
SON HAVADiSLER 

ingilterenin Midlanda 
mıntakaaında 

Bir çok yangınlar 
çıktı 

...................... -........ . ................................. 
"Yalnız malum maddeleri, değil şimdiye kadar İ 
lngiltereye ihraç edilmiyen ve sizde pek bol olan 1 
ihracat mallarınızı da Türk çiftçisine hakkı o-l 
lan iyi parayı ödiyerek alacağız,, : ------------- ------------·~ ..... : 
b.nıir, 28 - lnglliz mUbayaa §lrke· \ nı,, Ucarl temular teıılı edeceğiz . 

tinin §ark milmcsaill Lord Glem A:ı· Yakın bir vakitte muayyen ve ma· 
karaya gitm~Ur. Lord AnkaTada IOm TUrk ihracat. maddelerini geniş 
memleketimizden mubayaa edilecek mikyuta mtibayaa etmekle kalmıya 
mallar Uzerlnde lema.sıar yapacak ve cak, ;ılmdiyc kadar İngiliz piyasaları· 
oradan KarabUke de gidecektir. na ihraç cdilmiyen ve memlekcUnlzıll' 

Lord tekrar tzınire dönerek piyasa· pek bol olan ihracat mallannızı da sa· 
dan mUbayaata başlıyacaktır. lm alac&#'Jz. lılUba.yaatımız Türk çift· 

Mümessil buradan hareketinden e~· c;lslne hakkı olan iyi parayı ödlyerck 
vel bulunduğu beyanatta dcmloUr kı: yapılacaktır. Bun<lım başka Türkiye· 

''- lzmirin bu derece zengin \'e nln ihtiyacı olan ltha!At maddelerini 
verimli olduğunu zannetmiyordum. lz· de biran evvel temin etmete c;aıı,,ınak 
mir bize yenl bir çah§m& a:tlıa.aı ola· tayız . ., 
caktır. İzmir fuarının bundan evvel 

J,,oıulra, 28 ( A.A.) - Fransıı 
m.tiE)~emlckc imparatorluğunda; 
emin menbalardan alman mal(l· 
mat, Vi~i hükümetinin tazyiki 
altında Fransız müstemlekeleri~ 
nin mütarekeyi kabul ettikleıinl 
fakat general dö Gol'ün kuman.. 
dası altında bulunan hür Fra.n· 
sız kuvvetleri lehinde biiyillt 
miktarda unsurlar mevcut ol., 
duğunu göstermektedir. 
Zannedildiğinc göre Pasifikte 

"Yeni HebrİG"'~·· de.ki Fransız 
ahali filen, iy '·abcr alan mah .. 
fillerde askeri rir kudretten zi• 
yade maneviyatı yükselten biı:ı 
kaynak olarak telakki edilen ge., 
neral dö Gol tarafına geçmişler .. 
dir. 

ziyaret. ettiğim 2,5 milyon nüfuslu 
Glaıkov fuarından daha gUzel olduğu· 
nu aöyliyebillrl.rn. MUme11ııı bulundu· 
ğum birlik Türk ihracat ve lthalAtçı· 
ıarma azami yardımı göstermek ka· 
rarındadır. Başlayan ticari mUna.aebet 
!erimiz yalnız harp zamanına alt ol· 
mıyacaktır. Sulh zamanına kavuotu· 
ğumuz vakit ılmdlklndcn daha ge· 

Hava işçi ve makinist 
mektepleri açılacak 

Para§Ütçü grupları yurt içindeki 
seyahatlerini geniıletiyorlar 

Aııl.-ara, !JS - Türk Hava Ku· 
rumu, memleket gençliğinin u. 
çuculuğa karşı gösterdiği büyük 
rağbet ve alaka ka~rsmda faa
lıyetını inlfiji.l eftirc· 
bilmek i1:in yeni tedbirler almal~. 
tadır. Bu mcy:ında havacılık fa
aliyetinin mevcut olduğu mınta· 
kalarda işçi ve makinist mektep. 
lcri açılması kararlaştırılmı§tır. 
Bu mekteplere alınacak talebe
ye nazari ve ameli dersler göır 
terilccck, en kısa zamanda ha. 
vacıhk ve uçuş etrafında geniş 
mahimat verilecektir. 

Diğer taraftan Kurumun pa
raşütçii grupları yurt içindad 
seyahatlerini genişi .. ~:... . h.ır 

yerde atlayışlar yaparak halka 
havacılık ve ha va tehlikelerin· 
den korunma hnkknıtla etraflı 
izahat Ycrccclderdir. Bu grup. 
lardan biri bugünlerde Hatny ve 
cenup vilayctlcrimizc gidcceı.t:r. 

Başvekilin 
otomobili 
Bu sabah Y alovadan 

dönerken bir 
otomobille çarpıştı 

Bir şoför 
ağır yaralandı 

Bu sabah Yalovada bir otomobil 
kazası olmu,, Bll§\'Ckill Ynlovaya 
bıraktıktan sonra Başvek~ct otomo· 
bili, tıoCör Kadrinin idaresindeki blr O" 

tomoblllc Değirmen mcvklindo çal"" 
pışınışur . .MUıındcme şiddetli olmu~. 
her iki otomobil mUblm surette hasa• 
ra u(:'ramıştır. Şoför Kadı1 ağır suret 
te yaralanmış, bu sabahki vapurla 
ŞC'hrlmlze gctırllcrek Ccrrahpaşn bas" 
tanesine yatırılmıştır. l{ru:a hakkında 
tahl<fl<ata başlanmı.ştır. 

ÜÇ' çocuğunu enkaz alltna gömen 
Ve Erzincandan "sana o'rada iş bulurlar!,, vaa· 

dile istanbu la gönderilen 

Asker karısı bir felaketzede 
"açım,, diye fer yat ediyor 

Erzincan felrutetzedelerinden, Er· 
zlncanda Hasanefc.ndi mahallesinde 
oturmakta iken felO.ketc uğnyan ŞUk· 
rU Ç&\'Uşun kızı Kadriye bir c;ocuğU 
ile matbaamıza müracaat ederek ag· 
laya aglaya ııunları anlatmı§tır: 

"- Zelzele felllketl sırasında beş 
çocuğıınılıı berııber llu gUn enkaz ııl· 
tında kaldık .• Bu .ırada 10·14 ya§larm 
da U~ c;ocugum öldU. Beni 2,li • 6 yaı· 
larında olan iki çocugumla beraber 
baygın bir halde hastaneye kaldırml§" 
lar. Gözlerimi hutancdo ac;tım. Diğer 
Uç yavrumun ölUlerlnl blle görmedim. 
Kocam Kanıta askerdi, haatanedc iyi· 
le~tıkten sonra iki çocuğumla beraber 
lstanbula göndederelc Unkapanmda 
eski zaman eol<ağında ıı numarnlı 
evde iakAn ettiler. Kocamı lstanbul& 
nakletllrclllcr. Fakat burada Uç oy o· 
turduktan sonra çocuklarımla bcra· 
ber bizi Erzıncnna gönderdiler. Ko· 
cam da gene Karsa gönderildi. FelO.· 
kot sırasında lc;lndc çal~tığımız terzi 
dUkkllnımız mabvolmugtu. Erzincan· 
da ba§vurmadığım makam kalmadı. 
Valiye kadar c;ıktım '•ben felAkctzede· 
ytm. Üıtellk kocam da asker. Ban& 
bir yardım edin. Bir 1§ verin dedim.., 

Hiçbir yardım yapamıyacaklarmll 
ııöylediler. Bir defuında vali "~:ı.-

L. taııbula göndere)'im. OrMI bO~ 

yerdir. Sana ynrdım ederler. Yahut bir 
iş bulurlar • ., dedi \•e lstanbul gönder· 
dl. 

(Dc\"amı 4 ncüdc) 

' 

italyada 
Birçok 

fabrikalar 
lngiliz tayyareleri 

tarafından 

Bombardın1an 
edıldi 

İtalyan resmi tebliğinde 
unat,, laltrlllaııalla 

lluarat elllata 
itiraf 1dlll7er 

---.,, 

Patron Eğer ı1ürntlc e\'lcnmeğc karar vcmıe1.seniı 
5tze yol nrtp yerinize evli l>lr daktilo almak m~ur1yctindo 
kalacağını· 

Daktilo - Oyicysc benimle evlcnmeğc taJlp olmak için no 
veldt ..,...)OtnmlZ!u 



21 
Hacı Murat duydu.klarmı ve Demiş ve kucağına alarak fuıt 

gördilklerini zavallı 13n.hu Bikeye kata kadar çıkarmış! 
anlatırken ikldebir boğazı tıkanı - Çadırdaki ölülerin kaldırılmnsm. 
yor; sesi kmılxyor, gözleri yaşan. dıı. Saidin ro!U başta geliyordu; bu 
yordu· i§ bittikten .oonra Şamilin yanma 

Bahu Bike oğullarınm ölilmünü sokuldu; ona bir §eyler söyledi. 
öğrenince bir ç{ğlık attI; yllzünU Şamil önce, bir ökilzde bir tilki
avuçlarmm içine aldı, dlzlerine ka· nin zekasını bulmU§ gibi hayretle 

pandr, hı~a. hıçkmı ağladı· Ka. baktı ve gUIUmsodi; belki onunla 
tillere lanet okuyor; oğullarının i- eğlenecek: 
!imlerini boğuk boğuk anıyor ve - Aklmm ermediği §eylere ka· 
inliyordu. nşma? 

Koca sarayı, sonra soka.klan ve Diyecekti. LA.kin bu fflclr hiç de 
evleri U!Slln luçkınklıı.r. çığlıklar yabana atılacak cinsten değlldf. 
doldurdu; Honzakm mavi göklerine - Peki"' Yaparız!·" 
yflkselen bu se.slerde ynlnız bir an- Şamil blı111: sonra IIammtnı ya.-
nenin değil. büttln bir ~ehrln, bu· 

1 
nma sokuldu; ellerini oğu§turdu ' 

ttln bir tarihin mersiye5l vardJ. Ye- ve kendi kendine söylcnlyonnu!} 
nl bir devir açılıyordu. gibi 3öylc dedi: 
Hacı Murat, karf2ısmda di:ivUne - Şimdi ınra kUçUk yılana gel. 

d8vUne ağlıyan zavallı ıınaya hem dl. 
11ıC1yor; hem de onu boğme ihtL Hanlıı.rm soyunu kurutma<{ıkça. 

ya.cmı hissediyordu; eğer delikan- Rus hUcumlarma kal'fl serbest ve 
lıyr dlnlemfş olsaydı 5lmdi hanlar faydalı ça.rp~lar yapılamıyaca

sağ ohcaklardı. Belki Ham.zat b'TDI bir dah& tekrarladı; halkm 
Bonuı.k Uzerlne yUrllyecek, orayı baş olarak tanıdığı kimseler orta. 
alacak, hanlan nasıl olsa öldüre. dan kalkmnlıydı ki baş olmak is
cekU; Wdn böyle b1r netice Hacı tiyenler boı:ı yer bulsunlar ve yer 
Murad? biç ııarsmıyacakb; ~Unkü leşslnlcr. 
mertçe lneceklerdi. IAkln Hamzat znten Uzgündil, 

Mirza Hacıyev, Ahbirud, Ser- çUnkU bu uğurda k:ırde.~l ve am
hay, Kadı Nur Mohamat ve Kadı cazades.ini kaybetmlşti; bundan 
Haaan bile göz yaşlanm tutama· b~ka Bula.ç henUz kUçUktU; onun 
~tardı; Hacı Muradm sözlerine BldUrtllmeslnl altmdan kalkılamt _ 
ehemmiyet vermeyip de ~in bu yacak bir gtlnah .sayıyordu; çünkü 

neticeye ve.rınasma sebep oldukla~ Ruslıı.ra hlzmet edebilecek, ikl. ta
n için kendileıinl ııuçlu buluyor _ raftan birini tercih edip de öteki 
lardı; bunun için delikanlıya bak- tam.ta .saldırtacak bir insan değil. 
mıyorlar, Bahu Bikeyi avutmağa di· 
çalışıyorlardı· Şamil fikrinde ısrar ediyordu· 

Zavallı ana şimdi en ldlçllk oğ. O kadar söyledi ve zorladı ki 
hı Bulaçı düşllnmeğe bl!,§la.ıxıJitI· Hamzat: 
Acaba onu da öldUrdUler mi? Öl- - Ne istenen yap, ben karış· 
d'.irecckler ml? YU~ 110n par mam. g8zUm g8rmcaln ! GUnahı 11e· 
Ça!!mı. hayatmın aon te11ellliılnl ntndlr. 
kurtarmak için şimdi hanlığı da, Dedi. 
Honzak şclııinl de, hattt. kendi Şamilse hiç tereddüt etmiyordu: 
Iınyatmr feda ebneğe ho.zırdı. - Yılanm ba.51 kUçUkken ezilir; 

-ı-

ÖLt"llE GiDEN SULTA...11\ 
Şamilin en ço)c sevdiği ve güven. 

eliği adamlar arasında Salt admda 
biri \"ardı· İıiyan, ayı kılıklı, b
ba ve sertti; lhall köyündendi- Bu 
köy yalı;m dağların ortasında, çu. 
kurda bulunuyordu; bUtUn kış. ay
lllrc& hiç gUneş gBrmezdi. Birçok 
gUnler köyün erkek, ka.dm ve ço· 
cuklarr, kilıne kUinc yola çıkarlar; 
bcı altr kilometrelik bir yere gil· 
ncş görmek için giderlerdi. 

Sa.it 8anki köyllnUn karakterini 
kendi ruhuna .slndirmi,. esrarlı ve 
branhk, soğuk bir adamdı. Knv. 
vcW olQfWldan bqka bir meı.tye
ti hemen hemen yoktu. L&ldn Jruv. 
vetJ de dillere destan olmqtu. o 
kadar Jd anlatJldıfma göre bir glln 

eoelfn biri onun evhıln kilçllk oda· 
sına avlusuna bakan od&Jardan bl· 
rine dofru bir fk1 admı fazla at -
DUi: Salt buna kımu&: 

- Yutan mı çıkmalc ıatfror. 
eun. T Z&hmet buyurma. ben ~tn
reylm! 

1tasqele 
Kolay bir malak: 

mulaanirlik 
G AZET.E •yfalarmcJa, lnaa-

na, \IC>lt kent muharrlrllğln 
kolay bir m4.»lek ol~jua hti.kUm 
,.erdlnıcek aatırlua ruJuıır- na
karsnm: l'a&u pzeteıslnch Çlb.n 
hlr me&Jekclaşm J'&llSJna: .. Kötil 
blr tilrkceyle yaaılmq olmMma 
nıjmen., kaydllo takılan bir mn
hantr ayni yummaa: ''Meehur bir 
ııuara \ıuWr,, lpretilc (Dahleden 
dlalmbe bari müsUlman ol-..) 
mıll'Ulllı (Dlalmlll) dahleden bari 
mlaHlmaa eı...) dfye yum.ata il~ 
bir maltmr görmez. Iludanegerdo 
hu torba misali mısraı, bu muhar
rir, bir 'ba§kasmm JmllandıKını 
göl'!'eydl ıwrup somştnmp "do~'l'lI
su buda!'!" diye önünüze ı-:ıknbilir 
de-.. 

Bulaç Jlk fırsatta bizden intikam 
w • • 

almaga kalkışacak, bu uğurda 

Moskoflara oyuncak olacaktır. 
Diyordu. 
Hnmzatr yalnız bırakarak çadır

dan çıktı· En insafsxz tanıdığı ve 
en çok gU\·endiği iki kisiyi, Bu:aç 

banın getrllmesi için gönderdi. 
Bulaç hana: 
- Seni nğabeylerlnin y~nm:ı 

götnreceğiz! 

Dem.lal erdi. 
Delikanlılık ve çocukluk arasın. 

dakJ zavallı prerus adctl koşa koşa 

geliyordu. Şamili görllnco U?kttı. 

1Akin çabuk toparlandı \'e r;crdu : 
- Ağabeylerim nerede? ... 
Şrunil HoI1Z3k eeıtıleslnln köpilk· 

ler eaçtıit ölUm kayahklarmt gl5s. 
terdi: 

- Orada... Haydi, gidelim! 
'Bulaç Jıan Şaınlll b~tan aynf& 

kadar atlzdU; ötekilere göz attı; 
b1r eey anlıyam&dt; haıret vo Unılt 
UstUn geldi; kayal.ddllnı. do~-nı yU
rUdU: 5amlllc Bekiz on kili de sa· 
ğmda. aolıında ve arkumda gidi
yorludı. 

l'a.tan muharrtrl ,..tıule olar 
aun h1I taıiR ben yatım !l'Jleee 
mukabele ederdim: 

(DaJdeclen dJnlmlı.e bari nıWJ
maıı 01-) 

GörUUlyor kl mo.harri.rllk MD114ı· 
it kadar kolay d()ğll"' 

Satın alınan yiik 
G AR1P bulmu mımnsf A. 

Ja.u hata1amulan t.bee
dcrkcn gözüm )ine bir Ajau bW· 
f;enlndekl "yük., kcllmeelne Wstl· 
D1klmtle okudum ,.e anladım ld 1Mı 
ajan, mUte:rclmlnln d~ttı. aJ&n• 
ıl&ktllosannn hatuı: ''l'lln" kell· 
meslnl ''ytlk" gibi okmnuı \'e ör. 
lece yazmış. l'azablUr •· Fakat 
neticede Afrika yilktinUD. İngiltere 
tarafından pundu on pens S/4 ten 
s:ıtm:ümM:ağı manası ı:ıkryormn., 
Dl' mrsr! Blzlm blldlj:;-imlz y\ll<U fa· 
şıyan. para ,·ermez parn aırr ... Da· 
radl\. nk!jlneymı,, .ne çıka.r! 

n. 

Milli Şef 
Macar milli bayramı 
münasebetile tebrikte 

bulundu 
Ankara, 27 (A.A.) - Mata. 

ristanın Saint • Etienne milli 
b:ıyramr münas~betiyle, Reisi
cumhur bmct İnönü ilt. Maca.. 
riatan kraliyet naibi arasında 
a!lağıdaki telgraflar teati edil. 
miştir. 

Altes Serenisim Amiral 
Horti de Nagybanya 

Macaristan Kraliyet naibi 
BUDA PEŞTE 

Sainte - Etienne bayramının 
yddönümü münasebetile, Altes 
Serenisimlerine ~ok samimt teb. 
riklerimi ve sabsi saadetlerile 
Macar milleti~in refahı hakkın. 
claki hararetli temennilerimi 
bildirmekle bahtiyanm. 

İSMl!:T 1NöNiJ 

Ekselans lımet lnönü 
Reisicumhur 

ANKARA 

Milli bayram münasebetile 
göndermek lfitfunda bulunduk· 
lan iyi temennileri hakkında en 
hararetli tel}ekktirlerimi ekse. 
lanslanna bildirmeye musaraat 
eylerim. 

Nicolas de Horti 
Macaristan Naibi 

Çarşıkapı' da 
kanii hır boğuşma 
Bir garsonla iki karde§ 

ağır yaralandı 

DUn geccyn.rısı ÇD.r§ıkııpıda Uç ki§!· 
nln ynrnlanmaı::Ue neticelenen bir hA· 
dlso olmu~tur. Vaka {!öyle cereyan et· 
mlştır: 

B&lıkçlltkl& g'eçlnen Oaınan ne 'kar
de 1l 'Mehmet, tlUn akşam Ça~ıkapıcıa 
ki ''Şen~ .. l:'as!nosuna g1tml§ler, 
geç \'akte kadar eğlenml§lerdlr. Gi· 
deceklertne yu.km Osman, bir kadw 
mcseıeslrıdeıı arası açık bulunan gar-

1 
ııon lJJmall oğlu HUsnUye ra.ııUamı~ 
ve kendlslnl dııınn dAvet etmiştir. 

Os:n:ı.n He HUsnU d!§arı çıkar ~ık· 
mnz lrn.vgaya baııl&mışlar. Osman bir 
aralık knmn:ıwı çekerek HUsnUye 
sapl:uruııtır. Yaralanan garson cıın a· 
cısile bıçatmı cıl:arml§ o da Osmtının 
Uzerlrıe nblmı§. bu sırada O:ınınnrn 

kardeşi llohmet de kavgaya l<arı!J· 
mıotır. · 

Neticede garson HUsnU do iki kar· 
deş! muhtelit yerlerinden ağır surette 
ycı.rıılamıo. yetişen polisler yo.rahlnrı 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırrnı~lar· 

<lır. 

Vapurlarda pasU 
koraama 

tecrübeleri 
Deniz vasıtalanrnızda da pasif 

korunma tecrübelerine başlarunı~. 
dün saat 15 te ilk defa olarak deniz 
rollanrun Tırhan vapurunda bir 
heyet önünde tecrübeler yapılmış
tır. Vapura bir taarruz nıkuunda 
zabitan ve mürettebatın ne şekilde 
hareket edecekleri ve gemi kaıay3 
Ub'Tadığı takdirde de yolcuların en 
seri §ekilde ve rnunwam olarak 
nasıl sanda11arla tahliye edileceği 
tecrübe edilmiştir. 

Tecrübeler bütün deniz vasıta· 
lannda tekrar edilecek ve denizci
ler bu şekilde bir hücuma ve kaza
larn karşı tecrilbeli ve hazırlarunıs 
olacaklardır. 

----0--

Kadıköy cinayetinin 
faili mahkum oldu 

• 

Yedi aylık ticaret 
• 

muvazenemız 

ihracatımız idhalatımızdan 
27 milyon fazlahk kaydetti 

Dı§ ticaretimiz hıı.kkmda vcrllen resmi rakamlara g!Sre, 1940 yı1mm yo· 
dl ayı içinde memlcketlmlze 44.1173.890 llra. değerinde lUıalAtta bulunulmu§ 
ve buna mukabil 71 .. 579.560 lira değcrlrıde ma.ı ihraç olunmU§tur. 

1939 yılında lııe, aynı mUddet içinde 81.34.0.133 Ura değerinde lthalAtta 
bulunutmu~ ve buna mukabU 65.584.340 liralık ihracat yap~tı. 

Buna nazaran, 1939 yılmda.kl yedi aylık dl§ tıcarcUmizln, ihracatımız a· 
lt>yhlrıde 15.881.795 liralık bir !ark krıydetml§ olma.ima mukabll,1940 yılmro 
aynı devresinde ihracatımız lehinde kaydolunan mtktar 27.005.670 lJradır. 

Ticaret Vekili 
lzmite gitti 
Bura yollle ve 

Amerlkadan nasıl 
mal gettrülecejl 

din tetkik OIDDda 
Ticaret vekUl Nazmi Topçuotlu dUn 

lthalAt birllklcrindo meşgul olmuştur. 

Vekil fthala.tçılnrımızlo. Bam-& yolu>~ 
la yapılacak Jtha!At f!<lerl tlzerinde 
görU~mU§lUr. Hangi memleketlerden 
bu yolla mal getlrileblleceği Ye bunun 
ne kadar zamanda ve ne ka.dnr maa· 
ralla kabil olablleceğinl tetkik etmif· 
Ur. Diğer taraftan Amerika Ue bq· 
layun doğru \"&pur ecterlerlnden latl· 
tade edilerek Amerlkada.n ne &1bl mad 
deler geUrilebUecegt. de araotırılml§• 

tır. Vekil dUıı akgam bazı tetkikler l· 
Çin :lzrnlte gltml§Ur. 

Portsaltte kalmı§ olan !thalAt eoya· 
lanmız için lngiıtero ve .Mısır hUlcQ· 
meUerl nezdinde yapılan te§ebbllaler 
mU.bet neUceler verml§tlr. Mmtaka 
Ucaret mUdUrlllğllne dUn gelen bir 
habere göre, Portaaltteki bUtUn mal· 
lanmız.m ihracına mUBaade edllml§Ur. 

Gene dUn Fin!Andiyaya ve Alman· 
yaya mUhlm miktarda tşl~nmlı yap· 
n.k t1.ltUn, lsveço twııu koyun bağır-
sağı göndcrllnılıtlr. 

Kasada eroin 
sakhyanlar 

Birer sene hapse 
mahkUm oldular 

Bundan be§ sene evvel mahkemeye 
intikal eden fakat suçlulıı.n firar et· 
tıglnden intacı gcrl kalan bir eroin 
kaçakçılığı davası nihayet karnrıı bağ 
lanını§tır. H!kınet ve Ömer LQtfl a· 
üınıla olan suçlular 9~5 ı;ene:ıinde 
ı;ümrUk muhafaza. memurları tara· 
!mdall yakalanml§lar ve Osmanlı b:ı.n· 
kasındaki lco.o.sınrmda da mWıim mtk· 
tarda eroin bulunmu§tu. O vakit fi· 
rar eden ınıçlular bir ay evvel yakalan 
mı§lardır. 

BeaJııci &aliye ceza mahkeme81 wç· 
luları birer sene ağır hapse ve ~er 
bin lira da para cezn.mıa mahkQm et· 
mi§ tir. 

uçöp., in tarııı 
Çöp kell.meslrılrı tarl!i için tetkikler 

de\•am etmektedir. Bu hUBUsta ecnebi 
nıemlekeUer belediyelerinin çöpU na· 
mı tart! etUltlert gözden geçlrllmckte· 
dlr. 

ikmal imtihanları ve 
talebe kaydı başladı 

Okullarda 1lunaı lmUhanlarm& dUrı· 
den IUbıı.ren ba§lo.n~tır. lmtlhnnlar 
muvaffakıyet nlsbcU yüksek oıarnlt 
de\'IUil ederken yeni talebenin ko.yıt 
muamele.ti de yapılmaktadır. 

J{ayıt ba§hyah iki gün oldu!tll hald~ 
mtıracaat bUyük bir hızla devıı.m et• 
mcktedlr. İki gtlnde bine yakm tııle· 
be yazılmıotır. 

24 saatte 
7 fuhuş yatağı 

meydana 
çıkarıldı 

Zabıta 2• ııaa.t içinde 7 gizli rllll· 

devu e\1 basmı§ ve 26 kadın ile üç 
muhabbet teııa.ıı hakkında takibe.ta 
bn.,ıamıştır. Meydnna çıktınlan evler 
§Unlardır: 

Beyofluoda .Anadolu 110kağmd.a 
"Anadolu pana.lyonu sahibi Madam 
Marin!n (lvindc ilU erkek ve iki ka· 
dm yakaJ.anmıotır. 
Beyoğlunda lstlkla.t c:ıddcalnde s~ıt 

pap. apartmıanmm l' numaralı Anje· 
Un dairesinde üç erkek iki kadın tu· 
tuımuotur. 

Beyofhmda Kumbo.rac: yoku§Und:ı 

zozo aparbmanmm \l numaralı Ele· 
nJnln dairesinde lkl kadın ve lkl erkek 
ya kalanmıotır. 
Beyoğlunda Kilit ııokağmda 9 numtı 

ralı Desplrıanm evinde iki kadın ve 1· 
ki ukek yakalanmıotır. 

Ma.hmutpqada Tarakçılar yoku§Un· 
da 70 numaralı BtltçU ve kB!tecl Mch· 
met çavu,un dUkklnı tıatünde Mela.· 
batın evinde iki kadın ve ikl erkek 
yalmlaıımıştır. 

Takalm Valld~eşrnedc 103 numan.· 
1I Lcmanm evinde bir kadm ve bir er
kek tutulmu§tur. 
Şehremini Çavuo Hamamı sokağın· 

da 15 numaralı Şayestenlrı evinde dört 
lmdııı ve Uç erkek yakalamıu.§tır. 
Bunlardan ba§ka açıkta fubuı yapan 

11 kadınla Uç muhabbet tella.tı yaka· 
l&ruru§tır. Kadınlar muayeneye sevke· 
dilm~lerdJr • 

lstanbul mebuslarının 
halkla temaslan 

İstanbul mebustan dUn Bakırk!Syc 
trfdercl< halkın dlleklerlnl tesblt ctmLs 
ıcrdir. Bakırk6y!Uler su, mektep ve 
yol lsteml§lerdlr. 

Mebuıılar, öğleden aonra toplu bir 
halde Pnrtı v!ltıyet merkezine gelerek 
yeni parti bagkanmı ziyaret etmlşler
dlr. Mebwılar bugün Sanyer halkını 
dlrıllyeceklerdlr. 

Bir katilin deli 
oldlJğU 
anlaşıldı 

Uç aylık müşahededen 
sonra Tıbbıadli rapor 

verdi 
Birkaç ay C\"Vel Belgrad kapısı 

civarında oturan teyzesi Ay»eyi 
kendisine evlenmek üzere kız bul. 
maması ve para vermcmcslnc lu
zarnk bx~akla öldüren Rüstem Adil, 
adliyece tcvkü olunduktan sonra 
bazı gayritabii haller göstermiş, 
milşahede iı;in tıbbı adltye gönderil·. 
mlati· 

Geçenlerde Kaaık5yündc :Muradın 
odun deposunda. çnl.ışan amele Şükrü· 
nUn bll§m:ı. Odun vur.ırak öldUrcıı anı.· J On binlerce ncucu lnıwı ,.etlttlimek 
bacı Ahmcdln muhakemesi bitm.1§ ve ihtiyacı UnUndll)1z. Bu ihtiyacı kaJ'lı-
3 ııeno 'i ay hapse mıı.b.lcfun cdllmi§Ur. Jıımnya çalı,an ha\·a kurumunn )"Ur

dun ınooburlyeUmlz ~te bundAn doğu· 
yor. Hava lruntmnna &1.& yazılruı her 
vatan~ bu gayeye hlz.mc1; etmiş ol· 
makb övUnoblllr. 

Üç aylxk bir mUıahededen son
ra tıbbı ndlt mUessese!l Rüstem 
Adilin tamamen deli olduğunu vo 
cezaya ehliyetli bulunmadığı neti
cesine varmL3tır· 

Rapor mUddclumumtliğe gönde. 
rllın.iş, ve karar alınması için aınr. 
c~zaya verilmiştir. Rilstem Adli 
Bakırköy akıl hastanesinde tedavi 
nltma alınmıştır. 

•• al' 
Pilot diplornaıı as' 
lara hususi t~~ 
kullanmak m~ Jir 

verilmelı r'! 
Olnıyucularmıııb ""~ 

A· Basri blzo yoıladJiı ~ -
tupta ha\'BCllığınıızDI ':2 
tedbirler almmıuo ın--~ 
~yle bir tavsiye ye ' 
lunmaktadır: _*111' 

'•Gazeteler mll~--
"Ha"a veı.-r.ıeu. ... ~, 
nm chommlye~den ""'1' ~ 
dan balısettllcr· Fakat e ,,... .. 
da hiçbir ga.ze~cl 51ı11~~ 
memlekette cbenunlf 6,tlJr~ 
mı, veya.hat JlizUJll ~ .,.. 
oln.n hasusi tayyareci fi 
setmcdf. ~ 

BngUn dUnra h•'~1 İlı'!' 
tekniğine bakacak otu~, 
melerio en b~da AJllf ~ .,
le~ik Devletleri gelir· llt~ 
ımsi tayyareclllk baYU t &tl 
tir. Ekseri vUWarrn 1>Ir :~ _. 
yarcst \"11.rdır· Vil~~ ;..:: 
7.tllll görllrse tayyaı"~ _ sof' 
hem acele olan işini tJJ ~~ 
muda halleder, hclll tto ~.dl 
kini tatmın ctnılş 4'1ur-10,ıer Y 
buna eltcmmlyct ,·e şo ~ 
her pilot diploması "'~ _,, 
hUSU!il tayyıu-e kullantll 
n.ileıst ''crilmclhllr·" 

- ...,. sı 

Miraç g~:e 
!stanbul Müftiılılğurııl g!Jtld~ 
30 Ağustos 940 curııB ıJI~ 

cep ayının yirmi altı~ FA 
olmakla mezktır C id ~ 
(Cumartesi gecesi) ı,t} 

olduğu~ 

Leyli mecG~ 
talebe ımtfll ~ ' 

tJ .ı~..J" ~ 
Lise ve orta oktÜta. fil".'" fı t 

meccani leyli talcbe111~ıerf /. 
ka imtihanına girrnel< 5ss 
rimizden 272 kıı: ..,e ·r ~ 

'ştı ·~ 
talebe müracaat etJlltl,ı.ıc 
lebenln vaziyetleri tc t<alete 
dün akşam netice ve ,1eı:ıe ,tt 
rilmiştir. Meccani t şlJ ~· 
banma ait sualler k~f ıııitt•' 
la vekaletten ~öndert d~ 1 

İmtihana 2 cyIUI P.~?!~ 
nilnden itibaren ~! .. ı ~ır;J 
be! eylille kadar iJ<t1";11 , 
tir. BiltUn vilSyetıer~ir· 
talebe miktarı 2000 

~~~ 
KOÇUK HABE~~ 

lf. Duraadıı 26 ağıl.9to~ j.~ 
çok heyecanlı tczahurıı. yeti cfll' { 
AtatUrk anıtını çevreli ın ~~ ~ 
maıoı ve binlerce h411;u,ı f""~ 
tezahüratı ara.ıımda :rus e' ~ 
metli ha tıral"arinl te ~ ~ 
tuklar ııöylenmtşUr • tıril',--~ 

~· Smı.ııta Pa,şa fa~• 'f"" , 
lan yüzme barajl ıne ıı.l,rı .! 
\'C illı yüzme ınUSabal< tl"";I_ 
tır. ~J~ 

lf. Pınarba~mm 1'8 tıttl#'ıı ' il 
sinde yapılan ltllY nııs .1uootl ~ 
bwılar \'C yllzlcrcc t>IS> 1çıl l~ff 
etUği btlyük merıı~:rııl~;'" , 

"' .Mnnlsadtı beden "" çr f 
tcşkllAtı tnmamlaıı[lllŞ ~ ,. 
na ba,şlamıştır. go&l'''A' 

• Romanya ve yıı 1,,ı ~ıi 
muk satılacağı haWl< pi~ rı~ 
dnna. ve lzmir ptıfll 11 _bl<ııl'.1-9 ~ı 
canlanmı§tır. 1zınlrlJ1 ı:ıı ı;ıe~',.,i' 
ları 61·62 ve Adllllaıı~~ 
mukltırı 60 kuf'll§ll ç ~ 1' 
sevkiyatı için ııazır1ı1'l ,r1.I ;_ 
dır. Jt~~ 

:/. Fiyat mnrakflbC et tllf'·f; pi, 
yarınki topla!!tısı ~ııt· ~ ,'./' 
nnscbcWo yapılnuY 110 !U"~O 
den nebntl yat:" ve_~AJ'teP 
kındaki kararlar~ ~~t' 
lecektır. cl'l 1"~1' ~ 

lf. Selll.nlk scrgı.stnd ıııtsft ~ l 
zun hazırlıkları ta~~" ti~ 
dlr. Serı;i ıcoın1scrl '1ııll~ 
NiznmctUq AbaJloZ 
ltet ctml§Ur. 



ingiliz 
Donanması 
TralJlu larlJta 

Bardiya 
limanını 

topa tuttu 
Kahire, 27 ( A. A.) - İngiliz 

deniz kuvvetleri resmi tebliği: 
23 ağustosu 24 ağustosa bağlı 

yan gece, deniz kuvvetlerimiz, 
askeri tah§idat bulunan Bardia 
İtalyan limanına ve yine Libya 
sahilinde bomba deniz tayyare. 
leri üsüne hücum etmişlerdir. 
Bu iki mahal mU\·affakıyetle 
bombardıman edilmiştir. Bardi
ya'da kuvvetlerimiz limana gir
mişler ve hedeflerine c:;ok yakın_ 
t.an ateş etmişler.dir. Harp gemi
lerimize hiçbir hasar olmamış · 
tır. 

Kahire, f7 ( A. A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

ltalya.n Somalisinde Mogadiscio_ 
da askeri hc<leflcre hücum et
mişlerdir. Binalar iir.crine tam 
isabetler vaki olmuştur. Yangın· 
lar müşahede edilmiştir. 
Habeşistanda De-ssie'de hava 

meydanına da bir hücum yapıl. 
mı~ ve hangarlara bombalar a
tılmıştır. lnfil:i.ktan bir bina 
çökmüş ve bir yangın çıkmıı;tIT. 
Tayyarclerimizin hepsi salimen 
dönmüşlerdir. 

Galabat ve Metemn i.:zerlerine 
de hava hücumlan yapılmış ve 
buralarda askeri J,ı.edefler Ü7.eri" 
ne tam isabetler vaki olmU§tur. 

Garp çölünde, Bardia ve EIL 
Garp çölünde, Ba.rdiya ve Ela· 

dem'de hangarlara bir çok tnm 
isabetler olduğu müsahede edil· 
rniştir. 

Bomanyada 
Bir ingilizin evine 

bomba atıldı 
Biil:rcş, 28 (A.A.) - Bir Ro

men petrol kumpanyasında çalı
§an Kana.dalı Tracey'in ikamet. 
gihına cumartesi günü bir yan
gın bombası atılmıştır. 
Bombanın atılmasını mütea· 

kip iki el silah patlamıştır. Tra. 
cey ve eşi yaralanmamı§lardır. 

Romen polisi tahkikat aypmak
tadır. İngiliz konsolosuna tahki· 
kat hakkında bir rapor veril. 
miştir. 

tı' 9684 tonllAtoluk Kanada ve 
11.370 tonilt\toluk Splılnx ı.·ransız 

hutanc gemileri, lnglltereye l:'llmek 
üzere Ccbclllttanğe. \'Rsıl olmuşlar· 

dır. Bu gemiler, lngllteredcn Fransız 
yarahlarmı alacak ve mcmlckctlerinc 
getirecektir . 

tı' Amerika bahriye nazırı son dere· 
ce hafif torpidolarla .ııahll muhafı7.ı 
harp gemilerinden mUte,ekkil bir filo· 
nun hazrrtanmakla olduğunu bildirmiş 
Ur. 

tı' Londrada salAhlyetlar mahfiller
den bildirildiğine göre Viııcount 1ngl· 
Uz destroyerinin batlnldığına dair or· 
taya sürU!cn Alman iddiası hakikate 
tevafuk etmemektedir. 

.\' İtaıya ile Romanya ara11ındakl 
Ucarl mübadeleye müteallik protokol 
dUn akpm BUkreıJte imza edilmiştir. 

R X B B R - Mpm Postası 

"Mihver,, 
lsviçrenin 

hareketinden 
memnun değil 

Bemc, 27 (A· A·) - İsviçre 
başkumandanlığmm tebliği: 

İsviçre seması dUn gece yeniden 
tecavlize uğramıştır. Hava da!i ba
taryalarıınl7., birçok kere harekete 
geçmiştir· Uçuşların istikameti ve 
tarzı, hudutların bile bile ihlal e· 
iild•ğine şliphe bırakmamaktadır. 

INGtLTF.RE NEZDL~E 
TEŞEBBVS 

~rn. 27 (A· A·) - Rödrr: 
İsviçre ajansına göre hlildmıet, 

f svic;re bitaraflığmm tayyareler 
tarafından ihlalinden milte\'ellit 
vuiycti tetkik ederek hariciye 
kısmı siyasi mildürUnU İngiliz pi. 
lotlarmın bitaraf 1sviçrenin hu -
dutlarına riayet edilmf>Si için ln. 
giliz hükümeti tarafından verilen e 
mirleri yerine getirmeleri için İn· 
giliz elçisi nezdinde ciddi tetebbu· 
satta bulunmaya memur etmiştir. 

SORPRIZLER OLABiLiRMiŞ 

Münlh. 27 (A· A·) - Stefanl a. 
jansrndan: 
Voelkischer Beobahter, lsviçre
nin taşımakta olduğu zihniyetin ve 
mihver devletlerine karşı tak.ip et. 
mekte olduğu antipati ile me~uç 
hattı hareketin ve Avrupanm ye
ni \'&zlyetine intıbak hususundaki 
ehliyetsizliğinin bir takmı .Urpriz
ler tevlit edebileceğini yazmakta • 
dır. 

Orta Alrlbda 
Çat,.. ..... 

•lstamlellesl 
General döGol'e 

iltihaka karar verdi 
l.ondra. 27 (A· A.) - Tchad 

(Çat) valitü Eboue ve Cat ku. 
mandanı albay Marchand Totlanny 
de 26 Ağustosta bütUn halk ve 
müstemleke Jnta.atı namına bir be
yanname ne§rederck metnini der. 
hal general dö Gol'e telgrafla· 
m~lardır. 

Alman hüküınetinin aşiklr tazyi· 
kl altmda Fransız hükümetinin ıt· 
tilıaz etmeye mecbur kaldığı ted. 
birleri izah ettikten sonra beyan· 
namede deniliyor ki: 

''Çat valisi ye askeri kumanda. 
nı olan bizler. emanet edilen her 
türlü menafiin bu havalinin ihtl -
yaçlannı takdir etmiyen siyaset ta· 
rafmdırn tehlikeye konulduğunu 

miişahede ederek. Fran.sanm bü· 
yük!Uğü ve istikl&linin denizaşırı 
Fransanın tngilterenin yanıbaşında 
harbetmesini icap ettirm'l'de oldu. 
ğuna kani olarak Çat arnzfaini \'e 
onu muhafaza eden kuvv~tıeri ge· 
neral dö Gol'ün kumandaı" nl. 
tında bulunan bilr Fransız :rnvvet
lerine iltihak etmeyi ve komşu in· 
giliz milııtemlekelerile 11ıkı hir ik· 
tısadi işbirliğini derhal kurmak ve 
ayni ımretle tehdit altında bulu. 
nan Fransız Afrikasınm diğer kıs· 
mında bulunanları "Çat'' ın hare. 
kctino uymaları ic;in davet etmek 
kararını verdik·,• 

(Çat, Orta Afrtkada ı.243.000 
kJlometre murabhamda 973 hin nü
fmdo Franıı17. müıı~mlekeıtldir·) 

Hava blklmlyeU MI kuvntu mu· 
\'affaklyPt nnımm olnm,rur. Havada 
da Ustihı olmak ~n Piden erteni yap
mak mrcbortyP,ffmlıı.1 unutmıyalmı. 

Bu mecıborly9't bizi baTaetldda daha 
yakından altkadar otmata \'fi lla\'8 
kurumuna Aza yuılmata -.orl--1J
d1r. 

İngiltere, 
Mısırı harbe 

zorlamak 
istemiyor 

Kahiredeki İngiliz elçisi 
bir nutuk söyledi 

Totaliter ratlm 
•ııırblar için da •••hlr bir ••Jdlr 

Kahire, !7 ( A. A.) - lngiliz 
• Mısır muahedenıamesinin im
zası senei devriyesi münaaebeti· 
le İngilterenin M•ır 8efiri 
Lampson radyoda bir nutuk 
eöylemiştir. 

Sefir evveli. mihver devletleri. 
nin lngilterenin MJSU'I, rımsı 
hılifms: ola.ra:k harbe sürüklf'. 
mek istediğine mütedair iddiala · 
nnı cerbetmiş, mütekabil YL'
dıın muaJ:ıede.sinin tasrihatma 
istinat ederek, İtalya harbe gir. 
meden evvel İngiliz hükumeti" 
nin muharip bir ltalyaya karşı 
Mıınrm alacağı vaziyeti bilmek
te olduğunu beyan ebniştir. 

Sefir sözlerine §Öyle dt?vam 
etmiştir: 

"-Biz bilvasıta çarelere te. 
vesaUl ederek Mısın arzusu hıla · 
fma harbe sürüklemeye teşeb
büs etmiyoruz. Ke!!diainden ye. 
gine beklediğimiz şey, muahe· 
denin yalnız metnine değil ruhu
na da sadakatle riayet etmesi. 
dit. Biz kendi hesabmıım, mua· 
hede mucibince kendi ifli.raıkile 
veuül ederek Mısırı arzusu bili· 
surette müdafaaya umetmiş 
bulunuyoruz. Zaferi k••nacağı
mıza da eminiz. Şuna. kani bu. 
lunma'ktayız ki, dlişünmek iste· 
yen her Mmırlı, ·kendi memleke
ti rnenafiinin bizim menf aatlerL 
mizin ~ynı olduğunu anlar. Zira 
mih'V'er devletlerini• mfet:ini-, 
bir nefret hiMinden bqka bir 
hisle karşılayamaz." 
Muıımı istiklilinin, mihver 

devletlerinin gayelerile kabili 
telif oldUoö-un& mütedair ecnebi 
radyolarındaki iddialardan bah· 
perek Lampeon, Ahnanıyanm 
müteaddit defalar Mısırı Itaıya
ya ganaim payı olarak vaadeL 
miş bulunduğunu hatırlatmıştır. 

Jtalyanlarm Haıbeşistan, Ar 
navutluk ve Libyadaki idare 
tarzlarile İngiliz - Mısır milna. 
sebetlerini mukayese eden sefir, 
bu münasebetlerin müşterek bir 
i.deal ve iktisadi menfaat üurinıe 
müstenit bulunmakta olduklan· 
nı tebarüz ettirmiştir. 

Lampson. totaliter rejim sis. 
teminin bir lngiliz için olduğu 
kadar bir Mısırlı için de menfur 
bir şey olduğunu beyan etmiş
tir. 

Amerikada mecburi 
askerlik kanunu 
müzakereleri 

\'aşin~ton. 27 (A·A·) - Mccbu· 
ri hizmeti 21 ile 24 yaş (dahil) 
arasındakilere tahdit eden teklif 
ayan meclisi tarafından ı 9 reye 
~ar~ı 60 reyi~ rPddedilmiştir. 

Kanunun. projesinin yeni aldığı 
şeklilc 21 ılc 30 ya 11arasmdakiler 
askeri talime tabi tutulacaklardır. 
Dcmokratlann lideri Barkley ka· 
nun projPsini ııüratle c;ıkannak U. 
zere bugünden itibaren Ayan mec· 
Jlsinin gece celsesi yapmaya ha§ • 
Jıyacağını bP\·an etmistir· 

1 .... 
s mc: 1 

B U günlenle lstanbulun mı 
mtı,ııur adamları olan Ro. 

1 

tıtmdan dolayı kendisini -
ghiermek llzere: 

- Bu Pa.rlsllfor o ka4ar bba 
kafalı adamlardll" ki, der, 1'rmi 118"' 

nedir her gün iki öğtınde bmaJa 
gelirim, buradaki ganonlarc1uı ldt 
biri o nkltt.enberl benden lngtlla. 
ce öğl:enemedl.-

Parls Derin erada 111fıyaB lılr 

manyalı ;:ar5onlan görmeyi, her. 
ke. ~hl, ben de merak ettiğim I_ 

çln bir gün onlann hizmet ettiklo- ı 

rt lokantalann Ud!iine de gittim· 
Fakat bir öğünde değil· \'akla bir 
öğünde iki defa yemek mllmktin o
lur ama bu, vaktiyle AbdWbamld 
devrinde sarayda olurdu· Orada 
ı.uı;dıklan saray adamlarmdan bf. 
rlnl ziyarete Kidenlerdeu butlan 
yemek zamanına taadtif ederlerse 
sofraya otururlar ve yemekten 
llODra lldncl bir saray adunmı ela 

görmek üzere oduma ujndddan 
vakit gene Jemeie teudtlf eder
lerse daha önee bir bqkasmı ır.I. 

yaret ettiklerlnl belli etmemek i
tin ikinci eofraya da otmarlardı· 
Lokantada yemek yeybıoe bir ö
itlnde iki defa yemek Adet olma. 
dıimda n o lokantalann birine &t. 
le yftlleğl, birine de akpm yeme. 
il için gittim ve ikisinde de doğnı
su pek keyiflendim· 

, İngillzdeıı ylmıl yıl içinde bıgilkae 
öjrenemlyecek kadar kaim kaf.ıı 
oldoklarmı bllemezsem de tstenbal
lalarm yabenedardan pek ça.bak 
dil öğrendiklerini • tecriibemle • 
pek Jyl blllrlm: Bir anıJık Fnulfln 
bir madam İstanbulda halla Mt 
Türk ailesi arasında. kendisine bir 
oda bulmaya delalet etıpemı ben· 
den rica etml!jft. Dul ve kibar bir 
bayanm konağında. ycr~l· Yal
nız meramını anlatabilmek l~ln dil· 
ıttncesl vardı. Fakat orada tür~· 
yl çabuk öğreneceğini fimlt ediyor. 
du. Aradan iki ay kadar bir zaman 
geçtlkt.en sonra türkçe liğrenlp 

lifrenmedlifnl sordum: 

Keyfim onlarm hlzmetlerlndea. 
deill· Onlar nekadar uta olMlar. 
CRklden Sirkecide All Efendinln 
lokant.asmda çall§Ul NlkoU'nln de
recesine varamazlar· Onan en 
yüksek al'ltalığı lnsanm ytiziine bir 
kere bakınca hangi yemeklerdfJll 
hO!landığmı anlamaktı· On1111 için 
AU Efendinin lokantumcla yemek 
·usteslnl okumaya llimm kalmaz 
ve • dinlnce dinlensin - Nlkollnln. 
kendi kf'Odlne ve smayla ptlrdlif 
1'fılllekler herkesi hOfllat ederdi· 
iman t.tanbı · '"l on1111 slbl bir lo. 
kinta atanonuıı .ı hizmetini gör 
dükten sonra ba.'?ka garsonlarm hiç 
birinin hb:ml'tinde bir fe,•kalidellk 

~Ör<'mlye<'<'~ tabiidir· 
Keyfim onlarm fransaeayı ela 

pek derin bllmemelerlndendlr· ls
tanbnlda, hele köpröntln öteki ta
rafmda. insan ..ırkçe bilmeyince 
zahmet _çekileceğini 7.anneden yal. 
nız Fransu:lardır: Bir gün, rahmet. 
il Abdullah efendinin Galatadakl 
lokanta!lında kendisi bulunurken. 
yanıma, balayı seyahatine çıkmıt 
oldoklan konuşmalarından anlaşr 

lan kan koca iki genç Fransız te
sadüf etml!Jti· Bu gentler İstanbul
da pek çok kimsenin fransızca an. 
ladığmı ,.c kolayca söylediğini bil. 
mcdlklerlnden lokantada yemek yl· 
yen lstanbullularm fcslerile eğle· 
nerek konu,maya ba.'ladılar· Bu
nun ilzertne lokantada can sıkaeek 

" bir hidl11e çıkmumdan korktnium 
i~n krndilerlne: 

- Blrlblrinl7.e söyllyccrk gizil 
Mi7.lt'rinlz ursa burada ıııöylemeyl. 
nlz, lstanbollulann toiu framcızcA 
konuşurlar-

D<'meye mecbur olmul}tum· 

Tlirk~e bllemlyen bu Romanyalı 
gal'!M>nJar gcrtekten fransızca bll. 
!!elerdi, İstanbullulardan toiu on· 
lara meramlannı kolayca anlatır
lar \'e onlann lstanbola büyUk bir 
faydaları olamazdı· Fransl7.c&fl da 
bilemedikleri için burada ciddi 
faydalan olacakilr· 

Pamtc ya,ryao 1nglll%in hikaye
sini elbette duymo~onuzdur· Her 
gün yf'lllek yediği bir lokantaya gc. 
ne 1ndUz bir ahbabmı dant eder· 
Garsona meramını gtiçlUklc anlat. 

Lttzum k&Jmadı, dcdL kon&kta.ld 
kalfa benden epeyce franımca öğ
rendi· Pek rahat ediyorum. 

Onan için bu Romanyalı garson
Jann <la İstanbullulara. Romanya 

dilini öğretmek jçln (aydalı ola. 
ealdarou pek ku,,,·etle zannedly'8. 
rum. ı·abancı bir dil öğrenmek da 
ima iyi bir :ıey oldul....t:ın b:ışka Ro
manya dlllnl bilmek tstanbul fes· 
th'allcrlnde pek l~lmize yarıyacak. 
tır. lstanbulda bu lcsth"allcri ter. 
tip c.-tmekten maksat, lnrk gün. 
krrk gece, yalnız kendimb;i <'ilen· 
dlrmek olmasa gerektir· Başka 

memlekctleroeld dostlamnızm ,.c 
onlann arasında. Romanyahlarm da 
festlnllenlc buraya gclnck bi
zimle birlikte rğlenmelerl elbette 
ana edilecek bir §cydir· Roman• 
yalı dostlarımız, fstanbullolann 
Romanya dilini öğrcndlklcrlnl ba. 
her alırlarsa buraya, şüphesiz, da. 
ha ziyade se\'fnerek geleceklerdir· 
Romanyadan gelen garsonlan glSr 
dllğtlm \'akit keyfim de IJte ])mı. 
dandı· 

Keyfimi bozan yalnlZ bir nokta 
\'ar: İıııt&nbulda moııcvi hemıserfle
rlml düşünüyorum· Onlar tio yttz 

rıenedenberl turkçeyl öğrenemedik. 
!erinden ftita eski lspanyo1ca konu. 
§urlar· Bu kadar 1lZ1lll zaman için· 
de türkçcyl öğrcnemediklerlne gö· 
re, her gün sabah ve akşam Ro· 
manyalı garsonların lokantaıarma 

glt.seler de onlann dilini öğreneınl. 
yeceklcrtnl tahmin edemiyorum. 
Festh-alo .:clccek Romanyalı dost .. 
lar Mkl ispanyelcayı bilemezler5e 
mued hem~rtlcrlmlz onlardan 
kir ~ıkarannyacaklar demek. N <' 

kadar yaakl 

M·F· 

Noneç Kralı bir 
natuk söyledi 

Londra, 27 ( A.A.) - lngili.z 
r~dyos~~da Norveç lisanı ile ve
rılmek uzere tesis edilen bir rad· 
) o servisinin açılması münase
betiyle, Kral Hakon, Non cç 
milletine hitaben bir nutuk söy
lemiştir: 

·• . 

Şahsım ve hükümet erkanı için 
muhakkak olan hattı hareketimiz· 
de amil bulunan bir şey daha varsa 
o da, hür bir Non1ec;in ancak, kü
çük milletlerin kendi hayatlannı 
yaşama hakkım müdafaa için ça 
lışrnakta olanların ~ galebesiyle 
mümküa~. 

Beyotlu karaamdaa beden terblyHI mllkeUeflyeUae ılbl 1800 o yakın ~ döa ÜflUD Takalm atadfOIDUDcla toplaıuwtlar vo luwrbk faaliyeti yapmıı-
lraıdır. Jlııwmfm!z bll ••D'I M iki pupa sti9f.ermektedk. 
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Yugoslavya 
dış siyasetini 

ila netti 
Bdgad, 27 (A.A.), - Avala 

Ajansı bildiriyor: 
Almanyada bu1unmakta olan~ 

den terbiyesi namından maada 
bütün hükfunet erkfuımm iştirlli
le, Zağreb'de, Basvekil Zvetkoviç
in riyaseti altında bir namlar 
meclisi toplıuımıştır. 

Celse nihayetinde YugoslavYa
nm harid politikası hakkında a~
ğıdaki beyanat neşredilmi§tir: 

Milli Birlik HGkQmeti bugünkü 
toplantJsmda, harid meselelere bü
yük bir ~emmiyet atfetmiştir. Av
rupada cereyan etmekte olan bü
yük hAdisele:r kar§Ismda, bizim al
dığımız vaziyet herkesçe malOm
dur. 

Takip ettiğimiz politika, milleti
mizin komnması, ve başta büyük 
koıışı1armuz Almanya ve ltalya 
olmak Qzere bütün koin:.~mnızla 
siya.si ve iktısadi bir işbirliği temin 
edecek samimi ve dostane bir poli
tikaya istinat etmektedir. 

Kraliyet hükfuneti bu tam ha
reketle §IIldiye kadar elde edilmiş 
olan iyi netic.eleri memnuniyetle 
kaydetmektedir. Bu vesile ile hü
ld1met, Almanya ve İtalya ile olan 
dostluğunun icabı hale uygun bir 
keyfiyet olmayıp, esas menfaatleri
ne müstenit bulunduğunu bilhassa 
kaydetmek ister. 

Günden güne daha samimı1eşcn 
bu teşriki mesainin müessiriyeti, 
80Jl seneler zarfında gittikçe ken
dini göstermiştir. Bugün. büttin 
dünyanın bir dönfun noktasında 
bulunduğu, ve Avrupa işlerinin 
yeniden teski}atlanması nok1:asm
dan yeni yeni yolların tebellOr et
tiği bir zamanda, Yugoslavya bu 
yeni hadiselere iştirfilt etmek zaru
retinde olduğunu müdrik bulun
maktadır. Bu sebeple, dostane bağ 
larla merbut bulunduğumuz büyük 
dostlarımızın, dost memleketin 
gayretlerini takdir edeceklerini ü
mit ederiz. 

Mezk!tr beyanname dahilt poli
tika hakkmda §1.Utlan yazmakta
dır: 
· Yugoslavyarun intibak etıneğe 
mecbur btilunduğu halibam vaıi
yetine mfitedair siyast ve iktisadt 
kanunlarm tetkik ve ihzarma ~ 
lanmıştır. Bu tedbirin iktısadi kud 
retimizi makul bir surette kıymet
lendireOOdir. 

Namlar toplantısı iaşe ve bn
yük nafıa işleri meselclcrinc bllyük 
bir ehemmiyet atfetmiştir. laşe it
lerine gelince, bu sene mahsulün 
geçen seneye nazaran hissedilecek 
derecede az olması dolayısiyle, sis
tematik tedbirler almmışt]r. 

ROllANYADA OLDUGU G1Blw• 
Zafreb, 27 ( A.A.), - D.N.B. A

jansından: 
iyi malfunat alan Yugoslavya 

I(aynaklarmdan bildirildiğine göre, 
:YUgoslavya hük\lmeti burada yap
mış olduğu bir toplanmada Yahu
di meselesini bilyük ıslahat pro
gramına dahil etmi~tir. Siyasi ve 
iktısadf mahiyette olan bütün va
zifelerden Yahudiler uzaklaştmla
caklardır. Hükfunet, Yahudilerin 
gıda maddeleri ticaretinden uzak
~lmalarım çok ehemmiyetli 
olarak telAkld etmektedir. 

Suriye Fransız orduau 
genelkurmay başkanı 

I.ondro, 28 (A .Jl.) - Yakın 
Şark Fransız ordusu genel kur
may ba§ka.nı iken son günlerde 
İngil'OOreyc giden albay Delari· 
na.t. htır Fransız kuvvetleri ku. 
mandam general dö Gol'den ta
limat aldıta.n sonra. husus! blr 
vazife lle LcQ:lra.yı terlret:mlştir. 

Otobüs ücretleri 
Ticaret VekAleU 

tarafından 

T esbit edilecek 
Ben.z1n flyaUarmın yükaelmeat do· 

laym11e, tak81 ve otobUs tlcretıerlııe 
belediyelerce btr miktar zam yapıl· 

mqtı. Yapılan zamlar arıı.amd& nlabet· 
al.zllk olduğ\lnu gören ticaret Yektıle· 
tı: bcn.ı.l.n ve potro!Uıı ithal merkez· 
lerlnden mUhtellt vilAyet ve kaaaba· 
1&ra olan mallyetlnt hesap etmek su· 
reUle takat vo otobüslerin alacaklım 
OcnıUeri tayın etıneyt kararl&§tırmıo· 
trr. Bu flyaUar, tcsbıt edildikten aon· 
ra belediye dalnıl cncümcnlcrlııce tet· 
kik edllecck ve muvafık görOldükten 
eonra tatbUt edllecclcUr. Belediyeler, 
bu fiyaUan, bulacaklan muctp eebeb· 
ler ticaret veklUctinoe kabul edilmek 
p.rt!le değt§UrebUeceklcrdir.FlyaUarrn 
teebitlnde, yaıruz ben.Zln fiyatları de· 
fil, oıomobJl yedek parçalarmm 
mahallerdeki tedarik !mkAnr ve fiyat· 
l&n, yollann vaziyeti ve ııeyrUoefere 
ııe kadar müaatt olduğu g15z!mUnd!! 
bulwıdun.ılacaktır. 

Demlryolunun henllı: :yapılmadığı 
'Ytl!yet ve kazal&r arasında l.§llyen 
otobüslerin fiyatları, ko~u lxıledlye
lerco beraberce tayin edilecektir. 

HINDiSTAN 
Ortasarktaki İngiliz 

kıivvetleri için • 

Harp malzemesi 
yetiştirecek 

Loodra. 2'7 (A.A.) - lll§e nazın· 
nm blldirdJtlııe ı;öre teııkil edilen bu· 
wat bir heyet Hindistanm kendi ihU· 
yaçla.rlle :lngUl2: kuwcUerlnlıı Orta· 
prkta ve SUVC)"§ kanal.mm §arkında· 
ki ihtiyaçları l~ln cephane vesalr harp 
le\'BZiml imal vcsaitlnl arttırmak için 
mUı:akerelerde butunmıı.k Uzcre Hin· 
distan yolundadır. 

Cenubi Afrika hUkQmet.inln talebl 
llzertııa heyet Çapta tev&kltuf ederek 
cenub1 .Atrika makamatlle göril~ecck· 
tir. 

cı:NUBt AF.RlKADA 

Cap, :n (A.A.) - Cenubt Afrika 
mebuMn nıecllalnin bugün tevdi edl· 
len malt projelere nazaran ceııubt Af· 
rtkıı. b1rllğt harp muratlarını k&rtıla· 
maıc Uzcro 32--mUyon sterlinlik muaz· 
mm bJr talı.elsat fstenllmektedtr. Bu 
murat Jamıen !ıJUkrazlarla ktamen de 
cenubi Atrika varldaUlc Jtfa edile· 
cektlr. 

POLiSTE: 

Usküdarda bir ev yandı 
ÜskUdarda Pazarbaşı mahalle -

sinde Fıstıklı bayır sokağında 
Hristo !k.ıT.ı Hrlsinln evinden dUn 
gece Mat 3 te yangın çıkmış, iki 
katlı ahşap evln bir kısmı yandık. 
tan sonra s5ndürillmUı,ıtilr· 

AGAÇTAN DÜŞTÜ. Aôm 
YARALANDI 

Guraba Hilscyinağa mahallesin • 
de Mwda!a oğlu 12 yaşmda Lutfi 
Valide caminin incir nğaemdan dal 
ktnlmak euretile dilşmll§, sağ n: 
yağı ile çene kemikleri kırılarak 
Ccrrahp:ışa. hastanesine kaldırıl -
Jru§t?r· 

ŞAKALAŞJRKF..N· .. 
Sultan.hamam Şeyh Ni~an caddo

sindc Ata.bey ha.nmdaki ~aattn 
ça.IııJan amele Yusuf oğlu Ha.sanla 
Haydar şakalo.ı:ırlarken beş met -
reden aşağıya )ııvarlnnnuşlar ve 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
Ccrrahpaşa ha.stanc:ılnc knldml • 
mışlardır· 

ZA1.~ - Be~eferden 11.lmıo oldu· 
tum (5180) sicil Myılı arabacı ehli· 
yetnnmcm Ue muayene cUzdan ve kn· 
zanı; karnC3lnl za)1 ettim. Ealdatnln 
hUkmll yoktur. 

<>aman otln KAnıll DD:r:. 

. . - .. , ", .,ı ... ıı· . : : ''I ı 1~: ı 
C .Cı;. ııLHI' lı ,I!,, ,,., ,~·'ıt ' tfl'·ıı" 1~tt.ı .ı ,, • w •• • ıııı !i• , • Dtlnyaıım en btıyilk mro evlerinden 
laıdret- Sanatm en yllkııek 7'.evldcrln
den ilham.- Htıyecan ve nctenln lıu· 

dcı1mu:ılutundan hararet alan 

A 

LALE Sineması 
Yarın matinelerden 

itibaren Salonunu Yeni 
Mevsimin bUyUk sürpriz

lerine açıyor ... 
ilk program 

Sinema dUnyumm astrlarca 
~ T U R K Ç E eddmlıyacafı 

OTEL EMPERVAL_ 

Dünkü hava 
taarruzları 

(Baş tarafı 1 incide) 
dunılmuıtur. Bomba allldığma. da· 
ir hiçbir lş'n.r yoktur· 

LONDRA YA HÜCUM··· 
Londra. 27 (A· A·) - Röyter: 
Londra, dUn gece eimdiye kadar 

olan hava hUcumlarmm en uzun 
sUrenlne manız kalmıştır· 

Alarm işareti. Grenviç saatile sn.· 
at 20.so da verilmi3 ,.o Londra, sa. 
atlcree projektör zlyalarmın tc~kil 
ettiği bir daire içersl.nde kalmıştır. 
Bu ziya dairesi bı:ızan birkaç par. 
çaya a;y:nlyor v~ ziya huzmeleri u
zaktan tayyare motörU 'gürUltllle· 
tinin geldiği noktalar Uzerinde bir
leşiyordu. Alman tayyareleri çok 
yük.sek bir irtüada uçuyorlardı. 
Bunlardan herhangi biti, bomba • 
!arını atmak Uzere pike yaptığı za. 
man, hava dafl bataryal:ırının §ıd. 
detli ate§.i, bu tayyareyi hemen 
derhal çok daha yUkseklere doğru 
geri çıkmağa mecbur bırakıyordu. 

Hava hücumuna nispeten az mik 
tarda tayyarenin i;tirak ettiği sa· 
nılmaktadrr. Fn.kat tayyareler. ka· 
vislcr çizerek yeniden ayni nokta· 
lar üzerine dönmekte ve bu suroL 
le tayyare miktarının fazla. oldu. 
ğu zehabını tevlit etmekteydi· 

Arada bir uzaklarda bir bomba 
patlamakta., fakat bombanın tarra· 
kası. hava dıı.fi bataryalarının at
tığı obüslerin gUrültUlori arasında 
kaybolmaktaydı. Mlin&ıvebe ile pro
jektörler, Alman bombardıman tay 
yarelerlnin birı,:oğunu ziya huzme. 
leri iı;inde tutuyordu. 

Hava hücumunun sUrdUğti müd. 
detin ortalarına doğnı. nlsbi bir su· 
kün hfuiıl olmuş ve hUcum eden tay 
yareler, Londra mmtnkasmm en 
uzak hudutlarında kalmağa mec· 
bur edilmişlerdir. 
Londranın civar mahallelerine 

bir miktar bomba düşmüatür· MU -
teaddit bi.nnlann hasara uğradığı 
aöylenm clc tedir· 

lNGtLt~ SOOUKKA.~LILIGI 
Londra, 27 CA·A.) - Röytcr: 
Dün gece alarm işareti. binler. 

ce Londralı şehrin ıncrltezinde si. 
nemalarda, tiyalrolRrda ve lokan· 
talarda iken vedlrni:tt\r· Halkın 
bUyUk bir ck3 rly tı. tem~lllcrln 

sonuna .kadar kalmış ve bir çok ti· 
yatroda. temsili müteakip, eahne· 
de halk için dansing tesis edilmi§ 
ve konserler organize edilnı.i§tir. 
Bazı lokantalann .sıfınaklannda 
muhtelif oyunlar \'C pingpong par
tileri tertip olunmuştur· Her yer· 
de halk, tam bir sUkOn muhafaza 
e~tir. Bir çok Londralr, alı'ı.?79 
işaretine son verllmedon evvel, yU. 
rllyere!t evlerine dönmcğc karar 
\'enniıılerdir· Londm civarında o· 
turnnlar için, bu bir c;ok kilometre 
uzunluğunda bir yol demek oluyor 
du. Bunlar, gruplar halinde hııro· 
ket c~lcr ve ekseriyetle hava 
dafi projP.ktörlerl tarafından aydm
lalılan yollar boyunca ııarktlar söy 
liyerek evlerine dönmüşlerdir. 

lfÜCU!\IJ,ARIN T.\FSlJ .. ATI 

l~ondr~ 27 ( A.A.) - Röyter 
bildiriyor: 

Almanlar, dUn giineşin batma
sından bu sabah şafak'a kadar. 
İngiltere üzerine en büyük hava 
hücumlannr yapmışlardır. 

Bu gece hüc:umlan esnasında, 
Alman tayyareleri, sekiz yilz ki. 
lometreden uzun bir sahada sa· 
hile taarruz etmişlerdir. lngilte. 
renin şimali şarkisinden itibaren 
merkezi ingiltcreclen ve Lonrira 
mıntakasından geçerek cenubu 
ı:arbiye kadar bütün ınmtakalar 
üzednde Alman tayyarelerinin 
mevcudiyeti haber verilmiştir. 

Muhtelif noktalara uğultulu 
bombalarla yangm bombaları düş 
müştür. Merkezi İngilterede bir 
fabrikada hasar olmuştur. Bir~ok 
rnıntakalarda verilen alarm, har. 
bin bidayetindcnberi en uzun sü-
ren alarmı te§kil eylemiştri. Maa.. 
mafih, alarmın uzıınluğunn nis_ 
betle atılan bombaların aclcdi az 
olmuştur. Bu bombaların bir kaçı 
Londra civanna clilşmüştür. Lon· 
dra mıntakasr üzerinde az mik. 
tarda Alman tayyaresi srk sık gö. 
zilkmüş ve Londra mıntakasında 
alarm altı saatten fazla sürmilş
tür. Hücumlar, lngiltercnin diğer 
mmtakaları üzerinde de hemen 
hemen aynı derece uzun sürmüş... 
tür. 

Hava kuvvetlcrlnln fevkalade 
fazla miktarda zayiat vermeden 
kUtle hn.lindo hUcwnlarda buluna. 
cak kabiliyette olmndığtnı mUe&he. 
de eden Almanlar, eanıldığtna gö· 
re, eimdl hava kuvvetlerinden, a
larm sonu fearetlni.n verilmealne 
m!nJ olarak halkr iz'aç eylemek 
vo istihsal faaliyetini yavaelandır
mak için azami istifadeye tcşeb _ 
bUs eylemişlerdir· 

Cenubu garbi mmtakasmd:ı. bir 
echir, hnrbln lbidaycUndonbori en 

' 

Nışan yüzüğünü Hava 
Kurumuna veren vatandaş 

(Ba.~tar-.tfı 1 inı•ldc) 
eeyin Bulut. hem kendisinin hem 
de karısmm yUr.üğüııli "ermiş
tir. 

Bu sabah kendisile görüştüğü·' 
müz Hüseyin Bulut, demiştir ki: 

"- Eiz nihayet yegane serve
timiz olan nişan yüzUklcrimizi 
verebiliriz. Asıl yardımı zengin 
vatandaşlarımız yapınahclır. Ha· 
reketim bunlara misal olsun. Zi. 
ra, Hava Kurumu başkanının 
dediği gibi, hnvalnıımızdn. her 
hangi bir şüphe bulutunun bu· 
hmmama.c:.ı ve göklerimi:r..de 
Türk kanatlnrının her gün biraz 
dafa fazla, biraz daha kuvvetli 

Askerlik ve yedek 
subay kanunları 

Tadil layihası 
ruznameye alındı 

Ankaradan blldlrlldlğlne göre, as· 
kerl ceza kanununun bazı maddeleri· 
ııl değl;ıtlreıı kanun dUn nc:;ıolunarak 
meriyet mcvkiine gırrnıııtır. 
Diğer taraftan ııskcrllk kanununda 

yapılacak değl~lkllkle Yedek subay 
ko.nunundıı. yapılacak tadlltı.le. dair 
l!.)1hıılar da Mcclls mildo.taa encUme· 
nlııdcn ::eçerek ruznameye alınmıştır. 
Enct:men llylhıı.larr olduğu gibi kabul 
etml~Ur. 

~--------~~-----
Şan g hayda bir suikast 

Şanghayda Fransız imtiyaz mm· 
takuı polis müdürü Blıınt1e. dün sa· 
bah Çinli teUıl~çtlcrln hücumuna ma· 
ruz kalarak rovclvcr ile iki yerinden 
yaralanmııtrr. MU.Sademe esnasında 
tcthişçilerdcn birlfll de ynrAlanmııısa 
da kaçmağa muvaffak oımualardır. 
Tahmin edildiğine göre bu aulkast al· 
yası mahlyettedtr. (A.A.) 

bliyük hava hücumunu gönnliotqr. 
Bombardıın"n tayyarelcrl. bUtİin 
gece ııehrin üzerinde ı,ıçmuGlal'lt ve 
§ehrin her tarafına ve civarına bU. 
yilk kudrette infilak ve yangın 

bombaları atmışlardır. Hasarın vü· 
satı henüz malum değildir· 

Cenubu şarkide, ha\·a dafl ba -
taryalan. Londradan dönmekte o
lan bir 17 Domier tayyaresine üc; 
tam isabet kaydctmlıılerdir. Bıı tay. 
yarenin beş kl§llik mUrettcbatr, 
paraştitlo atlnmış ve tayyare iki 
ev üzerine dü~müştUr. Evler harap 
olmuştur. l•"akat sığınaklRrda bu _ 
lundukları için evlerde oturnnlRra 
bir ~ey olmamıştır. Ano.vatan mu -
hafızları ''C pollslcr. biri yaralı o· 
lan bu Alman tayyarccilcrirti tev
kif ctmftılerdir· 

nımı.t!'\ tlZEJ:iNm~ 
Bcrli11, 27 ( A.A.) - D.N.B. bil· 

diriyor: 
Bu gece, Bertin \'C Berlin civa

rında yeniden alarm i ·trcti Yc:-il· 
miştir. l\lütcacldıt dü~man tnrya· 
re-i, 13erline hücurtıa teşehbii et
miş, fakat, hava dn fi hataf)"a ları
nm ve projektörlerin faaliyeti sa· 
resinde Rrnndcbun:: ı;ehri civarm'1 
\·arır \'arrnaz geri dönmeğc m~cbur 
edilmiştir. Rir tayyare, hükumet 
merkezi üzerinde çok yiiksektcn uç
mu~tur. Hiç bir hoınba atılmamış· 

!XGILIZ HA \'A "'W~AIU-..:1'lN1N 
TEBJ,tr.l 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri dün 
düşman tayyare meydanlarına 
~ündüz hücum yapmışlardır. Dün 
gece bu hücumlar büyük bir mik. 
yasta genişletilmiştir. Almanya 
ile isgal altında bulunao Holan
ôa, Belctika ve Fransada 27 tay_ 
yare meydanı homb:1rdıman edil. 
ıniştir. Almanyadan d;>nmektc o· 
lan bir bombardıman tayyaremiz, 
lngilterı:den dönen bir Alman 
tayyaresini düşUrmiişttir. 

olması lazımdır. 
Vallahi ha va da kınnızr rengi· 

ni ı;ördüğiim tayyarelerimiz u. 
çarkcn, ben de sevinçten hava· 
!anıyorum. 

Zararı yok ben altın ycrh1e 
bakırdan \·ey:ı. demirden nişan 
yüzüğü takayım. Fakat \'atanı· 
mın berrak seması yabancı tay. 
yare gölgesile kirlcnmt'Sin." 

Hüseyin Bulut. hatta yeni 
nişanlanaca.kların bile nişan yli· 
züğü paralarını Havn Kurumu· 
na vererek yerine Havn Kuru. 
munun vereceği bakrr yUzükle 
nişanlanmalarım tavsiye etmiş-

tir. 

italya birçok 
f abrıkalar bombar

dın1an edıldi 
Londra, 27 (A· A·) - lnglllz 

hava nezareti istihbarat biirosu. 
§İmali 1talyada sanayi mUesscl!lc. 
!erine karııı İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin dUn gece yaptıkları 
hticumlar hakkında a,ağıdaki tar· 
silatı vermektedir: 

15 gün içinde beşinci defn ola· 
rnk ln~iliz hava kuvvetleri Fransa 
ve Alplar üzcı inden dönüş scya· 
hallerini ynpmışlardır· 

Hedefler, Torinada Soclctn Ae. 
ronotic:ı !talla ve Mina civarında 
Marelli ve Scsto San Giovannl 
Manyato fabrikalarıydı. 

İngiliz tayyareleri bu fabrikalar 
üzerine geceyarısından sonra nant 
yanından az evvel gelmi§lcr ve 40 
dakika içinde altı ton bomba at • 
mışlardır. 

Marelli fabrikasına karşı üç hti· 
cum yapan bir rıi!ot attığı iki bom· 
ba grupu neticuinde Uç infilak ol· 
duğunu ve 18 yangın c:ıktıf;'mı tcs· 
bit etmiştir. Srısto Sunı;loYıınni fab 
rlkııJtındJtn . 200 mcırcrc kadar 
yukselcn be) uz bir duman başka 
bir pilota hedefin iıltiltametini la. 
yin ettirerek tekrar bombaların a. 
tılmal!lmı kolaylaşurmı~tır. Ve bu· 
radn da yeni yangınlar çıkınL,ur. 
Torinoda Fiat fabrikaları Uzcrinc 
gelen ilk tayyareler yangınlar çr 
knrarak diğer pilotların rüyet ka· 
biliye tini kolnyla~tırmııı ve 1 O da
kika sliren hUcum eımasında infi. 
lt'ıklar vukubulduğunun tcsbit edil. 
me~ıne yardım etm~tir· 

Bu harekat esnasındıı iki ltalyan 
avcr t o.yy:ı.resi görlinml\ıılcrso de 
1nı;ili7; tayyarelerinin hUcumun& 
mimi olacak bir harekette bulun
mnmışl:ır<lır. 

İT.AL YAN nı;. ;\fi TEHLtcı1 

ft.ııha.Ja hlr mahal. :!7 (,\. A·>
ltalva~ ordulan urnumt kar:ıgrahr 
nm 'sı numaralı t<>bll{';i: 

Bir kere dahıı ts\•ir.rC'drn gelen 
dlhımnn, İtalyanın mu'1tclif ~imnli 
cynlrtıeri iizc-rindo bo'llb·ırdım:ın· 

lıır yapm:ştır· 
Düşman. tavyarrlerlmlzin ve tny· 

yare dafii hntııryalnrrmı":m şiddet. 
li bir mukabil taarruzuna maruz 
kalmtş vo sa.dece Torino Uzcrino 
hlrkaı; hooıhn ntabilmilitir. 'l'oriııo. 
da Fial fabrika"lınııı blr ıın vyonu i
le Saint • Louis ı>anatoryoorn ve 
T'avic eysloUndc iki çlrtlik lııısnrıı 
uğramış, bir köylii ölmliıı, bir köy
lü de nğır surette ynralanmustır· 

Miliınodaki 27 inri ta:vyRrc clafii 
bataryasının isab tH hir rndahtı 

neUcrsindC' b'r tayrnre ıılııv!C'r l· 
c;inde AresC' kommününc düşm!iş • 
tUr. MUrettcha ını teşkil "den 5 
kiı;ıi telef olmu!ilur. 

Köprü Kadıköy iskele
sinin canlı tarifesi 

Osman pehlivan 
bu sabah öldü 

!talyadaki bedeller üzerine ya. 
pılan hücumlardan maada bom. 
bardrman tayyarelcrimizden mü
him bir grup clün gec:c Leipzigin 
garbında Lcnna sun'i petrol fab. Scne!erdcnberl köprUnUıı Kadıktıy 
rikasına ve Frankftırt petrol de. tııkelulnde gazete b:ıyill:t ynpnn iki 
polarma hücum etmiştir. Frank· aya~daıı mahrum Osman pchUvan 
furt tayyare fab.-ikası, Grieshcim bu aabah kalb ııckteatnden 61mUetUr. 
civarındaki infilak maddeleri fab. Osm:ı.n pehlivanı hemen tanımıyan 
rikasını şiddetli bombardıman et. hiçbir Kadık!lyJD yoktur dlyeblllrlz. 
mişierclir. Kendlsl 0.deta Haydarpaoa, Kadık!ly 

Hocchet, Cologncı \'C L~tpzlg'de \·apurlarının canlt tarife.siydi şu acaı 
ha trrlıyacakaınu: ııanıru:: 

hedeflere hUeum edllmlıs ve Hamm .. _ Haydi e!erıdlm, ·Haber, Ak~am. 
ve Schverte iaşe depolan bombar. hnvadl.alcr ... Haydarpaoa vapunı aaat 
dnnan edilmiştir· Bütün gece do. ıo da, l{adıktıy ıı de, ~ taraftan .. ., 
vam eden bu harek:\tıı lıstlrak eden Osman pehlivan bu sabah da. her
tayyarelerimiz!n ht\'(1~1. biri mUstP.s· , gUnkU gibi erkenden lııkeleyegelmlş ve 
na olmak Uzcrc dörımllşlerdir· onn kolweclnln J;CUrdlğl çayı içerken bir· 
dil;o; hıırckfıtınl\ i"tirıık eden t.Ay - denblro ellnl kalbine koymuo vo yana 
yarelerlmizdcn blri.<ıi dönmemiştir· yıkılaraıc ölmU§tUr. 



~... -3.3-
~ •· a1ııı~ 
\ "i ~ leree clekhik feneri. 
~ ~ laJc 

8 beı Joarct verecckal.. 
!.l Ol~ 0ı::e nı?IAzim Borg sa· 
~ ei2i alınağa gcle -

'~'&at 
\·ı~nra deniz tayyare. 
tıe!"'-uua • llzerinde uçuyor
~Ydl. ıca aUayış fevkalllde 
~bit" l'anlıkta iki parqllt 

~•t aca, kayaya çarpıp en 

' Calınaıarı işten bile 

~bt 
~ lltt(~elttabtr talileri yardım 
~'lr. 1

1l1'Ilt ve bere ile 

lıtı' ,, a.zıo. Varklcyin brrak· 
~ r'e11 tıı buldu. Sonra elek -

~f,~ Yakarak iki ~anha. "-t 0Yuldular. . 

'~ ~ bir arqtırma ao. ' o·""'• '-'«dll3mı yanma ~-
~ 'lltt kal'deılerln cesetle • 
l~ 1l. 

~ teıı cenup tarafına gitti -
et etini be§ de!a yakıp 

•tır ~ ~ara euıe işaret verdiler. 
, e~ !1.lık i1:lnde bir '§ık 

\ ~a.e~ Uç, sonra ild defa 
~lla ~areUeri Graf • Spce 
~ Ve anlaşılmı§tı· 

~l'ab 
t ceıııı alı saat altıda cep 

• ' ~u~ latl.kametinde hnre. 
~· dderntı artık taay-
9'J..~ 811"ıuiainln dediği gi· 
~ lhuyacı onu Ameri
ı ltt b; Ya.kın mmtakalıırda 
' "1.ti UJ:ıı:nağa mecbur ede. 
~ Yette gUnlln birinde 

e tL.. 
~ fa .. cuıısrz kuvvetleri. 
~ lltr lnahk(llndu· Bir 
~t a, liç defa kurtulnbi • 
~.ebcdU~·en bir ırıuclzc 

~' '19-. - -
~ ~ gtınu Yarkley oda· 
~ \ıı.~ ~altit kapı önllndc 

~ ~~ llladam Steni ne!)e 

~ ltıl.;adanı Sten· Hıwn 

~~'. 

yanma gitt!lt samau onu ınuanın 
ayakla.rmı yontar buldu· Yem eve 
girerek karyolaya baktı· 

Varkleyln adada canı llikıhmfa 
bqla!qtı. Vadfem.1 bqannDJtJ, 
pimdi harbin eoııuna kadar bu a· 
dada mahpus kalmağa mı ma.hkibn
du? Yatında bir geın1 gelml:recek 
miydi! 

Fakat bu betleyfe umduğundan 
çok kıza ııUrdll· 

O gUn öğleden sonra odaamda 
yatağa U%anmI§U· Baflnp çağrt§ • 
malar igiterek kalktı. dı§an fırla· 
dı· Halk sevinç içinde baP,Yordu: 

- Adaya gemi geliyor. 
Varkley:ln tavsiyesi unutulmuş

tu. halk gelen geminin hangi ban
dırayı ta§ıdığmı bilmeden. sahile 
konuyordu. 

Varkley, Rimettodan adaya blr 
kaç geminin yaklqmakta olduğu
nu öğrenince endi§eden kurtuldu· 
Birkaç harp gemisl geldiğine göre 
bunlar Almnn geml!i olımııWardı· 
Cenup Atlantiğinde bir filo dolq. 
tiracak kudrette bir Alman do-
nannıası mevcut değildi· 

Sa.hile geldiği zaman aldanma. 
dığnu anladt· İngiliz bandıra!t Uç 
kruYazör adaya yaklaşmaktaydı. 

Hemen bir kayığa atladı ve ge
milere bir a.n evvel gitmek için teş· 
\ikc ihtiyaçları olmıyan, kllrckçi -
Jcre acele etmelerini söylemekten 
kendini alamadı· 

Kruvazörler sahilden ikl mil a.. 
çıkta durmll§lardı· Knyıklar onlara 
çabuk yanaşWar. 

Vnrkley, htıcuma geçen korsan· 
lar gibi hp.ykm§an Trlııtanhlar a. 
rasmda seslnl duyurabilmek için 
avut çıktığı kadar bağtrnr:ık knı· 
vazör filosuna kumanda. edenin 

4

kim olduğunu sordu· \, 

Bir zabit cevap verdi: 

- Amiral Beril·-
- Kendisine, Vllyaın Vıırlde • 

yin görüşmek fstedJğinl. l{lt:f'cn ıs8y 

ler misiniz? 

üç dakika .sonra gcmlnln merdi
veni indirildi ve merdiven başında 
bizzat amiral, ''EnteUicens ee~ •• 
njanmı ~ğırdr· 

•,~ 't~ vererek ltoloni· 
~ ~ ~c~ eceıc kıtlığı çekildi. 

S >'Ut nı için vücudu bU • Yirmi senedir ta.nı§ıyorlardı ,.e 
btr~1 etmekle beraber Varkley cenubi Amerikadıı vazife 

~111111 ~ laratmdan ıscvill • görmek Uzere amirallik makamın. 
'1lt 111ınen Pctere borçlu dan talimat aldığı zaman amiral 

~ ~~ h•eı bir jestinden halk Bertl yanında bulunmu1'tU· 
~ ~,; 8.YJrmı~tı· - Gelin Varklcy. faknt yaln.ı; 
~tl\ ltı il.dadan nyrılt5lll" ııl.%-· 
\ ~ 8<ınra., hep mobllyc- Mcrdi\'en b8.§mda Varkleyl hanı· 

L., ..... lzını ve "Ynna.~ıl. 
'~ - retle kal'!}ıladı: 

~~\ ~a~UUeri dll§Unen _Burada ~in.iz ne? ÖimUg sa. 
\~ ':blbnek lc;in birkaç mlıyordunU%· 

·,~ ta. ç;ılI§ml§tı· Fakat (Devamı ı,-arJ 
lınıız,. dn artık 

~e eöylemesinc 

~~-~.~bold;~~,. ~ 
\ ~ ~llic rc;ıu olduğunu M 
•~ l'hıe :S ıervts ajanı., · 28.8.940 Çarıtamba 

~l', dl! a.keam : ~ 
~'- l lt ~ı1t1, eenlnlo ''Yn.· 7.30: Program ve memhıket .ııant 
~k"<lıı d~:dar aôyle bir gezin. ayan, 7.85: lılUzUr: Hatlt program 

l ~\iıı ııı. gelir mi ı ., IPL) S.OO: Aja.ı:ıa, 8.10: Ev lw.dım -
'~u ~le c~v , 

8 
n • • I Ycmelc listesi, 8.20/8.30: :MUzllt: PlD.k.. 

~ erCtıcUnı ap \crnıi~tı: !arla ha!it musild, 22.ao: Program ve 
' 'ı · TcnckkUr c· mı.;mleket rıaat ayan, l2.ll5: Mllzlk, 
'\.. t\t..~ııı:u ı2 50: Ajans, lS.05: MUzlk: Şarkılnr, 
~~ ~l(!r ta~:ıh crlPndcn ha· 13.20/14.00: Mllzll;: Radyo .salon or 
~ 'ttt ' l:ıc'Uıl ve dönliş hô.· kcstrası, 18.00: Progrrun \'e memleket 

\a.' 't?t~ct:ıız scı;mişti. saat ayan, 18.05: MUzlk: De.us mU· 
· ~ ı:ı tf'p'Ye c;ıltmı , o. zıgt (l'l) ıs.to: Mllzlk: ı.·aaıl ııeycU, 
t\~ a~lltU a• I} ı.15: Konu§mıı (Dı§ polJUka hA.dlac· 
t~ ?arın Öl" .. ağı):ı nt.-nış, !eri), 1.so: .'MUzllt: TürkUlcr, 1Ml5: 
.~ t't!' l?ı.e b uııunu görmek· M(.mleket sıı.at ayan. ve Ajans, 20.00: 

ll ~~li ~n nın Yanınn ka. MUzlk: Şıı.rkılar, 20.115: l{oı:ıuşma. 
~\,ntu · <l<ihlldc s:ıklndığı 20.so: Milzlk: vırtüoz•ııı.r (Pl.) 20.50: 

~ d5 <le o.lıntttı. MUzlk: Geçit konseri, 21.ı:ı: .MU%1k: 
t:ıa~ tldllkı<:'rl 7.aM Eğlenceli parçalar (Pl.) 21.SO Konuı· 
tıı-~ llllln bir la ~~ c.;e- ma (Radyo gazetesi), 21.60: MUzlk: 
~ ~,· ôtcık.Jnt n ~ 1 Lui Modern m\Wkl (İzahlı - PJO 22.ao: 

, •0ıı.ı. ı&ra p:ırr.:ı pn.~a 1 Memleket ı:ant ayım, Ajııı:ıa hnbcrlcrl; 
al' bu eınaa dnğrtmı'.J- Zlrnat, F..shıım - TııhvllM. Kambı· 
~,. tıdan le; ı;nınn.Pın yo - Nukut bors~u:ı (Ftyat). :2.tll 

il! l'lllJt .MUzlk: Daıuı mCzlğl (Pl.) 23.25/23.SO 

k.~ . lllUkılfutını .. Yıırmki progTam ve k:ıpan11. 
"11 "dı. ~- gor. 
~· .rk::ı.ç lıid "F J •• \~ ne . s-, ot 

~, ~ t• gıt.rnek Uı:crc 
t ~ !~ttı4;Jer. son zaman· 
İti ~ıı::' a lnıktarda dUı:;cn 
ı an t ~ 

't "ıf! u ahta toplam! .. 
•ı " g .,... 

E. Sadi Tek tiyatrosu 
Bu gece llUyükdero nile bahçcıılnde 

(Otcllo) \'e (Aıww llıınım SUs) 

·----------
•••••-mis o P 1 ı • 

Suadige Pllijı 
O&DIOSUIGA: llU AB'All 

Münir Nureddin 
t1e ar~"'" dmıtyeoek~ .• Hakiki cinayet hikayeleri: -l\lorg'aa esrarı 

Pürgolin 
GAZOZLU MUSHIL 

LiMONATASI 
K&Uyen ll!ç hı.tni vcrmes.. Bir 

gazoz veya ııampaııya lı:adar lem n 
hOf kokuludur. Millıh11 fl&çlannm fahı 
olan PORGOUN'i haftada bir defa 
içmeklo hem bııraa.klt.n temlzlemlı n 
hem de vtıcudd& b1ıilmılf mlkroplar;ı 
detetmıı olunnmuıı. 

PORGOLlN ıu .eııellk bir teeı11be· 
nln ml\hınıllldOr. 

Emin olmak için eczanelerden POR· 
GOUN markumı urarıa tateyln1z. 

Devlet Den izyolları 1 işletme 
umum müdürlüğü ilA nl arı 

Zaler Bayramı mllluebettıe 

ao agwıtoa cuma. ve 31 atwıtos cumarteat gU.nJ.ort Ad&lar • .An&dolU • 
Yalova. hattmda pazar tarife.si. tatbik olunacaktır. 

30 afwrtoa cuma ve 81 Ağusto.a cunıarte.st günleri klSprtıdell aat 2'.llS t• 
tekmil adalar& btr npur k&ldml•caktır. >(7929) 

---
l s tanbul B elediyesi 

ı ıanıa rı 
Yollar ve l;öprWer mUtemadl taml.rat !§lerlnde kullanılmak tıure alma· 

cak 20 t4n BitUm.emllslyon açık ekalltmeye konulmU§tur. Tahmin bedell 8200 
lira ve ilk temlnatı 40 liradır.Şartname zabıt Te muuneJA.t mtıdllrIOtü kale· 
mlnde görtllecektır. İhale 9·9·940 pazarte.st gtıntı naat Hı te datmJ encUmende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılma &· 

it tlcaret odan veıılkalarlle ihale gUnll mııayyen saatte dalmt cmcOmende bu• 
ıunmalan. (77H), 

d r "",,,.- ----- .... ,_..... -

Pevlet Oemiryollan"ve Lfmanİari 
işletme Umum idaresi - ilAnlan ı 

ı - ld&rem1%1ıl lbUyacı 1~ mllbayaa edtıecek :000 metre mlkft.p tra· 
vcrsllk çam tomruk kapalı zart usullle eksfltmeye konm~tur. 

2 - 2000 metre mlk!p tomnığun UJımln edilen ~eıt 40000 Uradır. 
B - KUTakkat teminat 3000 11.radır. 

' - Çam tomnıklar idaremtze tefrik edilen Oltunun K6rotlu orman· 
larmdan ke:ıllecektlr. 

15 - Tomrukların tesllm yeri Sankamq Bizar fabrlk&udJr. 

6 - !hale 6 eylOl 191.0 cuma gUDO uat 115 te Erzunımda onuncu s,ıetme 
mUdUrlUğtlnde mlltcoekk.11 komisyonda yapılacaktır. Ta11plertn 
mezkOr gün ve saate kadar temlnntlannı yatırmaları ve 2490 No. 
lt kanunun 82 1nc1 maddesi geregin~ tanz1m edecekleri zutıan 
ekslltme aaatlnden bir saat evveline ltacıar komlayoı:ıa tevdi etm.-' 

• leı1 llzımdJr. Posta gcclkmclerl kabul edllmes. 

7 - Taliplerin mUteahhltllk vesikalarını ve kanunun tuytn etutt diğer 
\'estkalan ibraz etmeler!. 

8 - şartııamelu Er~ onuncu isletme mfldilrlDa-G, S&nkamıt n 
Kara iatuyonlanndan 1k1 Ura mukabilinde tem1n edilir. (7661) 

(DUftloa trUahadan devam) 
Hulman, Konrad'm &ul'duğu 

yere giderek ta.hldka.t yaptı ve 
bir çok ıeyler öğrendi. 

Konrad, iyi taluıil gfumll§ ol. 
maama. rağmen gayet kaba. ya.
radıll§lı bir adamdı. 

Kom§Ulan kendisinde~ bah· 
&ederken: 

- Çalışmadrğı "" sam~ ol. 
m&dığı va.kıt dalına kitap okur, 
demi§lerdJ. 

Hakim, Konrad'Ia. tan'13tı ve 
onda şüpheyi davet eden bazı 
haller gördU. lKonrad, kar.rmJe 
çocuklarmm ölUmUne gayet 
bf gine kalryor ve ~yle dtlşünU
yordu: 

Kanm hl~ bir zaman mes'ut 
değildi. Ben. gayet fakir bir a.· 
dammı; onun arzu et:tfğf §eyle. 
ri hiç bir .zaman temin etmeğe 
muvaffak olamadnn. Bu yüzden 
olacak.. Ümitsizliğe lkapıldr; 
kendisini ve çocukJarmı: astr. 

- Fakat, eiz kitap aJ.mab. 
para buluyorsunuz. Soma... 
l'§itiğime göre bir gmç b.dnıla. 
da. tiya1;roya. gidiyormu§ll1m:az. 
l{onrad'ın cevabı hazırdı: 

- ~ «mkaııçbğı bu öo· 
dikodulara sebebiyet 'Vermiştir, 
dedi. Kadınlar, hep böyledir .• 

Bulman, bu vaziyet lkar§mm· 
da ne yapacağım bilmiyordu. 
Müteredditti: çünkü, mevcut 
mevcut deliller fikirlerine tezat 
teşkil ediyordu. Kapr, içeriden 
silrmellydi. Bunu hiç bir kimse 
ink4r edemezdi. Berlindelrl po. 
lie hafiyeleri, kadmm kendini 
ve çocukl~ intihar ma.ksadi· 
le öldilr.dUğüne kani 'bulunuyor
lardı. 

Fakat, Hulnıan, Konrad'm 
vaziyetini gayet t'{iphcli görU. 
yordu. 

Kendi kendin~: 
''- !Bte korkun<; cn:ıyetler 

i§liyebilecek bir tip .. diye mınl· 
dandı. Evet .. Bu kadar korkunç 

Zonguldak Sahil Muhafız alayı 5atınalma komisyonundan : 
Cinsi Muhammen ?ııfiktan Tutarı teminat ihale lbale ihale cksll tmenln . 

akçeli 
\ 

fiyatı tarihi gtlnll aaatl aekU 
Lr. Kr. Kilo Ll.rtı I..r. Kr 

Un -, 12,92 4082f0 52744.60 • 8887,23 5/0/940 Pc1'3embe 0/30 kapalı . l .ı.. 
Bıtı"rr eli 0,27 ,5 183000 50325 3774.l:S 5/9/9(0 Pe1'3embe ıo;:ıo kapalı 

Bulgur 0,1' 36500 15110 383,25 0/0/940 Perocqıbe 11/30 kapalı 

Tosya pirinci o.as 86500 12045 903.38 6/0/040 Cuma 9/30 kapalı 

Kuru tıısulye 0,25 86500 0125 t 684,SS 6/9/940 CUma -3.0/30 kapalı 

Sadeyağı Urla l,40 12000 16SOO 1!!60.00 6/9/9(0 Cuma 11/SO kapalı 

ZcyUnyııgı 0,ı:i:S 3000 1650 l.23,75 9/9/940 ı•azarte.sl 9 açık 
Kuru aovnn 0,07 1'~00 1015 78,18 0/9/940 Pazartesi 9/30 nçık 

Tt:z 0,05 11900 695 ·H,63 9/9/D40 Pazartesi ıo açık 

Sabun 0,42 0500 8990 I !?99,25 9/0/940 Pazartesi 10/30 nçık 

Y c:ıımerclmek 0,16 8000 1280 9&,00 9/9/940 Pazartesi 11 açık 
Çay 15,50 700 3850 1 1 388,75 10/9/9•0 S:ılı 9 nçık • 
Kumw biber 0,50 300 l~ t ll,25 10/9/940 Salı 9/30 aı;:ık 

Zeylin taııcal 0,80 2500 750 .'. 56,35 10/9/940 Salt 10 açık 
Beyaz peynir 0,5:S 2500 1875 • \ 103,13 10/9/940 Salı 10/30 nçık 

Kesme makam!\ 0,25 10000 2500 l 187.50 10/0/940 Snh 11 açık 

Çekirdeksiz üzUnı 0,25 (500 1125 . S4,38 11/9/940 Çarşamba 9 açık 

Kuru erik 0,20 4500 000 67,50 11/9/IMO Çarıamba 9/30 açık 

Salı:a 0,30 eooo 2400 180.00 11/9/940 Çarınmba 10 nçık 

Patate.s 8,08 10000 800 • 60,00 11/9/940 Çaroamba 10/30 açık 

Ga.zyag-t 0,22 lGOO 330 . 24,75 ll/9/0iO Çarıamba ll nı:ık ( 

Arpa 0,05 287000 14350 • 1076,25 7/9/940 Cumnrtcst 9/30 kapalı 

Kuru ot 0,06,5 21GOOO 13975 1048,13 7/9/940 CumlU'tcsl 10/30 kapalı 

aamau 'ı 0,03,6 124000 48'0 \ 325,riO 7/0/0(0 Ctımartcsl ll/80 knp:ılı 

l - Sahil ·mahafu; alaymm O aylık ihtiyacı olıın clruı \'e mlktarlarlle muhammen flyallan yultardıı yazılı 24 
kalem erzak, mayi mahrukat ve yem h.Lzalarmda ,öatcrlldlğt veçhlle kapalı ve açık ekdltme surcUle mllnakasayıı 
konulmu§tur. 

:: - Münakasa. her clna erzakm hlzaamda gösterilen gttn ve aaatıcrde Zoı:ıgu1dak belediye salonunda )'&pılıı.cak· 
ur. 

8 - Kapntı olarnlt mUnakuaya konulan erzak ve yeme talip olanlar zar11armı en geç !bale saatinden yarım 

sa:ıt evvel ltomlsyona tevdi etmJg bulunacaklardır. 
4 - Mcı:kOr 2-i k;ılcm erzak ve yeme alt ıartnameleri garmek SsUyenler alayın blrlncl tabur lcvazımmdo. glire· 

düşüncelere sahip olan bir ada.
mm mevcudiyetine !katiyen i· 
nanmamım, Eğer .. Konırad, bu 
cinayeti işlemiese,. Fevkal~ 
ve bir mk8. kullandığı muhak
kak .• Lakin, bir türlU akıl erdi. 
rem.iyoııım. Belki de dilşilnceJe· 
rJmde tamamen yaru:lıyorum.'1 

Her nedense Holman'm ~P"" 
heleri bir türlü zail olmıyordu. 
Adam. §Üpheyi uyandıraeak her 
hareketi adctil. kendisinde top. 
lam.ıştr; genç bir ikadmla para; 
yiyordu. Her hareketinde gayet 
haşin ve ta:.~kli bir adam 
olduğu bariz bir surette a.niaşr 
lıyordu. Sonra.. Kansı için sar
f ettiği bir kaç s&de ihB.kimin 
.qazarı dikkatini <:elbetmiştiı 
Konra.d, karnmım, molankolik'. 
ve intihara. te§ebbüs edebilecek 
bir tipte olduğunu iddia. ediyor. 
du. Rulman, yaptığı mutat 
ta.h.kikntta :Madam !Konrad'm 
gayet neşeli ve intihan asla ak· 
lmdan geçiremiyecek bir tipte 
olduğu kanaatine vamııatr. 

Bulman, birkaç gün 1lstüst:e 
vaka. mahalline giderek polis -
lerle tetkikat yaptı. Polisler, 0-

da.nm ilk dekorunu olduğu gibi 
Hulmana anl:ı.ttılar. Nihayet, 
elbise dolabını açarak, çocukla· 
nn asılrş tarzım anlatırken~ 
H~a.n birkaç defa iba~ sal -
layüak: 

- Hayır .• Hayır .. dedi. Dün. 
ya.ya. evUU:la.rmı sıra ile nsabi • 
lecek vahşette bir ana. henüz 
gelmiş değildir. Eğer onlarm 
vücudunu katiyetle ortadan kal
dırnıağ'ı aklına. koymuş olduğu.. 
nu f anetsek !bile yine böyle iç 
sızlatıcı bir öliimü kabul et· 
mezeli; başka bir b1Um tarzı 

seçerdi. 
Hulman, bu vaziyet k3l'§1Slll

da, polisin yar.dmtiyle, Konrad. 
m evde buhmmadığı bir mrada 
oturduğu odaya giderek tctki· 
katta. bulıınmak istediğini bil
dirdi. Böylece.. Adama. bir ka.. 
dm tarafından~ muhte· 
mel olan mektupları elegeçir -
meği düşlinüyordu • 

Hulman, cinayet fikrinin bir 
kadm tarafından telkin edilebile 
ceğini dilŞUnüyordu. Mektupları 

bulmak için mütemadiyen kitap· 
lar sayfalar knrı§tınyordu. 

Hfı..kim, mektupların ekseriya 
kitapların arasında saklandığı -
na. kaniydi. 

Mektup bulamadı; fakat, eli. 
ne geçirdiği bir romanın, çevri· 
le çe\Tile yıpranmış bir hale 
gelen birkaç sayfasını oh.-uınağa. 
koyuldu. Bu sayfalar da bir 
cinayetten ba.hscdiliyordu. Hul· 
man, büyilk bir nlnka ile bu par. 
çnyı okıımakta iken birdenbire 
elini başına götürerek dUşUn • 
meğe ba.~adı. 

'tı ıı h.. fer Yapılmıştı. 
ı.ı~ rıı lı:ı.rıl mobil ••e· 

blllrler. f 
Beyoğlu Halk Sineması 5 - Mllnalauı!\ya ı~ttrak edecek olanlar ;ruka.rda. glSıtorlle.ıı muvakkat temlııat akçclerlni veya buna mukabil 

3 F'Um Clrdm: 1 - Zll!~r Ordusu, banka mektuplarını \"eyııbut lııtllmı.zı dahltt tahTillerlııi mUııak&M gOı:ıtınden blr sUn evvel Zonguldak mallyeaJne 
:! - Şeyh Alımet, 3 - Ycraıu Esran yatırar:ık makbuzlarını almıo olacaklardır. (7G81}. 

Kitapta, bir İngiliz hafiyC!i
nin, kapısı içerden sürmeli bir 
evde işlenen cinayeti nasıl mey. 
dana çıkardığı yazıydı. Polis 
hafiyesi, kapıdaki kilidin tam 
üzerinde açılan küçücük bir de· 
liktcn geçirilen bir telle kapının 
sUrmcsi çekildiğin,i ve tel de
likten çıkarıldıktan sonra delik 
bliyük bir ustalıkla kapatılarak 
üzeri dikkatle boyandığım izah 
ediyordu. 

t;ı,, .. 1 . . 
~ .. ..ı du, Varkley 

Hulmnn, hayret dolu bakı~ıı.r. 
(LUtfen sayfayı ~1rfn.h) 
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Y avuz 
ev, sahibi 

h ı rs ız 
bastırır • 

nı 
Bizde mi anlamak kabiliyeti yok, yoksa anlatmak kabiliyetleri mi noksan? 

Nasreddin hoca gibi yazdığı yazile do laşıp 

yanlışlıQa meydan vermemek en doğrusudur 
(Y&vuz hırsız ev sahibini bastr 

1 

Gaze tesinde çıkan ve b!zlm yazı. I mck istediğini kendisinden öğrcnc
nr) diye tUrkçcde çok gUzel bira. mıza :mevzu te3kll ede~ yazıda. rö- liml··· 
ta eözU vardır· Bu ata sözünün ne portajnnızın kastedildiği gUnca ka· Fil T k'I . smda blr ( • 
kadJır doğru -0lduğunu dlln bir ke- dar Aııikli.ror. O ynzıyı okuyunca ':~n °) 

1t ~ a~ .. udur t ttma 
re daha teslim ettim· ben, kendilerine nasihat verecek zur g ~ ~rme em~~ u ur. 
Boduıi ilo yaptığımız röportaj kil.dar aşın bir clircti kendimde muş ~dıyor· 

yoz:mmı tenkit eden. imza olarak bulamadığım için, yazıyı evvela GQzel··· Eğer kendimizi mazur 
da tıç yıldız kullanan spor muhar. matbaada lhmıgclen ma.knmn gös· gö..cıtermeğe çalı~ bile olııak bu 
rlrl meğer FUııızan Tekil'mJş ... Ta- termiş ve ondıın sonra cevap ver. ne demektir? Bize hUcum edildiği. 
nıyamadmiz mı canmı? Şu Fi1rw:an nıiştlm. Füruzan Tek.il şu halde :ıi ispat etmez mi?·· Bu (mru:ur 
Tekil· .. Bani benim gibi genç de- sade beni değil, matban.mızdaki her gösterme) meseles·ıe yazısının hi
ğll de ihtiya.i'!- kesi de okuduğunu anlamamakla ze hücum olduğunu Füruzan Tekil 

Ba sefer imz:asmr kullandığr ya· itham ediyor. pek safderunlukla itiraf ediyor. 
mmda bana hUcum ederek huli. w. • • 

satan diyor ld· Haydi ben, okuduğumu anlama. Yansını. benim g<'nçHr,ıml ılen 
,,0 yazıyı b~ sidn röportajmızı diğmıı kabul cdeyım ... Ya diğer sürerek ve ken~islnin de benim 

kutederck yazmadım· Siz Uzerlnl- kimseler? ... Acaba hepsinde do mi ~adar yazı yazdıgım ~-c spo.r.~·aptr· 
ze almmıeımıı:z.., idrak kabiliyeti noksan ... KaldI ki gmr, ~enden fazla 1~~recıhği bu· 
Arkasından da benim okuduğu. birçok tanıdıklar, benim tatil gü- lundu~nu ~da sayrp d~k.mckl~ .. an. 

mu anlamadığımr anlamak için e- nllıno rnsladığr için okumamil' ol- latmagıı ugraşarnk b ıtıren Furu. 
ee dosta mllra~tim lbmıgeldiği- duğum makaleden iki giln sonra zan Tekil acaba. kaç yaşındadır? 
nL tıUtiln bunlara da genç olduğum ııBylo bahsettiler: Ve acaba kaç senedir 11porun neş-
içhı gençlik tedbirs1zllğine dilştüğil· - Yahu. sizin röportaj için bak riyatma hizmet etmiştir· Eğer btt 
mu ilAvo ediyor· neler yazmışlar... taraftan • ki ben yazımda bu cihet· 

llıtlyar! ı... Arkndaşmıızm bu i. üç )'lldızlI makaleyi ben iki giln lere a.sla dokunmadon • benimle 
kinci nı:ı&hatine tcşekkUrJer... sonra bu şeklide okudum. Demek le yarışa kalkıyorsa buna lilzı:m 

Frenklerin bir darbnnescli var- oluyor ki gazetesini okuyan kim· görmem. Çilnkil aramızda çok aşırı 
dır: Durup dururken kendini ma. seler de okuduklarmı anlıyama. farklar vardır· Ben bu i3i kendime 
zur göstermek kendi kendlnl it- mışlar· meslek ittihaz etmiş bulunuyorum· 
ham etmektir· Halbuki Bay Filruzan Tekil çalıştı. 

E\-velA biz kendi kendimizi kat- Bu acaba öyle mi? ğı dairenin mesai saatleri harlcin-
i'-"·en muur gö.!termeğe kalkma· Bana. öyle geliyor ki hayır! ... de spor yaztcıhğr ynpan (genç) 
n Asil Filnızan Tekil söylemek iste. 
dık· Bunu da ihtiyar spor muhar. eliği geyi anlatamamış ve o yazı si- tir· 
rirl Filruzan Tekil anlamamış. O zi al8.kadar etmez derken, mUkem· Yazıamda bana daha ağır yaZ" 
da. eşine dostuna mUrncaat ederek mel alli.kndar eden tanı.flarma do· ak imka 
yazmı.ızı kendisine anlabnalarmı ri· kunmlll· :_.,, llUI vanntıt a.mn, yazma-

cn cıdoblllrdi. Ya al\lat.maıc lat:ec1iğl ıeyl yazı. ~,~u ntımaa neden n.ca.ba '?-· Elle. 

smdıı anlatmalı. yahut da yaza.mı. r.in.i kollarını tutan neydi? 
yorsa Na.sreddin hoca gibi yazrslle Halbuki benim Jçin daha ağır 
beraber dolaşmalı da biz de, ne de- yazmamak mecburiyeti eimdi orta. 

da· Füruzan Tekil ya:m:r:un ilk ve 
son ccvn.bt olduğunu iliı.ve ediyor· 

Kendisini müdafaa etmlyeceğinl 
haykıran bir insana hUcum etmeğl 
ben de hiçbir zaman spor mefhu· 
mile kabllitelif bulamam. Onun i· 
çln kesiyorum· 

Sııelt Tuğrul ÖGET 

Trabzonda k!rek 
yarışları 

Trabzon, 27 (A.A.) - KUrek yarı§· 
!arma burada pazar gUnU Bolu, Ço 
ruh, Glreson, J\:astamonu, Itlze Sam· 
ıun, Zonguldak ve Trabzon bölgeleri · 
nln 1.§tlra}:ilo baolanrnıgtır. 

Mllsabakalıırda orgenıırnl Kll.zım 

Orbay lle diğer komutanlar ve \'allrulz 
hazır bulunmu~ardır. 

Vali Sabıi Adal, mUsab:ıkalıırn baş· 
lanırken söylediği nutkunda bilhassa 
cumhuriyet idaresinin beden tcrblycs1 
ve spora verclJğl chcmmlyeU tebarllz 
cttınnlş ve bütün sporculara mu\'af· 
fııltlyetıcr temenni etmiştir. 

Gc!;lt resmini mUtca.klp ilk defa 
yapılan bin metro dört tek k0re1dl 
klklcrln surat mUsabakasmda blrlncl· 
llği Bolu, iklncUlğl Giresun, UçUncUlU· 
ğU Trabzon kaza.nınl§tır. 

lklnci olarak altı tek kUrckll ldl<lt'r 
arasında bin metre ıUrat yarışı yapıl· 
mi§ blrlnclllği Trabzon, lklncutğ"I GI· 
reaun, 11çuacuı~ de Çoruh ltazatı· 

ı:nrştrr. 

Denizin dalgalr \'t fll'lınRlt -olmaı!I· 
na rafmen mllsabakalar çok heyecan· 
lı geı;;ml§tlr. , ________ _ 

Eski Feyziati ..................... ~ 
ıstanbul yelken 
şampiyonluğ~ 

Su Sporları AJa.nlılmdaıı: 
ı - Bölgemiz Yelken ,amplyonluk 

ml!.sabakalan 30 - 31 Ağu.Btoa ve ı 
E)•lUl Cuma. CUmarte.st, Pazar olmak 
tl:r;ere Ur, gtın Moda koyunda yapıla· 
caktır. 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
2 - B&at ı~ le b&§la~k olan 

mUııabakalarm Rotast y&rl§ gUnleri 
b11dirllocektır. 

3 - Hakemler: Raa. S\lerl, Mil.hen· 
dLI Harun, Nac1, Hllııa.mettln, Behzat, 
Baydar, Şeref Birgen. 

ao Aıutoıta fehrlm1zde mter be~ 
,.ıertn de ı,ttrt.klerlyle yapılacak 70 
Jdlometrellk mllaabalcalara ~Urt.k ar
sumıda bulwwı bfaikletçiler!n 29/8/ 
1940 tarlldDe kadar Bölgeye mllraca
atıan ınsumu U&D olunur. 

'.Atletlere mükafatları 
veriliyor 

Bltfktat llalkm Bclallflndm: 

KIZ ve ERKEK TALEBE ATIU BÖLÜKLERDE 
Ana. llk orta \'e lise smiflart için eski talebenin kayrtlarmr tecdJde ve y~niden talebe kaydma başlan 
mqtn'. Kayıt için tatil &ilnlerlndon maada bergUn saat 10 dan 18 e k3dar mektebe mııraeaat tıdllf'!blllr. l<ıtı· 

- yenlere ta.rlfn:ıme göndcrlllr. Telefon S6·ııo Anıavutköy - Çtne saraylar 

-mm ..... 29 AÖUSTOS PERŞEMBE AKŞAMI ·-~
TEP EB AŞ l BELEDiYE Bahç·esi 

Alatur k a kısmınd a 

(ALLABIN CENNETi l'İLMt SAN'ATKABLAluNDAN) 

K CJÇCK ŞULE GECESi 

SA IF D v ~ TO arkada,ları - ç..lı ıru,u LQUlyo - MJ~l revUall 
fi\\ o -Oto Keti varyetcel • Sa.natkAr Şule. Lebleblcl 
~ konrtoau • DllmbUDU tsmıı.ıı • ŞEVKl • Ahmet 

GWer kumpaııyalan blrUkt.o olarak komlkler 

Zafere kadat•' 
Spor, macera, aşk ro~ 

' Yazan: SACIT fUGRUL OGE1' 
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İçinde o <lik garip bir his var- 1 lendiği belli bir frsıltı: 
dı ki sanki Naran ·buraya gele 1 - Kemal?.: . ,.J~~ 
ceğini biliyormuş da şimdi dışa_ - AffedersinJZ. J" P".'." ... 
rı çıkıveroccltti. Sizi rahatsız ettilil· ,p'f1' 

Tam bir bakkal dükkanının çok mühim bir şeY ;, 
önünden geçerken aklına. mü- tim de.. . r!~ / 

· kemmel bir §ey geldi. Mühim şey ını '!~· Ş~ıt1' 
Bu mükemmel şeyi aklına ge· malıyordu Kem8;1 ·" I'>~ 

tiren, öniindcn geçmc.ktc olduğu him şey neydi di}~tel'jtll 
bakkal diikkanının kapıst Ü7.e- cevap verecekti? Nı / 
rinde asılı cluran (telefon) Jcv· scrdu: ·."""2~ J 
hasıydı. - Nedir söylı.r--- ' 

Nii.rana.. telefon etse... him şey. . ~ .J 
Acaba telefo:ıları varmıydı?.. - Bunu .. a~cak il~ r 

Fakat uzun uzun araştırmağa erkenden soyJıyeb ,,i<P 
mahal kalmadan derhal hatır - - Tuhaf! . .Acaba t'. 
ladr: Bir dei::ı. \'ahdet klüpten söylemiyorsun~?. ot~ 
eve telefon etmemiş miydi? - Henüz cmııı k )i ;D_',j 

Hemen dükkıim girdi. kat yann muhakkat! oıı"'t 
Kataıoğda şimdi Naranın ba· ceğim şey pek kda 1J~ 

basının ismini arıyordu. Sizi yarın saat 8 e ~ , 
Hayri isimlerinin üzerinden labilirim? ~ 

parmağını gc~irirkcn halı tile - - Yine tclefon1t:'~ "ı 
can olanının üzcrir.dc durdu. - Hayır .. Ben 
lştc Naranın telefon numarası: mek istiyorum. tf.11>\Jİ' 
43872 - Telefonla. da. f. :: 
· Ne söyU~ğinl, baŞltası çı- şemez misiniz.. ıııJı!S 
kara::. ne cc.vap veırcceğini dü. - Yani· ben kart 
şünnıeden numarayı çevirnıeğe mek istiyorum.. ~ 
başladı. - Bilmem kı ııı Jf 

Bir ReS: lecek mi? ~· 

- Allo!.. -:A Evden ç.ı~~· 
- Neresi efendim; Naran hafif gill~<t' 
- Hayri Beyin evi.. - Herhalde o JfJ"'.M 
- Kimsiniz efendim? \"ayın altında k ~ .. 
- Kw Naran .. · kulacak bir bebek J 
- Naran Hannn? karım. . . ~..ldlll 
- Efendim? - Şu halde ~ • 
- Sesimden tanıyamadınız tramvay durağıı)d 

herhalde.. Affedersiniz sizi ra· Saat sekizde .• 
he.tsız ediyorum. - Peki.. ~ 

- Estafurullah .. Fakat kim· - Allaha JStI13-l' ,. 
le müşerref oluyorum clendim? Ha.nmı.. J{~ gd 

- Kemal.. - Güle güle ~· 
Telefondan bile hayretle söy- ( biti 

,.. ~i:!~ Veni K o ı e j N~ 
tLK - ORTA - LtSE . JJ• 

Tak~imde Sıraservilerde: Yenı aç,; 
U Udlbil : F.akl şıeu Terakki Dtrcktört M. All ~ 

HuauaiyeUert: YABANCI DiLLER ôCRETlM!NS: ~ 
ehemmiyet vermek, ıınıtlarmı az mevcutla teşkil edetc1' ~t 
hşma ve lnklptı. ınhhat ve lnzUıatı ile yakmdan aJA~~: 
Mektebln denize nllır kalorlterll tıenetfUsha.ne ve jlınJl.. 11r. tt.ı 
Her gün saat (9 lle 18) arasında talebe kayıt ve kabUl ol!JJı 

c. H. P. Genel Sekreterliği tararm. 
d&n tertip edilen ve Ev1.mlz tara!m· 
d&n yapılan kır koaularlyle, alklet at
ma ve atış mllsabaka.larma iştlrAk e
den mUaablklann mllko.taUan 30 
Agıuıo. lHO ak§amı saat (20) de 
Ev1m1s aalonunda meruimlo verile
cektir, ~ağıda Jsimlcrl yazılı gepç 
ler!n mllracaaUan rlca olunur. 

iSTANBUL OEFTERDARLIGINOAN • • · 1"° 
1940 ile f . .-ı" 

Osman Yalım: Takfur. Yqar mı. 
gün, Ncclp Kar~ulak, Suat, Seyfi 
Önge, Sokrat, Hablb, Artan, Todorl, 
Hayri, Şerit, Kemal, !small, Cah!t O· 
icar, Jdltat Aksıı.n ve Erdoğan Eruz. 

la cin.ayet roma.nmı koltuğunun 
arasına sıkıştırarak apartmana 
gitti. fülidin üzerini tm-~:ıklarile 
biraz kazıyınca eline taze bir 
boya çıktı ve çok geçmeden, Jtü· 
çük bir delik pcyd:ı oldu. 

~~srarengiz cinayet artık tn
mamen aydmlnrunış bulunuyor_ 
du. Konrad, bir çare bulnmrya· 
r:ık, ikinci bir ~hsm fikirlerin
den fstifr.dc ettiğini ileri sür.dil. 

Konrad, bu korkunç ciruı.yeti 
hayatiyle ödedi. 

GEV AT TEVFiK ENSON. 

Beşiktaı, Beyoğlu, Usküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazalan m:ılmüdürlüklerinin Eylül 
(3) aylık tekaüt ve yetim maa§larını tediye cetvelidir. 

~,,~ 
I:.)1lp mann'O~~ >~,ti 

'Mülkiye yetim ~~til-'0ırfJ 
TAR t H t: 

3/9/940 Sair 
4 ,, ,, Çarşamba 
5 ,, ,, Perşembe 
6 ,, ,, Cumıı 
7 ,, ,, Cumartesi 
9 ,, ,, Pauı.rted 

TAR1H1: 

3/ 9/ 940 
4 " ,, 
5 ,. " 
G ,, " 
7 ,. " 
!) ,. ,, 

Sah .. 
Çnıgamba 
Perşemb~ 

Cuma 
Cum:ırtc!li 
Pnz:ırt~l 

Beeiktaş ma'ıınUdUrlüğiinden: 
Mülkiye yetim Askerl yetim 
ve tekailtlerl ve tekaUtleri 

1-150 1- 350 
151--350 351- 700 
351-500 701--1000 
501--650 1001-1300 
65~--800 1501-1600 
801- ilA 1co1- 111 

, EminönU malmüdilr!UğUnden 

Mülliiyo yetim 
ve tekailtlerl 

1- 400 
401-1000 

1001-1400 
1401-1800 
1801-2200 
2201- ili\ 

Askeri yetim 
ve tekaUtlerl 

1- 500 
so1-ıioo 

1101-1600 ' 
1601-2100 
2101-2600 
2601- ilA 

Beyoğlu malmUdUrlUğilnde.n 
Miilldye yellin Askeri yetim 
\'c tekaUtleri ve tekaUtleri 

1- 200 1- 600 
201- 550 601-1200 
551-- 800 1201-1600 
801--1050 1801-2400 

1051-1300 2~01-3000 
1301- mı. 3001- ua. 

Kadiköy m:ılmildUrlUğUnden 

Millldye yetlın 
ve teka.Utleri · 

1- 250 
251- 500 
501- 750 
751-1000 

1001-1250 
1251- lUl. 

Askerl yetim 
ve tekaUtlerl 

1- 500 
501-1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 
2501- llA. 

'ü:skUdar malmUdiil'lügünticn 
Mülkiye yetiın Askeri yetim 
ve tekailtleri ve tekailtlerl 

ı- 300 1- 600 
301-- 600 601--1200 
601- 900 1210-1800 
901-1200 1801-2400 

1201-1500 2401--3000 
150 ı- ili 3001- ili 

Fatih malmüdilrlüğilnden 
Birinci gişe 

Millkiye yetim Askeri yetim 
ve tckaUtleri ve tekaUtleri 

1- 500 ı- 500 
501-1000 501-1000 

1001-150 1001-1500 
1501-2000 1501-2000 
2001-2500 2001-2500 
2501- lla 2501--30CO 

ve teka.iltleri ' j~ 
1- 40 ' ::ıoı~ 

41- 80 'j.Ol~O 
s1-120 4oı~ 

121-160 ısoı ........ ~ 
161- Ilı\ 601 

o 
. ..rJil~· 

Fatih malınUdil 
• .....ı"'e ' tkincı ı> ... .:.d 

' rf •CVV-
Aske il) titri 
ve teıca 

I 3501-4000 

4001--!!°g 
4501---;soo 
5001::6o<>0 
5500. , .. 
6001- il eetııt'"ı 

,.tril >~t 
1 - Z:ıt manşları sahiplerinin muayyen g{lnlnrdo ~elere mUra caatla maaşlarını almalan llzım dır. Aksi takdirde istihkakları um umt tediyattn.n son~ coıı , 
2 - Tediyata snb:ıhlcyin s:ıat (Dokuzdan) itibaren bagl::ı.nacak ve (on ikiye) kndar devam edilecek Ur- Ve öğleden sonra saat (on üç te) tekrar başıana ~) 

nihayet bulacaktır. • dJ!I 
3 - :Mna.:ılnrnu emlak banka Sindan alacak olan zat man§lan sahlplerlnln ctizdanlnrmm ınalmUd ür!Uklerince viz~e lüzum yok tur. Bunlar do:;.rU 

bankaya mUrac:ıatl::ı. istikr:ızatta bulunabileceklerdir· 


