle b~r cakları thllyet vestka!\ını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacak .. 
buhran içinde de de~ıt, arife!'linde de değı- ıarı teklif mektublarını ve bunlarla birlikte temlnat mektub veya mak· 
liz. Yoksa şu iki kızın hareketini bir ?aro-ı buzlarını ve Ticaret Oda~t ve~ilc::tı;ını ihale ızünU saat 10 a kadar Knml~-
melre i$8reti ;ibi mi te18.kki etme~ la,ztm? yon rlyasetlne makbuz mukabilinde v!"r('reklerdlr. 
Hayır, bayır ..• Ai".'."ıu hayıra aça ';: 'S. Post.ada ollLil ı:eclluneler kabul edilmez. (8807) 

• 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1~ ,., 1 

2 1 I •I I 1 
3,, 1 l•I I ' l•I 1 I' 

4,, ı ı 1 ı ı r•r 
5 •I 1 l•I 1 1 I• 
6 1•1 1 1 1 1 \ 1 
1 1 1• 1 1 I• I .

1 
si ı ı 1 1 1•1 1 J: 
9_ 1 1 1 l•l 1 1 

Soldan sata: 
1 - Eserler - Evlerimizde bes\edığimiı 

bir hayvan. 2 - Dem - Bir erkek imti. 
S - Vilayet - Kışın yağar - Nefiy edatı. 
<& - Büyük. S - Bazı hayvanların ayağına 
çakılır - Ay. 6 - Sıcaklık. 7 - Bey&ir • 
Zemin - Nefiy edatı. 8 - Yıkanılan yf'r -
Rüııı:t&r. 9 - Hamız - Fena bu1an. 

Yukandan qağıya: 
1 - Kıymetli bir taş • Meydan. 2 - BÜ· 

yük oda • Madeni bir kap. 3 - Lihza • 
Mevki - Bir nota. 4 - Gemi tamiri. 5 -
Şeffaf bir cisim - Bir içki. 6 - Bir koyun 
cinsi. 7 - Hane .. Atef - Bir nida. 8 -
Manevi yol • Derakab. 9 - Yok etmek • 
Şans. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 •IB\EIYIAINIAITl•J 
2 Hl•IŞIAIHll INl•IP 
3 AIÇl•INIAINl•ITIA 
4 KIAINIAiol•ISIElT 
5 l (NIEIKl•ITIA MIA 
6 KIAITl•IDIA V EIT 
7 AIKl•IMIAILl•ILIE 
8 Ti• M\A NIA V •ıs, 
9 •IMIEIT AINIEIT • 
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18 Eylıil çarıamba 
18,00 Program ve memleket saat ayan, 

ıs.as Müzik: (Pi.), 18,40 Müzik. 19.15 Ko
Jl.Uf?l\a, 19,30 Alaturka müzik, 19,45 Mem
leket saat ayan ve ajans haberleri, 20,00 
Müzik, 20,15 Konuşma, 20,30 MUt:ik, 20,50 
Müzik. 2US Müzik (Pi.), 21,30 Radyo ga
uteıi 21,50 Müıik: Riyueti.cumhur ban • 
dosu, 22.30 Memleket saat ayan 

Raşid Rıza tiyatrosu 
Birinciteşrin ayında kışlık 

•ezonuna başlıyacak olan •Ra· 
şid Rıza- tiyatrosu hazırlıkl_a
nnı ikmal için yazlık temsil
lerine nihayet vermiştir. 

~ 
ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye lc:in: 
Bir aylık 
Ü'ç aylık 
Altı aylık 
Senelik 

Leyli 
Erkek 

90 
250 
475 
900 

• , 
• 

H:A:KtKXT 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 

HAYRiYE LiSESi 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon : 20~30 

ANA - İLK - ORTA - LiSE 
Eski ve yeni talebenin kayıdlan her itin saat 10 • 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren 
başlanır. son sınıfta fen fUlıe.!1 de vardır. Talebe mekte bin hususi otobüs ve otomob!l!le evlerine nakled!lir,. 

istanbul Kız öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Erzakın cins! Muallim kısmı Pansiyon kısmı Beher kilo tahmin Dk 
Mıktan mıktan bedeli teminatı 

Ekmek 24000 2244 10,75 211.59 

Datlıç eti 4444 525 58 
Kuzu eti 646 113 45 255,02 

Eks!ltme şekl!, gün ve 
saati 

20/IX/1940 Cuma gülü 
saat 10,30 da açık eksiltme 

20/IX/1940 cuma günü 
saat 11 açık eksiltme 

sıtır eti 45.5 ---------:;;5:;i-0---------::3~5-~--------------------:jji;;.;:;;;:;a:;ın~;;-;;';;;;;-;;;;;:;n~ ..,:,:;:..:.;:.;;,.;___;,..~~------------------;;-:; ·"" 380 36 50 20/IX/1940 Cuma günü Toz şeker 2550 . 
Kesme ,eker 1830 75 40 137,36 saat 11,30 açık eksiltme 
p;1r;:.:;..1n~c:...;,(B=ur~s~aı:--~~-~-1~5~0~0~-~~~4t.5mo~-,---3~5-~~~---~-~-;;:20~1~1XJ~1~9~40;-;:c~u=m~a-=gün"-·~u'· -

•o 13 saat 14 te açık eks!ltme Bulgur 173 • 
Nohud 235 50 20 
Kuru fasulya (Çalı) 965 130 27 
Kuru fasu!ya (Barbunya) 400 30 18 
Yeşil mercimek 250 40 23 
Kırmızı mercimek 70 10 18 117,82 
Aşurelik buğday 90 20 9 
Beyaz peynir 400 80 45 
tr~ ~-ır nf!'vnlrl 300 45 '15 
-::--,..-,,--·;.;;..;.;.. ..... ------:-:;;;;-----;;;;;---~-,.,,...------------:;:;~:;-,:,.,,.,-;:-"'.;::,.,,,,-:~:;,,,;c-Un ekstra ekstra 1445 108 15 20/IX/1940 Cııına günü 
Pirine unu 50 15 22 saat 15 te açık eks!ltme 
Makama irmikli 415 90 28 
Şehriye muhtel!f 190 40 28 37,50 
N1$11sta 85 15 25 
-!k ~ M W 

Yumurta 11195 1316 2 18,77 20/lX/1940 Cuma günü 
•aat 15.30 da açık eksiltme 

"""T=--a-v-u-.-k.....,e~t1~---------------;;5~5~0:""::a:-.d;:e:-::;d;------~;;8;;nO;-;;;:a<l:;;:;:e::;d;;-----;•7mo0-------------------2oirX/ı94Qcümagilnü-

mndl et! 425 > 70 > 150 94,01 saat 16 da açık ek<!ltme 

sadeyat 1570 250 135 20/IX/1940 Cuma günü 
Tereyd 175 25 145 206,02 saat 16 da açık eks!ltme 

zeyt!nyat 1325 165 60 24/IX/1940 sah günü 
zeytin tanes1 425 60 30 111,48 saat 10,30 da açık eksiltme 
Sabun 1135 120 38 

----------~----:::::--~~·~~----------=---~---~ S!lt 2500 220 14 24/IX/1940 salı günü 
KA.oe yağurdu 3750 375 6 saat 11 de açık eks!ltme 
Silivri yoturdu 1500 300 20 86,72 
Kaymak 1 oo 40 120 

Kavrulmuş fındık 680 100 58 
ÇeklrdekB!z üzüm 740 85 23 
Kuru incir 630 80 20 
Cevtz içi 430 70 46 
Kuru kayın çekirdeksiz 500 70 96 
Elma Amasya l560 90 23 181,36 
Elma Gümüşhane 800 80 15 
Ayva 230 35 9 
Portakal Dörtyol 4550 545 3 .50 
Portakal Alanya 400 100 4,50 
Mandal!ne Rize 1000 200 2 

24/IX/1940 salı günü 
saat 14 te açık eksiltme 

-Kr.-!~p7le-m-ad7e-n-:k~o~·m-ilr~ü:---~1~5~0~T~o=n----::5~0~T~o=n:--~1~6~00;----2~4~0:-------:2~4~/IX:::::~,1~9~40:-s=a~lı-gun~ .. -u~·-~ 

saat 15 te acık ekslltme 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mangal kömürü 
Odun gürgen 
Odun meşe 

2000 kilo 
80 çe!d 
40 , 

00 
20 Çeki 
10 

8 
sııo 
435 48.11 

24/IX/1940 sah günü 
saat 15,30 da açık ek&lltmo 

SAT 1 $ 1 L A N 1 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan~ 

Emine tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25111 ikraz numaraslle • 
ijdtv• 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göster!lmlş olup borcun •· 
memesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehllvukuf t':ıııı 
tından Cl200) Ura kıymet takdir ed!lm!ş olan Balatta Hocaall mahaJlesl 

11 
Hamam sokağında eski ve yen! 66 kapı numRralı satı Şefika, solu Ferid• jJl ... , 
Hasan Ağa vereseler!, arkası Kethüda sok•ğı. önü Hamam sokağ!!e ;e&a' 
kaydında mesaha miktarı yazılmamış bir bab kargir hanenin evsaf ve 
hası a~ağıda yazılıdır: dJ 

EVSAFI : Kapıdan içeri gir!ldikte bir sofa üzerinde iki oda hal~ ve aıtııı 
bodrum ve toprak bir oda. 

BIRINCI KAT : Bir sofa üzerinde bir yü~ karşılıklı Jki 
Elektrik vardır. Umum me.sahası 56 metre murabbaıdır. 

odadan tbarettır 
Içer!s!nde bOrÇIU 

oturmaktadır ·• ,ç .. 
Yukarıda hudud. evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamatnl 

arttırmaya konmuştur. ıı 

1 - !'hu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 271911940 tarihinden itibar" 
938 '2513 numara ile Jstanbul Beşinci icra dairesinin muayyen numarası~ 
da hPrkesln gör-ebilmesl tem ac1ktır. 118.nda yazılı olanlardan fazla ınal 
nıat almak isteyenler. işbu şortnaıneye ve 938/2513 dosya numarasUe ııı• 
murlyetlmlze müracaat etmelidir. d 

2 - Arttırmaya iştirak irin yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u n!sbet!n 
1 

~~\!!· pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi ed!le0 • 

(Madde 124l. .-
3 - Ipotek Mhlb! alacaklılarla dl~er alAkadarlann ve irtifak hakkı saıııbla' 

rin!n gayrimenkul füerindekl haklarını. husus!le fal.z ve masrafa dair ol 1 iddialarını işbu !lan tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbfteltr!l~ 
blrl!kte memuriyetimlze blldlrmelerl !cab eder. Aksi halde hakları t•P 
sicill!le sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşma..ından haric kalırla!· 

4 - Gösterllen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 0~ 
muş ve lüzumlu malümatı almı~ ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
itibar olunurlar. .ı 

5 - Gayrimenkul 12 10: 940 tarihinde rumartes! ~ünü saat ıo dan 12 ye k•d J 
L<tanbul Besine! Icra memurlul!-unda üç defa bağırıldıktan sonra ·~.~~' 
arttırnn" ihale odilir. Anrak arttırma bedeli muhammen kıymetin 1-.,ı 
yetmiş beşin! bulmaz veya satış L~teyen!n alacdına rüçhanı olan dl~! 
alacaklılar bulunup da be<iel bunların bu ırayr!menkulle temin edU a 
alac~klarının mecmuundan fazlaya c;:ıkmaısa Pn çok arttıranın taahhUd 
baki kalmak ü>.ere arttırma 10 gün daha t•md!d edilerek 22 110/ 940 tar1111~ 
d• salı giinii SRat ıo dan 12 ye kadar Istanbul Beşine! Icra Memurl~ı 
odasında arttırma bedeJi satış lsteyPnln alacağına rüçhanı olan dl ıı 
alacaklıların bu ga~Timenkul!e temln edilmiş alacakları mecmuurıd~, 
fazlaya çıkmak şartlle, en çok arttıran. !hale ed!llr. Böyle bir bedel el 
edllmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. , 

ınüııl'' 6 - Gayrimenkul kendl-"lne ihaJe olunan klm!i!e di!rhal veya verilen ı-ı1 
!cinde PRravı vermezse !hale kararı feshnlımarak kendisinden evvel ıl 
yüksek teklifte bulunan kimse ar .. tmlş olduıtu bedelle aJ,mağa razı oıur,. 
ona, razı olmaz veya bulunmR.rsa hemen 7 gün müt\detle: arttırmaya cıı,~ 
rılıp en çok arttırana !)lale edilir. Ik! ihale arasınd•ld fark ve geçen gUn~I 
için yüzde 5 ten hesab olunP.cak fal1 ve dlP':er zararlar ayrıca hükme bf. 
kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcıdan tahs!l olunur. (Madde 1331. ıııJ 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yaln1" tapu fera~ harcını. ytrııt· 
&'ne!!k vakıf taviz be~elln! ve !hale karar pullarını verme~e mecburd ıl 
Miitera.klm ver~ller. tenvirat ve tanzifat ve tell~!!ye resminden müt,,•~ı 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf fcaresi alıcıya ald olmayıp artt 
bedel!nden tenztı olunur. • ~il' 
Jşbu ,:ayrimPnkul yukarıda gösterilen tarihte Istanbu1 Besinci ter... J8 

•• ın" murluıtu oda<ında lsbu llı\n ve gösterilen arttırma §artnamesl dalr(Bas'' 
satılacağı nan olunur. ~,.,,. 

( Istanbol . Belediyesi ilAnları ) 
3710 sayılı Belediye ı.t!mllk kanununa tevfikan ıstımlakln!n umumi men· 

faatıere uygunluğu tasdik ed!l!p mezkQr kanunun 8 !ne! maddesi mucibince 
720 lira kıymet takdir edilmiş bulunan YenlcamJ Çeleb!oğlu Alledd!n mahal
Jes!n!n Yen!caıni avlusunda kadastronun 381 !ne! adasında 8 parsel ve eski 
94 yeni 49 kapı numaralı klrg!r dükklnın tapudan alınan tasarruf kaydında 
141120 hissesine sah!b Ruk!yeye bu kıymet tebliğ edilmek !sten!lm!ş ise de 
ikametgahı tesb!t ed!lemed!i!i zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmı§ olmakla 
bu kanunun 10 uncu maddesinin tatblkı !cab ettiğinden tebl!ğ varakalarının 
hartaslle b!rl!kte birer nüshasının bu dtikklna, d!i!er nüshasının a!d oldu~u 
Belediye dairesine ve 3 üncü nüshasının da umuma mahsus mahalle 20 gun 

müddetle ta!!k edi!d!ğ! !lan olunur. (8833) 

JEACK LONDOt. 
Mütercimi: N. AYKUT 

Hanry etrafına aptal aptal bakınarak: 
- Muhterem babamız! dedi. Ben bu ta

raflarda Allahın ayağına benzer bir feyler 
ıor!miyorum ... 

Jhtiyar Hindli hiç cevab vermedi. Çıplak 
topuklarile katırını mahmuzladı ve bof a
lını geçerek tekrar balta cörmemif orma-
na daldı. ~ 

Francil dedi ki: 
- Şu ihtiyar Hindli, tam mana!:ile, iz 

kr1khyan bir av köpegine benziyor. 
S'1'kiz yüz m~tre kadar ilerlediler. Bura

d.:t ağac kalmıyor, buna mukabil yemyeşil 
Cır çayırlık b~hyordu. İhtiyar Hindli ka
hrı var kuvvetile sürdü ve zeminin tabii 
bır çOküntüsüne varınca durdu. Bu tabii 
coküntünün derinliği bir metre idi. On iki 
ki ivl rahat rahı:ı.t aJabilirdi ve fekH de 
k~kcı<'aman bir iruan ayağının izine benzi
yorr!.u. 

Th .. t<ır Hindli, katırdan inerek. HCdeye 
k:tr ' -i°ı Hiç durm"'dAn dualar okuyordu: 

- 4te Tanruıın ayagı~ dedi. Mukaddeı 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 40 

yazı töyle söylüy9r: Tanrının ayağında 

bekle, ta ki Çiya'nın gözleri parlasın! .. 
Henry, tU fikri ileri sürdü: 
- İtte, bir lokma bir şey çiğnemek için 

'ayet münaaib bir yer! de-di. Bu tarlatan 
dua ededursun, biz: de biraz: midemizle 
meşgul olalım ... 

Muhavere, Leonsia ile Rikardo'nun gel
mesile. yarıda kalmıttı. Gene kı:r.ı göriınce 
FranciJ'le Henry'nin yüzünü derhal neş'e 
\'e ff!laret kapladı. Bununla beraber z.ihi
ren bu ;elitten memnun olmanı.14 gıbi yap
tılır. Kard~le beraber kasabaya dönm~
ıırinin munaı.ib olacağını, yolculuj;un mef8.k 
ve mezahimine katlanmasını lüzum bu -
lunmadığını töylediler. 

Leonsia, itiraz: etti: 

- Beni böyle aç mı çevirecek~iniz:. Hiç 
olmazsa karnımı doyurun da öy1e yola çı
kayım! .. 

Bu konu'1TI-a, ihtiyar Hindliyi daldıjı 

vecd iıleminden ayırm.ışh. Gene kızı go -
rünce, ispanyolca ile karışık Maya dilile 

öfkeli öfkeli bir şeyler söyledi Oğlu ter -
cümanlık ediyordu: 

- Babam eliyor ki, kadınlar değer&.i7. 
mahliiklardır. Erkekler arasındaki bütün 
kavgaların sebebi hep kadındır. Tanrının 
ve erkeklerin ebedi düşmanı olan kadınlar 
RA.Jikle mahl\ıkun arasını açmı~lardır. Ba
bam şöyle diyor: Bu kadın nereden celi -
yorsa derhal oraya dönmelidir. 

Franclıı'in iÖZlerinin içi gülüyordu. Heıı
ry, gene kıza döndü~ 

- Vaziyetiniz hakkında siz karar verln! 
dedl. Buralarda beyhude dolaimayın! 

Fraıncls ırgada döndü: 
- Babanıza fU suali soruyorum, dedi 

Kadınların bizimle gelmesi günah mı? Din 
bunu yasak ediyor mu? Mukaddes }'au bu 
hususta ne diyor? 

Jrgad bu sözleri babasına nakletti. İhti -
ynr HindH bütün yumağı evirdi, çzvirdı. 

Fakat neticede bu hususu meneden bir 
hüküm bulamadı. • 

Francis, gene kıza dönerek: 
- O halde biz.imle beraber kalabilirsi

niz! dedi. Yemekten gonra ne yapacagım.ızı 
dıi.şünür, sizin için bir karar veririz. 

Yerdeki sofranın etrafına sıralandılar . 
Franııic bir aralık Leonsia'ya hizmet için a
yağa kelkacak oldu. Bir kurı:;un vızıltısile 

beraber başınd.şıki fapka uçup gitmişti. De
likanh yere oturarak.: 

- Doirusu bunu hiç beklemiyordum! 
dedi. 

Henry, rica ederim, git bak, beni hedef 
yapan ni,ancı kimdir? 

Bir anda, ihtiyar Hindliden başka herkes 
•Y•i• brlamıflı. Etrafa dıkkaUe bakıyor • 

tardı. Biı· de ne görsünler: Hiç bir ırka - Bütı.in mühimmat ve cepane katırların 
benzEtemedikleri acayib kıyafetli bir sürll sırtında yi.ıklü olduğu için fişekliklerdf'ki 
yaban insanı sel gibi üz.erlerine doğru a- kuı'funl~n israf edemeyiz. Hf'm de dikkat. 
kıyor! aı k ~da lar' Düşmanın kullandı~ı kurı;un 

Francis nefrek ve istikrahla yüzUnü bu- hii\"ük yara aı;an kurşunlardır. 
ruşturdu: Bir saat gcçıni~ti. Hemen hemen bütün 

- Ömrümde bu ka.Qar çirkin suratlı in kurşunları ya.krnı;lardı. Yalnız Frı:ın{"is'in 
san a:önnemiştim! dedi. Gulyabaniler bile rovelverinde bir kaç kurşun kalmıştı. Ka
bunlardan daha sevimlidir. ro'l:ırın gaynmunt.azPm ateşine berikiler 

lrgad, korkudan titriye titriye, kekeledi: aııcak siikCıtla muka.hele ediyorlardı. 
- Karo'lar geliyor! Bittik! Mahvoldu!;.! , Va?.iyeti ilk kavrıyan Joze A1an.şeno olctu 
Henry sordu: 

1 

Bin ihtiınamla sürüne sürüne ı;öküntlirün 
- Karo'lar mı? Bunhı.r da kim? kenannn krtrlar sokuldu ve Karo'lara elile 
Irgad ccvab verdi: !Ştırct cdcr~k y11klr1.şmalann1 emretti. 
- Allahın beliıları! Din~iz, irnansıı:, he- Karo'lar çukurun etrafında kahkaha -

rifler! Cehennemden fırlamış hak.iki ~y - larla ~i.ilerken JozeMan~("no da düşman -
tanlar!. larına neş"e ill' •ıınla.rı söylüyordu: 
İhtiyar Hindli ayağa kalktı ve parmai'.;ile - Muhterem bnylar! Zannederim -l:vucu-

genc kızı göstererek: n1uzda.ı..ınız; ve t.iz.in için kurtuluş ümidi 
- Bütün bu felaketlerin sebebi bud•ır! kalmamı~tır .. 

dedi. Az:.ı1t katil, sözünü bitirenıemiı:;ti Tıpkı 
F•kat &özünü bitirmeden bir kur\iun bir pandomima sahne inde dekor de~ı~ir 

omzunu sıyırarak geçmişti. gibi. hir anda öyle hayrete şayan bir de-
Henry gene ak:raba!'iına bağırdı: iiıiklik oldu ki. bunu hiç kimse tahnıin 
- İhtiyarı yere yatır! :P.Iaya 1ların mu - edt'meırli. 

kıddes yaı.ısını okuyan tek adam odur ve Karo'll'r , korkunç sayh:llar kopar:ırak, 
heni.Jz: Çiya'run güzlerini göremedik! kacq.m~~ll başladılar. O kadar korkmuşlar-

Francis kolunu ihtiyarın bacaklarına dı ki, !'ii!Rhlarını bile fırlatıp atıyorlardı. 
doj:ru uzattı ve fiddetli bir vuruşla ad:ımı Francis rovelverini Joze lfanşeno'nun 
yere yıktı. göbeğine çevirerek: 

Henry ti.ıfegi haz:•rlamış vo ateşe başla - - Sinyor Manşeno! dedi. Elimden kur-
ml.ltı. Biraz ıonra Rikardo ile Francis ve tulamıı:Zöın! 

ırgad da ate, açtılar. İhtiyar Hindli ise göz- Fakat, tetiği çekmedi. Bunun sebebini 
)erini kartık.1 dağdan hiç ayırmıyordu. Henry'ye ~yle izah ediyordu: 

Irgad bağırdı: 
- Bı.kın, bakın! dedi. ıı:ır' 
Böyle söylerken bir babaıı;ını, bir de 

:,.ıki dağı eösteriyordu. Devam etti: 
1 

:rrf'' 
- Niçin kaçtıklRrını anladınız: y•·l)l'(J 

ya'ların sihirbazlarından mülhit 5 

k~rkar bunlar~· i-~ıJ# 

Jhtiyar Hindli, derin bir vecd 'd,~f(I~ 
rak içlnde, parmaklan ara~ından da r'' _. 
kınrıblı..rı ı;ı;eçiriyor ve karş:ıki dağl<l pıt~~ 
lıyan iki noktaya bakıyordu. Bu i ·Jci '<Y 
nokta bir:birine yakındı ve adeta 1 

bcn1jyordu. 

Honry dodi ki: • ~ 
- H!'r hangi bir adam eline iki ııi11 

i::iu işi yapabilir. 
Irgad tekrar elti: ı;.tb',,ı 
- Bu gözler Çiya'nın gözleridiJ'· IS 

ılze On'"cdcn haber vermişti. v•~' 
İhtiyar HindJi ayağa kalkarak 

bir eda ile şunları söyledi: ,~ ı-: 
- Haz.inenin bulunduğu yeri bUı: "' 

Uyorsak ilkin parlak gözlerin yıı.Jll 
ralın1. 

Henrv cesaret verici bir sesle: d1 JPf 
- Peki, muhterem babamız! de . , 

hay! b ~·· . ce 
Ve böyle söylerken. küçük ~ıt rne"' 

)asının yardımile iki uzak ışıgıD t' 
tayin ediyordu. l<'bl 

Francis, silih sesleri araııında bağırdı: - Elimde ancı-k. üç kurtun kaldı. 

İhti.yar Hindli katırın üstünde ve icli· j)# 
nin ontinde durmadın ilerleme~"~ 

Bun- Hı:nry, bir saatlik yolcuhıktaD 
olnu- İ tıyar Hindliye telmih edere~~ ,,ıJ - Ateş kes! lan lüzumsuz: yere harcamak doğru 

Ve arkadaşlarına iıah etti: yacak. 


