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Yeni hava memnu 
mıntakaları 
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Kozlu ocaklarında 
mühim maden kazası l<:ü~~kara 5 (Hususi) - Trakyadan 

den :S çekıneceye kadar. Canakkale
kasınd andırmaya kadar, İzmit mm ta
nın t an Sapancaya kac',3r olan saha
Olarakv.~ıan hava memnu mıntakaları 
lırılın 11 ılnı Heyeti Vekilece kararlaş-

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Zonguldak 5 (Hususi) - Evvelki 

gün Kozludaki kömür madenlerinden 
birinde bir grizo infilakı olmuş, 'ame
leden 4 kişi ölmüş, 39 kişi d.e ehem
miyetli surette yaralanmıstır. Yara
lılar tedavi altına alınmışlar, Müdde
iumumilik tahkikata el koymuştur. 

ı...;: ış ır. 
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Avam Kamarasında 
hava tehlikesi ve 
canavar düdükleri 
arasında heyecanh 
bir toplantı! 
Cöa~iL 
lııiiJıtın bir 
lltıtukla 
Vaziyeti 
anlattı 
...... 

liitıe ,. · 
~ t Ut lmparatorlu-

biti:n' rn u h a r e b e 
~ ceye kadar ne 
erecete .. '......ı, ~· 

ı..• Vessu euecegı-
İngiliz Parlamentosunun dünkü heyecanlı içtimaında harb vaziyeti 
bakımından çok mühim bir nutuk söyleyen İngiliz Başvekili ÇÖRÇİL 

•ıı ki .. 
~leyemez ingilizlerin akını Bitler 

:a~ı hen eminim ki 9 GÜNDEHARB t N 
b ımparatorluk 5 D E F A NETİCESİNDEN 

y ~p ı I d 1 ğ 1 kadar TA A R R uz A A R T 1 K 

~Uk yıkılacakbr u G R Ay AN KORKMAGA 
r~'~.A.) - Reutor bildiriyor. 8 E R L ı• N '• BASLAMJŞTIR f 
ti:(;ıJ ltıruı •aı, Nazırlara meb'wlar ta- , • 
1'-J .L tc!erı. an ıuallerın muzakeresile ıf-

ıılflP.e-ı "''n Lo · 
ltli -ı ıh. ndra &okakların<la hava ------------.,., ~reu 
"" ,:~ ... ,,,.~. canavar duduklerının •c•- ı B e r 1 i n e t r a f 1 n
~~ rag başlanuştır. Avam Kama-

~, ı.ı,.11• "::." ınuzaker..t.a dev.~ı elırıif, daki şimendifer il..;; .. llıj. rntine tahliye ettırı~tir. 

ııı ..... ., .:ı~~·larında bulunan Lordlu h a t 1 a r 1 t a h r i b 
~"tl ~ .. ta ıle dıplomatlar .rnevkilerı-
•..., ~Y•t~lerdi_r. Biraz oonra ..,_ edildi 
>, ıı.ı"""'·•kiı Ç da bır nutuk söyleyecek 
t'ıtl ~f.!1Ji alltı orçıt l.1eclısten içerı girmiş 
J.ht.. L ta:ı: ,._ flarla karşılanmı•tır Meclla 

~.._'l . »unra b' "' • 
~ Utere old ~r hava taarruzunun baş
,. İli.it ol ugunu bildırdiğı içın mü-
"'- ~ v unrnu ı 
. ~ t .A.v t ur. Bu fasıla çok sür-
~ b.ı~ltrıeı c:~. K.amaraaı yeniden içtima 
>oL...,dd," çı! llleeı•··" •-w b 1 ~ 
"'tı.h 4n hida . -.. - u unl:u-

1. t.J lıııı,ıu,,da Y•lındcnberi meyan eden 
' ' lc:tıtı vaL' lzahat vermek üzere aya-
t.. '1k 'U( b ..... "1Qb 1tla.rue lıt u un meb'usların de--

1'" arşılanmııtır 
"Ca • T . 

ransııvanya 
ı,.~'rn b rneseıesı 
.::"">. lıılu rn ·· 
~Ut.&~erek n~~~kıb, diğer hidise!erin 
L, '-... lı. una tU suretle devam 
... ..,. l<arn 
.. ~~lı. ile rn"""

1
" Rurnanyaıun pek acı 

•••-. •rn •k•tind b' ~ bittab· en tr k.ısmıru 
ı..ı., ın da; t bitiyor. S.nim tahsl 
'°'~·"' iaı:t rna cenub· o 
~,.L • e tdii . 1 obrucanın Bul--. ,., rnest ı•-·- 1 . 

.,.., ~ac ri ou.un ge e~eğı mer-

Londra S (A.A.) - Hava nezaretinın is· 
tihlıarat fubesinin bildirdiğine nazaran, 
Bedin, dün akşam, dokuz gündenberi be
finci defa olarak havadan taarruza uğra -
mıftır. İndJiı bombardıman tayyareleri blr 
çok askeri hedefleri bomba ate,i altına al
mıdardır. Berlin aayfiyelcrindl'.!n birindeki 
elektrik nntrali ile diğer bir santral ve 
bir ha\·a~aıı fabrikas.ı bomba altına alın -
nıış ve bu son fabrikada büyük bir yangın 
çıkrnıflır. 

Di~er bir tayyare grupumuı, bir esliha 
fabr;kasına t..ıarruz etmiş ve patlıyau bom
baların tesirile bir çok infil&k.lar vuku bul
duğu ,ııörlihııüttür. 

Berfjn etniuid<1ki başlıca timendifer hat
larına da grup halinde bomba i.Jabet!eri 
vaki olmu.ştur. Berline yakın ormanlık 
mıntaka, Grunewald o~ru da dahil oldu
ğu halde gecryarısı bombardıman edil -
miştir. İngillı y,varelcrinin bu taarruzla 
Utkib ettikleri gaye ağaclar arasına sak -
lanmış olan ıilih fabrikalarını talırib et
nı•ktir. 

Diğer bir tayyare grupumuz1 Magdebourg 
da bü1ilk bir pOtrol t.asliyehanesini bom -
balııımı~tır 

Berlin teyid ediyor 

İngiliz matbuatı 
son nutukta bir 
panik alAmeti 

görftyor 
Londra 5 (A.A.) .Reuter• - Londra ı;a

ıcteleri Führerin• nutkundan bir heyecan 
duymak şöyle dursun, bunda- bir panik a-
1.lmeti, Berlinlileri teskin etmek ihtiyacını 
ve en büyük düşmanı olan İnı:;iltere ile 
başa çıkamadığından dolayı büyük bir in
fial hissi görmektedirler. 

Daily Telegraph ıı:öyle yazıyor: 

.Artık Almanlardan başka kimse şüphe 
edemez ki, bütün nüfuzunu yıldırı'n har
bine bağlamış olan adam sukutu hayale 
uP,ramııı:tır. Führerin nutku iyice ispat edi
yoı ki, Almanyada birçok kimseler harbin 
neticelerinden korkmağa başlamışlardır. 

Bundan en ziyade korkmuş olan da bizzat 
AdoU Hitlerin kendisidir. Hitler artık ken-
di kuvvetinden daha fazJa liüyümekte- olan 
bir kudretle sıkışbrılmaktadır. YE"e:ane mü
racaat edebileceği vasıta, eski övur.melerine 
ff"ryad ederek avdet etmektir. Fakat bu se
icr sesi titreyor. 

Daily Telegraph J{azetesl: ıBu nutuk 
p~niA:e kapılmış ve akınlann deh~eti için
de yaşamakta olan Berlini teskin etmek 
fc:teyen bir edamın nutkudur• ~PJT'IC"ktedir, 

General Antonesko : 

SON DAKiKA 

KRAL KAROL 
TAHTTAN 
İSTİFA ETTİ! 
Bükref 6 ( A.A.) - Ruman· 

ya Kralı Karol'un bu sabah 

oğlu Veliahıl Prens Mihail 

lehine tahttan feragat etti. 

ği reamen bilılirilmekteılir. 

lsoN HABERi 

Akdenizde 1 n g i 1 i z 
donanmasınin 
ltalyanlara k a r ş ı 
mühim muvaf f akiyeti 

On iki ada ve bir çok 
tayyare meydanları 
bombardıman edildi 

Londra 6 (A.A.) - Amirallığın teblığidir: 
Scın altı gün zarfında, garbi ve şarki Ak· 

dE"nizdeki İngiliz bahri kuvvetleri, mu -
\·affakiyetle neticelenen harekitta bulun • 
muşlardır. Bununla beraber kuvveUcrimi
zin kıamı küllisi düşman harb gemilerile 
temasa gelmek fırsalını bulamamı!Jllr. 

lı ıil ın<Jıo •ıt'' llılt. w.ki 
Akdenizdt: I,altyette buJunan bnhri kuv -
vethırlmJzl büyük kuvvetlerle takviye et
mi,ür. 

31 ağustosta şarki Akdenizdc kuvveile -
rimizden kaçıp kurtulmak istiyen bir düş
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Bu esnada. tahtelbahirlerin merkezi Ak
denizde bazı düşman cüzü tamlarının mev
cudiyetini tespit elliği öğrenilmiş ve 
Parthian tahtelbahlrimiz, kruvazör ve des
troyerlerden mürekkcb bir düşman kuv -
vetine hücum etmiştir. Düşmanın cüzü tam
larına 2 torpil isabet ettirilmiştir. 

:Kunun üzerine bir keşi{ uçuşumuz ueti
Ct""ıinde zırhlılardan, kruvaı:örlerden ve 
deoı;troyerlcrden mürekkeb düşman kısmı 

külli"iinin kuvvetlerimizin bulunduiu nok
tadan 150 mil m(' afede buhındu~lı öğı.-e· 

wlmiştir. Düşmanla tema!'& gelebilmek için 
a1.ami ga)·ret sarfctn1cıni1.e rağmen pilot -
1"rımu:1n keşif raporlan İngilizlerin ci -
\'ardn bulunduiunu iljrenir öirenmcz dü,
manın hemen çek.ildij:-ini ve İtnlyanlnıın 
gtmllerinin hurunlannı bütün süratlerile 
Oranto ü~lerine çevirip cittiklerini ıös 
termiştir. . 

Bu e~nada diğer bir Ingiliz kuvveti Sar
dunvR ve Sicilya adalarının şarkında ve a
çığı~da harekatta bulunmakta idi. 

1 eylül sabahı bir Sworclfish tayyaremlz 
Sardunya adasındaki Elma tayyare mey -
danına hücum etmiştir. Havadaki fena gö
rüf fBrtlarından dolayı bu meydana 1ka e
dilen hasar görülememiştir. Fakat o günkü 
Italyan tebliii askeri karargihın bir ka
nadının tahrib edildiği ve 2 tayyarenın yer
de imha edildiltini kabul etmiştir. 

2 ey!Gl sabahı bir İngiliz tayyaresi Sicil
yadaki Cagliarl tayyare meydanına hücum 
etmiştir. Scaffa'daki düşman projektörleri 
muvaffakiyetle bombardıman edilmiş ve bir 
projektör bataryası faaliyet yapamaz hale 

dte ~ra UA a ıs:tanın da aon mu hare
~! illdirn ;•~ğı rnuameleden mem
' ~' vuku.. •t. harb devam ettiği 
~'ı:ı h'ıernıeke~elen .~er. hanlİ bir ara
~ ~ hıtlıııe . Len digerıne int.ıkah me
~•-ı,~•Yanda '!~tal •decek değiliz. Yal
~ ı ... liıtlerı a adar tarafların serbe t 
ıı: ~ıııı.- ve arıultt ı 
t\ ıı,l.J\ ti) 'debilirl~ rı da Y8;Pılmı, olan
t ttv, Uharebe b' . Hitler ln1paratorJu
'~ ıı.,.lllli •d • ..,-. '.lin.ceye kadar ne dere-
"'t.t ı.. 'mı Ktnı kim~ .. 1 11; l'lirrı ki ~ llOy eyetn~7 Fa-

"ı r do Çab 'k bu imparatorluk yapıl
"" a u yıkılacaktır. 

BerHn 5 (A.A.) - Re!imi ajansa gCre 
bir çok İngiliı tayyareleri dün gece Bl.!r!inl 
müdafaa etn'tekte olan barajı zorlamağa te
eebbüs eLmiflerdlr. Bir tayyare Berlin mın
taka.sına yakla,madan dü,ürülmüştür. Ti•:r
garten'in iki noktasına yüksek infilaklı 4. 
bomba dÜ$mU.tür. Bir polis memuru telef 
olmuş:tur. DiAer bir bomba da timali garbi 
v1ı:roşunun askeri mağazaları üzerine düş .. 
rr.iıtlür. Bcrlinin cenubu f8rkisinrie klin 
ufak bir ~l'hrin amele mahallesine de bom-
ha1ar düşmü,, bir amele telef olmuş, bir 
amele de yaralanmıftır. 

Romanya diktatörü! koM;;hur Karaorman 
harbi devam 

•·'~•ı,. '·L ecııyor 
)~L tbj d ...... tııu, ld • bt.' lı., tv~ 0 uıum 11mt.mi ha
l "-~"tı r.._liy:hnektedir. Temn,uzW. bü
t~r. lı lsıl "-rb ti Vukua ı•lmit olmı.kla 
:tıhı ~ bir tar r •yı ağ-ust05 •)ı olmuş-
1.~ıbtr ..... 7•rtı.011 ak, ~e de diieri, kuvvetle
.• bı..ıc: llltı'1.lar u anmlf olmamakla be

~r. bil' lçj.h fok; ha.va (aiki.) etini ku.ana
~"ttrıı tbıUrin. ı:· a.sh mesai aar(ctmi-;;ler-

lt ttı. t\)'aı ıu bit.im kendilerine karşı 
\·ttı,ti llk.ı)'e!'I; zumlu •ddettifimiı kuv,ret
ltııtı,1 .~il da_İ e e~lir e onlar ke11di kuv
tlııiti ı t!ti ı;:- 111tthim nispe.tteki bir kta-
'1.. '• •tın;;.! dl ~-'"it lllUdar - er r. Hava kuvvctleri-
~dit _ ~çill )" aa bataryalarırnızı nıaliliıb 
llıi11 "-ıt~~llt .~Phklan gündüı hi.1cumları 
Jııı ~li t1.1t,ı:ır ta~·lata mal olmuştur. 

''-tltı ~l')·•tt~la d~nil('bilir JJ, zayiat 
~Ilı~ h· ~Ur,tt:~de hıre karşı üç ve pi
' "t"'-tı 'l.ittı lthi •~ta lH: bire. karşı altı 
~~ı, ~tafıtad llli7~edir. Bu nlaınıların 

1ttı,~ 1" ))elt •rı ucranılan za.vi::ıtı tem .. il 
t 'd' "'~k old · · · ~ >'l~ı ır. UllJ da bıze trmın 
~\·, ,,,l"fıtıd • 

~ .. ·ıı. •dh 
ltıt'tı ~Zıt Olıtıak tt. • çok ağır hir mü('a-
1-ı~"'ı \ l't bir 

11 
lı~ımıı l('ab edi)·or. Diiş

),tı inı,t-·•tdır. Şi:~~ almaya çok büyiık 
~~ h- lttıd11r ta ıye kadar yaphğıınız 

l'-tı~~tlılarırııyyhare~i varsa. bu eylül a-
· •qtı!'l;ı ı· tr halde daha ziyade 

( ~rn relir. Hava kuvvetlt!
<\r~ ..... l&hU • a oiitun s te) 

Basvekilimizin 
' 

hemşireleri vefat etti 
Bafvekll Doktor Refik Saydamın büyük 

~emşıresi Bayan Vufiye Saydam bir müd
·..ıettenberi ted 1 edil 
rb llv mekte olduiu Hay-
.,9 rpa$Bd~ Zeynebkiımll hastanesinde diin 
' y~ında olduıtu ha1de hayata gözlerini 
yıım~u,~u~. Yalnvada bulunan Başvekil 
hcm,ı~nnın vefatından haL - dar . . ' 
dü qa llf"r edılmıı. 

buln a ~ Acar nıotörile Yalovad&n İ.stan
a gelmUJlir. 

Bayan Vaı.fiye Saydamın -. . b .. 
t b ~ ... naıc~ı ugun 

~aa on uçukta Zeynebkimi! h . 
d k ld astanesın-

cn a ırılmtş, Erenköyüne .. , .. tiil. .• 
.. N .. , go u muş

tür. amaz.ı Erenkoy camıinde d dil . e a e -
dıkten !IOnra. Sah;ayicedid mezadığındald 
cLedt metfenıne tevdi edilecektir. 

Çok kısa bir zamanda iki büyük acı du
yan sayın Batvekilimize en l8Dlim! taüyet
lerimizi ıunar1Z. 

Bükre;ı 5 (A.A.) - Stefani ajansınd~n: 
Yeni Rumen hü.ktlmetinin reisi General 

Antonesco, mUlete hitaben neşretrrtiş oldu
A,u bir mesajda kabine tebeddüllerinin a
lelii.de hükU.met değişikliklerinden ibaret 
olmadığını, belki yeni bir rejimin tecssü
ıü manasını Uızammun etmekte bulundu -
ğunu ve bu değişikliğin gayesinin devleti ve 
milleti maruz bulundukları tehlike!crden 
kurtarmak ve Rumen mHletinin almış ol
du~u yarayı sarmak olduğuna beyan et • 
mi~tir. Diınyanın siması de~işmekte olduğu 
şu sıralarda Rumen milleti de değişmek ve 
müşterek menfaat namına bütün enerji 
lcrinl bir araya getirmek mecburiyetin -
dedir. 

General. netice olarak, yeni hüklımetin 
ctamamile milliyetperver• olacağını ve 
devletin reformu işine girişeceğini beya.T'J 
et:nektcdir. 
Bükreı 5 (A.A.) - Rôyter: Bu gun er

ken Kral Karo! tarafından imzalonan e-
mirname ile, sabık Bahriye Nazırı Gcne
rıtl Antonesco, filen Rumanya diktatörü 
olmuştur. 1.temleket idaresinde bizzat Kra
lın salahiyetleri dahi pek ziyade azı:ı.ltıl -
mış: bulunmaktadır. 

İlk iş: Tem inat vermek ! 
Bükref 5 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 
Almanya ve İtalya sefirleri yeni Baıı: ~ 

\•ekil General Antonesco'yu ziyaret etmiş
lerdir. Zannolunduğuna göre, Rumanya -
nın Transilvanya hakkındaki Viya.na ha
kem kararını aadikane bir tarzda tatbik e· 
deceğine dair aefirlere teminat verilmit
tir. 

' 
ateşler içinde ! 

Londra 6 (A.A.) - Evvelki gece esna
sında Ingiliz bombardıman tayyareleri Al· 
manyada ve Almanyarun işgali altında bu
lunan topraklarda birçok muvaffakiyetli 
bombardımanlar yapmışlardır. İlk defa o
larak Baltık deniz.inde Stettin civarındaki 
bir sun'i mahrukat imalithanesi tahrib e· 
difmiş:tir. Tayyare ku"<>vetlerimiz aynı za
nıanda Hars dağı ile Thurnlge dağında ve 
Karaorme.nda gizlenmiş askeri hedefleri 
bombalayarak şiddetli infilaklar .ik:ı etmiş
ler ve çıkarttLkları büyük yansınları ki
lornetrelcrce uzaktan miışahede eylemi~ler
dir. YangJnlar, Karaormanda a2im nispet
ler almış ve mevcud çamların büyiık bir 
kı~ mı yanmıştır. . 

Berlin de bir Ingiliz hücumuna tekrar 
maruz kalmıştır. Şarlotenburgdakl bir pet
rol deposu tahrib edilirken diğer taraftan 
Spandav civarındaki bir tayyare fabrilosı 
da büyük muvaffakiyetle bombardıman e-
diımiştir. 

Dün 39 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londra 6 (A.A.) - Dün İnııi!teı·• üze
rindeki muharebelerde 39 düşman tayya
resi dü~ürülmüş ve 20 İngiliz avcı tayya
resi ka~bohnuştur. Bunlardan dokıunun 
oilotu kurtulmuştur. 

Fiah 3 kuruş 

1 Ekmek buhranına 
• 

nihayet v~riliyor 
Dün fırınların önü mahşeri gece 

bir 11ıanzara arzediyordu 

Dün gece önleri mahşerden birer nümune olan 
fırınlardan birinin tabii hali ... 

Dün İstanbulun birçok semtlerinde ek- bra gelmektedir. Ofis müdürü de fuıncı· 
mek !ıkıntısı çek.ilmi,, birçok fırınlann bir- arın bu iddialarını tekzib etm~kte .. 
kaç gündenberi az ekmek Çtkarmak hu~u- dir. 
sunda gôsterdikleri gayretkeşlik daha hid Dün Vali LO.Ui Kırdar Üaküdarda, mua
bir hal almı,tır. Halk gece geç vakiUere v.ini de Beyoğlunda ekmek meselesile meş
kadar fırınların önünde birikmiş:, semt semt gul olmuşlardır. Vali, bu melesenin sür'at
ekmek aramağa çıkanlar olmuş:, fırınların lP halli için ,iddetli emirler vermiştir. Bu 
önleri mahşeri bir manzara arzetmiş, müş- gün, fırıncılar ve değirmencilerle Ofis mü
killitla ekmek bulunabilmiştir. rıı.essilinin de iftirakile Valinin riya.etinde 

Ekmekçiler buna aebeb olarak, Toprak bir toptanlı yapılacak. hiç yoktan icad edi
l'lahsulleri Ofisinin ihtiyacdan az buğday len bu sebebsiz ve mn'i ekmek b:.ıhranınm 
verdiğini ileri sürmekteler&e de, bu 4:in, önüne geçilmesi İçin tedbirler ahnat"&ktır. 
Belediyenin sıkı kontrolunun ' ve fırınlara Diğer taraftan, önümüzdeld ğünlerdc ek• 
ecza yazmasının bir ak"ülimeli ve fırıncı- rr.ek fiatırun biraz: ucuzlatılaca.lı da IÔy• 
ların buna bir mukabele!! olduğu da ha- lenmektedir, 

Halifaks'ın nutku 

İngiltere T ransilvan
ya hakkındaki hal 
suretini kabul 
etmiyeceğini bildirdi 
Çünkü tıu anlaşma Mih
ver devletleri tarafından 
f\umanyaya cebirle ka-

bul ettırıımı,tır 

Londra 6 (A.A.) .Reuter• - Dün ak
~m, Lordlar Kamarasında harb vaziyeti 
h~kkında beyanatta bulunan Haricıye Na
zır. Lord Halifaks, Rulanyada bu günkü 
vaziyete müncer olan hidiselerden bahset
miş ve demiştir ki: 

Bu arada, Hu.manyaya, A~anyonın kol- • 
ları arasında atılmasının ve lngiilz garan
tisinden vaz geçmesinin mükifatı, ayru za
manda seri ve acı olarak geldi. Macaristan 
il~ yaptığı iki taraflı semeresiz r.ıüzakere
lt'rden sonra, Rurnanya hüklımeti, Ahnanya 
ve İtalya tarafından Viyanaya çağırıldı ve 
oıada kendi.Sine mihver devletleri tarafın
dan tahmil olunan, -eğer böyle te~miye ca
i:z.Ee- hakem kararını kabule icbar edildi. 
Bu. karar mucibince, Rumanya, T.ı.ansilvan
yanın üçte ikisini vermeie ve on beş: gÜn

de tahliyeye mecbur tutuldu. 
Rumanyarun, mihver dcvletleı·i tarafın

cian kPrdisine verilen garantinin kıymeti. 
hakkında hayale kapılmadığına hiç 'up
hE"m yoktur. 

Bu Macar - Rumen hal sureti ve eebir 
altında vukua gelen diğer hal suretleri hak
kında İngiliz hükılmeti.nin aldığı vaziyet 
,udur 

Biz, hiçbir zaman, statükoya kOrü körü
ne bağlı bir ıiya!'lete muzaheret etmedık. 
lliz, bll&kis, değişiklik haddi zatında doğru 
ve hakkaniyete muvafık olma::oı ve ;:ıJi-

-· 
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kadarlar arasında tevacüı.oıüx va cebir.;iz . . . • N 

.. k ı l İngılız Harmye azırı sulhperver ve serbe.st muıa ere er yo u İ F ·A K S 
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ile yapılması tartile stat\.ıkonun değişme- H A L 
,;ne t.ar~ft.ar olacağımız pren•ipıne muza-ı italyan - Yunan hidisesl 
hcret ettik. Lord Halifaks, bundan sonra Yunanis-

Jşte bu sebebledir ki . ~~iliz hük°:°eti, ı randan • b~sed~rek İtalya tarahndan çıka
cenubi Dobruca meselesı uzerirde bırkaç rıJan hadıselerı anlatmış ve demiştir ki 
hııftadanberi Bulgariatanla Rumanya ara- c- İtalyan heyecanının üzerine ıstinad 
sında devam etmekte olan görüşmelere ettiği tahrif olunmut itham kadar esas
nıemnuniyetle bakabilir. İııgiliı hükUrneti tan ari birı;ıey olamaz. İtalyan matbuatın
bu müzakerelerin bu hususi meselrnin dos- daki tchdidler, daha az cesur bir milleti 
tane ve nihai bir bal suretine varacağını kcrkutabilirdi. Fakat şu cihet Elen hüklı.
ümid eyler. metinin ve milletinin şerefine olarak kay-

Fakat aynı sebeb1erden dolayıdır ki ln- dedilmelidir ki bu 1ahrik ve tehlike kar
p;iltere hüki'i.meti, Transilvanya h~kkıodaki ŞL~ında tamamile sakin, bitaraflıkJartnı i
Macar - Rumen ihtılifının şimdi nan edil- ddmeye azimk.ir kalmışlar. gayribi.tarat ha
niş olan hal suretini kabul eden1ez. Çüiı-- teketler için komşularına hiçbir bahane 
kil bu hal :sureti, mihver devletleri tara- 'l·c-rmc-mişler, fakat aynı zamanda herkese 
fından dikte edilmi' ve Rumanyayr. cebir- karşı kendi mülki tamamiyeUeı·ini ve is
le kabul ettirilmiştir. Ümid ederiz ki har- liklQllerini müdafaaya azmetmış bulun
bin sonunda bu mesele, devamlılığı ilmi- n1uşlardır. 
dini verecek derece doğru ve hakkani- İngiliz hükO.meti, Yunanistarun lııtiklilini 
yete muvafık hatlar üzerinde umumi bir sarih surette tehdid edecek her hang:i bir 
hnl suretile raptolunur. Bunun için İn- hareket ihtimalinde, Yunan hükCımetine ik
giliz hükUmeti bütün nüfuzunu kullana- tidarında bulunan bütün yardımı ya9mak 
caktır.. ioln kendisini baih telakki etmektedir .. 



2 HAKiKAT 6 Eylw 1941> ___... 

• 
EH1R 

'-PİYASA =ı 
İtalyanların ticari 

teklifleri 
Şchrimizdroki İtalyan Ticaret odası umu

m1 klUbi, İstanbul Mıntaka Ticaret mü -
dürlüğünü ziyaret etmit, Türkiye-İlalya ti
caret münasebetlerinin tekrar ihyası için 
a18.kadarlarla ghrüşmüştür. Bu görüşmeler 
esnasında, 1talyan fabrikalarının TUrkiycı
ye mnl satmak ve TUrkiyeden mal almak 
arzusunda olduğu ileri sürülmilftür. 

Rud)·ard Kiplinı'den 

Hiç bir erkek bu h.ild.yenin esasını kav
rayamıyacak. Maamafih kadınlar bir dans
tau sonra veya ayna önünde saçlarına şe
kil verirlerken bu hikiyeden bir parça 
hatırlıyacaklar, Hayatınızda hiç bir zaman 
kullnğına gideceği ümidile bir kızkardeş:e 
hemşiresinin güzelliğinden ve fevkal.lde
liğinden bahc;etmeyinlz. Biliniz ki, hemşi
reler evvelA kadın, sonra kızkardeşidirlcr. 
Somarez, Koplayg hemşirelerden birine 
evlenme teklifi yapmağa karar vercliği za
man ı;u yukarıda söylediğimiz hakikati bi
liyordu. Kadınlar yanında kuvvetli bir 
sükse~i olmasına ve erkekler tArafından 
kıymetleri takdir edilmesine rağmen, So
marez, tuhaf bir gencdi. Hindde idart iş • 
!erde çalışıyordu. Kendilerine fazla ehem
miyet vermediği için bir çok güzel kadın
lar Somarez'e karşı büyük bir alılka gös
teriyorlardı. Zaten öyledir, sW ilk defa gö· 
ren bir atın burnuna tiddetllce dokunsa
nız, slzi sevmez, fakat yapacağınız bütün 
hart>ketlere dikkat eder. 

Fecri Kazib 
ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 

glra çevirmi ;im. Bir aralık yanıma bsk· 
tun ve sert bir fimfek parıltısında Soril1. 

rez'le Koplayg hemşirelerin bü)'i.IAiinW'l. 
yany•na bulunduklarınt ve Somare-z'in ıtTl~ 
kıza bir ,eyler söylediğini. gördüm. . Rumanyadan 

alacağımız 

ı r .. · .. ıı·ı·i"'lt'ie·E·n·LE.11"""'1 ı Asker 
fııııııııı11111111111111ıııııııınııı11111111111111111111111ııı11111111111111111i 

ailelerine Yarım saat sonra ıam fırtınası ıiiJıdi· 
rüıglr durdu. Gök yüzü açıldı ve ay ycııı· 
den güldü. İşte tam o aralık Koplaya ııeır 
şirelerin küçüğü olan Edit'in: • 

bulunan Mer'iyette 
anlaşmaya 

hesabların 

göre 
tasfiyesi 

ediyor ic a b 

Rumanyaya son parti satılan mallardan 
ıonra klirin.ı hc:.abıarında 1.5 mtlyo11 lira-
3an !atla alacağımız birikmiştir. :P.fer'iyrt
te bulunan anlatmaya Ji!;Öre her han~i bir 
ta.rafın alacağı bu miktan bulduitu takdirde 
nesabların tasfiyesi icab etmektedir. Bu ltl
b.rla Ticaret Vek81eti ayın virmisinde tcön-
3erilmeai mukşrrer olan tiftik ve yapağ1 
partilerinin tesliminden evvel bu hususta 
ılio.kadıtr Rumen mehafilile temıu:larda bu
lunacaktır. 

Yugoslav Kralının 
yıl dönümü 

Bu iiln do.t Yugoı<lavyanın gE"nc Kralı 

Piyer'in on yedinci dotum yıld0nilmudür. 
Balkan birliğinin .kurulmasındn büyük ro
tu olan babası Kral Aleksandrın ?ı-Iarsilya

daki feci ölümil ilzeri..ae on bir yaşında tah
ta çıkan Piyer, ıelec<·k sene filen Yugos
lavyarun başına geçmek ü~re yüksek 
mevkii için hazırlanmaktadır. Bu gün, Yu· 
ıoala.v milleti, çok 1evditi kralının doğum 
.,Unünü kutlamağa hazırlanmıştır, Bu gün 
Beyojlunda Yugoslav kulübünde bu mü
naaebeUo bir toplantı yapılacaklir. 

İnhisarlar Vekilinin 
tetkikleri 

İnhisarlar Vekili Raif Ktıradeniz, cu .. 
mart.esi gününe kadar ,,ehrlmizdekl İnhl· 
aaTlır ve gümrük müe~~~elerinde tetkikat 
yepacakbr. VekiJ, bundnn tonra AnadoJu
daki tütün mıntakalarında seyahate çıka

cak ve bu 1eyahaU e!tnıtsında tütün 
zürraı ile temruılar yapacak, İnhisarla.r ida
reı:tle tütün 7.Ürraı aramndaki müna111ebet • 
!eri tetkik edeeekür. 

- - - - ·-
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Bir bono sahtekirhğı 
davası daha 

).lüddeiumumilik, evvelki gün ikinci aı}ır 

:..?za mahkemHinde bakılan aah~ mübadil 
bonosu davasında memunlardan eski İz .. 
mir belediye zabıtası memuru ~'lehmed Er
Uıtın ifadesini bir ihbar mahi;·etinda gör
mü" yeni bir bono aahtekirlığı işi hak
kında hazırlık tahkikatı açmıftır. Mehmed 
!.rtaşın mahkemede söyledikleri ou mahi
yettedir: 

ı1- Tevküanede Etem ha.na kendi yüıün
d..?n tevkif edildlğimi ıöyleyerek 2600 lira
lık bono hediye etmek istedi. Bunun aşhn
dn 260 liralık olduğunu, İzmlrdo !ahrif ct
ükl•rinl, fakat 1'1er yoluna girip bonoyu 
Ntacaklan zaman dii;~r bono sahteklrh.ğın
dan yakalandıklarını ve bu bononun ken
dlıinde kaldıtıru ıöyledJ.• 

Müddelwnumilik bu Uade Qzerine, dün. 
sahteklrlık itinin eleba.şılannd-:.n olan E
temle Mehmed Ertaşı Müddeiumumiliğe 

eolbederek IC.doierlnl alnuttır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

İcra kadrosu 
genişletiliyor 

İcra kanununda yapılan tadilAta aid ka
nun, eyhllün on birinden itibaren mer'i -
yete girmektedir. İcra h4kimlerinin salahi
yetlerini geni;leten ve fimdiye kadar hu
kuk mahkemelerine aid ohın bazı l~lerin 
de icra hAkin11iklerince görülmesini imir 
olan bu kanunun tatbikından sonra i<'ra 
kadroaunun geni!f1eti1mesi 18zım geln1ekte
dir. Kadronun gt"nltletilme!<l için yeniden 
bazı memur ve daktilolar alınacakhr. 

Bütün mahkemeler bu 
aabah faaliyete geçti 

20 temmuzda başlayan adliyenin yaz ta
tili dün sona ermi$. bu sabahtan itibaren 
bütün mahkemeler eskisi gibi ç.a!ı~mağa 
ba•l•mlflardır. 

Jktıaad 

-/r GfülRÜKl.ERDEKİ KAHVELER -
Gümrüklerde biriken 25 bin çuval kahve
nin bu &ünlerde çıkarılmasına başlana ... 
caktır. 

* ÇİVİ FİATLARI - Murakabe komis
yorıu dün toplanarak çivi fiaUarmı tespit 
le.ile meşgul olmuJtur. * SANAYİCİLERİN YARDDILARI -
Şehrimizdeki fabrikatör ve sanayiciler Ha
va Kurumuna yardım için araJannda bir 
komisyon te,kil edeceklerdir. * DOKUMACILARIN ŞİKAYETi 
Dokumacılardan bir grup Bakırköy fab -
rikalan tarafından kendilerine tahsis e
dilen ipliklerin cem1yet tarafından büyük 
nıüessurlere verildiği hakkında aliı.kadar 
makamlnra şikiyet1erde bulunmuşlardır. 

* İTALYA İLE TİCARETL\fİZ - Şeh· 
rimi;:deki İtalyan Ticaret Odası .sek.ı·eteri 
dun Ticaret müdürünü ziyaret etmiş, Tür
kiye - İtalya ticari munasebetıeri etrafında 
gOrüşmuştur. * İ5 VF.ÇLE TİCARET - l.veçten son 
günlerde kuru meyva ve tütünlerimize bir 
çok mfifteri çıkmaktadır. Bu malların, Al
man transitile gönderilmesi için &örütme • 
ler cereyan etmektedir. 

Maarif 

* b;Ku.An DERSİ blTİHı\NLARI 
İnkılib ikmal imtihanları dün Üniverılte
dr ynpılmıştır. Vekilletten gelen sualler 
şunlardır: 1 - Mondros mütarekesi. iktı -
udi kapitülisyonlar, milletlerin ihtira hak
larını tanıyan mütefekkirlerin düşünce • 
leri. imtihana iştirak eden 28 talebenin hep
sinin muvaffak olduğu aoylenmelc:tedir. * SARIYER ORTA OKULU - 23 bin 
liraya lstimlik edilen Sarıyer orta okulu 
önümüıdeki derı yılı içinde faaliyete a:e
çecektir. * KARTAL YATI OKULU - Kartald• 
açılmasına karar verilen yatı okulu için 
b;na bulunanıadığından yatı okulunw1 a
çılması tımdilik geri bırakılmıştır. * MEKTEBLERDE MÜTALEA ZA· 
l\JAN'J.ARI - Orta tedrisat müe~.,eselı .. 
rjnde öğleden sonra yapılan mütaleaların 

kaldırılması için tetkikler yapılmaktadır. * MAARİF VEKİLİNİN TETKİKLERİ
lia.un Ali Yücel, dün Heydarpaf8 il.seline 
giderek talebe imtihanlarında haz.ır bulun
nıuş Ve! talebeye bizzat sualler sormuştur. * TF.RFİ EDEN ~WALLİMLER - Or· 
ta tedri~at muallimlerinden 436 meslekt ve 
teknik t~·drisat öğretmenlerinden 62 lcişi 
terfi etmi. tir. 

Vilayet ve belediye 

* Jl.\.'°V;\.~ SERGİLERİ - Yalova hay
van SE-rgi~i bu gün açılacaktır. * TRAMVAYLAR - Bazı tramvayların 
iki aya kadar tamamen ıervisten kaldın -
ıacağma dnir çıkan haberlerin aaılaıı: ol -
duğu anlaf!lmışlır. 

yapılacak yardım 
Vekaletçe bu hususta 
hazırlanan yeni tali
matname d ünden 
itibaren meriyete girdi 

Hazarda ve seferde 45 günden fazla miid
delle askere giden erlerin muhtac eilelcri
ne yapılacak yardım tekli hakkında Dflhi
liye Vekiletinee hazırlanan yeni talimatna
ıne dünden itibaren mer'iyet mevkUne gir
nıiş bulunmaktadır. Talimatname, ııskcr:ik 
ve köy kanunları ahklmına istinad etmek
tcıdir. Şimdiye kadar her viliyette asker 
aJlelfrine yardım edilmesi için ayrı hir 
nrul takib edilmekte idi. Yeni talimatname 
ile bu usuller tevhid edilmiş bulunmak
Udır. 

Talimatname hükümlerine göre, a!;ker ai
te?erine tphir ve ka~abalarda yardımlar be
lediyeler veya belediye fUbeleri, köylerde de 
nıuhtarlar ve ihtiyar heyetleri \"asıtaoı.lle 
yapılacaktır. Belediyeler, kendi mıntaka
'arı dahilinde bu yardım işini bir kül ola
rak tanı.im etmek üzere kendi memurları 
ile yardım büroları teşkil edebilf'Ceklerdir. 

Ao;ker ailelerine yiyecek. giyecek ve ya
tacak yer t.a?mini için yapılacak ynrdımla
t'ın nev'i, miktan ve tatbik şe_killeri tali
matnamede geniş bir tarzda izah edilmek
ttdir. 

Talimatnamede, askere giden fabrilr...a ve 
imalithane kapıcı, bekçi ve odacısı gibi 
klm!l:elerin yerine bunlar1n iaşelerlle mü
kellef olduklan kimseler ern!ınrh1ın (:hll 
f"'.lanlann alınma!;ına aid de bir kRyıd var• 
dır. 
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Sarhoşluk yüzünden 
iki şoför yaralandı 

Balatta Çetme 10kağında 72 nuınarada o
turan toför Sabri dün gece Galatada Neca
tibey caddesinden geçerken tabancasını çe
kerek atet etmeie başlamış, Ali ı~minde bir 
şoför de tabancayı Sabrinin eünd'l?n al
mak istemiş, boğuşurlarken tabancadan c::ı-
1- .. n kur"1nlarla '°tôr Ali ba.!Jından, Sabri 
df' bazı )-eT"lerlnden yaralanmı 1 "r, ikb\ de 

haataneye kaldırılmışlardır. 

Alacak yüzünden 
bir yaralama 

* lT. ·j TAHSİL ŞUBELERi - lnıa-
11tl&rı tahsisat olmadığı yüzünden durduru
lan Koska, Fatih tahsil şubelerinin inşaat
larına devam olunması için Belediye, Ko-
ordinaı1yon heyetinden müsaade lstemi~tir, Dün alq,llm bir alacak meselesi yüzünden 

bir yaralama hidisesi olmu,, biri ağır ol* EYÜB CA~t:İİ - Ayvan~aray mezar- nıak üzere ild kişi yaralanarak hastaneye 
lığile Eyüb camii etrafının Belediyece te- kaldırılmıştır. 
mizlettirilmesine karar verilmiştir. 1\fe • Babahaydar caddesinde 12 numarada o-
zarlığın etraUna duvar da çekilecekur. turan ve Sütlücede belediye but. fabrika-* VALİNN TETKİKLERİ - L(ıtli Kır· sında amelelik yapan İsmail KaMt ile Dcf
dor dün Emlnönil ve Üsküdar kazalarının t<'rdarda dikimevinde çalışan ambarcı MC"h
ihtiyacJan etrafında mahallerinde tetkikler medin aralarında para yüzünden mUna .. 
yapmL,tır. zaa çıkmış ve kavga biraz sonra daha zi-* ARAZİ TEVZÜ - Arazi tevzii hak... yade büyümüştür. Bu esnada bı~a~ını çe
kında hazırlanan yeni talimatname evvelki ken İsmail Mehmedi başından ve kolundan 
gün neşrolunarak mer'lyete girmişUr. Dün ağır surette yaralamıştır. İsmail de yüT.iin
Vilayete de bu hu<Justa tebligat yapılnıııtır. den ve elinden yaral11nm1ştır. Her iki~i de * 1'1El\IDA SULARI - !.-femba sulan l !ıruıtaneye kaldırılmıştır. Zabıta hidise hak
hakkında hazırlanan talimatname tasdik e- k1nda tahkikata başlamıştır. 
dilerek Ankaradan gE'lmişür. Belediye bu 
münasebetle Han1idiye ıuyunun memba • 
ında modErn tesisat yapacaktır. * ŞEHİR TİYATROSU - Halidenin Şe
hir tiyatrosundan aynldığı öğrenilnıiştir. 

jr FRA?>SIZ TİYATI:OSU - Ilalıfr a
lındığına göre, Fransıı tiyatrosunun bütün 
koltuklannın yenilenmesine karar veril -
ır..i~lir. * GAZİ KÖPRÜSÜ - Köprüyü ln~a e· 
den firmanın dubaları iyi boyamadığı an
lat;lmı~tır. Bazı kısımlar bu firma tar• -
Jından yeniden boyanacaktır. 

Deniz ve Liman 

* LİlllANLAR U~WM MÜDliRtl - Bir 
kaç günôenberi İzmirde bulunan Raufi 
!.ianya.s fehrimize dönmüştür. * BALIK AK!Nl - Son havalardan 
:ıonra Karadcniıden balık akını ba"'lamlftır. 

En iyl tuf~nda lüferlerin kilosu 110 icut uşa 
sRtılmaktedır. 

Bir kadın yüzünden 
Yenişehirde oturan dökmeci Serkisle Fu-

3d adında biri arasında birkaç ııün evvel 
bArda bir kadınla dans etmek yüzünden 
k~vga çıkmıştır. Serkis dün sokakla Fuadla 
karşılaşmLf, ve bıçağını çekerek karnından 
ağır ve tehlikeli surette yaralamı,tır. Ser
kiF yakalanmış, Fuad hastaneye kaldırıl
n·ışhr. 

İki sabıkalı Tıbbı 
Adliden kaçtılar 

Sabıkalı eroin müptelAlanndan Cemil ve 
al'kadaşı topal Hasan asliye beşinci ceza 
mahkemesi tarafından müşahede altına a
lınmak üzere gönderildikleri Tıbbı Adli 
müE"~esesinden evvelki Rkşam pencereden 
atlamak auretile kaçmışlardır. Hıidi~den 
ı.::ı.bıta ve Müddriumumilik haberdar edil
mit, sabıkalıların aranmasına ba,la.nmıştır. 

Akdeniz yolu kapanmadan evvel de, t .. 
tal),•a ile aramızdaki ticari münasebetlerin 
inkişafına mini olan engeller zuhur et .. 
m~ti. Bu engellerden biri, İtalyan firma
larının, klering es;ıslarına riayet etmeme ... 
siydi. llalbukl İtalya ile yaptığımız son ti
caret anlaşmnsı, klering esaslarına göre 
tatbik edil~ekti. 
İtalyan hiikıimeU, an1a$mayı bu eıaslı:ır 

dahilinde imza ettiği halde, İtalyan fı:ııbrika~ 
törle~ pet:in para ile mal satmak gibi lck
liflerde bulunmuşlardır. 

Netice itibarile klering anleşma~ının 
tatbik edilmesine imkan görülememiş, a
radaki ihtilAflnr da halledilememi,tl. 

Son günlerde İtaly::ın firmaları, Türkiye
den mal alacaklarından bahsederken. eski 
borcları da ödemeğe taraftar olduklarını 
söylemtktedirler.· italyadaki klering hcsı:..b· 
tarından alacak yekUnu 2 milyon lirayı ıc· 
cqvÜz etnıektedir. 

Bu günkü şartlar altında İtalya ile ne 
dereceye kadar ticaret yapabiliri.z? Ak .. 
deni7 yolu serbest olmadığı için, Italya ıle, 
linuınlarımız arasında vapur ıeferleı·ine 
imkan yoktur. Yaln1z demiryolu vasıtasite 
İtalyaya mal göndermek kabildir. 

Bizce?, gidecek malların satış f8rtlan ma-
1Urr.t1ur. Malımızı peşin para ile Umnnımız· 
da telim etmek ... 

Hububat İhracat Birliği, ihracat şartları
nı bu şekilde tespit etmiştir. Bu fartlar al
tında, arzu eden peşin para Yererek 
malımızı limanda teslim alabilir. 

Almanya ile ticaret 

Koplayl( hemşirelerin büyüğü olan ~Iod, 
ae\·imll, kibar, cazib ve güzeldi. Küçüğü 
Edit pek o kadar güzel değildi. Hatta bazı 
t>rkekler onu antipatik buluyorlardı. Tu
hafı fU ki, bu gene kızların boyları, ses .. 
leri ve bakı,lan biribirine çok benziyordu. 
Sornarez, otuz üç yatında idi. Üç yüz lir:ıyı 
geçen bir maaşı vardı. Mod ise henüz yirıni 
iki yaşında bulunuyordu~ Bütiln bu farllar 
altında birleşmelerine, münasib bir evlen· 
me olacak denilebilirdi. Fakat ortada na
zarı itibara aluıması icab eden ayrı bir 
nokta \•ardı. 

O da, Koplayg hemşirlerin biriblrlerile 
çok ıevişmeleri ve biribirlerinden asla ay
rıJmamaları idi. Yapmıf oldukları at a:e -
zintilerinde, Somarez. iki kızkardeJe refa· 
kat ediyor, fakat hiç bir zaman onlan biri
birinden ayırıp birile batbata yalnız kala" 
mıyord\L 

Gene kızlan yakından tanıyan kadın-
Almanya ile aramızdaki ticari münase - tar, aralarında Koplayg hem1irelerin biri· 

bctlt>rin ne zaman başlıyacağı hA.I& malUm birlerinden çok çekindikleri için ayrıla .. 
değildir. Almanların Türkiyeden mal al • nıadıklarını ve mütekabil bir kontrol aı .. 
mak lcin buraya bir heyet gönderecekle - tında yaşadıklarını marla iddia ediyorlar
rinde~ d~ bahsedilmektedir. - H. A. dı. Farkına varılan bir şey varsa, o da her 

Kumaş, deri te pamuk iki gene kızın da Somarez'o k.,.ı gi»ter· 

1 dikleri ve müsabaka derecesine vardırdık-
ipliklerine « Türk ma ı » ıan aıAka ve .. mpati ıdi. 

damgası vurulacak Somarez hangisin! tercih •ttiğinl bili a· 
· k'i ind çıkça söyleyemiyordu. Bu vaziyet kar4wnda Ankara 5 (A.A.) - Iktısad Ve •et en k 1 onları tanıyan kadınlar, gene ız arın göz-

bi:dirilmi~Ur: }erinde yanan :sabırsızlığı okuduklarını he-
Türkiyede imal olunan, yüzde 25 ten faz- . 

1 yecanla biribirlerine anlatıyorlardı. la yün ihtiva eden bil'Clmum kumaş ara,· 
Mayıs ayı başlangıcında Somarez bir gece 

mamul ve yarı mamul derilere, yün ve b' 
k 1 1 ay ışığı altında atla nehir civarında ır 

pamuk ipliklerine c:Türk malı• e ime e-
ıile fabrika veya imallthane isimleri.nin gezinti yapılmasını teklif etti. At nallarının 
konulması hakkındaki 2 113339 snyılı Icra çıkaracakları tozdan korunmak için yan-

. yana gidecek her çiftin arasında beşer yüz 
Vekilleri heyeti kararı 8 eylUl 19.ıo tarı- metre aralık bulunması ş.irt koşulmuştu. 
hinden itibaren mevkii mer'iyete girmek- Bu gezintiye Koplayg hemşireler, ben, So· 
t<'dir. marez ve ayrıca altı çift ittirak ettik. Ay 

Bu t!lrihten itibaren fabrika ve lmaJBt-
kiıd ı~ığı altında yapılan bu mevsim sonu at 

haneler kararnamede gösterilen te · e ki gezintileri gene kız ve gene erke er ara
nıallarına cTürk malı• kelimelerile firma- sında bir anlaşma hazırlaması bakımından 
hırını yazmağa mecburdurlar. çok enteresan oluyordu. Bu at gezintisine 

Keyfiyet alikadarların ıttıliına arzolunur. biz Som.arez'in niyetini sezerek büyük at 

• 
1 ~ORSAj 

Londra 
Novyork 
Paris 
l\1ilano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Solya 
Prag 
Madrid 
Vart0va 
Buda peşte 
Hükre, 
Belgrad 
Yokohamı 
Stokholm 
Mosk:ova 

5/9/940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açıl" KapQIUf 
5.2375 

132,20 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayişmark 
100 Belga 
100 Drahmi. 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 

. 100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

29,59 

0,9975 
1,6225 

13.8925 

26.52 
0,625 
3,175 

31,1225 
30,99 

ESHAM VE TAHViı.AT 

gezinti~i i!mtlni verdik. Öyle zannediyor -
dı.tlt ki, bu gece Somuez, hem.tlreludcn 

birine evlenme teklifinde bulunacaktı. 
Nihaye~ geee oldu. Atlılar ıehrin m•yda

nında bulutlu. Gece dehşetli sıcaktı. 

Atları sürüyorduk. Kararlaıtınlan prog
rama rağmen, ild kızkardeı Somarez'in 
yanından ayrılmıyorlardı. Ağır, ağır ilerli
yorduk. Nehrın portakal bahçeleri civarın· 
dak.i kıyısına geldiğimiz zaman, tam gcce
yarw olmu,tu. Atlardan indik, arkada;;lar
dan birisi bir banjo getirmi,ti. Onu çal -
nıağa başladı. Neş'eliydik. Portakal ağnc· 

ları ve güller ara!lnA uzanmıştık. Yanımız
da getirdiğimiz kuru yemeklerden yt!dik. 
Hava ağırlaş_ıyordu. Ay, aiyah bulutların 

arkasında görülmez olmuştu. KuvveUi bir 
rüzgar yanında bulunduğumuz portakal 
ağaclannı açık denizlerde bulunan yt.iksek 
da.lgahırın gürültüsile sarsmağa bqlıyordu. 
Bu kuru rüzglr1 nehrin ıulan çekilmi.f.ı ya
tağında uyuyan kumları savuruyor, yüzü
ınıize atıyordu. Biz hepimiz kalkmtf, tıt

reyen atların etrafında korkudan bıribiı·l
mize sarılmış bekleşiyorduk. Ayakta idim. 
Ellerimle yüzümü kapa11Uf ve sırtımı rü:!-

- Ahm nerede, bana atımı bulunllJ~ 
Ben eve döneceğim, diye haykırdığını wı 
tim. • 

Bu gene kızın sam fırtınasından kot1'1 .
1 

k ' ' ra eve dönmek istediiini zannettun :J 

fırtınanın tekrarlamıyacağıru, blnaenalt1. 
endişeye mahal kalmadığını söyledlj:iln pı 
man o: 

- Hayır, hayır! Fırtına korlcuJl.1Sl~ 
dönmek istemiyorum. İt başka! het t~· 
anladım. Hem fazla sormayınız. AtıJ111 
lunuz bana? diye şiddetle cevab verc:fi. 

O aralık Somarez yanıma geldi ve_'. ~ 
- Aldandım, evlenme teklifini büyiil< • 

la.rdeşe yaptım, halbuki ben Edil'le '" '1' 
ltnmek istiyordum. Söyle, timdi btD 
yapayım? • 
Arkadaıımın bu ıaşkın hareketin• ki' ı· 

dım. Ona hiç cevab vermedim ve atın"' tı' 
zerine binip portakal ajacları arasınd~ 
ıakı_,. Edil Koplayg'a bakmap baıl• 
O, biraz sonra kayboldu. ~· 

Somarez, onun gittiiini görememiş, Ol 
temadiyen bana: • 

- Edit nerede, nerede Edit? diye ıorıJ 
yordu. ,,r 

- Edit'ten ne istiyorsun? dlye on.s 
dum. 1 

- Ben aldandım, yanlıı bir hareke! ~ 
hm. Küçükle evlenmek istiyorduıtl· Ş .~ 
ne olacak, ne olacak ıimdi? diye ce 
VOl'di. )l:İ 

Bu emada büyük kızkardeş olan ,4 . 
Koplayg yanımıza geldi, Gene kıDJ1 >. t-f 
ı.ünde mes'ud bir gülüm5emesl, sevdi~ • 
sevildiğini duymaktan mütevellid "' 
fer bir hali vardı. 1yıı:ı Bu aralık dostum Somarez'e blt r;· 
yapabilmek için atıma atladım v_e ~ 
Koplayı'a yetişmek için atımı döıi 

3
r;I 

ıUrdüm. Biraz sonra onu Ueride bir •;..rııı 
altına oturmuf ağlarken buldum. 
bakarak: .,,~ 

- Beni niçin rahat bırakmıyor# 
Bırakınız beni, eve döneyim, dedL ·tr0-' · 

- Beraber arkadaşların yanına gı iô'J°' 
mlz lazım! Somarez size bir şeyler 
mek istiyor da, diye cevab verdiJll. ~ 

Güçlükle razı oldu. Yan yana ati ~
sürmeğe başladık. Grupun yanına. ;..,~ 
ğımız ıaman fecir atmak üzere idi. ~ 
daolar bltl bekliyorlardı. Somareiiı1 Jtof' 
sararmıştı. Tam attan inerken Edit .;,.; 
layg•a sarıldı ve onu öptü ve aorır• 
dönerek kulağıma: 1-Jt 1 

- Dönüşte Mod Koplayg'a ıen re!a,. 
diye bendan rica etti. 'lf'.' 

Bu teklifi memnuniyetle kabul etti tı"' 
Çiftl•r teşekkül etU. En önde Mod'1~ı' 

ortada diğer çi!Uer ve en arkada da 
Somarez at sürüyordu. si_ 

Sema aydınlanmıştı. Gilne•in al~ t 
lan bu garib illnı atk kahramanlal' 
zerine dökülüyordu. ,,.,/ 

--~ 

Dün Belediye cezasııı' 
çarptırılanlar , l 

Dün zabıta! belediye nizamname~ 
kırı hareketten birçok eanaf ceı.s. iJ J!. 
mı,tır. Hasköyde Mihalın !ınnında .~~ 
noksan ekmek musadere edfunit, tt ~ 
ya atlayan 28 kişi, dört dilenci, üç 0 

S _!Oför cezalandırılrnıtlardır. 

Atletleri çağıriyorl-' 
Atletizm federasyonundan: .ı~' 
Aşağıda isimleri yazılı atleUeriı> •> ~ .. 

dokuzuncu pazartesi günü ~ 11 f 

1~,30 da İstanbul bölgesinde !eder•~ f 
lişare heyetine müracaat eylem.el _J 
ve tebliğ olunur: 00'.:.-

Mu:taffer, Fikret, Cezmi, Meıııv U f1 
Rıza, Sezai, Zaven, KAnm, Zare, . e1•' 
mir, Artan, Albayrak, Faik, Vasfi. rcfJ 
Ali, Neriman, Jerfi., Şerlf, Viça 
Ate" Ara~ İzze~ Hayri, Kemal--

Türk Ticaret Bankası nama 
Sıvas - Erzurum 2 

• • 3 
Anadolu Demiryolu Milin. P. 
:ı-1erkeı: BankaS1 pefin 

1,-
20,06 
20,09 
3-1,95 

102,7j 
18,75 

Yapraklar dökülürken 1 

o 

Türk Borcu 1 peşin 
2 

Ergani 
o 

20,09 
lOAS 

40,000 lira da cebinize dökülebili~. 
Sonbahar geldi. Yapraklar dökülmeye ba,Iıyor. 1 e'f 

de de yapraklar dökülecektir. Fakat liralar halinde... ,?_ 
İzmirde bir kamyon O gün bir piyango biletile bu yapraklardan 40,000 1 f 

kazası sini siz kazanabilirsiniz. Sonbaharın rengi sarıdır. Fa1'•1 

İzmir 5 (Hustı!İ) - Şoför Hü.seynin ida
r.,indeki ve zekiye aid üzüm yüklü bir yango ile bu sonbaharın rengi altın sarısı olabilir. ·ıeıl' 
kamyon Kemalpa~ şosesinde devrilmi"' Dikkat edin. Derhal bir bi Jet alın, (2) liralık bir bl- .~ 
Ye~ilova köyünden Mustafa ıle Mehmed öl- 4 0,0 O O lira, (1) liralık bir bileti• 20,000 lı'ra kazaııoı"' 
müşler, şoför de dahil olmak üzcre sekiz 
k;ti yaral•nmıştır. Yaralılar hastaneye kal-ı ihtimal dahilindedir. ./ 
dırıln11şl<ır, kaza hakkında tahkıkata baş- ,,,,,, ~ 

lanmıştır. ..-----------------------------·-' / ~....-___,,,__ _________ """""'....,... ................. .....,,.... __ ,,,,~.,.._ . ...,,,,.,,,..._ ___ ~---:------"""='~--==--~---=---~~ 
saatte kapımı açtıktan sonra seni bırııka- glbl, gene kadın ayni mütereddid tavırla tavır takınmıft.ı: - Beni bu derece yadırgarns.J\~,O~· t 

amanyo u 
Rüzgir öyle •iddelli bir anafor yapıyor- mektubu evirip çeviriyordu. - Vazifem burada bitti hanımefendi .. bini bir türlü anlıyamıyoruın rftl ) 

du ki, ikisi de, dAha fazla 0 noktada tutu- Nihayet, ani bir azimle zar(ı yırttı, için· Gitmek için müsaadenizi rica edecej:im. reınıiyet, bu uzaklık nedir?. fl'j 
namıyal.'!aklarını anladılar. Çaresiz içeri &i· dt.>n mektubu çekti ve satırlanna süratle gôz - Nereye gitmek için?. Nejııd, dudaklannm ucunda.id ~ı ~ 
rerek kapıyı kapadılar. ge1,dirdi. - Yat.acağım otele!. bükülüşü hlç bozmuyor, hafif hJV" 

Zülal, dağılmı, , >? karlanmış saçlarıru Nejad hBılA gülümsüyor ve bu asabt ha- - Şakanın da bir haddi vardır zannede- sallıyarak su.ruyordu. 
bir iki el hareketile silkip düzelttikten son- reketleri dikkatle süzüyordu. f\.tülalea bl - rim .. Haydi beni üzme!. ZülAl devam etti: 
ra, hayretle Nejadı süzdü. Bu bakışlar al- t<'r bitmez ,Dt>rbest bir söyleyişle: Nejad, Zülftle acı ve derin bir nazarla 

p 
til"' 

- Ben hiç böyle arzu etnıeırıll ,pJ ' -------l:.debi noman 
TEFRiKA: 35 

KERİME 
N·A D 1 R 

Henüz alt kata visıl olmuştu ki, kapı· j karlı rüzgarla parçalandı, datıld1. 
nın z.ili hafifçe çahndı. Fakat bu, koca -;ının Ziyaretçi, kE"ndisini .saklar gibi bir hare:
çtılışı değildi. Bir an duraladı. Sonra ihti - ket yapıyor; içeriye doğru bir zarf uzatı-
y1ıtla kapıya tokuldu. yordu. 

Dı.,andaki, karlarını silkmek, yahud ısın· ZüJ~I bir hamlede kapıyı ardına kadar 
mak için ayaklarını yere vuruyordu. actı \'e e~ikte belirdi, Gözleri, ifade edil .. 

7.illAl. rüzginn utultuıuna karı.;an bu met: büyük hislerin le!lirile açılmış, Uu .. 
lt'!Teri dikkaıle dinledi; sonra yavaşça: d.o.kları titriyor; seo;;:i pürüzleniyordu: 

- Kimdir o? diye .eslendi. _ Nejad! Nereden çıktın? 
Bozuk bir aes: K.ılın palto~unun kalkık yakasından ve 
- Benim!. cevabını verdi. göz.lertne indirdiği ş;ıpkadan yüzü hf'men 
- Kimsiniz?. hiç görünmiyen erkek, ağır bir söyleyişle: 
- Namık Beyden zevcesine bir mektub - Bi.r vazife için gönderildim hanınıo -

&{tirdim- fttndi; dedi. Bu saatte rahatsızlık verdığim· 
Gene kadın birdenbire .sendi>ledi. Tekal- den dolayı affınızı dilerim. Sizi fazla ü

li.ıs ed~n ellerini ıOl:si.ınde kavuı:;turdu. Bu 4ütmiyeyim ..• 
se.si tanımıştL Azami bir gavretl~ ~ürgUyü Zülıil onun kolunu yakaladı. İsyan ha -
c:;ekti ve kanadı araladı. OudRklarından linde: 
fu lıyan: ı - Nejad; Allah aşkına beni üzmel Bu 

- Nejad!. feryadı, içeriye hüL."\UD eden cağım mı zannediyorsun? diye haykırdı. 

bnda gene adam, hiç hareket etmeden, va- - Yanlışlık var mı eft>ndim? diye sordu. baktı: 
ziyetini bozmadan duruyordu. Zülal hili sakin değildi. Pürüzlil bir - Yuvanıza sokulmağa, sizi, eski gün -

- Mühim bir haber mi var Nejad?, fiE'sle mırıldandı: !erde olduğu gibi iz'aca asla hakkım yok. 
- İzmire, bu haberi ııetinnek için mi Bırakınız ~ideyim Zülil Hanım .. - Niçin mektubu okumuyorsunuz? b km gE"ld.in?. - Hiç bir yere ıra ıyacağımı bildiğin 

- Halecan içindeyim .. Altı sene sonra, ı ı ı d arar edı·y ? o - Hayır Zül.il Hanım!. Bir ha.~la arkada.. 1a < e ne en ı orsun. arım mı-
böyle bir gecede ıeliyorsun. Seni alellıı:!e 
hiç bir stbeb bu ani ve vakil111iz ~yar~te 

şım. kendisine refakatimi ve yard1mımı ri 
ca etmişti. Hareketimizden bir gün evvel 

!!evkcıdemez .. Çok fenayıın Nejad! Allah aş- zevcenizle görüştüm.. İzmire gideceğimi 
kına doğruyu söyle! duyunca, avdetinin tehirini ve şcbeblerini 

Nejad bir acfım ıeri çelaldi. Seri bir li- şifahen ve sağlam bir şekilde size bildir -
sanla: memi taleb etti .. Bu talebi bir emir bilerek 

- Namık Bey, işleri dolayı.1ile bir hcıftn d~rhal kabul ettim. Lakin. 'vapurumuz, ha-
daha İstanbulda kalacaklar~ dedi. vanın muhalefeti dolayısile biraz geciktı. 

Sonra, daha yavaş ilıive etti: Sonra arkadaşımı evine nakletmekle uğ-
- Size bu keyfiyeti haber vermeğe ben, raıı:tım. Bu yüi.den aldığım emri vaktin Je 

•ıe sözlerimin sıhhatini temine de zevdni - ifa edemedim .. B.C)yle ilerilemiı bir saatte 
zin im7a-;ı memur edildik. Mesele gayet rahatınızı selbettiğim için tekrar affınıu 
buiL. Şimdi müsterihen mektubu mü - dilerim .. 
ta!ea buyurabilirsiniz... Gene kadın biraz kendisini toplamıştı. 

Zülal hareketsiz kalmışb. Bir an dalg1n hk defa, yüzünü bir tebe~süm aydınlattı. 
durdu. Sonra elindeki zarfa baktı. - Bütün bu zahmeUt>rin için sana teşek· 

Nejad, biraz müstehzi mırıldanıyordu: kür ederim Nejad; dedi. Haydi sıcak odaya 
- Yırtınu .. Okuyunuz rica ederim. çıkalım ... 
Bu IÖzlere derhal itaati kabul etmiyor Gene adam birden ciddi ve hikim bir 

yız? .. 
- Hayır! .. 
- O halde? .. 
Nejad kararsız bir vaziyette kaldı. 

lin titriyen onıuzlarına bakarak: 
- Üşüyorsunuz, dedi. 
Sonra daha Y'Üksek ilive etti: 
_ Pek.ili! Çıkalım!. 

zua-

Başından şapkasını çıkarmıştı. Tatlı hat
larla kaplı sevimli yüzünde derin siyah 
gOzlt>ri müthk pırıltılarla yanıyordu. Saç
ları dağınık ve yer yer ağarml.flı. 
Sıcak odaya girdikleri ıaman, Zülil o

nun karlı paltosunu aldı ve bir sandalye 
üzerine serdi. Sonra karşılıklı sobanın ba
şına geçip oturdular. 

İkisinde de garib bir çekingenlik, bir te
reddüd vardı. Kısa bir ıeaizlikten sonra, 
ilk defa Zülll konu,ıu: 

~ •. yakın dostum, kardeşim ıcaı: J'.".j. 
mıştim .. Seni temin ederim ld,. •1 sJ!l"'.V 
bette, gönlümdeki sana aid I<~ , I'~ 
Halbuki, ben unutuldumj yüzf1\,,r1 
YG bile tahammül edilemiyen bit 
dum .. 

fr 
- Fakat... ,.r!· 
- İtiraza ve tevile ne lüztl~ ;~fi' 

kikat meydanda Nejad!. Tessd~.,rd"" 
kısa, adeta ayak üzeri görüşıtle,ııdJ!· ~ 
ret kaldı. Çünkü böyle h..,rl I• / 

- Yanılıyorsunuz! Ben siıl ::i' ·1 

madım.. Sadece, varlığınlln "'·ırı• ~ 
masına dikkat ettim .. Resmiyet.ı }'Jlıt'~ 
Bı:.na dünyada herkesten uıak hi~b..d f 
tiyen teyze zademe esen. diye ı P" p 
liübalilik olurdu. Halbuki, h•Y~ııl\Jıs 
balilikten menetmek avnJnd~~ ı/ 

- Bütün bu düşünceler, }i.l ~tıl 
veselerin mahsulüdür. DilnY8~wt r' 1• 
den daha _yakın hiç !timse. ~o ll"'ıı>' , 

- Bu hır hakikat mi zu!ll ~ 
- Evet!. (,,,.,,-

Q 

1 
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1 
A vau_::_:! Esnaf la konuştuklarımız: -Günün yazısı 

Dr. Funk neden 
rakam vermiyor ? 

• 
lngiliz resmi tebliği 

(;öreil'in 
nutku 

t Başturab ı tncı salılledo] 

Politika - Askerlik 

Londra 5 ( A.A.) 
Cihan H b' 

h•rbin d ar 11tde olduğu ıibi bu 
nıoJı. e haılıca ıebebleri iktıaadi 

Bir kazino sahibi 
havalardan ve ce
zalardan şikagetci! 

rJmizin mes'ul şefleri bu taarruz pek geniş 
bir nJspetle artırıldıiı halde dahi mul..ave
met kabiJiyetimirln eksilmiyeceği kanaatini 
kuvvetle beslemektedirler. Bu çünkü ha
,.. kuvvetlerimiz harbin bidayetindehlno 
ve hatta son temmuz ayındakine nazar11u 
daha ü.ı,tün \'e daha iyi bir tarzda müsel
Jih bulunmaktadır. Harbin bu ilk devresin
de ümid ettijinı1zden daha büyük bir sür
at1e Alman )'ekünuna yaklaşıyoruz. 

Birleşik Amerikanın 

kiraladığı üsler 
dokt~:t~:-~~~uğun.dan Alman Nazırı Hava ve anavatan emniyet neıareCerl 
lııınu tüle "" un Vıyana panayın nut- lehli~ ediyor: 
ilini enhl:ez bir mevzu olarak Gün batmadan az evvel, düşman, mem-

Birletik Amerikanın barb ve mü• 
dafaa bazırlıklan yıldırun ıüratile 
ilerlemektedir. Bu ıün bütün dünya 
hadiseleri ara11nda Transilvanyanm 
Macarlara tesliminden de daba bü
yük bir ehemmiyeti haiz olan ıey, Bir• 
letik Amerikanın lnıiltereden bir 
çok deniz üsleri kirıılamaaı ve buna 
mukabil 50 destroyeri lnıiltereye le.. 
lime karar vermit olmaaıdır. Bu la• 
rilıi kıymette hadisenin Avrupa lıar• 
bi üzerinde bir bomba teıiri yapa • 
cağına. ve Avrupa meselelerinin dün
ya mik)aaında bir inkitafırun büyük 
tcıiri olacağına ıüphe yoktur. Birle· 

trce tetkik edeb ·r · le kelin muhtelif mıntakalan üzerine ge-
l>oktor d" k 

1 ırız. cenin mühim bir kısmı devam etmiş' olan 
diden t .. ıyor i: «Ablukanın ıim· k ,_ 

eıır1 kaim t & ınw.r yapmıştır. Londra mın~knsı da 
llıallar • l amıı ır. Almanyaya dahil olmak üzere btr çok yerlere bombıı- . Almanlar temmuzla ağustos zarfında 1921 

Ingiliz tayyare.sinin tahrib edilmiş olduğ:unu 
iddia etmektedirler. Biz.im za.)ıiatınıız bu 
iki ay zarllnda 558 tayyareden ibarettir. 
Pilotlarımız arasında ise, zayiat, şayanı \ii!k
randır ki, bu rakamdan çok azdır. Hitlerin 
neşrettJrdiği bu rakamlara bizzat ıtimnd 
edip etmediğini bittabiidir k1 kestiremem. 
Her halde düşmanın kendi kendini 11ukutu 
hRyale ukrata~ak tarzda i•lemesl in.sanı 

ı..d' ııına' cenub ve ~·k hudud • la bl Be ha ~ an ve k. . d ~ ı r a ı:ı11ftır. m Iar, bir milı:tan ö;ü 
te ve d . ea ıım en fazla 'gelmek· o.mkk. i.Jzcre insanca bazı zayiata seOeOi
ol •nızaıın memleketle d "th 1 yet vermı.tir. Yangın bombalan bir çok 
da"::~ ~lların büyük birr ~a:ın: yerlerde yangınlar çıkarmı~sa da, bunJann 
~•Ydı ik;. tutmaktadır.» Bu ifadede •ürııtle önüne geçilmiştir. Bir çok mınta,ka
ıtın Alın ıza eden ilk nokta, abluka- ~arda evler hasara uğrıırnı,ıır. Hasara! , .• 
lerc:f- anyaya deniza1111 memleket· ırsa.z.1 za.ylatuun en büyük kısmı, timali 

Her mealeQ'in, her aan'a.tın zevkli ve 
üzüntülü, iJ(i ve kötü, k6rh ve z4ı-arlt, ra· 
hat ve yorucu ta.rafları vardır. Yine her 
mealelc V• ıan'aı C'f'ba.bının, derdi vardır • 
dileği 'Crırdır; 1ikd11eh vardır; hayatında~ 
V• ifin.in o günkü gidifinden f/4 memnuıı· 
dur, tl<ı fik4yetcidir. Her ıan'at ve !ıteslek 
erbabile, hepimiz (lfagı yukarı, 1JtA.kın ve
JIG. uzak, muhakkak a.lôkadarızdır. Bunla· 
rın b41ında. da., fırıncı, bakkal, kasap, ma
nav, ıebzecl, terzi, kunduracı, eczacı, lo
kantacı, kahveci, meyhaneci, boı,ıacı, ber
ber, hanende, ıaıende, bahkcı, ktı~ıkr.ı, ha
mal, ıaka, tuhafiyeci, hancı, hamunıcı, tat· 
lıcı, börekci, ıu ve bu aehr. 

gelelim Belediyenin azizliğine ... 
Kur"a bu sene kazinoculara rasladı. Bü

tün kazinoculara değil ya, bu semtteki ka
zinoculara ... Bir gazete, Kadıköyündeki ka

zinolar tçin bir yazı yazdı. Bu, bir mesele 
oldu. Belediyenin bütün kontrol t.eşltilitı 
bu semtte seferber edildi. Kontrol kontrol 
tistüne; ceza ceza üstüne. Doğrusunu söy· 

lemek lhım gelirse, bu ceıahı.rdan bir kıs
mına mü.ıı;tahakhk. Amma, bir kısmı da 
yok yere .. Meselıl müşteriye verilen pusu
lada sı:nraon müfredat yazmamıf, yahud, 
kızinoya bir kenardan, mayolu bi,.isi gir
miş, öbür kapıdan çıkıp gidecek. Bunlara 
ben ne yapayım?l 

"'" trıal ' h &ar~ıde ıki fehirde ve cenubu garbide oir 
'•lıdır. Bu !1

. aline mani olduğu iti- '"hırde vaki olmu~tur. Lonı!ra mıntaka • 
kendi il ıtırafa nazaran Almanya ~ıında ha~arat hafi! ve insanca zayiat da 
İfırac 

1 
e~ b~~".'hud.ud memleketlerin pek az olmuıtur. 

hulunnı ~ ı diklerı eıyaya müftakar 
lir? B al tadır. Bu etya neler olabİ· 

un ar 'lk" 
"1İf old • 1 1 once, harben iııral et • 

Aln'a11 resmi tebliği 

memnun ediyor. 

Hava hücumları 
teslrsızdlr 

"-llayi uıu ın~mleketlerde gıda ve 
kendin tnadde11 namile ne buldu ise 
•lıp Abn nıahıuı el koyma uıullerile 
otıd•- &nyaya ıötürdiiğü eıya, ve 

Berlin 5 ( A.A.) Bunlardan bir çoğunun, gilnde[ik ha.· 
t1rıhm.ı::da mıihim rolleri uardır. Buraya, günde on bet tefti, geldiği olu· 

yor. ~eS':Ji, nahiyeden, altıncı şubeden, 
Beledıye Iklısftd müdiırlUğü milfetti,lerin
~en on, on beş Jtişinin bir pazar günü ge
hp, ayrı ayrı her şeyi kontrol ettiği var. 
&ıl derdimiz de fu: Bizi 3 üncü sınıf olarak 
ka~:detmişler. Halbuki, meseli bir hanın 

Şimdiki halde cereyan etmekte olan ha
va ınuharebeleri barbden evvel t:ıhay,,.-Ul 

ettiklerlm.iıe nazaran bambaşkadır. Has· 
taneleriıni.ıde hazırlamış olduiumuz 150 bin 
)-atak bir senedenberi boş kalmıştır. Hava 
hücumlannın muka\·emeti tasavyur ettiiıri· 
miz veya yarın j~n mukavenıetine lıazır 
bulundu(umuz dereceden çok a.şai'ıdu. Bü-
3iık Britan3·ada aiustos ayı ıarftnd:ı tay-
1-are hücumlarilc ölenlerin adedi 1075 si
viJden ibarettir. Bundan az )·üksek nıkam
la da ehemmiyetli ~urette yaralııuaolnn l:"ÖS· 
terebiliriL Bu knyıblann adedi batta ikl ile 
üçJe zaı·bedildiği baldo dahi mevzuubahs 
olınaz. Dünya me~leleri karşı. mda mü
him bir rakam te,kil ettiğini kin,se iddia 
edemeL Gene ağustos a)\l zarfında şim
diye kadar tamiri ikmnl edilmiış olan ikinci 
derecedeki hasarat miiste. na olnak in,iı
terede bulunan 13 milyon ev arASında yal
nız 800 tanesi tamiri kabil olmı>acak de
recede ha~ra uj'nmı hr. 

tik Amerika, lnıiltere ile bu anlatma• 
yı, artık bu buıuıtaki ümidlerin çok 
zayıfladığı bir zamanda yapmıı ve 
birdenbire ilan etmittir. Bu hususta 
teıebbüse geçen de bizzat Ruzvelt ol· 
muıtur. Ve Amerikan Cumhur Reisi, 
tetrinievvelde yapılacak aeçimi bile 
beklemeden Birletik Amerikayı, da· 
ha doğrusu Anglo - Sabon ırkını teh· 
did eden tehlike karı111nda ıüratle 
tedbirlerini almak lüzumunu lıia • 
ıetmiıtir. 

.... &onra ' 
llıl],fa b ' •ııal altında bulunma· 

eraber d • 1 · 1llldıuı d la eni% erın kapanma • 
'llJ>anın ~. Y1 harici ticaretleri Av • 
"-iman ığer losımlan meyanında 
ı. Ya "e ita! 'nb' . ~ rn 1 yaya ı ıaar etmıı o· 
lllaıa1,:~ ek-;tierden ithal edebildiği 
"-im..., . &n !baret olmak JiZJmdır. 
' hildı';;• •ı~ali altındaki memleketler 
t-ı .ınıız 'b' · 

""'eç O ~· 1 
• ıımalde ve ırarbde 

ita •e k anımarka, Holanda, Betçi-

"
~ llıtıen F . "'la Çeı, ranıa, orta Avrupa ıle 

lllltıl.rd o-Slo"akya ve Polonyadır. 
•ı an N r1•a, I' rıın onreç, Holanda, Bel • 

ilıtıa.d· f la ."e Polonyanın bu ırünhü 
nı;., e~ •alıyetleri Almanyayı tat • 
haıı., k ece~ kadar ıreniı olmamak ve 
derec.t'~ıi için yük teıkil edecek 
ltııınııı1c • tırmuı ve ıerilemiı bu • 
lerj •ı ıtıubtemeldir. Bu memleket· 

"ıtıan . h . 
hnler ıt at&tına yardım edemi • 
l,lcandi •raıında kabul edersek geriye 
4ndiya n;" ı"'•mleketlerinden Fin • 
d•niz nıı e ıveç ve Danimarka, Ak
Pany, p•nıleketlerinden lıalya, lı • 
"ı • orı k' •nıleı, ti ~ ız ve Yunaniatan, garb 
"-"'uh e erınden lıviçre, merkezi 

l''llch " ":_".ınleketlerinden Çeko-Slo-
,., e o·ıa · -ilet), . carııtan ve cenub mem-

>, llu~~en Rumanya, Yugoslavya 
da So •rıotan, f&rk memleketi olarak 
ın,....,j';tler Birliii kalır. Elimizde 
"llc •I.,. 936 rakamlannı esas tuta
'."arı., h ~k 4.217,9 milyon rayt -
l\ı'llıltlı "

1 
an ithalat yekUrıunda bu 

;•~ııı..~ <;rin hiaıeıine ancak 1.582, 7 

Alman ordulan başkumandanlığuun teb
liği: 

Donanma, aon ıünler zarfında, bet İn .. 
,iliz torplto muhribi batırmıştır. 

2 eyltllde blldirildili veçhile Alman de
niııılularının Şimaldenlzinde batırdığı iki 
lorpi.to muhribinden başka, Express, Esk 
ve lvanhoe ismindeki modern Uç İngiliz 
torplto muhribi de batırılmış;tır. 

Bir denizaltı gemisi, kuvvetli himaye al
tında seyreden bir kafileden ceman 27 bin 
tonilatoluk müteaddid dü,man ıilihlı ij
e1.ret gembini batırmıftır. 

4 eyhilde, muharebe tayyareierimiZı avcı 
vr tahnb ıruplarımız muvaHakiyeUe bir 
çok defa, tayyare meydanlarına, tayyare 
fabrikalarJna ve ayni zamanda bir mühim
mat deposuna hücum ebnitlerdir. 

l\ochester'de tayyare motörü atölyelerine, 
Weybridge'de tayyare atölyelerine, han -
a:.ı.rla.ra ve binalara isabetler olmuştur. Bu 
hücumlar 950a.sında, avcı tayyarelerimiz, 
rnuz.aflerane eurette birçok hava muha
rebeleri venni,Ierdir. 

Gece, muharebe tayyaresi anıptarunız, 
b;lhuıa İngiltettnin şark ve garb sahiJin· 
deki liman ve dok testsatlanna ve bir çok 
hava meydanlarına hücum etmişlerdir. 

LiverPol, Swansea, Bristol, Wetmouth, 
Polle, Chatham, Tibury, Greeatyarmouth 
ve Hull'de bir çok yangınlar çıkarılmıştır. 

Tayyarelerimiz, İngiliz limanlan açıkla • 
rına mayin dökmeye devam etmi,lerdir. 

İngiliz tayyareleri, yeniden geceleyin, Al
man arazisi üzerinde uçmuşlardtr. Berline 
hücum tefebbüsü, hava dafi bataryalarwın 
iyi müd.:ıfaası kartısında muvaUak olamu
mı{tır. Yalnız Ud noktada diifma_n, şebi: 

arazisi üzerine bombalar atmaya muvaffak 
olmu~tur. Fakat ıerek burada., gerek d:ğer 
yerlerde ancak az ehemmiyetli hasar vardır. 
Şimal! Almanyada bir şehirde, bir homba, 

l'Unlltı "" llab~t ettiğini görürüz ki, 
aıı_d,:"'lde nıapetı' u'"çte hır' den biraz bir amtıle kampına dütmiit v• aıtınakların 

l •· dıtında bulunan 18 alvll ölmüttilr. 
S 936 d Dü,man, dün ceman 57 tayyare kaybet· 
•ry~ıı., a? ~onra ve harbdenberi miıtir. Bunlardan M ü gündüz hava mu-

••.Pıtan AlBırlığile cenubi Avrupadan lı.rcbelerinde dü.ıürülmüştilr. Btr tayyare 
llılf oldu• llıan ithalatının tezayüd et- gece hava dali bataryaları tarafından dü
~ ~d Alnı IUJıu fan;etaek bile bu teza• şürülmüı. iki tayyere de yerde tahrib c
,ı hulrııu llıYayı tatmin edecek mikla· dilmiştir. 17 Alman tayyare kayıbdır. 
<•titrin 1 .01.•nıaz; çünkü bu memle• • 
~lıdud •;tihsat kabiliyeti eaaıen AFRIKAD A 
~P•>ı te~~~lan baıka bütün Av-

u>iik hulı dı altında bulunduran HAR B 
~atıial,ra •andan dolayı da her türlü 
'., ..,,..P•da rtlaru•dur. Almanyanın 
h it? &ere~ (•~makta olduğu itha • 
.ı_'rıle hu d"' ~cım ve ıerek bedel iti· 

1 .. 111\an tıan uı~lüğünden baıka bir de 
ı~ tö.;;n" •Y•ttıdeki lıam madde ro-

• Italyan resmi tebliği 

0•1• lllıe 1 tir' il 
ltalyada bir mahal 5 ( A.A.) 

·Uı•tın •d . e ecek olursa, bu İt· 1 •l ttl\zaıtrı ı k 1 d İtalyan umumi karargihının 90 numa-"1 oluna mem e et er en 
!>ıın Yer"· mallardan büyük bir kıs· ralı tebliği: 

lJının dor."'' tutmakta olduğu• iddi- Cezoir sahilleri açıklarında &efer etınekte 

~~k ~~h t~r 0~~1Y•cağına hükmet- ;:~: :~~~b~~~Y~:~:~~~ !:.t~: ,~:~ 
,ı. Uıu llıad : ıı:_a, Almanya muhtaç detll bombardımana tutulmuşlardır. iki 
r~•rilcad tnı Yagların büyük kısmım kruvazöre büyük çapla bombalar isabet et
:ı_ d,tı ı_•n, bakırı Afrika ve Ame- miş olduAu ve bunlardan birisinin güvEr-

'""'d ' "urıun A • 
... ~ ,.: .. L u vuıtralya ve Mek- te~indeo büyük bir alev ltitununun yüksel· 
·~., • 'q"'0 Y H' ı_ •t}adan • u ındiıtandan ve dii:i ıorülmüttür. 
p lldıiı foıf ~lmya aanayÜnde kul • Bu ayın üçünde dütmanın deniz kuvvet-
1\ıllıfada., • .. n Afrikadan, Is • ]erinin refakat etmekle olduğu büyük oU" 
L.' 8'tıayii • ~e Kıhrııtan, doku _ ticaret kafileti ~e tnizinde görülmüş ve 
''llllrd •çın pa "' takib edilmittir. Dütmanm deniz ve bava 
~U •tı •e H" d rnugu Aınerikadan, kuvvetlen, her ne paha!:ına olursa olsu...,, 
d •lratya iJ ın iıtando.n, )'Ünü A· kafilenin emniyetin! zıman altına almak 
Ll!rıleri nı e ıcenub Afrikaaından ham !"in dün fecir vakti Eı:e denizindeki d<r.iz 
... d.. °'Kezi "e b" • . • }i· -•, kau cenu ı Amerı - ve hava ü!llerine taarruz etmek t.eşebbü -
d ll'ıdiıtant ÇUiu lnııiliz ve Holanda ıünde bulunmuılardu-. 
•n arından 1 t' t' d' - ı tıı •caba h . e " ır ı. Bunlar- Taarruz, iki ha\'& fi osu tarafından Gn-

1-, 1)1; İthali.ta angılerinin yerlerini Av· durra ve Marona kamplarına kar,ı yapıl· 
r lıı.ı? tutmaktadır? Ersatz • mıı ve oralardaki iki tayyaremize yerde 
l>olc.t isabet vaki olmu,tur. Taarruıa bir deniz 

1•r; ' ot l'unk r k 1 kuvveti de Jıtirak •tınlı ve bu kuv\'c~ 
1 ~>e,;.d ' a am arla etya nevi· 
~h· ... e ıarah 1 Scerpante'yi bombardıman ederek binaları 

'lı' ılseyd' b ate beyanda hu· hafif ha•&rata uğratmıı ve sivil halktan bir 
)! 'l •!urdu 

1

' I' "ı, merakımıZJ İzale et- çok kiıinin yaralanmasına .. beblyet ver -
d •~rı lado~e ~. at, Alman lkt11ad miıUr. 
't~·~•n et &ozl~r •Öyleyip iddia far Avcı tayyarelerimiz!• tayyare dafil baK nıefı • ki.fi ııönnü,tür. taryalarımızın müdahalesi, bu taarruzu 

Naıuhı BAY D AR ıüratle tardetıniftJr. Düımanın yedJ tayya-
fıA re!'!• dU.ürülmüştür. Üç tayyarenin ceman 

l' 8AH GAZEJI::. oekiz ki,iden ibaret olan mürettebab esire-
~ LERI dilmiftir. 

~llll.'l'tın: ı Düım•n bu auretle taniedllmi! oldutun-
\. ~lN.. AMERİKA. ANLAŞMASI- dan hava kuvvetlerimiZı mukabıl ta.arı-~~ 

• ... z.k . ~lA.'IASI NEDİR' g•çmiılerdir. Saat 7 den 17 Y• kadar duı-
ll e· trıya s . . h k b' b' ini 

l'lirı ırı,tik ~ 
1
ertel Ingiltere ne Ameri- manın ava kuvvetlerine arşı ır ır 

tq· erı rnühi v etleri arasında l94.0 ha b' mütr.akib 35 bombardıman yapılmıştır 
1'1 1 11~hit~k 7-nhidiselerinden blri t~l:k;;; Dü~manın avcı tayyarelerinin ve tayyare 
t,;

1 
ltılit"f't:: bir anlaşma imzalandığı- dafil bataryalarının müdahalesine rağmen 

~ ır \u\dutu. a~ı Allu o. kyanwu~~da -.hıb dört gemiye ciddi isabetler vaki olarak bu 
k dı kı.rrılrıı 

100 
Ardan.~· deniz. u,Jerinden gemileor hasara ulramı, olduğu gibi bet av• 

rc~ı iııu.. bun &ene ıçın Amerlkaya kira- cı tayyare..i de düşürülmüttür. İki İtalyar. 
4.nl.tr"-Yt SO ~ hıUkabil Amerikanın da İn- tayyarıeai üılerine avdet etmemiştir. Diğer 

.. ~l'lra fu ~lroyer verdiğini kaydel:.ik- tayyarelPrimhden yaralananlar vardır. 
• ""'thttiq n,atı aöylüyor: Ayni umanda hücum botlarımı:z, İngiliz 
~~~r~ Arntri~~tle- lk. ~\'letlerf. Avrupa.dan ~·!~una •Ca.<ı0~ kanelında muvaftakiyetle 
1 it~ it ltaıf te~:lkb:tı.la>·• tetebbii" edebile- · ~cum etmifl~rdir. Bu filo, bir kruvazörle 
.... ~ •lın·•-•- eune karşı mi.ıdafu ted· ıki torpito muhribinden rnürtkkebdi. Hü • 

., ltt Qt._ ., 1 . cum hotlarJmızdan birisJ .. .. d' ' 
't l,.. rilt,l't:nl "lıu di.Jr. Amerika. bir ml,.lir. usune onme -
' ;ıı.,. 1 "'1ıtorıu~ ftlai1 fıb olmasından, inıf.. Af 'k 

·•-.tı h.. CUntın p I rı 11nın •imalinde, her tk1 tarafın tay-
rfı.ll ~ tıtlU:ı dü •r~a al'lb'lMından. na- yare faaliyeUeri ıorülmü,tür. DBCT"ftanın 
l:tir0 ,~"ku1or •. 0nl'a_},·ı 1"til&ya kalkma,.111- h k ı '! ~-.. ... -. 111 d r ava a ın arı cüz hasara.ta sebebiyet ve:.--
ı.r.._d.l "''trılayor 8 u a aa tedhirferini (·na miftir. Düşmanın dort tayyaresi dH-''--..l· 
1: •ınnı · u itibarla A "k ... ~ u 
lı tfıl.;kırlı; YeU balcunından ~~ nnın, mü,tur. Bu tayyarelerden ikisi tayyan!! dafi 
~ lakı •dalardan bit Po&ıfıkte ve bataryaları tarafından dilfürülmU.tür. Bü-

larl• IÖrülebUir kwıua. daho j tün ta:ryarelerirıılz hareket wlerino dön -
.. müelerdir. 

Biz, her gün bunlardan birini dinliye:
ceğiz, Bu fitunda, her OÜ1', bunlardan. bt· 
rinin dertlerini, arıulannı, fik.dyetlerini 
btldireceğiz. U/ı uzctmıuahm. Şimdi, ıözü; 
bu it• nurmur •ttigimU: cırkadaıınauı Lıra
kııııoruz: 

• •• 
Bilmem tanır mısınız? Nuruosmaniyeden 

Çemberliıa.. çıkarken, sağ tarafta küçük, 
fakat şirin b~r dükkıin vardır. Önünde su, 
gazoz Htar. lçeride, zeytinin, peynirin, su
cuğun, pastırmanın, mevsimine göre her 
şeyin en iyisini bulursunuz. Sonra, her 
türlü içkiyi burada bulabilirsiniz. Hatta, 
akşamdan sonra, orada, tezg.ih başında, 
bazı kimselerin tekitek f8Iab ve bira iç • 
tijini de görürsünüz. Dükkin gayet lertib
lidir, aevimlidir. Fakat, bilhassa buraya. 
miifteri celbeden, dükkindan çok daha 
sevimli olan dükkin ıahibi Bedrostur, O, 
her mizaca göre hareket etmesini, her nab
u gôre terbet vermesini bilir. Adamına 
göre muamele eder. Borca, bini aşırtma
mak tartile, veresiye de verir. Çok kim~ 
ismini tahltika bile lüzum görmez; sadece 
tŞiım8n. der, ıeçer. 

merdiven altında kahvecilik edenler de ü
çüncü sınıf kahveci. Biz, kahveyi ve çayı 
beş kuruşa satmağa mecburuz. O da beş 
kuruşa satabilectık. Halbuki, biz, senede üç, 
nihayet dört ay j' yaparız. Onlar bütün 
sene işler. Bizim kiramız, vergimiz yük
sektir. Onların devede kulak. O, günde üç 
yiız marka işler, Eziyetsiz, zahmetsiz, on 
iki lira cebine koyar. Biz, burada, üstelik 
para ekliyoruz. Ticarettir, belli olmaz. .za
rar kirın ortağıdır. derler. Sonra daha ilk 

senemiz, ·~:na. bu sene bize epey tuzluya 
mal oldu. Uçüncü sınıftan ikinci sınıfa 
geçmek için, altıncı ayın on dördüncü gü
nü istida Ue müracaat ettim. Dokuzuncu ay 
ifliyor. Hali, bi:tim istida, Belediyede ih
zari komisyonda imi!J. Neyse .. Dedik a .. Bu 
sene geçti artık, bakalım yenl seneye ... 

Daha tuhaf bir şey aöyliyeylm. Biranın 
satı.;ı fiatı şişesi 20 kuruş. Bizim Çemberli· 
taştaki dilkkinda, mezeli biranın fişesi, ta
rifeye göre 30 kuruf. Burada bu canım 
yerde, 27,5 kuruşa mezeli bira v~rcceğiz. İş
te, bu iş;e benim bir türlü aklım ermedi. 
Z&ten ktr kahveleri için mezeli içki tarllcsi 
usulü sakatbr. Kıra, herkes, yemeğini se
petine, çantasına koyup çıkar. Bazı kim • 
seler de, içkiyi yalnı:z meyva ile içer. Biz, 
burada, önceleri, içkiyi fişenin aatış fiatı 
üzerinden veriyor, ayrıca, ucuza da por
siyon hesabile her türlü meze yapıyorduk. 
J.ıiüşteri de memnundu, biz de. Fakat, bu 

tarife işi çıktıktan .sonra, ne mü,teriyi 
memnun edebiliyoru:z, ne de biz bir teY 
kazanıyonı:z. ~le, bira misali gözümüzün 
önünde .• 

Vaktile teşkil etmiş olduğumuz te+.kikat 
komisyonunun hava hücumlarından vukua 
gelen zayiata karşı sigorta teklifini redde
derken naıarı dikkate almıf oldugu muh
temel zarar tahminatile bu günkü zarar 
arasında çok fark vardır. Bu sebeble bu 
projeyi bilhassa mUtevau vaziyette bulu
nRlllar lehine olarak yeniden tetkik ettir
mek muvafık olacaktır kanaatindeyim.• 

lngiltere ile yapılan anlatma mu• 
cibince, Amerikaya, Kanadanın prk 
ıalıilinde Terre - Neuve'de üsler le
min edilmiıtir. Bu ıuretle Groenland 
tarikile ırelebilecek tehlikeyi ıimal • 
den önliyebilecektir. MalUındur ki, 
Norveç ıabilleri, Groenland ve Ka· 
nada ayni arz dairesi üzerindedir. Ve 
Florida sahillerinden ıimale doğıou 
çıkan, Golf Stream sıcak ıu cereyanı 
T e1Te • Neuve iıtikametlerinden Jllr• 
ka dönmekte ve buradan Norveç la• 

hillerine ııelip .,ağı lavnlmaktadır. 
Bu cereyan sayesinde ıimalden Ame
rikaya yapılacak bir deniz talU'TUzu 
oldukça kolaydır. Çünkü tabii zor • 
luklarla karıılaımaz. Onun için Bir
leıik Amerika, Kanadanın kapmnı 
ve dolayıaile kendi kapııını emniyet 
alhnda bulundunnak İatemiıtir. 

Bu sene de, Kalamışta, yemi deryada 
bir kazino tutmuş. Kendisine &oraı·sanız, 
buna, kır kazinosu diyor. Bütün yaz da
vet etti, bir türlü gidemedim. Dün. hem 
ziyaret, hem ticaret ohun diye vapura at" 
ladım; ver elini Kalamıı,. 

Kazinoyu bulmakla güçlük çekmedim. 
K•ndisini de, ka:zinoyu bulduğum kadar 
kolay buldum. Büfenin önünde bir iskem
leye yerleşmiş, bir ayağını altına almış, 

nargile tokurdatıyor. Beni a;örtınce, bü
feye aeslendi: 

- Çocuklar! Beye bakın, ne emr~der?, 
Bir iakemle çekip karfıl&ma a:eç:tim. A

gob Canın doldurduğu nargileyi çekip aa
de kahveyi yudum yudum içerken aordwn: 

- İtler nu.ıl, hazret? 
Bllmiyerek' yarasına parmak basmıf, 

derdini deı;mişim. 

Söze başladı: 

- Bırak Allah aşkına! Nereden girdim 
bu işe ... Neme yetmez benim Çemberli -
ta;taki dükkan. On, on iki senedir kır ka
zinoculujunu bırakmıştım. Otursana otur~ 

duğun yerde. Yok, şeytan dürttü. Burası 

da bir biçimine geldi, tuttuk. Başladık işe .. 

Bu it iyi iftir, zevklidir. Amma, ıt tu
tana .. Bak sana anlatayım: Kır kazinocu
laı:ının sayılı on iki pazarları vardır. 15 
hazirandan 15 ağustosa kadar. Fazlası o
lur.sa yüzleri güler. Bu on iki pazardan on 
tanesi iyi giderse, borç harç etmeL Ken • 
dini kurtarır. On pazardan afağı olursa, 
mazallah, tehlike görünür. Bu sene bahar 
geç geldi. Haziran aonuna kadar ilkbahar 
havası yaptı. Kır kaz.inolarında iş olmadı. 

Temmuz başında havalar düzeldi. İstediği
miz gibi iki pazar gördük. 17 temmuz pa
zar günü hava tekrar bozuldu. Ertesi hafta 
bir pazar daha gördük. İtte görüp görece
ğımiz rahmet de o oldu. 
Ağustosun dört pazarı da rüzgirlı, yağ· 

murlu geçti. Artık, mevsim de ileriledi. 
Fatin Efendi ne kadar •önümüzde pa.s -
tınna yazı var, de5e nafile. Zaten o -.pas
tırma yazı• de~l, .pastırma ayazı .. dır . 
Rahmetli büyük annem öyle derdi. Her 
neyaeM Bu havanın, tabiatin atlzliği.. Şimdi 

Prost, fe"hir pJinında bu uhillerl, yazlık 
e41ence yerlerine tahels etmı,. Ti, Mü -
hürdar k1'z:inosundan tut, Moda, Küçük 
Moda, Şifa, buraları, Fenerbaiıçe, 

Fenerdeki Dalyan kaı.inosuna kadar. Bu, 
çok iyi bir görüş. Hakikaten, bu semtin en 
güzel yerleri de buralarıdır. Buraların gü

zclle~lerilmesi, masraf işi de değildir. Bu
r&Jardak:i kazinoculara Belediyenin biraz 
yardımı, bu sahilin kendi kendine güzel
leı;ımesi için kifidir. 

Haaa! Bir de vapur meselesi var. Yazın 
en civcivli günlerinde, Kalamış& dört vapur 
uğrar. Son vapur da, Kalaml!Jtan İstanbala 
Mıat 17,40 tadır. Halbuki, asıP buranın eğ

lence saati, ak~am saat 18 - 19 dan sonra· 
dtr. Bu işi bir iyice düşünüp lVloda ve Ka
Jt;mıp hele cumartesi ve pazar günleri faz
la vapur itletmek, gece geç vakit de bir son 
vapur koymak lA:wndır. 

Nahiye müdilrile zabıtamıza hiç diyecek 
yok. Ben bu kadar sene, İstanbulun bir çok 
yerinde iş, hele meyhanecilik yaptım. Hiç 

bir yerde böyle asayiş ve inzibat görmedim 
desem yalan olmaz. Şuraları, ı.aman olur, 
gece gündüz kalabalık dolup taııar. Bir çıt 
çıkmaz. 

Vakit epey gecikmişti. Eğer biraz daha 
derdini de~5em, belki, biz:im ahbab daha 
bir çok şeyler anlatacaktı. Sözü burada 
kestiği vakit, nargilem de bitmişti. 

- Eyvallah ahbab! deyip ayala kalktım. 

o Fırtınadan sonra 1 o Türkçe ders 
Her fırtınayı bir !Üküt takib ediyor. Ev- Kendi toprağında insanın garsontl.J1.n 

Bir müddet sinir ger
ginllğlle ya,ayacağız 

Bir müddet ainir gerginliği 
feraiti içinde yaıamayı bekli • 
yebiliriz. Fakat bizim kanaati· 
mize göre, bu ıerait, lngiliz mil
letinin ruh kuvvetinin fevkinde 
olmıyacaktır. Yakında söyle • 
nen bir nutkun tahmin ettirdiği 
gibi, eğer kütle halinde lngiliz 
ve Alman milletleri araaında 
bir •inir, azim kuııveti ve ilıti • 
ham kabiliyeti mücadeleıi baı
lıyacaksa, bu mücadele ne ka
dar şiddetli ve ne kadar uzun 

olursa olsun, bu mücadelenin ö. 
nünden kaçmıyacağız. Biz fU 
likirdeyiz ki, hi1r müeueselerin 
"oğurduğu ahlak ve seciye, ce· 
1>irle tahmil edilen mihaniki di-
siplinden ve müe .. irlikten ne 
elde edilirse edilıin bunlardan 
daha azimkcir ve daha müte 
ham mil olacaktır. (Alkışlar). 

ÇörçU sözlerine devam ederek de 
mlştir ki: 
•- Şimdiye kadRr olan tecrübelerle şu 

neticeye vardık ki, bu günkü hava tehli
kesi alarm i~a.retleri sistemi büyilk mik -
yasta tadil edilmek ihtiyacındadır. Bu se
beble, bütün meseleyi. yenidf"n tetkik et • 
melerini muhlelif aliıkadar servi!':lerden ta
leb ettim. Vaziyeti o hale getireceğiz ki, a
larm, hakikaten hava tehlikesi olduğu za
nıan verilsin ve harb istihsali lüzumsuz a· 
larmlarla sektelere uğramasın. Azami bir 
iki haftaya kadar bu hususta alınan karar 
bildirilecektir. Diğer taraftan bütün mem
leket tchirlerinde sokakların aydınlanmp,.ı 
meselesi hakkında, aydınlanma sisteminin 
nasıl daha iyileştirileceği ve lüzumlu ıhti
yatlar idame olunmak üzere kıf aylarının 
nasıl daha tenlendirlleceği tetkik edilmek 
üzere bir komiteye havale olunmuştur. 

ıstııa tehllkesı 

geçmemlftlr 
velk.i ve daha evvelki günkü hava ne idi? ; fran!l'ızca hitaba maruz kalması gücüne gi- Çörçil, nihayet umumi vulyetten 
Batanlar, çıkanlar, mahvolanlar ek~ık diyor. Türkçe bi1miyen Rumen garsonlar lmhsetmiş ve demiştir ki: 
delildi. Derken tatlı "'lleselesi halledildi. Fa- 1 c- İşlerimiz, büyük bir nispette hareket 
bır hava, hatla hal ~\ <at türkçe bUen gar - ~·P},V/,~. · ';.-//~ , •ahasına geçmiştir. İstili tehlikesinin geç -
lardP.n, aylardanbc:ı •~'*:·. ( onların ı·aJliele mi.it - ~ ~ mit olduğunu hiç ki~ söyliyemez. Har· 
gürmediğimiz tatlı bi ter!ye fra1"ızcıı söyl< , ~ biye Namı, halen Ingilterede Sir A. 
hava, derin bir süküt.. ~~ .ı.elerine senelerdenbeı •. · / ~ Brooke'un kumandawna veril mit olan " .. 

Siyasi hava da böy- ~ m:lni olamadık. ~ Y kuvveti gittikçe artan büyük ordulara tam 
ledir. Geçen harbi takib it Bir arkadaşımız düı bir teyakkuz: tavsiye etmekte haklı bulunu· 
eden sükUndan sonra • undan şikiyet edi yordu. 
fimdi korkunç bir fır- . ordu: l~ eyl(Uden sonra, ve yahut Hitlerin söy-
tına içindeyiz. Batan - gj1 

• Bir birahanede lediği son tahrib her ne olursa olsun o ta-
lar, çıkanlar. mahvo ~=artıma çıkan bir ·ihten sonra, denizin ötesinden gelecek öl-
lanlar var. Bazı zel - Rum garsonunun fran- dürücü hücum tehlikesinden masun kala -
zelelerden sonra ortaya çıkan ve yok o!an f sızca .ne istiyorsunuz?. ca~ımtzı söyliyenlerle hemfikir değilim . 
adalar ~bi yeniden hayata gelenler ve kay- diye ıorma~ı garibime gi\ti. -.Türkçe §(Jy- · Kış, fırtınaları, si~lerl ve karanhğile 
bo1anlar a;örüyoruz. Bunu da bir sükC:.tun Jeosene! diye düreştçe bağtrınca garson ma- şeraiti de:ğ:ilJÖrebilir. Bir tek daki.kıı gev -
takib etmesi mukadderdir. Zeh~elenin, fn- ıeoret olarak: şeklik olmamalıdır. 

Bennude adaları daba apğıdadır. 
Amerika sahillerinden 1200 kilo
metre p.rktadır. Burada üıler temini 
de Amerikamn ilk karakollannın 
ta"!iyesine hizmet edecektir. 

Bahama adalarına gelince, burası 
Florida yanın adaıının tam karııım• 
dadır. Ve nihayet Birletilc Amerika, 
Mekıika körfezini bir dütman to.arru· 
zuna karıı bir çember ııibi kapayan 
Antil adalannda ve cenubi Amerika
da lngili:z Guyanında da üıler elde 
rtmiıtir. Bu auretle Panama kanah 
da emniyet altına ahnmıı demektir. 

Fakat Amerikanın a11l kin bu de· 
ğildir. Amerikanın a11l kin, lnıilte· 
reye 50 destroyer teslim edebilme -
sindedir. Çünkü bu ıuretle lnıiltere, 
Amerilcanın çok daha ileride muha• 
fızhğı vazifesini &Örecektir. Unutma• 
mak liı:nmdır ki, Birletik Amerikanın 
hududu, Taymiı nehri mansabında, 
Glaskov'da, Liverpol'da, Şetland a• 
dalanndadır. Çünkü her teY bir ta• 
nıfa bıralalsa bile, Anglo - Sakaon i· 
lemi burada hatlar . 

lnıiltere İçin 50 destroyer mühim 
bir kuvvettir. lngilterenin elinde hiç 
bir barb ıemiıi bulunmasa bile, 50 
deıtroyerle değil sahillerini müdafaa 
etmek, hatta bir ihrac hareketini bile 
beoliyebilir. Bu deıtroyerlerden Bos
ton'da bulunan ıekizi derhal teslim e
cl'ilecektir. Mütebakiıi de çok kısa bir 
zamanda yola çıkanlacaktır. 

Bu Amerikan deatroyerlerine in • 
giliz Antillerini ve Kanadanın mu. 
hafo.zaaı için tahıiı edilen lnıiliz ge
milerini de ilive etmek lizunchr. İn· 
giltere bu ıuretle anavatanda büyük 
bir deniz faikiyeti elde etmektedir. 
Bu kuvvetler, timdiden sonra harbin 
lngiltere lehinde inlıifafında bir baı
kül rolü oynıyacaktır. 

F ako.t bizce a11l mühim olan cihet, 
50 deıtroyerden daba ziyade, Ame
riko.da efkinn birdenbire İngiltere 
lehinde yer almlf olmaaıdır. Ruzvelt 
bunun için konıırenin bile fikrine mü
racaat ebnek lüzumunu hissetmernİf 
ve Baımüddeiumuminin bir karan1e 
lngiltere - Birletik Amerika anlat • 
ma11nı derhal tatbik mevkiine koy• 
muıtur. Bu, Amen'kan•n ln~iltereı•e 
yardım busuıunda atbğı en ileri bir 
adımdır. Ve bundan ıonra ahl•cak 
adım1ann da batlangıcıdır. 

Mümtaz Faik FENİK 

filomuzun hak\kt kuvvetini hemen hemen 
il.ti misline çıkarabildik. İtalyanlar bu bahrt 
harrknUan h11berd11ır bulunuyorlardı. Fa .. 
kat İtalynnlar Utrafından iz'aç edilmed'"' 

Sabltkademlzl 
tınanın tahribatını ve eserlerini ancak :sü- b • k 
kUnun istik-rarından ıonra görebildiğimız - }flütterilerimin ne millet olduğunu bil· Bundan ır aç ay evvelkin .. Büyük lot'emilerimiıden baııları Mallaya 
ıı1;ibi Avrupayı kökünden sarsan harb fır - mediğim için fransızca soruyorum. TUrk~e den çok daha iyi bir vaziyette uğradLlar ve büyük bir itimadla fevkalide 
tınası da tahribatını ve eserlerini ancak bilenlere tabii lilrkı;e cevab veriyorum, e· a7.imkir ve mukavim valilerinin kuman -
.Uki'ından sonra ıösterecektir. Bu gün gör- fendim. bulunduğurmı:ı;u ve halledilme• dasında mücadeleye devam eden bu teei 
düj:ümüı değipk;l.ikl•r, gözlerimb:i a!d&t- O vakit garsona ne milletten olduk!arını ai liizım gelen meselenin ey .. ftd<thların ihtiyacı olan bazı ft-yleri oraya 

mı>or. Biliyoruz k~ bunlar ühiriJir ve bUmeıiiği mU.terilere evveli türkço hitab lU'de ,.ok daha güçç ve büyük götürdüler. 
gelip geçicidir. 1 etmesi ıazım geldiğini, türkçe bilmiyenl,.re ~ Pek yakında orta f&l'kta tiddetll muha· 

O Yüzük ve kUpe 1 bildikleri dille hilab etınekte .. rbest oldu- olduğunu söylersem, her hangi rebeler beklemeliylz. Burada varlyeti -
· l mizi mümkün olan bütün kuvvetlerle ida-

6-unu so"ylcdim amma .. Bu ders beniın si- bir askeri aırrı ils.a etmtf O • d aln •- 1 T me etürmek: ve bütün Akdeniz e, Y ıı Hav• Kurumuna tebernıwr çoğa ı)'·cr . . . !it ,. • 
Küçücük köylerde bile adeta bir yarış var. nırlenmın ~at.ışına. n~ maru olamadı, mam. şark: hanasınd• detti, fakat ayni 7.Bmanda 
1'eberrulann altın yüzüklerle bilezikler et- Bu dersı evveli bırahAne, lokant.i ve Anavatanın milda!aası hakkındaki ha - garb havzasında da bahri kuvveU~izi ve 
rafında gittikçe arttıtuu gören birisi arka- ınağaıa sahihlerinin vermesi lAz1mdu-. Bu- zırlıklarımız, muazzam bir &urette devam 1 bu bahri kuvvetten .doğan kontrolu fa.zla-
da'1fla aoruyor: nunla beraber müşteriler de rasladtklan eylemiştir. la,tırmak kat'I niyeündeyl:t., 

. - Garib tey; dedi, Herkes nişan yüıü- bu türlü cür'etk6.rhkların cezasını biı?At Orta 111rka devamlı bir seri takviye ka- ;örçil, sözlerini ,öyle bitirmiştir: 
ğı.inü, altın yüzüğünü, her kadın bileı.lğini ı .. .. fileleri göndermekte tereddüd etmedik. •- Bu sureUe, hem anavat.anda, hem 
veriyormuf .. Sebebi ne acaba? vermekte tereddud etmezlerse hi.IA gor - Şarki Akdeniz filosunu takviye için en kuv- haricde, yolumuz boyunca, rüzglrlar ne

- Büyi.ık fellketler kulatımııda küpe mekte olduAumuz ihmallerin bir haylı önil vetli modern gemilerimizden bir kaçını o- I red~n eelirse, sabitkademiz.. (Şiddetli al .. 
olô.u da ondandır. alınmıt olur. - B. S. raya gOndererek bit kaç &ün evvel oradaki !oflar). 
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SPOR l,,,,,,,,,,,,,,~ ... ~ .... ~ ... ! .... ~ ......... J 
6 eyliil cuma 

17,30 Gazetelere mahsus servis, 18 Pro-
1.rr~ saat ayarı, 18,05 Avrupa halk hava
lan (Pl.), 18,30 Anadolu halk havaları, 18,50 
Müzik, 19,15 Müzik: Türkçe, 19,4;> Saat a
yorı, Ajans haberleri, 20 Müzik: Türkçe, 
20 30 Konuşma (Bibliyografya), 20,50 Fa
sıi heyeti, 21,15 Konuşma (İktısad saati), 
21 ,30 Radyo gazete~i, 21 ,45 Salon orkestrası, 
2.2,30 & at ayarı, Ajans haberleri, Bor.sa fi
atları, 22,45 Salon orkestrası , 23 Dans mü
ziği (Pi.), 23,25 Yarınki program, 23,30 Ga
zetelere mahsus servis. 

HA YRiYE LiSESi 
Saraçhaneba•ında Horhor caddesinde. Telefon : 20530 

ANA İLK - ORTA L i S E 

Marmara kürek 
şampiyonası 

15 ey]Ulde İzmit · körfezinde 1.-tarmara 
pmpiyonası adile uzun bir kürek yarlfl 
)-apılacaktır. Bu yarışa İstanbul, resmi bi
t'incilıklerde birinci ve ikinci gelen tek
ıı.,. lerle iştirak edecektir. Böylece, tek çif
tede Güneş ve Beykoz, iki çiftede Galata
saray ve Beykoz, dört tekte de Güneş ve 
Galatasaray, İstanbulu temsil edeceklerdir. 

Maıkeıporla Beşiktaş pa· 
zar günü karıılaşıyorlar 
Pazar günü Şeref stadında Ankaranın 

1-Iaskespor takı.mile Beşiktaş arasında bir 
futbol maçı yapılacaktır. :P.iaskespor takı

rtıl Ankarada geçen sene teşekkül et.mi.f 
olup, tamaınile gene ve nefesli oyuncular
cian mürekkebdir. Son defa Buı-sada yap
tığı maçı kazanın" olduğu gib~ Ankarada 
da Gencler Birliğile Demirsporu ma.tl tl~ et
mif tir. Bütün bunlar, pazar günü Beşikta
fın kuvvetli bir ekiple karşılaşacağını gös
termektedir. 

Mükellefler idmanlara 
haşladılar 

30 ağusto!ita faaliyete başlayan genelik 
kulüblerine kanunla intisab etmıt olan mü
kellefler idman ve talimlerine başlamışl::ır
dır. İki aylık bir programla çalı.san mü
kelleflere, şimdilik, iptidai jimnastikle iz
cilik ve askerlik tatbikatı öğretilmektedir. 
İdmanlar tevali ettikçe, bu hareketler de 
basit fekillerini kaybetmese beşlayacaklar 
çe tam bir sporcunun yapması lizım gelen 
idrr:an tekline gireceklerdir. 

A•kerlik i~leri: 

Bcşikta$ A!kerlik şubesinden: 

1316 ili 1334 doğumlu erlerden askerlik 
hb.metlerini tam olarak ikmalden sonra ye

dek subay olacak derecede tah! illerini yük-

seltmiş bulunanla.nn tahsil dereceler ini göı-

terir vesaik.le acele şubeye müracaat etme
leri ilin olunur. 

r ABONE ŞARTLARI '\ 
Türkiye tc:tn: 

Bir aylık 90 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Y1'bancı memleketl~r Jçin: 

Albaylık 850 lrurut 
Bir senelik 1600 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum neşriyab ldare eden Yazı 
İşler! MildilrQ : 

Ce-nal Hakkı SELEK 

Eski ve yeni talebenin kayıdları her gün saat 10 - 17 ye kadar yap~ır. Yabancı dllJere ilk sınıflardan ltlbar•ll 
başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. Talebe mektebin hususi otobüs ve otomob!l!le evlerine nakledilir. 

Telefon: 80547 
KIZ Şi$Li TERAKKi LiS ESi ERKE K 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

ı - Talebe kaydı her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil Rifat P~şa k?nağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufassal talimatnam esi posta lle gonderılır. 

Y A T I L I 13 - Kayıd için velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde 
GÜNDÜZLÜ 

Hatay Nafıa Müdürlüğünden: 
k ınııt• l - Cenub hudııdunda Ayndillede c5>, Akçakoyuıf!U<la <2>, Kar a_ iJJ 

c3>, Çobanbeyde •2>, Mürşltpınarda c3> ki cem'an cl5> aded portatll güıtU' 
memur evleri inşaatı kapalı zari uımllle ekslltwıeye konulmuştur. r.ıU· 

2 _ Eksiltme 27 eyliıl 940 cuma günü saat c!O> da Antakyada Nafıa 
dürlüğil odasında müteşekkil KomLsyonca yapılacaktır. rııl 

3 _ isteyenler hususi şartname ile proje ve evrakı keş!lyey! c93> l<U,,ıa· 
bedel mukabilinde Hatay, Aııteb ve Urla Nafıa Müdürlüklerinden satın 
bilirler. 

4 _ Bu işin keşli bedeli c18637> lira c50> kuruştur. 

5 _ Muvakkat teminat c1397> lira c8b kuruştur. ar• Yugoslavyalı atletler 6 _ Tallblerln ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe benzer inşaatı ba:v. 
Yugoslav atletizm federasyonu, llincl Üniversite Rektörlüg"' ünden: Kasa alınacak dıklarına dair evrakı müsbltelerlle blrllkte V!lAyete müracaat ederek al~ıoll 

Balkan oyunlarına iştirak edebılmeai için !arı ehliyet vesikasını 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları 
11

• 

'-Basıldıi"ı yer: Cumhuriyet l\otatbae51 _J 

atlet • e · ta e ~ tart 0
•- Unlverslteye yazılma i•Jerlne 30 eylıil pazartesi günü başlanacak ve 11 te ı • 

d dinin hdid dilın--' -t k Küçük veya orta boyda bir ka- mektublarını ve bununla birlikte teminat mektub veya makbuzlarını ve av• B 
. . "--~ ed b ı ' sa alınacaktır. Satmak Is yen e- caret Odası vesikasını ihale gu··nü saat 9 a kadar Komisyon Riyasetine ın muştur. unun ilzenne m~er e u u- lklnclteşrln cumartesi günü nihayet verilecektir. (8133) ı ıt 

rıan orgı:ıni7ııeuon komitesi iştirak edecek - - ---·--· rin Ankara caddesinde Un vers e 1 ki 1 1f 
-, -~-=:.:=:::==::::::::::..::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::.:==:::::;;::;;:;::;;:;::;;:~· Kitabevine mürac:ıatlerl. buz mukab1l!nde verece erd r. (812 

milli takımların normal bir kadro ile yani ,. ""\ . Pos•ada olan gecikmeler kabul edilmez. c5237> 90 
ki'1 ile Balkan oyunlarına iştirak edebi- lstanbul_ Vakıflar Direkl_örlug·u _ılan~ı - ) Telefon. 21768. ••• v ,,.,.. 'eceklerinl karar altına a!mıttır. _ _ 

Türk Atletizm fed:~:yonundan: Semt! ve~mahalle.st Cadde veya sokağı No.sı Cinsi Mu~~;:ı;en istanbul Kız ogretmen Okulu 
14 ve 15 eylülde Fenerbahçe stadında ya· Lir K d n' 
pılacak Türkiye blrinclllklerlne (fttrak et- Hobyar Yenlpostane karşısında Yen! a • Satınalma Komı·syonun a ' mek üzere kendilerine yazı ile kbl!ı;ııt ya- Valde hanı zemin katında 15 DükkAn 30 00 
pnıru. olan İstanbul atletlerinin \;ç ~n zar- > > > > l8 

1 

ün e 
fında i.ıtanbul bölge binasında ledo,.syo- > > > 17 > 

30 OO Erzakın cinsi Muallim kısmı Pansiyon kısmı Beher kilo tahmin Dk Eksiltme şe~ 1• g v 
numuz teknik müşavere heyetine ıaot 18 Eyüb, ısı1mbey > 19 > 35 OO Miktarı miktarı bedell teminatı saat iil>il 
den itibaren müracaat etmeleri ebeoııniyct• Nesll~alısultan Kanun Ev 4 00 Ekmek 24000 2244 10,75 211.59 20/IX/ 1940 Cuma g 11tJJ1• 
le tebliğ ve rica olunur. Türkmen çıkmazı 26 > 2 50 saat 10,30 da açık ek~ 

Clball, Selerlkoz Camı yanında 4 Baraka 2 00 
58 

20/IX/1940 cuma güııU 
Bir dilencinin üstünde 

1000 lira bulundu 
Zabıta, dinlencilerle mücadeleye tiddctlc 

devam etmektedir. Dfut, Galatada Ermeni 
ltlli.sesi kapL..-ı önünde dilenmekte olan Yu
nan tebaasından Nikola adında birisi de 
diğer dilenciler meyanında yakalanmı$, ü
uri aranınca 23 Fransız altını ve 878 lira 
Türk parası bulunmu,tur. Nikola, Adliyeye 
verilmi,, hakkında kanuni takibata batlan· 
ınışbr. 

(..___B_U_L_M_A C_A---J) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

;ı T ı ı ı. ı· ı t ı ı 
'- 1 .t•I 1 LL 

• I 1 1 1 
1 

l•I 1 
l• I 1 I 1 ı • ı 

• I 1 1 
1 ,. 

il 1 ., 1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 1• 1. 1 1 

Soldan safa: 

• 

1 - Bir ziraat Aleti ... Antalya ka1alann
dan biri. 2 - Olmaktan laıni fail • Bir mil· 
dafaa vuıtası. 3 - Bir ahengi taklidi -
i.ıtanbulu alan Osmanlı pad(falu.4 - Tas
lak • Bir nota. 5 - Kurtulut. 6 - Lilh
%8 ... İnp malzemesinden biri. 1 - Bir ?'•· 
den - Malik olunan fOY· 8 - Emek • içe
ri.tine mal konup Hklanan yer. 9 - Put -
Amerikan parası. 

Yukandan a .. iıya: 
1 - Havuz • Bardağm küçüğü. 2 - Me· 

mat • Faiz. 3 - Üı.erinde dotup büyüdü
iümüz ve ya,adıiırruz toprak ... Bir nevi 
kılıc. 4 - Gen.itlik - Kebab ve saireye 
konan kokulu bir ot. 5 - Şafak. 6 - Ka
tar - Bir nota. 1 - Evin a.'csamından -
F.aas. 8 - Bilgiç - Bançe kn7Jllalr: için 
kullarulır, 9 - Şehir - Bir nevi peynir. 

1 

~ 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 
t M1A Y] l l• IAISIEILJ 
2ABIA•EDEIBll 
3 NIAI• OIBIAl• IE R 
4 l ID AIRIEl• IY • A 
5 •il IMIAl•IHIAIM • 
6 Kl•IAl•IHIAISIAIN 
7 AIRl•ISIAILI• SIE 
81MIA KIAIS • IKIA V 
9 AIM l iNI• V AIL 1 l 

Uç 
JEACK L ONDON 

Mütercimi: N. AYKUT 

> > > > 4/1 > 2 00 Dağlıç eti 4444 625 
45 255

,
02 

saat 11 açık eksiltme Dayahatun Yaldızlı han alt katta 4 Oda 6 oo Kuzu eti 646 113 

Çarşıda Çukurhan üst katta 12 > 3 oo Sığır eti 455 50 3ıo5------------:;;;-;y.;;;;o,;;r:;;;;;;;-iiilit .. 
11

ti D 
- - 20/IX/1940 Cuma gu ayahatun Büyült yeni han ikinci katta 12 > 3 oo Toz şeker 2550 380 36,50 e 

Çar~ıda Çukur han üst katta 5 Odanın 8124 his. 67 Kesme şeker 1830 75 40 · u 137,36 saat 11,30 açık eksilt~ 
Balıkpazarı, Ahıçelebl Soğancılar 71 Dükkan 15 00 Pirine (Bursa) 

1500 45~-35 20/IX/1940 Cuma gilll 
Nesllşah Sarmaşık 44 Kahvehane 5 oo Bulgur 

173 40 13 saat 14 te açık ek.sııtıll• 
Çarşıda Marpuççularda 13 Maklfıb dükkAn 4 50 Nohll<I 235 50 20 

> Kazazlar orta 25 Dükk~n 2 00 Kuru fasulya (Çalı) 965 130 27 
> Parçacılarda 5 > 3 00 Kuru fasulya (Barbunya) 400 30 18 
> Bedesten sağda !kinci adada 46/47 Dolab kanadı önü 2 oo 250 40 23 

Yeşll mercimek Şehremlrıl, Ibrahlmçavuş Camı 10 Baraka arsası 50 Kırmızı mercimek 70 10 18 
> > Değirmen Mekteb arsası 50 Aşurelik buğday 90 20 9 

117,82 

Eyüb Cezrlkasım Ba bahaydar 15 Arsa 50 Beyaz peynir 400 80 45 
Balat, Karabaş Yenlkapı 103 , l oo 4• 75 

KaMr peyniri 300 , Topkapı, Beyazıdağa Kalburcumehmed 1 > 50 
Küçükmustalapaşa Kuburbell 6 1 00 

Un ekstra ekstra 1445 10
1
8
5 

15 
> Pirine unu 50 22 

Yukarıda vazılı mahaller 941 •ene•l m~yıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere !llna konmuştur, Isteklller ihale günü olan 10 eyJU! 940 salı günü saat 
15 e kadar Çemberlita,ta. ı.stanbul Vakınar Ba.tmüdürIUA:ünde Vakıf Akarlar 
kalemine gelmeleri. (7970) 

,/ 
20/IX/1940 CumA giil>! 

•aat 15 te açık eks!ltıll 

istanbul Komutanlığı Satıııa ! nıa Komisyonu ilanlan -ı, 
- · ..) HaYdarpaşa hastanesinde bulunan 245 aded çl!t katlı somyalı ve 220 aded 

tek katlı tahtalı er karyolası tamir etUrllecelctlr. 
Bu işin pazarlığı 9/ 9/ 940 günü saat 10 da yapılacaktır. Karyolalar hergün 

Haydarpaşa hastanesinde gorüleblllr. isteklilerin belll gün ve saatte yüzde 
on be§ kat'! teminatıar!le birlikte ·Fındıklıda Komutarılık Satınaıma Komt.syo
nuna gelmeleri, (8172) -Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usuıue aşa~ıda cins miktar 
tahmin !!atları yazılı üç kalem laıe maddesi 25/ 9/940 günü satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün KornLsyonda görüleblllr, Istekltler!n bell! gün ve saatten 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma KomLsyonuna teklif 
mektublarını vermeleri. (8169) 

C l n • 1 Miktarı Muhammen B. Ilk T. Münakasa saati 

Makarna 
Arpa şehriye 
Pirinç 

Ton Lira K. Lira K. s. D. 
600 147000 8600 00 lö 
100 24000 1800 00 15 30 
680 272000 14630 00 16 -Komutanlık blrlJklerl ihtiyacı için 7/ 9/ 940 günü aşağıda cins ve miktarları 

yazılı bakır takımı pazarlıkla •atın alınacaktır. Bunların her biri ayrı ayrı 
tallblere de ihale edlleb1llr. ısteklllerln belll gün ve saatte yüzde on beş kat'ı 
temlnatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (8171) 

C 1 n • ı 

Karavana 
Bakraç 

Miktarı 
Aded 
750 
300 -

Münakasa saat! 
Saat D. 

10 30 
11 

Komutanlık birlikleri hayvanlarının ihtiyacı için 7/ 9/ 940 günü saat 12 de 
pazarlıkla 250 ton kuru ot satın alınacaktır. Muhammen bedeli 14500 liradır. 
Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Istek111erln belli ıtün ve saatte 
yüzde on beş temlnatıar!le birlikte Fındıklıda Komutanlık Batınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (8294) -Komutanlık birlikler! ihtiyacı için 7/ 9/ 940 günü saat 10 da eJJ! büyük 
Yirmi beş küçük kl cem'an yetmiş beş kazan pazarlıkla satın alınacaktır. Bun. 
!arın her biri ayrı ayrı tallblere de ihale edllebll!r. Ist•kl!lerln bell! gün ve 
saatte yüzde on be~ kat1 temlnatlarlle birlikte "Fındıklıda Komutanlık Satın. 
alma KomLsyonuna gelmeler!. (8170) 

Macera Romanı 

TEFR1KA: 29 

Ra!ael sevincinden aklını oynatacak rad
deye gelmişti: 

- Allahım! dedi. Bu sefer büyük bir 
servete kavuşacağız .. Ne aaadet!. 

Torres gür]edi: 
- Hay Allah belAsını versin!. 
J efe Politik o istihza etti: 

- Maamafih bu zat alzin sayın Ml!'ter Re
ganınızdan çok daha Alicenab ve cömerdi. 

Makarna irmikli 415 90 28 
Şehriye muhtel!! 190 40 28 37,50 
N14aat.a. 85 15 25 

Irm!k 80 ~o 20 --: Yumurta 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Tereyağ 

Zeytinyağ 

zeytin tanesi 
Sabun 

Süt 
Kllse yoAurdu 
Silivri yollurdu 
Kaymak 

Kavrulmuş fındık 

Ç<!klrdeks!z üzüm 
Kuru incir 
Ceviz lçl 
Kuru kayısı çekirdeksiz 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Ayva 
Portakal Dörtyol 
Portakal Alanya 
Mandallne Rize 

Krlple maden kömürü 

11195 

650 aded 
425 > 

1570 
175 

1325 
425 

1135 

2500 
3750 
1500 

100 

680 
740 
630 
430 
500 
660 
600 
230 

1550 
400 

1000 

150Ton 

1316 

80 aded 
70 > 

250 
25 

165 
60 

120 

220 
375 
300 
40 

100 
85 
80 
70 
70 
90 
80 
35 

345 
100 
200 

50 Ton 

2 

70 
150 

135 
145 

60 
30 
38 

14 
6 
20 

120 

58 
23 
20 
46 
96 
23 
15 

9 
3.50 
4,50 
2 

1600 

18,77 

94,01 

206,02 

111,48 

86,72 

181,38 

240 

20/IX/1940 cuma güP e 
saat 15,30 da açık eksllt~;( 

20/IX/ 1940 cuma gün 
saat 16 da açık eksil~ 

20/IX/1940 cuma gunU 
saat 16 da açık eksil~ 

24/IX/1940 sah günü 
0 

saat 10,30 da açık ek.Slltıll 

24/ IX,1940 salı gilnU 
saat 11 de açık eksııtııı• 

24/IX/ 1940 salı günü • 
saat 14 te açık ek.Slltıll 

• 

24/IXJI 940 •alı gün ti 
0 

saat 15 te açık ek.s~ 
Mangal kömürü 2000 kilo 00 6 24/IX/1940 salı gUnÜ rto• 
Odun gürgen 60 çeki 20 Ç<!kl 380 saat 15,30 da açık eksilt 
Odun meşe 40 > 10 435 48,11 ./ 
~~___;.~~~-:-:-~~~~~~~·~~~~--~~~~~~~~-::..,,...,,, 

25133 kilo, 28501 aded ve 4508 demet. 225,69 24/IX/1940 •alı güntl 
0 

saat 16 da açık eksllttfo eıl 
Yaş sebze 44 kalem 

ad 1 - Istanbul Kız Oğretmen okulunun muaııım ve pan slyon kısımlarının yukarıda miktar ve beher kilo ve ~ol'' 
ve tahmin bedellerlle ilk teminatı ve eksiltme saatleri hiza Jarında yazılı yiyecek ve yakacaklar açık ekslltmeY• 
muştur. 

1
111 

2 - E~slltme lstanbul Beyoğlunda Istıklill caddesinde Liseler Muhasebecll!ğ!nde toplanan Komisyonda y•~ıl 
caktır. Istek1!ler!n ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel LLseler Muhasebecllli!l veznesine yatırarak teJ!l 
makbuzlarını ve 1940 senesine a!d T!care\ Odası vesikalar ile birlikte Kom!.syona gelmeleri. 8'ıoı 

3 - Isteklller!n şartnameyi Okul idaresinden görüp okuyabilecekleri !lan olunur. ~ 

Bunları söylerken hikmet savurduğuna 
kanidi. Biraz dUşilndükten sonra bir hik
met ine.isi daha yumurtladı: 

- Ccbdeki üç yüz dolar, kuyunun dl· 
bindtki üç milyona bedeldir! 

Rafael ipin srı.ğlamlığını muayene ede
rek: 

- İçimizden biri kuyuya insin! dedi. İp 
cok sağlam. Bir adamı rahat rahat kal • 
dırır. Haydi, arkadaşlar! Ne duruyoruı? 
Kuyuya inecek babayiğit kimse çıksınl. 

Visant atıldı: 

- ııl ' 
Visant kat't surette reddetti: Biraz sonra kuyunun dibinden ıeSI 
- Bu ip benim ııibi ,ıoman bir adamı tilmlşti: (.~' 

kaldıramaz. Başkası insin!. - Yeter! Yeter! diye bağırıyordu~!· 
11 Ogüstino şu mütaleada bulundu: yunun dibind!! su var! Suya batıya~, 61.
1 

- Gilermo hem daha zayıftır, hem d! Kuyunun başındakiler ipi daha ısı. f"ı; 
çok çevik. madı:ar. Aşağıdan jandarmanın seSI 

Hepsi birden bağırdılar: yordu: .,1' 
- Evet, evet! Çok doğru söylUy'lr! Ku· - . Hisseme düşen paradan ~ııt• 

yuya inecek biri varsa, 0 da Gilerrno'dur!. , metıme karşı da on. dolar isterın1· got! ~ 
lı'akat Gilermo korku ve dehşet içinde - On dolar mı? ipi keseltm de d• 

Ralael, avucunun içile ağaca vurup bot J Fakat bu son ameliye için tam on dakika 
kısmın derinllfinj anlamaia çalışarak: daha kaybettiler. Torres'le Jefe Politiko 

Bunları söylerken cesaretinin de kırı) -
dığıru hissediyor, ve nefretten titriyordu. 
Adım başında bir dolar meselesi ortaya 
çıkmakta devam ederse firarileri yüzde yüz 
kaçıracağına artık şüphesi kalmarru,tı. Jan
darmalara meram anlatmak ise imkin&W. 

- Kuyuya inecek babayiğit 
dedi. 

kr.lmıo çehresile kuyunun ağzına baktıktan :ın cehennem~ aidince senin payıD ·'f" 
sonra başını sallıyarak geri çekildi ve is- a~ır. fena ~:b 

1 
gitti 

benimi tavroz çıkardı · uywıun ı inden ge en ses JI' 

- Arkad8flar dedi. Atacı devırelim artık tam mana.sile kuduruyorlardı. Bu g.i
&tıka çaremiz ;ok. Hazine, atacın derin .. di t"le firarileri kaçırmak mukadderdi. 
lerine gömülmüş. El birliğile ağacı yıkıp Rafae! dedı ki: 
bazineyi pay edelim. -Bu adam altın babaıı a canım. Say -

Derhal bal taıar harekete geçil. Kof kil • mağa bile lüzum görmüyor. Torbayı açıyor 
tük param parça oldu ve hazine m~ydana ve avuç avuç para saçıyor. Haplaanenin 

duvarını dinamitle berhava ettikten sonra 
;ı~J~ndarmalar, dolarları birer birer aay .. San .. Antonio sahiHne doğru kaçarken 
:nağa ve pay ebneğe başladılar. Dolar ye· yanlarında böyJe bir torba vard.J. 
irunu kiğıdda yaulı olandan fazla id1 Kafile yeniden hareket etti. Takib ha -
ılOO• dttil. ·147• idi. rareUe devam ediyordu. Yarım saat sonra 

Visant bunun ilzerine dedi ki: harab ve metrUk bir çiftıiğe vardılar. Vi· 
- Amerikalı çok cömerd bir adam doğ- ran bir bina, çat.ısız ku1übe1er, duvarları 

ruıru.. Vadettiğinden de faz]•sını veriyor ytlulmı.J bir ahır göze çarpıyordu. Fakat 
Belki be• on dolar daha bulu.ruz.. ortadaki kuyunun makarasında yeni bir ip 
Çürümüş aA;ac parçalan arasında sahi- asılı idi . Herkesin görebileceii bir yere de 

!en bet dolar daha kalmı,b. Araya araya mahud kltğıd parçası iğnelenmi,ti. Ve üs
ıuııları da birer birer meydana çıkardılar tünde ,300, rakamı yazılı idi. 

Torrcs cevab verdi: 
- Bu torbanın da elbette dibi görüne· 

cek. Karun hazinesi dei il bu ya!.. Herif 
yakalanıncıya kadar paralan saç'acak. Tor
ba boşalınca ister istemez yakayı ele ve
recek .. 

Je(e Po1itiko milliyim ve tatlı bir sesle 
jandarmalara dönerek: 

- Arkadaşlar! dedi. Saniye kaybetmeden 
ileriye hareket etmezsek hainleri kaçır& -
cağız. Bize oyun eden bu alçakları tevkif 
edelim de parayı sonra çıkarıp pay ederiz. 
Nasıl olsa para ayaklanıp gidecek dejildir. 

Ogüstino yeniden süktltu bozdu. Bedbin 
bir eda ile: 

- Hangi yoldan döneceğimiz 
ki! dedi. Hem de kimin tlönüp 
Jacaiıru Allah blllr. 

belli değil 

kimin k•· 

Rafael şüphelenerek: 
- Kuyuya inecek ve paranm yarısını 

cebine aaklıyacak babayiğit, değil mi?! .. 
İlkin cebindeki paraları bize teslim et ki 
kuyudan çıkardığın dolarlara karıc;ma.sın 
Taksimde soora kendi paralarını iııde e-
deriz. 

Visant cevab verdi: 
- Mademki arkadaşların bana emniyeti 

yokmuş, ben de ne diye onların namına 
hayatımı tehlikeye sokayım?. Benim de 
cebimde beş on dolarcık var, elhamdü -
llllih! Ben de sizin kadar zengin sayılırım. 
Kuyuya inen adamların havasızlıktan bu
nalıp öldüğü daima görülmü,tür. Kimin 
canı isterse o insin!, 

Jefe Politika: 
- Allah aıltına ini diye yalvardı. Haydi, 

çabuk ol! Çabuk! 

· yükseliyordu: el• .ıt 
- D•ğil üç yüz dolar, dedi, üç milyon _ Su çok pis! Hasta bir kerterı1' ctir""-

dolar bile olsa bu ujursuz kuyuya inil - bir ölü ku, varı Kokudan burnoJf1uO ev'I 
mez.. kırılacak! Yılanlar da var galiba! 

J efe Politiko'nun sabrı tükenmişti. Rö- bunlar on dolar etmez mi? _,J 
velv~rini çıkardı, ve gözlerini •nasıl, mu• RafA.el yukarıdan bağırdı: -~a.II ti'' 
vafık mı?• gibilerde etrafta dolaştırdı. - Elini tez tutup kımıldaın~ 
Hepsi göz ve ba$ işareUerile onun fikrini boğarız alimallih! 
taıvib etliler. Bunun üzerine, emretti• Jete Politika gürledi; ı 

- İn, diyorum sana! diye bağırdı. Yoksa - Seni bir köpek gibi gebertit1ıı;~: .(,1 
derhal leşini yere sereceğim! Ar:Ct1daolar, Gilermo'nun boğuk ıesl cevab \fC 

1 
ı:Jli~ı 

siz ne dersiniz? Kuyuya inmediği takdirde - Beni ister gebertin, ister boft1°~t.ıf1 , 
öldüreyim nıi?. yapmakla elinize ne geçecek? l{u)'tl~ 

Hepsi bir ağııdan tekrar ettiler: bindeki servete kavuşmu, olıP1ys .~ 
in. kil # - mezse öldilrf. nız ... şııtdY ~ı 

Gilermo, titriyen parmaklarile, cebindeki Kısa bir sükO.l Kuyunun bB rfla'I ır/ 
paraları sayarak arkadaşlarına teslim etti. birbirJ(!rine göz gezdirdiler Ne :f~, 
Sonra kovanın içine oturdu, iki elile ku· zım geldiğinde tereddüd ediyorJ J 
yunun ipine sımsıkı yapıştı ve karanlık • res kendini zaptedemedi: ...... && •" 

!ara doiru ıüratle ınmeae baıladı. (AZ,._. 
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