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Pamuk Kooperatif ine 
560 bin lira kredi 

GÜNLİİK AKSAM GAZETESİ 
Adana (Hususi) - Ad.ana Pamuk 

Kooperatifleri Birliğine Ziraat Ban. 
kası Umumi Merkezi tarafından 560 
bin liralık bir kredi açılmıştır. Koo
peratifin elinde halen bir milyon kilo 
kadar pamuk stoku bulunmakta, 
Ortaklar günden güne çoğalmaktadır . 
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l'Ukarıdaki haritada, büyük bir hava hücumuna maruz kalan Londra ile Holanda, Belçika ve 
.............. Fransanın Alman işgali altındaki toprakları görülmektedir 

n 

Evvelki gÜn Su·arona yalile lzmiti ıereflendiren Cumhw Reisimiz 
ismet lnönü evvelki ııeceyi yatta Marmarada ııeçirdikten sonra dün 
öğleyi müteakıb yatla Floryayı teırif etmiıler, yat Florya açıklarında 
demirlemiftir. 

Milli Şef dün yatla istirahat buyurmuılardır. 
Dün (;ğJeden •onra Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Floryaya ııit· 

mit, Milli Şef larahndan l·abul olunmu~tur. 

Başoelıil Anlıarada 
Ankara 8 (A.A.) - Ba1vekil Dr. Refik Saydam, bu ııün ıehrİ· 

mize dönmüı ve iıtaıyonda Vekiller. Parti genel sekreteri ve umumi 
idare heyeti azalarile meb'uolar, Vekaletler müote,arlan ve umumi 
müdürlerile Vali ve Belediye reisi, Merkez kumandanı ve Emniyet mü
dürü tarahndan karıılanmııtır. 

Velliller Anllara~a gidiyor 
MüMkalat Vekili Ali Çetinkaya ve Adliye Vekili Fethi Okyar dün 

aktarnki ckıprede AnkMaya ıritmitlerdir. Vekilleri, garda, Vilayet, Par• 
ti ve Adliye erkinile Vekaletlere bağlı müeaseseler müdürleri ve doıt· 
lan uiiurlamıılardır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel bu aktarn Ankaraya hareket ede-
cektir. 

Şehrimi.deki dijfer Vekiller de Meclöain çarşamba günkü ictimaıa
da bulunmak Ü•ere bu aktam ve yann aktam Ankoraya, gideceklerdir. ~~!'; "'.'~~~!~ 1 L_~ n d r aya yap~.'~.n 1 Kral Ka~olu götür~n 

~· d,~.P•1•~den g,:d~~=ri ı:::ir~ hucumda 400 olu, trene hır kaç yuz B u 1 g a r - R u m e n 
oı.r-ı, ıze kavuımak için sür'atle _ · 

Ekmek buhrani 
kalmadi :~::~·~~~n :=!1:r~~.::a~ur:r'::: 1 4 O O yarah var kisi taarruz etti anlasmasınin esasları 

j• •h..ı·&rı Yakıntark davaaı, kat'i t --'-----------
L>ıııİtin 1 0~atak halledilmit oldu. 
-..... Y•nıden T" k h"-' . ı· · "'"'-' ur ..,.ımıye ıne 
~ hir h·Y~kıntark tarihinde muaz· 
ı," ııı., 1 •dıaedir. Bununla, yalnız 
h~Ue.ıuJ· • I de~il, birçok pteıeleler 
~d, h .. 

1
• • •mır Türk inkılabı tari • 

ıı\ h' ""rıyetin f' ' tikl.i.lin ltr ıfereın,u •· 

Almanlar 88 Tren hududa Bulgar kıtaatı 20 eylul- Sebebsiz ekmek buh
t a y y a r e k a d a r den 30 eylule kadar ranını ihdas edenler 

kaybettiler takib edildi Dobrucayıişgaledecek cezalandırılacaklar 
~' ~ •tıııidir, Dört ıene, en fena .•I, •tt:~ "" çetin z<>rluklarla lfti."ioa...j Londra 8 (A.A.) - Rtmıen bıldirildi!lin• 
tilıı llltt ıoıe,. dunlf:U bav hucumunda '1>0 Oli.ı ve 
t .. 1 Jı\ld'f 11 •onra, Türk ,nerJiıi, bu· 1300 ili l.00 •&ır yaralı oldutu talunin e· 
ı 'ttnı d~ •kalenin Üstüne Türk bay• dilmektedir. Dun 88 dilfman tayyaresi im· 
ı.te hu y·~rek kat'i zaferini ilan etti. ha edilrniıtir. 22 İngilix tayyaresı kayıb<lır. 
~•i.'tiir~den !•'."irin zapt~le biten hkat pilotlardan sekizi sağ vo S1>limdir. 
d dıier d leferını, yalnız bır devle· Hava ve Dahili Emniyet Nezaretlerınden, 
ti• ,hir Çok •illete galebesi ve yahud dün akf8m Londra üzerinde düşmanın yap· 

fe~lrı d•dil.~:b ~b' tark mütefekkirle- ~~~ v:d~~t°:ü~ ~: ~~ı:::'u 0~::.~~: 
lı\ . tarılrıda 1! 1• tarkın ııarba za. ıirndi alınan mütemmim malüma\a naza· 
. d,, tolilkki edecek olursak, ran, bombardıman ge~l•:nif ve son safha. 

:lıııİıce, .:•Dİflik ve derinliğini, fik· larında ı•lifiıüzel yapılmıftır. Hasar ağma 
d' ~Öte ht.1 'Yce kaYramıı oluruz. Bi· c!a cereyan eden muharebeye lll!'petle cid
L~nıyetiniıı lefor, ııarb teknik ve me· di değildir. 
:dl İıedir Ç~rkta yarattığı büyük bir Düıman, kuvvetlerinin büyiik bir kı<
._t "'ılllıt• Un

1 
.. kü, en ilıtadane ha • mıru Londranın prkında Times nehrjnin 

'4ıfbiJc P a le iki sahilinde bilha~sa nehir kenarında te
ı-..h lr\da.n do~ nn muvaffakiyetle berküz ettirmjf ve orada üçü büyi.lk olmak 
) flıttod l'•n hu eıer, tamamile fuere müteaddid yangınlar çıkmasını se
llı~&t~iı bir UnUn, garb zihniyetinin beb olmUflur. Hasar çoktur. B•rçok kim
trt l letı; tnill' h\a.hauldür. Eğer Türk seler muvakkaten sığınaksız katr,.ıı,.Iarsa da 
rrı:fhı.ırnıa..,~~et, hürriyet ve istiklil tehlike mıntalıuından uznk!111tırılmışlar 
b-. frııt oı..."d tnbuaılr manada kavra• ve kendilerine sığınak ve yiyecek tedarik 
"""'l'•t- " ı u h etmek üzere acele tedbirler ahnınıcr.tır. Bu 
•-k""'llııb•ca•' eyecanı ve enerjiyi v 
l'\J " il( mJntakadR1 8mme hizmetlerine mahsus te-
ltıQ• "-lt~tl 'V~ ~rkta yıkılan bir 5.isat üzerine de bombalar düşmüş ve bazı 
ttk'!tlt.rine t~r ~ıbı, tarihin karanlık servislerin i4lemesi ciddi ıurette kesil
~İ) t~ Eior T·~~lyYen gömülüp ııide- ıru,tir. Londra limanına aid dok!ara da 
~1 ~t "e l•ktiğ~. nıilleti garb mede- birçok bombalar atılmıt ve Times'in ccnu· 
d:.•1çind00 d,~~ılıehraımetm .. e .. mi~ olaay• buna isabet ed•n doklarda büyiik bır yan· 
~ı 8.t' lllll ve b k gın çıkmı,tır. Diğer mahallerde birkaç an-
~ Yttİftireb'Jm uyu kuman· trepo huara uğram•• ve müteaddid mav
~o] •dilernezd' 

1

1 eaine imkin taıav• nıılar yan-br. 
•-d'Y1dır k'ı b.'· ıte bu ıebeblerden la 
·-.: - t ' ız., büyijk Londranın ssir kısım rına tevcih edi!en 
lif . •loir etrn ki zaferi bu ma- hücumlar bu kadar geni, olmamış:;a cı. 

Q'ıti lllnned~ e hakikati ifade et- birçok bombalar düşmü,tür. Londranm ce-
tt\' lılnla.rd~ h •Yoruı. nubunda Ud mekteb binası ciddi hasaıa 

1ll•t1•ri · . •tka, bu büyük h"d' uğramıştır. Londranın merkezinde de yan-l'tnd n ıçtıına. a ııe, 
~Q" • hiki.rn e 1 ve ıiyaıi bayatla- gınlar çıkmıJ ve muhteW mahallc:erde mEE-
1;._ ttıı1 luiıın.İa ~ehlco bilinen ve fakat k.nler tahrlb edilmiştir. 
. ., tt"in ıup e edil h İngilterede Londra mıntakasırun haricin-
~•t lanı ve iaab I° en azı pren- de yalnız aşağı Times petrol tesisatında çı-

t.,~t\rnİftir: et 1 olduğunu İl• kan büyük bir yangın çok hasar verdirıniş· 
lt ' 1•tlor bak' • " ŞlJlJR.t • •kı bir varlıktır. MiL- lir. Bu hücumlar timdiyt kadar ynpılanla· 

Ru-,,anyadan ayrılırken tecavüze 
maruz kalan Kumanyanın eski 

Kralı KAR OL 

Bükref S (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Tamşvardan haber verildiğine göre, bir 

kaç yüz lejyoner, sabık Kral Karol'u hu
duda götürmt:?kte olan husuo;i trene taarruz 
te,ebbüsünde bulunmuşlardır. Saat 17 ye 
doğru tren garA girerken hattın iki tarafın
da yer alan lejyonerler tüfek ve rüvelver
lerle trene atef açmışlardır. Derhal sür'atini 
arttıran trende bulunan muhafızlar silah ve 
mitralyöz ateşile mukabele etmişlerdir. Va. 
gonların bir çok camları kırılmıştır. Trende 
yaralı olup olmadığı henüz bilinmemektedir. 
Tren kaçtıktan sonra lejyonerlerden bir 
kısmı. mün{erid bir lokomotife binerek hu
susi trenin 'Pt"Şinden gitmişler, bir kısmı da 
otomobil kiralıyarak treni hudud istasyonu 
olan Hatfel'e kadar kovalamışlardır. Lej
yonerler buraya geldikleri zaman tren Ru
men hudud istasyonunda durmıyarak Yu
goslav hudud garına varmıf bulunuyordu. 

Rumanya Kralı İsviçrede 

Sofy 8 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiri· 
)·or: 

K.rajova anlaşmaaı.ca tevfikan Rumanya 
1912 hududları dahilinde cenubl Dobruca
ııın tamamını terketmektedir. 
Anlaşmanın teraitl tunlardır: 
ı - Anlaıma tasdik edilir •rulmcz Bul

gar asker! komisyonları Rumen komls -
yonlarile işbirliği yaparak mahailiıııie yeni 
hududu sıhhatle tayin edeceklerdir. 

2 - Sivil makamlar mümessil'eri 15 cy
llılde Dobrucaya girerek devlete aid ve 
umumi binaları işgal edeceklerdir. 

3 - 20 eylül sabahı &aat dokuzda Bulgaı 
kıtaatı hududu geçerek 10 gün zarfın<L.l ce
nubi Dobrucayı işgal edeceklerdir. 

4 - Anlaşmanın tasdikını takıO eden üç 
ay zarfında cenubi Dobrucadaki Rumen ve 
•imali Dobrucadaki Bulgar ahalinin mec
buri mübadelesi yapılacaktır. 

5 - İki memleketin sair mıntakt.larmdıJ.ki 
ahalinin mübadelesinin bir sene zarfında 
yapılması ihtiyar! olacaktır. 

6 - Bulgar devleti 450 milyar leva mu
adili bir mE"bl8ğı ley olarak Rumen hükU
metine vermeği taahhüd eder. Bu para bi .. 
naların, emlikin ve hususi alacaklann kıy
met farkı olarak tediye edilecek ve mali 
mahiyette bütün iddiaları karfılayacaktır. 

7 - Rumen devleti, şimali ve cenubi 
Dobruca Bulı;ı:arlarına vuku bulacak mü
Slıderelerden dolayı tazminat veımeyi ta-
1>hhüd eder, 

Muhtelit komi!'\yonlar ,lüzumu kadar tali 
komisvonların yardımile anlaşmadan doğa .. 
bilecek bütün meseleleri halletmekle mü
kellef olacaklardır. 

Yeni Rumen Ba§vekilinin 
Muııııoliniye telgrafı 

Roma 9 (A.A.) .sı.ıani• - General An
toneıcu, Duçcye aşağıdaki telgrafı gönder
miltir: 

.. EkselS.ns, .. 

Şehirde birkaç gündür devam eden ek
mek ııkıntı.u, Batvekilin tehlr ihtiyacı için 
OU.in fazla bugday vermesi hul!uıtund;,ıki 
emrinden aonra Ofisln günde yOz ton faVa 
l:.uiday vermesile tamamen zail olmuf, dün, 
lirınlarda eıki tabit halin avdet ettiği görül 
müştür. Dün, şehrimizde bulunan Ticaret 
Vekili Nazmi Topçoğlu vt Vail Lütfi Kır· 
dar ıehrin muhtelif yerlerinde yaptırdık

iarı tetkikler neticesinde hrınlar önündeki 
kalabalık ve kargaşalığın tanıam•n nil ol· 
duğu netice5ine vannı,lardır. 

Bu sebebsiz buhranı ihdas etmf!J::.e sebeb 
olanlar araştırılmaktadır. Bunlar hakkında 
şiddetli ceı.alar tatbik olunacak!ır. 

İktısad Vekilinin 
tetkiki • er ı 

Ereğli ·Konya- 8 (A.A.) - İklısad Vekili 
lJüsnü Çakır refakatlerinde Sürnel'bank \I"' 

mum müdürü oldu~u halde dün Ereğliye 
&elmiş, istasyonda kaymakam, B~le-diye re
isi, P&rti reisi, memurlar ve kain.balık bir 
halk kütlesi tarafından kartılanmıştır. İktı
::ad Vekili bez fabrikasını geze~k tetkikat 
yaptıktan sonra belediyeyi ve Partiyi ziya
rt:.t eylemiş ve bu arada alikadarlardan 
Ereğlinin iklısadi vaziyeti etrafında izahat 
almı_ş, halkın dileklerini dınlemi!ftir. 

Graf Spee'nin mevkuf 
beş zabiti kaçtı 

on 

Buenos-Aires 9 (A.A.) - Graf Spee kru
vazörü erlcAnıharbiyesine mensub 15 :ıabii.ı 
mev)cuf bulunduklnrı Martin Garcia ada~ 
sından kaçmışlardu. Bunların Almanyaya 
dönmek üzere bir Japan vapuruna binmiş 
oldukları zannedilmektedir. 

,- Spor 

ınakalesi 

Akdenizde hareket 
serbestisi İngilizlerde 

Londra 9 (A.A.) - Time11 eazetesi baş .. 
makaJesinde diyor ki: 

·Başvekilin Akdenizdeki bahri harekat 
hakkında yaptığı telmih ve bilahare Bah
riye Nezareti tarafından n~redilen tebhğ, 
Akdenizde kimin hareket serbcstisine sa
hib olduğunu açıkça göstermektedir. Bir 
hafta müddetle İngiliz filoları fOrki, &arbi 
ve merkczr Ak.denizde cevelB.n et.n4ş ve tek 
İtalyan gemisine rasUamamışlardır. Düşman 
harb gemilerile muharebe etmek fırsatın
dnn mahrum kalan ve Akdenizde hareket 
hailllde bulunan İngiliz filoları İtalyan tay
yarelerine ağır zayiat verdirmişlerdir. 
Bombardıman tayyarelerimiz. Sardunya 

·~ Rodoa gibi birbirinden uzak mesafede 
bulunan İtalyan tayyare meydan ve üsleri
ne hücum etmişlerdir. Avcı t9yynreleıimiz 
c!e bundan az muvaf!akiyeti olmu, değildir. 
Onlar da İtalyanlara yardıma ge1en Yun
kers 87 tipinde pike UÇUf yapan. beş tay
yare düşürmüşlerdir. Diğer dördünü de 
Sicilyaya kadar kovalamışlardır. İn~liz ,;e
milerine hiçbir hasar olmadığı sibi hltbir 
nefere de birşey olmamıştır.• 

İngiltere yllmiyor ! 
Londra 9 (A.A.) - Londra •radyosu spi. 

keri cumartesiyi pazara bağlayan gece için· 
de Londra üzerine yapılan tiddetll düşman 
hücumundan bahsettikten sonra sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

•- Alman radyosu, İngiliz hava kuvvet
lerinin AJmanyaya milyonlarca ton bomba 
atmakta devam edeceğini ilin etmekte ise 
de, İngiliz hava kuvvetleri, Alman harb ma· 
kine~i tamamen tahrib edilinceye kadar, ta. 
arruz.Jarından hiç bir suretle vu geçmiye. 
ceklerdir ... 

Mısıra gelen 
yeni kuvvetler 

Londra 9 (A.A.) - Kahiredon bildirili· 
yor: 
Mısır limanlarına birçok yeni kuvvet .. 

ler vasıl olmuıtur. Ehemmiyetli miktarda 
n1alzeme ve mühimmat getirmit ola.n bü .. 
yük gemilerde aynı zamanda binlerce tek .. 
nisyen ve pilot bulunmaktadır. Gelen kuv
vetler Londradan, Hindist.andtın, Avustral
yadan ve Rhode~ie'den irkib olunmu~tur. 

Seyahat bidisesiz geçmiş., ksfile hiç bir 
düşman denizaltısına ve tayyaresine rast .. 
lamamıştır. 

Bulgaristanda 
umumi af 

Solya 9 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor. 
Adliye Nazırı umumi af yapılacağını be• 

yan etmiştir. 

Mandel de tevkif 
edildi 

Ctnevre 9 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Vichy'den resmen bildirildi~ine göre, 

Reynaud, Daladier ve Gamelin'Jen başka 
tımdiye kadar Mekenes'de emniyette bu .. 
lunan eski Dahiliye Nazırı Mandel de tevkif 
edi!ml,Ur . 

v .\~ l..J\.R.f İN l un hepsinden büyü.it olmuşlar ve fazla za .. 
\ıı;;:rCIKLAR.t z K ŞAF ETMiŞ yiata .. beb verıni,Ierdir, Çıkan ,angınların 
1.ı(J E tr.nıA ULOM VE KUV • bir çoğu uu doroctdedir. Zayiat hakkında 
"1\ı~~~N DE<:ilLDETMIR. EK

1 
ARTIK verilon rakamlar tahminidir, Kabil olur ol

~~"• l EN PR. · M LLETl.ER ınaz tafııllat voriltcektir. Son alınvı rakam· 
lq~ l\tlLLETLER.EENSIPLERI, BAŞ. !ara ııazaron imha edilen dütn>an ı.yyare
~i . ~DtMtzt ZOR.LA Ttı. • !erinin ad•di 84 tür. Bunlardan 12 ,; İngiliz 
ti. ıçtırnaj hUn" E~. Her mitlet ken. avcı tayyareleri, I2 .ı de tayyare dafi top· 
.,, .. Yeıı ve .11 .. h ları tarafından düşürülmüştür, Dün dört 

Londra 9 (A.A.) - Rumanya e!kl Krah 
Karol dün Lugano'ya vi!11 olnıuş ve göl 
\.'_enarındaki otellerden birine y~rıe,m~tir. 

Eski Kralı lafıyan trenden b\:- \uldın da 
inmiştir. Bunun Madam Dupescu <ilduğu 
~nılmakt.adır. 

Rumen milleti yeniden gururla ve ser
bestçe litin airnasıru yij_kseltirken İtalyan 
milletine ve büyük Duçeaine karfl besledi
ği iman ve ümidlerin ifadesini ıize yolla. 
yorum.• 

Duçe de tu cevabı vermiştir: 
.samimi selirnlarını:r.dan dolayı minnet

tarım. Yeniden kurma eserinize muve.ffa
kiyetler, Rumen milletine de sulh ve re. 
!ah temenni ederek sizi aelimlanrn.• 

Beşiktaş Maskesporu 4 -3 yendi 
Ilı, d tore rned • nu 1 uıuıiye. dU.man tayyareşi daha düşürülm.ilştür. 
ı.IY •n· k enıyet tel"-'-'] .. ·~ lt ~ 0Yllr NI llKKI erını Bu ıureUe dünkü düşman tayyare zayintı 
.tlr.i El'IN v AR HA YET HER. 88 dir. 

.. ı;;t~~ LAZIM~:;ıNA HÜRMET Londra hücumu hakkında 
t~l•r;,,· on ••kiz Yıl .. -«e~ 
net' ın kahr once Türk ıün- n. 

1eey •nıan lığile ld 
'''•k • llarılrna e e edilen 
1\r•ı 8alkanlardmıı olsaydı, buııün, 

• • • "" g ,__ y •-,0.' Y•lnız k ereıue akın· 
n;,. ııı hô.kinı 0~n ve e.teıin korkunc 
~•t ~"k•ıten ••aktı, Türk milleti-

QU b evvel y t • b t., . •kımd ap ıııı u hare-
d•i hır lli.kıad •n da çok tetkike de
o). "'• kolllita ır, On •ekiz yıldanberi 
•naı ••ve 'k dl ~-.., • kanlerd ıuı as er ocağı 

d 11" h'k' e., mutlak "k' o,lltüc a. ırn, kin Ve • ik ıu un .ve 
''nd Ve rnuh bb . ını am yerme 
tun & 'tiirk •afo ~ . etın kaim olma • 

u ... l tının b" ük 
.\(t1 oy •rneklo 'f , uy rolü oldu-
~İy: Yed; &ıırdanb tı~ar edebiliriz. 
Iİird··~rnPery•liznı :•• fark meselesi 

\taıleri İdd' 1 avacılannm öne 
••ar tb"'k N • 1 a 11 \1'\'Vetlerin 

(At'Jıoaecıp Ali K 0 Ç 0 K A 
ı Alıite z •iltıuı. 6 da] 

Eski Rumen ricalinin 
servetleri tetkikten 

geçiriliyor 
Londra 9 (A.A.) - Bükreştcn bildirili

vor: General Antonesco bir çok yeni karar
nameler imzalamıştır. Bunlardan birine 
göre, ec;ki Kral Karol zamanında, balivekt:
lik, vekillik ve siyasi müsteşarlık yapınış 
olanlara aid servetlerin ne surcHc elde e
dildiğini tespit etmek üzere hu&'..L'>1 hır ko
misyon kurulmaktadır. 
Ayrıca bütün büyük elçiükJcr lı!ğvedi! -

mekte, yerlerine elçilikler konulmaktadır , 

Bükreş 9 (A.A.) - Ste!ani Aj:ınsmdnn: 
General Antone!ICU, bir kararname neş .. 

ıttmiştir. Bu kararname ahkamı mucilıince 
c.loğrudan doğruya veya dolayısil~ eski 
Kral İkinci K.arol'a aid olan büttin aksiyon
larla nama veya hami1ine muh;ı.rrer olup 
müşarünileyhin malı olan bütün e~ham ve 
ohhgasyonlar kimin elinde olurra. ol~un 
k-loke olacaklar ve öyle kalacaklardır. B\.1-
tün bu e~hamın bugünden itibaren beş gün 
zarfında Bükrct mahkemesine tevdi edil
~e-si icab eder. 

Dll(;er bir kararname, aksiyonlarından bir 
kısmı eski Krala ald olan mUcs~selerin 
hanııileri olduiwıu ıö.ı.rmektedlr, 

İngiliz hava kuvvetlerinin 
Alman topçusuna hücumu 

Londra 9 (A.A.) - Dün, fi.lan~ dt:nizi E:a

hilindeki Fransız limanlarında dıişman top
çusunun mevzi alına faaliyetine karşı İn
giliz hava kuvvetlerinin hücumlarını göste
ren büyük ışıklar görülmüştür. 

Yeşilhöyde bir 
tren lıaza•• 

Dün geceyarısından aonra Ye~ilköyde bir 
tren kaz.Mı olmuş, marşandizin beş vagonu 
devrilmiştir. Eclirneye gitmekte olan 70 nu
tnaralı marfBJldiZ saat bire doğru Yeş.ilköy 
makasına geldiği sırada, henüz anlaşdamı
yan bir sebcble yoldan çık:rnış, vagonlardan 
teş tanesi rayın kenarına dcvrilnüştir. Hi
c1iseden derhal dokuzuncu lşlelrt'e müdür
jüğü haberdar edilmi,, geceyaı·ısından :ııon
ra hattın açılması için çah,ılmağ.\ başian
mı,, vagonlar bulunduk1arı yerleri'en kal
dırılmı_ş ve bu sabah hat seyrüsefere açıl-
mıştır. 

Kazanın .. bebl arqtınlma~~ 

Yukarıdaki resimde: Beşiktaş • Maskespor nıaçından Maskespor 
kalecisinin güzel bir kurtarışı görülmektedir. Maç tafsilatı ve 

diğer spor haberleri dördüncü sahifemizdedir. 

• 
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EHİR 
C ez a 1 a n d ı rı 1 a n 
esnaf ve şoförler 
Son teftişlerde birçok 
esnaf ve 33 ıtoföre 

ceza kesildi 
Emni~t altıncı şube mildilrlU~ü e!maf 

ve toförleri sıkı bir surette kontrata de
Yam etmektedir. Son 24 18atte Balıkpa-
7arı.. Yemif ve Hastr iskelesi civarında çu
vallar, küfeler. sandıklar koyarak M>kaklnn 
l•gal eden birçok dükk.~n sahibi ve &atı
cı i ar hakkında ceza zaptı tutulmu'jtllr. 

Bundan ~kıı. pislikten Divanyolunda 7 
numaralı pastacı Dimitri, Divanyolu 112 
numaralı aşçı Cemal, Divan}·olunJa 47 
numarada pastacı Faik, Div:ıryolunda 123 
numarada berber Must;ıfa, Vezirharu cad
dt:fii 31 numarada kasab Cafer. aynı cad
dede 61 - 63 numarada aşçı Halil, Kasım
pe,ada Bahriye caddesinde kahveci Meh
med, aynı caddede berber Cevdet. ayru 
caddede 16 numarada fırıncı Abdl!llah, Ka
aımpa'8da Dörtkuyu caddeı;inde 40 numa
rada fırıncı Hasan, Kasımpa.şa Zincirlik-uyu 
caddesinde 54 numarada fırıncı Abidin. 
ltuımpaşada Bahriye cadde~inde 20 numa
rada börekçi fınnı sahibi Fikri, aynı cad
dtode 99 numarada bnnet İbrahinı, Kam.m
ı>aioida Dôrtlruyu caddesinde aşçt Bayram, 
manda eti attıklarından Alemdar Vezir
hl'nı caddesinde 1 numarada kasab Hak
lrt. Divanyolunda 57 numarada bsab Ha
aan.. kaba kitld lrullandık:1armd<ln Vezir
hanı caddesinde 88 numarada kasa? Hü
Hyin.. aynı caddede 51 numarada kaYb 
Osman muhtelif ceulara çarptırılmışl11rdır. 
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!ktısad 

* BASRA YOLİLE NAKLİYAT - Bai
dad transit yolde yapılan ille: itha1.1.t et
yuı olarak mühim miktarda çay ve çuval 
.hlersine gelmiıtir. Şehrimize de bu giın
lerde ayni yolla çay ve kakao gelmeıi Pek ... 
lenmektedir. 

* KUMANYADAN GELECEK ~IAO· 
D};LER - Rumanyadan memleketııniz::! 
~ônderilecek olan ge~ mikyasta petrol1 

benzin ve motorin Köstence limanında bt-k
Jemektedir. Bunlar, nakil va.s.ıtası temin •
dilince gelecek.tir. 

* KÖSELE İTHALİ - Mısıra sıpariıt 
edilen köwlelerden bir la:ı:ımı ıelmif, gum
rükten çıkarılmıştır, Diğer kısım k<>hele
ler de bu hafta içinde eelecektir. 

* TERZİLİK LEVAZIMJ - Terziler için 
15.zım olan teli, düğme, iplik ve aaıre gibi 
le·vaunıın fiatları yükselmektedir. Terziler 
bir tedbir alınması için cemiyetlerine mU
racaat etmişlerdir. 

* BİR HAFTAl.JK İHRACAT - Son 
haftanın ihracatı 1134: tondur. Bunun mec
mu tutarı 642372 liradır. 

* KGŞYEMİ REKOLTESi - Bu ı;ene 
ku:;'yemi i.stihsalitı azdır.' Yeni reko~te 10 
bin çuval kadar tahmin olunmaktadır. Bu 
miktar, geçen sene rekoltel.inin on 1eldz
de biridir. 

Müteferrik 

* IST.V."BULDAKİ ABİDELER - Ma
<:.rif Vekaleti İstanbul abidelerinin bir Mci
linin meydana ıetirilmesine karar vermittir. 
Bu abideler fototrafla.rla da tespit edile
cektir. 

* RUMEN GARSONLAR - G•lata yol
cu salonu lokantasında çalıf&Jl Rumen gar
sonların vazifelerine nihayet verilmithr. 
Lokantacılar cemiyeti, işte alıkonan tefg~r
sonla ahçıbaşının da iften çıkarılmalarıru 
istemektedir. 

Dilsiz ve sağırlar 
dün toplandılar 
Yeni cemiyet nizam
namesi görü,üldü ve 
bazı kararlar verildi 
Dilsizler ve sağırlar cemiyeti heyeti umu

miyH.i dün Eminönü lhl.kevinde loplon
mışla .. , cemiyet reisi Mehmed Tamtürkün 
bir nutkile kongre açılmıflır. Umumi heyet 
e..'lkı idare h@yetinin aynen ipka.una karar 
vennı.;, bundan sonra, yeni nizanırıamenin 
müza.kuesine geçilmiftir. Yeni nıuımname 
bu gün Viliyetin tasdi.kına arzedilecektir. 
Nizamname fu esasları ihtiva etmektedir: 

Cer."liyetin ismi ·Sağır, dilsiz ve kürlere 
)ardını ve tesanüd cemiyeü.• dır. Halen 
Türkıyede bulunan 30 bin sağır ve di!aiz
Jerden muayyen bir iş sahibi otm.ıy3nlArın 
f,tanbulda toplanarak büyük bir pansiyonda 
yerleşdrilmesi ve dil.!iz kadınla.rıa erkckle
ıın birbirlerile evlendirilmesi ve iş512\ere i:t 
remini. okuma yazma bilmiyenler için bir 
dilsizler mektebi açılarak gece tedri!atı ya
pılmaCJ, cemiyete varidat tem.ini için hükO.
met ve belediyenin de mu.zaheretinin temi
nidir. 

Bundan batka dilsizlerin daha k.,la.1 ko
nuşabilmeleri için timdiye kadar Y.abul e
ciılırıiş olan işaretlerin bir miktar daha ar
tırılması da kararlaştırılmıthr. 

Bir tramvayla otomobil 
çarpıştı 

Dün Osmanbeyde dikkatsizlik yüzünden 
bir tramvayla bir taksi otomobili çarpıf
ml.$. tramvayın ön sahanlıtı, olomobılirı ça
murlukları hasara uğramıştır. 

Memurlar işliyen bütün otobüs, otomobil 
ve arabalan çevirmiş, fOfôrlerin ehliyet 
wsikalannı trikik etmişlf'rdir. Aynca son 
nmanlarda bir çok fOförlerin içerek aar
hot bir halde çalışbklan ,ikayet edildiğin
den toförlerin ağzı koklanmış ve rakı iç -
tikl•rl anlqılanlar luıltlunda zabıt tutul-
mu,tur. 

Bu tefü,ler sonunda muhtelif 
33 toför cezaya çarpılmıttır. 

* KAÇAK EŞYA - Tqlı:asabda oturan 
Ai:ehnıed, Kim.il ve Halil adında üç kardeş 
e1lerinde bir bavulla Kap.alıçarşıda sezer

suçlardan lcrken vaziyetleri şüphelı görülmüş, me- 1 
ınurlar tarafından açılan bavulda kaçak ba
zı eşya bulunmuştur. 

Gr. Z. Erokayın 

Akhisarda t ü t ü n * VARİDAT l\lEllURLARI ARASIS· 
DA - Kartal varidat memuru Abdullah 
Tüzün Kadıköy varidat memurlujuna, Sa

• • rıyer varidat memuru Mümtaz Güvtndik 
ıy ı de Kartal varidat memurlutuna tayin e-mahsulü bol ve dümiflerdir. 

Akhlıar 8 (AA.) - Tütün ma]ı.ulü ta- * KARTAJ,OA YATI MEKTEBİ - Kar
mamil• toplarunlf bulun.hıaktadır. Bu sene- talda Rahmanlar mevk.iinde 8 numaralı 
ki tütün rekoltesi miktar itibarile 4.5 milyon köş.kiin salın alınarak yatı mektebi halıne 
kilodur ve kalite itibarile de fevk:ıÜıde ne- getirilmesi k.ararlattınlmıotır. 
fiatir. K.azamızda on bin ailenin g?çim ve * KADIKÖY TELEFON SANTRALI -refah vuı\.aal olan tülün zeriyabnın daha 

Kadıköy telefon santralı teaisalının eru9-
Ziyad~ 11lahı, &atlf işlerinin tanzimi ve müs- Jetilmesi için iı ·ab eden istimlikl-:r bugün
tah.siller arasında işbirliği temini maW!clıle 

Jerde yapılacak ve bu evler yıkılarak yn
•Akhıtar Tütüncüler Birliği• adile bir bir-
lik kurulma!l:ına karar verilmiş ve birliğin tral genişletilecektir. 

ANAO©IL.U 
HABERLERi 

Maniıada 

KURTULUŞ BAYRA~U - Manisa dün 
kurl"uluşunun 18 inci yıldönümünü te-
1ahüratla kutlamıştır. Kurtuluş güniincie 
olduğu gibi bir süvari müfrezesinin şehre 
girmesini müteakıb kurtulut )olunda te
hid düşenlerin me7..arları bai!Jtna gidilmi• 
ve burada heyecanlı hilabele:- irad olun
muşlur. Bayrama Salihli Halk.evi de b~n
ôosile iştirak eylemiştir. 

Dün aynı zamanda Mani~an1n üzüm 
bayramı olması münasebetile Halkevi bah
çe~inde yaş ve kuru üzüm müstahsillerinin 
iştirak eyledikleri bir ürii:m oııergi.si açıl
nuftı.r. Teşhir edilen üzümlerden d~rcce 
alanların müstahsillerine mükit!atlar ve
rilmiştir. 

Samsunda 
Valinin konferansı - Vali A\.ni Doğan 

dün aklfl'm Halkevi qı}onunda seçkin bir 
dinleyici kütlesi önünde günün mese~cleri 
mevzulu bir konferans vermiştir. 

Biti iste 
Halkevi ıffl~i - Adilcevaz Halkevlnin ter 

tib etmi$ olduğu Suphan dağı gezisi mu • 
vaffakiyetle bitirilmittir. Bu geziye Tatvin 
ve Ahlit Halkevlerl ıporcularmdan kadın. 
erkek 21 ,gene i.Jtirak eylem.i.J ve gezi iki 
gün ıürmüştür. Gene sporculanmız 4445 
rakımlı Suphan dağına sekiz saatte çıkmıt
lar ve Jteceyi orada grçirdikten sonra dön
mü$lerdir. 

Konyada 
Hava l(urumuna •.ı.a olanlar - ViliyeU

miı. içinde Türk Hava Kurumuna az.a ya. 
zılan vatandatlann sayısı 10.000 i bulmu,tur. 

Ebe Naciyenin 
muhakemesi 

Doktor l\{ehmed Aliyi öldürmekten do
layı, Ankara Ağırceza mahkemesince allı 
sene dôrt ay hapse mahküm edilen ebe 
Naciyenin muhakem~ne evvelkl gün nak
zen devam edilerek, istinabe yoli1e alınan 
ş.ahid ifadeleri okunmuştur. Naciye bu ıfa
de-lerden bazılarına itiraz etmiştir. Duruş

ma Naciyeye aid botanma tezkeresinin ge
tirilmesı ve Müddeiumuminin mütaleuını 
serdetmesi için 30 eylUle bırakılmıştır. 

• • cenaze merasımı 

JOZEF RÖNO'dan 
Siyah Meşale 

ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 
Sisle ağırlafm.ıf derlı\ Atlantik gece.sinde ve korkunc nazarlarla bakmaia batl•:·, .. 

güvertesinde bulunduğumuz Pakebo, Nev- Zenci dansOz.ler yanımıza geldi!~· , ı.ı e· 
york rıhtımına yanaşırken İsveçli kişi1 leri ıstırablı görünüyordu. Her bı~~dı.ı· 
Dorman bana dedi ki: Jinde içine yağa benzi.yen bir mayı do 

- Mademki siz Nevyorkun hususiyetle- rulmuş boynuzlar vardı. r 
rini tanımıyorsunuz. O halde Jsteraeniz ya- Siyah Meşale adı verilen dansöz, ağır se, 
rın akpm benimle beraber Harlem'e, tU ğır yanıma geldi. Bir elini omzumdan ,1• 
şehrin ortasında :zencilerle meskô.n mahal- çirdi. Diğer elile boynuzun içindeki '°'~~ 
leye gelin.iz. Harlem kendine mahsus ka- den sondu. İçtim. Zenci kız kula~ıIP~ıı' 
nunları, adetleri, sırları ve hatta ne diye- de anlayamadığım bir lisanla b~ "f.;: 

yim ben ~hsan inanmıyorum ya, korkula- sözler söylüyordu. Sarhoş gibi idinl· ~· 
rile enteresan bir s<'mtlir. Siz bütün medeni \'af yavaş kendimi kaybetmeğe başla)~ 
görünü,lerine rağmen o:ada bir Afrika sa- dum. Kulaklarım uğulduyordu. UY~ jb. 
mlınl~eti bul~~ak~~ı.~. lsterseniz daha ev- ı oldum. .~~viyetini tespit edemediğitOdu.n·· 
ve~ _sıze dansoz, Irı!I ı tanıtayım. . taJum gurultiıler duyar gibi oluyor ,_. 
Içımden gelen bir ses bana .Bu teklifi Sanki bir lokomotif rayların üzerinde!l bı' 

ı·cddel, reddet bu teklifi• diye tekrarlayor- liyor ve beni ezecekmiş gibi kor)cUJlc_ ıı: 
du. gürültü ile bana yaklaşıyordu. Şiddellı ~;~ 

Fakat bilmem nede.n, Dorman'a: sarsılma ile kendime geldim. Siyah )!'~· 
- Hay hay, çok teşekkür ederim, gide- nıerc:an renkli kollarını boynuma dola ı;'J" 

linı, dedim. tı. Gözlerimin jçine bakarak ağır ağıt 
Hakikaten ertesi ak4am Dorman'la bu- zel bir İngilizce ile: o'" 

lu~tuk. Arkadaşım bana yanında bulunan - K.ımıldamayınız, biz Fransızlara {e 
~arı~ın dansöz İris'i tanıttı. Bu güzel kız Iık yapmayız, korkmayınız, diyordll· p· 
bize: Siyah Me,ale beni kolumdan tutarak , 

- isterseniz sizi ar1:1.gra beyazların da ıonun bir k~e götürdü. İşte tam or~, 
dolar kuvvetile girebildikleri bir zenci Dorman ile iris katlıhklı iki direğe s~cik;; 
barına götüreyim, dedi. bağlı duruyorlardı. Etraflarında tchcli !I'' 

Kabul ettik. Bir otomobil bizi yarım saat bir zenci halkası çevrilmişti. Bir )caÇ ....nv 
sonra Harlem'e, bir barın kapısına bırakı- evvel Dorman'm bana barda g~w;. 
yordu. İçeri girdik. Zenciler arasında yal- tam tam çalan bir gözü kör zencı e pr 
nız: biz üç beyazın bulunduiu, vantilatör- timsah derisinden yapılmış bir kalf'lçı ' 
le:rin durmadan döndüğü, alkol, ter ve los- :porman'ı dövüyordu. Bir zenci kadın tif:"' 
yon kokan sıcak ve yan yarıya karanlık Ins'in yüzünü, gözünü •iddelll )tazrıçı. ~ 
bir salon tasavvur ediniz. Sahnede zenci belcrile kanatmıştı. Irkımın verdıt .,,. 
bir kadın tuhaf bir sesle bir cenub şarkısı gayretle onların imdadına koşmak lsl~r 
söyleyor ve ortada cazın ahentine uymuf Fakat Siyah Meşale buna mini oldıl 
yarını düzine zenci kız garib hareketli bir bana dedi iti: 
dans yapıyorlardı. Adeta dini bir iyin icra - Fransız, biraz beni dinleyiniz., btl ' 
ediyorlannıf gibi magrur bir halleri, hır dam ke:fiflcrile siyah ırka fenalık yaP,, 
edaları vardı. Bu dansözlerin çok tipilt ve v~ bu kadın da zencilerle daima ,.ıa~ ~t' 
hatt.1 v\icud itibarile çok güzel olduklarını tiği., onları hakir gördüğü için şimdi ).~· 
İris'e söyledi~im zaman o zenci kadınların sah veriyorlar. Onlar da tıpkı bizim çe ,.el" 
kendisine nefretten batka bir his verme - ğinüz ıstJrabı çekecekler! Zalim be>' ,.0-
diklerini söyledi. asırlarca Afrikadan ecdadımızı sökÜP ~ 

İris'in bu &özlerini duyan zenciler bize lar; kaçırdılar ve kırbaç altında :ıorla ~ 
düşman nazarlarla bakmağa ve tehditkir muk tarlalarında ölesiye çalıştırdılııl"• ,,vı 
sözler aöylemeğe ba,ladtlar. O sırada Dor- lar bize timdi hür5ünüz diyorlar, ~Jı' 
man kadehini masanın üzerine bırakarak: asbnda biz şu Amerikalı beyazların afVV" 

- Şu, sahnenin kenarında çömelmiı:ı; da birer paryadan başka neyiz?. Ku-1<10 rl 
tam tam çalan bir gözü kör ihtiyar zenciye Klan cemiyeti azaları siyahlan yaJc:•11~ 
bakınız. Bu adam bana bundan on sene ve onların üzerlerine petrol dökere1' ,,1 
evvel Gabon'da yanımda bulunan yerlile:re diri yakıyor. Fakat biz de bot du~. 
öldürttüğüm zenci sihirbaza benziyor. ve beyazlardan intikam alıyoruz. Rll·- • ..ti 

Dorman'a dönerek : nıız daha asil olduğu için size ölünt ce' 
- Siz sihirbazları ciddiye alıyor musu- vermiyoruz. ~ 

nuz?. diye sordum. Gözlerimi ~orkuyla biraz daha '"Jt" 
O, kör zenciyi alkolik nazarlarla süzmeğe Dorman \'e Iris'in vücudleri kamçı d • 

devam ederek: bt'lerile simsiyah olmuttu. Onları ~ 
- Elbet. elbet, bilhassa Tahiti ve Gabon- tarmak için tekrar ileriye doj;ru ı #() 

da ıihirbazların tesiri büyükttir1 diye cc- istedim. Siyah Mefale beni kolumdaD ~ 
vah verdi. ve elinde tuttuğu içi yağlı mayil• 

O aralık kör zenci yerinden kalkb ve boyn17zu bana sunarak: .~ 
bir dnha ortada görünmedi. İçkinin, at .. - içiniz, içlni:ı ve onları düoUn1Jle) 
mosferin tesirile bir aralık uyur gibi dal- de_di. ~ 
mışım. O sırada iki zenci dansöz, İris'i Dudaklarımı boynuza dayadım, iÇorc': 
hakaretle süzerek yanımıza geldiler. Bun- bu koyu mayi beni boj;acak gibi olllY c· 
lardan birisi Dorman'a doğru eğilerek: Yeniden kendimi kaybeder gibi olduJJl-

- Şuracıkta bu barın hemen bitişığinde yumuşum.. ort' 
zencilerin daha kesif ola't'ak bulundukları Göz1eriml a~tığım znman kendimi 1' ~ 
çok ej:lencell bir yer tanıyoruz, isterseniz land - Park'ta bir sıranın üstünde oJI ""'I 
bizimle beraber geliniz, de:di. buldmn. Sabaha k&l",ı oraya getiriliP ~ 

tetekkülüne aid muameleler ikmal e::lilerek * l'tl.AKA.J\.I VE HİX\IET ARADAJ .. ARl
Vekilete gönderilmiştir. Ak.hisar ti.itüncü- J.takam ve hizmet arabalanrun ,ekillerinın 
terinin bütün ı.eriyat ve tstihsailtL""'lın d:\ha fazJa tehalüfüne mani olmak için n1uayyen 
z.Jyade ıslah ve tanzimini lslihdai eden bu tipleri kararlattırmak ü:zere alikadnr Ve
verimli çalışmaları yanında Zira.at Ban1ta- kSletler mümeul.llerinden bir komısyon tq
lile bwıa bağlı kredi kooperati.ficrlnin ve k"il edilmiştir. 

mahalli bir te'°kkül olan Akhisar tütüncü- * TÜRK MALI DAMGALARI - Tür
ler bankasının müstahsile yapmakta olduk- la.yede imal olunan ve yüzde yirmi bet nis
Jarı a:enif yardımı da işaret eylecıek lA .. pelinde yün ihtiva eden kumaşlarla, ma
zımdır. Filhakika bu yıl içinde Ziraat Ban- mul gayrimamul derilere, yUn ve pamuk 
kası \'e kredi kooperatifleri bir buçuk mil- ipliklerine ·Türk malı. kelirnelerile imal 
yon ve tütüncültt bankua 500 bi.n liıahk mahalleri isimlerinin konulmam. hakkında
blr kttdi açmışlardır. Bu miktarlara İş 1-t kar~e dün meriyet mevki.ine gir
Banku:ı tarafından. temin edilen :zarur1 miftir. 

Gene Generallerlınlzden Zeki Erokayın Gülhane hastanesinde ve!at ettiğini 
haber verml,tlk. Generalin cenazesi dün blr çok Generallerin de ı,tıraklle ve 
a.skerl merMlmle Edlrneltapı Şehldllğlne de!nedllınJıtır. Resimde, Cenaze alayı 
görillmektedlr. 

Ili,pr. ..d.an.öx haDi... d..ikka.t v• alf.Q il• -lulnu llTI. KaU..t.ı.nı. DoğTuca hue:usf . ı,;1# 
süzüyordu. Kalpak gibi kıvırcık $lyıı:h saçh beraiı-tS~~vis~ne gittim. Dorman ile lf_~ 
olduğu için bu dansöze barda, Siyah Me- ne oldulunu sordum. Bu isimleri t_'f"jr 
fa.le adı veriliyordu. Tebessümü ve bakttı tarif etli~im şekilde bir erkekle bit~ 
çok zeki bir ifade tnşıyordu. Üzerinden, dının sabaha karşı sokakta kanlar i) ~1 
etrafa, bir günlük ve a..si.lbent rayihası da- yaralı olarak bulunduklarını ve bir klitl~ 
ğıltyordu. Dorman, ben ve İris kalktık ve tt'davi altına alındıklarını &öyledileC· .:ı.J.· 
dansözleri takib etmeğe ba.fladık. Korkunc lar• Siyah Me,ale'nin bu zenci d~/ 
ve karanlık bir koridordan geçtik. Çok ne oldu~nu sorunca, bilmedi.klerıni ~ 
ııcak adeta havası gayri kabili teneffüs ettiler, ben ısrar edince içlerinden 
olan bir salona girdik. Ortada bir çok zenci gülerek: ~ 
kadınlan oturmuşlar, ter içinde mütema- _ Gene adam, tayed zencilerle bU d./(j., 
diyen havanlara doldurdukları Hind pi • al5.kadarıanız, hiç durma.yınız, J-{arlv 
rinci ve manyoska tanelerini dövüyorlardı. bir maceraya daha kalloşınız, dedi. rf>.,P 
Salonun diğer bir köşesinde çömelmiş ih- Düşündüm. Bir daha mı?. Bun• 1 ~'C' Çarşamba Dikis , Yurdu • • 

sergısı 

ıniktar da ilave edildiği takdir.ı._ milli --..---........ ---'""'"""""""""= 1 
ban1talanmızın ve kredi kooperatiflerinin 
tutüncülere yaptıkları yardımın tümul ve 
ehemmiyeti bir kat daha tebarüz eder. 
Böylece tem.in olunan ve yekUnu ıki milyon 
lirayı geçen bir kredi hacmi lçınded:r ki 
Akhisar mü~tah.silleri tülün mal-unJlünü ar .. 
tırmak ve kalitesini ıslah edebilmek vası
ta ve imkinlarıru e1de edebildikleri gibi 
bu hal Akhi.aann refah aeviyeıınln. artıp 

ıeniflemesinde de mües'iir olmu~~ur. 

Belediyenin kömür 
depoları 

Belediye şehrin muhtelif yerlerinde kok 
kömürü satış yerleri a<;-mıştır. Kuruçeşme, 

Kadıköy ana depolannda ve Gaıhanelerde 
kok kömürünün tonu 21 liraya satılacaktır. 
~)·oğlu semil için kömürün fialı, apartı

man veya ticarethanelere te•lim 22 buçuk 
liradır. İstanbul ve Anı-dolu yakalarile A
dalarda, evlere teslim 2280 kuruttur. 

Şaka yaparken 
Karagümrükte Yuaufla Kemal adında iki 

arkadat oyun oynarlarken Kemal bir ara
lık bıçağını çıkarmış. arkada,ını korkut
mak lstemı_., korkan Yu.sul kaçmak ister
ken bıçağın çe.ne!ine çarpma!ile yaralan .. 
mıştır. 

Bir amelenin ayağı koptu 
Dumlupınar vapurundan yük indiren 

·Deniz Kaptanı• motöril yükünü alıp açı
lırken tayfuından birinin ayalı halata ta
kılarak bileğinden kopmu,tur. 

Saçma ile yaralandı 
Göztepede oturan Nimet adında bir kız, 

ıııırkada~lftri1e sokakta oynarken. oradan gP.- 13 senedenberi faaliyette bulunan Çarşamba Bh;kl ve Dik1ş Yurdunun 35 
çen Mustafanın endaht ettifi çiftenin saç- mevcudundan on üçü bu sene mezun olmuştur. Bu münasebetle, yurdda dün bir 
malarlle bileğinden yaralanın..., ve tedavlj sergi açılmı~tır. Sergi, gezenler tara!ından çok beğenllmlıtır. Resimde sergiden 
altına alınmıt, Mustala yakalanmıftır. bir intıba görülmektedir. ~ 

Uyar zenciler bir nevi te7.1ih üzerinde yoktu. Bu kibuslarla dolu gece bettd~ 
renkli bezler örüyorlardı. rar edilmemesi 1izun gelen bir hatır• 

Neler ıörüyordum-, Acaba bir vehim mıştı. _.../ 

içinde miydim?. Yoksa Arab efıanelerinde, E~•"' 
bin bir gece masallarında anlatıldığı ,lbl Dolıuz 
gözü açıp kapayıncıya kadar bir kıt'adan 
dığer bir kıt'ayı mı geçmiftik?. ,ısı1 

Bu salonun kenarında i~nden kızıl a _ [Batmakaleden de" f'.~ 
!evler fışkıran bir d•hıet mihrabı ııörüliı- hakim kaldığı amme nizamına ·'ı,lf 
yordu. bir feydi. Halbuki dünya, r•Y~ı ııt' ' 

Dorman kolumdan tutarak: prensiplerle değil, efyanın tab;. .J~· 
- İtte, dedi. Zencller burada "1 gördiı- dan do(an kaidelerle dönnıelı'1~ 

ğünıüz tekilde medeni Nevyorkun ortasında Balkanlarda ve Yakınp.rkta ,ıl' 
zaman, zaman hasretini çektikleri Afrika 1... b · b k.k ... b" "" , 
hayatını yatarlar ve hazan kendilerıne var ıgı u nızamın a l ı ır ~ 
mahsus gbli dinlerinin lylnl•rini bu mıh- olduğunu, dünkü kadar bıı , lıl' 
rab önünde icra ederler. vak'alan içinde de Üpat etnıitlif~ 1 

Dorman bu sözleri söylerken ke.pı açılmıf hunun içindir ki lzmir, yalıuı ~,ti' 
ve içeriye göğüsleri siyah beyaz çizgilerle fC!rİn değil, ıarktaki büyük hat 
dolu, ellerinde ucu ıivri mızraklar talıyan rin hakiki bir remzidir. ~ 
bir zenci kafile!i ıirmişti. Bunlar her ne- Bize bu gÜn]eri tahakkuk et" ...J 
dense bizi görmemlt gibi davranıyorlardt. 1 k • 1~11 
Dorman halinden bu zencilerin reisi ol- ere artı mınnet ve tükrarı "I J'P": 
duğu zannını veren geniş gövdeli, fişman, arzederken, Atatürkün ve fstilcl" I~ 
sert çehreli ihtiyara yaklaş.arak an1ayame- harebeai ıehidlerinin aziz. zafet 
dığım bir lisanla bir '°yler sordu. Sert bir daha yad ve tebcil ederi• (! ~ > 
ı;<>hreli ihtiyar cevab vermedi ve bWı ııarib Necip Ali K O C 

ediyordu. mek dindarsınız.. hayran eden her müstesnayı ona, onun 
ııol't> 

Zülıil hayretle Nejadın yüzüne 

amanyo u 
Nihayet anlatmai,a başladı: 
- İstanbulda imitıntlı.!.. Büyüle: bir evde, 

karıtık enralar arasında bulunuyonunuı:. 
Namık kollanru 11vamıf sa.na yardım edi
yor .. Erol sandıklar, valizler arasında ko
fUP geziyor ... Ben merakla: .-Niçin bu ha
zırlıklar? .. Bir yere mi gidiyorıunuı?. di
yorum .. Namık ·Hayır!_ Buraya henüz. gel
dik._ Yerlefiyoruz!• diyor .. Sonra devam 
ediyor: •Arlık tatradan bıktım.. Biraz da 
aıte muhitinde oturalım!..• Rüya bu kadar .. 
Fakat beni hayll dilşündilrdil .... 

Nejadın ıük•tunu gören Zülil, onun ta- kudretine medyunuJ.:... Niçin kendisine 
rafından cevab verdi: hamd ve ,ükür etmlyelim? .. Niçin buzu-

- Şairim hem de koyu dindardır .. Na- runa kapanmayalım? .. Niçin, bize verdiQi 
manııı, orucunu dahi biç ihmal etmez!.. b\.Dlca nimete kar,ı, bizden beklediği e-
Şükran ıülüyordu. hemmiyetsiz vazifeden kaçınalım? .. Bu va-
Nejad birdenbire öCkelendi: zile en mukaddes borcumuzdur .. Bu barcu 
- Niçin gülüyorsunuz?. Allahın birliiJ.ne edadan imtina etmek, bu büyüklüğü unut-

Şukran daha fazla ıa•kındı. ~ 
Gene adam bir kahkaha atarıtk: ~·~ 

. - . Gö~dilnüz mü?. dedi. Fakat ,~ 
iti, hiç bır rüyam bu kadar çabU~ 
mıştır.. . ,ti 

Zü!Alin yüzündeki hayret ifadeP ·-• 
nuştı: l ~' .... -----------·--Edebi Roman 

TEFRiKA: aa 

Bu bahis burada kapandı. Saat ikiye gel
mi,tt. ZüJAI, Nejadın yatağını haurlamak 
için cfıta.n çıkarken, ŞU.kran da hayırlı ıe
ceJer tem.ennJ ederek çekHdi. 

Odaya döndüiü zaman, ıenc kadın teyze 
.udelinin gözlerini kımuzı görmüştü. Ya
nına sokuldu: 

- Nejad, dedi. Ettiiin yemini unuttun 
mu?. Niçin üzülüyorsun ve beni ilz\lyor -
aun? 

Bu auale cevab vermeden, Nejad batka 
bir sual ıordu: 

- Arkadaşın hanımefendiye maziden bir 
luç yaprak ıunuldu mu? 

- Ne ıPbi? .. 
- Bakıflannda, sözlerinde hayreUnde 

ba,ka bir ifade var. Her feyl bilen bir 
hal var .. 

- Yan11ıyorıı:un Nejad!. 
- Hayır Züli.l! Gözlerlm o kadar ıyı 

ıC:rür ve iradem o kadar çıubk kavrar kil 
Cenc kadın ona meyletti. Yüz.ünü omzu

na dayadı. Sönen bir fHı.ılb ile: 
- [.,.et! .. dedi .. Fakat hepsini değil'. 
- Ne kadar?. 

KERİME 
NADİR 

Sadece evlenme teklifin!. Bunu redw 
dedi,iml. 
Nejadın yüzünü acı bir bulut kapla -

mı,u. Omuzunu dolduran ipek saçlara be
lint~e dudaklarını değdirdi: 

- O kadan da lüzum.ruzduj dedi. Ar -
kada,ın olsun; fakat 11.rdafın olmasın!. Bu
na dikkat et Züllll. 

Tipi d.inmi,, rüzgar kesilmişti. Sakin ve 
acssiz bir gün batlıyordu. 
Sobanın yanında küçük Erolla oynayan 

Nejad ortaya bir sual attı: 

- Şayed Namık İatanbul• yerlefirte, 
mf'mnun kahr mısınız? .. 

Zülille Şükran, çay fincanlannı ve lok
malnrın1 ellerinden bıraktılar1 gene adama 
dikkatle ve tecessüsle baktılar, 

- Ni<;-in bu derece pfırdınız? .. Bir ih-
timalden bah~ttim .. 

Zülil gülümsedi: 
- Rüya mı gördün?. 
- Evet Zülil! .. 
- Sahi mi? .. Anlat bakalım! .. 
Nejad da gülümsüyor; dizleri üstünde o

turan Erolun saçlarını olqayarak tereddüd 

Zülil çayını yudumlayarak mınldandı: 
- Hayırdır inpJlah!. Kim bilir ... Belki de 

hakikat olur? .• 
Bu ııöz.lerde aizli bir sevine vardı. 
Nejad yava, bir söyleyi,le devam etti: 
- Rüyalarımın ekseriya çıktığına f&hld 

oldum .. Ben i!ltikbali hemen hemen rüya
larımın irşadile tanır ve ona muntaılr bu
lunurum .. 

Zülil Şükrana döndü: 
- Nejaddan korkmalıyız değil mi?. dedi. 
- Bu kehanet sayılmaz til ... 
- Ya nedir? .. 
- Kendisine !Orahm~ .. 
Gene adam gülmemek için dudaklarını 

ısırdı. Sonra yüksek sesle: 
- Söyleyim elendim; dedi. Mutekid o

lanlar, attıkları her adımdan emin bulunaw 
bilirler ... Bütün blr imanla, temiz ve açık 
bir kalble, her türlü riya ve habasetten 
münezzeh. bir vicdanla yaşarsanız; yalnız 

İ'itikbalinizi deii;il, ahiretinizl de mamur 
ıörlirsünüz .. 
Şükran hayretle dinliyordu · 
- Siz, d•di. Adeta vaaz ediyorsunuz.. De-

ve büyüklüğüne imanınız yok mu?. mak sayılır!.. 

- Elbette var... Şükran Nejadı dikkatle dinledikten son-
- O halde neden onun emirlerini icra ı ra bir müddet se~!IİZ durdu. Zül&l hiç ko-

edene hor bakıyorsunuz?.. ı nuşmayor, lifa karışmıyordu. 
- Haş.8! .. Böyle bir harekette bulunma- Nejad, bahsi deti•lirmek ıayesile dedi 

dım.. Ancak, bu zamanda sizin gibi bir ki: 
gencin ibadet ile meşgul oluşuna ta•tım... Bu günkü sükO.net hiç umulmazdı dejıl 

- Niçin Şükran Hanım?.. - Dün akşam hava ne kadar müthişti .. 
- Çünkü ... Ne bileyim?. Hepimiz genciz. mi? .. 

Fakat ibadete imkin bulamıyoruz.. Bu sözüne cev11b almağa kalmadı. Bahçe 
- Çünkü bulmak arzu et.mlyorsunuz.. ke.pıınnın çıngırağı hızlı hııh çalındı. Ge-
- Böyle demeyiniz Nejad Bey!.. len postacı idi. Çok ıeı;meden hizmetçi e-
- Hayır Hanımf'fendi. Dışarıda, gündelik linde bir telgrafla içeri girdJ~ 

vazife ile meşgul olanları mazur görebilirim. Zülil heyecandan rmırmıştı, Yerinden 
Fakat, ömrü evinde, fU ve bu işle gcı;en Cırlayarak telgrafı kapb ve açtı. Dudaktan 
kim.eler ib:ıdet etmeı.ler!'ie, bu, doğrudan titriyor: 
doğruya onların ibadeti fuzuli görmeleri - Namıktan .. Ne kadar da uzun .. KAAı-
demt-ktir ... Yehud da ikaz olunmamış - dın arkasına bile yazmışlar!!. diyordu. 
laıdır; o ibadetin fariletlerini idrakten i- Sonra yüksek sesle okumağa başladı: 
cizdirler ... Üşenirler, tembelleşirler_ Sonra, .. i'4t.anbula yerle,mek fikrim tahakkuk 
bu gibi kimseler mutekidleri i.stihfııf et- etti. İki güne kadar sizi almağa geleceğim. 
mesini de çok iyl bilirler... Eşyaları toplamak için Nejadın yardım -

- Nejad Bt>y.. da bulunmasını kendisinden rica et. Şimdi-
- lfü.saade buyurunuz efendim! .. Yer lik yalıda otunnak kararımla beraber aa-

yl:zünde rastladığımız her güzellikte:, gön- na bir haber de vereyim: Nejadın üvey 
lümüze dolan her sevgide, gözlerimizi ka- annesinin h.is!'!edar bulunduğu İçerenkö -
maştıran he:r renkte, ruhumuzu mesteden yündeki büyük çiftliği satın aldım. Tefer
her kokuda Cenabı Hakkın varlığını bu - ruatı sonra görüşürüz. Cümleye sellm. 
luyoruz .. Onun iradesi olmaı.sa, sinek dahi Yavrumun &özlerinden öperim. 
kanadını oynatamaz.. Biz mademki, bizi Nftmtk• 

- Nejad; sahiden senden kork~,..J'.( 
Nejad mütemadiyen gülUyor, ,s• ~ 

yeleri,sigara masalannı turaya' pllr ~ 
kerek toplar gibi yapıyor- )"b'tP':ı, 

- Haydi!.. Haydi!. Hiç vakit ~·,et~ 
den lı,e koyulalım ..• emir büyük )' A 
diyordu. ys!'w· 
Şükran, kendisine malik 0101' . 

patavatsı:dı&ile Zilli.le döndil: ]d, 
- Büyük bir parti kaybetnılf .0 

şimdi çok daha iyi anladım, d«Pıİ: grl 
Sonra Nejoda bakarak illive • 1 ;•d >; 
-Siz bulunmaz bir adamsınız N~ iô1"p' 
Nejad, birden sararmıştı. Neş'ef ptri' 

duruldu. Elinde tuttuiu bir kaÇ f 
yayı bırakarak: .,.1111~ 

- ZülAl kaybettiği partilerden l ) • 
rine esef etmeli! dedi. dt.ld 

Zülil bir damla kan kalınarı>ll 
!arını güç oynatarak 'l<>rdu: ,.rı· 

- Ha,,giı:ıine Nejad?. )c r',J' 
- Arkadatlarına sırrını çaldırtfl' bıl 

siner. Bu anın ıüçlüjü, yaln1' ~; 
emrediyor.. rJcfelt ~ 
Dışarıda rüzgarla beraber Y0

1 
dl• ( 

ıerpmeğe başlamıftı. ZülAI ilet e k'rb 
yakta,b. Buğulu a:öılerle uzakları, ( ' 
pcl•rl l<!yre daldı. 

0
,el ~J 

Ruhunda nedamet, ıstırap ve ı;.ııP ' 
rınıyordu. cM 
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Günün yazısı AVRUPADA 
BARB 

H)LKfKAT 

-AFRİKADA f HARB EKONOMisil 
Gene Fransadan 

bahsediliyor 
------ Esnafla konuştuklarımız: BARB 1 1 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Londra 8 ( A.A.) 

lii F~anaanın bu harbde henüz bir ro• İngiliz Hava Neuıreti tebliği: 
rıı 0 duğunu bu ıütunda ıöylerken bu Bombardunan tayyar.elerimiz, fena rüyet 

.. ernieketten ıık ıık bahıedil .. . 1;>t;raıt.ine ve tiddetli mudafaaya raı;rr.en ış-
IUnlere yakla k eceırı gal altında bulunan Ma.,. lim.·. anlarındaki 
"' •ma ta oldugum· uzu da b ı ...._"' etrn • · · . scyrüsef~re karıı muayyen ucum ar yap-
lakırıı de~!1'.k·. Vııi hükıiınetinde bir mışlardir, Calaiı'de, bombalar harozla li
Cen I gıııklıkler yapıldıktan sonra manın methali arasında patlamışlardir. 
aife ~ra V •Ygand taıfiye ve ıslah va- Boulogne'da yangınlar çıkanlmıt ve Lo\.lbet 
lek ;ıne devam etmek üzere mü.tem· hın'Uıuna tam isabet olmUflur. Ostende li
ı_ 'erden birine l'İderk t . · manında mavnalara da lsabet vaki. olmuş· 
"•ı:a · en, •Yl areıı D"' k k' 1 h ld ı reçırdiğinde I d . tur. un er te top u a e bulunıın mav· 
•aldı. Kab· • n, yo un an gerı valara da hücum edilmiştir 
tiYar ın~dekı bu lebeddülle ih· Sahili aşan diğer bombarw'man filolnrımız 
F l"•neralın t il h . ' 

0

tan11, .. P\: • ·~~are e ı~y~ atı, 1 &se.n de Krupp fabrikalarına, ewden'de 
Çttrtıekt 1•hv~r n_ıunaıebetlerının ge- z .... ·eırucken'de harb levawnı faorikalan
ban e o)dugu ıatiha1e1ere pek ya- 1 na ve Gehenkirchen petrol t.esisat.Jna hü -

cı olnıa•• k . • 1 ım· ı L ., ___ c . Eh 
nıatb -. gere tır. Zira, mihver cum e ış erw.r . .ıM&Juuıeım, rang ve 
tUrı-· ~atına ıöre, yeni vaziyete bir Hamm'da demiryolu depolarına atılan bom-

u ıntıbak edem kt l F baları inlilôklar ve yangınlar taklb etmlı-
lanın b·· eme e o an ran.. . F . , 1 Usbütün · al' fi dah hr, oret Noıre da bulunan harb evaum 
•ıkı bir rn k ı..lf_g 1 ıure 1 e a depolarına yeniden hücum edilerek büyUk 
htlıia ura aueye ti.bi tutulması yangınlar çıkanlmışhr. 
ltl•tbu ~evzuu ~ulunmaktadır. Bu Calaü civarında topçu ve projektör mev
d• y a ' cumhurıyeti henüz ruhlann· 7ileri bombardıman edilmiş ve Colmar tay
lı, F&fl.lrnakta olduklanndan dola.. yaTe meydanına kartı yapUan hücum esne
lsllha;taan~ızlardan, yapmak İstediği •ında bombalar hangarlara isabet ederek 
'ek•t ıcab eltili kadar cezri ha- yanrnııkta olan hangar kapılarında~ çıkan 
~ elrnecf.'"' d alevler d1.farıda bulunan tayyarele.re afef 
İil<~ . tgın en dolayı da Vicby vermlıUr. Almanyada Gilzerijen, Wesel va 

kaı e;ınden ıikayet etmektedir. Fa. Creleld. Bruxlfos, Fraıuada Guerqueviile, 
tra' .. ,••ı davanın, Afrika harbinde, Holandada Soesterburg ve Eindhoven t.ıy-
1 ·• •ı rn" 
tt'iıı b Ustemlekelerinden İneiliz- yare meydan!Arı da aynca bombardıman e-
bıraktı ~klediği muaveneti imkinsız dilmişlerdir. Bu geniş harekita iştirak eden 
b,t tüt'l .. •ktan baıka bütün Franaayı t'lyyarelerimizin hepsi üslerine dônmüşler
lltyh' rdu vaaıtalarla eski müttefiki dir. 
lıınd ın e harbe teırik etmek oldu· 

25 ·~ n~ll\ tüp he edilebilir? • • Londra 8 ( A.A.) 
tııih\'"e •zıran mütarekeainden sonra 
...._ r. nıatbuatı Fransa lehinde bazı İnpliı Hava Nezareti tebliği: 
l.""'P•lı •• 1 • E -"--- lar d". k". 't -er erı aöıtermiıti. Bu ali.- n aon aurnuı rapor a naz.aran.. un u 
ht Y•ıraı Yavaı kayıdaıalıia ve nilıa· hava muharebelerinde tayyare dati . topla
)'" •leyhlarhg" a · k "b . D •. ik rımız tarafından ll duşman tayyar°'' daha 11• lab ·• .. m ,,. ettı. egıı • imha edilmi•tir Bu ıureUe tayyare dafi 
bir •al 

11 ıornıeliyiz. Çünkü, büyük bataryalarunız ~e avcı tayyarelerimiz tara· 
Yllıın ~ ~•zanılmıı ve sulhun pek Wıdan düşürülen dü,man tayyarelerinin •· 
b!taran.. uııu ıa~ı~~tı. lnıilter.ey~ ve 

1 

dedi 99 u bulm~tur. Bunlardan_ 2_1 ı la!· 
hi.ıetr " ııal1bıyetm Iutufkarlığmı yare dali bataryalanrun ateıJle duturülmu,. 
bltek ~ek ruh biJl'isİne UYl'UD bir tür. 
ııı . •ttı, V akta ki İngiliz mukave- Dün laıyboldulu bildirilen pilotla-·dan 
d·~tı arttı lre b 't fi t t 1 biri sat ve salim dönmüştür. 
""la ı ara arın u mut o • • • 

..,,. ~ vaziyet de değiımedi, Fran· 
'••ini •rıı röıterilen merhamet his- Londra 8 ( A.A.) 
d~ 8 n Yerini bir nevi unutkanlık al· 
k~ d"~ unutkanlık da, zamanla, dün· 
''•uı~ltlanın •on varlığından iıtifade 
hiil,~ na tahavvül etti. Vakıa, Vichy 
Ç'tid ~~İnin içinde bulunduğu çeıid 

ru l"kl •1,11 ç U er, l'aliblerin ona kaıtı 
•ı.,,,;uaınelelerini tedricen tebdil 
•ile L "• Fransayı ber türlü mana· 
ı.· ••tıd' ~ h•te 1 ~ayelerine hizmet edecek 
hıhtted·tetirmeyi kolaylaftıracak ma· 
"'llıı;;. '':. Memleket ikiye bölün• 
~~ '~kı Parça ara11ndaki '!'~as.e· 
fu. loiı)'y ~en tamamile kesilmııtır, 

ı...: li:bi kmmda büyük bir nü· 
bıııı,.., fetıne mukabil l'enit bir İf 
•ıhd'I'. , "•rdır, Memleketin idare 
•·•ı •nı t• . . • b"'k. . p . ~. i h ..-111 ıçın u umetm arıae 

"•lı•t, ;ılı~a çare addedilmektedir. 
'-"iıı• . ~ile ıitmek talebi bir takım 
'İti ıa' 1'1d.ıatilıam etmez mi? Mihve-. e ı'"· 
~t,~d'·~' adamlann iıbatına gelip 

İngiliz Havo ve Dahili Emniyet Nezaret· 
lerl tebliil: 

Bu oabab plaktan itibaren ôitled•n •• 
rvveline kadar düşmanın hava faaliyeti e
heınmiyelaiz olmuıtur. Öğleye doğru dü•· 
marun büyük bir hava kuvveti Douvre:i un 
fim1tLinde aahile yaklaşm.ıt ve derhal avcı 
tayyareleri.mitin ve tayyare dafi batat'yala
rımwn ı.letile karftlatmı.ştır. Düşman tay
yo.relerinin yalnu küçük filoları dahile 
doğru barajı ıeçebilmitler ve Tilnes baJi
cinin şimaline kadar eitmişlerse de orada 
dağıtılarak tardedl1m4lerdir, 

Şimc1J.ye b.dar ılınan raporlar atllan 
bombaların kır mıntakalarına dü·,;e..--ek az. 
hasar yaptıklarını gdstermektedir. Kent 
kontluğunda baz.ı evlere ve bir gara ve mu
vakkaten kapablmış bir yola isabet olmuş .. 
tur. Zayiat azdir. Bir kişi ölmü,ıür. Tay· 
yare dafi bataryalarımız üç Alınan bombar
dıman tayyaresini düfürmiiflerdir. Avcı tay 
yarelcrimiz.in faaliyeti hakkındaki rapetrlar 
henüz ıelmemlftir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 8 ( A.A.) 

lıtı, so 'fi •damların çekilmesi gibi ... 
filen h -~ .k.ıbine tebeddülü ile Lava! 
>ıı Odih:, ,lllnet reiıliğini ele almıf, ar· 
'I; •Ytand 'Y~ biikıiınet azası çekilmiı, 
'<idil• ltluıternlekeleri teskin mak· 
l>-..,•d)'oFla. çıkrnıttır. Diyebiliriz ki Alman orduları baıkumaodanlıg. tclıliği: 
) e d 6 eyhihi 7 eylıile baAlayan gece, ask.eri 
1 •ti "61 h •ı Paıa kabinesi ilk he- bakmıdan husu>i ehemnııyeti haiz Londra
ttine 

1 
•Yı İsyan ve ihtilil merkez· dakl badollero karşı hava kuvvel.ıeriıniı ta

~•litıitııebk•trnittir. Mütareke hüku· ralin<Lın b&ılayan hücuma ağır bombalar 
'<t <ılac ),Undan aonraki ric'atleri ne- kullanan büyük hava kuvveUerintiz tara· 
liiç dea~ld~r? Bunları tahmin pek de tından 7.9 ıecesi de devam ediııillşUr. Bu 
lt.adtlt"• \ ır. Tavlı: ric'ati ı:ic'•t mü· bUcumlar, Alınan topraklarında meskUn 
~h kar ığı takib edecek ve Fran· mahallelere ve ıayriukerl hadefle:e karşı 
ilır urtarrnaı. · . fngilizler taralından baılanan vo son haf-

1l'&rlar •çın ithaıına aelen tnla.rda artırılan hücumlara mukabele bil .. 
~klıütiin' ı:::~llrındaki inkiyad ve le· mislidir. Alman !llareşalı, Fraıısanın fima
L Yı, bi d un YUmufaldığile, Fran· Jinde bizzat harekatı idare etinektedir. Şiın· 
"llı Ret~ aha kalkınamıyacak bİı' dıye kadar, Time• sahillerinde Uman ve 
''"-daıt•cekler~ir. Fakat, l.aVAI ve •anayl mıntabsına muhteW kall:•rede bir 
'•>if•I ~ bu kuçültücii ve geriletici mılyun lulogramdan fazla bomba aulmışbr. 
hnec kı'lllde devanıa muvaffak ola· Rıhtimlara, ticaret ıemilerine, doklara, han
le.d.ki er mi? Bunun cevabını Fran-J earlara, su ve gaz ~otörü. fabrikalıa.rına, 
"tt •~ Fra.naa dı daki ak .. 

1
... l teraanelere, inşaat atolyelerıne, -Jemityolu 

ol ~ektir. Evv-el tın . su am~ tesisatına isabetler vaJti olmtq; ve bun!:u- en 
d~İlııtıuz . . ce de ıpret elmif vahlın infüiltlar neticesinde kısmen imha 

?!'>•dı&ı 1r•bı ~ransanın bu harbde <dilmlılerdir. Doklar civan yaonuktadir. 
11ldir, ro henuz tamamlanmtf de· Muharebe tayyarelerimize Londra l.ıı1tika-

metinde yol açmak için avcı tayyarelerimiz 
Nasuhi B A y D A R müdafna tertibatına karıı enerjik hücumlar s ...... . 

'l' ABAtt GAZETELERi 
'~~~l" ...... ....;;;.;;.::.;:.:..::.:::::::.:_J 
•ı.::-0 
~lı\Şı\ftl{ 

'rı\ BEI<LENEN HADİSELER 
ı.t. NELERDi&? 

C... . Z.keriy• Se tel . 
İJ~ll'ın ı\ r • lngiliz Basvekili 
lı. llı.ttuıu ... v~m Karnaraaında ton irad etti
) ltı•ınek 11 l'lawkta mühim hidiaeleri 
• ~.' v, On. 11m R•ldiiinl bildırdiğini aöylü. 
-ı.rı tö 1••rkıa. lngiliılerin bekl•diii hi-
•lı.1 'Y 1 telh11 ediyor: 

ı.,, Yllnlar t ıır 
" lloıır1 .Af ~ ız Sotnafulnl ~pi ettik
L 1'•t \te 's rıkado.kl bütün kuvvetlerini 

• llııı.J Udan h d dl b .. · •nıı,ıard . u u •nnda toplamai:• 
ltlt)'Uk hl ıt-. ltaJyan':ınn bu ıkt cephedO 
L 1-rd1 ı~~ taarıuıa hazırlandıklan ve bu-
l)ltlu ;rı talim ·· a. b hdutu ıonn...., ayli kuv\·etleri 
:••iıkı.,rı . lnUhakk•khr. lnııtli.ter hu ha
ı 'nJı: hılç~ıd~i)etle taklb ehnekte ve Ak
ç~tı. h,., t nıı)ctinl ellerinden k.a~ırınam.ak 
"''• ıoru:rlu ledbirlerl almaia karar ver .. 
'l' ~s:vı ınektedirlor .• 

~R 
t~ı\N GITri, Dı\VA Bİl'Iİ Mi? 

t-,. Ya Z11ıd V U 
~\re 'l'ra . e e d ·Bnarabya, D~hru .. 

1 roı ta.e n ılvanyadan ıonra bir Je Kral 

1
t"lhlin.e ':_tahtından oldu. Kralın bu ani 
~rı."'- •id .kıp da 4hütün dava onun )Or• ti: •ttıb, ~~ )".orıan da nihayet ritti. FR· 

• <iediltt bıltı tni?. dememek elde de .. 
t •llutün ~n l()nra tunJan söylüyor: 

Ot111 urnan)·ada d ~-
IQl l'llrıın el' d a nral Karol"un 

• ot '" t-n ıitm 'J da ' tt •~iı.nı esı e \.11nıq bıt· 
teıt'>''1•rdan x.nnetmlyoruı. Bilikis hari .. 
fb..~dtn dolayıao~~ad kumanyanın bu hidi· 
.._ llıtlıııaıı • daJıUI felikeUere 11i· 

Yllrdır •• 

yapmıılardır. 

Thamesha\'en'deki büyük petrol depola
rına ve doklara karf• başka hlicumjar tl!!:v
cih edilmlıtlr. Chatham lnlllaklı madde!er 
fabrikalan ve Hankinge tayyare me)'danJ 
merkezi de bombard.ı.man edllaıiş~ir. 

Jı.fuharebe. tayyarelerimiz ayrıca, Liver
rool, Manchester, Birmingham, Card.iff, 
Bristol, Southampton, Portamout.h,. Por.land 
ve diler on mahalle Uman ve 118.ndyi hedef
ierin_, hücum etmitlerdir . 

Düfman tayyareleri gece gene Almanya 
üzeril\e akınlar yapmıtlardır. Bir dal51a ce
nubu aarbt istikametine teveccüh erlf'rek 
Oteyeberiye bombalar at..mıfSlı d.. hiç bir 
hasar yapmamıtlardır. Muharebe tayyarele
rlnden muıe,.kkil diğer bir dalga da dün 
geceki pbl Bertin üzerine gltmeğe te..,bbus 
etmt.- de f(arbda temerküz eden müda{o.a 
barajından gcçemiyerek dönmeğe ve bom
balarını lUzumundan evvel atmağa .mecbur 
edilmltlerdir. Yalnız Hamm'da bir kili5"de 
haaar olmu,tur. DUnkü havı muharebeh•rin 
de düoman 94 tayyare kaybetm4fu. 26 Al· 
rnan tayyaresi üıh~rine dönmemışlcrdir. 

Bir denizaltunız, iki kafile halinde tey· 
reden ve ctman 33.400 ton hacminde be• 
dilfm11n ticaret gemili batırf"n1't.U". Bun1ar
<1an bl.tk.a bir de dôrt bin tonluk bir gemi 
h~sara utratılmıttır, 7 eylül geceri seri mo-
lorbothırınıızdan "k'-' b" , . . ı ıa.ı ır destroyerıe bır 
dev:rıye gemialni.n refakatinde aeyred~n bir 
kafile~e raslamıttır. DÜfm.anı.n kuvvetli hi
mayes:ıne ratmen, ceman 11,000 ton hacmin
aen !azla yüklü üç gemi batırmışlar ve sağ 
ve 11.lim Wlerine dönmUtlerdir, 
Açık denirl.erde Almanlar *•r~fından 

musadere edilen bir ı;ı:emi, yold11 bir 61Hlz 
harb ıemisine htHdüf edildiğindetı. ıemlyı 
ikame edilen Alman kumandan tarafından 
batırılmıttır. · 

Kasablara göre et beş altı 
kuruş daha ucuza yenebilir 

Vezirhanı caddesinde 23 numaralı dük- kasablar hiç olmazsa baltada bir gün ra .. 
kanda kas.ahlık yapan Muhlddini bir ah- hat edecekler. 
pab vasıtuile tanıdım. Dedim ki: 

- Azizimj bütün esnaf gibi sizin de 
derdleriniı: olacak. Biz kendi dcrdlerimizi 
bıraktık; esna(ın derdlerile uğraşıyoru:ı.. 
$j7in derdleriniz nedir? Bir dirleyelim. 

- Çok tükür derdimiz yok, dedi. 
- Canım ... derdsiz edam olur mu? Es-

nafın Uk vasfı emaflıktan evvel adamlık 
olduğuna göre1 elbette sizin de derdiniz 
vardır. 

Bir taraftan: •Buyurun Cemile 
ne emrediyorsunuz?• dediği gene 
kütük üzerinde et parçalarken 
verdi: 

Hanım, 

kLıdına 

cevab 

- Beyim, &örüyorsunuz işimiz çok ... 
Yarım saat 10nra gelseniz, daha etraflı 

konu,uruz. Elbette biz.im de derdimiz var. 
Ver ama, it arasında ne aöylesem yarısı 

ekııik olur. 
Yarım saat sonra tekrar karşı karşıya

yız. 

- Şimdi konufabillr miyiz? dil'• sor
dum. 

- Hay hay, dedi; if!e bu arkad_~• da 
Beyazıdda kuabdır; Ahmed Efendı .. Obürü 
de onunla beraber çalıfır; Mehm.:.-d Efen
di. Hep beraber düşünür, dcrdlerlınizı an
latırız. 

Kasab Muhiddin konufuyor, diğerleri, 
söylediklerini lasvib ve tasdik ediyorlardı. 
Arada sırada, u!aktefek iliveler yapıyor
lardi . 

Muhiddin, derdlerini, kendi derdlerini 
ô.eğ.iJ.. bütün kasablerın derdlerini şöyle 
anlattı: 

- Mezbaha ... Bizim derdimiz de mezba
ha_ (Sanki mezbaha koyunlarw mezl::ıa
huı değil, kendilerinin mezLahasıydı, eda
sında öyle bir hal vardı.) Eskiden mezba
ha sabahları açUır, akşama kada.ı açık ka
lırdi. Esnaf, gider, beğendiğini, ls!ed:ı; eti 
ayırtır, tarttırır, alır, dükk&runa getirirdi. 

iki üç senedir bir !det çıktı: Mez.bı.h11 
SL&t on dörtte açUıyor. İçeri girince, etle
rin iyilerindt-n çoğunun satılmış olduğunu 
görüyorsunuz.. Bu •tler, anlallldığına gö
re bazı kasablar tarafından, mezbaha ka
pa'lı lkcn telefonla satıhyor ve Üzerlerine 
yaftalar yapılJlyor. Ondan soryra, tabii, ne 
bulursanız onu alıyorsunuz. ı,te bu, top
tancılarla anlqmak meselesi... Toptancı
larla anlaşırsanız mesele yoktur. 

Bir teY daha var: Bu iün m~seli, etin 
mezbahada 11.tıf fiatı 38, yahud 42 kuruş
tur. Güzel, kabul ... Eti o gün herkes a:-,-·nı 
fiatla alsa ne Ali!.. Bir de bakıyorsunuz ki, 
kasabın birine etin kUo:ru 38, öbürüne 42 
kuruf yaıılmıı. 4ıe buna bir türlü akil 
erdiremiyoruz. 

İstanbullular, eti, her aünkü fiatından 
be, - altı kurut daha ucuza yiyebilırler. 
Bakın anlatayun: Toptancılar, eti canlı 
h11ılde alırlar. Koyun canlı olarak kantara 
vurulur. Mesel&, kHosu. on sekiz kuruşl311 
h~sablanır " toptanoya ma tthır. Toptan
cı, hayvan kesildikten 90nra tekrar eti ~ 
raya çeker. Fak11t koyun kesilmi,, derisi, 
boynuzu1 barsaaı, cljerleri, ötesi beri&.i çı

karılmıfbr. Kilosu azalmıştır. ~'laliyetini, 
bu eksik olan ete göre hesab1ar. Uzerine de 
üç beş kuruı kir koyar. Maliyeti de, kilo
da beı - altı kuruf fark ediyor. Halbuki, 
onların hepsini de1 ayn ayn, o günkü pi
yasaya göre, barsakçıya, sak.atçıya, ciğer
ciye utar. Sade bir deri bir liradır. De
mek, bir koyunda bir lira deriden kazanır 
Üsttarafını ıh: hesablayın. Halbuki eski
den böyle değildi. 

Bir de, asU bizim derdimiz, pazar tatili 
derdidir. Biz, puar günleri dükkiru ita· 
palı kalmağa m~bur esnaftan değiliz. Bir 
ara, aramızda anl&ihk, paıarlan kapaınağa 
karar verdik. Bir iki hafta kapadık. Bir de 
baktık... bazı yerlerde kasab dükklnlan 
pazar günleri açmağa batladıla.r. Bu açan 
kasablar, hem toptancılık, hem de bazı 
15emU!rde dükk.A.ru olup perakendecilik ya· 
pan kasabların dükk.Gnlarıydı. Baktık ki 
oiacak gibi delil: gene pazarlan açmağa 
baıladık. Bu yüzden, hiç istirahatimiz, ta
tilimiz yoktur. Pazar tatili kanunile biz 
de tatil yapmağa mecbur tutulsak, bütün 

Ceza iıı,i de az derd değildir. l!eselB., bi
zim dükkRnlarda her koyunun üstünde fiat 
ve ..:ins gösteren etiketler bulunacak. Kü
tüı1ün üzeri ve kıyma makinesi örtülü ola
cak; bunlar güzel. Ama, tatbikatta güç
liikler çıkıyor. Bizim i~imiz daima kütük 
ve makine ile. Et kesip kıyma yapacaksın, 
tam kütüğün üzerinde eti kesiyorsun, ma
kineye atıyorsun; birçok da bekleyen mLi.ı:,
leri var; yeniden et keseceksin; bu aırada 
memur geliyor; kütük örtüsüz diye ceza 
ya7.ıyor. Yahud, et kesmek için koyunun 
ü,_tündeki etiketi çıkarıyorsun. O ara.ık 
bir mennır geliyor... Haydi gene cct..a .. 
Bciyle kaç tane ceza zaptı var turada ... 

- Belediye et sergileri açıyo!'muş. Ne 
dersiniz? Size :r.aran mı olur, fayduı mı? 
Oiye sordum. Şu cevabı verdi: 

- E~er eti Belediye kendi getirtir, ucuıa 
maleder, bizden üç beş kuruş aşağıy:ı ~a
tarsa, tabii işlerimizi biraz durdurur. Ayın 
fiata satarM hiç zararı olmaz. Ama. bb.e 
bir de faydası dokunur. Çünkü, baz.an, mi.iı
teri: 

- A! .. diyor, hiç elli kurufa da et olur 
mu? 

O zaman, Belediye sabş yerini gösterir, 
derdden kurtuluruz: 

- İşle hanım .. Baki Belediye de eynı fi.
ata satıyor. 

- Bu sene et &ıkıntısı var mı? dedim. 
- Hayırt dedi. ~faşa Hah bu sene mal bol. 

Şimdi, Erzurumun kwl karamantnl?lt Bursa 
ve Konya havalislnin beyaz karamanının 
mevsimidir. Kıvırcık, karayaka, keçi, şinıdi 
gelmez. Kıvırcık olsa da, maryadı.r, mev
simslzdir, ke~me yaramaz ve yennıcz. .. Ka
r3man da. bu sene her seneden bol. Once 
de söylediğim gibi, toptancılar blraz ı.ap
türapt altına alınsa, halk, eti, bugünkünden 
beş-altı kurut ucuza yiyebilir. 

Bu üç kaub, bütün kasabların b~l~ 
Çerdlerini sayıp dökttiklerini, derdlerının 
l•undan ibaret olduitunu söylediler. 

cEl'uhdetU alerravi.• 

Londra 
hakkında 

kalıların 

hücumu 
Ameri-

mütaleaıı 
Nevyork 8 (A.A.) - Londra mınt3k9.Sl Ü· 

zerine dün gece yapılan hücum hakkında 
ya7.dığı makalede İnternational New.a &r
vicc'in Londra muhabiri, Almanların hiç 
bir şeye riayet ebneksizin bombardıman 
ettiklerinJn arlık muhakkak olarak aşikir 
bulundu.tunu yazmakta ve sözlerine fU su
ret!• dev.un et~ir: 

)' ecilerinin Londra üı.erinde 
bulundukların-._, k ... .alUOCo1'- bonı.bat...nn1 
atnıalan için em.tr hff'lttan meyd1t.ndadır. 
Vuku bulan hasarın yüzde dokum gayri
askert hedeflerdir. Anlaşılmıyan scbcbler
den ve her türlü mantığa muha1if olarak 
Alm3Tı bombalannın kadın ve çocuklara 
karşı hususi bir alikaları olduğunu hepi
miz müııa}ıede ettik. 

Paraguay Cumhur 
tayyare kazasında 

Reiıi 

öldü 
Buenos-Aires 8 (A.A.) - Asuncion'dan 

gelen bir habere aOre, Paraguay Reisicwn
huru General Estigarrlbia, bir tayyare ka. 
usı neticesinde ölmtiflü.r. 

Willkie Amerikanın harbe 
girmesine aleyhdar 

Auch'\.'i.lle 8 (A.A.) - Cumhurlye~l par
tisinin namzedi WendeU Willkil!!, dün bir 
miting esnasındA söylemiş olduğu bir nu -
tukta ezcümle demiştir ki: 

•- Ben hiç bir zaman bu memlt!:lteti bir 
Avrupa harbine sokmıyacağım ve bunu çok 
samimi söylüyorum.• 
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ince ipek çorabların 
dayanması için tedbirler 

Son seneler zarhnda ince ipek çora.b~ara ı 
faı.la rağbet varı Bacaklarının daha ınce 

ve fiizel ıörünmes.inl 1atiyen bütün ka -
dınlar ince tül gibl çorabları tercih edi -
yorlar. 

Fakat hangisine sorsanız çorablaruun pek 
çabuk aktığından, yırtildığından fikiyet 
etmt-ktedir. Hakikaten fimdiki çorablar in
celiklerinden başka oldukça da çürük ve da 
yanık.sız çıkıyorlar. Biz burada ince ipek 
çorabları kabil olduğu kadar uzun bir za
man yırtmadan giyebilmek için bazı küçük 
ta\·sfyelerde bulunacağız. Bu tavsiyelere ria 
yet ettiğiniz takdirde çorablarınızın eskisi
ne nazaran çok daha uzun müddet dayan
dığını görecıeluinJz. 

1 - Çorablarınızı aabn alırken gayet 
dikkatli seçmeli&lniz. Ayağınıza biraz bü
yük, yahut küçük bir çoreb muhııkkak ki, 
pek çabuk hırpalanacak, eı:ıkiyecektir. 

• 
lnailiz resmi tebliği 

Kahire 8 ( A.A.) 
Resmen bildirildiğine göre, İngiliz hava 

kuvvetlerine mensub bombardıman tayya
releri, dün, Cibuti - Addias·Abeb.ı de
miryoluna muvaffak.iyctli hücumlar yap
mı,Iardır. Addia-Abeba'nın 135 kilometre 
şarkında Avaş: köprüsü üzerine dört tam 
lı:abet kaydedilmiştir. 

İngiUz Somalisinde Hargeisa"ya da hü
cum edilmiş ve burada telsiz istasyonile 
Avrupalıların sakin bulunduitJ mahalleye 
bombalar atılmıştır. 

Eritre'de Harmil adnsında askeri bina
lara hasar ika edilmiştir. 

ingiliz tayyarelerinin hep'll, hu hareket
lrrinden üslerine salimen dönmü,tür. 

Adene hücum eden iki düşmnn bon1 bı:tr
dıman tayyaresi, avcılarımız tarafından ha
sarR uğratılmı,t.ır. 

Berbera'da yere inen bir S:ıvoia - 79 
tayyare!'ili bomba ile tahrib edilmittlr. 

5 eylül akşamı, dütman pike borrıbardı
man tayyareleri, Malta'ya hücum etmi1-
lerdir. Telefat yoktur. 
• 
ltalyan resmi tebliği 

ltalyada bir mahal 8 ( A.A.) 

İtalyan umumt kararg.ihının 93 numa
ralı tebliği: 

Bir deniz.altımız, Cebelüttank civar..nJa 
de\·riye gezmekle olan bir İngiliz harb ge
rTisini batırmıştır. Avcı tayyarelerimizin re .. 
fakatinde olarak bombardıman tayyareleri
miz Malta adası tersanesine hücum ederek 
yangınlar çıkarmışlar ve tahribat yapmt•
lar ve havuzda bulunan bir düşnuın deni
zaltısına tam babetle .bombatamış!crdır. 
Bombardıman tayyarelerimiz.in ate5ıle tar
dedile.n dilfman avcı tayy:ıreleri avcılarımız 
la muharebe etmeğe mecbur katmı,tardır. 
Bunlardan biri alevler içinde ı.ahlle, bir 
dikeri de denize düşü.rülmü.ftür. Bir tlçün
CÜSÜnün de düşmüt olmaaı muhtemeldir. 
TayYarelerimiz mürettebatından birkaçı ya .. 
ralı olııırak dönmüflerdir. 

Kwldenizde hava kuvvetlerimiz: bir düt
man kafılesine hücum et.m.iılerd.ir. Bir \'a
pura isabet vil:i olmUf ve ciddi ha!ara 
uğrayan vapur mürettebatı tarafından ter
kedi1mi~ttr. Diğer bir tayyare filomuz da 
Aden limanını bombardıman etmiş ve ce
reyan eden hava muharebe~Jnde bir düş .. 
man avcı tayyaresi dti,ürülmüftür. 

Dütman tayyareleri Bunayı hombardı
man etmı,ıerdir. Bir yerli a•ker yaralan
mıftır. 

Sovyet • İsveç 
ticaret anlaşması 

Stokholm 8 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Hariciye Nezaretinin bir tebliğine naza

ran, Moskova'da dün İsveçle Sovyetler ara
SJnda bir ticaret mübadele onlaşmaaı, bir te
diye anla,ması ve bir mali anlaşma imza 
edilmiştir. Bu anlaşmaların mer'iyete gir
melerinin birinci ll'"neıııinde iki memleket. 
arn""ndf\kl ticarf milbadelt-ler 150 milyon 
kurona baliğ olacaktır. İsve-ç, Sovyetlere 
vagon tekerlekleri, birinci neviden çelik, 
bilyalı tekerlek vesair aletler verecek, Sov .. 
yetler de İsveçe yaAh mahsuller, hububat, 
kürk, m11ınRanez veı:;aire ihraç edecektir. 

( __ B_U_L_M_A _C A__.) 
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Soldan saia: 

1 - Tencerenin bÜyülü - Saiın mukabi-
li. 2 - Şiddetli arzu • İçki. 3 - M ünkad • 
Alaturka musilude bir be•le. 4 - Vil&yet • 
Susamdan yapılan yağlı bir madde. 5 -
Erkeklerde olur. 6 - Bir mi11et. 7 - Ba
his - Mahsus. 8 - İrad .. Bir içki. 9 -
Dünyanın en fıUa nüfuslu yeri - Bir dev
letin diğer bir devlet nezclindeki ınümes
aili. 

Yukandan a~tıya: 
1 - Bir erkek lımıi • Harac, 2 - Emel

ler - Havlayan maymun. 3 - Çekiştir
mek - Yemek kal::-ı. 4 - Kırmızı .... Tica
ret yapan. 5 - Kesici bir ilet. 6 - Bir mev
sim - Bir nota. 7 - Deniz ken.'.ln ... Fut
bolda bir saf. 8 - Parçnlanmıf ıığac - İçki 
dağıtan. 9 - Cemi edatı • Yere serilir. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
joıoıvıEIN •IKIAIŞ 
OILIAIN •IKIAILIE 
KIO Ti• E AiTi 1 IH 
•IMIA 1KIE Tl•IMI 1 
Ki• NIEICIAITl•IR 
AINl•IKI 1 RIEIÇ_I_~ 
DIEIMI l iRI• MIAIL 
EIM EıKl•IDIEIPIO 
HIA Çl•ID OIL AiR 

2 - Gene çorablarınızı satın alırken u- zun bir muayeneden geçirmeU ve sakatı 
olup olmadığına bakmnhsınız. Bu esnada 
tırnaklarınıza dikkat ediniz. Çünkü küçük 
bir deri, küçük bir tırnak ilmiklerden biri
ne dokunmakla onu •.f8ğıya kadar kaçı
rabilir. 

ı··iE~·~·~·~·c~·~·~·;·ı 

3 - Çorablarıruzı giyerken ondan başka 
hiç bir teY düşünmemelisiniz. Çünkü ko -
nuşurken dalar ve dikkat.si% bir hareket 
yüzünden yırtılmasına sebeb olabilirsiniz. 

4 - Çorablarınızı jartiyere takarken üst 
kısmı bir iki kere kallayınız.. 

5 - Çorablarınızı her akşam soğuk su
da ıslatınız. Bir çift çorabı hiç bir zaman 
üç gün üstüste giymeyiniz. 

6 - Çorablarıruzı yıkadıktan ıonra avuç
lıyl\rak ıuyunu alınız.. Sakın sobanın ya
nında, yahut radiatörün üzerinde kurut -

Babçede ıölıe bir yerde kuru • 

a.111111111111111111111111111uıııı11111111111111111•1ııııı1111111ıııııııııtfıı~ 
Bir günde ne kadar meıa· 

fe katediyorlar? 
FOfl:t.acı: 25 Kilometre 
Lokanta ıarıonu: 15 
Ev kadıru her uman için 5 
Ev kadını büyük temWik 
günlerinde 
Büyük majazalardak.1 

12 

detcitneler 11 
İyt bir kapıcı 7 
FMa bir kapıcı 1 
Sosyete kadını 1 
Fener bekçisi 5 
Sinemll.daki matmazeller 15 
Yürümeyi seven ınütekaldler 2 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Funk'un nutku! 
Almanya lktısad Nazın Funl<'un 

Viyana ıergiılni açarken ıöylediji 
nutuk ile Franıa harbinden ıonra A· 
merikalı ıazetecilere verdiği beyanat 
arasında göze çarpan farklar vardır. 
Fuok'un gazetecilere verdiği beyanat .. 
ta büyük zaferlerinin neı'eai aururla 
kanşbnlacak kadar genif ölçüde his
sediliyor, her kelimesinin altında mÜ• 
tehakkim bir eda seziliyordu .. 

O vakit, Funk'a göre Avrupanın 
ikbsadi ~ngelleri ıunlardı: Versay 
muahedesi, Rusyanın piyasadan çe
kilmesi idi. Şöyle bİı' tashih ıekli ile-
• i sürüyordu; Rusyanın iatikhalde bir 
İptidai madde vericisi, İ4lenmit Al· 
man eıyası alıcısı 11fatile daba ziyade 
inkiıaf edeceğini bildiriyor, reri ka· 
lan Avrupa ülkelerinin ekonomik va
ziyeti, ticaret hacmi de o memleket 
halkının yapma seviyesi ile -ki bittabi 
bu Almanya tarafından takdir edi • 
lecek- baremlettirilecek. Bu suretle 
Avrupanın iktııadiyatı Almanyanm 
hükmü altında tanzim edilecek, hiç 
bir yerde satııtan arta kalan ıtok mal 
klllnuyacak, rekabet ortadan kalka· 
cak. 

Bu defa Viyana sergiıi nutkunda 
böyle bir el'oist diifüncenin yer alına· 
dığını ııörüyoruz. Hatti, geçen be
yanabnda yanht anla11lmaıı muhte .. 
mel görülen bu hususlar açık bir lİ· 
Sf\n ile tavzih ediliyor gibi. Alman• 
yanın hiç bir memleketi bİJ' İptidai 
madde üssü olarak kullanmak eme• 
linde bulunmadığı bilhassa musar • 
rahtır. 

Bay Funk cenubu f'U"ki Avrupa 
devletlerinden bahıederken, bu mem• 
leketlerin ziraatlerini, madenlerini, 
nakil vasıtalarını takviye etmek, Al· 
manyanın tecrübesinden, metodla • 
rmdan istifade ettirmek için emiriere 
İimiıde olacağını bildirmektedir. Bu 
teklifin her tarafta iyi telakki edil~ce
ğine ıüpbe edilemez. Harbin neticesi 
ne olursa olsun ·mütekabiliyet esası• 
na iatinad etmek ıartile- Avrupanın 
göbeğinde yaf8yan bu millet ile ti• 
cari ve iktııadi rabıtalarda bulunmak 
tarafeynin müstakbel menafii icabı. 
dır. Aksini kim iddia edebilir? Yalnız 
menfaat bir tarafa hasredildiği tak· 
dirde derhal Iibaı değiıtirip hıra f'k• 
!inde tecelli edeceği de inkir edile· 
mez. Viyanada verilen nutkun ikna 
edici olmıyan kısmı tudur: 

Almanya ablukaya alınmaıı, deniz 
yollarının kapanma11 ile biç bir zara· 
ra uğramamıJ, önceden hazırlan· 
dıkları için iktısadı ezilmemif, bilakia 
büyük mikyasta takviye edilmit; ıu 
kadar ki, denizaıın memleketlerden 
gelenlerin ve gidenlerin yerini cenub, 
tark ve ıimal hududlan almıı. 

Nutkun bu kısmını kurulmuı olan 
Almanya iktısadiyatı ve ıeneler, bem 
çok uzun senelerdenberi neıredilen 
resmi istatistikler tekzib eder, mabi • 
yettedir. 

Her ıeyden evvel malİımdur ki, Al· 
manya harici ticaret hacminin yüzde 
altmıı,ndan fazlaaını denizaıın mem· 
leketler ile temin ediyordu. Harb ea· 
nasında bunun yerini kara hududu 
ile bağlı memleketler tutabilir mi? •• 
Suale menfi cevab vermek için üç e
ıaılı vaziyet vardır: 

Birincili, Avrupa kıt' aıının alım ve 
satım kabiliyeti diğer dört kıt'anm 
yerine kainı olacak kadar yüksek de· 
ğildir. 

İkinciıi, Avrupa topraklarının diier• 
lerine nazaran verim nokaanhğı var• 
dır. Bu yüzden bir çok iptidai mad· 
delerin iıtibsali.tı, İıtilıliki karıılaya· 
madığı gibi mühim bir kısmını tama· 
men haricden ıetitmek mecburiyeti 
vardır. 

Oçüncüıü de, kara yolu biç bir 
zaman deniz yolu nakliyatı vazifesini 
• ne kemiyeten, ne de keyfiyeten • ifa 
edemez. Bahusus, barb dolayııile fOSe 
ve demiryolu ıebekeıinin askeri ıev
kiyat ile iıııal edildiği yıllarda ... 

Halbuki Almanya en ziyade aana• 
yii münkeıif ve sanayi mamulihm ıa· 
tıp, yerine ham madde almakla ıe
çinir bir memleket olduğundan, otar· 
chie sisteminden uzak kalmağa, diier 
memleketler ile çok sıkı bir iktısadi 
münasebet tesisine mecburdur. Bunu 
Almanyanın 1938 senesi itbali.t 
Ye ihracatının eıya nispetlerini tetkik 
etmekle daha vazıh bir ıekilde ıörÜ• 
rüz: 

1938 ithali! ve ihmcah 100 ka~ul 
edildijpne ıott 

Canlı haY''llll 
HnyvRnt ııda madd~leri 
f\ebati cıda mıııddeleri 
içet'ek ,.e cıda madde~ı 
Ram madde 
Nim mamul madde 
:\Jamul madde 
Tekl'"ar ithal veya ihrac 

ithali.t İhraca.t 
2,07 0.03 
8.79 0,13 

21,SO 0,52 
6,37 0.47 

39.95 9,59 
rn.10 7,u7 
7,28 81.53 

_!l4 0,1)8 

100 100 

Listede dikkati çeken cihet Alman· 
yenın mühim miktarda ham madde 
ithal eden, buna mukabil ihracatının 
yüzde 81,53 ünü teıkil eden dört 
milyar 285 milyon 899 bin marklık 
mamul e,ya15ını aabnakla harici tica
re-t muvazenesini temin eden bir 
memleket olarak l'Örülmesidir. Bu 
vaziyeti de, kara hududlarile bağlı 
olduğu memleketlerle, yukanda yaz· 
dığımıa ıebeblerle idameıine imkiin 
tasavvur edilemez. O halde, Almanya 
harb için biriktirdiği ıtoklar eridikçe 
ablukanın memleket ekonomiıinde 
teıirlerine phid olacaktır . 

Sadreddin E N V E R 



SPOR 
Beşiktaş Maskesporu 4 -3 yendi 

Maç heyecanlı ve mütevazin geçti 
Dün, en mühim spor hldisesi, Anka.ranın 
~kespor takımile İstanbul lig pmpiyonu 
Bqiktafın yapacağı futbol maçı idi. Lig 
nıaçlarının arifesinde, İstanbul prnpiyonu
nun Ankara takımı karşısında alacaA.ı netl
~yi. binnetice takımın kuvvetini merak 
edenler, ancak 1200 kişi kadardı. Maç her 

nedense, 4 te ilin edilmesine rağmen 5 te 
ba,ladı. Hakem Hüsnü de takımlaı'l!l vak· 
tinde sahaya gelmemeleri üzerine tekrar 

giyindi ve hakemliği iki tarafın ricası üze
rine bu seneki kurı mezunlarından Bülend 
ııaptı. 

Hemen ıöyliyelim ki hake-nio dün
kü idaresi hiç de fena değilJJ. Be-
fıktat birinci devrede bozuk bir 
oyun çıkardı. Sol tarafta va kille 
büyük ümidler vermiş olan Tank aksa yor, 
&'.lntrfor Orhan da ht:?p geri kalıyor, içler de 

kendi çıka.rdıklan topu kaleye kadar sür
meğe mecbur oluyorlardı. İkinci devre g~ 
ren santrforun ileri oynams.sı takımı gali
biyete götürdü. Maskespora gelince, hep 
gene oyunculardan mürekkeb ol~., bu ta
kım dün hiç de mağlQbiyeti kabul ederek oy 
namadı ve İstanbul pmpiyonunu müte
madiyen yakından tehclid etti. Tak.uru ça
lıttıran Salihaddin, idmanların atletik bir 
tekilde yapıldığını ve haftada bir kere çlft 
kale oynandığını aöylemektedir. Maskespor 
dün bu tekil idmanın faydasını gördü. 

Oyuna Befiktat batladı ve soldan Maske .. 
ıpor r.alesine kadar dayanan akın pek de 
müessir olmadı. İki takımın da gene ve he
yecanlı oyunculardan mürekkcb olması; 

topun biraz da tuursuzca ortalarda dolaştı
~lmasını mucib oluyordu ki, Ankara takı
nn Beo:iktaf müdafilerinl adamakıllı tafır
tan bir akın yaptı ve 4 üncü daldkad.a sol 
için kar,.ıklıktan utifade etmesile bir gol 
sıkardı. 

Betiktaşm gol yemesi, takımın toplan
masıca ve tecrübeli iki oyuncu olan Hakla 
ile Şerefin fUurlu ve nlıım bir rol oyna
malarına aebebiyet verdi ve Beşiktaş, he
men rakib kaleye yerle,ıı. O kadar ki Şe
ref üç defa bariz gol pozisyonuna girdi. 
Fakat çektiii fiiller güzel olm.sına rağmen 
hep kale direklerini aıyırarak avut." çıktı. 

Bu esnada Maskespor takımı ta.mamlle te ... 
dafül bir ıistem takib ediyor ve iki içini 
geri oynatıyordu. Beşiktaş bir müddet bu 
tekilde, netice:siz olarak sıkı,tırdıktan sonra 
geVtedi ve Ankara takımı kombine bir 0"' 

yunla geçtiji. ataklarda, oldukça muvaffak 

oldu. Beıiktat son mUdafaasına kadar da ... 
yanan Ankara akınlan clddl birer tehlike 
halini alıyor ve İstanbul takımının iki tec

rübeli iç oyuncusu arasıra açtıklan oyunla 

takımlarını biraz dUzgün oynamaA:a sev ... 
lı:ediyorlardı. 

tedrict bir surette tekrar açılan Beşildat 
oyunun son dakikalarına kadar hep ııkıt
tırdı. Bununla beraber ilk anlardaki tazyik
te olduğu gibi Ankara takımı müdafruw 
tuursm hareket etmiyor ve daha emniyetli 
oynuyordu. Devre aonuna doğru Beşiktaş
tan Orhan sak.atlandı ve yerine Kemal gir
dL An.kara takımı Beşiktat taı:yikından 

kurtuluyor ve rakib kaleyi tehd;de baflı

yordu ki haftaym 1-0 İstanbul takımı a
leyhine bittL 

İkinci devreye takımda tadili! yaparak 
çıkan Be,iktaş bunun semeresini üçüncü 

dakikada sördü. Top bir müddet ortalarda 
dolattıktan sonra, Maskespor kalesi 6niinde 
beliren bir tehlikeyi santrfor İbrahim he

men &ole çevirdi. 
Bunun üzerine Ankaralılar Beşlkta7 kalo

aine aktılar, fakat ,üt pozisyonuna girdik ... 

leri halde pasla,makta ısrar etmeleri bütün 
akınlannı neticesiz bırakb ve Beşiktaş sey ... 

rek yaptığı akınlardan birinde Şerefin gü

zel bir 1ütiJe on üçüncü dakikada ikinci 

\•e galibiyet golünü attı. Bu gol üzerine 
ı1askespor, bir kaç akın tecrübesinden son
ra rak.ib kaleye iki defa aktı ve ı,te bu a ... 
kınların ikincisinde Ai; açıiın güzel bı;. or
tasına, yanlıf çıkıt yapan B<ıikta, kalecisi
nin hatasından, Ankaralı sol iç haGf bir ka
fa ile istifade ederek takımını berabere va
ziye~ çıkardı. 

Maamafih lleıilctaı hemen harekete geç
li ve galibiyeti muhakkak temin maksadile 
olacak üstün bir oyun tutturarak İbrahimin 

llkı tiltile üçüncü sayıyı hemen çıkardı. 

Fakat Ankara ta.kum bundan evvel de 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AY KUT 

olduğu gibi bu gole gene kolayca mukabele 
etti. 32 nci dakikada Beıilclaf aleyhine ve
rilen frikilti Ankara santrforu Celal, gü
zf'l bir ,ütle Beşik.ta, ağlarına takaıak tek
rar beraberliği tesis etti. 

lıtanbul takı.mı bu vaziyeti bozm.ık için 
atak üstüne atak yaptı, fakat Anknranın 
nefesli oyunculan da Beşiktaf kalesini z:i ... 
yaret ebnekte kusur etmiyorlardı. Nihayet 
Beşiklat elde ettiği bir çok fırsatlann kaç
masına mukabil, Hakkının l?ir ara pasına a
yak koym.asile, galibiyet golünti. ancak 
44 üncü dakikada atabildi. 
Befiktaş: İsmail (Çafatino) Yavuz, En

ver, Memduh. Halil, Hüseyin, Sab>haddin 
(Şakir), Hakkı, Orhan (İbrahim) Şeref, Ta
rık. 

Maakespor: Hıfzı, İbrahim, Necdet, Meh
med, Reşad, Mwa1 Ömer, Adem, Celil, Ah
nıed, Kenan. 

Diğer maçlar 
Dün baı.ı futbol takımları da lig maçla

rına hazırlık olmak üzere aralarında hu
susi w,ııa,malar yapmışlardır. Sabahleyin 
Şeref stadında Beyoğlusporla Kurtuluş oy
namıtlar ve Beyoğluspor 2-1 galib gelmit· 
tir. Aynı •!adda Şişli ile Galata.porun yap
tığı maç, Galatasporun üstün oyunlle geç .. 
miş ve Şişli 3 - 1 mağl\ıb olmuştur. 

Galatasaray takımı da Feriköy sahasında 
Feriköy takımile bir maç yapmışbr. Tatn3-
rnile gene oyunculardan mürekkcb bir ta• 
kımla çıkan Galatasaray birinci devreyi 
3-2 galib bitirmi,, ikinci devrede de attığı 8 
ve yediği 1 golle oyunu 11-3 kaz.aıınuştır, 

Beykoz çayırında da Vefa Ue Beykoz 
takımları karşı1afmtşlıırdır. Birinci devreyi 
1-0 galib bitiren Vefalılar, nefesli ve jd ... 
manh Beykozun ildncl devre zarfında üç 
gol atma.sına mini olamamışlar, buna an ... 
cak iki golle mukabele edebi~lerdlr. Ne ... 
ticede oyun 3-3 beraberlikle bitmiştir. 

Fener bahçe kongreııi 
Beden terbiyesi nizamnamesine intıbak 

etmek meselesini görüşmek üzere dün Fe
r.crbahçe umumt heyeti kulüb binasında 
sabahleyin bir toplantı yapmıştır. 

Nizamname metni henüz kulübe gönde ... 
riJmemiş olduğundan Fenerbahçe dün de bu 
h,1susta müzakerede bulunmak imkRnmı 

bulamamıt ve kongrede bulunanlar beden 
tPrbiyesl mevzuatile kulüb nlzamnAmcsi -
nin imtizacında bir mahzur görın~mekle 
beraber ancak nizamname metnine ittila 
ba.cı:ıl edildikten sonra bir karar verileDile
ceiinl tebarüz ettirmişlerdir. Netic~de bu 
kararın Beden Terbiyeıi Umum müdürlü
ğüne arzına idare heyeti memur edilmi,
tir. 

E'llllllllllllllllllllllltllllllJllllllllllllllllllllllllllllUllllllllJlflllll'; 
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1 EYLUL 1940 

12.30 Program. 12.35 Müzik, 12.50 Ajans, 
13.05 Müzik. 1320 14.00 Müzik (Pi.) 

18.00 Program. 18.05 Müzik (Pi.) 18.40 
Caz orke~tra~ı. 19,10 Fasıl heyeti, 19,45 A
jan,, 20,00 Türk. mu"ikisi. 20.M Konuşma, 
20,4S Dinleyici dilekleri, 21,10 Üç, iki ve bir 
piyano ile caz partalan, 21,30 Radyo p:az.e
tesl, 21.45 Müzik. 22.30 Aja115, 22.45 Dans 
müziği (PL), 23,25.'23,30 Yarınki program. 

R A Ş t D R I Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu akşam Beşiktaş Haşimbey 
Aile Bahçesinde 

AFACAN 

Komedi 4 perde 

Heyet her pazartesi akşamı Beşik
taş Haşim bey Aile Bahçesindedir. 

ABONE ŞARTLARI°"\ 
Türkiye için: 

Bir ay !ık 90 kwııf 

Üç aylık 250 • 
Alb aylık 475 > 
Senelilc 900 , 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kuruı 
Bir senelik 1600 • 

İmtiyaz Ahibi ve başmuharriri: 
Nedp Ali KUÇuKA 

Umtım oe4rıyab idare eden Yazı 
İ,len Müdürü : 

Ce-nnl Hakkı SELEK 
Ba~ıldıtı ver: Cumhuriyet l\1ıtthna51 __I 

Macera Romanı 
TEFRiKA: a2 

- Oh! dedi. Yanın dolar bile 
Ceyrek dolar yeter. 

1 

ebnez. f mb'aJi d_~ var. Bu takdirde zarar, hiç değilse, 
.. .. ır ~ı.yar doları bulacaktır.... Sen bir 

- Cebinde para falan yok mu? 
servetin bundan mı ibaret 1 

Butün H.uıdlısın deiil mi:'. 

lrgad, istemeye istemeye, itiraf etH: 
Sefalet.in ıon derekesine dütmiif olan 

adam omuzlarını silkti. •- Tam bir HindJi değil de yarı Hindli. 
ol- Babam orta Amerikanın en büyük HindU 
acı kabile.!"i olan Mayalardandır. Halis muhlis 

Bu harelı:etile cebinde on parası bile 
madıGıru anlatmak isteyordu. Sonra, 
acı llive etti: Hindlidir. Fakat Hindli kadınlar hofuna 

•- İki yüz elll dolarlık borcumdan bafka 
,u dünyada bir ff!!yciğim yok! Bu borc yü· 
z.ünden, çiftlik sahibinin yanında köle 
gibi çahşmağa mecburum ve memleketin 
kanunlanna göre borc ödenmeden çl.ftlik
ten ayrılamam ..• 

•- Demt-k 5enin değerin iki yüz elli do· 
lat-•. , Fakat biliyor musun ki, bir kibritle 
yüz milyonlarca doları yakıp kül ettin. 
Ei•r P"trol kanalizasyondan sızıyorsa mem
leketteki bütün kuyuların tutuıması ihti-

gitmemiş ve Tierra Kaliente'den bir melez 
kız almı,. Ben dünyaya geldikten sonra 
anam Barbadlı bir zenciye kaçınca babam 
da tekrar Kordiler'e dönmÜf. Ben de, ba

bam gibi, Tierra Kalil'nte'Ji bir melez kıı: 
sevdim. Kız para istiyordu. B'n de kız için 
yanıp tutuşuyordum. Bu yilzdf!n kendimi 

iki yüz dolara köle olarak: sattım. Fakat 
n~ kızı.n yüzUnü gördüm; ne paranın ... &ş 
yıldır, çiltlikte ırgadlık ediyorum ve hilol 
da iki l/Ü< elli dola.· bor5luywn.., 

H'.A'.KfK'.A'.T 

istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zart usullle aşağıda cins miktar 
tahmin tiatları yazılı üç kalem iaşe maddesi 25/9/940 günü satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün Komisyonda görülebilir. Isteklilerln belll gün ve saatten 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Koml.syonuna tekil! 
mektublarını vermeleri. (8169) -Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zart u.sullle aşağıda cins, miktar, 
tahmin flatları yazılı üç kalem iaşe maddesi 24 / 9/940 günü satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün Komisyonda görülebilir. Isteklilerln belll gün ve saatten 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Komisyonuna tekllt 
mektublarını vermeleri. (8173) 

C i n s 1 Miktarı Muhammen B. Ilk T. Münakasa saat! 

K. Fasulye 
Nohud 
K. Mercimek 

Ton Lira K. Lira K. S. D. 
800 188000 10650 00 15 
400 54000 3950 00 15 30 
200 38000 2850 00 16 -Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 11 /9/ 940 günü 'aat 15.30 da 30 ton nohud 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedell 3900 llradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebillr. ısteklllerln b•lll gün ve saatte yüzde on beş kat'! 
temlnatlarile blrllkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (8376) 

Gümüşsuyu hastanesi için s/n~İi~ olarak 45 ton koyun eti 11 / 9'940 günü 
saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedell 22050 liradır. Şart
namesi her gün Komisyonda görüleblllr. rst,,klilerln belli gün ve saatte yüzde 
on beş temlnatlarııe birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (8300) -Komutanlık kıtaatı senellk ihtiyacı için 29 / 8/ 940 günü yapılan münaka-
sasına tallb çıkmayan 150 ton sadeyağı 10/ 9/ 940 günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 187500 llradır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebillr. ıstekltlerin belll gün ve sa
atte yüzde on beş temlnatıar!le birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 18301) -Nakliye motörlü blrllkler okulu için 10/ 91940 günü saat 10 da 10 aded 
SKODA 110 tipi tallın otomoblllle 48 muhtellt cln.ste yedek malzeme satın 
alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görüleblllr. Hepsinin muham
men bedeli 25000 llradır. isteklllcrin belll gün ve saatte yüzde on beş temi
natıarile blrllkte Fındıklıda Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(8388) 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden: 
\.... .. 

Sirkeci Garı ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 santim makadam şose 
yapılması ve topeka sistemi as!altıanması işi 9500 Ura muhammen bedelle ve 
kapalı zarf usullle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 18 eylül çarşamba günü saat 11 de Sirkeci 9. uncu Işletme bi
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Isteklilerln ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaikle % 7,5 n!Sbetinde 
muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarllarını 
Komisyona vermeleri !Azımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan ve
rilmektedir. <8077) 

İstanbul Belediye Konservatuarından : 
Istanbul Kon.servatuarına talebe kabul ve kaydı yenileme işlerine eylülün 

on ikinci perşembe günü başlanacak ve eyliıl sonunda nihayet verilecektir. 
Pazartesi ve Perşembe günleri saat 14 ten 18 e kadar mezkur Müdürliiğe 
müracaat edilmesi. (8371) 

.. . 
: 
.·. ~ ' 

. · .. 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 IKP.AMIYELERI ı 

T. 1$ BANKASf 
1 aded 2UOO llralıiı - 2000.- um 
3 • 1000 • = 3000.- , 
6 • 500 • - 3000~ • 

12 • 250 • - 3000.- , 
1940 Küçük 40 • ıon • - 4000.- • 

75 • 50 • - 3750.- • 

Cari Hesablar ııo , 25 • - 5250.- • 

Ke,ideler: 1 eubat, 1 mavis, 

;KRAMİYE PLANI 1 ağustos, 1 iklncitefrİn tarih· 
IPrinde yapılır. 

Francis J.1organ'la 'aya balta görmemiş başına geçirmişti. Asil bir çehresi vardı. Bu 
ormana daldıkça dalıyorlardı; Solano'ların çehredt.> saffet ve idare kuvveti okuııuyor
kafilcsine yeti~mek için acele ediyorlardı. du. İsp'.lnyol ırkının kanı karı,mamif bir 
Jüşitan petrol kuyularında gittikçe daha örne~ini aksettiren sehrcdeki göLler ima
ke!<i! bir duman yükselmekte idi. ların sonsuz karanlığına dalmıştı. Bu göz-

Bu ıırada, cıvardaki dağların en tenha !er ~eşten, renkten ve tabiatın güzel
bir yerinde başka h.1diseler cereyan edi- lik!rrinden ebediyen mahrumdu. 
yordu. Ve bu hiidi.ı:::eler kovalayanlnrla ka- Bu ihtiyarı meşhur heykeltraş Rodin'in 
çanların hepsini ister istemez bir araya ' .~fütcrckkir• adındaki heykeline de ben
toplayacaktı. Francis'le Henry, Leonsia ilf! zf'tmek mümkündü. Güzel kadının okuyu

iSTiKLAL LİSESi 
KIZ ve ERKEK- LEYLi ve NEHARi 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzade başı Polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

,.kr?~~ Yeni Kolej 
iLK ·ORTA LiSE 

Nehari 
Kız 

Taksimde Sıraselvilerde Yeni açıldı. 
:Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü: l\f. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OORETIMINE geniş mikyasta ebeJll• 

miyet vermek, sınıfiarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin çalışma v• 
lnklşatı, sıhhat ve lnzlbatile yakından a!Akadar olmaktır. Mektebin dentr.e 
nazır kalöriterli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. Hergün şaat 

ı (9 ile 18> arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

Lisesi Satınalına Galatasaray 

Komisyonu Reisliğinden : 
Galatasaray Lisesinin 1940 mail yılı ihtiyacı olan 6000 kilo tavuk eti kliOS~ 

59 kuruştan ve 6000 kilo hindi eti kilosu 47,5 kuruştan 20/IX/1940 cuma gÜll 1 
.aat 14,45 te Ll.seler Muha.sebesl binasında toplanan Komisyonca kapalı zar 
usulile ekslltmesl yapılacaktır. ilk teminatı 479,5 liradır. Isteklllerinln oaııı· 
tasaray Lisesi Idaresine müracaat ederek 4artnamey! okumaları ve !halede~ 
bir saat evvel kapalı zartlarını vermeleri. (8163 

Bandırma Belediyesi Elektrik 
İşletme İdaresinden : 

Lira Kr. 
85 Muayene ve ayar. 

ı 85 Muayene, ayar ve temizleme. 
2 50 Muayene, ayar, temizleme ve tamir. 

75 Etiket. 
Bandırma Belediyesi elektrik işletme idaresince tahminen 400 kadar ıııu~: 

tel\t elektrik sayacı muayene, ayar, temizleme ve tamirleri yukarıda göSter 
len muhammen bedellerle yaptırılacaktır. Işbu ihale açık eksiltme usullle Y:; 
pılacaktır. Buna aid şartname bedelsiz olarak idareden verilir. Eksiltme 2 
9/940 salı günü saat 18 da Bandırma Belediye Encümeninde icra edllece~tır; 

Muvakkat teminat bedeli olarak 75 lira yatırmak mecburidir. KevflY'
1 

isteklilerce billnmek üzere llAn olunur. (83SO 

,~====~============:;~~;:::ı 
l -. Ista~ul-Belediyesi !_IAnları ~) 
Tahmin bedeli Ilk teminatı 

1536,00 115,20 Yollar ve köprüler tamiratında kullanılmak UZC~ 
... alınacak 200 metre mikıibı mıcır ve 30 rne 

1250.00 93,75 
mlkAbı kum. 
Haseki hastanesi için alınacak 5000 metre gol 
idrotıl. 

Belediye mevki tababetleri için alınacak 12 ade<I 
madeni lavabo. 

780,00 58,50 

2692,50 201,94 Karaağaç müessesatı için alınacak boya vesaif 
levazım. 
Darülacezenin yıllık ihtiyacı için alınacak 9~ 
kilo tereyağı, 30,000 aded yumurta ve 4000 ad• 

1940,00 145,50 

limon. d 
Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı muhtelli ıııev• 

satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnameler Zabıt ve M:uame1At Müdurl~ü kaleminde görülecektir. rııall 

12191940 perşembe günü saat H te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblet~! 
llk teminat makbuz veya mektubları ve 940 yılma ald Ticaret Odası vesika!•! 11 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. <~ 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun mühendis ve ten memuru kısımlarının inşaat ve mal<~'. 

şubelerine talebe kaydına 2 eyliıl 940 tarihinde başlanarak 30 eyliil 940 tal 
hinde pazartesi günü akşamı saat 17 ye kadar devam edilecektir. Jf 

son günü müstesna kayıd muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye J<Jld 
yapılır. JP 

Orta okul mezunları imtihanla alınır. DlRer şartları öRrenmek lsteyenl•~ı 
bizzat veya mektubla okula müracaatleri ilAn olunur. (78 

İstanbul Erkek 

Okulu 

Öğretmen 
Direktörlüğünden: 

c i n s i Miktarı Bedeli Teminatı 
Ekmek 25000 - 32000 10,75 258 ..,../ 
Un 1500 - 2000 17 
Makarna 200 - 300 25 
Şehriye 100 - 150 25 38 
Irmik 100 - 150 15 ./ 
Beyaz peynir 400 - 700 50 
Kaşar peyniri 200 - 300 85 U ıııı~· 

2/9 '940 tarihinde yapılan ekslltmede istekli çıkmadığından yukarıda tr1l' 
tarları ve bedelleri yazılı erzak için 12/9/940 perşembe günü tekrar eI<Sl!•JP' 
yapılacaktır. Taliblerin mezkur tarihte saat 14,30 da Liseler Muhaseııecil"' '' 
teminat mektub veya makbuzlarile müracaatlerl ilAn olunur. ~ 

Münakalat Vekaletinden : 
•'' 1 - Vekalet otomobiller! için 2747 Ura 25 kuruş muhammen bedelll 550 ~·~.;ı 

benzinin 21 eyliil 940 cumartesi günü saat 10 da Levazım Müdüriüğiil' 
Komisyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 206 lira 4 kuruştur. '/}at 
3 - Şartnamesi parasız olarak verlllr. ısteklllerin kanuni veslkalarile ııı~0ı;ı 1 

gün ve saatte bulunmaları. c521 h ;:;-' 

On dakika sonra, Bma düşünücil bai!JLnı 
kaldırdı; havay1 kokladı, ve gene kıza kı
raate devam etmemesi için işaret etti. 

f\ferscdes de ihtiyar amayı taklid ederek, 
havayı kokladıktan sonra: 

•- Ey idil insan! dedi. Belki ıambanın 
kokusudur. 
•- Hayır, Mcn:edes! petrol yanıyor. Fa

kat ıambııdaki petrol değil. Koku uzaktan 
g<!liyor. Kulağıma sil&h 5e.;leri de geldi. 

d" 

aile.,i, kaçak ırgad, çifthk aahibleri, jan- r:unu dinlerken, sahiden, .DüoünücÜ• ye 
darmalar, Jefe Poliliko ve Sinyor Turres be-nıiyordu. \rıikıa, ihtiyar adam kördü; dim. 

Tuhaf fey, ben hiç bir teY itilme-

Dağın öte tarafında, lıikim bir n~~f 
bu sırada başka bir adam, kulağını ~" 
yapıştırmıt ve kılıcının yassı tara.file "11.ı.d 
rarak cevab vermişti. Sonra, koslc~0\·ıJ' 
ve içi bof bir ağaca yaklaıtı. Elini cı''"; 
ğun içine soktu; ve bir kilise çaJlbit 
çan çalışı gibi, ağacın içine asılı bif ~~ 
çekti. Fakat çan seıine benzer h1ç 1"' u5f 
isitilmemiısU. Buna mukabil, baŞ1~ ,P 
tünden on altı metre yilksekte. b~r1'' ~ 
dalı, yukarıdan afağıya doğru bıt i 11'1", 
!orun kolu gibi hareket etti ve •Y0 et• _4 
cevab verdi. Daha uzakta, d?.ğlar!D f)f~ 
ğinde, bir el aynasına akseden gü.n~' batil 
magaradaki ihtiyar lminın ern.riJ'll ~ 
adamlarına ulaşbmııştı. ,ı l'1, 

bir sinema filmindeki aktörlt'r gibi ayni fl'kat ı-uhu her ,eye nüfuz edebilecek ka- Kızım1 gözleri açık olanların be -
sahnede arzı endam edeceklerdi. Fakat bu- dar kuvvetli idi. Bir ino;anın işlediği suç- nim kadar Jşitıneğe ihtiyaçları olmaz da 
nu henüz kendHcri de bilmiyorlardı. ?ltu- ları kolayca anlayabildiği gibl fari1etll in- ondan. Şu tarafta üstüste bir kaç el ıilih 
kadderatın ne hazırladığı meçhuldü. Sinyor sanları da derhal keşfetmek hassasına ma- atıldı. Evlidlarıma söyle, ne olup ne bit-
Alvareı: Torres, bir taraftan Tomas Rega- likti. tijitini anlasınlar ve bana haber getirsinler! .. 
nın vadetHıti mükcilab düşünüyor; bir la- İhtiyar elini kaldırarak kadına sük\ıt et- Men.edes, &mi ihtiyarın önünde huşu 
raftan da, hayalen, Leonsia ile 8üğün der· meşini anlattıktan sonra, kitabda dinlediği ile yerlere kadar eğildi; sonra, magaranın 
nek yapıyordu. ylcr hakkında düşündüklerini iz.ah etti. ağzını örten kalın perdeleri aralıyarak, 

• 4 • , 4 • • • • • • • • • • • Ağır ağır şunları söyledi: aydınlığa çıktı. 

Şimdi, okuyucularla beraber, dağların •- Bugün insanları idare eden konunlar Magaranm ağzında kayalara oturmut iki 
tenha bir yerinde esrarengiz: bir mağaraya haddi zatinde ne kadar doğru olursa ol- muhafız bekliyordu. Ellerindeki ailAhtan 
gireceğiz. Mağarada ihtiyar bir adamla sun tatbikatta esas mahiyetini kaybediyor. başka bellerinde kısa birer kıhcla birer 
gene ve güzel bir kadın yan yana otur- Adalet bu şekilde tecelli edemez. Knnun yatagan da vardı. Gene kızın emri üzerine 
muşlardı. Gene kadın, gaz limba!ının ışı- v~kıa kanundur; fakat onu bilerek, anla- yerlerinden fırladılar ve kayıbdan emir 
ğında, yüksek sesle, BJackstone'un İspan- yarak tatbik etmek gerek.... Bize gelince, veren reislerini eğilerek ael3.mladılar. 
yolcaya çevrilmit blr eserini okuyordu. biz burada adaleti tam manaslle tevzi etli- Muhafızlardan biri, kılıcının yassı tara -
İkisinin de kolları ve ayakları çıplaktı. Ka- yoruı. Hiç bir nüfuz \'e tesir altında kal- file, oturduğu kayanın üstüne vurdu· wn
ba keten bezinden yapıl~ıf kukuleteli bir madan kanunun hükmünü icrada serbestiz.. ra, kulağını kayaya yapı$hrarak dinledi. 
harmani giymi.Çlerdi. Kadının kukulE!lcsi Devam et, Mersedes! .. Okuduğumuz mu .. Hakikatte bu kaya, dağı baştan başa ka
omuzlarına düşmüştü. Siyah ve gür taçlan harririn hakkı var. Doğru söyleyor ve ki .. 1 leden bir maden damarının dışarı fırlamıf 
ıoıe 5arpıyordu. Fakat ihtiyar kukuletesini tabları 5ok iatifade bahttır!. ! bir 5ıkıııbııından batb bir .. l deiildL 

Kuarlz maden damarının ihtizB:tl~(l')Jl~~ 
naııına aksed~n günef ,~alerı .. ve ,.,,dıı6~ 
yan ağaç dalları vasıtasıle kor h ~ t>'
htıküm sürdüğü bu vahıi da~lar p< 
muhabere edebiliyordu • 

•• 
• • o o o o • • o • o o o o o o ,,dl"' I~ 
Enriko Solaoo, oğulları AJe[cs.' ocİ-' ~ 

Rikardo yanında olduğu halde fr'JJ'-,fltl" 
stratejik huQ'ası sayesinde epeyce V" 14~oı 
kazanmıştı. Leonsla ise at üstUnde b"~ 
ry'nin refakatinde bira~ gerideD , 

takib ediyordu. ~•Y' ~·· 
Kafile, zaman zaman, durup at )(:leio ~ 

kıyor; ve FE'ancis :P.torgan'1. be ııe 
Delikanlıdan hiç bir ses çıknıaYlJl~ 
endiıe etmeğe başladı. ,rl 

(Arl<aJI. 

f 


